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True trimslution filed with the post- mastei’ at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as require<l by the act of Oct. 6,1917 Darbo ir kapitalo

Rusijašaukiamaginkliiūtis
TAKSIS DEL PLIENO 

DARBININKŲ STREIKO.

Naujasis Lietuvos Premjeras
Triir trnnshiflon' /iie l witli tlie posf- 

nuistei' ii t Chicago, III. Oct. 15, 1919

Nori uždėt ant Rusijos tarp 
tautiną blokadą

Laukiam “austrių susikirtimų“.

True Iranslniioa filcd w’lh Ihe pna. CHICAGOS SOCIALISTAI 
inaster at Chicago, Iii. Oct. 15, 1919 V’F’IKIA
as recpiircd by Ihe act uf Ori. 0, 191/ ’

RUSIJA ŠAUKIAMA GINK
LUOTIS.

Gyventojai turi mokintis kari
nio muštro.

INew Yorkas 
badausiąs

PRIEPLAUKOS DARBININ
KAI ATSISAKO GRĮŽTI 

DARBAN.

ns i c(|iiirc(l by the act of Oct. 6,1917 

RUMANIJA PRAŠO JUNGT.
VALSTIJŲ PAGALBOS.

STOCKHOLM, sp. 14. Ru
munijos valdžia per savo lega-: 
cija Amerikoj kreipėsi į Jung-' 
linių Valstijų valdžią prašyda
ma parūpinti jai reikiamo tarus i 

; perlo, kad galėjus parsigabenti 
• iš Siheri jos daugiau kaip 200r I 
000 Transilavanijos kareivų, ka-' 
dnise buvusių Vengrijos pavaldi 
nių. Jų padėtis Siheri jo j esan
ti labai bloga ir jums pasilikus 
ten dar vieną žiemą, pasek
mės butų tokios, kad daugelis 
jų išmirtų.

ERNESTAS GALVANAUSKAS.

220,000 darbininkų liko be dar
bo; maisto klausimas darosi 
labai rūsčių.

WASHINGTON, D. C., sp. 15. 
Vyriausioji Darbo ir Kapitalo 

konferencijos komisija vakar pa 
reiškė darbininkų reikalavimų, 
būtent: užbaigti didįjį plieno 
(lai biriuk ii streikų arbi t racijų. 
Kartu ji įteikė ir savo pasiuly- 

Imą: jeigu laikymusi butų pra- 
j dėtas reikėtų paskirti “komi- 

CHICAGO. - Vakar vakare 1’° <_l" ;"s",vu nuo
rftn «.r>tvnin O.ieneos L.S.S. I k,ek'

Belo, konferencijai pasiūlyta 
št šios rezoliucijos kai dėl san
tykių Darbo su Kapitalu. Vienų 
jų pasiųlė renegatas, John Spar 
go. Jo rezoliucija be kita vei
ka tau ja: |

K:’d kapitalas pripažintų dar-1 
bildukams neapribuotų teisę or- 
gpnizuotis į unijas bei jų susi
vienijimus; |

Kad Jungtinių Valstijų kon 
gresas išleistu patvarkymą, su
lig kurio kiekvienas organizaci
jos ar industrijos atsisakymas 
idklausfli-svar lyti orgai’iizuotų 
darbininkų reikalavimus, pa- 
riikštus unijų viršininkų, butų 
skaitomas bautstinu prasižengi
mu. Toks patvarkymas turėtų 
liesti išimtinai visas pramones, 
iškaitant Jungi. Valstijų armi
ją ir laivynų;

Kad kiekvienas samdytojų 
pasiimoji|ma,s skausti (darbinin
kus, Įvaikiai veikiančius savo 
organizacijų naudlai, skaitytus! 
neleistinu;

Kad kiekvienoje valstijoje bu
tų įkurti specialių komisijų, 
atstovai!j.aaiči\,l darbo, kapitalo 
ir publikos reikalus. Tokių ' 

komiisjų uždavinys butų: rišti 
įvairius skundus dėl suvaržymo 
ž(xlžio, spaudos bei susirinkimų 
laisvės, ir ten, kur visa tatai bu
tų atlikta be jokio aiškiai numa
tomo reikalo — visus tokius 

suvaržymus pašalinti.
Spurgo rezdliucija atiduota 

vyriausiajai konferencijos ko
misijai. Numanoma, kad ji tu
rėsianti iššaukti ytin aštrių su-

Išrinko laikinų L.S.S. VIII Ra
jono Komitetų

..... VIV.. .. kuopų atstovų susirinkimas Auš
* ‘ 1 • s^.'. ’ ros svetainėj. Susirinkime <la-

Pusuk ėta gautų tš Husuos šalti-,lvvav() 1(. ()tst()Vy Svarbillusie. 
mų pranešami, sovietų vaklžta A IHlt.iri,Uili v„, ši,.; ISrink|a 
paskclluisi dekretų, jog visi ta- i1Ufcina8t,i L S.S. VIII Bajono 
li<s gyventojai mini pradėtų k kt>n,itetas. kuris turės 
mokintie> karimo muštro.

Sakoma, kad visi tie kaimie
čiai, kur nežsiima žemdirbyste, 
visų laikų turės pašvęsti tik kari 
niam besimankštinimui.

Tr'ic • ''H’ fi1”’ \v'»h fhn
innster at Chicago, UI. Oct. 15, 1919 
as requirc(l by Ihe acl of Oct. G, 191/

BOLŠEVIKŲ ATAKOS 
ATMUŠTOS.

mastei’ at Chicago, III. Oct. 15, 1919

TARIASI UŽDĖT ANT RUSI
JOS TARPTAUTINU 

BLOKADĄ.

sutvarkyti svarbiausiuosius ne
atidedamus organizacijos rei
kalus ir išrinkta speciali" komi
sija protesto susirinkimams 
rengti, kad užprotestavus prieš 
nežmoniška plieno kompanijų 
elgimąsi su savo darbininkais.

Susirinkimas buvo gyvas, 
tvarkus, draugingas.

ŠELPS STREIKUOJANČIUS 
PLIENO DARBININKUS.

LONDONAS, sp. 1 L — Gauta 
bevieliu telegrafu žinia sako, 

kad neseivii bolševikų paskelb
tas ofensivas prieš dešiniįųį gen. 
Denikino kariuomenės sparnų, į 
šiaurę nuo Caricino, lapo atblokš 
tas su dideliais jjemš nuosto
liais. Netoli Ilovinsk’o tapo Vi
siškai pakrikdytas 344-tas bolše- 
vik.i’i regini'n tas. Puolus Čer- 
nigovui, į šiaurę r.uo Kievo, ta
po užgiicbta didele daugybė į- 
vairių pabūklų ir suimta daug 
iM'laisvių .

Vokietija turbut atsisakys.

kininkai tariasi 
jos tarptautinę 
nvmas ;
Vokietijai nota, kuri taipjau bu
vo pasiųsta Austrijai ir kitoms 
iv'U t ra lems šalims. *

Sumanymas, siųląs uždėti bol 
š. viku Rusijai b lokautą, kartu 
klausia kokių įmonių stvertų-

PITTSBURGH. pa., sp. 15.— 
•Streiko padėtis Pittsburgo dis- 

Sp. 14, __ TaL trikte neatsimainius. Neveizint
uždėt aut Rusi- kompanijoms parsidavusių laik

raščių skelbimų, kad tukstan-j blokadą. Suma-
šiandie tapo pasiūlytas čiai darbininkų sugrįžę darban,

True lrnnsh»Hnn filed wilh Ihe post- 
mastei’ at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as re(|uire(l by Ihe act of Oct. 6. 1917

NORVEGIJA NORI MUR
MANSKO?

parėmus. Iš pradžios čia buvo 
oficialiai pareikšta, jogei Vokie
tija esanti palinkus prisidėti, tik 
negalėsianti tatai daryti plačia

Apalinaisai ūpas, kaip tatai

ui ūkai, tečiaus yra toks, kad Vo-

jau pareikšta, kad galimas daik
tas, jogei Vokietija taikiniu- 
kįanLs atsakys, kad ji negali būti. 
dalininkė tokio veikimo, kuris 
užsibaigs marinimo 
tokia kaip kad ji j>ati turėjo jxt 
kentėti. Vokietija beto, sako
ma, nurodysianti į tai, kad dėl 
blokados turės nukentėti ir ne- 
bolševikiški elementai — kar
tu su bolševikais.

streikininkai laikosi tvirtai. Bet 
kadangi randasi žmonių, ypač, 
kur su didelėmis šeimynomis, ku 
rie jau dabar arba trumpu lai
ku bus reikalingi materialus pa
ramos, tai streiko organizato
riai pienuoja atidaryti tam tik
rų krautuvių, kuriose neturtin
gi streikininkai gaus maisto pro 
dūktų bargu Gi tie, kur galės 
užsimokėti, tų produMtų gaus 
pagaminamąja jų kaina, tai reiš 
kia be pelno krautuvei.

Tokių krautuvių busiu atida
ryta visuose plieno industrijos 
centrauose. Pittsburge kelias 
tokias krautuves manoma atida-

įThic translaticn filed with the post- 
blokada, mastei- at Chicago, UI. Oct. 15, 1919 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rengiasi apleist 
Maskvą?

sutinka savo nuomonėmis, bū
tent: kad talkininkų pasiūlymas 
turi būt atmestas. Pirmasai sa
vo nuomonę remia etiškais dės
niais ir kartu delei to, kad ši
tas žygis gali iššaukti Vokietijoj 
sumišimų.

KOPENHAGEN, sp. U. 
Berlingske Tidende gavo 
Ileisingforso pranešimą, kuris 
sako, kad po to, kada puolė Kurs 
kas, sovietų valdžiai Maskvoje 
daro nuolatinių prisirengimų

is

Ernestas Galvanauskas
Pasitvirtino žinios, jog nau

juoju Lietuvos premjeru tapo 
paskirtas Ernestas Galvanaus
kas, Lietuvos socialistų liaudi-

Kitų rezoliucijų pasiūlė Lonis ' 
Titus, iš San Francisco. Jis rei-, 
kala uja, kad butų išleistas pa
tvarkymas, draudžiantis mesti 
darbų pirma negu tatai bus nu
tarta visuotinu ir slaptu darbi
ninkų balsavimu.

Dar keistesnę rezoliucijų pa
siūlė tuals George B. Jaunes. Ji
sai norėtų, kad visiems tiems 
darbininkams, kur tarnauja fe-j 
dera les valdžios,

GaIvanausko asmenyje Lietu
va įsigijo veiklų ir smarkų žino 
gi'(, kaipo savo premjerą.

Ernestas Galvanauskas nuo 
pat studentavimo laikų, buvo 
liaudininku, palinkusiu prie so
cializmo.

Rusijos revoliucijos laiku jis 
smarkiai darbavosi Lietuvoje 
Biržų, Vabalninku, Papilio, Rad 
viliškio, Suosto ir kitose apie- 
liukėse, versdamas tenai sena- 
sios valdžios įstaigas.

Jis buvo apkaltintas kartu su 
kitais už sutvėrimą Vabalninku 
respublikos, suareštuotas ir pa
sodintas į Panevėžio kalėjimų, jis dalyvavo tarptautiniame So- 
Kartu su juo buvo anotuoti ir eialistų Kongrese, kur perstatė 
inkalinti Matulis, Sruoga, Žit-i ir atstovavo Lietuvos darbo 
kevičius ir kiti. žmonių reikalus.

valstijų ar ---------- -------------- —------—-----
tų atimta Tcuc intnshU’on file*i w'th the pnet- 

teisė organizuoties ir ginti savo 
reikalus streikais.

Visos rezoliukijos atiduota 
vyriausiai komisijai, kuri, ap
svarsčiusi jas, duos savo reko
mendacijų.

E. Galvanauskui pasisekė iš
eiti iš kalėjimo ant parankos, 
ir pasprukti Suomijon, o iš ten 
Belgijon.

E. Galvanauskas baigė reali
nę mokyklų Mintaujoje, moki
nosi Petrograde kalniniame, in
stitute, bet baigė augštuosius 
mokslus Belgijoj, Lie.ge’o mie
ste, gavęs laipsnius kalnakasys- 
tės inžinieriaus, o taipgi elektro
technikos inžinieriuos.

Karės metu E. Galvanauskui 
■teko būti su Serbijos armija, 
kurioj jis buvo vyriausiuoju 
tranšėjų kasimo ii- statymo in
žinierių.

KOPEHAGEN, sp. 14. — Te- 
1 grafo pranešimai iš Christa- 
nijos rodo, kad ten taj>o iššauk
ta ytin stiprių atsiliepimų delei 
minisiterio Jarisburgo pastabų, 
pareikštų viename bankiete. Mi- 
nisteris ten pasakęs, kad jis vei
kius tikslu, idant Norvegija gan 
tų netik Pilzburgenų, 1x4 taip
jau ii’ Murmansko pakraštį.

Užgriebė 8.000 
galionus vyno

Daro kratas privačiuose butuo
se.

NEW YORKAS, sp. 15. — 
Nę\v York u i prisieisi^ badauti. 
Po to, kada organizuotieji prie- 
plakos darbininkai metė darbų 
ir kai prie jų prisidėjo vežėjai, 
maisto klausimas čia pasidaręs 
ytin rustus. Tai ne dėlto, kad to 
maisto nebūtu, bet dėlto, kad 
nėra kam pristatyti jį kur rei
kia.

Delei kilusio streiko Ne\v 
Yorke dabar mažiausia 220,(MM> 
darbininku neteko darbo. Dau- 
Igrlis dirbtuvių lu'gaudamos 
reikiamu medžiagų, kone visai 
paliovusios veikti. Taigi vieni 
neturi darbo dėlto, kad jie strei
kuoja, kiti kad jų draugai, 
prieplaukos darbininkai ir vežė
jai, streikuoja.

Tuo tarpu priplaukos darbi
ninkai nė nemaiM) grįžti dar
ban. Neveizint to, kad prieš 
juos eina vietinės unijos virši
ninkai ir dagi pats Amerikos 
Darbo Federacijos galva, Gom- 
nei'sas, vakar naktį strekinir- 
kai, kaip vienas žmogus, pareiš
kė. būtent: kad jie streikuos tol, 
kol stumdyto ja i nesutiks išpldy- 
Ii iii reikalavimus.

Didelė daugybė įvairių mais
to produktų, sukrautų laivuose 
ir priępallikos dokuose, sako 
baigia puti, kadangi nėra kam 
jų pristatytii paskirton vidton. 
Bet ir laivų kompanijos ir ve
žėjų Iki šoferių samdytojai apie 
taikymąsi su darbininkais nė 
neprisimena.

True lran.‘hHion filcH wtth th*1 pnst- 
inasler at hicaao. UI. Oct. 15, 1919 
as requirc(| by the act of Oct. 6. 1917

FRANCIJA NETEKO 27 
KARINIŲ LAIVŲ.

PARYŽIUS, sp. 14. — Laivy
no ministeris, (r. Leygues, šian
die pranešė, kad laike karės 
Francija neteko dvidešimts sep
tynių karinių laivų, jv tarpe 
trijų kruizerių Danton, Gaubois 
ir Suffren.

Po karės E. Galvanauskas 
darbavosi Paryžiuje.

Kaipo socialistas liaudininkas,

True translalieu filed witb the peši 
mastei’ at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
us re^uired by the act »f Oct. b, 1917

DANNUNZ1O SERGA.
Apleisiąs Hume.

FIL ME, sp. 14. Numatoma, 
kad greitu laiku lYAnnunzio ap
leis Fiuine. Tatai aišku iš pa
skelbto pranešimo, jogei jis pa
vojingai serga ir vyks Romon—

Ryto
spalio 16 d. įvyks L. N.-S. 
174 kuopos prakalbos s ve
lninėje prie 3925 W. 39th 
Place. Kalbės Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. 
Visi Brightoniečiai atsilan
kykite. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare.

Kurskas buvo paimtas gen. 
Denikino armija apie vidurį rug 
sėjo mėn. Miestas randasi 333 
mylios į pietus nuo Maskvos. Jo 
paėmimas gen. Denikinui sutei
kė gerų atramos punktų verži
mu isi link svarbaus geležinke
lių centro Orei, apie 100 mylių 
į šiaurę. Pradžioj šio mėnesio 
buvo pranešta, kad jo kariuo
menė. randasi tik 30 mylių atstu 
nuo Orei. Beto, gautas praeitų 
panedelį iš generolo Denikino 
kvatieros pranešimas sako, kad 
Orelo apieinkej tapo atmušta 
bolševikų ataka ir naujų pozici
jų užimta].

