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Vokiečiai nuginkluoja lietuvius
Latvija nori taikos su 

bolševikais
10,000 SHOPMĘN’Ų METĖ

DARBĄ.

Valdininkai nepaisę darbininkų 
reikalavimų.

ALTOONA, Pn, spalių 13. — 
Apie dešimts tūkstančių darbi* 
ninku-sliopmenų, dirbusių Penu

Bijosi Kolčako ir Denikino

FREIHEIT SULAIKYTAS
True IrunshtHon filed wHh Ihe post- 
master at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
;is re<|uirį(| by tue act uf Oct. 6. 1917

VOKIEČIAI NUGINKLUOJĄ 
LIETUVIUS.

Copenhagen, sp. 11. — (Jauta 
čia iš Karaliaučiaus (Rytinėj 
Prūsijoj) telegrama sako:

“Rusę pulkininkas VirgoliČ, 
Vakarų Rusijos antrosios liuo- 
sanorių armijos komanduoto- 
jas, šiauliouse paskelbė, jogei 
ta dalis* Lietuvos tampa užimta 
jojo kariumene kaipo Rusijos 
teritorija.

“Lietuvių kariuomenė Šiau
liuose tapo nuginkluota rusų ir 
vokiečiu, kurie veikia išvieno”.

LATVIJA NORI TAIKOS SU 
BOLŠEVIKAIS.

Bijosi Kolčako ir Denikino.

RYGA. sp. 7. Latvijos iui- 
cionalė taryba šiandie užbaigė 
diskusijas kai dėl taikos su bol
ševikais. Visos partijos pareiš
kia užsi tikėjimo savo valdžios 
jioli tikai su užsieniu ir mato rei
kalingumų atsiekti susitarimo 
su Rusijos sovietų valdžia. Tai 
delei grųsiamojo1 vokiečių pa
vojaus.

“Valdžia privalo tirti n ties Ru
sijai nuoširdžiu troškimu atsiek 
ti susitarimo“ — sako taryba. 
NnUtralė zona taikos neužtikri
na. Tatai atsiekti galima butų 
tik tuomet, jei toji valstybė bu
tų tikrai demokratinė. Admi
rolas Kolčakas ir gen. Deni ki
nas yra musų priešai ir tokiais 
jie pasiliks. Latvija negaili no
rėti, kad generolas Denikinas už 
duotų mirtinų smūgį sovietų 
Rusijai. Jeigu sovietų Rusiją 
perblokšti šiandie — Latvija 
bus sutraškinta Kurliandi jos (?) 
ir Rusų imperialistų.

Vien paliaubos nepakanka.
“Mes negalime tenkintis lik

tai paliauba rotušių” — sako so
cialistų partija. Paliauba yra 
tiktai vienas žingsnis į rytojų. 
Pakraščio valstybės privalo pa
sirinkti sau kelių ir žiūrėti va
karinės Europos žmonių, o ne 
jos diplomatijos”.

Padėtis Kurliandijoj pasiekė 
rusintus laipsnio ir užpuolimo 
ant luitvijos galima laukti by 
valandų... Pulkininkas Ava- 
lof-Bermondt sako Kurliandijų 
esant Rusijos provincija ir jis 
besirengia pradėti veržimusi Lai 
vijon.

Bolševikai esą stiprus.
Paklaustas delei padėties 

pačioj sovietų Rusijoj, Latvijos 
užsienio reikalų ministeris da
vė sekamų pareiškimą:

“Mįusų gautosios žinios r.e- 
liudiija greito susmukimo so

vietų Rusijos. Tai yra tiesa, kad 
bolševikai traukiasi išimtinai 
visliose frontuose. Ret jie dar 
toli nuo galutinojo nusmuki- 

nio. Jų rankose šiandie yra 
(langiau sandėlių maisto negu 
kad buvo pernai metais. .Jie 
taipjau turi apsčiai amunicijos, 
nes visos amunicijos dirbtuvės 
Rusijoj yra jų globoje, kuomet 
jųjų priešininkai amunicijų gan 
na ir užsienių. Tatai kalbos 
dėl skubaus susmukimo bolše
vikų yra nepamatuotos.

“To neveizint ten pasireiškia 
aiškių žymių, rodančių atmainų 
ševiotų vadų protavime — pa
statyti valstybę platesniais pa
matais. Steigiamojo Susirinki
mo idėja gauna vis našesnės dir 
vos dagi tarp atsukamųjų sovie
tų valdžios narių“.

True trunslutinn filed with the post- 
tnader at Chicago, Ilk Oct. 13, 1919 

as rr<|iiircd by Ihe < <»!' (><•!. G. 1917

f FRKIHEIT SULAIKYTAS.

| BERLYNAS, spalių 10. ša- 
j lies gynimo^ ministeris, G tįsta u 
Noske, paliepė sustabdyti trims 
dienomis Nepriklausomųjų So
cialdemokratų Partijos organų, 
Ereiheit. Tai dėlto, kad jis kė
lęs kaltinimų, buk Berlyne pa
laikoma centralių žudymo sto
čių, kurios buk valiojančios žu- 
deikas didelėmis sumomis pini
gų ir palaikančios tarnystėj leng 
bo budo žmonių.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
•s requireg by tlie act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI VEDA KOVĄ
PRIEŠ ŽYDUS.

Pa n-germanai varo anti-semoti- 
nę kampaniją; tūli ragina 
rengti pogromus.

BEBLINAS. - (Koresponden 
cija) Hamburgo pirklių asocia
cija Hansai kreipėsi į vokiečių 
oficierių laikraštį Gazette reika
lavimu išspausdinti raginimų 
publikai heskoityti žydų leidžia
mų laikraščių. Reikalavime mi
rimą tūli ytin žymius vokiečių 
laikraščiai, žydų leidžiami: Ber
lyno Tageblatt, Ullsteino leidi
niai, Vossiche Zeitung, Berli- 
ner Zeitung, Morgaenpost ir Na
tional Zeitung.

Suprantama* už||aikaiyj šito 
antisemitinio judėjimo stovi 
pan-gernianų laikraščiai. Tūli jų 
atvirai siekiasi pogromų, o kiti 
tenkinusi vilčia, jogei visi žy
dai turėsią apleisti Vokietijų — 
keliauti į Palestiną ar by kur 
in pasaulio kraštan tik ne lik
ti Vokietijon.

Agitacija turėjo pradžios Ba
varijoj tuoj po paliaubos mū
šių ir revoliucijos. Ji buvo iš
šaukta Kurt Eisnerio ir kitų žy
dų sudariusių dalį pirmosios 
Bavarijos respublikos valdžios, 
oponentų. Po to ji, nuolat au
gančiu smarkumu, persimetė į 
šiaurinę Vokietiją, kur ir be to 
ji nuolatos pasireikšdavo, tik 
būdavo ramesnio pobūdžio deg
lei valdžios statomų suvaržy
mų.

sylvanijos geležinkelio kompa
nijos dirbtuvėse Altoonoj, Kast 
Altoonoj, Janitoj, South Altoo-
noj, ir Ifolidaysburge užvakar 
metė darbų. Darbininkai su
streikavo (todėl, kad’ valdinin
kai ignoravo priimtas taisykles: 
vienoj dirbtuvėj foremano ]>a- 
ge.lbi ninku paskyrė derbininką 
iš kitos dirbtuvės. Tuo, tarpu 
sutartis reikalauja, kad toks pa- 
gelbininkas butų skiriamas /iš 
senesniųjų tos pačios dirbtuvės 
darbininkų. Valdininkai tečiaus 
šilo nepaisė. Tuomet darbinin
kai, neturėdatmi kitokio išėjimo, 
nutarė paskelbti streikų.

Bet valdininkai ir dabar dar 
nenorį nusileisti. Apie trįs tū
kstančiai boselių, dirbusių įvai
riose minėtos kompanijos dirb
tuvėse, tuoj tapo pašaukti į strei 
kilbukų vietų. Bet jų toli gra
žu nepakanka. Prisibijoma, kad, 
jeigu streikas užsitęs, delei to 
gali įvykt žymių kliudimų ge
ležinkelių komunikacijai.

SVARSTYS DARBO IR 
IRLANDIJOS KLAUSIMUS.

LONDONAS, spalių 11. — Se
kamame parlamento posėdy], 
kuris susirinks spalių 22 dienų, 
pirm visų kitų klausimų žada
mi svarstyti darbininkų pasiū
lymų ir klausimų kai dėl Irlan- 
dijos.

Speciaiė kabi n te to komisija 
Ir landi jos klausimui rišti ir vėl 
žada susirinkti pradžioj seka
mos savaitės, kai sugrjž iš lr- 
landijos Viskontias French.

Diskusijos dėl darbo situaci
jos remsis I>arbo Partijos pasi
statymu už necionalizavimų an
glies kasyklų.

True translntion filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
as re<|tiired by the act of Oct. 6,1917

NORI UŽDARYT DURIS JA
PONAMS DARBININKAMS.

Californijos senatorius pasiūlė 
naują bilių.

WASHINGTON, D. C. sp. 11. 
—Californijos senatorius Phe- 
ann pasiųlė senatui naujų bilių, 

sulig kurio japonai darbinin
kai, kai]) kad jau padaryta su 
chinai darbininkais, turėtų būti 
neįleidžiami į Jungtines Vals
tijas.

Minėtasai bilius pasiųlyta kai 
>o pataisa prie jau esančio įsta
tymo dėl im'migracijos. Jisai 
turėtų padidinti zonų, iš kur 
darbininkai negalėtų būti įlei
džiami Amerikon, taigi įskait- 
tant jame ir Japonijos imperi
ją

UŽSIDEGĖ LAIVAS.

BOSTON, s p. 12. ■— Čia gau
ta bevieliniu telegrafu praneši- 
mas-šaukimaisi pagalbos nuo ne 
žinomo laivo, kuris randasi apie 
600 mylių į pietryčius nuo New 
Yorko Laivas esąs užsidegęs ir 
reikalingas ūmios pagelbos. 
Tuoj tapo pasiųsti du laivai gel
bėti nežinomų degantį laivą.

Qkaitvkite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Plieno dar binin 
ky sireikas

DAUGIAU DARBININKŲ 
METĖ DARBĄ.

Kazokai persekioja darbinin
kus.

I ‘---------
PITTSBURG, Pa., spalių 12. 

— plieno darbininkų streikas 
tebesitęsia. Ne samdytojai negi 
patįs darbininkai nerodo palin
kimo taikinties. Plieno korpo- 
racijos bosai po senovei atsisaki 
nėja taikintis su streikuojan
čiais darbininkais ir, padedami 
parsidavusius jiems spaudos, 
skelbia, kad tūkstančiai darbi
ninkų grįžta darban ir dagi rei
kalauja apsaugos nuo streikinin 
ku,. Pavyzdžiui, jie paskelbė, 
kad iš 18,000 streikuojančių Ga 
ry plieno dirbtuvių darbi
ninkų 10,000 jau.sugrįžę dirbtų. 
Tas pats dedasi ir kitur. Tuo 
tarpu tiku sugrįžęs iš VVashing- 
tono plieno darbininkų vadas 
John FitzjMitrick, užreiškė, kad 
Pittsburge streikas cinus gerai. 
“Dalykų stovis ten dar nebuvo 
geresnis nagu jisai yra dsabar*’- 
pasakė Fitzpatrickas. O kai dėl 
didelio darbininkų grįžimo j Ga
ly, Ind. dirbtuves, tai irgi pra
simanymas. Pasak Filzpatric-, 
ko, ten galėjo sugrįžai daug trįs 
nuošimčiai. Bet ir patįs sam
dytojai nedrįso užslėpti to fak
to, kad praeitų subtilų tose pa
čiose Garv dirbtuvėse metė dar
bų apie du šimtai mechanikų.

Pennsylvanijos “kazokai“ 
(constabulary) tuo tarpu be 
atodairos “veikia“. Areštuoja 
kiekvienų prasisiekusį streikinin 
kų vadiną. Netik areštuoja, o ir 
susirinkimų laikyti neleidžia. 
Jei ne tiesioginiu bildu, tai už
uolankomis surandama įmonių, 
kad streikiirikni negautų svetai
nes. Tai dedasi Daucpiesnėj, 
McKeesporte, Clairtone ir kituo
se miesteliuose. To neveizint 
streikininkai laikosi kaip vienas 
vyras.

Šiandie plieno koįvoracija ma 
no atidaryti visų eilę iki šiol už
darytų dirbtuvių. Sako, kad sam 
dytojai jam turį užtektinai tokių 
darbininkų, kurie iškalno ]M’isi 
žadėję ateiti darban. Veikiau
sia, kad tai yra jiaprastas kom
panijos melas.

Gali kilt didelis an
gliakasių streikas

Kasyklų savininkai atsiasko 
išpildyti darbininkų reikala

vimus.
PHILADELPHIA, Pa, spalių 

13. Vestosios tarp minkštųjų an
glių kasėjų atstovų ir kasyklų 
savininkų derybos nepavyko. 
Samdytojlai nidku bildu nenori 
išpildyti darbininkėj reikalavi
mus. Pastarieji reikalauja pa
didinti 60 nuoš. algos ir sutrum
pinti valandas darbo.

Jeigu umu laiku nebus pada
ryta šiokio-'tokio susitarimo, lap 
kričio 1 dienų gali kilt visuoti
nas angliakasių streikas, kuria
me dalyvaus virš trįs šimtai tu- 
kastančių darbininkų.

Kasyklų savininkai, viešai pa
skelbtame atsišaukime sako, 
kad darbininkų reikalavimai 
esą neišpildomi.

Kasyklos, kuriose laukiama 
streiko, randasi Illinois, lidianos, 
Ohio ir vakarinės PennsylVani- 
jos dalyj.

AREŠTAVO LIETUVĮ 
DAKTARĄ.

Moteris narinti eit su juo — 
“iki kraštui pasaulio“.

— T-—"—

CHICAGO, III. — P-nia Vik
torija Sarpalicnė nenorinti likt 
vii na. Taigi praeitą subatų, ka 
da josios vyras, l)r. Jonas Sar- 
palius, besirengęs važiuoti Penn- 
sylvanijos valstijon, ji areštavo 
jį ir pareiškus, kad daktaras 
jos neužlaikųs taip, l^iip kad 
priderėtų. Daktaras tečiaus su
kus, kad jė moteris jam patin
kanti, tik negalįs ja mylėt. Kar
tu jisai pasakęs ir tai, kad Penu 
sylvanijon jisai manęs važiuoti 
tikslu atsiekti geresnės prakti
kos. Tada teisėjas kreipėsi į 
p. Sarpalienę.

Tamsia norėtum važiuoti 
kartu su juo?

- Iki kraštui pasaulio! — at
sakiusi p. Sarpalienė.

Jų dviejų byla atidėta iki 
lapkričio 13 d. Byla bus teisėjo 
Fry korte.

--------------------- i-------- \----
True trnns!n1»on file'l \vHb fhn jwf- 
niaster at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
as rcųnired by the act of Oct. G, 1917

Civilė karė
Petrograde

(1VIŲĖ KARĖ PETROGRADE.

KOPENHAGENAS. spalių 11.
Pranešimas iš Helsingforso, 

Finlandijos, sako, kad, pasak 
Rusų laikraščių, Petrograde pra 
sidėjo didis susirėmimas tarp 
sovietų valdžios šalininkų ir jo
sios priešŲ. “Kontrrevoliucio
nieriai” esu užėmę keletu svar
bių budinkų bei pačių valdžios 
įstaigų.

True Iranslafion filed w»th the post- 
master at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
as reijuired by the act of Oct. G, 1917 
KOVOJA PRIE REVOLIUCIO

NIERIUS.

HELSINGFORS, spalių 11.— 
Centralinis sovietų valdžios ko
mitetas Maskvoje nutarė pas
kelbti apgulos stovį ir įkurti spe 
cialę komisijų įgaliojimu kovo
ti prieš kontr-revoliucinę lygų, 
kuri iki šiol dar vis |)arodo spar 
taus veikimo įvairiose šalies 
vietose. t

Arbeiter Zeitung lieka 
savaitraščiu.

CHICAGO, — Chicagos vo
kiečių dienraštis, Chicagoer Ar
beiter Zeitung, lieka savaitraš
čiu. Tai dėlto, kad jo leidimas, 
sako neapsimokąs.

Arbeiter Zeitumg skaitėsi se
niausiu vokiečiu socialisitu dien
raščiu Jungtinėse Valstijose. 
Pastaruoju laiku jisai buvo nu
krypęs “į kairę pusę”.

True translntion filed \vlth the posf- 
master at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
as reųiuTcd by the act of Oci. G, 1917

NEW YORKAS, sp. 11.
Commercial Cable kompanija 

šiandie pranešė^ kad delei ka
rinių žygių šiaurinėj Rusijoj, 
pilsto, geležinkelių ir telegrafo 
komunikacija su Lietuva tapusi 
nukirsta. Gautosios iš Liepo- 
jaus žinios praneša, kad dėl tos 
pačios priežasties valdžios ope- 
ruojamosios linijos visai nega
linčios persiųsti telegramų į 
Mintaują, Rygą ir Lyvžemį. Ma
ža viltis, kad padėtis veikiai at
simainytų.

True Irnnskdion filed with the post- 
masler nt Chicago, III. bet. 13, 1919 
ils rcųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

Riaušės Italijoje.
Daugelyj vietų riaušininkai už

puldinėja ant nuosavybių

ROMA, spalių 11. — Iš Cela- 
no, A(|iiila provincijoj, praneša
mu aipe ten įvykusius kaimie
čių sukilimus, kur tapo užpul
ta Orleano kunigaikščio nuosa
vybės. Tokiųf jau dalykų deda
si Tezranovoj, į pietus nuo Si
cilijos. Ten kaimiečiai, buvusių 
karininkų padedami* užpuldi
nėja kuone visas nuosavybes.

Dvidešimt riaušin.in.kų vhdu 
buvo areštuoti, bet delei grumo- 
jamo riaušininkų pasistatymo 
vėliau lapo paliuosuoti.

Cortcmaggiore'oj, Piacenzo 
provincijoj, ištiko mušis tarp 
sln ikininkų ir žemes savininkų. 
Susirėmime tapo sužeista du 
turtingi žemės savininkai ir pen 
k i streikieria.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Pripažino visas Lietuviu Socia
listų kuopas Chicagoj; ketina 
surinkt 10,000 dol. agitaci

jos reikalams.

