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Pripažino Vilnių Lietuvai?
___________________________ \   . . - • ........ .................i.-.,- ... ..... i.  . . . ... j_. ' . "—■—""■'i . i i —■

Lietuvos sostinėVilnius
nutarė Anglijos valdžia

Mažosios valstybes protestuoja
Reikalauja pripažint jas 

nepriklausomomis

n:šė pats armijos ofisas. Šito 
buvo atsiekta praeitą panedėlį 
— po atkaklaus mūšio.

j Paskandino du bolševikų laivu.
i /

LONDONAS, sp. 22. - Šian
die nd'miraltija pranešė, kad pra
eitą utarninką' Finlandijos už
lajoj tapo paskapdinta du bol
ševikų kiiviai torpedų nai
kintojai. Paskandinta po to, 
kada jie bandė atakuoti Cstų ir 

[anglų laivus, šeši išlikuseji bol
ševiku laivu žmonės vėliau ta- c
po išgelbėti. Anglai ir estai 

nuostolių neturėję

Trnr lriin»9»H<>n H|p»I v’th the 
niaslvr at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
oš reomied l-y uit- m-i oi ogi. u. i;hi

Anglija krečia Jungt. 
Valstijų kareivius?

Ką darys šios šalies valdžia?

PARYŽIUS, sp. 22. — John 
O’Kelly ir Grnvin Duffy, atsto-

Paryžiuj praeitą utarninką įtei-

rimus pagelbininkui, Frank Pol-

New Yorko streikinin
kai laikosi.

Plieno darbininku 
streikas

Policija sergsti dokus. Kazokai** daro “tvarką** 
gatvėse.

Industrinė konje 
rencija pairo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 23. 1919 
as fequircd by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVOS SOSTINĖS 
KLAUSIMAS.

to-

Tik-ką atėjusia iš Kauno laik
raštis “Garsas“ išspausdino sa
vo rugsėjo 19 d. numeryje tokio 
turinio žinią:
“Vienna. — Telegrafo Kompa
nija iš Rotterdamo praneša: An-1 
gi i jos vyriausybė pripažino Vil
nių IJttuvos sostine**.

(Vilnius <h»bar yra užimtas 
lenkų. Iš kitų šaltinių iki šiol 
nebuvo girdėt apie tą Anglijos 
valdžios žingsnį. Ji tečiaus, 
kaip buvo pranešta, pripažino, 
ar žadėjo pripažinti, Lietuvos 
valdžią. Redakcija).

tul'uin laipsnyj jau sulaikė 
limesnį besi veržimą.

Judeničo armija pavojuj.
I LONIX)NAS, sp. 22. Prane 
Šimas datuotas praeitą panedėlį, 
kurį čia aplaikė vietos laikraš
tis Mail. sako, kad neveizint di-

■ deiių generolo Judeničo pasise-

True translation filed with the posl- 
rnaster at (’.hicago, III. Oct. 23, 1919 
•is requircd by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai šaudė į Angli
jos laivus

Pridarė didelių nuostolių.

KOPENHAGI

Tme translation filed wlfh the post- 
muster at Chicago, 111. Oct. 23, 1919 
as reųuirctl b\ the act of Oct. h, 1917
MAŽOSIOS VALSTYBĖS PRO

TESTUOJA.

Reikalauja pripažinti jų nepri
klausomybę.

LONDONAS, sp. 20. — Rusi
jos parubežinės valstybės, pra
dedant Azerbaijanu pietuose ir 
baigant Estonija, šiaurėje, įtei
kė Anglijos užsienio reikalų mi
nisterijai pareiškimą, būtent 
kad toms demokratinėms šalims 
grūmoja generolo Denikino ir 
admirolo Kolčatko kariuo
menės, kurie pasak to 
pareiškimo, atsiekimui sa
vo tikslo naudojasi pagelba, tei
kiama talkininkų. Pareiškime 
be to sakoma, jogei patyrimas 
parode, kad Rusija negali būt 
suvienyta sulig užsakiniu ir kad 
vidurine tos šalies suirutė dar ii 
gai ten šiaušianti.

Parubežinių valstybių gyven
tojai, sako pareiškimas, taip il
gai laukti negali ir t<xlel jie 
urnai privalo susitvarkyti savo 
reikalus patįs, o rusai tegul tvar 
kosi sayo. Todelei parubežinėa 
valstybės reikalauja mnaus pri
pažinimo jų nepriklausomybės 
ir kartu neatidėliojamo išrišimo 
visų tų klausimų, kurie seksi*ši
tą pripažinimą.

True tran?*wti<»n filed wlih the 
inaster at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
ns required by thc act of Oct. 0. 1917

Atkaklus mušis už 
Petrogradą

HELSINGFORS, sp. 22.
Mušis už Petrogradą dar tebe
sitęsia. Atkaklus susirėniamai 
eina šešias ir pusę mylios atstu 
nuo miesto, pietų link.

Pranešimas sako, kad gyni
me miesto dalyvauja keti bol
ševikų regimentai, atsųsti iš 
Maskvos.

Šiaurvakarinė armija jau pa
siekė Carskaja Slavianką, į pie
tus nuo Carskoje Selo, ir Pav- 
lovką. Karės kvatieroa prane-
simai sako, kad bolševikų ka-i 
riuomenč [atkakliai spiriasi ir riuoniene.

Darbo grupė apleido konferen
ciją; Gomperso troškimai ne
išsipildė.

NEW YORK, sp. 23 — Nėw 
Yorko prieplaukos darbininkai 
laikosi. . 
darbininkais nepasiiArdė 
Chelsea dokų. O buvo tikėta
si, kad bent koks trečihilys jų 
sugrįš. Tas pats ir kitose vieto
se. Darbus teeina tik ant val
džios kontrolini j ūmųjų laivų, 
kur dirba kareiviai.

Kone visi dokai apstatyt stip
ria policijos sargybą, t Vienur 
kitur dirba kelintas streiklau
žių, bet dėl jų streikininkai nė 
nepaiso.

Ant daugelio dokų vakar ry
ta bosai norėjo išbandyti savo 
laimę. Paskirtą valandą pasi
girdo švilpimas, kviečiąs diarbi- 

j niūkūs darban. Bet koks buvo 
• jų nusistebėjimas, kad iš tūks
tančių netoliese stovėjusių dar
bininkų nė vii nas neprisiartino 
pi ie dokų. Tuomet foreinanai 
uždarė dokų duris ir nuėjo sau.

Reikia pasakyti, kad šitą ne- 
pasekmingą žygį jie atliko Inter- 
nacionalės prieplaukos darbiniu

BRADDOCK, Pa., sp. 23 —ši-
. Vakar rytą nė vienas čia daliai’ yna antrasai Gary. Po 
" is nepasirodė prie to, kaip vakar naktį čia buvo 

padaryta užpuolimas ant ramiai 
pikietuojaničų streikininkų, plie 
no dirbtuvių distirkte dabar 
švaistosi valstijos policija-“ka- 
zokai” ir visus įtariamus “riau
šininkus’* jie areštuoja.

Youngstwne tas pats.
YUNGSTOWN, ()., sp. 23. — 

Plieno kompanijos skubiai ver
buojąs! negrų streiklaužiu ir 
siunčia

WASHINGTON, sp. 23. — 
Darbo ir kapitalo konferencija 
pairo. Darbo grupė, vadavau- 
jama Amerikos Darbo Federa- 
cjos prezidento, Samuel Gom
perso, apleido ją pareiškusi: il- 

i įgiaiu čia pasilikti mes negaili
me”.

Konferencija pairo po to, ka- 
' d.a tapo atmesta nauja rezoliu
cija, stojanti už “bendrą tari- 

juos į dirbtuves uzjmt niąsi darbo su kapitalu . I ž 
jaučių darbninkų vie-; rczohuciją balsavo darbo grupė, 

Negrus sergsti vietos poli-[ publikos, o kapitalo grupė • V T'fc 1 1 _ 1_ 1*__**. 1 ___ Z

Ivarkymą, kuris, sakoma, iki 
šiol dar neesąs alšauktius.

Tariamasai patvarkymas yra
1 pasirašytas vyriausio Dublino 

policijos komisionicriaus, Edg-
1 wortho Johnstcno ir datuotas 6 

Jeną spalių. Jis:ii adresuatas 
“laivų štabui”.

I'o neatšauktojo paivarkymo 
; turinys esąs sekamas:
I •“Visų Amerikos laivų jurinin
kai yra nužiurčtini ir visi jiems į 
priklauantįs daiktai turi būt 
krečiami ir kiekviename atsiti
kime reikia išduoti atskaitą. 
[ Pasirašo] Johnstone“.

Patvarkymai esą prikergta se
kama pastaba:

; “Tatai liečiasi tik tų Ameri
kos laivu, kurie ateina j Iriau-

1 d i ją”.
Delei to 0‘Kelley, savo laiške 

į Polką, sako, kad tai yni dar 
vienas Anglijos pasimojimas 
prieš Irlaiidiją ir jos noras truk
dyti Irlandljos pramonę ir pirk- 
lybą su Jungtinėnuis Vals.tijo-

' mis.

ido, jo armijai grūmoja pavo
jus būti bolševikų užpultai išj'kiečių artilerija apšaudė Angji- 
už.pt'kalio. Korespnodentas pa
žymi, kad mūšio linijoj genero
las Judenič tur būt neturi dau
giau kaip dvylika tūkstančių 
vyrų ir neskaitlingą artileriją. 
O jų komunikacijos linija esan
ti labai ilga.

Trotzkio ekspertai, kurių tar
pe randasi ytin žymių rusų ge
nerolų, pradėjo stiprų, ofensivą 
ties (rdofu ir tuo bųdu generolo 
Judeničo kariuomenei jie grū
moja pasiinojimu iš užpakalio, 
kuoOnet kairysis Judeničo kariu- 
menes šonais gali būt apšaudo
mas nuo bolševikų laivų Petro
grade. Vis dėlto anli-bolševi- 
kai sakosi, kad sovietų kariuo
menė tapusi iškrikdyta.

Korespondentas be to sako, 
kad mieste randasi apie dešimts 
tūkstančių atkaklių komunistų, 
kurie stropiai rengiasi prie mū
šių gatvėse.
Judeničo kariuomenė sulaikyta.

LONDONAS, sp. 22. — Išro
do, kad atkaklus gyninuis Pe
trogrado visiškai sulaikė gene
rolo Judeničo šaurvakarinę ar
miją. Sakoma, kad sovietų ka
riuomenė dagi pati pradėjusi 
ofensivą į šiaurę nuo Krasnoje 
Seto. Bet šito mūšio smulkme
nos kol kas da,r nepaaiškėju- 
sios.

Rytuose nuo Pulkovo Judeni- 
čo armija atsirėmusi į stiprias 
bolševikų kolirmnas. Pulkovas 
randasi tik trejetą mylių atstu 
nuo vienintėlės likusios bolše
vikams geležinkelio linijos, be
sidriekiančios į pietus nuo Pe
trogrado. Reikalas pasilaikyti 
šitą geležinkelį turbūt ir išaiš
kina pasibaisėtinąjį mūšį, kurs 
ištiko minėtoj apielinkėj. Pas- 
kiitinitaj pranešimai sako, kad 
generolas Judenič gabenasi sun
kiąją artileriją.
Pripaž|sta, kad Kievaa puolė.

- v

Oficialis pareiškimas, kurį pu 
skelbė sovietų valdžios raštinė 
Maskvoje, pripažįsta, kad Kle
vas pule, bet nieko (baugiau ne
besako apie pirmesnį praneši
mą kad dėl atsiėmimo iš genero 
lo Denikino kazokų Orel’o, kuris 
randasi 120 mylių, į pietus nuo 
Maskvos.

Bolševikai neteko Krasnaja 
Gorka.

HELSINGFORS, sp. 22. —
Krasnaja Gorka, kuri randasi I kame ir policijai daryti kokių 
prie Finlandijos užlajos priešais nors trukdymų duodamai vo Vakar atsidarė dar vienas nai> riuo paskiriama septyniolika 
Kronštadtą, tapo paimta Šiaur- kiečių operai Lexington teatre.; jas krateras. Besiverianti iš milionų dolerių užbaigimui rei- 
vakarine generolo Judeničo ka- Miesto majors, Hylan, nesenai, ugniakalnio lavos upė imsiektisi kiamų geležinkelio linijų Alas-

Tatai šaandlic pm- .ją buvo uždraudęs. I pusę mylios pločio. ,koj.

ša. kad praeitą nedėldienį vo-

jos kariniuR laivus, buvusius 
Rygos uosti'. Panedčlyje An- 
gljos laivai atsakę jiems tuo 
patim — apšaudydaiųi vokiečių 
pozicijas esančias netoli Rygos.

Daug žmonių nukentėjo.

Ryga belo buvo bottnbarduo- 
jama sunkiąja vokiečių artile
rija, kuri nąudojosii nuodingais 
šoviniais. Miestui pridaryta di
delių nuostolių. Daug civilių 
žmonių tapo užmušta ir sužeis
ta.

Latvių spaudos biuro praneši
mas, datuotas spalių 19 dieną, 
sako, kad netoli Freidrichstad- 
■to vokiečiai! padarę atkaklų 1 
bandymą persikelti per Daugu
vą. Keturis kartus priešas tapo 
atmuštas su dideliais jam nuos
toliais. ,
šoviniai sunaikino Jungt. Vals

tijų įstaigas.
LONDONAS, sp. 22. — Pra

eitą paiu'dėlį Rygoje tapo sunai- 
kinta Jungtinių Valstijų organi
zacijos, vaikų šelpimo fondo, 
raštinės. Sunaikino jas stiprus 
vokiečių artilerijos šovinys, i 
Apie tai čia gavo žinią minėtos 
organizacijos centras. Nė vie
nas iš trijų, dirbusių raštinėse 
valdininkų tečiaus nenukentejo

Connoroi, patariami. J(is mat 
buvo jidins įkalbėjęs, kad treč- 
dalvs (liurbininku tai “tikrai su
grįš’’. Bet apsiriko.

Redaktorių streikas 
Barcclenoj 

t

kaipir pirma.

žemės drebėjimas 
Romoje.

Nuostoliai nežinomi.

ROMA, sp. 22. — Vaklir.

moję ištiko stiprus žemės dre
bėjimas. Drebėjimas tęsėsi tik 
keliatą sekundų. Apie nuosto
lius nepranešama. Veikiausia, 
kad jie bus nedideli.

Tai jau antras žemes drėbė ji- ’ 
nuas Romoje. Pirmas drebeji-1 
mas ten jausta porą dienų at- 

' gal. Romos gyventojai delei to, 
sakot labai susirūpinę. Bijo- 

miaisi, kad jis neatsikartotų ir 
nepridarytų ten tokių pat nuos
tolių, kaip kad porą metų at-

True translation filed wi’li the pn<!- i 
mastei’ at Chicago, III. Oct. 23, 1919 i 
as rciiiiii ed by the act of Oct. (i. 1917

Latviai tarsis su 
lenkais?

Lenkijos atstovai atvykę į 
gą — orlaiviu.

Ry-

KOPENHAGEN, 3p. 20. — 
Pranešimas iš Rygos sako, jogei 
ten orlaiviu atvyko Lenkų val
džios įgaliotiniai tikslu pasitar
ti su Latvijos valdžia kai dėl to
limesnių žygių prieš bolševikus.

GAVO INJUNCTIONĄ.

Ne.w Yorko valdininkams ir po
licijai užginta drausti vokie
čių operą.

NE YORK, sp. 23. — Augš- 
tesniojo korto teisėjas, Nathan 
Bijiur, vakar išdavė indžionkše- 
ną draudžiantį miesto valdini il

Laikraščių savininkai nenori iš
pildyt jų reikalavimus.

