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Lietuviai neis ant Petrogrado
Lietuva džiaugiasi nepri 
klausomybes pripažinimu

Francija priešinga Lietuvai; 
remia lenkus

Keblus Lietuvos finansų stovis
LIETUVOS VALDŽIA NENORI 

KARIAUT SU RUSAIS.
DŽIAUGIASI FAKTIŠKOS 

NEPRIGULMYBES PRIPAŽI
NIMU.
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Senatas pradeda bal
savimus apie tai

kos sutartį
ŠIANDIE SENATAS BALSUOS 
APIE FALL PRIEDUS PRIE 

TAIKOS SUTARTIES.

Manoma, kad tie priedai bus at
mesti. Tikroji opozicijos spė
ka d ra nepasirodys.

us i'vųuireil by Ihg a. i of ocl. 6, iyu

Atsisako tar
ties su gele

žinkeliečiais
LLOYD GEORGE ATSISAKO 
TAIKINTIS SU GELEŽINKE

LIŲ DARBININKAIS.

“Didžiausią permainą minty
se politinės Lietuvos aš randu 
tai, kad keturi mėnesiai atgal 
didžiausiu pavojum šiai šaliai 
buvo skaitoma bolševikška Ru
sia, kuomet šiandie tuo pavo
jum yra Lenkija. Tada bolšeVi- 
Iflai buvo ant Lietuvos žemės 
ir didelis patriotinis entuziaz
mas buvo lengvai sužadintas. 
Dabar bolševikai tapo išvyti ir 
lenkui drąsiai veržiasi j šalį. 
Atsakymai! į mano klausimus, 
ar yra prospektų lietuvių daly
vavime kampanjoj prieš Petro
gradą, premjeras griežtai atme
tė lokius mierius.

korespondentas sako:
Daliai* čia viešpatauja pakili 

dvasia iš priežasties Anglijos 
valdžios pripažinimo Lietuvos 
de facto nepriklausomybės. Lie 
t u vos premjeras Šleževičius, su 
kuriuo aš kalbėjau šiandie, pa
rodė man dokumentų iš Angli
jos užrubežinių reikalų ministe
rijos, kuris, aš manau, tapo pa
skelbtas ir Amerikoj. Ministe
ris išsireiškė pasitikėjimą, kad 
nors tai yra de facto pripažini
mas ir neduoda gvarantijų tei
singumui Lietuvos teritorialių 
reikalavimų, jis yra vertingas, 
kaipo pradžia reguliarių diplo- Į

padidinimo

VVASHINGTON, spalio L — 
Senato vadovai šiandie sutarė

■ balsuoti ryto apie senatoriaus 
; Rali priedus prie taikos sutar
ties. Tas žingsnis atnaujina vil
ti, kad galutinas balsavimas | 
gal būt bus padarytas prieš 
lapkričio 1 d.

Fall priedai, jų yra 34, išbrau- * 
kia žodžius “ir susivienijusios 
visoj taikos sutartyj. Tai reik.4, Įiečių streike, kad, nėra praktiš- 
kad priedai panaikins Suv Val
stijų dalyvavimų įvairiose tai
kos sutarties sutvertose interna 
cionalėse komisijose. Išėmimu 
yra atlyginimu komisija. Fall 
priedai leis Amerikos narį, ku
ris galės veikti tik valdžios pa
liepimu, išėmus gabenimo rei
kaluos, kuriuose jis bus įgalio
tas visados balsuoti.

Girdi, darbininkai pirmiau turi 
sugrįšti į darbų, o paskui jau 
tarties su valdžia.

LONDONAS, spalio 1. - - Pre
mjeras Lloyd George šiandie 
pranešė transporto darbininkų 
deputacijai, kuri atsilankė pas 
jį, kaipo tarpininkė geležinke-

ku tęsti tarybas, kol geležinke
lių darbininkai nesugrįš į dar-

omnibusų darbininkai nesu- 
streikavo, tai įvyko delei omni
busų darbininkų, kurie bijosi, 
kad tūkstančiai' demb-bilizuotų 
kareivių, kurie valdė automo
bilius Francijoj neužimtų jų 
vietų. Todėl omnibusų darbi
ninkai smarkiai priešinosi strei
kui. kuomet gatvekarių darbi
ninkai, kurie yra tuo žvilgsniu 
saugesni, to streiko pageidavo.

Dar negalima pasakyti kuo 
užsibaigs kova pačioj transpor
to darbininkų uinjoj.

Darbininkai kontroliuoja 
laikraščius.

Kilu n.°ramiu faktu yra Lon
dono laikraščių zecerių ir pres- j 
manų užimtoji pozicija, 
pradeda savinlies sau teisę cen
zūruoti laikraščių nuomonę.

Pereitų naktį zeceriai ir pres 
manai sulaikė išleidimų London 
Daily Sketch, kol netapo išmes
tas smarkiai kritikuojantis ge- 
ležankel'i ’čių streikų editori|ir 
las. Kitas laikraštis tapo labai 
suvėlintas darbininkų reikalavi-

Jie

j mu, kad valdžios apgarsinimas, 
Pirmiau vis buvo vilties, kad, .ltsi&ulki.llltis į |)U|,|ika pagelbė 

kad liūs galima pasiekti koin- n priešintis sjreikui, butų iSmes 
promisa ,kuris užbaigtų strei-L. > . _ .... >...... : —i,..i

Priedai bus atmesti.

Plieno darbiniu-10 žuvo rasine
k y streikas se nausese

PLIENO TRUSTAS NIEKAD 
NEPASIDUOSIAS DARBININ

KAMS.

Jokios arbitracijos su . streikie- 
riais negali būti, sako trusto 
galva Gary senato komitetui.

WASH1NGT()N, saplio 1. - 
Šiandie prieš senato komitetų 

stojo plieno trusto galva Elbert

Gal 25 žmonės sužeisti susirė
mimus ginkluotai baltųjų ban

dai su negrais.

Veržimasis Rusijon negalimas.

“Kaip mes galime apsiimti to
kį milžiniškų darbų?” klausė 
jis. “Mes kariavome per de
šimt mėnesių ir 75 nuoš. musų 
turto liko išleista karei su bol
ševikais. Pirmiausia, mes ne
turime spėkų pradėjimui taip 
didelio veikimo; antra, mes bi- 
jomės, kad įsiveržimas Rusijon 
sudemoratizuotų musų karei
vius ir trečia, mes negalime ver
žlios Rusijon, kuomet į musų 
šalį veržiasi Lenkija. Kada į 
Lietuvą įsiveržė bolševikai, bol
ševikų propagandai lengva bu
vo priešinties, kadangi Lietuvos 
valstiečiai žinojo, kad jie gina 
savo namus ir kariauja už Lie
tuvos nepriklausomybę.

“Ar mes galime tikėtis atsto
vėti šių propagandų, kada Lie
tuvos valstiečiai užpuls Rusiją 
be supratimo priežasties to ver
žimosi? Ir kaip mes galime 
pasiųsti valstiečius iš pietinės ir 
pietrytinės Lietuvos eiti ant Pe
trogrado, kuomet jų kainai yra 
paimami lenkų ir ant žmonių 
užpuldinėja Lenkijos karei
viai ?'

šalies vargų.
Tikisi pagerinti finansus.

Finansų ministeris Vileišis ti
kisi, kad pripažinimas pagelbės 
pagerinti sunkių finansinę si
tuacijų, leidžiant užtraukti pa
skolų Anglijoj ar, mažiausia, 
gvarantuojant išleistus Lietuvos 
pinigus. Kaip nė didelis yra už
siganėdini m a s, kad koks-nors 
pri|>ažinimas tapo suteiktas, jis 
biskutį yra sugadinamas tuo 
faktu, kad jis atėjo vien nuo 
Anglijos, o ne nuo visų taikiniu

Francija remia lenkus.
Nėra paslaptim, kad Franci

ja dar nėra prisirengusi pripa
žinti Lietuvos. Ištikrųjų gi gin
čiuose tarp Lietuvos ir Lenki
jos, Francija remia Lenkijos rei 
ka’.avimus.

Reikalingumas taikos Lietu
vai yra |xirodomias finansinės

Kviip permatoma, Fall prie
dai bus atmesti. Balsavimas 
vienok neguli būti skaitomas 
]| r įrodymų tikrosios opozici

jos spėkos. Opozicija pripažįs
ta, kad ji negali duoti didžiumos 
šiame klausime. Niekurie iš 
susilaikančiųjų balsuos prieš 
priedus. Taip kad priedai ne
praeis galbūt trijų ar keturių 
balsų didžiuma.

Fall priedus remia tik tie, ku
rie skaito, kad taikos sutartis

Nepa vykus konferencijai
paskelbta, k a d t a p a- 
ti deputacija transporto 
darbininkų, lydima Nacionalės 
Geležinkelių darbininku Uni- 
Unijos viršininkų pasimatys su 
premjeru 8:45 vai. vakare.

Tariasi apie užuojautos streiką.
Kuomet transporto darbinin

kų delėgatai rinkosi šiandie, 
kad nutarus ar 325,000 darbi
ninkų, kuriuos ,jie htstovauja, 
turi streikuoti iš užuojautos ge 
ležinkeliečiams, valdžia išleido 
pranešimų, kad geležinkelių si
tuacija nuolatos gerėja. Dau
giau traukinių leidžiama ir va
kar vaikščioję 800 traukiniai ir ’ . . J a v • 1 1 • V •

bet unijos vadovai perkal- 
. bino darbininkus atsiimti reika

lavimų ir pasilikti prie darbo.
Praskleidimas Londono laik

raščių po visų Angliją yra da
romas motoriniais trokais, bet 
transporto darbininkai daro vi
sokius keblumus. Vakar jie at
sisakė laikraščių klerkams va
žiuoti kartu su jais, nes jie ir 
vieni gali atlikti darbo ir be tu 
klerkų. Vežėjai grįsdami tuš
čiais atsisako gabenti į Londo
ną maistų ir pieną, nes lai butų 
pagelbėjimas sulaužyti geležin-

I H. Gary ir griežtai pasakė, kad 
trusto kova su darbininkai eis 
igi galo ir trustas niekad nepasi- 
duosiųs darbininkams. Girdi, jie 
reikalauja “elosed sbop”, o 
Irusias jokios unijos nepripaži
no ir niekad nepripažis, ir ta
me dalyke negali boti jokios 
arbitracijos ir niekad neturės 
nė mažiausių pasitarimų su uni
jų atstovais. Jis net nenori 
tarties ir su Gompersu.

Gary dar sako, kad jis kovo
damas su darininkais daro ge
rą visai šaliai, nes ant nerogani 
zuotų darbininkų remiasi

HELENA, Ark., spalio 1. —■ 
Tikrai yra žinoma, kad du bal
tieji žmonės iš Helena ir 7 neg
rai yra užmušti Elaine, netoli 
nuo čia, mūšyje tarp ginkluo
tos baltųjų bandos ir būrio neg
rų šiandie Baltųjų banda bu
vo išėjusi jieškoti užmušėjų ge
ležinkelio specialio agento W. 
D. Alkius, kuris tapo nušautas 
iš pasalų. Kartu tapo pašautas 
Ira Proctor, irgi baltas.

Susirėmime paleista šimtai 
šūvių ir nuo 10 iki 25 žmonių 
tapo sužeista.

Situacija darosi kritiškesnė ir 
pasiųsta į Littlc Rock telegra
ma, prašanti prisiųsti kareivių.

visa

Siunčia kareivius.
LITTLE ROCK, Ark., s. 1. — 

500 federalių kareivių paliepta 
vykti iš 
kur kilo

Camp Pike į Elaine, 
rasinės riaušės

yra blogesnė ir už tautų lygų. (|ar daugiau geležinkeliečių su- 
Jie tvirtina, kad be tų priedų grDe į darbų.
Suv. Valstijos taptų įmaišytos i Transporto darbininkų susi- 
į begalinę painiavų, kokių pa- rjnkimas pažymėjo kritikiiškiau

Po 2 vai. po pie ryto ryto kal
bos apie Fall priedų bus aprube 
žinotos po 5 minutes kiekviena 
ir tikimhsi, kad prieš vakarų

Svarstys kitus priedus, 
ula bus užbaigta su šiais

. . I svarstyti Moses priedų, kad tu- 
situacijos ne mažiau, kaip irĮ rinčios savyvaldų Anglijos ko-

Streiko situacijoj nėra 
permainų.

PITTSBURGH, Pa., s. 1 — 
Plieno darbininkų streiko situa
cijoj hera jokių permainų Jei 
vienur ar kitur ir neina keli bu
vusieji strekieriai streiklaužiau- 
ti. tai nauji darbininkai prsideda 
prie streiko. Kapitalistai žinoma, 
skelbia ,kad streikas esųs sulau-

vėl užpulta balta mo
teris.

OMAHA, Neb., s. 1. — Iki 
šiol Omahojc po riaušių buvo 
ramu, bet šiandie negras vėl už
puolė baltų moterį ir situacija 
pasidai'ė laibai rusti. Kariuome
nės skaičius negrų distrikte ta-

Omahoj

koše vietose liko sustatyti kul- 
kasvaidžiai, prisibijant atsinau
jinimo riaušių.(o streikuoja virš 300,000 dar

bininkų)» bet tam viskam užgin
čija streiko vadovai. Jie sako, 
kad padėjimas yra nepersimai
nęs, kati darbininkai laikosi 
vienybės, ir yra nusisprendę 

streikuoti kol streikas nebus 
laimėtas ir plieno trustas ne
taps paklupdytas. Streikierius 
labai vargina nuolatiniai užpul
dinėjimai kazokų, policijos ir 
mušeikų.

Valdžia norėjusi streiko.
Korespondentas praneša, kad 

geelžinkeliečių streiko vadovai 
esą labiausiai nustebinti. Darbi
ninkų vadovai tarėsi generalį 
streikų nacionalizavimo klausi
me paskelbti gruodžio ntėn, bet 
buvo priversti didėjančių gele
žinkeliečių nerimavimu pastaty
ti reikaląviimus, kuriuos, jie tikę 
josi, valdžia bus priversta išpil
dyti be kovos. Tečiaus valdžia 
nujauto apie didesnius pienus 
ir nusispręndė kovoti iki galo 
dabar Tikimasi, [kad tuo žin
gsniu ji išvengė didesnės kovos 
ir užtikrino sau pergalę ant 
“anarebistainių” elementu.

Nuteisė į 30 minučių.
CAMDEN, N. J., spalio 1.

Teismui užėmė mažiau kaip 30 
minučių laiko, kad išita.grinė- 
jus byla ir nuteisus negrą James 
VVhitings nuo 20 iki 30 metų ka 
lėjiman už užpuolimą ant bal
tos moteries. Minia jieškojo jį 
nulinčuoti.

rinkimas pažymėjo kritikiiškiau 
sį momentų delei geležinkelie
čių streiko. Susirinkime daly
vavo inžinierių federacija, laivų 
budavojimo ir inžinierių ama
tai, spaustuvių darbininkai, 
elektros darbininkai, gelžkelių 
klerkai, naujoji krasos federa
cija ir Nacioualė
Abelnų Darbininku,, Taipjau da
lyvavo didžiuma darbo narių 
parlamente.

Buvo tikimasi, kad tarnspor- 
to darbininkai reikalaus gene- 
ralio streiko visų amatų, bet 
geležinkeliečių vadovais J. H. 

Thomas pasakė, kad jis vis dar 
vartoja savo įtekmę, kad apru- 
bežiavus ginčus vien pradiniais 
dalyvautojais, t. y. valdžia ir ge 
ležinkeliečiais.

Vežimų <<|a(jJbininkų sekreto
rius paliepė, nariams neliesti jo
kio geležinkelių darbo, sąryšyj 
su gabenimu maisto ar visko 
kito.

TARIASI APIE KOVĄ SU 
DARBININKAIS.

F ederacija Nusigandę fabrikantai nori 
paskelbti lokautų.

net

True translntion file<1 with the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 2. 1919 
as rcąuired by the act of Ocl. 6,1917

8 VAGONAI LIGONBUČIŲ 
REIKMENŲ ATVEŽTA Į 

LIETUVĄ.

pondeneja). Amerikos Rau
donasis Kryžius kųtik atvežė į 
Kaimų 8 vagonus ligonbučlų ir 
chirurgiškų reikmenų ir vaistų. 
Tie dalykai buvo nežinomi Lie- 
tuovs daktarams per tris metus 
ir buvo labai .pageidaujami. 

Jie kaip galima greičiausiai da
linami po ligonbučius, pirmos 
pagelbos stotis ir daktarams to
limesnėse vietose. Dalinimą 
prižiūri Lietuvos viešosios svei
katos ministeris ir kapt. C. S. 
Paine iš Delroit.

CUKRUS PABRANGSIĄS.
IKI 30c.litinėmis sąlygomis. 'Lai išaiš

kino man finansų ministeris 
smulkmeniškai, bet užtenka pa
sakyti, kad per devynius mene
sius šių metų Lietuvos pajamos 
(įplaukos) iš mokesčių siekė 
25,000,000 markių, kuomet iš
laidos siekė 140,000,000 markių. True Iranslation filed with the ]imt- 
tx a liicistcr <lt iii. O( t. JIš tos sumos 85,OOOJXM) mjarkiy r(H|djre(j |jy of Oct. 6,1917

• V 1 • | • L 1 X w • a 'tapo išleista karei su bolševi
kais.

