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True translation filed with the post-niaster at Chicago, III. Ict. H, 1919 
is re<|uired by the act of Oct. 6,1917

Estonija Pavojuje
Siunčia i Rygą pagelbos

Plieno darbinin- GOMPERSAS SMERKIA 
STREIKININKUS.

True translation filed with the post-niaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as reųuired by the act of Ocl. 6, 1917

Clemenciau pasitrauks
True translntinn filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
ūš reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ESTONIJA PAVOJUJE.

True translation filed w»lh tbe post- 
master at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as by the <u t of Oct. (i, 1917

CLEMENCEAU ŽADA 
PASITRAUKTI.

ku streikas
I

Kompanijos skelbia, kad darbi- 
rtirtltr*i įęrfžtn. darban; “riau- 

šės4’ Youngstovvne.

PITTSBURGH, Pa., sp. 14.— 
Iš visų plieno industrijos centrų 
čia buk esą gaunama praneši
mų, kad darbininkai šimtais ir

Sako, jie sulaužę pamatines uni
jos taisykles.

PARYŽIUS, sp. 13. — Gauta 
čia iš Bušelio telegrama sako, 
kad Rygos apielinkėj eina smar
kus kariuomenės judėjimas. 
Sakoma, kad estų kariuomenė 
jau apleidus LegiAvoklų. Vy
ksta Rygon, trįsdešimts mylių 
atstu nuo čia. ir kad latvių su
stiprinimai kartu su kitais es
tų būriais esu kelyje j Liepojų 
tikslu prisidėti prie latvių, ka-j 
riuomenės, kuri ten tapo išso
dinta ir Anglijos laivų.

PARYŽIUS, sp. 13. — Pre
mjeras George Clemenceau šian 
die keliems atstovams pranešė, 
jogei po sekamų rinkimų jisai 
manus pasitraukti iš kabineto.

True transi*»t»nn filc<l w»th the po«t- 
inaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as reąulred by Ihe act of Oct. (i, 1917

ATMETA VOKIETIJOS 
ATSIPRAŠYMĄ.

REVELIS (per Kopenkigen) Skalauja ištraukti kariuome- 
sp. 13. Kstonijos vyrams dar kar n? UatvijoB.

po ginklais. Dar kartą senasai, į 
vairusai ReveLis tampir scena 
karinių prisirengimų. Gatvės

PARYŽIUS, sp. 13. — Talki-

dėl padėties Baltjuryj dar kartų
pripildytos estų kariuomene, vii-! pareiškia, kad neveizint talki- 
kir.Aja ‘franeuzų bei anglų uni-1 ninku graudenimą, dar esama

evakuavimo Baltjurio provin- 
Nota neskaito esant pa- 

matingomis Vokietijos suminė
tąsias priežastis, dėl kurių eva- 
kuavimus užsivilko.

Ji yra gerai apginkluota ir ge
rai užlaikoma ir seka nuo Ūkius C1JŲ- 
pietiniame fronte, kur genero
las von der Goltz daro kruviną 
užpuolimą ant Rygos.

Pranešimas apie panaujintų 
vokiečių generolo antpuolį čia 
valdžios ta|io priimtas dideliu 
sujudimu. Jisai liudija, kad 
antpuolio galutinasai tikslas nė
ra Ryga, bet Estonija, kad bus 
<kiroma pastangų įsiveržti į šią 
šalį. Estonijos kariuomenė ra n 
dusi pietuose ir akyveizdoje 
grt^Miinojo pavojaus yra susti
prinama naujai pašauktais re
zervais..

Tūli pašauktųjų vyrų užside
da savo rudines jau penktą ar 
še.tų kartą nuo to laiko, kada 
prasidėjo Europos karė, kuomet 
jų mažą šalelę paeiliui užtvenk
davo tai kazokai, tai vokiečiai,. 
tai bolševikai.

Neveizint ilgos karines tar- niaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
nystės, kariuomenės ūpas yra as reguired by the act of Oct. 6,1917 
puikus. Nemanoma, kad gene
rolas von der Goltz turįs vokie
čių valdžios fiaramą, bet perma
toma jį besistengiant sugrąžin-! 
t i HohenzoHernus. Užgriebi-' 
mas Baltjurio šalių, yra pirmuo
ju jo tikslu. Po to, jeigu jam 
pavyks, galimas daiktas, kad

sėsi per visų naktį ir latviai turė
jo pasitraukti visu frontu.

Apie vidurnaktį vokiečiai už 
ėmė linijų tarp juros ir Daugu
vos, ties Dahlen šešias mylias 
atstumo nuo* Rygos. Artilerijos 
ugnis buvo ypatingai stipri ir 
’ntviai neturėjo veik nieko, kuo 
•iotiis otsakyti. Bet rytmety.) 

jiems |Nisisekė nustumti vokie
čius į jų senąsias pozicijas.

Paslaptis šito vokiečių nepa
sisekimo man tapo atidengta vie 
no latvių žvalgo. Jis pareiškė: 

“Mes esame tikri, kad nuvy
sime vokiečius atgal, kadangi tukstančaiis grįžta darban. Vie- 
mes kovojame už teisybę. Ry-. tos dirbtuvėse darbas jau “jė
gos gatvės ir keliai fronte liu-jjęs ir normales vėžės’’. Tik... 
dija šitų pąsin’žimą. Neveizint j Rlttsburgo apielinkėse daug 
menko apsirengimo ir stokos dirbtuvių dar stovi uždarytų, 
pabūklų, nesulaužomos kareivių ( Vietos streikininkų vadai te- 

činuis ką kitą šneka. Jie sako, 
kad streiko stovis Pitlsburge ne 
atsimainęs. Tais darbininkais, 
kurie “sugrįžę“ dirbtų, kitaip 
sakant sumedžiotais kompani
jų agentų streiklaužiais, darbo 
atlikti negalima. Savo dirbtu
vių pečius kompajujos vakar 
pakurę tuo tikslu, kad pasiga
vus į savo tinklų mažiau nusi
manančius darbininkus. Tečiau 
streiko vedėjai jau išanksto pasi 
rupinę jM'rsergėti darbininkus, ir 
todėl kompanijų dėtosios pa
stangos nedavė lauktų pasek
mių.

Iš Ohio valstijos praivešama, 
kad vakar daugelyj vietų ten į- 
vyko “didelių riaušių“. Ypač 
dideles jofs buvusios Youngstow 
r.e. Ten mat, streikininkai ban
dę parkalbėti būrį streiklaužių, 
kuriuos lydėjo ginkluota sargy
ba. Kada streikulaužiai užpuo
lę ant pikietų, tai kažinkas iš 
minios paleidęs į juos plytgalį. 
Tai ir visos “rirfušės’’»

eilės slenka frontan, ugdančios 
savyjvdidžiausį |Kisitikėjimų.
“Jie kausis su vokiečiais kad 

ir dantimis’’ |>asakė man vie
nas anglų oficierius.

Rusų armijos komanduoto- 
jas, pulkininkas Avalof-Bcr- 
inomlt, paskelbė manifestą, ku
riame jis sako užimąs Latvija 
varde Rusijos imperijos. Jis be-

voja prieš bolševikus ir kad jo 
tikslu esą prirengti 14itviją, kad 
ji galėtų apsi prendimo teisė
mis pasinaudoti.

Nušovė 30 
riaušininkų

Riaušės Sicilijoj nesiliauja.

PARYŽIUS, sp. 13. — Laik
raščių pranešimai iš Romos sa
ko, kad ištikusiame, 'tarp ka
riuomenės ir ginkluotų kaimie-

je dar tapo pabloginta delei vo
kiečių kariuomnčs atakų, talki
ninkai sako, jogei jie visu griež
tumu prisilaikys tų verčiamų

šimts žmonių tapo užmušta. 
Skaičius sužeistų, didelis.

Kaimiečių nerimavimsa nuo
lat didėja. Ginkluotų kaimiečių 
būriai bastosi po apielinkes.

priemonių, pareikštų rugsėjo 27 ttranslation filed wlih Ihe 
.. i i i : master at Chicago, III. Ict. 14, 1919<heną. taip ilgai, kol evakuavi-j as re<|uir^j bv the act of Oct. 6, 1917

priimtinu

FRNCIJA PASKELBĖ TAIKOS 
DEKRETĄ.

mas nebus varoma 
kiant.

Nota skaito esant
Vokietijos ]>asiųlymų pasiųsti
Baltjtiriu Kontrolės Komisiją.
Boto, reikalaujama skubaus at
sakymo į pasiųstą notų. Noto-

kietija bus skaitoma atsakomin- 
ga dėl by kokio nederamo elgi
mosi su talkininkų įgaliotinia/s.

True translation filed with the pnst-

LATVIŲ KARIUOMEINĖS 
PADĖTIS RUSTI.

Ryga labai nukentėjus.

Nuėmė cenzūrą.

PARYŽIUS, sp. 13. — Patvar
kymas paskelbtas Journal Offi-

vi, nuėmė cenzūrų ir visą galę 
spręsti apie viešuosius reikalus 
pavedė iš armijos rankų civi- 
lems.

SIUNČIA VLADIVOSTOKAN 
GINKLUS.

Prieplaukos darbininkams atsi
sakius, ginklus krauna buvu
sieji kareviai.

nukariautų žmonių konskrip- 
cija ir veržimąsi į Rusiją.

Rytuose estai dar vis mušasi 
su bolševikais, bet rimtesnių su 
si rėmimų ten neįvyksta. Tuo 
tarpu vieniulėlis pasireiškęs vei 
kimas yra artilerijos besišaudy- 
mai. Laivų komunikacija Per
pus ežeru tau 
ir estų tapo
ta be jokio trukdymo bolševikų, 
kurie dėl besiartinančio susita
rimo, nutarė nėdaryti karinių

bolševikų 
atnaujin-

KOPENHAGEN, sp. 13. 
Pranešimas iš Helsingforso 
ko. kad latvių kariuomenės 
dėtis senojoj Rygoj esanti 
bai rusti. By valandą laukiama 
vokiečių ir rusų kariumenės brio 
viinosi |>er Dauguvą, kuri skiria 
vyriauisas pulkininko Avalofo- 
Bermondto kariuomenės spėkas 
nuo Rygos.

Sakoma, kad senoji Ryga ir tuos šautuvus, kadangi ji skirti 
ei-, 
ir

sa- 
pa-

SEATTLE, WASH., sp. 13. 
Penki vagonai šautuvų, skirtų 
vežimui į Vladivostoką, šiandie, 
tapo sukrauti į laivą Delight. 
Ginklus krovė šešesdešimts šeši 
buvusieji kareiviai Jungt Valsti
jų. Sakoma, praeitą savaitę or
ganizuotieji prieplaukos darbi- 

Į ninkai griežtai atsisakė krauti

portas labai apgriauti. Daug 
vilių gyventojų tapo užmušta 
sužeista.

Sautuvai — išimtni latvių 
ginklai.

Cliicagos Dai-I RYGĄ, sp. 9.

naudojimui prieš bolševikus. 
[Vienas buvęs kareivis pasiskun 
dęs policijai, kad trįs unijisti- 
darbininkai užpuolė jį ir sumu
šę. Prie laivo pastatyta specia- 
le sargyba.

Iš Gary, Ind., taipjau prane
šama, kad vakar 'ten sugrįžę į 
darbų kone išimtinai visi darbi
ninkai. Streiko vadai tuo tar
pu sako, kad kompanijų pasi
gyrimas esąs tuščias.

Aplamai, laikraščiuose dabar 
pilna žinių apie kompanijų lai
mėjimų. Iš pradžios jie dar 
retkarčiais paskelbdavo ir strei
kininkų vadų pareiškimus. Da
bar to nėra. Tik retai kur ne- 
kur galima rasti eilutę- kitų. 
Bet ir iš to galima spręsti, kad 
plieno kompanijoms nevyksta 
taip, kaip kad jos norėtų.

Didelis vežėjų strei 
kas New Yorke.

11,000 darbininkų metė darbą.

NEW. YORK, sp. 14. — Va
kar čia prasidėjo didelis tymste- 
rių, šoferių ir jų pagelbininkų 
streikas. Viso streikuoja vie
nuolika tūkstančių darbininkų. 
Darbininkai be kita reikalauja 
aštuonių valandų darbo ir pa
didinti algas |>o 25 dolerius 
mėnesiui. Taipjau reikalauja, 
vienos savaitės vakacijų kartą į 
meltus.

Streikas žymiai sutrukdė biz 
nį. Ypač jisai atsiliepia į gele
žinkelių bei ekspreso kompani
jas. Didžiulės Grand Central 
ir Pennsylvania. geležinkelių 
stotys vakar buvo verrste užvers 
tos įvairias siuntiniais.

Vežėjai yra susiorganizavę į 
vadinamą International Brother 
hood of Teamsters, Chauffeurs 
and Hclperrs unijų. Manoma, 
kad streikas bus laimėtas.

Jeigu nekils kokių nors ne- ]y News korespondentas, Mic- SUVAIKŠČIOJO 700 MYLIŲ Į 
i hae| parbman, šiaip piešia lai- 19 DIENŲ,

vių padėlj vokiečiu kariuome
nei besiveržiant į Rygą: Mėto
mais iš orlaivių atsišaukimais tapo užbaigtas ypatingas spor- 
vokiečiai vakar pareiškė, kad 
apie vidurnakti jie jau busią Ry padarę su savo draugais laižy 
goję. Kaipir daugelyje kitų at- bas, atliko ilgą kelionę įš Shi- nuento budinką, sveikata tąiso- 
sitikimų, savo prižadų jie ne- m'onseki į Tokio, viso septynis si. ’ 
ištęsėjo, nors jie padarė ytin at- šimtus mylių į devyniolika lie- gramas, kurį apteikė Haasės dė- 
kaklių pasistengimų. Mušis tę- nų.

permatomų klinčių laike konfe
rencijos Dorpate, kariniai žy
giai pasiliaus bėgiu dviejų sa
vaičių. Tada estonai savo ka
ri umenę perkels iš rytinio fron
to į pietus, kad apgynus šalj nuo 
von der Goltzo pasimojimo.

^kaitykite ir Platinkite 
hkt a r t t f r? a a »»

19 DIENŲ. HAASE SVEIKSTĄS.

TOKIO, sp. 14. — Vakar čia

tas. Du universiteto studentai

sp.SAN BERNARDINO, Cal
13. Hugo Haases, parlamento 
atstovo, kuris spalių 8 dieną 
tapo pašautas beeinant į parla-

K'EVV YORK, sp. 14. — Ame-, 
rikos Darbo Federacijos prezi- Sviimuel Clompersas x:i- ! 
kar pasiuntė stiprų laiškų New ' 
Yorko prieplaukos darbininkų 
unijos prezidentui T. V. O.Con- 
nor‘ui. Jisai visu griežtumu 
smerkia streikuojančius prie-! 
plaukus darbininkus. Esą, jie 
sulaužę “pamatines Amerikos 
Darbo Federacijos taisykles’’, 
kadangi jie metę darbų be uni
jos viršininkų sutikimo. Vil ti- i 
nes unijos vadai nemažiau smer i 
kia priplaukos darbininkų strei-1 
ka. Sako, jie dagi norėtų, kad ! 
jisai butų pralaimėtas, lo ne
veizint streikininkai laikosi ge
rai. Viso streikininkų skai
čius siekia 40,(KM) vyrų. I

Deki pdieplaukos darbinin
ku streiko maisto klausimas v '

GELEŽINKELIEČIAI SUGRĮŽĘ 
DARBAN.

Anglijos kariuomene ap
leido Rusija

Veržiasi prie Petrogrado
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as rcąuircd by the act of Ocl. 6, 1917

ANGLIJOS KARIUOMENĖ 
APLEIDO RUSIJĄ.

True (ram bdten filed vvilli the post- 
master at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as roųuir^d by tlie act of Oct. 6, 1917
IŠMOKĖJO 4,500,000,000 MAR

KES BEDARBIAMS.

LONDONAS, sp. 13. — Ofi
cialiu pranešama, kad pastarieji 
anglų kariumenės būriai Mur
mansku apleido' nedėlioję.

True lranslpf'on file'1 w»*h Ihc 
niaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. •>, 1917

VERŽIASI PRIE 
PETROGRADO.

ta). Palik vėliausių apskait- 
liavimų, Vokietija pradedant 
pirmomis revoliukijos dieno
mis iki šiol bedarbių šelpimui 
išmokėjusi viso 4,500,000,000

RADO MILŽINIŠKO GYVŪNO 
KAULUS.