BALTASIS TERORAS GERYJ.

G AB Y, Ind., sp. 15. — Polici
ja ir valdininkai veikia išsijuo
sę. Kad apduimus visuomenę ir 
nugasdinus-terorizavus vietos 
gyventojus-streikinihkus, kurie 
daugumoj yra svetimšaliais, pa
sirūpinta susekti “milžiniškų

mastei' at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as reqnired by Ihe act of Oct. (i, 1917

VOKIEČIAI ATAKUOJA 
RYGĄ. 

Latviai laikosi.
KOPENHAGEN, sp. 14. — 

Latvių pranešimas, ]>askelbta;s 
panedelyje sako: Vokiečiai ata
kuoja Rygą nuodinguoju gazu 
ir taipjau bombarduoja miestų 
tranšėjų kulkosvaidžiais. Prie
plaukai ir josios pakraščiams 
padaryta didelių nuostolių, taip
jau daug žmonių tapo sužeis
ta.

Latvių kariuomenė, neveizint 
atkaklaus rusų-voikiiečių armi
jos atnpulio, rytines Rygos mie
sto dalies, už Dauguvos, dar ne

ŠAUDO STREIKININKUS.

Y0UNGST0WN, sp. 15.
Policija, lydėjo darban streik
laužius, vakar dar kartų užpuo
lė ant ramiai pikietuojaničų 
streikininkų ir jiems pasiprieši
nus pradėjo šaudyti. Pasekmės 
buvo tokios: vienas strei kiniu-

ROCKFORD, III. sp. 15. — Po 
licija, deputy sheriff’ai ir fede- 
ralės valdžios agentai čia su
rengė didelę medžioklę. Krėsta 
daug privačių butų, kone išim
tinai svetimšalių ir užgriebta 
apie 8,000 galionų vyno. Tai 
daryta remainties vadinamuoju 
search and seisure aktu.

Valdininkai sako, kad jie čia 
“susikok k t uosių“ mažiausia 
šimtų tuksiančių galionų. Pas
kui busią padaryta vienas iš 
dviejų: arba užgriebtąjį vyną 
valdžia konfiskuosianti arba už- 
dėsianti taksų — po 16 centų 
galionui.

Trne IranslnUon filed witb the post- 
master at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

ITALIJA SUTINKANTI 
APLEIST F1UME.

PARYŽIUS, hp. 14. Italija 
sutinka kai dėl įkūrimo laisvos 
Fiume valstijos ir tuo, kad ta
sai poetas liktų tautų lygos kon
trolėje. Taip sako Petit Pa- 
risien, kuris, sakosi, tuo klausi
mu esąs palikęs patikėtinų ži
nių. Tuo pačiu kariu, sakoma, 
Italija stosianti už tai, kad tar
pe tos laisvos valstijos ir italų 
Tstrijos nebūtų padaryta kylis. 
Tai dėlto, kad Fiume nebūtų ap
supta Jugo-Slavų teritorija.

pavojingai pašautas, sumuštas 
ir areštuotas.

True translntlon filed with Ihe posi- 
master ai .Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

VIENNAI PRISIEISIĄ 
BADAUTI.

True tr.inslation filed with the pnsi- 
master at. Chicago. III. Oct. 15, 1919 
as re(|uired by the act of Ocl. S, 1917

GOLTZAS APLEIDŽIA LAT
VIJĄ?

Trur translalion filed w«th the post- 
masler at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
n< reouir^d hv the net nf Oct. 6. 1917 
FRANCUOS ARMIJA DEMO

BILIZUOJAMA.
PARYŽIUS, sp. 14. — Fran

ci j os prezidentas Poincarė šian 
die pasirašė po manifestu, pa
liepiančiu demobilizuoti armi
ją

mokslo kauke jie dabar daro 
areštus ir kratas ir vis naujų 
“sąmokslininkų“ randa.

Bet neveizint visų suvaržy
mų bei valdininkų ir mušeikų ond-to, komanduotojo 
brutalumo, Gary plieno dirbtu- sjos rusy valdžios“ armijų pa- 
vės yra kaipir tuščios. Į jas su- < 
grįžo tik būrelis tamsių darbi- me Lyvžemyj ir Rygos apiėlin-1 praneša, kad miestas randasi ant 
ninku ir profesionalių streiklau kėse renkama kariuomenėnė ir bado slen'kstics. Buvo mat, ti
žių. rengiamasi mušiin prieš įsiver- ketasi, kad šalies derlius duos

žėlius. Sakoma, kad anglų ka- šimtą aštuonešdešimts tukstan- 
rišiki laivai, esaptįs Rygos prie- čių tonų grudų. Bet kol kas gan 
plaukoje, gelbsti latviams.

Pu Hk i ninlkas, A va la f o-Benn - 
vyriau-

niK/n i vaHuHuo <<< iinjii •
siūlymas tapęs atmestas. Visac- Į

VIENNA, sp. 11. - Ministe- 
rių pirmininkas pagraudeno 
zonines, kad sekamų žiemių gali 
būt prisieis pergyvetni didžiau- 
sį skurdų Maisto ministeris

BERLYNAS, sp. 14. Pa
sak pusiau oficialės žinios,' ku
ri tapo paskelbta, generolas von 
der Goltz pagalios pavedė armli- 
jos komandą Baltijos generolui 
Eberhardtui ir manoma, kad jis 
veikiai atvyks į Berlyną.

Skaitvkiti r Platinkite 
“N A U J B N A 8 k ta tik 36,000 tonų.

SUDEGĖ STREIKLAUŽIS.

SOUTH CHICAGO, sp. 14.
Benešant ištirpintą geležį Illi
nois Steel kompanijos dirbtuvėj 
mirtinsi apdegė kilias John Dail
inta.

DIDELIS MASINIS 
SUSIRINKIMAS.

- Gary, So. Chicago ir ki
ti; plieno liejyklų streiki
ninkai mušami; jų namai, 
nakties laiku, kratomi — 
viskas laužoma ir drasko
ma. Streikininkai šaukiasi 
pagelbos. Taigi septynios 
Chicagos Liet. Soc. Sąjun
gos kuopos rengia didelį 
protesto susirinkimą pėt- 
nyčioj, 17 d. spalių 8 vai. 
vakare, Meldažio svetainėj.

Bus daug kalbėtojų ir iš
nešta protesto rezoliucijų. 
Ateikite visi, {žanga dykai.

Varde L.S.S septynių kuo 
PV, KOMISIJA.

y-
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Kas Dedasi Lietuvoj
KAUNE.

Kauno Žydų Bendruomenė* 
Tarybos iškilmingas atidarymas

Liepos 21 dieną Tautos Teat
ro rūmuose įvyko iškilmingas 
Kauno Žydų Bendruomepės Ta
rybos atidarymas, ši taryba yra 
išrinkta demokratiniu budu, ji 
turi tikslu ginti tautinius ir kul- 
turinius žydų reikalus ir, ap
skritai, atstovauti žydams.

Tokios tarybos renkama viso
se tose, vietose, kur apsčiai gyve
na žydų. Savo ruožtu, visos ta
rybos jungiasi ir renka iš savo 
tarpo tam tikrų organų, kuris 
atstovauja visiems Lietuvos žy
dams ir |>er kurį bus įvykinta 
tautinė bei kultūrinė autonomi
ja neprik^usomoj demokrati
nėj Lietuvos respublikoj.

Bendruomenės Tarybos iškil
mingąjį posėdį atidarė organi
zacinio rinkimų komiteto pir
mininkas d-ras Bergeris. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad rinki- 

BALIUS
e

. . KETVERGO VAKARE
SPALIO (OCTOBER) 1S !>., 1919

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.

1 n Minga moterims 30c; Vyrams 41c 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Muzika ALEXANDERS JAZZ BAND

■av■■ ■1—

piuose į žydų bendruomenė* ta
rybą dalyvavo apie 3500 žmo
nių, kurie sudaro 50% tų, kurie 
turį teisės balsuoti. Taryba su
sideda iš 41 žmogaus, kurie par
tijomis taip pasiskirsto: sionistu 
16, socialistų 9, ortodoksų 8, a- 
matninkų 3, o likusieji 5 žmo
nės ne partijų išstatyti kandida
tai buvo.

Baskui buvo renkamas iš- 
kiImlingojo posėdžio pirminin
kas. Balsavimuose susilaikė 
petys dešinieji ir kairieji, t. y. 
ortodoksai ir socialistai. Pirmi
ninku išrinkta’ Saloveičikas, Žy
dų reikalams nunisteris. Cha rak 
teringas tas faktas, kad ortodo
ksai suislaikė nuo balsavimo ne 
dei principinių motyvų, bet 
dėl to, kad jautėsi nuskriausti 
esą organizacinio rinkimų ko
miteto.

Posėdžio pirmininkas S niovei 
čikas savo įžangos kabioje vai
zdžiai nupiešė žydų bendruome
nės tarybos reikšmę žydų tau
tai. Po jo kalbos ėjo visa eilė 
pasveikinimų.

Švietimo ministerijos vardu 
pasveikinimo žydų bendruome
nės tarybą Pr. Mašiotas. Jo svei
kinamieji žodžiai, pasakyti lie
tuvių kalba, buvo išversti ir pa
kartoti žydų kalba.

Kauno miesto valdybos vardu 
sveikino Junavičius lenkų kalba. 
Jo sveikinimas taip pat buvo ife- 
verstas žydų kalbon.

Toliau ėjo sveikinimai nuo 
Vilniaus ir Panevėžio bendruo
menių tarybų, o taip pat nuo

įvairių partijų, grupių ir Šiaip 
atskirų žmopių.

Iškilmingojo posėdžio ramu
mą autrukdė, kai vienas atsto
vas buvo norėjęs pasveikinti ta-

mažintąs. Į vabčiųs ėmė važinė
ti apskrities valdybos instruk
torius valsčiaips tvarkyti ir jų 
darbui tikrinti, nes toli gražu ne 
visi valsčiai moka ar pajiegia

rybą senąja žydu kalba. Salėje. tinkamai susitvarkyti. Šalia pa- 
tuojaų kilo didelis triukšmas ir l veiksiingiaųsiųjų ir plačiausiai
protesto balsai prieš senosios 
žydų kalbos vartojimą. Svei
kintojui nenorėjo duoti pč vie
no žodžio pratarti senąja žydų 
kalba. Tas triukšmas ir ūže
sys tęsėsi daugiau kaip pusva-

kuris, reikia pasakyti, tmokčjo 
vesti susirinkimų, pavyko nura- 
nų|di visą publiką ir duoti ga
limybės tam atstovui pasakyti 
pasveikinimą senąja žydų kalba.

Panašių sveikinimų butų bu
vę ir daugiau pasakyta, tik dėl 
kilusio triukšmo ir vėlaus laiko, 
pirmininkui patarus, nebuvo 
daugiau sakoma.

Pasibaigus sveikiRimums, 
skaitė savo deklaracijas tos pa r 
tijos, kurios įeina į Kauno žy
dų iMiuiruomenės tarybą. Jose 
deklaracijos buvo išrūdyta visi 
tie darbai ir planai, kuriuos ma
no vykinti ta ar kita partija Kau 
no žydų iMindruomenės tarybos, 
darbuotėje. Ortodoksai savo de 
kiaraciją skaitė senąja žydų kal
ini, bet šį kartą publika triukš
mo nebekėlė.

Savo užlniigiamoje kBtt»°je 
pienininkas išreiškė padėką sve 
čianis už tai, kad kantriai iš
klausė ilgą ortoiloksų deklara
ciją, parašytą senąja žydų kal
ba, ir išleiškė vilties, kad nežiū
rint į partinių pažinrų »kirtn 
irus visi nariai rasią bendrųjį 
žodį ir dirbsią išvien tautinės 
bpi kultūrinės žydų gyvatos rei
kalui im priklausomojoj denio-

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

SERE LR)J 8PALIO-OCTOBER 15 d. 1919 m.
į MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:30 val.rakare. ' Inžanga 14) centą

Kalbės gabiausi kalbėtojai, dainuos ('bit agos L. V. Choras 
po vadovyste d. Diliaus, deklamuos V. čeplįnękaitė. Bus ir kito
kių pamarginimų. Kviečiame gerbiamą visuomenę kuoskaitlin- 
guuisiai atsilankyti, nes daug na'ijo išgirsite.

Draugiškai Prakalbų Komitetas

Bell System

Daugumas reikalavimų “Informaci
jos” yra tokie, kur klausiama teisin
gai surašytų numerių Telefono Ad- 
resinėj.

nustačiusių savo veikimą vals
čiuje, kaip Joniškio, yra visai 
dar npnustovėjtįsių ir nesutvar
kiusių, kaip antai, Žagarės, 
Skaisgirio, Akmenės ir tt. ■

Apskrities Valdybos einama
sis darbas pasidalijęs yra sky
riais: bendras, finansų, prckyr 
bos, susisiekimo (kelių), darbo 
biuro, švietimo, ženijės ukip ir 
sveikatos, Pastarieji trįs sky
riai dirba bendrui su tų šakų 
valdžios įgliotiniais. Didžioji 
darbo našta tuo tarpu gulėjo li
gi šiol ant finansų ir bendrojo 
skyriaus: trūkstant lėšų organi
zacijai (iš valdžios- tegauta iš
viso 10,(MM) markių, o kasoje gi 
Im> ikercnkų ligi gegužės mėnesio ' 
apyvartoje buvo daugiausia ruT’ 
su pinigai), reikėjo rasti išėji
mas, norint apmokėti apskrities ( 
ir valsčių valdybų tarnautojus; 
centralizuojant valsčių kasą, 
reikėjo tvarkyti jų nevykusios 
ir supainiotos apyskaitos ir kas 
sunkiausia — reikėjo pratinti 
žmones prie sąmones, kad savi-į 
valdybes darbas, tai visuomeni
nis darbas, kad jis pasišventįmo 
reikalingas ir ne bendro uždar
bio viliojimas. Finansų reika
lams ant kojų pastatyti yra pa
daryta plati žemės ūkio ir pra- 
mo>nės anketa. Prekybos sky
rius turi rejkalo ęii užsieniu ir 
šiaip svarbiausiais pirkliais, ve- 
<ia su jais derybas apie senienų 
išmainymą ant kitokių prekių, 
derina pašildymą jr kainos vie- 
ųodumą visoje apskrity, susiži- 
no išvežimo reikalais su preky
bos ministerija, skirsto koope
ratyvams ir valsčių vartoto
jams gautąsias užsienių prekes: 
druską, žibalą, miltus ir tt.

Švietimo skyrių sudaro du ap
skrities valdybos nariu, du mo
kytojų atstovu ir valdžios mo
kyklų instruktorius; skyriaus 
vedėjas — mokytojas. Negalė
dama savivaldybė iškarto posi- 
imli ant savęs viso liaudies mo
kyklos išlaikymo, ji tuo tarpu 
imasi bent aprūpinti mokyklas 
kuru, sargais, šviesa, daryti re
montus ir kitas išlaidas, kurios 
prie dabartinio brangumo už
guls ant jos ir be to didelės są
matos kokia 190-200 tukst. mar 
kių metams (tuo tanui mėnesi
nė apskrities sąmata siekia 80 
tūkstančių markių). Skyriaus 
padarytos yra kelios anketos a- 
pic mokyklų stovį apskrity (iš-! 
viso mokyklų yra 96, tam skai
čiuje viename Joniškio valsčiu-

Savivaldybes

NAUJIENOS
Jau Eina

IETUVO

Kaipo atmintį ir Dovaną

savo giminėms Lietuvoje,

išrašykite jiems Naujienas

Segantis su išpildymu šitų reikalavi
mų bus išvengta, jei telefono vartoto
jai aty tižia i žiūrės telefono Adrasinė
je vardo ir numerio to asmens, kurį 
jie nori pasiekti.

Klausdami “informacijos” bandykite 
paduoti jai teisingai parašytus var
dus, pavardes ir adresus norimų žmo
nių.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Žmogų c kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjma.si pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom!. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterį* kenčia |
niežėjimą nuo pleiskanų, j
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I
lengvai prašalinti. Nebus j

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, ?
įvykstančių pou pleiskanų. į

ItUFFLBS J
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui lik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 

' nų atsinaujinimo.
RUFELES yra inaistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 

J> ų.csugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
Rl’FET,E$, jei turite pleiskanų. !