Gelbėjimas KolČako — kapas 
Lietuvai.

Premjeras ir kiekvienas arti
mas jam, su kuriais tik kalbė
jau, kiekvienas ypač rūpinosi 
išaiškinti visišką nesutikimą jų 
interesų su kokiuo nors pienu 
pagelbėt monarchistiniai reak
cijai Rusijoj nuversti, sovietų 
valdžią. Jie nt|an(Ą kad gen. 
Dehikinas ir admirolas Kolča- 
kas ir kiti vadovai yra galvomis 
tos monarchistinės reakcijos il
tie vadovai tikisi įsteigti 1914 
m. neišdalintą Rusiją. Premie- 
ras pasakė, kad kiekvienas Lieau
vos kareivis dabar mano, kad, kaip Ectoniją ir Latviją. Lordas 
teikint pagelbą Kolčakui ar De- Curzon išreiškė Anglijos val- 
nikinui jis gelbsti iškasti kapą džios užjautimą Lietuvos troš- 
savo naties valstybei. kimams.

ANGLIJA PRIPAŽINO LIETU
VOS NE^RIGULMYBĘ.

Pirmutinė žinia apie Lietuvos

paliečiančiuose reikaluose. Pas
kui bus svarstoma Šantungo 
priedas, o paskutinuoju bus 
Johnsono priedas.

VOKIEČIAI NĖRA PAKVIESTI 
Į DARBO SUSIRINKIMĄ.

LONDONAS, r. 28. Vokie
čių bevieliais parnešimas paduo 

( da Wolff biuro žinių, kad nežiu- 
neprigulmybės pripažinimų ta- rim laikraštinių pranešimų, Vo- 
po paskelbta Cbristian Science kietijos valdžia nėra iki šiol ga- 
Monitar’e ir skamba sekamai: | vusi pakvietimo dalyvauti busi- 

“Londonas, Anglija (Nedė- moj Darbo konferencijoj Wash- 
lioj). Anglijos valdžia prane- (ingtone. 
ša Lietuvos delegatui Londone, 
kad ji yra prisirengusi tuom tar 
tarpu pripažinta Lietuvos val
džia kaipo de f acto nepriklauso
mų kūnų, tais pačiais pamatais,

“Anarchijos” ženklai.
LONDONAS, s. 1. — Nors ge

ležinkelių situacija nuolptos 
gerėja, pasirodo nauji neramus 
ženklai, kurie parodo, kad tūli 
žmones Anglijos darbininkų ju
dėjime nori paversti streikų į 
revoliucinį judėjimų prieš vals- 

: tybę. Kitų amatų darbininkai

WASHINGTON, r. 30. — Jus 
ticijos departamento cukraus 
biuras sako, kad jei valdžia grei 
tai nepasiims į savo rankas iš
dalinimų cukraus, cukrus seka
mais metais pabrangsiųs iki 25 
- 30c už svarų, o ir tai busiąs 
trukumas. Net prie patogiau
sių aplinkybių sukraus kaina 
pakilsianti iki 15 c. Departamen 
tas ragina uždėti valdžios kon
trolę ant išdalinimo, taip kad 
cukrus dėl išdirbinio saldainių 
ir minkštųjų gorimų butų ap- 
rubežiuotas ir nustatyta kainos. 
Tada esu galima butų ir pclna- 
gaudas persekioti.

“Musų šalis pirmiau- 
konferencija, laikyta 

ir 9 d. ir kuris alsovau- 
visos šalies fabrikantus 

Komitetas su-

Toliau žnia sako, kad žymiau 
šia s komitetas Švei ra rijos darbi
ninkų unijų nutarė nesiųsti de
legatų į Washingtono kongre
są kol centralių valstybių atsto-1 darosi labai neramus ir protin- 
vai nebus oficialiai pakviesti gesniems vadovams darosi lą-|die paliepė nuimti cukrų nuo 
dalyvauti, kaip tas nutarta in- bai sunku suvaldyti paprastus valgyklų stalų visoj 
ternacdonalėja konferenlijoje 
Amsterdame.

NUfiMfi CUKRŲ NUO 
VALGYKLŲ STALŲ.

CHICAGO. — Vakar Illinois 
fabrikantų asociacijos bute bu
vo susirinkimas komiteto, kurį 
išrinko 
šia“ 
rūgs. 8 
ja veik
ir samdytojus, 
sideda išl 1 žmonių ir jis va
kar daugiausia svarstė kaip ga
lima butų pasekmingiau kovo
ti su nerimaujančiais darbinin
kais, kurie išdrįso paskelbti 
streiką net tokiam galingam 
truslui, kaip United States Steel 
korporacija. Svarstoma yra 
apie rekomendavimą visiems 
fabrikantams paskelbti prieš 
savo darbininkus generalį lo
kautų, kad tuo sutriuškinus dar 
bin.inkų kovos dvasią ir numal
šinus visus “nenuoramas”. Taip 
jau bus svarstoma kaip pasek
mingiau kovojus su internacio- 
nalizavimo dvasia darbininkuo
se.

INDIANAPOLIS, r. 30 Val
stijos cukraus išdalintojo! šian

Indiana
narius. valstijoj. Esą valgytojai pra-

Khd London gatvekarių ir dėję vogti cukrų.

Išdalies
šiandie:

Saule
6:30 v.

ORAS.
apsiniaukę 

ryto giedra, 
teka 6:4$ v.,

ir šilta

leidžiasi

Automobiliu 
žmonės pirko ir pardavė 
per NAUJIENAS pereitą 
mėnesį ..šimtų sykių 
daugiau negu per visus 
kitus lietuvių laikraščius 
į daiktą sudėtus.

Tikrai, visi lietuviai be 
partijų skirtumo j i e š k o 
progų ir jas susiranda 
tiktai1 per NAUJIENAS.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Vokiečių darbai. x

Tauragė. Vokiečiai elgiasi sa- 
vistovai. Ginkluotų užpuolimų 
netrūksta. Žmonės labai prieš 
vokiečius įniršę. Kaltina Lie
tuvos valdžių, jog neišvaro vo
kiečių iš savo rybų. Rugpjūčio 
4 d. Apskrities milicijos rašti
nei! atėjo iš Pakalpokų kaimo 
Jonas Karpauskas skųsties, jog 
naktį 7 ginkluoti vokiečiai at
ėjo pas jį prašyti valgyt. Pa
valgę pradėjo jieškoti kokių ten 
vagių lovose, skryniose ir šė
pose. Iščiupinėjo visus rubus 
ir radę 60 auksinų pasiėmė. 
Išnešė marškinių, abrusų ir ki
tokių dalykų. ♦

Išėjus Karpauskui iš raštinės 
atėjo'žmogus iš Jatkaučių kai
mo ir pranešė, jog jį naktį bu
vo užpuolę 12 ginkluotų vokie
čių. Vieni pasiliko ore, idant 
kartais kas nors neišbėgtų ir ne
pasakytų kaimynam^, o kiti pra
dėjo ruošties po vidų. Išnešė 
4000 auksinų ir kitų smulkių 
dalykų. Jam dar besant atei
na žmogus iš Dauglaukių kai
mo ir praneša, jog 3 rugpjūčio 
pas jį atėjo du vokiečiu iš Feld- 
policei, stovinčios Kriokiškių 
kaime, paėmė porų bfltų, kuriuos

jis du mėnesiu atgal pirko iš tų 
pačių vokiečių už 90 murkiu, ir 
išsinešė btfatlyginimo.

Taip milicijos vadas nūdieną 
praverčia, vien protokolus ra
šant apie vokiečių žiaurumus.

Radviliškis. Vokiečių pilna. 
Tiesa, anąsyk buvo pradėję ro
dos kraustytis, bet kaip pasiro
dė tai buvo tik persimainymai 
sėdybomis; dabar šitas kraštas 
vėl jų pilnas: ir miesteliai ir kai
mai ir dvarai. Kaimuose ir 
dvaruose jie šeinųninkauja, ma 
tyt, neblogai. Žmonės skun
džiasi tuom, kad reikia net vo
kiečiams davinėti kiaušinius, 
pienų, sviestų ir 1.1.

Dabar jų privažiavo į apielin- 
kes dar daugiau. Įdomu, ko
dėl jie į Radviliškį atsivežė lig 
70 orlaivių, kodėl jie gabenasi 
iš traukinio automobiliais vi
sokius rakandus ir meblius į 
dvarus ir kaimus, kodėl su pa
skubi u visur veda telefonus, ko
dėl jie gabaus, gadindami lau
kus, prie miestelio ruošia vie
tų, kur orlaiviams nusileisti ir 
žada net dėl jų daržines taisy
ti? Kalbama, kad jie visa tai 
daro dėl kolčak įninku.

Simnas. (Alytaus aps.) Lie

nės sako, kad valdžia turėtų 
atidaryti savo fabrikas degtinei 
varyti, tada susilaikytų nuo “na 
minės” ir valdžia turėtų iš to 
nemaža pelno. Nors dabar val
džios yra įvesta akcize — bet to 
niekur niekas neprisilaiko ir 
nemano prisilaikyti, nes vis vie 
na jokio pavojaus nėra ir be 
akcizės pardavinėti. Gyvenimas 
parodo, kad tokiu bildu žmonių 
girtuokliaujama dar labiau kaip 
kad buvo monopoliai, nes dabar 
pas kiekvienų beveik ūkininkų 
bravoras. Tokiu bildu visuo
met jis pats ir jo vaikai iki so
ties atsigeria ir dar uždirba par
duodamas butelį po 50 auksi
nų.— I. (iendrėnas. [Darb.]

pos 20 d. š. m. į Simną atvažiat- 
vo iš Alytaus apskrities virši
ninkas p. Zubrys ir Alytaus ap
skrities komiteto pirmininkas 
d-ras Janavičius, kad paskelbus 
Simno žmonėmis, jog jų vals
čius esųs jau ne Mariampolės 
apskrityje, bet Alytaus. Buvo 
sušauktas rinkoje susirinkimas, 
kuriame kalbėjo minėti du Aly
taus apskrities valdžios atsto
vai. P. Zubrys visai mažai te
kalbėjo. Pasveikino žmones ir 
pareiškė, kad jie. esu atvažiavę 
susipažinti su žmonėmis ir tiek. 
Kiek ilgiau kalbėjo d-ras Jana
vičius. Jisai nurodė į tuos var- 
gus-sunkumus, kurie yra buti
ni savųjų valstybę bekuriant, 
nes, anoje, jeigu mes turime 
daug padėti triūso ir daug var
go perkęsti, statydami-kurda- 
mi naujų gyvenamųjų triobų,— 
tat ką gi jau bekalbėti apie var
gų būtinumų Lietuvos Valsty
bės triobų kuriant. Ragino ji
sai visus stoti musų kariumjenės 
eilėsna, nes, girdi, atsirado dar 
vienas nemokantis kitų laisvės 
gerbti priešas — lenkai.

Pabaigoje žmonės pradėjo 
savo nelaimes pasakoti, neda- 
lia-vargeliu skųstis. Vieni peikė 
Alytaus apskrities valdžių, kiti 
Mariampolės, treti gi ir vienų ir 
antrų. Valdžios atstovai įvai
riais budais aiškinosi teisinosi. 
Vis gi ar šiaip, ar taip, Simno 
valsčiaus prie Alytaus apskri
ties prikergimų reikia skaityti 
nuosekliu musų Laikinosios Vy
riausybės žingsniu, nes iš Sim
no daug arčiau į Alytų, negu į 
Mariampolę, o antrų vertus, 
tarp Simno ir Alytaus eina (Su
valkų- Alytaus linijos) gelžkelis. 
Tas labai palengvins valsčiaus 
su apskritimi susisiekimų.

(Kauno “Laisvė”)

A'Šratas Prakaltos! 
ui ■ .L J ■ nniin i i’i—

Rengia P. P. D. Unijos Lietuvių Skyrius 604
Temoje: ‘VISUOTINAS STREIKAS” ir “PRAMONI

NIAI BEI POLITINIAI KALINIAI”
PeTNYčIOJ, Spalio (Oct.) 3 d., 1919 m., 8 vai. vakarei

MILDOS svetainėje, ant 3 lubų, 3142 S. Halsted St.
Kalbėtojai kalbės lietuvių ir anglu kalbomis

Kviečia KOMITETAS.

Vendžiogala (Kauno aps'kr.) 
Musų kampe ir ypač visoje Kau
no apskrityje prasiplatinęs deg
tinės varymas; nors milicija 
gaudo, ir daugelis sumokėjo 
didelių pabaudų, bet njekas ne
gelbsti; varo kaip varė. Žmo

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovanų 

savo giminėms Lietuvoje, 

išrašykite jiems Naujienas

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

Lietuvos žydų liaudies mo
kytojų konferencija.

Rugp. 26 d. Kaune buvo kon
ferencija žydų liaudies mokyto
jų tų mokyklų, kuriose moki
nama žydų kalba. Konferenci
joj dalyvavo su balso teisėmis 
daugiau kaip 50 mokytojų.

Žydų liaudies mokyklos padė
tis yra visai nenormalinga; truk 
sta mokytojų, mokykloms va
dovėlių^ rankvedžių, butų, pi
niginių lėšų ir tt. Daug reikia 
dirbti, norint sutvarkyti mokyk 
las tvirtais pagrindais, turi bw- 
ti įsteigta mokytojų seminan- 
ja arba nors trumplaikiai mo
kytojų kursai. Reikalinga įstei
gti draugijų knygoms, mokyk
los vadovėliams, vaikų knyge
lėms leisti, turi būti leidžiamas 
pedagogijos žurnalas. Mokytojų 
medžiaginė padėtis turi būti pa
gerinta. Reikia įsteigti moky
tojų profesinę organizacijų. Žy
dų mokytojui tenka kovoti dėl 
žydų mokyklos formos ir turi
nio, dėl įsteigimo laisvos, pa
saulinės mokyklos, kuri atatik- 
tų naujiesiems pedagogijos rei
kalavimams ir pažangiajai auk
lėj im|o minčiai. Nauja liudies 
mokykla, tvirtai remiama pla
čių žydų liaudies masių ir vi
sos žydų demokratijos, kuriai 
savo mokykla pasauliniais lais
vais pagrindais yra pirmos svar 
bos reikalingumas. Tame dar
be žydų mokytojai eis ranka į 
rankų drauge su lietuvių pažan 
giaisiais mokytojais ir rems vie
ni kitus vykinant savo norus iš
plėšti senas šaknis kiekvienos 
įtakos, paliktos mokyolose caro 
režimo ir vokiečių okupacijos 
laikais, o taip pat klerikalizmui 
ir kitiems kenksmingiems ele
mentams viešpataujant. Konfe
rencija užsibaigė rugpjūčio 29 
d. — (Kauno “Darbas”)

Mažojoj Lietuvoj.
“Vorparlamentas'. — Visavo 
kiečių žygiai prieš sujungimų 

Prūsų Lietuvos su Didžiąja
. Lietuva.

LAIŠKAS DEL SALUTES' 
MANUFACTURING CO.

Važiuoja Lietuvon
Krutumuose Paveiksluose=

.*•

u

18,000 Chicagiečių ir 500 Delegatų 
Amerikos Lietuvių Seimo Sykiu 

Su Lietuvos Laisvės Varpu

KRUTAMIEJI PAVEISKLAI
Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Varpo išleistuvių 

milžiniškos parodos, kuriose dalyvavo suviršum 
18,000 žmonių,yra jau užbaigti ir

Bus Rodomi Chicagoje
PRIEŠ IŠSIUNTIMĄ LIETUVON 

Sekančiose vietose

Bridgeporte Ketverge Spalių 2 d
Mildos Svetainėje, Halsted ir 32-ros gatvių.

T0WN OF LAKE, PĖTNYČIOJE, SPALIŲ-OCTOBER 3 D.
Naujame Peoples Teatre, ant 47-tos prie Ashland Avė.

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienų dienų. Pirmas rodymas 
prasidės 7 vai. vakare. Antras 9 vai. vakare.* Svetainė atsidarys 
6:30 valandų.

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chi- 
cagos ir visos Amerikos lietuvių pastangos ir darbai įeina į pasau
lio isteriją. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pa
matysi didžiausį Amerikos lietuvių veikalų ir sykiu sušelpsi savo 
tėvynę. Kų pamatysi ir girdėsi neužmirši savo visų amžių. Bus 
tai nemirtina atmintis. Ateinančios gentkartės gėrėsis musų 
darbais. Nepraleisk šios nepaprastos progos.

Vakarai bus pamarginti puikiu muzikališku programų. 
Įžanga tik 50 centų vaikams 25c.

Pelnas eis sušelpimui Lietuvos tavo tėviškes, tavo giminių.

i kviečia visus Lietuvius ir Lietuvaites 
Lietuvos Laisvės Varpo KOMITETAS.