J a m burgąs puolė. MENICO CITY, sp. 14. — Ve
ra Cruz valstijų, Nanacampila 
kaime, šiomis dienomis tapo su
rasta milžiniško gyvūno kaulai. 

: Mokslininkai sako ,kad minėta- 
į sai gyvūnas turėjęs būt nepa- 
■ prastai didelis — net 32 pėdi

LONDONAS. — Pasak žinios 
i iš Liepojaus, kurių apteikė Lon- 
I dono Daily Mail, paėmimas Jam : 
burgo 75 mylios atstu nuo Pe-' 
trogrado, generolo Judeničo ko-1 
inanduojama rusų šiurvakarine 
armija pažymi pradžių besiver- ■ 
Žirno link Petrogrado. • i Tamsus Naiiacanipila.kainiie- 

I Pergalėtojais, užėmusiais mi- ‘la*. pradžių tuos pateikus 
učių vietų, vadovavo generolas skaitę esant didele šventenybe.

prieš (’1|nsenin,pĮ)’aSt j?Sq suimta čieli 
:sa nuly tojus,ir |<e(urj Jx>lševikų regimentai, du 

tūkstančiai maišytos sovietų ka 
riuomenės ir visas dešimtosios • 
bolševikų armijos štabas. Gene- 
rolo Glazennppa nuostoliai esą 
buvę: dvidešimts septyni užmuš 
tu ir 150 sužeistu. C *

Neišpildė reikalavimu.

ALTOONA/Pa. — St reik įlo
jau tįs Pennsylvania geležinke
lio kompanijos šopmenai vakar 
sugrįžę darban. Tai dėlto, kad 
unijos viršininkai jų streikų ne- 
pripažinę legališku. Po to, pa
tįs valdininkai atsisakę 
su jais. Taigi turėdami 
save du priešui: 
savo unijos viršininkus darbi
ninkai nutarę grįžti darban.

Žada užgniaužt 
angliakasių 

streiką
Galbūt atnaujins derybas4.

lT»*nr iriiiishi'ion filed w>th the poet- 
inaster at Chicago, III. Ict. 14, 1919 
as reųuired by tbe act of Oct.' 6,1917
UŽPUOLIKAS PRAŠO TAIKOS.

KOPENIIA(.*EN, sp. 13. Pa 
reiškęs, kad latvių, kurie tapo 
išsodinti iš Anglijos karinių lai
vų Liepojai, ataka prieš kairį
jį jo kariuomenes šonų tapus 
sjtmuštia, komianduotojas “vy
riausios Rusų valdžia” armijos, 
pulkininkas Ava'lof-Bermondt, 

paprašė latvius ir estus pasitarti 
su juo Liepojoje. Pasak paties 
pulk. Avolaf-Bermondto prane
šimo, siūlomojo pasitarimo ti
kslas ynai

WASHINGTON, D. C., sp. 14. 
—l čia vaikšto gandai, kad į gre- 
siamą anglakasių streikų, kuris 
žada kilt lapkričio pirmų dieną, 
gali būt įsimaišys federalė vai- : 
džia. Valdininkų rateliuose šne 
karna, jogei padėtis esanti to
kia, kad būtinai reikalinga dary-, 
ti tam tikrų žingsnių, idant iš-, 
vengus galimo “rūstaus krizio’’.

Gautos iš Philadelphijos ži
nios tečiaus sako, kad “samdy- kslas ynai “išvengti tolimesnio 
tojai ir darbininkai jau prade-(liejimo kraujo ir bendras veiki- 
da susiprasti’’, ir galimas daik- mas prieš bolševikus’’.
tas, kad neužlgio ir vėl bus pa-1 ----------------- ----
daryta (pastangų tikslu paįru-iTrue transIMinu filed wilh the post- 
sias derybas atnaujinti. II,L J™’' jas requlred by the act of Oct. b. 19L

DENIKINAS EINA Į PRIEKĮ.KOVOS Už PENKIŲ CENTŲ 
TRANSFERĮ. LONDONAS, sp. 13. - - šian

die gautas bevieliais pranešimas 
nuo Generolo Dcnikin.o sako, 

kad jis atsiekęs naujų prieš bol
ševikus pergalių Orelo ir Kievo 
apielinkėse.

Generolas Deni kinas, be to, 
praneša paėmęs Ostrozhens\vy 

savo Vazhoi kartu su 1500 belaisvių.
• surjn|{ę didelių 

spėkų, padarė prieš jo armiją, 
veikiančią Orei apielinkėj, ata-

Chicago. —- Vakar Chicagoj 
susirinko vadinamosios Public 
Utilities komisijos nariai ir lai
kys nepapralsų posėdį. Mies

to valdžia žada būtinai reikalau 
ti, kad komisija nutartų laiki
nai sustabdyti pirmesnį f......
nuosprendį, leidžiantį kompa- į Bolševikai, 
nijai imti po septynis centus 
nuo pasažieriaus. Šito bus rei
kalaujama dar ir todėl, kai Są- kų, |)eį pasekmių.

loi 1J1I1 tngamon paviečio teisėjas jau 
pripažino, jogei gatvekarių kom 
panijos žygis yra nelegalis. Pir
ma, negu ji turės įeikalauti pa
didinimo kainų už važinėjimos, na Loza vulkanas ir vėl atsida- 
ji turinti pristatyti pilnų ir aiš- re, šį kartų naujoj vietoj ir no
kiu skaitmenų apie savo turtą paprasta spėka lava išmetama 
ir įplaukas. net 400 pėdų į orą.

ATSIDARĖ VULKANAS.

HILO T. H., spalių, 14.—Manu

JAPONAI DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

TOKIO, sp. 7 (suvėlinta). — 
Japonijos darbininkų rateliuo- 
es kilo didelis protestas dėl 
tariamo valdžios kišimosi į dar- 

; bininkų reikalus paskiriant 
vieną neva darbininkų atstovą, 
kuris kartu su kitais delegatais 
turės atstovauti Japonijos dar
bininkus Intcrnacionaliame Dar 
bo Kongrese Washingtonc. Dar
bininkai sako, kati tas parinki- 
nias buvęs atliktas prieš jų no
rą. c

PALIUOSAVO JAUNĄ ŽMOG 
ŽUDĘ.

CHICAGO. — Vakar vakare 
prisaikintieji teisėjai išteisino 
jaunų, 16 metų amžiaus, žmog3 
žudę Margaret Seithamier, kuri 
praeitų 
jaunų 
Berr.

liejjos mėnesį nušovė 
advokatų, Benjamin

UŽDRAUDĖ POLICIJAI 
ORGANIZUOTIS.

WASHINGT()N, D. C., sp. 14.
Atstovų butas vakar priėmė 

naujų bilių, kuriuo Washingto- 
no ir viso Kolumbios distrikto 
]>olicijai griežtai draudžiama or
ganizuotis

UŽSIMUŠĖ ORLAIVININKAS.

kar čia užsimušė buvęs Jungt. 
Valstijų orlaivininkas, Raymond 
A? Caflander. Beskraidant jo 
orlaivis neteko lygsvaros ir nu
puolė nuo 400 pėdų augštumos.

SULAIKĖ GRAFO TISZOS UŽ
MUŠĖJUS.

BUDAPEST. — Atsakomo
sios įstaigos paliepė sulaikyti 
penkis asmenis, kaltinamus sų- 
ryšyj su užmušimu grafo Tisza

Didelis Protesto Mitingas
- x. , U1 i prieš kapitaio viešpačių nežmoniškumus su streikuojančiais plieno indus 

laip sako gautas čia kabio- ^rjjos darbininkais Gary rajone. Įvyks Pėtnyčioj, Spalio 17 d., 8 vai. vakare 
M. M ei d až i o svetainėj, 2242 W. 23rd Place.dė, Rudolph Anker.
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Laiškai iš Lietuvos
Jieško Motiejaus ir Jono 

Navickų.

P. M. Kaitis, pirmiau gyvenę® 
Cliicagoj, o dabar Moline, III., 
gavo iš Kauno nuo Antano Na
vicko šitokį laiškelį

“Kaunas, Lietuva, rugp. 2- 
1919.

G. Tamsta! — Prašau kaip 
galint grečiau pranešti man, ar 
turite kokios nors žinios apie 
mano brolius Motiejų ir Joną 
Navickus, kurie jau 4 metai ne- 

' duoda jokių žinių apie save.
Jeigu žinote, kur jie yra — pra

šyčiau‘suteikti adresus jų, nes 
labai svarbu juos surasti. Prie 
progos prašyčiau pranešti Jonui 
Navickui, kad jis kviečialnas 
sugrįžti tėvynėn, kadangi mirus 
broliui Kazimierui jum privalo 
likti ūkis.

Su pagarba, 
Antanas Navickas.

Adresas: Lietuva
Kaunas, Kauno Karo Komen

dantūra,
Adjutantui A. Navickui.

ktauĮ& nelygu: 200-~500 rufe- varnu iu į Lietuvos kgrimnenę tąi dnhar /.Ipsetkiue rublių, Pik
lių; paršelis trijų nedėlių 25 rir dabar yra Mariampolėje. Kas- bužių eilutė 300-400-500 rublių, 
rub., veršiukas nuo karvės 40 tauto Jurkonies moteris mirė;! ir lai gerų nėra. Žinomą, kurie 
rub.; rugiai 100 rub. pūras, mie- ’ “ 
žiui 70 rub., Uvižos 30 rub., bul
vės 20 rub. pūras. Niekados ne- 
4iiislijoln tokios dienos sulaukti 
ir nežinom kaip dar bus. Neb- 
valiojam šalčio, nebvaliojam 
alkio, vienu žodžiu visko taukš
tam. Jau papratom tas bėdas 
nešti; jau dveji metai kaip aš 
guliu lovoj, visai maža tevaikš
čiojo. Visos bėdos susidėjo, vi
siems nagaikų, kiek nenorėjom, 
nuo germanų užteko. Mes mis| 
lijam, kad Anglija ir Amerika 
ir Franci j a mums palengvina, 
tai dėkui joms. Kad dar bo
tum nartus taip kentėję, butų 
maža belikę svieto. Ir taip daug 
iššaudė nereikalingai, o botume 
dar iš silpnumo ir nepavalgymo 
išnykę, nes neturėjome ko val
gyli. Dabar šneka, kad kur ger
manai padarė skriaudas, tai ža
dą užmokėti, ale dar mes neži
nom kaip bus. Sudiev, pasiliki
te sveik, kad nepaliktumėt toki 
kaip

jis vėl vedė kitų, dar jaunesnę.! turi ko nors .parduoti, tiems ge- 
P. Jurkonies Albina apsivedė. 
Mizaro Mikola apsivedė. Lepeš- 
kos Eugenija, taipogi. Mizarie- 
nė mirė.—Senis Vailionis mirė. 
Tavo seserįs yra sveikos ir turi 
gražių vaikučių.

Dabar, mielassunau, jei gali, 
parvažiuok Lietuvon, čia vis 
bus geriau, negu jūsų Ameri
koj. Tavo tėvai Jurkonys.

įneš stanitni.
— Cezar Glodkauskis.

Petrui Lotkauskui (Glodkaus 
kui), Westvillėj, rašo jo brolis 
iš Baublių, Skaudvilė* apskri
čio:

Pas mus juodos dienos. Per 
ketverius metus buvo tos juodos 
dienos. Suvargome visai. 15- 
tai metais germanai atėmė visus 
gyvulius, o paskui žėdnų mėne
sį jodinėjo žandarai, krėtė ir 
ėmė visa ką. Negalėjome nieko 
beauginti, uelM'gavonie veršių; 
karves atėmė, tai iš kur veršiai 
bus? Nė šunų negalėjom belai
kyti: uždėjo mokesnius nuo šu
nų po 10 markių. Pas mus be
liko vienos katės — tų neėme. 
Negalėjom nieko penėti ir nie
ko be vokiečių žinios pjauti, nes 
tuojau prisikabina, atima mėsą 

*ir dar štropos gauni užsimokė
ti. Viskas labai brangu. Karvė 
800, 900 ir 1000 rublių; arklys 
keliamas 900 rub., kur geras 
— 3000 niblių; avis ’60 rub;
------------ - ...M..— .  —
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SKAUSMO.
Nusipirk ir turėk po ranka skausmo 

prašalinančio Sloano Li- 
nimento bonką.

Tau jo relkčs, kada netikėtas reu
matinis varstymas prasidės — skau- 
mas ir gėlimas nuo šalčio — diegi
mas strėnose, klube, skaudėjimas 
raumenų, sustirimas sųnarių, neu
ralgijos. Visai gal užmiršai nusi
pirkti antrą bonkelę ir laikyti ją po 
ranka? Nusipirk ją šiandien—buk 
atsargus — gal prireiks šj vakarą!

šitas garsus skausmą varinėjantis 
vaistas susigeria be trynimo ir išvai 
ko kra i ją. Skausmas ar gėlimas 
Hojaus nueina be dėjimo plėstro, 
Mitinant jjų vaistų, be teršimo odos 
TukstarČini žmonių laiko jį ir var
toja prireikus — jiems nereikia be 
reikalo kentėti. Trjs dydžiai pas 
kiekvieną aptiekininką — 35c., 70c., 
M.40.

V. P. Jurkoniui, Athens, III., 
rašo jo tėvai iš Mizarų,Leipalin
gio valšč., Alytaus apskričio, 
Suvalkijos:

Mielas Sun.au: Apturėjom 
laiškų nuo tavęs 13 d. VII š. m. 
iš kurio sužinojom, kad esi svei
kas. Ačiū už atmintį tavo.

Dabar turiu atsakyt į tavo 
klausimus. Andrius, brolis, tai 
nežinom kur dabar yra. Buvo 
paimtas vokiečių i nelaisvę. Iš 
pradžių rašė tirs laiškus, bet da
bai* negirdėt nieko nuo jo. Mes 
esame visi sveiki. Nors du kar
tu buvo pozicijos po Mizarais, 
ant Druskininkų, vienok musų 
ka imtas išliko nesudegi ritas Tik 
Karolio Vanago tvartai sudegė. 
Buvo užpuolę vokiečiai ant ru
sų 14-tais ir 15-tais metais, bet 
15.tais metais kaip užėmė kraš
tų, tai laike iki 10 d. liepos š. 
m. Dabar juos pamainė balt- 
gudžiai, kurie eina kartu su Lie
tuvos Taryba.' Ir neduoda len
kams užimt musų kraštu.

Lenkai daro visokių šunybių, 
kad tik mus pavergti. Bet mes 
kolkas laikomės, nepasiduo
dant. Kas toliau bus, nežino
me.

Vokiečiai pastatė tiltų po Mi- 
zarais. Puikus tiltas. Tas til
tas vokiečiams pastatyti atsiėjo 
4,000,000 markių. Ir paliko ne 
sugadintas Lietuvai. Dabar taip 
pas mus yra: Druskinikuose yra 
atsiųsti lenkų žandarai, o pas 
mus stovi baltgudžių kareiviai 
ir sergsti, kad lenkai nesugadin
tų tilto. Laukiame (langiaus 
lietuvių pėstininkų ateinant til
tų ir musų kraštų ginti. Nors 
lenkams “antarrtai” prisakė, kad 
neimtų Lietuvos, bet jie nepai
so, lenda kaip kiaulės į daržų. 
Dabar iš musų kaimo gyveni
mo: Tavo brolis Jurgis išėjo sa-

Vincui M. Rinkevičiui, Chiea- 
goj, rašo jo brolis iš Eglinciš- 
kės kaimo, Antanavo vaisė., Ma
rijampolės apskričio:

Sveikas gyvas, mielus broli! 
Sveikinu, linkiu viso gera, kartų 
su visais savo namiškiais. Rug- 
piučio 23 d. gavau nuo tavęs 
laiškų, ir neapsakomai nudžiu
gau. Daug kartų perkalbėjome 
su namiškiais ir pažįstamais a- 
pie brolį, ypač kuomet pradėjo 
ateit iš Amerikos šiokių tokių 
žinių. Paskutinį laiškų nuo ta
vęs buvau gavęs gruodžio 4, 
1913 m. taigi bemaž ko 6 metai. 
Visaip manėme, gal kokia nelai
mė patiko, gal ant karo žuvai, 
nes girdėjome, kad amerikiečius 
į kariuomenę ėmė. Štai rugp. 
23 man lauke bedirbant kaimy
no vaikas atnešė nuo tavęs laiš
kų. Gavęs, iš džiaugsmo net 
apsiverkiau. Ant rytojaus, t. y. 
šiandie, stengiuosi parašyti laiš
kų, kad greičiau pranešus apie 
savo nelaimingų — o gal lai
mingų — kraštų.

