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True translation filed with the post- master at Chicago, UI. Oct. 20, 1919 
as re<|iiired by the act of Oct. 6,1917

Estonija konfiskavo žemes
kariuomene, po atkaklaus nni-. v < • g g
šio. Dono kazokai suėmė 90001 JGOIT11 0^1 <3.
bolševiku. t -------

sios galvų. Visa tai aš sakau 
j tau lygiai taip, kaip kad esu 
ItUjkiusi kunigui NiAvakui Mil- 

pranešta, Kunigo gaspadine jau pr’si- kaukėj !!...
kad toj apielinkėj bolševikai bu- pažinusi ,kad ji nužudžius' Kaltinamosios advokatai kiek

[Šią savaitę buvo

vo pradėję naują antpuolį.]

Smūgis Baltijos baronams

Vienna badauja

fruc translation filed wllh the post- ,, 
mastei- at Chicago. III. Oct. 20, 1919', ,K0'’ 
as reųuired by the ucl of Oct. 6,1917
AUSTRIJOS MINISTERIŲ KA

BINETAS PUOLĖ.

Kaltinamosios advokatai kiek 
galėdami priešinosi, ir bandė ne
prikišti šitą budynių. Bet be pa- 

kunigas turįs apmokėti sėkmių. Liudymas tapo išklau- 
už josios vargą

jaunę vienuolę

sytas ir įtrauktas į rekordus.
Byla dar neužsibaigusi. Ir vie-

Trne ir«n<ln{i >n filed w»th tbe pod-1 nu» jogei Šiaurvakarinės Rusu 
master at (’hieago, III. Oct. 20, 1919 
as reąuired b> the act of Oct. 6, 1917

ESTONIJA KONFISKAVO
ŽEMES.

True translalion filed with the post-master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 ns re<iuired by tt»e act of Ocl. 6, 1917

Tariasi sugrąžinti Rusijai-carą
Vokiečiu kapitalistai talkininkauja 

Rusijos reakcionieriamsLELAND, Mich. spalio 20. - ua ir kita pusė neužžiilgio žadu 
Nedideliame Michigan valstijos pristatyti naujų lindynių: kalti- 
miestelyj, Lelahde, dabar eina į- 
domi byla. Ten įiegrinėjama by- 
,la vienos lenkų katalikų kunigo j°s nekaltumo.
gaspadinės, Lipczynskos, kalti- Inalyt, kad ji valgiai galės būt 

vakar naktį rezignavo. Bet ir narnos delei nužudymo jaunos 
vėl urnai tapo sudaryta naujas vienuolės, sesers Marės Janinos. I 
kabinetas, taipjau Rennerio va- Vienuolė buvo nužudyta vienuo-j 
dovaujamas. Janu* teįdaryta 
kelios svarbios atmainos. Spau
da, nagrinėjanti naująją koali
cinę ministeriją, sako ,kad ji su
sideda iš astuonių soiialdemo- 
kratų ir astuonių krikščionių 
socialistų. Opozicinė spauda ši
tą ministerių kabineto sąstatą 
vadinanti “juokingu“.

Bet tuoj sudaryta naujas. Tnte translation filed w1th the post

armijos kavalerija jau įžengusi jos Ininisterių kabinetas, vado- 
etrogradan. j vaujanias i)r> Kari Rennerio,

LONDONAS, sp. 19. — Pasak
vėliausių oficialių pranešimų, 
vakar naktį anti-bolševikiška ar 
mija prisistūmė prie Petrogra
do taip arti, jogei karinių eks
pertų manymu stipriai spau
džiamuosius bolševikus dabar 
galėtų išgelbėti ne bet tik ste
buklas.

Nugi, vieno laikraščio prane- 
riant tokias r.uosavybes, kurios šimtas sako gen. Judeničo kava- 
priklauso visuomenės įstaigoms, lerija easnt įsiveržusi Petragra- 
pereina valstybės kontr&lėn. Ti- dan. Bet tatai oficialiai dar rie
ksiąs šito konfiskavimo yra su- patvirtinta, 
teikti žnumiško pragyvenimo. 
progų kareiviams kovojusiems 
dėl nepriklausomosios Estoni- 
jos“. Konfiskavimas taipjau 
liečia gyvulius, namus ir visus 
ūkio vedimui reikalingus pada
rus.

šitas patvarkymas vyriausiai (turįas mylias iki Krasnaja Gor- 
taikoms į Baltjurio baronus, iš fca įr grimuoja Petrogradui. Tai- 
kurių šešiasdešimts šeši caro vai Kronštadtas turėtų būti pa- 
iižios laikais valdė tris ketsirta- Į vojingeem stovyj, nes puolus Pe- 
dailus visos estų žemės. Penkias 
dešimts tūkstančių buvusių ka
reivių gaus ūkių ir pinigiškos 
paramos iš savo valdžios bankų, 
kad pasistačius reikiamų namų 
ir kad sutvarkius ūkių reikalus 
kaip reikiant. Valdžia be to at
lygins dabartiniams tų žemių 
savininkams, apmokant tikrąją 
že mes vertę ir vertę gyvulių, 
kokia ji buvo prieš karę.

Steigiamąjį Susirinkimą ko
ne išimtinai sudaro socialdemo
kratai ir darbo žmonių atsto
vai, o kartu su jais visi dabar
tinės valdžios nariai priklausan
tis minėtom dviem partijom.

Smūgis Baltjurio baronams.

REVELIS, sp. 15. (suvėlinta).

kimus šiandie užgyrė vadinamą- 
jlagnirinių reformų bilių, ku
riuo kiekvienas sklypas žemės, 
esantis tos šalies rvbose, išski-

• . . i

Anglijos oficialio pranešimo, 
patvirtinančio tariamąjį Kronš- 
tadto pasdilavimą, irgi neaplai- 

Karės ofisas tečiaus pa-k y ta.
žymi, kad praeitą pėtnyčią es- 
tonai, veikiantį^ sutartinai su 

generolu. Judenič, pasistumę ke-

namoji dėl areštuotosios pra- ;master at Chicago, III. Oct. 2(f, 1919 
sižengimo, teisina moji dėl 

Iš visa tečiaus
as ( by Ihe r<» <»l (»cl. G. 1917

TARIASI SUGRAŽINT RUSI- 
JAI — CARĄ.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuirtd by the act of Oct. 6,1917
RADIKALAI “NORĮ“ ĮSTEIGT 
SOVIETUS — ŠVEICARIJOJ.

išteisinta

True translatiou filed w»th tbe poM- 
master at Chicago, UI. Oct. 20, 1919 
«s reųuired by the act of Orį. 6,1917

VIENNA BADAUJA.

šaukiasi į Ameriką—pagalbos.

BERLYNAS, sp. 19. — Čia 
gauta sekamas pranešimas, pie- 
šiąs padėtį Austrijos sostinėje, 
Viennoje, ir besikreipiąs į Ame
riką pagalbos. Pranešimas gau
ta nuo konclcrio Rennerio. Ji
sai seka:

“Vienna ištikta tokios kata
strofos, kokia dar niekuomet 
negrumojo nė vienaim didmies
čiui. Šimtai tūkstančių žhnonių 
pastatyti mirties pavojuj dėl ba
do ir visiško susmukimo esamo
sios tvarkos, šita pasibaisėtino
ji pasiauha negali būt išvengta 
tik musų pačių spėkomis.

“Sekamasai yra dalis rezoliu
cijos, užgirtos Vienuos munici- 
pale (mįesto) taryba:

“Jeigu dar esama tpkio, kuris 
galėtų mums padėti, tai yra

jeigii Amerikos žmonės tikrai 
n t mum y tų gidėti Viennoj, jie 
nestovėtų nuošaliai matant kaip 
mes suninkame žemyn“.

Ir Trotzky sako, kad Petrogra
das pavojuj.

Kartu su tais pranešimais gau 
tu aitrus bolševikų karės m mis
terio, Leono Trotzkio, pareiški
mas, pristatęs anti-bolševikišką 
-unq fefnt#,, odpnf duauronueJĮ 
žuaziškų Šunų, draskančių so- 
žuaziškų šunų, draskančių so
vietų Rusijos kūną“. Bevielis 
pranešimas iš Maskvos sako:

“Gauja buržuazišku šunų iš vi 
s; pusių drasko sovietų Rusijos 
kūną. Lenkijos vyčiai griečia 
dantimis. Vokiečių generolas 
von der Goltz, biržos iš visų ša
lių atmatų liepiamas, grobiasi 
Baltjurio šalis. Jam talkinin
kauja gaujos monarchistų tikslu 
užpulti iš ten — Maskvą.

šiaurvakariuose kraugeringo- 
ji traicė — Judenič, Balakovič 
ir Rodzianko — veržiasi prie 
Petrogrado. Taikos derybos su 
estais naudojama laupo įmonė 
Raudonojo Petrogrado kariuo
menei raminti, ir užmigdyti.

Armija, ginanti Petrogradą, 
nepajiegė pirmąjį smūgį išlai
kyti, todėl Petrogradui ir vėl ar
tinasi pavojus. Angljos ir Frau 
Gijos radiograntų s/totis su 
džiaugsmu pranešė musų nepasi 
sekimus ant kelio į Petrogradą. 
Birža ir viso pasaulio spauda 
dalinasi tuo bendru džiaugsmu 
ir pranašauja veikų puolimą Pe 
trogradui. Bet šį kartą jie klys
ti. Petrogradas nepuls. Jis iš
silaikys. Petrogrado mes nea- 
tiduosime.

Ganėtinos spėkos ginti pirmą
jį proletarinės revoliucijos mie
stą rasis visų šalių kaimiečiuo
se ir darbininkuose. Judeničo 
pasekmės rilx>jasi kavalerijos

■

True translation filed w«th the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 2(1. 1919 
as re<|airc<i by the act of Oct. 6, 1917

LATVIAI DAR VIS LAIMI.

RYGA, sp. 18. — - Anglijos ka
rinių laivų ugnis, kurią jie va
kar atidarė prieš rusų-vokiečių 
kariuomenę, davė tų pasekmių, 
kad latvių spėkos užėmė svar
bią tvirtovę Duenamunge, gulin
čią netoli Dauguvos, ir kartu 
mažą kmimelį, Tiolderą (?), de
šiniame latvių kariuomenės šo-( 
ne. , ,

šį ryt latvių kariuomene pra- sios žmogžudės nusižengimo liu 
sistumė net iki Ilzeiemo. Ant dymų. Juos ušgavusi lenkė de- 
dešiniojo Dauguvos šono pasek- tektyve, tūla Mary Pylioki, iš 
minga latvių ataka užsibaigė su
ėmimu penkių tukstančh) vokie
čiui belaisvių ir daug kulkasvai-

ŠVENTOSIOS RELIKVIJOS“ 
ką metų atgal, būtent: rugį). BLUEEAS.
dieną 1907 metais, žmogžudvbė 
turėjo vietos lenkų katalikų šv. 
Izidoriaus bažnyčios skiepe, ir 
ton |>a|t nužudytoji bu
vo palidota. Po to nie-1
kas nebežinojo, kur dingo gra
žioji sesuo Janina. Klausinėta jos J, 
visur, bet be pasekmių. Tik štai, 
kiek laiko atgal netikėtu bildu 
paslapt’s išėjo aikštėn, kada ta-Į 
po surasti sesers .labilios kaulai, kad išprašius dėl jų visokiu, ma- 
Po to dalykas išėjo aikštėn, ir Jonių prie Dievo. Tyrinėjimas 
kunigo gaspadine tapo areštui)-Į tečiaus parodęs, kad tų “šventų

jų“ palaikai, kuriuos popai skel-
■ bė esant jų kūnais, yra tik pa
prasčiausios medinės dėžės. Pa-

St. Mitrofanas — paprasta dėžė, 
prikišta vatos.

KAUNAS, sp. 19. — čia gau
ta žinių, kad tarybų valdžia 
Rusuose pradėjusi nagrinėti lie
kanas senųjų Rusijos šventųjų, 
kurių vardu popai susikrovė 
milžiniškų turtų, lupdami iš 

' tamsių kaimiečių pinigus neva

ta. Ji dabar laikoma kalėjime ir | I’’ 
nudundanti esant pabludusia. j 
Bet lo neveizint valdžios adyo-L 
kalni pasiseka susekti vis naujų 
ir naujų pri pa rodymų, kad ta 
gaspadine tikrai yra kalta ir pri
valo būt nubausta.

Praeitą pelnyčių valdžios ad- 
; vokalas pristatė naują tariamo-

i Mitrofono, “kūnas“, kuris iki 
šiol “stebuklingai“ išsilaikęsl 
sveiku, pasirodė esant paprasta 
lentine dėže, prikimšta — va
tos!

Tai tau ir šventasis.

True translation filed with tlie pon»- 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oot. 9,1917 

“MIRTIS TIEMS, KURIE 
PRIEŠINASI MAN“.

Sako D’Annunzio.

FIUME, sp. 19. — Gabrie’e 
d‘Annunzio čia pareiškė, jog i 
busią panaudojama griežčiausi 
karės laiko įstatymai prieš vi
sus tuos, asmenis, kurie bus su
sekti besipriešinant “Fiume rei- 
kalui**.

“Miestas Fiume, sako pareiš
kimas, bus skaitomas kaipo ka
rės meto tvirtove. By kuris, pa
sireiškęs priešingu sentimentu 
dėl Fiumės reikalo, bus skaito
mas kaipo visuomenes priešas 
ir ant vietos bus pravesta mir
ties bausmė“.
Fiume klausimas palikta išrišti 

Italijai ir Jugo-Slavijai.
PARYŽIUS, sp. 18. — Pasak 

Ezcelsioro, taikos konferencija 
galų gale nutarusi Fiume klau
simo išrišimą pavesti tiesiogi
niam susitarimui tarp Italijos ir 
Jugo-Sla vijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Oct. 20, 1919 
as reqnired by Ihe act of Oct. 6,1917
JUNGT. VALSTIJŲ KARIUO
MENE GRĮŽTA Iš SIBERIJO&

Vokiečių 
kauja 

riams.

kapitalistai talklnin-
Rusijos reakcionie*

“Visa kas jau prirengta“.

ARCHANGELSK, sp. 19. — 
Baltjurio painevos tapo iššauk- I I J 1 * * * • 1 •

BERNAS, sp. 19. — Visoje 
Šveicarijoje radikalai daro sku
bų prisirengimą paversti tą kal
nų respubliką bolševikų valsty
be, ir tai lapkričio 7 dieną, kada 
pripuola dvi metikės Rusų sovie
tų revoliucijos sukaktuvės. Pa
sak Berner Bund‘o, visa kas jau 
prirengta, kad įsteigus proleta
riato diktatūrą su centraliu so
vietu Zuriche.

True translation filed with Ihe p<»»t- 
inaster at Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as reąnired by the act of Oct. G, 1917

SAKO, BALTGV JltDIECIAI 
JAU PETROGRADE.

Bet kiti sako, kad jis “ūmai bus 
paimtas“.

Pagalbon Petrogradui jau siun 
čiama kariuomenės, ir Petro
grado darbininkai, kurie sukilo 
kai]) vienas vyras. Judeničo 
gaujos ir Anglo-francuzų impe
rialistų makaules mes sutriušn 
kinsime“. *
Kazokai suėmė 9,000 bolševikų.

H5LSINGFORS, sp. 19. ~~ Be 
vielis pranešimas iš Tananrodo, beri joj. 
netoli Azovo juros, praneša, jo
gei Voronežo apiėljnkfcse, kuris

. .J '
PARYŽIUS, sp. 19. — Stock- 

hohno Svenska Dagbladet gavoi 
“iš patikėtino šaltinio“* praneši- buvo užimtas generolo Denikino

Milwaukės. Praeitą balandžio 
mėnesį detektyve buvo apsilan
kiusi pas kaltinamąją ir pasta
roji jai papasakojusi sekamų 
dalykų.
Kunigas turįs apmokėti už jo

sios vargą.
Detektyvė, teismo paklausta, 

ar kaltinamoji atidengiant savo 
prasižengimą, reikalavusi kokio 
nors patarnavimo, atsake taip.

“Ji sakė, tarė liudininkė, “no
rinti, kad aš nueičiau pas kuni
gą Bienowskį ir pasakyčia iš- 
bugdyti iš šios valstijos kitą ku
nigą, Podleswiskį, ir kad kuni- 

■ gas Bienefwskis turėtų jai geęai 
apmokėti už josios vargą. Ji 
pasakius, kad ji bijanti jo, nes 
jis žinąs viską.

Kunigas davęs žmogžudei 
išrišimą.

“Ji pasakė, tęsė tolau liudi
ninkė, kad ji buvusi nuvykus į 
Milvvaukę išpažinties pas tūlą 
kunigą Nowaką”. Iškarto ku
nigas atsisakęs duoti jai išriši
mą. Jis pasakęs, kad pirtim tu
rįs pasimatyti su vyskupu Koz
lovskiu. Jis tuomet išėjęs. Bet 
už keliatos minučių ir vėl sugrį
žęs ir davęs reikalaujamąjį iš
rišimą. — Aš atlikau savo baus
mę pasakius kaltinamoji. Ma
no nuodėmes atleistos. Bet ko
dėl jie (teismas) mane dar per-

SAN FRANCISCO, sp. 18.
Šiandier. transportu Ix)gan su
grįžo namo 1,278 kareiviai po 
penkiolikos mėnesių tarnavimo 
Siberljoj. Sugrįžo iš Vladivos
toko. Tai jau trečias laivas su
grįžta su ekspedicine Siberijos 
armija. Sugrįžusieji skundžia
si delei kalinimų ir aplamosios 
padėties Laike jų tarnystės Ši

Kartu pargabenta šešiolika la
vonų, kurie kritę kaujanties su 
bolševikais.

“Taip, aš nužudžiau seserį 
Janiną“.

Toliaus kaltinamoji tęsusi: 
“Taip, aš nužudžiau seserį Ja
niną. Pirmiausiai aš ją apsvai
ginau, o paskui nuėjau daržan 
pasiimtų) lopetą. Aš iškasiau 
skiepe duobę, privilkau jos kū
ną prie jos ir įmečiau ją ten.

Gyvą užkasė į duobę.
“Kuomet aš bandžiau užberti 

josios galvą, ji visuomet kilda
vo į viršų. Aš užverčiau ant jos 
galvo's dvi ar tris lopetas že
mių, bet kiekvieną kartą ji iš
kildavo į viršų. Tuomet aš a L 
sukau antrą lopetos galą ir visa 
spėka tris kartus smogiau į jo-

NAUJI PANČIAI GELEŽINKE
LIEČIAMS.

tos Bušų reakcijonierių, besiva
dinančių save “Vakarinės Rusi
jos Valdžjia“, kini sutmokslin- 
kauja Berlyne ir kurstomi Vo
kietijos junkerių atsteigti Roma 
novų dinastiją Petrograde. Tatai 
čia paniške Archangelsko val
džios prezidentas. Nikolai Čai- 
kovsky.

Rusijos sostas bus pasiūlytas 
dti diliąja m kunigaikščiui Bori

sui, buvusio caro dėdės Vladimi
ro sūnui, ir taip greit, kaip bus 
“apvalyta“ Baltjurio provinci
jos ir paimta Petrogradas gene
rolo von der Goltzo ir pulkinin-

Jcp Avalovo-Bermomlto karei- 
^ais, nuduodančiais save esant
rusais.

Suklastuoli rinkimai, surengti. šimts mylių į valandą.
Baltjurio himnais, kurie išim
tinai yra vokiečiai, suteiks ga
lios prie savo “teisių“ 1

FORDAS IŠRADĘS NAUJĄ 
’ “STRYTKARĮ“.

DETROIT, MICH., sp. 20. 
Paskilbusis automobilių magne
tas, Henry’ Ford, šiomis dieno-z 
mis pasiskelbė išradęs naują da
lyką - - “strytkarį“. Tas išra
dimas yra toks, kad naujasai 
gatvekaris galėsiąs būt varomas 

. gasolimi. Ir eisiąs jis nepapras- 
į tu greitumu, net septyniasde-

Rengiasi pravest patvarkymą, 
draudžiantį geležinkelių dar
bininkų streikus.

