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Veržimąsi prie Petrogrado sulaikytas
Bolševikai atsiėmė Orei

paimt Petrogradą.Tikisi rei-

STOCKHOLM, sp. 21. — Jung
AREŠTAVO KUNIGĄ.

Talkininkai neturį delko rugoti.

ir

nežinia.

SUNKI PABAUDA.

SCRANTON, Pa., sp. 22.

*

*

Taip sako senatorius Freling- 
huizen.

Jteikė vyriausiai talkininkę ta
rybai peticiją.

WASHINGTON, sp. 22.
Darbo grupės vadas Darbo ir 
Kapitalo konferencijoj Wash-

Buvo pabėgęs su svetima mo- 
rim.

BERLYNAS, sp. 22.—Aiškiai 
nusimanydamas, kad jo rezig
nacija bus priimta ir todėl vi
las dalykas su juo užbaigtas, 
generolas von der Goltz turbut

ų Rusijoj ir 
Pastovią taiką

Daugelis jo

LONDONAS, sp. 21. - Latvių

Tune trnnshilion filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 22. 1919 
as reųuircd b.v me a, i oi oct. <>, 19G
TARĖSI SUKELT ALZATIJOJ 

— REVOLIUCIJĄ.

“Bendro tari mosi pienas“ at
mestas.

NORI KOVOT PRIEŠ “RAU- 
DONUOSIUS‘\

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 22. 1919 
ns reųulred by the act of Oct. 6. 191/
MAŽŲJŲ TAUTŲ REIKALAVI

MAI.

Suvažiavę komunistai j Brooklyną 
jos turtą norėjo pasigrobti, kad varius prieš socialistus atkak 
lią provokaciją, bet jų darbas buvo tik iš vardo. Ateities mil
žinas kįla iš kapų LSS. ypatoje.

Chicago, 111., Sereda, Spalio (October) 22 d., 1919

True trunslation filed with Ihe po«l- 
master at Chicago, III. Oct. 22, 1919 
as r«H|nired by Ihe act of Oct. 6,1917

Armėnai mušasi su 
Persais

JUDENIč PRAŠO 
VALSTIJŲ PAGEL- 

BOS.

Valstijas... Tik- 
Jungtinių Valsti- 
tegali užtikrinti 
pas mus. 
kareiviu liktu

banditais.

True transh»ti<»n filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 22, 1919 
a* rripired by the ?’< i ut Ocl. (>, 1917

GEN.
JUNGT.

PIIILADELPHIA, Pa., sp 
22. Vakar naktį policija čir 
areštavo orlaivininka .Tark IloXx 
ardą. Areštavo už lai, kad jis

True transMlon filc’ wdh th*» 
mastei- at Chicago, Iii. Oct. 22, 1919 
as re<|uired by Ihe act of Oct. tt, 191*

Goltzas žada grįžt 
Latvijon
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netoli Lugos, bet nuo to kiikotojniesto ir kartu su savim pa- 
nėra jokių ženklų, rodančių, kad . sdėmė visus vynis, galinčius vai-

True translatiuii filed with the poM-master ai Chicago, III. Oct. 22, 1919 
as i vąuired by the act of Oct. 6,1917

Gen. Judenič prašo Jungi-
Valstijų pagelbos
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\Plrmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Morris, šičia gavo nuo generolo 
Judeničo ir šiaurines Rusijos 
valdžios premjero Lianozovo te
legramą, prašančią Jungtinių 
Valstijų, kad jos siųstų Petrogra 
dan maisto ir kitokių reikme.r-ų. 
Generolas Judenič tikisi paimt 
Petrogradą dar šinndie. Prašy
mas tuoj pasiųstas į VVashing- 
loną.

Premiero Lianozovo praneši
mas sako, kad praeitą stihatą 
generolo Judeničo kariuomenė 
buvo tik penkias mylia* nuo Pe-

JungL Valstijos darysiančios 
reikiamų žingsnių.

\VASHINGTON. sp. XI. 4ie 
rok> Judeničo, komanduojan- 

io šia u nukarinę Rusų kariutK 
menę besiveržiančią į Petrogra
dą, reikalavimas siųsti į tą mie
stą reikmenų čia tapo aplaiky- 
tas. Jis gauta per Jungi. Vp»s 
tijų ministerį Stockbolme, Ira

mente šiandie pareikšta, kad dė
lei to veikiausia bus padarayta 
reikiamų žingsnių, ir neužilgio.

Veržimąsi prie Petrogrado 
sulaikytas.

IIELSI^GFORS, sp. 21. — 
Generolo Judeničo pulkai pasi
liko stiprų bolševikų pasiprieši
ni mą anapus Pulkovo, apie, sep
tynias mylias į pietus nuo Pet
rogrado. Todėl jisai nusitaręs 
sulaikyti besi veržimą, kad su
tvarkius savo kariuomenę ir pa
laukus daugiau sustiprinimų ir 
sunkiosios artilerijos. Vienas 
šimtas kanuolių jo armiją |\a- 
.sieke jau šiandie.

Bolševikų kariumenės besitel- 
kiinas ties Gdofu, palei Peipus 
ežerą, grūmojąs generolo Judeni 
čo kariuomenei užduoti ruAtų 
smūgį iš užpakalio, tapo išsklai
dytas. ęjatai pašalimi galimą 
pavojų užpulti anti-bolševikų 
komunikacijos liniją ties Petro
gradu.

Bolševiku kariuomenė dabar 
susitelkė palei Petrogradą, Lu- 
gos ir Pskovo geležinkelį, kur 
ji atkakliai priešinasi kiekvie
nam generolo Judeničo kariuo
menės pasimojimui veržties į 
rytus. Praeitą savaitę anti-bol-

Šiandie
Masinis protesto susirinki
mas, J. Neffo svetainėje, 
1500 So. 49th Avė, Cicero. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bengia Chjcagos LSS. kuo
pos. Kalbės daug gerų so
cialistų kall>ėtojų. Ateiki
te visi! Įžanga dykai.
Kviečia Chicagos LSS. kp. 

Komisija.
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Pirmas Lietuvių Dle nra štiš Amerikoje

jie by vienoj vietoj butų perėję 
geležinkelio liniją į pietus nuo 
GatčiiKJS, kuri buvo pranešta 
esant Judeničo armijos ranko
se.

Bolševikai atisėmė Orei.
LONDON, sp. 21'. - Bevielis

: jinmešimas, kurį |K»skelbė so- 
I vietų valdž-ia Maskvoje, sako, 
kati bolševikai atsiėmė Orei ir 
kad teis Voronežu jie sumušė 
devyriolykij regimentų generolo 
Momontovo kariuomenės.

[Orei randasi 238 mylias ats
tu nu Maskvos, nesenai jis buvo 
{Wiimtas generolo Denikino ka
riuomene, bes i veržiančia prie 
Rusų sostinės. Voronežas ran
dasi 160 mylių į šunyčius nuo 
Orefo ir kiek laiko atgal buvo 
skelbiama jį esant Denikino 
ant i bolševikinės kariuomenės 
rankose.]

Kronstadtas dar lai k ori.
A- • į
Praeitų nrdekMerų Kronšbttk 

to tvirtovė vis dar buvo bolševi
kų rankose. Tatai praneša ži
nia, kurią Londono Daily Mail 
gavo iš Terjioki, Finlandijos. 
Pranešimai dėl praeitą pėtnyčią 
iškelto balto vėliuko Kronšhidte, 
tuo tarpu dar neišaiškinti.

Kolčakaa irgi gavęs smūgį.

Sakoma, kad Kol^ako kariuo
menė, veikianti Siberijos fron
te, patiko nelaimę. Mūšyje ties 
Kurganu ji žymiai pralaimėjusi. 
Tasai pranešimas, jeigu jis pa- 
sitvrtins, tmėtų kelti tūlo abe
jojimo dėl nesenai skelbtų, pra
nešimų apie skubų bolševikų 
taruk imąsi rytiniame fronte. 
Iki spalių 9 dienai Kurganas bu
vo bolševikų rankose.
Pranešimai apie puolimą Petro

grado — netikri.
HELSINGFORS, jgį>, 20. 

Pranešimai, kurie Wlvo paskelb 
ti kai dėl to, kad Petrogradas 
ir Kronštadtas puolė, neturi pa
mato. Bolševikai dar vis val
do Kronštadtą, kurį liendiV 
priešas bombardavo iš orlaivių. 
Tv tovė tik-ką aplaikė naują ku 
ro išteklių.

Rusų “pergalės“ atnešė 
didelių pelnų.

PARYŽIUS, sp. 20. — Įvairių 
Europos sostinų biržose taria
mosios anti-bolševikų pergalės 
ir besiveržimas prie Petrogrado 
atnešė milžiniškų pelnų, dagi 
neveizint to, kad gerai painfor
muotuose rateliuose šitie prane
šimai buvo priimta ytin dideliu 
atsargumu. Rusų agentas Ru- 

| rinsitein, saikonn, Slockhblmo 
'biržoje išgrūdęs net keliolika m i 
lijonų. Bušu rublio vertė, pa
sirodžius pirmam pranešimui,

• debesis siekusi.
I

vakaruose palei Knepr (?- upę. 
Pasak pranešimų, tapo suimta 
penki tūkstančiai belaisvių ir 

daugybe kaiiuolių
Į šiaurvakarius nuo Orei de

šimt tul stm/ių latvių ir ehinų 
kariu menes. esančios netoli Kro
nu, kone \\sišk: i buvo apsup
ta. Sako u i, kad pusė minėto
sios kariuu»:i»'in s lapo s::*»ai’ hi
tą, kuoiv.i likusieji, k id išlikti* 
nuo pražūties, dideliausioj be
tvarkėj pabėgo.
Zinoviev apleido Petrogradą.
AMSTERDAM, sp. 21. -- Su-. 

lig Vokietijos laikraščių praneši- i 
mų, bolševikų valdžios Komi-;

dyti ginklą. Oficialiai valdžios 
dokumentai ir iždas, sakoma, 
išgabenti į Maskvą.
šeliapinas — bolševikų vadas.

PARYŽIUS, sp. 20. — Paskil-

No. 249

UNIJIZMAS — AUTOKRATIJA1 
IR BOLŠEVIZMAS.

r.as, kuris labai geni žinomas 
ir amerkiečiams, dabar likęs at
kaklus bolševikų vadas. Tokią 
žinią čia šiandie paskelbė Ma
ria Kounesovą, dainininkė, ku
ri tik-ką sugrįžo iš Maskvos, ku
rioj ji išbuvusi apie aštuonioli- 
ką mėnesių.
Sulaikė rusų laikraštį; užpuldi

nėjęs amerikiečius.
WASHINGTON, sp. 20. — 

šiandie čia gauta pranešimų, 
kati Vkulivostoke hųH> sulaiky
tais rusų laikraštis “Gotos Pri- 
mora“. Sulaikyta jisai dėl įžei
dimo amerikiečių kareivių ir 
jūreivių budo ir pasielgimų.

Laikrašti* kaitinęš amerikie
čius dėl kėsinimosi ant rusių 
moterų ir kvietęs Siberijos mo
teris vienylies savęs apsigyni
mui “r.uo bendrųjų musų prie
šų“. Prie laikraščio redakcijos 
buvo pastatyta tarptautinė sar- Jj>gtone, Samuel Gompersas, va- 
gyba, kad neleidus užpulti airf 
jo amerikiečiams delei iškeltų 
prieš juos kaltinimų, kurie esą 
nepamatuoti.

Gompersas 
pralaimėjo

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
21. — Rusijos Kaukaze, Zanghei 
zur apielinkėse eina atkaklus 
muškii tarp armėnų ir valdžios 
kariuomenės, atvykusios iŠ Az- 
erbaij'an provincijos. Smulk
menos nepaduodama.

tonijos, Gruzijos, Kubanio, Lat
vijos, Lietuvos, Ukrainos, Azer- 
bajano ir šiaurinio Kaukazo į- 
galiotiniai Paryžiuje andais į- 
teikė vyriausiai talkininkų ta
rybai sekamą peticiją:

“Pirma: visas čia suminūtą-

nepriklausomomis valstybėmis.
“Antra: urnai pradėti nagrinė

ti teritorinius, finansinius, eko
nominius ir kitus klausimus be
sijungiančius su minėtuoju pri
pažinimu”.

Naujos pergalės.
LONDONAS, sp. 20. - - Vėtai 

šiąnakt karės ofisas paskelbė 
naujų svarbių Irimėjimų, kurių 
atsiekusios anO .Lolšeyistinės jie 
gos.

Visa ketuiioliktoji Trotzkio 
armijos divizija vejama kazokų dolerių.

Kazokai” muša 
streikininkus

KAZOKAI” MUŠA STREIKI
NINKUS.WASHINGTON, sp. 22. — 

Senato korr^isijos skirtos grę- I 
siauram angliakasių streikui ty^ Valstijoj “kazokai” ir streiklau 
rinėti narys, senatorius Freling j 
huisen, vakar tos komisijos po- į 
sėd y j pasakė, kad dabartinis: 
unijizmias esąs niekas daugiau,! 
kaip “nauja autokratija 1 inkstai! 
t i prie bolševizmo”.

Sena torio manymu, angliaka
sių reikalavimai esąs ir negali
mi ir stačiai begėdiški. Tai dėl
to, kad jie reikalaudami didės-

žiai užpuolė streikierius Brod 
docke; keli biauriai sumušti.

t

čių ivuiją naštą: žmonės turėsią 
mokėti po du ir du ir pusę do
lerio 'daugiau už toną anglių. 
Tr kas blogiausia, kad angliaka
siai esą kone išimtinai svetim
šaliai. o drįsta statyti tokių 
kalavimų.

HATT1SBURG, MISS., sp. 22.
Federalės valdžios agentai 

vakar čia areštavo tūlą kunigą 
I. E. Glenną. Jisai kaltinamas 
dėl pa viliojimo svetimo vyro 
moters, dviejų kūdikių motinos, 
u kuria jis šičia atidume ir ma

nė. apsigyventi.

PITTSBURGH, Pa., 22. — Bu 
rys Pennsylvani jos valstijos “ka 
zokų“ ir streiklaužių vakar po 
pietų užpuolė randai pikietuo- 
jančius streikierius Braddocke. 
Užpuolimas padaryta po to, ka
da vienas streikininkas bandęs 
pakalbinti streiklaužį. Pastara
sai tuoj smogęs streikininkui 
galvon. lūula užpultąjį užsto
jo kiti jo draugai-streikimnkai, 
tai “kazokaji“ tuoj ėmės dar
bo. Prieš sterkininkus pavarto
ta buožės ir revolverių vamz
džiai. Pasekmejo to kelintas 
streikininkų pavojingai sužeis
ta. Tūli jų, tur būt, turės atsi
gulti ligoninėj.

Sako, kad susrėmime tapo 
sužeistas ir vienas 
“kazokas“.
gorinę.

Reikalauja kariuomenės.

kar gavo naujų smūgį. Kapita
lo ir publikos “atstovai“ atme
tė svarbiausį dalyką, už kurį jis 
taip nuoširdžiai agitavo — “ben
dro tarimosi pienų“. Tasai ab 
metiimas reiškia tų,' kad dabar 
einantis plieno darbininkų strei
kas nebus bandoma užbaigti ar
bitrą ei j a. Gompersas mat sto
jo už tai, kjaid konferencija pas.
kitrų šešis atstovus, kurie ture-1 trsnslailon filed wifh the pnsi 

master at Chicago, 111. Oct. 22, 191f 
as reguirod by the act of Oct. 6,191'

DABAR CLEMENCEAU GA
LĮS MATYTI DANGŲ.

tų išrišti kilusius tarpe plieno 
korporacijos ir darbininkų ne
susipratimus, ir kad tuoj kaip 
tokie atstovai bus paskirti — 
kad darbininkai sugrįžtų dar
ban ir pasiduotų tų taikintojų 
nuosprendžiui. Bet kapitalo ir 
publikos “atstovai” šitą pasiųly- 
mą atmetė. Už jį tebalsavo tik 
vieni patįs darbo atstovai.

Tas atmetimas kartu reiškia 
ir atmetimą 'trijų svarbių rezo
liucijų, kurios yra atiduotos kon 
fcirencdjos koniisijaįi svarstyti. 
Svarbiausias tų rezoliucijų sie
kinys — taipjau “bendras ta- 
rimoisi”.

Ir visa tai padaryta neveizint 
to, kad Gotmpersas atkartotinai 
graudeno kapitialo ir publikos 
atstovams remti konservaty- 
vį Amerikos Darbo Federacijos 
elementą jo pasistengimuose 
prieš m palauikiuosius radikalius 
tos organizacijos narius.

Ką dabar (rompersas ir jo 
bendrai veiks toje konferencijo
je.