Didis karas praslinko, nors 
dar nepasibaigė. Mes visi išliko
me gyvi, nors nesmagumų bu
vo gana. Tėvai ir sesers ir visi 
įgyvename nunuic, Eglinciškėj. 
Sesers jau visos užaugo, susiti
kęs gatvėj, aš manau, nebepa
žintam. Tėtė jau nebedrutas, o 
blogiausia, kad beveik visai ne
bemato. Regėjimas visai nusil
pnėjo. Kaimynuose daug almai 
nų. Bielickų beveik visi išmi
rė, kartu ir Raidas su Raulie- 
ne; liko tik Bielickų mergiščia 
Kastancija. Kalvaitis mirė. Ma
rė Kaivaičiutė ištekėjo už Juozo 
Kučmisko, gyvena Muriniške, 
kur Valaitis buvo; Kučauskas 
nuo Valaičio nupirko. Anęlė 
Batišiutė mirė prieš patį karų.

Pradžioje karo, 1915 m., kaip 
musų kraštų užėmė vokiečiai, 
turėjome nesmagumų ir 
mių beveik daugiau kaip

Didesnieji

hi- 
ne-

ne-

nelai- 
kiti. 
porų 
sene 

laimei
Nors prieš karų šhi-

atėmė vokiečiai, liko lik 
sartoji; mat ta, imusų 
šlubavo.
bas arklys buvo blogas daiktas,
bet karo n/e.tu tai buvo laimė, 
nes tik dėl to išliko neatimtas.

Vokiečiai k.ųįp užėjo, tai kaip

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutes Pavidale

Portretas nesanti tapo nupieštas pirilriemis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaites portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitajs brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų

sau tinkamo rado. Be to, iš mu
sų atėmė dvi kiaules, bulių ir 
buliukų, 150 rublių pinigų, o 
kartu ir mano laikrodukų, kur 
brolis buvai atsiuntęs per An- 
driušį. Į daiktų sudėjus, didelis 
nuostolis, nes tuomet ir pini
gai buvo brangesni. Labiausiai 
tai man buvo gaila laikrodėlio, 
nes tai buvo atmintis nuo bro
lio. Toliau, vėlesniais metais 
gyvulių musų nepaėmė, ncbe-

žmonių, kur nepaprastai nuken
tėjo, ir yra tokių, kurie nepa
prastai pralobo. Iš musų artimų

nė labai pavargusių, laikosi vi
dutiniškai.

Aplamai nu-

Prakalbos su Programų
Rengia L.M.P.S. Illčias Rajonas

SEREIM).J SPAIJ0-<X'T0BER 15 d. 1919 m.

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:30 val.vakare. Inžanga 10 centų

Kalbės gabiausi kalbėtojai, dnimios Chicagos L. V. Choras 
po vadovyste d. Diliaus, deklamuos V. čeplinskaitė. Bus ir kito
kių pamarginimų. Kviečiame ge|biainą visuomenę kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes daug nailjp išgirsite. \

Draugiškai Prakalbų Komitetas

QOUUW

ir g varau tu o ji

Henry J. Schnitzer State Bank
Pa vėl i jaut Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

kosi tik pelenai. Gyvulių gerų 
beveik visai neliko. Geriausias 
girias vokiečiai iškirto. Žmonės 
sakydavo, kad rusų valdžia 
smarkiai kertanti girias, bet vo
kiečiai kur-kas smarkiau gali.

pie trejus melus girių beveik ne 
liko.

Dabar Lietuvoj viskas labai 
įbrangę, taip kad prieš karę 
žmonės turbūt nė nesapnavo, 
kad kada-nors bus toks bran
gumas. Gera karvė ihoka 1800, 

l kartais iki 2,000 rublių. Arklys 
i 2,000 3,000 rub. Praeitų pava
karį kartis (3 pūdai) rugių buvo 
90 100 rpb. Tiek krautuvėse
įtiek ne krautuvėse visa, kas 

prieš karų skaityta kapeikomis,

ra, bet jeigu tenka pirkti to
kiam, kas beturi nieko parduo
ti, tai labai bloga.
ūkininkai, kurie nesudeginti, 
tai kai-kurie net perdaug pini-i 
gų .susipylė; bet kurie nudegin
ti, nore ir stambieji ūkininkai, 
vistiek vargsta.

Daugiausiai gi karo laiku var
go kentėjo darbininkų klesa. 
Tiems varguoliams teko ir pa
badauti. Musų krašte badu ne
mirė, bet didesniuose miestuo
se daug ir badu mirė. Musų 
krašte smarkiai vargo tie žmo
nes, kurie buvo atvaryti nuo po
zicijų iš rytų Lietuvos pakraš
čių: nors namie dažnas turėjo 
savo ūkį, arba šiaip turto, čio
nai atėjęs — kaip stovi taip 
brangus, ir badauja. Prie vo
kiečių darbininkas gaudavo 3-4 
markes dienai; su tiek Ubai sun 
k u buvo pragyventi.

Apie karų nežinau, ar rašyt, 
ir ar tas butų įdomu amerikie
čiams. Be to, smulkiau apie 
karų rašant reikėtų knygas pri
rašyti, o ne laišką. Iš karto bu
vo baugu. Buvo dagi žmonių, 
kurie šaudymus išgirdę sirgo ir 
mirė. Žinoma, kaip ima žemė 
drebėti kaip nuo šimtų perkūnų, 
o kiekvienas supranta, kas ten 
dedasi, tai visgi nesmagu. Buvo 
daug tokių dienų, kur nė vienos 
sekundos ramios nebuvo, kad 
anuotos, kulkosvaidžiai nestau
gtų. Iškarto rodės tartum svie
to pabaiga artinasi, bet vėliau, 
kaip jau pripratom, tai rodos 
taip ir reikia.Avba jei gu radai 
užmuštų kareivį, tai rodos, kad 
jis tam tik ir ant svieto gyveno..<

Ir tnip, broli, šitas karas mu
sų krašto žmones pripratino, 
kad pradėjo nei savo gyvasties, 
nei kito, nebebranginti. Su 
ku, žinoma, vėl užmirš tų 
žmoniškumų.

Arti musų didelių mūšių
buvo. Pea* keturis mėnesius po
zicijos buvo visai arti, taip kad 
apmotomis pasiekdavo musų 
kaimo, arba, atgal sugrąžindavo. 
Tuomet vokiečiai buvo Pilviš
kiuose, Marijampolėj, o rusai 
pagiriais — Ba gotojoj, Rudoj 
tuo laiku buvo užėmę pozicijas. 
Prasidėjus didesnėms atakoms 
birželio mėnesyj 1915 metais, 
visai ėmė trauktis, ir mus užė
mė vokiečiai. Paskui vis tolyn 
ir tolyn ėjo. Nore mūšiai buvo 
aiškiai girdėt, bet įmonės nė 
atidos nebeatkreipė į juos. Kol 
musų krašte buvo karas, didelių 
musių nebuvo, ir žuvusių ne
daug yra, taip kad musų krašte 
žuvusieji nesunku butų ir sus
kaityti. Apie keturi kareiviai 
guli Krukeiiuose, Bartininkuose 
vėl gal keturi. Daugiau Bago- 
tojoj, Pilviškiuose, Kazluos. 
Mūšiuose mat dauginu sužeid
žia, negu užmuša. Kol gyvas, tai 
veža tolyn.. Taip, žinoma, buvo 
tik pas mus, bet panemunių ir 
arčiau Kauno tai tikri kapininy- 
nai — po keletą šimtų guli vie
tomis.

Kada ramiu protu apmąstai 
žiūrėdamas, tai keistai atrodo, 
bet taip tai lyg ir niekis. Pirmų 
kartų pamačius užmuštų labai 
baugu, bet tęliųu pripranti. Da
bar žmonės pas mus beveik už
miršti jau baigia tas baisenybes; 
dabar tik kalbasi, kaip bolševi
kų atsigymis; o labiausiai tų. pa 
siutusių lenkų. Tikrai, broli, kei 
stas pasaulis! Keletas metų dar 
|caip lietuviai, rusai, lenkai vie
nuose apkasuose gulėjo, gynėsi 
nuo vokiečių. Dabar lietuviai 
kovoja su rusais, su lenkais.

Valdžia pas .mus dabar neva 
pačių lietuvių. Tik nežinia, ar pa 
vyks jai išsilaikyti. Pasiutėliai 
lenkai nagus išskėtė stengiasi 
pasigriebti Lietuvą; bolševikai, 
rusai, irgi to paties tykoja, nei 
šiuo laiku eina su jais mūšiai. 
Prancūzai, veidmainiai, laiko 
lenkų pusę ir jiems padeda. 
Anglai nori Lietuvą savo kolo
nija paversti. Tat lietuviaųts 
nieko kita nebelieka, kaip tik 
kovot, bet prieš tokių daugybę 
priešų persilpni.

Gal būt girdėjote ir Amerikoj, 
kaip vokiečiai pabaigoj 1917 
melų leido .lietuviams sutveri'

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

ĮlIlHHHO.iHPIiiė

valstybės tarybą. Taip ir pada
rę; nors maža kas iš kaimiečių 
žiųojo apie tai, susirinko kejptas 
šimtų žmonių, daugiausiai da- 
vatkininku, ir išrinko valstybės 
tarybų. Ta taryba, žinoma, tiek 
tegalėjo, kiek pas carų durna. 
Bet pabaigoj 1918 metų vokie
čiai, koalicijos spiriami, prade
da trauklios iš Lietuvos ir leid
žia tverties vietiniai valdžiai. 
Tvėrimas beveik pavyko. Buvo 
ųteigiami pirmiausiai valsčių, 
vietomis parapijų, komitetai;

vokiečiai vis dėlto pakankamai 
dar daro.

Kaip gyveni, broli? Rašyk. 
Tuo tarpu linkiu viso gera, J. 
Rinkevičius.

[Laiške išspausdintos dar ši
tokios eilės, po kuriomis auto
rium pasirašo Sakalas: [ 
Sudiev, sudiev! girna čia būti, 
Reik joti ten, kur žirgas neš... 
Neliuskie, miela! sakalėlis 
Iš karės laiškų greit parneš.
Parneš gal tau žinelę liudną-v-vietomis parapijų, komitetai; rarnesi gai tau žinelę. nu 

valsčių komitetai arba\arybos Sąkys—našlaitė jau likai,
tvėrė apskričių (pavietų) tary
bas. Pradžioj 1919 metų buvo 
sušaukta valstybės konferencija 
nova. naujai valstybes tarybai 
rijikti, o esamųjų pašalinti. Bet 
Irkdfei tik perkeista, papildyta ir 
parinkta. Suvažiavo beveik vi
si 'juodieji davatkos, nes jų Lie
tuvoj netrūksta. Bet nors jų 
didelė dauguma, jie vistiek jau
čiasi silpni, taip kad dabar Lie
tuvos nrimsterių kabinetas yra 
sočia 1 i s tų-li a udi ni nk ų rankose. 
Laikiųasis Lietuvos prezidentas 
yrA Antanas Smetona, buvęs 
klerikalų “Vilties” redaktorius; 
žinoma, davatka.

5-A,
Dabar visų musų valdžių, su

prantama, neaprašysiu, perdaug 
viętos reikėtų. Už kelių dienų 
parašysiu kitų laiškų — 41^1 su- 
rasiu tam laiko, nors šiaip esu 
labui užimjtas: mat ir patsai pri
guliu į dabartinių valdininkų 
skaitlių.

.Vokiečių Lietuvoj beveik ne
bėga; tik pirmiau buvusios sic- M
nos pakraščiais jų dar yra neva 
sargyba; valdžios galia nebesi
naudoja, bet šunybių žmonoms

Jau tavo mylimas nuėjo 
Miegot j žemę amžinai. 
O, žirge mano mylimasis! 
Draugu buvai man visados/ 
Kiek kartų jojau aš su tavim 
Čionai prie savo mylimos! 
Dabar jau jojame. į karę — 
Tėvynę gint; ir tu žinai, 
Kad mus išskirs .gal, Jhrangus 

drauge,
Išskirs gal mudu amžinai!

Antanas Gudaitis, 628 W. 18 
st., Chicago, gavo laiškų nuo sa
vo tėvų iš Užvarnių kaimo Erž
vilko valsčiaus. Be kit-ko ra- 
v so:

i

Ęsam gyvi ir sveiki šioj va
landoj. Gyvenam po senovei. 
Brolis Jonas išbuvo ketveris ine 
tus po plienu ir pagrįžo svei
kas, q apie Juozapų tai girdė
jom, kad dar gyvas, tik be ran
kos. —

Nosies Kliutįs 
jCrMtSMhų. gali paeiti nuo 

jlt&V migdolinių gilių—
1 tonsilų ark|n nuo 

užsikrėtimo slogo- 
mis,arba nuo su- 
putimo-nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bot gali 
*n,b b kitos prie- 
žastįs, o jas gali 

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus. turite kokią 
nosinę kliūti, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 melu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti Šimtų išgydytų pacientu, kui 
kitus jus gal pažįstate. \»ėje papra
šykite kokiu nęrite pavardžių iš tu
jų

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
120 State gal., 2 lubos. Antros du

ris i šiaušę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; scptinladieniais 
nuo 10 iki 12.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Fhone Canal 257

lis Antanas ir sesers Marijoni- 
kū ir Petronėlė. Mes esam visi 
sveiki, lik mums labai rupi apie 
tamsių, nes kiti gauna laiškų iš 
Amerikos, o mes negaunamo. 
Gal |imisų Jonukų paėmė į karo 
frontų, kad nė jokios žinios ne-

Iš Steg vilių kaimo, Batakių 
valsč., Tauragės apskričio rašo 
Ęarbora Mišeikienė savo sunui 
Jonui Mišeikiui, Cbicagoje: w .................... .

Rašau savo šuneliui Jonu-įgauname. Jei gausi šį laiška, 
kui laiškų ir sveikinam bro- rašyk mums kuogreičiausia.
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Liet. Socialistų 
Sąjungoje.

DUQUESNE, PA.

Atydai LSS. 19-tos kp, 
nariu

BROOKLYN, N. Y.

Draugai!

užgriebta bolševikų, ir valdo
mas jos turtas ir čarteris;

Kadangi jie dabar faktiškai 
atsimetė nuo L.S.S. sutverdami 
naują “Komunistų Sąjungą*’ ir

Kadangi jų programas grieš- 
tai skiriasi nuo šalies Socialis
tų Partijos ir kartu nuo Marksi- 
niij socializmo idėjų.

Todėl mes, kurie ištikimai tar 
navonie ir tebetarnaujame so
cializmo idėjoms, negalime riti 
kartu s>u social-anarchistais!

Mes, pasitarę, keletas draugų 
nutarėme sušaukti susirinkimų 
spalių (Oct.) 19 d., 3-čią valan
dą po pietų Tautiškame Name, 
101 (irand st.

Kviečiami vra visi tie drau
gai, kurie nesutinka su naujos 
“Komunistų Sąjungos’’ progra
mų, ateiti ir prisidėti prie ap
svarstymo ir sutvarkymo musu 
reikalų.

Draugai, taip ilgiau negali bū
ti? Mes turime griebtis darbo!

LSS. 19-tos kp. Narys.

Aukso kalnai. — Plieno darbi
ninkų streikas. — Skebai.

——._jl.

Šiame mieste gyvena apie 20 
tūkstančių gyventojų. Nemažai 
yra ir lietuvių. Išdirbysčių b '- 
veik kitokių ir nėra, kaip tik 
Carnegies plieno liejiklos.