CHICAGO, — Vakar įvyko 
Socialistų Partijos Cook pavie- 
čia leleg.dų susi rink imas. De
legatų buvo daug.

Be kita, delegatų susirinkimas 
oficialiai pripažino esant Parti
jos dalimi visas peorganizuotas 
L.S.S. kuopas Chicagoj. Tai 
reiškia, kad nuo dabar L.SS. 
nebeturi nieko bendra su lietu
vių komunistais Ji ir vėl pa
tapo Socialistų Partijos dalimi 
ir veiks kaip kad veikė pirma- 
naudai Socializmo.

Antras dalykas, verias pažy
mėti, lai nutarimas pradėti spar 
čia kampanijų už surinkimų 
10.0d() dolerių savo spaudai stip
rinti.

Triie tninslation filed wifh the post 
master at Chicago, III. Oct. 13, 1919 
as recpiircd by Ihe act of Oct. G, 191',

FRANCUOS SENATAS RATI
FIKAVO TAIKOS SUTARTĮ.

PARYŽIUS, spalių 11.
Fnancijos senatas šiandie rali 
fikavo taikos sutartį ir kartu 
Fra nei jos- Amerikos bei Franci- 
jos-Brilanijos apsigynimo sutar
tis.

Balsuojant už sutartį su Vo
kietija paduota 217 balsų. Nė 
vienas senatorius nebalsavo 
prieš ir nė vieno nestokavo po
sėdy}.

Dabar tik reikalinga, kad kitą 
antrąjį ifilifikavimų formaliai 
užgirių Francijos respublikos 
galva, ir jis įeina galion.

LITHUANIANS
THE7 IDE 900,000 
STRONG OVED MEDE 

Are They Ealing Food. Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
---------- IUIH1KM MM M----------

NAUJIENOS
---------- M UIMNAN ULY NEIS ........... .

The World*t Greatmt Lithutnian Daily. 
Th« only Lithuanian “Wan« Ad" new*paper

PHONI CANAL IMS

M SM1 UITOJ mm. 0KMIIL 

Trt.c Iraiislulion filed wi(h the post- 
master nt Chicago, III. Oct. 13, 1919 
i;s reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Ryga dar 
nepaimta.
. .................... ........ .......... ■"■■v

LATVIAI UŽPULS VOKIE- 
ŽIUS Iš UŽPAKALIO.

Išvijo Goltzo kariuomenę iš Ry
gos priemiesčių.

COPENHAGEN, spalių 12.— 
Laivių rateliai Kopenhagene 
šiandie gavo pranešimą, kad 50- 
000 laviu, kariumenės tapo išso
dinta iš Anglijos karinių laivų 
Liepojui. Iš čia bus padaryta 
ataka ant Bemiondso burių, ku 
rie yra von d;*r Goltzo kariuo
menės, atakuojančios Rygą, da
limi. Tatai rodytą, kad talki
ninkai blokaduos Baltiko jurų 
tikslu atkirsti susienšimą tarp 
Liepojaus ir Stettino.

RYGA, spalių 11. (Rašo 
Chicago tribūne koresjyonden- 
tas Arthur E. Manu). Po to, kai 
šįryt vokiečiai įsiveržė į Rygos 
priemisčius, septintą valandą tat 
vilai padarė kontr-ataką ir tūlose 
vietose nuvijo juos iki senųjų 
pozicijų arba netoli jų. Vejant 
priešą iš Keterinthbo, latviai už
griebė aštiuonius kulkasvaidžius 
ir įvairiose vietose suėmė diaug 
belaisvių — išimtinai vciklėčlŲs.

Šį ryt aš mačiau būrį vokie
čių, dvidešimts septynius vy
rus, maršuojaličius Aleksandro 
bulvaru, o keletą minučių pas
kiau praėjo trįs latvių, kariume- 
nės būriai, lydimi krykštaujan
čios minios, besagstančios gė
les ant maršuojiančių vyrų ke
purių, šautuvų ir diržų.

Vienas karės ofiso valdinin
kas pranešė, kad latviai sunai
kinę vienų Rusų-VolkieČių ap- 
gikhiotų traukinį ir automobi
lių ir kartu ]xikrikdę du Rusų- 
Vokiečio burių, kuomet latvių 
nuostoliai buvę menki.

Dabar rusai ir vokiečiai tvar
ko savo kariuomenę kariųjame 
miesto šone ties I>ahlen sala, 
apie šešias mylias atstu nuo čia.

STREIKUOJA 40,000 PRIE
PLAUKOS DARBININKŲ.

Grūmoja karuomene.
NEW YORK, spalių 13. — 

Prieplaukos darbininkų streikas 
])lėtojasi. Visoks judėjimas 
l>riepliHikoj tajio suparalyžiuo
tas. Pereitą subatų skaičius 
streikininkų pasiekęs keturios- 
dešimts tūkstančių vyrų.

Kaip jau žinia, darbininkai me 
tė darbų po lo, kada tapo atmes
ti jų reikalavimai. Vyriausias 
darbininkų reikalavimas buvo 
padidinti algas: mokėti vietoj 
65 centų vienų dolerį į valandą. 
Kol kas streikas einąs pasekmių 
gai. Taip pasekmingai, kad ne
siranda darbininkų dagi val
džios laivams išlioduoti. Valdi
ninkai todėl grūmoja panaudoti 
kareivius tų laivų liodavimui.

CHESTON, Pa., spalių 13. — 
\Villiam Neely, jaunas negras, 
čia išmestas iš saliuno, pašovė 
šešis l|.dtvciidižiiis* vienų mir

tinai. Negras buvo išmestas iš 
saliuno dėlei nederamo elgimo
si.

i noj po įvykusio atsitikimo 
miestelio gatvėse pradėjo rink- 
ties didelės minios žmonių ir 
majoras prisibijodams galinių 
rasinių riaušų, pašaukė paviečio 
šerifų tvarkai daboti.



Kas Dedasi Lietuvoj
Laikinosios vyriausy- 
z bės žinios.
TEISINGUMO MINISTERIJOS

APLINKRAŠTIS Nr. 9.

Taikos Teisėjams ir Teismo 
Tardytojams.

Įstatymu “Aįjskričių sienos ir 
jų centrai“ nustaytas naujas itl- 
ministracinis Lietuvos padali
nimas: kaikurios buvusios ligi 
šiol apskritys visiškai panaiki
namos. K: ši tatai nesukeltų ne
susipratimų, kuriam Taikos Tei 
sėjui ar Teismo Tardytojui pri
klauso tas ar kitas raiščius, 
priskirtas prie ir Vijos apskri
ties, pranešu, kad laikinai, ligi 
išeis naujas nustatymas, Taikos 
Tatečjų ir Teismo Tardytojų 
nuovadų sienos palieka tos pa
čios, kurios buvo prieš š. m. 
rugpiučio 1 d. Panaikintų ap
skričių (Skaudvilės, Vėžaičių, 
Kuršėnų, Akmenį, Sedos, Jo
niškėlio, Kupiškio ir tt.) Taikos 
Teisėjai ir Teismo Tardytojai 
vadinasi
nuovados (Skaudvilės nuova
dos, Sedos nuovados ir tt.) Tai
kos Teisėjas ir Teismo Tardy
tojas, nepažymint, kurios ap
skrities.
Kaune, 1919 m. rugpiučio 13 d.

(Pasirašo:) L. Noreika, Tei
singumo Mi n ibi e ris.

menių, kuriais aukštoje moky
kloje atestuojama studentų ei
namas mokslas.

7. Paskirtą stipendiją kvieti
mo Ministerija bet kuriuo metu 
gali paliauti davusi, ki|i įsJllA- 
kiiui, kad stipendiat. fs nusižen
gia prieš sąlygas, kuriomis yra 
duod Ima jam stipendija.

8. Už suteiktą pašalpą baigę 
mokslą stipendiatai privalo sto
ti į paskirtą jiems valstybės 
darbą su atitinkamu atlygini
mu ir eiti duotas jiems parei
gas, skaitai) t po 2 metus už pil
ną vienų metų stipendiją. Tie

mokslo, arba pabaigę nenori 
stoti į skirtams jiems rietas, 
privalo grąžinti į valstybės iždą 
gautąją stipendijos sumą ne 
vėli lu, kaip per 5 mdl'us, pris-1; 
kaitant 5 G nuo išduotosios su
mos.

(Pasirašo:) A. Smetona, Val
stybės Prezidentas, M. Sleževi
čius, Ministeris Pirmininkas. 
Kaunas, 1919 m, rugpiučio 22 d.

toliau atatinkamos švietimo Ministerijos
APLINKRAŠTIS.

Gimnaziją ir progimnazijų 
Direktoriams.

TAISYKLĖS SKIRTI STIPEN 
RIJOMS AUKŠTĄJĮ MOK

SLĄ EINANTIEMS.

1. Išėjusiems aukštesnįjį mok 
slą (vidiuinę mokyklą) netur
tingiems abiejų lyčių mokslei? 
viams g 'Ii buitį duodamos iš 
valstybės lėšų stipendijos aukš
tajam mokslui eiti.

Stipendijas gali būti skiria
mos ir baigusiems jau aukštąjį 
mokslą, norintiems bet kuria
me dalyke specializuotis.

2. Stipendijas skiria Komisi- 
j •' švietimo Ministerijoje suda
roma. Į Komisiją įein,.»: 1) Švie
timo Ministeris, 2) Aukštesnio
jo Mokslo Departamento Direk
torius, 3) Valstybės Kontrolės 
atstovas, I) po atstovą nuo mi
nisterijų, kurios iš stipendiatų 
laukia reikalingų joms special

3. Stipendijos diduma k;> se
mestras pabaigtinai nustato ko
misija atitinkamai gyvenimo 
|l rangu m ui ir kitoms reikalin
goms mokslui išlaidoms; rei- 
1 iamų t 'n tikslui lėšų Švieti
mo Ministerija gauna sąmatos

ia stebėjimas. Stipendija, at
sižvelgiant į kandidato materia
linį padėjimą gali būti duoda
ma pilna ar tik jos pusė.

t. Norintieji naudotis valsty
bės stipendija įteikia Švietimo 
Ministerijai raštu pareiškimą, 
kuriame nurodo, kur ir kokį 
aukštąjį mokslą nori eiti, pridė
dami:

1) išeitojo mokslo paliudy
mą,

2) m ferialibio stovio paliu-

3) visuomenes įstaigų ar ats
kirų, komisijai žinomų, asme
nų rekomendaciją,

I) išrodymą, kad moka kal
bos, kuria bus einamas moks-

Tam tikromis sąlygomis Lie
tuvoje aukštesniam mokslui 
teikti įsikūrė beveik be išim
ties gimnazijos ir progimnazi
jos su lotynų kalba.nuo II kla
sės. šios mokyklos atstoja ir 
buvusias realines ir aukštesnią
sias pradedamąsias mokyki: (s, 
kuriose lotynų kalbos nebuvo 
mokoma.

Daugelis stojančių į progini 
nazijas į žemąsias j 
klases nemano ir negalės išeiti 
visos gimnazijos, kiti ir pro
gimnazijos kurso. Tokiems lo
tynų kalbos tas kursas, kurį Iš
eina keliose žemosiose klasėse, 
nedaug duos, tik apsunkins dar
bą, labiausiai II kielėje, kur 
kai kuriems ’ rnf>kinidm,4 teks 
pradėti naujai eiti dvi kalbas.

lodei švietimo Mirtjsterija 
randa! reikalinga nust Jyli: 1) 
kati visų progimnazijų ir gim
nazijų II klasėje nuo pradžios 
šių metų lotynų kalba butų ne
privalomas mokiniams dalykus, 
2) kad ir į aukštesniąsias kla
ses priimami mokiniai be loty
nų kalbos, o tie, kurie jau ėję 
šį dalyką gimnazijoje ar pro
gimnazijoje ir nenorėtų toliau 
jo mokyt/s, butų pahuosuoja- 
jni.

Kaip naujai stojantieji į gihv- 
naziją s ir progimnaziją moki
niai, taip ii* toliau joje mokslą 
einanlllieji gal but paliuosuoja- 
mi nuo lotynų k Ulbos: |)ix>gim- 
nazijoje ir I žemesniose gim
nazijos klasėse, išreiškus apie 
lai pageidavimą tėvams, aukš- 
tesniose gimnazijos klasėse — 
patiems mokiniams. Toks pa
geidavimas tur but pareikštas 
šiems mokslo metams jų pra
džioje, kitiems metams — dar 
prieš mokslui prasidedant. Tie, 
kurie neatsisakys nuo lotynų 
kalbos nustatytais terminais, 
negali mesti mokęsi jos ligi 
mokslo metams pasibaigiant.

Švietimo Ministeris J Tūbe
lis, Departamento Direktorius 
Pr. Mašiotas.

19191VI1L6.

Panedelis, Spalio 13 d., 1919
inteligentui

Tei-

surasti

Taip pat suprantame ir jau-

uku w- 
Micke-

vra draugų, kurie pagryžę Lie
tuvon dirba kuriamąjį valsty-

» jos tiesioginio 
darbo. Mrkslo dadbui tinka-

Dabar tą Micke-Įsau valandėlę, kad pasiskaityti 
j paėmė glo- savo numylėtos mokslo šakos. 

Valstybės Archaiologijos l)cin’ ir čia J(li’,tis ~.iš kJ*r l’a; 
iš

pusta ty t tinkamesnėj

rimui visi kiti Telšių apskrities tinka kiukvienjaru 
valkčiai. pad. llinimas įgyjįa savos kalbos, pažinti savo tau- 
galios nuo š. m. rugpiučio mėn. tos papročius ir josios sielą, o 

išėjus mokslus, grįžti Lietuvon 
ir dirbti josios naudai.

Vyriausias organizacijos na
rių tikslas vis tik yra mokslas. 
Pirma kiekvieno nario pareiga 
yra kiek galima nuodugniai pa-

Tuo 
tikslu kiekvienas organizacijos j 
narys dar privalo bent kartą 
per semeeUą parašyti iš savo 
mokslo srities referatą. Be to, 
kiek narių jėgos leis, bus ver
čiama iš svetimų kalbų reika
lingos musų moksleivijai ir 
plačiai visuomenei knygos.

Į šią pat mokslo sritį priklau
so ir tiekimas informacijų Lie
tuvos studentijai. Numatome, 

žymi studentijos dauguma, 
kaip tik atsiras galimybės,> va- 

• žinos jau nebe į rytus, bet į va 
karus savo studijų tęsti. Su 

įprantame, kaip sunku dažnai y 
ra pasirinkti tinkama mokslo į 
slaiga, tinkamas fakultetas, ne
žinant tųjų ištaigų programų, 
jų mokslo paskirstymo. Arba 
kiek keblumo padaro studentui 
įstojimas ir tai dėlto, kad daž
nai nežinoma kuo būdu ir į ką 
atatinkamais reikalais kreiptis, 
šių visų žinių, reikalui esant ir 
su prašymų pavyzdžiais, draiv- 
gija pasirūpins išsiųsti kiekvic- 

i nam į ją kreipusiam jam siu-

20 d.
Telšių apskrities Taikos Tei

sėjui Liubomirui Bociarsikiui 
vadiritis tol(iau Telšių apskrities 
1-sios nuovados Taikos 'peise- 
jw- .

Telšių apskritus '2-sios nuo-pį.nti 9avo mokslo šaką.
vados Taikos Teisėju skiri'Aiias 
buvęs ligi šiol Šiaulių apskri- 
ll'es Taikos Teisėjo pavaduotoju 
Petras Diseckis nuo š. m. rug
piučio mėn. 20 d.

(PusirJšo:) L. Noreika, 
singumo Ministeris.
Kaune, 1919 m. VIII, 19.

POETO ADOMO MICKEVI
ČIAUS PAMINKLĖLIS.

Kauno “Lietuva” rašo:
Kai 1823 metais A. Mickevi-

. . .ĮĮčius, generolo gubernatoriaus J 
pašauktas, važ/avo iš Kauno į į 
Vilnių, būrelis jo draugų ir pa
žįstamų ,norėdami paminėti tą 

•Jdieną, kurią didysis poetas iš
keliavo iš Kauno, pastatė Girs
tupio klonyje paminklo 
n į ir patį klonį praminė 
vičiaus kloniu.

Ilgą laiką nepavyko 
tas akmuo. Tik dabar gyvenąs 
klonyje miško sargas, nekartą 
klausinėjamas apie akmenį, pa
stebėjo (iii'stupio išpjautą ak
mens kraštą, kuris pasirodė <■•-’ (|cntuL * ' x
sąs tas akmuo. Matyti, rusai 
buvo nuvertę tą akmenį ir už- , Taip pal suprantame ii jau- 
kasę žemėmis. Dabar akmuo įčiame kokį sunkų ir skurdų 
jau yra pastatytas. Jame yra laiką slhidentija gyvepa. Kelių 
parašas: A. M. 1 maja 1823 r. irJ^^lŲ pasaulio suirutė atitraukė 
iškalta ranka su plunksna. Tas studentiją ^mo jos tiesioginio 
dalykas vėl atmena miums
laiką, kada didysis poStas, tada i minusias laikas praleistas. Daug 
Kauno gimnazijos mokytojas,1 
gyveno čia Kaune ir savo tėvy-Į

j progini praeities ir dabarties vaiz- bes darbą. Gal nevienas iš jų 
gimnazijos sUjalK|jn(as vaizdavo eilė- norėtų bent retkarčiais paskirti 
■iries išeiti . . L....... „i^^,ixi^ i,«jmis Lietuvą, 

vičiaus paminklėlį 
boti
Komisija, kuri rūpinasi ji 
kelt ir 
vietoj.