RARCĘLONA, sp. 23. — Bar- 
celonos, Ispanijoj, laikraščių re
daktoriai rengiasi mest darbą, 

į Nfeseiv.ii vietos laikraščių redak
toriui pastatė samdytojmas rei- 
kalaviimv kuriuos pastarieji at
metė. Vėliaus tūli jų sutiko, 
bet didžiuma dar vis nenori tar
tis. Kad juos palenkus redalkto- 

, rai dabar tariasi mesti darbą, 
sustreikuoti. Diena streikui dar 
nepaskirta.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, 111. Oct. 23. 191!) 
as recjuired by the act of Oct. 6.1917

SURADO 40,000 BELGIJOS 
VAGONŲ.

Reikalauja prisiųsti atstovus, 
kad juos atsiėmus.

True trynshalnn filed yUfh tpe pn«t. 
master at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
as required by the act of Oct. (i. 1917
TALKININKAI REIKALAUJA 
DAUGIAI VOKIEČIŲ LAIVŲ.

WASHINGTOK sp. 22.—Val
stybės depaptamentas čia paskel
bė turinį notos, 'kurią vyriausio
ji talkininkų taryba įteikė Vo-

BRUSSELIS, sp. 22. — Mar-

valdžiau kad ant kairiojo Reino 
ių>ės šono tapo surasta 40,000 
Belgijos prekinių vagonų. Savo 
telegramoj jis prašo, kad Belgi
jos valdžia pasiųstų į ten savo 
komisarus, kurie, pripažinę va-

kietijai reikalaudama dar pen- gonus, atsiimtų juos.
~ kių Vokietijos laivų, kurie jai 

išpuola (itidtfoti sulig tarkos su
tarties dokumentu, bot kurie dar 
neatidluota pamatuojant tuo, 
kad tie laivai 1915 ir 1916 me
tais Ilamburg-American linijos 
ta|M) parduoti Olottidijos linijai 
Kosmos ir lodei dabar jie yra 
savastis Olandijos, o ne Vokie
tijos.

■Ginčijam|įejii laivai yra: Jo
hanu Heinrich Rurchard, Wil- 
liam Oswald, Braunschweig, 
Donrah ir Nassau.

I^AASE GALBŪT MIRS.

BERLYNAS, sp. 22. — Ne
pilk lausomųjų. socialdemokra
tų vadas Hugo Haase veikiausia 
nuirsiąs. Po antrosios operaci
jos, kuri buvo padaryta praeitą 
panedėlį, jisai visiškai nusilpnė 
jo.

LAVOS UPĖ DIDĖJA.
HILO, T. H. sp. 23. - Mana

PASKYRĖ 17,000,000 DO
LERIŲ.

VVASHINGTON, sp. 22.
Loa ugnakalnis dar vis veikia. Senatas vakar užgyrė bilių, ku-

cija ir specialiai nusamdyti mu
šeikos. Valkar būrys negrų- 
streiklaiižių buvo 'užpuolę strei
kininkus ir daugelį jų subadė 
pi'iliais. Vienas galbūt mirs.
Bet Clevelande

areštuoja.
CLEVELAND,

veliančio majoras, Harry I

streikiaužius

sp. 23. - Cle- 
. Do

vis, vakar čia įsakė areštuoti 
trįsdešim.ts du streiklaužiu, ku
riuos plieno kompanijos buvo 
atsigabenusios iš kitų miestų. 
Areštuotieji sakosi, kad apie čia 
einantį streiką jie nieko nežino
ję. Kompanijos agentu, kviesda
mi juos Clevelendan,, sake, kad

sargų. Jiems žadėta mokėti di
delių algų ir taipjau 
visas jų keliones lėšas.

tyajoras todėl paskelbė, kad 
jis griežtai draudžia kompani
joms gabentis iš kitų miestų 
streiklaužius. Visi tokie atga
benti iš kitur darbininkai ir 
sargai“ busią areštuojami.
Geležinkeliečiai žada padėt strei
kuojantiems plieno darbinin

kams.

prieš. Bet, kad rezoliucija skai
tytus! priimta, reikėjo, kad ir 
kapitalo grupė balsuotų už ją. 
Ji, teisėjo Gary vadovaujama, 
tečiaus atsisakė. Tada Samuel 
Gomęieršas atsistojęs pasakė: 
“Gerbiamieji, savo veikimu, 
samdytoji’, grupės veikimu, jus 
nutarėte pašidinti mus iš šios 
konferencijos... Ilgiau čia pa
silikti mes negalime’’. Ir jis, 
savo grupės narių lydimas, ap
leido svetainę.

Konfen nc(ija pakriko. Joje

likos “atstovai**. Ar Gomper- 
Sfi'S ir jo sekėjai sugrįž į ją at
gal, nežinia. Aišku esą tik tai,

gsnių, idant juos sugrąžinti ir 
padengti tarties išnaujo.

PITTSBURGH, Pa. sp. 23.
Plieno darbininkų streiko vadai 
praeitą naktį čia svarstė klau
simą apie, iššaukimą streikai! 
tų geležinkeliečių, kurie prista
to plieno korporacijos dirbtu
vėms įvairių reikiamų medžia
gų ir vėliau tų. dirbtuvių išdir
binius išvežioja. Kitais žo
džiais, žadama šaukti streikai) 
geležinkeliečius, kurie tarnauja 
ant plieno korporacijos kontro
liuojamų linijų.

Jeigu tatai bus padaryta, plie
no dirbtuvių bosai atsidurs la
bai' kebliam stovyj. Jie nebe
galės gauti rudos ir negalės iš
siuntinėti savo išdirbinių.

West Pullmano 8witchmanai 
jau metė darbą.

Svvitchmianai, dirbantįs ant 
Wksconsin Steel and Iron kom
panijos kontroliuojamų linijų 
jau metė darbą. Tuo bildu tos 
kompanijos dirbtuvės dabar 
tampa atkirstos. Jose darbas 
galėk eiti tol, kol turės medžia
gų. Vėliau, jeigu negaus streik
laužių, turės užsidaryti.

True translation filed with the pnst- 
mastei- at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
as required by the act of Oct. (», 1917

ATMETĖ BOLŠEVIKŲ 
PASIŪLYMĄ.

HELSINGFORS, sp. 20. — 
Finlandijos parlamentas vakar 
čia svarstė valdžios pranešimą 
delei nesenai bolševikų pasiū
lytos taikos. Po aštraus kriti
kavimo pagalios nutarta pasiuly 
mą atidėti į šalį.

Angliakasiai už Darbo 
Partiją

Reikalauja racionalizuoti ang
lies kasyklas.

JOHNSTOWN, Pa., sp. 23.- 
Vakar čia prasidėjo United Mine 
AVotkers unijos Antrojo Distrik 
to metine konvencija. Be kita 
konvencijai paisiųllyta apsVars-

nių Valstijų Darbo Partijos ir 
reikalavimą, kad valdžia paini-: 
tų savo nuosavybėn visas šioj 
šalyj esančias anglių kasyklas.

Manoma, kad pasiūlymas bus 
užgintas.

True translation filed wi(h the post- 
master at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Austrija išpildė talki
ninkų reikalavimus

Nesivadins Vokietijos respubli
kom dalimi.

Steigiamasai Susirinkimas šian
die nutarė pašalinti iš konsti
tucijos tą skirsnį, kur sakoma 
Austrija esant 
t jos dalimi, 
skirsnio buvo 
kad išpildžius 
reikalą vinilus.

sudėtinė Vokie- 
Pašalinimas to 
nutartas todėl, 

taikos sutarties

Ryto
Protesto masinis susirinki
mas. Rengia Chicagos LSS. 
kuopos. Bus Roselande, 
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.^J
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Did elis Teatras
Rengia LIETUVIŲ KRIAUČIŲ RIAUBAS S. P 

Stato scenoje vienaveiksmę juokingą komediją
7

NEDĖLIOJĘ, SPALIO (OCTOBER) 26 D., 1919 M.
I Durjs atsidarys 5 vai. vakare. Pradžia lygiai 6 vai. vakare.

oncertas
ZWIĄZEK POLEK SVETAINĖJE

1315—1309<JXorth Ashland Avė arti Milvvaukee Avė
Todėl gerbiamieji ir gerbiamosios, širdingai kviečiame atsilankyti ant, 

šio iškilmingo vakaro. Po programai bus šokiai prie .1. Grušo orkestras.
lužanga 75c, 50c ir 35c ypatai.

PASARGA: Imkit karų iki Ashland Avė. Ashland Avė. iki galo; vienas blokas 
nuo Mihvnukee Avė. į nertus.

ir U 2.

3.
4.
5.

if H.

10.
Maloniai kviečia KOMITETAS.

PROpRAMAS
misijos Revoliucinis Himnas ............................. J. Grušo orkestrą
Komedija “Salaputrls” — Stasiūnas, Navikaitė, MeilienC Stonis

Režisierius Stasiūnas.
Chitagos Liet. Soc. Vyrų Choras po vadovyste J. Katiliaus
Kalba .............................................................................. p. Galskis
Pianas ir smuikas ............................... A Rūginte ir M. Rugiukas
Deklamacija .................... .............. ................... A. Lusinskaitė
Lietuvių kvartetas, akomponuojant p-lei Visciuliutei.
Deklamacija .................................................................... Z. Vyliute
Pianas ................ ................................................................a. RugiutČ
Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras po vadovyste J. Katiliaus.

<

L
J

Kas Dedasi Lietuvoj
Kaunas linkėję galėtų neblogai platin

tis. .'

Kaišedoris. Prieš keletą dienų, 
okupuotų Trakų bei Kaišedorių 
apskričių vietos žmones džiaug
te džiaugėsi, gavę vilties, kad 
lenkai tuoj išeiną. Bet lal^ar juo 
labiau nulindo, nes lenkai visur 
tebesėdi ir dar giriasi sėdėsią.

Kaišedoryse kibai reikalinga 
yra valstybės kasa. Žmonėms y 
na perdaug vargu visokiais pi- 
niptiniuis redkalads važanėties 
Kaunan. Jėigu butų kasa, tai 
reikia tikėtis ir bonos toje apy-

Jelgauda. Lenkų agitato
riai visomis pastangomis 
rūpinasi dirbti. Šiomis die
nomis žežmarių milicija su
ėmė kaž-kokį Jaroševičių su lau 
gybe visokių atsišaukimų prieš 
Lietuvos valdžią. Pasisekė su
sekti organizaciją “polskich 
strzelcoKv rtad nimenskicb,” 
kurių tikslas buvo suorganizuoti 
ginkluotą sukilimą prieš Lietu
vos valdžią ir kalbint Lietuvos 
kariuomenę dėties su lenkų le
gionininkais.

'Petras Biržys, slepiantis nuo #Kareivių Prietelių Draugija, 
bolševikų, buvo maišų lauke- ]”
sugautas prastuos drabužiuos, reivių Prietelių Draugija. Rug

pjūčio 22 dieną toji draugija/su
rengė kareivių dieną. Dieną rin
ko |M) miestą aukas, o vakare 
miesto sodne buvo koncertas. 
Viso gryno pelno Draugija ga
vo 10,673 auks. 92 sk.

Kaune yra taip vadinama Ka-

Didelės Protesto

Prakalbos
Prieš plieno trusito brutališku- 

mą ir deportavimus.
Rengia Pas. Pram. Darb. Unija 

604 Skyrius
MILDOS SVETAINĖJE

Pelnyčioje, spalio-Oct. 24 d. 1919
Pradžia 7:30 vai. vakare

Kalbės geriausiai žinantis dar
bininkų reikalus d. K.J. Geležėlė 

Darbininkų yra pareiga atsi
lankyti i šitas prakalbas.

Kviečia visus Komitetas.

Joniškėlis. Vokiečiai, kurių 
pirma buvo pilni sodžiai, šian
dien išsikraustė Vokietijos link. 
Pro Joniškėlį daug vokiečių 
(riaukia nuo Pasvalio-Biržų pu
sės. Atsitraukdami jie vieto
mis peržiauriai su žmonėmis el
gėsi, nors ir apsigyvenę ne ki
taip darė: kiek žnyonių vagČia 
jie apiplėšė, kiek nekaltų gyven
tojų, kad neduodavo vogti, mišo 
ve, kiek kiaulių kiek vištų, žą
sų, kalakutų iššaudė. Laimin
gai jiems tiesiu keliu į savo “fa- 
terlandą.”

Utena. Tarp daugelio raštų 
ir dokumentų gavome šitokį ra
štą:

“Šiuomi liudijame Avižienių 
kaimo, l'tonos apskričio ir Val
sčiaus gyventojai, kad pilietis

kailiniais su drobinėmis kelinė
mis, su apinasris rankoje ir 
lygiai, kaip ir mus najgaikomis 
kapojo, da'iiižė, reikalaudami, 
kad mes pasakytume, kur Lietu 
vos kariuomenė,kur telefonas ir 
tp.

“Paskiaus rusai viską išvogė, 
o visus vyrus kartu ir pil. Petrą 
Biržį sustatė jx) du į eilę ir va
rė iš kaimo laukan ir už pusvar- 
sčio nuo kaimo paleido visus į 
namus.

“Tada buvo Lietuvos kariuo
menė už 9 varstų nuo mus kai
mo.

“Kaimo Komiteto nariai:

Lenkų dvarininkų sumoksiąs.
Rugpjūčio iš 28 į 29 dieną len

kai rengės padaryti Kaune riau
šes. Jie buvo sumanę užpulti iš 
netyčių musų valdžią, kariuo
menę ir valdžios įstaigas. Jie bu
vo sutraukę telefono vielas, iš
vertę telegilafo stulpus ne tik

ir Kaune viską ciirbo dvarinin
kai, kurie papirko kai kuriuos 
sukvailintus žmones. Bet lenku 
sumanymas nepasisekė. Naktį iš 
27 į 28 rugpiučio musų valdžia 
riaušininkus suėmė. Dabar yra 
nuskirta tam tikra augščiausio- 
|i Tardymo Komisija, kuri turi 
tų dalyką nuodugniai ištirti. Ir 
kai dalykas bus ištirtas, kalti
ninkai prideramai bus nubausti.

Laiškai iš Lietuvos

Antanui Baniui, Kenosjui,
Wis., rašo iš Starkiškių, Utenos

NAUJIENO
Šiuo paskelbia, jog visiems savo skaitytojams 
duos DOVANŲ—puikų, gražiai nupiešta šieninį 
KALENDORIŲ 1920 METAMS su pažymėjimu 
visų svarbesniųjų švenčių: darbininkiškų, ame
rikoniškų, tautiškų ir katalikiškų. Naujienų 
Kalendorius bus atspausdintas ir bus išsiuntinė
jamas skaitytojams apie gruodžio mėnesio pa
baigų.

Mielus Broli,'kaip sveikas gy
veni Amerikoj ? Aš jau antri me 
tai kaip parvažiavau iš Petrapi
lio. Sunki buvo kelionė: per 
penkias savaites važiavau iš Pet 
papilio kol parvažiavau. Namie 
radau visus sveikus, ir triobas 
radau tokias, kokias buvau pali
kusi, ir darželyj taip pat kviet- 
kus bežydint; ir jaunimas be
veik tas pats. Rengiame vakarus 
ir gegužines. Jaunimo pas mus 
Lietuvoj daug, tik niekas nesi
veda. Jau kiek ir susenėjom, ir 
mergaitės ir vaikinai. Gal Ame
rikoj visi esate vedę? Ten karas 
nelabai kliudė. Bet mes norėtu
me, kad Lietuvon, grįžtumėte ne 
vedę. — Banytė.