Apie porų menesių atgal aš 
atvažiavau į šį miestų jieškoti 
darbo. Sueinu lietuvių. Klau
siu, kaip eina darbai, po kiek 
uždirbama? Atsako, kad <|ar- 
bai eina kaip iš pypkės. O kas 
dėl uždarbių, ~ tai esu vargiai 
Amerikoj kur-nors tiek daug už 
dirbama, kai čia. Girdi, papras
tas darbininkas uždirbąs po 10- 
11 dolerių dienoj. O lietuviai— 
visi esą turtingi, pinigams skai
čiaus nežiną.

moj /streiko dienoj nutraukė į 
dirbtuvę maldautų'bosų, kad 
nešalintų iš darbo. Kai-kurie 
pirmomis streiko dienomis 
drovėjosi skebauu, bet paskui ir 
tie nutraukė. O trečioj streiko 
dienoj jau beveik trečlalis dir
bo. Eina, maldauja bosų, kati 
priimtų atgal. Atsirado net 
ir tokių gaivalų, kurie judošiš- 
kai išdavė streikininkus bosaims. 
Pastarieji pasiuntė policijos ir 
suareštavo tūlus streikininkus, 
kuriems prisiėjo mokėti painiu 
dos po 10 dolerių.

Skaudu ir graudu, kad skobu 
tarpe randasi nemažai ir lietu
vių. Yra lietuvių policistų (bu 
vusių biznierių), kurie varu va
ro (Darbininkus dirbti. Jie gra
sina visokiomis pabaudomis ir 
kalėjimais.

Lietuviai darbininkai privalo 
nepaisyti tų grųsinimų ir remti 
streikų. O tuos gaivalus, kurie 
nuėjo skebauti, jie turi vyti iš 
savo tarpo. Tegul visos draugi
jos apsivalo nuo tų darbininkiš-

rranesimaS
Dr. M. T. Strikolis

Na, manau sau, gal ir man 
l.—:—i— i.^i.u..x^i:^ pinigų 

Einu darbo jieškoti.
pasiseks kokis bušelis 
susipilti.

— A. Bukevlčius.

RUMFORD, ME.

■■■■**■■■■■■■■■■■■
Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo

1341 Mikvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8

Arti Paulina gal.
Turtas virš S200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

bu 12 valandų dienoj. Bosas 
liepia ateiti ir nedėlioj. Einu ir 
galvoju — dabar pinigų bus kai 
šieno; mažiaausia pusantro šim
to Atėjo mokesties diena. Ant 
raukų šimtai pūslių. Gaunu mo
kestį — ir savo akims netikiu: 
nei pusės to, ko tikėjaus... Klau 
siu vieno, klausiu kito, kame da
lykas, |>o kiek moka? Atsako, 
kad pradžioj mokų 42l/2<'« i va
landa. Tai tau! Dirbant die
nų ir naktį negalimu uždirbti 
11 dolerių...

Paskui pradėjau teirauties a- 
pie besiartinantį plieno darbi
ninkų streikų. Kalbu su vienu 
lietuviu, su kitu. Visi remia 
streikų gatavi galvas guldyti. 
Vienų nedėldienį susirinko lie
tuviai kliuban pasitarti streiko 
reikaluose. Visi nutarė strei
kuoti.

ITasidėjo streikas. Ir tie, ku
rie prisižadėjo neskebauti, pir-

Atsišaukimas į Visuomenę.

Kreipiamės į tuos, kurie bran
gina laisvę ir teisybę.

Mes rumfordiečiai norime ap
ginti laisvės žodį nuo tų, kurie 
pasiryžo jį užgniaužti. Bet ka
dangi vieni neįstengiame tatai 
padaryti, tai kreipiamės į visus 
tuos, kuriem# rupi laisvė. Pra
šome jūsų laagelbos.

Dalykus štai kame. L. U. Kliu 
bo Draugija buvo surengusi M. 
X. Mockui prakalbas. Mockus 
pribuvo į Rumfordų rugsėjo 6 
d. Kalbėjo tris vakarus. Taip
gi buvo įrodoma paveikslų iš 
Kristaus/gyvenimo laikų, o taip 
gi paveikslai, kuriuose buvo at
vaizdi najna Romos popiežių ir 
kunigų gyvenimas ir darbai ir 
inkvizicijos laikai.

Kai-kurios tamsios davatkos, 
nubėgo pas kunigų ir mies-

NAUJIENOS i
Šiuo paskelbia, jog visiems savo skaitytojams 
duos DOVANŲ—puikų, gražiai nupieštų sieninį 
KALENDORIŲ 1920 METAMS su pažymėjimu 
visų svarbesniųjų švenčių: darbininkiškų, ame
rikoniškų, tautiškų ir katalikiškų. Naujienų 
Kalendorius bus atspausdintas ir bus išsiuntinė
jamas skaitytojams apie gruodžio mėnesio pa- 
baigą. , ■
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LIETUVIS
Gydotojas ir Chirurgas

PERKĖLĖ SAVO GYVENIMO VIETĄ į BR1GHT0N PARK 
s 2914 W. 43 ST. (43 ST. IR FRANCISCO AVENUE

Telėphone McKinley 263.

OFISAS: 1757 W. 47 St. (47 ir Wood Sts.)
VALANDOS:— 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 rytais.

Tel. Boulevard 160.

to iM)licijų. Šio miestelio poli
cija eina išvien su Romos Irus
iu. Taigi M. X. Mockus liko 
areštuotas. Bet tuoj už jį liko 
užstatyta $1,(MM) kaucijos. Ant

Bet M. X. Mockus nestojo teis
man. Jis atidėjo teismų ligi 
o laiko, kol advokatų susiras. ■ 

Pareikalauta daugiau kaucijos. 
Uždėta $2,500.

Teismas įvyko rugsėjo 17 d. 
Mockų gynė adv. F. J. Bagočius. 
Bet musų miestelio teisėjai ne
paisė to, kad Jungtinių Valstijų 
konstitucija nieko bendra netu
ri su religija Musų teisėjai iš
traukė iš kur Cohimbo metų su 
pelijusius įstatymus, kurie (Irau 1 
džia kritikuoti tikėjimą. Pagal 
tuos įstatymus Mockus pasiro
dė esąs kaltas ir' liko nuteistas 
dvidm metam prfe sunkiųjų dar 
bų. Bet Mockaus advokatas ape 
liavo į augštesnį teismą. Reikės 
samdyti dar vienų advokatų.

Taigi, geirbiamoji visuomene, 
manome, kad jums nereikia sa
kyti, jogei bus daug išlaidų. Mes 
jau praleidome $125, o kur dar 
galas? Dabar reikės vežti į kitų 
miestų apie 30 liudininkų. Rei
kės jiems aplmokėti kelionės iš
laidas ir šiek-tiek atlyginti už 
sugaištų laikų.

Taigi draugijos ir pavieniai, 
kuriems šios šalies laisvė yra 
brangi, sukruskite. Nedaleiski- 
me, kad Romos letena slėgtų

L. U. Kliubo Draugija išrin
ko tam tkrą komisijų, kuri rū
pinsis Mockaus bylos reikalais. 
Komisija išduos pilnų atskaitų, 
pažymėdama — kas, iš kur ir 
kiek aukavo bylos vedimui. Jei 
aukų suplauktų daugiau negu 
reikia bylai, tai likusius pinigus 
atiduosime vedimui tokių jau 
bylų, kai ši.

Komisijos iždininkas turi už- 
sistatęs $3,000 kaucijos .

Aukas siųskite sekretoriaus 
vardu, o money ordčr’ius išra
šykite iždininko vardu.

Komisijos narių adresai: pir
mininko — Petras Vaznis, 35 
Miadne. Avė., Rumford, Me., se- 
kretorius — Jonas Žilinskis, 604 
P. O. Box, Rumford., Me.; iždi
ninko — Stanley Yankauskis, 2 
Bridge St., Rumford, Me.

P. S. Prašytume ir kitų laik
raščių perspausdinti šį atsišau
kimų.

JACKSON, MICH.

Šiame miestelyje lietuvių skai 
tomą apie 50 šeimynų ir kiek 
daugiau pavienių. Lietuvių drau 
gijų yra dvi, S. L. A. kuopa irK

IIII viena bažnytinų; abidvi ramiai 
U miega. Aplamai šios kolionijos 
g lietuviai nieko neveikia visuo- 
§! menės judėjimu.

Darbai čia daugiausiai auto- 
g mobilių ir darbo įrankių dibtu- 
įį vese. Mokestis neperblogiausi. 
H Pragyvenimas stiprokai bran-

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

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

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 pranyko1 diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė |h> butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

ge- 
to-

III.

SERGANTI ŽMONES
__  v 2 " • Senina dėl prl- 

Eraneuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
2221 So. Kedzie Avenu*
Vai. 1—3; 7—9 po pietų

Užsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos, 
vatiškų'ligų. T . . '

Dr. J. Van Paing

mu kituose miestuose nėra perr 
daug brangus. Darbų gauti ga
lima. Paprastiems darbinin
kams iš pradžios mokama 45c. 
valandai, tolinus keliama.

I. K. Matchulis.
Box 208 Jackson, Mich.

PORTLAND. ORE.

Persergėjimas rubsiuviams.

Ši linini noriu persergėti kitu 
kolonijų rubsiuvius lietuvius, 
kad šiuo tarpu jie nevažiuotų 
į vakarų valstijas darbo jieško- 
ti. Mat, čia dabar eina rubsiiB 
vių streikai, kaip Portlande

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėlei” ir “Moterų R»l- 
są”, “Musų 'liesą” ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo prisius- 
kitę sykiu už 6c krasaženkiių.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Wa«hington St. 
Marshall Field Annet 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126 _______________________ .j

Oaklandc, San Francisco (Cal.), 
Spokane (Wash.) ir 1.1. Pasta
ram jame mieste jau keturios 
savaites kaip streikuojama ir 
nežinia, kada ir kaip pasibaigs.

—A. T. J.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
,2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Vyriško Drapanų Bargenai
TViclngas apsUMtmas. Garnntuo-
Tcisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00.
'Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prie* ateinančią 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. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

Bostonas.
...... —

Jungtinių Valstijų Darbo De
partamentas nesenai darė tyri
nėjimus. Tyrinėjimų tikslas bu 
vo sužinoti, kiek maž-daug at
sieina šeimynai pragyvenimas. 
Raportas iš Bostono parodo 160 
šeimynų, kurių uždarbiai siekia , v f_______
1,200 — 1,500 dolerių į metus. čių) maždaug $2,000. 
Apskritai imant, šeimyna išleid
žiu maistui $578.73 metams ar
ba $10 su viršum į savaitę. Dra
bužiai, vidutiniškai imant, at
sieina šeimynai $196.44. Meti
nė kambarių nuoma $180.24. 
Šiluma ir šviesa $73,93; rakan
dai $41.16; kitos išlaidos: ap- 
švietai, gydymuisi, apsidraudi
mui, pasilinksminimui, taupini 
inas, etc. sudaro $223.52. šimtas 
šeimynų pabaigoj metų turėjo 
“pelno.“ Vidutiniškas pelnas sie
kė $80.64.

šeimynos vidutiniškai turėjo 
po penkis narius. Jos gyveno la
bai taupiai. O nežiūrint to, be
veik visas jų uždarbis išleista

Daleiskime, kad šimtas šeimy 
m ynų su $80 perviršiu visuomet 
turi gerus metus. Daleiskime, 
knd kiekvienų metą joms pasi-

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 10900 S. Michigan Avė.

Tel .Pullman 342. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Tel. Yards 723. Chicago, III.

metams kiekviena šeimyna su
taupytų (nepriskaitant nuošim- 

«... • Niekas
geriau nenupiešia Amerikos dar 
bininkų algų menkumų, kaip 
kontrastas tarp darbininko į- 
plaukų ir išlaidų, iš vienos pu
sės, ir įplaukų ir išlaidų Ameri
kos kapitalisto, kuris puikiau
sia gyvena nieko neveikdamas 
iš kitos puses

— Scott Nearing.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur
neliais, krabclčinis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne*o.

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

S® 5
1 ą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi • 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 8*,s> bet s«Wnu» su brangu, seka atidėti $80. Prabėgus 25

N, Y. Times rūgs. 28 praneša, 
kad atidarymas Panamos Kana
lo ir gelžkelių pratiesęs pirk- 
lybos kelių su Bolivija. Pir
miau didesne dalis Bolivijos 
išdirbysčių, ypač gumos būdavo 
vežama Amazonės upe ir sker
sai Atlantikų j Europą. 1918 
metais vientik įvežimai ir išve
žimai Bolivijos išdirbysčių sie-

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

jei gyvenate užmiestyje mes 
^SKIŲsime c; °- D- leidžiame 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FORNITURE STORAGEkė 300,000 tęnų. Kita pirklį 2810 St. Chicago HL

su Bolivija buvo vedama perlAtdara nd° 9 ryto iki 9 vai. Nedė^
Perų, Braziliją ir Argentiną. liomis nuo 10 iki 4



NAUJIENUS, UfiIe ag B., Ilk
ii 11— Jr^a<—*w*«n*«*****A***»«a*Aa»u«a»«*i ..'...,^..11.^,.

tltarninkai, Spalio 14, 1919

I®*70 P^^tišku nachališ-si, nieku budu negali būti 
.kurnu'ir mokėjimu plusties. proletariato diktatūra. At> 

Ibk lithuanian daily rpajg jrankiais jie “pergalė- metimas bolševikų diktaru- 
’jo” socialistus . Bet kada ros todėl visai nėra atmeti- 
jie pasiliks vieni ir turės ro- mas proletariato diktatūros, 
dyti savo 
kits kito, 
kaip jiems seksis. Rimti 
žmonės nenorės nė žiūrėti į 
juos. _ x \

žiu. Vienas So. Bostono dele
gatas Napoleonas (jis net pamė
lynavo, kuomet Siilsoną išteisi
no) pradėjo taip koliotis, kad 
jam tapo atimtas balsas. M. Ple
pys iš South Bostono gerai už- 
pipirino Pild. Kom.

Gražus juokelis.
Kuomet tapo nutarta, kad 

uždarymas diskusijų turi perei-i 
tį dviem trečdaliais balsų, tai 
sykį pasitaikė tokia skaitlinė: 
43 balsai už uždarymą diskusi
jų, o 15 prieš. Reiškia, disku
sijos pilnoj formoj užsidarė, 
bet sekretorius-vertjejas užsigin- 
čija: pasistojęs Stilsonas pasa
kė: “kad jus vartojate tokią 
bjaurią menševikišką politiką, 
tai aš rezignuoju iš visų komi
sijų”... Diskusijos eina išnau- 
jd...

Keletas įspūdžių iš ;‘toiso"_ e c * r / Į buvo įtūžę, kad net ir techniškas 
L.b.b. suvažiavimo Į klaidas ėmė taisyti! Ir kuomet 

į tokių mažmožių tiek daug do- 
mos kreipiama, lai tulus svar
besnius punktus visai praleid
žia. Pa v., svarbus punktas tas, 

>ct tik vienas nu-1 kad po viešų balsavimų, kuomet 
tai iš Norvvoodo Į daug susilaikė, nutarta pavar

toti (kaipo jie vadina) australi
šką balsavimo būdų — vurda- 
šaukį iš mandatų, o kuomet tas 
tapo pastebėta, tai nekreipta į 
tai doanos ir pasakyta, kad tas 
esą nesvarbu protokole minėti. 
Toks protokolo taisymias II se
sijoj tęsėsi nuo 2:50 iki 4:45 vai. 
po pietų!

Patsai suvažiavimas tai, pa
sak Laisves, (Žiur. L. nu. 15), 
tikra marmalicnė. Nors delega
tų buvo daug, bet tik vienas bu 
vo su fraku, o 
kriaučius. Jis buvo atsivežęs 
ir prakalbų, bet nelaimei už
miršo jį pakviesti kalbėti.

Suvažiavimas, kuris prasidėjo 
17 dieną rugsėjo, 1919, po nr. 
949-955 Willoughby avė., Brook i 
lyne, prasidėjo prakalbomis. A- 
tidarydamas suvažiavimą J: 
Stilsonas užreiškė, kad “socia
lizmo judėjimas savo socia- 
logijoj priėjo galą...” J. Dauba
ras pasakė, kad Kautskis esąs 
išdavikas proletariato K. Lieb- 
knečhtas ėjęs su Schcideman- 
nu, B. Luxemburg — su Noske. 
Liebknechtas nepermatęs tų 
skirtumų politikoj ėjęs išvien] 
su Scheidemannu taktikos klau
sime; tokiu budu padaręs klai
dą. Andrulevičius nurodinėjo, 
kad parlamentinių keliu, refor
mų keliu negalima prieiti prie 
išsiliuosavimo. Bekampis; agi
tavo už sutvėrimą terčiojo inter
nacionalo. Po to išrinkta visi 
viršininkai ir perskaityta nema
žai pasveikinimų. Buvo paste
bėta, kad Martenas nenoi-įs skai 
tytis su revoliucinėmis organi
zacijomis. J. -Stilsonas davė 
ilgą raportą, kurį nutarta išleisti 
brošiūros formoje. Kaip man 
atrodė, didžioji dalis to raporto] 
visai nepriklausė prie raporto, 
kadangi ten buvo surankiota ir 
sutraukta visa statistika, kas at
sitiko Suv. Valst. karės laiku. 
Pavyzdžiui, kiek buvo politiškų 
prasikjaJtėlių nuteista kalėj i- 
nmn kiek nusmaluotų ir plunk
snoms apibertų; kiek pinigiškai 
nubaustų ir tt. 