Taikos konferencijai atskyrus 
Mažųjų (I*i*usų) Lietuvą nuo 
vokiečių valstybės ir dar nenu- 
sprendus, kų su ja padaryti, to 
krašto junkerių elementai su
taisė taip vadinamų “vorparla- 
mentų”, taigi kaip ir laikinų par
lamentų Prūsų Lietuvos daly
kais rupinties. Tasai “vorpar
lamentas”, pasirodo, labai susi
rūpinęs tuo, kad Mažoji Lietu
va nebūtų sujungta su Lietuvos 
valstybe. Tuo tikslu “vorparla- 
menlo” buvo sutaisytas tam 
tikras memorandumas, kuris tu 
re j o būt tam tikros duputacijos 
nugabentas Paryžiun ir įteiktas 

‘ viršiausiai taikos tarybai. De
putacija vienok nenuvyko to
liau kaip iki Beri i no ir sugrįžo, 
betgi memorialo kopijos buvo 
ten įteiktos kai-kurių aliantų 
šalių atstovams. Memorialas, 
kaip jį “Prūsų Lietuvių Balsas” 
paskelbia, yra toks:

“Per pakajaus išlygas tampa 
musų tėvyne ligšiolaikiškasis 
vokiškas kraštas dešiniame Ne
muno šone — nuo Vokietijos 
atskiriamas ir santarvei paduo
damas.

“Pagal musų supratimų, ne
pritinka šitas sudavadijimas į- 
sakymas, kaip juos Jungtinių 
Amerikos Valstijų .perzidentas I 
Wilsonas savo 14 punktų^ yra | 
pareiškęs, ant kurių pakajus pa-

darytas. Apsisprendimo teisę ir 
teisybę tu r gaut visos giminės.

“Suvienytų mačių atsvėrimas 
apie Nemuno kraštą, kad tas 
kraštas grynai lietuviškas esųs, 
pagal musų supratimą paeina 
iš netikros informacijos. Paka- 
jų jau padarius, tegalime mes 
suvienytųjų mačių prašyti, gy
ventojų daugumos norus atboti 
ir vienpusiškų pranešimų nepais 
naudoti kaipo pamatų valstybiš
ko musų krašto sudavadijimo Į- 
vykdomasis atskyrimas nuo Vo
kietijos ir per tai atsiradęs gas- 
padoriškų ir politiškų pasjlaiky-
mų netvirtumas mus privertė 
sukviesti visuotinų musų kraš
to atstovybę, šita atskiriamojo 
krašto atstovybė yra Vorparla- 
mentas, išrinktas ant paninio 
visuotinos, lygios, slaptos ir tie
sioginės rinkinio teisės pagal 
proporcionalę sistemų abiejų ly
čių visų atskiriomojo krašto gy
ventojų. Jis susideda iš Klaipė 
dos miesto ir Klaipėdos, šilokar- 
čiamos, Tilžės ir Ragainės aps
kričių atstovų, šitiems rinki
mams buvo sale politiškųjų par
tijų ir didlietuvių kandidatai pa
statyti: nuo 116 atstovų teta
po išrinkti tik 24.

“Vorparlamento posedyj 5. 8. 
1919 buvo susirinkę 76 balsavi
mo teisės turį draugsąnariai. 
Vienbalsiai jie. nutarė, šiandien 
atvykusiai pasiuntinybei užduo
ti, reikalingąsias su santarvės 
nlacėmis derybas vešli. Pridė
tas policijos išrodymas paliudi
ja, kad pasiuntinybė yra pilnai 
teisėta Nemuno krašto atstovy
be. Reikia dar pažymėti, kad

...i. i .. —■■■ ■ —  ......................... ■ ... ............ ............. .......... . *

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Rytoj 
DIDELĖS

Prakalbos
Melrosc Parke, rengi i/ Metalo 
Marinistų Unija Num. 300, Ja
mes sveiliaineje Pelnyčio j, spalio
3 d. 7:30 vai. vakare.

Kalbės J. VAIŠVILA iš Seat- 
tle, Wash. ir .L K. GELEŽĖLĖ, 
temoje “PRAMONINIS KOMU
NIZMAS ir VIENA DIDĖ.JI 
UNIJA.

Užprašo KOMITETAS.

Šalis Virto Sausa.
bet jums nėra reikalo trokšti, 
jei jus nenorite. Prisivirkile pa
tįs sau alaus, senovinio — taip 
gardaus, kaAp Pi!lsnei\s. $1.50 
6 galionams. Nusiuntimas ap
mokėtas į kiekvieną vietą Su
vienytose Valstijose. Pilnas pa
aiškinimas ant kiekvieno pa
kučio. Pasisekimas užtikrina
ma. Siųskite pinigus, arba kra 
sos Money, Orderį drauge su 
užsisakymu.

Old Style Malt Extract Co., 
5800 So. Ashland avė., 

Chicago, III.

Rugs. 3 d., 1919 m.
P-nui P. Baltrūnui,

616 W. 31-st St.,
Chicago, 111.

Gerbiamasis.—
Mano sveikata buvo bloga 

nuo paskutines operacijos apie 
tris metai atgal. D Iktarai negiH 
lojo man pagelbėti. Aš pama
čiau jūsų aj^skelkuna lietuvių 
laikraštyj ir parsitraukiau iš jū
sų vieną bonką Salulte Stomach
Bitterio. Aš sugėrimu tą bonką 
bemėgindama ir jis man stebė
tinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir valgyli ir mano rau- 
nienįs daug stipresni pasidarė.

Jus galite panaudoti mano 
vardų, patardami savo vaistus. 
Pirmutinę bonkų aš apturėjau 
per ekspresą; Aš turėjau laukti 
pusantros sav litės iki gavau jų 
ir man ekspresas paskaitė 44 

centus. Bukite geri prisiųskile 
man dar tris bonkas Sahite Sto
mach Bitterio pakine krasa, o 
aš užmokėsiu, k lip gausiu, .h i 
negalite siųsti pakine krasa, tai 
siųskite per ekspresą.

Su pagarba,
Mrs. W. Caparrutes, 

421 Galbreath avė.,
New ęhMle Pa.

DR. C. K. KLIAUGA' 
Dantistas.

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

vakare.
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MAŽOJOJ LIETUVOJ.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

tarp 76 vorparlamento posėdyje 
atvykusių draugsąnarių ir didis 
skaitlius lietuvių buvo, kuri^ši- 
tuose klausimuose vienaip jau
čia su vokiečiais ir su jais ran
ka rankon eiti nor. Toktai ir 
tuomi paaiškėja, kad du lietuviš 
ku atstovu, ponai ukinikas Pa
galios Prus-Pakulių ir Petšulai- 
tis Sinaleninkų Į komisijų išrink 
tu; taip į>at yra komisijos narys 
Matzies lietuviškos kilties. Iš 
rupesniu dėl musų ateities tapė 
komisijai užduota prašyti suvie
nytąsias macus, pirm galutino 
atsvėrimo pasiklausyti ir atbo 
Ii per mus atstovaujančios, gy
ventojų daugumos norus ir ve
lijimus. Iš suvienytųjų mačių 
ant vokiečių valdžios prieš užma 
nymų atsiliepimo reikia manyti, 
kad musų valstybės priklauso
mybė tik tada sutvarkoma bus, 
kada bus nutvirtinta valstybės 
priklausomybe buvusiųjų ru- 
siškai-lietuviškųjų kraštif. Iš to 
turime spręsti, kad sudarant lie
tuvišką valstybę, kętama mus 
su ja suvienyti. Tam prieš, mes 
prašom pir atsvėrimo kultūriš
kųjų pasilaikymų mėginti ir at
buli įvairumą musų krašto su 
rusiškai-lietuviškais.

“Mes galim išrodyti, kad, su
vienijant su rusiškąja Lietuva, 
musų kultūra ir musų bago tu
ntas trumpame laike tikrai su
naikinti butų.

“Žmonių nubalsavimas išrei
kštų gyventojų daugumos norą 
pasilikti prie Vokietijos. Jei 
toktai esančiais pasilaikymais 
nebegalima, tai butų musų no
rai, kad musų valstybiškai tei
sėtieji pasilaikymai pilnoje ne-, 
priklausomybėje nuo kitų vals
tybių taip sudavadyti butų, kad 
mes ir toliau galėtumėm išlaiky
ti savo ypatybes ir savo kultū
rą.

“Pasiuntenybe yrą įgaliota pa 
šilaiti visuose mumis paliečian
čiuose klausimuose ir prašo 
mumis pritraukti derėjimuose. 
Pranešimus į pasiuntinybę pra
šom siųsti į siaplrotį von Sclilen- 
ter. Baubei n p. Pogegen, Kr. 
Tilsit”.

šita vokiškųjų “vorparlamen- 
to” nacionalistų memorialą pa
skelbęs “Prūsų Lietuvių Balsas” 
sako, kad tas raštas aiškiai pa
rodas, ko vokiečiai trokšta, bū
tent. pasilikti Lietuvių žemėj po 
nais ant visados. |“Galime tikė
tis”, sako betgi ‘P. L. Balsas*, 
“kad kaip iigšiol, taip ir toliau 
visi atskiriamojo krašto (t. y. 
Prūsų Lietuvos) vokiečių pasi
stengimai apdumti santarvei 
akis nueis vėjais. Klastingi vis- 
vokiečių darbai ir vėlimai dar 
Iigšiol jiemts nepasisekė ir nie
ko gera negabeno. Kokia jų 
nubaflsavo medžiaga, gerai ži
noma mums, ir dar geriau san
tarvei. Jų (vokiečių) didis pri- 
sibijojimas paeiti po Lietuvos 
valdžia liudija apie jų nerimas
tim ą sąžinę.” Bet ponais, ko

jie taip labai geidžia, vokiečiai 
Lietuvoj nebusią; tai turėtų jie 
— baigia Prūsų lietuvių organas 

-/įsižiūrėti ir tam jau prisi
taikyti.

bolševikams, kol su tvėrėm “parj 
Užantis** ir pradėjom vyti bol
ševikus laukan, ka,s mums ir, 
pasisekė. Bolševikai buvo biau-- 
resni ir už vokiečius. Kas lik
nėjo su jais, tą tuojau sušaudė.

rne

12-Street Store
HALbltD SI.COR***' ROOSEVELT ROAD

Chicagos Tikrasis
Taupumo Centras

Didžiausia Departamen- 
tinė Sankrova Pietvaka

rinėj Daly j.
šita sankrova yra viena 

sparčiausiai augančių sankro
vų Amerikoje šiandie. Musų 
augimui yra priežasčių. Tei
singos prekės, teisingas apsi
ėjimas* teisingumas garsini
muose sujungtas su patarna
vimu. Tėmyk į musų apskelbi
mus šitame laikraštyje, jie pa
mokys, kaip apveikti pragyve
nimo brangumą. Jie parodys 
jums, kur namams, viskas ne-

šionei, viskas stalui galima geriausiai pirkti.

DYKAI!
žiūrėk šeštadienio laikraštin pilnų smulkmenų

Pirmadienį spalių 6 dieną musų didžiojo metinio se
nos m |los pigumų savaitinis išpardavimas.

>

ČIA YRA NAUJIENA
Šitas puikus $750 miegamojo kambario ištaisymas 

bus duodamas .............

TneMĮĮĮi
121 Street Store

Tffe&oreof^

. vtvv.

Laiškai iš Lietuvos.
Biaurųs vokiečiai, bolševikai 

dar biauresni.

Rašytojos Žemaitės pažįsta)- 
mas K. Petrauskis, rašo jai iš 
Joniškėlio (Laiškas išsiųstas 
IX-6-19):

Mes pergyvenom ir vokiečius 
ir bolševikus ir matėm ir pa ty
rėm ant savo nugaros ir spran
do. Vis is spėkas padujom per 
tą laiką. Klausimas: kuo ta Lie
tuva nusikalto, kad ją visi nori 
judinėti* kaip ant savo arklio! 
Taip jie įpykino mus visus, kad 
kožnas griebiasi už ginklo ir ei
na į kovą k:fip su bolševikais, 
taip su vokiečiais ir lenkais. Ir 
.nepasiduosiu! kol neiškovosi m 
laisvės Lietuvai ir neišvysim vi
sų okupantų laukan iš musų 
krašto.

Kaip vokiečiai užėmė musų 
kraštą, išpradžios buvo manda
gus ir geri, ale pabuvę porą sa
vaičių Lietuvoj pradėjo sisle- 
nuilišku įbildu ardyti Lietuvos 
gyvenimą ir naikinti visa, kas 
jiems pakliuvo, ir plėšti nuo 

vištos kiaušinio ir baigiant ar
klių vuodegomis ir karčiais — 
mat, ir tie jiems užkliuvo ir n.au 

buvo: nukirpk ir utidiiok. 
nors arklį musės paplautų vasa

ros laiku. Patiko kelyj su geres
niu arkliu — atima be užmo- 
kesnio; arklys su vuodeg'i* 
užmokėk bausmę ir nukirpk. 
Jei turi gyvulį papjaut — neva
lia, atiduok jiems. Malt irgi ne
valia. gali tik pusę svaro dienai, 
o daugiau — atiduok vokiečiui. 
Pamatė varinį .indą — atima; 
ratus, roges, pakinkius — vis
ką atima. Ir gyvenk žmogus, 
nevaldgęs negėręs, o jie balia- 
voja. Susitikai vokietį, nenusi
ėmė! kepurės prieš jį — paklub- 
do ir kepurę numeta į rėvą. Ir 
nežinai nė ką daryt. Žmonės ap
maudu nesitvėrė; nenorėdami 
žeminties, ėmė keliais nebevaik
ščioti: reikia kur niieSti, eina 
per laukus ar palaukėmis, kad 
tik nesusitikus vokiečio.

Vokiečiai išėjo. Išrinkom val
sčiaus komitetą. Valsčių komite
tai išrinko Apskričių Komite

tus. Joniškėlio Apskričio komi
tetai! ir mane išrinko. Paėmėm 
vairą į savo rankas ir pradėjom 
tvarkytis. Valdomos apie pus

antro menesio. Bet užplūdo bol
ševikai ir mus nuvertė,, kaipo 
netinkamą valdžią. Norėjom pa
sitrauk iš Joniškėlio, ale bolše
vikai nepaleidžia: paskelbė “sa
botažą”, t. y. kas pames savo 
vietą, bus sunkiai baudžiamas. 
Turėjom pasilikti ir prie bolše
vikų ir jieniis dirbti. Jie gerai su
prato, kad be musų jiegos bus 
sunku valdyt ir nemokės. Bet 
mos dirbom savo darbą, o ne

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

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

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

Gyvenimas buvo visai apmiręs; i 
niekas negalėjo nosies iškišti, 
(bijodami bolševikų raudonojo 
teroro. Bolševikai buvo tokie 
žmonės: daugiausia prasigėrę' 

berniokai ir visoki padaužos,' 
plėšikai. Jie sakės, kad jie esą
proletarai, ba nieko neturį ir 

stoją už tokius pat' proletarus. 
Taip skelbdamics jie plėšė ir 
krovė sau kišenius, nežiūrėda
mi, ar kas turtingesnis ar vi
sai biednas; by tik ką rado, 
tuoj sako: “tu buržujis”, ir imu 
sau. Žodžiu, naikino, draskė,
piešė, kas tik jiems pasisuko, ir 
nieko nežiūrėjo. Ištikro, pažiu
rėjus į kiekvieną jų, visi išro
dė kaip banditai. Žmonių nema
žai išmušė^ o kalėjimai pilni 
buvo prikmšti už menką nepa- 
klausimą. Nė dirbti niekas nie
ko negalėjo, nes kam ir dirbt, 
kad viską atima. BdH pagalios 
išvijom bolševikus jr vėl ėmėm 
gyvenimą tvarkyti. Žmonės vi
si džiaugiasi, tartum kad iš nau
jo užgimę, atsikratę nuo tų ne-j 
žmoniškų savo kankintojų. Vi
si žmonės, nuo biedniausio iki 
turtingo, neapkenčia bolševikų 
galvažudžių, ir gal daugiau jau 
jų nebeįsileisim, ba ir karinome 
nę sutvėrūm, kuri dabar muša
si su jais apie Dvinską.

— K. Petrauskis.

KORESPOKOENCĮJOS"
INDIANA HARBOR, IND.

Du lietuviai pateko bėdon.

Praeitą subatą, nigs. 27 d., 
polisija suėmė vietos lietuvių 
biznierių, groserninką Igną Pi- 
varoną, 3602 Deodpr st. Daly
kas buvo taip. Hammondo poli- 
cistas Georkc Ilanlon, patrlio- 
jąs Gostlin gatvėj, trečią valan
dą ryto patsebėjo du žmones 
besi triūsiančius apie sugedusį 
limusiną, kurį jie vilko t rok u. 
Norėdamas jiems padėti poliri- 
stas priėjo prie jų, bet pasižiūrė
jęs pamatė, kad jie gabena auto
mobilyj degtinės, vertės apie už 
4000 dolerių. Dvi šulės ir 24 
“keisai” buvo pirkti Chicagoj ir 
gabenami į Harborą. Su Piva- 
ronu buvo Kazimieras Pctrcikis, 
336 W. 110-th Place, Roseland, 
kaipo ekspresmanas. Viskas bu
vo nugabenta į policijos nuova
dą ir degtine konfiskuota. Teis
me Pivaronas prisipažino esąs 
kaltas, kaipo degtinės savinin
kas, ir buvo nuteistas užsimo
kėti $250 pabaudos ir teismo lė
šas, viso daikte $280. Petį ei
kis nubausta 50 dolerių.