[Tame pat laiške rašo nuo sa
vęs brolis:]

Aš jau pagrįžau iš nelaisvės, 
iš Vokietijos. Namie visus svei 
kus radau, bet, pats tuoj susir
gau šiltinėmis ir devynias nedė
lios išgulėjau. Dabar jau svei
kas. Gyvename kaip ir pirma. 
Žinoma, nėra tokio gyvenimo 
kaip pirm /karo kad buvo. 
Mums regėjos, kad kaip pasi
baigs karas, bus labai linksma 

! gyventi, ale dabar nėra to links- 
j m ūmo, nū gerovės dar nesima-
• to. Ir Lietuvoj karas vis nesi- 
i baigia. Labai žmonoms įkyrė- 
' jo tas karas, o labiausiai tie bol
ševikai. Nors jau baigia juos va
ryti iš Lietuvos, ale bijom,

• kad negrįžtų tie bolševikai z ir 
'komunistai. Žinoma, dabar kirk 
! lengviau prie savo valdžios. Ži
noma, visa neaprašysiu apie tą 
gerumą ir blogumą, gal kada su 
grįši tai pamatysi. Dabar pas 
mus vyrai eina kariuomenėn sa

Į vanoriais. Klemensas Pilkaun- 
1 kas išėjo savonoriai, ir daug ki- 
. tų eina. Brolis Alfonsas dar ne- 
. grįžo iš nelaisvės. Gavom laiš
ką iš Austrijos, iš tos vielos 
kus Alfonsas buvo. Rašo, kad 
jis iš ten išvažiavęs namo gruo- 

j džio mėnesyj 1918 metų, ale jo 
; ligšiol nėra namie. Tai neži
nom, kur jis yra, ir ar gyvas y- 

,ra. — Linkiu Jums viso gera,
• Jūsų brolis Povilas Banis.

p is mus nesibaigia. Pirma bol- įmik gromatėlę, broleli, iš jau-! 
ševikai lindo į Lietuvą, o dabar nos Lietuvos, tik.užgimusios. Su 
lenkai — negalimo apsiginti. — 
Viso labo Jums ir ligi pasimaty
siant i. — Ona Em pakura i te, Ka
rionių kaimo mokytoja, žiež-

III.
Iš Tirkšlių, Mažeikių apskr.
Leonai Grušai rašo savo bro

liui Juozui Grušui, žinomam chi 
cagiecių rateliuose muzikantui:

Melas broli, nuo tamstos lai
šką gavau šiandie; labai (lekuo
ju. Pas bus naujienų visokių? 
Ką per karų matėm, negali visa- 
ko nė aprašyti, 1915 m. parėjau 
iš Spurganų į Tirkšlius gyventi. 
Karas buvo su rusais pas Ventą. 
Tris nedčlias mušėsi kol rusai 
atsitraukė, ir vokiečiai toliau

ašaromis sveikinu tave, broleli 
mano. . Laimingai tavo dienos 
praėjo Amerikoj, o mes visi Lie 
tuvoj pasenom, pražilom karo 
naštą nešdami. Pakraujavo mu 
sų smegenįs galvoj iš visokių iš 
gąsčių; prarijo karas musų lin
ksmybes, prarijo ir turtus; pri
slėgė mus dūsavimas, o dar ir 
galo nematyti. Mes daugiau nie 
ko negirdim, tiktai anuotų tren
kimą tai iš vakarų, tai iš rytų. 
Nusibodo mums kavoti savas 
turtas — tai grūdus, tai arklius, 
tai karves vien tik rekvizuoja ir 
rekvizuoja. Rusai bėgo iš Lie
tuvos . viską naikino ir degi
no; užėjo vokiečiai — tie dar 
skaudžiau lietuvius kankino; 
ant galo užeina bolševikai iš Flii- 
sijos, betvarkiai, išalkę — tie 
tai jau padaie brangmetį: rugių 
pūdui 180 rub., arkliui 4000 rub
lių, karvei 4000 rub., — viskam 
neapsakoma brangenybė. Vieną 
kartą atvažiavo bolševikai pas 
mus, apstojo su strielbomis, iš
kratė; rado aruode 6 pudus ru
gių, par pusę pasiėmė. Dar moti
na puolė rankas bučiuoti, norėjo 
atprašyti, bet nieko nemačijo: 
i nam nužno hlieba, atsake. Rei
kėtų dideles knygos, kad viską

Severos GyduolK^Urlaikc 
šeimynos sveikata*; .’Jį

Inkstu Betvarkės
I

reikalauja pridabosimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančią ir įkyriusią ligą, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžią. Imk

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstą Ir 
Kepeną), jeigu kenti nuo inkstą &r 
pusiis uždegimo, susilaikymo ar 
perti rito šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligšs ir skilvio rūgštu
mo, ištinysią koją ir skausmo strė
nose paeinančiu nuo inkstą betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 76 et. ir 3 et. taksą, arba 
$ 1.26 ir 6 et. taksą.

W. F. SEVERĄ CO.
WA

Tclephone Lavvndale 961.
' DR. WOCHLEK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

3916 W. 26th St.
Valandos nuo 1 iki 3 v. po piel 

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergi; vakarus. 

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—1 po piet ir 6—7 vaje.

mums ir gyvenom jx> vokiečių 
valdžia lig pernai metų galo. 
Sausio mėnesyj šių metų pa
rėjo iš Rusijos bolševikai, ir 
musų lietuviu prisidėjo prie bol
ševikų, tad buvo baisus karas: 
Vasariu 5 dieną vokiečiai išmu
šė bolševikus iš Tirkšlių ir pa
tįs vokiečiai atsitraukė lig 
Žemalės ir Pašerkšnūs dvaro. Iš 
Viekšnių sausio 21 d. vėl bolše
vikai j Tirkšlius parėjo, ir gy
venom su bolševikais čielą ne*, aprašius, 
dėlių 
Viskas anų nieko sau nebegalė
jai turėti. Kovo 3 dieną, nuo pat 
ryto laiko, pradėjo vokiečiai 
šaudyti į Tirkšlius iš pušyno, iš 
Sporganų, iš Daubarių ir nuo 
Jonaičių pušynėlio. Bolševi
kams kelias buvo išbėgti ant 
Lieticr.ių pelkių. Baisi buvo ko
va. Iš Tirkšlių, iš-Viekšnių, patįs 
atsitraukė be vainos. Per tą ka
rą nušovė, gal atmeni, žydelį 
Katčkelį; Antanų Virkulį pas 
mano triobą nušovė, Petronėlę 
Perminaitę, klebono gaspadiųę; 
žydo Eizi'ko triobą sudegino. 
Mes kentėjom;e priešinfinkėj"— 
po grindimis yra sklepelis, tame 
sklepelyj laukėm amžiaus galo. 
Slrielbų nebijojom, negalima į- 
šauti į skiepų, tik bijojom, ar- 
nioU’(. Bet išlikom visi gyvi pa
tįs ir gyvuliai. Kitų ir gyvulius 
nušovė. Mano triobos langus iš
šaudė ir sienas; drabužių buvo 
ant triobos, ir tuos sušaudė. ,A- 
beji ėmė ką norėjo: bulbes. 
miežius, avižas, miltus, duonų, 
mėsų. Kad pradedam rokuo- 
lies, ką atėmė, tai visą musų pro 
cę.

Baisus buvo gyvenimas.

Iš Žaslių, Trakų apskr.
Autose Em pakarai te rašo 

vo broliui Stasiui Empakariui, 
Chicagojc:

Dulinčiškiai, 12-1X49. - My
limas Broliuk! Ačiu už laiškelį. 
Labai džiaugiamės, kad esi dar 
gyvas. Mes taip pa t esame gyvi 
ir sveiki. Mudvi su sesute Onu
te negyvenava namie: ri o karo 
pradžios stojova mokyklon ir 
gnvova vietas ir mokytojauja- 
va. Bet kad musų valstybe ne
turtinga, tai dideles algos nemo
ka, galima lik pragyventi. Tad 
dideles audros daugumui pada
rė daug nelaimių, bet musų gy
venimas liko sveikas, tij< tūrio 
tai truputį sunaikino. Iš giminių 
mirė: Eimpakaris Juozas ir En- 
drius, Varšašas, kaimynų Za- 
rambų Marčiai, lai yra Jule ir 
Marčios, Karaliene senoji. Bur
bų Antanas Slašinskis. Nors 
nepažįstame tavo prisiegos, bet j 
sveikiname visi. Sudieu. Aulose < 
Eiu.pekaraite. j

[Antroji sesuo rašo:]
Labai norėtum^ pasi.m| ityti, 

bet nežinia kaip dar bus. Karas goję:

sa-

Dabar sulaukėm lietuvių ka
riuomenės, stmarkiai kariauja 
su bolševikais ties Dinaburku. 
Dabar lengvesnė karo našta. 
Bolševikus kai vijo iš Anykščių 
tai Kiaušų sodžių apšaudė iš 
armotų. Penkios granatos tru
ko, penkias avis užmušė ir 
gurbo sieną pramušė. Anykš
čių pusę miesto sudegino ir baž
nyčios bonias nuvertė. Jūsų ten 
Amerikos lietuvių ir yra did
vyrių, storoki tos visi Lietuvos a t 
gaivinimu, nes Lietuva dabar 
apsupta priešų iš visų pusių, 
su kuriais lietuviai dabar ka
riauja. Pirmi priešai bolševi
kai, antri lenkai, treti presai 
Kolčaiko ir Denikino armijos ei
na nuo Bigos per Lietuvą. O tai, 
broliai mano, koks sunkus pa
dėjimas Lietuvos. O užvis bai
sesni priešai tai lenkai, 'kurie 
užgriebė musų sostinę Vilnių su 
aplinkinėm|is parapijomis ir 
nori užgriebti visos Lietuvos že 
męx/ Melskite garbingą Wilso- 
ną^Amerikos, kad jis užtartų už 
Lietuvą. Kaip girdim, jis yra 
geras prietelius Lietuvos. Dabar 

Mažieji vaikai verkia, kad LTa klikas Lietuvai ar būti, ar 
nebeturim mūsos, ne pieno. ,Kar-Daug lietuvių išėjo karau 
vę viena paliko man; ta karvė |-avlE noru, nesigaili savo gyvy- 
po 8v. Onos turėjo, o lig to laiko I
buvo pasninkas. Kitos nupirkti I Dabar pranešu kas numirė: 
negalėjau, pinigų daug reikėjo. paulavičius Juozapas, Bulotos 
Dabar karvė kaštuoja 1200 ii I juoz.ų>as jr jo drauge, Dilis An- 
1500 rublių; arklys, nemandrus, I tanaiS< Baltakis Juozapas, Tilie- 
loOO rublių ir 2000 rublių; nuo I Bijoma; Rukšiuos: Jurgio 
kiaulės paršelis 70 ir 1(10 rublių; |vincentas ir Kazimiero Mateu- 
rugių pūras 120 —- 150 rub.; 
lašiniu svaras 8-9 rub.; sviesto 
svaras 7-8 rub.; cukraus svaras 
8 rub.; viena silke 1 rub. 25 ka
peikos. Bet dabar biškj atpigo. 
Palikau nubiednintas, nuo įma
nęs paėmė per vaina 1 arklį, 1 
avį, 2 kiaiflcs, 9 karves, 10 viš^
(ų, 2 žąsis ir kita, kas lik patiko; Į |<urjas negavom nė Skatiko.

Kaip sakai, broluti mano, kad 
Amerikoj viskas brangu, pa-

šas; Kiaušų Kuplioms Mateušas 
vienas liko kaip stulpas, visi jo 
namuose išmirė. Dilių Antanas 
Tila buvo karau paimtas; pa
grįžo sveikas, dabar gyvena su 
jesęria Jozapata. Aš jau ženo- 
tas. Vokiečiai iš musų atėmė 2 
karves, 1 telyčią, 2 aveles, už

ir dabar nebaigiasi ėmimai. Vo
kiečiai stovi Tirkšliuose, reikia 
jiems arklių šerti atvažiuoja 
i tavo laukų, prisipiauna avižų 
vežinų ir vežasi sau. Negaliu vi-. ,|u()i)(w kiin(ui 2 n|| laia 
su apmyli sn, penk.ų melų pra- kuntuj ru|) . M).iW ,,()0 nib : 
eit;. Dar viena skaudesne nau-1 , ,.. • - I skarele 20 rub.; cukraus kun-nena: musu mama mjire 12.11.1... . ... ~ o .•' , - . I Uu 20 rub.; silkes viena 2 rub.;1/ metuose, panko tėtis vienas . .. . .... ,, , .1 .. , v . uercikų pačkelun 20 kapeikų,be.vargstas, ir lis dažnai serga. I - . ....* . v...' , .. . . . | Cukraus, silkių, gazo, ragaišioAntano ir Žilinsku sveiki visi. . n t .... , ‘ ... . J balto visai nebuvo, dabar jau v-Su.heu. pas.liekani sveiki, liet i .rnlr)kns pnčkplilli s 
n< m .miii, .(Onai misai. I ;r (os nėra, naminę rukėm. Bu- 

giai šiemet geri buvo, vasari) 
jus taipgi \geras. šieno labai 
daug supjovėme; vasara buvo

IV.
Iš Anykščių valsč., Ukmergės 

apskričio.
M. Dilis, iš Dilių sodžiaus, ra

šo slavo broliui S. Diliui, Cbica-
žus. Dabar užsibaigia nuir 
žodeliai. Sveikina motina, lin
kėdama viso gera. Sudieu.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENT1STAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

rekordu.*, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klcsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoid is. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.
\VESTERN FORNITURE STORAGE 
2*810 W. Harrison St. Chicago, iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. NedO- 

liomis nuo 10 iki 4

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III. 

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

Coyne Bros.,
119 So. \Vaiei St. Chicago, IR.

Vyrišky Orapany Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Tcisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nu neatsišaukli, padaryti ant užsa
kymo siutui ir overkotai vėliau
sios slailės ir konservatyvi • mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai pųdaryti 
siutai ir oyorkautai $1.00 iki 838.00

Vyrų kelinės $3.00 ir migščitųi.
Vaikų siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo kainos.
Mes užlaikome taipgi pilna sandė

li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautu $8.50 ir nugščiau.
• tuxe<ln> frock siutai,
ir tl. $10.00 ir aukščiau.

■Aldam kas Vakaras iki 9 vai vnh 
Ncdėtiomis iki (i vai. vak. Su^UoI 
mis visą dieną Iki 10 vai. vak

S. GORDON, 
14l<> So. IIalste<] St., (’hci'ti 

įsteigta 1907



Įkorespondencuosį
IA SHENANDOAH, PA. 

PADANGĖS.

Kalbėjo Venckumis, 
paprastas: 

darbininkų

Nedėlioj, spalių 12 d., Liet. 
Mot. Progres. Sus. kuopa rengė 
prakalbas.
Prakalbos turinys 
social-išdavikai,
mulkintojai, Naujienos ir Ke
leivis, etc., tad mes dėlto ir “i»a- 
kairčjome”, anot kalbėtojo.

Publikos atsilankė gana daug, 
tik kalbėtojais mažai publiką 
užganėdino; matomai, vaikinas 
neperdidelio išsilavinimo, o kaip 
paprastam darbininkui, tai vis
gi dar “šiaip taip“, pavyko.

Vakare turėjo susirinkimą L. 
S.S. 28 kuopa. Perskaičius laiš
ką nuo L.K.S. sekretorius-ver
tėjo kaslink naujo čarterio kįlo 
klausimas: ar prisidėsinie prie 
komunistų, ar ne. Po trumpo 
apkalbėjimo eita prie balsavi
mo. Už prisidėjimą prie L. K. 
S. balsavo visi išskyrus kuopos 
organizatorių, kuris balsavo 
prieš.
“Darbininkų Vilties’’ reikalai.