NUBAUDĖ TEISĖJĄ.
Buvęs didelis sukčius.

PIIILADELPHIA, Pa., sp. 22
Buvęs inun.ieipalio korto tei

sėjas ir kariu vienos kompani
jos advokatas. VVilIiam T. NVhc*

PARYŽIUS, sp. 21. — Echo 
de Paris praneša, kad Strsbur- 
go mieste tapo susektas sumoks
iąs , turėjęs tikslo sukelti Alsa- 
tijoj revoliuciją lapkričio 9 die
na.

Vyriausias sumoksiu vadas, 
tūlas inžinierius Koesseler ir du 
jo bendrai buvo areštuoti. Sa
koma, kad tau dalykan veikiau
sia bus įmaišytas ir tūlas fnan- 
cuzų socialistinės unijos vadas 
ir buvęs Alsatijos atstovas.

j Darant Koesselerio bute kratą 
I rasta daugybę atsišaukimų 
35,0000 markių pinigų.

PARYŽIUS, sp. 21. — Premie 
ro Clemeceau nepakentimas ku 
nigų ir visa kas turi ryšio su 
tikėjimu, visiems gerai žinoma. 
Bet minai senasai “tigras“ žy 
miai atsimainęs.

Pono Clemence.au namas ran
dasi vadinamam Rue Fraudine 
akurat priešais kitą namą, kuria 
mc gyvena vienuoliai, šventojo 
I f udvigo brostvos, kurie tur 
įsirengę puikų sodną su didižu- 
liais gražinis medžiais. Didžių 
jų medžių lapai visiškai padenf 
davo prcimiero raštinės langą 
Kartą- premjeras pasiuntė tėvui 
Trexp(rdui laiškutį, pažymėda
mas, kad pašalinimas to med 
žio suteiktų jam didelio smagu
mo. Kunigas neatsiakė; medi’ 
dar vis stovėjo ir Clemenceai 
atnaujino prašymą. Pagaliam 
kunigas kreipėsi į premjerą.

“Geraisai, maldavo Clemeceau 
padaryk man tą gerą, prašalink 
tą medį. Jis trukdo man pri
sižiūrėti i dangų.

'Toks maldingas troškimas 
negalėjo bul lu'i.špildylas, ir me

[biriems melams kalėjimo ir už- 
Vakar čia lapo nubausta keturi simoketi 2,000 dolerių piniginės 
saliuninkai peržengusieji karės pabaudos. Tai dėl to, kad jis 
laiko įstatymą apie prohibici ją. suktu bųdu išeikvojęs jo atslo-' peržengęs šventadienio įstatymą 
Visi kartu jie užsimokėjo 850 va ujamos kompanijos pinigus,1 vežiojęs savo orlaiviu jyasa- 

viso 40 tūkstančių dolerių. ' žiarius.

vos prieš bolševiaaną. Tokia 
uiomonė šiandie čia buvo pa- 
freikšta. Smilkoma, kad jis ma
nąs grįžti atgal į Baltiją, idant 
oadėjus vesti Rusų kariuome
nę, su kuria dalia r susivienijo 
langiau kaip pusė jo buvusių 
kareivių.

Nuo laiko, kada jis sugrįžo 
Berlynan (praeitą pėtnyčią) pa
galios grafas šiandie sutiko tu 
et.i pasikalbėjimą. Jisai part iš- 
e, kad pulkininko Bennondto 

laibas yra toks, kurį talkininkai 
urėtų remti ir kad Vokietija ne 
»ali būt kaltinama, jeigu apie 
'5,000 ar 20,(XX) vokiečių mato 
‘.sant reikalingu įstoti Rusų ar
ui j on.

“Bennondto žygis bus pasek
mingas, pasakė jis, jeigu tik vi- 
u>s reik m en s nebus visiškai at
kirstos iš Vokiečiu, pusės. Aš 
tikiuosi, kad talkininkų komisi- 
a dabar galės permatyt tikslą 
o (Bennondto) pasistengimų ir 
nipras, kad jis veikia lygiai tą 
u) t į kaip kad Denikinas. Jisai 
•dengiasi pagelbėti įsteigt Jung
ines Rusijos

Paklaustas kas atsiliktų, je.i- 
’U talkininkai to neveizint iš
likę! ų savo dabartines pažiūras 

kai dėl jo buvusių kareivių, o 
'abur tarnaujančių rusams, ii- 
atsakė, kad tūli jų butų privers- 

■i grizli Vokietijon, bet didžiu
ma jų |xtsiliktų Baltjurio kraš
to kaipo vagįs i f banditai.

“Lojalus piliečiai” čia pradėjo 
rinkti parašus po peticija, reika
laujančia, kad Obio valstijos gu 
bernatorius Gox p:»siųsitų į Čia 
valstijos kariuomenę “’žmonių 
nuosavybes sergėti”. Girdi, 
plieno darbininkų streikas “to
lydžio krypsta į bolševizmą“ ir 
gyventojų turtui grūmoja su- 
naikininuis.

SAN FRANCISCO DARBININ
KAI ATIDARĖ SAVO KRAU

TUVĘ.

Ti
FRANCISCO, Cal. sp. 

‘ Streikuojantįs San Fran- 
darbininkai vakar čia ati-cisco

daro “prmię unijos krautuvę”. 
Krautuvei nepaprastai sekasi. 
Vakar po pietų joje išparduo
ta įvairių prekių net už šešis 
tuksiančius dolerių. Neužilgio 
manoma i rdaugiau tokių krau
tuvių atidaryti. Prekių kaina jo
je žymiai pigesnė, negu priva
čiu asmenų krautuvėse.C

ŽUVO 40 ANGLIAKASIŲ.

PENSANCE, sp. 22. — Lo- 
rant kasyklose, netoli nuo Pen- 
nance miestelio, Anglijoj, vakar 
žuvo 40 angliakasių. Nelaimė 
ištiko kada 150 angliakasių lei
dosi į kasyklas ir urnai suge
do elevatorius. Apie 50 darbi
ninkų sunkiai sužeista, kelia ta s 
jų veikiausia mirs.

NULYNCAVO NEGRĄ.

MARIANNA, Ark., sp. 22.
Būrys įpykusių kaimiečių va
kar netoli Skidmore bažnytkie- 
mio nulynčavo negrą Alex Wil- 
soną. Pastarasai kėsinęsis ant 
jaunos ūkininkaitės Ruth Mur- 
rah ir, neatsiekęs tikslo, nušo-

Pėtnyčioje
Protesto masinis susirinki
mas. Bengia Chicagos LSS. 
kuopos. Bus Boselande, 
Stančiko svetainėje. 205-7 
E. 115th St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kalbės daug gerų socia
listų kalbėtojų. Ateikite vi
si ! Įžanga dykai.
Kviečia Chicagos LSS. kp.

Komisija.

Clemence.au
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Krutinės Kliutįs
l'čiiluis patina uuoKas Dedasi Lietuvoj



apsniti Kaune neturim nei vie
no a tenkančio knygyno, nei 
skaityklos. Tiesa, yra OržeŠkie 
nes gatvėj “Viešas Lietuvių 
(katalikųr“knygynas,M yra prie 
jo ir skaitykla, bet... Kauno pi
liečiai neraudotų, kad jo visai 
nebūtų. Knygų maža, senos, o 
kas svarbiausia, paskutinių pen
kių metų leidinių (išskyrus 
tris kalendorius) nėra. Skaityk
la taip-pat nesirūpinama. Su
temus skaitykloje skaityti veik 
negalima. Maža elektros lem
pute pritraukta prie pat lubų 
ir skaitytojams mažai šviečia. 
Veltui gadinimui akys ir taip 
mažam skaitytojų skaičiui.

“Didžiausios gegužinės” įžan
ga. Sekmadienis. 4 valandų po 
pietų, Ką tik nustojo lyti. Einu 
Nemuno krantu. Garlaivyje 
griežia karos orkestras, kviečia 
svečius-viešnias į “didžiausią 
gegužinę“ rengiamų Panemu
nėje artilerijos pulko. Nemuno 
kranto gatvė pilna žmonių: 
kiekvienas pasirėdęs išeiginiais 
rūbais; ypač gražioji lytis švie
čia baltais drabužiais...

Rengiasi, matyt, ir augštes-r 
irieji valdininkai važiuoti “S. 

M.“ automobiliu. Šoferiai, iš
girdę maršų, neberimsta vieto
je; kol ponybė išeis sėstis, pasi
leidžia Nemuno krantu ten ir 
atgal, kiek tik gali suskubti; nu- 
tomobilius piesta šoka j>er iš
muštas gatvėje duobes, pilnas 
po lietaus sutrino vandens...

Žinonės įstoto skubinas i pa
kraščius; bet kur pasislėpsi nuo 
purvo, kurs tiška per kelius sie
ksnius į visas puses. Retas ne
nukentėjo. Patenkinti šoferiai 
juokiasi kvailu juoku. A pd ra pa
lytieji purvais kas šaiposi kas 
raukosi. Panelės beveik aša
roja: nebėra kaip nei geguži nėn 
purvinoms važiuoti, nei namo 
per miestų — grįžti. Visi gerai 
numano, kad tai nevaldomų išdi 
kėlių šoferių “šposas.’*

Padubisiais. Puikus išrodo 
šiemet metai. Nesenai teko man

Balius
'. Kctvcrgo vakare
Spalio (October) 23 d., 1919 m.

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted St. 

l'rasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzika Alexanders Jazz Band.

vakare l’hone Canal 257

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
. 25 E. Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
l’hone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. l’hone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas VVest 6126 _________ ./

intltll 0111:11 IY11 o VVJUO H I1VIH ’ «»w- 
m.iž javų iškraipė, išguldė. Va
sarojus dar gi .‘tmiltynuose pui
kus.

šiandie (^migeliui trūkstant 
maisto linksma laukti itin tur
tingo rink us. — J. R.

Liudvinavas. (Marianip. ap.) 
Nuo karo luingos, kuri užliejo 
visa Lietuvą, sunkiai nukentėjo 
Liudvinavo miestelis ir jo aplin 
kės. Beveik visi miestelėnai ir 
daugelis iš apilinkės pradėjo 
gyvenimų statyti iš pat pamatų. 
Dėlto, nors jau ir keliems me
tams praslinkus, daugelis žmo
nių, ypač beturčiai, darbo žmo
nes, veda sunkų gyvenimą: be 
pastogės, drabužio maisto ir tt.

Amerikos misija, važinėda
ma po Lietuvą, šitai pastebėjo ir 
jautė vargstantiems musų vais
iaus žmonėms. Pagrįžę į sa

vo kraštų, prisiuntė šiam pavar
gusiam kampeliui maisto ir 
Ipabužių.

Tik labai gaila, kad musų 
>monės nėra tiek geros ir jaut
rios širdies, kad užjausti vargo 
unonėms. Dėlto ir gautosios 
lovanos buvo nesąžiniškai pasi
dalytos.

Pirmiausia ir geriausia gavo 
ikininkai, nes kaipo ūkininkui, 
irba ūkininkaičiu i reikia pui
kesnių drabužių, negu ncturtiiu 
jam, ir dar kokie, ūkininkai tie- 
;ė ranką tos dovanos :kurie visai 
lieko nenukentėjo, kurie savo 
urto jau nebežino kur pjadėt, 

kurie šiandien viso pilni, šitos 
dovanas ne ūkininkams atėjo, 
ik beturčiams vargo žmonėms, 

kuriems, pagal jūsų išvados, 
lik likučiai tų lovanų teko.

Taigi amerikiečiam^ už do
vanas — <ačiu, o mus ūkinin
kams gėda, kurie taip daro.

Laiškai iš Lietuvos.
—

Iš Bukonių, Marijampolės 
tpskr., rašo J. Bulotai, 1626 N. 
23-rdt st.. East St. Louis, III.:

Rugsėjo 17. — Aš, Mykolas 
Vaičilionis, sveikinu jus, Juozai 
Bulota, linkėdamas jums laimiu 
■jos kloties. Pranešu, kad jūsų 
notina mirė balandžio 30, 1919 
Cinant prieš Velykas, ketverge, 
bažnyčią, į Igliauką, ją išgąz- 

’ino šuva, iš to gavo ligą ir mi- 
’ė.

Kai prusai atėjo į musų kra 
'tą tai jie buvo mus išvarę už 
Marijampolės. Laikė ten 10 lie
telių. Ale kaip sugrįžome, da 
»veikas triobas radom, tik sto
gai buvo apdraskyti. Bet javų 
neberadome: viską buvo plėši
kai vokiečiai nupjovę. Bolševi
kus iš Lietuvos jau išvarė niu- 
ių kariuomenė, tiktai lenkai da 
vis lenda ir nenurimsta. Lenkai 
dabar Vilniuje ir už Kalvarijos į 
Suvalkus jie yra už 17 verstų. 
Musių tuo laiku didelių nėra.

Prusai jau išėjo iš Lietuvos 
visai. Musų laikinoji valdžia 
vis dar laikosi taip kaip iš pra
džios. Prusai kaip atėjo tai nuo 
Marijampolės visus gyventojus, 
lai yra triobas išdegino. Buvo Ii* 
kę tik pliki lankai. Dabar jau 
vėl pradeda žmonės statylios 
triobas, ale retas kas gali tokias

V';
'4' tj: Y'i

Šerininkams Colorado Consolidated Minės & Power Kompanijos
Mums smagu yra pranešti, kad apart iki šiol nuveiktų darbų ir supirktų mašinų, Colorado Cons. M. <& P. 

Kompanija, kelios sanvaitės atgal dar nupirko du dideliu automobiliu (trokus), kurhj paveikslas atspaustas 
viršui.

Abu automobiliai tapo prikrauti įvairiomis prekėmis: maistu, rakandais, lovomis ir tt. ir pasiųsti į 
SHERMAN, Colorado — į kompanijos aukso-sidabro kasyklas.

Didysis automobilius yra 6 ratu ir specialiai dirbtas 
daugiausia vartojamas vežimui medžių ir rudies. Jisai 
mažesnis, galįs vežti 2 tonus.’ Tasai kaštuoja apie $3,000.00.

Kartu su automobiliais išvažiavo ir keletas mechanikų: lentų plovyklos prižiūrėtojas, mašinistai, elektri
kai ir kiti. Siunčiant automobilius keliais, su įvairiais daiktais ir darbininkais, musų kompanija sutaupina 
apie $2,500.00.

Greitu laiku bus užbaigtas milžiniškas, 200 pėdų augštumo mūras (dam) ant Gunnison upės ir įtaisyta 
elektros pajiega. Dabar baigiama atvesti didelė vandens dūda (pipe) į pajiegos namą (power house), kur bus 
gaminama vandens-elektros pajiega. Elektrikai tuojaus pradės išvedžioti vielas po fabriką, namus ir ka
klas. ■ ' ' ,

Colorado Cons. M. A P. Kompanija kontroliuoja visą elektros pajiegą ant 10 mylių pločio, šitame plotyje yra daugy
bė didesnių ir mažesnių kasyklų kompanijų ir jos visos yra priverstos pirkti savo elektrą iš musų kompanijos. Daugelis 
kompanijų ir kasyklų jau užsisakė elektros pajiegą. Tas reiškia musų kompanijai didelius ir nuolatinius pelnus, nes visą 
elektrą, kiek tik jos pagaminama, galima parduoti už labai gerą kainą.

COLORADO CONS. M. A: P. Kompanija turi jau įrengusi savo lentų plovyklą, ir jau gavo užsakymų ant VIENO MILI
JONO pėdų lentų ir budavones medžių. Kompanija dabar turi apie 5,000 akrų miškų ir ganyklų ir ateinanti pavasarį 
tikisi kontroliuoti apie 15,000 akrų žemės, daugiausiai miškų. Iš miškų ir lentų plovyklos šita kompanija ir jos šėrininkai 
kas metai gaus didelius pelnus.

Pnskutinėsc sanvaitese priimta daugiau darbininkų ir dedama pastangos kad kuogreičiausiai užbaigus išlaukinius dar
bus ir pradėjus leisti savo milžinišką rudies perdirbimo fabriką, kuri įme išelirbs auksą ir sidabrą. Įrengiatna modemiš
kos mašinerijos, kad lengviau ir pigiau galėjus perdirbti tuos milijonus tonų aukso-sidabro rudies, kurie randasi milži
niškose šios kompanijos kasyklose.

šiose dienose išvažiavo j kasyklas kompanijos prezidentas p. Dion Geraldinc. Jisai užsiliks tenai dvi-tris sanvaitės ir 
prižiūrės, kad darbai butų atliekami sulyg jo palies ir kasykkhi eksperto p. McClave nurodymais. Norime patčniyti, kad p. 
Dion Geraldinc yra pripažinta® vienu iš geriausių kasyklų ir budavojimo inžinierių. Jisai buvo vyriausiu inžinierium 
Chicagos Viftasvietines Parodos (Chicago Wprld*s Fair). Bdlo visų kasyklų ir kitų įstaigų įrengimai yra po priežiūra 
patyrusio ir garsaus Amerikos kasyklų inžinieriaus p. French.