* - * *
Padouta skupdas ant antrojo 

internacionalo už suokalbius, 
(?), kam karė išskerdė 15 inilio- 
nų žmonių, Jeigu suvažiavimas 
išneš pasmerkimo nuosperndį, 
tai Stanclis aukauja penjdnę, o 
jei ne, tai kad penkinė butų jam 
sugrąžintą!....

* •’* ' ’■ * ★

Skaito Komunistų Partijos 
konstituciją ir programą. Pers
kaičius viešas balsavimas, kad 
prisidėti prie Komunistų Parti
jos. Pakėlė rankas 84 delegatai, 
susilaikė 27 (sako, kad kai ku
rie buvę išėję pypkių rūkyt). 
Kadangi radosi nemaža priešin
gų prisidėjimui prie Kom. Par
tijos, tuomet buvo pavartota 
prievarta — kaip niekurie vadi
na — australiškas balsavimo bu 
das, vardašaukiu. Tokiu budu 
susilaikė nuo balsavimo 5 dele
gatai.

Po nubalsavimo liepė pasiais- 
kinli, ko-dcl jie priešingi. Ho 
pasiaiškinimų Stilsonas atšaki- 
nėjo, bet tie atsakinėjimai bu
vo skysti įi) ne į diilyką. Pavyz
džiui, kuoipet aš išsireiškiau 
prieš tokią kietą discipliną, tai 
Stilsonas pasakė: “Jeigu nebus 
disciplinos, <ai kas bus? užsima
nys išleisti laikraštį, ir ką tuo
met darysi?” Matote, vieton at
sakyti apie discipliną, atsakinė
ja apie kontrolę.

Kadangi aš daugiau nmx>dinė- duota išdiskusuoti, bet Herma- 
jau netinkamą nekuriu konsti
tucijos punktų, tai man užvis 
daugiausiai kliuvo!

Stilsonas pasakė: “Drauge 
Liutkau, pasižiūrėk į praeitos 
nedėlios Naujienas ir pamatysi 

ganizavo skyrium, tai at- vuoti, leisti savo laikraščius,tas padeda šaliai peržengtu ^gJ^į’^to'Naujienose?

Pnbliahed Daily ezcept Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co4 Ine.
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoj. 
paėtu:

Metams ................................... 85.00
Pusei metų .............................  3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesianl .................. 1.25
Vienam mėnesiui .................  65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. 87.00
Pusei metų............................  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei
Orderiu, kartu su užsakymu.

Komunistų 
‘pergale”.

Bet ir bolševikų d&tatu-“gabumus” ant 
tai pamatysime, ros tikslas, pasirodo, prak

tikoje yra visai ne toks, kaip 
proletariato diktatūros. Pro 
letariato diktatūra padaro 
proletariatą (laikinai) vieš
pataujančia klesa. Tuo tar
pu Rusijos bolševikų dikta
tūra ne tiktai nepadarė dar
bininkų viešpataujančia kle 
sa, o ir atėmė iš jų daugelį 
teisių, kurias jie buvo igije žinoma, ačiū pnpnzisva. >.Ne kas kitas, kaiį Marksas Pradt10?ek evoliucijos. Dar-

Proletariato 
diktatūra.

Ar socialistai pripažįsta 
proletariato diktatūrą?

Žinoma, kad pripažįsta

su Engelsu nukalė tuos žo
džius pažymėjimui galios, 
kurią turės įgyti darbinin
kų klesa, kad įvykdinus so
cializmo tvarką.

“Diktatūra” reiškia neap- 
rubežiuotą galią—tokią ga
lią, kurios netrukdo niekas 
ir kuri nesustoja prieš jo
kius asmens, grupės arba 
klesos interesus.

Bet ta diktatūra nestovi 
augščiaus už visus intere
sus. Ji tarnauja tam tik
riems interesams, būtent: 
darbininkų klesos proletari
ato. Ji yra įsteigiama tam, 
kad įkūnijus visuomenėje 
darbininkų klesos valią.

Proletariato diktatūra y- 
ra neaprubežiuota darbi
ninkų klesos valdžia, at-.1*

Bėgiu dvejeto savaičių 
Chicagoje tapo perorgani
zuota beveik visos L. S. S. 
kuopos. Tie kuopų nariai, kreipta prieš kitas visuome- 
kurie paliko ištikimi L. S. S.inės klesas. Jos tikslas yra , 
principams ir- Socialistų perkeisti visuomenės tvar- P 
Partijai .atsiskyrė nuo “ko- ką (t. y. visųpirma, nuosa- 
munistų”, išsirinko naujas vybės santykius) sulig dar-

bininkai buvo iškovoję pilną 
žodžio, spaudos ir organiza
vimosi laisvę, o šiandie tą 
laisvę turi tiktai bolševikai; 

i socialistų partijos yra per- 
’sekiojamos. Darbininkai bu
vo sutverę savo komitetus 
dirbtuvėse, kurie turėdavo 
balsą darbo sąlygų nustaty
me ir kituose klausimuose; 
o šiandie tie komitetai yra 
panaikinti. Darbininkai 
rinkdavo savo atstovus į so
vietus, per kuriuos jie dary
davo nusprendžiančią įtek
mę į visos valstybės reika
lus, kontroliuodavo valdžios 
veikimą, diktuodavo jos vi
dujinę ir užsieninę politiką: 
o dabar tos teisės jau netu
ri darbininkai, nepritarian
tis bolševikams.

Taigi bolševikų diktatūra 
ne iškė/ė darbininkų klesą, o

ją priklausominga nuo vie
nos nartirs ir nuo viršinin-

ir ZZ; bininkų kl‘e^ 7^. ta partija pas-
J T ~ —n -x:____ • .• kiną.senuoju L.S.S. kuopų vardu. Toks perkeitimas reiškia į- 

0 “komunistai” susiorgani-,vesdinimą socializmo: paė- 
zavo skyrium; L. S. S. kuo-mimą darbo priemonių į vi
ją vardą jie dabar neturės suomenės rankas ir suorga- 
teisės vartoti.

Bet L .S. S. kutfų peror- įais 
ganizavimas parode, kokios x _____________
fųšies “pergalę” buvo laimė-

“komunistai”) ant socialis- ris skirtų socialistus nuo 
tų. Štai, atnaujintoji 81 bolševikų arba komunistų, 
kuopa North-Sidėje; vos tik! Socialistai ją skelbė pir- 
atsiskyrus nuo komunistų, ■ miaus, negu bolševikai buvo 
ji tuoj įgijo 45 narius. Ji y- atsiradę sviete.
ra didesnė už “komunistų” 
kuopą, gyvuojančią toje a- ševikų ne proletariato dik- 
pielinkėje. O kada socialis-'taturos idėjos pripažinimas, 
tai buvo vienoje kuopoje su'o jos praktiškas pritaiky- 
“komunistais”, tai pastarie- mas.
ji imdavo viršų. Kodėl taip? | 
Todėl, kad “komunistai” •___
kuopos susirinkimuose kel- džig. Bet ta valdžia yra ne 

davo toki triukšmą ir taip klesos valdžia, o tiktai par- 
šlykščiai j v "

Pagalios, proletariato dik 
tatura veda prie to, kad vi
sa visuomenė laipsniškai pa- 

nizavimą gaminimo (darbo, v^.s.^ ^ar^n\n^a’s* K^da 
produkcijos) kooperacijos pakjl* . ^rbininkij padeji- 

mas, tai žmones is vidurinių 
' Į sluogsnių — smulkus / pirk-

Taigi prblėfariaTd dlkfa- liai, maži savarankiški amat 
kairiasparniai” (dabar turą nėra toks dalykas, ku- ninkai ir tt.—meta savo men 

kus biznelius ir eina į visuo
menės kontroliuojamas dar
bo įstaigas, kurios suteikia 
jiems žmnoiškesnes^sąlygas 
|ir tikresnę ateitį. Darbinin-

Skiria socialistus nuo bol- kų klesa tuo budu sparčiai 
auga. O bolševikiškoje Ru
sijoje dalykai eina kaip tik 
į priešingą pusę. Industri
nis proletariatas, kurio pir
ma buvo priskaitoma Rusi
joje į 10 milionų, šiandie y- 
ra tenai nupuolęs ant 2 mi- 
lijonų; pasak pačių bolševi- 

užsipuldinėdavo tijos valdžia, kadangi jokia kų rašytojų, “išbadėjusieji 
ant rimtesniųjų narių, kad partija apart bolševikiškos darbininkai bėga iš dirbtu- 
šie nenorėdavo nė lankyties toje valdžioje nedalyvauja, jvių, jieškodami maisto”. Jie 
į susirinkimus. O bolševikų partija toli- bėga iš miesto į sodžių, iš di-

Taip-pat yra ir su 138 gražu neapima visos darbi- dėlių pramonijos centrų į 
kuopa Ciceroje. Riksmu ir ninku klesos. Dalis susipra- mažus miestelius. Proleta- 
kolionėmis “komunistai” at- tusiųjų Rusijos darbininkų riatas mažėja.
siekė to, kad į jos susirinki- priklauso socialdemokratų1 Proletariato diktatūra y- 
mus rimtesnieji nariai be- partijai; kita dalis priklau- ra pereinamasis laipsnis iš 
veik paliovė lankęsi; prieš so socialistų revoliucionie- kapitalizmo į socializmą; tp- 
kuopos perorganizavimą jos rių partijai; dar kitos daljs dėl ji^yra galima tiktai to- 
mitinge “komunistai” ture-;—kitokioms partijoms. Vie-^ioje šalyje, kurią ekono- 
jo tik devynis priešingus nok visos šitos partijos ne m^kas plėtojimas jau yra 
balsus. Bet kada dabar rim- tiktai yra prašalintos iš cen- pastatęs prie perversmo 
tęsnieji nariai pasitraukė tralinių sovietų įstaigų, o ir’slenksčio. Pagelba dikta
nto “komunistų” ir susior.- neturi tei ės legališkai gy- toriškos valdžios proletaria-

Bolševikai vadina prole
tariato diktatūrą savo val- 

Bet ta valdžia yra ne

į susirinkimus.

naujintoje kuopoje tuoj at- ir varyt s xvo agitaciją, 
sįrado 27 nariai — daug Antra vertus, bolševikų 
daugiaus, negu pas “komu- Į partija no tiktai ne atsto- 
nistus”.

Panašiai yra ir su 22 kuo- nesusideda vien iš darbinin- 
pa. Panašiai bus ir su ki- kų. 
tomis kuopomis.

Iki šiol Chicagoje tąpo' “vargingesnių jų valstiečių 
perorganizuota jau septy- partija. Be to, prie tos par
mos L. S. S. kuopos. Jos tijos yra prisidėję daug ele- 
vėl pradėjo veikti, kaipo mentų ir iš kitokių visuome- 
socialistų organizacijos. Ir nes sluogsnių — valdžios 
jų veikimo daugiaus nebe- tarnautojų, smulkiosios bur 
trukdys tie sudemoralizuo- žuazijos, profesionalų — in- 
tieji gaivalai, kurie dabar teligentų ir tt. Taigi bol- 
vadina save “komunistais”. ševikų partija yra įvairių 

“Kairiasparniai” arba “ko klesų mišinys.
munistai” yra galingi tiktai Josios diktatrura, vadina-

vauja vis;’, proletariatą, o ir

Patįs bolševikai sako, 
kad jie yra darbininkų ir M

per tą slenkstį. Bet jisai ta
da jau yra skaitlingiausia ir 
stipriausia klesa visuomenė
je; todėl jo valdžia yra di
džiumos valdžia — o ne ma
žumos, kaip Rusijos1 bolše
vikų valdžia.

Proletariato diktatūra ne 
naikina liaudies teises (de- 
mokratybę), o didina jas, ir 
pagalios padaro liaudį —- 
darbo žmones — tikrais sa- 
vo šalies valdovais. Su bol
ševikiškų diktatorių despo
tizmu todėl ji neturi nieko 
bendra.

gal jam Uis nepaliko, kad aš pa
minėjau, jogei Stilsonas pada
rė klaidą, pasipriešindamas am 
Hestijai?

SKAITYKIT IR PLTINKIT

Svarstau! paėmimą Laisvės 
į L. K. S. rankas, Paukštys po- 
verksnis pasakė, kad jeigu Są
junga atsisakytų paimti Lais
vę, tai jjs luojaus atsisakysiąs ją 
redaguoti...

I Vienas svarbiausių — tai su
laužymas 1-me paragrafe 6-to 
skyriaus konstitucijos. Kadan- 

l gi tas skyrius draudžia priklau
syti prie by kokios politinės or
ganizacijos, tai daugumui tas 
labai apėjo. Tam tikslui tapo 
pagaminta lezodiucija ir priim
ta. Svarstant tą klausimą Balt
rušaitis ir Paukštys nurodė, jo
gei nėra nė vienos nė pašelpinės 
draugijos, kuri nebūtų surišta 
su politika ir užreiškė, kad jei
gu drausime prie jų priklausyti, 
tai mes nei pusės /narių neturė
sime. Daubaras bandė nurodi
nėti, kad Susiv. Libtuvių Ame
rikoje nesąs jokia politinė or
ganizacija, bet likosi į dulkes 
sumuštas. Pasirodė, jogei prie 
apdraudos draugijų priklauso 
daugelis lietuvių, kurie yra įmo
kėję apie kelios dešimtis dol. su 
šeimyna; išstojus ir panašių or
ganizacijų turėtų daug nuosto
lio. TAigi pasirodo, kad negali
ma uždrausti prigulėti, bet pa
geidaujama, kad daugiau nesi- 
rašytų į panašias organizacijas. 
O jeigu kur randasi komunistų 
kad stengtųsi paimti vadovavi
mą — darytų Spaudimą štur
mu.

30 dieną rugsėjo 8 sesijoj bu
vo svarbesni skundai, kurių bu
vo bent keletas. Dainius prida
vė Saudargo skundą ant admin. 
J. Šukio už pavarymą jo iš dar
bo, kaip “Kel.” mini. 39 buvo 
apie tai rašyta, ir tapo perskai
tytas Šukienės ilgas ir negražus 
laiškas, rašytas Saudargui. Ka
dangi skundėjo nebuvo, — skun 
das paliko be pasekmių.

Antras skundas — Račiutės- 
Hermanienės ant LSS. Pild. 
Kom. ir Rudaičio dėl iškėlimo 
incidento su Lomonsovo straip
sniu, tilpusiu “M. T.4’ Kad ap
mulkinus delegatus. 52 kp. pri
davė laišikij, kur nurodoma, buk 

Hermanai esą jau išbraukti ir 
nesą sąjun gnečiai. Bet čia 
Stilsonas paaiškino, kad jie iš 
LSS. nėra išbraukti ir yra pa- 
simokėję net iki naujų (1920) 
metų. Tas paaiškinimas neku- 
riems labai nepatiko ir jie ėmė 
niekinti Stilsoną ir Hermanus, 
kaip tik kas įmanė. Bet tai nieko 
negelbėjo, turėjo pripažinti na
riais. Po perskaitymo skundų,

nui duota kalbėti vos 10 minu
tę. Nors Stilsonas prispyrė Ru
daitį prie sienos ir pastarasis 
turėjo prisipažinti, jogei neturė
jo leidimo, dėduliui Lomonoso
vo straipsnį į 1-mą numerį VM. 
Tiesos,” ir Pild. Kom. dlu nariai, 
Merkis ir Naudžius, pasisakė, 
jogei jie neapsvarstę išbraukę 
HernDaiueuę iš Pild. Kom. ir 
tuo padarę klaidą, bet visviena 
didžiuma balsų skundą atmetė...