Shenandoiih biznierius Įvasiulū

102
NEBŪK BE SLOANO LI- 

NIMENTO.
Laikyk ji po ranka — jum nėra ly

gaus prašalinime skausmo 
ir gėlimo.

Sloano Linimcntas buvo pardavi
nėjamas per 38 metus, šiandien jis 
yra dar populeresnis negu kada bu
vo pirmiau. l ik viecas atsakymas 
tegali būti — jis duoda pasekmes.

Tepamas be trynimo jis hUMgeria 
ir pasiekia ištiktąją viltą. suled; la
mas palengvinimą nuo reumatinio 
gėlimo, skaudėjimo s*lėnose, peršė
jimo, sustirimo nu veržimo raumenų, 
degimo pečiuose ir nuo kitų lankuti; 
uių skausmų, peršulių ir oro paken
kimo. Jis nesutaukuoja, nesutepa, 
neužkemšu skylučių.

Nusipirk didelę bonką, jei nori, 
kad butų pigiau. Turėk ją po ran
ka. kada reikia. Gausi pas savo ap- 
tiekininką. Tris dydžiai — 35c., 
70c., $1.40.

buvusiam “D. V.*’ leidėjui ir re
daktoriui J. V. Szliakiui (Slin
kiui) perorganizuoti, geriau sa
kant suorganizuoti, korporaciją 
ir agtaivinti laikraštį Išimta 
ča eteris ir pradėta darbas, bet 
kada tie biznieriui pamatė, kad 
čionai yra ne taip kaip jie tikė-

bą. Matomai, jie tikėjosi, kad 
atgaivinus “Darbininkų Vilti“, 
ji galės daug pa tarnauti jų ypa- 
tiškiems reikalams, kaip tai gar
sinimu savo politiškos partijos, 
ar tam išnašiai, bet vėliaus jie 
pamatė, kad to neatsieks.

Dabar dalykai stovi ant vie
tos. Butų naudinga kad apie 
tai pagalvotų jMŽangesni žmo
nės ir jei galima butų — 
vintų čionai

atgai- 
laikraštį, nes čia 
iš daugelio pusiu

dirva.
Panedelio 

rado
ryte, spalių 13 d. 

negyvą, su peršauta 
Kunevičių. Žmo

nės kolba, kad velionis patsai 
sau gyvastį atėmė. Palaidotas 
be bažnytinių ceremonijų. Pa
liko moterį ir trejetą vaikų.

—A. Staniškis.

KENOSHA, WIS.

LSS. 58 kp. pasilieka Socialistų 
partijoj.

Spalio 12 dieną buvo LSS. 58 
kuopos susirinkimas. Kaip pa
prastai, taip ir šis susirinkimas 
pasižymėjo niekučių sorkininkų 
triukšmo kėlimu, kaip jau tas 
priprasta komunistams.

šiame susirinkime buvo pa
keltas klausimas, ar LSS. 58 
kuopa pasiliks prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos ir Socialistų 
paitijos, ar dėsis prie Komunis
tų partijos. Pirmininku buvo— 
“komunistas**,todėl jei kuris so
cialistų jei ir gavo žodį tarti tai 
ir gerai: daugelis visai negavo 
balso. Bei “komunistai** turėjo 
pilną laisvę: kalbėjo |x> 4 ar 5 
svkius. Tečiaus nors socialis-

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
( ir gv<raatuoja

Nonačias gauti prekes pinigų ir kitų ihih|
f meldžiame kreiptis pa®

' Henry J. Schnitzer State Bank
Į 141 Wasbington Street, New York, N, Y.

Žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

-.

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina visiems.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš p-etriny ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti goriausi ir 

lengvinusį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite j tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatlškai.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

•"•■■■■■■■■■■■■■B 3103 So. Halsted St., Chicago.

hy veik neturėjo balso, kūmu
li istaiųs vistiek nesisekė ir jie. 
luojaus uždarė diskusijas.

Balsuojant už komunistus pa 
duota 27 balsų už LSS. 58 kp. 
pasilikimą socialistų partijoj <• 
5 balsai. Kuopoj narių yra a- 
pie 100, bet susirinkime daly
vavo 35, taigi tik trečdalis na
rių. Ir tokis susirinkimas skai
tomas esančiu teisėtu spręsti to 
kiliose svarbiuose klausimuose.

Rimitcsnieji d ranga i vienok 
nenusekė paskui komunistus, 
bet nutarė pasilikti kaip buvo, 
senojoj kuopoj, pasilaikyti se
nąjį čarterį ir kartu su Ameri
kos darbininkais veikti Spciali- 
stų partijoj. LSS. 8 kp. ir to
liau gyvuos ir veiks kartu su vi
so pasaulio darbininkais, bet ne 
su komunistais, anarcho-sindi- 
kalistais ar sorkininkais.

Patartina, ir kitoms Wisoon- 
sino kuopoms pasilikti Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj ir veikti kar 
tu Socialistų partijoj.

— Kuopos Narys.

KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMAS 
IR S.L.S.D. AMERIKOJE.

viimis. Bet kadangi suvažiavi
mas liko nclcgališkai sušauktas, 
lodei ir visi jo tarimui yra nele-

SLSDA. Pirmas suvažiavi
mas, įvykęs birželio 29 d. M. 
Mi ldažio svetainėje, nutarė pri
sidėti prie LSS. tik tokiomis są
lygomis, kad SLSDA. turėtų pil
ną autonomiją savo veikime ir

23 tilpo LKS. suvažiavimo nuta
rimai. Tarp kita ko, ten randa
me ir SLSDA. atsišaukimą:

“SLSDA. atsišaukimas priim
tas ir suvienytas su LKS. ir pa
vesta C. K. prirengti taisykles, 
kurių turės prisilaikyti visi 
chorai.’’

Nesuprantu, kas turėjo teisės 
atsišaukti dainininkų vardu į 
LKS. suvažiavimą ir prašyti ko
munistų, idant jie priimtų dai- 
ninininkus į savo globą ir paga
mintų jiems taisykles? Tokie 
tarinių SLSDA. niekuomet ne
buvo padaręs. Antra vėl ligi šiol 
tokios organizacijos, kaip LKS 
dar niekuomet nebuvo, todėl ir 
SLSDA. nariai neturėjo progos 
apie ją svarstyti ir susipažinti 
su jos principais. O nepažįs
tant’principų nebuvo galima ir 
vienyties.

Juk SLSDA. pirmame savo su 
važiavime nuHiiirė vienyties su 
LSS., o ne su LKS. Dabar, mato
ma, kad tas komitetas, kuris bu 
vo išrinktas dėlėj susižinojimo 
su Sąjunga vienijimos klausi- 
jne, nesiklausęs dainininkų nori 
suvienyti SLSDA. su komunis
tais. O tuo tarpu dainininkų 
stivažavime buvo ir nutarta pri
sidėti prie LSS. tik todėl, kad 
kaip vieni taip ir kiti yra socia
listai. Ir tas komitetas, kuris 
suvienijo socialistus su komu
nistais turėtų kuogreičiausia at
šaukti savo nutarimą.

Dainininkų užduotis yra per
organizuoti Amerikos lietuvių I 
dainininkus, o ne sekioti paskui 
partijos vadus, kaip kad dabar 
yra daroma.

Todėl dainininkai ir daini
ninkės privalo atkreipti domos 
į šį nelegališką jų draugijos su
vienijimą su komunistais. Prie
šingame atvėjyj nukentės visas I 
SLSDA. —Alb. Ručinskas. I

Kad žmogus butų geras ir su
maningas ūkininkas, reikia maž 
daug susipažinti su augščiau ini 
nėtoimis ūkio šakomis. Kitais 
žodžiais tariant, reikia susipa
žinti kaip vesti ir tvarkyti nau- 
jovinis nikis. Tas reikalinga ne 
dėlto, kad tapus ūkio specialis
tu arba žinovu, bet dėlto, kad iš 
vengus eibių klaidų ir pakėlus 
patį ūkį ant augštesnio laipsnio.

Suhnaningas vedimas ir tvar
kymus naujovinio ūkio vadina
si ukininkavimu. Kiekvienas 
ūkininkas, visur ir visuomet, tu 
ri rupinties pagerinimu visų 
savo ūkio šakų. Visupirmiau- 
sia reikia kreipti domos į žemes 
dirbimą. Čia reikalinga didžiau 
šia darbo tvarka, nes nuo žemės 
dirbimo ir javų auginimo pri
klauso geras arba blogas viso 
ūkio stovis. Kas svarbiausia, 
reikia stengties palaikyti dirvos 
trąšulmą. Tą galinta atsiekti į- 
vedant javų pamainymo siste
mą, sėjan.t virkšlinius augmenis 
kur reikia ir, reikale, vartojant 
dirbtines trąšas. Toliau, kiek
vienas darbas turi būti atlik
tas savu laiku, ypač javų sėji
mas. Reikia neužmiršti, kad 
anksčiau pasėti javai visuomet 
duoda geresnį derlių. Negana 
lo, reikia stengtis gerinti javų 
rūšis. Sėklai reikia skirti tokius * I
javus, kurie davė geresnį ir di
desnį derlių. Ypač reikia sau
gotis neskirti sėklos iš tokių ja
vų, kurie dėl kurios nors prie
žasties, nespėjo pribręsti. Sėkli
nius grūdus reikia gerai išdžio
vinti ir supilti skyrium nuo kitų 
;ru<lų. Tas reikalin.ga palajky- 
nui gyvingumo (dygimo ypa
tybes) grudų branduolio. Kadah 
»i žemdirbystė yra viena svar
biausių ūkio šakų, tai būtinai 
kiekvienas žemės sklypelis turi 
būti išnaudojamas. Viskas, kas 
randasi nikio ribose, turi nešti 
ūkini pelno.

Kita iš eilės svarbi ūkio šaka 
vra gyvulių auginimas. Čia ūki
ninkas turi būti tiek sumanus,* 
kad jis mokėtų ne vien gerai už* 
niginti gyvulius, bet ir parinkti 
geriausią veislę auginimui. Ūki
ninkas turi stengtis, kad ant jo 
ikio nesirastų ilgakaklių, kup
rotų arba parlinkusiv,, ilgakojų 
r kitomis prastomis ypatybėmis 
gyvulių. Tiktai per parinkimą 
'eros veislės galima užauginti 
jerus gyvulius. Belo ūkininkas 
)irkdamas gyvulį rinkoje ar tai 
veislei, mėsai, ar kitokiam tiks- 
’ui. turi iš apžiūrėjimo žinoti, 
ir perkamas gyvulys yra svei
kas ir tinkamas. Negana to, gy
vulių auginimui reikia turėti ge- 
•ą ganyklą vasarą ir gerą paša
lą žieinrą. Geros pievos yra bu
mai reikalingos. Nereikalingi 
krūmai, kupstai ir pelkės turi 
būti iš pievų prašalinti. Ypač 
nereikia1 leisti įsivyrauti ker
pėms. Kerpėto šieno gyvuliai

Ūkininkų Balsas.
ŪKIS IR ŪKININKAVIMAS.

i nuakėjant pievas rudenyj ar 
inkšti pavasaryj.

Toliau iš eilės seka pieninin
kystė. Šiandie pieno produktai 
meduodami augštomis kaino
mis; taigi ūkininkai gali pada
ryti daug pelno pieno produk
tais. Tam tikslui reikalingos 
•jeros pieninės karvės.

Daržovių airginiinias taipgi tu 
*i nemažą svarbą. Kaipir visur, 
taip ir šia reikia tam tikro žino
jimo ir sumanumo. Daug gerų 
laržovių reiškia daug gero mais 
to ūkio darbininkams Vasaros 
‘aiku, o kartu ir gausų pašarą 
gyvuliams, ypač kiaulėms.

Čia, žinoma, permaža vietos 
kalbėti apie visas ūkio šakas. 
Paminėjau tik svarbiausias, a- 
oie kurias musų ūkininkai la
biau įdomauja. Kad kiekvieną

Mums rodosi, jog mes visi | ibio §aką nuodugniau išgvilde- 
žinom.e, kas yra ūkis. Bile už I nis, reikėtų parašyti storą kny- 
klaustjas žmogus,gali atsakyti. I rą kurios ūkininkai galėtų 
jog ūkis yra vieta, kur žmonės I msisemti reikiamų žinių. Apie 
užsiima žemes dirbimu ir gani i- I okias knygas, ko1! kas peranksti 
na įvairius ūkio produktus. I kalbėti, nes lietuvių tarpe maža 
Klausimas ar tai viskas ko mes I įmonių, kurie butų baigę ūkio 
galime pasakyti apie ūkį? Anaip I mokslus. Jei ir yra kur koks 
tol ne. Ūkis, plačia to žodžio I vienas, antras, tai jie apie tai 
prasme, reiškia kur kas daugiau I nei negalvoja. Mat, jie nemato 
šiandieninėj visuomenėj. Ženi- I tame didelės svarbos. Bet daly- 
dirbystė girininkystė, sodiniu- Į kai šiais laikais labai greitai 
kystė, daržininkystė, gyvulių i mainosi. Kas vakar buvo skai- 
augininųis, pienininkysė, bitinir 11 pinui svajonė, stebuklas, šiaii- 
kystė ir paukščių auginimas — I tie virto tikru gyvenimo faktu, 
viskas kartu reiškia naujovinj I Žmonės vis labiau ir labiau pra- 
ukį. deda įdoinbuti ūkininkavimu.

LAIVAS I LIETUVA
. Sekantis laivas su visokiais siuntiniais išeis iš New 

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

Jei kas prisius mums savo siuntinį vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siuntinys bus pasiąstas į Lietuvą ki
tu laivu paskiaus.

Lithuanian American Trading Co
(Naujas Antrašas)

G80 Fifth«Avenue, NEW YORK CITY, N. Y.

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 mettis, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispap 

sfja.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai jui suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau lokį skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažibamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U T A R'A S
CHEMICAL INSTITUTION JJ Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone ( anai 6417. Chicago, III.

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

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

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Sermu dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
fl 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. w VaI< 1_3; 7_9 po picty

Agrikultūros pradedla 
mokinties vis daugiau 
giau žmonių. Žiūrint į 
ganlį ir besiplėtojantį 
tu ros mokslą, yra vilties,
už metų, kitų ūkininkai 
lauks gerų darbininkų agrikul
tūros dirvoje. — A. Dvylis.

kasmet 
ir dau- 
taip au- 
agrikul- 

kad 
suši

Mokslo Žinios
RAŠO ŠERNAS

ANGLIS JAPONIJOJ.

larp Azijos kraštų pramo
nė augščiausiai pakilusi Japo
nijoj. Ten yra ir svarbiausios, 
išnaudojamos dabar anglių ka-

Japonijoos pramonė. Bet kad 
valdžia uždraudė gabenti ang
lis į kilus kraštus ir anglių pro
dukcija eina vis mažyn tai nta-

urti visiško išsisėmimo, o be 
anglių negali ne prajmone bujo
ti. Lietuvoj antai pramonės 
beveik nėra, nes ten anglių nė
ra; gabenti iš kitur jas ne visa
da paranku. Tat ir pramonė 
aukščiausiai stovi lik tuose kra
štuose, kuriems netrūksta savo

Vok iečių inžinierius Buetz, 
laikraštyj “Praktische Geolo
gių“ išspausdintame straipsnyje 
apskaito, jog Japonija iš viso tu
ri tik 119 ketvirtainių kilomet
rų plotų su anglimis, kurie dno 
da maž-daug 308 milijonus tonų 
anglių, bet ne visi tie turintįs 
anglies plotai tinka kasyklų ren 
gilinti. Seniau pasaulis Kiu-šiu 
duodavo % višų Japonijos pra- 
nonės sunaudojamų anglių. Či- 
cuho apskritis iki 1911 metų da
vė 143.5 milijono tonų anglių, 
jet to apskričio anglįs eina prie 
išsisėmimo, kuomet karės laiku 
daugiau anglių buvo sunaudota. 
Ateityj daugiausiai anglių duos

Nosies Kliutįs

8
 gali paeiti nuo 

migdalinių gilių— 
tonsilų arl^u nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putinio nosinių kre 

' mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
liuli ii kilos prie
žastis, o jas gali 

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 

nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kinių 
kitus jus gal pažįstate. 'Jčję papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu- 
JV

Dr. E 0. Barter

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. .............

t’žlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki- 
lą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgt 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais perduodama 
“Nauj’ienas”, ‘'Keleivj” ‘Kardą” ir 
"Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogu^ reikalauda
mi katalogo prisiųski^e sykiu už 6c 
krasaženklių.