WASHINGTON, sp. 20. - 
Vadinamoji larpvalstijine sena
to komisija praeitą subadą pa
siūlė fnaują pataisą prie geležin
kelių biliaus. Jeigu šitą pa

taisą senatas užgirs, tai ateityj 
kiekvienas darbininkas ar j u 
grupės, kurie išeis ant streiko ar 
kitus ragins streikuoti, bus bau
džiami — piniginėmis pabaudo
mis arba kalėjimu.

Už šitą pa taisą balsavo vksi 
komisijos nariai, išskiriant vie- 
iyį Wisoonsino senatorių
Folletc.

Bilius turbūt bus įteiktas 
natui dar šią savaitę.

La

sc-

True translation filed w;th tbe po^t- 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
JUNGTINES VALSTIJOS Iš-

SKOLINO $9,347, 419,494.

Italijai paskolinta $1,620,922,- 
872.

KASHINGTON, sp. 18. — Iž
do departamentas šiandie pra
nešė, kad Italijai iki šiol tapo 
paskolinta vienas bidonas šeši 
šimtai dvidešimts milonų devy
ni šimtai dvidešimts du tukstan 
čiai ir aštuoni šimtai septynias 
dešimts du doleriai. Visa tal
kininkams paskolintoji suma šie 
kia $9,347,419,494.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as retjiiired by the act of Oct. 6,1917
FRANCUOS fiARIUOMENfiS
DEMOBILIZACIJA BAIGIASI.

Keturi milijonai kareivių jau 
paliuosuota.

PARYŽIUS, sp. 18. Prane
šama, kad Francijos armijos de
mobilizacija kone visiškai užsi
baigusi. 101,000 oficierių ir 4,- 
322,000 kareivių jau paleisti į 
namus.

Neužilgio busią padaryta 
“praktiškų bandymų” ir jeigu 

Rorisiii, jie pavyks, pranašaujama dide- 
kuris tuo tarpu yra pasislėpęs atmainų gatvekarių siste- 
Berlyne.

Galutinasai šito tikslas yra ati ( ŠALYJ ESĄS BADAS CUK- 
duoti Rusiją pilnutėlę vokiečių RAUS.

inoj.

lei, kurių agentai galėtų gauti Bet pirkliai turį ko parduot į už- 
tinkamiausių vietų naujojo ca- sienį.

I NEWY0RK, sp. 20. — New 
Yorko prieplaukos darbininkų 
streikas atidengė dar vieną pa
slaptį. Iki šiol visuose laikraš
čiuose bubnyta, kad šalyje nesą 
cukraus ir kad todėl jo kainos 
taip nesvietiškai kįlančios. Da
bar paaiškėjo, kad “kur-nors“ 
guli net dvidešimts du inilionai 
svarų cukraus. Jie laukia savo 
eilios būti išsiųstais į už
sienį. Bet negalį būt išsiųsti tik 

giai kovoti prieš bolševikus be dėlto, kad dabar nėra kam su-

Von Klučk žada paramos prieš 
bolševikus.

MA1NZ, sp. 19. - - Vokieti jos 
oficieriai ištikimai kariaus greta 
savo senųjų priešininkų, jeigu 
tik talkininkai pajirašys Vokie
tijos padėti jiems kovoj su bol
ševikais — pasakė generolas 
von Kluck.

Talkininkai yra visiški be jie-

Vokietijos pagalbos. Visiškai ne
paranku blokaduoti tokias pla
čias sienas, kaip kad Rusijos. 
Jeigu toji blokada ir butų pasek
mingą, tatai nereikštų veikimą 
tik prieš bolševikus, bet prieš 
Rusijos žmones.

Vienintelis dėl talkininkų ir 
Vokietijos būdas sumušti bolše
vikus yra: pradėti antpuolį nuo 
sausžemio ir jūrių.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as re<|nired by Ihe act of Oct. 6.1917

METALO DARBININKŲ 
STREIKAS BERLYNE 

UŽSIBAIGĖ.

BERLYNAS, sp. 18. - Meta
lo darbininkų streikas Berlyne 
paskelbta užsibaigusiu, šalies 
gynimo m misteris, Gustav Nos- 
ke, kalbėdamas steigiamajam 
susirinkime be kita pareiškė, jo- 
gei jo kaltininkai busią tinka
mai nubausti delei “trukdymo 
svarbios visuomeniniam gyve
nime industrijos“.

krauti tą cukrų į laivus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as required by tbe act ©f Oct. tt, 11417 

į 1 5,724 KARES KONTRAKTAI 
DAR NEAPMOKĖTI.

WASHINGTON, sp. 18.
Karės departamentas ki šiol dar 
turi 5,724 karės kontrauktus, 
kuriuos reikėtų likviduoti.

Visa tais kontraktais padary
toji suma siekianti virš 1,600,- 
000 dolerių. Oficaliai ajkskait- 
liavimiai tečiaus sako, kad juos 
busią galima likviduoti su trims 
šimtais milionų dolerių. Nuo 
mušiu pertraukos iki šiol jau 
likviduota 22,611 kontraktų, ku
rie siekė 2,000,(MX),000 dolerių, 
už kurious tečiaus kontrakto- 
riams buvo apmokėta 309,000,- 
000 dolerių.

NAUJAS VULKANAS DIDJU- 
RIO DUGNE.

HILO, T. H., sp. 20. ~ • Vie
nas plaukęs netoli Havai salų 
laivas vakar čia pastebėjo stip
riai verdanti vandenį. Manoma, 
kad tai paeina nuo atsidariusio 
juros dugne vulkano.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, Iii. Oct. 20, 1919 
as retjuired by the act of Oct. 6,1917

BRUSSELIS, sp. 19y — Visa 
kas jau prirengta, kad pradėjus 
gražinti Belgijai karves ir ark
lius, kūne buvo vokiečių už
griebti. Tai bus padaryta, kada 
įvyks atsimainymas ratikuo- 
tąją sutartimi. Vokietija da- 
dar.padalinta į penkiolika aps
kritų. Kiekviename jų nužy- 
mėti koncentravimo stotis, per
kūnas Vokietija persiųs 92,000 
karvių ir 10,200 arklių.
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True translation filed with the post- master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as re<|uirrd by the act of Oct. 6,1917

Estonija konfiskavo žemes
Smūgis Baltijos baronams

Vienna badauja
True iran<!n!> »n filed \v»th tbe post- į mų 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired b> the act of Oct. 6, 1917

ESTONIJA KONFISKAVO 
ŽEMES.

Smūgis Baltjurio baronams.

REVELIS, sp. 15. (suvėlinta). 
Estonijos Steigiamasai Susirin
kimas šiandie užgyrė vadinąmą- 
jlagrarinių reformų bilių, ku
riuo kiekvienas sklypas žemės, 
esantis tos šalies rybose, išski
riant tokias nuosavybes, kurios 
priklauso visuomenės įstaigoms, 
pereina valstybes kontrolėm Ti
kslas šito konfiskavimo yra sa
lt ikti žmoniško pragyvenimo, 
progų kareiviams kovojusiems 
dėl nepriklausomosios Estoni- 
jos“. Konfiskavimas taipjau 
liečia gyvulius, namus ir visus 
ūkio vedimui reikalingus pada
rus.

šitas patvarkymas

jogei šiaurvakarinės Rusų 
■ armijos kavalerija jau įžengusi 
Petrogradan.

LONDONAS, sp. 19. - - Pasak 
vėliausių oficialių pranešimų, 
vakar naktį anti-bolševikiška ar 
mija prisistūmė prie Petrogra
do taip arti, jogei karinių eks
pertų manymu stipriai spau
džiamuosius bolševikus dabar 
galėtų išgelbėti ne bet lik ste
buklas.

Nugi, vieno laikraščio prane
šimas sako gen. Judeničo kava
lerija easnt įsiveržusi Petragni- 
<lan. Bet tatai oficialiai dar ne
patvirtinta.

Anglijos oficialiu pranešimo, 
patvirtinančio tariamąjį Kronš- 
tndto pasidavimų, irgi neaplei
ky ta.

(žymi, kad praeitą pelnyčių es- 
tonai.

Karės ofisas tečiaus pa-

veikiantis sutartinai su 
I generolu Judenič, pasistumę ke. 

vyriausiai (turįn8 niylias iki Krasnaja Gor- 
laikoms į Baltjurio baronus, ka ir grūmoja Petrogradui. Tai- 
kurių šešiasdešimts šeši caro vai gj, Kronštadtas turėtų būti pa- 

i vojingean stovyj, nes puolus Pe
trogradui, jisai butų atkirstas.
Ir Trotzky sako, kad Petrogra

das pavojuj.
Kartu su tais pranešimais gan 

ta aitrus bolševikų karės minis- 
terio, Leono Trotzkio, pareiški
mas, pristotus anti-bolševikišką 
-jnq fefmrtf,, odieą duotuonuBą 
žuaziškų šunų, draskančių so- 
žuaziškų šunų, draskančių so
vietų Rusijos kūnų“. Bevielis 
pranešimas iš Maskvos sako:

“Gauja buržuaziškų šunų iš vi 
s; pusių drasko sovietų Rusijos

džios laikais valdė tris ketvirtu- Į 
dailus visos estų žemės. Penkias 
dešimts tūkstančių buvusių ka
reivių gaus ūkių ir pinigiškos 
paramos iš savo valdžios bankų, 
kad pasistačius reikiamų namų 
ir kad sutvarkius ūkių reikalus 
kaip rtūkiant. Valdžia be to at
lygins dabartiniams tų žemių 
savininkams, apmokant tikrąją 
že mės vertę ir vertę gyvulių, 
kokia ji buvo prieš karę.

Steigiamąjį Susirinkimą ko
ne išimtinai sudaro socialdemo
kratai ir darbo žmonių atsto
vai, o kartu su jais visi dabar
tinės valdžios nariai priklausan
tis minėtom dviem partijom.

True translation filed with the p‘»s»- 
tnaster at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
«s required by the act of Oct. 6, 1917

VIENNA BADAUJA.

laukiasi į Ameriką—pagalbos.

BERLYNAS, sp. 19. — čia 
gauta sekamas pranešimas, pie- 
šiąs padėtį Austrijos sostinėje, 
Viennoje, ir besikreipiąs į Ame
riką pagalbos. Pranešimas gau
ta nuo konclerio Rennerio. Ji
sai seka:

“Vienna ištikta tokios kata
strofos, kokia dar niekuomet 
negrumojo nė vienaim didmies
čiui. šimtai tūkstančių žimonii’ 
pastatyti mirties pavojuj dėl ba
do ir visiško susmukimo esania- 
sios tvarkos, šita pasibaisėtino
ji pasiauba negali būt išvengta 
tik musų pačių spėkomis.

“Sekamasai vra dalis rezoliu-

“Jeigu dar esama tokio, kuris 
galėtų mums padėti, tai yra 
Amerika. Nėra abejonės, kad 
jeigu Amerikos žmonės tikrai 
numanytų | nudėti Viennoj, jie 
nestovėtų nuošaliai matant kaip 
mes smunkame žemyn“.

True translation filcd w»th the pa
mąstei* at Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as reųuired by the act uf Oct. 6,1917

SAKO, B AI/TG VARDIKLI AI
JAU PETROGRADE. ,

Bet kiti sako, kad jis “urnai bus 
paimtos“.

kariuomene, po atkaklaus nni-i 1/4 n m S K I
šio. Dono kazokai suėmė 9000 Į j001111 DylŽl
bolševiku. ’ ---------------

sios galvų. Visa tai aš sakau 
| tau lygiai taip, kaij)‘ kad esu 
i g įkiusi kunigui Not\vakui Mil- 

[šių savaitę buvo pranešta, Kunigo gaspadinė jau pr’si-, kaukėj!!...
Kaltinamosios advokatai kiek 

galėdami priešinosi, ir bandė ne
prileisti šita lindynių. Bet be j>a- 

Sako. kunigas turįs apmokėti sėkmių. Liudymas tapo išklau
sytos ir įtrauktas į rekordus.

Byla dar neužsibaigusi. Ir vie- 
LELAND, Mich. spalio 20. ... ir kita pusė neužžiilgio žada

Nedideliame Micbigan valstijos pristatyti naujų lindynių: kalti- 
miestelyj, Lelahde, dalbai* eina į. numoji

kad toj apielinkėj bolševikai bu- pažinusi ,kad ji nužudžius!
J jauną vienuolęvo pradėję naujų antpuolį.]

frue translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago, UI. Oct. 29, 1919! 
as reųuired by the ud of Oct. 6, 1917
AUSTRIJOS MINISTERIŲ KA

BINETAS PUOLĖ.

Bet tuoj sudaryta naujas.

Austri-
jos ministerių kabinetas, vado-, 

į vaujamas Dr. Kari Rennerio, 
vakar naktį rezignavo.

už josios vargų

True translidion filed \vith the post-master at Chicago, UI. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tariasi sugrąžinti Rusijai--carą
Vokiečiu kapitalistai talkininkauja 

Rusijos reakcionieriams
True Iranslatinn filed with the post- 

................... t _ dėl areštuotosios pra-I mastei- at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
domi byla. Ten negrinejama by-' sižengimo, teisinamoji dėl ‘ ,'1 1 lht '’ (n l- G- ni7
,1a vienos lenkų katalikų kunigo j°s nekaltumo. Iš visa tečiaus TARIASI SUGRAŽINT RUSI-
gaspadinės, Up^ynskos, kalli- 

Bet ir minios delei nužudymo jaunos 
vėl urnai tapo sudaryta naujas vienuolės, sesers Marės Janinoš.1 
kabinetas, taipjau Rennerio va
dovaujamas. Jame padaryta 
kelios svarbios atmainos. Spau
da, nagrinėjanti naujųjų koali
cinę ministeriją, sako ,kad ji su
sideda iš astuonių soiialdemo- 
kratų ir aštuonių krikščionių 
socialistų. Opozicinė spauda ši
tų ministerių kabineto sąstatų 
vadinanti “juokingu“.

niatyt, kad ji vargiai galės būt 
išteisinta.

JAI — CARĄ.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI. Oct. 20, 1919 
as reųiiirtd by the oct of Oct. 6,1917
RADIKALAI “NORĮ“ ĮSTEIGT 
SOVIETUS — ŠVEICARIJOJ.

/•yj
:>1

3

Vienuolė buvo nužudyta vienuo- j “ŠVENTOSIOS RELIKVIJOS“ 
ką metų atgal, būtent: rugp. 23 j BLUFFAS.
dienų 1907 metais, žmogžudybė

', ir
bu-
nie-1

St. Mitrofanas — paprasta dėžė, 
prikišta vatos.Izidoriaus bažnyčios skiepe 

ten pait nužudytoji 
vo palidota. Po to i 
kas nebežinojo, kur dingo gra
žioji sesuo Janina. Klausinėta jos į., 
visur, bet be pasekmių. Tik štai, 
kiek laiko atgal netikėtu budu 
paslapt s išėjo aikštėn, kada ta-• 
po surasti sesers Jahinos kaulai, kad išprašius dėl jų visokių ma- 
Po to dalykas išėjo aikštėn, ir lonių pri.
kunigo gaspadinė tapo areštuo- tečiaus parodęs, kad tų “šventų- 
ta. Ji dabar laikoma kalėjime ir į 
nuduodanti esant pabludusia. j
Bet Jo neveizint valdžios advo- Pras( iaurios medinės dėžės. Pa- 
i , . • . i .. • l. vyzdžiui, didelio “šventojo“,kaliu pasiseka susekti vis naujų ... „ , . .. .. , , , Mitrofono, “kūnas , kuris ikiir naujų |>riparodymų, kad ta v. . ... . . ' šiol stebuklingai issilaikęs
gaspadinė tikrai yra kalta ir pri
valo būt nubausta. -

Praeitų pelnyčių valdžios ad- 
■ vokalas pristatė naujų tariamo- 

. sios žmogžudės nusižengimo liu 
Ant dymų. Juos ušgavusi lenkė de- 

dešiniojo Dauguvos šono pasek- tektyve, tūla Mary Pylioki, is 
minga latvių ataka užsibaigė su
ėmimu penkių tūkstančių vokie
čių belaisvių ir daug kulkasvai-

True translation filcd w»th tbe post- 
master at Chicago, III. Oct. 2(1. 1919 
as reųuired by the act <»f Oct. (J. 1917

LATVIAI DAR VIS LAIMI.

KAUNAS, sp. 19. — čia gau
ta žinių, kad tarybų valdžia 
Rusuose pradėjusi nagrinėti lie- 
„anaJ senųjų Rusijos šventųjų, 
kurių vardu popai susikrovė 
milžiniškų turtų, lupdami iš 

! tamsių kaimiečių pinigus neva

Dievo. Tyrinėjimas

Vokiečių 
kauja 

riams.

kapitalistai tolkinin-
Rusijos reakcionie*

“Visa kas jau prirengta“.

ARCHANGELSK, sp. 19. — 
Baltjurio painevos tapo iššauk
tos Rusų reakcijomerių, besiva-1 
dinančių save “Vakarinės Rusi
jos Valdžiia“, kuri sirtnukslin- 
kauja Berlyne ir kurstomi Vo
kietijos junkerių atsteigti Roma 
novų dinastijų Petrograde. Tatai 
čia pareiškė Archangelsko val-

BERNAS, sp. 19. — Visoje 
Šveicarijoje radikalai daro sku
bų prisirengimų paversti tą kal
nų respublikų bolševikų valsty
be, ir tai lapkričio 7 dieną, kada

tų revoliucijos sukaktuvės. Pa
sak Berner Bund*o, visa kas jau 
prirengta, kad įsteigus proleta
riato diktatūrų su centraliu so
vietu Zuriche.

■

■’l

K

RYGA, sp. 18. - - Anglijos ka
rinių laivų ugnis, kurią jie va
kar atidarė prieš rusų-vokiečių 
kariuomenę, davė tų pasekmių, 
kad latvių spėkos užėmė svar
bią tvirtovę Duenamunge, gulin
čių netoli Dauguvos, ir kartu 
mažą kaimelį, 1'iolderų (?), de
šiniame latvių kariuomenės šo- ( 
ne.

Šį ryt latvių kariuomenė pra
sistūmė net iki Ilzciemo. .__

True transIMion filed with tlie pn<d- 
master at Chicago, III. Oct. 26, 1919 i 

reųuired by the act of Oot. 6,1917
“MIRTIS TIEMS, KURIE 

PRIEŠINASI MAN“.

Milsvaukės. Praeitų balandžio 
mėnesį detektyve buvo apsilan
kiusi pas kaltinamųjų ir pasta
roji jai 
dalykų.
Kunigas

pa pasako j u s i sekain ų

as

ji'“ palaikai, kuriuos popai skel- 
! be esant jų kiniais, yra tik pa-

; Mitrofona, “kūnas1 
šiol “stebuklingai 
sveiku, pasirodė esant paprasta 
lentine dėže, prikimšta — va
tos!

NAUJI PANČIAI GELEŽINKE
LIEČIAMS.

kovsky.
Rusijos sostas bus pasiūdytas 

(llidlžiiųjam kunigaikščiui Bori
sui, buvusio caro dėdės Vladimi
ro sunui, ir taip greit, kaip bus 
“apvalyta“ Baltjurio provinci
jos ir paimta Petrogradas gene
rolo von der Goltzo ir pulkinin
ko Avalovo-Bermoiulto karei
viais, nudundančiais save esant 
rusais.

Suklastuoti rinkimai, surengti ( *imts mylių į valandą. 
Baltjurio luironais, kurie išim-1 
linai yra vokiečiai, suteiks ga
lios prie savo “I 
kuris tuo tarpu yra pasislėpęs 
Berlyne. i

«• I

Galutinasai šito tikslas vra ati ' , i 
duoti Rusiją pilnutėlę vokiečių

FORDAS IŠRADĘS NAUJĄ 
‘‘STRYTKARĮ“.