Jus aptiekininkas parduos iunis už 65c. bonkutę. Mes taipgi į 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime ųuo jūsų 75 centus pacto 
markėmis ąr rnoney order, kuriuos siųskite šiuo a<) ręsti: '

f, AD. RICHTER & CO., 316-330 Brc»dway, New York

šiauiių savivaldybės veikė
jams per vieną pusmetį tdko per 
gyvenji nepaprastai sunkių lai- 
kotarpių: pirmieji tvarkymosi 
žingsniai po griuvusios vokiečių 
okupacijos prievartos ir viso 
prirengiamojo savivaldybes dar 
bo žlugimas; bolševikų naujos 
tvarkos bandymai ir rusų rau
donosios armijos okupacija; pa 
guliau, vėl dabar isnaujo taip- 
pat nedaug telengvesnūniis vo
kiečių okupacijos ir savųjų karo 
stovio sąlygomis.

Darbininkų tarybų valdžiai 
pasitraukus, tuojau pat ant ry
tojams pradėjo veikti senosios 
apskrities ir miesto valdybos; 
netrukus buvo sušauktos jų 
Tarybos, kurios vėl sudarė nuo
latines mjesto ir apskrities val
dybas. čia ir prasidėjo sun
kiausia darbas, beveik vėl išnau- 
jo, nes visi pirmųjų valdybų ra
štai ir dokumentai, taip pat dar- 
bininikų tarybų, buvo evakuoti, Savivaldybes plčtojimęsi 
ir visa savivaldybės organizaci-' daug nusveria jos santykių nu- 
ja teko pravesti išnaujo. Susi-1 sistatymas su valdžia, kurie pa- 
spietęs apie Apskrities Tarybą j |»Mstai priklaiuso nuo bendro-
žmonių būrelis pasiėmė ant sa
vęs, sunkią savivaldybes kurinio 
naštą. Ta našta buvo juo sun
kesnė, kad pradžioje čia pat 
tebesant frontui, teko daugiau
sia vargo nešti, kariuomenę ap
rūpinant maistu, padvadomis, 
butais, neturint kasoje jokios at 
sargus, išskyrus kaikuriuose

sios valdžios politikos. Joje gi 
pastebiu ine ypatingą neįsitikeji- 
mą vietos žmonėmis ir vietos 
savivaldybe. Ta daugybė visose 
šakose privisusių valdžios įga-

kų. Valsčiams sutvarkyti vietoje 
buvo išsiuntinėta visa eilė in-

bų ir tarybų sutvarkymo, miškų 
mokyklų, maisto ir kitais reika
lais. Kas penkiadienis buvo du

galiotinių susirinkimai, kurie da 
re savo įtakos j valsčiaus gyve
nimo bėgį ir stipriau jungė ap
skrities dalis su centru. Kaiku- 
rie mažesnieji valsčiai (Bazilio
nų, Pakapes) panaikinti išlaidų 
ekonomijos atžvilgiu. Valsčių 
kasos centralizuotos. Mokamų
jų valdybos narių skaičius su-

OR, A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 Ė. Washington St. 
Mąrshall Field Annex 

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 I
-.............  1 I " „1J

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

III.

pa- 
ge- 
to*

vaitfi po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mčn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų 
radCjistci ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALŲ T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, puslabnėjęs pilvelis buvo. Dispcp 

sJja.nevirinjmas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mąno pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas su

liūtinių ir viršininkų sudaro kaž 
kokį darbo skaldymą, nereika-

Laiškai iš Lietuvos.
Klemensui Martinaičiui, Chi

cago j, rašo jo molina iš Žaga-
FČs:

Milinius su nei, kokį didelį 
džiaugsmą apturėjome sulaukę 
jūsų gromatčlę. Verkėm visi 

i apsikabinę, ir džiaugsmo. 
Mieli sūneliai, iš tėtės maža 
manta bėra, į darbą niekur ne
beišeina. Tiek ir iš manęs tos 
mantos beyru. Žinot, koki mes 
pelnytoj ai. Ant velykų bus dve
ji’ nietai kaip mes duonos ne
esami tureųę, bulvelėmis vien 

' tik mintam. Ciocč pas mus gy- 
tvena nuo laiko kaip prasidėjo 
karas, o Alfons mirė. Dėdienė 
verkia dideliai, kam ją užmir
šo, kam jos vaikai neprisidėjo; 
meldžia labai, lai neužmiršta są 

jvo motinėlės, gal kur dar gyvas 
lyra. Žukauskienesvtėvelis yra 
miręs.

I Jis mus sunkus laikai, ru
gių pūras moka 60 70 rublių, 
bet pirmiau mokėjo ir 150 rub
lių; lai suprantaimas daiktas,

siškai paneikti savivaldybę ir 
apkarpyti jos teises. Pagaliau, 
ir pati centro valdžia nevisuo- 
nict atsižvelgia vietos reikalų, 
nesiskaito su vietos balsu, sta
tydama kartais savivaldybę į ke
blų padėjimą arba ir pati į 
jj patekdama. Nekalbu jau čia 
apie piktos valios žmones, kurie, 
paudodamiesi kitieinis burnai 
užčiauptai esant, kurstė ir siun
dė visuomenę prieš besitvarkau, 
čia savivaldybę, kaip antai, at- 
žagariosios “Laisves“ paskviliai 
ir net “Lietuvos“ oficiozo kores
pondencijos apie... “holševi- 
kuojančią“ Šiaulių aps. valdybą. 
Nežiurinlt tų kurstymų, Šiaulių 
savivaldyl>e ėjo savo keliu, ir kaip mes begalini duoną val- 
žmonės, kurie troško tvarkos ir gyt. Dabar,, mieli sūneliai, su- 
sąmonipgo darbo, dėjosi prie diev. Jūsų motinėle, Martinai- 
jos: prie Šiaulių aps. vienas po ’ tie ne.
kito prisišliejo buv. Akmenės --------
aps. valsčiai ir vienas antras ki
tų apskričių (Kuršėnų, Joniškč-šo jo brolis iš Hakių, Mažeikių 
lio), taip kad išviso dabar skai- apskričio:
loma ap. 18 valsčių. Sunkųjį lai, Kol-kas tebegyvenu linkiuose, 
ką pergyyeįuisį Šiaulių savival- kur praleidau beveik visą kares 
dybč šviesiau jau žiuri į savo laiką.

laiką ir užsiimu. Senąjį amatą 
mečiau pradžioj 1914 metų. Jei
gu bučiau tebeužsiėnięs senuo
ju amatu, tai be abejo bučiau 
jau senai taip sakant, kiaurai 
kritęs, nes karo laiku nebebuvo 
galima gauti medžiagos ir toks 
amatas buvo visai sunykęs. Da? 
bartiniu amatu prpgyvenu pusė
tinai, toliau gal seksis dar ge
riau.

Šiais metais, rugp. 31 d. buvo 
mąno' vestuvės. Išsirinkau gy
venimo draugę D. Narmontaitę,:

Daktaras < į 

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

10:30 ryto iki 12 / 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

ra-

Esu gerokai prasilavi
nęs polografijos darbe, luo visą

mokyklą.
Dabar manau knr-nors kitur 

atidaryti fotcjgrai’jjos įstaigą, 
nes linkių miestelis 1917 metais, 
per Šventą Petrą, visai nudegė, 
taip kad doro buto gyventi visai 
negalima gaut. Miestelis išdegė 
per pusantros beveik valandos; 
tumnet buvo labai sausa ir karš
ta diena, tai bematant ir sude
gė. Degti prasidėjo iš vidurio 
miestelio ir ant Sedos puses ati
degė iki Sajės namų; ant Židi
kų pusės iki Visockiu; ant Ša
čių pusės iki Gembulo namų, o 
Skuodo gatvė iki Druskinienės. 
taip kad ir musų buvusi namai 
su Pociaus namais irgi nudegė. 
Vidurys miestelio beliko lik 
bažnyčia ir klebonija.

Jeigu susitinki su P<M*ių Bro
niu, pasakyk jam, kad jo tėvai 
dar gyvi, lik labai skurdžiai gy
vena, nes kaipo senatvėj ir ka
ro metu, be to dar nudegę, lai 
labai sunkiai hepragyvena. Jei 
jis galėtų, tegu pasirūpina bent

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

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

Tel .Pūliniai! <342. Roseland.
Rezidencija: 4515 Sp. VVood St. 

Tel. Yards 72’3. Chicago, III. 
K- .. r"

.. ..................... ... ...... " A
DR. C. K. KLIAUGA 

Dentistas.
NAUJIENŲ NAME

1739 So. Halsted St., Chicago, IR.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

kiek juos sušelpti. Antano Būt 
kaus tėvai ir brolis Vincas dar 
sveiki tebegyvena, tik, žinoma, 
nepergeriausiai.

Kitą sykį parašysiu daugiau 
naujienų ir atsiųsiu fotografijas 
mudviejų ir nudegusiųjų Hakių. 
Belaukiąs nuo tavęs laiško, ta
vo brolis, St. Petrauskas.

IMI-IL-llr: IN ORIO JA
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OMAHA, NEBR.

Riaušių nedėldienis Omahoj.

Riaušių nedėldienis Omahoj, 
kuris grąsino pavirsti visuotino
mis negrų skerdynėmis,. kurio
se sudeginta teismabutis ir ban
dyta nubučiuoti mayorą Ed. P. 
Smith jau senai praėjo ir apie jį 
buvo rašyta visuose laikraš
čiuose neišskiriant ir lietuvių, 
vienok kad jis paliko kruviniau
si užrašą netik Oniahos miesto, 
bet ir visos Nebraska valstijos 
istorijoj, bandysiu jį aprašvii 
smulkmeniškai. j

Rugsėjo 30 d. lieka atmintiną 
diena visiems šio miesto gyven 
tojams ir pasiliks amžinai mie
sto istorijos lapuose. Išryto dar 
viskas buvo ramu, bet j>o piet 
pradėjo rink ties būriai ir darėsi 
aišku, kad prie ko-nors rengia
masi. Kalbama buvo apie lin- 
čiavimą negro \Vm. Brbwn, ku
ris naktį rūgs. 25 buvo užpuolęs 
ant baltos moksleivės margaitės 
Agnieškos Lobeck. Tuoj po 
piet apielinkėse 13 ir Dorelius 
gatvių susirinko didokas būrys 
baltveidžių ir Ddrautkė linkui 
teismabučio. Tas būrys nuola
tos augo. Prie marguojančiųjų 
visur prisidėdavo nauji būriai 
ir kada jie atėjo prie teismabu- 
čio, tas būrys jau buvo išaugęs 
į milžinišką minią. Apie 5:45 
vai. vak. pribuvo ir policija.

Minia tuoj pradėjo daužyti 
puikaus teismabučio langus ir 
rinkti malkas jo padegimui. 
Pašaukta ugniagesius, kurie pra 
dėjo lieti vandenį į minią, bet 
tuoj supjaustyta vandens dūdos

kiama: “Duokite mums negrą 
Browną, tai duosime jums ra
mumą.“ 7

Apie 10:30 vai. vakare mayo- 
ras Smith šiaip taip prasi spau
dė per minią ir 16 gatvėj ban
dė laikyti prakalbę, kad numal
šinus įšėlusią minią Jis nuro
dinėjo, kad yra teispiai, kurie 
Browną nubaus, bet niekados 
negalima leisti, kad su juo betei-

ir jie turėjo pertraukti savo dar- šiai apsieitų minia nulinčiuoda-

Pinigais už

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

KrauseValstijinisTaupymo

1341 Milsvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

ma jį. Girdi, jis pats genaus 
atiduos savo gyvastį negu kad 
negrą atiduos į govėdos rankas. 
Vos tik inayoras tai pasakė, kaip 
minios vadovai pradėjo šaukti: 
“Ilang tbe mayor, he is a nig- 
ger lover.“ Tuoj užmesta mayp- 
rui ant kaklo virvė ir nuvilkta 
jį prie stulpo, ant kurio tūli ir 
pradėjo jį karti. Mayoras jau 
buvo iškeltas kokias dvi pėdas 
nuo žemės, kuomet atvyko poli
cija ir kilusiame deki to sumi
šime, policijai pasiseku papjau
ti virvę ir įsodinti mayorą į au
tomobilių. Tūli bandė padegti 
automobilių, vienok mayorą pa 
sisekė išgelbėti ir nuvežti ligon- 
butin, kur jis per keletą valandų 
išgulėjo neatgaudamas sąmo
nės.

Minia gi vis laikė apgulusi tei- 
smabutį. Jau pusė jo buvo su
naikinta ugnies ir niekurie go
vėdos dasigavo arti vietos, kur 
buvo šerifas su kaliniais. Nesant 
kito išėjimo prisiėjo išduoti ne
grą ir patįs kaliniai metė jį į 
minios rankas, kaip į šunų būrį.

Tuoj negrui Brown nupjaus
tyta niekurios kimo dalįs, už
verta virvė ant kaklo ir paval- 
kiota jį. Jis pradėjo prašyti, 
kad jam paskutinį kartą butu 
leista pasimatyti su giminėmis, 
bet niekas jo neklausė. Nuplėš
ta nuo jo rūbai ir jį pakarta ant 
stulpo prie 17 ir Harney galvių. 
Tuoj iš visų pusių pasipylė į 

'jį šūviai, taip kad jis tapo visas 
suvarstytas šimtais kulkų.

< Tada nuimta lavoną ir priri- 
i it i - i šta ii prie vežimo ir taip ilgąten bandytų pabėgti jei gali-i, 1 „ . . , _ . 'i> , . • • laiką valkiota gatvėmis. Pašiną. Bet minia juos užtėmi jo ir , ." ... , . , v, ..v . . „ I km įmesta u Sukurtą laužą, apiepradėjo berti šūviais. Visur sau- 1 Jl 1 e 1

ba.
Tuo laiku minia išvertė durti 

ir dešimt žmogių įėjo vidun,kad 
ten paėmus negrą BrOwną. Bet 
kad jis buvo ant penkto augšto, 
tad prieiti prie jo negalėjo.

smarkus Maudymasis su policijų 
ir šerifu, kurie buvo ant antro 
augšto.

Sutemus aninia tikrai įdūko. 
.Ji pasuke kiton gatvėn ir ten iš
mušė ginklų ir amunicijos san
dėlio duris ir juos išdalino visai 
mir.iai, kuri jau susidėjo iš ko
kių 30,000 žmonių. Policija pasi 
darė bejiegė prieš tokių miižini-

išlaužtos didžiosios durįs suneš
ta keletas statiniu, paimtų iš 
sankrovų gasolino ir padegta 
ta dalis teismabučio, kur buvo 
visi pavieto rekordai ir knygos.

Padegus budinkę tarp kali
niu, kurių buvo apie 100 žmo
nių, kįlo baisus sumišimas. 
Tarp tų kalinių buvo ir vienas 
lietuvis Bernardas Kamlinskas, 
nuteistas vienam mėnesiui kalė
jimai! už girtuoklystę ir mušti
nes. Kaliniai pradėjo puolinėti 
šian ir ten ir baisiausiai šaukti, 
matydami pražūtį nuo minios 
kulkų ar liepsnose.

šaudimąsis tęsiasi. Daugybe i 
policistų atimta ginklai ir ap
mušus juos paleista, keli polici-1 
štai sužeisti, tris lenkai policis- • 
tai pašauti. Šerifas Clark norė
damas išgelbėti nuo minios ne
grą Bro\vn ir kitus kalinius, iš-

MllliniHIIIIIIH

i NAUJIENOS
Šiuo paskelbia, jog visiems savo skaitytojams 
duos DOVANŲ—puikų, gražiai nupieštą 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.

aiiiBiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

kurį negrui degant, džiaugs-1 
mingai šoko minia. O virvę, Kai
ria negrą pakarta, (minia su
pjaustė į mažus šmotelius ir iš\ 
sidalino tarp savęs “ant atmin
ties.“

Per naktį šėlusi minia gabaus 
išsiskirstė, o ant rytojaus, pa- 
nedėlyj, pribuvo kariuomenė, 
kuri paemū viską į savo ran
kas.

Riaušės daugiau nebeatsinau- 
jino ir pamaži viskas aprimo. 
Tik kaipo priminimus klaikios | 
nakties stovi griuvėsiai buvusio 
teismabučio, kuriuo pirmiau 
taip didžiuodavosi, delei jo grą | 
žumo omahiečiai.

— Omahietis, A.

MILVVAUKEE, WIS.