Ar jieškai
DARBO?

Skaityk

Akių, Ausų, Nosies
I ir Gerklės.
z 120 State gat., 2 lubos. Antros dū
lį" t šiaurę nuo Fair sankrovos. Va- 
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

jų laukai ant Jesso salos. Jišiko- 
si apskrity] apskaitoma 50 mi
lijonų tonų anglių, iš jų 20 mi
lijonų tonų tinka jų išėmimui. 
Iš viso Japonijoj yra anglių, 10- 
42 milijonai tonų, o iš jų 443 
m'ilijoiiu tinka iškasbiilui. Iki 
1911 metų kas metai Japonijoj 
iškasdavo po 21.5 milijono to
nų anglių. Pirmiau Japonija 
gabendavo anglis į Ghinus. Nuo 
šios karės išgabenimas anglių 
svetur tapo labai aprubežiuotas.

Be abejo, Azijoj yra dar neiš
naudojami dideli anglių plotai, 
ypač Chinuose ir Indijose, bet 
kohkas maža jų ten išnaudoja
ma ir pramonėj mažą jie turi į- 
tekinę.

Skaitykite ir Platinkite 
« NT A TT T I T? XT AG”

kasdien

NAUJIENAS

ir tėmyk
skyrių

Reikia
darbininkų
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| | Hpfikiif į) < iii* kapitalo “ramiu” budu.l1920 nx Genevoje, galutinai pa- 
Konferencija pritarė kapi-Į8^1* internacionalo ofi- 

įf* lithuanian oaily talistui, kuris nori autokra- 
--------  f tiškai valdyt industriją, spė

ka triuškindamas kiekvieną 
darbininkų pasipriešinimą 
jo valiai.

Gompersas, kaip praneša!' “Naujienose” jau buvo rašy- 
korespondencijos, veltui a- to, kad Šveicarijos socialdemo- 
peliavo j konferencijos na.- kratų partija visuotinu balsavi- 
rių protą, sakydamas, kad, T11 ntmetc savo partijos suva- 
paimdami jo pasiūlymus, jie f;lav,I.u? nJltar,lnQ dėties prie 
1 • x i - trečiojo Internacionalo. Ber-sustiprintų konsei^atyvis- |jno ..^reiheH.e>. (tl|bul. r„n<lalne 
kus vadovus darbininkų Ju-Įapįe įuį smujkcs„įų jįjnių, 
dėjime. Jie atmetė jo atsi
šaukimą.

Publlshed Daily axcept Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — Ddr neiiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metams ................................... >5.00
Pusei metą ........................... 3.00
Trims mėnesiams .............. ’. 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui........................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: • 
(Atpiginta)

Metams ................................... >7.00
Pusei metą ........................... 4.00
Trims mėnesiams .............. . .. 2 00

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

>6.00
3.50
1.85
1.45
.75

02
12
50

Kapitalistų 
užsispyrimas
Truc u'unslalion filcd with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 23, 1919 
as reąuired by the act of Oct. ti, 1917

Industrinėje konferencijo
je Washingtone užvakar 
darbo grupę, vadovaujamą 
Gomperso, ištiko du stam
bus pralaimėjimai. Viena, 
tapo atmestas jos pasiūly
mas, kad ta Konferencija 
sutaikytų plieno darbininkų 
streiką, paskirdama tuo tik
slu šešių narių komisiją; 
antra, tapo atmestas tos gru
pės pasiūlymas pripažinti 
kolektyvio tarimosi princi
pą santykiuose tarpe samdy
tojų ir darbininkų.

Prieš darbo grupės pasiū
lymus balsavo samdytojų 
(kapitalistų) grupė ir publi
kos grupė.

Minėtieji pasiūlymai yra 
svarbiausi klausimai, kokių 
svarstė ta industrinė konfe
rencija. Nuo jų priėmimo 
arba atmetimo priklauso vi
sas konferencijos likimas.

Konferencija tapo sušauk
ta tuo tikslu, kad sutvarky
tų santykius tarpe darbo ir 
kapitalo. Prezidentas Wilso- 
nas, šaukdamas ją, tikėjosi, 
kad darbo, kapitalo ir publi
kos atstovai, suvažiavę j 
daiktą, suras būdų įstatyti 
nesutikimus, apsireiškian
čius industrijos dirvoje, į 
tokias vėžes, kad delei jų ne
bebus reikalo darbininkams 
streikus kelti, kapitalistams 
stabdyti savo biznį, ir tt. Ji
sai tikėjosi, žodžiu, kad bus 
įvykinta “taika” industrijo
je.

Bet ta konferencija paro
dė savo negabumą išrišti pa
tį pirmutinį darbo ir kapita
lo konfliktą, kuris tapo pa
vestas jos svarstymui; di
džiuma balsų ji atsisakė kiš-
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Ketvergas, Spalio 23, 1919

ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 
REFERENDUMAS DELEI 

INTERNACIONALO.

Suvažiavimas, kuris nutarė 
įstoti j “trečiąjį Internacionalą.“ Kapitalas, vadovaujamas įvyko rugpjūčio 17 dieną, už 

p. Gary, reiškia, nori indus- įnešimą bulsavo 318 balsų prieš 
- - - - - 147, q visuotinas partijos na

rių balsavimas, kuris įvyko tar
pe rugsėjo 1 ir 14 dd., atmetė tų 
nutarimą 14364 balsais prieš 

18599 balsus.
Už stojimų į “trečiąjį Inter

nacionalų” didžiuma balsų buvo 
paduota tiktai Baselio, Zuricho, 
Schaffhauseno ir Genevos kan
tonuose; o visur kitur didžiuma 
balsų buvo priešinga tam. Bal
savime dalyvavo daugiaus kaip 
50 nuošimčių narių (netoli 23,- 
000 kuomet partija turi užsimo
kėjusių 38,000 narių, o išviso a- 
pie 50,000.)

Pastebėtina, kad buržuazinė 
spauda delei to partijos balsa
vimo yra nusivylus. Ji neužga
nėdinta, kad negalės prikaišioti 
socialistams bolševizmo.

trinės karės.
Savo užsispyrimu jisai pa

rodė, kad harmonija (sutiki
mas) tarpe darbo ir kapita
lo yra tiktai konservatyviš- 
kų darbininkų vadovų iliu
zija (isivaizdinimas) ir bur- 
žuaziškų pasakorių frazė. 
Gyvenime tokio daikto, kaip 
harmonija tarpe tų dviejų 
klesų, nėra.

Reikia tikėties, kad Ame
rikos darbininkų mnios su
pras šitą lekciją.

!
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Apžvalga
VIS PASAKAS SEKA.

Tūlas pasakorius “Darbinin
ke“ dar vis pasakoja, kad

“Kiekviena socialistų frak
cija daugiau ar mažiau auk
lėja darbininkų miniose jaus
mų keršto, atmeni j imo, pa
giežos.“
Bet tegul jisai, sveikas, pasa

ko, ar socialistai nors kartų 
mėtė akmenimis į priešingų sro
vių agitatorius — kaip dažnai 
kitąsyk darydavo “šliuptar- 
niams” katalikai? Ar socialis
tai užpuolė kada nors ant prie
šingo kalbėtojo svetainėje? O 
katalikai fanatikai anųmet su
mušė Hoosick Falls’e Perkūnų, 
ir dar visai nesenai Chicagoje 
primušė adv. F. Bagočių.

šių dienų lietuviški “bolševi
kai,” kurie po “komunizmo” 
vardu skelbia kerštą ir neapy
kantą, yra katalikiškų fanatikų 
pamėgdžiotojai. Jeigu jie laiky
tųsi socializmo mokslo, tai jie 
taip nedalytų; bet jie, deja, nu
sižiūrėjo Į klerikalų lyderius — 
Karkų, Maliauskį ir kitus.

nepriklausomųjų so-
CIALDEMOKRATV AUGIMAS.

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad Vokietijos Nepriklauso
mųjų socialdemokratų partija 
nesenai laikė savo konferencijų 
išgvildenimui svarbesniųjų die
nos klausimų.

'I a konferencija prasidėjo 
rugsėjo 9 d. ir tęsėsi dvi dienas. 
Ji nedarė jokių nutarimų, ka
dangi rišančios partiją reikšmės 
jos nutarimai ir nebūtų galėję 
turėti. Nutarimus partijos var
du gali daryti tiktai suvažiavi
mas, kuris žada įvykti neužilgo.

Konferencijoje Nepriklauso
mųjų social-demokratų partijos 
centras pranešė, kad partija jau 
turi 715,560 užsimokėjusių na
rių. Tuo tarpu apie socialde
mokratų < idžiumiečių partijos 
buvo žinių1, kad ji turi apie 1,- 
100,000 iv rių. Iš to matyt, kad 

i socialdemo
kratų pai ija neužilgo susily
gins su St heidemann’o partija, 

pripažinti teisę darbiniu- Šių metų pradžioje pastaroji 
kams tarties su savo samdy- [)U\° 'm* keturis ar Pc”k,s
tojais ir rišti kįlančius nesu
sipratimus per savo atsto
vus. Didžiuma konferenci
jos parėmė kapitalistų pusę,

ties j plieno darbininkų strei- Nepriklau omųjų
ką.

Daugiaus net. Ji atsisakė

kartus didesne, negu pirmoji.

Kalbant apie per 
simetėlius.

“Draugas” labai jausmingai 
rašo apie bedievius — persime- 
tėlius, kurie dedasi gerais ka
talikais, kada nueina į klebonijų 
pietų valgyti, bet kurie paskui 
“priėdę“ ir parėję namo nieki
na katalikų bažnyčių. Bet pa

lių“ randasi pakankamai ir tarp 
kunigų: kada jie yra savųjų 
.kampanijoje, lai jie krečia tokių 
šposų iš katalikiško tikėjimo, 
jogei retas bedievis gali su jais 
susilyginti; bet kada jie kalba 
su paprastais pampi jonais arba 
straipsnius į klerikališkus laik
raščius rašo, tai jie dedasi šven
taisiais. Tai yra tečiaus ne per
simetimas, o veidmainiavimas.

Persimetimas reiškia dau
ginus negu veidmainiavimų. 
Veidmainis, kaip rodo to žodžio 
reikšmė, “maino veidų,“ maino 
savo išvaizdų ir elgimąsi, kad 
prisitaikius prie aplinkybių. Tai 
yra pasyviška ypatybė: veidmai 
uis pasiduoda toms aplinky
bėms, kuriose atsiduria. O per- 
simetėlis yra aktyviškas gaiva
las. Jisai veikia iŠpradžių vie
noje pusėje, paskui kitoje, prie- 
šingojc pusėje. Mėlydamasis iš 
vienos pusės į kitų, jisai, žino
ma, turi kokį-nors išrokavimų, 
dažniausia tų išrokavimų, kad

ių jisai tikisi gauti šiokios-to- 
kios naudos.

Didesnių tečiaus persimetėlių 
nėra sviete, kaip Lietuvos dva- 
siškija. Kada Rusijos caras 
valdė ir smaugė Lietuvų, tai 
musų kunigai skaitė bažnyčiose 
pamaldas už caro ir šeimynos 
sveikatų; kada laike pirmos re
voliucijos 1905 m. carizmas ddr 
buvo stiprus, tai pralotas Anta
navičius, kun. Laukaitis ir ko
ne visi Lietuvos kunigai “mal
šino kramolą”, padėdami caro 
žandarams, ir viešai gyrėsi tuo 
savo darbu. O šiandie tas pats 
Laukaitis ir tie patįs kunigai 
bažijasi, kad jie stoja už “laisvų

Lietuvos kunigai vartojo lenkų 
kalbų tarp savęs ir klebonijas 
buvo pavertę į lenkinimo liz
dus; o kada pakilo demokrati
niai Lietuvos visuolncnės sluog- 
sniai ir su jais tautinis lietuvių 
judėjimas, tai kunigai cine da
ryti karštais Lietuvos “patrio
tais” ir net kurstyti žmonių nc- 
apykimtą prieš lenkus. Taigi 
“I)raugas” geriaus nekalbėtų a- 

, pie tų niekingų ipersijnetęlįų vel
nias risti ginčus tarpe darbo kuris įvyks vasario menesyje slę. į

INTERNACIONALO BIURAS 
VfiL BELGIJOJ.

stojančią už tai, kad samdy- Per keletą pakulinių metų 
tojai tartųsi su kiekvienu tarptautinio socialistų sekreto-

V £ K..Irta, K..a.zx 14 Z. I < 111 Z1 1 11 \ 1 O

darbininku skyrium, igno
ruodami jų organizaciją. __ ____ _

Taigi konferencija ne tik- gekretoriato butų nuo 1 dienos 
tai nepadarė taikos, O ir at- rugsėjo vėl į Liaudies Namų 
metė vienintelį pan\atą, ant Brussel’yje, Belgijoje. Vizuoti- 
kurio yra galimas mėgini- nas Internacionalo kongresas

rialo butas buvo Holandijoje. 
Bet rugpjūčio mėnesyj pildoma
sis komitetas nutarė perkelti

True translnfion filoil wlth the post- 
mastei* at Chtcatfo, III. Oct. 23, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Manchester. — [Premjeras 

reklamuojasi]. Premjeras vie
nos didžiausių pasaulyj šalių 
duoda apmokamus apgarsini
mus į laikraščius, kad tuo budu 
užkovojus žmonių sim'lĮatijų. 
Tokių įmonių griebėsi David 
Lioyd George. Laike vėliausio 
geležinkeliečių streiko “Man- 
chester Guardian“ idė.jo didžiau 
sį apgarsinimą, po kuriuo figti- 

mvo Anglijos premjero para
šas. Apgarsinimas užėmė pusę 
puslapio, štai to apgarsinihio 
turinys:

Geležinkeliečių streikas.
Ministerių*pirmininko dvi de

klaracijos:
(1) Geležinkeliečiams. (Tele

grama korespondentui).
“Savo telegramoj jus pilnai 

galite užtikrinti savo distrikto 
geležinkeliečius, kad prieš ko
vos mėnesį jiems nebus numu
šta alga. Tatai jau buvo žadėta 
valdžios pasiūlyme geležinkelie
čių Ekzckutyviam Komitetui.

”D. Lioyd George.“
(2) Visiems darbininkams:
“Valdžia nekovoja su unijo

mis. Unijos jau senai yra pri
pažintos, kaipo vienas svarbiau
sių faktorių industriniame ša
lies gyvenime. Valdžia kovoja 
tik prieš ekstremistus (kraštuti- 
niuosius) kurie, užpuldinedami 
ant draugijos, stato pavojun 
tuksiančius nekaltų žmonių.”