DETROIT, Midi., sp. 20. - 
Paskilbusis automobilių magne
tas, Henry' Ford, šiomis dieno-, 
mis pasiskelbė išradęs naują da
lykų - “strytkarį“. Tas išra
dimas yra toks, kad naujasiu 
gatvekaris galėsiąs būt varomas 
gasolinu. Ir eisiųs jis nepapras
tu greitumu, net septyniasde-

dantimis. Vokiečių generolas 
von der Goltz, biržos iš visų ša
lių atmatų liepdamas, grobiasi 
Baltjurio šalis. Jam talkinin
kauja gaujos monarchistų tikslu 
užpulti iš ten — Maskvų.

šiaurvakariuose kraugeringo- 
ji traicė — Judenič, Balakovič 
ir Rodzianko — veržiasi prie 
Petrogrado. Taikos derybos su 
estais naudojama kaipo įmonė 
Raudonojo Petrogrado kariuo
menei raminti, ir užmigdyti.

Armija, ginanti Petrogradu, 
nepajiegė pirmąjį smūgį išlai
kyti, todėl Petrogradui ir vėl ar
tinasi pavojus. 
Gijos radiogr 
džiaugsmu pranešė musų nepasi 
sekimus ant kelio į Petrogradu. 
Birža ir viso pasaulio spauda 
dalinasi tuo bendru džiaugsmu 
ir pranašauja veikų puolimą Pe 
trogradui. Bet šį kartų jie klys
ta. Petrogradas nepuls. Jis iš
silaikys. Petrogrado mes nea- 
tiduosime.

Ganėtinos spėkos ginti pirmą
jį proletarinės revoliucijos mie
stų rasis visų šalių kaimiečiuo
se ir darbininkuose. Judeničo 
pasekmes ribojasi kavalerijos

Sako D’Annunzio.

Angluos ir Frau 
lljLl s/totis su

FIUME, sp. 19. — Gabrie’e 
d‘Annunzio čia pareiškė, jog i 
busią panaudojama griežčiausi 
karės laiko įstatymai prieš vi
sus tuos, asmenis, kurie bus su
sekti besipriešinant “Fiume rei- 
kaluiy.

“Miestas Fiume, sako pareiš
kimas, bus skaitomas kaipo ka
rės meto tvirtovė. By kuris, pa- 
sirdiškęs priešingu šen limentu 
dėl Fiumiės reikalo, bus skaito
mas kaipo visuomenės priešas 
ir ant vietos bus pravesta mir
ties bausmė“.
Fiume klausimas palikta išrišti 

Italijai ir Jugo-Slavijai.
PARYŽIUS, sp. 18. — Pasak 

Ejtcelsioro, taikos konferenčija 
galų gale nutarusi Fiume klau
simo išrišimą pavesti tiesiogi
niam susitarimui tarp Italijos ir 
Jugo-Slavijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
JUNGT. VALSTIJŲ KARIUO
MENĖ GRĮŽTA Iš SIBERIJOSk

Pagelbon Petrogradui jau siun 
čia m a 
grado dlart)ininkai, kurie sukilo 
kaip vienas vyras. Judeničo 
gaujos ir Anglo-francuzu impe
rialistų makaules mes sutriušr- 
kinsime“. *
Kazokai suėmė 9,000 bolševikų.

HėLSINGFORS, sp. 19. — Be 
vielis pranešimas iš Tananrodo, 
netoli Azovo juros, praneša, jo
gai Voronežo apiėlįnkėse, kuris

kariuomenės, ir Petro-

PARYŽIUS, sp. 19. t- Stock- 
liolmo Svenska Dagbladet gavoi 
“iš patikėtino šaltinio“* praneši- buvo užimtas generolo Denikino

turįs apmokėti už jo
sios vargą.

Detektyve, teismo paklausta, 
ar kaltinamoji atidengiant savo 
prasižengimų, reikalavusi kokio 
nors patarnavimo, atsakė taip.

“Ji sakė, tarė liudininkė, “no
rinti, kad aš nueičiau pas kuni
gų Bienovvskį ir pasakyčia iš- 
bugdyti iš šios valstijos kitų ku
nigų, Podleswiskį, ir kad kuni- 

1 gas Bienewskis turėtų jai geęai 
apmokėti už josios vargų. Ji 
pasakius, kad ji bijanti jo, nes 
jis žinąs viską.

Kunigas davęs žmogžudei 
išrišimą.

“Ji pasakė, tęsė tolau liudi
ninkė, kad ji buvusi nuvykus į 
Milvvaukę išpažinties pas tūlų 
kunigų Novvakų“. Iškarto ku
nigas atsisakęs duoti j’ai išriši
mų. Jis pasakęs, kad pirina tu
rįs pasimatyti su vyskupu Koz- 
lowskiu. Jis tuomet išėjęs. Bet 
už keliatos minučių ir vėl sugrį
žęs ir davęs reikalaujamąjį iš
rišimų. —- Aš atlikau savo baus
mę pasakius kaltinamoji. Ma- 
n.o nu<xlėmes atleistos. Bet ko
dėl jie (teismas) mane dlir per-

SAN FRANCISCO, sp. 18.
Šiandien, transportu Logan su
grįžo namo 1,278 kareiviai po 
penkiolikos mėnesių tarnavimo 
Siberijoj. Sugrįžo iš Vladivos
toko. Tai jau trečias laivas su
grįžta su ekspedicine Siberijos 
armija. Sugrįžusieji skundžia
si delei kalinimų ir aplamosios 
padėties Laike jų tarnystės Si
berijoj.

Kartu pargabenta šešiolika la
vonų, kurie kritę kanjanties su 
bolševikais.

“Taip, aš nužudžiau seserį 
Janiną“.

Toliaus kaltinamoji tęsusi: 
“Taip, aš nužudžiau seserį Ja
niną. Pirmiausiai aš jų apsvai
ginau, o paskui nuėjau daržan 
pasiimtu lopetą. Aš iškasiau 
skiepe duobę, privilkau jos kū
ną prie jos ir įmečiau ją ten.

Gyvą užkasė į duobę.
“Kuomet aš bandžiau užberti 

josios galvą, ji visuomet kilda
vo į viršų. Aš užverčiau ant jos 
galvos dvi ar tris Ibpetas že
mių, bet kiekvieną kartą ji iš
kildavo į viršų. Tuomet aš at
sukau antrą lopetos galą ir visa 
spėka tris kartus smogiau į jo-

Rengiasi pravest patvarkymų, 
draudžiantį geležinkelių dar
bininkų streikus.

VVASHINGTON, sp. 20. — 
Vadinamoji tarpvalstijine sena
to komisija praeitų su batų pa
siūlė naujų pataisų prie geležin
kelių biliaus. Jeigu šitų pa

taisų senatas užgirs, tai ateityj 
kiekvienas darbininkas ar jv 
grupes, kurie išeis ant streiko ar 
kitus ragins streikuoti, bus bau
džiami - piniginėmis pabaudo
mis arba kalėjimu.

■ Už šitų pataisų balsavo vksi 
komisijos nariai, išskiriant vie
ną VViseonsino senatorių La 
Follete.

Bilius turbut bus įteiktas se
natui dar šių savaitę.

True translation w'th tbe po^t- 
master at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act o f Oct. 6, 1917
JUNGTINĖS VALSTIJOS Iš- 

SKOLINO $9,347, 419,494.

Italijai paskolinto $1,620,922,- 
872.

KASHLNGTON, sp. 18. — Iž
do departaiihentas šiandie pra
nešė, kad Italijai iki šiol tapo 
paskolinta vienas bilionas šeši 
šimitai dvidešimts milonų devy
ni šimtai dvidešimts du tukstan 
čiai ir ašluoni šimtai septynias 
dešimts du doleriai. Visa tal
kininkams paskolintoji suma šie 
kia - $9,347,419,494.

True translation filed \vith the post- 
nia.ster at Chicago, III. Oct. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Francuos Kariuomenės
DEMOBILIZACIJA BAIGIASI.

Keturi milijonai kareivių jau 
paliuosuota.

PARYŽIUS, sp. 18. - Prane
šama, kad Franci j os armijos de
mobilizacija kone visiškai užsi
baigusi. 101,000 oficierių ir 4,- 
322,000 kareivių jau paleisti į 
namus.

praktiškų bandymų” ir jeigu 
teisių“ Borisui, .He pavyks, pranašaujama dide

lių atmainų gatvekarių siste
moj.

kapitalistų ir militaristų kontro 
lei, kurių agentai galėtų gauti 
tinkamiausių vietų naujojo ca-

Von Klučk žada paramos prieš 
bolševikus.

MA1NZ, sp. 19. - Vokietijos 
oficicriai ištikimai kariaus greta 
savo senųjų priešininkų, jeigu 
lik talkininkai paprašys Vokie
tijos .padėti jiems kovoj su bol
ševikais — pasakė generolas 
von Kluck.

Talkininkai yra visiški bejie- 
giai kovoti prieš bolševikus be 
Vokietijos pagelbos. Visiškai ne
paranku blokaduoti tokias pla
čias sienas, kaip kad Riksijos. 
Jeigu toji blokada ir butų pasek
mingų, tatai nereikštų veikimų 
tik prieš bolševikus, bet prieš 
Rusijos žmones.

Vienintelis dėl talkininkų ir 
Vokietijos būdas sumušti bolše
vikus yra: pralieti antpuolį nuo 
sausžemio ir jūrių.

ŠALYJ ESĄS BADAS CUK
RAUS.

Bet pirkliai turį ko parduot į už
sienį.
NEWYORK, sp. 20. — Ne\v 

Yorko prieplaukos darbininkų 
streikas atidengė dar vieną pa
slaptį. Iki šiol visuose laikraš
čiuose bubnyta, kad šalyje nesą 
cukraus ir kad todėl jo kainos 
taip nesvietiškai kįlanČios. Da
bar paaiškėjo, kad “kur-nors” 
guli net dvidešimts du milionai 
svarų 
eilios
sienį. Bet negalį būt išsiųsti tik 
dėlto, 
krauti ta cukrų į laivus.

cukraus. Jie laukia savo 
būti išsiųstos į už-

kad dabar nėra kam su-
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True IrnnsinHnn filed with the pnsf- 
master ai Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as requirc(l hy the uct of Oct. ft, 1917

METALO DARBININKŲ 
STREIKAS BERLYNE

‘ UŽSIBAIGĖ.

BERLYNAS, sp. 18. — Meta
lo darbininkų streikas Berlyne 
paskelbta užsibaigusiu, šalies 
gynimo miiusteris, Gustov Nos- 
ke, kalbėdamas steigiamajam 
susirinkime be kito pareiškė, jo
gei jo kaltininkai busią tinka
mai nubausti delei “trukdymo 
svarbios visuomepinjam gyve
nime industrijos”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 20. 1919 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,1917 

į 5,724 KARĖS KONTRAKTAI 
DAR NEAPMOKĖTI.

VVASHINGTON, sp. 18. — 
Karės departamentas ki šiol dar 
turi 5,724 karės kontrauktus, 
kuriuos reikėtų likviduoti.

Visa tais kontraktais padary
toji suma siekianti virš 1,600,- 
000 dolerių. Oficaliai aj>skait- 
liavimjai tečiaus sako, kad juos 
busią galima likviduoti su trims 
šimtais milionų dolerių. Nuo 
mušiu pertraukos iki šiol jau 
likviduota 22,611 kontraktų, ku
rio siekė 2,000,000,000 dolerių, 
už kurious tečiaus kontrakto- 
riams buvo apmokėta 309,000,- 
000 dolerių.

NAUJAS VULKANAS DIDJU- 
RIO DUGNE.

HILO, T. H., sp. 20. • Vie
nas plaukęs netoli Havai salų 
laivas vakar čia pastebėjo stip. 
riai verdanti vandenį. Manomia, 
kad tai paeina nuo atsidariusio 
juros dugne vulkano.

True IransMion filed wlth the post- 
tnaster at Chicago, 111. Oct. 20, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

BRUSSELIS, sp. 1<\ — Visa 
kas jau prirengta, kad pradėjus 
gražinti Belgijai karves ir ark
lius, kurie buvo vokiečių už
griebti. Tai bus padaryta, kada 
įvyks atsimainymas ratikuo- 
tąją sutartimi. Vokietija da-. 
dar padalinta į penkiolika aps
kričių. Kiekviename jų nužy
mėta koncentravimo stotis, per
kūnas Vokietija persiųs 92,000 
karvių ir 10,200 arklių.
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Kas Dedasi ..Lietuvoj
Mirties bausme — 

ne pramoga

laiku buvo

Pora sųvaičių atgal plėšikai, 
užpuolę vienų Vilkaviškio žyde
lį, ėmę jį smaugti, reikalaudami 
pinigų. Laimei 
pranešta milicijai, kuri ir suė
mus piktadarius. Teismas nu
teisęs 3 iš jų mirti n. Teismo 
nusprendimas (sušaudyti) buvo 
įvykintas viešai: 3 4 vai. po 
pietų netoli miesto “Vilkaviškio 
piliečiai,*’ lai pajutę, kas gyvas 
skubinosi į žudymo vietų, kad

gos.’’ Čion prisirinkę ir pėsčių ir 
važiuotų, jaunų ir senų “buržu
jų** su baltomis apykaklėmis ir 
apdriskusių proletarų. Vienu 
iridžiu, visas miestas kaip pasa
koja, susirinkę ant kalnelio pa
žiūrėti to dar nau jos rųšies spėk 
taklio. Vieni verkę, kiti juoka
vę, treti meldęsi, ketvirti keikę, 
švilpę ir tt. Sunku esą įsivaiz- 
linti ncmačiusienis kas tai bu
vęs pąr “reginys.“ Buvę kaip 
pmsakoja. girdėtis net panašių, 
pasikalbėjimų: — 
kaip tamstai visu
— “Puiku, puiku,“ atsakydavęs, 
jei jau ne žodz^, tai bent širde
le, akutėmis ir visa savo išvaiz
da kaimynas. Matyt, teatruose 
net už pinigus nematydav/ pana 
šių taip naturališkų žmogaus gy 
veninio dramų. Manau, kad, 
jei toki ąr jiems panašus “spek
takliai“ atsikartotų dažniau, tai 
“teisieji Vilkdviškio piliečiai,“ 
pamirštų kinematgrafą, nusto
tų lankę vakarus vakarėlius 
ir kitokios rūšies pramogas. 
Vieton to viso gal tuomet tik 
atsirastų “ant kalnelio“ jau, 
tiesa už miesto suolelių, o tur
tingesniems ir ložų; viens-kits 
sumanesnis įsigytų binoklį (žiū
roną), kad arčiau neleidžiant, 
galima butų nepražiopsoti jo
kios smulkųienos iš tos tikrai 
jau naturališkos žmogaus gy
venimo tragedijos. Jei taip bu- panašias

tai atrodo?

lų, matyt, grįžta vėl senovės 
Rymo CaesariV/, seniai jau už
imti, klikai, kada “pilietis** (tik 
ne Vilkaviškio, bet Rymo) galė
jo “gėrėtis** garsiame amfiteat
re, žiūrėdamas, kaip draskė, 
kankino ir žudė kaltas ir nekal
tas aukas.

Jei karas—'kaip lygiai ir mir
ties bauslmė - šių dienų tipys- 
tovose <įyr laikomas neišvengia
mu, neprašalinamu ir teisimas, 
kenčiamas lik kaipo “maltini 
necessarium“, - • karas, kuris, 
kaip yra pastebėta, nemaža žino 
nių taip permainąs, kad atėmi
mą žmogui gyvybes laiko labai 
paprastu įvykiu, — tai, beabe- 
jo, ir čion ]»uiašus “spektakliai“ 
daro savo įtaką į žmogaus są
monę, šipindami slopindami 
jautresnius, kilnesnius žmoniš
kumo jausmus. Bet jei karas, 
mirties bausmė, šiandien neiš
vengiami, tai bent panašius 
“spektaklius“ norint visados ga
lima prašalinti.

Tokius “spektaklius“ (t. y. 
viešus, iškilmingus žudymus)

reikią pakelti shVo balsą prieš 
panašius gyvenimo nenoiunalu- 
mi^ kad jie nepakenktų kartais 
ir mums patiems ir jaunajai mu 
sų tėvynėje. —- Jonas.

[Kauno “Laisvė*']

N. Žagarėje labai plačiai ja
vais ir gyvuliais spekuliuojamu. 
Per Žagarę ir jos apylinkę išve
žama tūkstančiais purų javų ir 
šimtais piujų mėsos ir visokių 
kitokių dalykų, šimtai įmes

mjs. Nuo piktadarių rankos l Dabar apie musų gyvenimų.' 
žuvo Šie žmonės: Mamytė jau nedaug ką gali,

1) Juozas Stankevičius iš Ob- sveikatos neturim Aš cinu fab- 
šrutų (Paežerių valsčiaus). (rikan; yra pas mus maža linų 

; uždirbu nors ne 
daug, bet šiaip taip galimtu pra
gyventi. O sesytė tarnauja so
džiuje. — Šiuo kartu likite svei 
ki. Jus tikrai mylinti duktė, 
Julija.

P. S. — Tėvel, gal žinote, ką

2) Uršulė Bereikiutė iš Pusta- verpyklėlė; 
pėdžių (Vilkaviškio valsčiaus), daug, bet š

3) Vincas Kurnėta iš Nauji
ninkų (Kaupiškio vals.)

* 4) Mačiulis iš Kibeikių (Kau
piškio vals).

5) Antanas Vingilis iš Bude-
žerio (Vilkaviškio vals.).

Panedėlis, Spalio 20 d. 1919

KLEIN BROS
H AISTE I) IfflŠOth STS

IšpardavAnas
Utarninke

pvigubi ženkle
liai Utarninke

Eksproprijacijos <fai.HU bu- Pran« šaulį? Nori žinoti

ką, ’ vargu bau galima pateisinti no- 
fru atgrąsinti jais (“spektak
liais“) kitus nuteistųjų profe
sijos draugus nuo paiuišių dar
bų* už kuriuos taip smarkiai 
baudžiama. Galvažudžiai — 
pnifesionaJai ir be tu jau pui
kiausiai žino ir siyįranta, kai 
savo darbais stato savo gyvybę, 
savo galvų pavojum Priminti 
bausmės smarkumui - užtek
tų viešai paskelliti, kad toki-tai 
subjektai už tokius-tai prasikal
timus nubausti mirtim. Papras
tieji gi piliečiai išvengtų tuomet 
progos nuodyti teršti savo sielą 
žudymų reginiais. Juk tai vi
suomenės demoralizavimas, 
žmogaus sielos kultūros stabdy
mas, jos griovimas, o tuo pačiu 
jau slopinimas naujai atgimstan 
čios tėvynės.

Užtat visuomenė turėtų rink
čiau pažiūrėti į tokias ar joms 

praiųogas4 ir, kur

gražius pinigus ir lengvai pra
gyvena bo darbo, užtenka jiems 
po sodžius rtr nuo rinkos supir
kti javus ir kitokius maistinius 
dalykus, o atvažiavę iš Kuršo lat 
viai spckulentai gerai popiero- 
inis užmoka, nes nuvežę Min
taujon bei Rygon paima dešimtį 
sykių dauginus, Žagare stovi ant 
pat Kuršo rubežiaus ir į Mintau
ją 6 mylios, o į Rygą 12 mylių, 
todėl didesnė *pusė Žagariečių 
ūkininkų užsiima spekuliacija. 
Savo javus išvežioja, supirkinė
ja iš kiti^ir dienoinįs (jei ne
gali, tai naktimis) dumia Min
taujon bei Rygon, Grįždamas iš 
Mintaujos buvau sutikęs apie 
200 kelyje vežimų su javais, 
mėsa, kiaušiniais, sviestu ir tt. 
vien paŽįstalmų iš Žagarės pa
ra p. neskaitant pėsčių ir nepa
žįstamų. Yra atsiųsta keletas 
milicianlų iš Šiaulių ir vienai 
žydas. Vietiniai 6 milicijantai 
yra žmonės teisingesni ir uolus 
savo piedermių pildyme. Šiau
liškius reikėtų grąžinti šiauliuo- 
sna, o Žagarei milicijantų pa
rinkti iš vietinių pažįstamų ir 
(torų žmonių. Čia yra tikrai 
geras milicijantas Petras Rima
vimus, bet šiauliškiai girdėt jo 
neapkenčia. Jei minėtas mili- 
cijantas butų paskirtas virsimu 
ku, tai galima butų laukti geres
nio milicijos sutvarkymo.