— [“The Times”]

SLA. KUOPŲ IR NARIŲ 
HERRIN, ILL. APIELINKĖJE 

DOMAI,

VVeaver, III. Mes, LSA. 102 
kuopa, kartą kreipėmės j gy
vuojančias šioj ąpielinkėj Susi
vienijimo kuopas, kviesdami 
jas steigti naują apskritį. Musų 
manymu, toks apskritys šioj a- 
pielinkėj būtinai reikalingas. 
Bet musų atsišaukimas kaipir 
neišgirsta: į jį teatsiliepė vos 
dvi kuopi. Visos kitos — tyli. 
Suprantama, steigti apskritį tik 
iš trijų tam pritariančių kuopų 
-r- neapsimokėtų.

Kažin, kodėl taip? Visa tai ro
do musų neveikimą. O mos 
rugojnme dėl netikusios musų 
Susivienijime tvarkos, sakome, 
kad musų SLA. valdo tik keli 
advokatai ir biznieriai... Bet 
pagalvokite, kas dėlto kaltas? 
Mes patįs Tai dėlto, kad mes nie 
ko neveikiame, dagi kuopų susi
rinkimų nelankome. Tik kada- 
ne kada užsimokame duokles, 
ir vėl užmiegame. Bet kada iš
tinka koks nors musų organiza
cijoj negerumas, tai pykstame, 
rūgo j ame dėl negeros tvarkos 
ir tt. O tūli dagi žada apleisti

i

3-čias Metinis Piguminis Išpardavimas Apačioje

KRABE
NUO DVIEJU TUZINŲ BONKU

$|.35

*7 CEREAL
3EVERAGE .35

’ Krabe!

Paprastai parsiduoda po $1.95

Užvaduok 60c
užsisakyk anksti

Pasinaudok šita proga ir įsigyk krabę Chicagos populeriailsio Šeimynos gervino šita numažinta 
kaina. Dėlei didelio pareikalavimo ir musų riboto ištekliaus tik viena krabč bus parduodama 
kostumicriui. (Keikia padėti depozito 75c už bonkas ir krabę, ktirias sugrąžinus bus atiduota). Užsi
sakymai krasa ar per telefoną, užmokėjimui pristatant, arba pristačius, arba nuo pardavėjų nebus 
pjriimami. Užsisakykite prieš vienuoliktų ir jusų krabe bus pristatyta prieš septintų. Su kiekviena 
krabe nemokami suvenyrai..

YRA LEIDŽIAMAS ATEIKIT IR IŠGERKIT STIKLU DYKAI

ROTHSCHILDS BARGAIN BASEMENT

žiūrėk ka tu Sutaupysi!
Vaizbos 

ženkleliai 
su 

kiekviena 
krabo.

Pinigais už

Laisves Bondsus 
$50, $100, $500, ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupynio 
BANKAS *

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Susivienijimą.
No, draugai, taip negalima. 

Apleisti organizaciją reikštų 
padaryti sau didelę nuoskaudą: 
netekti savo įmokėtų organiza
cijos iždan pinigų.

Draugai, dar yra laiko. Rei
kia pradėt rimtesnį veikimą ir 
organizuoti apskričius. Artina
si 1920 metų SLA. seimas, nau
jos valdybos rinkimas. Tatai 
pasirūpinkime susiorganizuoti, 
ir kuostipriausiai. Pasistengki- 
me prisiųsti kuodaugiausia de
legatų į sekamą seimą. Juo 
daugiau jų ten dalyvaus, tuo ge
riau jie sutvarkys visus musų 
organizacijos reikalus. Tada tai 
nebereikės rugoti mislyti apie 
išstojimus iš organizacijos. To
dėl, prie darbo!

Kuopų, gyvuojančių Ilerrin 
apielinkėse, sekretoriai prašo
mi šitai perskaityti savo susirin
kimuose ir apsvarstę šį suma
nymą, malonėkite pranešti 
mums jo (svarstymo) pasek
mes. O mes, gavę jūsų pritari
mo, tuoj kreipsimės į SLA. Pil
domąją Tarybą reikalaudami 
leidinio įsteigti naują SLiA. ap
skritį. Laiškus siųskite SLA. 
102-ros kuopos sekretoriui se
kamu adresu: Jonas Ukanis, W. 
P. Rcnd Coal Co., Rd. L Bok

■U uMiuiaa

“S. >1”
Vaizbos ženkleliai

su kiekviena 
kmbe.

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

s?ja,neyirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimns viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau pagelbos, nesigailėjau visoje \ine- 
rikoj ir <ix rtibržių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai j>o 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 bulelį Salutaras. Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau loki skirtumą ir 1000 sykiu (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radojislei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras!

S A L U T AR A S 
CHEMICAL INSTITL’TION J. Baltrėnas, Prof.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Maleva malcvojiniui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRĘCKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

\ nesveikumo migdą 
J linių gilių (tonsi- 

lų), o kartais nuo 
į užsikrėtimo gerk- 

lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padalyti kliūtį. Dabar yra pats 
las laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo siigebumų. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Or. F.O. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 

durįs į šiaurę nuo I\ąir sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Seplinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

97 a, Ilerrin, III.
P. S. — Šį atsiliepimą mes bu

vome pasiuntę SLA. organui, 
Tėvynei, bet jau septinta savai
tė ir vis da nesulaukiame pasi
rodant, dagi ir atsakymo nega
vome. Kažin kodėl ten užvel- 
kama tokie svarbus musų orga
nizacijai reikalai.

— J. Ukanis.

<

Te). Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted SL, Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio nygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Karda”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
[fadarėine musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisių.s- 
kite sykiu už 6c krasaženkliu.

$55' nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi • 

me tikros Šikšnos 
\ svetinei eilę ir ki

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

JEI GYVENAT!- UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMU UŽ DYKA.
WESTEBN FORNITURE’stORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4



tyAUMNOS Baltijos krašte, ir ji šeimy- agituoti už savo Valstybių Lygą 
liekavo tenai, nepaisydama ir ratifikavimą taikos sutarties,

< liihuanian vietinių gyventojų protestų, The Seattle Union Rccord, vy-
talkininkų pasipiktinimo ir Hausias šiaurvakarių organi

zuotųjų darbininkų organas, iš
spausdino šitokių įkirtų dalies

Published Daily except Sunday by
the Lithuanian Newa Pub. Co„ Ine.. vokiečių ValdZlOS JSakymų.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Caaal 1506

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtn:

Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam .............
Viena mėnesiui ..................

Chicagoje — p«r na«otojua:
Viena kopija ............................N
Savaitei ..............................
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoj, 
pačtu: nn

Metams .............................. .
Pusei metų ........................... 3-00
Trims mėnesiams ................. Lba
Dviem mėnesiam ................. 1-25
Vienam mėnesiui .................... $5

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pi n gi u s reikia siųst Pačto Monei
Orderiu, kartu su užsakymu. .

16.00
3.50
1.85
V45

.. 75

os
12
50

$7.00
4.00 
2.00

Vokiečiai Pabal 
tijos krašte.

Baltjurio krašte, 
Rusiją ir atgai- 
dvarininkų galią, 
suvienyt Rusijos

NAUJIENOS, C EI c a g IIL.................

spekuliutorių pastangos nuėjo 
niekais.

Prie tokių aplinkybių Genera
lė Darbo Konfederacija nutarė 
susižinoti su įvairiais distriktais 
kas dėl kainų ir maisto produk
tų kokybes, taip kad by reika-

važiuoti iš Kauno ir bus A- 
merikoje 6 rugsėjo d., iš kur 
jie važines po provincijas ir

Ketvergas, Spalių 2 d., 1919
ST

“Kodėl jus, visu-pirma, nerei
kalaujate, kad butų panaikintas 
šnipavimo įstatymas, idant mes 
galėtumo nuodugniai išgvilden
ti klausimus, su kuriais Ameri
ka susitinka, ir demokratiškai 
prieiti prie jų išrišimo?

“Kodėl jus nepal mosuojate 
politinių kalinių šioje šalyje, 
kuomet kitose šalyse jie urnai 
paliuosuojami?

“Kodėl šnipavimo įstatymais 
buvo beveik vien tik darbiniu

cija, nurodydami kuo galima 
padėt Lietuvai, ir nupiešda- 
mi Lietuvos padėlį.

j Netrukus-manoma suteikt
( medžiagines pašalpos.
i Manoma taip pat daryli de-
• monstracijų ir įnešt protestų 

savo Valdžiai, kad nepadeda 
Lietuvai, kuriai išvaduoti žu-

Tos armijos vado ir jo rė- 
mėjų pienas buvo toks: ne
duot įsigalėt mažųjų tautų 
valdžioms 
užkariaut 
vint tenai 
o paskui
reakcionierių ir Vokietijos 
junkerių jiegas ir sumušti 
Vokietijos revoliuciją.

Talkininkai dabar paskel
bė, kad jie atnaujins Vokie
tijos blokadd, jeigu jos val
džia tuoj neištrauks von der j kai, vyrai ir moters, smerkiami

1 J    * Y. ’Yi — *11- - ' a «« Lii lt viii a si vr/\lrmXi iiGoltzo armijos iš Baltijos 
krašto. Gal tuo budu tai 
Vokietijos ir Rusijos reak
cionierių avantiūrai bus pa
daryta galas.

Kas yra 
anarchizmas?

Žmonės, girdėjusieji šiek- 
tiek apie anarchizmą, bet 
nepažįstantįs jo giliaus, ma
no, kad anarchistai visai 
“atmeta politiką ir politišką 
veikimą”. \

Bet tai yra netiesa. Anar
chistai, pavyzdžiui, agituoja 
prieš politiškas partijas (ne 
darydami skirtumo tarpe 
buržuazijos partijų ir socia
listų) ; tuo budu jie dalyvau
ja politikoje, tiktai savotiš
kai. s

Be to, anarchistai skel
biasi norį “sugriauti valsty
bę”. O toks tikslas yra, be 
abejonės, politiškas. Reiš
kia, jie pripažįsta politišką 
veikimą, tiktai ne tokį, kaip 
socialistai.

Keletas dešimtmečių at
gal Europoje veikė garsus 
rusų agitatorius ir revoliu
cionierius, Mykolas Bakuni- 
nas. Jisai ir jo pasekėjai 
(bakunistai) kovojo\ prieš 
socialistus, kadangi socialis
tai stojo už politišką veiki
mą ne vien tiktai atsiekimui 
galutino tikslo (įsteigimo 
socializmo tvarkos), o ir pa
gerinimui darbininkų būvio 
šių dienų visuomenėje; tuo 
tarpu bakunistai griežtai 
atmetė visokį politišką veiki 
mą, kurio tiesioginis tikslas 
nėra darbininkų klesos per
galė ant kapitalo.

žodžiu, anarchistai yra 
tie žmonės, kurie atmeta po
litišką veikimą pagerinimui 
darbininkų būvio dabartinė
je tvarkoje.

Lygiai taip daro ir šių 
dienų komunistai, 
anarchistų broliai.

ir kalinami, o nė vienas vokiečių 
šnipas nepaimtas tieson?

“Kodėl jus skelbiate tautų ap
sisprendimo teisę, o tuo pačiu 
kartu kišatės į Rusijos apsi
sprendimo reikalų, remdami vie 
nų frakcijų vidujinėj jų ko
voj ?

“Kodėl Valstybių, Lygos są
lygose nieko nesakoma apie de
mokratizavimą karaliją, kaip 
Japonijos, Belgijos, Rumunijos

riaudami prancūzų fronte; 
dauguma amer. lietuvių ka- 
riuom. pasižymėjo savo nar
sumu ir tapo karininkas. Lie
tuvių kari ninku yra apie 100, 
daugiausia daktarai. Pėstinin
kų yra apie 100, daugiausia 

. daktarai. Pėstininkų ne- 
kų nedaug, daugiausia prie la 
kūnų, inžinerijos daly, artile- 
rijsj ir prie laivyno, be to dar 
yra keletas kapelionų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

spaudimų, idant neleidus sukel
ti kainas. Be to, judėjimas tu
ri tikslo, idant valdžia įsteigtų 
t. v. Ekonominę Tarybų kainų 
ir paskirtymo įmonių tvarky
mui.

Mes mat esame įsitikinę, kad tų 
“tikrųjų” musų “komunistų“ 
išpustos “didžiumos” galų gale 
turės likti mažumomis. Prie to 
veda nepermaldaujamoji gyve
nimo logika. Nes, pasak Lin- 
kolno, darbiiiinkus jie gali dum7 
ti laikinai, tulus gal visų laikų, I 
bet dumti juos visus ir visada sklandžiai,'nors ir buvo šiokių- a • • a • • m •

ka...
Paskui jie laikė New Yorkc 

“seimų” ir savo pasitenkini
mui atrado, kad jie yra pakan
kamai štiprųs, kad uždėjus sa
vo “diktatūrą” ant Socialistų

Išpradžių seime viskas ėjo

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III. Oct. 2, 1019 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai pagalios pas
tatė griežtą reikalavimą Vo. 
kietijos valdžiai ištraukti 
savo kariuomenę iš Latvijos 
ir Lietuvos.

Tas reikalavimas jau 
daug kartų buvo statomas 
jai. Bet ji vis nepildė jo, 
išsisukinėdama visokiais bu 
dais . Daugiaus kaip mėne- 
sis taiko atgal, Vokietijos 
valdžia paskelbė, kad gen. 
von der Goltz, vyriausis vo
kiečių kariuomenės vadas 
Baltijos krašte, atsisako 
klausyti jos paliepimų, ir ji 
neturinti galios iškraustyti 
jį iš tenai . Tokį paaiškini
mą davė Vokietijos valdžia 
ir talkininkams. •

Ir jame galėjo būti tiesos. 
Vokietijos Nepriklausomų
jų socialdemokratų organas 
“Freiheit” rašė, kad Balti
jos krašto kariuomenė pa
kėlė maištą prieš valdžią. 
Bet už tai jisai apkaltino tą 
valdžią. Jisai pasakė, kad 
jos politika atvedė prie to
kio dalykų stovio. Berlino 
autoritetai perdaug patai
kavo militaristams, ir režul- 
tate susilaukė to, kad mili- 
taristai pradėjo neklausyti 
jy-

Gen. von der Goltz ne tik
tai nėjo iš Latvijos ir Lie
tuvos, o ir didino savo armi
ją, rinkdamas jai rekrutų 
net pačioje Vokietijoje. Ka
reiviai buvo viliojami į tą 
armiją prižadėjimais gerų 
algų ir žemės Baltijos kraš
te. Von der Goltzo kariuo
menė buvo užlaikoma ir or
ganizuojama žmonių, val
dančių didelius turtus .

Kas buvo tie žmonės? Tai 
buvo visų-pirma Vokietijos 
junkeriai (dvarininkai), ku
rie norėjo sutverti stiprią 
armiją, kad, atėjus tinka
mai progai, pagelba jos nu
vertus valdžią ir atsteigus 
monarchiją. Toliaus, tai bu
vo Baltijos krašto baronai, 
kuriems reikėjo ginkluotos 
jiegos, kad apgynus savo že
mes nuo Latvijos ūkininkų. 
Ir pagalios, tai buvo Rusi
jos dvarininkai ir caro taikų 
biurokratai, kurie geidė at
kariauti Rusiją nuo bolševi
kų ir sugrąžinti carizmą.

Šitos trįs grupės tai ir rę-
mė von der Goltzo armiją sis važinėti po Suv. Valstijas ir

“Kodėl taikos santarvėj nie
ko nėra nusakyta apie ginklavi- 
mos sumažinimų, jeigu Valsty
bių Lyga turinti užkirsti kelių 
karėms ateityj?

“Kodėl jus neremiate Plumbo 
pieno geležinkelių problemai iš
rišti?

“Kodėl jus nepųvarote Burle- 
sonų ?

Klausimai labai teisingi, pa- 
matuotL Bet žmogus, kur vie
naip kalba, o kitaip daro, nie 
kados į juos neatsakys.

True Iranskition filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Oct. 2, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917
KAIP AMERIKOS KLERIKA

LAI MELUOJA. LIETUVOS 
ŽMONĖMS.

Jie yra

Amerikos kleri
kalų melai.

Tegul skaitytojai pažiūri 
(Apžvalgoje), kokių begė
diškų melų pripasakojo A- 
merikos klerikalų pasiunti
nys, p. L jmanas, vieno lai
kraščio a stovui Lietuvoje.

Jisai g rai žino, kad 351 
tukstanč i “suorganizuo
tos lieti zių kariuomenės” 
Ameriko 3 yra grynas iš
mistas, - - kaip išmistas yra 
ir beveil visa, ką jisai pri
pasakoji Kaune .

Kam t e elementai mėgino 
apgauti Lietuvos žmonės?

Kiek Ipiko atgal Bostone su
sitvėrė lietuvių Prekybos Bend
rovė, ir ji pasiuntė Lietuvon 
savo atstovą, p. Romaną, biznio 
reikalais. Tasai Romanas yra 
pasižymėjęs klerikalų “veikė
jas.”

Kauniškė “Lietuva” rugpjū
čio 23 d. išspausdino ilgą pasi
kalbėjimą su tuo žmogum, štai 
ką jisai papasakojo jai:

Amerikoj suorganizuotos 
lietuvių kariuomenės yra a- 
pie 35 tūkstančiai. Amerikos 
valdžia draudžia viešai orga- 
nizuoties, todėl tas daroma 
slapta. Iš tų 35 tūkstančių 
apie 80 n.uoš. yra tarnavę Jun 
gtinių Amerikos Valsybių ka
riuomenėje.

Amerikos lietuvių kariuo
menė laukia tik progos, kada 
galės atvažiuoti į Lietuvą, ir 
nori pavieniui išvažiuoti, nes 
būriais negalima, bet tas pa
daryt yra sunku nes nėra lie
tuvių konsulo Amerikoje, 
kurs galėtų išdavinėti Liet, 
piliečiams pasus, — Ameri
kos piliečiai gali gaut, o Liet, 
piliečiai be lietuvių konsulo 
pasų negauna. Ginklų su sa
vim negalima bus vežti, tik 
nusipirkus kiekvienam,
ginklų transporto neleidžia 
vežti.

Mėginta buvo slapta išsių
sti, bet tas nepasisekė. Visi 
Amerikos lietuviai labai nori 
parvažiuoti ir stot į Lietuvių 
kariuomenę; sužeistieji, vos 
grįžusieji nuo fronto, taip- 
pat prisideda. Amerikoj ne
senai buvo rinkliava, kur bu
vo surinkta daug pinigų, nes 
visi su mielu noru aukojo.

Tie pinigai yra siunčiami 
į Lietuvą per Franciją, Šve
dus ir tt.

Ameril 
džiasi, jo

O

True translatimi filed with the pojt- 
master at Chicago, III. Oct. 2, 1919 
as requh*ed by the act of Oct. 6,1917

ĮKIHŲ& KLAUSIMAI. 
V

Prezidentui Wilsonui leidu-

s lietuviai skiųi- 
labai maža gaunu 

iš Lietuvos žinių, ir todėl ne
žiną Lietuvos padėties. Jie 
nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tam tikslui yra atvažiavęs 
p. Karosas ir p. Romanas.

Jiems labai gero įspūdžio 
padarė Kauno demonstracija, 
buvusi 17 rugp. d.

Ponas Karosas ir p. Ro-

Trne translatinn filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 2, 1919 
as recpiircd by the .”< i of Ocl. C, 1917

ITALIJA.
Roma. — ( Virš miliono\ or

ganizuotą darbininkų). Tik-ką 
paskelbto^ skaitlinės rodo, jogei 
Generalė Italijos Darbo Federa
cija pasiekė virš milioną narių. 
Tai stipriausia ekonominės ko
vos ginklas Italijos darbininkų 
judėjime. Jisai turi kuoarty- 
miausių ryšių su Italijos socia
listų partija.

BELGIJA.
Brussell. — (Belgijos anglia

kasių suvažiavimas). Nacionalis 
Belgijos angliakasių unijos ko
mitetas nutarė sušaukti nepa
prastą nacionalį anglakasių uni 
jos suvažiavimą.’ Suvažiavimas 
prasideda rugsėjo 28 dieną. Su
važiavimui busią pasiūlyta rei
kalauti valdžios, idant butų į- 
kurta specialu organizacija an
glių industrijai, kainoms ir pa
skirstymo įmonėms kontroliuo
ti. Komitetas yra tos nuomo
nes, kad nacionalizavimas ka
syklų turi būt pravestas kaip 
galima greičiau.

tie “komunistai” nepajiegs. Tai 
rodo dabartinis dalykų stovis 
Liet. Soc. Sąjungoj. Ji jau re
organizuojąs!. Daugelis na
rių, kur pirma kiekvieną “komu 
nistą” Baltrušaičio ar Stilsono 
pasakytą žodį skaitė esant ko
kia tai šventenybe, dabar, nevei
zint atkakliausios tų “komunis
tų” agitacijos, neina į jų palai
mintąją sektų, ir gana. Jie re
organizuoja lietuvių socialistų 
organizaciją ir dedasi prie So
cialistų. Partijos. Ir nėra ma
žiausios abejonės, kad anksčiau 
ar vėliau pas mus ateis ir liku
sieji “sekretoriaus-vertėjo” se
kėjai. O tada dabartinieji mu
sų organizacijos griovikai ga
lės skerečiotis ta “didžiuma,” 
kuri tuo tarpu džiugina — jieza- 
vitus. — Socialistas.

Kalnas pagimdė pelę

lokių nesusipratimų.
Bet kada atėjūnai (foreign’c- 

riai) panorėjo šeimyninkauti, 
tai šdimyniinkai (amerikonai) 
įsižeidė.

Esą taip elgties nemandagu. 
Tai priešinga etiketui.

Vienok atkakhinai foreigne 
riai apie jokius mandagumus ir 
klausyti nenorėjo.

—Vienas iš dviejų — arba 
mes busime partijos bosai ar
ba griausime ją.

O kada jiems liko griežtai pa
sakyta, kad bosauti jiems nie
kas nepavelys, tai jie nutarė 
kurti naują partiją.

Komunistų Partiją.
Ir štai Cbicagoj prasideda 

kuriamosios, užgriebiamosios 
ir nepaprastos konvencijos.

Užgriebiamoji konvencija nu 
tarė paimti į savo rankas Soci-

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

DįpžIUMA IR MAŽUMA.

(Feljetonėlis).

MEXIKA.
Mexico City. — (Atmetė parla
mentarizmą). Atidarant pirmą 
nacionalį Meksikos Sociailstų

26 dieną, partijos sekretorius 
Adolfo A. Lantibanez tvirtai 
pagr;audeno*delegatus atsisakyti 
siindikalismo n: judai revoliuc- 
nio socai'liziho, ir kartu pasaky
ti paskutinį sudiev parlamenti
nio veikimo1 metodams — Tre- 
jatų dienų vėliau jo pasiūlymas 
buvo vyriausia tema debplų. 
Delegatai kone išiintynai stoję 
už revohieinį socializmą ir nu
tarę prisidėti prie trečiojo Inter 
nacionalo.

MONTENEGRO.

Londonas, — (Visuotinas su
kilimas). Neveizint Serbijos val
džios užsigynimų, čia autientiš- 
kai tikrinama, jogei Montencg- 
ro yra stovyj visuotino sukili
mo — revoliucijos. Karės ofi
sas mano, kad kas nors rūstaus 
jau įvyko arba įvyksta. Nujau
čiama, kad po pirmo paskelbi
mo dėl sukilimo tapusi uždėta 
saugi cenzūra.

FRANCIJA.
Paryžius. — (Kontroliuoja 

pragyvnimo brangumą). Ne
veizint vardo, kokiu tatai butų 
daroma, Francijoj veikia sovie- 
tizmjas, užimąs vietą politinės 
valdžios. Tai pasireiškia darbo 
unijų pastangose užbėgti už 
akių maisto krizisui. Daugclyj 
vietų šiaurinėj Francijoj darbo 
unijos faklinai kontroliuoja rin
kas. O Paryžiuje jos privertė 
valdžią paskirti Kainų Komisiją, 
kuri diena iš dienas nustato tam 
tikrų maisto produktų kainas.

Suprantama, maisto spekulia 
toriai tokios darbininkų kontro
les nė nepageidauja. Taigi jie 
bandė komisijos veikimą pada-

darni (12 d. rugpjūčio) maisto 
sandėlių savininkamls, infornluo 
darni juos nesiusti Paryžiun 
maisto iki sekamo pranešimo.

Verteivos tatai darė tuo tiks
lu, idant iššaukus Paryžiui ne- 
giirdetij trukumą maisto, delei 
kurio paskui galėtų Kainų Kom
paniją kaltinti.

Verteivos tečiau ueapsiroka- 
vo. Jie neėmė domon to fakto, 
jogei telegrafo operatoriai taip 
jau yra dalimi darbininkų kle
sos judėjimo. Gavę telegramas 
po trumpo pasitarimo, kaip vie
nas žmogus, jie nutarė jąs ne

manas 20 rugp. d. mano iš- siųsti kam skirta. Tuo budu

Tūli musų “kairiasparniai” 
begalo didžiuojasi savo “didžiu
ma.“ Girdi, “su mumis eina mi
nios, mes esame didžiuma ir to
dėl musų pusėj yra teisybė!’

Tai, beabejonės, yra labai ne
gudri musų kairiasparnių pasa
kaitė. Minios dar niekuomet su 
jais nėjo. Jie smarkavo tik 
nutemptoj į ‘komunizmo” pel
kes Liet. Soc. Sąjungoje. U Są
junga yra tik menkutis lašelis 
didžiajame Amerikos lietuvių 
darbininkų okeane. Amerikoj 
priskaitoma netoli vienas milio-

pu LSS-je, kaip skelbia patįs 
josios bosai, priklauso tik apie 
šeši tūkstančiai narių. Prieš ka
rę joje buvo lik trįs tuksiančiai 
narių. Bet ir patįs Sąjungos 
bosai dabar jau nedrįsta tvirtin
ti, kad tie šeši tūkstančiai visi 
nukeliaus į Stoklickio-Stilsono 
palaimintąją Komunistų Parti
ją “No. 2”. Jie jau sako, kad 
“dalis atsimos ir nueis pas so- 
cialburžuįus“ (neko-liojama kal
ba tatai reiškia: į Socialistų 
Partiją); pas juos pasiliksią tik 
“tikrieji,“ taigi “komunistai.“

Vadinas, musų “komunistų” 
apie tas minias, kurios buk ei
nančios su jais, yra tik įsivaizdi- 
ninias. Bet dar negudresnis 
įsivaizdinimas yra tas, kad jeigu 
pas juos esanti didžiuma, tai jų 
pusėj “yra teisybė.” Nereikia 
ilgai galvoti (nors musų “ko
munistai“ šito, kaip matyt, nie
ku budu nepajiegia suprasti), 
kad supratus, jogei didžiuma tu
ri bendra su teisybe, tiek kiek 
patįs “komunistai” turi bendra 
su Markso mokslu — kurį, deja, 
jie stengiasi monopolizuoti. Jei
gu apie teisybę spręsti sulig to, 
Įliek kas turi pasekėjų, tai vi
sus Amerikos lietuvių kunigus 
reikėtų skaityti dar “tikresniais 
komunistais” negu patįs vyriau
sieji Sąjungos bosai, kaip Slil- 
sonas, Baltrušaitis ir Ko. Kuni
gų pasėkojų-parapijonų tai iš- 
tiesų yra minios.

Mes, lietuviai socialistai, daug 
styties tos rųšies “teisybe” nė 
nemanome. Ją mes lengva 
širdžia paliekame “tikriesiems” 
musų “komunistams“ — kuni
gams Kemčšiams, Miliukams, 
Ežerskiams, Stilsonams, Baltru- 
šaičiams ir kitiems. Tegul jie 
džiaugiasi savo “didžiumomis” 
ir demoralizuoja savo pasekė
jus. Mes turime tikslo organi
zuoti, šviesti Amerikos lietuvius 
darbininkus, ir tais pamatais, 
kuriuos išaiškino didieji socia
lizmo mokslo įkūrėjai
Marksas ir F. Engelsas. Savo 
idėjų, įsitikinimų bei pažvalgų 
mes neišsižadėsime net ir tada, 
kai prieš mus išeis susivieniję liųis pildyti tuos 'konslitucijps 
Kemėšio ir Stilsono sekėjai, skyrius, kurie mums nr.palin-

K.

Nepaprastas susirinkimas. 
Tūkstančiai žmonių.

Pasirolo senai lauktas kalbė
tojas.

Jis pradeda kalbėti:
—Gerbiamosios ir gerbiami?

Nepasiisekė.
Todėl jie atidarė savo kon

venciją ir įsteigė Komunistų 
Darbo Partiją.

Tuo budu pasidarė dvi par
tijos.

Svetainėj kįla neapsakomas 
triukšmas. Tik ir girdis balsai: 

—Šalin nuo estrados! Neno
rime girdėti jūsų kalbos!....

Kelioms minutėms prabėgus, 
publika nusiramino.

Ir kalbėtojas pradėjo:
—Gerbiamosios '.ir gerbiamie

ji.. .
Bet nespėjo jis ištari tuos žo

džius, kaip vėl prasidėjo jomar- 
kas.

Iš kėlių atvejų kalbėtojas gan 
de kalbėt i, liet vis be pasekmės.

Ant galo, jam pasisekė pasa
kyti šiuos žodžius:

—Gcrbiamoslios ir gerbiamic 
ji... jus primenate man mano

Kokis gi tarp jųdviejų yra 
aurlumas?

Manau, neklysiu pasakęs, kad. 
skirtumas yra tokis pat, kaip 
tarp sviesto ir “sviestuoto” svie
sto...

Žodžiu, kairiasparniai orga
nizavo savo “partiją” su tokiu 
jau sumanumu, kaip anas bo
čius kad kalė šliutą.

Bočius, įkišęs į vandenį įkai
tintą-plieną, padarė didelį šiur
kšti mą.

Na, o musų kairiasparniai, 
.uvažiavę į Chicagą, sukėlė di-

Ryžosi bolševikuojanlis “kal
nas” pagimdyti ką tai nepapra- 
,tą.

Bet pagimdė tik pelę.

Atsiprašau, dvi peles.

Vieną “legalę”, o kitą “nele-
Staiga publika nusiramina. 

Visi norėjo išgirsti, kokiu budu 
jie primena tą bočių.

Kuri yra legate, o kuri — ne, 
tai to klausinio ir pate Saliamo
nas neišrištų. — K. Sėjikas.

kalvis.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3123 S. HalstoC U
Ant trečių iuoų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam SI.

1111-13 UuilyBIdg.
Tel. Central 4411

Sevetos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveika

Tečiaus, juo

—Mano bočius buvo
Ir reikia liesą pasakyti, labai 
(blogas kalvis. Bet vieną gražią 
dieną jis sumanė nukalti šliutą. 
Tam tikslui jis įsigijo plieno 
šmotą ir pradėjo jį kaitinti pe
čiuje. Jnkaitinęs plieną, jis ė- 
mė kalti iš jo šliutą. Plakė, pla
kė, plakė kuju, bet be jokių pa
sekmių. Juo daugiau jis kalė 
tą plieno šmotą, tuo mažiau jis 
atrodė į šliutą. Tuosyk jis per
mainė savo nutarimų ir tarė 
sau: “Aš padarysiu iš to plieno 
kirvį.” Ir vėl jis įkaitino plieną 
ir pradėjo kalti.
daugiau jis kalė, tuo mažiau tas 
plienas: turėjo kirvio išvaizdą. 
Dar kartą jis permainė savo nu 
tarimą ir tarė sau: “Jeigu nega
liu padaryti kirvio, tai nukalsiu 
nors kirvuką.” Ir išnaujo grie
bėsi už darbo. Vienok ir šį sy
kį nieko gero iš to neišėjo. 
Juo ilgiau dirbo, tuo toliau bu
vo nuo kirvio nukalimo. Ant ga 
lo, bočiui pritruko kantrybės. 
Inpykęs jis-įkaitino baltai plie
ną ir įmetė jį į vandenį, saky
damas: “Well, vieną dalyką aš 
tikrai galiu padaryti: su baltai 
įkaitintu plienu aš guliu ]>ada- 
ryti vandenyj didelį triukšmą.” 

Musų kairiasparniai man 
gi primena aną bočių.

Pirmoj vietoj jie ryžosi 
grobti Socialistų Partiją.

Jų lyderiai šukavo:
—Minios su mumis! Mes esa

me didžiumoj. Ir todėl nepave
lysi me *aulokrata>ns”> versti

n

uz-

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus
— išpradžių. Imk

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severo# Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
puslfis uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto Šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, Ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekosa. 
Kainos: 75 et. ir 5 et. taksų, arba 
$1.26 ir 6 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, lO^VA

[IR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

ISth fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

f
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' tai proletariatų diktatūra; 
“šiur”, įvyktų. “Literatūros“ 
parduota daug — du Degtukai.

Po prakalbų girdėjau kalban-

Tarptautiškos prakalbos.

Ketverge, rugsėjo 25 dieną, J. 
Jukniaus svetainėje, įvyko “tarp 
tautiškos-komunistiškos” pra
kalbos. Surengė vietos liet, 
komunistai kartu su lenkų kuo- 
pa. Skelbimuose buvo pasaky
ta, kad kalbės rusiškai, lenkiš
kai ir lietuviškai. ’ Tečiaus ru
siško kalbėtojaus nebuvo. Pir
mas kalbėjo lenkas. Kalbėtojo 
vardo nenugirdau. Kalbėjo 
apie gerumą Lenino ir komu
nistų partijos. “No. 2.” Jis te
čiaus nesmerkė Socialistų Par
tijos ir ypatų, kur nepritaria 
Komunistų partijai. Antras kal
bėjo lietuvis tūlas Anupras Ka
ralius. Pastarasis į pusvalandį 
laiko (savo kalboje) apvažiavo 
Visą pasaulį. Potam pradėjo 
aiškinti “komunizmo princi
pus” ir tvarką; o niekinti So
cialistus. Socializmas, sako jis, 
esąs pergyvenęs savo ląįką. Vie
nok, tolinus kalbėdamas nesą-1 
ko, kad įvyks Komunizmas, bet 
Socializmas. Matot, kur logi- j 
ka! ’ 
cializmas 
supuvęs ir 1.1.; vien tik komu
nizmas išganys liaudį, ir čiajau 
daro išvedimus, kad

Mintai, drauge, kam dau- 
žmones pritaria; kadagiau

kalbėjo Grigaitis, buvo daugiau 
žmonių negu šį vakarą ir dagi 
vien lietuvių. Čia nors ir mai
šytos “prakalbos' 
ruskių ir lietuvių 
žiau.

— paliokų, 
— ir tai ma- 
—Albinas.

WEST SIDE

Socialistų Partijos prakalbos 
apie streiką.