Kadangi šita kompanija turi nplžiniškas aukso-sidabro kasyklas ir kiloki turtą ir kadangi visas darbas yra po vado
vyste ir priežiūra geriausių Amerikos kasyklų inžinierių, tai visi šėrininkai gali tikėtis sulaukti milžiniškų pelnų, žinovai 
apskaito, kad šios kompanijos šėrai, begiu kelių metų, gali pakilti į tuksiančius dolerių.

Dabar mes baigiame parduoti paskirtą dalį Šerų. Kaip tik šitie šorai bus išparduoti, daugiau jų nebebus galima gauti. 
Dabai* vienatinė ir paskutinė proga prisidėti prie šios kompanijos. Iki šiol jau suvirs 200 lietuvių prisidčjo ir kasdien prisi
deda daugiau.

Dabar dar šėrai parsiduoda gana pigiai. Už kiekvieną $150.00 duodame 10 Šerų Preferred (vertes $100.00) ir 10 šorų 
Comnion (vertės $100.00) viso veries $200.00, ir tt. Mažiau kaip už $150.00 jięparduodainę.

Norinti daugiau sužinoti apie šia kompaniją ir jos turtus, rašykite mums žemiau padėtu antrašu, arba atsilankykite 
ypatiškai musų ofisan. •

PEOPLES INVESTMENT CO., 220 South State Street, Room 1422, Chicago, III.
P.S. Temykite sekančius apgarsinimus.

Didvsis automobilius yra 6 ratų ir specialiai dirbtas, vežimui sunkių daiktų. Tasai automobilius bus dau^S vartojamas vežimui, medžių ir rudies. .Jisai kaštuoja $4,500.00. Antras automobilius yra kiek

triobas, kaip buvo, pasistatyt. Į 
Vieni ant viršaus pasidaro med
žio triobelę, kiti da žemėj gyve- • 
na pasidarę kokį skiepą. i

Javų kainos dabar tokios: se-‘ 
nų rugių 3 pūdai 40 rublių, avi-i

ŠV. Oną 3 pildai rugių buvo 180 
rublių, kviečių 150 r., avižų 80 
rublių.

Jūsų laišką gavau per And
rių Bulotą gyvenantį Marijam
polėj. Mykolas Vaičilionis.

[Savo laiškui adresą buvo S- 
męs iš Naujienose paskelbto Al. 
Bulotienės laiško, rašyto gerb. 
Žemaitei. — J. Bulota.į

n.
Iš Viluščių, Sartininkų

Tauragės apakr., rašo Juozui 
Spačkauskui, Chicagojc, jo gi
minės:

Mielas Broli! tavo brolis My
kolas, linkiu geriausios sveika
tos. Mes esam visi sveiki. Per 
karą nieko nenukentėjome, nie
ko musų nesudegino, tik kad bu 
vo baisus suspaudimas. Maistą 
ir drabužius ir gyvulius imda
vo vokiečiai.

Tolcsniai rašau aš, sūnūs Jo
nas. Ačiū Dievui, po visų var
gų esu jau namie. Dabar kaįpįr

vals

žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįtnasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 

kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,daugiau niežėjimo, kasjmosi 
įvykstančių nou pleiskanų. ,

K Ur 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. I 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. . j

RUFFLES yra maistinga maudytfe galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. Į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar nioncy order, kifriuos siųskite šiuo adresu: Į

F. AD. RICtITER O CO., 326-330 Bro&d*ay, New York

lįs. patarime yrn dykai. Aš 
srj d'ur Anpą, Mor.ks Ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie Stntc gatvės ir ga-‘ 
iiu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite palįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
posimatykito su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

Dr. F. 0. Barter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
120 So. State gat. 2 lubos. Aitrės 

durjs į šiaurę nuo Fair irankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadie- 
nials nuo 10 iki 12.

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

tine adata, groja visokio padarymo
rekordus," vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi • 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki- 1?---

Mes taipgi turime ke 
lėtą nugštos klcsos 
phonogr^fų, kuriuos 
mes parduosime už

• bile pasiūlytą kainą 
už lai kad mes turi
me pratuštinti viet$.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PBIS1VS1ME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro- 
?a. Ateikite arba rašykite tuojaus. 

’RISIUNČIAME Už DYKA.
\VESTERN FOBNITURE STORAGE 
2810 W. Hnrrison SI. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

rius, ale ans pardavė gyvenimą 
Barbei Šeputikei; vietoj Sli- 
mens yra mano brolis Juozas, 
nuėjęs į žentus. Mirė tamstos 
seselė Ona Budrikienė Jonienė, 
ans apsivedė dabar su Armonie- 
ne iš Ringinių. Viluščiuos mi 
rė Antanas UginČius, Jurgilienū 
dėdienės Kazimerienes motina, 
Račkauskiene senoji, ir daugiau 
kas unirė. UginČaite Juze apsive
dė su Stoniu ir mirė. Kai]) pa
rėjau iš Amerikos, buvau na
mie 6 mėnesius, paskiri paėmė 
rusas; buvau muzikantų koman 
d o j (i miėnesius, kaip ištiko ką
rąs. Ėjom tris nedėlios pėksti 
iš Briest-Litovsko ligi pas Aust
rijos rubežiaus. Mušis 
pagal Tamašovą. Tris 
buvau fronte ir patekauSartininkuose gausiu vielą. Nau 

jienos pas mus tokios: yra mu-'svčn; nelaisvėj išbuvau 
sų pačių lietuviška valdžia. La
bui smagu.

buvo 
dienas 
nolai- 
9 mė

nesius, buvo labai bloga, ir šal-
Visokios įstaigos lį ir badą kentėjau. 1915 m. ge- 

lietuviškos, visur savoji kalba, gūžės mėnesyj išvežė j darbą, ta 
Tik žmonėse nėra vienybės, tai ' * ‘
trukdo Lietuvos kilimą. Metai 
šiemet labai'geri, viskas gerai 
užaugo, tiktai lietingi per visą 
vasarą lijo ir šieno daug supū
dė, kas nepaspėjo sugaut. Teta 
Veronika mirė per karą. Viluš
čių sodoj dabar viskas kitaip, ‘ žiavome. 
lik dar mes lig šiol tebesame' vau į namus.

da buvo geriau, o paskui ir vi
sai gerai gyvenau, nes buvau 
dvare už lekajų ir už sodininką. 
1918 metais, kai pasidarė vals
tybių sugriuvimas, paleido mus 
ant ,valios. Lapkričio 6 d. bėgom 
visi ir aut vagonų užsikabinę va 

Po 17 dienų parkdia- 
Viską tebradau 

sena * pavarde. Ilginėtų vietoj Į kaip buvau palikęs, tebesąs pia- 
gyvena Sudelkis, atėjęs iš Mar- 
giškių; Šepučių vietoj buvo Man ' laimingas;

nas ir drabužini ir tt., ir esu vėl

NUO 1-MOS RUGSeJO
Pinigais už

Laisves Bondsusį AllSfOS
Pinigais už

$50, $100, $500, ir $1,000. !

KrauseValstijinisTaupynio

1311 Milwaukcc Avė., 
Bankas atdaras subatoinis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskaita bankininkystė.

F’erScu
Visokius muzikai iškus instrumen

tus ^enus ir naujus pianus, vargo
nus, graniafonus, skripkas, konstan- 
t inkus, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškite 
per laišką man. '

ADEI.A LUKAM
1907 So. Halsted St., Chicago, 111.

Kai]) dabar Amerikoj? Ar 
žmones gal išvažiuoti ir įva
žiuoti? Ar yra uždarbių? Labų 
dienų visiems giminėms. Dėdie
nei duok žinot, kad Bišavas par 
davė gyvenimą, pirko Tarailiš- 
kius. Sudieu, Jonas Spačkau- 
skas.

Nikodemui Uginčui yra laiš
kas iš Lietuvos pas J. Sjiačkaus- 
ką, 556 W. 15-th St., Chicago, 
III. Malonės ateili ir sužinoti 
apie savo tėvus ir seseris.

2)
3)
4)
5) kitų

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir

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

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

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuo.' 
neatidčliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pūliniai! 312 ir 3180 
(’hieagos ofisas: 1515 S. \Vood St. 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

Telephotte Bonlevąrd 2160 
DR1 A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—9 vakaro

330Š S. Morgan St. Chicago, III.

RAŠYK MUSŲ MAŠINĖLE

Nerašyk laišką kaip su vištos ko
ja, rašyk juos musų puikiąja nami
ne rašoma mašina. Daugelis žmo
nių, vyrų ir moterų rašo labai ne
aiškiai. Šita mašina yra pigi, bet 
gera. Kiekvienas vaikas gali rašyti 
ja, pamėginęs kelias minutas ir pa
rašęs kelias valandas rnli greitai 
rašyti. Kiekvienas verteivis, agen
tas ar draugijų sekretorius, taipgi 
privalo turėti rašomąją „mašiną”, 
nes nepaskaitomas raštas padaro 
blogą Įspūdi į besi vertimo kokybę. 
Musų mašina turi labai protingą su
dėjimą raidžių, o kaina yra tik 
$2.75, didesnis numeris. $6.75, pai
manti popierą 9 colių pločio. Mes 
taipgi turime kitą mašiną, kuria ga
lima rašyti faip kaip ir su 100 do
lerių mašina, negirdėta kaina 
$18.60. Kiekviena mašina yra ge
rai supakuota ir visos lėšos apmo
kėta iki pat jūsų durų. Prie kiekvie
nos mašinos pridedame pilnus pa
mokinimus, kaip apsieiti ir kaip ra
šyti su ja. Prisiųsk savo užsisa
kymą drauge su pašto piniginiu pri
saką šiandien j Univcrsal Distri- 
buting Co., Dept. 279. 36 Madisnn 
Są. Station. New/York, N. Y.

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

Ici ir kitoms naminėms vartončnis, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apšlimis nori gur- 
beliais, krabelčmis y vogonais. Tol. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. AVaier St. Chicago, lik

VyriškųOrapanų Bargensi
Teisingas apsičibnas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Aryrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkaulai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai, valų 
Nedaliomis iki 6 vai, vak. Sukato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

Įsteigta 1907
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BINGHAMTON, N. Y.

LSS. 33 kp. nariai subruzdo.

Kaip visur, taip ir čia lietu
vių socialistų darbas buvo truk 
doinas tų elementų, kurie dabar 
pasivadino “komunistais.” Bet 
taip ilgiau nebegalėjo tęsties. 
Štai šiomis dienomis LSS. 33 kp. 
senesnieji ir rimtesnieji nariai 
pradėjo tarties apie reorganiza
vimą vietinės kuopos ir Netw 
Yorko valstijos Socialistų Parti
jos sekretoriui pasiųstas reika
lavimas, kad jis teiktųsi perduo
ti socialistams vietinės kuopos 
čarterj ir turtų, nes jis priklau
so tik socialistams kadangi ko
munistai išsižadėjo socialistų 
vardo ir neteko LSS. teisių, ku
rios iki šiol juos ginė.

Tad Bingbamtoniečiai prie 
darbo! Dabar laikas yra svarbus

ir reikalaujantis daug darbo ir 
pasiryžimo. Visi, kurie jaučiate 
save esant socialistais ir nesu-

mais, tėmykit kada bus LSS. 
33 kp. susirinkimas, ateikite į 
jį ir visi sykiu aptarsime kuopos 
reikalus. Kuopos susirinkimas 
įvyks taip greitai, kaip tik gau
sime atsakymą nuo valstijos So
cialistų Partijos sekretoriaus. 
Manome, kad jį gau
sime už kelių dienų. Persior
ganizuodami mes apsivalysime 
nuo tų elementų, kurie iki šiol 
trukdė visą socialistų darbą ir 
tada galėsime, niekieno netruk
domi, veikti daug sparčiau 
pasekmingiau savo darbą 
bui žmonijos. — Narys.

11

WATERBURY, CONN.
Komunistų prakalbos.

Spalių 12 dieną buvo lietuviu.

Ar Žudai Sveikatą?
Gydytojo receptas padidini
mui .sveikatos ir stiprumo 
mažakraujams, parsibaigu- 
sicirs vyrams ar moterims.

Dėlei baisaus įtempimo, kurį ka
rė uždėjo ant daugelio žmonių, ner
vų celės liko be gyvybės, visa sis
tema susįlpnėjo ir tuksiančiai vyrų 
ir moterų šiandien yra be sveikatos 
vien dėlto, kad jų kraujas suskydo 
ir gal badauja neturėdamas gele
žies. Tik aįiu geležiai raudoname 
kraujo skysčiuje gyvybę palaikantis 
ruKŠIartam is įeina kunaii ir ličiu tam 
kraujas Kali permainyti maistą •» gyvus audiniams raumenis ir sme

genis. Jei tik žmonės laikytų savo kraują pripildytą stiprumą duodan
čia griežia imdami Nuxate<l Geleži, kuomet jie jaučiasi silpnais ir parsi- 
baigusiais, tai jie tuojaus atgailiu raudonus kraujo kūnelius ir greitai 
sustiprėtų ir pasveiktų visais atžvilgiais. Jei nėši stipru^ ir sveikas, tai 
privalai pats dėl savęs padaryti šitą ištyrimą: Pažiūrėk kaip ilgai gali 
dirbti, arba kaip toli gali nueiti nepailsęs. Paskui paimk dvi penkiagra- 
nes plokštis paprastosios Nusidėti Geležies tris kartus jmt dieną po val
giui per dvi savaiti. Po to išmėgink savo sveikatą včfir pamatyk kiek 
busi laimėjęs. Nuxated Geležis padidins stiprumą silpniems, nervuo- 

’ tiems “parsibaigusiems” vyrams jr moterims per dvi savaiti laiko dau
gelyje atsitikimų. Išdirbėjai garantuoja patenkinamas pasekmes kiekvie
nam pirkėjui, arba jam blis sugrąžinti pinigai. Nuxated Geležis galima 
gauti pas visus gerus aptiekininkus.

Nariai C.ook County Real F.state Board 
A Chicago Board of Underwriters.

A. Petratia S. L. Fabijonas

Real Ėst ate Brokers .— 
Mnnogers 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
3249 South Halsted St., Chicago, III. 

U2KVIECIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

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

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

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

Cash and Carry”
Lietuviška mėsinyčia ir Groserio 

Krautuvė atsidarys Subatoj Spalio 
25 d. Mes viską parduosime pigiai 
duugmeninčms (Wolesale) kainomis. 
Tamsta pirkdamas pas mus sutau
pysite daug pinigu, Taigi meldžia
me atsilankyti pn.

4311 ROOSEVELT ROAD
( 12th Street)

o mes stengsimės kiekvieną kostu- 
merį kuogeriausiai užganėdinti.

a*

komunistų prakalbos. Kalbėjo 
kriaučius K. W. Žiurinskas iš 
Nonvood, Mass. Kaip tokio 
“garsaus” kalbėtojo pasiklau
syti susirinko net pusantro šim
to žmonių, nors komunistai gar
sino, kad kas tik ateis į jų pra
kalbas gaus už 10 centų knyge
lę. Bet tas negelbėjo, kadangi 
žmonės pradeda pažinti ko yra 
vertos tos jų pasakos.

Kriaučiaus prakalba buvo 
karšta, deklamavo daugiausia a- 
pie Rusijos “komunistų respub
liką,” kuri girdi, esąs spindulys, 
šviečiantjs viso pasaulio žnno
noms. Bet tuojaus pradėjo plū
sti lietuvius socialistus, išvadin
damas juos tokiais vardais, ko
kių drovėtųsi vartoti net žino
mas kunigų auklėtinis Račkus. 
Vėliaus išsireiškė, jog komunis 
tai geistų, su Rusijos pagelba, 
išplėsti Lietuvos valdžią iš 
Smetonos rankų, jo vieton pas
tatyti tikrąjį darbininkų “išga
nytoją” Kapsuką.

‘Naujienu’ kalenda-1 
rius nebus pa

prastas.
Kalendorius žmogui yra 

kaip koks laikrodis.
Į jį visuomet reikia pažiū

rėt, kad patyrus apie laiką 
—apie dienas, savaites mė
nesius.
# Į sieninį kalendorių žmo
gus žiuri kasdien per ištisus 
metus.

Toks daiktas, į kurį žmo
gus per istisus metus turi 
žiūrėt privalėtų būti gra
žus, ne tik naudingas.