'imti reikalingos literatūros? 
Biblliotekų Lietuvoj kaip ir nė
ra. Studento surinkta biblio
tekėle <lažniausia Rusijoje išsi
sklaidžius. Daugelis studentų 
kiek teko jau patiria, norėtų 
įsigyti sau .reikalingų knygų ir 
vokiečių kalboje, tik, rodos ne- 

Nuo šių mokslo metų prad- kiekvienas žino literatūros. Ir 
žios Panevėžyj atidaroma mer- (Šioje srityje Berlino lietuvių 
gaičių Mokytojų Seminarija, ši- studentų organizacija stengsis 
tais metais težada būti dvi ren-,savo draugams pagelbėti, nuen
giamosios klases ir metų kur- (|ant kiekvienam jam rūpimoje 
■>ai. I rengiamąją klasę bus arjtyje literatūros, arba, ne*t su- 

1(>S į fitarus su firmomis, priimti už-
• * sakymus ir siuntinėti knygas 

lie jai Lietuvon.
Kas dėl susišelpimo, galima 

liek pasakyti, kad iš organizaci
jos kasos, tur'but, kol kas drau- 

jgų dar nesušelpsime. Kas neži-

PANEVĖŽIO MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA.

giamosios klasės ir i 
sai. [ I rengiamąją klasę 
priimamos be egzaminų 
mergaitės, kurios turi popierius, I 
kad yra baigusios dviejų, klasių Į 
kursą (be kalbų), į II rengiamą
ją klasę irgi be egzaminų 
tos, kurios yra išėjusios trijų 
klasų. kursą. Neturinčios rei
kiamų popierių kandidatės tu-.
rėš K atitinkamo kurso laikyti fno kiek k^o,ika studentų gali 
egzaminus. Metų kursai bus įkurto sumokėti. Savo turtą 
atidaromi tiem (vyrams ir mo- dran£9ja didiną, imdama iš sa- 
terims), kurie yra baigę ne nia-! vo tlikrų ir garbes narių pas- 
žiau, kaip keturias klesąs. Pasi- '.kirtą mokesnį, rengdama pas
mukę metus tuose kursuose, į-' kaitas, koncertus, 
gys pradedamosios mokyklos gegužines ir tt. 
mokytojo teises. Jei susirastų 
kandidatų, išėjusių visą gimna
ziją arba kitą kurią vidurinę 
mokyklą, tai tada galima butų 
atidaryti kitus metų kursus; bai 
gusieji tuos kursus galėtų būti 
progimnazijų mokytojai. Egza
minai į ąbidvi rengiamąsias kla 
sės prasidės nuo rugsėjo 15 die
nos. Mokslas seminarijoj dy
kai.

Organizacija 
gali savo narius kol tik tuo bil
du sušelpti, kad paieško jiems 
tinkamo darbo ir skolina kny
gų iš savo bibliotekos.

Savo narių tarpe organizaci
ja rūpinasi palaikyti kuodrau- 
giškiausius ryšius.

Visais reikalais 
draugų kreiptis šiuo 
St'ud. med. W. Didžys, 
Schoencberg Gotenstr.

prašome 
adresu: 

Beri i n—

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovaną

savo giminėms Lietuvoje,

išrašykite jiems Naujienas

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

5. Pirmenybę gauti sitpendiją 
luri k Fididatai:

1) jau pradėję eiti 
mokslą,

2) tie, kurių mokslą 
trukdęs kareiviavimas,

3) mokantieji kalbos

TEISINGUMO MINISTERIJOS 
ĮSAKYMAS Nr. 169.

Lietuvių Studentų Drau 
gija Berlyne.

Laiškai iš Lietuvos

aukštąjį

bus sti

klą nor Įstoti,
4) gerai mo 

kalbą.

Pasiremdamas Įstatymo “Lai 
kinasis Lietuvos teismų ir jų 
darbo sulvarkyiiias” S 7 p Me- 
bėjimu 2, steigiu leisiu apskrli- 
ties 2-sios nuovados laikos inicijatyva 
l( .'.sejo vietą. Toli nuovadui! ‘tuvriŲ

Bcrline, vokiečiuose, įsikūrė 
lietuvių studentų draugija. Lie
tuvos laikraščiuos ji apie save 
šitaip skelbiasi:

Mažosios Lietuvos
Įkurta 

studentų
Draugijos tikslas:

studentų
Berlino

tarnybos reikalais. Ten atsitiko 
nemalonu s incidentas: buvau 
vokiečių žandarų areštuotas tai 
ir po šiam laikui esu tokiam pa
dėjime. Laiškus tėveliams ra
šyk į Degučių kaimą, Antaleptės 
valsč., Rokiškio apskr.

Lietuvos kariuomenė sumušė 
bolševikus ties Zarasais rugpili
čio 25 š. m. Šiaip nieko nauja 
nežinau. Viso labo, Petras Ma- 
žeitavičius, Kaunas, Mickevi
čiaus gatvė, 9.

[Laiško apačioj prierašas?] 
“Peržiūrėta Kauno Apygar

dos Kalėjimo Raštinėje, M. Sab.. 
(visas vardas neįskaitomas), 
Kalėjimo Viršininko padėjėjas. 
28-VIII-19 m.”

Ateičiai pieną statyk
Iš idealų pabūdavo tą.
Siųsk į žmoniją meilę lieps

notą!” '

Pas mus naujienos tokios. 
Lietuva pradėjo gyvuoti, jeigu 
tik priešai jos neužpuls. Dabar 
tik geriau gyvpnti ne kaip pir
ma kad buvo. Prie vokiečių 
sunkus buvo gyvenimas. Did
žiausią knygą prirašytume, kad 
norėtume viską surašyti, kiek 
mes kentėjome -per tą karą. 
Daug žmpnių žuvo; daug pažį
stamų jisniirė. Jurbarko du kle
bonai 
vienas jaunas kunigas mirė. Ir 
Greičių senieji mirė. Rekų abu
du senieji mirė ir Jurgių sena- 
sai mirė; taipgi mirė Rekų An
tanas, ir Nikšų Jonas, ir Nikšų 
Katrina, ir šarkaus Jonas. Daug 
daug žmonių išmirė. Tai to
kios pas mus navynos.

Dabar aš Ona Paulailyte 
sveikinu savo mieliausias tete- 
les, Barborulę ir Katriutę, ir ju 
sų vyrą ir vaikelius. Aš esu gy
va sveika, tik n.elinksm.a^ kad 
nuo jūsų nieko nežinome. Taip- 
gL sveikinu savo brolius ir bro
lienę, pastigau drūčiai jūsų, bro
leliai mano mieliausi. Jeigu 
gN^’i esate, važiuokite namo, į 
tą naują Lietuvą, į tą naują tė
vynę. Gyvenu kaip palikote. 
Žinoma, tik gyvulių maža beli
ko, o taip viskas čielybėje te
bėra. Dirbu kiek tik galiu, o 
tolinus jau nevaliosiu. Jeigu 
nevažiuosite, tai tą tėvynę visi 
apleisime, kad jums nereikia, 
nė man nereikia. Kolig tą gy
venimą pabaigiau, ir sylas gy
venimo išlaikiau, visą padėjau. 
Broleliai mano, kad jus žino
tumėte, kaip aš gyvenu! viską, 
dirbu ir ariu, ir akėju, ir pjaunu 
ir visokius darbus dirbu. Bet 
jau dabai1 gana, daugiau nebe-

vadas ant žirgo užsėdo 
galinga^!

Saulėgrąžas rodo
Raminkis lietuvi!

garsingas

Čitai

naujas!

mirė ir Skersnemunės Jo garsus darbai,
Kaip Perkūno žaibai,

Aplėks musų nuskriaustą šalį;
Prižadįs kaimietį
Ir rūmų pilietį!

Pabus, kas pabusti dar gali!...
Ant Vytauto vardo, lyg magiška 

gale
Atgimę tėvai-milžinai, 
Sukils didžiavyriai, krutinę

Ją meile uždegę jaunai!
Naktis kruvina
Juos bežudė gana;

šimidicną kita jau gadynė!
Gana jau dejonių,
Klaidingų kelionių!

Atgimusi kelkis, tėvynė! 
Tu, Vytaute, didis vadove 

i tėvynės!
Tu skardas deju-milžinų!
Tu, Lietuvai gars'ų vainiką 

nupynęs,
Buk pranašu saulės dienų!

Tarp amžių prašųekk!
Miftiw krutinę uždegk

Darbais milžiniy-pranokėjų!

Juliui J. Balčiūnui, 4450 So. 
afchtenau avė., Chicago, rašo

• v
1S

ir
ir

brolis Aleksandras Balčiūnas 
Krokų, Joniškio valsč.:

Esam visi sveiki, ir tėvelis 
motinėlė ir aš su savo žmona
dukrike sveiki, tik apie brolį 
Jonuką nieko nežinom, kur jis 
yra; dabar jau trėji metai kaip 
negaunam jokios žinios. Per 
karą pas mus musių nė kokių ne 
buvo, tik vokiečiai ėjo pro mus. 
Jie iš musų paėmė vieną karvę, 
paskui arklį, teisybė, neuždyką, 
300 rublių pamokėjo, alc už 
tuos pinigus negalima gaut nu
sipirkti, reikia mok t 600 rub
lių, kad pas mus mūšių ir nebu
vo, ale baimės didelės turėjome. 
Neduokdie to bepergjNenti. Šie
met laukai labai gerai užaugo, o 
gyvuliai taipgi švieži. Navynos 
tokios: senoji Bernotienė ‘mirė, 
taipgi mirė Monika Vertieka ir 
Senkuno Ona ir Skakų Kriščiu- 
nienė, o Kazilų Balčiūno Petrą 
nušovė Šiauliuose. O taip nie
ko daugiau, tik pas mus viskas 
labai brangu. —

Barborai Greiti ūkei, 1816 
Rubel st. Chicago, rašo giminės 
iš Greičių sodos, Jurbarko vals
čiaus :

Mylimos sesutės, sveikiname 
jus visus — sesutes ir švogerj ir 
vaikučius, ir prašome nuo Die
vo sveikatos ir pasisekimo jū
sų darbuose. Mes esame gyvi 
dar ir sveiki, tik nelinksmli, kad 
apie jus nieko nežiūrime. Visi 
gauna iš Amerikos laiškų, o 
mes nė kokios žinelės nuo savo 
seselių neturime. Prašome la
bai kuogreičiausiai atrašyti 
mums. 1

Teeina j kovą

Jai Lietuvos gyvenimo 
džios paminklas. Tai man 
na mokytoja paraše, vardo 
noj. - • Ona Paulautytė.

pra- 
vie- 
die-

Ievyne, 
. susišel

piu |r Vaiguvos; l>c to, teismo'l)iinas ir dnaugiškumas. šį 
liksiu prie šios nuovados pris-' liksią draugija vykina Ino bu- 

Is/du, kad savo narių tarpe žadina

lietuviu;priskiriami šie valsčiai: Užven-'i11-
jcio, Luokės, Pavandenio, Var-' tautiškumas, mokslas,

atsidėti tam darbui, kuriam 
jiems paskirta___ i vra stipendija, kiri Vni taip pal: Kražių va (
kas semestras duoti Avietinio Baseinių apskrities, ir šau tėvynes meilę, supažindina ar-
Ministeriįai arba įg IHotum jos Lėnų valsčius, Šiaulių apskri- čiaus su josios reikalais, ginai ir

Teisėjo būstine skiriamas palaiko josios garbę svetimtdu-
1 Užvenčio miestelis Telšių aps- ėių tarpe. Be to kiekvieno na

rio pareiga yra išmokti, kaipra, kad nieko negirdėti?

gai nelaukite, parvažiuokite. 
Sudieu, jūsų sesele, Ona Pau- 
laityte./

“TAU, ONUTE!
Sveiikinu Tave vaędo dienoj.

Asmeniui raštu apyskaitą dšr-|l*es* 
bapio dari*) ir melų gale siųsti< 
patvirtintus nuorašus tų doku-, krilies. t-jon miovadon priski-

l ILKtU^lctl (UI <l^y 11 j OVUIFVIIIU i <1 V v

____ Mes čia girdėjome, kad Sąžinės knygoj vienoj?
Lietuvos vaikus tenai varė į ka- Kurioj yra kruvinai užrašyta 
riuomenę, tai gal jau negyvi y- Ir alm-žinai uždaryta.

Žodį ugninį skaityk,

Vincui Mažeitavičiui, Purk 
City, Utah. rašo jo brolis iš Kau
no:

Aš rugsėjo mėnesyj, 1918 m., 
buvau pas tėvelius; jie buvo svei 
ki. Brolis Jonas taipjau buvo 
namie su savo žmona. Neilgai 
pabuvęs namie grįžau Petrapi- 
nemalonus incidentas: buvau

skelbia, kad Tberesa Haloy yra 
paskirta Michigano Federalio 
Biuro direktorium. Pirmą sykį 
tą vietą Ažima moteris.



Panedėlis, Spalio 13 d., 1919 Chicag|O.,

M! ESPONDENCIJOS
mašinerijos išdirbi-Į 

me, fabrikų vedime bei įvairios 
darbo srytyje,

TERRE HAUTE, IND.
_____ i

Darbai — Komunistai No. 2 
ir Lietuvos Neprigulmybė. — 
S. L. A. 46 kuopos susirinkimas.

Šio miesto darbininkai dau
giausia dirba anglių kasyklose. 
Dirbama 4—
Tiesa, yra ir kitokių išdirbys- 
čių, bet jų nedaug.

Vietos lietuviai neturi kuo pa
sigirti prieš visuomenę. Visa 
ką jie daro, tai ginčijasi, ginči
jasi, ginčijasi. Tiems ginčams 
nėra nei galo nei krašto. Tuo 
tarpu čia randasi apie 300 lietu
vių. Tokiam būreliui butų ga
lima šis-tas veikti ir naudinges
nio. Bot mūsiškiai atbunda tik 
tada, kada ant stalo pasirodo 
kortos. Prie kortų tai jie neap
sakomai smarkią?. Niekina ir 
smerkia visus ir viską. Jie iš
didžiai vadina save komunistais. 
Bet užduok tam komunistui No. 
2 koį klausimų iš bėgančio gy
venimo, tai gausi tokį atsaky
mų. kad kito jau nebenorėsi.

Stačiog negalima suvaikyti ko 
tie komunistai Nc^. 2 nori ir gei
džia. Kiek pas juos galvų, tiek 
ir protų, supratimų. Kiekvie
nas savaip aiškina komunizmų.

Kartų man teko kalbėti su 
“žymiausiu” komunistu. Ir štai 
ką jis man pareiškė: “Aš labai 
geisčiau, kad Lietuva susijungtų 
su I^enkija arba prisidėtų prie 
Kolčako”.

Tegul visuomenė dabar spren 
džia apie tų komunistų išminties 
gilumų. Negi jau užmiršta visi 
tie paniekinimai, kokie prisiėjo 
iškentėti lietuviams nuo lenkų? 
(ii musų komunistai geidžia, 
kad tas jungas butų vėl atnau
jintas !

Kada užduodi komunistui 
klasinių, ką reiškia Komunistų 
Partija ir kokie jos mieriai, tai 
gauni maž-daug tokį atsakymų: 
“Mes reikalaujame laisvės.“

Jųdomu butų žnoti, ^iįi tys 
laisvės jie reikalauja. jeiLietu- 
vos žmonėms jie velija šlėktos 
jungų?

) dienas savaitėj.

visuotinas susirinkimus. Bet 
du komunistai No. 2 pasiprieši
no tam. Jie pareiškė: “Tok i s su
sirinkimas yra priešingas bolše 
vizmui”.

Reikia žinoti, kad susirinkimo 
tikslas grynai labdaringas: su
spiesti visus lietuvius krūvon, 
išrinkti komitetų, kuris pasirū
pintų tautų parodoj (lapkri
čiu 19 d.) priruošti Lietuvių

Kada įnešimas pastatyta nu- 
balsavimui, tai 7 balsavo už, o 
2 prieš. Tokiu budu visuotinas 
lietuvių susirinkimas įvyks spa
lių 10 d., 1 vai po pietų (2233-5

Meldžiame visų lietuvių ir lie 
luvaičių "atsilankyti kuoskait- 
lingiausia. Nepaisykime komu
nistų No. 2, kurie geidžia mus 
Įkinkyti į lenkų jungų.

— Kalnakas.

WATERBURY, CONN.

Nutarė atšaukti.

sos Draugijos niėnesinis susirin
kimas. Svarbiausis to susirin
kimo klausimas buvo tai 
kimus korespondencijos įlipu
sios “Naujienų” No. 221,

atšau-

kurio
je buvo aprašytas \V. L. Švico ’> 
Dr-jos susirinkimas nigs. 7 d. 
Pirmiausia pirm. Povilaika pra
šo raštininko, kad perskaitytų 
minimą korespondenciją, paaiš
kindamas. kad jis esąs neteisin
gai įtartas.

Po perskaitymo koresponden- 
dencijos Povilaika atsistojęs 
klausia, ar nors vienas buvusių 
tame susirinkime galėtų liudy-

laikė mėnesinį susirinkimų. 
Tarp kita ko, buvo įnešta, kad 
butų sušauktas vietos lietuvių

Pinigais už

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

KrauseValstijinisTaupymo

Rninaivuiskas sako: “Matot, kad 
jums teisybė akis duria”, ir už- 
reiškla, kad viskas' yra gryna 
tiesa, kas buvo rašyta toje ko
respondencijoj. Prąšo balso ko
munistas Kemėšis. Atsistojęs 

kad jik nesakęs, kad 
byla varoma tik už tris asinė
mis ir 1.1. O drg. Palšis tvirtina, 
kad Kemėšis taip sakęs. Tada 
Kemėšis <yėl aiškinosi, buk jam 
sakius kokia tai “boba” ir jis tik 
tos “bobos” pasaką kartojo. Po- 

nesi- 
gelbė- 

sulaky- 
tvirti-

teisinosi, ji
streikierių
nepritaręs
Plečkaitis

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,900.00.

Apskrita bankininkystė

priešinęs 
jimui ir 
ti» auką, 
no, kad Povilaika buvo priešin
gas gelbėjimui streikierių ir kad 
pritaręs Kemėšio melams ir su
laikymui aukos.

Povilaika to neužgynė, bet ėmė 
vai. prašyte prašyt, kad butų atšauk

ta ta “neteisinga“ koresponden
cija nes, girdi, jau jam žmonės I ’
grąsiną išmest lauk iš draugijų.

ATEIKITE PAŽIŪRĖTI

Didelio Paėėdumo 
Išpardavimo

ŠIA SAVAITĘ

Beck’o Deparlamentinej Sankrovoj
3323-25 SO. HAI^TED ST., CHICAGOJlLL.