JUNGTINIS VALSTIJOS. o |bo žmonėms ir kartu ėu Amen-' 
New Yorkas. — [Jurininkai Į^os SociaIi8ty Pa^ia veikti iš

gali pralaimėti]. Paskelbę, kad huoeavimui žmonijos iš alginės 
internacionalės unijos viršinin- vei^,os .lr įkunymui musų 
kai yra padarę sumoksią su lai- (au£$ėiausio tikslo socializ-
vų kompanijomis ir kapitalistų 
spauda, New Yorko jurininkam 
skaičiuje 40,000, sustreikavo. 
Tuo budu New Yorko prieplau
kos judėjimas faktiškai liko su- 
stabdytuįs. Bet dabar vietinė® 
unijos turinčios apie 15,000 na
rių, nutarė grįžti į darbų. Tatai 
gali privesti pre streiko sulaužy
mo.

New Yorkas. — [Spaustuvių 
darbininkų streikas tebesitęsia]. 
Nu<> fipnlii, 1 dienos New Yorko 
prasidėjo sjuaustuvių darbinin
kų streikas: Jis dar tebesitęsia. 
Nūdien streikieriai vis labiau pa 
sitiki. Jie mano, kad ne tik 
streikas bus laimėtas, bet kad in 
ternacionalės unijos viršinin
kams prisieis kraustyties iš dar
bininkų tarpo ir eiti prie tų, ku
rių reikalus jie gina.

Central Federated Union iš
reiškė savo užuojautų streikie-

ti tarp jįj ir Internacionalas uni-

liarija perspėjo Central Fede
rated Union. Esu jeigu ji rems 
streikierius, tai neteks čarterio.

Bet unija atsakė, kad šituose 
nesusipratimuose ji laikosi be
šališkumo ir nurodė į tų faktų, 
kad atvykusieji į New Yorkų 
viršininkai visai nenori tarties 
su darbininkais.

L.S. Sąjungoj

L.S.S. kuopųi reorgani
zavimo darbas.

L. S. S. 58 KP. REORGANI
ZUOTA.

Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 
kp. susirinkime -spalių 12 <1. ta-

Į tų apgarsinimų darbininkai 
tuoj atsake tokiu jau apgarsini
mu, kuris “Guardiane“ užėmė
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visa puslapį. < 
Visuomenė ir Geležinkeliečiai.

“Nekalbinkite geležinkeliečių po pakelta klausimas ar kuopa 
už streikų. ^Kaltinkite valdžių, pasiliks prie Socialistų partijos 
kuri privertė j uos. streikuoti! | ar dėsis prie komunistų. Nors

“Geležinkeliečiai aiškiai para' susirfhkinie dalyvavo tik* treč- 
dė, kad jie nėra akyplėšos, kuo- dalis narių, 27 balsais prieš 5 
mot karės metu išsažddčjo vy- nutarta prisidėti prie komunis-

tų partijos, kadangi komunis- 
š-ilis'tams priešingos nuomonės na- 

žemė riams negalima įbuvo gauti nė 
balso.

t

Mcsgi, kurie pasiliekame išti
kimais socializmo principams ir 
skaitome, kad komunistų pro
gramas nėra tinkamas dabarti
niam laikui ir šios šalies dar
bininkų reikalams, nes komuni
stai atmeta visokias reformas ir 
darbininkų būvio pagerinimų, 
nepritaria dabar šioje šalyje 
siaučiantiemfT dideliems darbi
ninkų strcika\is ir be to atme
tė pas savi^ referendumų ir įvef- 
dė tvarkų nė nesiklausę ar na- 

“Jųs žinote pelnagaudžių ' riai tam i)ritars, kaip tų daro 
skandalų. Bet neturtingieji dar- vien 
Liniukai yra daugiau negu skan- jos,, 
dalas. Tai prasižengimas.

“Reikalaukite, kad su visais 
butų žmoniškai apsieimunia ir 
kad visi gautų tinkamų atlygini
mų už savo darbų.”

(Išleido Nacionalė Geležinke
liečių Unija, Lhiity House, Em- 
ston Roaod, London)

nio.
L. S. S. 58 kp. nauja valdyba: 

Org. A. A. Pokšys, 
Rašt. J. Marcinkevičius, 
Ižd. B. Kuzma.

PERSIORGANIZAVO 228 
KUOPA.
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kinti savo programų.
“Premjeras sakė, kad 

privalo būti ' “atsakoma 
herojų gyvenimui.”

“Ar jis bando padaryti
kuri tiktų herojams, numušda- 
nias geležinkeliečiams algas.

šalį

vyzdį, tai privatiški išdirbėjai 
turėtų sekti ją.

“Jūsų algos neužilgo bus nu
muštos.

“Ar tai tokiu keliu norima 
atmokėti dĮurbini nikams už jų 
pasidarbavimų karės metu?

“Ar tai tokiu budu norima pa
didinti išdirbystės našumų?

atgaloiviškos organizaci- 
nutarėme reorganizouti L. 

S. S. 58 kuopų ir pasilikti Soci
alistų partijoj.

Komunistai, varde L. S. S. 
sauvališkai padarė Ne\v Yorke 
suvažiavimų, j kurį suvažiavo 
apie 100 delegatų ir iniitarė pa
laidoti L. S. S., perdirbo kons
titucija ir prisidėjo prie anar- 
cho - sindikalistų, tuo pačiu lai
ku uždrausdami nariams pasa
kyti savo nuomonę apie tuos 
tarimus. Jie nuolatos šūkauja, 
kad didžiuma einanti su jais, 
bet kuomet L. S. S. randasi apie 
7,000 narių, suvažiavime apie 
šimtas boselių nutarė atsimesti 
nuo Socialistų partijos, neleis
dami patiems nariams spręsti 
tame klausime, bet tik paliep

io- darni vien klausyti savo bosų — 
munistai ir socialistai liaudiniu- '"'".i'J.i'J diktatorių.
kai tolyn vis labiau vienijasi ir! I- S- S. 5« kp. atmeta visus 
stoja kovon, kad nuvertus ka-, Inos komunistiškųjų diktatorių 
pitalistinę valdžių.

Kadangi nei lenkų valdžia nei 
tinilkininfliai nepadarė reikiamų 
žingsnių Silezijos klausime, tai 
socialistai iHinaudoja tą dalykų, 
kad sukėlus žimones prieš vald
žių. Be to, socialistai nurodo ir 
į tų faktų, kad talkini nitą i nau
doja lenikų armijų t,uo tikslu, 
kad sugrąžinus pasuose reakcinę

LENKIJA.
Varšava. — [Kapitalistų vald

žia turės pulti]. Stoka maisto, 
bedarbe, auglių trukumas — vi
si tie apsireiškimai puldo žmo
nių akyse kapitalistinę Ignaco 
Paderewskio valdžių. Valdžia 
parodė savo silpnumų, negalėda
ma suvaldyti spekuliatorių, ku
rie. dabar plėšia žmones.

Iš kitos pusės, socialistai, L_

Lietuviams
Socialistams

Chicagoje
Draugai!

Suirutė lietuvių socialistų 
eilėse, ilgai trukdžiusi musų 
veikimą, baigiasi. Tie ele
mentai, kurie ardė musų or

vietos LSS. 228 kuopa turėjo ek- ganizaciją išvidaus, paga- 
stra susirinkimą kuopos daly- lios susiprato, kad jiems yra 
kams sutvarkyti, ją peror^nni- ne vieta socialistų tarne, ir 
zuo i. act jau dei tokio svar- išsinešdino laukan. Jie tve- 

“k—v
tingėjo dagi iš Chicagos aiva- . 
žinoti pora “komunistų,” kurie , - -
norėjo vietos socialistams, kuo- apsivalė septynios
pos nariams, išaiškinti komu- (jau devynios. — Red.) L. S. 
nizmą. Bet kuopos draugiu, 
taipjau gerai žino “komuniz
mą”, kaip ir tie atvykusieji ai
škintojai, tat pirma pradėsiant 
jiemįs “aiškinti,” “komfunis- 
tams“ duota atkartotinai klau
simų, į kuriuos jie nesugebėjo 
nė dorai atsakinėti. Po visų 
diskusijų buvo duotas įnešimas, 
kad LSS. 228 kuopa kaip buvo —x»w7.
dalim Socialistų Partijos, taip ir j Joms, sulig Cook County 
toliaus kad pasiliktų ištikima Socialist Party nutarimu, 
socializmui. Įnešimas . beveik palieka senieji kuopų vardai 

ir teisė prie tų kuopų čar- 
terių ir turto.

Dabar tos reorganizuoto
sios kuopos stengiasi atgai- 

jie dabar bus, kur eis, tai jų va- vinti visą lietuvių socialistų 
lia. <

Chicagoje nuo tų ©lemen

S. kuopos: 22 kp. West Si- 
dėje; 81 kp. North Sidėje; 
138 kp. Cicero; 4 kp. Brid- 
geporte; 37 kp. 18 gatvės 
distrikte; 174 Brighton Par
ke ir 137 kp. Roselande (dar 
234 kp. Town of Lake ir 
nauja kuopa Garfield Par
ke. — Red.)-

socializmui. Įnešimas ] 
vienbalsiai priimtas. Tuo budu ; 
LSS. 228 kuopa pasilieka, kaip 
buvus, Socialistų Partijos narė. 
Tik du nariai buvo, kurie nebe- 
panorėjo būti socialistais. Kas

organizaciją Chicagoje. Tuo
Krfda {atsilankęs komunistas iJjks,U.Per®’t« SP8* 

pastebėjo, jog kuopa neina su| mel}- d., suėjo jų at- 
juo, bet pasilieka Sodialistų (stovai ir išrinko bendrą ko- 
Partijoj, tai jis ėmė melus skiri, mitėtą, susidedantį iš trijų 
sti. Girdi, dabar jums reikėsią asmenų: A. Liutkaus, J. 
mokėt po 1 dolerį įstojimo So- Jukniaus ir M. Jurgelionie- 
cialistų Partijon, ir po 50 cen- n^s ?Įr įgaliojo jį veikti, ligi 
tų mėnesimų duoklių. Bet kad • susirįnks L. Š. S. VIII rajo

no konferencija.
Tasai komitetas šiuo ragi-

tų mėnesinių duoklių. Bet kad . 
kuopos nariai sugavo jį meluo
jant, lai tas žmogelis griebėsi 
paprastų “komunistams“ argu-
mentų: šmeižimų. Ir pradėjo s<jjun?ieČius Chicagoje 
savo Šmeižtų giesmę f Grigaitis, įir apylinkėse iferorganizto- 
Jurgelionis, Montvidas, Naujie-(ti tas L. S. S. kuopas, kurios 
n.os tai didžiausi išdavikai, Kol-, iki šiol dar nėra pertrauku- 
čųko rėmėjai, dvarininkai; sios ryšių.SU “komunistais”, 
jiems tik rupį milijonai, 
darbininkų reikalai, etc.

lekiu žinių ėmė, kad jie tokie 
“baisus išdavikai,“ tai “koniuni-

° 11C, ir ragina visus draugus tose
1 apielinkėse kur L. S. S. kuo- 

Jos «iau perorganizuotos, sto
ti į jas.

Sąjun^iečiams, kurie pa-
siš^ti.’ir ėnič ki^intira,‘kad jis S’Ik*8 ištikimi senajai savo 
girdėjęs taip kažinkiepo “refe- organizacijai ir Socialistų 

Partijai, nereikia nė pildytirate” pasakojant
Tuo visa kas ir pasibaigė, naujų aplikacijij, nė mokėti 

susirinkimui
pasibaigus, grįžo namo visi lin
ksmi atsikratę nuo tų “komu
nistiškų” “geradarių,“ kurie 
težino tik darbininkų vienybę 
ardyti. — J. Izbickis.

ANGLIS Iš AMERIKOS Į 
EUROPĄ.

'suvažiavimo nutarimus ir kaip 
buvo, taip ir pasilieka ištikima 
socializmo principams ir dali
mi Socialistų partijos, o komu
nistai, jei jie su tuo nesutinka, 
teeina sau kur jie nori ir te
tveria sau nauja partija. Mes gi 
pasiliksime ištikimais Socializ
mui ir daiibiininkams ir veiksi
me ir toliau jų labui.

valdžių. Ta agitacija sukėlė di-1 Mes kviečiame Kenoshos ir 
dėlės neapykantos link francu- apielinkės lietuvius ir L. S. S.
zų misijos. kuopas pasilikti išlikimais dar- ir mekaniškų.

Rugsėjo 29 dienų Pirklybos 
komisija pranešė, kad Euro
pa, nežiūrint didelio anglių 
trukumo, savo anglis siunčia 
į kitas šalis, o iš Amerikos pris
tatoma anglįs jos naminiam vai
tojimui. Danijos legacija spa
lio 9 d. pranešė, kad 16 laivų ga
linčių vežti 61,000 tonų, bus tuo- 
jaus vartojami vežti anglis iš 
Amerikos į Daniją.

Danijos greitas sutikimas 
duoti laivų daug pagelbės Pirk
lybos komisijai pristatyti anglis 
Europon jos reikalams.

Iš Švedijos gauta žinių, kad 
ir ji rengiasi priduoti savo lai
vus Pirklybos komisijai vežti 
anglis iš Amerikos į Švedija.

Italijos Komisija šioje šaly
je taip-pat praneša, kad Italijos 
laivai vežantįs anglis iš Jungti
nių Valstijų į Gibralterj ištiesų 
vežu anglis į Italiją. Šita žinia 
patvirtina Pirktybos komisijos 
pranešimų, kad italai deda vi
sas pastangas, idant pasigelbė- 
jus anglių kriziuje.

įstojimo mokesčių; užtenka 
tiktai parodyti savo mokes
čių knygelės.

Draugai, sukruskite. Mus 
įgaliojusiejie kuopų delega
tai išreiškė pageidavimą, 
kad L. S. S. VIII rajono kon
ferencija butų sušaukta ne 
vėliaus, kaip iki 15 d. atei
nančio menesio. Iki to laiko 
todėl turi būt visos rajono 
kuopos tvarkoje.

Draugiškai:
A. B. Liutkus, 
J. Yuknis.
Marė Jurgelionis.

Liglaikinis L. S. S. VIII 
Rajono Kuopų Komitetas.

P. S. — Prašome vietinių 
L. S. S. kuopų prisiųsti savo 
kuopų sekretorių adresus 
sekamu adresu:

Marė Jurgelionienė,
3133 S. Emerald Av., 

Chicago, III.

Redakcijos Atsakymai į
Jurgiui Nackrošiui.— Jūsų 

straipsnio lajkiUštfn negalime 
dėti: nesuprantame, kas juo no
rima pasakyti.

Kazimieras Gugis
Sulyg statistikų parodytam, 

ateivių svetimtaučių Jungtinėse 
Valstijose yra apie 10 mioš. visų 
gyventojau Savo darbu jie 
pristato apie 51 puoš, visų išdirj 
bysčių, kaip induslrijinių, taip

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

2321 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tai. Drovar 1310

Micato Ofisas:
127 H. Durtam SI. 

1111*13 Unlly (Mg.
m-Cankal 4411

ry%25c5%25a1i%25c5%25b3.SU
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Foremanai turės dirbti.

Patarimai
NORTH SIDE

v z

Trečias užnuodintas vaikas.

Dr. 'A. R. Blumenthal

cam

Kuo tik milionieriu nepatapo.

Kur dabar tiesa?

V

i H'

/

a

lėse, kaip tai — plieno ir odos 
— algos pasididino dvigubai į

Jų advokatas sako—taip; karės 
deptartamentas sako — ne.