Tečiaus žmonėms kažin 
delko tas į galvų tarytum 
neateidavo, ir jie iki šiol ga
mindavo kalendorius, visai

Paskui«dar kalbėjo apie 1905 j nėatSlŽvelgdami į jų daili
ni. revoliuciją, kad buk Lietuvos jną.
socialistai nesupratę socializmo VeJ kiti, darydami kalen- 
principų, kad jie buvę ne papra- dorįus gavo biznio išgarsini- 

- ' 1 . 1. . ,° (,allriausial mui stengdavosi juos padai- 
linti savo biznio simbolais—

- tai bačkutėmis, tai vištomis, 
Y rinki-1 tai kumpiais, tai arkliais, tai 

į parla-!automobiliais, tai savo namų 
i fotografijomis, tai kitais da

sti darbininkai, < 
studentai, lodei ir komunistams 
esanti gėda būti socialistais.

Po to tas ex-socialistas sakė, 
kad komunistai netiki j i 
mus ir tad jie neis į 
mentą, nes tas užimtų daug lai 
ko paėmimui valdžios į savo ran lykais. 
kas. .Jo supratimu reikia vien' Daugumas-gi išdirbamų 
kelti revoliucijas. Bet bekal- ’ Amerikoje kalendorių yra 
bant apie revoliucijas nė ne|>asi-.daromi ant vien0 kurpa]i0) 
juto kaip pradėjo drebėti kin. jr pagražinti tik ]abai 

' pinigais, gremėzdiškais, ne- 
dailiais, dažnai žemos rųšies

kos. Išrodo, kad jei tikrai rei 
ketų stoti kovon, kriaučius pir 
miltinis užlįstų už proso.

Po t;
Guotu —-W. «-». *.*. « * a ■ ■ <* K , «.<«■. p Ii

rių buvo vienas paduotas žmo
gaus, kuris ką.tik gavo laišką'kurį išdalins prieš Kalėdas 
p.uo savo giminių Lietuvoj, ku- yniems savo skaitytojams, 
riame rašoma, kad bolševikai 
a tumė paskutinę paltį lašinių ir i 
paskutinį pūrą rugių, palikda-‘ 
mi visą šeiminę be maisto, nors ! 
ta šeimyna turėjo vos I 
dešimtines žemės. Kalbėtojas 
ant to atsakė, kad Lietuvos žmo
nės Kapsuko Aepriėinė su duona 
ir druska, tad ką esą alkanas 
žmogus turįs daryti. Bet, gir
di, jei dabar Kapsukas su ru
sų gaujomis sugrįžtų, tai Lietu
vos žmonės priimtų su druska 
ir duona. (Greičiau su ginklais, 
kad apginus nuo tų plėšikų pas-

> visų pasakų kalbėtojui paveikslais.
i* klausimai, tarp 1< n- NatinenONaujienos šiaisl metasis 

išleidžia savo kalendorių,

Kokios-gi rųšies bus Nau
jienų kalendorius?

Iš vienos pusės, jis bus la- 
tik “tris I kai paprastas — toks, kokio

reikia daugeliui musų žmo
nių — atspaustas didelėmis 
raidėmis, su parodymu visų 
svarbesniųjų švenčių, kokias 
tik tenka žmonėms švęsti ar 
minėti.

Bet iš kitos pusės, jis bus 
visai nepaprastas, nes jis 
bus dailus.

Šituo žvilgsniu Naujienos 
čia bando praminti naują 
v&ką.

Naujienų kalendorius bus 
ornamentuotas, ir tai ne ko
kiais gatavais paveikslėliais.

Viena iš gabiausių Chica- 
gos piešėjų-dekoratorių, pa
nelė Izabella Zion, apsiėmė 
nupiešti Naujienų kalendo
riui originalį papuošimą.

Šios piešėjos paveikslai at- 
Pagal Joną ir kepurė. lį>ks kai- sižymi nepaprastu švelnu- « — . • » v • • . • _ _ J_ _ - -

Dar vienas paklausė kalbėto
jo, kodėl Kapsuko komisaras V. 
Požėla smerkia bolševikų įsi- 
veižinią į Lietuvą ir sako, kad 
bolševikai turėjo traukties iš 
Lietuvos lydimi neapykantos. 
Ant to kriaučius atsakė, tik tiek, 
kad, girdi, Požėla esąs provoka
torius.

Tas jau vienas parodo kokis 
menkas yra jo supratimas ir 
kaip dar menkesni argumentai.

bėtojas tokie ir argumentai — mu, gracija ir įsimąstymu.
— Dėdės Draugas, jj jau yra padariusi kelttą 

______________________ škicų kalendoriaus piešiniui 
— kožnas viens už kitą dai- 

Sulyg statistikų parodymais, ]egnjg
Jungt. Valstijose šiandie varto-,’ \ k• • noonnoA » >• i Galutinas piešinys bus pa-jama apie b,000,000 aulomobi-, . , v. _įiu i gamintas sios savaites begy-

_____  i je. Viskas lemia, kad tai bus 
Spėjama, kad Kanados kvie-1 puikus piešinys, ir kad to- 

čių derlius šidmet sieks 250,000,- dėl Naujienų kalendorius 
! 000 bušelių narninialm vartoji- 1920 metamš bus vienas iš 
i m u i, o 60,000,000 paliks sėklai

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

10657 Michigan Avė., Roseland.
Valandos: 9 iki 9 vakare.

į Telefonas Pullman 856.

tasiikos ir Turkiškos Vanos
12tb STREET 
Tel/ Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL. K. PIKIELIS
1907 S. Halsted Str., 

Chicago, III

PRANEŠIMAS.
Turiu už garbę gerbiamiems 

draugams ir pažįstamiems pra
nešti kad aš atidariau s a n- 
k r o v ą aprėdai ų, lai
krodžių, laikrodėlių, žiedų ir 
kitokių auksinių daiktų ir gra
mofonų rekordų visokioms kal
boms ir taikau visokius muzi- 
kališkus instrumentus, strunas 
ir taisau muzikališkus instru
mentus, 
riaušių 
voms.

dailiausių papuoštų sieninių 
; kalendorių kokių tik, lietu

viai kada nors buvo išleidę.
Tai nebus koks-nors rė

kiantis ir blizgantis didelis 
gremėzdas, bet mandagus, 
švelnus, dailus ’ dalykėlis, į 
kurį malonu bus žiūrėti per 
ištisus metus.-

DR. M.D. YAMPOLSKY
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue 

Telephone Pullm,an 452 
Rcsidence 11139 Michigan Avė.

Tel. Pullman 3599

Taipogi užlaikau ge 
iritvu ir pustų brit

Telephone Lavvndale 961.

DR. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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. 

h.................... .. .................. .

Dabar Apsipilkite
Pas Mus Rakandus Žiemai

TAI NEJAUSITE SUNKIŲ ŠALČIŲ. It
Nes mes turime pilniausias eiles, visokių pečių ir daugybes kitokių rakandų. 

Kiekvienam lengvai praeinamos kainos. Negalintiems užmokėti cash, mes palaukia
me ilginus, neprirokuodami jokio nuošimčio.

ptHINSUU#

$12.00
ir augščiau

v

$46.00
ir augščiau

$68.00
ir augščiau

Šie svarbiausi pečiai apšildymui jusųnamų, priduodant švarią šilumą, neišvar- 
tojant daug kuralo. Taipgi ir (Combination) kukniniai pečiai su gazais ir anglė
mis. Puikiai tarnauja valgiams gaminti, puikiai išpuošti nikeliais pagražinti ir su 

‘ viršaus. ATEIKITE PERSITIKRINTI.

r-TlIi JliF III! 'Itl'j

O

$17.00
ir augščiau

$52.00
ir augščiau

$49.00
ir augščiau

Puikiausi valgomųjų kambarių setai, ir kitoki stalai kietojo aržuolo vaksuoti 
arba dulsiai užbaigti, padidint iki 6 pėdų d'dumo. Taipgi seklyčių ketvirtainiai 
stalai atidaromi dėl dvigulės lovos. Dieną vartojama kaipo stalas, ant nakties at
sidaro į parankiausią lovą. Maloniai užkviečiam patirti musų dailiausių rakandų

$7.50 $13.00
ir aukščiau ir aukščiau

$3.45
ir augščiau

i vįs°kj? nudarymo^ bronzuotų juodai bronzuotai išmargintų ir aržuo-
hLJicVpešucio arba mahogąny, ir tikrų misinginių; puikiausis 
pasiskynmas. taipgi krėslų visokiam vartojimui ir tt.

$43.00
ir augščiau

$11.65 i
ir augščiau

Nuffokl Couches atidaromos j lovąsu vatiniu matrasu tikra skūra apdary- 
dailiu aržuolo rėmu. Gvarantuojama dešimčiai metų. Taipogi puikiausis skv-tos

rius aksominių divonų ir Exminsters, iš vienos palos padaryti ant* žai^fiTorosu 
puikioms raudonoms rožėms ir tt: •

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 South Halsted Street

Tel. Drovcr 9757 Chicago, III.

Krautuvė atdara iki 9 vai. kas vakaras. Nedėldienyje iki 2 vai. po pietų.
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!k| A H ,1 W 'karštos vaidentuvės žmonės nuo social-anarchistiškų e 
' i • ‘paėmė už “socialės revoliu- lementų.

Chicagoje jau tapo peror- 
cijos priešų darbas — plėši- ganizuota 8 kuopos. Massa-

• ei jos” pradžią, buvo revoliu-
niinti rloi«hnc3 ___  rJnai-

Pubiiahed Daily eicept Sunday by p()n„ jr valdžios (žiurJchusetts. valstijoje jau per- 
the Lilhu.nian Newa Pub. C®., Ine. .f,- , '* ;---------" xt„„_

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS. |

Telephone Canal 1506

Apžvalgoje straipsnį “Nėra siorganizavo kuopos Nor- 
darbininkų tarybų Italijo- woode ir Cambridge’iuje; 
je”). artimoje ateityje bus peror-

I šitokie pavyzdžiai turėtų ganizuota ir So. Bostono 
'pagalios įtikinti lietuvius kuopa.

. Pennsylvanijoje tapo per
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 

SiedCldionius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 

"1)1. — Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačtu:
Metams .............................
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams .. ........
Vienam mėnesiui .............

Chicagoje — nėr nešiotojus: 
Viena kopija ................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
pačtu:

Metams ...».........................
Pusei metų ................\...
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ....... *...
Vienam mėnesiui .............

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Mon$y 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

02
12
50

darbininkus, kad tiesa nevi-
suomet yra tenai, kur musų'organizuota Easton’o kuo- 
norai; ir kad tie, kurie dau- pa, New Yorko valstijoje y 
giausia praneša mums “sma Brooklyno ir New Yorko 

kartu miesto kuopos; Wisconsine 
— Kenoshos kuopa. Con- 
neetieut valstijoje, Water- 
bury’o socialistai jau senai 
pertraukė ryšius su “bolše
vikais” ir sutvėrė atskirą 
kuopą; jai teko senosios 34 
kp. čarteris ir turtas.

Dabar gavome žinią, kad

gių” žinių, gali būti 
didžiausi melagiai.

Atsirado 
“demokratai' ’!

kadAnądien nurodėme, 
klerikalai daro pienus paim
ti į savo partijos kontrolę ’apSiValyt nuo komunis- 

k.,™ h,.« tų ir Indjana valstijos orga. 
dėti Amerikoje Lietuvos nizaeija.. Gary mieste L. S. 

•65 valstybės paskolai. Valsty- s 209 kp , susidedanti iš 49 
bes bonų pirkikus jie jjorrnarjų> paliko beveik visa iš- 
suorganizuoti į tam tikrą |tikima socializmui; pas ko- 

4.00 draugiją, kuri paskui spręs, munjstu.s nukeliavo tiktai

$5.00 i
3.oo tuos pinigus, kurie bus su“ 'tų ir Indiana valstijos orga-
1.25 dėti Amerikoje Lietuvos njzaciia. Garv mieste L. S.

narių, paliko beveik visa iš-

Tiesa ir melas

ar Lietuvos valdžia yra tei
sėta, ar ne, ir ar duoti jai 
paskolos pinigus.

Gindami tą savo ploną, 
klerikalai dabar pasakoja, 
kad tokios skolintojų k i 
rolės esą reikia delei “de- 

", Žmonės, gir
di, turį žinoti, kur valdžia 
leidžia viešus pinigus; val-

True translalion filed with the post- 
inaster at Chicago, UI. Oct. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. U, 1917 m^KTdLyDCb .

Vienas stambiausiųjų - -

ir jų komunistiškų oponen-1.i tas.
Bet šitas argumentas ne-

At-

tų yra tame, kad komunis
tai priima kiekvieną “revo- 
liucionišką” žinią, paskelbtą išlaiko jokios kritikos, 
laikraščiuose, kaipo tikrą skaitos juk yra duodamos 
tiesą, o kiekvieną “atžaga- tada, kada pinigai jau išlei- 
reivišką” žinią, kaipo melą; sti; o klerikalai nori statyti 
o “Naujienos” stengiasi ap- Reikalavimus valdžiai, pir- 
vertinti žinių teisingumą, 
neatsižvelgiant į jų pakrai
pą

Rusijoje, pavyzdžiui, mu
sų komunistai skaito “gry
nais faktais” visa, kas rodo klerikalai patįs pasako. A- 
gerumą, stiprumą ir pasise- not jų Lietuvos valdžia “su
kimą bolševikų ir blogumą, ’pančiavo” Valstijos Tary- 
silpnumą ir nelaimes bolše- bą; ji užtraukė naują pasko- 
vikų priešų. Jie tiki, kad y- |ą uį)e viešo apsvarstymo 
ra taip, kaip jie nori kad bu- teisėtame Valstijos Tary
tų; ir jie mano, kad kiekvie- hOg susirinkime” . Ot, dėlto 
nas žmogus taip tiki. To- tai ir turį paskolos davėjai 
dėl, kada “Naujienos” paša- pavartot savo finansinę ga

lią: jie, duodami arba ne
duodami-milioną dolerių vai 
džiai, gali prispirti ją nusi
lenkti prieš Valstijos Tary
bą (kurioje stipriausia par
tija yra klerikalai).

Tai yra “demokratybė”! 
Kas skolina valdžiai pini
gus, tas privalo kontroliuoti 
'ją. Pagal šitą teoriją išei
tų, kad “demokratybė” rei
kalauja, idant valdžios butų 
po bankierių kontrole, ka
dangi bankai skolina joms 
pinigų. Tai yra pinigų mai
šo demokratybė!

Tikroji demokratybė reiš
kia visai ką kita. Ji reiškia, 
kad valdžia pildo valią di
džiumos savo šalies žmonių, 
neatsižvelgiant į tai, kiek 
katrie jų valdo turto ir kiek 
pinigų jie gali paskolinti 
ant procentų. Valdžia, kuri 
taiko savo politiką prie sa
vo kreditorių reikalavimų, 
yra ne Ii; udies valdžia, o pi
niguočių valdžia.

Visa t .tai mes pasakėme 
ne tuo tikslu, kad apgynus 
“demokratizmą” Šleževi
čiaus va džios arba kokios

munistus nukeliavo tiktai 
penketas narių.

Visų žinių dar mes netu
rime ,bet drąsiai galima 
spėti, kad susitvarkė jau a- 
pie dvidešimtįs kuopų įvai
riose valstijose. Neužilgio 
bus daugiaus.

Tad dalykai nėra taip blo
gi, kaip daugelis manė. Juk 
kojnunistai, kurie taip gi
riasi savo “galybe”, /turėjo 
suvažiavime tik 47 kp. at
stovus !

Apžvalga
ma negu pinigai pateks į jos 
rankas. Taigi čia dalykas 
yra ne atskaitų davime, o 
visai kur kitur.

NĖRA DARBININKŲ TARYBŲ 
ITALIJOJE.

Kiek laiko atgal buvo praneš
ta, kad kilus riaušėms delei gy
venimo brangumo Italijoje te-

rybos. Bolšcvikuojančioji spau 
da šioje šalyje labai džiaugėsi 
tuo ir sakė, kad Italijoje greitai 
susilauks panašios kaip Rusijo
je bolševikiškos revoliucijos. 
Vienok pasirodo, kad tos neva

kiek

la, kad lietuviški komunistai sa
vo spaudoje kursto krikdyt A- 
merikos Darbo Federaciją, kuri 
veda plieno darbininkų streiką. 
Mes persergėjome lietuvius dar
bininkus nuo tokių kurstymų, ir 
kaip žinome, ne be reikalo, ka
dangi. Garyje jau buvo atsitiki
mų, kad komunistai atsisakė 
remti streikų, kaipo vedamą 
“gompersiuės unijos“.

Vienokdezorganizatoriški ko
munistų kurstymai nepasiliau
ja. Vienas atkaklus rėksnys tos 
naujai iškeptos partijos organe 
užsipuola su visu įnirtimu ant 
“Naujienų“, išplūsta jas
pajiegdamas ir paskui, pagy
ręs komunistus, sako:

Jie, tiesa, neagituoja, kad 
dėtųsi darbininkai prie A. 
Darbo Federacijos, bet taip- 
pat neagituoja nesidėt prie 

jos.

Pateisinimas, vadinasi, tame, 
kad komunistai neatkalbinėja 
darbininkų niio dėjimosi prie A. 
D. F. Bet jie ir neprikalbinėja jų 
prie to!

Ir lasai rėksnys sako, kad 
“visi komunistai aktyviai re
mia šitą streiką ir daro visą 
ką, kad tik darbininkai išlai- 
mėtų.”

Bet koks-gi yra šito streiko 
liksiąs? Pagerinimas darbo są
lygų — tai viena, ir iškovojimas

Susiorganizavimas į uniją tuo 
budu yra vienas svarbiausių 
dalykų, jeigu ne pats svarbiau- 
sis, šitame streike. O tas komu
nistiškas rėksnys giriasi, kad jo 
vienminčiai “daro viską, kad 
darbininkai laimėtų streiką,” 
bet neagituoja, kad jie 
prie organizacijos.

Komunistai, vadinasi, 
mja pamatinio dalyko
plieno darbininkų streike. Ir jie 
viešai giriasi tuo! Geri darbinin
kų “prieteliai” — nėra ko kalbė
ti.

dėtųsi

nere- 
šitanie

DRAUGO4’ FILOLOGIŠKA
IRONIJA.

II"1”W Ift.’
I ... ....

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truo translalion filcd with the post- 
masler at Chicago, III. Oct. 22, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

RUMUNIJA.

Londonas. — [Ir “šviesiausie
ji” dedasi prie socialistų]. Eu
ropoj socializmas platinasi la
bai sparčiai. Ir kas keisčiausia, 
kad net princai prisideda prie 
socialistų.

Dabar atėjo iš Rumunijos ži
nių, kad “Pirmas Karolis vy
riausias Rumunijos karaliaus 
sūnūs (kuris apsivogdamas atsi
sakė nuo sosto) veda smarkią 
socialistinę agitaciją tarp karei
vių. Manoma, kad socialistai 
sekamą menesį pastatys princo 
Karolio kandidatūrą į Rumuni
jos parlamentą.”

ŠKOTIJA.
Glasgow. — [Smerkia Ameri

kos Darbo Federaciją]. Kad A- 
nių, kad “Princas Karolis, vy- 
greičiau perspėj imas, o ne pa
vyzdys Škotijos darbininkams, 
rodo Anglijos unijų kongreso 
kalbos. Tom Dickson, anot 
“Forward”, sekamai apibudino 
Darbo Federaciją:

“Amerikos Darbo Federaci
jos delegatas, J. J. Hyn.es, kalbė
jo 40 minučių, darodinėdamas 
mums — bet mes tatai ir be jo 
žinojome — kad Amerikos Dar 
bo Federacijai reikalinga išmo 
kti daug dalykų. Ta Federacija 
priešinasi net politinei darbo 
tijai. Suprantama, mane labai 
džiugina tas apsireiškimas, kad 
kiltojo Samuel Gompcrso parti
ja rūpinasi pridėti porą ryžių 
grudų vergams, bet viena tik

iškovoti vergams laisvės. Angli
jos darbininkams Amlerikos 
Darbo Federacija yra perspėji
mas o ne pavyzdys!

“Linksma taipgi, kad Kana
dos darbininkai griežtai atmeta 
gompersinę taktiką. Jie eina tik 
moju keliu.”

H9

spaustuvių darbininkai tebe- 
streikuoja. New Yorkas — tai 
spaustuvių centras. *čia spaus
dinamą 90 nuoš. visų šalies žur
nalų ir 75 nuoš. knygų. Darbi
ninkai \reikalauja 44 valandų 

darbo ir $50 savaitei.
Reikia pasakyti, kad Inlcrna- 

cionalės Unijos viršininkai deda 
pastangų sulaužyti streiką. Jie 
net grąsina atimti unijos tebe
bus nuo tų spaustuvių, kurios 
sutiks su streikierių reikalavi- 

to, 
J u b>

minis. Tečiaus nežiūrint 
slręikicriai stipriai laikosi, 
spėkos nūdien auga.

L.S. Sąjungoje
»TH-F ------—---------------------

LSS. kuopų reorganiza
vimo darbas

Perorganizuota LSS. 209 
kuopa.

GARY, Ind. — Nedėlioj, spa
lio 19, įvyko LSS. 209 kuopos 
susirinkimas. Šiuo susirinkimu 
kuopos nariai buvo labai susi
rūpinę, nes čia turėjo būt pada
rytas galutinas sprendimas apie 
kuopos likimą. Turėjo būt nu
spręsta, ar LSS. 209 kuopa pa
siliks kaip buvus Lietuvių So
cialistų Sąjungos kuopa, ar pri
ims perkrikšto vardą ir vadin-

ko apie Rusiją tokių dalykų, 
kurie musų komunistams 
nepatinka, tai jie įsivaizdi
na, kad jos nori, idant tenai 
tie dalykai butų; ir jie šau
kia, kad “Naujienos” “šmei
žia”.
♦ Taip-pat buvo keletas mė
nesių atgal su Vokietija, ko- 
liai tenai dar smarkiai vei
kė spartakai. Musų “kai- 
riasparniai” (dabartiniai ko 
munistai) tuomet kone kas
dien pranešdavo apie nau
jas ir naujas spartakų '“re
voliucijas” ir “pergales”. 
Laikas praėjo, ir spartakų 
judėjimas Vokietijoje be
veik išnyko; šiandie kiek
vienas mato, kad tos jų “re
voliucijos” ir “pergalės” tai 
buvo muilo burbulas. Bet 
kada savu laiku tatai nuro
dinėjo “Naujienos”, tai -mu
sų “kairiasparniai” (dabar
tiniai komunistai) rėkė kaip 
už liežuvio pakarti,^ kad 
“Naujienos” “šmeižia” “tik
rus revoliucionierius”.

Naują pavyzdį to, kaip 
reikia būti atsargiam su j 
“revoliucioniškoms” ži
nioms, duoda Italijos atsiti- nors kitos; o tiktai tuo, kad

parodžius, joge i “Draugas” 
be reikalo mėgina apdumti 
žftionių akis kalbomis apie 
“demokratybę”. Jo pienas y- 
ra atžagareiviškas ir pavo
jingas Lietuvai.

kimai. Tenai pereitą vasa
rą buvo didelių riaušių, ir 
spaudoje pasklido žinių, kad 
tai jau yra pradžia “socialės 
revoliucijos” valdžia, girdi, 
jau nebesuvaldo'minių; dar
bininkai tveria panašius į 
rusų “sovietus”, persigan- 
dusieji pirkliai jau numušė 
kanas 50%, ir tt. Dabar te- Palengva L. S. S. pradeda 
čiaus patiriame, kad tai, ką tvarkyties, apsivalydama

turėjo nieko bendra su revoliu
ciniu darbininkų judėjimu.

Delei minėtųjų riaušių Itali
jos socalistų organo “Avanti” 
redaktorius, Serrati, parašė lai
šką radikalei kuopai Fra nei jos 
socialistų partijoje. Jame skai
tome:

“Mieli Draugai! Neduokite 
jokios reikšmės tam praneši
mui, kuris skelbiama delei ju
dėjimo musų šalyj. Borghi 

• sako Jums, pavyzdžiui, kad 
laike paskutinių neramumų, 
kilusių delei brangenybės, ė- 
me karties darbininkų tary
bos. Bet tai buvo darbininkų 
tarybų karikatūros, kurios 
dažnai buvo steigiamos su 
valdžios leidimu, idant sulo- 
šus ministerių pirmininko Ni- 
tti lošimą neįtikinus darbi
ninkus, jogei vienos prekių 
sankrovos išplėšimo ir prekių 
sunaikinimo pakanka, kad 
kainos nupultų 50 nuošim
čiais. Prieš šitą metodą drau
gai Leninas ir Trockis Rusi
joje kovoja energingiausiu 
bildu. Italijoje sankrovų plė
šikai buvo ne draugai, o musų 
judėjimo priešai. Ryme buvo 
matyt net kunigaikščių, ku
rie pjojo delnais plėšikams ir 
naudojosi kainų puolimai, su- 
pirkdami mezginius ir šil
kus už pusdykę. Ar tai yra 
komunizmas?”

Laiško autorius. Serrati, yra, 
kaip matome, Lenino ir Trockio- 
simpatizatorius; vienok ir jisai 
purtosi nuo to “komunizmo,” 
kurį ėmė daryti Italijoje plėši
kai ir ponai su valdžios pritari
mu.

Paimdami vieną citatą iš 
“Draugo,” m'es skliauteliuose 
pastebėjottne, kad jisai tur-but 
klaidingai parašė “supančiavo“ 
vietojo “supančiojo.“ Tas maž
možis tečiaus, matoma, labai 
įžeidė “Draugo” redaktoriaus 
autoritetą ir jisai išrėžė mums 
visą pamokslą apie lietuvių kal-

GREKIJA.

New Yorkas. — . [Generalis 
streikas pasisekė]. Dabar ateina 
žinių iš Grekijos, kad liepos 21

nai pasiseko pravesti generalį

L. S. S. tvarkosi. KOLIOJASI, BET PRIPA
ŽĮSTA.

Labai ačiu taniistonis už 
pataisymą kalbos klaidų. Vie
nur žmonės sako “supančia- 
vo“ (? “N.° Red., kitur •‘su
pančiojo.” Jus išrandate, kad 
reik sakyti “supančiojo’* 
taip kaip sakosi “bučiojo“ 
(! “N“ Red.), ne “bučiavo“.

čiuoti (? “N.” Red.), bučiuoti 
Užtat kur pradžioje sakosi 
oti, pavyz. vaikščioti, ten rei
kia vakščiavo, ne vaikščiojo. 
Ar ne? Kur yra šluoti, ten rei
kia sakyti šlojo, o kur yra 
daboti, ten reikia sakyti da- 
bavo. Nesistebėkite susimil
dami. “Draugas” visų tų 
naujienų nežinojo.

Tų “naujienų“ nežinojome nė 
mes. Bet kad “Draugas” yra 
toks žinovas, lai gal jisai pain
formuotų mus, kur žmonės sa
ko “pančiuoti,” o ne pančioti. 
Nesistatydami tokiais dideliais 
“pilologais“, kaip jisai, mes 
galime pastebėti tečiaous, 
kad žm,onės, kurių kal
bą mes girdėjome, visuo
met sako pančioti — kaip vak- 
ščioti, nešioti ir tt.; o praeitojo 
laiko tų žodžių forma yra: pan
čiojo, vaikščiojo, dabojo, nešio
jo.

Mes nematome tokio didelio 
ryšio tarpe pančio ir bučiavi
mo, kaip kun. Bučys; todėl 
mums neišrodo, kad formins pir
moj a žodžio turi būtinai būti 
tokios, kaip nuo antrojo.

žiūrint į tai, kad “liberališkoji” 
valdžia teroro pagelba bandė už 
gniaužti darbininkų judėjimą. 
Socialistų vadai buvo persekio
jami ir grūdami kalėjimai!. Vie
nok Grekijos Darbo Federeaci- 
jai pavyko iššaukti visatiną slrei 
ką. Athcnuose kelioms die
noms sustojo visos išdirbystes. 
Net laiškanešiai slreikavų dvi 
dienas.

Dabar valdžia dar uoliau ėmė 
Įiersekioti darbininkus. Genzu- 
ruojalma Socialistų Partijos or
ganas, “Ergatikos Ago” (klesų 
kova) ir kiti radikališki laikraš- 
čiai.

Emigracija. Spalio 4 dieną 
trįs laivai išplaukė į Europą su 
4,000 pasažierių, iš kurių 2,000 
buvo italai, lenkai ir graikai, 
važiuojantis namo su vilčia gau 
t i dalies žemių, kurių jų šalį s

Šioje vietoje jau buvo nurody- yra naujai gavusios karės laiku.

FRANC1JA.

Paryžius. — [Persekiojamu 
rusu imtiniai]. “Populaire” ne
mažai patarnavo darbininkų 
klesai savo drąsiais aprašymais 
tų sąlygų kuriose tenka gyventi 
intermiotieiiius rusų imtiniams 
Souhesness, arti Verduno, sto
vykloj. Tie rusai buvo vokie
čių paimti, bet prirašius po 

karės paliauba jie atiduota Irau 
euzų žinion.

Imtinių gyvenimas pasibaisė
tinas. Per pastaruosius 8 mė
nesius jiems neduota nei šmo- 
čiukas muilo. Duodamo niajs- 
lo nepakanka. O kada imtiniai 
nusipirkdavo pieno ar mėsos iš 
kaimiečių, tai ko'manduotojas 
konfiskuodavo tai. Amerikos 
kareiviai, kurie stovėjo netoli 
tos stovyklos, liko išvežti kiton 
vieton, kadangi jie negalėdavo 
ramiai žiūrėti į nelaiminguosius 
imtinius ir stengdavos jiems pa
gelbėti.

“Le Populoirę“ sako, kad toki 
jau dalykų padėtis esti ir kito
se Franci j os stovyklose.

>

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
i

New Yorkas. — [Spaustuv- 
ninkų š’vakacijos“]. New Yorko

jungos kuopa. Pasirodė, kad 
didelė didžiuma kuopos narių 
pasiliko kaip buvę ištikimi so
cializmui ir todėl atsisakė būti 
perkrikštais “komunistais.” Di
dele balsų didžiuma buvo nu
spręsta palikti kuopą tuo pačiu 
vardu, t. y. LSS. 209 kuopa, iš
tikima socializmo principams ir 
Socialistų Partijai. Tas nutari
mas, žinoma, padaryta ne vien
balsiai, nės kuopa turėjo 49 na
rius ir iš to skaičiaus penki drau 
gai pasišalno: jie nuėjo pas ko
munistus, nors jie, tiesą pasa
kius, ne ką tesupranta, kas tie 
“komunistai,” nei ko jie nori. 
Labai gaila, bet ką darysi: toks 
mat laikas atėjo, kad įvairiems 
dcrnagbgh’mš, įtfškVčrbirs į’LSS. 
viršininkus, vietoje obaLsio: 
“Darbininkai, vienykitės!” ge
riau patinka jiems darbininkų iš 
naudotojų, darbininkų priešų 
pakuždėtas obalsis: “Darbinin
kai, skaldykitės, pjaukitės tarp 
savęs, ardykite LSS-gą ir Socia
listų Partiją, nes jūsų vienybė 
labai pavojinga jūsų priešams! ‘

Del visa pasaulinės suirutės 
daugelis menkiau susipratusių 
draugų pametė galvas ir nuse
kė paskui savo klaidintojus, ku
rie save vadinosi tai kairiaspar- 
niais, tai bolševikais, tai dabar 
vėl komunistais, tuo savo orga
nizaciją ardydami. Bet dabar, 
kad tie “konuunistai“ suvažiavę 
Brooklynan, besteigdami prole
tariato diktatūrą įsteigė virši
ninkų, “bosų” diktatūrą, panai
kindami visas demokratines įs
taigas, atimdami iš savo organi
zacijos LKS. narių sprendžiamą 
jį balsą, tai dabar tik visai akli 
sąjnngiečiai gal nepamatys, Į 
kokias kilpas juos “komunistiš
ki” bosai įvedė.

Tuo maloniau pažymėti, kad 
musų kuopa buvo viena tų, ku
rios pasiliko tvirtai ištikimos so
cializmo idealams ir nesidavė 
savęs komunistiškiems demago
gams suklaidinti. 209 kuopa pa
silieka, kaip buvus, LSS-gos 
kuopa ir Socialistų Partijos na
rė.

Šiame susirinkime kruopoti į- 
stojo dar vienas naujas drau-
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augštesnių algų, kurios buvo 
mokamos.

Pranešimų davė visi, kurie 
metinių pajamų turėjo nuo 
$2,000 ir daugiau. Tokių prane
šimų buvo 1,8322,131 su $11,- 
191,246,207 pajamų. Taksai nuo 
pajamų., imant virš taksus i» 
karės laiku perviršio uždarbį, 
siekė $675,249,450. Apskritai pa 
imtas skaičius taksų nuo as
mens buvo $368.50, ir taksai byi' 
vo skaitomi 6.03% visų pajaniųib

Iš visų pranešimų 4% pra«BX| 
šė tikras pajamas nuo $1,O$XH 
iki $2,(MM) ir 53% viso skaičiAtmį^ 
kurie pranešė pajamas daugfatt* 
negu $2,(MM). 315 pranešimi^Jpaų 
rodo pajamas nuo $50O,000piUl' 
31,(MM),000 ir 141 praneši m 
rodo pajamas $1,(MM),(MM) ir lkiftoi 
giau per metus. miivi.l

lodomi dalis raporto ynfMkail 
hnens, kuriose parodomai ’pFėt J 
nešimų skaičius, kliasifikmitatt'' 
sulyg pajamomis per dvejai ’ttlėn 
tus, 1916 ir 1917. Toji 
parodo žymų pasidau^iiUiirią' 
1917 m. pranešimų su paj^ųip- 
mi smažiau neg $150,000| 
žymėtiną sumažėjimą prane
šimų su daugiau neg $150,000 
pajamų. PajamĮų 
$1,000,000, 1916 m. bu 
1917 metais tiktai 141 
mažiau.

Ncw Yorkas turi da 
nešimų už visas kita 
— 489,089. 1917 m 
kiečiai turėjo $2, 
pajamų — $51 ,87 W 
giau už 1916 m. Ma 
čius buvo Nevado 
kuri turėjo 6,623 prailgi rifų.

pervirš 
, o 
65

a-

i-

Šimų ir Hawaii 3,l-3flį ■ I
Iš visų i)raneštyf<jHvjaįlft^tefe 

buvo algos, o 37% pajamos’ndo- 
savybių, formoje nueinu," Nuo
šimčių ant bonri,it4\dfi^<Uhd,U!1

Korporacijd dįjįrjĮioBi.,i.lz,:.'• 1 
1917 m. 351,^^44^,! 

pranešė apie savo pająmaslolų Uįn 
šito skaičiaus ėMįMrM* 
ei jų pajamų siekė. $16.73Q,B6()>,i) 
211, su $503,69ft;ė29,ltakšni,:kMkb’M 
kares perviš uždarbio,lakHPį W-,>

. 10,-tais metais $2,142,445, 
173 pranešimų buvo dalgiau 
kaip už 1916 m.1 .lis*! .A

Klasifikavimas paro/k), kad 
abelnai apie 62% vist) Taksų iš
mokėta korporacijų, kurios už-

racijų užsiimančią eiesk>yba- 
Anglių ir metalų kasyklos už
mokėjo 10%.

Darbo Laukas
XIZ A. 1/ 7 

.ožį AJiith u; f J 
STREIKININKU AREŠT 

MAI TEBESITĘSIJZ

Šalies pajam v Biuras
Šalies Pajamų Biuras viešai 

paskelbė kaip pavienių taip ir 
korporacijų pajaunu statistikas 
už 1917 metus. Tais metais 
3,472,890 asmenų pranešė apie 
savo pajamas, kurios daikte pa
ėmus siekė $13,652,383,257. 
1916 metais apie savo pajamas 
davė pranešimų 3,035,854 asme
nų; daiktan paėmus jų pajamų 
buvo $7,353,805,587. Toks dide
lis pasidauginimas yra dėlto, 
kad paliuosavirųas nuo mokėji
mo mokesčių buvo sumažintas 
spalio 3, 1917, ir išdalins dėl

GARY, I 
ninku stre 
ko vadora 
klaužių nft 
kinius po* af 
leidžia laĮkf^^t 
glu kalboje. P(

. — Pilėne...mirBT-
ba strei- 
i. Strei-

s, k;
n

sirin- 
jau 
an

as ne- 
omos 
tą ir 
au Į- 
kur 

blausia Tčtįnddi-

visuose į d
naktimis. ĄįcJUi d^r 
ėjo madon jr areštiu>įąpi 
tik papuoli; Wl 
nėja socialistų y»usirinfeihias.

Redakcijos A!s
M

LMPS 25 kp. pr 
joms. — l’as 
vieną kartą, kada i

renge- 
s’’ kick-

a-
ir

socialistų spąįi 
dėsime.

Veda visokius rot 
taip ir civili 

visokius dok
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KažIM!
:uose 

aro 
is.

"" it lesto Ofhai: 

mw.t»rbraSt.

f?32
Dr. duozaiihis įValandos: j

re. Nedaliomis pagal sutarimo. ;; 
3261 So. Halbted St Chicago, 111 §

MMM



Sereda, Spalio d., 1919 
I n »Įį 11|| ■ J 1_JLPba_x UL.-JJJĮĮg

Į J. Zolpo drama “Kalvio DuktS”. vietos socialistai, tikslu sutver- 
i Drama apibudina nuotikius ti socialistų kuopą.
prieš ir ką-lik prasidėjus karei adv. Kl. Jurgelionis.

• ir ją atlošta gerai, kas dabar J 
Chicagoje yra tikra retenybe.

Kas lošė geriau, o kas blo
giau, sunku ir pasakyti. Jei ir 
buvo kokie silpnumai, jie pra
nyko abelname įspūdyje. Man 
ypač patiko Albertinos Meilie- 
nės lošimas Lolos rolėje. Lietu
viai moka būti tragiškais, dejuo 
ti, liūdėti, kitas pataiko būti ir 
komiku, bet vaizdinti gyvumų, 

Jau jtmmnną, ar taip vadinamą “vai-
iiv.iiivhiiii.^ ĮjuĮj^ttstui. Oratorijos koncertas.

nevyksta. O betgi p-nia Mei-1 Hoffmano Prirengiamoji Mo
kykla rengia aštuntą oratorijos 
koncertą, kuris įvyks subatos 
vakare, sjialių 25, Sabin School 
Auditoriume. Paskui tokie kon
certai bus lapkr. 23, sausio 31 
ir vus. 22. Kiekviename tų kon-

vėl siaučia, žaidžia. j cerių laimėtojai gaus auksinį,
Puiki buvo ir p-lė Justina Me- (sidabrinį ir bronzinį medalių.

ngelaite Kastės rolėje ir p-nia Tada tų medalių laimėtojai da- 
M. Dundulienė Barboros rolėje. (lyvaus konteste už diamonto 

Geras buvo ir P. Daugėla BaL medalį. Pernai tame konteste
traus rolėje; gerai lošė ir kiti, dalyvavo du lietuviai — Jurgis 
tik visgi vyrų rolės silpniau iš- Stungis ir Matas Palevičius, ku- 
pildytos, .negu moterų. Gal ric adbar yra kolegijoj. Dabar 
jiems nębuvo tokios dėkingos gi dalyvaus apie 8 lietuviai. Ti
rolis, kaip moterų — Čia reika- kietus tam kontestui (jie yra ne- 
laujamas buvo šaltumas, lėtu- mokami) galima gauti mokyk- 
mas, o mažai tragizmo, mažai 
veikimo. J. D. Šimkus gerai at- 
vaizdino vokiečių oficierių.

i p ! Pačiame veikale yra daug 
trukumų ir daug kas taisytino. 
Tai deklamacijbš. Jos išrodo 
taip nenaturalės. Scenerijos vei 
kalui patiekta buvo labai geros 
ir tinkamos.

Reikia dar tarti porą žodžių1 ninę demokratiją, o paskui, kal- 
apie publiką. Kuomet ant sce-ibą baigęs, atsakinėjo į duoda- 
nos vaidinama didžiausias žmo- 1 
nių sielvartas, publika sau kva
tojo. Galbūt kad pašaliečiams 
žiūrint, dideliame sielvarte, 
kaip jį išreiškia kaimietis, visuo 

Scenos Mylėtojų Batelis K. oi yra daug komizmo, bet ar 
vertėtų iš to juokties, kvatoti?

Publikos buvo pilnutėlė sve
taine ir rodos, visi liko paten
kint! veikalu ir lošimu.

Pabaigoj, kaip paprastai buvo 
šokiai. —bs.—

Lintiiviii Rateliuose.
OF LAKE

LSS. 234 kuopa reorganizuota.
Spalių 19 dieną university of 

Chicago Settlemcnt įvyko labai 
jrvarbim LSS. 234 kuopos susi
rinkimą*. Nebelaukta daugiau 
kada susirinks visi nariai ir šia
me susirinkime galutinai kuo
pa plyšo ir viena jos didis nuėjo 
prie komunistų, o kita pasiliko 
prie Socialistų Partijos. - — 
ir taip gana ilgai kuopa laikė-PHpr'^‘!1 
si ir vis atidėliojo tų klausimų, nevyksta. ( , , .
bet pagalios visgi prisiėjo jį iš-1 '•enė tokioje rolėje buvo labai

Iškilus prisidėjimo klausi
mui buvo smarkių ginčų, bet vaikjstėjx 
kad kuopos nariai perilgą laiką '
veikė sutikime, tad ir kada sky- neužmato, kų-nors smagaus, ir
vėsi, visi vengė šiurkštumų ir 
stengėsi, kad nebūtų pykčių ir 
kad neįleidus vieni kitų. Su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas ir balsavime 14 narių bal
savo už prisidėjimą prie komu
nistų partijos, o 6 nariai už pasi
likimą Socialistų partijoj.

Kuopos turtą nutarta pasida
linti pusiau, taipjau socialistai 
nutarė pasilaikyti senąjį čarterį 
ir vardą — LSS. 234 kuopa ir 
laikyti susirinkimus senuoju 
laiku — kas pirmąjį ir trečiąjį 
nedėldienį, toj pačioj svetainėje 
— Uriiversity of Chicago Sett- 
lement, 4630 Gross avė. Tad tie, 
kurie nebuvote šiame susirinki
me, ateikite į sekamus susirin
kimus ir bukite socialistais.

— P. Karneckas.

ROSELAND
“Kalvio Duktė” scenoje.

Pereitą nedėldienį Lietuvių

P. svetainėje patiekė roselan- 
diečiams ytin smagų vakarą. Bu 
vo vaidinama trijų veiksmų J.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mos taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 

; lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Rdbey St. 

Arti Milwaukce Avė.

puiki, tarsi jauna mergaite žai
džia, siaučia savo laimingoje 

e. Pajunta nelaimę, 
bet tik valandėlei, kol

GARFIELD PARK
Susitvėrė Socialistų kuopa.
Subatoje, spalio 18 d., Engels 

svetainėj. 3720 W. Harrison St., 
įvyko prakalbos, kurias surengė

yAUJIlCNOm.
i ■ » u n ii > imiMLUtu - «

Užvakar buvo naujosios tary- 
Kalbejo bos susirinkimas. Loebas netu- 

; rėdamas galės sėdėjo sau it mu- 
Kulba buvo nuosekli ir aiški.' sę kandęs. Taryba išrinko pirmi 

Bet buvo keletas asmenų, ku- ninku Davis, senąjį jos pirmi
nėms prakalba nepatiko. Su- ninką. Visi nariai balsavo, tik 
prantama, dėl ko — kalbėjo ne vienas Loebas susilaikė nuo bal- 
pagal jų ūpą. 'savimo. Jis iš pat pradžių su-

Rengejai savo tikslo atsiekė, sirinkimo jMisnkė, kad nebal- 
Susilvėrė socialistų kuopelė, suos jokiame klausime. 
Laimingos jai ateities. ! Paskirimas (teisingiau patvir-

__Svečias, i tinimas senojo) mokyklų super- 
_______ j intendento ir kiti klausimai ati

dėti sekamam tarybos susirin
kimui.NORTH SIDE

loje, 1537 N. Hobcy St.

BRIDGEPORT
Pramoniečių prakalbos.

Praeitą nedėldienį, spalių 19, 
Mildos svetainėje buvo pramo- 
niečių prakalbos. Kalbėtojas J. 
O. Svitrin kalbėjo apie pramo-

musklausytojų klausimus. Žmo
nių buvo pusėtinai atsilankę. 
Pramonicčiai žadu dažnai tokių 
prakalbų rengti. J. Beliauskas.

JONO M. TANANEVIČIAUS 
DEPOZITORIŲ ATIDAI. 
Nusibankrutijusios Jono M. 

Taranevciaus banko depozito 
rių ir kreditorių susirinkimas

vai. ryte, 437 kambaryj, Mon- 
adnock Block budinke, pietva
karinis kampas Jackson ir Dcar 
born gatvių. Susirinkimas yra 
svarbus, kadangi bus galutinai 
nutarta kas daryti su likusiuo
ju Jono M. Tananevičiaus ban
ko turtu. Vėliau bus daugiau 
pranešta.

SVARBUS TĘISMO NUOS- 
PR DIS.ONA VASILIAUSKIENE 

į Persiskyrė su šiuo pasauliu, išgy
venusi 40 m., palikdama dideliame 
nuliūdime savo vyrą su ketvertą vai
kų, kurių vyriausias sūnūs 10 metų 
ir tris mergaitės: 8, 4, ir 3 metą. 
Nabašninkė paėjo iš Lietuvos Lūkės; ... . . .. ..
parap. Telšių pav., Kauno gub., po; niemn galę izoliuoti 

i tėvais vadinosi Paulauskutė. j j 
Į Velionė gyveno Rockdale; laido-J — - - - - - - -
tuvės buvo spalio 16 d. 1919 m.

Superioir teismo teisėjas Da
vid parėmė miesto įstatymus, 
suteikiančus sveikatos komisio- 

l žmones, 
sergančius sočialūmis ligomis.

vcuont- gyveno .noęgąaię; ...jio- j ^įtaM <M« dviejų Ulei- 
laidota tapo su bažnytinėmis npei- ginų bylois, kurios taix> areš- 
gomis Šv. Petro kailinėse Jolict, III. *IuUn< iilvirkininGerbiamieji giminės ar ir šiaip luolos istviTKimo 
mielaširdingi žmonės, neturėdami , rastos sergančiomis hllipaneio- 

vaikų, arba turintis juos malonėkite ,njs ligomis. Dr. Robertson pa-

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi- ' 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimą, 
akių skaudėjimą, Reumatizmą, Pa- .. . . ,
ralvžių. Nevirškinimą ir kitas viso- apsiimti už tėvus tom dviem mergai- 
kris ligas. Patarimas ir egzaminą- tėm arba vieną paimti auginti su ap 
vįmas dykai.

VAIaANDOS:
Nuo 5 ikUlO vakare. Nedaliomis nuo
9 iki 6 po pietų.

Subatomis nuo 12 iki 10 vakare.
1107 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

namuose ir

Su- ninką. Visi nariai balsavo, tik

'savimo. Jis iš pat pradžių su-

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKI.

Nepakeldama vargo ir pati ban
dė nusižudyti.
Nepajiegdama toliau kovoti 

prieš ligą ir geresnes gyvenimo 
sąlygas, Mrs. Nora Bychwotz, 
24 m., 2917 W. 25 th St. vakar 
įsinešė 4 mėn. kūdikį j miegrui- 
inį ir atsukę guzą, kad nusižu- 
džius. Jos vyras ir tėvas tuo 
laiku buvo dirbtuvėje. Vienok 
kaimynai laiku suuodė gazą ir 
ją išgelbėjo, bet vaikas jau bu
vo miręs. ' \

Vakar Chicagoje lankėsi Bel
gijos kardinolas Mercier kailio 
Chicagos miesto oficialis sve
čias. Buvo laikoma iškilmingos 
mišios, tąipjau keli pokiliai — 
Auditoi/ume teatre. Chicagos 
ir Jėzuitų Loyolos universitetas 
suteikė jam teisių daktaro lai
psnius. /

Ryto jis išvažiuoja į Molinę, 
o iš ten į St. Louis.

.. JLiBB

augokite Savo Akis

Rfflarljena A
Po tėvais Berenitifė

ytais akiniais, 
te galvos skau;

raštas susibėga į 
siuvate arba skai

tote. Kuomet *ųs 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 i sekmos. 

Gydymas visą akių, ausų, no
sie® Ir gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkals ir pėlnyčioms 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 
t Tėmykite į mano parašų. • 

Valandos: nuo 9-tOs vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Teisingai prit: 
kuomet jus ken 
dėjimą, kuomet

Paminėjimui metinių sukaktuvių mirties Musų Brangios 
Motinėlės, kuri pasimirė spalio 22 d. 1918 m. 4 vai. ryto. Gi
mė ir mirė Lietuvoj, Kauno rėdyboj, Panevėžio apskr. Vaš
kų parap. BejeniŠkio kaimo, sulaukus 80 metų amžiaus, palik
dama dideliame nuliūdime du sunu ir dvi dukteri. Velionė bu
vo tikinti žmona, bet ne fanatikė ir gera motina savo vai
kams. Ji taipgi sutikime sugyveno su kitais ir visi mes lie
kame nuliudime dėlei jos mirties, kurios atėjimą paskubino 
nelaboji karė be perstojimo siautusi Lietuvoje. Brangios at
minties velionė dideliai ^rūpinosi savo vaikais, kurie buvo 
išblaškyti po Busjos tyrus, o labiausiai gi manim, gyvenan- 
iiu Amerikoje, negaudama jokios žinios nuo manęs per pen- 
keris metus. Tas buvo priežastimi josios mirties. Metai pra
ėjo po jos mirties, bet tik šiandien, spalio 20 d. 1919 m. ga
vau laišką iš Lietuvos ir sykiu tą liūdną man žinią apie ma
no brangią Motinėlę.