Utarninko vakare Socialistų 
Partija buvo surengusi viešas 
prakalbas, kad žodžiu išaiški
nus žmonėms apie dabartinį 
plieno darbininkų streiką. O 
taipgi, sykiu ir paraginus darbi
ninkus, kurie nedirba plieno- 
geležies dirbtuvėse, kad padėtų 
jiems laimėti tą didelį streiką.

Prakalbos buvo West Side 
Auditorium svet. Taylor ir Raci- 
ne avė. Žmonių susirinko apie 
300. Be abejo butų atėję jų dau 
giau, bet tą vakarą lijo. Kalbė
tojai buvo: — d. Knise, Tucker

Tik-kg’pasakojo, kad So- ir dar <lu atvažiavę H Gary. Ind. 
atgyvenęs savo laiką, (pavardžių nenugirdau).

Drg. Knise tarp kita pasakė: 
šįryt važiavau per Calumet,

žmonių pCr Įa distriktą, kur dabar eina 
streikas. Būdavo pirmiau va
žiuojant per tą vietą nieko nega
lima buvo matyti per durnus ir

Socializmas turės įvykti... To
linus jis nepamiršo ir Naujienų 
su Grigaičiu; labai “piktinosi , įnikęs, o dabar tyras oras; jo- 
kad Grigaitis plikas ir su barz- uo bildesio, jokių durnų...'Ka
da. Kad ne Grigaičio barzda, Injnaį stovi sau, kaip stulpai... 
_  — — Tartum čia dabar džiovininkų 

ligonbučių distriklas.... Gele
žies darbininkai dabar kovoja 
už visus darbininkus; — jų lai
mėjimas, sykiu bus ir musų lai
mėjimų. ... Tas streikas tai tik 
pradžia kovos. Darbininkai no
ri paimti į savo rankas visą dir
btuvių mašineriją ir valdymą jų 
į savo rankas... Ir jie, vėliau ar 
anksčiau, paims... Pats kapi
talistiškas surėdymas prie to 
veda... Jų streikas sykiu yra ir 
musų streiku, — padėkime 
jiem!

Paskiau kalbėjo atvažiavęs iš 
Gary, Ind. kalbėtojas. Jis maž
daug pasakė šiaip: — Atvažia
vęs čia pamačiau, kad pas jus 
pardąvinėjama. darbininkiška 
literatūra; pabandykite jus par-

101
GAUK SLOANO PALENGVINIMUI 

SKAUSMO.
Vieno pahąndymo užteks įtikinimui, 

kad Sloano Linlmentas pa
gelbsti nuvaryti reumati

nius skausmus.
Kam kentėti skausmą, kuomet ži

nai, kad Sloano Lininientas greitai 
jj palengvins? Jis negalėtų būti Pa
saulio liniinentu per 38 metus, jei jis 
nepagelbėty nuo. reumatinių skaus
mų, sustirusių sąnarių, skaudamų 
raumenų, skaudėjimo strėnose, ne
uralgijos, perėmimo, nusibraukime, 
oro pakenkimo.

Susigeria nebraukius, nesutepda
mas odos, neužkimšdamas odos sky- 
lelių, nesutepdamas. Tai yra lini
nientas nuo skausmo ir gėlimo, ku
ris vienas padaro tą, kam jis yra 
skiriamas. Gaug bonkelę šiandien 
ir laikyk po ranka, liaunamas vi
sose aptiekose. Trįs dydžiai — 35c., 
10c., $1.40.

S1o<»ns r. 111 •
Jie f p u htUMly

IHOFFMAN
MOKYKLA 

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Mon tvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą. 
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.

1537-39-41 North Robey St. 
Arti Milvvaukee Avė.

tuojaji kalėjime atsidursi!... 
Gary miestukas pradėjo buda- 
voties 1906 metais ir dabar 
Gary’je yra 55,000 gyventojų. 
Svarbiausios dirbtuvės čia yra 
geležies-plieno liejyklos ir vi
sos jos priguli vienam plieno 
trustui... Visos krautuvės irgi 
priguli tam pačiam trustui... 
Yra pristatyta įvairiausių - baž
nyčių ir visos jos priguli plieno 
trustui. Nuėję keli žmonės pa
sako, kad jie nori melsties ir 
tuojau jiems plieno trustas pa-
—...... 11 1 i ... .........nr

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

VALANDOS:'9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

INFLUENZA
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 

yra musl* taxpe
i APSISAUGOKITE!

4 Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 

ta* i.us lcnKva*galite užsikrėsti Jnfhienza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
riti galite visai nepasve’kti.

Mano gydymas neleidžia plėtolies ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plautių. .j j,i j,
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
Aš pril enkti akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tek Rand 2066 • iįli
W. M. LAWH0N, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki £*čio augšto.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvcrgais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta^

stato bažnyčią ir jie tuomet dau 
ginusiai meldžiasi už plieno 
trustą...Tų visokių bažnyčių 
dabar Garyje yra 99 nuošimčiai 
perdaug... O mokyklos... oho! 
Tai garsios Gary systemos.... 
Čia mokinama btškį patriotiz
mo, o paskui visą laiką apie plie 
no trustą... Karnegi pabudavo- 
jo čia knygyną ir knygas sudė
tos tokios, kad gali pasiskaityti 
vien tik apie plieną — geležį, 
plieną—geležį.... Į knygyną 
žmones užeina tik pasislėpti nuo 
perkūno ir audros... Darbinin
kai Čia dirbdavo 7 dienas sa
vaitėje, po 12 valandų į dieną; o 
kuomet jiems reikėjo persimai
nyti iš naktų darbo į dienos dar
bą, tai jiems prisieidavo dirbti 
24 valandas be pertraukos... 
Čia jie buvo amžini plieno trus- 
to vergai... Plieno trustas par
sigabeno 4,500 nigerių, manė, 
kad nigeriai eis srteiklaužiauti, 
-— apsipylė! Visi nigeriai prisi
rašė į uniją ir nei vieno nėra 
streiklaužio — skebo! Mes aiš
kinam ir aiškinam darbinin
kams, kacj pas juos butų discip
lina ir nurodėm, kad nekeltų 
riaušių — nedarytų suirutės — 
streikuotų ir piketuotų sau ra
iniai.... Taip darbininkai ir 
daro. Plieno dirbtuvių darbi
ninkai yra pasiryžę laimėti strei 
ką, jei tik jiems padės kiti dar
bininkai.

Vėliau kalbėjo Tuckcris. Jis 
šiaip pasakė: — Gary užreiške, 
jei reikalas bus, plieno trustas 
parsigabens Japindjos kareivius 
ir iššaudys streikininkus kaip 
šunis... šis streikas yra svar
biausias streikas, todėl, kad jis 
paliečia geležies išdirbystę, ant 
kurios visas civilizuotas pasau
lis remiasi... šis streikas turi už 
sibaigti greitai ir teisingai — 
darbininkai turi paimti kontro- 
lėn dirbtuves.. . Jau 12 darbi
ninkų — agitatorių yra nužudy
ta šiame streike. Ir dar dau
giau jų žus; bet nežiūrint tų 
aukų, kova turės būti laimėta! 
Ragino, kad sudėjus aukų, pla
tinimui literatūros apie streiką. 
Suaūkavo $27.70.

Paskutinis kalbėjo Gaidelis, 
streiko komiteto narys. Jis pa
sakė maž-daug šiaip: — Trįs 
nuošimčiai, įskaitant bosus ir 
f osmanus, paliko dirbtuvėse; 
kiti visi darbininkai streikuoja. 
Tokia marga minia, tiek daug 
įvairių tautų streikininkų, sun
ku išvengti, kad neatsitiktų su
mišimų... Bet mes vengiame 
jų. Ir kartais net du syk dienoj 
reikia eiti į policijos departa
mentą ir protestuoti už nedera
mą policijos elgimąsi... Gary je 
yra 40 nuošimčių plieno trusto 
namų, kur darbininkai gyvena. 
Dabar ten landžioja kompanijos 
agentai ir gązdina darbininkus 
įvairiais budais ir kalbina grįžti 
į darbą... Kompanija norėjo su 
kelti rasines riaušes, bet mes pa
jutome, tuojau nuėjome prie 
juodveidžių vadovų ir pasikalbę 
j ome su jais ir riaušių neįvyko. 
Pirmą sykį Suv Valstijų isto
rijoj geležies dirbtuvių darbiniu 
kai bando savo spėką; kaip jie 
pamatys savo spėką, tuomet 
jiems lengviau bus laimėti ko
vą’. — A. t. "!

“STREIKAS YRA KLAIDA”.
‘‘Organizuoti darbininkai grįš 

atgal darban nelaimėję nieko, 
o Amerikos Darbo Federacija 
nukentės, todėl, kad streiką ve
da tokie žmones kaip Fitzpat- 
rick ir Foster”. Taip kalbėjo 
vakar nekuria HoldsAvorth ban
kete, La Šalie viešbutyj, kur bu
vo susirinkę 350 narių Chicago 
Association of Crcdtt Men. Pas
kiau dar tas Holdsworth’as pri
dėjęs. “Aš tikiu į vertybę dar
bininkų unijų, jeigu jos yra tin
kamai organizuotos ir vadovai! 
jamos tinkamų žmonių. Bet jei 
gu darbininkai yra vadovauja
mi tokių žmonių, kaip minėjau 
pirmiau; žmonės, kurie nori pa
daryti darbininkus Amerikos 
Darbo Federacijos vergais; ta 
organizacija turės nukentėti. 
Tai yra labai naturališka. Ne
žiūrint kaip stipri ta organiza
cija butų, bet jeigu ji eina prieš 
šalies konstituciją ir kariauja ne 
tik prieš plieno korporaciją, 

bet ir prieš visą šalį, ji turės pra 
laimėti. Ir jų raudona vėliava

pa mintys, kad jie padarė klai
dą. Tą streiką reikia kuogrei- 

, čiauskii sustabdyti, jei ne, kils

PONAI APIE STREIKĄ.

Cliicago Association of Com- 
merce vakar turėjo gardžius 
pietus La Šalie viešbutyje. Ten 
tiems ponams kalbėjo John 
O’Leary apie streiką. Jis pasa
kė: “Plieno darbininkų strei
kas turės būti darbininkų pra
laimėtas, todėl, kad šios šalies 
institucijos turi gyvuoti. Dabar 
jau laikas mums pabusti. Mes

darbininkų streikas tai nėra ki
virčai tarpe Gary ir Fitzpatric- 
k’o; kad plieno darbininkų strei 
kas, tai nėra klausimu Amer. 
Darbo Federacijos arba atida
rytų dirbtuvių — neorganizuo
tų darbininkų. Bet tai yra 
griežtas skirtumas tarpe demo
kratijos ir syndikalizmo... Mes 
duosim neprigulmingiems dar
bininkams apsaugojimą ir para
mą, kad jie apsisaugotų nuo tų 
prasimanytų organizocijų; kad 
neklausytų mažumos. Mes gri- 
dim sakinius žodžiu ir spaudoj: 
alga, pelnas, dlarbimikų komu
nos, tiesą organizuohes, dirb
tuvių atstovai, demokratinė in
dustrija, socializacija industri
jų, bet mažai žmonių rasdasi, 
kurie suprastų ką tie žodžiai 
reiškia, nes kiekvienas savotiš
kai juos aiškina”.

KRAUSTYMOSI DIENA.

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
‘ ir gvarantuoja

Nanaftiua gauti prekes pinigų ir kitų tinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, 1

NAUJA APTIEKA
Bd. STAHL (latvys) gerai žinomas lietuviams aptiekorius 

uždėjo aptieką

671 W. 18-th St. kampas Union ir 18-tos gatvės. .
Phone Canal 3300.

Patarnavimas visiems teisingas ir sąžiningas, nes daug metų 
praktikos Lietuvoje Amerikoje ir didžiojoje Europos karoję sutei
kė progą būti geru ir atsakančiu aptiekorium.

Reikalui esant ateikite su receptais ar kitais dalykais, o visi 
busite užganėdinti, nes viskas parsiduoda pigiau kaip kitur.

FARMOS EXTRA BARGAIN 
EXTRA.

Pirkite šį rudenį formas di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų ko 
Jonijoj, Amerikoje, kurioj yru

šįmet vasara čia suvirs 50 pir
ko farmas lietuviai, kurie turi
me savas ūkiškas draugijas lais
vas ir katalikiškas, turime baž- 

ketina n>’čiQ ir kuni^Q- An«lai farme- 
namus (sto- ria* matydami tokį didelį skait- 

rago). šįmet į tuos ntimus bus lių lietuvių čionais pareinant gy- 
daugiausia sukrauta žmonių venti mufuojas Ir."’.:“" ič tez

Vakar buvo kraustyjnosi die
na ri daugelis gyventojų neturi 
kur kraustytis — per miažai yra 
namų. Daug žmonių i------
rus susikrovimo i

laukan iš tos 
Lietuvių Kolonijos, palieka 
mums savo puiki: I įtaisytas li
kęs, kad parduotume lietu
viams, kad ir už pigesnę kainą 

_____ nes anglams nesinori tarpe be
yra: James Klioris, tuvių gyventi kaipo jums kad 

Christ Parris ir George Paapas. nesinori tarpe svetinių gyventi. 
Užmušimo priežastis buvusi ta, BroĮį lietuvi, kurie mylit savo 
kad dr. Karreman norėjęs pa- kalI ir taut„ 
kelti randą L. L. Klioris, 6848 
S. Halsted St., tas nemokėjęs 
didesnes randos ir nesikraus- 
tęs iš namo. Tada Karreman 
jį išmetęs. Klioris supyko, pa
samdė šaiką ir nužudė dr. Kar- 
reman‘ą.

da u gia u siu suk ra u ta 
daigtų negu kuomet nors 
minu.

pir-

ŽUDIKAI SUGAUTI.
Dr. Karreman žudikai sugau-

Jais

STAIGA MIRTIS.
Ugnegesis A. Daužyk, 

Manistec avė., kalbėjo per te* 
lefoną apie kilusį gaisrą Hous- 
ton gatvėj. Staiga puolė ant 
žemės ir mirė. Turėjo širdies

1859

JIEŠKO MERGINOS.
(Jiicagos policija jieško mer

ginos M. Voung, 16 m. amžiaus, 
kuri pražuvo iš savo namų 14 
d. šio mėn. ir dar nesugrįžo. 
Ji turi ant savo piršto^iedą ver 
ta $2,000 ir kitokių brangenyb- 
bių, viso vertės $10,000.

NORĖJO APIPLĖŠTI

ėjo į auksinių daiktų krautuvę, 
Mallers name, 5 S. Wabash avė., 
uždarė pardavėję į mažą kamba 
rėlį ir norėjo išnešti brangeny
bių. Bet tuom syk įėjo 
tuvėn kitas pardavėjas.
kai nusigando ir pabėgo 
ėmę nieko.

krau- 
Plėši- 
nepa-

TEISĖ DU SYKIU.
Teisėjas Oarpcnter’s teismo 

rūme nubaudė U. Collie, aidob- 
listą agitatorių 2 metu kalėji
mo. Collip vakar prašė jo at- 
elidimo ir aiškino, kad teisėjo 
buvo nesupratimas. 
Carpenter pasišaukė 
nuteisė jį antru sykiu 
kalėjimo.

Teisejas 
Collie ir 
4 n^etus

..DAUGIAU NAUJŲ NAMŲ...
Ccicaga turės daugiau naujų 

didelių namų. Gulberston and 
Bros, statys nain(ą vertą $500,- 
000. Kling Bros, statys namą 
vertą $250,000. Bus naujas 
viešbutis ant Clarendon avė., 
vertės $175,000. ir Sears, Roe
buck ir Co. namas vertes $175-, 
000.

jums geriausi 
proga apsigyventi musų koloni 
joje kuri yra patogesni ir ge
riausi vieta dėl Lietuvių ant 
ūkių gyvenimo Amerikoje apie 
liuke puikaus turgauno miesto 
Scottvillės, Mich. Kolonija ran
dasi prie pat Michigan Leikos 
vandenyno į kur galima 1 ii- 
vais ir traukiniais atvažiuoti. 
Žemė derlingiausi dcl visokių 
javų, daržovių, sodų ir pievų. 
Molis su juodžemių, upeliais ir 
ežerais geri žviravoti keliai, 
puikiomis farmomis (įgyven
ta. Mes turime 80 farmų paė
mę iš anglų fermerių, kurie mu 
fuojasi laukan iš tos lietuvių ko 
Jonijos, vienos yra mažos, kitos 
didesnės fanuos; vienos yra su 
menkais budinkais, pigios, ki
tos yra su puikiausiais įrengi
mais; su pelningais sodais. Tu-* 
rimo sujMrkę dabar iš rudens 
farmą gausit nuo kelių šimtų 
iki tuksiančio dol. piginus. Ru- 
denies gyvulius, sėklas ir ūkio 
mašinas antrų rankų gausi už 
pusę kainos. Naludokis proga. 
Atvažiuoki tuoj aus mes ap ve
žiosime su automobiliu tas fer
mas veltui, iš kurių galėsi pasi
rinkti tinkamesnę farmą. Pri
imsime Liberty Bondsus už pil
ną kainą, kad dabar pirksite už 
likusią skolą nereikės mokėti 
procentų ir taksų, kol p Įreisi 
,gyvcnt|i pavasary. Garantuoja
me, kad viskas tųip yra tei
singai, kaip mes rašome, jeigu 
netaipos rasite, kaip mes čia 
garsinamo, mes jūsų gelžkelio 
lėšas apmokėsime. Pilnai gali
te pasitikėti mumis, nes mes e- 
same tos kolonijos uždetojais 
ir jos apgyveiidintojais lietu
viais ir mes drauge su savo lie 
tuviais ukininkilis gyvename po 
šiuo adresu:

A. KIEDIS CO., 
Robinson Building,

\ Scottville. Mich.
..................  j

Saugokite Savo Akis]

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau; 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet *ųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame už.sičmime su
teiks jums geriausias ^sėkmės.