ši nga Ii s.

Vilkaviškis (Suv. g.) šioje 
apylinkėje astuonių mėnesių bė- 
gyj padaryta net apie 
proprijacijos, iš kurių 
baigėsi baisiomis žmogžudystė

5-kios

NAUJIENOS
■Jau Eina

ETUVON

Kaipo atmintį ir Dovaną
savo giminėms Lietuvoje,

išrašykite jiems Naujienas
C

NAUJ N V Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo ajpiginta^ 
metalus $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

davo net dienomis. Žmones upė 
me didžiausia panika. Kiekvie
nas turintis šiek-tiek skatiko 
jautėsi lyg nesavyje. Tečiau pe
reitųjų žiemą mplicijantams, 
apie keliolikų plėšikų sugavus 
ir Vasario 11 ir 23 dienų apie 
4 jų karo teismo sušaudžius— 
plėšimai aptyko bent ligi birže
lio 21 dienos; n.es birželio iš 21 į

jo žmona, musu giminaite. J.

Iš

puolė vieną Vilkaviškio gyven

sumušė jo šeimynų, o atvykus 
milicijai net šaudė į jų, sužeidė 
milicijantų ir užmušė jo arklį. 
Karo Teismo nutarimu tris plė
šikus, būtent: černeckį, Juozą

birželio šių metu 3-čią valandų 
39 m. po piet už miesto, šalo 
Marijampolės plento sušaudė.

— A. Kalinys.

Laiškai iš Lietuvos

Iš Plungės, Telčiu apskr.

Starkiškię, Utenos apskr., 
Antanui Baniui, Kcnosha,

\Vis., jo gimines:
Pas mins per šiitų karų daug 

žmonių išmirė ir daug sirgo. 
Baltinas, Antano krikštatėvas, 
mirė, taipgi mirė Kileviškių Ba- į 
nys, Rūdiškio šūkis, Denišiunų 
Rožanckas su savo drauge. Par 
šį kartų gyvenimas sunkus buvo. 
Kaip su vokiečiais gyvenom — 
apie tuos gyvulius aprašysiu, 
ale sunku bus tau ir suprasti, 
kaip jie viską iš mus imdavo, 
kaip mes viską nuo jų kovojo
me. Kas pamatė, kad atjoja 
vokiečiai, tuoj visai uličiai pa
sakė; tai mergos pagriebusios 
karves veda tempiat tai užu klo 
jimo, tai užu dienodaržio, tai 
kajnaron arba stancijon, ir kai- 
kadia kielių įveda. Arklius vai
kai užsėdę joja poknistin arba 
akmenon arba Okničių kriimon. 
O kad atrasdavo par neiščėstį, 
tai prašydavom, kiaušinių duo- 
davom /rba sviesto — ir atiduo 
(tavo. Anie paskui kiaušinį to
li seklų. Buvo neva Ina laikyti 
daugiau kaip vieną kumelę, vie
nų karvę, vienų kiaulę, vienų 
avelę, o mes laikydavom kiek 
kas išgali. Paršiukų kai pas- 
kerzdavom, tai svilindavotn nak 
ii; mjėsų kavodavom, ar patvo
riu nu.mesdavom, ar ]>o šiau
dais p ikišdavrim, paskui žiū
rim. Kad klausia mėsos, tai 
vienas sako, kad mėsų musų šu 
nes suėdė, kitas sako: musų ka
tės suėdė — tai vis taip ir gy
venom, ale bet sotus - buvom. 
Taip ir su duoAMl ,bųvo, tik pe
lės krivi(Hjaįi'!|lWV: hado-ttm* 
sų krašte nekentėm'. O ten, užu 
Utenos, į Dvi neką, į Švenčionis, 
tai daug badu išmirė. Į mus at
eidavo iš ten kalėdotų — su* 
diena pareidavo po 50 žmonių, 
valgyt prašydavo. Neatsąkyda- 
vęjm, duodavom ką turėdami. 
Dabar jau mažiau ateina.

Vasarojus šiemet geras, ru
giai gori. Pradėjom vežti, ale 
sulijo. AjJe brangumą baisu 
ir aprašyti. Grudai, pigiausi, 50 
rublių pūdas. Gyvuliai — ar
klys, kur dar*twieina, lai 1 tuks
iantis, o kur geresnis tai 8 ir 14 
tuksiančių; karvės ]k> 6 tuksian
čius moka, avelėms po 5 šim
tus, vi/tai 50 rublių; kiaulei, 
kaip kokio riebumo, nė čienios 
nėra. Mes turim 2 karves, 2 
kumeles, 1 kumelį, 1 šiųmetį 
kumeliukų ir kumelytę aknis- 
tų veislės. Nuo vokiečių iškavo 
jom, nors sunkiai. Apie rubus 

kokius namie suaudė, tokie 
geri; apsiaut — kaip yra, taip 
gerai, o su pinigais — kaip tu
rim, taip ir apsieinalme. Pinigų 
visokią yra, turime jų šešių ka
ralysčių.. . O blaivas kazokai iš
vogė. Prašytume, jei butų ga
lima alsiąst gerų britvų ir aku- 
liorių: sunku apsieti be jų. Bu 
tų gerai ir apsiavimas, ale sun
ku atsiust.

ir Mergaičių Švarkai
Superior Fasliion Corr.’j. 1333 Broadvvay, 

New York, pardavė mums savo sandėlio ant- 
virfio 20000 gražių drabužių negirdėtomis 
kainomis, čia yra daug pavyzdžių, šitas iš
pardavimas bus didžiausiu nuotikiu ploščių 
Ir siutų istorijoje. Pirkinys yra sezono li
kučiais. šitomis kainomis nenupirksi drabu
žių niekur. Mes žinome, kad taip yra. Jei 
ketinate pirkti, tai pirkite dabar —

Superięr Garment Kompanijos 
$22.50 žieminiai švarkai iš Ti belini u vilnų 

Madingi šilti ir tvirti žieminiai švarkai 
moterims ir mergaitėms; parodyta viena 

mada. Didelės apikaklės, plynos arba apsiū
tos šilkiniu pliušų; guzikais aptaisyti; lan
geliais ar įverstai sumestais užpakaliais; 
diržuoti; juodi ir pilki — 22.50 švar .$4 i.45 
kai; specialiai ....................... I "T

Dydžiai 16 iki 20 mergaitėms 
Dydžiai 36 iki 46 moterims.
Superior Garment Kompanijos 

$.32.50 Žveminiai švarkai
Geros rųšies Šilkinio pliušo $23.69

Moterų ir Mergaičių švarkai geros rųšies 
DoPmuio ar llind and llarrisono šilkinio 
pliušo. Didelės gražios apikaklės, kurios ga
lima dėvėti atlenktos ar užsegtos augštai i»o 
kaklu; pusiau atsikišusiu užpakaliu; pliuši
niais guzikais aptaisytais iš šonų, su diržu 
iš pryšakio; pilnai 48 colių ilgio; $*^0.69 
pamušti nerdėtu, po ................

Dydžiai mergaitėms 16 iki 20 metų 
Dydžiai moterims 36 iki 46.

Paprasti ir nepaprasti dydžiai 
Moterų ir mergaičių 

$20.00 šilkinių ar Seržinių
Dresių

$13S8

$27.50 kailiu aptaisyti ševioti-
niai veluriniai švarkai

S1g.98
Gražios <lresės iš geros rų

šies salininio mesalino, šilki
nio popiino ar vienų vilnų ser- 

,Žo; gražių apskritimi kaklu iš
vaizdų su stulpuotomis nėrinių 
ar džiordžėtos apikaklėmis, ki
tos aptaisytos šilkine pyne; 

tiesių modeliu, diržuoti; adyti, 
plynai pasiūti, karoliniai mo
deliai; visi naujų šešėliu, tarp 
tų juodas ir jūrinis; dydžiai 
moterims 36 iki 52; mergai
tėms 16 iki 18 ir 20 metų.

Moterims ir mergaitėms žie
miniai švarkai geros rųšies 
vilnonio vehiro, liuosai atsiki
šusiais ar pusiau pritaikytais 
pečiais, su diržais iš pryšakio; 
guzikais aptaisyti, gražios di
delės apikaklės zuikio kailio, 
kitos iš šilkinio pliušo 
ni iki pusei pamuštą $<Q.' 
kiti perdėm, po .... Iv

B. Grabauskiui, 3203 So. Hal
sted st., Chirago, rašo jo duktė:

Augs. 3, 1919.—Brangus tė
veli! Esame gyvos ir sveikos— 
mamytė, Bronislava ir aš. Neap- 
sakyt negalime, kaip nudžiugo
me sulaukę laiko. Sveikina Jus, 
taipgi sveikina Liudvika ir Ma
rytė, o bobutė jau mirė 1916 
melais. Maryte ištekėjo, o mes 
gyvename be jokios permainos. 
Be abejo, karas nemeilus svetys. 
Nors pas mus mušiu nebuvo, 
bet teko nemažu pakęsti. O lai 
vokiečiams parėjus. Jie sau 
viską glemžė, o mums tik palik
davo paskyrę pirmiau 15 svarų, 
paskui 12 svarų, ant galo tik 9 
svarus mėnesiui avižinių miltų 
duonai, o kai kada ir tų netek
davo. Ūkininkams tai geriausi 

'iinetai. Nors vokiečiai ir atimda 
vo, bet mokėjo ir paslėpti, ir už 

’ tai paskui ėmė didžiausius pini- 
| gus. Žinoma, beturčiai pirkti 
n.egalėjo. Bet dabar, valdžiai 
parėjus j lietuvių rankas, kur
kus geriau. Nors vis liek reikia

i dąi’ brangiai mokėti už viską, 
'bet vis lik kainos prieinamesnės, 
i ir uždirbti galima daugiau; o
vyrai uždirba ir gana gerai, nes 
mat jų sumažėjo. Vokiečiams 
esant turgui buvo uždrausti, o 
dabar visko pilni lig soties, lik 

į pinigų reikia turėti. Gyvulių
irgi priaugina kasmet. Kainos 
maždaug tokios: rugių ir kvie
čių pūras 60 70 rug., miežių 

140 50 rub.; karvįu( vidutinė
kaina 1,000 rub.; paršas žiema- 
mitys 2—3 šimtais rub. Dabar 
gyvename ne taip blogai. Yra, 

' žinoma, tokių, kur labai nuken
tėjo, o ir dabar dai*kenčia, ba
dauja, menkai pavalgę, o lab
iausiai tai moters su vaikais, pa
likusios be vyrų v— ar tai karau 

1 išėjusių, ar Amerikoj esančią. 
1 Dėlto, kad pas mus nėra dar ge
ros tvarkos. Kas pats užsidir
ba, tam nėra bėdos, bet silp- 

i njems ne kas tepadeda. Nors 
j jau yra tveriamos draugijos, 
prieglaudos, bet tiek daug yra 
tų vargšių našlių, kad negalima 
kaip reikiant jas aprūpinti.

Be. abejo žjnote, kad li0’.u- 
! viai'jau tvarkosi saviškai; ir 
kad nesiaustų pakraščiais krau
geriai priešai, tai ištikrųju bu
tų malonus gyvenimas. Dabar 
kur nehd, visur išgirsi lietuviš
kai kalbant. Jaunimas labai pra
dėjo skverbties į mokslą. Nero- 
kiąjįjant pradet^amųjuj mokyk
lų ir sodžiuose esančiųjų, jau 
steigia visur augštesniąsias mo- lenkų, kad

et ir pas imus, Plun- ranka nepaimtų. Viso nemož-
rugsėjo 9 dieną Otsidarys na surašyti, daug rašymo; ir ši-! ninku, kurie pažino jį per tuos į lygiai mokama įvairiose valsli- 

Yra užsirašiusių las naujynas kažin ar suprasi dvejus metus, o kiti liudininkai j()«e, vienur daugiau, kitur ma- 
Prašo'm svei- gali būti iš tų valstijų, kuriose ' žiau.

Bolševikų jau nebėra. Juos 
. išvarė., dėkui, Lietuvos kariuo
mene. Kad bolševikai butų il-

vie-
98

Superior Garment Kompanijos 
$50 nepaprasto didumo švel
nios gelumbės ar Kersey švar

kai.
Diktoms moterims žieminiai 

švarkai puikios, rųšies vienų 
vilnų švelniosios gelumbės, 
Kersey ar šilkinio pliušo; gerai 
pasiūti, perdėm salynu pamig
ti ir su pamušalu viduj; dir
žuoti, kriaučių darbo, guzikais 
aptaisyti; juodi, jūriniai, pilki 
; v taupė; dydžiai 46 $OQ.75 
iki 51, po ................ v v

Superior Garment Kompanijos 
$15 margaitėms pavyzdiniai 

žieminiai švarkai $10.95
Šilti tvirti žieminiai švarkai 

mergaitėms nuo 6 iki 14 metų, 
padirbti iš geros rųšies vilno
nio veluro; didelės apikaklės 
šilkinio pliušo ar bebraus; dir
žuoti pusiau palaidais užpaka
liais, pilnai pamušti perdėm; 
spalvos: pilkai jūrinė, pekini- 
nė, stirninč ir burgun- $«| ft.95 
dinė, po .................... J V

PIANAI IR GROJAMIEJI PIANAI
........

ijos (iš Milwaukee) visa paroda. 
Kiekvienas šitą iii;truriien(y yra 
naujątukas ir padirbtas vieno se
niausią ir ištikimiausių dirbėjų. 
Čia yra ntsjaprasta paroda.

Naujas

tujas

$400
$500
$550
$650
$800

Planas $325
Pianas $400
Grojikas $435
Grojikas $520
Grojikas $660

Lengvos išlygos — Be palukų. Šuo 
las ir pala su kiekvienu Grojikliu

Pilietybės klausiniu -------------------------------
NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Daugelis lietuvių nežino! kaip 

tapti Suvienytų Valstijų 'pilie
čiu. Yapč daugelis nežino, kaip 
ilgai reikia išgyventi Suvienyto
se Valstijose, kol tapti pilnu pi
liečiu. Pirm negu paduoti pra
šymą pilnųjų popierų, įstatymai 
reikalauja išgyventi mažinusiai 
penkerius metus ir turėti pir
muosius popierius per dvejus 
metus.

ateivių išskyrus jurininkus ir 
kareivius. Iš jų tereikalaujama 
tiktai trejus melus išgyventi, 
per dvejus metus turėti pirmuo
sius popierius ir garbingą iš tar 
nystės •paliuosavimą. Tas išė
mimus taip-pat yra prilaikomas 
prie jurininkų kurie dirba ant 
Amerikos pirkliškų laivų.

Yra daug atsitikimų kuriuose 
žmogus negali visų paskirtą lai
ką išgyventi vienoje vieloje. 'Po

giau įsigyvenę, tai badu butume kiliose atsilikimuose, jei norima
• v ' • * • 4 V • « * 1X1išmirę visoj Lietuvoj. Dabar 
visiems akįs nušvi/to. Dabar tik 
žiūrim ir bijom, kad anie vėl ne 
sugrįžtų nuo Dvi neko.

Prašom atrašyt mums apie 
Ameriką. Pas mus visaip kalba,1 
kad Amerika duoda Lietuvai pa kia dviejų liudininkų iš 
mačią, ale nežinom, kas duoda, valstijos, 
ar valdžia, ar In.usų krašto lie-Anid'uotas 
tuviai. Ir mirs lak(a,i bijomos i o prašymo davėjas

Lietuvos po savo nes Ncvv Yoike t ik'dvejus me 
tujs, užtenka tik dviejų lindi

tapti piliečiu, reikalaujama dvie 
jų liudininkų pasirašyti ant pi
lietybės popierių aplikacijos iš 
kiekvienos vietos kurioje aplin- 
kanlas gyveno. Jeigu gyvenimo 
viela yra kitoje valstijoje, įei

tos 
Jeigįi prašymas yra

kyklas.
gčje
progimnazija.
daug, net paaugusio jaunimo; kaip surašialn.

mo-’kinl visus pažųstadnus, Joną ir jis pirmiau gyveno, t y. jei jis 
i ir Povilų. Sudiev; pasiliekami svei- gyveno per pirmesnius trejus 

ki Antanas, Mama ir l ėlė. melus Ohio valstijoj, pcrsikraiu

net ir žydai ir jie noriai 
kinasi lietuviškai. Valdžia 
mokyklos katalikiškos.

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglą kalbos.

Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
‘ ritmetikos.

5) Algebros, Geometrijos ir kitų 
matematikų.

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

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslų, kad su jo 

i pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Pelei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

3)
4) fa
5) Al

sčius į Ncw Yorką, reikia turėti 
patvirtinimą nuo dviejų liudi
ninkų iš Ohio. 'I'okiame atsitiki
me. jam yra duodiama aplikaci
ja, su kuria galės gauti ]xdiudi- 
jimus nuo Ohio valstijos liudi
ninkų. 'fa aplikacija yra siun
čiama i Natūralizacijos Biurą 
ir paskįrlu laiku jam praneša
ma, kada liudininkai bus priim
ti. Tada a plika n tas apie tai 

yra išgyve- praneša savo liudininkams ir
- pasako, kad jiems reikės pribu-
- U. Už išgavimą paliudijbnų ne

Skaitykite ir Platinkite 
0 M A IT I 1 I? AT A Q ”



Panedėlis, Spalio 20 d. 1919 NAUJIENOS, Chicag.o

Į k 0 R E S PO N D E N CI JOS
WATERBURY, CONN.

Iš motery veikimo.

Spalių 10 dieną įvyko LMPS. 
12 kuopos susirinkimas. Kaip 
pasirodo iš kuopos susirinkimų, 
tai moterįs dar neguli savisto
viai tvarkyti savo reikalus, 
kiekvieną jų susirinkimą ateina 
tie “tikri“ darbininkų, išganyto
jai ir pasako joms, kas reikia, 
idant “neatsitolinus“ nuo prole-

• lesnės nares, kaip tai: Bara no us- 
I kienė, Pruselaitienė, Nainienė ir 
kitos visai Liovę lankyti susirin
kimus. Tuo labiau, kad “komu
nistės“ pradėjo vilioti visokias 
gatvines moteris, kad tik suda
rius didžiumą ir paėmus viršų.

Be veiklesniųjų moterų 
“komunistėms“ sunku veikti. 
Nėra net kam protokolo 
parašyti. Užtat ir prisieina krei 
pties į draugus, kad tieji paro
dytų joms “tiesų“ kelią prie

Tuosyk viena nare pasakė, Paskui liko nutarta, kad vie 
kad tas “draugas“ jokių slaptų na knygininke be valdybos ži 

susirinkimų nelaikęs ir nieko 
neišmetęs laukan. Pagalios, ji 
pareiškė, kad tas šmeižikas bu
vo apsiėmęs rinkti aukas strei
kierių fondan, bet niekuomet jų 
nerinkęs. Esą stebėtis reikia, 
kaip tas kapitalistų bernas dar 
drįstąs šmeižti kolmitetą.

Pasiprašo balso Andrulevi- 
čius. Jis drožia: “Tai čia apie 
mane ta moteris kalbėjo. Bet aš 
turiu pakartoti dar kartą, kad 
visa, ką sakiau aname susirinki

iiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiihiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiii»iiiiiiiiii^

"Komunistų“ draugės savo 
gabesnes ir senesnes veikėjas 
tiesiog ignoruoja. Girdi, lkain 
jos nepritaria jų “revoliuci
niam” veikimui.

Taip dalykams susidėjus, veik

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojam ir Chirurgas 
Ofisus: 10900 S. Michigan Avė.

Tel .PuUman 342. Hoseland. 
Rezidencija: 4515 So. Wood St.