Komunistų “prakalbos.

Z.

Nedėlioję spalių 12 d. vietos 
komunistai buvo surengę “pra
kalbas,“ kad apšmeižus sau 
nepatinkamus asmenis ir laik
raščius, kurie nepriima jų “dar 
bininkiško“ programo.

Pirmiausiai p. J. A. Damen- 
tis, kaipo tvarkbs vedėjas, čme 
kalbeli apie d Grigaitį, tą pa
čią giesmę giedojo ir p. J. K. 
šarkunas: Grigaitis, Grigaitis, 
Naujienos ir vėl Grigaitis. Bet 
ar galima tikčties ko-hors ge
resnio iš tokių vaikinėlių?

Auki’f surinkta $5.50. žmonių 
pasiklausyti anarcho-kotmunis- 
tiškų melų buvo susirinkę visai 
nedaug. — Vietinis.

SOUTH MILWAUKEE, WIS.

Lietuvių judėjimas

Nedchoj, spalių 12 dieną įvy 
ko SLA. 133 kp. susirinkimas, 
kuriame tarp kitko išrinkta kuo 
pos korespondentas parašymui 
žinučių į laikraščius iš vietos 
lietuvių judėjimo. Juo yra P. 
Jurkus.

Taipjau nutarta rungties prie 
Lietuvių Laisves Savaitės. Susi
žinojimui išrinkta komisija iš’ 
J. šilcnskio ir M. šilrnskaitės.

SLA-čia kuopa puikiai gyvuo
ja, nors tūli taip vadinami “ko
munistai“ ir stengiasi jai už
kenkti.

Tą pačią dieną buvo Mihvau- 
kee komunistų parengtos pra
kalbos. Kalbėjo p. šarkunas iš 
Cbicagosi. Žmonių buvo mažai.

'•-u Narys.

Ūkininkų Balsas
JAVAI IR DERLIUS.

Throp, Wis. — Šiais metais 
musų apielinkė labai nukentėjo 
dėl didelių lietų, ypatingai pa-

sumažičio.
no javų derlių. Rugių 1 bušelis 
pasėlio davė nuo 7 iki 12 buše
lių.; miežių, nuo 9 iki 15 buš.; 
avižų, nuo 3 iki 9 buš.; kviečių, 
nuo 2 iki 5 buš.; žirnių, nuo 12 
iki 20 buš., bulbių nuo 10 iki 15 
buš.; komų, nuo 45 iki 55 buš.; 
“saitams“ vienas bušelis 
22 ir pusę tono arba 45 
svarų.

F. Mikolainis iš dviejų
lių pasėlio pripildė į “sailą“ 45 
tonus kornų. Turės puikaus pe
no karvėms. Vienas akras že
mės davė 10 tonų pašaro. Kiti 
javai tik nuo 40 akrų tiek teda-

davė
tukst.

buše-

Šiais metais nuo kovo iki rug
sėjo mėnesio vidutiniška karvė 
davė už 1(M) dolerių pieno. Gra
žus uždarbis.

Pas mus amerikoniškas suris 
ir vėl puolė nuo 30 ant 27 centų 
svaras. Kažin kas kaltas, bet 
ūkininkams skriauda.

Bulvės buvo po $2.15 už 100 
svarų, o dabar tik $1.75. Kopūs
tai nuo 15 iki 18 dolerių; avi
žos, 60 centų bušelis.

Vidutiniškai karvei ant pieno 
ūkininkai moka po $120, o to
kiai pat ant (mėsos po $60 ir $70.

Šimto svarų kiaulė parduoda
ma po $18.

Spalio pirmą dieną pas mus 
siautė audra. Buvo ledų puoli
mas. Kai kurie nukritę ledai 
buvo net svaro didumo. Baisus 
buvo užimąs. Kitų langus iš-

Pirmutinė Lietuvos Valstybės 
Paskola Amerikoje

Amerikos Lietuviai! Nuo pat užsiplieskimo Didžiosios Pasau
linės Karės Amerikos lietuviai rūpinosi prigelbeti visokeriopais 
budais savo gimtinei Lietuvai. Besitęsiant tai karei ir besiplėto
jant jos liepsnoms, Lietuva vis baisesniu pasaulinės audros suku
riu buvo įtraukiama. Bet juo labiau dūko toji audra juo labiau 
didėjo viltis į giedresnę ateitį Lietuvių Tautos. Kilo ncpriklauso- 
mingos Lietuvos idėja ir prie jos brandinimo ir kunijiino įvairiais 
budais dėjosi Amerikos lietuviai. Pamatu viso Amerikos lietuvių 
darbavimosi buvo aukų rinkimas.

Amerikos lietuviai! Aukų rinkimas Lietuvos reikalams pas 
mus pasiliks galėję. Be aukų neapseina nei didžiosios, turtingo
sios tautos. Tūlos didžiulės Suvienytų Valstijų įstaigos iš aukų 
užsilaiko. Vienok, siaurai ir sekliai suprastume Lietuvos Valsty
bės reikalus, jei savo prigelbėjimą jai remtume vien ant aukų.

Mes savo aukomis žymiai pasitarnavome ir pasitarnausime 
Lietuvai, bet dabar privalome suteikti rimtesnę Lietuvos Valstybei 
paspirtį. Atėjo laikas ir yra proga išplatinti Lietuvos Valstybės 
bonus tarp Amerikos lietuvių.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės ministerija pritariant visam 
Lietuvos Valstybės Kabinetui, pavedė Lietuvių Prekybos Bendro
vei išparduoti Amerikos lietuviams Lietuvos Valstybės bonų už 
81,009,600. Lietuvių Prekybos Bendrovė apsiėmė'Lietuvos Valsty
bės bonus pardavinėti Amerikos lietuviams be atlyginimo. Tai 
bus PIRMUTINĖ LIETUVOS VALSTYBĖS PASKOLA tarpe Ame
rikos lietuvių. Paskola užtraukiama dviem metam su 5*4 nuoš. 
Paskolos kampanija ir rašy masi paskolai prasidės nuo spalio 15 
d. Bonai bus $50, $100, $500 ir $1,000.

Amerikos lietuviai! Kiekvienoje Valstybėje paskola yra ne
paprastos reikšmės dalyku. Kiekvienoje valstybėje yra taip, kad 
kas už paskolą, tas už valdžią,oskas prieš paskolą, tas prieš valdžią, 
tas prilygsta kareiviui, pabėgio»• ”» iš karės lauko. Kas prieš pas
kolą, tas neištikimas. Kas už Pirmutinę Lietuvos Valstybės Pasko
lą Amerikoje, tas už Lietuvos Valstybę, kas prieš tą paskolą, tas 
prieš Lietuvą, tas prieš Tėvynę, prieš jos valdžią.

Amerikos lietuviai! Jau jums visiems žinoma kas tai yra val- 
tybės paskola, kas tai yra bonai. Jus atsimenate, kaip kultūringa, 
apšviesta, patriotinga Suv. Valstijų valdžia ir visuomenė vedė pas
kolų kampanijas ir kaip tas paskolas visi rėmė, lietas lietuvis ne
turi Suvienytų Valstijų bonų. Kiekvienoj kolonijoj buvo lietuvių 
platinimo komitetai. Jie veikė po vadovyste ir nurodymais paty
rusių, gabių amerikonų. Tad kiekvienoj kolonijoj yra lietuvių, 
žinančiu kaip tas darbas pasekmingai vesti. Dabar reikia, kad 
tos pajėgos ir tie patyrimai butų sunaudoti platinimui Lietuvos 
Valstybės bonų.

Be atidėliojimo lai tveriasi visose kolonijose Lietuvos Valsty
bės Bonų Platinimo komitetai. Pradėti tverti kviečiami visi uolie
ji lietuviai, tie, kuriems rupi rimta paspirtis suteikti Lietuvai umu 
laiku, tie, kurie veikė su Amerikos bonų platinimo komitetais.

Kviečiame talkon laikraščius, veikėjus, didžiųjų organizacijų, 
sąjungų, draugijų, kliuby, chorų viršininkus. Kviečiame koloni
jų uolesniuosuis darbininkus. Lai kiekviena draugija, kuopa, kliu- 
bas savo artimiausiame susirinkime nutaria pirkti Lietuvos Vals
tybės bonų. Tenelieka nei vieno lietuvio be Lietuvos Valstybės 
bonų.

Lietuvos Valstybės bonai bus kaipir gryni pinigai. Juos pri
ims už pilną vertę visokios lietuvių bendrovės, visokie fondai už 
auką Lietuvos Valstybės bonu duos kreditą už tiek, kiek aukoja
mas bonas vertas, Lietuvos Valstybės bonas pirktas Amerikoj bus 
geriausiu paliudijimu sugrįžusiems Lietuvoje. Lietuvos valdžia 
bonus mielai priims perkant žemės ar kitokios nuosavybės nuo 
valdžios. ...

Bostono National Shawmut Bank bus Lietuvos Valstybės De- 
positary ir pinigai už bonus surinkti bus sudėti tan bankan. Ta
sai bankas gavo reikalingas lame reikale informacijas iš \Vashing- 
lono ir jokių kliūčių Lietuvos Valstybės bonų platinime iš Suv. 
Valstijų pusės nebus.

Tad visi darban!
Reikalingi paaiškinimai, nurodymai bus nuolatai skelbiami 

laikraščiuose. Keikale kreiptis adresu: Litbuanian Sales Corp., 120 
Tremont SI., Boston, Mass.

Lietuvos Valstybės Bonų Pardavinėjimo Amerikoj Ingalioti- 
niai.

JONAS E. KAROSAS, 
JONAS J. ROMANAS.

Narini Cook County Real Estate
& Chicago Board of Underwri

A. Petrulis

A. PETRATIS & CO
Real Estate Brokers

Mana gers
EUROPEAN AMERICAN BUREAU

3249 South Halsted St., Chicago, III
UŽKV1EČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par

duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržiūrime abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant mortgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki G po pietų. 
Utarninke, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Telefonas Boulevard 611.

Board 
terš.

S. L. Fabijonas

Ar Skauda Galva
skaudėji- 

paeiti nuo 
Žiūrėjimo

Galvos 
mas gali 
Didelio 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 

S kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų posakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man ta priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim. (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant

ros (hirjs nuo Fair sankrovos j 
šiautę. Valandos: nuo 9 iki G; 
seplintadieniais nuo 10 iki 12.

NUO 1-MOS RUGSeJO

“Aušros”

3)

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
M išeik a.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

•tte '■tikrus • šfkŠhAs 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augŠtos klcsos 
pbonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
biie pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRTSIUNCIAME Už DYKA.

j WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny
gyne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

daužė; kopūstų galvas visai nu 
kapojo; senus papuvusius sto
gus visai sudraskė; rugius, kur 
buvo sudygę, su žeme sumaišė.

Ūkiai pas mus vėl pabrango 
ant $2.50 ant akro. Vienas ak
ras žada būt po -250. Kįlant 
produktams, akras neša po 
$200 ihetais.-l

— J. Misevičia.

KĄ ŠIEMET ŪKININKAS 
DAINUOJA.

Nesirūpink, farmerėli, 
Nesirūpink dobilėli, 
Kad tu ir ką hor darysi, 
Bet juodoj minkštoj žemelėj 

kviečių neužauginsi, 
Nė nuo rudžių neapginsi. 
Šiais meteliais kad ir ant 

kalnelių,
Ir geroj ždmelėj,
Javai menkai derėjo,
Nes dievulis jiems dangaus 

rasos pavydėjo,
O kaitrioji saulelė nubučiavo. 
Ne vienas toks buvo 
Kur sėjo, akėjo,
Tik pjauti ko neturėjo.

Bet neverk, farmerėli,

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos,

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
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,
1415 So. Halsted St., Chcįago. 

įsteigta 1907

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

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

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖM YKITE!

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

AUKSO VERŠIS.

Nedejuok, dobilėli: 
Išauš dar kitas 
Pavasario rytas, 
Geresni bus meteliai. 
Tik nesnausk 
Ir nemiegok, 
Savo dirvą pridabok, 
Kad tinginių ponas 
šėtonas
Usnėms ir žolėms neužsėtų.

— Ūkininkas.

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLTINKIT
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“komunistų“ sąjungos įstaiga 
tapo padaryta suvažiavimai. 
Be to, plačiausia galia tapo su
teikta Centrnliuiam Komitetui. 
Apie jį rašo vienas “komunistų“ 
organas: 1

Mes Piki. Komitetui sutei
kėme galių ne tik būti pildan
čia įstaiga, bet ir leidžiančia 
įstatymus.
Taigi “komunistu“ sąjungoje 

pildomasis komitetas galės net 
leisti įstatymus organizacijai. 
Tas komitetas bus tuo budu kar
tu ir įstatymų leidėjas, ir įstaty
mų vykdintojas. Taigi faktiš
kai jisai, o ne suvažiavimas, 
bus vyriausia organizacijos įs
taiga.

Tie patįs elementai, kurie pir
ma stojo už tai, kad LSS-je bu
tų “demokratiškiausia“ tvarka, 
dabar naujoje savo organizaci
joje visai panaikino demokratiš 
kuiną ir įsteigė diktatūrų.

the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephotte Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldlenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. _ Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

ties. Žmonės areštuojami 
be jokios kaltės. Konfiskuo
jama literatUra, laužoma 
spintos ir kitokie rakandai.

Gary’je, kaip girdėų^tapo 
suareštuota jau 400 ž 
dalyvaujančių streike ’ farba 
streiko vedime. Indiana 
Harbor, Waukegane ir ki
tur darosi tas pats .

Darbininkai turi protes
tuot prieš tai.

nių,

$6.00
Chicagos lietuviai darbi- 

1’45 ninkai rengia pėtnyčios va- 
•75 kare, Meldažio svetainėje, 
p didelį protesto mitingą Te- 

.’ 12 gul kiekvienas, kas tik gali, 
• 50 ateina į jį. Mes bent šito- 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, |ęiU bildu privalome padėti 
pačtu: 1 , .. . . f . .

Metams ................................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiam^ ..............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(.Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų .........................
'J rims mčnesiapis ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00 streikininkams, kovojan
tiems prieš plieno trustą.3.00

1.65
1.25

.65

$7.00 4.00 2 00 p- 
gy

^komunistus,“ tai pirmame per-

DARBININKŲ UNIJOS 
. ANGLIJOJE.

Rusijos chaose.

Maisto kainos 
“puola”.

Generalis prokuroras, 
Palmer, pranašauja, kad
venimo reikmens greitai at
pigs. Jisai sako, kad kai
nos jau nupuolė visose daly
se šalies dvidešimts-pen- 
Uiais nuošimčiais. Kaikur,True translation filcd with the post-

master at Chicago, III. Oct. 15, 1919 jyįnli, jos nupuolė jau taip 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 J r

Paskutinės žinios iš Rusi
jos sako, kad

Bolševikiškoji valdžia iš
leidusi atsišaukimą į žmo
nes, šaukdama visus prie 
ginklo;

Bolševikiškoji valdžia ren 
giantis evakuoti Maskvą;

Bolševikų priešai laukią 
valdžios puolimo po lapkri
čio 7 d., kada bus apvaikš
čiojama antros nulinės bol
ševikų revoliucijos sukaktu
vės.

Kiek tose žiniose yra tie
sos, sunku spręsti, bet pas- 1 
tebėtinas yra vienas daly
kas: paskutiniu laiku ėmė 
smarkiai kilti biržoje Rusi- ! 
jos popieriai. Išrodo, kad 
bAnkieriai laukia svarbios 
atmainos Rusijoje.

Veikiausia ir gen. 
der Goltz pradėjo savo žygįi 
ant Rygos, tikėdamas, kad 
jam neužilgo bus progos įsi
kišti į Rusijos reikalus.

žemai, kad prekių gaminto
jai net ėmė protestuoti.

Navatna tečiaus, kad var
totojai iki šiol nepastebėjo 
to kainų puolimo. Jie, prie
šingai, mato, kad už maistų 
kone kasdien reikia mokėt 
vis brangiaus ir brangiaus. 
Jeigu p. Palmer’io pranašy
stė bus tokia-pat teisinga, 
kaip jo žodžiai apie dabarti
ni kainų stovį, tai vartoto
jai — publika nesidžiaugs.

Per paskutinius penkerius me 
tus darbininkų unijos didžiojo
je Britanijoje milžinškai už
augo. Vienas laikraštis paduo
da šitokias tų unijų narių skai- 
lines.