Trečias skundas, tai Pildomo 
jo Kom. ant Stilsono užtai, kam 
Stilsonas įtarė Pildomąjį Komi
teto nekuriuos narius, buk jie 
saką, kad Philadelphijoj “Musų 
Tiesą” negalinti išeiti, kad dar
bininkai bijosį ten dirbti, kad 
nesuareštuotų; bet kuomet Slii- 
sonas prirodė, jogei buvo taip 
sakyta, — niekas neužginčijo. 
Buvo įnešta, kad butų išneštas 
papeikimas Pild. Kom. ir sekre
toriui, bet didžiuma balsų perė
jo, kad tik Pid. Komitetą p(meL 
1 Kuomet pradėjo peiktr, ir

★ * *
Matijošaitis išdavė Apsigyni

mo Fondo raportą. Apari iš
laidų ižde pinigų naudosi 
$8,283.05. Šukienė sakėsi pri- 
duosianti 300 dol., tai pasidarys 
$8,585.05. Po Iq išklausyta dau
gybė raportų, pasveikinimų iš 
taisymas protokolo. Apie tai rei 
kia kiek plačiau pakalbėti. Tei
sybė, sekretoriai buvo išglebę ne 
gabus, bet vietomis ir iš jų per
daug reikalauta. Kadangi proto
kolas (dalimis) tapo atspausdin 
tas ir visiems įteiktas, tai dau- kti. 
gumas, ar reikia ar ne, stoja ir delegatai variojo nešvarių žod-

Pažymėtina, kad Šukiui pir- 
minįnkaujant Stilsonas ir šukie 
nė gavo balsą kada tik norėjo.

Buvo užtektinai sauvaliavi
mų, kaip ve likvidavimas Lietu
vių šelpimo Fondo ir kontro
lė jo turto per L. K. S. Bet 
kas tam pasiepriešins—-visi tyli! 
VIa n rodos, kad dalykas priklau
so nuo visuomenės, kas turi 
kontroliuoti LŠF., nes tas fon
das nėra kokios atskiros partijos, 
jot visos lietuvių pažangiosios 
visuomenės, ir visuomenė tu
rėtų apie tai nuspręsti.

Tvarka palaikyti buvo gana 
sunku, kadangi delegatai daug 
sykių visi kartu stojasi ir pra
šo balso, ir tt.

Nors nekurie ant manęs šu
nis karia, kam, aš rašau ne į 
Sąjungos organus, bet ką-gi pa
daryti? Kiek aš patyriau, tie Są 
; ungos organai perdaug vien- 
lusiškijir dažnai nenori skaity- 
ies su teisybe; taigi bešališkas 
r teisingas raštas, kai ir šis,— 
tikrai žinau, kad Sąjungos or
ganų špaltose nematys vietos.

Kadangi manyje viešpatauja 
oks keistas palinkimas — pri

silaikyti teisybės, tai aš kitaip 
įasielgti negaliu.

Keista Telegrama.
LSS. X suvažiavimas aplaike 

jasveikimmo telegramą ir 10 
'dolerių aukų nuo V? Petraičio iš 
Kewanee, III., kur pabaiga skani 
>a taip: “Sveikinu LSS. X su

važiavimą ir siunčiu 10 dol. au
tų. Labiausiai svekinu J. Balt
rušaitį iš Pittsburgo ir noriu 
į matyt užtai, kad jis Chica- 

gos “šmokų” organo redakto
riui įvarė kinkų drebėjimą sa
vo straipsniais... N-nose.”

Priimta su didžiausiais aplo
dismentais.

Kame čia dalykas? Juk aš 
taipgi rašiau į Naujienas straip
snių, ir už tą gausų darbą už- 
mokesnį gavau ne pasveikini
mo, bot pasmerkiantį laišką. 
Tai, žinoma, nesmagiai jau- 

čiaųsi. Čia priduoda (netaisyda
mas rašybos) to laiško kopiją, 
rašyto vieno smrakuolio, kur jis 
be kitko sako: “Jūsų politika, 
bendradarbiavimas proletariato 
priešų spaudoj pasmerkiamas, 
ai darbas ne revoliucinio socią- 

listo... Jus Sakote kad parašėte 
ilgoką straipsnį į ‘Naujienas.4 
Taigi pasiroda kurlink jus va
žiuojate. .. ir jus manote, kad 
mes į tai atkeripseme atidos, 
am jus rašote darbininku klia- 
sos išdeviku Spaudoj, ir duodat 
Jiems įranki, dar daugiaus 
mus provakuoti... Gaila ir liū
dna, kad žmonis daro ir patis 
nežino ko Jie daro ir ko Jie no
ri, tas vis daroma del-to kad 
Jie mažai temiji pasaulės nuo- 
tikius, bet ateis Laikas kad gy
venimas Jos išmokins... “

Dabar manau bus visiems aiš 
ku, tie smarkieji komunistai 
nevienodai svarsto ir savotiškai 
protauja. Jų nuomonės vienu 
ir tuo pačiu klausiniu daug ski
riasi, o ką jau bekalbėti apie 
sunkesnes problemas.

— A. Liutkus.

AR INFLUENZA SUGRĮŠ.

Gal buti, kad influcnza ir su
grįš* bet negalima tvirtinti, kad 
šiais metais influcnzos epidemi
ja atsinaujintų. Jeigu ir atsi
naujintų ji, turbut nebūtų taip 
aštri, kaip kad buvo pereitą žie
mą.

Miestų administracijos, vals
tijų ir miestų sveikatos komisi
jos turėtų buti prisirengusios 
jeigu liga atsikartotų.

Influcnza plečiasi tiesiu ir 
netiesiu keliu.

Dar nėra tikrai žinoma, kas 
yra tos ligos bakterijos, dėlto 
dar nėra kito tikro vaisto, kaip 
tik užlaikymas aštrių sanitari
jos regulų ir vengimas susieiti 
;u taja liga sergančiais žmonė
mis.

Artimas ryšis tarp infhienzos 
ir kas kart didėjančio skaičiaus 
mirčių nuo plaučių uždegimo 
prieš 1918 m. yra matomas.

Dabar manoma, kad ta liga 
jau buvo, gana daug prasiplati
nus po visą šalį, kol buvo susek
ta, kad ji yra epidemija.

Kada influcnzos epidemija pir 
mą sykį pasirodė, nuomonė bu 
vo, kad tai nauja liga atvežta iš 
š užjūrio. Bet tyrinėjimas pa
rodė, kad prieš trejus metus 
mionės labai mirdavo plaučių 
uždegimu. Jungtinių Valstijų 
Sveikatos Biuro pranešimai už 
■ausio men. 1916 m. rodo, kad 
iifluenza siautė 22 valstijose 
įpimdama beveik visas Jungti
nių Valstijų dalis. Pavasaryje 
1918 m. mirtingumas žmonių 
plaučių uždegimu žymiai padi- 
lejo.

Tas atsitikimas buvo tikras 
ženklas ir pradžia infhienzos e- 
pidemijos, kuri siautė per visą 
rudenį 1916 metų.

Nors dar nėra žinoma, koks 
mikrobas kra influcnzos prie
žastimi, bet tikrai žinoma, kad 
ji lengvai plečiasi nuo vieno 
žmogaus ant kito. Ir ne vien 
sergantieji gali kitus užkrėsti, 
bet ir tie, kurie tos ligos neturi, 
»ali ją išnešioti.

Taigi influcnza gali atsikarto
ti, o todėl reikia kiekvienam bu
ti atsargiam, reikia žiūrėti kaip 
nuo jos apsisaugoti. Kaip tik 
kas suserga, reikia tuojans at
skirti jį nuo kitų. Kartais atro- 
do kad tiktai menkas “šaltis’4 
— sloga, bet ištiesų gali būt in- 
fluenza. Peorios mieste nese
nai buvo išsiplėtus liga, kurią 
laikė už “vasarines slogas,” 
bet tirinėjimai parodė, kad tai 
buvo influcnza. Patyrimas pa
rodo, kad tokios menkos “slo
gos“ esti žiaurių ligų priežastįs. 
Ir gavus slogas reikia stengtis 
kaip galint greičiau nuo jų, atsi
kratyti.

Geriausis būdas influenzai iš
vengti tai atsargumas. Ir “šaltį 
pagavus” geriausia luojaus 
kreiptis į gydytoją.

DEDANT VAISIUS Į DĖŽES 
GALIMA APLIETI BE

CUKRAUS. >
Nereikia leisti vaisiams nie

kais nueiti tik dėlto, kad nėra 
užtektinai cukraus. Vaisius la
imi pasekmingai galima išvirti 
ir į bonkas sudėti, ir pasaldinti 
tada, kada reikia juos valgyti, 
arba norint galima naudoti si
rupą vietoj cukraus ir dabar. 
Nevartojau cukraus, reikia pir- 
pildyti bonkas su vaisiais ir už
pilti juos tyru karštu vandeni, 
paskui uždengus bonkas įdėti 
jas į karštą vandenį ir jame pa- 
lakyti porą miliutų. Vaisiai ne
suges, nors ir nebus taip ska
nus, kaip kad su cukrum butų

tečiaus atsieina daug pigiau at- 
virinti ir sutaisyti namie, neg 
pirkti iš krautuvių.

Kazimieras Gugis
Jei skauda — patrin 4 

kitę su

, Pain-Expeller!
Jis suminkAtius tuw* 

pastirusius Yauineni> ir į 
jus jausitės vėl taikiusi 
ir vikrus.

žiūrėkite, kad butui 
su INKARO ženklu!

Ca’.hua Raut \ tuose 
apiktyost* už 35c ir 
arba Itaisiuzdint inu>

F. ĄD. RICHTER £ CO„ 
326-330 Broa4w»y. ĮJ.w Yarti

M i esto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111*11 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalas, kaip kriminalUkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

9323 S. Halsted St.
Ant treiių lubų

Tel. Drover 1310



Lietuviu Rateliuose karosu ar kokia
nę prie vagysčių.

IGNACAS BALIS

RAGINA REGISTRUOTIES

ROSELAND

DELEI DEGTINĖS

Susipešė už tautų lygą

ė nusižudyti

Inkstu Betvarkės

Perviršis ir deficitas

Ar jieškai
DARBO? Telephonc Yards 5032

Skaityk
kasdien
NAUJIEMSKrikštynos

Reikia
darbinįnkų

Bendras Liet Soc. kp 
atstovų susirinkimas

JAUNAS PLĖŠIKAS PRISIPA 
ŽINO PRIE 150 VAGYSČIŲ.

1335 MILWAUKEE \ AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood 8ts

ir tėmyk 
skyrių

P. T. Stapleton, 506 W. 46th 
St. nuėjo su kitais, tarp kurių 
Iruvoi John Walsh, į 
čiamą

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

M ellp. 
tok 
ifltatkoms •« 

_*d m* kol* 
ftkiulua Ir kl«kvi«-

BIRUTĖS“ VAKARAS

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

KERMOŠIUS PAS GEO. M 
CHERNAUSKĄ.

busite užganč- 
bonkos

6 bonkos $7.50

Bosai padarė suvažiavimą 
Brooklyne.

• Konstitucijos tarinius gali 
perkeisti lik referėndumas.

Suvažiavimas saviavaliai pa
darė tas permainas.

Kas suvažiavimo tarimas, — 
tai laužymas L. S. S. konstituci-

Du jauni lietuvių vąikai areš
tuoti. Prisipažino prie daug 
vagysčių.

UŽMUŠĖ DU VIDURMIESČIO 
SANKROVININKUS.

Po to sekė šokiai. Publikos 
buvo pilnutėlė svetainė.

BECK’O DEPARTMENT 
SANKROVA

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

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

Žmonių įddinavinms viešais 
reikalais labai sumažėjo ir pa
starųjų laikų balsavimai buvo 
labai menki. Todėl dabar vie
šai raginaiud, kad visi dar neuž- 
siregistruvę vyrai ir moterįs pi
liečiai užsiregistruotų šiandie 
savo protink tuose, kad galėjus 
balsuoti ateinantį lapkr. 4 d., ka
da bus renkami delegatai į vals
tijos konstitucijinę konvencijų ir 
kiti svarbus klausimai: padidi
nimas \ildennanų pagal neparti
nes linijas, padalinimas Chica- 
gos į 50 vardų ir k. Dabar tik 
40,000 balsuotojų yra užsiregis
travusių. \

Paminėjimui metinių sukaktuvių musų brangaus flobč- 
jo, kuriam jau suėjo metai laiko kaip persiskyrė suišiuo pa
sauliu. Mirė jis Spalio 13 d. 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 nuliudime moterį ir 
mažus vaikelius. Duktė Julija 6 metų ir sūnūs Ignacas 5 me
tų ir du broliu Juozapą ir Izidorių. Lietuvoj paliko motiną 
dvi seseris ir broli. Velionis buvo doras žmogus dėl giminių, 
draugų ir pažįstamų, visi liekame nuliudime deki mirties mu
sų draugo ir pasiliekame nuliudijne ant 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, giminėms, draugams ir pažįstamiems. Tegul bū
na jam lengva šios šalies žemelė;

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

Pilone Pullman 621
DR. LEWIS II. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
—----------  ofisai --------------

119 Kensington Avenue 
10737 So Michigan A v*,'

Kalbu lietuviškai

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

Užvakar savo sankrovose ras
ta nužudytas vaisių pardavėjas 
Antonio Brizzolara, 334 S. Wells 
St. ir jo draugas, knaučius Isa- 
dore Ųansky, 178 W. Van Bu- 
rcn St. Juos rasta gyvais, bet mi
rė bevežant į ligonbučius. Ma
noma, kad juos užmušė vienas 
ir tas pats žmogžudys, mano
ma, koks pakvaišėlis, geležine, į 
popierį įvyniota lazda. 5 nužiū
rimi žmonės areštuota.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 

\ Vaiky ir visy chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliorns 10—12 diena.

Rez. 933 S. Ashlaaid Blvd. Chicago 
Telephone Uatyiiarkct 25į4

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

8149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

. OFISO VALANDOS: 
Nuo 0—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

deliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

78 žmonės areštuotkOnedč 
lioj už lošimą kortomis iš. pi 
nigų.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Haisicd St.. Chicago.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

tas. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
^edėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

* Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. T. STRIKO! AS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 13 St. Tel. McKinlęy 263 
OFISAS: 1757 W. 47 St.

Valandos:—-10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Ncdėliomis 
9—12 rytais. Tel. Boulevard 160.

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$ 1.26 ir 6 et taksų.

Pereitą nedūldinį C. S. P. S* 
svetainėj “Birutės0 dra-ja statė 
dviejų veiksmų Žemkalnio (Gab 
riebaus Landsbergo) melodra
mą “Birute“, (muzika M. Pet
rausko). Atlošta ją silpnai, daug 
silpniau kaip kad “Bi
rutė” pirmiau pastatydavo ope
ras ar operetes. Kaip ir visuo
met vakaro žvaigždė p-lė M. 
Rakauskaitė. Ji viena, taip jau 
ir choras, pataisė, ką pataisyti 
galėjo. ir kas ypatinga, 
tai kad visur vyrų balsai būna 
geresni, bet pas “Birutę“ yra 
atbulai: čia moterų balsai viską 
pralenkia. Taip būdavo pirmes 
niuose vakaruose, taip buvo ir 
dabar.

Po vaidinimui choras pddhi- 
navo dar keletą dainelių “eks-

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems asme
nimis:

Jonui Andrikoniui, iš Stakių, 
Anykščių pašto, 1.

J. V. Žilinskui, iš Rodos kai
mo, Gižų valsč., 2.

Vincentui Grebliunui, su Vie- 
žaičių pašto antspauda.

Kaži m. Jaruševičiui, su Žiež
marių pašto parašu.

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

Geri prieteliai, susirinkę John 
Goerch saliune, 3950 W. Ohio 
St. ir pradėjo ten rišti labai svar 
hų klausimą: apie Tautų lygą ir 
panaikinimą karių. Bekalbė
dami kaip įvykinti amžinąją tai
ką, jie taip įkaito, kad vieni ki
tiems paskelbė karę. Kares už 
tautų lygą nuostoliai: 1 perdur
tas peiliu, o 3 sužeisti.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1023 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephonc Canai 3110. 

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

Laike pastarųjų 24 valandų 
pavokta 24 automobiliai.

Gudrių žmonių esama šiame, 
pasaulyj.