Tegul jai būva lengva tėvynės žemelė.
ANTANAS ARMANAVIČIUS

1900 So. Union Avė., Chicago, III.

Šiuomi pranešame nariams, jog se . T. .z, n . .. ....»:.inLima<> a M c t R * Dramatiško Ratelio repeticija vei- W of N. A. iical 257 įvyks ketver-' 9k±0‘^^r,\£5X b,“ Tv“!’ 
rfA cnalin 93 d R vnl vnltiirp. Pip- ‘’Pd’lO -2 U., Alt IdaZIO svet., 8 5 ,11.

Baisios dienos saliuninkams. j
Kalbama, kad užvakar Clūca- v^ap.’.„vakare. — Valdybų.

nuo pot įvedimo prohibicijos. kp^mčnesims Csusirinkimas*’ įv^ks

Esą niekur negalima buvę gau- , „ičnesinių mokesčiu,’ ‘meldžiame j JJie^lOS^Crein st’_____is- :x___ »:»> .i-i Mnr<h- !;vto’ svetainėje prie 103 Green st.
Kuopos nariai, malonėkite visi atsi
lankyti laiku ir naujų narių atsi
vesti, kurie nori įstoti Socialistų 
Pnrlijon. —Organizatorius.
_____ L .-.L - ‘JĮ.1-- '_JLL!l.LJLag

. , . .... žiliškio svetainėje, 4600 So. Paulina
gojo buvusi sausinusia diena st. Visus narius ir nares kviečiame

(,vvuiuv, -turime apsvarstymui. Eidami mokė-
" ’------meldžiame j

ti ‘‘burnelės išmesti”. O tai dėl- ateiti į musų raštinę 4539 So. Marsh- 
. , , . v : i « field Avė. Atdara kas dien nuo 2 ikito, kad tarp sahunmkų paėjęs 8 val vakarc> —Valdyba.

Roseland. — LMPS 25 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketverge, spa
lio 23 <1., Aušros kamb. 10900 Mlchi- 

7:30 vai. vakare. Visos na
rės malonėkite atsilankyti, o nepri- 

' _ i- 
sirašyti. --Sekretorė.

gandas, jog federaiė valdžia da-1 
bar pradėsianti veikti. Saliu-' 
ninkai esą nesibijoję visokių re- 
forimlatorių, ar policijos, bet fe- 
deralės valdžios esą bijosi. Ir klausančios’ priekuopo^’ateikh 
ištikri’jų, federaiė valdžia lau
kia dar šią savaitę patvirtinimo : 
naujo prohibicijos įstatymo ir 
tada jos .agentai tuoj pradėsią 
daryti galiūnuose kratas ir me
džioti pardavinėjančių degtinės.

Roseland. —> Roselando Lietuvių 
Darbininkų Statymo Korporacijos 

draugijų delegatų susirinkimas įvyks 
šiandie, spalio 22 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros kamb., 10900 Michigan Avė. 
Visi delegatai malonėkite atsilankyti 

—Rašt. A. Grebclis.
Pienininkų irusio tvirtumas. Cicero. — LMPS. 44 kp. ekstra su-
V-.knr teiąėin Fish fpisnio kur brinkimas bus seredoj, spalio 22 d., v akai u išėjo risn teisme, ku (į va]t vakare, O. Taniultunienės sve- 

yra teisiami pieno gamintojai— tainėje, 1447 So. 491h Avė. Visos na- 
stambieji ūkininkai, liudijo 'Cs nialonėkitc atsilankyti. Valdyba. 
Bqwman Dairy Co. advokatas j---------------
Louis Hart. Jis liudijo, kad lai-' 
ke pienininkų streiko 1916 m. 22 <1. Viešo knygyno svet. ant Wa- 
streikuojantįs farmeriai išvertė ^ėie. 
pieną į gatves ir suorganizuota < 
goveda užėmė vieną pieninę. ’ 
Kompanija užvedė 37 bylas, rei
kalaudama $370.000 atlyginimo.

Kada užsibaigė streikas, pie
nininkų trustas pareikalavo,

P.P.D. Prakalbos seredoj, spalio

bausiu ir Girard gat. Kalbės Gele- 
—Komitetas.

Z | laipino ias į Loundale ligonini- , kad bylos butų panaikintos. Ka- 
*' 1 JŲ išgydymui, bet jos per teis- Į da kompanija nesutiko su tuo, Į 

mą pareikalavo, kad jas paliuo- i trnstas vienbalsiai nutarė nebe-
įsirašymu ant visados, arba taip. Jos (į 
j yra viena' 4, kila 3 metų senumo.' “ 
Tėvo adresas toks: Pranciškus Va-,1 
siliauskas, 217 Davis Avė. Rockdale,1 suolų. Teisėjas David, išklail-

________________ ____________ Į sęs 8 daktarų liudijimą, kad jų 
ligos
gali užkrėsti kitus žmones, at
sisakė j'as paliuosuot.

duoti Bowmanui pieno. Kom 
ponija tada, kad gavus pieno 
panaikino bylas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedėlioj, spalio 26 d., 
Zyviązek Polck svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenoje statoma viena
veiksmė komedija “šalapujris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie-» 
tuviai atsilankykite. Pradžia lygiai 
6 vai. vak. —Komitetas.

Cicero. — Masinis Protesto susi
rinkimas įvyks seredoj spalio 22 d., 
J. Neffo svetainėje, 1500 So. 49th 
Avė., Cicero. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės daug gerą sc 
jų. Ateikite visi į ši . .
rinkimą. Inžanga dykai. ,

Kviečia Chicagos LSS.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI

Or. A. Re Blumehthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
% Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

* Mes vartojam
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

t < kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo .. ’o iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki u dieną 
4G49 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6137

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

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

Taipgi Chroniški/ Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietą ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėiioniis.juio 9-^2 no piet...
Telephone Yards 687

e—1 ... —........ ■ .....  ■«

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 16 me
tų kaipo patyręo gydytojas, chirhrgaa ■ 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Teicrhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kctvergais 
ir Subatomis 9—9 b,________ ._______

J. G. SACKHEIM & CO
1335 MII.WAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Stu.

Šiandie, miesto taiybos* trans- 
Jportacijos komisija svarstys 
! majoro Thompson© sumanymą 
paimti gatvekarius miesto nuo
savybėn.

Nori atgauti senąjį džiabą.
Charles E. Chadscy buvo ga

vęs nuo Loebo mokyklų tarybom 
galvos džiabą —- mokyklų 'Su
perintendento vėtą su alga 18,- 
000 į metus, arba $6.0(M) daugiau

socialistų kalbėto- 
į šitą protesto susi-

kuopų
Komisija.

susirinki-

I NSF L U E N Z A 
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 

bFL^.. vėl yra musų tarpe
APSISAUGOKITE!

Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
am$ patarimų. Neatidėliokite,
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų lai jus lengvaigalile užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
nų galifė visai ncpasve'kli.

Mano gydymas neleidžia plėtolies ir gydo Infhienzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių klinties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prilenkti

nauA mokykyų taryba.
Atgaleivis Loeb gavo vietą, 
bet neturi pirmosios galės. 
Kiti nariai paskirti iš seno

sios tarybos.

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

Tel. Rand 2066
W. M. LAWH0N, M. D.

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

tarybą. Tai beveik senoji tary
ba, tik su mažu pridėčkų, nes 
joj yra ir Locb if jo šalininkė 
Mrs. Thornton.

Kada teisėjas Scanlan pašali
no senąją mokyklų tarybą kaipo 
netdisčdai išrinktą, kadangi ji 
išrinkta visam) terminui, kuo
met neužsibaigė terminas atgal- 
eiviškos Loebo tarybos, Mayo- 
ras Thompson išnnujo nomina
vo 9 narius senosios tiarybos nc-

-------------------
LSS. 37 kp. mėnesinia

'mis įvyks seredoj, spalio 22 d. kaip 
8 vai. vakare, Malinausko svet., 1843 
So. Halsted St. Draugai ir draugės 
būtinai atsilankykit. Organizatorius.

Roseland. — Masinis Protesto Su-
• , _ sicinkima*. rengiamas Clecagos LSS.negu buvo mokama kitiems su- kuoPŲ bus p6tnyčioj, spalio 21 d., 

perintendentams. Bet Loebo Stančiko svetainėj, 205-07 E. 115th 
. , v, v v . vi St.- Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbėstaryba liko pasalinta, liko paša- (].tUg gerų socialistų kalbėtojų. Atei- 
lintas ir Chadscy. Dabar Chad- kito visi! Inžanga dykai.
sey pagelba teismo bando at-1 Kviečia Chicagos LSS. kuopos 
gauti senąją vietą. Jis gavo
naują vietą, bet su alga, rodos veikalo
tik $6.000 j metus. x J

Taryba, sako, kad jei jis bu- sė. 'i()9o6‘\Mich?gan ”a,vc.
tų pastatytas atgal, jį jį vėl pa
šalins išnaujo kuonevicnbal- 
siai. Gali lik jo draugas Locb 
balsuos už j j.

* .  ------ re——Abi

Roseland, III. — L. M. P. S. 25 kp.
► “Prisikėlimas Gyvųjų“ re

peticija įvyks utarninke, spalio 21 
d. 7:30 vai. vak., Aušros kambariuo- 

, Visi lošė- 
’jai ir lošėjos, kurie dalyvaujate ta; 
me veikale, malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku. Komitetas.

Pranešimai

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Keiny ir Stogams Popiery.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINpiS.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo statomo veikalo “Litvomanai* 
repeticija bus seredos vakiirc, 7:30 v 
Mark Whitc Sųuare svet. HAlsted ir 
30 gat Visi lošėjai ateikite pažymėtu 
laiku. r—Komitetas.

kui, taipjau paliko taryboje'
Loebą ir jo šalininkę Mrs. Liet. Moterą A^svietos Dr-ja turės 

, ‘virimo mokyklą kiekvieną ketver- 
Ihornton. Miesto taryba ma- 7.30 Val. vakare. Hark Whįtc 
voro nominuotus narius patvir-'Scųiare svet., 30 ir Halsted gatvės.

... Narės ir visos moteris ir merginos
lino subatoje. prašomos aiftilaiikyti. — Valdyba.

PAJIEŠKAU Dr. V. Sarpaliaus, ku
ris pereitą mėnesį turėjo savo ofisą 
pn. 3252 So. Halsted St., Chicagoj, 
UI. Turiu į jį svarbų reikalą. Busiu 
labai dėkingas jei jis pats, ar kas ki
tas praneš man apie jį. Jei kas kitas 
praneš, duosiu puikią dovaną.

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Mė- 
rės Ambroziukės, po patėviu Yuš- 
kauskas. pirmiau gyveno Clynton, 
Ind. Ji pati ar žinantis apie ją duo
kite žinią sekamu adresu:

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

PAJ1EŠKAU Rudienės, kuri buvo 
priglaudusi Kaziutę Grigaliunaitę ir 
kitąsyk gyveno 2147 W. 23rd pi., o 
paskui persikraustė į pietinę Chi
cagos pusę kur tai apie Brighton 
Park. Praneškite p. M. Jurgeljonie- 
nci 824 So. Halsted St. »

PAJIEšKAU savo brolio Jurgio 
Kriauklių, iš Šiaulių miestelio, arba 
jo pačios giminią Bagdanskų. Jis 
gyveno Philadelpijoj ir dirbo cuk
rinėj. 8 metai kaip nesusirašiau su 
juo. Jis pats, ar kas žino apie jį 
meldžiu pranešti adresu:

ONA KHIAUKLIS, No. 16 
1739 So. Halsted Stf* Chicago.

PAJIEšKAU”Įgnariį~lJd)(7 ir ~Ai^ '

Susiv. Liet. Soc. Dain. Air.. 1 aps
kričio mišraus choro generališkos 
repeticijos įvyks nedėlioję, spalių 
26 d.. 1 v. p. p„ M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI., Chicago. Visos dai-............................ _
nininkės ir dainininkai prigulintis .'tanų \GiIio. Paeina iš Krakių para 
prie L. S. S. D. A. 1 apskričio, ma-! pijus. _______
loričkitiS-susirinkti pažymėtu laiku.

Org. J. Urbonas.
C.; — -r- ,
yyaierbury, Conn. — Socialistų 

prakalbos. Kalbės “Keleivio” re
daktorius dg. St. Michclsonas. Ren
gia 'Lietuvių Socilaistų Sąjungos 34 
kuopa. įvyks nedėlioj. spalių-Oct. 

,26 <1, svetainėje prie 103 Green st. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 15c. ypa- 
tai.! Draugai darbininkai, nei .vie
nas, nepraleiskite šių prakalbų.

Kviečia Komitetas.

IGNATZ LEVANES
4813 \Vinlhrop Avo., Chicago.

PĄ.JIEŠKAU savo švogerfio Jos. 
Pcleckio, jis-apie 2 metai tam atgal 
išvažiavo iš Chicagos į Michiganb 
valstiją Į kasyklas. Yra jam laiškas 
iš Lietuvos nuo jo žmonos. Jis pats 
ar kas kitas praneškite šiuo adresu:

JONAS LIČKUS
4444 Campbell Avė., Chicago, III.

(Tąsa* seka aut 6-to puelp.j

Telephone Haymarket 25*4
DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. L1PPMAN 

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

319 Kensington Avenue
10737 So Michigan Avė, 

Kalbu lietuviškai
V. -. ........... ...... ■■ „ r

DR. M. T. STRIKOLIS'
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

ToL Boulevard 160.
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263 
Valandos: 10 ryto įki 2 po pietų; 

6:30 iki 8:30 vakarais.
Ncdeliomis 9 — 12 rytais. '

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėminib valandos nuo 8 iki j 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. ’ 
3325 So. Halsted Št.. Chicago. *
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\JIEŠKAU savo draugo Kajetono 
uuiskio. Jis seniau gyveno Chica-
Prašom atsiliepti, ar kas kitas 
ėskite adresu:

\V. C. LUKAVSKI
W. 19th Place, Chicago, III.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ į REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ VYRŲ

IŠRENDAVOJIMUI
ir

PARDAVIMUI
PARDUODAMA barberųė; gera 

proga padaryti, nuo $85 iki $100 | 
savaitę. Dvi maudynės ir keturi gy

venami kambariai užpakalyj. At
sišauk 1726 So. Halsted St.

PARANDAVOJIMIT •
Savininkas nori purandavoti 3 

kambarių Hat;) garu apšildomas, e- 
lektros šviesa, maudynė ir išeinamo
ji lietuviui su maža šeimyna. $15.00 
rendos. O jei narni) prižiūrės, tai 
duosiu kambarius dvkai dar ir pri
mokėsiu, nepraleiskite šios progos.

JOS. RUCHINSKAS 
3430 So. Halsted St. Chicago.

Telephone Yards 1196

MASINA RAŠYTOJŲ Pakavimui

nikų

RAKANDAI
Su prityrimu ar be

prityrimo

ir
Orderių

PARANDAVOJIMIT 1 kambariai.
x ra elektra ir gazas. viskas gražiai 1 
ištaisyta, randa $13.00 mėnesiui, na- 1 
iras 3122 So. Union Avė. Su reikalu • 
atsišaukit pas savininką, Kaz. Praš
aus, 735 W. 73rd St., Telefonas 
Stewart 524.

Reikalaujama AR

Telefonas Mašinėle rašyti

Užsisakymų 
Dėjimui Dėjimui

Mes reikalaujame
Vyniojimui 
j

Pasisiuntinėjimui

SVETAINĖ parendavejimui — 
ant dienu ar iei kas norėtu ir ant 1 

mėnesių. Taipgi yra ofisas ant 
antro auašto (flinro). 731 \V. 18th 
St. Pamatykit JOE MARTIN

Kainom dėti

JIEŠKO PARTNERIŲ

Elliot-Fisher 
operuoti

JAUNOS MOTERIS GALI

Jaunų Vyrų ' 
Nuo 17 iki 21 metų Amžiai 16 iki IK metu.I

............... ---------- Į PARSIDUODA bučernė ir groser- 
i nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 

....... _ t ventoj gera proga geram žmogui, 
, ....................... I pardavimo priežastis patirsite ant

vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
ILLINOIS COAL PRAPERTĖS Avė.

atidaro savo kasyklas VVit- • 
te, III. ir rcikal ijija 300 pri
tyrusių angliakasių; taip- TIKTAI ši MĖNESI.
gi Hillsboro ir Nokomis, III. I /ieriausis pasiūlymas gaus puikų 

_______  tikros skuros seklyčios setą, varto- 
/ * i? ii i a t’c i \ i iA'r \ icvToc i dienų, Acrtas $1/5. Mes esame(iLnIAl ŠIAI 1S1AISY1OS kn- priversti taipgi pratuštinti daug ki- 

svklos Illinois valstijoj, sau-f 19 st*l<l>^‘9s S(,įu vėliausios siuilcs. 
gios, be guzo ar vandens, 
atvirais žiburiais. Nuol uti

nis darbas, užtenkamai ka
rų, pačiame mieste, bažny
čioj mokyklos, pasilinks
minimai. Geru proga pas- 
loviejns angliakasiams ap- gomojo kambario setas, 2 komodos, 
si gyvent i.

Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PR IŠJUNGIAME l’ž- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
VESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison Si.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA didelis Phonogra- 
fas vertės 175.00, 1 seki, setas, 1 val-

PAJIFŠKAU PARTNERIO, gara- 
džiaus biznyje, kuris mokėtų auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 i 
So. Halsted St., Tel. Boulevard 611. •

Laiškams atidaryti

Surašau traukti

REIKIA DARBININKŲ
Raick*s blekutėse

pjaustyti
MOTERŲ Failiuot.

MOTERŲ ir merginų virš 16 
metų pastoviam darbui. Gera

rimų įgijus. Geros valandos ir
darbo sąlygos. Anksti uždaro

žodžiu, mes galime priimti 
pradinės ir augštesnės mokyklos 
merginas prie by kokio raštinės 
darbo. Turi mokėt skaityt.

ĮGYTI PH1TYR1M4 ČIA BIZ

NYJE IR GAUTI GERĄ MOKĖS

TĮ BESIMOKINANT.
PASTOVUS DARBAS.
IDE ALĖS DARBO SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ
LENGVOS VALANDOS
PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS

TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI

PRADINĖS MOKYKLOS AP-

ŠVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI.

Musufe

Prekių ir Pakelinės 
Krasos 
Skyriuose

čia ne “tik darbai“ 
čia tikra ateitis 
Kiekvienam vaikui, 
kuris bus vertas. Tas 
nuo jo — prityrimo

p rikiuosis
nereikia.

Prityrimas
'ei eikalingas Mokestis gera

A. PAPIK, Room 407 No 2 
Smithfield St., Pittsburgh,

Gera mokestis ir 
Nuolatinis darbas.

2 karpetos, 2 knygų šėpos, 1 lova ir 
daug kitų stubos (taiklų; pigiai. Krei
pkitės vakarais.

So. Union Avė.. Chicago. 
ant antrų lubų iš fronto.

subatomis.
PRICE BAKING

POVVDER FACTORY I
1001 Independence Blvd.

Mokestis gera

SAMDYMO OFISAS

Nesuskaitomos progos pakėli
mui, taigi tas priklauso nuo 
kiekvieno darbininko.

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

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te kokį priimtini) pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
Irii'.pa, gulima sofa paveikslai ir lt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprėndžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $55 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

NAMAI-ŽEMĖ

---------------Mes esame patogioj vietoj 
Chicago ir Larnibee gal.

molėm ir mergini) <lel 'niputį į Šiaurę nuo
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokės- vidurmiesčio.
tis, darbas ant visados. Atsišaukti .

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

PIRMAS AUGŠTAS

CHICAGO AVĖ. IR

LARRABEE ST.

Turi mokėti kalbėti, skaityti 
ir rašyti angliškai ir turi turė
ti bent pradinės mokyklos ap
švietimų.

Samdymo ofisas 
Pirmame augšte.

Chicago Avė. ir 
Larrabee S t.

NORINTIEMS FARMŲ
PARSIDUODA 40 akrų žemės su 

budinkais, padarais ir gyvuliais tik 
pusantros mylios nuo miesto ant 
dailaus ežero kranto, visa aptverta 
dratine tvora. Kaina tik $1,800.00. 
Norintįs pirkti greitai atsišaukit 
šiuo adresu

K. M. GADLIAUCKAS
Eagle River ,Wis. Box 268

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

SCHULTS PAPER BONES 
531 W. Stiperior.

Ateikite ir pasimalykite 
su p. Weaver 

Samdymo ofise 
Pirmas augštas.

Momtgomery
Ward Co.

Atsišaukite į Samdymo Ofisą 
Pirmam Augšte 

Chicago avė. ir Larrabee St. F®©intgom©ry
Ward C©,

Montgomery
WanĮ & Co.

______ :___4___ uU--------

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus.
Gera mokestis ir bonusai. šviesi 

švari dibtuvč, karštas šokoladas už
kandžiui (b kai, pastovus darbas.

HUMP HAIR PIN CO 
1918 Prairie Avė. Kainp. 20-tos gat.

Momtgomery 
Ward & Co.

Įsigyk sau Geresnį Gyvenimą.
Vyras kokio neimk amžiaus, 

vedęs ar nevedęs, jaučia turįs 
savyje norą įgyti sau geresnį gy
venimą ir ateitį. Jis nori dau
giau uždirbti ir podraug turėti 
progą išauklėti save prie užsiė- 
mimo vaizba, kad {Kilikus vi- kusią sumą landomis išmokėsite, 
suoinenės pagerbiamu ir sau i AUGUST SALDUKAS 
, 4414 So. California Avėnaudingu zinogum. 'Arba Geo. I.ucas, 3429 S. Union Avė.

Pasiskirkite sau porą valan
dų į dieiuj, mąjamesdami savo 
<bibnrtiiuo uzsiėiniinio arbn no PARDUODAMA: pn. 3301 AVootĮ (UU>arUlUO uzsiomuno, arba po St 9 k;lfnbrtriais namelis (2 šeimy

nom) maudynė gazas ir tt., 2 kam-
• piniai Jotai 50 per 125 — $500 įmo
kėti. Kaina $1600.

619- W. 46 St. du pagyvenimai po

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas turite lotą arba mažą namelį, 

į ir norit gero muro namą, ateikit pas 
mus, mes priinvume jūsų lotą, arba 
nameli, kaipo pirmą Įmokėjimą li-

: rą dienų į savaitę.
Platesnių žinių, kurias gausi

te absoliučiai dykai, kreipkitės į
I Room 847 First National Bank ? kambarius, kiekvienas ir .šeši kam-
! \ t bariai apačioj. Maudynė, gazas Jmo-

REIKIA vvro indams plauti 
JOE CONE, 

1045 W. Roosevelt Rd I Bldg. |kėti $50'0. Kaina $3000.0(k’
Chicago.. Klauskite lietuvių skyriaus, J. McDONNELL SYSTEM 

----------------------- i • 1^3517 Archer Avė., Chicago.
REIKĄKAUJA lietinių pardavėjų 

moterų, turi mokėti anglų kalbų. 
Platesnėms žinioms atsišaukti — 
1809-13 So. Loomis St. kertė Blue 
Island Avė. L. G. Zavadil, vedėjas.

I'EIKAI^AUJA merginų langų ūž
ia dų dirbtuvėje. Gera mokestis. 

Pastovi vieta,, 6-tos lubos, 320 Polk 
Street.

RITKAI-AUJA moters indams plau_______________________ ____
ti nakčia. Atsišaukti

W00DI.AWN RESTAURANT I ------------------
6319 So. Halsted St., Chicago. ,

—_____ HEIKALAUJA M0TERŲ

__________IR MERGINŲ
Sinti vienadate mašina 
dienines dreses, prityrę 
ralores gali uždirbti nuo $25 
F.ugštyn.

A. MILTZER 
1056 No. Wood St.

Tel. Humboldt 1812

REIKALAUJA merginų, prityru
sių ir neprityrusių prie darbo skal
bykloje.

AAGAARD’S LAL’NDRY 
600 Root St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

kas-

REIKALAUJA

PAJIEGA VAROMŲ MA- ope- SEARS ROEBUCK & CO.

kių taipgi kelių prie skalbia-

mųjų dresių.

MANDEL BROS. SEARS ROEBUCK & CO.
n

inu-

DRAPERIJŲ SIUVĖJŲ

Mašina ir Tankesnis

Taipgi karpetų siuvėjų

ATEIK ANT

11 AUGSTO

MANDEL BROS.

MERGINŲ KNYGOMS APTAISYTI 
Stalinių darbininkių, gerų apdėjėjų, 
taipgi merginu prie knygvno darbo. 
Geriausia mokestis. 44 vai. savaitėj, 

ovį vieta. Taipgi merginų mo- 
is knygų apdarvmo; gera mn- 
is brritrtokinančioros. Pramokus 
pakelti.

LkAV'RFNCE MUB 
Blue Island Avė., Room 205.

bus

600

DARBININKO prie mašinos su 
prityrimu prie medžio darbo. Ge
riausia mokestis.

Atsišaukti
MAY MFG. CO.

6109 So. May St., Chicago.

REIKALAUJA kalvio pagelbinlnko 
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W. IMth St., Chicago

REIKAIAU.IA PAKUOTOJO prl- 
tvmsio siuntinėjimo darbe. 
AMERICAN SAVY & TOOL WORKS 
2431 W. l'4th St., Chicago

vedėjo Adomo Markūno.
DVIEJŲ augštų medinis namas, 

dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių 
pečiais apšildomais prie 31 gatves 
arti VVallace. Kaina $2200, $500 Įmo
kėti, lykis išniokestimis. Atsišauk:

Room 412 Reaper Block. Adolph 
I.undgren.

SIUNTIMO SKYRIAUS 
DARBININKŲ

Darbininkų ir Trokerių prie 
darbo musų siuntimo 
skyriuje.
Skirstymui ir kilnojimui 
freitinių ir ekspresinių 
<mnt;nių.
(•era mokestis. Valandos 8:00 iki 
f*.Snbrtor’ls iki pietų.

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

BUIKAI INGAS kriaučius prie vy
rišku natrių drabužių. Gera mokes
tis ir darbas ant isados. Atsišaukti.

J. A. Liaukos,
216 E. Main St.. Collinsville, 111.

ir
JAUNŲ MOTERŲ

OI ISO VIETOMS
Pastovios vietos ofisuose 
sų raštinės ir prekių skyriuose
yra siūlomos prityrusioms ir 
be prityrimo merginoms bei 
jaunoms moterims, kurios mo
ka aiškiai ranka rašyti, skait- SEARS ROEBUCK & 
huoti, užsisakymus pažymėti, ( / 
mašinėle rašyti ir tt.

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUOSI
Geros vietos yra siūloma mer ( ,
i’inoms ir jaunoms moterims, ųyRŲ 
kurios sutinka užsisakymus dė- -----
ti, vynioti ir pakuoti pirkinius ( 
musųžjuslų, vaistų, ceverykų, 
branttmenu. .šilku ir ’ 
skyriuo.se. Sverti, pak 
skirstyti pakines krasos 
tinius.

DIRBTUVĖS SKYRIAUS 
DARBININKU 

Lengvas švarus, įdomus dar
bas, musų skrynelių dirbtuvė
je, valyzų d'bluvčjc ir sieninės 
popietis

VAIKU 
J A LINŲ

JAUNŲ

VYRŲ

VYRŲ
16 iki 25 metų amžinus

CO

Vaikų 16 iki 18 metų kenavi- 
mo skyriun; gera mokestis pra
džiai, pakels prityrimą įgavus. 
Geros valandos ir darbo sąly- 
kos. Subatomis uždaro anksti. . . _

jų ir pagelbinmkių prie šlebių. 
JOS. ROTHSCHILD 

30 N. Michigan Avė., Chicago

REIKALAUJA siuvėjų, apibąigė-

PARDAVIMUI

PRICE BAKING 
POWDER FACTORY

1001 Independent blvd.

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

I1EHMAN H. HETLER

260.1 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJ AUS

PAGABUS VYRAS>
Su šiokiu tokiu račiaus prityrimu. 

Nuolatinis darbus.
CONLON ELECTRIC WASHER Co.

19 gat ir 52 Avė., Cicero, III

nariniu PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUJE:'- 
imti ir * Darbui musų prekių >r siunti- ;
s siun- 4 mo skyriuose: sudėjimui ir pa-

Pradedamoji
alga pamatuojama prityrimu.

Sears Roetmck 
sund Co.

11 ©m n n Avė. & Artbington St.

mo skyriuose: sudėjimui ir pa-j Blukimui angarsininni ir adresu, 
žymėjimui užsisakymų; vynio- Atsiginkite lik tokie, kurie galite 
jimul, pakavimui ’r svirimui pa

kinės krasos siuntinių.
VAIKŲ .

RAŠTINĖS DARBININKŲ
Ar*1 ritėm ofiso durt musų 

sk yriuose.

REIKALAUJA vyro prityrusio at
matų kieme, kurs moka su žirklė
mis karpyti geležį ir skirstyti jįj; 
nestovus darbas atsakančiam vvrui. 
96 nivlirs nuo Chiciuos, pražus mies
tas gyventi. Platesnėms žinioms ra- 
•x’ V nn,TUšknl šPoo adresu: DIXON 
JPON MT'TAL CO., 609 W. Third St., 
Dixon, III.

PROGĄ. 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

RFU’AIAUH lietuviu Dardavvė- 
ju. Gera mokestis. Turi nmkėH 
an'du ptp»»Mn*ms žin'oms

i p«e«, u. Loo
mis St., L. G. Zavadil, vedėjas.

REIKALINGAS barberis dirbti 
pilnų laikų ąr tik vakarais; gera 
mokestis: atsišaukit greitai.
10722 So. Mieliigan Avė., Chicago.

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dvkloi. Gera mokestis.
CALUMET REFRTGERATING CO.

ARCHER & STEAVART AVĖS.

DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serr.ė labai fferoj vietoj, biznis yra 
'•psh, nėra nei jokio pardavinėjimo 
barpan (ant kredito). Randa pigi, 
$18 į mėne’į. Parduosiu arba išmai
nysiu ant farmos arba ant proper- 
tės. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.
5118 So. Kedzie Avė., Chicago, III. ;
----------------- ---------------------------------t190 N. STATE STREET. CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Dealgning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų. 

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausiu* tr aerimu 
siu> kirptuu-deaiMiiiug ir slavinu 
skyrius ,kur mes **iUeiksime prabilt 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos tunu 
siuvimo skymaitH

»ųs esate užkviečltuui aplauiLyG w 
pamatyti musų mokyklą bih liuku 
dieną ir vakarai* ir gauti .«)•< 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą — bile stailčs arba dydžio, i* H 
Je madų knygos
MA8TER DEStr.NTVG srnooi

J. F. Kasnlcks Perdėtlnl*

* VALENTINE DRESMAKING

NORI PIRKTI

ŠVARKU §APA.

COLLFGES
6205 So. Halsted »t, 2407 W. BU 

dison. 1850 N Well8 rt.
137 Mokyklos Suv. Valstijose 

Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, Dr 
signing, d/1 biznio Ir namų. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomai 
I_.«»nsęNri išmokėjimai. Gvarantuo tn išmokinti jus pasiūti snknes u, 
$10. Pilone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

'BUIKAI .'UJA 1000 vyru mok'ntics 
o ir biznio taingiduoti 

genių. Kilokiems 
vr i: ŪPAS 

92 Warwic.k S9.,

I'OR s. Pntilinn S!
2 FL. ROOM 1 1500

RFJKAL1NG1 PIRMOS KL1 
SOS ŠEŠI KOTMEIKERIAT.

Darblnin-1
u. Paslovios vielos.

Proga nukėlimui. Gera mokes
tis pradžiai. Valandos 8:00 iki 
4:45. Subatomis iki pietų. ____ _____ __________________ ____

SEARS ROEBUCK & CO. i VYRŲ reikalaujb Gera mokos
Homan Avė. & Arthington St. ,is* Pastovus darbas.

National Lead Co.
—— ---------  900 West 48-th Street,

Pnkuotoju

i vra ,Hermis’.-ii 
nuo 50c iki

fi ir

i n ii,i rašyl

manim

Mokės pinigais už švarkų

pą ir samdys dabartinį savinin- AMERIKOS LIETUVIŲ

‘j ką kaipo formaną.

ar tele-

su

Mokinama 
kos kalbų, 
lės, stenogn

900 W. JACKSON BLVD. \R'bns tebi 
abclnos istorijos

H. N. MARX & CO.
: angliškos ir lietuviš 
aritmetikos, knx gvedvs- 
ifijos, tyncwriting, pir
tį, Suv, Valst. istorijos, 

abclnos istorijos, geografijos, pnit- 
tikinės rV nijos, pilictystės, dai- 
liarašys

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

; ; i • J •
■■ ' T, ■. .■ .. ...v- ,.v ,< ..i,.. .i,.,. J . .. ... .......... ..  .< . . ..... , .... ■ ... . ......................... . .,

skyriuo.se