Tel. Yards 723. Chicago, III.

Menamame susirinkime vai
dyba išdavė raportą. Paskui se
kė raportas streikierių bylos ve
dimo komitetas. Raportams 
pasibaigus, viena komunistė pa
aiškino, kad LPLD. 28 kuopos 
susirinkime vienas draugas “ko
munistas" pareiškęs, jogei ko
mitetas viską slaptai veikiąs ir 
nenorįs įsileisrti draugijų dele
gatus. Mat kartą tą “komunis
tą“ slaptas susirinkimas išpra
šęs lauk.

300 angliakasių reikia, jei galima, su Illinojaus valsti
jos paliudymais. Taipgi prityrusių angliakasių, ku

rie greitai gali gauti paliudijimus. Mes taipgi galime panau
doti kompaninius darbininkus.

Anglys 8 pėdy augščio
Nei g: F.o, nei vandens nėra, penkios kasyklos čia pat 

prie augančių miestų \Vitt, Hillsboro ir Nokomis, III. Uni
jinės kasyklos — mokestis kompaniniams darbininkams 

$4.75 iki $5.54 į dieną.

Nors moterų kuopos delegatės 
nieko nesakė apie tai, kad kas 
nors butų slepiama nuo jų, vie
nok. nares pritikėjo tum žmogui 

ir nutarė kol-kas neskirti aukų. 
Esą reikia palaukti aiškesnių 
žinių.

Vėliau buvo išduotas raportas 
iš koncerto, kuris buvo sureng
tas senutės Žemaitės naudai. 
Taip visur ir buvo garsinta. Po 
ilgi) ginčų nutarta nuo koncerto 
likusius pinigus neduoti Žemai
tei. Ir kas galėjo manyti, kad 
tos “komunistės“ teturėtų tik 
tiek gėdos ir sąžiningumo. Jos 
tiesiog i>er akis apgaudinėja pub 
liką. Juk daugelis žmonių ėjo 
j tą koncertą tik todėl, kad jis 
l>uVo rengiamas Žemaitės nau
dai.

Maža to. Tą koncertą suren
gė viena Baranauskienė ir ji 
darbavosi išsijuosusi, kad tik su
šelpus musų gerbiamą rašytoją. 
O tos, kurios nei piršto nepaju
dino dalei to koncerto surengi
mo, drįso taip begėdiškai pasi
elgti. Negana to, “komunistas“ 
Bartulis patarki išrinkti komiai-

nios negalėtų išsirašyti knygų. | 
Girdi, dabar išsirašoma knygų g 
iš “Naujienų“ ir “Kelejvio.“ Jos g 
darbininkams jokios naudos g 
“neneša.“ Kalba Bartulis: “Drau == 
gės, tos knygos, kurios ligi šiol i 
buvo išleistos, dar yra pakenčia ! 
mos, bet dabar leidžiamos yra B 
mums, “komunistams,“ kenks-1S 
nuogos.

Tuosyk knygė Baranauskienė 
atsisakė užimti ant toliau tą vie ■ 
tą. Esą aš platinsiu tas knygas, g 
kurios yra naudingos ir kurios g 
žmonėms labiausia tinka.

Taip tai veikia musų “komu- H 
nistės.“ Jei reikia, jos nesustoja ; 
net prieš ivt-viriį imą
publikos. ---- Dėdės draugas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Vietos saliunininkai, kadangi === 
degtinės jau stoka, mtonosi ją s 
namie fabrikuoti iš visokių bru- g

fine, tai kažinkoks smirdąs vau- == 
duo, tikri nuodai, bet žmones fH 
negali nuo svaigalų atprasti ir 
slaptomis geria kad ir biaiuriau
šių smarvę. — Ukin. Dagilis.

y --- UI ■ —------------------------ -- - ■ - -  I —

Darbo Laukas
KAIP PLIENO TRUSTAS BAN
DO SULAUŽYTI DARBININ

KŲ STREIKĄ.

Atsižinojimui rašyk pus p. M. Papir, Room 407, No. 2 

Smithfield St., Pittsburgb, Pa., arba ateik tiesiog į Illinois 

Co:J Properties; Witt, Hillsboro ar Nokomis, Iii.

sako tas prežodis — kuo pats 
kvepia, tuo ir kitą tepa. Tas 
šaunusis “komunistas” rengė 
kadaise. LSS. 34 kuopai vakarą, 
o apyskaitos ir iki šiai dienai ne- 
pridavė. Ir jis dabar deriguoja 
ne tik moterų, kuopai, o ir ko
munistams; ir tol donguos, kol 
vėl jam nepasiseks kokios nors 
kuopos vardu surengti teatrą...

NAUJIENOS

S su pažymėjimu 
•bininkiškų, ame- 

Naujienų

Šiuo paskelbia, jog visiems savo skaitytojams 
duos DOVANŲ—puikų, gražiai nupieštą sieninį 
KALENDORIŲ 1920 MET 
visų svarbesniųjų švenčių
rikoniškų, tautiškų ir katalikiškų.
Kalendorius bus atspausdintas ir bus išsiuntinė
jamas skaitytojams apie gruodžio mėnesio pa
baigą.
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LAIVAS I LIETUVA
Sekantis laivas su visokiais siuntiniais išeis iš New 

York’o prieplaukos apie 10-tą dieną Lapkričio (Novem- 
ber) ir pasieks Lietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums savo siuntini vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siuntinys bus pasiustas i Lietuvą ki- 
tu laivu paskiaus,

Lithuaman American Trading Co
(Naujas Antrašas)

680 Fifth Avenue, NEW YORK CITY, N. Y.

GARY, 1ND. -— Čia paduoda
ma tik mažytė dalelė tų nuo ti
kiu, kokie atsitinka pas mins kas 
dien. Jau Naujienų skaitytojai 
žino, kad Gary, Ind. plieno dar
bininkai nebepakeldami ilgų ir 
sunkiu darbo valandų# metė 

ar-darbą, tą darbą, be kurio 
bininkai negali gyventi ir 
jau ketvirta savaitė kaip strei- 
kuojam ir vis dar galo streikui 
nesimatyti.

Nors koreiviais užpildyta vi
sos gatvės, kratos ir areštavimai 
nekaltų darbininkų daromi kas 
dien, vienok darbininkai ali- 
kosi didžiausios vienybės.

Žinoma, atsiranda vienas, ki
tas judošius, kuris parduodamas 
kelias dešimtis tūkstančių bro
lių darbininkų, eina streiklau
žiai! t i, bet tas mažai ką reiškia, 
nes kiekvienas žinome, kad tie 
kelios dešimtis žmonijos atma
tų negali užpildyti streikierių 
vietų ir darbą atlikti, o ir jie 
galų-gale turės ką-nors daryli, 
kadangi darbininkų vienybe vi
ską pergali.

Plieno trustas visais į mano
mais budais, nors nepasekmin-

kailis. Pripilia pečius smala, 
taip kad visi kaminai rūksta ir 
paskui išdidžiai paskelbia:

—Žiūrėkite, ve, kaminai jau 
rūksta, tūkstančiai streikierių 
sugrįžo prie darbo.

Bet streikierių tuo neapgausi. 
Jo prityrusi akis mato, kokie 
tie dūmai, jis žino kiek tų “tūk
stančių“ sugrįžo. Daugiau to, 
jis žino, kad tą smalą suversti 
į pečius ir juos pakurti turėjo 
patįs bosai; nes streiklaužių nė

Ar Skauda Galva

S
 Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokių Nosies ar 
Gerkiės 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, specialistų nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėklu 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tų 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 duris nuo Fair sankrovos | 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

pečių pakuliniu! neužteko.
Nepavykus tam, trustas grie

bėsi kitokių priemonių. Jis at
sigabeno miliciją, o paskui ir 
kariuomenę, kuri tuoj uždraudė 
laikyti susirinkimus po atviru 
dangumi, pradėjo daryti kratas 
ir areštuoti kalbėtojus ir šiaip 
s'lreikierius. Kareiviai padarė

ėmė visą nelegališką literatūrą 
—bibliją... Net ant gatvės ne
galima susisukti daugiau kaip 
dviem žino<eijMr,\nes Amerikos 
laisvame mieste — karės sto
vis. !

Bet tas mus nebaugina, tik 
dar labiau drąsina. Mes žinome, 
kad tokios priemonės parodo 
tik musų priešų silpnumą ir 
kad musų kova neužilgo bus 
laimėta, jei tik įneš laikysimės 
toj pačioj visybėj, kokioj mes 
laikėmės iki šiol.

Ką tik sužinojau, kad 300 strei 
klaužių metė darbą, nes nuo 
kiekvieno streiklaužio atėmė po 
$1.25 į dieną už valgį ir guolį 
dirbtuvėj. Dar pasiliko nuo 
600 iki 700 streiklaužių.

šiandie* miesto mayoras pra
nešė, kad neužilgo bus galima 
laikyti susirinkimus ir po atvi
ru dangum. — Streikieris.

Prisiruošimas.

j Kiekviename didesniame mie
ste pasaulyj randami armija. 
Cbicagoje yra 5,00(1/o New Yor 

| ke 16,000 policistų. Dieną ir 
naktį tie žmonės stovi ant sar
gybos. Ką jie daboja?

Vienas Ncw York o tūzas tu
ri namus, kurie kaštuoja $5,000- 
000; kitas žmogus laike “ang
lių bado“ sunaudojo 200 tonų 
savo namų apšildymui; moteris 

J gyvenanti pertekliuj, perkasi 
už $60,000 ploščių; ji perka dei 
mantinius žiedus, brangiausius 
rakandus ir indus, žodžiu, tur
tingieji naudojasi viskuo, kuo 
tik gyvenime galima naudotis.

Bet tame pačiame mieste žmo 
gus dirba 54 valandas savaitėj 
už' dvidešimtį dolerių. Tais pi
nigais jis turi pramaitinti šei
myną iš penkių asmenų. 200,- 
000 su viršufcn mokyklos vaikų 
badauja. Darbininkai yra ver
čiami! gyventi tamsiausiuose ur
vuose ir skiepuose.

Turtingieji ir biednieji gyve
na greta vieni kitų. Turtingieji 
naudojasi tais turtais, prie pa
gaminimo kurių jie visai nepri-

* s paga- 
kęsti

sidėjo; o biednieji, kurie 
mina visą tą turtą, turi

atgalPenkios dešimt metų 
Tolstojus rašė apie tokią dalykų 
padėtį: “Ir taip turtuoliai apsi
gyvena arti kitų turtuolių, ku
rių norai ir palinkimai yra vie
nodi. Juos budriai daboja skait 
linga policistų armija.“

Pas mus, kaip matote, prade
da kartoties tokie pat dalykai.

— Scott Nearing.

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

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budniko kny
gyne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

International Harvester Company
~ or America inc.
Chicago USA

Jei jus vis dar tebevartojate seną separatorių, ar- < 
ba tokį, kuris’ nėra ištikimas, tai jus žudote tokią 
apštį paviršių, kad jus stebėtumetės, jei žinotumėte. g 
Sviestiniai riebalai yra perdaug verti šįmcit, kad jie 
galima butų eikvoti. Pirkite Primrose seperatorių į 
paviršiams skirti ir sustabdykite eikvojimą. 9

Nemanykite, kad paviršiai likę nugriebtame pio 
ne. greičiau nupenės kiaules ir paršus. Dešimtimis 
kartų buvo priparodyta, kad gyvuliai tiek pat (tunka 
nuo separatoriumi nugriebto šiito pieno, kuomet j 
vietą riebalų pridedama truputi miltų ar sėmenų. 
Paviršiai nugriebtame piene yra gaišinimu paviršių!

Primrose separatorius atskiria tuos pa
viršius.

Be to, jie yra gerai žinoma tuo, kad yra prasto 
sudėjimo, lengvai eina, lengvai išvalomi, kati jie ilgai 
laiko ir atlieka tą patį gerą darbą metas į metą. Jie 

yra vienintelėmis mašinomis rinkoje su aliejuojama 
sistema, kuri varo aliejų į kiekvieną spaudimą. Nu
sipirkite Primrose ir žinokite, kaip smagu yra var

toti grynai atskiriančių mašiną. Pamatykite pas vie
tos pardavinėtojus, arba pareikalaukite iš musų ka-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lenty, Rėmy ir Stogams Popiery.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

S55
l‘q drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi 

Mfll if me tikros šikšnos
SI MUKkI svetinei eile ir ki

limų.
I yI Mes turime ke 
ffljl I Irtų augštos klesos H| I pbonogrufų, kuriuos ISĮ J mes parduosime už 

j]W p"—bile pasiūlytų kainų 
v 11 I kad mes turi

mi V me pratuštinti vietų. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIMEC. O. D. LEIDŽIAME 
APžIUitBTI.nši yra stebėtina pro
ga. Ateikite^arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNčIAME Už DYKA. 
WESTERN FORN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St Chicago, 01. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vyrišky Drapanų Baigimai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padalyti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančių žiemų nepaki
lo kainos.

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

kuli dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Cheiago.

Įsteigta 1907
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Užsisakomoji Kaina:
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Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Streikininkai 
laikosi tvirtai

Ketvirtoji streiko savaitė 
plieno industrijoje jau pasi
baigė, o jisai dar vis tęsiasi, 
laikydamas tą svarbią šalies 
pramonės šaką suparaly
žiuotame stovyje.

0 kapitalistų laikraščiai 
diena iš dienos skelbė, kad 
darbininkai tūkstančiais 
grįžtą į dirbtuves. Jeigu tie 
skelbimai butų buvę teisingi, 
tai šiandie jau'nebūtų palikę 
nė vieno streikninko.

Plieno trustas skelbė me- 
lus^įier kapitalistų spaudą. 
Streikininkai nepasiduoda. 
Ir delto, kad trustas neįsten
gia pergalėįt juos, tai jisai 
pasikvietė talkon policiją ir 
kariuomenę. Tečiaus ir ši
tais įrankiais^ jisai vargiai 
atsieks 'ko kito, kaip tiktai 
to, kad streiktninkai/supras 
ryšį tarpe ekonomiškos ir 
politiškos priespaudos.

Ar tai jų 
geidimas?

nėraKaunas nebuvo ir 
lenkų paimtas.
” Bet kodėl telegramos buvo 
pranešusios apie jo paėmi
mą?

Telegramų agentūras įvai
rios partijos ir valdžios daž
nai panaudoja savo agitaci

jos tikslams. Veikiausia 
ir čia taip buvo.

Bet argi tai lenkai ištie- 
sų geidžia užgrobti Kauną 
po kokiu-nors melagingu 
pretekstu?

Žemės reforma 
Estonijoje.

Panašią reikšmę, kaip Es
tonijoje, turi žemės klausi
mas ir Latvijoje ir išdalies 
Lietuvoje. Todėl tos šalįs ir 
vienijasi į daiktą. Bendroji 
politikos pakraipa jose viso
se yra vienoda.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Trąe tranMlation filecl with the post- 
master ai Chicago, 111. Oct. 20, 1919 
as mpiirea by the act of Oct. 6,1917

INDIJA.
Londonas. — [šis-tas apie 

“demokratiją.”] Londono laik
raštis “India“ rugsėjo 19 dieną 
panokė indomių skaitmenų k|is 
dėl deportavimų ir areštų In
dijoj. Raporte sakoma, kad vi- 
ve-kara liaus Taryboj liko 
paskelbta, jogei buvę tardama . 
852 asmenų, 108 nuteista mir- 
tin, 265 pasiųsta visam, amžiui 
į Andamauo salas (Indijos Si
biras), 104 įkalinta trims me
tams su viršum kalėjimai!, 18 
jau nužudyta, 488 gavo pateisi
nimų, 322 nuosprendžių patvir- i\enkijoj. 
tinta ir 356 nuosprendžiai pa
keista ilgesnėmis bausmėmis.

Tame-pat laikraščio numeryj 
telpa sekamas patvarkymas:

“Karės įstatymas No. 2, išlei
stas Lyallouro karine valdžia:

“Kadangi kai-kurie Lyallpuro 
distrikto gyventojai nerodo rei
kiamo pagodojimo link civilių I J‘Vino
ir militarinių Jo Skaistybės val
dininkų ir tuo pačiu negerbia 
valdžios, tai aš šiuo paliepiu vi
siems to distrikto gyventojams 
atiduoti pagarbą viršininkams. 
Tie. kurie joja arba važiuoja, 
sutikus valdininką, privalo nu
lipti ant žemės. Nešantjs iškėlę 
lietsargius, valdininkui prisiar
tinant, privalo juos nuleisti Je- 
myn, ir visi žmonės privalo ati
duoti pagarbą valdžios viršinin
kams.

“Pasinišo (Lieut. — Col.)“ 
T'rtkių įsakymų Indijoj išleis

ta (laugj’bė. Tokiu tai keliu An
glijos valdonai nori užsitarnau
ti Indijos žmonių pagarbą.

(’alcutta. — [Geležinkeliečiu 
streikas]. Dešimtis tūkstančių 
Indijos geležinkeliečių pasek
mingai pravedė savo streiką.

Jie reikalavo trumpesnių dar
bo valandų ir didesnės mokes- 
lies. Po trumpų derybų bosai 
atsisakė išpildyti darbininkų rei 
kalavimus.

T uosyk liko paskelbta strei
kas. Streikas palietė Lilusba ir 
Bamangachbi. Anglijos valdžiai 
tuoj pasiskubino pasiųsti poli
cijos ir kareivių “tvarkos” pa
laikymui. s

TTvėliau ir mano raginti ateivius --------------
važiuoti į šią šalį — nes šaliai skelbta kares stovis ir federalė 
bus didelės naudos iš svetinio ka kariuomenė bei vietinė policija 
pitalo, — tečiaus dabartinis lai- 
kas nėra patogus imigracijai, 
kadangi dar nėra išleista tani 
tikrų patvarkymų agrarinėj sri 
tyj. Jokie ateiviai — vokiečiai, 
amerikiečiai ai; kiti — negaus 
iš valdžios paramos, kol nebus 
kongrese išdirbta speciali pa
tvarkymai.

Kartą ant visados tariame 
šiandien klausime, - valdžiai 
yra vicno<lai pageidaujami vi
sų šalių žmonės, kurie nori at
vykti į musų, šalį ir pildyti jos 
įstatymus. Pabaigoj griežtai už 
ginčijama buk vokiečių firmos 
jau nusipirkusios didelių plotų 
žemės kolonizacijos tikslams. 

Esą dar nėra parduota nei vie- 
I uos pėdos tam tikslui.

CENTRALINĖ EUROPA.
Manchester, Anglija. — [Vi

sur miršta vaikai]. Kad supa- 
žindžius anglus su dalykų pa
dėtim Centralinėj Europoj po 
karės, rugsėjo 18 dieną “Man- 
chester Guardian” įdėjo dange-

liudijimus. Laikraščio redakto
rius tvirtina, kad aprašytieji da 

llykai ištikrųjų dedasi Vokieti
joj, Austrijoj, Vengrijoj ir 

, Jisai sako:
“šiuo laiku Centralinė Euro

pa yra mirties teritorija. Ten 
nebemiršta karžygiai musių lau 
kitose arba seni žmonės, kurie 
jau atgyveno savo amžiij. Nėra 
mirčių, kių’i įkvėptų pagarbą; 
ten. siaučia žiauri, baisi mirtis, 
kuri išplėšia gyvybę iš mažų.

linėj Europoj miršta kūdikiai. 
Milionai vaikų žūsta; tos jaunos 
gyvastįs žūna taip, kaip suvytu
sios, gėlės.“

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Seattle.— [Tikras princas]. 

Wales princo atsilankymas A- 
merikon neapsiėjo be juokingų 
nuotikių. Štai Scaltleo airių or
ganizacija paskelbė savo narį, 
Normaną, tikruoju princu.