Narių skaičius šiandie sie
kia 4,895,000, kuomet ba
landžio mėnesyj 1914 m. jų 
buvo 2,232,000.

dalykas, kad sodžiaus darbi
ninkų unija bėgiu vienų tik
tai metų užaugo nuo 36,000 
narių iki 100,000.
Šitas organizuotų darbininkų 

jiegos augimas Anglijoje išaiš
kina, kodėl tenai darbiu 
klesa laimi susirėmiminose 
kapitalistais ir su valdžia.

SU

Faktai sumuša 
klerikalų pasakas.

PERMAINOS LIETUVOS 
VALDŽIOJE.

Bet šitokie *‘M. B.** redaktores 
rašymai parodo din ir ką kita. 
Jeigu nepritariančias jos nuo
monėms nares ji kolioja oportu- 
nistėniJs“ ir “veidmainėmis,“ 
tai tas parodo, kad ji neturi ar
gumentų. PPusties bilc kas gali.

.^okų, o taipgi' ir Artlmr Hencler- 
son, M. P.

Streikas kilo dėlei to, kad dar
bdaviai atsisakė pakelti darbi- 
ninkams algas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Klerikalų keliauninkai pa 
pasakojo amerikiečiams, 
kad stipriausia partija Lie
tuvoje esanti krikščionių 
demokratų. Kitos partijos 

yon tenai kone visos gyvuojan
čios tik iš vardo.

Mes susyk užreiškėme, 
kad tokios pasakos yra ne
teisingos . Ir faktai dabar 
patvirtina musų nuomonę. 
Naujuoju ministerių pirmi
ninko Lietuvoje tapo pas
kirtas socialistas E. Galva

nauskas — kairesnis žmo- 
Panedėlyje atstovų butas gus už Šleževičių. Ne kle- 

Washingtone didele didžiu- rikalai, reiškia, ima viršų 
ma balsų priėmė įstatymo su Lietuvoje.

žinia apie permainas Lietuvos 
Ministerių kabinete tapo pat-

Draudžia policijai 
organizuoties.

manymą, draudžiantį polici- 
stams vienyties su darbinin
kų unijomis ir streikuoti.

Šitokį įstatymą sugalvojo 
kapitalistiškų partijų bosai 
po to, kaip susiorganizavo į 
unijas policistai daugelyje 
miestų ir išėjo į streiką Bo
stone.

Valdžios tarnautojai, pa
gal kapitalistų supratimų, 
negali organizuotu budu ko
voti už savo būvio pagerini
mą ir eiti išvien su organi
zuotais darbininkais. Jie 
turi būt paklusnus valdžios 
įrankiai. O valdžią kontro
liuoja tie elementai, kurie 
yra stipresni ekonomiškai, 
t. y. kapitalistų klesa.

| Apžvalga
L— . ...i...........  - , „ w «.

masis kabinetas Washingtone 
gavo pranešimų iš Paryžiaus, 
tad Šleževičiaus kabinetas re- 
zignavo, ir prezidentas Smetona 
pakvietė Galvanauskų sudaryti 
ia u ta Kabinetų.

Naiipis ministerių kabinetas 
dar nesuorganizuotas, bet nuro- 
rodooma sekami kandidatai į 
ministerių vietas:

E. Galvanauskas — minis
terių pirmininkas ir Finansų 
ministeris; Valdemaras — už
sienių reikalų ministeris; Leo
nas — teisingumo, Tūbelis — 
apšvielos, Seiliųgis — vidaus 
reikalų, Žadeika — apsaugos.
Nors šitas kandidatų surašąs 

dar nėra pilnas, bet išrodo,\kad 
niau.lųnife miiųsterių kabinete

True trunslntion filed with the post- 
inasler at Chicago, III. Oct. 15, 1919 
as regaired by the ect of Oct. 6,1917

ŠVEICARIJA.
Lucerne. — [Socialistų Inter

nacionalas apie Taikos sutartį]. 
Antrojo Internacionalo biuras 
paskelbė, kad Internacionale j 
Socialistų Konferencijoj buvo 
priimta rezoliucija, kuri sako, 
kad “dabartinė Tautų Lyga turi 
išvaizdų kapitalistinių ir buržu- 
ązinių valstijų organizacijos.” 
Bet tuo pačiu laiku sakoma, kad 
tai esąs “pinmas svarbus inter- 
nacionalis organas.“

Socialistų Konferencija ran
da reikalingu padaryti tuoj se
kamus patvarkymus:

Visos tautos privalo būti pri
imtos Lygon, jeigu tik jų vals
tybinės įstaigos yra pakankamai 
demokratines;

Tautoms privalo būti suteikta 
balsas ir menamoji Lygta turi 
būti lyga tautų, o ne lyga vald
žių;

Karės skelbimo teisė privalo 
būti visai panaikinta, o visuose 
atvejuose įvesta arbilnacija;

Nusiginklavimas turi būti pra 
vesta gyvenimai!;

Reikalinga įkurti ekonominių 
reikalų Tarybų Panaši j Darbo 
Tarybų), kuri pasirūpintų pra
šalinti ekonominį antagonizmų.

Lucerne. — [Karės imtiniai]. 
Rugpjūčio mėnesyj Socialistų 
Intcmacionalėj konferencijoj 
tapo paskelbta skaitlinės, kurios 
parodo, jogei pusantro miliono 
žmonių randasi vergų padėtyj, 
pasidėkuojant tam faktui, kad 
karės imtiniai tebėra laikomi į- 
vairių valdžių, nežiūrint to, kad 
mušiu paliauba pasirašyta keli 
mėnesiai atgal. Štai tos skait
linės:

Iš 800,000 Vokietijos imtinių, 
315,000 randasi Francijoj, 200,- 
000 Anglijoj, 50,000 Belgijoj ir 
50,000 Serbijoj, Rumunijoj ir 
Sibire.

Iš 300,000 Rusijos imtinių, 
240,004) randasi Vokietijoj, o 
ikusieji Francijoj.

Iš 110,000 Bulgarijos imtiniiį, 
30,000 randasi Makedonijoj, o 
30000 Francijoj, Serbijoj ir

AIRIJA.
Dublinas. — [Gr|žta Jim Lar_ 

kinas]. S>wlig laikraščio “Voice 
of Labour” žinios, Jim Larftin, 
Airijos Transportu ei jos Darbi
ni nkų Unijos generalis sekreto
rius, kuris buvo ištremtas ke
liems metams į Jungtines Vals- 
tijiLs, dabar ruošiasi grįžti Ai
ri jon. Jo pranešimas skamba:

“Seniemsiems draugams:
Laikykitės. Aš grįžtu. Buki

te nuošaliai nuo tos suirutės, ku
ri dabar eina Unijoj. Jus ir aš 
tinkamai išrišime tų dalyką, nes 
praeityj rišdavome ir sunkes
nius klausimus. Tie nesutiki
mai yra niekas daugiau, kaip 
tik skausmai augančio milžino. 
Kuomet jų spėkos didinasi, jus 
suplemiokitc jiems darbų.

“Atsiminkite, kų mes suplena- 
vome 1907 m. — suorganizuoti 
klesų — darbininkų klcsų, Airi-, 
jos darbininkų klcsų.

“Ir gelbėkite tautų.
“Taigi pildykite savo parei

gas. Tas, kuris netarnauja dar
bininkų klesos reikalams, nepri
valo turėti vietos musų tarpe.

—James Larkin.“

J. Poruks.

Klaidi Pilis

■i; i-i~i

I ERDAUG “PROGRESO.“

Darbininkai turi 
protestuot.

Brooklyno social-anarcbistų 
laikraštis |.f.mėsa savo skaityto
jams Brobklyne:

“Šiuoini pranešame, kad 
panedėli > ‘Laisvės* numerio 
subatoje negausite. Nuo šios 
dienos p nedėlio numerį gau
site pan delio vakare.“
Taigi ik šiol tas laikraštis iš- 

siuntinėdav o panedėtio numerį 
subatomis, pralenkdamas visus 
laikraščius dviem dienotm. Da
bar jisai ketina Brooklyno skai
tytojams imi nebūti taip “pro- 
gresyvOJkas;** bet kitų kolionijų 
skaityujams — dar ne.

spūjoimc, išgirdę, kad Galvanau
skas tampa ministerių pirminin
ku.

Ernestas Galvanauskas yra 
socialistas liaudininkas demo
kratas. Pagal profesiją jisai y- 
ra kalnų ir diek t ros inžinierius. 
Mokinosi Petrograde, -paskui 
Belgijoje ir Franci joj e.

“SUSIPRATUSIOS" PRO- 
dRESISTftS.

“Moterų Balsas,* paskolini a- 
savo numeryje rašo:

Nežiūrint į lai, kad keletas 
Susivienijime .(moterų pro- 
gresisčių. “N“ Red.) esančių

Socialistų Internacionalas pri
ėmė rezoliucijų “prieš tų laiky
mų 1,50,000 vergų padėtyj. Im
tinių gyvenimo sąlygos visais

negali net susižinoti su savo .gi
minėmis kurie nežino ar jų tė
vai, sunai, vyrai yra gyvi ar nc.*‘

New Yorkas. — [Internacio- 
nalėj Konferencijoj dalyvavo 77 
delegatai]. Liko paskelbiau In- 
ternacionalės Socialistų Konfe
rencijos raportas, kuris parodo 
jog Lucerne, Šveicarijoj, antroj 
rugpjūčio savaitėj ,konfercnci-

tai: ‘
.Anglijos, 3; Franci jos, 11; Da 

nijos, 1; Ukrainos, 7; Čecho-Slo- 
vakijos, 2; Ispanijos, 2; Portu
galijos, 1; Gruzinuos, 2; Rusijos 
7; Vokiečių Australijos, 3; Pa
lestinos, 2; Vokietijos, 7; Ar
mėnijos, 2; Belgijos, 2; Italijos, 
2; Rumunijos, 2; Luxemburgo, 
2; Kaukazo, 2; Korėjos, 2; Nor
vegijos, 1; Lietuvos, 2; Lenki
jos, 2; Švedijos, 1; Jugo-Slova- 
kijos, 2; Latvijos, 4; Nethcrlan- 
dų, 2; Viso 77 delegatai.

Svarbiausiuose plieno dar 
bininkų streiko centruose 
šeimyninkauja' kariuomenė.

Tenai Įsteigta karės sto
vis. Susirinkimai po atvi
ru dangum uždrausti. De
monstracijos uždraustos. Į

Iš KRAŠTOTINYBSS J 
KRAŠTOTINYBĘ.

pti Susivienijimų dešiniojon 
pusėn, vienok didelė didžiu- 
'ihli įtarių, iiėatkrčipdatdbs įti
kins atydžios į*tų oportunis- 
čių veidmainingų politikų, ei-

ANGLIJA.
Manchester. — [11 valandų 

derybos nepavyko]. .Ištisas 11 
valandų Darbo Ministerija ban
dė sutaikyti moldcrius su bo
sais, bęt jos pastangos nedavė

nuo socialistų organizacijų 
visame pasaulyje tuo, kad kone 
visus savo*reikalus ji atlikdavo* 
referendumais. LSS. lyderiams 
išrodė, kad tai yra labai “demo-

siais darbininkais. Tas ^įro
do, kad musų Susivienijimo 
nares supranta savo klesos 
reikalus ir nesiduoda oporlu- 
nistem,1 nuvesti i buržuazijos 
tinkiną.

Akbaras, vienintelis Indų ka
raliaus sūnus, didelės ir tur
tingos valstybes sosto paveldė
tojas, galėjo prilygti tikram pa
sakų karalaičiui. Jisai jau bu
vo pasiekęs to amžiaus, kada 
vyriškis dažnai galvoja apie 
jaunas, graikščias meregcles; ka 
da jausmai daro persvarų prieš 
pareigas, pakantų ir abclnųjį 
gerbūvį. Graikščiosios indusės 
jam nūdien patiko. Vis dėlto, 
taip negudrus jisai nebuvo, kad 
įsimylėti į by vienų graikščiųjų 
raudonodę, kuriai stokavo vie
nos ar kitos ypatybės^ be-ko-ku
nigaikštis Akbaras žmogų nes
kaitė esant gražiu. Pats kuni
gaikštis buvo gražus, labai gra
žus, nes be to ir aš nebūčiau apie 
jį rašęs. Gana buspasakius, kad 
jis buvo gražus, ko stokos, graik 
ščiosios panelės pačios galės pri- 
si vaizdi nti — sulig mtsiniany- 
nio^bei skonio. Ir netik gražus. 
Kartu jisai buvo gudrus, apsi- 
svarstantjs, tylus ir teisingas. 
Nuo ankstaus ryto iki vėlaus va 
karo jis arba pėsčias bastėsi sos
tinės gatvėmis, arba, užsėdęs ant 
balto arklio, savo mokytojo ir 
draugo Mauro Ihu-Radžido lydi
mas, jojo pajūriu gamtos gra
žumui ir pakilumui prisižiūrėti. 
Nors visa tai kunigaikštis jau 
sopai buvo prisižiūrėjęs, bet jis 
ir dabar žiurėjo, tik rodėsi, 
kad jis įieško kų-tokia nematy
ta, stebėtina, kas jo gyvenimui 
naujų didesnę reikšmę suteiktų. 
Tasai “kų tokia” buvo tai, kų 
mokyti žmonės idealu vadina. 
Kunigaikštis buvo pakankamai 
susipažinęs su busimųjų savo 
pavaldinių gyvenimu, ir tatai 
jam patiko. Išgirdus žodį “nuo
dėmė” jį dažnai sukrėsdavo šiur 
pas! Vis dėlto, gyvenimas jo 
tėvo, gudraus ir teisingo valdy
tojo dvare, Akbarų nepatenkino.

I meregeles jisai pažvelgdavo, 
nusišypsodavo ir užmiršdavo 
jas. Net į Ihu-Ražidą, savo my- 
limiausį mokytojų, . pastaruoju 
laiku kunigaikštis pradėjo žiū
rėti nepasitenkinančiai. Tai dėl
to, kad vienų kartų jis buvo pa
sakęs: “Gyvenimas be nuodė
mės nėra galimas!”

Visa, kas jį šiek-tiek patenkin
davo, buvo galingoji vilniuo- 
janti jura, kuri iš nepermato
mųjų versmių tarytum žadėda
vo išplauti jam krimtau kų to
kia stebėtina, nepaprasta, kas 
kunigaikščio širdį patrauktų, už 
interesuotų.

Kelinta diena kunigaikštis vis 
joja pajūriu. Ibu-Ražidui galu
tinai įgriso senai žinomasai ke
lias, besidriekiantis bananų miš- 
ku, kur tigrai ir nuodingosios

apie 50,000 moldėrių sustrėika- 
vo. Streikas palietė ne tik An
gliju, bet ir Airiją.

Streikuoti nutarta po konfe
rencijos su Darbo Ministerija. 
Konferencijoj dalyvavo atstovų 
nuo įvairių geležies industrijos angįs slankiojo. Vienų ypatin

gai žavėjantį rytą Ihu-Ražidas, pakilumo jam gludi... Pasitrau- 
lydėdamas pro miesto vartus kimo! Aš noriu gyvent, noriu iš- 
kunigaikštį, tarė: “Kunigaikšti tirti visas gyvenimo sunkeny- 
Akbare, stebiuosi, kodėl tu ne- bes... Atgal į plačiųjų klaidžią- 
galetum prisižiūrėti senąją klai- 
džiųjų pilį, pro kurių mudu daž
nai prajodavome? Pasiveliju at
kreipti tavo domų į šį milžiniš
kų budinką... ”

Kilnigaikštis nusišypsojo.
—Ką—klaidžioji pilis? O kas 

ten tokia, apart mūrų? Be nau
dos statytieji murai, kur sutrū
nija ir griūva, jiems nėra lem
ta patverti...

—Kunigaikšti, o rasi tuose 
mūruose gludi tai, kas tavo 
mislįj atspėtų, tave gyvenimui 
grąžintų, nes žmonių gyveni
mui tu kaipir miręs...

—Taip, Ihu-Ražide, aš turiu 
idealų! Aš pasigailiu dievų, ku
riems lemta gyventi pilnu skai
stumu sielų, be nuodėmės... 
Klaidi pilis. Ar joje kai kas gy
vena?

Taip ir ne! — nusišypsojo 
Ihu-Ražidas. Žmones ten negy
vena, — ten. randasi didieji ge
nijai: Tcisjbc, Pasitikėjimas, 
Garbė ir kilos kiltosios dvasios, 
airių ypatybes žmonės daugiau 
ar mažiau pasisavinę...