JONO M. TANANEVIČIAUS 
DEPOZ1TORIŲ ATIDAI.

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

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

Charles Shanaliam, 2154 N. 
Rockvvell St., gatvekarių sar

gas; tapo užmuštas Ogden gat- 
vckario prie 49 Avė. ir 25 gat., 
Cicero j.

Norėjo apsivesti; gavo šuns 
laikymo leidimų.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pūliniai! 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
'lik Kclvergų vakarais nuo 7-rO 

Telefonas, Yftrds 723.

Progresyvių Draugijų atidai. Sau
sio 25 d., 1920 m. North Sidės drau
gijų sąryšys rengia balių su progra
mų palaikymui viešo knygyno, Di
džiojoj VVieker Park svetainėj, 2016 
W. North Avė. Meldžiame kitų drau
gijų nerengti tą vakarą pramogų.

— Rengimo Komisija.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligns, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
mbtodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Tclcj'honc Carai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

AR PALIUOSUOTI 7 NUžYMfi- 
T! DEPORTAVIMUI STREI- 

KIERIAI?

1.1. Bet ta kompanija buvusi per 
maža jo biznio “skimams” ir

Kad padarius gerų sviestų 
svarbu>yra ilgai ir pamažu vi
rinti (nuo 4 iki 6 valandų) ir

Petnyčioj, spalių 24 d. P.P.D.U. 
604 kuopa rengia dideles protesto 
prakalbas prieš plieno trustą, Mil-

Walter Cąrler, 4 metų, 10026 
Avė. L., mėgo žaisli ant gatvės. 
Užvakar jį suvažinėjo Ilege- 
\visch gatvekaris.

1341 Mikvaukee Avc., 
Rankas atdaras subatomis iki 8 vai. 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Užvakar mieste pavogta' 8 
automobiliai.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washlngton St. 
Narahall Ficld Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 33G2 

Valandos: nuo H) iki 12 ryto
2121 North Western Avė.

Valandos: 6 iki 8 vakare 
X-Spinduliai. Phone Arinitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

.. ..... . 1
Phone Pulhnau 621

DR. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-------------- ofisui --------------
319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Chicagos Lietuvių amatninkų-me- 
chanikų susirinkimas Įvyks subatoj, 
spalio 25 d. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted SI., 8 vai. vak. Užsiregistra
vę ir norintieji prisirašyti yra kvie
čiami atsilankyti. Bus renkama val
dyba ir išdirbtas tolymesnio veiki
mo programas. — Už laikinę valdy
bą S. Danilavičia.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarkct 25<4 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
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. Ncdčlioms 10—12 diena.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo ’o iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki dieną 
4649 S. Ashland av. kainp.47 at.

Telephone Ya|ds 4317 
Boulevaul>6437 \

..  . .................  Į,.................... Į ■ i, 

DR. M. HERZMAN

sudėti ir suhw5yti kadg juu ,3. Didžiumas darbininkų ąl- f J. . “ * 7 ^1Z^ClOlIlllIllCvlTlS baigia virti. f gos yra neapsakomai menkos. | Saugokite Savo Akis]

Telephone Yards 5032

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

East Chicago, Ind. — L.A.U. Klin- 
. , . . .. .y. . -v bo susirinkimas įvyks nedūlidj, spa-

Dldelėj didžiumoj is- ]io 26 d„ 2 vai. po pietų, K. Grikšo 
65 svet., 150 ir Northcote Avc. Draugų į 

meldžiame atsilankyti, nes bus rin-1 
1 kimas valdybos ateinantiems me- 

—< Sekr. F. Svereckis.
Harvey, III. — SLA. 289 kp. rengia 1 

balių subatoj, spalių 25 d., J. Ge-‘ 
niekio svet., 15639 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vak. Kviečiame visus 

. —Komitetas.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Hukted SU Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 —• 9

vakare Phone Canal 257

Tawn of Lake. — Susivienijimo 
LietuViiA kareivių susirinkimas i- •

p. Jusoškos svet., 4415 S. AVood St. jz 
Visi cx-knreiviai ir pašaliniai kvio- .. 
čiami atsilankyti. — Valdyba.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
kareivių šioje apielinkėje susirin
kimas su prakalbomis jvyks pėtny
čioj. spalių 24 d., 8 vai. vakare i). 
šėm|iičio svetainėj, kampas 18-tos 
gal. ir Union Avė. Kviečiame kuo- ’ 
daugiausiai atsilankyti. Valdyba.

Liet. Moterų Apšvietos Dr-ja turės ■ 
virimo mokyklą kiekvieną ketver
gi}, 7.30 vai. vakare. Mark White 
Sųuare svet., 30 ir Halsted gatves. 
Narės ir visos moteris ir merginos 
prašomos atliilankyti. — ,Valdyba.

Šiuomi pranešame nariams, jog sc 
.klintis susirinkimas A. M. C. & B. 
ĮVV. of N. A. Local 257 įvvks ketver- 

no J ° —’ - • — , Pie- 
zinskjo svetainėje, 4600 So. Paulina 

; SI. Visus nariu> ir nares kviečiame 
atsilankyti, nes daug svarbiu dalyku 
turime apsvarstymui. Eidami mokė
ti mėnesinių mokesčiu, meldžiame 
ateiti į musų raštinę 4539 So. Marsli- 
field Avė. Atdara kas dien nuo 2 iki 

8 vai, vakare. —Valdyba.

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla (’hi- j 
cagoje. Gydo galvos r’-......
akiu skaudėj ima, Heumatizmų, . .. 
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dykai.

VALANDOS:
Nuo 5 iki 10 vakaro. Nedaliomis nuo
9 iki 6 po pietų.

Subatomis nuo 12 iki 10 vąkare.
J407 MHwaukee Avė., Chicago, III.1

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gal. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo gimines ir pažįstami at
vers šitą knygą Ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu badu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

STRUPAS and CO.
92 XVarwick St. Newark, N. J.

!L" — JT—

Pranešimai

Ketvtrgai, Spalio

Lietuviu Rateliuos patapo nulionieriuffu Nebedaug 
prie to truko — visko ko reikė
jo, tai tik pinigų, o viskas kit
kas jau buvo prirengta. Jis al- 
važavo iš Norwalk, Conn. ir 
atsivežė $500 ir New Yorko ban
ko čekių knygutę.

Jis paskui pradėjo dirbti prie 
automobilių šenių taisymo, bet 
toks prozaiškas darbas jaunam 
ii* amjbitingam Bure, kuris 
svajojo apie nulionus, nepatiko 
ir jis sutvėrė “Internationf.il

s rudeniui, northsides 
lietuvių pažangioji visuomene 
griebiasi už darbo. Pavyzdžiui, 
Viešo knygyno draugijų sąryšis 
įkūrė lietuvių kalbos klesą kny
gyno kambariuose, 1822 Wa- 
bansia A ve. Yra duodama dvi Tirį & Rubber Co. su $2.000.- 
lekcijas į savaitę. Mokytojau- oookapitalo. Jis čia buvo pre- 
ja drg. Vitkus. Mokinu yra zį(|entUt kurėju, direktorium ir 
prisirašę virš trisdešimts.

Prie Hoffmano Mokyklos be

Iki šiol foremanai prie tai
symo gatvių turėjo labai gerų 
darbų. Jie niekad nedirbdavo 
jokio darbo, vien kartais pasto
vėdavo prie darbininkų, pažiop
sodavo ir eidavo luinio.

Dabar viešųjų darbų komi- 
sionierius Francis paskelbė, kad

tuvių moksleivių draugijėlė taip jjs 8y|vgr§ International Secu-j te sau streikuoja, darbininkai ir
gi yra įvedus Fetuvių kalbos 
skyrių. Lekcijos atsibuna kiek 
vienų nedalios rytų. Mokyto
jauja Dr. Montvidas. Mokinių 
išviso prisirašiusių yra apie tris
dešimts penki.

Hoffmanų mokykloje ;~~ 
•pie 40 lietuvių mokinių; moki
nasi anglų kalbas -vakarais; 

tarp* jų randasi ir moterių.
Subatoj, spalio 25 bus Hoff- 

mano High School’es studentų 
oratorijos kontestas. Jame da
lyvaus ir šeši lietuviai: Ant. 
Korsak, Petras P. Banaitis, Ali- 
ce Kunce. ir Anna Kaushills. Ge
rinusiems kalbėtojams bus su
teiktos dovanos: auksinis, sidab
rinis ir bronzinis medalis. Taip
gi prof. G. Perhnanas griež ant 
smuiko. Bus ir dainų. Visi, 
kurie norite kontesto, kviečiami 
atsilankyti. Tas paskatins lie
tuvius kontestantus. Įžanga dy
kai. Vieta Sabin School Audi
torium, Hirsch Blvd., kampas 
Leavitt St. Pradžia 7:30 v. va
kare. — Studentas.

Kol dar karštas obuolių svies- šios valstijos industrija atida 
tų reikia supilti į išvirintas bon-'ro New Yorko darbininkams a- 
kas, stiklines, ir kilus panašius kis ir parodo jiems, kad dabar- 

NAMIE PADAROMAS SVIES-Į indus su gerais dangteliais. Tų line socialio ir ekondminio gy- ’ 
TAS IŠ VAISIŲ. padarius, reikia dar sekančiai, veninio sistema yra nepaken-

----- —   virinti: Gerai užvošlais dangte- Čiama. — Scott Nearing.
Nors dėjimas į dūžuK. (can- siūleli pilnas bonkas į im

nig) ir džiovinimas vaisių yra turint užtektinai gilumo
nuo šio laiko gaunantįs iš miesto1 geriausiai visų žinomas, tečiau jaus apsiimti,^įpilti vandens, už- 
algų gatvių taisytino foremanai iš vaisių galima padaryti ir kitų dengti ir uždėti ant ugnies. Pra
taręs dirbti kartu su savo dar- ‘ dalykų, kurie pravartu žiemos , d&i skaityti laikų nuo tada, kn- 
bininkats, afba nors šluoti gat
ves, kitaip jie bus pašalinti iš 
darbo. Foremanai labai pasipik 
tinę tuo paliepimu ir žada strei
kuoti. Francis vienok nepaiso:

rily Co., jis pradėjo tarties apie vieni be foremanų apsidirbs. 
I>arsiuiuh’ma viso augšto vieno 
Consumers budjnko už $12.000 ’ 
rendos įmetus. Šerui jau buvo 
pardavinėjami, rengtasi atida
ryti eilę dirbtuvių ir jau skaitė, 
kiek milionų dol. gaus pelno, 
kuomet... atėjo dėdės ir nusi
vedė jį šaltojon už išdavimų šė- 
rų pardavejam% beverčių čekių. 
Dabar jo svarbiausia ambicija, 
lai kaip išsisukti nuo kalėjimo 
ir apgailestauja: jis taip arti bu
vo prie milionieriu, o dabar...

Apie pora savaičių atgal iš 
Detroito buvo atvežta į Colum- 
bus ligoniui tį dvi užnuodintos 
jaunos mergaitės. Jas bandė 
nunuodinti jų motina. Abi 
mergaitės pagijo, nors ir nebe
buvo vilties.

Dabar iš Detroito į tų patį li
gonbutį tapo atvežtas trečias 
vaikas, kurį užnuodijo per lan
gų kokis tai nežinomas žmogus. 
Visi trjs užnuodinti pamaži vei
kiančiais inerkurijaus bichlori- 
do nuodais.

Margaret Seithamier, 16 m., ku
rių nesenai išteisinta už užmuši
mų advokato Burr, jaunuolių 
teisme griežtai atsisakė eiti į 
pataisos namus. Jei ji busianti 
į ten pasiųsta, ji vistiek pabėg
sianti. Ji nori būti visiškai lais
va, arba kad jų pasiųstų į pa
prastų kalėjimų, o ne į taip vadi
namus pataisos namus.

Ar paliuosuoti tie 7 plieno 
streikieriai iš Gary, kuriuos-kiek 
laiko atgal areštavo ir atgabeno 
Chicagon karinė valdžia, nužy
mėdama juos deportavimui “už 
veikimą nuvertimui valdžios“? 
.Apie tai yra labai prieštaraujan
čios žinios. Streikierių advoka
tas (ilaser sako, kad jis laimė-

Jaunas Phillip J. Būrus, nes jo ir kad tiesioginiu paliepimu 
vos 22 m. amžiaus, kuo tik ne-' darbo departamento tie žmones 
—-— ------------------------------- tapo paliuosuoti užvakar.

Pulk. Mapes vakar pasakė, 
kod jis jokio jualiepimo nuo 
darbo departamento negavo ir 
kad tie 7 žmones visai nėra pa- j _. . .
liuosuoti, bet tebesėdi kalėjime. L10 ? niKS ° *

Pinigai* už

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

Krausė V als itj inis T aupy mo

HOFFMANO 
MOKYKLA

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

1537-39-41 North Robey St. 
Arti Milwaukėe Avė.

Nusibankruti j tįsios Jono M. 
Tananevčiaus banko depozito 
rių ir kreditorių susirinkimas 
įxy»ks subatoj, spalio 25 d., 10 
vai. ryte, 437 kambaryj, Mon- 
adnock Block budinke, pietva
karinis kampas Jackson ir Doar 
born gatvių. Susirinkimas yra 
svarbus, kadangi bus galutinai f 
nutarta kas daryti su likusiuo
ju Jono M. Tananevičiaus ban- 
ko^ turtu. Vėliau bus daugiau 
pranešta.

Mrs. Amold, našlė pora dienų 
atgal atvyko į Chicago iš Tešas 
valstijos su savo 13 metų sū
num Hcnvard. Užvakar ji pali-' 
ko jį viešbutyje, o pati išėjo į Į 
sankrovų ir daugiau nebegrįžo.

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

F L U E N Z A 
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigaiite užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis; uuo kū
nų galite visai nepasverti.

nuleidžia plčtoties ir gydo Influenzą ir jos blogas
• ■ 1 1 V • 1 ■ • 4 ! . .

rMano gydymas i
pasekmes, ištirkite mano gydymų plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
AŠ prirenki) akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. llMid 2066
W, M. LAWHON, M. D.

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

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

laiku turėti. Jokių valgomų da garas pasirodo, ir po 5 minu- 
vaisių nereikia išmesti ant nie- Ją ant kiekvienos kvortos, 10 
kų, bet kiek tik galima panau
doti darant vaisinį sviestą. Jį 
dirbant, nors ir pageidaujama 
tureli geriausių vaisių, tečiau 
galima pasekmingai vartoti 
ir sveikąsias dalis kiek sugedu
sių jų.

Reikalingi Indai.
Tuos iMičius indus, kurie ran

dasi beveik kiekvienoje virtu
vėje, galima vartoti ir dirbant 
vaisių sviestų. Gera, nors ne bū
tinai reikalinga, turėti palivotų 
arba alumininį katilų, kuris bu
tų vien tik tam ir vartojamas. 
Kiti reikalingi indai yra koštu-, 
vas, vjcĮinis siutas,; grūstuvas, ! 
saikavimui puodeliai, peiliai ir 
skaurados.

Dideli geležiniai ar variniai 
katilai būdavo seniau vartoja
mi, dirbant obuolių sviestų lau
ke, daugely vietų ir dabar tebe- 
vartojaimj.