Noflflhn, sulig paskelbtų rc-

no bokšte. Jis esąs karaliaus 
Edvvardo anūkas. Esą Edwardas 
vedęs airę Mary Montague 1860 
m., o tik trims metams prabė
gus nuo to laiko jis apsivedęs su 
Aleksandra iš Danijos. Pirmasai

vedimo rezultatas, gimęs Ed
uardo pirmasai vaikas, kuris ir 
yra tėvas Victor Normano iš

AN’

Tuo pačiu laiku Seattle‘o Cen 
tralinė Airių Taryba pasiuntė 
Washingtonan rezoliuciją, ku
rioj iM’otcstuojania prieš “kėli
mą iškilmių monarchams, prin 
cams, carams ir visiems tiems, 
kurie neužsidirba sau duonos, o 
gyvena iškilų; apkraudami dar
bininkus bereikalingais mokės- 
čiais.“

Protesto4 rezoliucija.

kad

Londonas. -X [Darbininkai 
nenori anti-bolšev^ikiškų kruta
mu paveikslų]. Indomių scenų 
dėjosi prie Majestic teatro, kur 
buvo rodoma krutamieji pavei
kslai “Bolševizmas.”

Darbininkai sužinoję,
tuose paveiksluose juodinama 
bolševikai, būriais atvyko prie 
teatro ir norėjo sustabdyti pa
veikslų rodymą. Įsimaišė polici
ja ir prašinėjo muštynės. Laz
dos, plytos, purvai ir akmens 
paleista d rban. Ta karė tęsėsi 
apie pusę valandos.

Kada | olielistų. pribuvo dar 
daugiau, t ii darbininkai pasi
traukė n 10 teatro ir netoliese 
atidarė pi dėsto mitingą, kuria
me, pasak “Manchester Guard- 
ianu “dalyvavo minia iš kelių 
tūkstančių žmonių.“

Estonijos steigiamasis sei
mas pereitą savaitę priėmė 
žemės įstatymą, pagal kurį 
kiekvienas sprindis žemės, 
išimant tą žemę, kuri prik
lauso viešomsioms įstai-.

, goms, pereina į valdžios kon
trolę.

Šito įstatymoHikslas yra 
atimti žemę iš dvarininkų— 
baronų rankų ir' pavesti ją 
neturtingiems žmonėms, ku
rie dabar tarnauja kariuo
menėje ir gina šalies nepri
klausomybę. 60 dvarininkų 
— bajorų iki šiol valdė tris 
ketvirtadalius žemės Esto
nijoje.

Steigiamasis seimas, kuris md’x, rado reikalinga paskelbti 
vykdina šitą žemės reformą, šį pranešimą: Nors valdžia kiek

Kadangi netoli keturi šimtai 
tuksiančių darbininkų plieno ir 
geležies industrijoje išėjo į 
streiką, kovodami už savo būvio 
pagerinimą ir už teisę organi- 
zuoties bei per savo išrinktuo
sius atstovus veikti santykiuose 
su samdytojais;

Kadangi plieno tinstąs atkak
liai atsisako išpildyti teisingus 
darbininkų reikalavimus ir jau 
ketvirta savaitė mėgina visokio
mis įmanomomis priemonėmis 

kurstymais viešosios opinijos 
prieš streikininkus, melagingais 
skelbimais apie streiko bėgį ir 
gąsdinimo bei prievartos meto
dais — sulaužyti streiką;

MEKSIKA.
Mexieo City. — [Su visais i- 

migrantais apsieinama vieno
dai]. Kadangi pastaruoju laiku 
užsienio spaudoj pradėjo tilpti 
žinių apie tai, kad Meksikos 
valdžia yra palinkusi atiduoti 
pirmenybę vokiečių im(igi*ali
tams, tai agrikultūros departa
mento sekretorius, Pastor Ro-

Panedėlis, Spalio 20 d. 1910

ardo streikininkų mitingus, įsi
laužia naktimis į privatinius 
streikninkų ir jų vadovų butus, 
daro kratas ir areštus konfis
kuoja nekalto turinio raštus, — 
tai tebūnie nutarta,

Kad lietuviai darbininkai, su
sirinkę Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23-rd Place, Chicago, 
III., spalių mėn. 17 d. 1919 m. iš
reiškia savo karštą užuojautą 
kovojantiems plieno ir geležies 
industrijos darbininkams; to
linus tebūnie ntftarta,

Kad šis susirinkimas griežtai 
protestuoja prieš nelegalį kari
nių ir civilių autoritetų kišimąsi 
į streiką ; prieš gąsdinimo ir 
priespaudos vartojimą prieš 
streikininkus ir simpatzuojan- 
čus jiems ėmones; prieš žiau
rų mindžiojimą konstitucijoje 
gvarautuotųjų piliečių teisių 
streiko apimtose vietose, paga
lios, tebūnie nutarta,

Kati po vieną šios rezoliucijos 
kopiją turi būti nusiųsta Suv. 
Valstijų kongresmenams ir se
natoriams iš Illinois valstijos ir 
kares sekretoriui.

Skaitytoju Balsai
išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako |

LIETUVOS SMAUGĖJAI.
— V

Išskiriant socialistų, visi kiti 
lenkų laikraščiai pilni arogantiš 
kiaušių pasigyrimų. Tik rašo ir 
rašo apie savo “nuopelnus,’’ a- 
pie savo karinius žygius ir per
gales. Apie savo kruvinus dar
bus papildytus ant žydų ir kilų 
tautų žmonių, kuriais pasta
ruoju laku jie taip gaYsųs pasi
darė pasaulyje, jie žinoma, už
tyli, arba ginasi, kad tai netie
sa esanti. Lenkai — jie šven
čiausi, nekalčiausi. Nedori tie, 
kurie nepritaria šlcchtiškosios 
Lenkijos imperialistų smarkavi 
mums.
. Koks skirtumas tarp lenkų 
imperialistų ir rusų? Kaip vieni 
taip antroji eina su ugnim ir

norinčius gyventi savo kaimy
nus lietuvius. Ir tokie jų plėši
kiški žygiai iš kantrybės išveda 
dagi kantriausi lietuvį ir verčia 
jį griebties ginklo, kad savo gy
vybę ir savo teises gymis.

Rusai, dagi tie naujieji svieto 
lygintojai ir “proletariato dikta
tūros” apaštalai, nenori pripa
žinti Lietuvos žmonėms teisės 
patiems savo likimą apsispręs
ti; lenkai gi pasimojo visai pasi-

sli Lietuvos žmones vėl būti 
girtu savo didybe lenkų ponų 
vergais.

Kokia Lietuvos valdžia dabar 
ne butų, ji vis dėlto nenori gro
bti svetimų kraštų; ji neturi nė 
jokių imperialistinių tikslų. Jei 
gu ji organizuoja savo kariuo
menę ir laiko ją, tai tik tam, kad 
galėjus ginti savo šalį nuo gro
bikų. O tai yra jos priedermė. 
Ir mes tą valdžią turime pripa
žinti. Jeigu ji nebus tokia, ko
kios Lietuvos žmonės norės tu
rėti; jeigu ji neatsakys darbo 
žmonių reikalams, ją žmonės 
ihokės pakeisti tokia, kokia 
jiems bus geresnė. Bet sveti
miems grobikams nėra reikalo 
kišti sayo kruvinus nagus į Lie
tuvą ir jos dalykus. Lietuvos 
piliečiai turi ne tik teisės, bet 
ir priedermės ginti savo štdį 
nuo pavergėjų, ar jie butų len
kai, ar rusai, ar dagi ritsų “pro- 
Jotariato diktatorių”, pavergu
sių savąjį proletariatą.

— A. B. Liutkus.

Kadangi dviie valdžia i>ei i><>- peĮ panaikinimo refe 
i]a streiko vietose, padedama r

rendumo. „
licija streiko vietose, padėdama 
plieno industrijų bosams, varžo 
streikuojaiu 
laikyt susiri 
savo reikale 
pasamdytųjų Jinušeikų ir agen-

ki mus ir svarstyti 
ir netrukdo trusto

Ka daugi L.S.S. X suvažiavi
me rimtesnieji delegatai labai 
liepusi lenkino panaikinimu re
ferendumo ir šiaipjau kuopų su 
trinkimuose LSS. nariai kelia 
prieš tai protestų, tai “Laisvė”, 
matydama tokį narių neužsiga-

tinę hei rasinę neapykantą tarpe 
streikininkų ir iššaukti riau
šes;

Kadangi Gary, Ind., East Chi- nėdininrą, parašė 
cagoje ir Indiana ilarbor pa- psnį tuo klausimu

rodineti, kad referendumai buvę 
“valkiojami kaip seni kaliošai”. 
Tokiais savo “argumentais“, ma 
tyt„ “L“, nori mažiau protau-

ti akis.
Nežinau, kokiu liksiu “Lais

ve“ taip veidlnuiiniauja. Jai kas 
vakar buvo gera, teisinga ir ger
btina, šiandien tas viskas pa ko
jų niinaina.

Kiek laiko atgal “L.”'begalo 
pjovėsi su “Kova“ ir ėjo prieš 
visus Sąjungos patvarkymu^ ir 
smerkė juos; paskui urnai at
virto į kitą pusę, pasirodė “(Irau 
go“ ir “šalininke” ir “gynėja’ 
visų Sąjungos patvarkymų; o 
dabar vėl niekina juos ir nei 
senų pantaplių vietoj nelaiko 
net svarbiausių dalykų, kaip re
ferendumo!

Aš manau, “Laisvė“ turėtų 
atsiminti, kad kuomet praeitais 
metais buvo leidžiama nauja L.

I
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S.S. konstitucija, buvo punktas, 
kur sakomu, kad LSS. siivažnt^i 
mus yra vyriausia įstaiga, bet jo 
nuturimus guli panuikinii L.S.S.- 
gos narių visuotinas balsavi
mas (referendumas). Bet kasgi 
pataisys bei panaikins komunis
tų neapgalvotus išleistus suma
nymus, kuomet nebus referen
dumo? •

Pavyzdžiui, paimsime kad ir 
Rusiją, kurios tvarkai, be abe
jo, “Laisvė“ pritaria: ar ten ša
lį bei jkokią tautą valdo ir tvar
ko 15 asmenų? visai ne! Ten 
kievienas darbininkas turi bal
są ir kaip darbininkai per so
vietus padiktuoja, sovietai turi 
pildyt. [Kad tai taip butų! Red.] 
Bet įneš, LSS. nariai, kaip ma
tyt, tapsime suvaryti į ožio ra
gą. Mus kontroliuot ir
tvarkyti ir discipliną ant mus už 
dėt kokia nors 15 “išrinktųjų”,

tuos 15 diktatorių balso netu
rėsime! . .

y

Sakonija, jeigu nebus geri vir
šininkai, galėsime juos atšauk
ti. Kokios teisės mes turėsime 
juos atšiaukt, kuomet mes jų ne
ri ūksime? Ir kaip mes juos- at
šauksime, kad nebus referendu
mo?! ' ■» 1
Tolinus sako, kad referendu

mais tankiai išrenka netinka
mas ypatus. Prastas argumen
tas. Argi ne tie palįs iš kuopų 
suvažiuoja, ar jie nežino, kokie 
kuopose žmonės? O kuopose 
dar plačiau galim'a apkalbėti 
apie narių tinkamumą. Suvažia
vime jokiu bildu to negalima 
padaryti, nes akyse nedrįsta nū 
vienas sakyti, ar tinkamas, ar 
ne. Tą parodo ir šis suvažiavi
mas: iškilus kokiam klausimui, 
visi ima balso, o ant galo retam 
kuriam tenka kalbėt, nes kar
tais greit uždaro diskusijas.

Be to, dar patiria, kad įsuva- 
žiavimą suvažiuoja daugiausia 
vienpusiški Asmcnjs arba, neiš
dirbtomis nuomonėmis, nesoli- 
dariški, ką parodo skundu riši
mas. Tai kągi» iš tokio suva
žiavimo galima tikėties?

Pagalios pasirodo, kad tie ko- 
muništų partijos įstatai, kuriuos 
įsiūlė , sąjungiečiams priimti, 
yra netikę ir jei jie butų paleis
ti referendumui apsvarstyt ir iš- 
diskusuot, tai aš užtikrinu, kad 
didžiuma — didelė didžiunTa 
balsų butų atmetusi tuos įsta
tus ir prisidėjimą prie komunis
tų partijos, nes tas pradėjo ap
sireikšti pasirodžius tiems įsta
tams spaudoje. Taipgi parva
žiavus delegatams iš suvažiavi
mo ir perstačius dalykus kuo
pose — kįla lomiai ir griežti 
pasipriešinimai prieš tokią dik
tatūrą.

Čia mat, buvo padarytas su
manus škymas: neduoti progos 
nariams kuopose apie lai pla
čiau kalbeli, nes tos-konstitu
cijos projektas pervelai spaudo 
*je pasirodė, ir dabar pasidarė 
palaidi barščiai: kuopos skįla ir 
draskosi, nesutinka su diktato
riais.

Taigi aiškus dalykas, kad 
sąjungiečiai reikalauja referen
dumo ir jis negali būti panaikin
tas !

ferendomas palaidi barščiai, tai 
aš sakau, kad jos “įsitikinimai“ 
ir nuomonės palaidi, nes jeigu

ir bando nu- ji pasiužiurelų į keletu neloli-

mos praeities savo numerius, 
ką ji rašė pirmiau ir ką ji rašo 
dabar, tai turėtų parausti iš gė
dos! — A. Liutkus.

[Del to panaikinimo referen
dumo Liet. Soc. Sąjungos na
riams, kurie pasilieka ištikimi 
socializmui ir jo principams, nė 
ra ko rupinties. “Komunistai“ 
savo suvažiavime panaikino re
ferendumą ir įsteigė viršininkų 
diktatūrą pas save, savo “Lie
tuvių Komunistų Sąjungoje,”

einamų, neištirtų kraštų yra 
daug ant žemės, o ten gal yra 
gamtos milžiniškų sandėlių gam 
tos sukrautų ir žmonėms reika
lingų daiktų.

Badaujantis vaikai,

jungoje. LSS-gojc referendu
mas ir visos demokratinės įstai 
gos pasilieka kaip buvusios. Vi
sa, ką socialistais pasiliokantįs 
LSS-gos kuopų nariai turi dabar 
liadaryfti, tai be atidėliojimų, 
urnai imties perorganizuot ir 
sutvarkyti savo kuopas, pašali-

kurie išsižadėjo socializmo. 
Tceinie jie sau į tuos, kuriems 
pritaria, taigi į “komunistus,” 
“Lietuvių Komunistų Sąjungą,“ 
įsisteigusią sau komunistų dik
tatorių diktatūrą.

Įvykusio Brooklync suvažia
vimo negalimu nė vadint Lietu
vių Socialistų Sąjungos X-tuoju 
suvažiavimu Tai buvo lietu
vių “Komunistų suvažiavimas,“ 
o ne LSS-gos. Dešini tasai 
LSS-gos Suvažiavimas nutartas 
laikyt Clcvelandc, ten jis ir tu
rės įvykti, kaip tik LSS-gos 
kuopos persiorganizuos.—Red].

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

ORLAIVIŲ PRITAIKYMAS.

Iki šiol orlaiviai, kadangi jie 
visai dar nesenai išrasti, buvo 
vartojami tik karės tikslams. 
Šiai milžiniškai karei pasibai
gus, orlaivius pradeda vartoti 
>ašto reikalams — laiškams ir 
šiaip siuntiniams gabenti. At
skirų turtingų žmonių pasiveži- 
ne j i nuims orlaivius . vartota ir 
pirmiau. Maži orlaiviai, tlaip 
vadinami aeroplanai, jau dabar 
ne kiek brangesni už paprastus 
Viutomobilius, bet koj-kas jie 

dar brangus todėl, kad tai yra 
naujiena. Bet kad juose ištik- 
ra nieko brangaus nėra, lai ga- 
im!a spręsti kad jie dar labiau 

atpigs ir juos galės įsigyti kiek
vienas, galintis įsigyti sau auto
mobilių. Orlaivis negalės būt 
^rangesnis už automobilių ka
dangi jame nieko brangaus nė
ra. Todėl juo (/fliau, juo labiau 
Rengiamasi jam; platesnį pri
laikymą suteikti. Dąbar š u ma
nyta privatiškos kompanijos 
panaudoti orlaivius ištyrimui 
sunkiai, dėl kelių stokos, priei
na nų> vidurių milžiniško, Ka
nadai priklausančio, Labradoro 
pusiausalio. Kitaip ten prisi
griebti negalima, nes ton nė jo
kių kelių nėra, o oraliviui pri
rengtų kelių nė nereikia nes jis, 
kaip paukštis, lekia oru, ir lekia 
greičiau už geležinkelio trauki
nį. Labradoro viduriai neištir
ti, tilt todėl, kad šiaip sunku į 
juos prisigriebti; pasinaudojant 
orlaiviu prisigriebti ne sunku, 
todėl ir mėginama juo pasinau
doti. Labradoro pusiausalis yra 
milžiiniškas kraštas. Jo vidu
riuose yra neišnaudotų milži
niškų gamtos turtų. Ten yra 
milžiniškų girių, kuriomis da
bar niekas nesinaudoja ir jų nie 
kas visai nepažįsta, kaip niekas 
nesinaudoja ir kitais ten esa
mais gamtos turtais. Pasiryžu
si Labradoro vidurius tyrinėti 
kompanija parūpino du orlai
viu.

Yra tai pirmas mėginimas pa 
naudoti orlaivius tyrinėjimu^ 
slinkiai prieinamų kraštų. Jcįgu 
čia gerai pasiseks, griebsis ir ki
tur to palies budo. Sunkiai pri-

Serbijos, Fra nei jos, Grekijos 
ir - Belgijos badaujantį* vaikai 
apeliuoja į musų jausmus. Net 
Vokietijos ir Austrijos išbadėję 
vaikučiai kreipia musų doiną. 
Mes organizuojame rinkliavas 
ir bandome išgelbėti tuos vai
kus iš mirties nasrų. Amerikoj 
ir-gi randasi badaujančių vaikų. 
Vaikų Biuras sako, kad “nuo 15 
ligi 20 puoš, (tarp 3/100,000 ir 
5,000,000) visų mokyklos vaikų 
ncdavalgd. Sakoma, kad tie 
vaikai esti “blogai maitinami.“ 
Suprantama, “nedavalgymas“ 
netaip barbariškai skamba, kaip 
“badavimas.“

I

Vaikų Biuro raporte rašoma, 
kad gerai maitinamas vaikas 
yra tas, kuris “visų pirma savo 
ugiu ir svarumu atsako savo 
amžiui. Jis paprastai yra žva
lus, turi žibančias akis, po aki
mis nėra mėlynų žymių. Jo ku 
no sudėjimas yra gražus, eisena 
elastiška, raumenįs gerai išvys
tyti. Jis yra linksmas ir geras; 
mėgsta nuolat veikti kaip fizi
škai, taip ir protiškai; miega ge 
rai, turi gerą epetitą. Trumpai 
sakant, Jis yra linksmas, Švei
kas jauTTas žvėriukas.“

Tokis tai yra paveikslas svei
ko kūdikio. Bet didžiausiame A- 
merikoe mieste, New Yorke, su
lig Vaikų Higienos Biuro statis
tikos, tik 17.3 nuoš. yra tinka
mai maitinami; 61.1 nuoš. yra 
maitinama vidutiniškai; 21.6 
nuoš. vaikų nedavalgo. Tie 
21.6 nuųš. reiškia milionus Jun 
gtinių Valstijų vaikų.

Milionai Europos vaikų turės 
žūti nuo žiemos šalčių. Milionai 
Amerikos vaikų kenčia nuolati
nį badą ir tuo bildu priartina 
mirtį. Europa nukentėjo nuo 
karės. Jungtinių Valstijų žmo 
nūs kenčia npo atgyvenusios sa 
vū diwiU3 indus^i^s sistemos, 

‘kuri leidžia kėliems desėtkams 
tūkstančių žmonių gyventi per
tekliui, kuomet milionai vaikų 
nuolat badauja.