—I priekį! — sušuko kuni
gaikštis. Jo akyse kai-kas suži
bo. — Į Priekį! Noriu jų pama
tyti...

Neužilgo jie atsidūrė prie 
senosios pilies. Niekas jos var
tų nesergėjo. Paukščiai ir įvai- 
njs gyvūnai bastėsi pilies kari- 

.eteriais. Žolėmis apaugę senie
ji išdydžiosios pilies fontanai, 
sienos, takai.

Kunigaikštis Akbaras ir Ihu- 
Ražidas pririšo arklius ir įėjo 
pilin. Kad žinojus kur grįžti, 
jiedu barstė surautas pilies kie
me gėles. Milžiniški stulpai ir 
reikšmingos stovylos stūksojo 
pilies kambariuose. Iš viršaus 
pro didelius, panašius j milži
niškas akis, langus veržėsi die
nos šviesa. Koridoriai darėsi 
vis tamsesni. Ihu-Ražidas pasi
ėmė darvokšnį ir uždegė jį.

—Ihu-Ražide — tarė kunigai- 
eštis — tu juk nevedi mane į 
mirties migį? Jis prisibijojo 
šiurpulingosios karidorių tylos. 
,o ~TU”‘’pri'šlbijūi? — juokėsi 
Ihu-Ražidas. Čia, kur negyvena 
nuodėmingieji žmonės, kur 
kiekvienoje dulkėje gludi pra
kilnumo ir pasitikėjimo dva
sia ?...

Pagalios Ihu-Ražidas atidarė 
sunkias dideles duris. įeinant 
iunigaikštis sumatė didelį gėly
nų. Juo stūksojo trįs eilės mil
žiniškų marmorinių, stulpų. Vi
duryj gėlyno, prie puošniai pa
rengto stalo sėdėjo keisti šešė
liai, tylus, sustingę. Ihu-Raži- 

sienoje 
atsidarė 
tarytum 
akių, ir

kunigaikštį, tarė:

<nypkį. Urnai lubose 
šimtai apskritų langų, 
įerversmėn žiūrinčių 
irasiveržusi pro milžiniškuo

sius kalnų krištolus šviesa puolė 
ant gėlyno pasakiskai-kėrinčiai 
pristatydama keistuosius šeše
tus.

—Prisiartink, kunigaikšti — 
šypsodamas tarė. Ihu-Ražidas. 
^risižiurėk silicius šešėliams, 
kur kiltųjų minčių akymirka 
ikusi amžinybe, kurie nedaro 

bloga, — todėl, kad jie nieko ne
daro!.. .

Kunigaikštis prisiartino. Tai 
buvo didelės akmeninės stovy- 
os. Nuo jų dvelkė lavoniugu- 

ino dvokas.
Prie kiekvienos stovylos buvo 

prisek ta lentelė parašu Sankrita 
kalboje.

Vienų jų kunigaikštis pradėjo 
skaityti. “Aš esmi Garbė. Nė 
vieno žmogaus aš nesuvyliau!”

Antroji lentelė sake: “Aš es
mi Kiltumas. Nuodėmių ištolo 
vengiam..”

Trečioji lentele sake: “Aš — 
Teisybe. Niekuomet nemela
vau.”

—Gana! — sušuko kunigaik- 
šlis. Nūnai aš suprantu,
šiurpulingos šaltos stovylos... 
Brr!.... Atgal įį gaivųjį žmo
nių gyvenimų! Pasišalinkime iš 
čia, gerasai drauge. Pripažint

Tos

vent reiškia daugiau nei šaltuo
se min uose ghidėt. Taip, nūnai 
aš prisistatau, kaip pakilus, kaip 
platus yra nuodėmingųjų žmo
nių gyvenimas, kiek gaivos, kirk

jų pilį, gyveninių! Atgal, suži
not, ištirt kiekvienų tos pilies 
kampelį; sužinot visa, kas žmo
gui prieinama, kas suteikia jam 
naujų gyvenime jiegųf..

Kada kunigaikštis Akbaras ir 
jo mokytojas Ihu-Ražidas aplei
do senųjų pilį, į juos linksniai su 
žvengė pririšti arkliai. Saulė 
švietė daug žydžiau ir gyviau. 
Kunigaikštis bukliai pažvelgė į 
ėjusių pro šalį graikščių merge
lę.

Mergelė pažvelgė į kunigaik
štį ir paraudo.

Nesulaikomasai arklys kuni
gaikštį nešė naujo gyvenimo 
link. Už nugaros liko senoji pi
lis, apšviečiama gaiviųjų rytme
čio saulės spindulių, kurioje 
stūksojo šaltos, nebyles akmeni
nes stčvylos... —Vertė K—as.

Pastabėlės.
♦

Kunigų Marjonų organo pa
mokslėlis ant nusižudžusio žmo
gaus kapo:

“... Pasidarė galų lietuvis 
Jonas Trainis. Jis pasipjovė. 
Pirm nusižudymo jis pavojin
gai pašovė savo moterį... Aiš
ku, kad saužudis negyveno 
kaip krikščionis. Tad kaipo 
nežmogus ir gyvenimą pa
baigė. Koks gyvenimas, toks 
ir galas.”

Amen. Tikrai katalikiškai. Ne 
nuostabu. Juk dvasiškos kata-

to zokoninkų organo redakto
rius!

Suvažiavę Brooklyne lietuviš
kieji socializmo renegatai spręn- 
dė ir nuspręndė:

— Nuo šio laiko Lietuvių So
cialistų Sąjungos nebėra. Dabar 
bus tik Komunistų Sąjunga.

Ištikrųjų, komunistų sąjunga 
gal bus, gal nebus. Bet Lietu
vių Socialistų Sąjunga buvo, yra 
ir bus. Ji tik apsivalys nuo vi
sų tų buvusių prieplakų ir avan- 
turistų, kurie vienų dienų “so
cialistai“, antrų “bolševikai“, 
trečių “kairiasparniai”, ketvirtą 
“komunistai“, penktų aidoblis- 
lai, sindikalistai, anarchistai, 
juozapininkai, vyčiai, — o iš- 
tikro patįs nežino kas. Visas 
jų revoliucinis darbas, tai ardy
mas darbininkų organizacijų ir 
kolijimas, šmeižimas socialistų.

VANDENS NULEIDIMAS.

Nuleidimas vandens ištikrų- 
jų yra dalimi panaikinimo vei
simos vietų. Pelkių džiovini
mo naudos žemdirbystėje ar pra 
manėje nereikia nei aiškinti. 

Išsausintų pelkių žemių vertė 
yra visiems žinoma. Taip-pa< 
nereikia nei aiškinti svarbos 
džiovinti pelkes vien tam, kad 
pagerinus sanitares sąlygas ir 
kad išnaikinus uodus. Tas vie
nas jau kai kada vietų, kurioje 
negalima gyventi, padaro gyve
nama. Mažų vietų sausinimas 
vien tam, kad išnaikinti uodus, 
buvo daroni|a daugel vietų, o 
kai-kuriose dalyse šios šalies, 
ypatingai New Jersey ir Kali
fornijoj ir didelės pelkės yni 
sausinamos vien tik dėl to, kad 
išnaikinus uodus. Kaip tai da
ryti, mes neturime vietos Čia 
kalbėti. Tik galime pasakyti, 
kad išsausininias sūriųjų balų 
nebrangiai atsieina, o pasekmės 
pasirodė labai geros kaip Kali
fornijoj taip ir Ne\v Jersey.

Kazimieras GugisI

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisaa:
1Ž? N. Beartam 81 

Unity Bldg.
Tel. Central 4411

z
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vakaI vniailUUdi UUU iv ini (J vai vana 

į re. NedOlioinis pūgai sutarimo. 
13261 So. Halnted SU Chicago, 111
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Lietuviu Rateliuose
NAUJIENŲ BENDROVĖS 

DIREKTORIŲ SUSIRINKIMAS.

Naujienų B-vės direktorių su
sirinkimas įvyks šiandie, spa
lių 15 d., Naujienų redakcijoj, 
kaip 8 vai. valkare. Visi direkto
riai prašomi ateiti susirinkikan 
kuku.

Naujienų B-vės sekr.
J . šmotelis

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems asme
nims:

Jonui Andrikoniui, iš Stakių, 
Anykščių pašto, 1.

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

Vincentui Grebliunui, su Vie- 
žaičių pašto antspauda.

Kasim. Jaruševičiui, su Žiež
marių pašto parašu.

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

BRIGHTON PARK

Svarbios prakalbos.

LSS. 174 kuopa ateinantį ket
vergę, spalių 16 dienų svetinėje 
prie 3925 W. 39-th Place, rengia

MOTERIS! 
MOTINOS! 
dukteris:

Jus, kur
ios lengvai 
pai (stale; e 

sate Iišbly 
škę ir su
nykę;: nėr 
vuotoš ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, , a r 
nusimenate 
eiliokite iš
tirti savo 
kraują, ar
netrūksta jam geležies. Nirsated 
Iron, imamas po tris kartus į die
ni) po valgiui padidina stiprumą ir 
ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi
savaiti laiko.

— Ferdinand King, M. D.

Išdirbėjo pastaba: Nuxated Iron, 
kurį’čia pataria dr. King. yra gau
nama pas kiekvieną geresnį aptie- 
kininką pilnu užtikrinimu geros pa
sekmės, arba pinigai bus sugrąži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranes plotkelcs 
tris kartus į dieną po valgiui.

HOFFMANOlI 
MOKYKLA

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

1537-39-H North Robey St. 
Arti Milwaukee Avė.

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

APSISAUGOKITE!

Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvuigalite užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių gulite visai nepasveikti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Infhienzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenki)

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

Te!. Darni 2066 ., „iii!
VV. M. LAWH0N, M. D.

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

svarbias prakalbas. Kalbės
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis. /

Retas kuris iš brightoniečių
neskaito Naujjietnų dienraščio, 
todėl manome, kad kiekvienam 
bus indomu išgirsti jų redakto
riaus prakalba* yųpČ kad bus 
išaiškinta prakalbose svarbiau
si bėgantįs šios dienos reikalai, 
su kuriais kiekvienas durbinin- 
kas ir darbininkė būtinai ture 
apsipažinti. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. Pradžia kaip 7:30 v.

— LSS. 174 kp. Komitetas

TOWN OF LAKE

Pereitų nedėldicnį Davis 
Stpiare parko svetainėje Dr-tė 
Lietuvos Vėliava Amerikoj, No. 
1, laikė savo susirinkimų. Del 
nežinomos priežasties įiepribu- 
vus pirmininkui, jo vietų užė
mė vice-pirmininkas J. Ragauc- 
kas. Jos gi pirmininkas p. 
Zolp turbūt neturi laiko lanky
tiem į susirinkimus, nes reikia 
tveili naujas komunistų kuo
pas, o čia mat varyti agitacijų 
nebėra dirvos. KuomeCDraugi
ja buvo prisidėjusi prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tary
bos, tai jie visi tada būriai* 

lankydavosi j susirinkimus, kad 
tik prikalbinus (fra ugi ją nuo 
Tarybos atsimesti. Kada, paga
lios, jiems pasisekė tas padary
ti, tai jie daugiau nė akių nebe
rodo susirinkimuose. Vienok 
nuo to draugijai skriaudos ne
bus: kaip buvo laisva, taip ir
laisva ji pasiliks.

Iš kotmunisti’i raportų paaiške 
jo, kad rengiama yra pora vaka- 
>ii <11'1,11 jįijos Itilavii. ----- Narys.-----

IŠTEISINO MERGAITĘ 
ŽMOGŽUDĘ.

Užvakar vakare prisaikintų- 
jų teisėjų teismas išteisino 16 
melų margaitę Margaret Seit- 
hamier, kuri koletų mėnesių at
gal jo ofise nušovė advokatų 
Benjamin Burr, kadangi jis jų 
suviliojęs, o paskui atsisakęs 
vesti. «• Tečiaus jauna užmušėja- 
nebus paliuosuota, bet tapo ati
duotas globot) jaunųjų teismo ir 
turbūt bus patalpinta valstijos 
mergaičių mokyklon Genevoj ar 
prieglaudom Ji yra paprasta 
darbininkė.

$95,000 KOVAI UŽ 5c.
KARFERIUS.

Miesto taryba vakar leido 
miesto teisių departamentui iš
leisti $95,000 kovai ilž sugrąži
nimą Chicagoje 5c. karterių.

BEVIELINIS Tėl^EFONAS 
PERDUODA MUZIKĄ.

Užvakar padarytu naujas pri
taikymas bcvidliuio telefono. 
Transportation budinke pastaty
ta gramofonas ir jo griežimas 
ir dainavimas, perduootas be- 
vieliniu telefonu buvo aiškiai 
girdėtas (Loliseume, kur yra clck 
t ros paroda. Dar vėl du syk tas 
bandyta ir su pilnu pasisekimu 

I Be vielinio telefono operatoriai

Ludington, Mich. ir Malwaukjep 
pranešė, kad jie irgi klausėsi ir 
labai aiškiai girdėjo balsus, tar
si gramofonas butų buvęs jų pa
čių kambariuose.

GALĖS GAUTI CUKRAUS.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Robertson paskelbė, kad šiandie 
j is sa nkro vi ninkama išdalino
300,000 svarų cukraus, bet su 
sąlyga, kad jie patįs ateis, už
mokės pinigus, po 12c. už 
svarų, patįs parsigabens cukrų 
į savo sankrovų, pardavinės po 
1 svarų kiekvienam; pirkėjui ir 
ne brangiau kaip po . 13 centų 
svaras. . Kiekvienus sankrovi- 
ninkas, kuris tik atsikreips į 
812 kąipharį VVonien’s Temple 
budinke, gaus tikietų, su kuriuo 
iš pažymėtos vietos gaus 100 
svarų cukraus.

JAUNA LIETUVAITĖ PABAI
GĖ SLAUGYTOJŲ 

MOKYKLĄ.

Vakar slaugytojų mokyklų 
pabaigė jauna lietuvaitė Pau
lina Gražinte. Ji išbuvo ligon- 
butyj 3 metus ir dabar yra pil
nateisė slaugytoja (nursė).

Slaugytojų lietuvaičių veik 
kaip ir nėra. O sergantiems 
lietuviams butų daug smagiau, 
jei jiems patarnautų lietuvaitės, 
o ne svetimtautės, kurių jie ne
gali suprasti. Kodelgi lietu
vaitėms nesimoikinti už slaugy
tojas? Reikia tik pamėgimo ir 
noro, o tas butų nesunku atsiek 
ti.

STATYS ROOSEVELTUI 
PAMINKLĄ.

Chicago Roosevclt Memorial
Assn. sumanė pastayti buvu
siam prezidentui Theodore Ro- 
osevelt paminklų Jau ir vieta 
parinko — prieš Field muzejų 
Grant parke. Busianti padaly
ta didelė bronzine slovyla, ku
rių padirbs geriausias skulpto
rius. Jau viskas prirengta 
apart pinigų. O jų reikia $250,- 
000. Todėl neužilgo chicagie- 
čiai bus paprašyti sudėti tų su
mų.

TELEFONŲ KOMPANIJA 
NORI DAUGIAU PINIGŲ.

Telefonų kompanija padavė 
public Utilities komisijai reika
lavimų, kad jau butų leista už 
Įdėjimų naujo telefono ar perkė? 
lipių iš vienos vietos į kitų imti 
nuo telefono vartotojo »$3.50, 
o iš naujų vartotojų, kur jau y- 
ra telefonas — nuo $1 iki $2.

Kompanija aiškinasi tuo, kad 
jai įvedimas telefonų kainuoja 
$9., o žmonės nuolatos kraus
tosi, todėl neteisinga yra, jei 
pastovus naudotojai turi mokė
ti tuos nuostolius, m'olkėdami 

' pigiau už telefonų. Girdi, tai 
esanti skriauda tiems pasto
vi ims vartotojoms.

Bet ar kampanija mano at
lyginti tų skriaudų? Anaiptol. 
Jei kompanija leis imli už įdė
jimų ir perkėlimų atskirų mo
kestį, kampanijos įplaukos pa
didės apie $425.(^00. Bet iš tos 
sumos anie nuskriaustieji var-
totojai nebus atlyginti: ne, apie 
telefonų vartojimo kainos nupi- 
ginimą nė per pusę lupų neuž-
simenanui.

SEMIA MILŽINIŠKUS 
PELNUS. 
—/ ,\

Elevatorių ir gatvekarių kom
panijos ir priežasties pakėlimo 
mokesties už važinėjimosi iki 
7 ir 8$ dabar semiasi tokių mil
žiniškų pelnų, apie kokius kiek 
laiko atgal turbūt nė nesvajojo.

Elevatorių Ikdmpnnija padarė 
apyskaitas įplaukų už pastarų- 
sias šešias suvaitos. Ta apys
kaitų parodo, kad kompanija į 
savaitę vidutiniškai surinkdavo 
iš pasažierių po $265.331, arba 
50 nuoš. daugiau, negu ji surink 
davo pereitais nicitais. Skaičius 
važinėtoj^ dėlei pakelini) karte 
rių nesumažėjo Kompanijos į- 
plaukos j metus laikodelei pa
kelinio karterių kainos surinks 
pet $4.000.000 daugiau, negu su
rinko pereitais metais

Ne mažesnius pelnus semia ir 
gatvekarių kompanija Todėl 
miestas ir reikalauja, kad butų 
sugrąžinti 5c. karferai, bet abe
jotina ar kompanijoms tarnaiu- 
janti Utilities komisija sutiks 
su tuo. Vienatiniu išsigelbėji
mu nuo kompanijų lupinio, yra 
paėmimas į miesto rankas gat
vekarių ir elevatorių. Bet ar 
galiniu tikėtis, kad toms kom
panijoms tarnaujantis miesto ai 
derinamu norėtų to?

Skandalas prie Skandalo.

Lorin J. Hovvard yra drama
turgu ir veikalų statytojų. Jie ir 
dabar Chicagoje stato dramų 
“Skandalas”. Ir veikalas turė
jo didelio pasisekimo. Tečiaus 
p. Howard neužsiganėdinęs sce
nišku skandalu ir pabandęs tai 
padaryti tikrųjame gyvenime, 
liet Čia nepilnai pavykę. Jis 
tapo areštuotas su savo geriau
sia artiste, o dabar padidinimui 
skandalo, jo pati patraukė jį 
teisman ir reikalauja atskiro už
laikymų. Girdi, jos vyras per
daug mėgstąs ‘'skandalus“ ir 
delei to jau nepirmą sykį atsi
duria teisme.

ŽUVO GAISRE.

Vakar anksti rytų užsidegus 
namui prie 650 E. 39th St. vie
nas žmogus sudegė, kiti pabė
go, nors tūli su dideliu vargu, 
kadangi keliems pabėgimo ke
lias buvo atkirstas

Suėmė degtinės išdirbėjų.

Vakar policija padarė kratų 
išrodančiame tuščiame name ir 
rado ten keturis aparatus dir
bimu degtines ir už JJ5i2,i27l5 jau 
išdirbta degtinės. Jos savinin
kas P. Constantino, 2522 Lowe 
Avė. tapo suimtas, taipjau su
imtas ir- aparat ųišdirbėjas, ble- 
korius Tony Seileų 2551 S. 
Halstcd St 

Automobiliu vakar suvažinė
jo 5 metų vaikų Henry Richter, 
2711 N. Baudi n avė. Vaikas be- 
go paskui kitų vežimų ir pasu
kęs į šalį papuolė po ėjusiu iš 
kitos pusės automobiliu.

Mokslo Žinios.
Rašo^ŠĖRNAS.

DOVANA Iš NOBELIO 
UŽRAŠO.

Dovana už literatūrą, iš užra
šo švedo dinamito išradėjo No-1 
helio, Švedijos mokslo akademi
jos pripažinta norvegų rašyto
jui Kaului Hamsuųui. Dovana 
yra suviršum 30 tuksiančių do
lerių. Skiriama ji buvo kas me j 
lai žymiausiam pasaulio rašyto
jui, be skirtumo jo tautybės. 
Tą rodo geriausiai, kad ji tapo į 
paskirta indiečiui. Dovanas ski
ria Norvegijos ir Švedijos mo
kslo akademijos labiausiai atsi
žymėjusiems mokslo ir litera
tūroj ateityje žmonoms.

Dabar iš Nobelio užrašo ap- 
dovanotasai Norvegijos rašyto
jas Hamsun’as turi 59 metus. 
Jis pradėjo gyvenimų kaipo kur 
piaus mokinys; paskui, taipjau 
k,aipo mokinys, dirbo ka-fkurį 
laikų ant laivo. Paskui, be jo-
kio pastovaus užsiėmimo gyve
no jis Amerikoj ir sulaukęs 23 
metų sugrįžo Norvogijon ir ku- 
rį-ndkiirį Laiką uždarbiavo kaipo 
laikraščių korespondentas. Kuo
met tas jiam nusibodo, ėjo jis vėl 
ant laivo tarnauti, ir tik vėl Nor- 
vegijon sugrįžęs pastoviai dar
bavosi litera(uros dirvoj. Pir
miausia romanų formoj jis pa
raše savo gyvenimo atsitikimus. 
Tie romanai rods išplatino jo 
vardų, vienok materiališkai jo 
ilgai ant kojų pastatyti neįsten
gė.

s 
---------------------------------

PAJAUTIMAI MIRŠTANČIŲ1Ų.

Dauge lik zoninių bijosi mir
ties ne dėl jos pačios, bet bijosi 
priešmirtinių kentėjimų, kurie 
gali ateiti baigiant žmogui gy
venimų antį žemės, persikraus
iant į kitų Iresnį ar bloges
nį pasaulį. 6 Bet ta bailine yra

[Saugokite Savo Akte

IGNACAS BALIS

lūs. Vai
nedėlioinis, nuo 10 iki 11| dieną
4349 8. Ashland av. kam p.47 at.

Tclephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
. tuščias, kada pra 

įm nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

y pagerintą Oph- 
Et thalmometer. Y- 

patinga doma at 
e kreipiama į vai- 
nuo 9 ryto iki 9 vak.

12th STREET 
Tel. Kadžio 8902.

3514-1G W. 12th ST
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL

Paminėjimui metinių sukaktuvių musų brangaus globė
jo, kuriam jau suėjo metai laiko kaip persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Mirė jis Spalio 13 d. 1918 m. 6 vai. ryto. Vėlionis tapo 
palaidotas Lietuvių Tautiškose Kapinėse; gimė Lietuvoj, pa
ėjo iš Kauno rėdybos Šiaulių apskričio, Laižuvos parapijos, 
kaimo Purplių, 35 metų amžiaus. Amerikoje išgyveno 0 metus. 
Vėlionis buvo vedęs, paliko dideliame nuliūdime moterį ir 
mažus vaikelius. Duktė Julija 6 metų ir sūnūs Ignacas 5 me
lų ir du broliu Juozapą ir Izidorių. Lietuvoj paliko motiną 
dvi seseris ir brolį. Vėlionis buvo doras žmogus dėl giminių, 
draugų ir pažįstamų, visi liekame nubudime delei HCirties mu
sų draugo ir pasiliekame nuliūdime ant visados, moteris ir 
maži vaikeliai. Metai lako praėjo, bet mano širdies skausmai 
neužgeso; mano širdis alpsta, kai klausia vaikeliai: “Mama 
kur musų pąpa”? Dar kartą tariu ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, giminėms, draugams ir pažįstamiems. Tegul bū
na jam lengva šias šalies žemelė.

ROZALIJA BALIENft
2834 W. 36th PL, Chimge, III.

pritaikytais akiniais, 
kenčiate galvos skau- 

__„ _ uomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visti akių, ausų, no
sie® ir gerkles Jitfn. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
g Tėmykite į mano parašą. • 

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
Ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniikas ligas, vy
tą, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-I)ay ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone (Janai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halstcd Street

VALANDOS: 8—‘J ryto, tiLlai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogams Popierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojitnul atabit iš vislaus, po $1.50 u£ gal. 
CAKR BROS. WR.K<3KITSIG <30.,

3003-3029 SOUTH HAL8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Teisingai 
kuomet j 
dėjimą, lt

Kuomet jus esate trumpa-
• . »• * _• __ Ja 1 ’k

irmiau negu eisite 
ur. Mano 26 metų

RAŠYK MUSŲ MAŠINĖLE

.^-Nerašyk laiškų kaip su vištos ko
ja, rašyk juos musų puikiąja nami
ne rašoma mašina. Daugelis žmo
gių, vyrų iv mpterų rašo labai ne
aiškiai. šita mašina yra pigi, bet 
gera. Kiekvienas vaikas gali rašyti 
ją, pamėginęs kelias mįnutas ir pa
rašęs kelias valandas guli greitai 
rjišyli. Kiekvienas verteivis, agen
tas ar draugijų sekretorius, taipgi 
privalo turėti rašomąją „mašiną”, 
nes nepaskaitomas raštas padaro 
blogą įspūdi į besi vertinio kokybę. 
Musų mašina turi labai protingą su
dėjimą raidžių, o kaina yra tik 
$2.75, didesnis numeris. $6.75, pal
ipanti popierą 9 colių pločio. Mes 
taipgi turime kitą mašiną, kuria ga
lima rašyti taip kilip ir su 100 do
leriu mašina, negirdėta kaina 
$18.50. Kiekviena mašina yra ge
rai supakuota ir visas lėšos apmo
kėta iki pat ju.sų durų. Prie kiekvie
nos mašinos pridedame pilnus pa
mokinimus, kaip apsieiti ir kaip ra
šyti su ja. Prisiųsk savo užsisa- 
\^mą drauge su pašto piniginiu pri
suku šiandien į Universa! Distri- 
bldiųg Co., Dept. 279. 36 Madison 
Sq. Station. Ne\v York, N. Y.
-r?S-!-S!EJ.L;_______ _______________

visai nepamatuota, nes paskuti
nėj žmogaus gyveninio valandoj 
išnyksta ir pajautimai, taigi jis 
ne skaudėjimų negali jausti. 
Daktarai žino, kad paskutinėj 
gyveninio valandoj išnyksta pa
jautimai ir žmogus nė didžiau
sių galimų kentėjimų jausti ne
gali. Nors mirštantis neramiai 
guli, bot tie neramumai yra in- 
^-tiuiktyviski jie su tikru skau
dėjimo pajautimu nieko bendra 
neturi. Gali jausli skaudėjimą 
vien, žmogus kad ir sunkiai, bet 
ne mirtinai užgautas, bet ne 
mjršta.nlis, nes tas pajautimų 
jau neturį. Tą rado mirštančio 
akjs ir veido muskulai. Prie 
šĮalgiois mirties nėra nei laiko 
mirštančiam skaudėjimą pajaus 
ti, nes mirtis ateina urnai. Nėra 
laiko skaudėjimą pajausti nei 
žaibo užgautam, nei šuvio j sime- 
genis užgautam, nes tokiuose 
atsitikimuose mirtis ateina 
tunai, lokių be skaudėjimo 
u-lnių mirčių daug pasitaiko lai
ke karės musių laukuose.

Apie paskutinius mirštančių
jų žmonių pajautimus tilpo vo
kiečių laikraštyj “Natur” ilgo
kas strapsnis Dro. G. Wuclforio.

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Parduoda plunksnas 
už mažiau . x 

žąsy plunksnos .... 79c Ib. 
Jauny žąsy .......... $1.39 lb.'
Geriausi Jjalti pūkai 1.89 Ib.j

Pranešimai
Harvey, III. — IJSS. 228 kp. susi- 

! rinkimas įvyks pėtnyčioj, spalių 
17, paprastoj svet. kaip 7:30 v. vak. 
Nariai prašomi atsinešt mokesčių 

knygutes, kadangi turime galutinai 
išrišti klausimą delei prisidėjimo 

prie Socialistų Partijos.
’/i Organizatorius.
--------------------------------

LKS. 4 kp. mišrus choras rengia 
Brighton Park. — LSS. 174 kp. 

rengia svarbias prakalbas ketverge, 
spalio 16 d., svetainėje prie 3925 \V. 
39th PI. Pradžia kaip 7:36 vai. vak. 
Kalbės Naujienų redaktorius d. P. 
Grigaitis. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Jaunų Liet. Amerikoj Tautiško 
Kliubo lapkr. 23 d. statomo veikalo 
“Litvomanai” repeticija bus scredoj 
spalio 15 d., prie 3338 So. Auburh 
avė.. Visi lošėjai susirinkite paskir
tu laiku. —Komitetas.

Roseland. — Visi tie, kurie eisite! 
Aušros mokyklon arba kurie norite 
eiti susirinkite Seredoj, spalio 15, 
kaip 7:30 vai. vakare i Aušros kny
gyną. — Komitetas.

L. M. P. S. A. 29 kp. susirinkimas 
įvyks seredoje, Spalio 15 d. Viešo 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Av. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Draugės ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku; 
yra daug svarbių reikalų.

Sekr. A. čepukienė...

LKS. kp. mišrus choras rengiu 
koncertą gruodžio 20 d. M. Meldąžio 
svet. Draugijų ir kuopų prašome 
nerengti' tą dieną jokių pramogų

Ko nu tetas.
Kensington, III. Lietuvių bend

rovės šėrininkų susirinkimas įvyks 
scredoj. šuolio 15 d„ 7:40 v. vak. 
Ant. Žilevičių svetainėj. 361 Kens- 
inglon Avė. Nariai kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus svarbus susi
rinkimas. Direkcija.

(Seka ant 6 pusk L

Rez. 933 8. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hąymarket 25’4

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Ava. 

Kalbu lietuviškai
-“■——M— ■ II l|| BĮ I m I,,/

Tclephone Yards 5834

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

). Juraškvak
gat. Visi kareiviai ir 
malonėkit 
ar nors p

spalio 16 d., 7:30 v MOTERŲ MOTERŲ MOTERŲ

sutvėrt

iaip jau vyrai 
e atsilankyti ir prisirašyti 
įamatyti kareivių veikimą.

—Valdyba..

vaikų ir mergaičių cho-

Salomijos Staniuliutės. Repeti
cijos atsibus kožtui nedėldienį 
Mark VVhite Sq. svetainėj prie* 
30-tos ir Halsted St., antrų va
landų po pietų. Už kelių savai- w • a • * • * 11 1 •

Sears Roebmick 
and ;Co.

MOTERŲ IR MERGINŲ

SIUNTIMO SKYRIUS

lietuviškos, kalbos, rašymo ir 
skaitymo, levai, kurte lingei-, ir 
daujat šiokiais dalykais, prira- moterų 
šykit savo vaikus. Organizatore.

TolIeRton, Ind. — L. S. S. 209 kp. 
mėnesinis susirinkimas <vyks nedė
lioję, 19 d. spalių, kaip ii va). rxto, 
A. Mališausko svet., 1520 Grant St. 
Draugai ir draugės būtinai turit i.t- 
aihmkyt į sekantį susjrink'.m j. nes 
turim daug svarbių dalykų. I'ui|)- 
gi nepamirškit atsiveši be it ; o v.c-' 
ną nauja narį. |

— Fin rašt. Adolph Numirtoms. '

merGeros vietos dabar siūloma 
ginams ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų

Siuntimo Skyriuje.
Darbas susideda iš vyniojimo ir 

rišimo pundų, pakines krasos pake
liu svėrimo ir Lt.

Ar nori
Geresnio

Pragyvent 
mo?

VYRŲ TURIU PARDAVIMUI daugybės 
lotų pigiai, ir lengvomis išmokestl- 
mis visose Chicagos miesto dalyse 
ir lietuvių apgyventose apielinkese. 
Užtikrinu, jogei pas mus rasite tokį 
lotą pirkti kokio jus jieškote. Taigi 
ii'škantieji pirkti pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums tame dalyke teisingai.

3122 So. Ix>we Avė imt trečių lubų 
Mes nelaikome ofiso. Chicago.

Anglų kalbos lekcijos duodamos 
už tl\ ka kiekvienai moteriai \Valsh . 
mokykloje. 20ta gatvė ir Peoria gat. ;

Jokio prityrimo nereikia. Geros 
algos. Proga pakėlimui. Valandos 
8:09 iki 4:45. Subatomis iki pietų.

valandą po pietų. Mokinama bus 
'kiekviena Utarninką ir Ketvergą 

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

SEARS ROEBUCK & CO
ROMAN & ARTHINGTON S

Pajieškojima i
ASMENŲ JIEšKOJIMAI i

geras ta laiškų sugrąžin 
šaukt

l 1 IS, kurs pi’ė!»»? Miliulio 
š Naujienų oi’Lo, tegul bus.

nes1 nisi- 
kita » Mičiulis, ir priparodo,'

MOTERŲ 
ir 

MERGINŲ
yra puiki proga merginoms 

padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnin prityrimo nereikia 
Puikios apystovos.