GudrUmas, kaip žinote, susi
veda ne prie to, kaip prisilaiky
ti įstatymų, o prie to, kaip juos 
apeiti.

Jumys gal tekįo girdėti pasakai-, 
tę apia aną minyką, kuriam pe
lnyčio j užsinorėjo paragauti 
mėsos.

Vištienos.
Bažnyčios įstatymai draudžia 

minykams pėtnyčiomis valgyti 
ne lik mėsą, bet ir pieną.

3323-25 So. Halsted Street 
•Chicago, III.

1 ' 1Patu, r da plunksnas 
už mažiau i .

žąsų plunksnos .... 79c !b 
Jaunų žąsų ......... $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1*89 1b.

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.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet lys kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į1 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* įf gerkles Jign. Po priežiūra 

‘ specialisto. U-’ 
tnrn inkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 Bo. Aahland Avė., Chicago.
Kampas 48-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Plaft’o aptiekos 
,t TčmykUe į mano parašą. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vąl. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
▼Al. ryto Ud 18 valandai dieną.

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

' APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei tur*te slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 

x «'iij galite visai nepasve«kti.
Mano gydymas neleidžia plčtolies ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plauėių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prilenkti

Persiorganizavusių ir pri
klausančių Socialistų Partijai 
Chicagos rajono L.S.S.-gos kuo
pų valdybos, arba bent jų or
ganizatoriai ir sekretoriai kvie- 

arbiu reikalu, atvykti 
bendran susirinkiman, kurs į- 
vyks šiandie/spalio 14, kaip 8 
vai. vakaro, Aušros skaitykloj, 
3001 S. Halsted st.

Soc Part. 4-t0S Wardos Or
ganizacijos vardu,

A. LALIS, Sekret.

tas, smulkmeniškai parodo dar 
bininko šeimynos įplaukas ir iš
laidas. Surinkta žinių apie New 
Yorko 518 šeimynų. Vidutiniš
kai imant, kiekviena šcimyiui 
susideda iš penkių narių. Meti
nes išlaidos šeimynos užlaiky
mui sieke $1,525.66. Bet didžiu 
ma tų šeimynų išleido mažiau 
$1,350. Kuomet pabaigoj metų 
liko suvesti rokundai, tai pasi
rodė, kad 317 šeimynų atidėjo 
j uodai jai dienai vidutiniškai po 
$114.97; 122 Šeimynų turėjo de- 
fiieto po $168.57; 79 šeimynos 
išėjo ant lygio. Reikia turėti 
omenyj, kad vyrai ir moters, 
o kaikuriouse atėjuose ir vaikai 
dirbo iš.tisą metą. Tai bvuo ge
li metai ir darbo netruko, lė
čiau, nežiūrint to fakto, apie 
penktadalis visų šeimynų nega
lėjo užsidirbti pakankamai pi
nigų, kad pragyvenus. Po to 
nieko nėra Nuostabaus, jei New 
Yorke 200,000 vaikų gyvena pus 
budžiu. Apie tai kalba New 
Yofko Sveikatos Departamen
tas. —Scott Nearing.

VIENATINIS KKGUTKUOTAB KUBA* AmUKOKiUB ANT 

VYTAMS ira ©UAUaiKMi 
—Imi m» 4B.N te 4

PrtoteMNM 
Hv Atminkit: G«Ivm MHUlMte, 

m««, *khi tteflmMi
tt. /ra vaisiais įvairiu Itaą. turfes g

A--* A U būti pralallntos gert akiiahi grftak 
i 4 \vral mu' Ištyrimai uMyk«, M garIM
i W lAvi £ •kanda akis. Jei jos raueenes, /ei gi 
i v T* aopa' blogai matai.
I • /vyVf sta, netęsk ilgiau, o jis 

aptiekoj, kur kiekvienam 
I biriai uMykg. < Atmink,
k nam Fvarnntuojam cL‘Z-

mun gerai prlrenlum.
_____ MKS1ROFF, Ekaperta* Optikas

Jei jus aereate Ir reikalaujate paturimo arba valetų, ateikit pa* tuarte. A» buvau ap
tiek oriu« Rusijoj vir* 10 metu. Amerikoj 15 metų. AJ duodu patarimui. DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius ruallkus vaibtus, Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai esu 
draugi* tmonių.

S. M. Mcsiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

L. S. &. bosai pakartojo to mi- 
nyko rolę. \

Be jokių perimamų.
Socialistų Sąjmiga turėjo 

pagaminusi konstituciją.
Konstitucija, kaip žinia, susi

deda iš tam tikrų patvarkymų 
ir įstatymų.

Toj konstitucijoj, taip kiša 
ko, yra pasakyta, kad viršiausi 
galia priklauso visuotinam bal
savimui (referendumui).

Ir iki šiol svarbiausi Sąjun
gos klausimai buvo leidžiami 
visuotinam balsavimui.

Bet*Sąjungos bosams įstaty
mai nerašyti.

Jie gali pasielgti taip, kaip 
jiems patinka. x

Ir visi prasižengimai nurieda 
nuo jų, kai nuo žąsies vanduo.

Jie visuomet “sausi“.
Referendulmas paskyrė L. S. 

S. Suvažiavimui vietą Clevelen-

Pranešu Visiem
;,Kad Salule Stomach Bitters yra 
pripažintas AVašhingtone, D. C. už 
{ikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras lik jaučias vidurių ne- 
sveikaln, skauda po krutino, vidu
riu užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
1? taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tąi persitikrinkite^ 
dinti. Kaina bonkai $1.50 
<3.00, 4 bonkos.
12 bonkų $14.00.

Salote Bilteris iš šaknų žievių, 
žiMių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai pri.siųsk mo» 
ųcy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
Lii prisiusime dėl tamistų.
<Pasarga: Reikąląiidnmi prislųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

.616 W. 3ist SI., Chicago, III.

PRISIVYK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuviu Adresų knj 

gai. Šita knyga bus išsiuntinėta j 
visas dalis Lietuvos. ’ Taip kad Lie
tuvoje tavo gimines ir phžįstami at
vers šitą knyga ir žinos, kur jm 
gyvenate, ir tokiu bodu galės susi
žinoti su jumis.

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

STROPAS and CO.
02 \Varwick St. Nevvark, N. J.

hilippe kar 
čiamą, 4515 WenfwoYth Avė. ir 
ten taip prisigėrė, kad'kaip jis 
sakosi, nebenunianydamas ką 
(•Jaro, jis atsinešė revolverį ir 
nušovė Walshą.

Jauna p-le Ruth Reynolds, 
1249 W. Madison St. flliejo į kar 
čiamą ir ten išgėrė nuodų. Na
mo parėjus išgėrė dar daugiau 
nuodų. Betgi pagysianti. Prie
žastis — nusiminimas.“

karštagalvių “kpmunistp“ (ku-1 vių, kur detektyvas užmatė j opą 
rie ir visiems kitiems kuo ne kilnojant $300. Juos nuvesta 
pogromais grąsina), jie stengėsi policijos stotin ir ten prislpaži- 
kiek galima laikyties paprasto 
mandagumo ir neva teisingu
mo, kaip jie jį suprato ir ven
gė koliojimų. Socialistai gi jų 
svarstymuose nedalyvavo — da
vė jiems pilniausią valią. —X.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolcgijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klcsas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milvvaukee Avė.

Kodėl tai įvyko?
Nedasipro tėjote?
Tai aš jums pasakysiu.
Matote, Brooklyno suvažiavi

mas yra “istoriškas“ nuotikis.
Tai krikštynų apvaikščioji

mas.
Bosai, kai anas minykas, L. S.

S. perkrikštijo į L. K. S.
Perkrikštijo — ir dvasia šven

ta apšvietė jų protus
Pradėjo daryti “reformas“.
Pradėjo niekinti tai, kų dar 

taip nesenai gerbę, o gerbti tai, 
ką niekino.

Kaip matote, kai kuriuose at
vejuose krikštas yra labai ge
ras dalykas.

Su jo pagalba minykas val
go pėtnyčiųj vištieną ir “negrie
ži ja”.

Caro laikuose krikšto pagal
ba būva galima gauti šiltų vie
telių.

O Sąjungos bosai “krikštą“ 
panaudojo tam, kad sulaužius 
konstituciją.

L. S. S. konstitucija juk ne
tinka L. K. S.

Juk tai aišku, ar rie?
K. Sėjikas.

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Barni 2066 '.SiSiii
W. My LAWH0N, M. D.

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

Bet nunyko gudraus butą. I 
Jis sučiupo vištą ir apkrikšti- | 

jo ją žuvirii 
kita.

Paskui jis išsikepė tariamąją 
žuvį ir be grieko — be nieko su
valgė ją...

Tuo keliu minykas atsiekė sa
vo tikslo ir “nesulaužė“ įstaty-

Kaip skelbia policija Juozas 
Petkus, tik 14 metų amžiaus 
vaikas gyvenąs prie 4544 So. 
California Avė., o jau prisipaži
nęs prie daugiau 150 vagysčių, 
kurias jis papildęs po naujų me
tų. Jis specializavosi krausty
mu departamcntinčse sankro- 
voes moterių piniginių krepšių. 
Jis veik kasdieną važiuodavęs 
į tas sankrovas ir kartais į die
ną pelnydavęs apie $100. Iš tų 
pinigų jis užlaikydavęs savo mo 
liną, nusipirkęs sąu motorcik- 
lelę ir automobilių, nusipirkęs 
sau ir visai šemynai drabužius 
ir dar turįs pasidėjęs $2,000.

Kartu su juto tapo suareštuo
tas Vincas Narbutas, 15 metų, 
gyvenąs prie 4345 S. Hermi ta- 
ge Avė. Pastarasis irgi prisipa
žinęs, kad jis išmainęs už kelis 
tūkstančius beverčių čekių.

Jie tapo areštuoti nedėlioj po 
piet prie Ashland Avė. ir 47 gat-

Pas i>. Georgį M. Ghernauską, 
Lyonse, buvo surengtas nedūlioj 
kermošius. Buvo suvežta gal-’ 
vijų ir kitokių valgomų daiktų; 
viskas buvo pigiai pardavinėja
ma. Žmonių buvo gerokas bū
rys suvažiavęs ir visi buvo paten 
kinti, kad galėjo pigiomis kaino 
mis pirkties, ko kas norėjo, Geo. ‘ 
M. Čhemauskias žada tokhj ker
mošių surengti dažniau, du kar
tu savaitėje, soredomis ir nedėl- 
dieniais. — K. Jamontas.

Kaip visur, taip ir čia per tū
lą laiką vietos L. S. S. 137 kuo
poje buvo įsigalėję taip vadina
mieji “komunistai”. Socialis
tai nenorėdami kelti triukšmo 
kuopos susirinkimuose buvo»tra 
kaip ir pasitraukę nuo kuopos 
veikimo. Bet dabar jie ir vėl 
suskato veikti ir pirmuoju da
lyku buvo reorganizuoti kuo
pą. Jie pereitame L. S. S. 137 
k p. susirinkime nedėlioj, spalio 
12 d. pastatė griežtą klausimą 
su kuo kuopa eis. Kad didelė 
didžiuma kuopiečių nutarė dė
tis prie “komunistų“ ir tuoj po 
to atsidarė savo “komunstišką- 
jį susirinkimą“, tuo pasitrauk
dami iš Socialistų Partijos, to
dėl pasilikusieji ištikimais so- j įįami 
cializmo principams nariai ra- 
mai apleido susirinkimą. Vė
liaus susirinko kitoj vietoj ir 
nutarė palaikyti Lietuvių Socia
listų Sąjungos 137 kuopą, pa
imant senosios kuopos turtą ir 
čarter^. Reorgaiųzuoton kuo- 
pon Čia pat susirašė keliolika 
narių, taipjau įstojo keli nauji. 
Išrinko naują valdybą ir pasi
žadėjo neužilgo pradėti platų 
veikimą, kaip tik Socialistų Par
tija pripažįs kuopą savo dali
mi. O kad kuopa galės veikti ir 
veiks, tai nėra abejonės, nes prie 
jos pasiliko visi gabesnieji ir 
veiklesnieji nariai.

Kap girdėtis iš kitų vietų, per- 
siskiriant, komunistai keldhvo 
triukšmus, net peštynes (kaip 
buvo Cicero) ir t. p. Čia to ne
buvo. Neskaitant vieno kito

W. F. SEVERĄ ęO, 
CEDAR RAPĮDS, idWA

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

Seveios Gyduo1 , v
. šeimynos sv

'pzi.irko '
ėik.<t?. j



PUIKI ŽINUTE | Pa j ieškojimai
Puiki tįsios žinios ateina, kad 

Michigano Valstijoj šįmet gerai - 
užderėjo visokie javai, o labiau- 
šia sodai, kurių ;^>ie mus ne
trūksta. Seninus niekas neimda
vo nukritusių vaisių nuo me
džių, o šįmet kada nėra didmie- 
ščiuos alaus tai nukritusius vė
sius perka į fabrikus iš kuriui 
daro kitokius gėrimus ir bran-1 
gini moka už juos. Daugelis ir 
musų ūkininkų paėmė po $390 \ 
ir daugiau už vienus tik obiio-

ASMENŲ J1ESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo švogerio Napo

leono Inčiuros, Kupiškiu parapijos 
Vidugirių kaimo; jis randasi Chica-1 

Igos apielinkėj. Meldžiu jus kuogrei- 
'čiuusiai atsišaukti, nes gavau iš Lie
tuvos laišk i nuo jus Napoleonai pa

tčios Jr vaikų Olesės, Zofijos ir Al
bino su svarbiomis naujienomis.

ANTON J. CIllKOTAS, 
214 Vest Main St., V’estville, III.

ATSIŠAUKIU prie savo pažjsta- 
mu: Semeniškiu sodžiaus, Anykščių 
valsčiaus,; malonus draugai aš daug 
laiškų rašiau semeniškiauis ir nei 
vieno nesulaukiau; labai norėčiau 
žinoti apie savo tėvus ir gimines, ar 
dar gyvi ar mirę. Taigi jeigu kas 

litis. Angį f gavo ir tūkstančius.1 nors gavote laiškų iš Lietuvos, mel- 
. . . . . dilu man pranešti už ka busiu la-

Aš atvažiuosiu į (.hieaga ir alsi- bai dėkingas. Draugiškai KAZYS ČE- 
vešiu nekuriu nugulu dėl parų- į! \'S’ °' BOx 7211 S<>’
dvino, nes žmonės netiki, kad.
pas mus užaugina tokius pui- SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
kilis javus. Manydami pirkt far-j
ma galėsite dažinot kokios tik vaikinam. Elektros šviesa, maudynė 

- » v i • v • t\.» telefonas.norvsite. As busiu pcliiycioj (m 1.1 PFTB\VI<XI \
17 d. nuo 5 iki 8 vai. vakare pas 3117 So. Union Avė., Chicago 
J. Bernotą, 663 \V. 14th pi.. Su-j PARANDAVOJIMUI 2 kambariai 
Imtoj, Oct. 18 <1. po pietą Nau-1 vedusioms žųiončins be vaiku $4.00 
.. r- i » i <?. i mėnesiui; duosiu šiluma ir elektrosjienu ofise, 1730 So. Halsted St.’švicsąM 
nuo 3 iki 8 vak. Ketvergo vaka-

ruimas dviem

(ii I W. 18th St Chicago.

NAUJIENOS, Chicago., II.. Utarninkas, Spalio 14, 1919
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

MOTERŲ MOTERŲ RŲ VYRŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

VIRŠ 1(5 METŲ PRIE DIRBTU
VĖS DARBO; PRITYRIMAS NE
RIAI KALINGAS; GERA MOKESTIS 
PRADŽIAI; PAKĖLIMAS PRITYRI
MĄ ĮGIJUS. GEROS VALANDOS IR 
DARBO SĄLYGOS. ANKSTI UŽDA
RO SUBATOMIS.

Sears Roebuck 
and Co.

PREKĖMS DARBININKIŲ

MERGINŲ

1001

Powder
Factory
1NDEPENDENCE BLVI).

MOTERŲ

irMes turime vietų merginoms 
moterims, kurios nori išmokti darbo 
šiuose prekių skyriuose.

Ar nori
Geresnio

Pragyvenk 
mo? Sears Roebuck

Mironą. 1901 W. 1 Ith St. Cicero. Į
* I

Su pagarba M. VValenčius,
P. O. Rox 96

Bart Michig’in.

ATI DUODAMA rendon kambarys 
dj kinui 18-tos gatvės apielinkčje 
metyti galima vakarais pn. 1724 

. Ruble st.

Žaislų, 
Vaistų, 
čeverykų, 
PanČekų, 
Auksinių daiktų, 
Baltinių 
Nėrinių, Adinių 
ir kitų prekių skyriuose.

ĮIEŠKO DARBO
Pranešimai

REIKAI/AUJA MERGINŲ 
PRIE LENGVO SURINKIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS. 
ATISAUKTI

Aušros knygynų palaikančių drau- 
fijų delegatų susirinkimas ivyks 
šiandie, spalio 14. kaip 7:30 vai. va
kare, Aušros mokykloj, 10900 Mi- 
rhigan Avė. Visi delegatai prašomi 
atsilankyti. Sekr. F. Varekojicnė

PAJIEŠKAU darbo prie duonos __ _
išvežiojlmo. Sutikčiau dirbti ar-!'

kliu arba automobiliu. Kalbu lie-j*— -------------- u —----------- —

“S' : Maimlacturiiig Co
prie tokio darbo meldžiu atsišaukti 
i Naujienų ofisų. 1739 So. Halsted

Ec©im©inniy Fus© &

328 W. KINZIE STREET

Užsakymų sudėjimui 
Užsakymų nužymėjimui 
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 metus nuo $3,500 iki 
$10,000. Ateik tamsta į musų 
ofisų ir pats susipažink su jais. 
Musų biznio pamatas yra tei
singumas, pagelba ir patarna
vimus pirkėjams. Ar nori, kad 
mes Tamstai pasitarnautume? 
Tai ateik tuojaus ir pasikalbėk 
su mumis, kaip Tamista galė
tum padaryti geresnį pragyve
nimų. Klausk Mr. Adam Mar
kūnas Lithuanian Sales Ma na
ge r, Room 847 First National 
Bank Bldg., 8 lubos, 68 W. Mon- 
roe str. .

JAUNŲ VYRŲ 
PRIE

DARBO MUSŲ PREKIŲ 
SKYRIUOSE.

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

Gera

Puikios 
pakėlimui. 
Subatomis

algos, nepaprasta proga 
Valandos 8:00 iki 4:45. 
iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALAUJU 3 gerų .kriaučių 
prie siuvimo moteriškų C 
Atsišaukite tuojaus. J. M. Locaitis, 
306 So. Wcstcrn A v., Chicago.

Jokio prityrimo nereikia, 
alga pradžiai. Proga pakėlimui. Va
landos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
pietų.

PARSIDUODA pigiai naujas žie
minis pečius kelis mėnesius varto
tas, geras apšildymui kokių 5 kam
bariu. Galima deginti kietus ir 
minkštas anglis, kam reikalingas 

I geras pečius, tegul atsišaukia adresu 
J. Jafaitis 3230 Lowe Avė. Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nėgeroj vietoj, visokių tautų apgy
vento! gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

TURIIJ PARDAVIMUI grosernę 
maišytų tautų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, yra ta, kati 

: t iriu du bizniu; graži patogi vieta 
bizniui, pigi renda su 4 ruimais pa
gyvenimui. Norintis pikti, malonė
kite atsišaukti nuo (5 iki 8 valandų 
vakare pn. 3958 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA grosernė ir buįer- 
nė geroj vietdj, apgyventoj lietuvių 
ir lenku. Parsiduoda pigiai greitu 
laiku, .priežastis — moters nesvei 
kata ir noras išvažiuoti į farmas.

ST. MIKUŽIS
1823 W. 45th St., (’hieago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius —Pa- 

ekard, (5 cilindrų, 8 pasažierių, 4 
durimis uždarytas, šiltai. Maleva ir 
ratinės nauji. Galima uždirbti dide
lius pinigus su vestuvėmis krikšty
nomis ir laidotuvėmis. Turi parduoti 
maža kaina. 708 \V. 18 St., Tol. Ga
nai 3348.

PARSIDUODA automobilius Mit- 
l ehell (> cilindrų, 5 sėdynių arba mai- 

drapauų. t nysju .tIą mažesnio automobilio ar
ant motorcyklio, ar ant gramofono. 

J. M.
3127 S. Emerald Avė., 3-čios lubos

REIKALINGI PIRMOS KLE- 
SOS ŠEŠI KOTMEIKER1AI.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
J. RUZGAITIS,
3103 SO. HALSTED ST.,

2 FL. ROOM 1.

NAMAI-ŽEMĖ
TURIU 

lotų pigiai, 
jnis visose

PARDAVIMUI daugybės 
ir lengvomis išmoke.sti- 
('.hieagos miesto dalyse 

ir lietuvių apgyventose apielinkėse. 
Užtikrinu, jogei pas mus rasite tokį

Liet. Socialistų Kuopų atstovų 
bendras susirinkimas Įvyks šiandie, 
spalio 14, kaip 8 vai. vakare, Auš- i 
ros skaitykloje, 30111 S. Halsted St. 
šiam? bendrame susirinkime kvie- , 
čiami. ir tegali, dalyvauti atstovai į
— organizatoriai arba sekretoriai-— 
tik tų l..S.S-gos kuopų, kurios pusi-! 
lieka ištikimos Socialistų Partijai. :
— Socialistų Partijos 4-tos Wardosi 
Organizacijos Sekretorius, A. J .ALIS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ SEARS ROEBUCK & CO.

HOMAN « ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA molderių •— varsto- 
tiuių ir asliniu, nugšta mokestis ge
riems darbininkams.

MASON DAVIS A CO.
7710 So. Chicago Avė.

Užtikrinu, jogei pas mus rasite tokį 
i lotų pirkti kokio jus jieškote. Taigi 
I.(ieškantieji pirkti pirmiausiai atei-

o o

kitę pas mus. o mes patarnausime 
jums (ame dalvke teisingai

J. D. NAMON CO.‘
3122 So. I.owe Avė ant trečių lubų
Mes nelaikome ofiso. Chicago.

Sears Roebuck

Sears Roebuck 
and Co.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

o o
Roseland. — Visi tie, kurie eis:tc 

Aušros mokyklon arba kurie norite 
eiti susirinkite Seredoj, spalio L>. 
kaip 7:30 vai. vakare Į Aušros kny
gynų. •— Komitetas.

PUSDlENfiS VIETOS Off presernaa
DARBININKŲ RE IK A L A U J A 

dvkloi. Gera mokestis. 
CAI ŪME T RFFRIGERATING

ARCHER & STFAVART AVĖS.

šal-

co.

SIUNTIMO SKYRIUS

L. M. P. S. A. 29 kp. susirinkimas 
Įvyks scredoje, Spalio 15 d. Viešo 
Knvgyno svet., 1822 \\abansia A v. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Draugės ma
lonėkite atsilankyti nuskirtu laiku; 
yra daug svarbių reikalų.

Sekr. A. čepukienė...

MERGINŲ

MOTERŲ

MERGAIČIŲ 
ir
JAUNŲ MOTERŲ

MOTERŲ

Kenrington. III. Lietuvių bend- • 
rovės šėrinlnkų susirinkimas Įvyks 
seredoj. snalio 15 d., 7:40 v. vak. 
Ant. Zilevičio svetainėj, 3(51 Kens- 
ington Avė. Nariai kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus svarbus susi
rinkimas. Direkcija, j

morGeros vietos dabar siūloma 
giroms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų

Šimtinio Skyriuje.
Darbas susideda iš vyniojimo ir 

riš mo pundų, pakinės krasos pake
lių svėrimo ir t.t.

PRIE 
Pundų 
Prekių 
Pakinės

raišiojimo
peržiūrėjimo

pačios pakelių svėrimo

Prieš 
8:00 iki

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

■....... • -—t——

> MERGINŲ
Tai yra puiki proga merginoms 

' padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnio prityrimo nereikia 
Puikios apystovos.

Šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSISUKITE TUOJAUS 

RATHBORNB M AIR AND 
RIDGWAY CO.

2279 S, Union Avė.

«
Mos reikalaujame daugelio 
pirmos klesos off preserių 
kotams ir ovcrkočiams. 
Ateikite gatavai dirbti.

REIKIA kriaučiaus prie moteriš
kų drabužių. Ir kad galėtų suprast 
prie pardavimo, kaip pamatysite tų 
iipuarsinimųi tai ateikit tuojaus Į 

darbų.
A. BACHUNAS

1756 W. Madison St. Chicago. 
netoli Wood St.

REIKALINGAS peČkurys $65.00 i 
mėnesį, ruimas ir valgis. Atsišaukite 
prie vyriausio Inžinieriaus.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st and Carnell Avė Chicago III.

Geriu tįsia m okes lis.
Pastovus D.rbas.

REIKALAUTA 3 KRIAUČIŲREIKALAUTA 3 KRIAUČIŲ IR 
VIENO PRESERIO I KOSTUMIE- 

RIŠKĄ, ŠAPĄ. ATEIKITE TUO
JAUS.

FRANK DIDINAS.
832 VV. 33rd ST., CHICAGO.

Garfield Park. — Lietuvai Gelbė-; 
ti Draugijos 38 Skyriaus ekstra su
sirinkimas Įvyks Utarninke, Spalių 
14. kaio 7:30 vai. vakare, J. Engels 
svet, 3720 W. Harrison St. Meldžia-, 
me visus narius atvykti, nes $ra; 
svarbių reikalų, kurie reikia be ati- j 
dėliojimo nutarti. Taipgi naujus na-j 
rius ir rėmėjus kviečiame atsilanky
ti —Valdyba.^

Jokio prityrimo nereikia. Geros 
į. Proga "pakėlimui. Valandos 
iki 4:45. Subatomis iki pietų.8:10

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST. The H©iuLse ©2 

KtijpjpeirAefimeii’

PAJIEŠKAU bučeriatts, kuris su
prastų savo darbų ir mokėtu angliš
kai. Atsišaukite tuojaus, 1618 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI pn. 3606 Lowe avė. 
dviem augštais namas 5 ir 6 kam
bariais, su maudynėmis, gazu, beis- 
mentu ir tt. $200 Įmokėti, likusius 
kaip randa. $3,700.00

T. McDONNELL,
3517 Archer Avė., Chicago.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconstne, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šjmet yra, 
kad iŠ kitų valstijų žmones atvažia- 

i ve stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėj^ po 
visų Amerikų, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farmų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite. savo adresų, o mes 
prisiusime knygelę su plates- 
paaiškinimais, paveikslais ir

LKS. kp. mišrus choras renvia 
koncertų gruodžio 20 d. M. Meldažio 
svet. Draugijij ir kuopų prašome 
nerengti tų dienų jokių pramogti I

Komitetas.

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks utarninke, snalin 14 d. M. Mcl- 
dažio svet. 2244 W. W. 23 pi. lygiai 
7 vai. vakare. Nariai ir narės malo
nėkite atsilankyti paskirtu la»kn

—Valdyba.

S. L. A. 208 ta Moterų Kuopa 
sutvėrė vaikų ir mergaičių cho
rą, kuris bus po vadovyste p-lės 
Salomijos Staniuliutčs. Repeti
cijos atsibus kožną nedeldienį 

‘Mark White S<f. svetainėj prie 
30-tos ir Halsted St., antrą va
landą po pietų. I ž kelių savai
čių bus įsteigta dainų, lekcijos 
lietuviškos kalbos, rašymo ir 
skaitymo. Tėvai, kurie žingei- 
daujat šiokiais dalykais, prira-1 
šykit savo vaikus. Organizatorė.1

MOTERŲ
MERGINŲ

yra puiki proga merginoms 
padaryti

GERUS PINIGUS
Pirmesnio prityrimo nereikia 

Puikios apystovos.
Šviesus, oringi, dideli dirbamieji 

kambariai.
ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE H AI R AND 

K1DGWAY CO. 
1418 W. 22 St.

'I'a i

25 MERGINU prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Siūki 
uis dalbas ųuo $1(5 iki $20 į savaitę. 
Bonusai po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSULATED \VIRE 

ICABLE CL, 954 W. 21st. St.
CHICAGO, ILL.

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
nų visokiuose skyriuose LINCOLN 
LAUNDRY COMPANY, Lincoln Avė. 
ir School Way Mf. Oliver, Pilis-'

SAMDYMO SKYRIUS
2352 W. 22 Street.

REIKIA TYMSTERIO Į sęngele- 
žių kiemų. ,

A. BLACKSTONE
2457 So. Loomis St., Chicago.

jums
niais
pienu.
LIBERTY LAND * INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI
MOKYKLOS

Sears Roebuck 
and Co.

MO'l'ERŲ prie lengvo dirbtuvės 
darbo $14 j savaitę pradžiai; nerei
kia prityrimo. Prityrusios gali už

dirbti $18 iki $22; pastovus darbas 
per visus metus. Subatomis dirba 
iki 12 valandos dienos

i OI.SON RUG CO.
1508 W. Monroc St., Chicago.

REIKIA DRAIVERIO prie duonos 
išvežiojimo.

K. MAROZAS
4(517 ^o. Paulina St., Chicago.

EXTRA 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- 
iiimų. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ųja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

• MERGINŲ

MOTERŲ REIKIA DARBININKŲ

Sears Roebuck 
and Co.

Tolleston, Ind. — L. S. S. 20!) kn. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję. 19 d. spalių, kaip ii vai. ryto, 
A. Mališausko svet., 1520 Grant St. 
Draugai ir draugės būtinai turit at
silankyt Į sekantį susirinkimų, nes 
turim daug svarbių dalykų. Taip
gi nepamirškit atsivest bent | o v.e- 
nų nauja narį.

— Fin rast. Adolph Nanartonis. SELF LOCKING CARTON CO.
437 ILLINOIS ST.

MERGAITĖS.
Mergaičių reikalaujame j dar

bą faktorijoj. Malonios a pys to-Į 
vos ir darbo sąlygos. Nuolati
nis darbas apskritą metą. 
Kava pietums duodama dykai.

patyrimo. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien.

Anglų kalbos lekcijos duodamos 
už dyka kiekvienai moteriai \Valsh 
mokykloje, 20bi gatvė ir Peoria gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 diena. 1 
vnlanda po nietu. Mokinama bus 
kiekviena Utarnlnka ir Ketvergę 

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

REIKALAUJA lietuvaitės į
ofisų. Gerq mokestis.

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

Chicago.

VYRŲ 
-------

Prie lengvo, švaraus, Įdomaus 
darbo musų,

Popierinių skrynučių dirbtuvėj
I egaminų dirbtuvėj
Sieninės popicros dirbtuvėj.

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

PARDAVINĖTOJŲ

VAIKŲ
• ..I..— ■ -» — —’ —”

Prie darbo Įvairiuose musų 
kių ir surinkimo skyriuose. I akuo
ti, vynioti ir sudėti pirkinius užsi
sakytus musų kostumierių, sverti pa
kinės krasos užsisakymus ir t.t.

pre-

t.t.

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST

APIBAIGĖJŲ

PADĖJĖJŲ 
prie veisčių 

Nuolatinis darbas. Trumpos valandos 
SUBATOMIS PUSĖ DIENOS

AUGŠTA ALGA.

iFARQUHARSON and WHEELOCK 
800 T0WEIl COURT

Kampas Chicago nve. arti Miehigan

puiki 
jieško

Gera pradedamoji alga ir 
proga pakėlimui tiems, kurie 
pastovaus užsiėmimo. Valandos nuo 
8:00 iki 4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios setą, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNĮTURE STORAGE 

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

dčliomis nuo 10 iki 4 vai.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema Ir ypatiškas mokini
mas padarys jua žinovu i trumpa 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpirno-designing ir s<uvimo 
skyrius .kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mokinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkriečiam! aplankyti ir 
pamatyti inusų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciali!- 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rų — bile stailės arba dvdžio. ii b’ 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARDAVIMUI
i

PARSIDUODA
SALIUNAS

CHAS BUDRIUS
733 W. 18th St., 

Chicago, III.

T VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

PROGA KRIAUČIUI
Valymo ir dažymo krautuvė (Clea- 

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

620.5 So. Halsted st.. 2407 W. Ma- 
diRon, 1850 N. Wells st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1043

SARA PATEK, Pirmininkė

MOKYKIS RARZDASKUTYSTĖS 
AMATO, geriausia proga, kodėl?

Klausk pn.
625 W. MADISON STREET