— Scott Nearing.
—

•

v

A. Maigai. — Tokio turinio 
laiškus be reikalo rašinėjate re
daktoriui. Bet kad jau parašė
te, tai padėsime laišką į archi- 
vą, kaipo akyvą gadynės doku- . 
mentą. Ka"da nors publikai, ir 
Jums patiems, bus įdomu jį per
skaityti.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1323 S. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity BMC.
Tel. Central 4411

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
D EN TĮSTAS

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

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa*;hington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: (5 iki 8 vakare.

X*Spirtduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas \Vest 6126

.i. u.

t M



Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS NAU

JIENŲ OFISE.

jvoito, Anton Garbiiz (Garbus?) 
ir Nikolai Seručik.

Dar yra areštuoti trįs žmonės, 
| kurie tyrinėjami ir taipjau gal
būt bus deportuoti.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems asme
nims:

Ppran, Staniškiš, iš Kreivenių 
sod., Kupiškio valšč.

Michaei Kamila, su Kaišiado
rių pašto anstpauda.

Tony Petkus, su Garzdų paš
to antspauda.

Tedie Juodris iš Žagarės, Rei- 
binių kaimo.

Stanislava Kniukšta, iš Troi- 
kių, pašto Plungės.

F. Ruželo, su Rokiškių jMišto 
antspauda. (3)

Jonas Budria.
Anton Armonovič, iš Bejenų, 

Vaškų vals. Pasvalio apskr.
Laiškai galima atsiimti Nau

jienų ofise asmeniškai, lirba pa
štu, atsiuntus už 2 centu pašto 
ženklelį.

Komunistams nesiseka
Jų dideliausias susirinkimas ne

įvyko delei... stokos publi
kos.

lietuviai juos remia, o jau kiti kurią nusipirkimą ji ir svajot i 
komunistai nebenori nė į savo negalėjo. e (

j To kliubo, kuriame ji dirbo, 
turėjo įvykti rusų distrikte ir sargas pamokino ją pavogti kliCi 

bu sidabrinius indus, ką ji ir 
pa^Yarė. Už tą ji gavo —| 
tik kiek ji butų uždirbusi tik per 
tris savaites laiko. Ji už tuos 
pinigus nusipirko sau reikalingų 
rūbų. Bet tečiaus tapo sugau
ta ir atiduota jaunųjų teismui. 
Ji dabar klausia: ar tie, kurie 
kaltina ją patįs galėtų pragyven-

prakalbas lankyties. (Prakalbos j

turėjo kalbėti Stoklickis, bet gi 
rusų nebuvo). Neužilgo jie ne
teks ir lietuvių. Kas tada su ko
munistais bus?

KAREIVIS JIEŠKO GIMINIŲ.

Rengiasi deportuoti
7 žmonės iš Gary atvežti į 

Chicago deportavimui.

Pėtnyčioj imigracijos valdi
ninkai atvežė į Chicago 7 žmo
nes iš Gan’, Ind.,’ kuriuos areš
tavo kariuomęuė. Jie visi yra 
kaltinami “dalyvavime judėji
me nuversti valdžią” ir yra pa
skirti deportavimui. Visti jie, 
rodos yra rusai?

Jais yra: Alex. Kivak, Joseph 
Krasocki, Daniel Melničenko, 
Samuel Jikamuk, Stcplin ^tera-

“Minia su mumis“, nuolatos 
šaukė “kairiasparn.hu“, o dabar 
komunistai. “Visi jnuins pri
taria, visi su mumis eina”, vi
sur kartojo, jie kada į šaukia
mas Socialistų vardu prakalbas 
rinkdavosi didelės minios žmo
nių, tikėdamos, kad jos iš
girs ten kalbant Socialistus ir 
apie socializmą, ko, žinoma, kai 
riasparniškose prakalbose jos 
negalėjo užgirsti.

Bet dabar, kada visokicl kai- 
riasparniai ir komunistai pasi
šalini) iš Socialistų Partijos ir 
jiems prisieina veikti savo var
du, visai kas kita pasirodo.

štai jau nuo poros savaičių 
po visą Chicagos miestą ir prie
miesčius buvo sikleidžiami di
deli paskelbimai trijose kalbo
se, kad spalio 16 d. bus didelės, 
dideliausios prakalbos West 
Side Auditorium, kuriose kalbės 
svarbiausi lietuvių, rusų ir an
glų komunistų šulai. Tos pra
kalbos buvo rengiamos ne dėl 
kokios nors miesto dalies, bet 
dėl visos Chicagos ir jau prie 
blogiausių apliųkybii/ buvo ga
lima tikėtis, kad sueis keli šim
tai komunistų ir jų pritarėją. 
Juk konymistai skelbiasi tokiais 
skaitlingais, Chicago  j e, kad jie 
vieni mažiausia .turėjo užpildy-

Esantis Franci joj kareivis Jo
nas Žimantas, kįlęs iš Vaiguvos, 
Kauno >fub. jieško savo brolių, 
Franciško Žimanto, Telesforo, 
Andrijausko ir kilų giminių. Jis 
Antrijausko ir kitų giminių. Jis 
pametęs jų adresus. Jo adresas:

John. Ži man tas, Caserne Jar- 
din, Fantaine Detachmenf, Ver
du n (Metise), France.

GIRTAS AUTOMOBILISTAS 
SUVAŽINĖJO* VAIKĄ.

Pėtnyčos vakare • girias auto
mobilistas Hari Geyer, 2 W. 
67th St., su kuriuo važiavo taip 
jau girias paliestas Thomas ()’- 
Connor, užmušė vaiką Johanna 
Mynihan, 3 m., ?74(į S. Peoria

Greitai lėkęs automobilistas 
prie 58 ir Peoria gatvių sinar-

vių, užmušė vaiką, lengvai su
siėdė du vaiku ir moterį ir suė
stojo tik atsimušęs į duris kitoj 
pusėj gatvės. Geyer ir policis- 
tas suimti. Abu buvo taip gir
ti, kad vargiai suprato kas at
sitiko.

DVI MOTERIS ŽUVO EŽERE.

Kitas automobilius įvertė Fordą 
j ežerą.

Naujienų

Šitie Naujienų po-

Pinigais už

Laisves Bondsus
850, $100, $500, ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupymo 
BANKAS

1311 Mihvaukee Avė.,
Bankas atdaras subatonw& iki 8

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

i

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

Jei ir kitoms naminėms vartančius, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštiniis nori gųr- 
beliais, krubelėmis ar vogonais. Te). 
Main 2835. Klausk Dan Coyne‘o.

Coyne Bros.,
119 So. Waiet St. Chicago, III.I

HOFFMANO 
MOKYKU

r prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
liesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.

lt ATEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti.

/ 153^-39-41 North Robey St.
į Arti Mihvaukee Avė.

heli apie jų pačių reikalus.
Bet atsitiko visa ikitas. Iš di

delio debesio bunft mažas lie
tus. Taip ir čia buvo. Iš tų 
didelių dideliausių prakalbų ne
išėjo nieko, nes kaip mums pra
nešama, jos visai nejvykę. Ir 
neįvykę - delei stokos publi
kos. Susirinkę tik virs šimto lie
tuvių, bet kitų tautų žmonių ne
buvo, nors gi turėjo kalbėti ir 
kitomis kalbomis ir los prakal
bos buvo garsinimu rusų ir an
glų kalbomis. Kadangi tiek ma
žai žmonių susirinko, tai nė pra 

kalbų nepradėta.
Tas aiškiai pu rodo kaip mi

nia eina su komunistais. Dar

Trįs moteris ir vienas senas 
vyras važiavo Fordu į Hamond, 
kuomet priešais atlėkė kitas len
ktiniais Fordas, kuriuo važia
vo dvi moterį ir nuvertė pirmą
jį Fordą į Wolf ežerą, tarp Ha m 
mondo ir Chicago. Moterįs vie
loj duoti pagelbą/nelaimin^iein- 
siems, tik pamojo ranka ir nu
dūmė linkui Chicagos.

Iš nuverstojo į ežerą automo
bilio dvi moter, abi iš Hammon- 
do, žuvo, bet vyras ir moteris 
išsigelbėjo nors pavojingai su
sirgo.

NUTEISĖ MYRIOP PAČIOS 
UŽMUŠĖJĄ.

I N

Telephone Lawndale 961.
DR. WOEHLCK

GYDYTOJAS IR CHJRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

3946 W. 26th St.
Valandos nuo 1 iki 3/ v. po piet 

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergų vakarus.

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—<1 po piet ir 6—7 vak. 
..........      > —» I I I

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dcntistas. 

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

vakare Phone Canal 257

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

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigaiitc užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai ncpasveikli.

Mano gydymas neleidžia plčtolies ir gydo Influęnzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite Amano gydymą plaučių klinties.
Aš esu specialistus^uo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenku

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

Tol. Rami 21(66
W. M. LAWH0N, M. D.

35 8o. Dcarborn St., Imk keltinę iki 3-čio augštu

Arthur E. llaensel, 28 m., bu- 
ęs kareivis, kuris vasario 4 d.

■ nušovė savo pačią, sti kuria gy- 
j veno tik 9 dienas, ir sunkiai su
žeidė. savo uošvę, pėtnyčioj Hu- 
go Pa m teisme tapo nuteistas 
myriop — pakarti. Jis teisino
si tuo, kad 1907 m. jam su trenk-

Vi

jautė kaip reikiant.

SKRYNIOS — JŲ NAMAI.
Keturi vaikai, 3-jų lenkai, iš 

Nortlii Sidės vakar miegojo po
licijos stotyj - - ir net džiaugė
si, kad jiems čia nors šilta, nes 
dviejų namai buvo tuščia iš
mesta skrynia, o kitų dviejų — 
pelenų dėžė. Kitokių namų jie 
neturi. Ir tai dedasi turtais per
tekusiame mieste I

Visas jo gyvenimas ----
kalėjime.

Senis Harry Myers, 83 m. am
žiaus, vėl eina kalėjiman — į 
savo senuosius namus, kuriuose 
jis praleido kone 50 metų, šį ' 
sykį jis eina kalėjiman nž klas- 
tavimą pašto pinigų perlaidų.

Kaip jis malk sakosi, jis pra
dėjęs kriminalistų karjerą būda
mas 17 metų amžiaus ir beveik 
visą laiką praleido kalėjime. 
Bet trumpą laiką buvimo “ant 
laisvės”, jis sunaudojo plėši
mams ir tas jam gana sekėsi, nes 
kartais pelnydavęs desėtkais tū
kstančių.

Vilties džiaugsmas.
Išdavinėjanti leidimus vesti 

klerkas turi daug darbo. Esą 
tarp lietuvių ir lenkų paėjęs 
gandas, kad vesis, tai tas gaus 
teisę nusipirkti du galionu deg
tinės vestuvėms. Tad daugelis 
esą suskato vesti atėję “laisnių” 
reikalauja ir degtinės. Bet kaip 
jie apsivylia negavę jos! Kiti 
gi net visai atsisako vesties.

Negalėjo pragyventi už $10 
savaitėje; buvo priverstas vogti.

Jauna ir graži p-lė Mildred Jie

Seniau ir dabar

Saugokite Savo Akis

Posteriai

THEY IRĘ 900,000 
S1R0NG OVED HEE

Are They Ealing Food, Wearfng 
Clothes, or Hats or Shees

Hade or SoM by YOU?-- -imi n m hm m- - - - - - - -  

Naujienos
----------- V UMABUI KULY KB-----------

The World’« Grealett Lithuaiuen Dedly.
The only Uthiunian "Want Ad" vwtpaper

PH0NI CANAL 1800

imraiiiino$nEn.iwiL

AR JIESKAI 
DARBO?

- - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - r.

iNAUJIENASj
---- temyk skiltys-------- ’

REIKIA lAINIll
Lietuviai taipgi perka ur parduoda į 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
TIL. CANAL 1800

1738 Ssitk Raistai Sirtif. CIKMI. U.
Naujienos yra pirmutinis lietuvių laikraš

tis, kurs išėjo su taip plačiu paskelbimu lie
tuvių vardo ir savęs, kaipo didžiausio lietu
vių dienraščio.

steriai,. 28X42, y-

ra iškabinti ir išli

pinti. visoj Chica-

?oj.

ii o

Jeigu norite jų už

sikabinti pas save,

kreipkitės i Nau-i

jienų ofisą. Dar

turime atliekamų.

Teisingai pritaikytais ♦ akiniais, 
kuomet jus Kenčiate galvos skali; 
dėjimą, kuomet raštas susibėga jj 
krūvą, kuomet siuvate arba skai-1 
tote. Kuomet įųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias p^ekmes.

Gydymas visą akiu, ausų no- 
sie« ir gerkles btfu. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
> Ttraykite j mano parašą. • 

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

Dr, A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thfthnometer.’ Y- 
fatinga d o pi a at 

rcipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Dedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

A -

Tą padaryti Naujienoms leido jų tvirtu: 
mas ir nuolatinis augimas.

A

A

———     .■■■MII. I..,,. ■■

DR. M. HERZMAN

Dabartinis visatine nerimavi
mo laikais, kada darbininkai ne
benori aklai klausyti darbdavių 
ir vis griežčiau ir griežčiau rei
kalauja savo teisių industrjos 
tvarkyme, reikia manyti, kad 
plutokratams yra labai nesma
gu prisiminti tuos senovės lai
kus, kada darbininkai be joikio 
pasipriešinimo darė tai, kas 
jiems buvo liepiama daryti, ne
reikalaudami streikų pagelba 
trumpesnių darbo valandų ir 
nekovodami už geresnes gyveni
mo sąlygas.

Nesenai profesorius U. B. 
Phillips išleido knygą antgalviu 
“American Negro Slavery.“ Ten 
kalbama apie Afrikos tautas. 
Kai kurios tautos pasižymėdavo 
savo žiaurumu, karingumu ir 
nepaklusnumu. Prie tokių tautu 
priklauso koramųnlinai, kurie! ONA VASILIAUSKIENĖ 
pasižymėdavo savo išdidumu, į VenuTurnbr 
drąsumu ir laisvės

PPD. Prakalbos
KAZIMIERAS GUŽAUSKAS

šiandien spalio 20 d. sueina 
lygiai metai, kaip pasimirė nuo 
infhicnzos jaunas žmogus Ka
zimieras Gužauskas, palikda
mas dideliame nubudime ma
ne, savo žmoną su 15 Aiėnesių 
mergaite Birute. Jis turėjo 36 
metus amžiaus, paėjo iš Kauno 
gub., Raseinių pav., iš Šilalės. 
Amerikoje išgyveno apie 12 

• m e t ų ir buvo pavyzdingu 
savo šeimynos globėju per tris 

, metus, šitą atsiminimą daro 
/jam prašydama giminiu pril 

sidėti tame prie jos velionio 
žmona.

Seredoj, Spalio 22 d.,
Viešojo Knygyno Svetainėj 

Wabansia ir Girard gat.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Garai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužerįs.

Gydo aštrias ir chronižkas ligas, vy- | 
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias g 
metodas X Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
■ į - -

Kalbėsf GELEŽĖLĖ

Pranešimai

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
- Telephone Drovcr 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.

USTILIJA GUŽAUSKIENĖ

P.P.D. r—kalhos seredoj, spalio 
22 d, Viešo knygyno svet. ant Wa- 
bansia ir Girard gat. Kalbės Gele
žėle. —Komitetas,

r -------------------
’ ■ ALietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedalioj, spalio 26 d., 
Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenoje statoma viena
veiksmė komedija ‘^šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Pradžia lygiai 
6 vai. vak. —Komitetas.

DR. G. M. GLASER
y Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

įnėgimu. nuliudime savo vyrą su ketvertą vai-, 
ūkuklini nricšiiulnvosi savo klJ’ vyriausias sunūs 10 metų | UKdKIKU piKSHUiavoM savo ir lris niCrgaitęS: jr 3 metų.

.* Kaulio gal)., i>o koncertą gruodžio 20 d. M. Meldažio
..vais vadinosi Paulauskutč.

Velionė gyveno Rockdale; laido
tuvės buvo spalio 16 d. 19W m. Pa
laidota tapo su bažnytinėmis apei
gomis šv. Petro kapinėse Joliet, III.

Gerbiamieji giminės ar ir šiaip 
mielaširdingi žmonės, neturėdami 

vaikų, arba turintis juos malonėkite 
apsiimti už tėvus tom dviem mergai
tėm arba vieną paimti auginti su ap- 
sirašymu ant visados, arba taip. Jos 
yra viena 4, kita 3 metų senumo.

kurios koraimatinas tuoj pakol- i Tėvo adresas toks: Pranciškus Va-
, . Isihauskas, 217 Davis Avė. Rockdale, tų muistą, o negras nusižudytų, i m. 

nedarydavo didelį įspūdžio į j 
patipasą; jis nuolankiai priim
davo tai, kai|x> neišvengiamą da 
iyką.”

Koki palaima butų Amerikos 
imkislrijos ponams pakeisti ai
rius, rusus, lenkus, bavarus, ita
lus, japonus austrus ir Aiųeri- 
kos darbininkus dviem dešim
tini milionų paupasų! O kadan
gi įi/lzitynitii nelehlžia td, lai 

hiduslrijos ponai butų labai pa
tenkinti, kad mokytojai, redak
toriai, k'kloriai, sinaniatogra- 
fai ir kiti švietėjai |xisirupintą 
auklQti vaikus tokioj dvasioj, i-

jL ’AVson uždirbdavo vos -1U sa- ponams ir nepasiduodavo jiems. Nabašninkč paėjo iš Lietuvos Lūkės 
Vuitėj. Kadaise ji uždirbdavo į Todėl vergų pirkėjai vengdavo ;l)araP« Trlšių pay„ knnnnK,,b 
ir $1.) savaitėj, be t dnbdavo nuo (jų. ir jel rinkose būdavo* kitos ;

,| 7 vai. ryto iki 11 viii, nakties, j tautos vergų, tai koįramantinų 
taigi 16 vai. į dieną. Iš to savo nebuvo galima parduoti. Tuo 
menko uždarbio — $16 į savaitę tarpu vydai, nagai ir paupasai,

i ji jokiu bodu negalėjo pragy- gyvenantįs vergų pakrantėj, bu-
1 venti, o geresnio darbo negalėjo V() labai branginami. 
; gauti, nes geresnis darbas rei- f, ___
• kalauja geresnių drabužių, apie paklusnumu.
gauti, nes geresnis darbas rei-

Jie pasi
žymėdavo savo darbštumu ir 

Bausmė delei

LKS. 4 kp. mišrus choras rengia 

svet. Draugijų ir kuopų prašome 
nerengti tą dieną jokių pramogų

Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJIMAI

Telephone Yards 5032

Protesto

prieš plieno trusto žiauru-'

K1ICIUL1S. kurs paėmė Mičiulio 
laišką iš Naujienų ofl»o, tegul bus 
geras tą laišką sugrąžinti, nes atsi
saukt kitas Mičiulis, ir pripnrodo, 
kad tas laiškas buvo rašytas jam.

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 6

L- , , .

Ųtarninke 
Utarninke, Spalio 21 d. 1919

Pradžia 7:30 vak yak.
Kviečia visus Komitetas

mą
j Rengia
Pas Pram. Darb. 604 skyrius

MALINAUSKO SVET.
rus ir paklusnus darbininkai/’

Bet tie gerieji laikai, tie lai
mingieji kapitalistų mis laikai 
jau praėjo — ir ines tikime, 
kad jie niekuomet nebegrįš.

— Scott Neariag.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323>25. So. Halsted Street
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

PA.lIEŠKAU Emilijos Konikiutės, 
Suvalkų vedybos, Mariampoloa val
sčiaus, Jovarovo apskriįio, kaimo 
Gudinos, Turiu labai svarbų reika
lą iš Lietuvos. Atsišaukite.

ADRIANA GERULAITIS, 
1955 W. 21 PI. Chicago, III.* *

r- Phone Pullman 621 
DR. LEWIS II. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

žąsų plunksnos .... 79c Ib. 
Jaunų žąsų .......... $1.39 1b
Geriąusi balti pūkai 1.89 1b.