Š iesų.s, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

R1DGWAY CO.
1418 W. 22 St.

Tai

---  r

VIRŠ 16 METŲ PRIE DIRBTU
VES DARBO; PRITYRIMAS NE
REIKALINGAS; GERA MOKESTIS 
PRADŽIAI; PAKĖLIMAS PRITYRI
MĄ ĮGIJUS. GEROS VALANDOS IR 
DARBO SĄLYGOS. ANKSTI UŽDA
RO SUBATOMIS.

jPrice Bakmg,

1001

Powder
Factory
INDEPENDENCE BLVD.

REIKIA merginos prie namų dar
bo, gera mokestis.

M. \VEIN?
3521 Dotiglas Blvd. Chicago.

REIKIA teisingos merginos ar mo
teries dirbti krautuvėj; ųn its rimo 
nereikalinga, nuo 4 valandos iki 10 
vai. vakare. Atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS
Chicago.

REIKIA moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuves darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD Co.
900 W. 18th St., Chicago, III.

''Sears Roebuck 
and Co.

Sears Roebuck 
and Co.

PREKĖMS DARBININKIŲ

MĖRGINŲ

MOTERŲ

PAJIEŠKAU savo pačios, kuri pra
sišalino nuo manės rūgs. 23, 1919 
metuose, paėmė su savim vaikų 5 
ir pusės turtų vardu Vitautas, jo plati 
kai šviesiai geltoni. Po tėvais jos 
vardas Autose Kuprrniutė, paeina 
iš Lietuvos Suvalkų gub., Kampiš

kių kaimo, Skriaudžių parapijos, 
Mariampolės pav. Prašau pargrįš- 
ti ir gyvensime, sutikime. Jei mano
te grįšti nelaukite ilgai. Kas pirmas 
praneš man tam duosiu $25.00.

Adresas:

REIKALAUJA MERGINŲ
PRIE LENGVO SURINKIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS.
ATIŠAUKT1

Ecomomy Fose & 
Klanulactiuiiriinig C®

328 W. KINZIE STREET

PUSDIENĖS VIETOS

MERGAIČIŲ 
ir
JAUNŲ MOTERŲ

PRIE
Pundų

* Prekių
* Pakinės

raišiojimo
peržiūrėjimo

pačtos pakelių svėrimo

MIKE KARANAL’SKAS, 
P. O. Johnston City, III.

RASTA-PAMESTA
Pereitą nedėlią, 12 d. spalio, 3 vai.

30 min. po pietų pamečiau Si 1.09 
tarpe 33 pi. ant Halsted st. Kas ra
dote, malonėkite sugrąžinti im> No. 
3604 So. Union avė. 3 lubos iš užpa
kalio; labai busiu dėkingas užtai, 
nes nebagotas. Esu paskutinius cen
tus netikėtai patrotijęs ir už tai kas j 
sugražins tam skiriu atlyginimą $1.

D. PAL’LAL’SKIS,
2603 S. Union Avė., Chicago, III.

MOTERŲ

8:00 iki
pi et arba po pietų , 
12:00 — 12:45 iki 4:45

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

MERGINŲ REIKALAUJA 
16 metų ir senesnių, prie 
lengvo ir smagaus darbo, 
vynioth ir lipinti užrašus 
ant muilų ir pert ūmų; nuo
latinis d r bas ir gera mo
kestis; pakėlimas trumpu 

laiku.
Ateikite pusi rengę prie 

darbo.
VVRISLEY. 925 S. Wells St.

MERGINŲ
yra puiki proga merginoms 

padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnių prityrimo nereikia 
Puikios apystovos.

Šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS

Tai

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $11 savaitei besitnokinan Stuki 
uis darbas nuo $16 iki $20 į žHyaitę. 
Bonusai po trijų mėnesių darbi 
AMERICAN INSULATED VVIRE 
CABLE CL, 954 W. 21st. St.

CHICAGO, ILL.
V

MES TURIME KELIAS VII

JAUNOMS NOTER1MS
NUO 18 IKI 30 METŲ AMŽIAUS

PIRMESNIO PRITYRIMO NE-

REIKIA. DARBAS MALONUS

IR DARBO SĄLYGOS NEPA-

PRASTAI GEROS.

CONTINENTAL CAN CO. 
I n c.

5411 W. 65th Street.

REIKALAUJU sumaningų mergi
nu visokiuose skyriuose LINCOLN 
LAUNDRY COMPANY, Lincoln Avė. 
ir S'-hool Way Mf. Oliver, Pitts- 
hurgh, Pa.

RATHBORNE HAIR ANI> 
RIDGVVAY CO.

2279 S. Union Avė.

Sears Roebuck 
and Co.

MERGINŲ
Dirbtinėms gėlėms dirbti, prity

rimas nereikalingas, šviesus, sveiki, 
naujoviniai dirbamieji kambariai.

Puiki proga pakėlimui.
ADLER JONĖS CO.

333 S. Market gat.

į REIKALAUJA merginų operatorių 
prie paiiega varomų mašinų kūdi
kiams drabužius siūti. Tik prity

rusios teatsašaukia. lengvus dar
bas ir gera mokestis..

A. OGUS CO.
904 W. 121h St

MERGINŲ

MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus, įdomaus 
darbo musų,

Popierinių skrynučių dirbtuvėj 
Legaminų dirbtuvėj
Sieninės popieros dirbtuvėj.

Jokio prityrimo nereikiih Pasto
vios vietos. Gera pradedamoji alga.' 
Valandos 8:01) iki 4:45. Subatomis 

antros lubos, iki pietų.

1 MOTFRŲ prie lengvo dirbtuvės 
'darbo $14 į savaite pradžiai; nerei-1 
kia pritvrimo. Prityrusios gali už
dirbti $18 iki $22; nestovus darbas 
nėr visus metus. Subatomis dirbai 
iki 12 valandos dienos 

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St., Chicago.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

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.

Seaiirs Roebuck 
and Co.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. pngelba ir patarna
vimas pirkėjams. Ar nori, kad 
mes Tamstai pasitarnautume? 
Tai ateik tuojaus ir pasikalbėk 
su mumis, kaip Tainista galė
tum padaryti geresnį pragyve
nimų. Klausk Mr. Adam Mar
kūnas Lithuanian Sales Mana- 
ger, Room 817 First National 
Bank Bldg., 8 lubos, 68 W. Mon-

JAUNŲ VYRŲ 
PRIE

DARBO MUSŲ PREKIŲ 
SKYRIUOSE.

Užsisakymų sudėjimui, 
Prekių vyniojimui 
Užsisakymų pakavimui 
Pakinės k rasos pakelių svėriinui

1 akras puikiausio juodžem’o 
viename geriausių mieste
lių prie Chicagos ir North- 
vzestern gelžkelio, 30 minu
čių važiuot nuo miesto, ar- 

, ti sankrovų, bažnyčių, mo- 
. Ryklų ir dirbtuvių, kur gali- 
' ma gauti darbo kiek nori.
Galima čia turėti daržas ir 

1 vištos ir būti neprigulmingu. 
(Parduos $100 Įmokėjus pini- 
įgais ar laisvės bondu ir po 
$10 kas mėnesis. Rašvk, te- 
lefonuok ar ateik tuoįaus.

| PAUL BAUBLY
1404 W. 18th St. Chicago.

i Tel. Canal 6296

irvietų merginoms 
darbo

Mes turime 
moterims, kurios nori išmokti 
šiuose prekių skyriuose.

žaislų,

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

Užsakymų sudėjimui 
Užsakymų sužymėjimui 
Prekių peržiūrėjimui 
Prekių sudėjimui 
Pakelių vyniojimui.

Puikios 
pakėlimui. 
Subatomis

algos, nepaprasta 
Valandos 8:00 iki 
iki pietų.

proga 
4:15.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST

REIKALINGI PIRMOS KLI 
SOS SESI KOTMEIKERIAI.

J. BUZGA1TIS,

ROOM LREIKALINGAS pečkurys $65.00 į 
mėltesį, ruimas ir valgis. Atsišaukite 
prie vyriausio Inžinieriaus.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 st and Carnell Avė

I I’ATISIIHODA 107 akrai «eiiau- 
sms žemės, 
t”' >snysiu 

’kansas 
tdatesnių 
ręsti:

... parduosiu pigiai, arba 
ant namo. Farma randasi 
valstijoj prie pat miesto; 
žinių kreipkitės šiuo ad-

VYRŲ reikalauja — Gera mokes- 
». Pastovus darbas.

III.ChicagoGeraJokio prityrimo nere 
alga pradžiai. Proga pakėlimui. Va
landos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
pietų.

• a.

RF ĮKALAUJA 3 
VIENO PRESERIO 

KIŠKA ŠAPĄ.

KRIAUČIŲ
J KOSTUMII

ATEIKITE TU(

IB
900 \Vest 18-lh Street,

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON S’

MERGINŲ
Užrašams klijuoti ant popierinių 

skHvnučių
RANDOEPH BOX & 

LABEL CO.
843 W. Vhn Buren St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ILLINOIS COAL PRAPERTĖS 
atidaro savo kasyklas Wit- 
te, III. ir reikalu,U ja 300 pri
tyrusių, angliakasių; taip
gi Hillsboro ir Nokomis, III.

GERIAUSIAI IŠTAISYTOS ka
syklos Illinois valstijoj, sau
gios, be gazo ar vandens, 
atvirais žiburiais. Nuol Mi

nis darbas, užtenkamai ka
rų, pačiame mieste, bažny- 
čįofc mokyklos, pasilinks
minimai. Gera/ proga pas
toviems angliakasiams ap
sigyventi.

A. PAPIR, Room 407 No 2 
Smi’thfield St., Pittsburgh,

REIKALAUJA— KELIŲ 'ĮVIR
TŲ VYRŲ PRIE DARBO DIRB

TUVĖJE.
TROKERIŲ

LANGŲ PLOVĖJŲ 
KIEMO DARBININKŲ 
PASTOVUS DARBAS

ATSIŠAUKTI
CONTINENTAL CAN CO. 

Ine.
5411 W. 65th Street

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

PAJIEšKAU bučeriaus, kuris su
prastų savo darbų ir mokėtų anglis- į 
kai. Atsišaukite tuojaus, 1018 So. 
Union Avė.

. AG EN TA I REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

Atsišaukite' tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už 
gentą. Kitokiems nėra atsakymo 

>TRUPAS and Co
92 Warwick St., Nevvark, N. J

l-

REIKALAUJA KALVIO PAGEL- 
BININKO.

AMERICAN SA<V & TOOL YVORKS
2431 W. I lth Street.

VADKU
18Reikalauja v:tiku 16 iki 

melų amžiaus į kenavimo 
skyrių; gera alga pradžiai,

mų.
Geros valandos ir darbo 

sulygęs, anksti uždaro 
balomis. ,

sn-

Prie® IBfflkimig 
Powd©ir 
Factoiry

1001 Independence Blvd.

Sears Roebmick 
and Co.

VAIKŲ '

prePrie darbo įvairiuose inusy 
kių ir surinkimo skyriuose. Pakuo
ti, vynioti ir sudėti pirkinius užsi
sakytus musų kostumierių, 
kinės krasos užsisakymus

sverti pa- 
ir t.t.

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

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALINGAS ZECE

DARBININKŲ REIKALAUJA 
dvkloj. Gera mokestis. 
CALUMF f RFFRIGERATING

ARCHER & STEWART AVĖ:
CO

KEIKIA kriaučiaus prie moteriš
kų drabužių. Ir kad galėtų suprast 
prie pardavimo, kaip pamatysite tų 

i aimarsinima, tai ateikit tuojaus j

A. BACIIUNAS
1756 W. Madison St. Chicago. 

netoli \Vood St.

REIKALINGAS vyras dirbti ap- 
tiekoje. Libai gera užmokestis ir 
trumpos valandos. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

WARSAW PHARMACY 
1898 Jos. Campau

RAKANDAI

C. P. Sl’ROMSKI CO..
Halsted St., Chicago.

P:ir« iduoda 3 ’ur'vvenimais naujas 
•oMvifji,: nama« ’taisvtas su našu, e- 
leklra ir maudynėmis: 3 metai kaii) 
»i i-is. narsiduoda 2 lukstanįiais 
nii’iau. ru'i’n 4is yea vartas; tas na- 

|)(,t miniotas į truinną 
ca’ima u*rkH su maža' pini- 

ru. Namas randasi Geriausioj vie-
toj pr

P SI’POMS 
. Halsted St. Chicago.

ninuds namas po 
$36 i mėnesi, 
reikia įmokėti 
r°nda: namas 
li°tuvių apgy- 

iv <1 gat.

t-NTUA 241a
6 kambarius: r^nd'is 
nnr«iduodi» už *2 890.
3 šimtus, kitus kain 
yra geriausioj vietoj,

DetroiJ, Mich. Ventoj »ri<> I
C. P SI’ROMSKI CO

3346 So. Halsted 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 teisingą pasiuli- 
nimą. ‘ .7 *
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu-' 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi ( 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

4814 Lowe Av°. Du nagyveniniai 
no 4 kambarius iš pryšakio ir užpa
kalio. imuidvnė. gazns. Bandos $13 
ir $11. Tuojaus perkant $1,500.00.

3730 Tx)we Avė. Mūrinis namas 5
Taip pat graži grojamoji pia Į pagyvenimais po 5 kamabarius. Ge

ras barmenas. $500 įmokėti. Kaina 
$2,300 90.

T. McDONNELL SYSTFM 
.3517 Archer Avė., Chicago.

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios sėti), varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAMI^ UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds._

MOKYKLOS

WESTERN FURNITURE STORAGE Mokykla Kirpimo ir Designing 
9’ ryto' iki* 9 vak. Ne- Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.2810 W. Harrison St- 

Atdara nuo t
dčliomis nuo 10 iki 4 vai. Musų sistema ir ypatiškas mokini 

' mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktik 

.....___ . ką patyrimą kuomet jus mokysitėi
ning and Dyeing Store) parsiduoda( Elektra varomos molinos musą 
piffini 1^*1 il£f 511*1111 J 

vimo — priepuolis. 
8 metus. 
RELIABLE Cl.EANERS & DYERS, 
748 W. 79th St., Chicago.

PARDAVIMUI
PROGA KRIAUČIUI

Valymo ir dažymo krautuvė (Clea-
ning and Dyeing SI . ’ ’ ’ , ---------  ----------
pigiai. Daug darbų.1 Priežastis parda-; siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
i pamatyti musų mokyklą bite laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mto 
rą — bile stailės arba dydžio i* M 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOO1

J. F. Kaanicka. Perdėtini« 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Įstaiga gyvavo

PARSIDUODA pigiai naujas žie-' 
minis pečius kelis mėnesius varto-' 
tas, geras apšildymui kokiu 5 kam- Į 
barių. Galima deginti kietas ir 
minkštas anglis, kam reikalingas 
geras pečius, tegul atsišaukia adresu 
J. Jasaitis, 3230 Lowe Avė. Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir buįer- 
nė geroj vietdj, apgyventoj lietilVių 
ir lenkų. Parsiduoda pigiai greitu 
laiku. Priežastis — moters itesvei 
kata ir noras išvažiuoti į farmas. j 

ST. MIKUŽIS
1823 W. 45th St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
FORD CAFE žieminis automobi

lius 1918 metų parsiduoda labai pi
giai, labai gerame padėjime; kaip 
tik naujas. Atsišaukti.

SOUTH END SERVICE 
12000 Michigan Avė

Tel. Pullman 1883.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted aL, 2407 W. M» 
diRon, 1850 N- Wells Bt.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ

Paimk 63 ir Austin karą iki
Central Avė. ir eik dub lokn į RIS. Kreiptis j Naujienų o-' 
pietus. fisa.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
lės, stenografijos, typcwriting, pir- 
klvbos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės rv nijos, pilietystčs,. dai- 
JiaraŠys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto
PETRAS ŠLIAUŽĘS, iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6

Povvell Avė., Chicago iki 10 valandai.
Tel. Humboldt 6277. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

NAMAI-ŽEMĖ
FARMA pardavimui arba mainy

siu ant prapertės dėl senatvės; 130 
akrų- su gyvuliais su javais, puiki 
žemė; 80 akrų išdirbtos, arti mies
to.

Susivicniji.no