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

3249 South Halsted Street,
; Siunčia pinigus į LIETUVA ir į visas
I laivakortes.

PudHro -visokius NOTARtJALIŠKUS 
| portus j tas šalis į kurias jau galima 

Domis po dienos kurso kaina. Suteikia
I tu dykai.
į VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarninke, Ket- 
l verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 v. vakare. Nedėliornis nuo 9 
| ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.
■ *il ■ . 1 . 4 'Vj*/ A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Chicago, III. 
svieto dalis ir parduoda
raštus ir parūpina pa§- 
važiuoti. Perka Liberty 
patarimus žodžiu ar raš-

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

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

3003'3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Nežinau koks lai geraširdis merijoje 
įneša, kad butų atšaukta kores
pondencija. ir kitas vėl paremia mechanikos ir 

per balsus. j)US (aį technikos armija, kuri 
[netik išdiifjs Lietuvai įvairiais 
reikmenis bei mašinerijas, bet 
tai bus pajiega, kuri gelbės bū
davot! bei užvesti daugybes Lie
tuvai reikalingų fabrikų. Lie
tuvos industrija tada bus ap
saugota nuo svetimų kapitalis
tų. Priklausys patiems Lietu
vos žmonėms — gamintojams. 
Darbininkams savo dirbtuvėse 
nereiks kęsti skriaudų. Tokios 
dirbtuvės >u didele techniška ir

įnešimą. Leidžia
Keli pakelia rankas, kad atšauk
ti. Prieš - nė vienas^

Tada Povilaikos ir Kemėšio 
prašvinta akįs ir veidai. Reikia 
pastebėti, kad šį sykį jau nė vie
nas tų begėdžių nedrįs priešin
tis davimui aukos streikieriams. | 
Nutarta, kad paskirta auka bu-' 
tų perduota į streikierių fondą.

Bet kiek teko girdėti, L. D. 
L. D. 28 kp. “komunistai” ir ant 
toliau nutarė neišduoti paskirtą 
auką. Mnt, nemato reikalo gel- . . .,
bėti nukaičiusius streikierius. kapitalo spėka nelik
Ta pati “komunistų“ kuopa bu- l,!«’ll,nos Plls I->etuvos val
so paskyrus $25.00 ir Vaikų <^‘l >r v.sos Lietuvos žmones, 
Draugijėlei, bet praėjo suvirs pu >*t ir uzrubežyje. Paganuo
se metų, o paskirtų pinigų nc-:<la|"š Pu,is I-’vtu'ai reikmenis 
perduoda, tam kam buvo skirta, netik kad iš Lietuvos sunkiai 
Mat, ir ėia nemato reiknlo. Kam sutaupytus pinigus svetimiems 
reikalinga pagelha, tai krepki- neišduosime, bet ir žalią mede
lės į “komunistus”. gą, kokia Lietuvoje rasis, np-

— Dėdės draugas. įdirbę ir kitur parduodami į Lie- 
——-------- tuvy turtus sutrauksime. To-

KENOSHA, WIS.

“Aido” choras.

kie fabrikai liks verti bilijonų.
Taigi lietuviai mechanikai- 

amatninkai, čia jūsų pačių rei
kalas.

Pa‘ i Sąryšyje jau yra skaitlingas 
'štabas inžinierių; mašinerijos

Spalių 5 d. “Aido*’ choras 
rengė šeiminišką vakarėlį.

Sudainuota keletas dainelių \|įZainerių - piešėjų; daug įvai- 
nesuderintais balsais. Nebuvo l.jlĮ geiežies bei mašinerijos me- 
galima suprasti, ar tai dainuo- fabrikų vedėjų; įlie
ja choras, ar šūkauja pavieni! 
žmonės. Paskui pats choro ve
dėjas teikėsi dainuoti “solo”. 
Nežinau.• ar tai buvo daroma 
rimtai ar tik tuo liksiu, kad pili) 
liką pajuokinus: išėjo nei šis 
nei tas.

Skaudu. Kenoshuj randasi ne
mažas būrelis jaunimo. Butų 
galima suorganizuoti neblogą 
chorą. Reikia tik sumanaus ve
dėjo. Tas pats “Aido” choras 
galėtų susitvarkyti, jei surastų 
tinkamesnį mokytoją.

—Nebuvęs svečias.

džio išdirbystės mechanikų ir 
daugi kitokių technikos exper- 
lŲ-

Lietuvių Mechanikų Sąryšio 
skydai veikia sekančiose vieto
se: Brooklyn, N. Y.; Bridge- 
port, Conn.; Philadelphia, Pa.; 
Chelsca, Mass.; Chicago, III.; 
Cleveland, Ohio; daugely j vietų 
organizuojasi.

Mechanikai privalote visur 
riniktiesi ir tverti Lietuvių Me-

WEAVER. ILL.

laiku pusėtinai paaugo narių 
skaičiumi, jų yra jau per ketver
tų dešimčių. Kai tokiame maža
me mfr*tclyje‘iw-ne«mž>».

dins “Kunigą Macochą” L. N. 
U. K. svetainėj, Herrine. Spek
takliu daugiausiai darbuojasi 
dd. S. Pariednis ir R. Pariednie- 
nė. — Ukanis.

Centras randasi Didžiajame 
New Yorke. Inžinierius V. 
Vaitkus yra pirmininkas. Są
ryšis yra inkorporuojamas 
New Yorko Valstijoje ant $200- 
000. Šerai parsiduoda po $50 
vienas. Turime iki pavasariui 
reikahia janią spėkų turėti gata
vą ir prisirengę stoti Į tikrąjį 
darbų.

Rašykite klausdami informa
cijų pas Oonllro raštininkų: J. 

.Kripaitis, 120 Grand St., Brook- 
lyn*, N. Y. — J. Kripaitis. 
________

LIETUVIŲ MECHANIKŲ
RYŠIS IR LIETUVIAI 

MECHANIKAI.

(Atsiųsta).

SĄ- Ūkininkų Balsas
ORGANIZMAI DIRVOJE.

’ Amerikoje susiorganizavo 
Lietuvių Mechanikų Sąryšis, 
kurio tikslas yra surinkti visus 
patyrusius technikoje žmonis, 
kadp tai: mechanikus prie įvai
rių mašinerijų išdirbinio, tai
symo ir valdinio; įvairius me
chanikus geležies bei medžio

kad su-

Daugelis mano dirvų esant 
vieta, kur nesiranda jokios gy
vybės. Toks manymas yra ne
teisingas. Kaip niekur gamto
je, laip ir dirvpje nėra amžinos 
ramybės; ir čia milionai organiz 
mų dirba, kruta — atlieka savo 
uždavinius. Didesne dalis tų or 
ganizmu priklauso augmenų 
karalijai. Vieni jų yra matomi 
paprastom akimi, pelės ir tt.; 
kiti nematomi be padidinamųjų

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdtovau kas 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir |>o 3 mėn. stovo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1090 sykių dėkuoju Salutaras įnylistų 
tMl 11 A 1 1 vf XT> i J linl/itl /Įtini i rfnivio « X t .. 4.. 1 r..., n

sa 
pa 
ge

kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 
SALŲ T AKAS

CHEMICAL 1NSTITUTI0N J. Baltrūnas, Prof.
1707 So. Halsted St., Telephone Canai 6417. Chicago

jos paliudymais. Tt.flpgi prityrusių angliakasių, ku

rie greitai gali gauti paliudijimus. Mes taipgi galime panau

doti kompaninius darbininkus.

Anglys 8 pėdų augščio
Nei g: ko, nei vandens nėra, penkios kasyklos čia pat 

prie augančiu miestų Witt, Hillsboro ir Nokomis, III. Uni

jinės kasyklos — mokestis kompaniniams darbininkams 

$4.75 iki $5.54 i dienų.

Atsižinojiniui rašyk p .s p. M. Pa'pir, Room 407, No. 2 
Smitbfield St., Piltsburgh, Pa., arba ateik tiesiog į Illinois 
Cot I Properties; Witt, Hillsboro ar Nokomis, Iii.

šiurkščios dirvos, kaip kad su
mala tie gyvūnėliai. Bcto, jų iš
raustas urvas padeda vėdinti ir 
nusausinti dirvą. Ypač tas yra 
labai naudinga pastoviose ga
nyklose ir laukuose. Be to, tie 
gyvūnėliai sunaikina daug kitų 
organizmų, kuiąe yra pavojingi 
augmenų auginimui.

Kirmėles. — Paprastas slie
kas yra labai naudingas gyvūnė
lis žemdirbystėj. Apie jį reikė
tų truputį plačiau pakalbėti. 
Garsus gamtininkas, Charles 
Qarwinas apskaitliavo, kad tie 
gyvūnėliai perleidžia per save a- 
pie dešimtis tonų sausos žemes 
kas met jiems tinkamose dirvo
se, drėgname klymate. Sliekai 
apturi savo maistą iš organiš
kos medžiagos, kuri randasi dir ’ 
voje. Kad apturėjus reikalingų | 
mlaislo elementų, sliekai ėda 1 
žemę. Kartu su organiška jie 
ima į save ir neorganišką Ined- 
žiagą, kuri jų viduriuose yra at
skiriama ir vėliau išmetamu Jau 
kan, kaipo išmatas. Padarytas 
urvas dirvoja atneša tą pačią 
naudą kaip jau augščiau buvo 
minėta. Sliekų judėjimas iš
maišo dirva: Apatinį dirvos

Agrikulturislas Wallny darė 
bandymų dėl sliekų naudingu
mo dirvoje. Jis padarė dvi di
deli skryni vienodos žemės 
Vienoj skrynioj jis sunaikino vi 
sus sliekus, antroj paliko. Taip 
prirengto j dirvoj jis pasėjo po 
lygių dalį kviečių į kiekvienų 
skrynių. Kviečiai buvo auginą-

Daktaras

John W. Sapalius 
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST.
Ofiso valandos

19:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544
Namai

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

VALANDOJ: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Lietuvoje dirbtuves ten reika
lingų daiktų bei mašinerijų iš- 
dirbimui.

Lietuva yra nuplėšta. Lietu
vos industrija da lig šiol vysti- 
ties negalėjo dėl karės priežas
čių. Beiks ten, pradedant nuo 
mažiausių naminių įrankių, 
kaip ir ūkio padargų, taipgi į- 
rankių ir mašinerijos fa'bri-

pamatysime randasi kaip 
dingų,.taip ir kenksmingų 
menų, auginimui.

Matomi organizmai.

Šios rūšies organizmų, 
klausančių prie gyvūnų karali
jos, randasi dirvoje bent trįs 
skyriai: gražiai (kurie griau
žia), kirmėlės ir vabalai. Apie 
kiekvienų jų trumpaipakalbė
sime.

nau- 
aug-

pri-

sckmės jo bandymų buvo to
kios, jog kviečių užderėjimas 
buvo kelis karius didesnis toj 
skrynioj, kurioj sliekai buvo

Vabalai. — Nors vabalų yra 
labai daug dirvoje, bet jie ne
atneša tiek naudos, kadangi 
jie nėra tiek veiklus kaip slie
kai, Trutaipai sakant, jie šutei 
kia nemažai organiškos medžia
gos dirvai. —A. Dvylis.

so, kas Lietuvos gyvenimą pa
gerintų ir judintų. Tų ' visų 
reikmenų visad iš svetur pirkti 
Lietuva neįstengs, o juk tai 
butų ir Lietuvos industrijos 
apvaldymas per svetinius kapi
talistus. Vokietija ir kitos Su
lįs to ir laukia, kad ten savo 
lavoninis rinkų gauti bei 
milijonais Lietuvos 

užkariauti.
Kad užbėgus kelią sVctimų 

šalių turčiams nuo užgrobimo 
Lietuvos fabrikų, lietuvių Me
chanikų Sąryšis su lietuviais me

I chanikais - amatininkais steng
sis palei savo išgalę tam Lie
tuvos reikalui padėti.

I Susispielus koletai tūkstan
čių mechanikų, kurių daugelis

savo 
pramonę

Gružiai. — Šio skyriaus gy
vūnėliai atsižymi savo veiklu
mu ypač pavasarį, kuolmet ja
vai ir daržovės pradeda dygti. 
Žeminė voverė, kurmis ir kili 
gyvūnėliai, berausdaini, sumala 
didelę apštį dirvos. Jie uoliai 
dirba netik daržuose ir soduo- 
so. I»x-t taipgi pievoso ii- lunkuo
se. Žiūrint iš vienos puses jie 
padaro nemažai blėdies: suga
dina pievas ir užsėtus javų lau
kus; ypač jų nemyli daržovių 
augintojai ir sodininkai. Lietu
vių šeimininkės yra nukirtosios 
galvą ne vienam kurmiui savo 
darže. Iš antros gi pusės jie 
atneša daugiau naudos ūkinin
kui, negut blogo. Jų darbas yra 
panašus į arimą. Artojas jokiu

Pinigyno sekretorius Glass 
gavęs prielankų atsakymų į pa
kvietimus kuriuos Prezidentas 
Wilsonas buvo pasiutęs per Val
stybės Departamentų Vidurinei 
ir Pietinei Amerikai, kad jos 
atsiųstų savo pinigyno tministe- 
rius ir delegatus dalyvauti an- 
troje. visos Amerikos finansis- 
tų konfcrencijąje AVJolshingto- 

ne, nuo 12 iki 17 d. 1920 ni. '

Pranešama iš Bostono, kad 
Belgijos valdžia tariasi su viena 
Amerikos firma dirbdinti loko- 
notyvų už $10,000,000.

Pranešama iš Madisono, Wis., 
<ad 6 pavietai nubalsavo išlei
sti $12,350,000 pataisymui vieš- 

bus augštai prasilavinusių inži- budu neįstengs taip sumalti kelių.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 10906 S. Michigan Avė.

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

Tel. Yards 723. Chicago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canai 257

$55'nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

/ "" rekordus, vartotas
h k 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros Šikšnos 
svetinei eilę ir ki- 
limų.

I Mes turime ke
ii RUnMMl 1 augštos klesos 
M lllJlkn I Phonografų, kuriuos Sfl mes parduosime už
IįN bile pasiūlytą kainą

II II už'tai kad mes turi-JI V u>e pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGF 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

u liomis nuo 10 iki 4

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECK’S DEP. STORE 

3323—25 So. Halsted st.,

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas Ir Lnbaratorlja: 1025 W. I8th 
St. netoli FUk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
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“Aušros”
Mokykloj

| Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 

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

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

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
nentidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

d
2)
3)
4)
5)

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apMČiimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak, 
Nedėliornis iki 6 vai. vak. Subato
mis vi.są dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1115 So. Halsted St., Chciago.

įsteigta 1907

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui, vaisių koše 

lel ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
bcliais, kulbelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

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

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

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

AUKSO VERŠIS.
Navijienv k n y n a s isijcijo ši

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
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Reiškia, streikas -atsiekė 

mthuanian dail< savo tikslo; jisai tapo laimė- 
- kas. Ir kad tai yra taip, tai

L0bi^ud exeep ku?dByi?7 liudija ir tas faktas, kadUie Lithaanian New* Pub. Co, Ine. t 7., , . . . ,Anglijos valdžia baisiai pyk
sta ant geležinkelių darbi
ninkų., Lloyd George, aną
dien laikydamas kalbą pie
tuose, kuriuos jam parengė 
Londono mayoras, su di- 

' džiausįu įnirtimu užsipuolė 
fh»ujienos eina kasdiena, Išskiriant anį geležinkeliečiu streiko; 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben-1 0 . . . . _
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, Vadino U “prUSISku” ir Sake, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago je — pačtu.

Metams ..................................
Pus^i metir • *.......................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ........ ..
Viena mėnesiui ....................

Chicagoje — per ■•Motojo*: 
Viena kopija ....................
Savaitei ....................... .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, | 
pactn:

Metams ................................... 15.00
Pusei metų .....................  L...
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui .................  65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) 

Metams ................................. $7.00
Pusei metų............................ ( 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Editor P. Grigaiti*
1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILLINOIS.

rių liko nuteisti ilginus metams 
kalėjiman. Dabar, kuomet iš
ėjo aikštėn policijos darbeliai, 
žmonės vis labiau ir labiau kal
ba, kad T. W. W. nariai liko nu
teisti pasidė'kojant kapitalistų 
sąmokslui. Laikraščio “Austra- 
lian Worker” redaktorius, H. 
E. Boote, kuris ir pirma nema
žai dirbo kalinių išteisinimui, 
dabar dar uoliau stvėrėsi to dar-

Telephone Canal 1506

kad jisai buvęs mėginimas 
stverti už gerklės valstybę 
ir smaugti ją tol, kol ji pasi
duos”. Argi valdžios galva 
taip plūstų geležinkelių dar
bininkų streiką, jeigu jisai

S6.00 . 3.50 
. 1.85 1.45 .. 75 oininKų streiką, jeigu 
n 02 butų buvęs parduotas? 
.. 12 .. 50) Kodėl tečiaus Anglijos 

darbininkai, pajiegusieji lai
mėt šitą didelį streiką, nepa- 

300 sistengė tuojaus visai par
blokšti valdžią? Tą klausimą 
išrišti Anglijos darbininkai 
gali geriaus, negu mes. Bet 

'galima numanyti, kad jie 
mėno, jogei laikas galutinai 
atakai dar šiandie yra nepa
togus. Valdžia da yra stipri, 
turėdama savo kontrolėje 
tas kariškas jiegas, kurias 
ji sumobilizavo karės laiku; 
o darbininkai dar nėra at
siekę augščiausio laipsnio 
susiorganizavimo ir vieny- 

master at Chicago, 111. Oct. 13, 1919 bės.

Bet juo tolyn, tuo valdžios 
padėjimas darosi keblesnis; 
visuomenės sluogsniai, kurie 
nesenai dar pritarė jai, vie
nas po kito kreipiasi prieš 
ją. Tuo tarpu darbininkų 
jiegos vis didėja; jų organi- 
zacijosdeina stipryn, jų įtek
mė visuomenėje vis labiaus 
auga. Laikas prie dabartinių 
spyglį Anglijoje darbinin
kus stiprina, o darbininkų 
priešus silpnina. Todėl dar
bininkai nemato reikalo sku
bini ies su “generaliu mu
šiu”. Jiems dabar rupi visų- 
pirma pataisyt savo pozici
jas ir geriaus sutvarkyt sa
vo jiegas.

Ir tą jie atlieka pasekmin- 
giaus, negu bent kurios ki
tos šalies darbininkai.

Deportuojami internuotieji 
vokiečiai.

Bėgiu liepos ir rugpjūčio mė
nesių iš Australijos išplaukė Vo
kietijon keletą transportų, su in
ternuotais vokiečiais. Daugelis 
internuotųjų vežama prieš jų 
valią, neatsižvelgiant į tai, kad 
jie turi šioj šalyj nejudinamojo 
turto. Jie griežtai smerkia ape
liacijos teisinus, kur jiems pri
siėjo aiškinties, kodėl jie nepri
valo būti deportuojami. Esą

Delei Anglijos " 
darbininkų streiko.
Truc translation filed with the post-' 
1
as reųuired by the act of Oct. 5, 1917

Tie karštakošiai, kurie 
niekina viską, kas tik nėra 
tiesiogine revoliucija, dabar 
pradėjo rėkti ,kad Anglijos 
darbininkų vadai “pardavė 
darbininkus”.

Jie rėkia taip todėl, kad 
geležinkelių darbininkų 

streikas tapo sustabdytas, 
kuomet valdžia sutiko išpil
dyti didžiumą darbininkų 
reikalavimų. Tie karštako

šiai, mat, norėjo, kad strei
kas tęstųsi, vis labiaus plėto- 
damasis, tol, kol jisai apims 
visą darbininkų klesa ir pa-

sai netesingai. Daugelis depor- 
tuojmų yra atskiriami nuo savo 
žmonų ir vaikų. Jie manė, kad 
karei pasibaigus, jie bus paliuo- 
suoti, bet vieloj to, lyg kokius 
kriminalistus, juos vežta lauk iš 
šalies. Kiek žinoma, jau depor
tuota apie 4,000 žmonių.

Smerkiama Whitleysf pieną.
Daroma pastangų įgyvendinti 

New South Wales’o valdžios 
dirbtuvėse (prie geležinkelių ir 
tramvajų) ir didesnėse privati
nėse įstaigose Whitleys sumany
mą. Unijistai visu griežtumu 
smerkia tą sumanymą ir sako, 
kai tai daroma tuo tikslu, idant 
pakrikdžius unijas. New South 
Walseo Darbo Taryba ryžosi vi
sais galimais budais kovoti prieš 
to pieno įgyvendinimą.

RUSIJA.
New Yorkas. — (Anti-Sovie- 

tų laikraštis smerkia intervenci
ją). “Valdžia, kuri yra remiama 
svetimų šalių durtuvais ,negali 
būti nacionalė valdžia ir negali 
varyti šalies rekonstrukcinį dar 
bą“, sako žymus menševikų žur
nalas, kalbėdamas apie talki
ninkų teikiamą paramą admiro
lui Kolčakui. Tatai skelbia čio
nykštis Rusijos Sovietų biuras.

Biuro pranešime sakoma:
“Naše Dielo“, dešiniųjų Ir

kutsko menševikų laikraštis,
Vienas “komunistų” laik

raštis stačiai sako, kad Ang
lijos darbininkų vadai, su
taikydami streiką, sulaikė

revoliucijos įvykimą-
Kritikuot tokią žioplą pa

saką 20-ame amžiuje butų Pasaulio Darbininku 
bereikalingas darbas ,nes^ Judėjimas 
šiandie kiekvienas sveiko • J
proto ŽmogUS Žino, kad keto- Truc translntion filed with the post-
tasyasmenų — “vadovų” — 
negali nė, padaryt revoliuci
ją, nė sulaikyt ją.

Klausimas tečiaus gali kil
ti ve kame: ar Anglijoj ge
ležinkelių darbininkai, pa

liaudami streikuot, ne per-, «■’» iiuou<iujuD, xuut«-
daug nusileido Valdžiai? Ar n.inkai Paskinta tą armiją, kaip 
jie neišsižadėjo laimėjimo, L. .....

Inastcr at Chicago. III. Oct. 13, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
Aut' ralijos kareiviai Rusijoj?

Murmansko pakrantės armi
joj randasi apie 60 oficierių ir 
karti vi u iš Australijos. Talki-

žinia, tuo tikslu, kad kovojus už
kurio galėjo atsiekti, strei-l * '“‘vertus so-
kuodami ilgiaus?

Geležinkelių darbininkų 
streikas, kaip rodo plates
nės žinios, ateinančios da
bar. kilo visų-pirma todėl, 
kad valdžia rengėsi numušti 
algas, išgautas karės laiku. 
Jeigu šitas valdžios pasikė
sinimas ant geležinkeliečių 
butų pavykęs, tai algų maži
nimas butų prasidėjęs viso
se industrijos šakose.

Ar darbininkai atrėmė ši
tą pasikėsinimą? Pilniau
siai! Streiku jie privertė 
valdžią prižadėt nemažint 
darbininkų algų tol, kol gy
venimo brangumas bus di
desnis, negu buvo prieš ka
rę-

Bet jie ne tiktai atrėmė 
valdžios ataką, o ir iškovojo 
daugiaus, negu turėjo. Jie 
privertė valdžią pripažint 
kaipo minimumą algų gele
žinkelių darbininkams 50 ši
lingų savaitėje (prieš karę 
mažiausia geležinkeliečių

vietų valdžią. Australijos ofi- 
cieriai ir kareiviai louosu noru 
stojo artnijon. Rugpjūčio pra
džioj Darbo Panti jos nariai pa
reikalavo parlamente, kad butų 
paskelbti vardai tų kareivių, ku 
rie savo no u nuvyko Rusijon, 
idant kovojus prieš Sovietų val
džią. Bet valdžia, kaip ir pa-' 
prastai, da S atsakymą, kad ji
nai nieko 1 ežinanti apie tai, jo- į 
gei Rusijoj butų Australijos ka
reivių.

Bet Dar’ o Partijos nariai de
da pastang į ,kad sužinojus var
dus tų kaieivių; jie renka var
dus 4r tų Australijos kareivių, 
kurie kovojo prieš airius Dub
lino sukilime. Neaplenkiama

si si’ ka-pivlMs. Tai daroma 
tuo tikslu, kad ateityj butų ga
lima žinoti apie tų ponų patar
navimą demokratijai.
Nauja agitacija delei I. W. W. 

Kalinių.
Sydney skelbiama sensacinių

lą, kjur apibudinama Sibiro gy
ventojų sentimentas link talki
ninkų intervencijos. Sulig to 
laikraščio, intervencijai prita
ria lik dešiniųjų (monarchistų) 
partija. Visos socialistų ir li
beralų i>artijos priešinasi inter
vencijai. Žymiausias kadetų 
laikraštis, “Otečestvcnyja Vie- 
domisti“ griežtai smerkia inter 
venciją. Indomu pažymėti tą 
faktą, kad tas laikraštis yra Bie- 
lorussovo orgiinas. Gi pereitą 
gegužį Kolčakas buvo paskiręs 
Bielorijssovą komisijos pirmi
ninku prirengimui įstatymų vi
sos Rusijos Steigiamajam. Susi
važiavimui. Jo organe tilpo vi
sa eilė strtaipsnių, kur perspėja
ma prieš kvietimą militarės pa- 
gelbos.

“Tie straipsniai parodo“, — 
sako Naše Dielo, — kad vadžia, 
kuri yra remiama svetinių šalių 
durtuvai, negali būti nacionalė 
valdžia ir negali varyti rekons
trukcinį darbą; kad toki valdžia 
negali būti populere tarp žmo
nių, nes ji bus i>alaikoma sve
timų šalių įsibriovimu; kad net 
Maskvos užėmimas pagclba sve 
timų kareivių negali garantuo
ti valstijos sutvarkymą, nes kaip 
greit bus ištraukti svetimįų, ša
lių kareiviai, taip greit prasidės 
šalyj anarchistai. Tas takias 
verslų ilgesniam laikui palaiky
ti šalyj svetimus kareivius, ku
rie turėtų vesti kovą siu Rusijos 
piliečiais. O loki daylkų padė
tis nieko gefo neelmia rusų tau
tai“. 1'

SUVIKNYTOS VALSTIJOS. *•***..
New Yorkas. — (Streikuoja

5,000 darbininkų). 5,200 pianų
žinių apie įMilicijos darbelius, j lirbtuvių darbininkų suslreika- 
Susekta, kad du detektivai buvo vo spalių 2 <|. Jie reikalauja 
papirkti. O tųdviejų detektivą algų pakėlimo ir gerbsnių darbo 
pasidarbavimu 12 I. W. W. na” sąlygų.

Reikalajujaiųla 44 valandų 
darbo savaitės ir 6 dolerių die
nai mokes||ics.^ Dirbanti nuo' 
štukų turi gauti 7 dolerius die
nai. Už viršlaikį iš šventadienių 
darbą turi būti mokama dvigu
bai. ■

Organizatorius Rudolph Mo-Į 
dest pareiškė, kad 5,200 su vir
šum darbininkų pritaria strei
kui ir bile valandą yra pasiren
gę apleisti dirbtuves.

Socialistu Partijoje
Socialistą Partijos Principų 

Dekleracija.
■i ■ . .....-

Kų tik įvykusioji Socialistą 
Partijos nepaprastoji konvenci
ja sutaisė ir priėmė partijos prin
cipą deklaraciją, kuri bus kaipo 
įžanga į partijos konstituciją. 
Konstitucijoj padaryta nemaža 
permainų, ir tie taisymai išsiun- 

-tinėta visuotinam narių balsavi
mui. Socialistų Partijos princi
pų deklaracija skamba:*

PRINCIPŲ DEKLERACIJA.

ninku klesos padėtį, ir kuri padi 
dina tos klesos kovos jiegas 
šiandykščiai tvarkai dar tebe
viešpataujant.

Taika.
...Jv..—

Jungtinėse Valstijose 1918 m. 
įvyko 3,285 streikai ir lokautai. 
Karės paliauba buvo pasirašyta 
lapkričio mėnesyj. Gruodžio 
mėnesyj įvyko 247 streikai ir 
lokautai.

1916 m. Jungtinėse Valstijose

Genijus
Sėdėjau ant geležines lovos ir 

prisižiūrėjau į akmeninę aslą, 
kurioj matėsi pramintas siau
rutis takelis —. nuo vienos sie
nos iki antros.

Penki žingsniai šiaip... pen
ki taip.

Argi aš tatai pramyniau? — 
klausiu savęs.

“Ne, tai ne aš... Tik kelintas 
mėnuo kaip aš Čia žingsniuoju.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

įvyko 3,786 streikai ir lokau- Het kkta8ai >,kn“'o «>•'»' 8«iai
tai. Pirmais karės metais, 
1917, buvo 4,359 streikai ir lo
kautai. Antrais kares metais 

I streikų skaičius susįniažino. Te 
Įčiaus, vidutiniškai imant, jų bu
vo 250 kas mėnesį. Akyvaizdoj 
tų faktų, negalima pasakyti, kad 
industriniuose santykiuose įvy
ko “taika“. Industrinė karė— 
nepaliaujama kova tarp naudo
jamųjų ir naudotojų — tebėra 
toki jau aštri, kaip ir prieš pa
saulinę karę. Ji siautė karės 
metu ir tebesi aučia dabar, kuo
met rengiamąsi paskelbti visuo-

Partija yra poKįinė šios šalies 
darbininkų reikalų reikšdinto-1 gali vadinti lai taika, bet armi
ja; ji yra tarptautinio darbiniu- jos policistų, kareivių ^r kon- 
kų klesos judėjimo dalis. v stabelių kalba.prieš tai. Karė te-

Ekonomims šios dienos visuo besitęsia — nuožmi, brutalė ir 
menės pagrindas yra privatinė žiauri karė; kare'prieš moteris 
nuosavybė ir kontrolė visuome- ir vaikus; bado ir priespaudos 
nei reikiamųjų gyvenimo prie- karė. Ir ta karė tęsis taip ilgai, 
monių, ir išnaudojimas darbi- kol vienas žmogus galės pasa- 
ninkų ,kurie tomis gaminimo kyli kitam: “Tu dirbk, prakai- 
priemonėmis operuoja pelnui tuok ir uždirbk duoną, o aš vai
tų, kurie yra tų priemonių sa- gisin ją.”- 
vinilai. — Scott Nearing.

Valdančioji Amerikos klesa

įmintas...
Hga> ilga eilė pro mano akis 

praeina paniurę žmonių šešė
liai ir kai ką pasakoja.

Klausiausi jų bylos ir sėdė
jau. Bet kuo ilgiau tęsėsi jų 
kuklioji byla, tuo daugiau rinko 
si teteisiu, paniurusių šešėlių.

Jų buyo
Po to...

jauno graikštaus jaunikaičio še
šėlis — tokiom didelėm žyd
riom akim...

—Buk ramus, — tarė jauni
kaitis* Aš esini genijus. Jo di
delėse akyse sužibo tokia masi
nanti švieselė.

Jis pasakojo....
—Tik-ką aš perkeliavau dalį 

musų žemės ir prisižiūrėjau kas

Ant. Mitrikas iš Detroit ra
šo: “Jau metai laiko, kaip skil
vis ,nedirba. Viduriai kietis ir 
darosi daug gazų; ypač po val
gio. Buvau pas 5 daktarus ir 
viąi neranda priežasties. Ar 

galima butų surast priežastį, jei 
nuimtom X-spindulių paveiks
lą?”

Atsakymas: — Paveikslo nu
ėmimas parodys priežastį, jei
gu ji mechaniška, bet jei kito
kia, jis nieko neparodys. Bet pa- 
tarnina nuimt paveikslą dėl iš
tyrimo, ar nėra mechaniškos 
priežasties.

—• legionas.
Ties manim sustojo J. B. iš Detroit rašo: “Esu 

girdėjęs, kad yra specialistų, 
kurie sumažina nosį. Ar tai 
tiesa ir ar galimĮa tai padaryti?“

Atsakymas: Tokių specialis
tų nėra ir bul negali. Tūli no
sies iškraipymai ir išlinkimai 
kartais galima atitaisyti opera
cijos pągelba.

Skaitytoju Balsai
{Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LAUKINIAI ŽMONĖS.

Tų dviejų klesų interesai grieš 
lai vienų antriems prišingi. Ka
pitalistų klesos interesai yra 
išlaikyti dabartinę tvarką, lei
džiančią jiems atsiimti didžiau
sią dalį vaisių, kuriuos darbi
ninkai pagamina. Darbininkų 
gi klesos interesai yra gerinti 
savo gyvenimo sąlygas ir gauti 
įmanomai didesnę savo darbo
vaisių dalį dabartinei dar tvar-1 Nemažai yra parašyta knygų 
kai viešpataujant, ir stengtis, apie tą gadynę, kada žmones 
kad kuogreičiau tą tvarką pa- Į buvo laukiniame stovyje. Kaipo 
naikinus.

Kaip tik priešingųjų klesų na
riai imįa šiuųs faktus suprasti, 
jie ki(‘kvieiuiš stengiasi geriau 
jastatyti savo 
<itų interesus, 
eresų trynimasi ir yra tai, ką 
nes vadiname kelsų kova.

Kapitalistų klesa, kontroliuo
dama senas politines partijas, 
ionlroliuoja kartu ir valstybės 

. iega^j ir naudoja jas savo po
zicijai apginti ir sustiprinti. Be 
šitos valstybes galios kontroles 
. i negalėtų savo ekonominės ga- 
ios išlaikyti. Deltogi darbinin

kai turi paveržti tą kontrolę iš 
<apilalistų ir jos galią pavartoti 
naujai visuomenės tvarkai į- 
steigti — įsteigti, kooperatyvę 
jeudrovę.

interesus prieš 
šitas gyvas i 11-

tašyk le, laukiniai žmonės pasi
žymėdavo savo nuožmumu, 
žiaurumu.

Musų laikų žmonės skaito sa- 
ve civilizuotais. Tečiau dirstelė
kime į tą civilizaciją. Pažiūrė
kime, ar daug kuo skiriasi “civi- 
zuoti“ žmonės nuo seniaus gy
venusių laukinių žmonių. Tas 
skirtumas stebėtinai menkas. 
Žinoma, aš neturi onienyj tų 
žmonių išvaizdą. Savo išvaiz
da laukimai žymiai skyrėsi nuo 
mūsiškių žmonių. Visas kas 
man rupi, tai žmonių elgimos.

Kada darbininkai surengia 
demonstracijas arba sustreikuo
ja, tai keli policistai “apsidirba“ 
su jais: daužo jiems galvas taip, 
kad jie ir ačiuot nespėja. Bet 
štai kįla Chicagoj rasines riau
šės. Darbininkų ūpas pasidarė 
toks Jkąringas, kad net tūkstan
čiai policistų neįstengė jų suval
dyti. Arba imkime Omaha, 
Nebraska. Kuomet juodveidis 
užpuolė baltveidę moterį, tai 
įtūžusi minia ne tik sudegino 
rotušę, bet ką lik nepakorė mie
sto majorą, šimtai policistų jie

—Ėjau nuo vieno kalno iki 
kito, nuo vienos juros iki kitai, 
nuo okeano iki okeanui...

—Mačiau musų gyvenimo 
daubas... Taip, tu nesistebėsi, 
kad musų gyvenimas toks dau- 
botas....
^-Rodėsi, kad mano sekėjams 

ten nėra vietos. Kiekvienas, ku 
rį aš apteikiau savo gausa, kurį 
palytėjau, vejama iš gyvenimo.

—Tik nykštukai paliekami...
—Visi žmonės turi stoti ties 

žemos kasdienybės saiku, ir 
kuris ten netelpa — guldomas 
Pokrusto lovon! Jų gabumai 
niekiama... išminas temdoma., 
jų grožis sukonevel^iama...

» —Gyvenimas perpildomas pil 
kuisiais nykštukais, o Pokrusto 
lova — iriano pasirinktaisiais...

’—Tu manaisi tik vienas toks 
esąs? Tu, kurio gabumus ir iš
mintį sekamosios gentkartėš tu
rėtų apverkti?.... Ne.... Šalia 
tavęs yra dar vienas žmogus — 
poetas, toks, kurio vardą visas 
pakulis mini. Ji jau dabar žmo 
nės dievina. Tai dar nevisa... 
Čia įmestas didis mokslo vyras 
kuriam buvo lemta atidengti

P. B—šis iš Chicago rašo: 
“Jau bus pusantrų metų, kaip 
iš oro eina į mano ausis pažįs
tamų ir nepažįstamų žmonių 
balsai. Kartais jie pasako daly
kus, kurie paskui atsitinka. Tie 
balsai mane labai nervuoja ir, 
kada aš klausiu, vien juokiasi iš 
manęsi, kiti duoda patarimų. 
Kas tai yra ir ar galima išgy
dyti?”

Atsakymas. — Yra tai proto 
liga, kas matyt ir iš jūsų rašto. 
Tuoj reiškia pradėt lankytis pas 
nervų ligų žinovą, kad jis rastų 
priežastį ir tinkamai gydytų.

Clintonietis iš Clinton, Ind., 
rašo: “Ar kenkia sveikatai turė
jimas kataro ir nesigydimas? 
Jei gydytis, tai ar geriau uosto
mais ar geriamais vaistais. 
Musų mieste lankosi daktarai siį, 
teatru, kuris egzaminuoja žmo
nes dykai ir visus randa ne
sveikus, bet reikia pirkti nuo jo 
vaistus nuo 5 dol. iki 25 dol. Ar

organizuoti darbininkų klesą 
nepriklausomai akcijai politikos 
dirvoj, ne tik kad savo padėji
mą pagerinus, bet taipjau, ir tai 
svarbiausia, revoliuciniais tiks
lais kad padarius galą išnau
dojimui ir klesų viešpatavimui. 
Tokia politine akcija būtinai rci 
kalinga, idant išliuosavus dar
bininkų klesą ir įsteigus tikrą
ją visų žmonių laisvę.

Tam tikslui atsiekti reikia, 
kad darbininkų klcša butų stip
riai ir tvirtai susiorganizovus 
taipjau ekonominėj dirvoj, 
idant ji galėtų tų pačių savo re
voliucinių siekinių atsiekti. So
cialistų Partija pašižada ir čia 
padėti darbininkams organizuo- 
ties ir vesti industrinę kovą už 
išliuosavimią.

Pamatinis Socialistų Partijos 
tikslas yra įvykinti visuomenės 
nuosavybę ir demokratinę kon
trolę ant visų reikiamųjų gami
nimo priemonių, pašalinti pel
nus, rentas ir palūkanas; pada
ryti taip, kad niekas negalėtų 
atsiimti vaisių dalies, neprisidė
jęs savo darbo dalim; permainy
ti visą musų visuomenę: iš da
bartinės klesų visuomenės pada
ryti visų lygių žmonių visuome
nę, kurtoj interesai vieno bus in
teresai visų.

Be šitų pamatinių savo tiks
lų, Socialistų Partija remia ir 
rems kiekvieną priemonę, ku
rios tikslas yra pagerinti darbi- bininkų randasi be darbo.

minią.
Pažiūrėkime dabar į antrą me 

dalio pusę. Areštuojama ir gru- 
doma į kalėjimjus darbininkų 
vadai. Ir viskas eina sklandžiai. 
Tie patįs darbininkai, kurie dėl 
niekų buvo gatavi savo gyvas
tį aukauti, dabar nei mur-mur. 
Del kokio tai juodvoidžio jie pa
darė n^psakomlų nuostolių. 
Nuostolių — kam? Gi patįs sau. 
Juk miesto rotužė buvo pastaty
ta tų pačių žmonių pinigais?

Ar tai ne laukinių žmogių dal
bas?

Sakysime, jei Omohoj butų 
buvęs įkalintas drg. Debsas, tai 
nė vienas nebūtų norėjęs dėlto 
nė pirštu pajudinti. Jie bijo- 
lųsi policijos... Na, o kuomet 
užsinorėjo pakarti juodveidį, 
lai joki policija jiems nebaisi.

Tai tau ir “civilizuoti“ žmon
ikes. .. — Slapukas.

Žinios iš Berlino skelbia, kad 
nedirbančių skaičius Vokietijoj 
kaskart mažėja nuo birželio 
inen., bet dar apie 600,000 dar

Girdi tuos žingsnius teh, virš ta
vo galvos? — Penki žingsniai 
šiaip, penki — taip....

—Daug, daug jų randasi šalia 
tavęs... Jų pilnas šis akmeninis 
milžinas. Visi jie neįtilpo siau
rai! kasdienybės saikai)... Jų 
gabumai, jų išmintis buvo jų 
nelaimė. \

—Matai?...: Tai mano pasi
rinktieji pramynę šią akmeninę 
aslą. Jie čia žingsniavo melus, 
dvejus—daug daug mielų... 
šimtmečiais.’

■—Girdi: gyvenime, pilkajame 
kasdieniniame gyvenime — ten 
smegenų nėra... Visi jie su
grusti į šį akmeninį karstą.. .Tai 
yra ta milžiniškoji kaukuolė, 
kur pripildyta geriausiomis 
žmonių smegenimis...

—Atsimeni didįjį pasaulio Iš
ganytoją? Pilkieji kasdienybės 
nykštukai jį taipjau persekiojo.. 
Jis buvo jiems nepaprastas, jis 
netilpo pilkosios kasdienybės 
saikai) ir tie nykštukai prikalė 
jį — ant kryžiaus! Jis buvo 
jiems pavojingas.... nusidėjė
lis. ...

—Girdi? Jeigu tai atsitiko su 
pačiu Dievo pasirinktuoju, tai

Atsakymas: — Kataru vadi
nama chroninis gleivinės plė
vės uždegimas bile kur, todėl 
klausiant apie jį, reikia pasaky
ti, kur jis yra. Vienais vais
tais be kitų priemonių jokis se
nas uždegimas nesigydo. Reikia 
eit pas (laktarą gaut patarimų. 
Už dyką egzaminuoja ir bran
gius vaistus pardavinėja tik 
šarlatanai, kurie negerbia pro
fesijos ir apgaudinėja žmones.

J. Zulanas iš Chicago, rašo:
1) Kokie yra symptomai, kuo
met sergi nervų liga? Ką skau
da ir ar galima išgydyJJ? Jei

kožnas daktaras supranta tokias 
ligas, ir ar yra jos limpančios?

gai gali sirgti žmogus?“
Atsakymas: —
1. Nervų ligų yra pusėtinas 

skaitlius, pav. nuomaris. Kyšte
ria, neurastenia, neuritis, neu- 
ralgia ir 11, ir kožna savo sy mil
teniais skiriasi nuo kitų. Jūsų 
klausime neminima jokia at
skira liga, todėl ir atsakymo 
būt negali. Vienos nervų ligos 
išgydomos į trumpą laiką, kitos 
reikalauja ilgo laiko, o trečios 
yra neišgydomos niekad.

2. Nervų ligas paviršutinai su
pranta kožnas daktaras. Jos 
nėra limpančios savo daugumoj 
bet tūlos, pav., vaikų paralyžius, 
smegenų plėvių uždegimas ir 
tūlos kitos yra limpančios.

— Dr. A. Montvidas.
šio gyvenimo 
nais?

Genijus nutilo.

su-

peros.... dar pasigiruo jo mu
sas. — Jio klysta! Mano pasi
rinktuosius jie gali persekioti, 
bet mane patį — ne. Aš cinu. 
Ateities vartai jau praviri... Aš 
juos atidarysiu plačiai ir nusive
šiu in’O juos savo pasirinktuo
sius. Tai aš padarysiu tuoj...

Tai taręs jis išnyko.
Manyje pradėjo bręsti nauja, 

pakili mintis!
—Vertė Antanas.

Iš Melbourne pranešama, kad 
amatu tarybos Australijos mie
ste atsisakančios rinkti delega
tus į \Vashinglono Darbo Kon
gresą.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krtminaiiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Dora 

visokius dokumentus ir pop teras.
Namų Ofisas:

3328 S. Halsted SI
Ant trečių lubų

Tel. Drovor 1810

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tol. Central 4411
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems asme
nimis: i

Jonui Andrlkoniui, iš Stakių, 
Anykščių pašto, 1.

j. V. Žilinskui, iš Rodos kai
mo, Gižų vaisė., 2.

Vincentui Grebliunui, su Vią- 
žaičių pašto antspaudu.

Kaži m. Jaruševičiui, su 
marių pašto parašu.

Laiškai galima atsiimti Nau
jienų. ofise asmeniškai, arba pa
štu, atsiuntus už 2 centu pašto

Ziež-

BRIDGEPORT.

Komunisto/’ aidoblisto ir so
cialisto prakalbos ir termas.

savo užduotis atliko neblogai.duoti kalbėtojui klausimų nė 
Tik Barškuliuus role išėjo tru- vienas jų neišdrįso atremti kal- 
putj silpnoka dėlei nemokėji- belojo iškeltų faktų. O jų ten 
nio žodžių. Geriausia atliko savo j)Uvo. Tik vienas drįso paduo- 
užduotį “Aliute,“ todėl ir pub- j p rengėjams sekamą “gudrų“ 
liką daugiausia prijuokino su 'klausimą: “kokią tiesą jus tu
šavo “laja, liga.“ Kiti tiiipgi at- r£jO(e rengti Šias prakalbas L. 
liko savo užduotis gerai. Potam s s 22 kuopt* vardu?“ Ir nie- 
padainavo trejetą dainelių Vieli- ;k<) jaugiau. () kiti jo bendrai 
nis choras vedamas S. Diliaus, j ivlėjo tarytum že-

- - Publikos buvo maža*. Gaila, I rd.lvę/ Talu klausėjui,
betriukšmaujnnt ir Dro Montvi. kad ciccnečiai tik tiek ftritaria žjnol bllvo tinkamai atsaky- 
............................................     c,hOTU‘; C^™8. nepašelpme Įa ))U(il()

draugija, mi nėsimų duoklių me Kįn js svct,li|1C(( i|<dejau 
kas nenori mpketi, o išlaidų tu- dh«nt«

oiutiąją uniją. Jam bekalbant ri gana daug. Kuomet jį kviečia Jsakjau, kad socialistai
ir Dr. Montvidas atvyko. Pasta- bent kuri draugija bei khtibas, l ‘ ‘ ./rx x • i •• A . T. v,. tai ne tokie, kaip tie komunis-. Montvi-, jie visuomet nori, kad choras . .

skusijas daryti.“ Teisingiau pa
sako, kad jis norįs būti čia — 
pirmininku! “Komlunistams“ 

sakius — pasikolioti. Bet d. 
Juzeliūnas neleidžia. Tada “ko
munistai“ pradeda keiti “so- 
cialę revoliucijų“: girdi, jiems 
reikalinga - - dešimtukų. Kada 
ir tas “komunistiškas“ grasini
mas negelbsti, ^vienas jų lyde
ris kuria ant pagrindų ir pasi-

<lo nesulaukiant pirmininkas 
perstatų kalbėti pramonietį. Ge
ležėlė. Tas kalbėjo apie vieną 
didžiąją uniją 
ir 
rasis kalbėtojas (Dr. Montvi- • jie visuopiet nori 
das) užpylė gerą kybirą šalto padainuotų porą dainelių ma- 
vai 
stų“. Jis rimta ir i v .
nurodė, kad darbininkai privalo' ras tarnNutų dykai arba už ma

žą atlyginimą, turėtumėt rem- vo nusivedę j savo mitingą. Ate 
ti jį, skaitlingesniu atsilankymu kad jie pradėjo viens kitą lojo-

Aš sakiau, kad socialistai

tai. Jų rengiamų prakalbų toi 
O tie..< tikndens ant įkaitusių “koniuni-1 žu atlyginimu arba visai už dy-, verta pasiklausyti, 

aiškia kalba’ką. Todėl kurie norite, kad cho sukauti temoka.
Ticsa, andads jie mane bu-

vienyties kaipo klesa ir neat- 
laidžiai kovoti už kiekvienų da
lyką, kuris darbininkų būvį pa
gerintų. Jis nurodė, kad darbi
ninkams yra nevisviena ką vei
kia valdančioji klesa. Jie turi 
žiūrėti, kad ji neuždėtų ant dar-

jo rengiamose pramogose.
— Albinas.

WEST SIDE.
^***«A*

Praeitą ketvergą, spaulių 9, 
Jaunųjų Socialistų Lygos 1-mo- 
ji kuopa surengė prakalbas — 
Mildos svetainėje. Kalbėti pa
kviesta “komunistas” Andrulevi 
čius ir socialistas Dr. A. Mont-' cializmas. 
vidas. Prakalboms pirmininką 
vo d. P. Juzeliūnas. Pirmiau
sia perstatė kalbėti Andrulevi- 
čių. Jis turėjo kalbėti paskirta 
tema “dėl labo J. S. L.“ Kalbė
tojas tečiaus, pasiskundė, kad 
jam nepaskirta temos, ir vieloj 
vienos temos jis tcntel pats pasi 
skyrė... well — kiek jam pati
ko. Jis, matyt, geras skaitliuos 
tojas: visą laiką tik ir skaitlia- 
vo — tas “temas”. Ir išskaitlia- 
vo labai greitai: į penkioliką mi
nučių. Tai padaręs jis apreiškė, 
kad “jau gana.“ Bet kad Dr. A. 
Montvidas dar nebuvo atvykęs, 
tai publika pradėjo nerimauti. fcvietoS ir Dailės Draugijos va- ]<a(] susirinkusieji 
Girdėjosi nepasitenkinimo, kad ^arą, įvykusį rusėjo 14 dieną. !]jnuls paduotų tuoj; tik nuro- 
veiklusis skaitliuotojas “temų“ Noriu pasakyti, kad tatai rašy-1 (]yta< kada bus kuopos susirin- 
perdaug greitai užbaigęs darbą: (]ainas aš neturėjau tikslo įžeis- kįin^H ir pakviesta atsilankyti), 
girdi, nors vieną jų reikėjo šiek- r draugjią ar pačius I 
tiek pratęsti... Bet Andrulevi- , juj< jr žinau, kad lošėjai yra 
čius bažijasi, kad “jau visa už- j paprasti sunkaus darbo žmones, 
baigta“. O jeigu kuri “tema“ ir įgavo rašinėliu aš todėl norėjau . 
nevisai ”” ’ ’ ’ “ *
—jis nebemanąs ją rišti. Tai 
dėlto, kad “prakalbų pirminin-

gą, jie todėl privalo dėti visas 
pastangas, kad tokį pasikėsini
mų tuojaus atrėmus, o ne ran
kas sudėjus laukti kol įvyks so- 

, čia jis ytin aitriai 
pašiepė musų “komunistus,“ 
kurie kitaip manančius darbinin 
kus pravardžiuoja savo priešais, 
išdavikais ir tt. Jo prakalba žmo 
nėms patiko. Einant nuo pa
grindų jį palydėjo gausus ap
lodismentai. Mačiau, plojo 
patįs komunistai.

Tuo prakalbos užsibaigė.
— Gvaizdikas.

L. S. S. 22ros kuopos 
prakalbos.

va

ti, tai ftš mečiau tą^komunizmą 
Dabar ir aš mailiau, kad sočia 
listai teisingi...

Taip dabar apie “komunis
tus” mano netik tie, kur buvo 
nuvesti į jų “mitingą”, bet ir pa
lįs rimtesnieji jų nariai. Pav., 
po prakalbų, besišnekučiuojant, 
du “komunistai” atvirai prisi
pažino, kad jų vadovai eina 
“kreivu keliu’,. Pirnta jie, gir

svetainėj. Kalbėjo Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis.

Tai buvo pirmos prakalbos 
po to, kada kuopa galutinai ap
sivalė nuo tų elementų, kurie 
joje kėlė triukšmą ir trukdė 
visokį socialistinį veikimų^ — 

'nuo “komunistų”. Ir jos pa
rvyko gerai. Žmonių buvo di*- 
į dokas būrys ir po' prakalbos 
penki asmens padavė užreiški- 
mą, kad jie norį įstoti L.S.S. 22 

Naujienų nr. 227 V. Girnius, kuopon. Ir tai be jokio rag£- 
apgailestauja, kad aš peikęs Ap- ninio (rengėjai mat neragino, 

• Dailės Draugijos va- i<a(i susirinkusieji savo užreiš-

BURNSIDE.

ir

Spalių 9 dieną, ketvergo
kare, L. S. S. 22roji kuopa su
rengė prakalbate M. Meldažio di, misliję, kad tie vadovai lik

lošėjus. rpa| rojo ]<a<] socializmo idėja 
nepalaidota, kaip kad iki šiol 
bubnijo musų “komunistai“.

i aiškiai buvusi išrišta ; jik persergėti juos, būtent: kadį.. Kalbėtojas kone, išimtinai xi- 
są laiką pašventė aiškinimui ko-

gas komunistų principams”; 
dagi vakarykščiame ketvirtosios 
“komunistų“ partijos susirinki
me reikalavęs, kad jie, “komu
nistai,“ nedrįstų eikvoti LSS. 
4-tos kuopos turtą. Tai mat!

“Komunistai“ užsispyrė.

M—CTI

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolcgijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 

! prityrusių mokytojų. Dr. A.
Montvidas mokina jmis mus 
lietuvių gramatikos klesą.

j ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St.

Arti Milvvaukee Avė.

ra i už “darbininkų reikalus ko
voja”, bet) kada jie patįs tarp sa
vęs pradėjo ėstis, tverti bent ke
lias komunistų “partijas”,/tai... 
“jie yra rong”.

Tai yra geras ženklas: jis ro
do, kad lietuviai darbininkai 
jau prhdeda atskirti grūdus nuo 

j pelų. Ankščiau ar vėliau 4ie 
buvusieji musų draugai, ku 
riuos komunistiški aukautojai 
buvo apdumę, sugrįž į socialis
tų eiles ir veiks kartu su mu
mis. — Socialistas.

Iš L.S.S. 22 kp. veikimo.

reikia geriau pramokti savo ro
les ir tt. O dėlto nereikėtų įsi- kių esama skirtumų tarp socia- 
žeisti. Juk šiaip, ar taip, kadrr lisltii ir įvairioj rųšies “komu- 
nespecialistai lankosi i tokius njstų” . Faktais' priparodė, kad 
parengintus, ale paprasti žino- j“i<OinuluStai“ visai nėra tas, 
nėlės vis dėlto ir jie turi šiokių 1 |<uo jįe skelbiasi: kad jie nėra 
tokių reikalavimų. Prastai su-1 (iarbininkų 
rengtas vakaras juos dažnai at- ,- - - - -
grasina nuo kito kadir geresnio );ų |Klsii'i(los.lviniQ ' tik 
vakaro.

Mano patarimas yra toks: 
Draugija turėtų rengti mažiau 
vakarų, o lošėjai—kad pasisten 
gtų geriau pramokti roles. Tuo
met visa bus gerai.

— B. J. Bronius.

**•* *►*« Wl• |.W, MMM

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25U

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

vfivvenimas yra 
tuščlta, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėllomis, nuo 10 iki U| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

'Z

IGNACAS BALIS

Paminėjimui metinių sukaktuvių musų brangaus globė
jo, kuriam jau suėjo metai laiko kaip persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Mirė jis Spalio 13 <1. 1918 m. 6 vai. ryto. Velionis tapo 
palaidotas Lietuvių 'Tautiškose Kapinėse; gimė Lietuvoj, pa
ėjo iš Kauno rėdybos Šiaulių apskričio, Laižuvos parapijos, 
kaimo Purplių, 35 metų amžiaus. Amerikoje išgyveno 9 metus. 
Velionis buvo vedęs, paliko dideliame nuliūdime moterį ir 
mažus vaikelius. Duktė Julija 6 metų ir sūnūs Ignacas 5 me
lų ir du broliu Juozapą ir Izidorių. Lietuvoj paliko motiną 
dvi seseris ir brolį. Velionis buvo doras žmogus dėl giminių, 
draugų ir pažįstamų, visi liekame nuliudimc dėlei mirties mu
sų draugo ir pasiliekame nuliūdime ant t visados, moteris ir 
maži vaikeliai. Metai lako praėjo, bet mano širdies skausmai 
neužgeso; mano širdis alpsta, kai klausia vaikeliai: “Mama 
kur musų papa”? Dar kartą tariu ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, gimtnė’ms, draugams ir pažįstamiems. Tegul bū
na jam lengva šios šalies žemelė.

ROZALIJA BALIENĖ
2834 W. 36th PI., Chicago, III.

jo,

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krovą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuonm įųs esate trumpa- I 
regis arba toli regis, pasitarkite Į 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmimč su
teiks jums geriausias r^sekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* ir gerkles li«u. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite į mano parašą. •

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

Dr. A. R. Blumenthal

ginčai, rietynės, — nebegalima 
nė turinio kalbos besugaudyti; 
tik atskiri žbdžiai šaudomi: 
Naujienos, “melagiai,“ .^mo
kai,“ Grigaičio uodegos, “kol- 
čakiniai.” Taip be prasmes, be 
galo. Keletas žmonių sėdi kėdė
se. Vienas nuėjo už stalo užrei- 
škia, kad 37 kp. susirinkimas 

. atidarytas.. .
Priešais, nuo durų, kilo opo- 

kad zicija. — Kas tave įgaliojo susi 
’ rinkimą šaukti? Kaip drįsti 
pavartoti musų kuopos vardą? 
— Protestuojam, protestuojam!

Truputį nutilus pirmininkas 
vėl atkartoja:

Kas nori pasilikti po senovės 
prie Soc. Partijos, paduokit sa
vo mokesčių knygeles užrekor- 
duoti.

Vėl lermas: — Mes socialistai, 
(iniusų kuopa, musų sąjunga, 
mes turiine savo pirmininką,

ONA DOVYDAUCKAITĖ 
po motina Blaževičiutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 d. 10 vai. vakare. Ve
lionė likosi pervažiuota auto- 
mobiliaus, turėjo 6 m. amžiaus 
gimusi Amerikoj. Laidotuvės 
įvyks l’tarninke, spalio 14 d. 
9 vai. iš ryto į šv. Kazimiero 
kapines. Kūnas randasi pn. 
3327 Ahburn Avė., Chįcago. 
Todėl kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus atsilankyti ant 
laidotuvių.

Pasiliekam nuliudimc moti
na Dom.icelė ir tėvas Jonas 

DOVYDAUCKAI.

L. S. S. dvicdšinits antroji 
kuopa tebegyvuoja apsivalius 
nuo visokio plauko trikšmada- 
rių, kurie dėjo pastangų, 
Westsidės socialistų kuopą su
griovus. Bet šito jie neaitsiekė. 
Tiesa, tie revoliucionieriai irgi 
buvo pasivadinę socialistais, kad 
galėjus įstoti kuopon ir “išėst” 
veikliuosius socialistils, kaip 
drg, Grigaitį Strazdą ir kitus, 
kurie daug laiko ir energijos pa
šventė, kad kuopą pastačius ant 
tvirtų nesvyruojančių pamatų. 
Kitai]) negalėdami užvaldyti kuo 
pos, jie sumanė tai atsiekti riks- nies ]lirjn^e sav0 pirmininką, 
niu n jau buvo bepradedą suda- ]<as tave i§r]nko, tyas įgaliojo?.. 
ryti didžiumą. Mat, socialistai Tll ncturi ticsos čia_ vienas 

triukšmadarių, neva pirminin
kas, ištraukia iš kišeniaus suvy
niotą popierį ir rodo:—

—Štai čarteris pas mane, kiše- 
riiuje, neturi tiesos susirinkimą 
laikyti... musų čarteris...

—Vyrai, vyrai! nebūkite pie- 
menįs... — ramina

Apvogė paštą

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Dingo siuntinys su 15,000 
dolerių.

Cbicagos pašto vyriausybė 
praneša, kad nežinomi piktada
riai šiomis dienomis pavogę vie 
ną rišu IĮ, kur buvo penkiolika 
tūkstančių dolerių. Sąryšyj su 
tuo buvo ereštuoti du jauni vy
rai, bet vėliau juos paliuosuota.

Pašto valdininkai darą pastan 
gų, kad susekus vagilius ir de
ramai juos nubaudus.

vieny tojai, o jų 
skaldytojai. Jie apie darbinin 

kalba, 
bet prisidėti prie to pasiliuosa- 
vimo darbo nčnori. Darbinin
kų būvio pagerinimas, jų kova 
už organizavimosi teisę, už 
trumpesnes valandas darbo, di
desnes algas — tiems komunis
tams visai nesvarbu. Jie lik 
kalba ir kalba — apie revoliu
ciją. Gi tuos, kur jų dek lai na
cijoms nepritaria, bcT eina į 
darbininkų minias, organizuoja 
jas ir šviečia — “komunistai” 

M ,. r i vadinu parsidavėliais, pardavi- Nedėhoj, spalių O dieną, J. . . . v . .... , . J f kris, socialburzujais ir kito-Jukniaus svetainėje, LSS. ido ... . ., -v . ... kiats. Ciajau kalbėtojas nuro-kuopos mišrus choras buvo su- .. .
rengęs šaunų pramogų vakarų.'1'^ ka< <«>«> galu b-

| Buvo vaidinta dviejų veiksmų "asal P^ihuosav-i-
| komedija, “Malkinė ir mulkiu- 'l!as alel!> tuomet, kada ,iie 

• v. i i i--..- bus tvirtai susioraanizave, ka
da jų organizacija išaugs tuo 
milžinu, kuris netik savo fizi- 

jne, o ir dvasine spėka viršys 
jLuržuaziją - kapitalistus. Tatai 
tsakydama.’ ji-.3d'aipjau nurodė, 
kad socialistai visai nemano n t 

įtiekti socializmo tik įvairiomis 
reformomis. Už reformas, pa- 

! gerinimą darbininkų būvio jie 
kovojo tik tuo tikslu, kad da- 

įVus darbininkams progos ge- 
; riaii-tvirčiaii susiorganizuoti, 
i kad jie, turėdami geresnes są
lygas — trumpesnes valandas 
darbo ir didesnes algas — taip
jau turėtų daugiau progų švies 
lis, perniiatyti-prisirengli prie 
savo galutino tikslo — Socializ
mo. Jokia yra socialistų po
zicija.

Susirinkusieji visą laiką aty-

Vramogy Vakaras.

' tojai“. Lošimas pavyko; lošėjai

nenorėdami klausytis jų “revo- 
liucioniško“ triukšmo, buvo 
nutarę iš kuopos pasitraukti. 
Bet taip buvo neilgai. Socialis-

L. S. S. kuopas. Ir dabar LSS. 
22-ron kuopon gali priklausyti Į 
tik sociaiilst.ai, o kairiasjiarnianis 
leista atsikvošėti, suprasti kad ’ konstuLcijąr hmm įsta-
Socialistų Partija yra tvirta ir jįe parodys kas turi tiesą,
jos nariai mokčjtvir moka ap-Į() kas ne. Ko čia lennuoties.

Kas nori gali eiti su .komunis
tais niekas nekliudo... O jei 
kurie, nori pasilikti prie parti
jos —• kas Čia kam skauda.

Pirmininkas vėl šaukia: — 
Norit pasilikti socialistais — 
paduokite kiiygutes...

Vėl haru! haru! haru!

gint save no visokios rūšies ele
mentų.

Taigi LSS. 22-ra kuopa dabar 
ir vėl atsistoja ant tvirtų kojų. 
Tatai parodė percitasai kuopos 
susirinkimas, spalių 10 dieną. 
Susirinkime dalyvavo didokas 
būrys draugų ir draugių. Jisai 
buvo tvarkus ir daug svarbių 
dalykų tapo nutarta.

Beje, Kalėdų dieną kuopa ren
gia šaunų pramogų vakarą p. 
Meldažio svetainėj. Išrinkta ren
gimo komisija, kuri žada pasi- 
darbuot, kad rengiamasai LSS. 
22 kp. Kalėdų vakaras butų pul
te jaukiausias negu kada nors 
phlma. —Ant. Jusas.

iš šalies

tas

—Kas keliate triukšmų? iš
eikite—prabilo organizatorius. 
—Šauksime savininkų svetai
nės. Mes paėmėm svetainę, 
mes ir laikysim susirinkimą... 
Kas nepritariate išeikite. Ant 
žodžio ir savininkas atsistoja du 
rįse. Aukautojai truputį nuri
mo, ėmė ra gin ties: “Palikim 
juos, einam-einam... ko čia 
mums su tais... Čia koliojimai

NAUJIENŲ DISTRIKTAS' i,asii,>'lf dar l,lale""c, ,va«a ’ 

» • • • • •............... l\ir trintu)

WELL, AR PONAS PAPATHE- 
ODOROKOUMUNDINGIOLO- 

MACHALOPOPUIOS LAIMĖS?

Telephone Yards 5032

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

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

r
Phone Pullman 621 

DR. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-------------- ofisai --------------  
319 Kcnaington Avenue 

' 10737 So Michigan Avė.
Kalbu lietuviškai

Tamstos galbūt žiuote, l^ad 
ponas Gustas Papatheodorokou- 
mundingiololmachalopopulos tu 
ri savo krautuvėlę 1202 So. Ke- 
dzie gajvej? Bet jus nežinote, 
kad Pa pa t heodorokou mundin g- 
iokimachalopopulos turi mažą 
priepuolį. Tatai dabar pasisako 
pats Papatlieodorokoumunding- 
iolomachalopopulos. Jisai yra 
toks. Kadaise geras žmogus, 
Sol. R. Bol žadėjo paliuosuoti 
jį, taigi ponų Papatheodoro- j

koumundingiolomachalopopu- ' (šoferiai) galį važiuoti taip greit 
los, nuo drafto. Tik ponas Pa- 
patheodorokommmdingioloma- 

chalopopnlos turįs užsimjokėti 
vienų šimtų dolerių. Sutarta 
padaryta. Bet... nuo drafto ji
sai neišliko, ir dabar apskundė 
gerąjį žmogų, La Holų džiodžei. 
Kokios bus tos bylos pasekmes, 
apie tai galėsite pasiteirauti pa-

Tclephdne Yards 5834

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

k

Mes perkame Liberty Bonds 
I už pilną “Cash” vertę, 

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 

I Utarninkais, Ketvergais ir 
j Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St«.

*

lydėjo jį gausiais aplodismen
tais. /.

Nors kalbėtojas be pasigaile 
jimo ėmė nagan ' konninisliis”, 

JĮ bet užbaigus kalbą ir leidus

įvairųs įvairiausi, kad by vieną 
jų suminėjus 
nuoti skaitant.

Daugiausia “atsižymėjo“ tū
las Jurgaitis (tyčia paklausiau 
kas): tai]) puikiai koliojasi!. .. 
Pamaniau sau. kad tas žmogus 
lietuvoje bandą ganytų, ir taip 
liežuvį laidytų... Oi, gautų, gau
tų, gerai su pančiu skersai nu- 
garą nuo tėvo ar šeimininko! 

Apie O čia partijos reikalus svarsto, 
8 vai. vakare būrys žiiiioniii jau kitų veikimą kritikuoja, — pa- 
svetineje. O triukšmas, lermas sirodo, “susipratęs.

Jų “susipratimas.”
reikėtų raudo-

kaip tinkamai: jų “keisų” džiod 
že Stelkas nenagrinėsiąs tol,kol 
miesto valdžia neatsiųsianti to
kį žmogų, kuris išvalytų jo kor
tą taip, kad jame ne vienam ne- 
beprisieitų susirgti.

—Mm—M—ĮSM

Pranešimai

Spalių 7 dieną buvo LSS. 37 
kuopos susirinkimas Malinaus
ko svetainėje. Susirinkimų įsi
šaukė kuopos nariai, kurie ne
pritaria “komunistų,“ tik Mikai 
o nori pasilikti Socialistų Par
tijoj. .Susirinko liksiu per- 
organzuoti 37-tą kuopą. .

BH I . H

” — žemaitė

Mes atlikohie savo, pasakyda
mi, kad Papathcodorokouniun- 
dingiolomachalopopulos turi 
priepuolį.

DžIODžĖ STELKAS DAR 
STREIKUOJA.

Teisėjo Stoiko kortas dar ne
išvalytas ir jis streikuoja.
Sako, automobilių važnyčios - (Seka ant 6 pusi.).

Kensington. — LMPSA. 67 kp. su- 
.‘Arinkintas įvyks panedčlyj .spalio 
13 <1. kaip 7:30 vai. vak. Aušros kam
bariuose, 10900 Su. Michigan Avė. 
Drauges malonėkite susirinkti laiku 
ir naujų narių atsivesti. —Valdyba.

Cicero. — I MPS. 43 kp. .susirin
kimus buš Šiandie 13 spalių, kaip 
7:30 vai. vakare, Onos Tamuliui: ie- 
nrS svet. Visos narės kviečiamos at
silankyti 
kalu turime daug svarbių rei- 

—A. Dočkienė.

Ū-.8,

i
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NAUJIENOS

Garfield
Draugi] 

rinkimas

Lietuvai Gelbė- REIKIA DARBININKŲ ' REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲĮIEŠKO KAMBARIŲ KEIKIA DARBININKŲ ,Park
,s 38 Skyriaus ekstra su- 
įv\ks Utarninke, Spalių 
30 vai. vakare, J. Engels 
\V. Harrison St. Meldžia- 
narius atvykti,nes yra 

kurie reikia be ati- 
> nutarti. Taipgi naujus nu
minėjus kviečiame atsilanky- 

—Valdyba.

PARDAVIMUI t

3720
• įsus 
ių reikalų

VAKIN'AS .11! ŠKO kambario 
Brighton Parko apielinkėje ,*ie lie
tuvių ant antrų lubų. Jei kur randa
si meldžiu atsišaukti 

l. G1RDZIUNAS
2543 W. 47th St., ('hieago.

MOTERŲ
VYRŲ VYRŲ

i ius ir 
ti

k p. mišrus choras rengia 
gruodžio 20 d. M. Meldažio 

Draugijų ir kuopų prašome 
nerengti tą dienų jokių pramogų 

Komitetas.

LDLD. 45 kp. susirinkimas bus 
utarninke, spalių 13, kaip 8 vai. va
kare. M. Meldažio svetainėj 2242 W. 
23 pi. Visi draugai ir draugės turit 
atsilankyti, nes bus renkama Centro 
valdyba ir šiaip turime daug svar
bių reikalų. — Sekr. Ant. Jusas.

LKS.

i SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ir visi parankamai 

dykai moteriai arba vedusiai porui, 
tokiai, kmi dienomis nedirbtų ir 

galėtų pridaboti mano 3 metų mer
gaitę. Galite klausti dienų arba va
karais.

.1. Shalkauskas, 2731 XV. 38 Place, 
2ros tūbos, Tcl. McKinley 5284.

IŠSIRANDAVO.!A ruimas dviem 
vaikinam. Elektros šviesa, maudynė 
telefonas.

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks utarninke, spaliu 14 d. M. Mel- 
dažio svet. 2244 W. \V. 23 pi. lygiai 
7 vai. vakare. Nariai ir narės malo
nėkite atsilankyti paskirtu laiku

—Valdyba.

3117 So. Union Avė., Chicago

PARANDAVO.HMUI 2 kambariai 
vedusioms žmonėms be vaikų $4,00 
mėnesiui; duosiu šiluma ir elektros

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos bertaini- 
nis susirinkimas įvyks nedčlioj,: 
spalių 12 d., 2 va L po pietų, 
Zwiazek Polski svetainėj. 1315

K11 W. 18th St., ('hieago.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

švariuose 
oringuose kamba- 

Mes parūpiname

Ashland Avė. CALUMET BAKING 
I’0WDER CO.,

L.D.L.D. 19 kuopos mėnesi- --------------
nis susirinkimas įvyks nedėlioję1 --------------
Spalių 12 d., 2 vai. po pietų,1
Mark White Stpiare svetainėj 1 Sfe^lTS RocbOCk 
(Engi ne rooin), Halsted ir 30 
gatvė. — Valdyba.

4100 Fillmore St.

and Co.
S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa ■ 

sutvėrė vaikų ir mergaičių cho- j
SIUNTIMO SKYRIUS

Saloniijos Staniuliutes. BejM'ti- 
cijos atsibus kožną nedėldivnį ir

MOTERŲ

30-tos ir Halsted St., antrą va
landą po pietų, t ž kelių savai-

lietuviškos, kalbės, rašymo ir 
skaitymo, levai, kurie žingei- 
daujat šiokiais dalykais, prira
šyk it savo vaikus. Organizatorė.

Geros vietos dabar siūloma mer- 
giroms ir moterims, kurios nori iš- 
ir >kti darbo reikalaujamo musų

Šit nlimo Skyriuje.
Darbas susideda iš vyniojimo ir 

riš iro pundu, pakinės krasos pake
lių svėrimo ir t.t.

Sears Roebucfc 
and Co.

PUSDIENIS VIETOS

Chicagos Liet, vyrų Choro ge- j 
nerališka repeticija įvyks nedė- 
lioj spalių 12 d., Mildos svet., 11 
vai ryto. Dainininkai malonėkit 
laiku būti, nes turim prisirengti 
į busiantį vakarą. Valdyba.

8:f 0

Jokio prityrimo nereikia. Geros 
>. Proga piakėlimui. Valandos 
iki 4:45. Subatomis iki pietų.

MERGAIČIŲ

JAUNŲ MOTERŲ

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

Kensington. — L. M. P. S. '"•/ kp- 
mėnesinis susirinkimas įvyks par.e- j 
dėlvj; 13 d. spalių. Aušros Icimb.i 
oriuose. 10900 Michigan avė., 7 v. v. 
Visos narės malonėkite alui; i.k\ti 
laiku, nes turime daug svarbiu rei
kalų aptarti. —Sekr. M. Zalabicnė

Tolleston, Ind. — L. S. S. 209 kp, 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 19 d. spalių, kaip 11 vai. rxto, 
A. Mališausko svet., 1520 Gr:mt St.; 
Draugai ir draugės būtinai turit at
silankyt į sekanti susirinkim u nes. 
turim daug svarbių dalykų. Taip- • 
gi nepamirškit utsivest bent jo v.o- 
ną nauja narį.

— Fin rašt. Adolph Numirtoms.

HEIKALAUJA moterų mai
šams sinti.

toj MUTUAL B AG CO.
e‘ 1243 West 12th St.

Anglų kalbos lekcijos duodamos 
už dyką kiekvienai moteriai \Valsh 
mokykloje. 20ta gatvė ir Peoria pat. j 
Lekcijos prasidės spalio 14 diena. 1 
va lando po pietų. Mokinama bus 
kiekvieną Vtarninka ir Ketvcrgą 

nuo 1 iki 3 po piet. Vaikus galima 
su savim pasiimti.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

MOTERŲ 
ir 

MERGINŲ
yra puiki proga merginoms 

padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmcsnio prityrimo nereikia 
Puikios apystovos. 

šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR, AND 

R1DGVVAY CO.
1418 W. 22 St.

11

PRIE 
Pundų 
Prekių 
Pakinės

raišiojimo
peržiūrėjimo

pačtos pakelių svėrimo

Prieš 
8:00 iki

piet arba po pietų 
12:00 — 12:45 iki 4:45

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

MERGAITĖS 
kurios greit bus šešiolikos metu, 
amžiaus, proga išmokti gražių 
popierinių skrynučių dirbimo. 
Gera pradine alga ir geros dar
bo sąlygos. Ateik gatava į darbų. 

FRANK G. SHUMAN CO. 
216 N. Clinton St. 4-tas augštas.

PAJIEŠKAU Nastazijos ir Aneli- 
jos Geležiukių, paeina iš Kauno gub, 
Šiaulių pav., Šaduvos miesto. Jų mo
tina iš Lietuvos per laišką prašo, kad | 
atsišauktų adresu 

JOSEPH S 
3430 Emerald Avė., ('.hieago

VINCAS bernacka:

MERGINŲ nuo 14 iki 16 metų am
žinus po $10 ir $11 į savaitę pra
džiai. Puiki proga išmokti lengą, 
šv; rų amatą. Pastovus darbas, per 
apskritus metus..

POOL BROS.
605 So. Clark St.

REIKALAUJA lietuvaites
ofisų. Gera mokestis.

Dr. M. Glasser 
3149 So. Morgan St., 

Chicago.

MOTERŲ

Ar nori

Pragyvenk 
mo?

Sears Roebuck 
and Co.

PREKĖMS DARBININKIŲ

MERGINŲ 
ir 

MOTERŲ
V

Mes turime vielų merginoms ir 
moterims, kurios nori išmokti darbo 
šiuose prekių skyriuose.

žaislų, 
Vaistų, 
čeverykų, 
Pančekų, 
Auksinių daiktų, 
Baltinių 
Nėrinių, Adinių 
ir kitų prekių skyriuose.

Užsakymų sudėjimui 
Užsakymų sužymūjimui 
Prekių peržiūrėjimui 
Prekių sudėjimui 
Pakelių vyniojimui.

Mes priimame vyrus, kurie 
dabar mažai teuždirba, o nori 
uždirbti daugiu, ir mes išmoki
name juos biznio, kaip parduo
ti, nors jie nieko dar nebūtų 
pardavinėję savo gyvenime. 
Mes taipjau išmokinome daugelį 
žmonių, ir jie uždirbo daug pi
nigų. Ateik pas mus ir tams
ta. Daugelis musų vyrų už

dirba į inetus nuo $3,500 iki 
$10,000. Ateik tamsta į musų 
ofisą ir pats susipažink su jais. 
Musų biznio pamatas yra tei
singumas, pagelba ir patarna
vimas pirkėjams. Ar nori, kad 
mes Tamstai pasitarnautume? 
Tai ateik tuojaus ir pasikalbėk 
su mumis, kaip Tamista galė
tum padaryti geresnį pragyve
nimą. Klausk Mr. Adam Mar
kūnas Lithuanian Sales Mana- 
ger, Rooin 8 17 First National 
Bank Bldg., 8 lubos, 68 W. Mon- 
roc str.

GeraJokio prityrimo nereikia.
alga pradžiai. Proga pakėlimui. Va
landos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
pietų. KRIAUČIŲ ŠAPOS DARBININKŲ

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST. Th© lifouse ©2

Kn]p]p)©inilhieiinnieff'

vielasTuri kelias pageidaujamas 
šitokiems prityrusiems darbinin
kams:

PAIUR'ODAMA berberSapč arba 
priims j partnerius. Gera proga pa
daryti nuo $85 iki $100 biznio į sa
vaitę. Yra dvi maudyni, keturi gv- 
veiuuni kambariai užpakalyj. Atsi
šaukite tuojaus, 1726 So. Halsted 

St., I'el. Canal 4813.

Sears Roebuck | 
and Co.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius —Pa- 

ckard, 6 cilindrų, 8 pasažierių, 4 
[durimis uždarytas, šiltai. Maleva ir

[litis pinigus su vestuvėmis krikšty
nomis ir laidotuvėmis. Turi parduoti 

i maža kaina. 708 W. 18 St., Tcl. Ga
nai 3348.

JAUNŲ VYRŲ 
PRIE

DARBO MUSŲ PREKIŲ 
SKYRIUOSE.

Užsisakymų sudėjimui, 
Prekių vyniojimui 
Užsisakymų pakavimui 
Pakinės krasos pakelių svčrimui.

Puikios 
pakėlimui. 
Subatomis

algos, nepaprasta proga 
Valandos 8:00 iki 

iki pietų.
4:45.

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALINGI PIRMOS KLE-
SOS ŠEŠI KOTME1KEIUAL

Atsmaukite tuojaus
J. HUZGAIT1S.
3103 SO. HALSTED ST.,

2 FL. ROOM 1.

REII^AI.INGAS bučvris bent kiek 
mokantis darbą. Atsišaukite grei
tai.

Tonv Zaleckis, 
658 W. 35th St.

I FORD CAFE žieminis automobi- 
i Rus 1918 metų parsiduoda labai pi- 
Igiai, labai gerame padėjime; kaip 
[tik naujas. Atsišaukti.

SOUTH END SERVICE 
12000 Michigan Avė

Tcl. Pullman 1883.

NAMAI-žEMe
TURIU PARDAVIMUI daugybės 

lotų' pigiai, ir lengvomis išmokėsii- 
mis visose Chicagos miesto dalyse 
ir lietuvių apgyventose apielinkėse. 
Užtikrinu, jogei pas mus rasite tokį 
lolą pirkti kokio jus jieškote. Taigi 
iieškantieji pirkti pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums lame dalyke teisingai.

J. D. NAMON CO.
3122 So. I.owe Avė ant trečių lubų 
Mes nelaikome ofiso. ("hieago.

PARDAVIMUI pn. 3606 Lowe avė. 
dviem augštsiis namas 5 ir 6 kam
bariais, su maudynėmis, gazu, beis- 
mentu ir lt. $20<) įmokėti, likusius 
kaip randa. $3,700.00'

T. McDONNELL,
3517 Archer Avė., Chicago.

TUBIU PABDAV1MUI <lau«vbes 
namų ir lotų pigini, visose dalyse 

, Chicagos miesto. Užtikrinu jogei p«os 
I mus rasite toki namą pirkti, kokio 
'jus jieškote. Taigi jieškantieji pirk
ti namų arba lotų, pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 

' jums tame dahke teisingai.
ST. SI ONSKSNIS CO.

839 W. 33rd St. Mes nelaikome o- 
1 fiso.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų, j 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentą. Kitokiems nėra atsakvmo 

iTRUPAS and Cg
92 Warwlck St., Newark, N. J.

REIKALAUJA molderių — varsto- 
linių ir aslinių, aug.šta mokestis 
r lems darb’ntnkams.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

RAKANDAI

ge

TURIME 2 GERAS FARMAS ILLI
NOIS VALSTIJOJE pardavimui ar 
i;ina'n>mui ant Chicagos namų; a- 
hidvi farmos yra išdirbtos beveik su 
naujais bndinkais; žemė yra der
linga ant kurios viskas auga ką tik 
sodintum: abidvi yra su gyvuliais 
ir su visokiais reikalingais 

padargais; farmos randasi 
nuo Chicagos tarpe lietuvių 
venta. Atsišauk'te nas

A. GRIGAS & ('O.
3114 So. Halsted SI., Chicago, III.

farmų 
netoli 
apgy-

Barčių kaimo,, Metelių miestelio, 
Seinų pav., Suvalkų gub. Francijoj 
tapo mūšiuose užmuštas Oct. 5 <1. 
1918 m. Buvo paimtas į kariuo
menę Chicagoje geg. 28 d. 1918 m. 
Girdėjome, kad Philadelphijoje yra 
jo seserjs ir tėvai gyvi Lietuvoj. 
Kas norės anie jj plačiau sužinoti 
tegul atsišaukia šiuo adresu:

PR. JOKUBAUSKAS 
1269 N. Lincoln St.

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stoki 
nis darbas nuo $16 iki $20 i savaitę. 
Bonusai no trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSULATED VVIRE 
C? RLE CI„ 954 \V. 21 st. St.

CHICAGO, H.L.

J

Sears Roebtnck 
arad Co.

MERGINŲ

MOTERŲ

PAJIEŠKAU savo švogerio Napo
leono Inčiuro.s, Kupiškiu parapijos 
Vidugiriu kaimo; jis randasi Chica
gos apielinkėj. Meldžiu 'jus kuogrei- 
čiausiai atsišaukti, nes gavau iš Lie
tuvos laišką nuo jus Napoleonai pa
čios" ir vaikų Olesės, Zofijos ir Al
bino su svarbiomis naujienomis.

ANTON J. CHIKOTAS,
214 West Main St., Westville, III.

PAJIEŠKAU savo brolio ir pus
seserės Stanislovos Mockavičaitės 

ir Kunigundos po vyru nežinau, ir 
Zofijos Barlkaitės po vvru Gapšienė 
kelmės, iš Kutino gub., Raseinių pav. 
Esu atvažiavęs nekuriam laikui 
norėčiau susieiti. Atsišaukite: 

RAPOLAS BARTKUS 
2013 Canalport Avė., Chicago,

ir

III.

MERGAITĖS.
Mergaičių reikalau jame į dar

bą faktorijoj. Malonios apysto
vos ir darbo sąlygos. Nuolati
nis darbas apskritą metą. 
Kava pietums duodama dykai.

Geros algos. Nereikia jokio 
patjitinio. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien.
SELF LOCKING CARTON CO. 

437 ILLINOIS ST.

REIKALAUJA merginos prie aps
krito namu darbo, 4 šeimynoje —j 
visi naujoviniai patogumai. Geri na
mai — gera alffa. Atsišaukti pn.l 

11322 Cahunet Avė.. 2 pagyvenimas. 
Phone Pullman 2153.

Prie lengvo, švaraus, Įdomaus 
darbo musų,

Popierinių skrynučių dirbtuvėj
Lagaminų dirbtuvėj
Sieninės popieros dirbtuvėj.

Jokio prityrimo nereikia. Pasto
vios vietos. Gera pradedamoji alga. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST.

ĮWniailWflHTt
Ž..4

v;..-?-* ■

MOTERŲ 
ir 

MERGINŲ
Tai yra puiki uroga merginoms 

padaryti __
GERUS PINIGUS

Pirmesnių prityrimo nereikia 
Puikios apystovos.

šviesus, ėringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR1 AND 

R1DGWAY CO.
2279 S. Union Aro.

MERGINŲ

Dirbtinėms gėlėms dirbti, prity
rimas nereikalingas, šviesus, sveiki, 
naujoviniai dirbamieji kambariai.

Puiki; proga pakėlimui.
ADLER JONĖS CO.

333 S. Market gat.

REIKALAUJU sumaningų mergi
nu visokiuose skyriuose LINCOLN 
I.AUNDRY COMPANY, Lincoln Avė. 
ir Sehool Way Mf. Oliver, Pitts- 
burgh, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS ZECE- 
RIS. Kreiptis j Naujienų o- 
fisą.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dvkloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATTNG CO.

ARCHER & STFAVART AVĖS.

PARDAVINĖTOJŲ

APIBAIGftJŲ

PADĖJĖJŲ
* prie veisčių

Nuolatinis darbas. Trumpos valandos
SUBATOMIS PUSE DIENOS

AUGŠTA ALGA.

FARtSŲHARSON and WHEELOCK 
800 T0WER COURT

Kampas Chicago avė. arti Michigan

KELINIŲ ŠAPO J F.

Kišenių dirbėjams 
Mašinų operatoriams.

ŠVARKŲ SAPOJE

Trimeriui
Pirmam beisteriui 
Pamušalų beisteriui 
Priprosintojams 
šeiperiui
Drobės beisteriams
Kriaučiui
Rankovių pamušalo 

prikirpikui.

Geriausia alga. Nuolatinis darbas

SAMDYMO SKYHIUS
Polk gatvė ir Karlov Avenue

(arti Cmvford Avė.)

REIKALAUJU 3 gerų kriaučių 
prie siuvimo moteriškų drapanų. 
Atsišaukite tuojaus, J. M. Locaitis, 
306 So. VVcstern Av., Chicago.

Sears Roebuck 
and Co.

VAIKŲ

darbo įvairiuose musų prePrie
dų ir surinkimo skyriuose. Pakuo
ti, vynioti ir sudėti pirkinius užsi
sakytus musų kostumierių, sverti pa- 
dnės krasos užsisakymus ir t.t.

Gera pradedamoji alga ir puiki 
proga pakėlimui tiems, kurie jieŠko 
jastovaus užsiėmimo. Valandos nuo 

8:00 "iki 4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

ENTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingų pasiuli- 
uimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. 1 
daiktai Btftji.

Rezidencija / 
1922 S. Kedzie Avenue

PARSIDUODA PUIKUS TRIJŲ 
PAGYVENIMŲ NAMAS įtaisytas su 

1 pasu, elektra, maudynėmis ir kitais 
; paraukiimais; namas statytas 4 me
tai atgal; neša geras randas ir ran
dasi gerdj lietuvių apgy vento] anie- 
linkėi Brighton Park; Kaina $5000: 
nereikia visų pinigu turėti, perkant 
šilą namą. Aisišaukite pas

A. GRIGAS * CO.
3114 So. Halsted St., Chicago,\III.

;> su
Visi

PARSIDUODA DVIEJŲ PAGYVE
NIMŲ Ml RO NAMAS po keturis 
kambarius, geram padėjime ir neša 
tf<»ras remias ;namas randasi ant 
Rridgeporto lietuvių apielinkėje* 
kaina tik $2200. Atsišaukite pas

A. GRIGAS X- CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų [ 

tikros skuros seklyčios setą, varto-, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
•u seklyčios setų vėliausios štai lės. 
Mes taipgi turimo visokių divonu. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTFRN FURNITURE STORAGE

2810 W. Harrison St.
\tdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

dėtomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMU)
PARSIDUODA

SALIUNAS
CHAS BUDRIUS

733 W. 18th St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA Pianas labai 
pigiai; metų senumo, delei išva
žiavimo į kitą miestą.

MARIJONA PILIPAITĖ 
4545 So. Talman Avė.

PROGA KRIAUČIUI
Valymo ir dažymo krautuvė (Clea- 

ning and Dyeing Store) parsiduoda 
pigiai. Daug darbu. Priežastis parda
vimo — priepuolis. įstaiga gyvavo 
8 metus.
RFLIABLE CLEANERS & DYERS, 
748 W. 79th St., Chicago.

Parduodu du pečiu: kietoms 
anglims ir guzu šildomas, abu
du geri nauji pečiai, parduosiu 
pigiai. Atsišaukite pn. 1919 So. 
Peoria St. 3 lubos, iš priekio.

PARSIDUODA pigiai naujas žie
minis pečius kelis mėnesius varto
tas, geras apšildymui kokiu 5 kam
barin. Galima deginti kiekis ir 
minkštas anglis, kam reikalingas

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designlng ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime p rakti! 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomo* mažino* musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiarai aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarai* ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Juaq mia- 
rą — bile stailės arba dydžio, i* bl 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOO1

J. F. Kasnicka. Perdėtinl- 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted bL, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. WeIIs st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvtš 
, aritmetikos, knygvedys- 

lės, stenografijos, typewriting, plr- 
klvhos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
obelnos istorijos, geotfrafiios noii-

PARSIDUODA barbernė trims tikinės rV nijos, pilietystės, dai-' 
krėslais ’r kitais gerais įtaisymais. Jiarašys
Vieta išdirbta per septynis metus; Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
parduosiu pigiai dėl nesveikatos. At 'iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
sišaukite laišku pažymėdami N. 15 iki 10 valandai.
į Naujienų ofisą. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO’
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geras pečius, tetful atsišaukia adresu k°s kalbų,
J. Jakaitis, v230 Ųovve Avė. Cliicag

<