Gydymas visų akių, ausų no
sies ijr gerkles ligų. Po priežiūra

' specialisto. U- 
tarninkais ir Pėdnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
• Tėmykite j mano parašą. *

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

Or. A. R. Blumehthal

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bittcrs yra 

pripažintas VVashingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krūtine, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvbs skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutcs Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00. .

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dcl lamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

PRISIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu būdu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženkleli. 

STRUPAS and CO.
92 \Varwick Sk Ncwark. N. J.

Dr. 1. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo vietų į numirusio 

DR. D. J. BAGOČIAUS ofisą Ro- 
selande, Praktikuos tarpe lie
tuvių šiame mieste ir apielinkėse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Avė.

Telefonas Pulhnan 312 
Roseland, III.

Rezidencija: 4515 So. VVoocl St., 
Telefonas Yards 723 

Chicago, III.
— • *■

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms valdonėms, 
Californijos, Ncvv Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabeičmis ar vogimais. Tol. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. AVater St. Chicago, III.

PlunksnoS
Jaunų žąsų 79c\ svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Goriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE. 

3323—25 So. Halsted st.,

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subslo- 
mis visą dineą iki 10 v«L vak.

S. GORDOK.
1415 So. Halsted SU Chlcaao; 1U 

UteigU 1W2

kus. Vai.: nuo 9 r; 
nedaliomis, nuo 1( 
4649 S. Ashland a1

Telephone Yn 
Boulevard

4649

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph-
thalnfonieter. Y- 
uatinga donia at 
kreipiama į vai- 
9 ryto jki 9 vak.

10 iki 11| dieną 
. kamp.47 sL 

irds 4317 
6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuteris.

Gydo aitrias Ir chronilkaa ligas, vy
rų, motorų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: N<x> 10-- 12 pietų, ir 
8 vakarais. Teleyfcono Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Eahted Street
VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hftymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, 111.
Ofiso Tol. Boulevard 160

Rez. Tol. Secley 420

Phone Pullman 621
DR. LEU’IS H. LIPPMAN 

GYDYITIJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisai----------------

319 Kcnsington Avenue 
107:47 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

3325

Yards 5834

P. G. Wiegner 
valandos nuo 8 iki 
k nu6 7 iki 9 v. vak.

Halsted St.. Chicago.
m——an I i iru IMI——a
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6 Chicago Ketvergas, Spalių 2 d.,

Vaisiai ir apsišautoji-1 vanduo slo

mas nuo uody.
o. 230)

asmenų jiešr<mimai . reikia darbininkų
Išgirsk, atsiliepk Ignas Mačiulis, 

gyvenęs Detroite, Raci'ne, \Vis., o, 
dabar nežinau kur. Tavo tėvas ant 
mirtino patalo. Pasiimk laiški) iš 
Naujienų, kame yra smulkmenos.

PAJIEŠKAU senos moters, kuri 
pridabotu du vaiku. Užmokestis bus 
gera. Atsišaukite laišku šituo adre
su. x(). (j _ j739 So. Halsted St.

East Chicago. Ine’. — f“ 
laikys mėnesinį susirinkimų neda
lioj, spalių 5 d„ 10 vai. ryto., papras
toj svetainėj. V.’si nariai susirinki
te paskirtu laiku: už neatsilanky
mų bausmė pagal kuopos nutarimų. 
Norinti prisirašyti taipgi kviečiami 
atsilankyti. — Sekretorė.

.kilis vielas, kuriose 
l vi.

Kame r; iki k turėti 
dens statines arba 
dens kubilus, jie turi būti už<len 
giami. Apie namus visos ap
leistos vielos turi būti gerai iš- i 
įieškotos, išžiūrėtos, kud nebūtų 
bli kinių dezaų, butelių, medinių nH-nesinis susirinkimts bus subatoj 
arba blekinių skrynių ir pana- spalių M. Cbernausko sve-
šių dalykų, kame vanduo gali 1

i užsilaikyti. Kur aiigštų medžių niu mokesčių.

lietaus van-
lietaus van-

REIKIA DARBININKŲ |
VYRŲ

SIEKINIS DIOKSIDAS.
\ (Sulphur Diovide) .

Jei reikia išnaikinti uodus, 
kurielžinai, kad turi ligos perus, 
pasękmingiausias laidas yra su , ........*.’••• ....................  ?
deginti 2 svaru sieros (šmote-'šakos svyua ant stogų, ten tas 
liuose ar milteliuose) ant kiek- pat gali atsitikti nuo krintančių' 
vieno tuksiančio pėdų erdvės, .lapų ir sakų. Vištoms gerti in- r

; dai, vanduo loviuose gyvuliams,1,
KITI RŪKALAI. vandens puodelis ant teklio lai

Daktaras John B. Smith pa- yrn vietos, kame uodai veisiasi, 
taria deginti durnaropes (jim- h. reikin Žiur-U ka(| vanduo 
ŠOU weed, Datura stiamonium). :llnvp npųlovehi iluinn knin vie-

Draugystės Meilės Lietuvių Am

RAKANDAI___
EXTRA BARGENAS

Jei reikalaujate rakandų, nepralei 
skilę šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili- 
mai, paveikslai ir tl. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingų pasudi- 

j>roga nimų. Taip pat graži grojamoji pia 
j nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 

<h,r*, uja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

MOTERŲ

REIKALAUJA vaikinų 16 
metų, nuolatiniam darbui su 
pakėlimui. Geros valandos ir 
1)0 sųlygos. .

. . 1‘; ■ PAJIEŠKAU savo moters Stanis-
tninėje, 196(1 So. I nion avė. I ai|>gi lovos TainaševskienCs, p<» pirmu

l nepamirškite užsimokėti posinerti- vvvll Kniukštienė. Daug kas jų pa
žįsta. Ji mėgsta su visais šnekučiuo
tis. Eina gatve sulinkus, j žemę žiū
rėdama, lyg ko jieškodama. Ji yra 
tikėjimų pametusi; nepriklauso nei 
prie bažnyčios, nei prie laisvųjų. 
Pirmiau gyveno Pondsvillėj, Mich. 
mainose, paskui kituose miestuose:! 
Indiana llarbor, Ind. Philadetphi- 
joj.Pa., Pitlsburgb, Pa, Delroit, 
Mich., Rockford, III. ir kituose mies
tuose. Prasišalino nuo manęs rug
pjūčio 28 d. šių metų, išsiveždama 
su savim visus rakandus, nepalik
dama nei vieno krėsliuko kur atsi
sėsti ir 200 dolerių. Meldžiu draugų, 
jei kas žinotu apie ja duokite man 

[žinoti. Už tikrų adresų aš duosiu 
$10 dovanų.

JOF. TAMAšt’VSKLS, I 
669 XV. Llth St., Chicago, III.

- Valdyba.

Cicero. — Draugystės l ietuvių 
Tvirtybės ekstra’ susirinkimas bus 
subatoj, spalių I, kaip 7:30 vai. va
kare S. žvibo svetainėj, 1347 Si. 50 
ave» Turėsime cit visi (in corpore) 
į .1. Jiikntaus svetainę. Visi nariai 
todėl kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

ną dieną.
Pietuose vanduo iš vandens 

kubilų turi būti arba išpiltas tau 
kan, arba turi būti j jį Įdėta ko 
nors, kad uodai negalėtų veis
tis. Ne\v Orleuns mieste buvo 
susekta, kad kapinių urvuose 
uodai veisiasi 1 bai gerai, švęs
to vandens akmenyse, ypatingai 
pietuose, yra taip pat gera uo
dams veisimos vieta. Pelkėse 
arba žemesnėse 
ir arklių išmintos pėdos yra ge- ninkai, malonėkite būti laiku.

... . . — Org. A. M.ra vieta uodams veistis. X te
manė kaime, 
daržovėms - dųržų, 
dirvoje 

UODAMS GAUDYl’I PRIEMO- atrasta,
NĖS. kuriose

Daugetyj vietų Suvienytose kę.
Valstijose labai pasekmingai 
vartojama namie padaryta prie
taisu uodams gaudyti. Ji pa
daryta iš blokinio puodelio.arba 
vaisių dėžės 
prie ilgo pagalio taip, kad i jį 
galima įpilti apiešaukštą kero
sino. Paskui su p b«al:u prispau 
di prie lubų ji taip, kad užvožus 
vieną uodą |>o kito. Užvožtas

lių 8 uncijas ant kiekvieno tu
ksiančio pūdų erdvės. Jis sako, 
kad geriausiai lai padaryti pa
prašius aptii kininko. kad jis su
maišytų tris dalis tų žolių su vie 
na dalimi salietros, 
nuodingi žmonėms

Dilinai nc- 
i, neėda dra

bužių ar metalo ir galima bc- 
jfriiio pavojaus vartoti. Deginti 
geriausiai ant skarelius ar ant 
lopetos.

Japon.ų daktarai pataria nuo 
uodų deginti džiovintus pome- 
rančių lupenas: jų durnai nepa
tinka uodams ir jie nuo jų ša
linas.

ar
MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus, 
įdomaus darbo musų 
popierinių krabių 
dirbtuvėje.

JOKIO PRITYRIMO

NEREIKIA

Anksti uždaroma sulietomis.

Price Baking Powder Factory 
1(101 Imlependence Blvd.

J

Burnoki“. — Apšvietus ir Dailės 
’>r<'iutfi'ja‘ laikys savo mėnesini su- 
siiinkimn ketverge, spaliu 2 d. Ma
čiukevičių svet. 1036 E. 94 St. Visi 
nariai, malonėkit būti laiku.,

— Rašt. U. Kuosaitienė.

PASTOVIOS VIETOS

PRADINE ALGA GERA

RE1KIA duonkepio, pirmos kle- 
sos prie duonos ir biskuilų, Karo! 
Metas, 542 E. 43rd St., Chicago, III.

Cicero. — j SS. 138 ku. Mišraus 
Choro repeticija Įvyks ketverge, 

spaliu - d., kaip 7:3(1 vai. vakare, 
vieta Pelkėse ■ Tanniliunienės svet., 1447 So. 40th Į Avė. Po repeticijų bus mėnesinis 
vietose galvijų i susirinkimas. Dainininkes ir duini-

PAJIEŠKAU Jono ir Mikolo l.a- 
zauskių. Gyvena apie 66 gatvę. Bu
kite malonus atsišaukti, nes turiu 
svarbių žinia iš Lietuvos.

EIHVAP.D BLIUMAS 
3233 Lime St. Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
—Org. A. M.

Valandos nuo 8 iki 4:15 
Suimtomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Roman & Arthington Sts.

REIKIA šiaučiaus arba gabaus 
vyro, kuris norėtų mokintis to ama 
to. Aš išmokinsiu, galit turėt mažų 
šeimynų, gaus pas mano ruimus gy 
venti. Atsišaukite šiuo adresu: 
2290 Milwaukec Avė.

TIKTAI SI MĖNESI.
Gcriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios selų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mvs taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRLSIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
XVESTERN FURNITUBE STOBAGE

’ 2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
j■■■«■. XLLeui!" " -I.'.'1*-'?j*

RANDAI

REIKALAUJA — kirpėjų 
tojų, kurpalininkų, 
vvrykų dirbtuvėje i 
darbo pakavimo kambaryj.

Kiltie 
904 XV

tičiuo- 
apibaigėjų če- 
inerginų prie

— Kiddy Shoe Co. 
Lake St

PARS1 RANDAVO.! A 4. ruimai iš 
fronto, maudynė ir loiletas viduj. 
Viskas gerai įtaisyta. Taipgi 3 rui
mai iš užpakalio. Atsiaukite.
715 XV. IBth St., 2 lubos., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
3 augštas,

kur buvo daug 
molingoje 

lieluolame metu laike 
kad uodų pilnos vagos, 
buvo vandens prisirin-

Roseland. —■ Visi, kurie muile 
lankyti Aušros mokyklų, ateikite su- 

I balos vakare užsirašyti. Mokykla at
sidarys taip greitai kaip lik susi
rinks norinčių mokyties.

—> Komitetas

ATIDUODAMA rendon kambarys 
vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje 
matyti galima vakarais pn. 1724 
Ruble st.

REIKIA kriaučių; pastovus dar* 
bas, gera mokestis, Louis Holstein, 
6847 Stony lsland Avė., Telefonas 
Midway 8015, Chicago.

KAMBARYS dviem ar vienam, ga
ru šildomas, šiltas vanduo, maudy
nė, ir elektros šviesa. Aštuoniolik- (

Net ir namuose tie uodai vei
siasi daugely j vietų, jeigu jų ne 
pastebima.
lių puoduose nėra dažnai maino1 

\ ii sėlio pi ik.dlo nins, ll0(jaį vcįsį sj jįe veisiasi 
l iip-pal vandens iizbonuose, jei 
vanduo stovi ilgai nemainytas. 
Jie veisiasi rynose, praustuvėse, 
kurios nėra dažnai vartojamos, 
ir kitokiose vietose, jei jos nėra 
(’mžai plaunamos tyru vande
niu. Žinodama, tokios vietos 
gali būti padūkintos, bet lai tu- 
ri būti daroma taip, kaip yra; suotinas streikas”, Pėtnyčioj, soa- 

Mildos svetainėj ant 3 lu
bų. 3142 So. Halsted St.. Pradžia 8 

: viii, vakare. Bus geri kalbėtojai.
Komitetas.

REIKIA kelių gerų moterų sku 
.(turams rinkti. Gera mokestis, 

tos apielinkėje —- Rašinskio name. • Ginsberg A- Alter, 2707 XY. 12tb St.,
Klauskite Naujienų ofise No. 10

Melroae I’ark. Pėtnyčioj, spalių 3 
, kaij) 7:30 vai., Metalo Mašinistų 

vanduo gė- Į Unija rengia prakalbas James sve
tainėj. Kalbės J. K. Vaišvila is Se
at tie, \Vash. ir K. J. Geležėlė. Kvie- 
čiaiAe visus ateiti susirinkiman. . , ...... .... - i_ Komitetas. 11° Laielinkese. I uri Imt apšildomas) 

ir elektros šviesa. Kas turite, mcl-> 
tižiu pranešti adresu.

269 skyriaus J. (;. K. 28i’<) XV. 40th St., Chicago

Chicago, III.

Freitinių drabininkų reikalauja 
Rock lsland freitauzėje prie Sher- 
man ir Tavlor gat. Pastovus dar
bas.

DIDŽIAUSIAS bargenas Cluctig 
je , parš e‘.oda 2 lotu, krūvoj 0<‘x 
130 pėdų pagal pat 72 »r Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų. .

R. Vaičaitis,
816 XV. 34 St. iŠ fronto

į kerosiną. Tuo bildu dauguma - 
uodų miegajam kambaryje 
jei ne kur kitur, tai nors tuos 
kur palubiais stovi galima iš
gaudyti prieš einant gulti.

VAISTAI NUO UODŲ 
ĮKANDIMO.

Geriirusis vaistas, koki rašy
tojas žino jš savo paties patepi
mų, yra šlapias muilas. Sušla
pint galą paprastojo prausiamo 
muilo ir lengvai ištrint juo vie
tą, kur uodas Įkando, 
mas tuojau pranyks, 
bai giria paprastąją 
alkoholių, ar gliceriną,
rašytojas pataria vartoti šmote
lį indigo; kitas neftalino kan
džių giimunėlius, kitas jodiną. 
Kunigas R. XV. Anderson iš Wan 
do, S. C. sako, kad niežėjimas 
nuo uodų įkandimo greitai pra
nyksta, jei laikai ranką viršu
je degančios lempos cilindros.

Rubsiuvių Unijos 
susirinkimas
3 d., Unijos salėj 1561 No.
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. Del ne
kuriu dalykų bus slaptas'balsavimas 
todėl kviečiu visus —Vaidyba.

bus pėlnytioj, spalių 
Robey

Kiti Ja- 
amonijų.

Vienas

pasakytu kitoje šio rašto vieto- 
je.

Ūkių namuose, pietuose, ka
me skruzdės yra labai Įkyrios ir 
kame yra paprotys statyti stalo 
kojas j mažus puodelius van
dens uod 1 veisiami tuose puo
deliuose, jeigu nėra Į juos įpil-1 
ta kerosino. Kame sudaužyti 
buteliai yra statomi ant muro nedėlioj, spalių 5 d., 
sienų lietaus laiku, vtanduo susi- Sėti lement svetainėje

* ' ' ...... i>...i.m
renka į juos ir uodai ten veisia
si. i

Seni nevartojami šuliniai dar 
žilose yra dažnai vietomis, kur1 
uoi’iai veisiasi, nežiūrint, kad jie

ChicagOH L’et. Vyrų Choro seka
ma repeticija įvyks nedėlioj spalių 
5 <1.. 11 vai. ryto. Malonėkite visi 
do nininkai Imti laiku. Taipgi kvie
čiame naujų narių ateiti prisirašyti.

— Pirm. K. Vaicuška.

234 kp. susirinkimas įvyks 
Universily of 
>, 4630 Gross 

avė. Pradžia lygiai 10 vai. iš ryto. 
Draugai atsilankykite visi, nes yra 

| daug svarbių reikalų.
— Sekr. A. Audickas...

būti liigvai prašalinta užpilant 
kartas nuo karto kerosimi, Tą

MOTERŲ PRITYRUSIŲ 
VILNAS VERPTI 

Pat^T^of [.ako ‘SJe" Bi-idįepor- PASTOVUS DARBAS.
PUIKIOS GYVENIMO 

SĄLYGOS. GALI
UŽDIRBTI NUO 

$27 IKI $30 Į SAVAITĘ.
ATSIŠAUKITE 

COLUMBIAVILLE W00LEN 
MILLS, 

COLUMBIAVILLE, MICH., 
ARBA ROOM 1851, 

208 S. LA SALLE ST. 
CHICAGO. 

TEL. WABASH 6540.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Brighton

REIKJA DARBININKŲ
MOTERŲ

RE!Klz\ teamslerio ir Jeiberio j 
Scrap Iron Yard, pastovus darbas. 
Iroųuois Steel Iron (’o., 4620 XV. 
12th St., Chicago, III.

REIKALINGAS kukorius (virė
jas) turi būt patyręs savo darbų, 
gera mokestis, darbas a 
Atsišaukite greit; i, B. \V. Jucius, 
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

Parduodama namas dviem pagy
venimais pn. 3814 Lowe Avė., pry- 
šakyje 4 kambariai užpakalyje 4 
kambariai su maudyne gazu ir lt.— 
$1650.00.

T. McDonell System, 
3517 Archer avė.

Parduodama pn. 3805 Emerald 
avė. 4 pagyvenimai —1-3 ir 5-3 kam

mt visados, bariai. Cinzas, augštas panamis, dar-
žinė, $2,00$, įmokėti reikia $365.00 

1'. McDonnelt System, 
3517 Archer avė.

REIKALAUJA kriaučių prie mote-i--------------- ------------------------------
riško kostumeriško darbo. Darbas; Parsiduoda 3 pagyvenimais muri- 
geras ir geras užmokesnis. Kreiptis nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
pn. 14 XV. VVashington st. Room 604 už $3400 randos neša $40.00 mėne- 
----------------------------------------- :— Įsiui. Alsišaukit pas savihinkų Koch 

! 2851 Fnierald avė. arti 29 gatvės 
RFIKAI ACJA vyrų prie <1arbo , Tel. Yards 5720.

lentų kieme 
ROOS MFG. Co.

967 X\r. 20th St., Chicaji

UODŲ VEISIMOS VIETŲ 
NAIKINIMAS.

Yni žinoma, kad paėmus vi
sus uodus aplamai, jie veisiasi 
visur. Tečiau kai-kurios veis
lės veisiasi tik tam tikrose vie
tose. KKai-kurios veislės tik me
džių skylėse; kitos vandenyje, 
kuris stovi prie augančių apie 
kitus medžius kempinių, arba 
panašių augalų; kitos vieslės 
veisiasi vėžių olose marių pa
krantėje. Kitos veislės veisiasi 
daug plačiau ir by kur, kur tik 
randasi vandens. Kitos veislės 
veisiasi tiktai sūraus vandenio 
pelkėse ir deda savo kiaušinius 
dumble. Kitos deda savo kiau
šinius ant vanden paviršiaus. 
Kai-kurios vestus šiaurinėse 
valstijose veisiasi tik kūdrose, 
kurios pasidaro tirpstant snie
gui, ir kadangi jos atsiranda tik
viename metų laike, tai tik vie-Į . .e ' ( h’cagcs Lietuvių Socialistų Vyrų

CHot-o »•<• jt i c* in |vyks n yt'ioj.
sr>altii 2 <)., l’nliiskio Parko svet.
Dainininkai, malonėkite susirinkti 

laiku, nes be kita turėsime antart
Valdyba.

PARSIDUODA farma labai dide- 
’8°. lis bargenas XVisconsino valstijoj, 6 

karvės, 3 veršiukai. 3 meitėliai, ge- 
iras tymas arklių, su javais, mašino- 

trobomis; pusantros mylios 
Rašykite šituo adresu: 

O.Box 156, AYausaukee,
REIKIA 3 <ar 4 darbininkų; gera mis 

mokestis, darbas pastovus, atšilau- nuo miesto, 
kitę pas XVarshawski and Co. G. D., P.

1915 So. State St., Chicago III. XVis.
Phone S. Chicago 117

Reikia Moterų ir Merginų b 
18 metų ir senesnių, prityri
mo. nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

REIKALAUJA merginų — operuo 
Ii pajiega varomas mašinas, vaikų 
drabužiai. 'Lik prityrusios teatsilie 
pia. Lengvas darbas ir gera mokes
tis, 904 XV. 12th St., Cor. Peoria St., 
2 augštas.

G. I)

I PARDUODAMA namas penkiais
REIKALAUJA poros vyrų. Nuo- pagyvenimais pn. 3628 Pameti Av., 

latinis darbas.
South vide Paper Stock Co. . _

5833 So. Throop St., Chicago. ša $52 mėnesiui.
Tel. XVentworth 7744. ninkas.

po 7, 3 ir 3 kambarius, mūriniu pa
matu^ tikrai pigiai. Randos alne- 

Parduoda savi-
ninkas.

PARDAVIMUI PARSIDUODA 4 pagyvenimais 
kampinis namas, garu šildomas su 

I i,. Apielinkč ap-

I sandėlis kainuoja $15,900. Raudos 
I namas neša $105 į mėnesi, tai bar- 

Chicago, Ind. bargenas greitai perkant, pirkėjas 
___ j tik turi turėti nuo $2000 iki $3000 pi

• n irai s.
PARSIDUODA kriaučių šapa; kas] Klauskit Mr Davis, 3065 Archer 

nori, gali pirkt visus daiktus atski-lAve., Tel. McKinley 4339, Chicago 
rai. Priežastis pardavimo — savi
ninkas apleidžia Chicagą.
3262 So. Morgan St., Chicago

PARSIDUODA barzdaskutvkla su 'groserne ir bučerne. Apteiinkė ap- 
3 krislais su visomis elektros maši- j ščiai apgyventa J Mūvi u,. namas ir 
nomis, parduosiu labai pigiai.

D. G.
4932 Mogoun Avė. I’

MERGINŲ virš 15 metų 
žiaus prie lengvo švaraus darbo 
dirbtuvėje, jokio prityrimo ne
reikia; dirbamieji kambariai 

yra šviesus ir oringi; idealėš 
darbo sąlygos..

BAUER & BLACK
41 W. 25 St., kamp. Dearborn.

ain-
Cicero. — Cicero Lietuvių Raudo

nos Rožės PaŠ. Kliubo mėnesinis su
sirinkimas jvvks pėtnyčioj, spalių 
3, L Ncffo svetainėj 1500 So. 49th 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi susirinkti, nes bus 
priėmimas Kliubo Federacijos kons
titucijos ir šiaip daug svarbiu kiiu-

— Valdyba.Sutrynai yra dažnai ap bo reikalų turime.t r ynus.
myryti akmenimis ir cementu, 
bet cementui ištrupejus arba 
suskilus, tie maži vabalai įlenda 
ir veisiasi be jokio sustojimo, 
niekam nei nežinant, kad jie ten 
v ra.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draug. ir 1*.
Kliubo mėnesinis susirinkinits į- 

, v\ ks ketverge, spalio 2 d, kaip 7:30 
'vai. vakare, Malinausko svet., 1843 
So. Halsted st. Visi nariai bukit paž 
\mėtu laiku ir naujų narių atsives
kite. — K. Chas. Navickis.

CALUMET BAKING
P0WDER CO.,

4100 Fillmore St

REIKIA DARBININKŲ

Pranešimai Pa j ieškojimai
I.SS. 81->”os kuopos snsiiinkinms. ąumVKIT ITRSKOIIMAI 

bus snbotoj, spaliu t dieno. I.iuosy-| ASMENŲ JIlbSROJlMAl 
bės svetainėj. 1822 VVabansia avė.,“' 
Pradž’a kai n 7:30 vai. vakare. Kuo" 

pos nariai, malonėkite atsilankyt 
laiku ir nauju narių, kur nori Įsto
si Socuilist’i Partijon,, atsivesti. Su 
‘‘komunistris* perorganizuotoji kuo
pa nieko bendra neturi, todėl susi
rinkime dėl ju nebegaišinsime lai
ko. — Sekretorius P. M'ller.

Atsišauk Petrai Bronske, bereika- 
Jo išvažiav.i Cgicagos, riekus ant 
tavęs nepyksta ir tavo sesuo K. P. 
nori, kad tu sugrįžtum atgal, arba 
duotum jai žinių tuojaus, Lur tu esi.

REIKIA — moterų indams plauti. 
Dienomis. Ateikite

XVOODLAXVN RESTAURANT, 
6319 So. Halsted St., Chicago.

VYRŲ
PRITYRUSIŲ GELUMBIŲ 

AUDĖJŲ.

NUOLATINIS DARBAS.

GALI UŽDIRBTI
T

J.L.S.L. 1 kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalių 5 d., 
10 vai. ryto. Aušros svet., 3001 So. | 
Halsted St. Prelegentu bus d. KemeJ 
ža. Draugai, malonėkite at-silankyti 
ir išgirsti lekcijų. — Komitetas.

P'ijiešknu šeimininkės prie ma
žos šeimynos gali atsišaukti našle 
ar u.'ei gina, arba vedusi ’.x i i, gali 
tureli savo mažų šeimynų, turi atei 
ti pas mane gyventi. Alsišaukit 
šiuo adresu: 2290 Mihvaukee avė.

NUO $25 IKI $30
Į SAVAITE.

KREIPTIS Į

PajieŠkau Antano Liekio, kuris 
užsiima inšiurinimu. 'Pamištos ge
rai pažįstamas P. G. turi svarbu rei
kalų prie tamislos, — 819 W. 34 St.

REIKIA merginų sviestui vynioti. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas su
perintendentų

BLUE VALLEY 
CREAMERY CO.

700 So. Clinton St., Chicago.

SOUTH BEND AVOOLEN 
SOUTH BEND, IND.

CO

PARSIDUODA barberio biznis; 
renda nebrangi ir yra išduotas lys- 
tas. Randasi lietuvių bendrovės na
me, Akrone, Ohio. Pirkėjas gaus vi
sai pigiai, bilei tik bus lietuvys.

Priežastis pardavimo gaus žinoti 
per laiškų,

J. A. iDAMBRAUSKAS,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

PARDUODAMA fotografystės j- 
taisymas geriausioje vietoje lietuviui 
ir lenkui. Gera vieta, ggras biznis. 
Atsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
1739 So. Halsted St.

MOKYKLOS

kiti kiaušinius deda vidurvasa- 
ryj arba vėliaus tokiose duobė
se ant žemes, kurios yra pripil- ( svarbių reikalų, 
(lomos vandeniu nuo tirpstan- 
čiojo sniego ateinantį pavasarį. 
Kilia veislė, kuri yra dažnai labai 
Įkiri, veisiasi tik kai kuriose nuo 
bitinėse balose, kame larva gy
vena prikibus prie vandens au-

ARBA 208 S. LA SALLE ST.
ROOM 1854 CHICAGO.

TEL. WABASH 6540.

L.S.T L. 1-mos kuopos mėnesinis 
siririnkimas įvyks subatoj, spalių 
4 d. Aušros svetainėj, 3001 So. Hal
sted St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit susirinkti, nes bus 
renkama Lygos centro valdyba. 
Taipgi yra ir daugiau svarbių reika
lų. — Valdyba..

■ Pruncknus, kuris išvažiavo iš Chi- 
t (‘Ilgos 27 d. Sent. 1919. žinau vis

ką anie 'Pamištų, bet aš visjoi do
vanoju, jeigu greitai parvažiuosi, 
arba pranešk kur esi. Sugryžkitc 
— kaip norėsi, taip bus, kaip aš sa
kiau lai iš juoku. K. B. 615 XXr. 18th 
St. Chicago, III.

REIKALAUJA prityrusių ištisinių 
prosytojų; gera mokestis.STFRL1NG LAUNDBY
5247 N. Clark St. Chicago.

Tel. Edgevvaler 744.

Culex pipiens. L. šiaurėje ir r ..............- -
Culex quinquefasciatus, Say ir sines susirinkimas bus spaliu 4 d 
(Stegomyio) Aedes calopus, jX-L’ 

Meig. pietuose veisiasi ten, kur , ■
tik randa šiek tiek vandens apie bių reikalų apsvartymui; be kita 

. . v j • -jc perorganizavimas kuopos.gyvenamas vielas. Kad .JUOS IŠ- p s _ Organizatorius.
naikinus reikia naikinti visas to- ---------------------— 940 3rfj st

Hnrvey III — I SS. 228 kn. mėne

. iš ryto. 1'5639 So. 
Halsted St. Draugai, malonėkite at
silankyti visi, nes turime daug svar-

Papieškau savo pusbrolio Petro 
Pronckaus, ansai išvažiavo iš Chi- 
ragos 27 d. 1919 September nežinia 
kur. Meldžiu pranešti man adresu 

K. Pronckus,
17G Center St., Napervillc, III

REIKLAUJA MERGINŲ

REIKALINGAS šiaučius, kad ir 
nemokantis, jei tik nori mokyties, 
gali atsišaukti; n.Š išmokysiu. Kas 
norėtų pirkti parduosiu visų biznį. 
Elektrinės mašinos ir visi kiti daik
tai. Įlenda pigi; daug apsigyvenusių 
lietuvių; kito lietuvio šiaujiaus nėra 

p i

Roseland, III.
i Prie kriaučių darbo ant rankų ir toj apielinkėj..
nnt mašinos; taip pat reikalinga vie ' 10835 Michigan Avė. 

J na. kuri mokėtų gerai angliškai, prie 
' į ofiso darbo. Gera mokestis, gera

I vieta ir pastovus darbas. Kreiptis 
, pn. 14 W. VVashington st. Room 604

PAJR’ŠKAU SAVO švogerio Kazi
miero Rabačauskio. Kauno gub. ir 
pav. Pakruslėlių kaimo, Surviliškio metu, prie lentfvo dirbtuvės darbo;, 
parapijos. Pirmiau gvveno Chica-1patyrimo nereikia; $14 į savaitę pra- 

.1/1 natirr.iaiohnc * I

REIKIA moterų ir merginų 16

PAJTFŠKAU patyrusio bučerio; 
gera užmokestis; darbas ant visa
dos. Atsišaukite tuojaus:
2454 So. Oakley Avė., Chicago.

"NeF Jis pats ar kas žinote praneš- Ulžiai; nuo «18 iki $25 patvrusitfms;; VYRŲ reikalauja — Gera liMkCS- 
kit?, nes turimo svarbu reikalų. 

VINCENTAS RUNAIČIUS
Beloit, Wis. 1508

pastovus darbias visa metų. 
OLSON RUG “ 

XXr. Monrot ;St.,
CO.

Chicago.

i tis. Pastovus darbas.
National I^ead Co. 

900 West 18-th Street

Mokykla Kirpimo ir Deisigning 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpa 
taikų.

Mes turima didžiausius ir giria*- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimų kuomet jus mokysite*

Elektra varomos niukino* musų

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 

dienų ir vakarais ir gauti specialil 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rų — bite štai]As arba dydžio, ii bi 
te madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 labu

PARSIDUODA bučernė ir groser- 1 
nė geroj viętoj, visokių tautu apgy-į -- ------ —------ _ ,
ventnj; gera proga geram žmogui, L *
pardavimo priešastis patirsite ant '"-".L* . .. ——____
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union Pam*Lyti musų mokyklų bile laiku— 
Avė

PARDUODAMA sankrova — ciga
rų, cigaretų, saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkių valgomu daiktų. 
Gera vieta. Parduodama dėl ligos. 
Kreipkitės pn. 10j4 XV. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per daugeli me
tų; lietuvių apgyventa apielinkč. /• 
Pardavimo priežastis yra ta, kad va
liuoju i kita tniostn. i

J. SAIBUTIS, I
732 XV. I9th St., 'Chicago.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernč. Geroj vietoj,’ fogyventa 
visokiu tautu. Biznis grynais pini
gais. ' Pardavimo priežastį Patirsite 
ant vietos. Atsišaukite Į “N” ofisą i 
“nž? mūdami No. 8. Tel. Humboldt 
2351. _ I

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well« at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
>10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK. Pirmininkė

RAKANDAI JNTERNATIAL BARBF.R SCHOOL 
| Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 
kai mes mokame 50% to kų moki- nvs užHif-hn AK3 "r _ e.
vienas blokas j rytus nuo' il'alstcd 
gatves.

EXTRA! Parsiduoda velio- nys uždirba 653 W. Madison St., 
nio dro Bagočiaus rakandai. 
Pardavinėjimas prasidėjo ir 
trauksis kas vakaras nuo (> SKAITYKIT IR PLATINKIT 
iki 9 va], pn. 10731 So. Michi- 
gan A ve.

“NAUJIENAS1