Telefonas Pullman 356.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAą
10657 So. Michigan Avenue 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

PAJIESKAU savo brolio Antanp 
Mieilinsko ir pažįstamo Vladislovo 

Barčiaus, Abudu paeina iš Kirkliš- 
kio kaimo, Pumpėnų vnls. Panevė
žio apskričio, Kauno radybos, Turiu 
labai svarbų reikalą. Jie patįs ar 
kas apie juos žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: Elzbieta Meilins- 
ka, po vyru Grigaliūnienė. Box 60 
Thomas, W. Va.
—I ■  ................... . ■■——

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Za
karo, kuris 5 metai atgal gyveno 
Cnictfgo. III. Paeina iš Melagiškės 
kaimo, Balukių vai., Raseinių pav.

i Kauno rėd. Malonėkite atsišaukti ad
resu :

PETRONĖ \VAIŠTARIKG 
Box 17K Ledford, HE

k
(Tąsa seka ant G-to puslp.)

DR. M. T. STRIKOLIS 
GYDYTOJA^ ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 St.

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

C Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. g
3323 So. Hahted St- Chicago. ‘

.... ....................... .. ................ .. i i 'iii  .................... m i.i Wiii»



NAUJIENOS, Chicago

M.
MbTERŲMOTERŲ VYRŲ VYRŲMOTERŲ

r

MERGINŲMOTERŲ IR MERGINŲ

ir

.JAUNŲ MOTORŲ

Orderių
Su prityrimu ar be

glijos. Jeigu Chiuagoje gyvenate, tai MAS PRITYRIMĄ ĮGIJUS. GE- 
nialonekite atynihioti mis mane Hos VALANDOS IR DARBO
831 W. 33 St., Dėjimui

Reikalaujama
Vyniojimui

Marinėle rašyti

Kainom dėti

Amžiai 16 iki 18 metu..1001

Laiškams atidaryti

Surašau traukti

jo prityrimoRaides blekutėse

Mokestis geraFailiuot.

Pakavimui
REIKIA DARBININKŲ MASINA RAŠYTOJŲ

irMOTERŲ

Mokestis gera
Mes reikalaujame

ĮPRATUSIŲ

REIKIA tuojaus atsakančio buče- k
GALI

MOTERŲ

MONTGOMERY WARD & CO.

LENGVOS VALANDOS
PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS

TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI

IR

SAMDYMO OFISAS
su

LARRABEE ST. St.

SEARS ROEBUCK &CO.MONTGOMERY WARD &

CO.MONTGOMERY WARD &

ROEBUCK & COSEARS V-

MOTEKU
RAKANDAI

Economy Fase &B

Mffimflffffictiiriiig C® • -
328 W. KINZIE STREET

■

REIKALAUJA 
MERGINŲ

Prityrimas 
Nei eikalingas

'<?x-

Užmsakymų 
Dėjimui

TĮ BESIMOKINANT.

PASTOVUS DARBAS.

1 už- 
esrtLs. 
Po Ik

Chicago Avė. ir 
Larrabee St.

PAJIEšKAU Kazimiero Šilko (Ši
leikos) kuris nesenai sugrįžo Iš Alt

IDEALĖS DARBO SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ

Mes esame patogioj vietoj 
Chicago ir Larrabee gak 

(truputį į šiaurę nuo 
vidurmiesčio.

Musų
.. U .

• f
CO

REIKALAUJA merginą la 
laidą dirbtuvėje. Gera a 

Pastovi vieta., 6-tOs lubos, 3 
Street.

PRICE BAKING 
POWDER FACTORY

Jaunų Vyrų 
Nuo 17 Ikfr 21 melų

pi a
ir $200 dvigu-

REIKALAUJA
Vaikų 16 iki 18 metų kenavi-

Atrikite ir pasimatykite 
su p. Weaver 

Samdymo dfisfe 
Pirmas augšta^

Gera mokestis ir 
Nuolatinis darbas.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKTI

&

So. Paulina St. Matykitės 
manim.

subatomis.
PRICE BAKING

POVVDER FACTORY
1001 Independence Blvd.

REIKALAUJA DARBININKO
SENADAIKČIŲ KIEME.

5835 So. LOOMIS ST., 
CHICAGO, ILL

MERGINU
Tai yra puiki proga merginoms
, padaryti/

GERUS PINIGUS
Pirmesnio prityrimo nereikia 

Puikios apystovos

AR 
___ a.

1001 Independent blvd.
________ ■ c___ __

REIKAI.AUJAMERGINU
Užrašams klijuoti ant popierinių 

skrynučių.
RANDOLPH BOX and LABEL CO.

843 W. Van Buren Street

Prekių ir Pakelinės
Krasos 
Skyriuose

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų naujų drabužių. Gera mokes
tis ir darbas ant isados. Atsišaukti.

J. A. Linukus,
216 E. Main St., Collinsville, III.

REIKIA DARBININKŲ
I I ' Į JJ.I 'J'.' '..P*

JAUNOS MOTERIS

ĮGYn PRITYRIMĄ ČIA BIZ

NYJE IR GAUTI GERĄ MOKĖS

REIKALAUJA (siuvėjų, anibąigė- 
jų ir patfelbininkiu prie Hebių. 

WM. PRATT MFG. CO. JOS. ROTHSCHILD
Chicago. 30 N. Michigan Avė., Chicago.

Atsišaukite. į Samdymo Ofisą 
Pirmam Augšte

Chicaco avė. ir Larrabce

A 
fe

REIKALINGAS ŠIAUČIUS
ATSIŠAUKITE

ANTANAS LAUČIUS 
714 W. 31st St., Chicago.

Nesuskaitomdš progos pakeli- ....... .................. . . .......... .
mui, taigi ta« priklauao nuo ttas dabar ir"ateityj yra geriausiai ap- 
kiekviaio darbininko.

'PRADINĖS MOKYKLOS AP- 
i ŠVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI 

RAŠYTI ANGLIŠKAI.

I šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

RIDGWAY CO.
2279 So. Union Avenue.

u v — - - —— — ~ f ;

ir rašyti angliškai ir turi ture- j 
ti portccHn&i mėšit.vielos ap-
švietimij.

Chicago.

d'»*'

.'■fJ-JL-ll'U 111

VYRŲ

^REIKALAUJA 1000 vyrų mokinties 
lautomobitlų amato ir biznio taipgi 
! ir mašinšapio. šis geriausias ama-

P11___ -j_L ----------------------------

ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1
PA.HEšKAU Adomo Gcnevičiaus. 

girdėjau gyvena Chicagoje, jeigu no
rit susižinoti su savo moterim Vie
tose Genevičiene tai ji dabar atsišau 
kia Uelen Dambrauskienė ir sakosi, 
kad v ra našlė

P. STAL1ERONKA 
521 Cardoni Detroit, Mich'.

PAJIFšKAU savo pusseserės Ma
rės Ambroliukėt, po patėviu Yuš- 
kattskas. pirmiau gyveno Clynton, 
Ind. Ii nirti ar žinantis apie ja duo
kite žinią sekamu adresu:

Miss AGNĖS RAVLUŠAITIS 
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

ISRENDAVOJ1MUI 
parandavojimui

Savininkas nori parandavoti 3 
kambarių fialą garu apšildomas, e- 
lektros šviesa, maudynė ir išeinamo
ji lietuviui su maža šeimyna. $15.00 
remtos. O jei namą prižiūrės, tai 
duosiu kambarius dykai dar ir pri
mokėsiu, nepraleiskite šios progos.

IOS. RUCII1NSKAS
3430 So. Halsted St. Chicago. 

Telephonv Jfards 1196
PARANDAVOJIMUI 3 pagjveni- 

mai po keturis kambarius kiekvie
nas — t pagvvenimas 3 kambariais. 
$12, $14. $16 *r $6

Mrs. KEI.I.A
715 W. IGth St., Chicago.

J IEŠKO PARTNERIŲ^
PAJIFšKAU PARTNERIO, gara- 

džiaus biznyje, kuris mokėtų auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 
So. Halsted St.. Tel. Boulevard 611.

MOTERŲ ir merginų virš 16 
metų pastoviam darbui. Gera 
mokestis pradžiai, pakels prity-! 
rimų įgijus. Geros valandos ir!

MERGINŲ
Tai yra puiki proga merginoms 

padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnio prityrimo nereikia 
Puikios apystovos

šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

R1DGWAY CO.
1418 Weet 22nd Street

REIKIA DARBININKU RĘIKIA DARBININKŲ Į REIKIA DARBININKŲ
■ , ■„.y..., i n.i y ■     *1.,■'■■■» — —■

I'.*. J. r...............

REIKIA DARBININKŲ |

K®

m

■■I

Panedėlis, Spalio 20 d. 1919

RAKANDAI

VIRŠ 16 METŲ PRIE DIRB
TUVĖS DARBO; PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS; GERA MO- 

I KESTIS PRADŽIAI; PAKĖLI-

SĄLYGOS. ANKSTI UŽDARO 
SUBATOMIS.

PHce Baikmg 
Powder 
Factory 

INDEPENDENCE BLVD.

y. ---------

prityrimo

Eiliot-Fisher 
operuoti

'žodžiu, mes galime priimti 
pradinė® ir augštesnės mokyklos 
merginas prie by kokio raštinės 
darbo. Turi mokėt skaityt, 
kalbėt ir rašy t angliškai.

REIKIA moterų ir merginų dėl 
l/ngvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

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

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Popierinėms skrynutėms dirb
ti, lengvas darbas, prityrimas 
nereikalingas, šviesus ir ma
lonus dirbamieji kambariai.

SCHULTS PAPER BOXES 
531 W. Superior.

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus.
Gera mokestis ir bonusai, šviesi 

švari dibtuvė, karštas šokoladas už
kandžiui dykai, pastovus darbas.

HUMP HAIR PIN CO 
1918 Prairie Avė. Kamp. 20-tos gal.

PIRMAS AUGSTASCHICAGO AVĖ. IR
REIKALAUJA MOTERŲ
IR MERGINU

Siūti vienactate mašina kas- 

cUmineH dreses, pHtyrę ope* 
ratorės gali uždirbti *25 
augštyn.

A. MILTZER 
1056 No. Wood St.

Tel. Humboldt 1112

REIKALAUJA merginų, prituri!- ____________________________
šių ir neprityrusių prie darbo sJrtd- 
bykioje I REIKALAUJU senos žmonos, arba
poa . e RD S LALNDR\ vedusios poros pridabojiniui dvie- 
t»00 Root St., Chicago. |y mergaičių, viena 6 metų, kita tri-
---------- —-------------------------------- jų. Atsišaukite F. J. 3246 So. Union •>

Avė. Tel Yards 4610

MERGINŲ 
ir

JAUNŲ MOTERŲ
OFISO VIETOMS 

Pastovios vietos ofisuose mu
sų raštinės ir prekių skyriuose 
yra siūlomos prityrusioms ir, 
be prityrimo merginoms bei 
{aunoms tnoteriids, kurios mo- 
,a aiškiai ranka rašyti, skait
liuoti, užsisakymus pažymėti, 
mašinėle rašyti ir tt.

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUOSE 
Geros vietos yra siūloma mer
ginoms ir jaunoms moterims, 
kurios sutinka užsisakymus dė-

PRIE LENGVO SURINKIMO 
DARBO

MERGINŲ
16 IKI 24 METŲ 

LENGVAS ŠVARUS DIRBTUVĖS 
DARBAS 

PRITYRIMO NEREIKIA 
$13 J SAVAITŲ PRADŽIAI 
$1 BONUSŲ UŽ IŠDIBIMĄ

VISOS SAVAITES 
VALANDOS 7:30 IK! 4:30 

PROGA PAKĖLIMUI 
KENNEDY BISCUIT WORKS 

1001 W. RANDOLPH ST.

SEARS ROEBUCK & CO.
SIUNTIMO SKYRIAUS 

DARBININKŲ
Darbininkų ir Trokęrią prie 
darbo musų siuntimą.? 
skyriuje.
Skirstymui ir kilnojimui 
freitinią ir ekspresinių 
siuntinių.
Gera mokestis. Valandos 8:00 iki 
4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALINGAS ZECE- 
RIS. Kreiptis į Naujienų o- 
flsą.

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

rusios te^tsdšaukia. Lengvas dar
bas ir gera mokestis..

A. OGUS CO.
904 W. 12th St., antros lubos.

REIKALINGI PIRMOS KLE- 
SOS ŠEŠI KOTMEIKERIAI.

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

2 FL. ROOM 1.

VYRŲ reikalauji. — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dykloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER A STEWART AVĖS.

REIKALINGAS ZECERIS. 
KREIPKITĖS I NAUJIE

NŲ OFISĄ.

REIKALINGI VYRAI IR MOTERYS, 
kurie norėtų lengvai uždirbti extra 
pinigą, liuosomis nuo darbo valan
domis. Patyrimas nereikalingas. Ge
ra proga turėti extra pinigų. Atsi
gaukit pas 

GREENGAR1) FURN CO.
3431 S. Halsted St., nuo 8 ryto iki 
9 vai. vakare, Klauskit J. Patarška.

Čia ne “tik darbai“ 
Čia tikra ateitis 
Kiekvienam vaikui, 
kuris bus vertas. Tas 
nuo

priklausis 
nereikia.

Turi mokėti kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai ir turėti bent 
pradines mokyklos apšvietimų. | 
Vietos — pastovios vietos yra 
daugeliui vaikų ir jaunų vyrų. .

Samdymo ofisas 
Pirmame augate.

riaus, kuris greitu laiku galėtų užim- „
ti manadžeriaus vietą. Gera proga MONTGOMERY WARI) & 
žvalam vyrui. Atsišaukti Subatoj po __________ _
pietų arba šiaip vakarais po 5 vai. 

pas J. JONIKŲ 1530 So. 49th Ct., 
Cicero. » ___________

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresu. 

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

STRUPAS and Cc
92 Warwick St., Nesvark, N. J.

I mokamas. Jums kaštuos nuo 50c iki 
įąi.00 į mėnesį,
ii Taipgi geistina susinešti ir su tais

Tori mokėti kalbėti, skaityti kurie jau supranta tą darbą, kadangi 
užaanėdinimas užtikrintas.

Del platesnių žinių rašyk ar tele- 
fonuok na s .rotizM <;hakai:ski
450R S. Paulina St.. Tel Yards 4427

arba atsišaukite ketvergo vakare
45<M

ĮVAIRŲ
fjAUNŲ VYRŲ
įVYRŲ
JAUNŲ VYRŲ

16 iki 25 metų amžiaus
PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUJE 

Darbui musų prekių ir siunti
mo skyriuose; sudėjimui ir pa
žymėjimui užsisakymų; vynio
jimui, pakavimui ir svėrimui pa

kinės krasos siuntinių.
VAIKU

16 iki 17 metų
RASTINES DARBININKŲ

Apskritam ofiso darbui musų 
raštinės ir prekių skyriuose.

VYRŲ
Pakuotojų, Trokerių, Darbinin
kų ir Krovėjų. Pastovios vietos. 
Proga pakėlimui. Gera mokes
tis pradžiai. Valandos 8:00 iki 
4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

i ti“;rnloa ir“p^u,:u ;irki„“ue; >no ^yriun; gera mokestis pra-
niiusŲž,aislų, vaistų, Čeverykų, džiai, pakels prityrimą įgavus. 
ttTsveT paknuoHni? vataidoa ir darbo a,ly.
skirstyti pakinės krasos siun- Subatomis uždaro anksti,
tintus.

!DIRBTUVĖS SKYRIAUS 
darbininkų 

lengvas švarus, įdomus dar
bas, musą skrynelių dirbtuvė
je, valyzų dibtuvėje ir sieninės 
popieros fabrike.
Pastovios vietos. Pradedamoji 
alga pamatuojama prityrimu. 
Proga pakilimui. Valandos 8:00 
iki 4:45. Subatomis iki pietų.

REIKALAUJA moldcrių prie var-

SEARS ROEBUCK**
Homan Avė. 4 Arthlngton

110:36 vai.

15 W. Lake St.

REIKALAUJA janitoriaus pagelbi- 
ninko.
(1226 Harper Avė.

1 augštas iš užpakalio

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
• ų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
tonografas. PRISIUNOIAME UŽ- 
lUiKA. Priimame Liberty Bonds. 
\VESTEBN FURNITURE STOBAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.
“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS

TOLIU”
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienu. Parduos už geriausį pasiūly
mą. Taipgi $125 gražus, didelis ke
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur .kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STOBAGE 

2102 W. 35 St. 
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. 
Nedėliotais nuo 10 iki 4 v. po

v

vak. 
piet.

PARDAVIMUI
PROGA., Parsiduoda visai 

naujas gasu šildomas PEČIUS, 
šildymui vieno arba dviejų kam
barių. Atiduosiu už pusę kainos, 
$4.00 Atsišaukite

M. J. PAGE
733 W. 18th St., 2 flt. užpakalyj

TURIU PARDAVIMUI grosyne 
maišytų tautų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, yra ta, "kad 
turiu du bizniu; graži patogi vieta 
bizniui, pigi renda su 4 ruimais pa
gyvenimui. Norintis pirkti, malonė
kite atsišaukti nuo G iki 8 valandų 
vakare pu. 2958 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA čoverykų taisymo 
šapa. lietuvių apgyvento] vietoj; biz
nis išdirbtas per daugel) metų; prie
žastis pardavimo ta, kad turiu kitą 
biznį. Parduosiu už $150. Atsišaukite

• greitai, 2800 Union Avė.

PARDUODAMA bučernė ir groser 
nė lietuviu apgyventoje apielinkėje. 
Biznis išdirbtas per dešimtį metų. 

, 'Atsišaukite pn. 3435 \Vallace St.

NAMAI-žEMe
NORINTIEMS FARMŲ

PARSIDUODA 4(1 akru žemės su 
budinkais, padarais ir gyvuliais tik 
pusantros mylios nuo miesto ant 
dailaus ezefo kranto, visa aptverta 

i dratine tvora. Kaina tik $1.800.90. 
Norintis pirkti greitai atsišauki!

.šiuo acTresu
K. M. GKDLIAUCKAS 

Eaglt River ,\Vis. Box 268

Įsigyk sau Geresnį Gyvenimą.
Vyras kokio nebūk amžiaus, 

vedęs ar nevedęs, jaučia turįs 
savyje norų įgyti sau geresnį gy
venimą ir ateitį. Jis nori dau
giau uždirbti ir podraug turėti 
progą išauklėti save prie užsie- 
uiimo -vaizba. lca<l palilcus -vi- 
suomenės pagerbiamu ir sau 
naudingu žmbgum.

Pasiskirkite sau porą valan
dų į dienų, nepaimesdami savo 
dabartinio užsiėmimo, arba po

Platesniu žinių, kurias gausi
te absoliučiai dykai, kreipkitės į 
Room 847 First National Bank 
Bldg.

Klauskite lietuvių skyriaus 
vedėjo Adomo Markūno.

REIKALINKAS
ZECERIS

KREIPKITĖS
I NAUJIENŲ

OFIS4.

4814 Lowe Avė. Du pagyvenimai 
po 4 kambarius iŠ pryšakio ir užpa
kalio, maudynė, guzas. Bandos $13 
ir $11. Tuojaus perkant $1,500.00.

3730 Ixiwe Avė. Mūrinis namas 5 
pagyvenimais po 5 kamabarius. Ge
ras bargenas. $500 įmokėti. Kaina 
$2,300.00.

T. McDONNELL SYSTEM
3517 Archer Avė., Chicago.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpin^iir ^Deaigning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

Musą sistema ir ypatiškas mokini
mas padaryt jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geria* 
sius kirpimo-designing ir siuvimo

; skyrius Jcur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jąs mokysitėsj patyrimą kuomet jąs mokysitės 

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialu 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusą mle 
rą — bile stailės arba dydžio, Ii M 
le madą knygos.
MASTER DE8IGNING 8CHOOL

J. F, Kaankka. Perdėtinla 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DKESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralci 

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* 
niiną. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
qja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus, Parduodama už $55 su tikinėš ek 
rekordais ir deimanto adata. Visi Jiarašys 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
fės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poil- 

jnijos, pilietystės, daL

Mokimmo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO




