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Socialistas liaudininkas
Lietuvos premieru

Trnc translntlon fileU \vHh the post- 
masfer ai Chicago, III. Oct. 10, 1919 

r<*c|iiirc<l by Ihc act oi’ Oct. 6, 1917
FRANCUOS SENATAS SVARS 

TO TAIKOS SUTARTI.

PARYŽIUS, spalio 9. — Fran
ci jo senatas šiandie po piet pra
dėjo svarstyti Vokietijos taikos

Senoji ministerija pasitraukė
Denikinas užpuolė ukrainiečius

toriaus Leon Bourgeois varde 
seivito komiteto, kuriam buvo 
pave-ta sutartis. Raportas re
komenduoja tiiojaus sutartį ra- 

: tifikuoti. Bourgeois irgi laikė ir 
prakalbą. Debatai senate ne
ketina būti ilgais. Juos užbaigs 
senato užrubežinių reikalų ko
miteto pirmininkas ir premje
ras Clemenceau.

60 žmonių sušaudyta Maskvoje
Austrija svarstys ratifikavimą.

ŠLEŽEVIČIAUS KABINETAS 
REZIGNAVĘS.

Teis vokiečių oficierių už kurs- 
timą vokiečių pasilikti PabaI 
tijoj.

Naują ministeriją sudaryti pa
vesta Ernestui Galvanauskui. • 
Tarybos su bolševikais prasi 
dės po spalio 25 d.

DUBLINAS, spalio 9. — Gy-
1 nimo ministeįis Gustav Noskc

sirinkimas susirinkąs sekamą 
utarninką, taikos sutartis tarp 
Austrijos ir talkininkų bus pa-I 
duota ratifikavimui.

LONIX)NAS, spalio 6.
nuliam susirinkimui, kad maj. 
Biscbof, olicierius gen.. von der

Lietuvos kabinetas rezignavo ir bus teisiamas karinio teismo už

True fransh’Hon filė'1 \v?lb tb 
b ;»st'r at Chicago, III. Oct. 10, 1919 
as rrąmred hy the art of Oct. 6, 1917
HAASE ŠOVIKAS TURĖJĘS 

ASMENINI KERŠTĄ.

sudaryti naują kabinetą Lietu
vos taikos delegatui Galvanaus-

teli, nežiūrint Beribio paliepi-

kui. ___________________
I

Žinia taipgi sako, kad Finlan- Truc translati<«n filed with tho pn^f- 
inastt r at Chicago, III. Oct. 19, 1919 
as r<Mj,brcd by lh«* ( <a (»cl. C, 1917

SMARKUS MUŠIS SIAUČIA 
TARP UKRAINIEČIŲ

IR DENIKINO.

Haase pašautas^ kada jis rengė
si kalbėti apie valdžios poli
tiką Lietuvoje ir Pabaltijoje.

Lietuvos kelias į laisvę

Lietuva po ilgų metų vargo, teriojimo ir priespaudos 
stengiasi išeiti į laisvę, bet jai kelią užstoja įvairus nami
niai ir išlaukiniai jos laisvės priešai.

] Darbo ir kapitalo plieno darbini!!
konferencija kij streikas

kos tarybos su Rusijos sovietų

tik už bertainio valandos prieš 
po kalbą nacionaliame susirin-

iš rytinės Galicijos, kuriuos į 
čia atvarė rusų besiveržimas, 
ypač taikomi ir paskelbta, kad 
virš 8,000 galicijonų išsiųsta na-

ti sensacinius atidengimus są- ,n<h

KELI ŽMONĖS ŽUVO 
VIESULOJE.

Ji inžinierius, politinėmis
lis socialislas-liaudi-

PARYŽIUS, spalio 9.

master ai Chicago, III. Oct. 10, 1919

BOLŠEVIKAI NORĮ TARYBŲ 
SU PABALTIJA NETRALĖJE 

ŠALYJE.

vo žinią iš Podolsko, kad Ukrai
nos kareiviai tapo užklujiti ir 
užpulti rusų liuosanorių armi
jos ir kad smarkus mušis siau
čia. Manoma, kad uis mušis 
yra pirmas susirėmimas po t k- 
rnin.os vadovo gen. Pethiros pa- 
skelbim'o karės gen. Denikinui.

tijos šalvie ir jos tolerantišku Tnie tnnistatiori rile.l witl> tlje post-
1 . _ .. master at (.hieago, 111. Oct. 10, 1919

atsinešjmu į ‘vakarines Rusijos ns i^iuired by tbe act of Oct. (i, 1917
ITALIJA MANO PAGELBA
ARMIJOS PAIMTI FIUME.

anti-bolševikų valdžia”, kuri 
buvo prigauta kokio tai 
žmogaus, kuris pozavo čia kai-j 
po Ne\v Yorko banko atstovas.

H0IS1NGT0N, Kam, s. 9. — 
Kiek ifkrai žinoma, du žmonės 
liko užmušti ir 25 sužeisti vakar 
vakare čia siautusioj viešnioj. 
Bet manoma, kad yra žuvisių ir 
apielinkėje.

— Arliui r

COPENIIAGE
dili, kad pasikėsinimas ant Ha-

jog sovietų val-
UKRAINOJ SUDARYTA KOA

LICIJOS MINISTERIJA.

NORI SUSTABDYMO STREI
KŲ TRIMS NĖNESIAMS.

Darbo ir kapitalo konferencija 
siųlo įsteigti arbitracijos ta
rybą.

J.

STREIKAS VIENOJ PLIENO 
DIRBTUVĖJ UŽSIBAIGĖ.

Pasiekta susitarimas su nepri
klausoma kompanija.

WASH1NGTON, spalio 9. — 
Darbo ir kapitalo konferencija 

, šiaip taip susitvarkė ir šiandie 
i praliejo svarstyti įnešimus.

Pirmiausias įnešimas yra tuo ’ savo dirbtuvę.
’i panakinimas streikų į kar po susirinkimui paskelbė, 

trims mėnesiams ir prezidento kad draugiškas susitarimas pa- 
ir kongreso sutvėrimas arbitra
cijos tarybos ir trečias jneši-! streikas užsibaigia, ir darbinin- 
mas tuojautinis užbaigimas kai sugrįš prie darbo kaip gali- 
paeelba arbitracijos plieno dar-; ma greičiausiai. Susitaikimo 
binin.kų streiko. sąlygij nesekelbianTa.

Pirmus du įnešimus padavė 
nublikos grupė, o tretįjį dar-' 
bo grupė, vadovaujama Gom-

Y0UNGST0WN, O., s. 9. — 
Nepriklausoma kompanija 
Trumbull Steel Co., kurioj dir
ba 5,000 darbininkų, atidarė 

Darbininkai va-
■ jaiitinis

siekta su kompanija ir todėl

PERSEKIOJA STREIKO VA
DOVUS.

Vienas iš publkos grupės įne
šė, kad arbilracijos taryba butų

(lentų gyvų yra tik rali). (Jom--

keliais savo pa geibi ninkais ir,

ir Pabalti jos šalių, butų laiko
mos Copenhagene ar Holondi- 
joj. Bolševikai bandė užmegs- 
li ryšius su talkininkų diploma
tais ir jie tikisi, kad taikos kon-

megs pageidaujamus ryšius.

PARYŽIUS, spalio 9. — Uk
rainos presos biuras paskelbė, 
kad sutinkant gen. Pethirai ta
po galutinai sutverta Ukrainos 
koalcijos ministerija. Premie- 
ru ir vidaus reikalų ministeriu 
yra I. Mazcppi, o užrubežinių 
reikalu minsteriu Slavinski, bu-

RYMAS, spalio 9. — Pasak 
Epocha, Italijos ministeriu tary
ba svarstė sumanymą užimti 
Fiume reguliariais Italijos karei 
viais kol taikos konferencija 
neišriš ką daryti su miestu.

Laikraštis tečiaus sako, kad 
toks išrišimas klausimo užveria

PARIS, Tex.,....................... .
City'miestelyje vakar siautė vie
sulą, kurioj užmušta viena mo
teris, keli žmonės sužeisti ir ke-

no darbininkų streikui susidėtų 
iš s- šių narių po du nraiu 
nuo kiekvienos grupės konferen 
i iioj darbo, kapitalo ir pub
likos.
Darbo grupės abelni principai.

Gompersas i nešė rezoliuciją, 
kuri apima 11 pamatinių, pri- 
cipų, kuriuos vienbalsiai užgirė 
visa darbo grupė. Jais yra:

Darbininkų teisė organizuo
ti es.

Teisė koleklvvio tarvmos.
Teisė darbininkų būti atsto

vaujamais jų pačių paskirtais 
žomnėmis tarybose su samdyto-

jis perklaus! nes suimtuosius 
streikierius ir gal apkaltins juos 
peržengime špionažo įstaty
mo. Taip jau busią perklausi- 
nėti visi streiko vadovai, kad pa 
tyrus jų nuomenes ir ar ir prie 
jų negalima butų prisikabinti. 
Clyne prabusiąs Gary keletą 
dienų.

DU STREIKIERIAI PAŠAUTI, 
KELI SUŽEISTI.

PITTSBUHGH, Pa., spalio 9.
Susirėmime tarp streiklaužių 

negrų ir plieno stieikierių Do- 
noroj šiandie du streikieriai tapo 
pašauti ir keli sužeisti. Paskui

zokai ir keletą sumušė. Pašau
tieji streikieriai areštuoti.

Bolševikai jau gavo pranešimą.

LONDONAS, s. 6. — Maskvos 
bevielinė žiųia sako oficialiai,

vos valdžios pranešė sovietų 
valdžiai, jog jos yra palinkę pra

master ai Chicago, III. Ori. 10, 1919 
as re(|nired by the act of Oct. (i, 1917

MASKVOJE SUŠAUDYTA
60 ŽMONIŲ.

Susekta suokalbis prieš bolše
vikus.

Tnie IranMrUion filcrt w’4b thc p°«t- 
master at Chicago, III. Oct. 10, 1919 
as reauir^d bv Ihc ari of Ori. K, 1917

VOKIEČIAI SKUNDŽIASI.

STOCHOLM, s. 6. — Petro
grado pranešimas sako, kad Ma

Latviai ir estonai esą trukdo vo
kiečių pasitraukimą iš Pabal- 
tijos.

kratinio centro partijos. Par
tija yra kaltinama susižinojime 
su gen. Denikino armija ir 60 

, žmonių tapo sušaudyta.

BERLINAS, spalio 9.

džiuma vokiečių kareivių vado-

40,000 ŽMONIŲ MIRĖ 
PETROGRADE.

PETROGRADAS. — Bėgyje
ii r**.........y.i ............. —-—c

( :‘ ):l de mirė 10,000 žmonių. Tuo pu
čiu laiku užregistruota tik 5,- 

iai yra 800 gimimų.
trukdomi estonų ir latvių, kurie

kur tik proga pasitaiko, kad tik

Nėra patvirtinimo.

True translatinn flled w»tb tbe post- 
master ai Chicago, III, Oct. 10, 1919 
as iequircd by thc art of Oct. 6, 1917

čechijos delegatai vyksta 
Berlinan.

die pasakyta, kad Anglijos val
džia neturi patvirtinimo žinių, 
jog gen. von Her Goltz prisidėjo

LONDONAS, s. 6. - Vokiečių 
bevielinė žinia sako, kad 

Čecho-Slovakijos valdžios depu-

niezgus pirklybinius ryšius.

vq padarytas asmeniniam kerš
tui.

Kada atsidarė posėdis nącio- sąlyga jog Italijai bus atiduot 
nalio susirinkimo pirmininkas

CHICAGOS ATEIVIAI GRĮSTA 
NAMO.

sirinkimų.
Teisė samdytojų organizuo- 

lies ir kolektyviai tarties.
Minimom 8 vai. darbo diena

ANGLIAKASIA1 STREIKUOJA.

mandatas ant Fiume.
CHICAGO, — Vidurinių pa

jamų departamento kolektoriai
je ir su puse dienos šventės su
lietoje vra skatinama ir virš-

JOHNSTON, Pa. 2,000 an
gliakasių, dirbančių 26 nepri
klausomose šio distrikto kasyk
lose sustreikavo kadangi savi
ninkai atsisakė priimti unijos

bė, kad Haase lapo užpultas ir 
susirinkimas tuojaus nubalsa
vo jam ir jo šeimynai, taipjau 
ir jo partijai, išreiškimą užuo-

Trne Iransip’inn fil^U with the po<d- 
master at Chicatfo, III, Oct. 10, 1919 
as reųuircd by Ihc act of Oct. 6, 1917

TURKAI REIKALAUJA 
WILS0N0 PRINCIPŲ.

PORTUGALIJAI GRĘSIA 
GENERALIS STREIKAS.

Monarchistai ir rengiasi prie 
sukilimo.

MADBID, Ispanijoj. — Iš Por 
tugalijos ateina žinių, kad Por
tugalijos unijos nutarė paskelb
ti generalį streiką visose indus
trijose. Ir tai nebusiąs vien ju-

PARYŽIUS, spalio 9., — Pa- LJ _ _
sak žinios iš Sniyrna. Turkijos |i'l'ini'ų’’t7ksių. 
naciop.alistų valdžia tapo suda-1

išleista proklamacija, prižadan
čia saugumą gyvastims ir tur
tui visų žmonių, be skirtumo

bo sąlygas, bet kartu turi ir po- 
. Prie streiko kurs

to sidikalistiniai elementai.
Portugalijos monarchistai 

taipjau nori pasinaudoti gręsian 
Čiu streiku, kad padarius dar 
vieną monarchistinį sukilimą.

važiuoja į savo šalis po 100 atei
vių ir išsiveža su savim vidu
tiniškai po $100,000 į dieną. De
partamentas išrenka vidutiniš
kai po $1,000 į dieną bausmių

Mokėjimas pragyvenamosios

Moterįs turi gauti lygių mo-

Uždraudimas jaunesnių kaip

vių reikalaujamų mokesčių.

ŠALTIS ATEINA.

Uždraudimas immigracijos 
(aleivystės) mažiausia dviems 
metams po paskelbimui taikos..

Sisteniatine peržvalga indus-

ZECERIAI REMIA 
PRESMANUS.

NEW YARK, spalio 8. — In-

on viršininkai šiandie skubiai

DULUTH, Minu., s. 9. — šal
čio srovė iš Kanados palies ry
to visus šiaurvakarius. Pasieks

Studentas pardavinėjo degtinę.

čia panaudojimo prezidento 
Wilsono principų linkui Turki
jos ir užreiškiančia, jog valdžios 
rėmėjai kariaus iki galui, kad 
pasipriešinus svetimos šalies in
tervencijai. Proklamaciją pa
sirašo “Patriotfinis Komitetas”

Time translMion filc'l with thc post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 10, 1919 

reųuired by thc act of Oct. 6, 1917
AUSTRIJA IŠVARO 

SVETIMŠALIUS.

as

VIENNA, s. 9. — Nickuris 
progresas yra daronis pildyme 
paliepimo, kad visi svetimšaliai 
apleistų Vienną delei trukumo 
maisto ir butų. Paliepimas 
ypač atkreipiamas į piliečius tų 
senosios Austrijos imperijos da-f 
lių, kurios nebėra dalimis da
bartinės Austrijos. Daug žydų

TARP BERLINO IR STOCK- 
HOLMO SKRAIDO ZEPE- 

LINAI.

BLOOMIGTON, Ind. Fay 
Cullen, Indiana universiteto tei
sių studentas tapo nuteistas ka
lėjimai! ir užsimokėti $250 pa
baudos už slaptą pardavinėjimą 
degtinės. Pas jį rasta 570 kvor-

STOCKHOLM, spalio 9.
Vokiečių orlaivininkystės kom
panija vakar įstegė reguliarų

sėjas liepė atiduoti ją vietos li- 
gonbuČiui medikališkiems tiks
lams.

ha susidėtų iš darbininkų ir 
samdytojų.

Konl’ereniija kaip susitaria, 
tvarkosi gana savotiškai, lik 
grupė gali duoti įnešimus ir lie 
įnešimai Imi liuli priimti di
džiumos tos grupės narių. 'Taip
gi ir balsavimai atliekami pa
gal grupės .o p.e pavieniui. 'Tik 
toks įnešimas tampa priimtas, 
kurį priima visų trijų grupių 
didžiumos vienbalsiai. Viską 
valdo grupių didžiuma. Grupių 
mažuma veik neturi jokio bal
so. lik gana stipri mažuma

kad zeceriai remia lokauto iš
mestuosius iš darbo presmanus. 
Keli tuksiančiai zecerių metė 
darbą iš užuojautos presma- 
nams, su kuriais jų unijos vir-

presmanai turėjo savo atskirą 
uniją ir nepriklausė prie inter- 
nacionalės presmanų unijos iš

Unijos viršininkai bandys pri-

nes tokie apleidimai darbo, gir
di, yra neautorizuoti.

ŽURNALISTAI GRĄSINA 
STREIKU.

Stockholmo. Zepelinas išskri
do vakar iš Berlino 5 vai. ryte 
ir atskrido j čia 12:30 vai. vi
durdienyj. Orlaiviai vaigščios du 
sykiu į savaitę, kiekvienu sykiu 
gėlės vežti po 25 pasažierius 
už kelionę iuns 400 kronų.

IŠRINKO TEISĖJUS TEISTI 
VIENUOLĖS UŽMUŠĖJĄ.

ir

UžMUšĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

OAKLAND, la., s. 9. — Ūki
ninkas Edward Buzick vakar 
kuju užmušė savo pačią ir pats 
nusižudė.

LELAND, Mich., spalio 9.— 
Rinkimas prisaikintų.jų teisėjų 
teisti kunigo gaspadinę Stanis
lavą Lypczinską, kaltinamą už
mušime 11 metų atgal šv. Izi
doriaus vienuoline vienuolės 
Mares ir paskui paslėpimo jos 
lavono bažnyčios skiepe, Šiandie, 
tapo užbaigtas. Panedėlyj pra
sidės tikrasis bylos nagrinėji
mas. Daugiau kaip šimtas liu
dytojų bus pašaukta liudyti šio-’

nešimą, betgi balsavime ji ne
turi mažiausių teisių, nes už vi
sus balsuoja grupės didžiuma. 
Dar kapitalo ir darbo grupės, 
kuriu, narius vienija bendri rei
kalai, gali šiaip taip susitvarky
ti ir susitarti, bet publikos gru
pei, susidedančiai iš margiausių 
elementų( čia yra ir Rockefele- 
ris su Gary,, taipjau John Spur
ga, keletas moterų darbininkų 
veikėjų ir 1.1.) toks bendrasis 
grupės susitarimas veik negali
mas.

MADR1D, Ispanijoj, s. 8. — 
Šio miesto žurnalistai organizuo 
jais į uniją ir žada pareikalau
ti algos pakelinio.x Jie grąsina 
streiku, jei negaus 300 pesetų 
($58) į mėnesį .

Kriaučiai taipgi grąsina strei
ku, jei negaus pakėlimo algos.

Nubaudė aptiekorių už degtinės 
pardavinėjimą.

FORESTON. III., s. 8. —• Vie-

ORAS.
Lietus ir daug šalčiau 

die; ryto apsiniaukę.
y • sian-

vieto teisme prisipažino nelega
liai pardavinėjęs degtinę ir teis
mas jam priteisė užsimokėti 
$2,480.

4
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Kas Dedasi Lietuvoj
Truc translation filecl \vith the post- 
inastvr ai Chicago, III. Oct. 10, 1019 
as required by the act of Oct. 6,1917

Lietuvių protestas po kiv 
riuo yra pasirašę 20,000 

Lietuvos gyventojų.

Mariam po lės mitingo protesto 
rezoliucija.

Lietuvos Valdžiai. Antantės Mi 
sijoms Lietuvoje ir Taikos Kon
ferencijai Paryžiuje.

Lietuvos piliečiai tikėjosi, 
kad Antantė, teisingumo vado
vaudamasi, nustatys ribas Lie
tuvos ir Lenkijos. Delei to su
tiko Antantės nustatyta pirmąjį) 
demarkacijos linija, nors ji žy
miai siaurino etnografinės Lie-

pATRlJOTiZMAS
* Pačeduma? turi Dut 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson S ta.
S1OUK CITY, IA.

tuvos žemes. Užėmus, tečiau, 
lenkais Lietuvos sostinę Vilnių, 
ginkluota jiega peržengus de
markacijos liniją ir kaskart la
biau besiveržiant į Lietuvą, Lie
tuvos piliečiai pradėjo nerimau
ti, nes savo Tėvynės žemių uže
iname matė lenkų užgrobiamų
jų tikslu. Dabar gi norint de
markacijos liniją perkelti dar gi 
liaus į Lietuvą mes Lietuvos 
piliečiai kuogriežčiausiai protes
tuojame:

1) prieš užėmimą musų že
mes etnografinėse ribose ir len
kų norą kaskart giliau lįsti į 
Lietuvą, nepaisant demarkaci
jos linijų;

2) prieš projektą pravesti nau 
ją demarkacijos liniją per Vi
žainį, Punską, Beržininkus ir 
lt.;

3) prieš lenkų šmeižimus ir 
agitacijas rašytis prie Lenkijos 
taip užimtuose musų žemės k ra 
šiuose, taip ir pakraščiuose;

I) prieš tuos lenkų agitato
rius, kurie surinkę kurioj nors 
apielinkėj keletą parašų kalba 
to krašto vardu;

5) prieš lenkų užėmimą ir lai 
kymą musų sostinės Vilniaus;

6) prieš Fraiisų Misijos Lie
tuvoje atstovus, kurie pritaria 
lenkų užgrobiamiesiems tiks
lams.

BALIUS
su Programų

Rengiamas
Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo

Nedėliok Spalio-October 12,1919
MILDOS SVETAINĖJ,>142 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c y patai.

Kviečiame atsilankyti skaitlingiausiai, visi busite užg<uiCdinti> 
nes tai bus puikiausi* vakaras, kuris susidės is geriausio pi 0541 el
nio- monologu, deklamaciją ir dainą. Dainuos Chicagos Lietuvių 
Vyrą Choras ir kalbės Kl. Jurgelionis. Geriausia muzika. Šokiai tę
sis iki vėlos nakties. Kviečia KOMU ©TAS.

Svarbi Prelekcija
Rengia P. P. D. Unijos No. 604 Lietuvių Skyrius

Aėmoje PROMONINIS KIMUNIZMOS, 
Skaitys d. J. LAUKIS

NEDĖLIOJ, Spalių (Oct.) 12 d., 1919 m. 2 vai. po pietų 

MILDIS SVETAINĖJE ant 3 lubų, 3112 S. Halsted St.

Po prelekcijos bus klausimai ir viešos diskusijos.
Norinčius laiką naudingai praleisti kviečia Komitetas.

Didelis Vakaras
North Sidės Draugiją Sąryšio Viešo Knygyno.

Sukatoje 11 dieną Spalio 7:30 vai. vak.
VIEŠO KNYGYNO SVETAINĖJE, 1822 AVabansia Avė.

Bus puikus programas, .susidedantis iš prakalbų, deklamaciją 
ir muzikos. Po programai šokiai iki vėlyvos nakties.

Kviečia visus KOMITETAS.
i» i i ■" ......... ......................................—— .............- /

Kad galėtume kuogreičiaiisia 
ekonomijos žvilgsniu sutvarky
ti savo šalį ir patįs ginti nuo vi
sokių priešų — prašome: I

1) sulaikyti lenkų veržimąsi 
Lietuvon, grąžinant juos laiki
nai, bent už pirmiausiai nusta
tytos demarkacijos linijos;

2) pakeisti Fransų Misijos 
Lietuvoje narius; Turėdami, ga
lop, dmenyje:

a) kad Lietuva 16 vasario, 
1918 m. pasiskelbusi laisva ne
priklausoma Valstybė, drąsiai ir 
sėkmingai ginasi nuo bolševi
kų jau baigdama juos iš savo 
žemių varyti;

b) kad Lietuva, nepriklauso
mybę gindama savo sūnų kruti
nę tvciikia bolševikų skverbi
mas Europon ir tąjį darbą at
lieka pati viena, nes vokiečių, 
kariuomenė jau senai musų 
fronte nedalyvauja;

c) kad Lietuva grumtynėse 
Vokietijos sn Rusija, kaipo An
tantes talkininke buvo arena di
džiausių karo baisenybių, de
gėsiais, kapais ir griuvėsiais nu
degusiais musų šalį ir iki šio
lei jokio atlyginimo negavo,”

d) kad musų tautiečiai užsie
nyje rusų, anglu ir amerikiečių 
eilėse yra kovoje už bendrus 
Antantes siekimus;

e) kad pačioj lik Amerikoj lie 
tuviai yra sudėję nemažiau 40 
milijonų dolerių paskolos ir da
vę reikalingą kariuomenę kurie 
stodami už keliamuosius paver

gtųjų tautų išliuosavimo obal-
sius, narsiai kovojo ir ne vienas 
tuksiantis galvų paguldė Frau- 
cijos a Inkuose už Antantes ir 

i savo Tėvynės laisvę.
Taigi Lietuva, kaipo tauta, 

i jaučiasi ir turtu ir krauju gau- 
j šiai prisidėjusi prie Antantės 
laimėjimų ir dėlto manos tu
rinti pilniausios teisės reikalai! 
ti, kad Antante kuogreičiausiai 
pripažintų Lietuvos nepriklau
somybę etnografinėse ribose su 
sostine Vilniumi ir suteiktų gin
klų bei galimybes mums pa
tiems ginties nuo visų musų 'Tė
vynės priešų.

Mes Lietuvos piliečiai tūks
tantinėse miniose susirinkę Ma- 
riamnolcje visi, -kaip vienas, 
pareiškiame, kad už savo 'Tėvy
nę ir nepriklausomybę kovoja
me ir kovosime ir nei vienos 
pėdos musų žemės priešams ne- 
atiduosime.

Visa kas augščiau parašyta 
tvirtiname musų įgaliotinių pa
rašais.

Protestai prieš Lietuvos vals
tybes priešus: lenkus o taipgi 
rusus ir vokiečius gaunami kas
dien dideliausiais pluoštais.

Po protestų iš Sisnavos vals
čiaus seka 4,312 parašų. Tolinu 
gauti yra protestai iš šių vietų: 
iš Šunskų, Daukšų, Antanavo 
valsčiaus su 7,930 parašų, Mari
jampolės miesto ir apielinkių su 
3,000 parašų ir daugybe įgalio
ji mų (indelių valsčiaus su 2,733 
parašais. Taip pat gauti pro
testai iš Pakuonio, Šilavoto, Kai 
mėlio, Sintautų ir iš kitur.

jau visai kas kita prasideda, o / 
Mintaujoj stačiai savo akimis ne 
nori tikėti, ką matai.

Žiur., stovi iaro fortna rusų 
kareivis, atrodo ncperblogiau- 
siaij kiausi jo, žinoma, rusų kal
ba tokios ir tokios gatvės, jis 
žiopso ir sako “Russich ver
sti? ich gar nicht’*.

Še tau ir “maskolius.“
Eina Didžiąja gatve gero

kas būrys taip pat “rusų” karei
vių. Visi jie turi rusų caro ke- 
puretHT kokardas ir ką gi 
veda juos aiškiai rusas apice- 
ris, o būrys, paskui einąs, vokie
čių karo dainą dainuoja.

še tau “broliavimas,“ bolševi
kų jAradėtaš.

Įtakingi man žmonės sako, 
kad vokiečiai rusų pulkinin
kams Bermontui ir Vilgoličiui 
dešimtis milionų markių yra pa 
tikėję “rusų formacijoms“. Be 
to, visi saką, kad turį būti kaž
kokių ypatingų atsitikimų dėl 
vokiečių rusų sąjungos.

Panaši čia latvių padėtis su 
mūsiškiais šauliuose ir Kuršė
nuos. Ir vienur ir kitur vokie
čiai ir rusai darbuojasi. Mintau
joj latvių komendantas įlindęs 
kažkur giliai kieme, mat “sve
čiai“ visus butus paėmę. O pa
tys “špekzucheriai“ labai ir la
bai biauraus įspūdžio daro ir 
kalba, deja, drąsiai, kad jie Lat
viuos turį gauti žemių, kadangi! 
Latvijos valdžia raštu lai yra 
pažadėjusi, nors net “Rigasche 
Rundschau“ 14 Nr. rašo, kad 

1 Vokiečių užsienių reikalų mini-; 
.storis Mulleris jiepos 28 d.; 
Steigiamajam^ Seime yra paša-' 
kęs, kad Latvių valdžia jokio 
pasiūlymo dėl Kuršo vokiečių 
kareivių kolonizacijos yra ne
dariusi. Lygiai ministeris Mul- 
leris yra pasakęs, kad vokiečių 
kareivių yra griežtai trukdoma 
stot į svetimos kariuomenės for- 

t.macijas.
Tą patį ir latvių laikraščiai 

rašo, tačiau vokiečių kareiviai 
kelia triukšmą, kurio genero
las von Golcas “numalšinti ne
gali.“

Vokiečių kraustymų iš Latvi
jos labai susirApinę anglai. Ge
nerolas Goug’as pareikalavo at
statyti vokiečių generolą von 
Gulcą už tai, kad jis nelabai te- 
siskubina kraustyti vokiečių 
kariuomenę iš Latvijos ir iš 
Lietuvos.

Buvo sudarytos iš santarvės 
ir vokiečių komisijos, kurios 
pateikė skubaus evakuavimo 
plianą. Darbavos taip pat lat
vių vokiečių karo komisija. Iki 
rugpiučio 30 d. vokiečių Latvi
joje jau ir Lietuvoje neturėjo 
būt. šitą naktį rugpiučio 25 d. 
vokiečiu kareiviai bendrai su 
kareiviais “rusų formacijų” Ke
lelio (Bermonto) nuginklavo lat 
vių kareivius, a leme iš jų pini
gus, maistą, drabužius. Latvių 
komendantūra išdraskyta ir a- 
timta 60000 rublių. Sugrįžo

Laikyk 
ženklelius 
jie turi 

vertę

štoras atdaras
iki 6 vai vakare

Subatomis

Vyrams Nauji Rudeniniai Siutai
Jei nepirkai Rudeninio Siuto, ar manai pirkti, 

tai pasižiūrėk šitų $30, $35 ir $40 naujų 
rudeninių siutų po

M Mes turime padaryti vietą sa
vo žieminiams overkočiams ir 
turime išimti visas mažąsias šu- 

-*.—tis iš musų paprastojo sandėlio,
kurios buvo pardavinėjamos po 
$30.00, $35.00 ir $40.00 ir sudėti

juos } vieną didelį skyrių. Rasite visus dydžius, 
32 iki 44 šitoj didelėj siutų šutyj. Materijos yra 
grynai vilnonės, žalios, mėlynos ir pilkos mink
štos gelumbės, kietos ir spalvuotos. Padirbta 
jaunuolių madomis ir konservačiųjų modelių 

senesniems vyrams. Mes turime 300 siutų, tai
gi bus išį ko pasirinkti* pirmiesiems pirkėjams.

Kiti siutai vyrams ir jaunuoliams visi naujų 
>-nadų ir sezono ceikių, rankomis siūti augšto 
laipsnio siuvėjų. $35, $4Q, $45 iki

Didelės Overkočių 
Vertės po 

šilas svarbus pa- 
siūlymas tikrai reiš-M^vv 
kia daug žmogių, kuris nori 
vertes, nes normaliais lai
kais buvo labai paprasta 

kaina geriems overkotams, 
o šitie yra nepaprastai geri 
drabužiai. Jie yra su juos- 
meninėmis siūlelius ir dir- 
žuotu modelių ulsteriai, ul- 
sterėlid, chesterfieldai, au
drintai švarkai ir su diržais 
aplinkui. Materijos yra tam
sio' ir plynos overkočiams, 
naujausiu šešėliu ir petri- 
nų. Dydžiai 34 iki 48 per 
krutinę.

Vyrams naujos rude
ninės Skrybėlės

Stctson skrybėlės, vyrų, 

kuris nori mados ir geru

mo, didelė sąranka šitos gar 
sios rąšies, po 

' $5, $7
Musų specialė skrybėlių 

ryšis . 35 įvairus modeliai 
pasirinkimui,

$3.50, $4, $5 '

Latviuose.
Kauniškes “Lietuvos” bendra

darbis VI. Parausvinis rašo:
Kaune nėra nei kolčakininkų, 

nei špekzuchcrių, vokiečių plė
šikų, nei ko kilo. (

Nuo Šaulių Mintaujos link

Golc’as ir Bišof’as geležinės vo
kiečių divizijos vadas ir pasakė 
kareiviams karštą kalbą, kad jie 
liksią Kurše.

Iki pravažiuoji latvių vokie
čių okupacijos liniją, maždaug 
pusiaukely nuo Mintaujųs į Ry- 
ų'ą, daug kartų gauni lįst į ki
šenę ir “ausveizą” rodyti.

Pati okupacijos linija tikrai 
palaikoma ir net būna susišau
dymų latvių kareivių su vokie-

čiais. Latvių buvo manyta, kad 
iki 30-os rugpiučio d., vokie
čiams išėjus, tikrai panaikinsią i 
okupacijos liniją ir galėsią jau 
nustatyti Lietuvos Latvijos sie
ną, šiam reikalui Latvijos val
džia yra išskyrus tam tikrą ko
misiją. xBe to, ir Paryžiuj de
legacijos svarsto sienų reikalą. 
Šiuo laiku per sieną, kurios tik
rai sakant ir nėra, eiiui smarki 
produktų spekuliacija.

Nuo Joniškio, Pasvalio, Žei- 
mes, Vaškų ir kitų vietų keliais 
traukia ištisos eiles krepšininkų 
su miltais, lašiniais, sviesiu, 
kiaušiniais. Važiuoja ir ratais 
iki pat Rygos, dangti usia su 
miltais.

Vadinasi, maistu Latvijai nc- 
Icgallniu bildu Lietuva labai pa
deda, kadangi maisto klausi
mas bent Rygoj yra gan opus ir 
tik pastaruoju laiku lengvėja. 
Kitų reikmenų, pa v., cukraus 
tik dabar atsirado. Iki šiol visai 
negalima buvo gauti. Duona pa 
dėjo amerikiečiai, tiktai jau su
stabdė vežimą. Tatai Latvijos 
maisto reikalai nėra geri Važiuo 
damas per Latviją matai daugy
bę laukų nesėtų.

Daug dalykų tam kliudė.
Viena, karo-kasimais laukai 

yra sudaryti, gan platus rėžai iš 
deginti.

Ilgiau viešpataujant bolševi
kams ir sėklos pritruko. Atei
nančiais melais Latviai maisto 
taip pat pakankamai neturės.

Ir čia didelio kontrasto paro
do Lietuva, per kurią važiuoda
mas eželės nematai nesėtos, o 
tokio derliaus kaip šiemet, se-

na i Lietuvoj nebuvo.
Ne be reikalo važiuodamas 

su manim anglas dėl Lietuvos 
pasakė, kad tatai derlingiausia 
šalis, kurios ateitis labai graži.

Gyvenamas tačiau Latvijoj ir 
tvarkosi. Visa kas pradeda pig
ti. Nors valdžiai kai kurie sluo
ksniai ir nepritaria, bet ji savo 
darbuoties aparatą kasdien la
byn ir labyn plečia, labiausiai 
kreipdainą akis į armiją.

Frontą su bolševikais palaiko 
latviai, baltai, taip pal ir estai, 
kurie padeda latviams. Fronto 
linija 120 verstų atstumo nuo 
Rygos.

Kareiviai atrodo menkiau už 
mūsiškius, kadangi iki šio laiko 
nėra gauta drabužių.

Iš fiaviršiaus daro įspūdį dis
ciplinuotų. Rūpestingai atiduo
da garbę.

Matyt gan gerai einant sargy
bą. Ypatingų kovų fronte nėra. 
Daugiausia žvalgų susirėmimai.

Kaip nusiklausai iš šalies įvai 
rių nuomonių, įsitikini, kad tap 
ti Latvijai nepriklausoma vals
tybe sunkiau negu Lietuvai.

Be tolygių Latvijos ir Lietu-

$55' mpirksi gražų $200 fonogra
fą drauge >ni 24 rekordais, deiihan— 

tinę adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 3(1 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi Hirinie ke 
teta a ilgši <»s klesos 
phonogrui'ų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

: JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 

(APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus.

1 PRISIUNČ1AME UŽ DYKA.
' YVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 XV. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdč- 

lioinis nuo 10 iki 4

Piešimo Mokykla
Atsidarys nuo 13 d. spalių,.
Bus duodami šie kursai:

1) Su anglimi nuo modelių
2) Su spalvomis, abelna tepliorys-

tė.
3) Teorijos aiškinimai.
Bus mokinama dienomis ir vaka

rais, subatomis ir nedėldicniais.
Prisirašymui valandos nuo 7 iki 

10 vakarais.
P. KACEROUS STUDIO* 

755 W. 32nd St., Chicago, 111.
vos priešininkų, reikia pasaky
ti, kad Latviams kenkia perge
ni jųjų geografinė padėtis. Lat
vių uostai daug kam neduoda 
ramumo. Už tat ir net anglai 
dažnai išsireiškia, kad girdi, ne
galima bus skriausti Rusų... 
Pačiame viduje latviai neturi 
nei šešėlio tos koalicijos kabi
nete ir sutartino darbo, kaip kad 
pas mus yra.

OR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126anesimas
Pas M. Chernauska į Lyons, Illinois

Nedelioj-Oct prasidės Jomarkas

pigiaiUžkviečiame visus
9 vai. ryto ir tęsis iki

Visi kurie

bus galima nusirkti visokių gyvulių, ver- 
šlrų, avit, jaunų paršiukų, ančių, vištų ir Lt. Taipgi bus parduodamos labai 
bulvės , po 3c. svaras. Pardavimas atsibus, Seredomis ir Nedėliojus per visą mėnesį 
Galėsime gyvulius papjuti tu o jaus, kad norėsite. Pradžia 10 vai. ryto iki vėlyvo va
karo.

p BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI
B CIams zupc visiems dykai. Muzika dykai.[/įL

Visi galės pasivalgyti gardžiai jauno pa <0 
ršiuko mėsos, jautienos, vištienos, zuikie.

pažįstamus ir pažįstamas, jauniki ličius ir juunikailes, 
vėlaus vakaro.
turėjote tiktetus nusipirkę dėl praeitos nedėlios Oct. 5, 

galėsite tais pačiais tikietnis naudoties ateinančią nedėlią Oct. 12, 199
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BALTIMORES PADANGĖJ.

Komunistų“ prakalbos be kal
bėtojo ir kit-kas.

Baltimore, Md. Spalio 3 d. 
vietos lietuvių “komunistai“ 
buvo parengę prakalbas Atletų 
Kliubo svetainėje. Kialbėtoju

lygini 8 vai. vakaro. Klausytojų 
jau buvo susirinkę apie pusę 
šimto. Laukiam, laukiam iki 
9 valandas, o to “garsaus" pa
mokslininko kaip nėr, taip nėr.

jau ne pirmų kai

gų ant sykio užsimokėti, tam 
duodama ant išmokesčio.

na i tiktai rubsiuviai o kitose

tų
Zigmas.

KENOSHA. WIS.

Norima Įsteigti svetainę.

subruzdo dūlei
svetainės įsteigimo. Daugelis 
jau pasižadėjo aukauti tam tiks 
lui po $25.00, $50.00 ir net 140 
$100.00.

Butų labai puiku, jei tų suma
nymų pavyktų įgyvendinti. .

Spaliu 5 d., S. L. A. 212 kuo
tų iškerta tokį šposų baltimorie- pa laikė susirinkimų. Drg. Juo-

kp. buvo parengus p-niai Pet- nosbiečiams būtinai reikia įsi- 
rikienei prakalbas, bet ji neat- gyti “Tautiškų svetainę“. Klau- 
važiavo. Gal tokie kalbėtojai ! simas leista balsavimui. Vien- 
mano, kad publikų apvilti, tai | balsiai balsuota už tai, kad rei- 
menkniekis. Netiktai kad ren-jkia įsigyti svetainę. Paskui kuo-

kuris ru-
Komitetan

mx»s į parengimus.
— Ballimorės lietuviai jau

Bet

neturi. Tam tikslui yra suor-

nes Budavojimo Bendrovė. Še 
rus parduoda po 25 dolerius. Jei

nę turėtų urnai ir labai gražia. 
Bet nežinia ko jie laukia. Sve
tainės būtinai reikia, ir serai 
parduodami visai prieinama 
kaina. Jeigu kuris neturi pini-

Rheumatizmas
Namų gydymas sutaisytas iš- 

. gijusio ligonio.
Pa vasary j 1893 m. aš įgavau 

muskuly ir sutinimo Rheumatiz- 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau 
virš tris metus. Mėginau vienus 
vaistus po kitų, daktarą po dak
tarui, bet kokią pagelbą gavau 
tai tik laikiną. Ant galo sura
dau gyduoles kurios išgydė mane, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šių gyduolių ne
kurtoms baisiai sergančioms ir 
m t lovoj gulinčioms ypatoms su 
reumatizmu, ir jos išgydė visus.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis pamėgintų šią stebėtiną 
jiegą. Nesiųskite ne cento; lik
tai prisiuskite savo vardą ir ant
rašą ir aš prisiusiu dykai parnC- 
ginimui. Po painėginiinui, ir jei 
busi užtikrintu, kad tai yra just) 
seniai jieškomas būdas išsigydė- 
nnii reumatizmo, galėsite pridu
sti man jo kainą vieną dolerį, 
bet supraskite, kad aš nenoriu 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas neteisinga? 
Driko toliaus kentėti kuomet 
jums siūloma išgydymas dykai? 
Nelaukite. Pašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 648F 
Curney Bldg., Syracuse, N. Y.

P. Jackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

vičius, Karolis Mickevičius ir
Feliksas Basčius.

draugi jos vieša n susirinkimai!, 
kur bus tariama, kokiu budu 
įgyvendinti svetainės sumany
mų.

Butų labai pageidaujama, kad 
draugijos pritartų tam sumany
mui. Turėtume savo svetainę ir

mų.
Kenosbiečiai subruskime!

įvyks spalių 18 d., Polonia Li
berty Hali. —Kaz. Brazevičius.

Musų nesumanomas.

Keli metai atgal čia buvo su; 
manyta įsigyti nuosavų namų, 
kitaip sakant Tautiškų Svetainę. 
Vienų gražų nedėldienį visos 
vietos draugijos išrinko komite
tus, kurie po ilgų ginčų surado.

nto švento Petto parapijos sve
tainę ir to pakanka. Tuo budu 
sumanymas tapo palaidotas. O

Petro. Dagi patįs parapijoms 
turi eit pas svetimtaučius ir

tainę.
Vietos lietuviai turėtų kreipti 

Gumos į sekamų faktų. Rugsėjo 
28 dienų čia oficialiai atidaryta 
lenkų svetainė — Poloniu Hali, 
'lai buvusioji Germaniu Hali.

i Tų svetainę lenkai nusipirko ir 
dabar ji bus lenkų tautiška sve
tainė. Ji randasi gražiausioje 
miesto dalyje. Atidarymas buvo 
ytin iškilmingas. Be kita kalbė
jo pats miestelio majoras, Jobu

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

G. Jaehim. Toj iškilmėj, kiek j 
teko pastebėt, buvo ir lietuvių.1 
Tūli dagi didžiavosi tuo. Bet

lai, ką padarė lenkai ? Tai apsi-1 
leidimas.

vos Balsas susirinkime, nutarta

pų i. Draugija nutarė surengti

čio 22 d., o balių — spalių 4. 
Beto nutarta, kad visiems drau
gijos nariams įžanga butų vid
ini. daigi pirmnsai Lietuvos 
Balso (vakaras balius bus jau 
Poloniu I[airėje.?- Ten Buvęs.

WAUKEGAN, ILT

Plieno darbininkų streikas.

American Steel Wirc kompa
nijos darbininkai streikuoja. 
?lieno Irusio bosai kaip ir visur

gniaužti savo darbininkų pasi- 
.lalymų. Miestelio valdžia buvo 
kreipusis į milicijos komandų, 
kad gavus “pagalbos“. Konian- 
luolojas atvažiavo, apžiurėjo 

kad visa čia ramu ir milicijos ne 
lavė. Matydami, kad su vald
žia nesusikalbės, valdininkai nu
arė padaryti policistais visus 

miestelio biznierius, pav.: krau- 
uvninkus, daktarus, kunigus, 
jraborius, bankininkus ir ki
lis. Viso sudaryta apie <lu Šim

ai žmonių. Dabar tie naujieji

jsli plieno trus to karalių — 
eisėjo Gary ir kitų — vartus. 

Bet be naudos: darbininkai lai-

ii turėtų apsižiūrėti

Dar-

Korespondentas.

WATERBURY, CONN.

Lietuvių demonstracija prieš 
Lenku?.

Rugsėjo 21 dienų čia buvo su
rengtas Palace Teatre masinis 
lietuvių susiirnkimas tikslu pro

si veržimų Lietuvon. Prieš tai 
buvo demonstracija, prasidėjo 
kaip 1:3D po pietų. Minios su

vo nuo St. John gatves. Pir- 
iniausa maršavo būrys policis- 
tų paskui Waterburio lietuviai 
kareiviai, toliaus šiaip žmonės

čittje apie tris tūkstančius.
Susirinkimo salėj kalbėtojais 

buvo L. šimulis, K. šliupas, F.

Henry. Buvo priimtos protesto 
prieš lenkus rezoliucijos, ku

rių kopijos pasiųsta šios šalies 
prezidentui, kongreso nariams 
ir Connecticuto valstijos legisla- 
turai bei gubernatoriui. Be to, 
daryta rinkliava Lietuvos Rau- 
doi’tljaniį Kryžiui. William 
Trouring aukojo $25, J. Ma
kauskas $20, P. Steponaitis $15. 
Po $5 aukojo: P. Kruleris, J. 
Jokša J. .Stoks, F. Guilfoil, J.

M. Devenis, J. Virbila. Vardų

Savininkai K. K. BURKOWSKI, GORPSTAS, J. ZINKEVIČZ

Gilija Garage Jau Atidarytas 
pirmas Lietuvių Chicagoje, kainuojantis trisdešimts penkis tūkstančius 
dolerių, naujausios mados jaisymas. VILIJA GARADŽIUS atlieka viso
kius darbus pigiausiomis kainomis. Atliekame pervežimus automobiliais, 
darbą gvarantuojame. Sustatome automobilinius rėmus. Taipgi visokius 
vežimus. Patarnaujame dieną ir naktį. Taipgi norintiems renduoti, duo
dame vietą automobiliams. Kainos labai žemos.

VILIJA GARADŽIUS užlaiko ratlankes, Tūbas, gasoliną, Alyvą te
palą; taipgi springsus visokiems karams, ypač dabar naujas atakas ta- 
voro. Jei nori persikraustyti tai mes perkraustys’im. Turime automobilių 
vestuvėms, krikštynoms, ir pagrabams.

ŠAUK VILIJA GARAGE
<4642 — 48 SO. IVESTERN AVENUE.

Phone McKinlcy 4231

Atdara Subato- 
mia Jki 10 vai. 

vakare.
.Visomis kito-. 
..mis dienomis, 
iki 6 v. vak.

/ / T/ie Haute 1 of Greater Valties A

r F Cor. Ashland Avė. and 47thSt.^w

LAIKYK
muflų sankrovos 
ženklelius ir pir
kinių paliudiji

mus.

Rudenis Išpardavimas ir Išdejimas Baltinių bei Pančekų
llllllliilllllllllllllllllllll

Moterims puikus kasmieriniai ir šil
kiniai vienšmočiai baltiniai. B(* ranko
vių, pusiau žemos apykaklės, ilgos Iki 
čiurnių. Dydžiai 36 iki 16. 4 EQ
Kaina ...............................

Kūdikiams vilnonu atbaigti apsiaus
tai. Užsegami iš pryšakio. Dydžiai 1 
iki 6. Rudeninio atidarymo 
išpardavimo kaina ............. wwv

\ Vaikams gražiai nerti vilnoniai vien- 
•^šmočiai baltiniai. Rudeninis storis. Dy

džiai 2 iki 16 melų. Rudeninio atida
rymo išpardavimo 
iki .... . ..........

. Vaikams Storos 
'l'ai|>gi pritaikyta 

20 iki 31. Rudeninio atidarymo

kaina

MtINSINO 'wrar

3TYLS 07

75c
vilnonės liemenės 
kelinailės. Dydžiai

1.25 iki ....■ v V
Vaikams rudeninio storio stori pil

ki lankiai megzti vienšmočiai baltiniai 
Dydžiai 26 iki 31. Rudeninio 4 
išpardavimo kaina ............. ■

Moterims gražus nertiniai vatos Mo- 
relle vienšmočiai baltiniai. Rudeninio 
storio, be rankovių, pusiau žemos apy
kaklės, ilgis iki čiurnių. Dydžiai 36 iki 
II. Rudeninio atidarymo pa r- 4 Q

davimo kaina .................... I 3
Moterims naturalio pilkumo vilnonės 

storos rudeninio storio liemenes ir ke
linės. Dydžiai 36 iki II. Rudeninio

2.50
/ į ii nūs. Dydžiai 36

atidarymo 
kaina .............

Vyrams vilnonu apibaigti akyli ru
deninio storio tamprus dryžuoti vien
šmočiai baltiniai. Rock Run atsiulėta 
sėdynės siūlė. Naturalis pilkumas* Ru
deninio atidarymo išpardavi- OQ 
mo kaina ........................... V,Ov

Vyram,s naturalio pilkumo, spren- 
džininc adata megzti, dryžuoti rudeni
nio storio Kenosha uždaryta šakumą 
vienšmočiai baltiniai. Dy- O OCI 
džiai 36 iki 16............. w.*wv

IVIoteru Vyru, ir
vienų šilkų su

lllllllllllllllllllll!llllllll
Vyrams tikrais jėre|ių pūkų gaurais 

rudeninio storio marškiniai ir kelinės. 
Dydžiai 36 iki 46. Rudeninio 1.63 
išpardavimo kaina.........  1 w .

Vyrams Munsingwear Jcrsey dry
žuoti šilkiniai ar vilnoniai rudeninio 
storio balti vienšmočiai baltiniai. Dy
džiai 36 iki 46, Rudeninio 
atidarymo išpard. kaina .. 4.95

Moterims
balais avėti pančiakos. Be
siūlė pėda. Juodos, baltos, 
muolos, maboganės, kasto- 
rinčs, kordovaninūs. Rude
ninio atidarimo 
išpardavimo kaina 1.59

Motcrims šilkinės pančin- 
kos, Besiūlė pėdą, J 
baltos, šainpaninės, rudos. 
Rudeninio atidarymo iš

pardavimo 4 4 Q
kaina ............. 0.83

juodos,

Naujos mados besiūlo pė 
da, juodos, rudos, 
žilos, kordovi- 
nės................ ..

Vyram.s šilkinės 
kos, Besiūlė pėda, 

baltos, žilos, pilkos. Rude
ninio atidarymo iš- 
pardavimo kaina ■

Vyrų pusšilkės pančiakos 
Besiūlė pėda; juodos, baltos 
žilos, pilkos. Rudeninio a- 
tidarvmo išpardavi- 90a 
mo kaina .........

pilkos, 
59c 
pančia- 
juodis,

Motery Seržines 
Dresės, Atidarymo 

Išpardavimas 
$22.50

Šitos dresės yra padirbtos iš vienų vilnų seržo ir 
,x ra smarkiai pasiūtos. Vienos yra išadytos, kitos ap-

vėliausių madų šitoje sąrankoje. Tiesi siūlė ir švar- 
kinės mados vra pažvmūlinos
Kaina ...........................  ££aOU

Pluktos Naujos salyno Dresės Padėti
ni u dydžių 25.00

Modeliai nagingai patiekti, kad suteikus taip 
daug pageidaujamą tiesią, laibą išvaizdą (liktoms 
moterims, šitos madinės dresės padirbtos iš pui
kios rūšies salyno, gražiai išadytos ir pasiūtos 
naujausių lunikiniu madų taip baisiai pageidauja
mų, Dirsė kuri paliks akyliausiam lėmytojui. Dy
džiai iki 50. Rudeninio atidarymo OK Ofi 
išpardavimo kaina ........................... bvaVU

5 dol. kad neužėmus daug vie
los laikraštyj, neskelbiame. Vi
so suaukota $521.68. Išlaidas

viekui, 1238 kronai, kad per
duotų Lietuvos Raudonajam

— Pranas šopis.

CEDAR POINT, ILL.

Čia yra dvi lietuvių draugijos: 
SLA. 159-ta kuopa ir 1). L. K. 
Vitauto Draugija. Laikraščių 
mažai kas teskaito. Ateina kele
tas numerių Tėvynės, Naujienų, 
Keleivio, Saulės ir Draugo. Nau
jienos žmonėms geriausia patin
ka ir daugelis norėtų jas skai
tyti, tik kad kai-kuric priklau
so Springvallės parapijai tai 
juos atgrąsina kunigas. Mat, 
pasak to dusių ganytojo, Nau
jienos ir Keleivis esu bedieviški 
laikraščiai.

— Naujienų Skaitytojas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Gal niekur taip ne snaudžia 
lietuviai, kaip čia, šioj koloni
joj; progresyvesnioji jų dalis,

tiesa, šį tų veikia, bet jau tie, 
kuriems vietos dvasiškas tėvas 
viešpatauja, tai tikrai amžinu 
miegu miega. Užliūliavo juos 
kunigėlis savo pamokslais apie 
socialistus, kurie jam galuger- 
klėj stovi ir kurių jis liepia per 
du blokus išsilenkti.

Nesenai čia buvo statyta sce
noj veikalas “Mieganti Liaudis“. 
Žmonėms labai patiko. Neužilgo 
bus vaidinama “Žemes Milži
nas.“ Vaidinimais jaunimas in
teresuojasi. — Titnagas.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Moterims storos gauruotais pečiais 
baltos, augštomis apikaklėmis lieme
nes. Taipgi kelinės. Dydžiai 36 4 
iki 41. Drabužis .................... I ivU

Moterims šilkiniu viršus vienšmočiai 
baltiniai, be rankovių iki čiurnių. Švie
siai raudoni ar balti. Rudeni- O 
nio išpardavimo kaina .........

Vyrams rudeninio storio naturalio 
pilkumo vilnoniai marškiniai ar keli
nės. Dydžiai 34 iki 46. Rude- 4 QQ 
ainio atidarymo kaina .... I a03

Vyram.s ploni naturalio pilkumo vil
noniai marškiniai ir kelinės. Dydžiai 
31 iki 46. Rudeninio atidarymo O Aft 
išpardavimo kaina, 9 vai. rvto^-vU

Moterims Jcrsey dryžuotos rudeni
nio storio baltos liemenės, pusiau že
mi kaklai, trumpos , rankovės. Taipgi 
kelines ir blauzdinės pritaikyta. Dy
džiui 36 iki 44, Rudeninio atidarymo 
išpardavimo kaina, X vai. .4 4 Q 
ryto ................................ . B o | 3

Moterims gražus Jcrsey dryžuoti bal
ti valiniai rudiminio storio vienšmo
čiai baltiniai. Augštas kaklas, ilgos 
rankovės, pusiau žemas kaklas, trum
pos rankovės. Dydžiai 34 iki 46. Rude
ninio atidarymo išpardavimo A Ag 
kaina ...................................... faafaiO

Vyrams naturalio pilkumo Merino 
vidutinio rudeninio storio marškiniai 
nio atidarymo išpardavimo 4 Og 
kaina, 8 vai. ryto ............ I
ir kelinės. Dydžiai 36 iki 46. Rudeni-

Vyrams rudeninio 

storio Jcrsey dry
žuoti Athena vienši 
močiai baltiniai. S-i 
dabrinč spalva; už( 
Jaryta šakuma. Ru
deninio atidarymo 
iSpar.lavi- O Qg 
mo kaina

wear pusšilkiai, mėlyni, uždaryta šaku
ma, Dydžiai 34 iki 50. Rudeninio ati- 
dnrymo išpardavimo
kainą ............................... 3.39

Vyrams ožio odos spalvos, rudeni
nio storio, tikri Collins marškiniai ir 
kelinės. Grynų vilnų. Dydžiai 31 iki 
46. Rudeninio atidarymo iš- JĮ 
pardavimo kaina . ......... ^r.C.0

Pančiakos
Vaikams ir Mergaitėms

Notaseme. Tamsiai juodos, jnodkatės phnčiakos. 
vidutinio storio, dryžuotos ’ ’
pančiakos. Besiūlė pėda, 
dydžiai (i iki 10. Rudeninio 
atidarymo išpardą-
vimo kaina, 75 iki vwC

Iii Vyrams valaknini ošilko
I) pančiakos su besiūlė pėda;1 juodos, žilos, baltos, pilkos.
\ Rudeninio atidarymo iš- 

pardavimo kai- i

Vaikams ir Mergaitėms 
' '■ “ ‘ Be
siūlė pėda, — smulkiai ar 
vidutiniai dryžuotos, gerai 
nešiojasi ^mokyklos vai

kams. Dydžiai 6 iki 11. Pa
gal didumą, kaina OEo 
75c iki ................ OwG

Vyrams puikios L\išmie- 
rinėi; pančiakos. Vidutinio 
storio; naturalio pilkumo, 
ar juodos. Rudeninio ati
darymo išpardavi- 
mo kaina ............. vUG

Viena ir abiem pusėm segami mode
liai dryžuoti ar su juosmenine siūle, 
su viena ar dviem guzikais ankštai pri- 
taikyti siutai vyrams ir jaunuoliams.
I v,ydai, fleneliai ir kašmirai, Spalvos 4 1 
mėlyna ii\žalia. Puiki seržinė materija; f" AA/| ,<7\ 
iki pušiai, ar perdėm pamušti. Daug/- ff J'- ! \
be modelių pasirinkimui. Specialč Ru- \
(leninio atidarymo )/ \\
Kaina ...................... 34.50 \ W

Vyrams Jaunuoliams 
Overkotai

Puikus parinkimas materijų, gražių 
naujų madų, nepaprastai patraukian
čių petrinų diržuoti ar su juosmenine 
siūle pusformis pritaikymas, abišaliai 
segami Ulsleriai ir Chesterfieldai pa
sirinkimui — įvairumas naujų rude
ninių spalvų. Musų specialč kaina ši
tame rudeninio atidarymo išpardavi- 
29.50 ,,ie' 29.50

SCHLOSS 
EROS & CO.

• NC
Baltimore

į: New York

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

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

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

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

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

•Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonūms, 
| Californijos, New Yorko, Michiga- 
I no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, kraliclčmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vater St. Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

pa 
ge 
to

m.

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

Rohey Street 
Vai.—8 iki, [0 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison' St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

i

t I fc
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SkaitytGjfj Balsai. Ir dar tikrai nežinia,'yra įsteigti nuolatinę indus- 
kuri tų tendencijų paims trinę tarybą, kuri svarstytų 

visus ginčus tarpe darbinin
kų ir kapitalistų. Trečias 
įnešimas yra sutaikyti plie
no darbininkų streiką.

Šitie įnešimai veikiausia 
bus (priimti, nes jiems, ma
toma, pritaria ir organizuo
tųjų darbininkų ir kapitalis
tų atstovai. Darbininkų at- 

kad šioje va

LITHUANIAN DAILY viršų.

o U11 . . _ .. . u-' Kolkas, matvt, stipriausiaPablisbed Daily except bunday by > .■ srovė tarpe socialistų liaudi
ninkų yra “socialistai liau
dininkai demokratai”. Ji 
turėjo du savo atstovu — 
Galvanauską ir Pajaujį — 
Internacionalo konferenci
joje Luzerne. Sprendžiant 
pagal poziciją, kurią tie at- stovai mano, 
stovai užėmė tenai, išrodo, landoje butų sunku išgauti 
kad šita srovė yra artima 
dešiniųjų socialistų parti
joms vakarinės Europos ša
lyse.

O ktts yra “revoliuciniai 
socialistai liaudininkai” ir 
“socialsitai liaudininkai”, 
tuo tarpu dar neaišku. Iš'ra pusė įsivaizdina, kad aug 
to, ką mes žinome apie pir- ščiaus minėtosios priemonės 
mesnį lietuvių socialistų įvykdins pastovią taiką tar- 
liaudininkų pasirodymą, ga- pe darbo ir kapitalo, tai jie 
Įima numanyt, kad “revoliu- labai klysta, 
ciniai socialistai liaudinin
kai” yra panaši srovė į Ru- šingi kapitalistų reikalams, 
sijos pusiau bolševikiškus kad butų galima per ilgesnį 
“kairiuosius socialistus re-1 laiką išvengti susirėmimo 
voliucionierius”, kuriais va
dovauja M. Spiridonova. 
Prie dabartinių sąlygų Lie
tuvoje, tie “revoliuciniai so
cialistai liaudininkai” vei
kiausia neturi dirvos veikti. _ _ , „ „ ,

Pastarieji-gi “socialistai nė pats nesitiki, kad ji ga- 
liaudininkai” tai turbut yra lėtų ilgai tęsties; todėl jisai 
vidurinė srovė tarpe “revo- siūlo padaryt ją tiktai trims 
liucinių” ir “demokratinių” mėnesiams.
socialistų liaudininkų. Gaji- Derybomis galima atsiek- 

socialistai ti tiktai sušvelninimo for
mos tos kovos, kuri eina tar
pe darbo ir kapitalo; bet ne
galima prašalinti pačią ko
vą. Ji tęsis toliai, koliai gy
vuos dabartinė kapitalistiš
ka tvarka.

the Lithuanlan Newa Pub. Co^ Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldienlus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

Metams .................................
metų

Trims menesiams ................ ..
Dviem mėnesiam ........... .
Viena mėnesiui ....................

Chicagoje — per aeiiotojui:
Viena kopija ......................... N
Savaitei ......................... .............
Mėnesiui .....................................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metams ................................... S5.00
Pusei metų .............................  3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................. $7.00
Pusei metų............................ t '4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos 
socialistai.

...........i

16.00
3.50
1.S&
1.45

.. 75

02
12
50

daugiaus kovos keliu, negu 
derybomis; o kapitalistų at
stovai nori derybų todėl, 
kad streikai trukdo bizni, 
kuriąm šiandie yra gera pro 

ga augti.
Bet jeigu viena arba ant-

ir nebemato reikalo kovoti su 
Sovietai#, — negalėjo būti iš
rištas tokiu trumpu laiku. At
sakymas skamba įtikinančiai. 
Kiekvienas klausia savę, kaip bu 
vo galima taip staiga permainy
ti politikos kursą. Tečiaus fak
tas pasilieka faktu, kad nuo
sprendis liko paskelbtas. Iki 
šiol franeuzų spauda ignoravo 
tą paskelbimą. Tik “Populai- 
re‘* įdėjo Anglijos delegacijos 
pareiškimą.

“Kaip matote, visas dalykas 
atsiduoda kokia tai misterija. 
Reikia laukti tolimesnių žinių 
kurios geriau nušvies dalykų 
padėjimą. Tuo tarpu Paryžiui 
ant visų kampų kalbama, kad 
I.loyd George iitsiclurC sn.iiiki<>j Į 

politinėj padėtyj ir kad visi 
Anglijos žmones priešinasi in
tervencijai į Rusijos dalykus. 
Tikimasi, kad neužilgio viskas 
paaiškės. Iki to laiko dalykų 
padėties negalima išaiškinti”.

išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Rymo valdon ų, atsižymėjusi 
krikščionių persekiojimais kar
tą atėjo metalo darbininkas ir 
ciesoriui padarė kokį tai daik
tą padirbtą iš metalo panašaus

Dabar knygynuose galime 
rasti įvairių knygų, laikraščių, 
žul’nalų, beveik visokiomis kal
bomis išleistų ir anglų kalba, 
kurios taip lengvai parašytos,

Veidmainiai.

Darbininkų
reikalai yra perdaug prie

llaikų išvengti susirėmimo 
tarpe tų reikalų atstovų.

Tų numano jau ir gudres
nieji kapitalo apgynėjai. 
Wall Street’o magnatas, p. 
Baruch, kuris pasiūlė “mū
šių pertraukų” industrijoje,

Amerikiečiams yra gana 
sunku orijentuoties dabarti
niuose partijų santykiuose | 
Lietuvoje. Paskutiniais dve-i 
jais-trejais metais tenai iš
dygo visa eilė naujų parti
jų. ir dėl stokos žinių Ame
rikoje mes nedaug težinome 
apie jų programus ir paly
ginamą stiprumą.

Klerikalų agentai, 
lankėsi Lietuvoje, 
muoja amerikiečius 
singai, stengdamiesi 
dyti dalykus kiek galint pa
togesnėje klerikalams švie
soje. Jie todėl pasakoja,

ARGENTINA.
NcW Yorkas. — [Darbininkų 

kova su reakcionieriais]. Čia 
gauta iš Buenos Ayres vienas 
numeris laikraščio /‘EI Obrero 
Feraoviasia”. Tarp kita ko ten 
aprašoma Argentinos Darbinin
kų Federacijos kongresas, kuris 
įvyko birželio 28 ir 29 d.d. Kon 
gresas buvo sušauktas tuo tiks
lu, kad suradus įmonių sulaiky
mui vis labiau besiplėtojančios 
Argentinoj reakcijos. Delega
tų dalyvavo nuo šimto penkių 
dešimčių astuonių organizacijų.

Argentinos Deputatų Butan 
liko įnešta įstatymus, kurio ti
esias yra užstabdyti darbininkų

kurie 
infor- 
netei- 
paro-

rna laukti, kad “ 
i liaudininkai” laikui bėgant 
susilies su “socialistais liau
dininkais demokratais, ir 
tuomet Lietuvoje faktiškai 
bus dvi stiprios socialistų 
partijos: social-demokratų 

|ir socialistų liaudininkų de
mokratų.

Social-demokratai yra be
turčių darbininkų partija. 
Didžiausią jos .spėką sudaro 
fabrikų proletariatas. Juo

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

tni už akių darbininkų kongre
sas nutarė:

1. Parengti visoj &ilyj kuo- 
daugiausia demonstracijų, kad
darbininkai turėtų progos iš

reikšti savo atsinešimą link pro- 
poiuiojamojo įstatymo.

2. Jei įstatymas liks praves
tas, neatsižvelgiant į darbinin-

bai įgaliota paskelbti generalį

pa v. kad krikščionių demo- Lietuvoje labiaus plėtosis
industrija, tuo šita partija 
daugiaus augs. ♦

Socialistai liaudininkai at 
stovauja apskritai “darbo 
žmones” — ir beturčius ir 
mažturčius. Ji nėra aiški 
klesos partija, ir todėl ji ga
li turėt pasisekimo tiktai to-

santi stipriausia, — kas yra 
labai ebejotina.

Bet ir tos išreiptos žinios, 
kurias paduoda apie Lietu
vą klerikalai, rodo, kad te
nai dabar yra nepaprastai 
stiprus socialistai. Vienas 
jų, sakysime, aprašydamas kioje šalyje, kur skirtumai 
Lietuvos partijas, suskaito l tarpe beturčių ir savininkų 
net penkias socialistiškas, klesų dar nėra aiškiai apsi- 
uuvtiifia f\ noannioliatiulzacj 1 ____ 2

Tixie translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 10, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

NORVEGIJA.

Christiania. — [Paskelbta 
streikas], Sąryšyj su įkalinimu

m.iki»p Unijų Taryba’ paskelbė 
visuotiną streiką. Streike 
lies apie penkias dešimts tuks-

3. Kad rezoliucijos 
daugiau pasėkimi Tai 
vesta tvarkyti 
kad patraukus kuodaųgiausia

turėtų 
tai pa- 

reikalus taip,

partijas, o nesocialistiškas 
tiktai tris.

Tarpe socialistiškų parti
jų jisai pamini šias: bolše
vikus komunistus, social-de- 
mokratus, 
cialistus liaudininkus, 
cialistus 
cialistus 
kratus, 
tijų mes galime atidėti į sali 
— viena, dėlto kad bolševi
kai komunistai yra socialis
tų priešai, o ne socialistai; 
antra, dėlto kad Lietuvoje 

--Jų veikimas pasibaigė, kuo
met iš Lietuvos tapo išvyti 
Rusijos bolševikai. Tuomet

revoliucinius so- 
so- 

liaudininkus ir so- 
liaudininkus demo- 
Pirmąją šitų par-

temokąs skaityti gali lengvai su
prasti. Galima gauti knygų 
apie visokius amalus, kurie pa
gelbsti žmogui įgyti geresnį dar
bą ir gauti didesnę algą; kny
gų apie daržus auginimą vištų, 
apie virimą, siuvimą etc.; apie 
Amerikos valdžią ir gyvenimą 
reikalavimus, kad pagelbėjus 
jam tapti geru piliečiu. Tai 

knygos, kurias galima gauti vi
suose viešuose knygynuose, ir 
visi ateiviai gali laisvai jomis 
niruclotis.

Žmogus grtli tureli ir pirmas 

popieras; gali dirbti kasdiena ir 
leist savo vaikus reguliariškai j 
mokyklą; gali ir pats lankyti 
mokyklą vakarais, visviena jam 
butų sunku kovotiafcu pragyve
nimu ir įsteigimu savų namų 
svetimoje žemėje. Knygos jam 
daug pagelbėtų. Ir tik knygy
nuose tegalima rasti tų knygų. 
Kad pasiskolinus knygų, reikia 
išpildyti tam tikrą blanką, ant 
kurios ėmėjas pasižada knygą 
švariai užlaikyti ir sugrąžinti 
paskirtu laiku. Net nereikia 

nei to: galima tomis knygomis 
naudotis knygynų skaityklose.

Knygynuose visuomiet yra 
asmuo, kurs mielai suteikia vi
sokių patarimų, visokių infor
macijų. Nevisuomet galima su
rasti knygą kokios nori, todėl 
niekad nereikia bijotis pasiklaus 
ii.

šoriui paklausus, kur tų metalų 
galima rasti, išradėjas atsakė, 
j°g jį gulima iš molio ištraukti. 
Kuomet ciesorius paklausė, ^r 
jis savo mokslą jam ir kitiems 
suteikęs, išradėjas atsakė, kad 
lą paslaptį žinąs tik jis ir die
vas Jupiteris. Tai išradėjo at
sakymas ir nusprendė apie (jo 
ateities likimą. Ciesorius bijo
damas, kad naujasis metalas nc- 
nupuldytų vertės aukso ir si
dabro, taigi pinigų vertės, liepė 
išradėjui nukirsti. Ir pats
ciesorius išradimu nepasin^udo- 

jo, nes daiktų iš altiniiinijaus nei 
senatvės kapuose niekur nesuras 
ta.

Ne tam vienam išradėjui už 
jo proto darbą, senovės valdo
nai taip užmokėjo: valdonų nu
žudyta ne vienas išradėjas, jei
gu valdonas ji išradimo bijojo, 
arba jo vertės nesuprato. Todėl 
ne vienas išradimas žuvo kartu 
su jo išradėju. Tatai nenuosta
bu, kad išradėjai vietoj ėjus pas 
valdonus pasigirti savo išradi
mais, velijo juos nuo jų slėpti. 
Valdonai visuomet mėgo siaus
mą sau iš žmonių gyvasties da
ryti.

Kuomet pas Napoleoną, 
jau 19-tojo amžiaus valdoną, at
ėjo išradėjas ir pasiųlė jam pirk 
ti serdoką turintį saugoti nuo 
šūvių, tas pašaukė šešis karei
vius su karabinais, liepė išra
dėjui savo senioku apsirėdyti, o 
kareiviai paleido į jį šešis 'šū
vius. Kadangi vienok seniokas 
išlaikė (Napoleono laikų kara
binai nemušė taip smarkiai kaip 
dabartiniai, tai Ncpoleonas lie
pė užmokėti išradėjui dvigubai 
tiek, kiek jis už savo išradimą 
reikalavo, kita tiek jis jam už

i Vos poni savaičių tepraėjo 
nuo to laiko, kaip komunistų 
spauda1 liovėsi talpinusi įvairias 
rezoliucijas. Rezoliucijos buvo 

| gaminamos tuo tikslu, kad 
smarkus socialistų veikėjus. 
Pagal nurodytą pieną rezoliuci
jos plaukė iš įvairių kuopų. Jų 
turinys buvo maž-daug vieno
das: “Mes nutarėme, kad Nau
jienos yru nesocialistiAltas laik
raštis, kad Grigaitis yra social- 

bnržujtis. Gi “Keleivis“ yra so- 
cial-patriotiškas“. į. arba — 

“Grigaitis yra ne socialistas, 
‘Naujienos* social-patriotiškos; 
‘Keleivis* social-buržuj iškas“...

Veiiįnainiai, tokiu 'trumpu 
laiku negalėjo užmiršti, kam 
pranašavo galą. Jie gerai žino
jo, kad jie yra ne socialistai, o 
anarchistai. Savo laiku brook- 
lyniškė “Laisvė“ nebeiškentė ir 
pareiškė, kad tūli kairiasparniai 
— ir labai net žymus — sutūpė 
į anarchistų vežimėlį. Kada 
“Keleivis” padarė pastabą apie 

/ės” prisipažinimą, tai 
atsistojo piestu. Girdi, 

I tai melas, prasimanymas. Rau
gu mat buvo, L. SxS. nariai ney 
sužinotų ir nepradėtų protestuo 
ti. \

L. S. S. lyderiai buvo tikri, 
kad sąjungiečiai nesupras jų 
‘humbugo*’ ir veidmainystės. Ir 
jiems tatai pasisekė. Tik dabar 
aiškiai pasirodė, kad tie lyde
riai visą laiką veidmainiavo. 
Jie kryžiavojasi dėl socializmo, 
kuomet palįs jau nuo senai ne
buvo socialistai. Jie dengėsi so
cializmo skraiste lik todėl, kad 
ncatstumus didžiumos narių. Ir 
tie L. S. S. nariai, kurie jautėsi 
esą socialistai, per nesupratimą 
pildė nachališkus lyderių įsaky
mus Tas davė progos lyde
riams atsikratyti neti nuo so
cialistų vardo.

Jie viešai dabar pareiškė, kad 
atsikratė nuo socialitsų vardo.
Kįla klausimas, kas priėjo liep
to galą — rezoliucijų fabri

kantai ar “Naujienos“?
Dabar turi būti aišku kiekvie

nam, kad d. Grigaitis, nepai
sant atkakliausių atakų, išlaikė 
“Naujienas“ sociąlistiškomis. 
Jos pasilieka ištikimiausios dar 
biftinkų reikalams. Tuo tarpu 
Stilsonas, Baltrušaitis ir kiti at
simetė nuo socialistų. Jie vie
šai parodė savo veidmainystę.

Susipratę darbininkai turėjo 
progos permatyti tų “lyderių“ 
machinacijas ir dabar privalo 
kuogreičiausia atsisveikinti su 
tais vienybės ^ardytojais.

Lai gyvuoja tarp darbo žmo
nių vienybė ir ęolidarumas! Lai 
gyvuoja obalsi 
darbininkai vienykitės!“

—J. B. Aglinskas.

>

kareiviams į jį šaujant. Taigi 
ir Napoleonas su išradėjo gyvas
tim juoką sau darė.

O. Vikšrienei. Priešingų soci
alizmui pelitinių organizacijų 
agitacijos mitingų ar maršrutų 
Naujienos^ neskelbia.

Dr. S. Naikeliui. Pranešimas 
gauta jau dienraščiui išėjus iš

AMERIKOS VIEŠIEJI 
KNYGYNAI.

Kazimieras Gugis
veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas: 
3323 S. Halsted St 

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 13Į0

Beveik kieviename Jugtinių 
Valstijų mieste yra viešieji kny-i 
gynai. Tie knygynai tai valsty-' 
bes įstaigos. Visi žmones be 
skirtumo amžiaus, gali jais nau
dotis veltui. Bet žmones nepa
kankamai jais naudojasi, ypač 
ateiviai nedaug tesinaudoja. 
Kiekviename didesniame knygy
ne įvedami skyriai, kur galima 
rasti įvairių knygų įvairiomis 
kalbomis. Tarp jų ir lietuvių 
kalba. Kurie knygynai to dar 
nepadarė, stengiasi padaryti, ir 
yra vilties, kad kiekviename di
desniame mieste bus galima gau 
ti pasiskaityti knygų visokiomis 
kalbomis, taigi ir lietuvių kal
ba.

Miesto Ofisas:
127 N. Durborn SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Buenos Aires. — [Mokytojų 
streikas]. Paskelbta generalis 
mokytojų streikas visoj Men- 
dozos provincijoj.

Streiko paskelbimo priežas
tis yra ta kad atsisakius praša
linti mokyklų direktorių kurio 
nepageidavo mokytojų unija. 
Unija taipgi reikalauja, kad su
grąžinti pašalintieji mokytojai.

Streikas ant tiek yra nusise
kęs, kad nebeišeina jokio laik
raščio, o tramjvajai yra operuo
jami policistų.

H
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RUSIJA.
Paryžius. — [Paryžiuj 

suirutė delei Sovietu], 
žiaus Taikos konferencijoj vieš
patauja tikra suirutė delei Rusi
jos padėties. Apie tai rašo “Man- 
chest(*r Guardian” koresponden 

‘tas. Štai jo žodžiai:
“Visi Paryžiaus gyventojai 

indomauja, ar Taryba priėjo 
prie kokio nors galutino nuo
sprendžio kas dėl Rusijos padė
ties, ar ne. Praeitą naktį Angli
jos įgaliotiniai pareiškė, kad li
ko nuspręsta palikti Rusijos vi
dujinių dalykų sutvarkymą pa
tiems gyventojams. Esą iš Ru
sijos bus pareikalauta tik neuž- 
puldinėti kaimyniškų šalių. To
ki permaina politiškos pakrai
pos, manoma, įvyko todėl, kad 
Taryboj dalyvauja Lloyd Geor
ge. O Lloyd George’o nuomonės 
žymiai persimainė nuo to laiko, 
kaip jo partijai rinkiniuose bu
vo užduota skaudus smūgis.

“Tečiaus, kitų šalių delegaci
jos nuduoda nieko nežinančios 

Šonas SU: iukė į Washingto-bapie tokius tarimus. Amerikos 
ną, panet ėlyje pradėjo savo 
posėdžius. .Iki šiol ji dar ne- kad Rusijos klausimu padaryta 
suspėjo padaryt jokių nuta- kokių nors nutarimų. ” ■ - -

reiškę. Juo šitie skirtumai 
labiaus aštrės, tuo “liau
dies” partijai teks aiškiaus 
krypti i proletariato arba Į 
turtingųjų klesų pusę.

I sietuvos socialistai šian
die dar, žinoma, negali gal
voti apie įvykinimą socializ
mo Lietuvoje. Bet gindami 
darbininkų ir smulkiųjų u- 
kininkų reikalus, jie iškovo- 
ja geresnes gyvenimo sąly
gas darbo žmonėms ir su
stiprina jų spėkas kovai už 
galutiną pasiliuosavimą.

Kapitalo ir Darbo
pasilieka social-demokratų konferenClj(1. 
partija ir trįs socialistų liau 
dininkų srovės.

Socialistų liaudininkų Lie ja 
tuvoje tur-but yra dau
giaus, negu social-demokra
tų. Pastarieji susilpnėjo to
dėl, kati dalis jų pasekėjų 
atsimetė nuo jų ir prisidėjo 
prie komunistų. Jei ne ši
lą aplinkybė, tai Lietuvoje’ 
social-demokratai butų šian 
die stipriausia partija, kaip 
buvo 1905-6 m.

Bet socialistai liaudinin
kai dar nėra pilnai nusisto- 
vėjusę partiją.

“Indust rinė konferneci- 
”, kuri \ prezidentas Wil-

rimų; bet įnešimai, kuriuos 
ji ėmė svarstyti, rodo, kokių 
galima laukti iš jos rezulta
tų.

Vienas įnešimas yra, kad 
butų padaryta trims mėne
siams “mušiu pertrauka” 
tarpe darbo ir kapitalo, i-

Suskilimas ’ dant per tą laiką galėtų būt 
jų į tris sroves rodo, kad jų išrišti aštresnieji nesusipra- 
tarpe eina kova prieštarau- timai, kilusieji tarpe tų dvie 
jančių viena kitai tendenci- jų pusių.

tikra

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: l()900 S. Michigan Avė.

Tel .Pullman 312. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Tel. Yards 723. Chicago, III.

griežtai užginčija,

Esą apie

MEXIKA.
New Yorkas. — [Kaltina Ame 

rikos kapitalistus]. Vėliausi 
“Pro-Paria” leidiniai talpina

tų, kuriuos išreiškė Meksikos 
darbininkai. Yra taipgi nema
žai atsišaukimų į Amerikos dar
bininkus. Rezoliucijose kalti
nama Jugtinių Valstijų kapita
listai, į kuriuos penkių metų pa 
saulinė kare nepadarė jokios 
intekmės, ir kurie dabar nori 
pradėti naują karę, kad apgynus 
savo biznio reikalus Meksikoj.

Rekomenduojama Jungtinių 
Valtijų darbininkams kuogriež- 
čiausia portestuoti prieš inter
venciją. Tokiame atvėjije nė 
prezidentas nė kongresas ne
drįs vesti tokią politiką, kuri 
galėtų privesti prie intervenci
jos.

klausimo. Tai liko paskelbta 
Amerikos spaudoj. Kada nuvyk 
ta į Holui Crillon sužinojimui 
tikrojo dalykų stovio, tai Ame
rikos diplomatai patvirtino spau 
dos firanešimus.

“Francuzai iš savo pusės, reiš 
kia nusistebėjimą ir atsisako 
duoti kokį nors paaiškinimą.
Jie sako, kad milžiniškos svar
bos Rusijos klausimas, — dalei-
džiant, kad Lloyd George galu- ką ir kitų ateivių 

Antras įnešimas linai perihainė savo nuounonę Europą.

is Ottąwos praneša, kad iš
tyrus anglių padęjimą Kanado
je atrasta, jog iki birželio 7,

gailinta tiktai 33,349,500 tonų, 
gaminta tiktai 33,349,500 tonų; 
tuo pačiu laiku pereitais metais, 
sumažėjo ant 22%. Trukumas 
daugiausia <1(4to kad stoka dar
bininkų, nes tuksiančiai jugo
slavų, čeko-slovakų, vengrų, len- 

važiuoją į

Visų šalių

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

IŠRADĖJŲ LIKIMAS 
SENUOSE LAIKUOSE.

Dabar svarbiausių išradimų iš 
radėjų vardus beveik visi žino, 
kuomlet senovėj jų likimas bu
vo-labai blogas. Jie todėl net 
svarbius išradimus slėpė taip, 
kad apie juos maža kas žinojo. 
Paimkime štai kad ir aliumi- 
niaus išardimą. Jį apturėjo pir
mą kartą 1827 m. vokiečių che
mikas Wohler, o 1854 m., pa
gerinęs jo ištraukimo būdą, ap
turėjo metalinio žvilgesio pana
šias į sidabrines kulkutes. Nuo 
1814 metų apturima aliuminijų 
visokiais budais ir kaina jo eina 
vis pigyn, kuomet pradžioj jis 
buvo taip brangus, beveik kaip 
sidabras. Bet vokiečių chemi
ko Wohlerio išradimas nebuvo 
naujas, nes jį pažinojo jau se
novės stabmeldiško Rymo lai
kuose. Garsus senovės gamtos 
žinovas ir temylojas visokių ap
sireiškimų Plinius paliktame 
savo rašte parašė, j 
rių Tiberijų, vieną

og pas cieco- 
iš žiauresnių

Liaudies Kursai
■■■■■ .................—1 ' ! . ..................... -.............. .........■■■■—■■ .. .............—

Ta šiame momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt- 
nyčioje, spalio 10 d. 8 vai. vakare ir bus pelnyčių vakarais 
ir nedėldienių rytais.

NEPAMIRŠKITE .
Visi, nes ji reikalinga kiekvienai^, išlaiko prisirašyti, 

kad paskutinę dieną nesutrukdžiiis lekcijos.
Visada galima prisirašyti

3001 So. Halsted St.
Nuo 1 vai. po pietų iki 10 vai. vakare.

Šios mokslo šakos bus išguldomos kursuose:
1) VISUOTINA ISTORIJA

2) POLITINĖ EKONOMIJA
3) KULTŪROS ISTORIJA
4) VALSTYBĖS IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičiiis, A. Lalis, K. 
Gugis, P. Grigaitis, K. Jurgelionis, M. Jurgelionienė, V. 
Miiszeika.

u i ■■■ ■■■■»■—■■■■■ . ........... ■ ■■ii..................................... .................—...........................

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. Petratis & Co., Managers,

3249 South Halsted Street Chicago, III. I
Siunčia pinigus į LIETUV.T ir j visas svieto dalis ir parduoda i 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARI.JALIŠKl’S raštus fr parūpina paš- 

porlus i tas .šalis į kurias jau galima važiuoti. Perka Liberty 
Įlomis po dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raš- * 
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietą. Utarninkc, Ket- ’ 
verge ir Sub'aloij nuo 9 ryto iki 9 v. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard (iii.

' ‘ A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Perka Liberty
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.

I .......................... .

[Sniii’oldlc S»vo Ali.

Lietuviai pardavėjai visuo
se skyriuose

Subatomis uždaroma 6 vai.

HALSTED & 14™ vakare. Ateikite anksti.

iniai galų gijo turėjo maršuoti 
lauk. 1

Aš nežinau, “komunistų” 
[žvilgsniu gal tatai labai gražu ir 
• padoru, bet išmintingi žmones 
i tokį elgimąsi skaito visai nelei-

Naujienų oi’ise yra atėjusių sti"" <lalbu- J,,k visiems aiš- 
iš Lietuvos laiškų šiems asme- ka<1 'o'“
nj|ns. ' Į sinimusi išardyti svetimos orga-

1 J. V. Žilinskui, su Vilka- j nizacijos susirinkimų — kad 
i tuo “komunizmą’’ neįvykinsi!

Vicentui Grėbliunui, su .Smalinio instituto auklėtiniai 
Į lįpčiaus to, matoma, nė nepaisė, 

Jaruševi-į Bet savo tikslo jie vistiek neat
siekė. Išprašius nepakviestuo- 

’sius svečius tuoj tapo atidary- • 
tas L. S. S. Itos kuopos susirin
kimas. Ir tesėsi ils ramiai, 

atsiuntus už du centu taip kaip niekuomet iki šiol, i 
kol kuopoje dar šeimyninkavo1 
“komunistai”. Susirinkimas1 
užsitęsė iki 11 vai. nakties, ir 
tapo nutarta daug svarbių da-1 
lykų. Be kita nutarta greitu

viskio pašto antspaudu.
1 — 1

Nauji pusėm segami
Madinio Sezono Mada

1. — Kazimierui 
člui su Žiežmarių pašto para
šu.

Laiškai galima ui įsiimti as
meniškai Naujienų ofise, arba 
paštu,
pašto ženklelį.

BRIDGEPORT.

Labai Puikus Abiem Pus. Segami Siutai
Puikins grynų vilnų materijos plynai mėlynos, žalios ir pilkos, taipgi 

dryžuotos ar maišytos puiriuos; kiekvienas drabužis rainkomis siutas, 
daugelis šilkiniais pamušalais; įvairumas toks didelis, kad kiekvienas ga

li būti užganėdintas; kaina .. 40
KOMUNISTAI” KĖSINOSI 

ARDYT KUOPOS SU
SIRINKIMĄ.

Praeitą panedelį. spaliu 6. į-

Įdėti spartų socialistinį
■kurį iki šiol trukdė
“svieto taisytojai’* —

•_ nistai’’.
•_| Kuopos susirinkimus

ta laikyti tomis pačiomis die
nomis kaip kad iki šiol buvo 
laikoma. Draugai tegul tėmija 
pranešimus ir pasistengia skait- 

t liūgai atsilankyti.
— Gvaizdikas.

naujieji
“koinu-

nutar-
rinkimas Mildos svetainėj. Ka
dangi ta, tik-ką pasijiuosavusi 
nuo “komunistų”, kuopa laike 
pirmą savo susirinkimą, Įeito, 
iškalno permalėme, kad su 
“kuom nors“ prisieki turėti rei
kalo. Mat praeityj musų ‘‘ko-Į 
munistai” užtenkamai pasižy
mėdavo kėlimu visokių betvar-

Musų manymas pasilvir- 
Prieš atidarant susirinki- 

svelainėų iguženo apie 
“kovotoju”.

sekretoriaus- 
čia tuoj jie

darbą“: šukauti. 
Vieni supuola a-

NORTH SIDE

AUKOS
mą 
trjsdcšimts uolių 
Visi žinomojo 
vertėjo” mokiniai, 
pradėjo savo ‘ 
grūmoti ir tt.
pie stalą ir kumščius sugniaužę 
pradeda grūmoti, kili vėl smar
kių klausimų duoda, dar y kiti 
duoda įnešimų atidaryti susi
rinkimą ir tt. Išpradžios socia
listai nekreipė (lomos, bet ka
da “komunistai* jau perdaug į- 
sismagino, tai svetainės savi
ninkui prisiėjo padaryti tvar
ką: paprašyti, kad tie didvyriai

Lietuvai Gelbėt Draugijos vie 
finis skyrius laike savo susirin
kimą rugsėjo 19 dieną. Sky
riui! įstojo sekami asmens: M. 
Lukauskas, F. Žukas, J. Čepai
tis, F. Žukas, J. Čepaitis, F. Jus- 
kis, A. Deksnis, A. Lapinskas, 
M. Juškis (visi aukojo po 2 do-

skas ir M. Matelis (po 1 dol.). Vi 
so įstojusieji nariai sumokėjo

ti susisirinkimą tiems, kurie ją 
nusisamdę — socialistams. Dar 
pasmarkavę, pasikolioję uolieji 
“sekrctoriaus-vertėjo” moki-

unijos lietuvių Skyrius No. 269 
paaukojo iš savo iždo 10 dole
rių. I no budu skyriaus kason 
įplaukė 27 doleriai.

Belo, susirinkimas išrinko 
specialę komisiją drabužiams 
rinkti. Turiu pastebėti, kad 
darinis eini ylių pasekmingai: 
tuo tarpuSskyriaus globoj ran-

Dviguba Siutų Gyvastis 
-dvejos Kelinės

Dvigules patraukimas, naujau
sios mados, dvejos} kelinės. Dvi
guba gyvestimi abiem pusini se
gami siūlai yra taupumo pavyz
džiu šito storo pasiūlymo. Mate
rijos visos vilnonių kašmirų, gra
žiais tamsiais maištrumais ir dry-x 
žiais; taipgi konservatieji ir 
puse segami siutai po ..

viena

*35

Abiem Pusėm Segami
- Aukso Verte

Nueikite nuo numinto tako ir 
pamatykite kokius puikius siutus 
siūlo šitas storas po 28.50 Auksi
nio Jubilej’aus metu. Flenelis ir 
vilnones gelumbes plynų spalvų 
ir maišytų; yra augštais juosmenį- 
mis, atlenktomis plačiomis krūti
nėmis; padaro vyrą, atrodančiu į 

dietą ............................ $28’5°

Dviseginiai Overkotai, Taipgi
Overkoto laikas arti- Piisiruošk dabar. Mes parduodame daugybę o- 

verkotų dabar todėl, kad mes prisiruošę ir žmonės mato, kad kainos bus 
augšlcsnės atėjus sezonui. Visi populeriškieji ceikiai, spalvos ir mados 
yra čia pasirinkumui............................................................ ^25 iki *65

lėtų, kad siuntinys kuoveikiau- 
sia butų pasiųstas Lietuvon.

Sekamas Skyriaus susirinki
mas bus nedėlioj, spalių 12 die
ną toj pačioj svetainėj.

— Rast. F. Davalga.

SUSIRINKIMAS.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime / 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo ;■ 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klcsą.
A ĮEIKITE SJ VAKARĄ pasi- ;i 
žiūrėti.
1537-39-41 North Robcy St. 

Arti Mihvaukee Avė.

siekta palyginamai mažas au
kotojų skaičius. Drabužių rin
kėjai deda visas pastangas, i- 
(lant jų darbas neštų juodidžiau 
siu pasekmių. Jie nors ir pavar
gę po sunkaus dienos darbo, bet 
to neveizint dirba kiek gali. Vie
tos lietuviai, į kurių, butus dar 
nebuvo atėję komisijos nariai, 
bet kurie norėtų ir turėtų ko 
nors paaukoti — drapanų, čeve- 
rykų, kepurių etc. — prašomi 
atnešti tai į skyriaus stotį, pas

ant piPmu lubų. Dalykas mat sidės socialistai 
lame, kad LGD-jos centras no-

INFLUENZA
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe •

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus Icngvaigulilc užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
’ių galite visai nepasve<kti.

neleidžia plčtoties ir gydo inl'lucnzų ir jos blogasMano gydymas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties. ,
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
Aš prirenka akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Kami 2066
W. M. LAVVHON, M. D.

35 So. Dcarborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

>M*N

Mes perkame Liberty Honda 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatoinis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1LVVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiety.

SPECIALIAI: Maieva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
MKBSHSB

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

Gydymas visų akių, ausų, no
sie* ir gerkles litfų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms 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.

Dr. A. R. Blumehthal

t
 Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 

4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

81 mos kuopos suAi rinkimas. 
Neveizint to, kad tą vakarą 
smarkieji lijo, susirinkime da
lyvavo net 31 nariai. Organi
zatorius, d. V. Packaus'kas, ati
daręs susirinkimą paaiškino 
perorganizuotosios kuopos sto
vį ir kartu pranešė, kad Socia
listų Partija pavedė mums so- 
nąjį kuopos čarterį ir turtą.

Kuopon įstojo penki nariai. 
Tuo budu kuopa dabar turi 45 
narius. Tai liudija, kad North- 
sidėj randasi didelis būrys su
sipratusių darbininkų, kuriuos 
jokiems pamokslininkams ne
pavyko suklaidinti.

Susirinkimas buvo tvarkus— 
pavyzdingas. Jau geroka va
landa, kaip vietos socialistai bu
vo laikę lokių tvarkių susirin
kimų. O ta idcjto, kad North- 

galų gale apsi
valė nuo ilriukšmadarių. Beje,, 
kuopa nutarė surengti prakal
bas kaip galima greičiau ir pa
rinkti aukų d-go V. Dėbso pa- 
liuosavimui. Taipjau nutarta 
surengti pramogų vakarėlį. v

Užbaigus svarstyt abelnuosius 
organizacijos reikalus likusi lai 
ką sunaudoti) lavinimuisi. Dg.

Markso gyvenimą. Jis ypatin
gi pabrėžė tą jo (Markso) gyve
nimo laikotarpį, kur jam prisi
ėjo vesti atkaklią koviį su a- 
narchistais ir šiaip įvairiais uto 
pininkais.

Susirinkimas užsidarė kaip 
10:15 v. vakare. Dalyvavusio-

tam rankas, išsiskirstė kas sau.
Darbininkas.

MELUOSE l’ARK.

PramonieiiŲ prakalbos.

kalas No. 300 čia buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėti hirėjo J. K. 
Vaišvilas, iš Seattle, Wash. ir 
K. Geležėle. Bet pirmesni dėl 
kažinkokių priežasčių neatvyko,

na didelę uniją.“ Pirmoj kalboj 
nurodė kodėl darbininkai strei
kuoja ir kodėl ponas Gary ne
nori tarties su unijų atstovais. 
Antroj kalboj išimtinai kalbėjo 
apie “komunistus,” didžiąją li
niją bei Amerikos Darbo Fede
raciją.

Ant socialistų kaipir neužsi- 
puldinėjo. Tik nekurtuos jų pa 
vadino garbintojais sapnų ir tt.

Pertraukoj rinkta aukų Dėb
so, Haywoodo ir kitų politinių 
kalinių reikalams. Surinkta 
$5.35. žmonių buvo nedaug.

Beje, kalbėtojas neužmiršo 
pasakyti ir tai, kad jo mokslas 
nuo Grigaičio mokslo* skiriasi 
“kaip žemė nuo mėnulio.” Tai, 
žinoma, tiesa. — XXIX.

Musų Kooperacija.
Cicerus Lietuvių Kooperaci

jos bortainis vusuotinas šėrinin- 
i kų susirinkirfias buvo spalių 6

turėjau progos atsilankyti ir iš
klausyti direktorių bei šiaip ko
mitetų pranešimų iš veikimo 
tos vienintelės Cicero lietuvių j- 
staigos, kurią organizuojant ir 
man nemažai prisiėjo pašvęsti 
brangaus laiko.

Keikia pasakyti, kad kol įstai
gos reikalai nebuvo 
rai kaip kad dabar sujvarkyti, į 
susirinkimus ateidavo visi šėri- 
ninkai, dagi ir pašaliniai šimpa 
liziiojantjs tam darbui asmens 
atsilankydavo. Bet praeitame 
susirinkime kažin kodėl, skait
lius direktorių jau viršijo šeri
ni likus. To neveizint susirinki- 
nuas įvyko.

Iš direktorių raporto paaiškė
jo, kad vieta krautuvei jau esan 
ti penpaža. Jau nebegalima pa
talpinti daugiau reikalingų dai- 
kti\ nė atsakantesnio duot patar 
navimo. Reikalinga esą tal
pesnės vielos. Toliau. Nepai
sant dideliu išmokėjiimų ir algų, 
biznis kas kai eina didyn-pla- 
lyn. Direktoriai, per keturis mė 
nesiūs neturėdami šėrininkų 
pritarimo, dabar stato reikalavi- 

‘ mą, kad į sekantį susirinkimą 
būtinai atsilankytų visi šėrinin- 
kai, kurių yra 162, ir padėtų ben 
diai aptarti Kooperatyviškos 
krautuvės reikalus.

Direktoriui proponuoja užsi-

bėjo dviem atvejais. Pinuti a- 
pie “plieno darbininku streiką, gesne kaiiui. 4' 
antru — “komunizmą’’ ir “vie visų pritarimo.

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

I Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

kalas apkalbėti ir devldentų
klausimą, atpiginti kainas ant 1 l llg,ys uz~
kai kurių produktų ir paties biz : Laisves Bondsus 
nio platinimą. Todėl dalininkai j $50, $100, $500, ir $1,000.

s..1 V.lslliW8Twymo
laikomi kiekvieno mėnesio pir
mą panedėlį. Sekantis visuoti
nas šėrininkų susirinkimas į- 
vyks lapkr. 3 d., kur be kitų 
svarbių klausimų bus ir darbi
ninkų rinkimas dėl rengiamo « 
bendrovės vakaPo “turkey day.” |

Bendrovės dalininkai būtinai g 
turi atvykti į susirinkimus ir Į 
veikti — padėti valdybai tvar- Į 
kyli savo įstaigos reikalus. e |

Dabar mes jau galime didžiuo I 
lies savo nuveikiu geru darbu, I 
bet jei neapsižiurėsime, jei ap- j 
sileisime, tai trumpu laiku tą, Į 
ką jau turime galime ir vėl J Į 
prarasti. Tad dirbkime visi!

— A. B. Liutkus. |

LSS. 138-tos kuopos susirinki
mas.

z Praeitą seredos vakarą, spa
lių 8, buvo LSS. 138-tos kuopos 
susirinkimas. Tai buvo pirmas 
tos kuopos susirinkimas po to,

hisių elementų, kurie dabar va
dinasi “komunistais.”

Kadangi dabar yra toks lai- 
taip ge-Įkas, kad socialistams, ačiū “ko- 

linunistų” sukeltai jų organiza
cijoj betvarkę, reikia pradėti vi
sa ką tvarkyti išnauja, tai šia
me susirinkime nedaug kas nu
tarta. Tįk išrinkta valdyba,— 
teisingiau sakant perrinkta ta

tūlos komisijos ir nutarta su
rengti prakalbas ir pradėti iš 
nauja socialistinės agitacijos bei 
propagandos darbą. Susirinki
mas buvo tvarkus.

Beje, į susirinkimą buvo at- 
guženę ir smarkieji “svieto tai
sytojai“ — “komunistai“. Da
gi ir tie, kur praeitame susirin
kime sumušo kuopos sekreto
rių d. A. Liutkų. Matyt, tų 
žmonių akys visai nesibijo švie
sos... Vienas-kitas tų “didvy
rių” ir čia bandė pasistatyti. Tik 
socialistai jiems jau nebeleido 
skerečioties. 'Taip ir reikia.

Kuopon iškarto susirašė dvi
dešimts ^sfptyiii. nariai. Tai dar 
vienas Antausis tiem melų-prasi 
manymų meisteriams, kurie ne
siliauja bubnyti, kad Chicagoje 

Kai- bulvių, kurias rudens laike gali-1 ir jos apiclinkėse esą belikę lik 
„ ma butų gauti pas farmerius pi- “ ‘ ! ‘ n >,

tam reikia 
Belo, yra rei-

“pustuzinis nieųįčvikų” — kaip 
jie dabar socialitsus pravard
žiuoja. Nėra abejonės, kad sc-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 
/ 10:30 ryto iki 12

2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.
Telefonai

Ofisas Yards 2544 
Namai

PlunksnoS.
Jauni] žąsų 79c. svaras.

■ Pusiau su pūkais $1.39 svaras.1
j Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKC DEP. ŠTOKE.- \ 
3323—25 So. Halsted si.,

kamame kuopos susirinkime į- 
stos ir visi kili, kur iki šiol, 
“komunistams’’ keliant kuopoj 
“socialę revoliuciją,“ buvo pa
liovę lankytis į jos (kuopos) 
susirinkimus. O tada — kas 
beliks iš musų “komunistų“ 
galybės, kuria jie taip didžiuo
jasi? Tik burbulas.

Taip, žingsnis už žingsnio,! 
Chicagos ir jos apielinkių socia
listai pradeda valyti savo eiles 
nuo tų reakcijos talkininkų. Tai 
puiku. Apvalę savo organizaci
ją ni.es ir vėl galėsime varyti 
minių švietimo ir organizavimo 
darbą. — Antanas.

RENGIASI MEDŽIOT 
“RAUDONUOSIUS.“

Tai jie “tvirkiną“ plieno darbi
ninkus.

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
/ Taipgi Chroniškų Ligy.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy

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

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

mogėlės. Vietos laikraščiai vą-' r 
kar paskelbė, kad atsakomosios 
Įstaigos žadančios pradėti me
džioklę “raudonųjų agitatorių,” 
kurie buk esą kalti dėl kilusio 
plieno darbininkų streiko. Jie 
busią medžiojami todėl, kad 
Chicagos distrikte kone visi 
darbininkai 
tik juos sulaiką ti 
agitatoriai.“ /

Žinoma, kad tai yra gryniau- 
sis išmislas.

distrikte
norį grįžti darban, 

“raudonieji

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis°
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

Phonc Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
-------------- ofisai---------------——j

319 Kcntdheton Avenne
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Tclephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
332c So. Haistcd St.. Chicago.

kbmm
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Garantuo 
tas užganėdinimas- Vyrų ir vaiki 
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai u ^verkautai, vėliau
sios stailės ir konsrrv>»t.'vi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

ASMENŲ J1EŠK0JIMA1 . REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ Į
Aš Mikalojus Skeris paeinu iš Kau 

no gul). ir pavieto, Krakių parapi
jos, Linčių sodos, meldžiu atsišauk
ti giminių ir pažįstamų.

MIKALOJUS SKERIS,
Box 1 18 l.ogan, III.

MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMITi NAMAI-ŽEMĖ

Parduodu barber shop, 2 krės

Vyrų ir vaikinų gatavai p ulurs ti 
siutai ir overkutai *I5.IM» iki $28.00

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau 
Vaikų siutai $5.0(i ii aukščiau. 
Pirkite ,sau overkutii* dabar i»« 

kol prieš ateinančių žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikomt taipgi pilhų Mitute 
Ii nežymiai vartotų Mulų h ovrr 
kutų $8.50 Ir aukščiau.

1 ull dre.s.*, tuxedo, frocM siutai, 
ir tt. $19.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki M vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
nūs visų dineų iki 10 vai. vak.

8. GORDOtf, 
1415 So Halated Mu Chtc»r«. HI

JIEšKO KAMBARIŲ

bizniu; viena parduodu. Kreip
kitės tuojaus:

JOSEPIl GRIGONIS
2050 Coulter St. and W. 25 St.,

farma.
PARDAVIMUI ar išmainymui ant 

kokios nuosavybės Chicagos mieste 
ar jos apielinkėse arba ant automobi 
liaus arba troko. Yra 80 akrų žemes, 
20 akrų išdirbtos, 't robų nėra. Gera 
proga norinčiam Įsigyti fanną. At 
sišaunkti 317 W. 105 PI. J. R.

mas

Pranešimai

PA.IIEŠKAU kambario Bridgepor
to apielinkėje, kuris butų su šviesa, 
apšihhnni ir maudyne Rašykite ad-j 

'lesu: J. K. No. 1.3. 173!) So. Ilnl-I
Isted Si., I |

REIKALAUJU ruimo, taipgi ir vii 
gio pas geVus žmonės. Apielinkėj nuo 
17 iki 59, tarpe \Veslern avė. ir Ke- 

' dzie avė. Atsišaukti
V. LAURENSKL

5707 W. 64 Plaee, Clearing, III.

£3efflirs Koebiiidk & Co Seaiirs Koclbuclk & Co Sears BoeUmclk Co
PROGA KRIAUČIŲ!

Valymo ir dažymo krautuvė (Clea- 
ning and Dyeing Store) parsiduoda

i JIEŠKO PARTNERIŲ
PA.I1I SKAV PAHTNEIUO, gani- 

| džiaus biznyje, kuris mokėtų auto-

SIUNTIMO SKYRIUS

)MIS

MĖKLINU
ir

MOTEKŲ
VALANDOS

Į ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 
-ros kuopos susirinki-j So. Ilalsted SI., ’l'el. Boulevard 691. Prie

1EBGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:15
SUKATOMIS IKI PIETŲ

REIKALAUJA
JAUNŲ VYRŲ

prie
Darbo musų prekių

vimo — priepuolis, {staiga gyvavo 
8 metus.
RELIABLE CLEANERS X DYEBS,
718 W. 79111 St., Chicago.

•‘'TURIU PARDAVIMUI daugybės 
lotų pigiai, ir lengvomis išmokesti- 
mis visose Cliicagos miesto dalyse 
ir lietuvių apgyventose apielinkėse. 
Užtikrinu, jogei pas mus rasite lokį 
lotų pirkti kokio jus jieškote. 'taigi 
iieškanlieji pirkti pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums lame dalyke teisingai.

J. D. NAMON CO.
3122 So. Lowe Avė ant trečių lubų 
Mes nelaikome ofiso. Chicago.

nariai ir norintis įstoti prašomi
ateit paskirtu laiku. — Valdyba.

■HEšhOlMR IK)____
Pi jieškau darbo prie duonos

darbo musų

išvežiojimo. Sutikčia dirbti ark POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJE energingoms merginoms ir mo- 
liu arba automobiliu. Kalbu lie- i^^lNĖS^POpVeROS 'DIRBTUVĖJ

s Draugijų Sųry 
su programų sulrengia vakarą, ....... .. .

toje, spalių 11 <1.. 7:30 vai. vak. Vie-' glls prie tokio darbo meldžiu at- 
šo Knygyno svel. 1822 kti į Naujienų ofisą 1739

Avė. Po programai bus šokiai I f J { 1
Koir.'tetas. So. Halstcd St.

A. J. K. M. No;, 14;

Prityrimo nereikia
Pastovios vietos
Gera pradedamoji mokestis.

terinis, kurios nori išmokti dar
bo, reikalingo siuntimo Skyriuj

Darbas susideda iš suvynio
jimo ir surišimo pundų, sveri-

LENGVI DAIKTAI 
IŠPILDYMAS UŽSAK 
SUVYNIOJIMAS IK 

SUPAKAVIMAS DAIKTŲ

YMŲ

GEBA MOKESTIS, PUIKI 
PROGA PAKĖLIMUI.

8:00 iki 4:15 SUBATOMIS 
IKI PIETŲ

Sus. 
kričio

Liet. Soc. Dnin 
konferencija j1 SIŪLYMAI KAMBARIŲ

hiatui 
delegatus.

Chorai, malonėkite prisiųsti 
Mažola.

North Si d ės Draugijų Sąryšio mo
kyklos' lekcija bus pėlnyčioj, spalių

\Vabansla Avė.. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Visi mokiniai ir nori n 
tįs mokinties 
pažymėtu

n
laiku - Valdyba

18-ios

susirinkimas jvvks
10 d. 7:30 vai

< li kti os šviesa, netoli Humboldt 
parko, su valgiu ar be valgio. At- 

1 sišaukile adresu:
C. M ĮSIUS,

32! ) Augusta St., 2-ros lubos.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

PASTOVIOS VIETOS 
PRITYRIMO NEKEIKIA 
GEROS ALGOS

PAKĖL IMUI.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

PARDAVIMUI pn. 3606 Lovve avė. 
dviem augšlais namas 5 ir (i kam
bariais, su maudynėmis, guzu, beis- 

I meniu ir lt. $290 įmokėti, likusius 
kaip randa. $3,700.00

T. McDONNELL,

AUTOMOBILIAI

FARM V PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksito FARMA 

i gaukite platesnius paaiškinimus iš 
I Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 

Chicago. kolonija VVisconsinc, kur jau daug 
lietusių gyvena ir dar tūkstančiai 

1 apsigvens, nes ten žemė labai gera. 
! ant kurios nepaisant kokie melai 
I nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti n 
pamatyti, kokie javai šįmet yf”* kad kitų valstijų žmones atvožia- 
ve stebisi. Dauguma nuo bendro- 

t............. . j išvažinėją po
I visų Amerika, be geriau negalėjo at- 

.1 rasti kaip Wis. lietuvių koliomjoje, 
Chicago, III. kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
- -  -------—— i niausiam žmogui, o prekė perpus

. pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
p’ellnke, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

i Kas norite nupirkti gerą farmą 
Į pigiai, linksmoj 
Į vųju.
1 Tai prisiuskite savo adresų, o mes

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell 1918 metų, 6 cilindrų, 7 pasa- 
žict'ių; utrodo ir eina kaip naujas, 
parduosiu pigiai; arba mainysiu ant ........................
loto, arba ant kokios kitokios pra- ves pirkusieji buvo 
pert ės.

C. P SUROMSKI CO.
3346 So. Ilalsted St., <

PARSIDUODA ailtoinobilio.s —Pa- 
ckard, 6 cilindrų, 8 pasažierių, 4 
durimis uždarytas, šiltai. Maleva ir 
ratinės nauji. Galima uždirbti dide
lius pinigus su vestuvėmis krikšty
nomis ir laidotuvėmis, ’l'uri parduoti 
maža kaina. 708 \V. 18 St., Tol. (ki
nai 3348. vietoj ir tarp sa-

PA.H.?.,,.),.’9,):V vartoti 3 au- jurn‘s prisiusime knvgelę su plates- 
loniobihai Ford I rucks. 5 ratlankės • • •• ' ' !~
Chalmer 7 pas. Turing 5 Tires, Hav- 
nes i pas. turingo lires. Visi gera- ĮJBERTY LAND A INVESTMENT 
me padėjime.

VILIJA GARAGE.
1642 to 48 So VVestern avė. Chicago.

niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.

COMPANY, 
3301 So. Halstcd St;. Chicago, III.

PASIRANDAVOJA ruimas la- 
Uankus, šviesus, elektros švie- 
lefonas, vana ir štymas. Vie- 
ar dviem vaikinam ar mergi- 
arba vedusiai porai; 3 blokai 
.incoln parko. Atsišaukti.

ST. VARNIS,
N. Ho\ve St., Tel. Lincoln 5026

ROEBUCK & CO.
& ARTHINGTON ST.

SEARS
ROMAN

Perduodama keturiais kam
bariais namas ir lotas, loto (liRAKANDAIsu. t 

num 
nom, 
nuo

EXTRA BARGENAS I
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

Aite šito bargeno. Vėliausios ma- ( 
(los seklyčios eilė, valgomojo setas j 
miegamojo setai, aksominiai kili-' 
maį, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingų pasiuli- 
nimų. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $290 dvigu- 
ųja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. ’ 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

apygardos Susivienijimo
Lietuvių kareivių kuopos 

pėlnyčioj, spalių 
vakare, D. šėmaičių 
nion avė. kampas 18 
ir kareiviai, taipgi 

vyrai nuo 18 iki 45 
norintis 

atsilankyti.

Reikalinga merginų virš 16 
melu amžiau prie lengvo dirb-

PA ’l RANDA VII \ kambariai prie 
šeimynos, visi parankamai, ga-1 

šviesa, tele- 
maudynė, 3 blokai nuo I.in- 

Icoln mirko. Geistina, kad atsišauk- 
I l‘i ve hisi pora be vaikų. Galima ma- 

Lietuvių .Moterų Aplietos Dr-jn M 8 Atsiš,tukti
atidarys virimo mokyklų pėlnyčioj, .... 
spalių 10 d., 7:30 vai. vakare. Maik ’ ‘ 
\Vhite Sipiare svel., 30tos ir Ilalsted i 
gat. V isos narės ir los. kur nori iš 
mokti naujų valgių virti, meldžia 
mos atsilankyti. — Valdyba.

gt. Visi nariai 
ir ne kareiviai 
metu amžiaus, 
kviečiami Valdy ba

k'tos 
m apšildomi 
f1 na*

J. VASILIAUSKIENĖ, 
Center St. 3 augštas.

P.VIANDAVOJIMIT 4 kambariai, 
vra < leetra ir guzas, viskas gražiai 
imtais , ta. randa $13.00 mėnesiui, na- 

j mas 3122 So. Union Avė. Su reikalu 
alsiš: ukit pas savininkų, Kaz. Praš- 
čiiis, 735 W. 73rd St., Telefonas

latinis darbas, pusė dienos suba- 
tomu. Atsišaukti ant 3 lubų, 
1 117 W. Jackson Rlvd. REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJA iiirinos klesos

VYRŲ
VYRŲ reikalauja — Gera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 \Vest 18-th Street,

l)ii-
•‘.( įmano ir kriaučiaiis. Geriausia mo-
’ceslis.

ROBTNSON & PFAF 
221 Monroe Bldg.

101 S. Michigan A v
Tel. Central

F 

?. 
290.

REIKALINGAS antros rankos pe-
korius; darbas pastovus; mokestis
gera.

J. JUKNIUS,
3357 Auburn Avė. Tel Yards 595.3.

duos pigiai. Atsišaukite

gia pramogų vakarų balių subatoj 
spalių ll,i*po num .15639 So. Hat 
sled St., Pradžia lygiai kaip 7 vai 
vakare. Visus kviečiame atsilankyti

— Komitetas.

MERGINŲ 
a poruoti didesnius presus ir prie 

apskrito dirbtuvės darbo.
PRITYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
35c. valandai

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
bertaininis susirinkimas jvylys ne
dalioj, spalių 12, kaip 1 vai. po piet. I 

svetainėj 1813 So.

PA 9S1RANDAVO f A dveji ruimai 
po 5 kambarius. Gazas, elektros švie 
" > v ims ir visas įtaisymas. Randa 
m br; ngi. Atsišaukite

O. KAZAKEVIČIA
So. Kiįdare avė. Chicago. 

i.*nas blokas nuo Archer avė

REIKIA kotmeikerių
J. BARZDAITES,

3103 So. Ilalsted St.,
2 fl. Robin 1. Chicago.

’'DARBTNTNKŲ~REIKALAUJA šal- 
dvktoj. Gera mokestis.
CALUMET RFFRIGERATING CO.

ARCHER & STE\VART AVĖS.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimu ir adr’sų 

Atsišaukite tik tokie, 
duoti paliudijimų, kur dirąot UŽ a- 
genta. Kitokiems nėra 

iTRUPAS and
92 War\viek St., Newark, N. J

TURIU PARDAVIMUI daugybes 
n;*mu ir lotų pitfini. visose dalyse 
ChĮcagos miesto. Užtikrinu jogei nas 
imis ra«itc toki narna pirkti, kokio 
jus jieškote. I aigi JieŠkantiejj* pirk
ti namų arba lotų, pirmiausiai atei
kite pas mus. o mes patarnausime 
jums tame dalvke teisingai.

ST. SLONSKSNIS CO.
839 \V. 33rd St. Mes nelaikome o- 

, fiso.

5211
PARDAVINĖTOJŲ

APIBAILėJŲ

kurie galit e

atsakymo

Seavs Koebiuclk & Co

J. Malinausko
Halstcd St. Visi nariai privalo atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. — Komitetas.

R1 ŪKIA DARBININKŲ prie veisčių
LI IKALAl JA metginos pi ie •‘U)S-1 y,ln|;1pnjs darbas. Trumpos valandos

PARSIDUODA stubos rakandai 
da gerame stovyje. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite

JOHN ŽILINSKAS, 
638 — 13th St., Chicago.

TURIME 2 GERAS FARMAS ILLI
NOIS VAI STIJOJE pardavimui ar 
•rma:nvnuii aut Chieagos namu: a- 
bidvi fanuos yra išdirbtos beveik su 
•mojais Imdinkais; žemė^yra der
linga ant kurios viskas auga ka lik 
sodintum; abidvi yra su gyvuliais 
ir su visokiais reikalingais 

padargais; fanuos randasi 
nuo Chicagos tarpe lietuvių 
venta. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO.
Chicago, III.

f armų. 
netoli 
apgy-

Ateities žiedo vaikų draugijėlės 
lavinimosi susirinkimas jvyks k: k- 
vienfi nedeldienį. 10 va), ryto. 1-el- 
losvship svel. 831 W. 33 PI. Vietos 
ir apielinkės vaikučiai ir mergaitės 
kviečiami skaitlingai dalyvauti la
vinimosi susirinkimuose. Kurie ne
priklausote prie ‘Ateities Žiedo”, a- 
teikite prisirašyti. —« Komisija.

MOTERŲ
1 rito namu darbo. I šeimynoje — 
visi naujoviniai patogumai. Geri na
mai — gera alga. Atsišaukti pn. 

1’322 Calumet Avė., 2 pagyvenimas. 
Phone Pullman 2153.

Sl’BATOMIS PUSĖ DIENOS

AUGSTA ALGA.

DARBININKŲ

TROKERIŲ
VĖRAUZĖS DARBININKŲ

TIKTAI ŠI MĖNESI. ?
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto-i 
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame ( 
priversti taipgi pratuštinti daug ki-i 
<u seklyčios setų vėliausios stailės. |
Mes taipgi turime visokių divonų. 3114 So. Halstcd St., 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

i FAR()HHARSON and WHEELOCK 
800 TOVVER COURT

Kampas Chicago avė. arti Michigan SEARS ROEBUCK & CO.

1. susirinkimas jvyks ndėlioj, spa
lių 12 d. 1:30 vai. po pietų, Davis 
Sųuare Park Svetainėje. 45 ir Pauli
na gt. Draugai ir draugės, malonėki
te ateit laiku, ir nauju narių atsi
vesti. I'urim svarbių reikalų apsvar
styti. — Nut. rast. I). Motuz.

Anglų kalbos lekcijos duodamos 
už dykų kiekvienai moteriai Walsh 
mokykloje, 20ta gatvė ir Peoria gat.

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
ti, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo

MERGDNU
Prie apskrito dirbtuvės dar

bo, prie ma.'iinų ir durkslinių 
presų, rankinių šrubų mašinų 
ir gręžiamųjų presų, tinginių

valandų po pietų. Mokinama bus 
kiekvienų Utarninkų ir Ketvergų 

nuo 1 iki 3 no riet. Vaikus galima 
su .savim pasiimti.

švie

Paj ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Gimbuto, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, 2 metai atgal gyve
no Clevelande, Ohio. Aš sugrįžau 
iš kariuomenės, turiu labai svarbų 
reikalų. Meldžiu atsišaukti adresu: 

ERANK GIMBUT,
278 VVilder St., Aurora, III.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo špo
ko 4 inetai atgal gyveno Philadel- 
phijoj, Pa. dabar girdėjau yra Chi-' 
cagoj. Geistina, kad jis pats atsi
šauktu arba kas žinote, malonėkite 
pranešti.

STA NISI .OVA S š PO K A S, 
1519 Lavvrcnce avė.

Phone Ravenswood 9788

PAJIEŠKAU svietkų nelaimės, at
sitikusios liepos 14 d. 1918 m. Neda
lioj po pietų, 3 valandų prie 31 gat
vės ir Union avė. kur strylkaris už
gavo automobilių, kuriame važiavo 
trismoterįs su vaikais. Buvau gavu
si svietk’i vardus, bet nelaimėn pa- 
m čiau. Kas matėte ta nelaimę ma
lonėkite atsišaukti, busite atlyginti 
už tai.

REIKALAUJA maklerių — varsto- 
Hriii ir aslinhi. augšta mokestis ge
riems darbininkams. i

MASON DAVLS A CO.
7710 So. Chicago Avė.

HOMAN & ARTHINGTON ST.

PARSIDUODA rakandai su indais 
keturiems kambariams, labai greitu 
laiku. Atsišaukti antros lubos po (i 
vakarais iki 7 vai. savininkas na
mie, nedėlioj nuo 7 iki 12 vai ryte 

L. VEZIS
1314 N. Cleaver Si. 2 lubos iš front

PARSIDUODA PUIKUS TRIJŲ 
PAGYVENIMŲ NAMAS įtaisytas su 
gasu, elektra, maudynėmis ir kitais 
palankumais; namas statytas 4 me
lai atgal; neša geras randas ir ran
dasi geroj lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj Brighton Park; Kaina $5000; 
nereikia visų pinigu turėti, perkant 
šitų namų. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO.
3111 So. Ilalsted St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

Lietuviai

PAJIEŠKAU bučerio , turi su
prast bučeriaus darbą; gera vieta; 
geras užmokestis; turi mokėti len
kiškai sukalbėti. Tuojaus atsišaukti 
šiuo adresu:

D. M ISO V, 
4839 W. Llth St. , Cicero, III.

švariuose
□ringuose kamba-

Mes parūpiname

mokestis besimokinant. Alsi-
Pardavėjai. PARDAVIMUI

siucse,
riuose.
smagias drapanas darbui ir
skalbiame jas kas savaitė

KELLOGG SVVITCIIBOARD
& SUPPLY CO.

1066 W. ADAMS STREET.

atro-Ribotas skaitlius gerai 
daučių. pardavėjų, kurie kalba 
lietuvių kalba, kurie ištikro no
ri padaryti pinigus per sunkų

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per daugeli me
tų; lietuvių apgyventa 
Pardavimo priežastis yra 
žiuoju i kita miestą.

j. SAIBŪTIS,
732 W. 19th SI.,

apielinkė. 
ta, kad va-

Chicago.

SAVININKAS IŠVAIŽIUOJA
Tolei priverstas labai pigiai par

duoti lotų, 1420 So. 50th Court, Ci
cero, III. Kaina $450. Rašykite laiš
ką adresuodami: W. \Vogatsky, Box 
24, Oak Park, III..

PARDUODAMA medinis namas, 2 
pagyvvenimais ir didelė barnė. Na
mas yra gerame stovyje. Parduos 
už $3000 pinigais ir $2000 mortge- 
čius. Kas nori pirkti gera proga. 
Kreipktis pn. 571 \V. ISth SI.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas po 6 kamb. rendos $36.00 į mė
nesį: parsiduoda už $2.800; reikia, 
įmokėti 3 šimtai, kitus kaip renda; i 
namas randasi labai gražioj vietoj , 
ant Lowe avė. ir 34 st. 2 pagyveni- Į

PARSIDUODA DVIEJŲ PAGYVE
NIMŲ MURO NAMAS po keturis 
kambarius, geram padėjime ir neša 
geras vendas ;namas randasi ant 
Bridgeporto lietuvių apielinkėje; 
kaina tik $2200. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO. 
3114 So. Ilalsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

CALUMET BAKING
I’0WDER CO..

4100 Fillmore St.

P.EIKALAUJA — 10 prityrusių 
moterų skudurams skirstyti. Pašto-! 
vus darbas — gera mokestis.

P. GOLDMAN, 
1017 l'airfield Avė. 1 blokas j šiaurę 

nuo 12 gatvės.

25 MERGINU prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stuki 
uis darbas nuo $16 iki $20 i savaitę. 
TV'nnsai no trii'n mėnesių darbo. 
AMURTCAN INSUt ATFD \VIRE 
CARLE CI 

KAZAKEVIČIENft 4 
n Avė., So. Chicago, III.

CHICAGO,

REIKALAUJA senos moters, arba 
vedusių žmonių su maža Šeimyna 
Daniams prižiūrėti; šiluma ir šviesa

field Avė. STANISLOVAS ŠLIAŽAS

REIKALAUJA

I)r. M. Glasscr
31 19 So. Morgan Si.,

BEIKALAUJA moterų mai
šams sinti.

MUTUAL K AG CO.

MERGINU nuo 14 iki 16 melų am
žiaus po $10 ir $11 i savaitę pra- 

I džiai. Puiki proga išmokti lengą, 
švarų amatą. Pastovus darbas, per 

n r (apskritus metus..
‘ POOL BROS.

605 So. Clark St.

mokti nuolatinį biznį; vyrai, ku
rie pirmiaus buvo ir yra gerai 
susipažinnę, yra pageidaujami. 
Su atsakančiais vyrais aš dirb- 
- j 571 W. 18th St.siu pats ir pamokinsiu biznio 
smulkmenų. Ateikite į kambarį 
846 First Natonal Bank Bldg., 
ofisas atdaras iki 8:30 vai. va
kare., S. Mitchell, Užsienio sky
riaus vedėjas.

PARDUODAMA pieninė su visais 
Įtaisymais, t automobilinis trokas, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da
ryti ir visokios kilos mašinos ir. j- 
taisymai. Biznis yra puikioj lietu
vių apielinkėj. Gera proga lietuviui 
nadarvti gerų biznį. Atsišaukti pn. w W r a X . a . Z’l ? _ . .

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautu apgy
veni oj gei'a proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn, 1727 S. Union

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 

<1111 1^1/WV •• ’ —- i Musų sistema ir ypatiškas mokini
mų mūrinis namas garu šildomas i niKS padarys jus žinovu | trmaps 

1 ' *. x........ i itiiką. N.
Į Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpiino-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašiuos urnai} 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą tūle laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, i* b’ 
1e madų knygos.
MASTER DES1GNING SCHOO1 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

su maudynėmis ir elektros šviesa; j įaikų 
parsiduoda už $3,700. 2 pagyvenimų Į 
mūrinis namas parsiduoda už $1.700, sius 
2 šimtai reikia įmokėti, kiti kaip1-1"*’ 
renda. Turime visokių namų, bran
gių ir pigiu. Kreipkitės šiuo adresu:

C. P SUROMSKI CO.
3346 So. Ilalsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 2 lubų augščio 
rius pagyvenimai, 
mados intaisymai; 
baltos maudynės ir 
lik $5900.

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halstcd St., Chicago.

— 2 po 6 kamba- 
viskas po naujos 
elektros šviesos, 

sinkos. Kaina

REIKALAUJAME vyrų į vėrauzę. 
Kreipties į Samdymo Skyrių — 

Emplovment Department 
HIBBARD SPENCER 

BARTLETT & CL 
State and So. VVater St.

PARSIDUODA
SALIUNAS 

CHAS BUDRIUS 
733 W. 18th St.,

Chicago, III.

3 lobu augščio mūrinis namas —- 
3 po 4 kambarius pagyvenimai, visi 
geri intaisymai, namas randasi prie 
34 ir Auburn Avė. Kaina tik $6200.

M. J. KIRAS,
3331 So. Ilalsted St., Chicago.

_ « «w «»■* «•»-»- jj~l ~-i— x-—.nrumv -Tn-r «i
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES

REIKALAUJAME jaunų vaikinų 
dirbti vėrauzėje.. Kreiptis tuojaus 
į samdymo skyrių.

HIBBARD SPENCER 
BARTLETT A CO.

State and So. Water St.

PARSIDUODA Pianas labai 
pigiai; metų, senumo, delei iš va-j 
žiavimo į kitų miestą. *

MARIJONA PILIPAITR 
4515 So. Talman Avė.

$500.00 Įmokėti, nupirks 2 lubų aug 
ščio mūrinį narna — 2 po 5 kamba-( 

i rius pagyvenimai, su augštų beis-;
meniu, randasi po numeriu 3725 Lo-j 
we Avė. Kaina $3800.00.

M. .1. KIRAS, 
3331 So. Ilalsted St Chicago.

6205 So. Hnlsted st.. 2407 W. M»- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokvklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ui i 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė ’