Obuolių sviestas su obuoline 
gira. |

Nors dabar obuolių sviestas landos.
ir nėra šioje Šalyje taip plačiai mesnis, negu baltasis, kurį rei- 

i vartojamas, kaip seniau kad bu kia įdėti, kada baigia virti. Cuk- 
vo, ločiau jis tebėra gerai žino
mas. Nora geresnio budo su- 
•vartoti gerus obuolius ir sveikas 
dalis sugedusių obuolių, kaip 
darant iš jų sviestų.

minutų ant kiekvieno pus-galio- 
nio, ir 15 minutų ant kiekvieno 
galiono, išimti bonkas ir padėti 
atvesti; paskui padėti saugioje 
vietoje, kol reikės vartoti. Nerei-1 
Ida nuimti dangtelio, kol reikia 
vartoti. Jeigu dangteliai neuž
sivožia gerai, reikia prieš viri- j 
nant įdėti dangteliuose vaškuo-1 
tos popieros. Tas virinimas yra 
dėlto, kad apsaugojus nuo pelė
sių ir gedimo obuolių sviesto, ir 
užima vieta vaško, kuris dabar 
yra brangus. Visi vaistų svies
tai turi būti panašiai sterilizuo
jami, bet jeigu to negalima da
ryti, tada reikia karštu vašku 
(paraffin) užpilti, ir tuo jie bus 
apsaugoti nuo gedimo.

Obuolių sviestas be giros.

Geras obuolių sviestas dažnai 
padarbmias ir be giros. Už tek-: 
tinai vandens reikia pridėti prie 
nuluptų ir supiaustytų obuolių, 
tuomet padarys skystų obuolių 
sriubų, paskui išlengvo virinti, 
ant mažos ugnies aį)ie 3 ar 4 va 

Rudasis cukrus tinka-

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

Gydymas visų akių, ausų no
sie® Įr uerkles liga. Po priežiūra 

v i ” specialisto. U- 
tarninkais Ir pūtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platl’o aptiekos 
> Tėmykite i mano parašą. *

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

Anton Ferrano išsirinko pui
kiausių jam merginų mieste ir 
ketino jų vesti. Tuo tikslu nu

salę, kad išsiėmus 
lasiD. Ir turbūt biesiukas pa- 
painiojo, tarp daugelio lange
lių, jis ne prie to priėjo. Vie
nok laisnį gavo.

Vakar jis atbėgo vėl j miesto 
salę ir pradėjo šaukti ties tuo 
nelaimingu laingeliu:

— Ką jus man davėt? Kų jus

ma padaryti gera sviestų, bet ge
riausiai pasiseks*, jei geros pu
šies obuoliai vartojami ir jei 
jie gerai verda. Suvienytų Vals
tijų Žemdirbystes Departamen
tas yra atradęs, kad vasariniai 
obuoliai tinka geram sviestui 
daryli. Kietųjų obuolių sviestas 
nptaip gerai nusiseka, jeigu jie

krus, kuris apsistoja ant dugno 
Ncvv'Orleans sirupo bačkos yra 
labai geras. Svaro ant galiono 
užtenka, bet tas priguli nuo sko 
nio, kaip ir cinamonas, kvėpian
tieji pipirai ir gvaizdikai, ku
riuos prideda sviestui išvirus.

(Bus daugiau)

Klerkas perskaitė ir nič nie
ko nesupranta: laisnis išpildyta 
kaip reikiant. Viskas išrašyta. 
“Vardas — Bctty; kolioris bal
tas; lytis — moteriška. Lėšų; 
$2 užmokėta. Savininkas An- 
ton Ferraro”.

Bet Antoni šokauja sau to
liau:

— Jus mane pražudėte! Kuni
gas nedavė šliubo, o mano mer
gina nebenori vesti, ji sako:

į “Ką, ar tu mane už šunį skaitai, 
kad šuns laisnį man išemini?“

Klerkas tada suprato.
Tonis gavo naują laisnį, bet 

dabar dar jį laukia sunkus dar
bas, kaip jtiktinti Bctty, kad

, čia buvo tik klaida langelyj.

Tekios rūšies obuolius reikia «u 
vartoti darymui obuolių sriu
bos, ir perkošti prieš sumaišant 
su gira. Kartais saldžius obuo 
liūs maišo su rukščiais, dedant 
trečdalį saldžiųjų ir du trečda-

obuoliai netinka, ir jeigu juos 
prisieitų vartoti, reikia truputį 
uksuso įdėti. Tiek irksuso dėti, 
kiek skonis reikalauja. Tiktai 
švieži saldi gira arba sterilizuo
ta turi būt vartojama. Tol rei
kia virinti, kol pusė belieka. Jei- 
gu virinta gira yra karsta snpil- $12>65> „ kovo ln5nesyj 1919, 
ta j blėkines ar bonkas, jų g'ali-,— $22.20. Kai-kuriosc išdirbys-

tėti, koddl apsireiškia visatinas ' 
nerimavimas darbininkų tarpe. 
Komisija ištyrė 64 industrijos 
šakas. Pasirodo, kad vidutiniš
ka savaitinė alga tose industri
jose kovo mėnesyj, 1915, buvo

Priežastis.
New Yorko Valstijos Industri 

nū komisija nesenai paskelbė 
indomų raportą. Raporte pa
duodama NCw Yorko valstijos 
darbininkų savaitinės algos nuo 
1915 nt ligi 1919 m. Ten pat 
paduodama skaitlinės, kurios 
parodo laipsnišką kilimų kainų 
ant pragyvenimo reikmenų. Ta ' 
komisija kur kas sumaniau at- 1 
liko savo darbą, negu t Valstijos 
senatb Lusko komitetas. Iš to dos svetainėj.'i»radžiai 7:30 vai. vak. 
raporto lengvai galima dasipro- Kslbės K. J. Geležėlė.

r 1 kviečia visus Komitetas.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
PaŠ Kliubo buvę kariuomenėj na
riai susirinkite pėtnyčioj, spalio 24, 
7:30 vai. vakare, J. Neffo svetainėje 
1500 So. 49lh Avc. Yra svarbus rei
kalas. — Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks subatoje, spalio 25 d., 
7:30 vai. vakare, J. Neffo svet. 1500 
So. 49th Avc. Draugai, susirinkite 
laiku nes dabartiniam tvarkymos 

laike yra labai dhug svarbių reikalų. 
Taipgi reikės apsvarstyti apie kuo
pos turtą, kurį komunistai nori pa- 

, , - . , X • 1- siglemžti. —Org. P. Daubaras,chemikalu,, vaistų, dažų ir mana , 
vų —v algos pakilo tik 50 nuo
šimčių, 
diirbysčių algos pakilo nuo 
iki 75 nuoš.

Tais pačiais metais Amerika tams, 
nepaprastai praturtėjo. Pirma ; 
būdavo 35 bilionai dolerių įplau 
kų, dabar metines įplaukos sie
kia 75 bilionus. Turčių skai- atsilankyti į šį balių, 
eitis žymiai padidėjo. Kainos 
pakilo. Sulig raporto, darbiniu,/ 
kų algos vidutiniškai pakilo 75/ vyks ketverge, spalio 23 8 vai. vali.

V cr • ■ ■ 11 C/Aclz/Vf z4.11''* M vVrv/sH VI

nuoš., tuo pačiu laiku pragyve
nimas pakilo 77 nuoš. Kovo mė
nesyj 1919 m. vidutiniškos sa
vaitinės algos buvo žemos suly
ginus su pragyvenimo brangu
mu. Tik trijose išdirbystėse— 
geležies ir plieno, budavojimo ir 
laivų statymo mokama darbi
ninkams tarp $30-35 savaitei. 
Dvidešimt penkiose išlirbystese 
mokama darbininkams tarp 
15-20 dolerių savaitei; ir ketu
riose išdirbystėse mokama net 
mažiau penkiolikos dolerių sa
vaitei. | vv< (,j |jUVH| JV.VK5 K.C

Iš viso to galima padaryti tris ge, spalio 23 d., 8 y;d.^ vakare, 
išvadas:

1. r>ai4>ininkums, kurie paga
mino visą tų pasakiškų turtų, 
neduota tinkamas atlyginimas.

2. Pragyvenimo brangumas 
kįla sparčiau, negu algų didėji
mas.

ma ir vėliau sunaudoti dariniui 
sviesto.

Nuluptus ir supiaustytus obuo 1 pastaruosius penkis metus. Bet 
liūs reikia išvirinti sykiu su gi- kitose, išdirbystėseė —- rakandų,, 
ra, kad padarius obuolių sviestą 
vienu sykiu, arba pirfiniau gali
ma padaryti obuolių sriubą, ku 

j rių paskui išverdi sykiu su gira.
| Su kitais obuoliais pastarasis

6 žmonės tapo sužeisti auto- būdas patartinas. Keikia tol 
mobiliuje. vakar ties Crawford virti, kol gira ir obuoliai nebesi- 

Barry gat. automobiliui su- skiria, o tuomet atšalęs sviestas 
■sidurus su gatvekariu. Vienas 
sužeistųjų turbūt mirs.

bus tirštas, kaip ir gera obuolių 
I sriuba. Tirštumų galima nutai
kyti po truputį jį atšaldiant.

I 1
Painiausiai ima lygias dalis 

1 obuolių ir giros, kad padarius 
sviestų kaip reikiant. Kitais žo
džiais, penkis (5) galionus sal
džios giros reikia nuvirinti, ‘kol 
lieka pustrečio (2V&) galionų, o 
potam penkis galionus nuluptų 
ir supjaustytų obelių reikia pri
dėti prie giros ir virinti.

Jeigu cukrus vartojamas, rei
kia jį pridėti kada baigia virti. 
Koks svaras ant kiekvieno ga
liono yra gerai, bdj, galima dėti 

skaudėjimą, ’ da>ugia.u ar mažiau, (arba visai 
alizma, Pa-' , • , . • .ne.dčti) kaip kam tinka.

Obuolių sviestą padaro ska
nėsių dadedant po pusę šaukštu
ko malto cinamono, gvaizdikų 
(coloves) ir kvėpiančiųjų pipi

rų (allspice). Šiluos visus reikia

%25e2%2580%259cInternationf.il


, -U h I e u r' Ketvergas, Spalio 23, 191$
I.MPS 25 kp. mėnesi- 
< Įvyks ketverge, spa- 

Aušros knmb. 10900 Michi- 
7:30 vai. vakare. Visos na

rės malonėkite atsilankyti, o nepri
klausančios prie kuopos ateikite pri- 
sirašsti. —Sekretorė.

Roseland. — 
nis susirinkim 
lio 23 d. 
gan Avė

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

P.P.D. Prakalbos seredoj, spalio 
22 d. Viešo knygyno svet. ant Wa- 
bansia ir Girard gat. 
žėlė. ‘

Kalbės Gele- 
—Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedėlioj, spalio 26 d., 
Zwiąxck Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenoje statoma viena
veiksmė komedija “Salaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilank\kitę. Pradžių lygiai 
6 vai. vak. ‘ —Komitetas.

Roselnnd. — Masinis Protesto Su
sirinkimas rengiamas Clecągos I.SS. 
kuopų bus pėlnyčioj. spalio 21 d.,i 
Stančiko svetainėj, 205-07 E. 1151h j 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
daug gerų socialistų kalbėtojų. Atei
kite visi! Inžanga dykai.

Kviečia Chicagos LSS. kuopos.

Su'dv. Liet. Soc. Dain. Am.. 1 aps-. 
kričių mišraus choro gcneruliškos Į 
repeticijos įvyks nedėlioję, spalių 2(> d., t v. p. p., M. Meldažio svet., 
2242 \V. 23 PI., Chicago. Visos dai
nininkės ir dainininkai prigulintįs 
prie S. S. D. A. t apskričio, nui- . 
lonėkite susirinkti pažymėtu laiku.*

Org. j. Urbonas, i

^Va^erbury, Conn. — Socialistų 
prakalbos. Kalbės “Keleivio" re-j 
daktorius dg. St. Michelsonas. Ren
gia Lietuvių Soeilaistų Sąjungos 34 
kuopa. Jvvks nedėlioj,* spalių-Oct. 
26 d., svetainėje prie 103 Green st. 
Pradžia 7:30 v. v. įžanga 15c. >|>«-į 
tai. Drauuai darbininkai, nei vie-j 
nas nepraleiskite šių prakalbų.

Kviečia Komitetas. ;

MERGINŲ

ir

Su prityrimu ar be

prityrimo

Reikalaujama

Mašinėle rašvti

Kainom dėti

Klliot-Fisher
operuoti

Laiškams atidaryti

Sarnšan traukti

Baidės Niekutėse 
pjaustyti

Failiuot.

REIKIA DARBININKŲ Į REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKU j REIKIA DARBININKŲ

■ MERGINU KNYGOMS APTAISYTI 
Stalinių darbininkių, gerų apdėjėjų, 
taipgi merginų prie knygyno darbo.

, Geriausia mokestis. 44 vai. savaitėj. 
Pastovi vieta. Taipgi merginų mo-

l kintjs knygų apdarymo; gera mo- 
ikestis besimokinančioms. Pramokus 
.bus pakelta.
| LAWRENCE L\UB
600 Blue Island Avė., Room 205.

PARDAVIMUI
MOTERŲ VYRŲ VYRŲ DIDELIS BARGENAS

Vaiku

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč labai geroj vietoj, biznis yra 
ctish, nėra nei jokio pardavinėjimo 
bargan (ant kredito). Randa pigi, 
$18 Į mėnesį. Parduosiu arba išmai
nysiu ant fanuos arba ant proper- 
tės. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.
5118 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

MASINA RAŠYTOJŲ

NEĮPRATUSIŲ

AR

ĮPRATUSIŲ

JAUNOS MOTERIS GALI 
ĮGYTI PRITYRIMĄ ČIA BIZ
NYJE IR GAUTI GERĄ MOKĖS

TĮ BESIMOKINANT.
PASTOVUS DARBAS.

IDEALAS DARBO SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ

LENGVOS VALANDOS

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

REIKIA DARBININKŲ
be??. u ■■

VYRŲ

Pakavimui

ir

Užsisakymų

Mes reikakiujome

Orderių

Dėjimui

Vyniojimui

Pasisiuntinejiimii

Amžiai 16 iki 18

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

mete.»•

priklausis 
nereikia.

Mokestis gera

Geresni!
Gyvenama

Vyras kokio nebūk amžiaus, 
vedęs ar nevedęs, jaučia turįs 
savyje norų įgyti sau geresnį gy
venimų ir ateitį. Jis nori dau
giau uždirbti ir podraug turėti 
progų išauklėti save prie užsiė
mimo vaizba, kad palikus vi
suomenės pagerbiamu ir sali 
naudingu žmogum.

Pasiskirkite sau porų valan
dų į dienų, nepamesdami savo 
dabartinio užsiūmimo, arba po 
rų dienų j savaitę.

Platesnių žinių, kurias gausi
te absoliučiai dykai, kreipkitės į 
Room 847 First National Bank 
Rldg-

Klauskite lietuvių skyriaus 
vedėjo Adomo Markūno.

PARDUODAMA barbernė; gera 
proga padaryti, nuo $85 iki $100 į 
savaitę. Dvi maudynės ir keturi gy

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

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

NAMAI-žEMe
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 $1,806.00. 
Norintis pirkti greitai atsišaukit 
šiuo adresu

K. M. GADL1AUCKAS
Eagle River ,VVis. Box 268

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas turite lot:) arba maža nameli, 

ir norit gero muro namų, ateikit pas 
mus, mes priimsime jūsų Jotų, arba 
nameli, kaipo pirmų imokėjimą li
kusių sumų randomis išmokėsite.

AUGUST SALDUKAS
4414 So. (’alifornia Avė

Arba Geo. Lucas, 3129 S. Union Avė.

PARDUODAMA: pn. 3301 Wood 
St. 9 kambariais namelis (2 šeimy
nom) maudynė gazas ir tt., 2 kam- 

i piniai lotai 50 per 125 — $500 įmo- 
i kėli. Kaina $1600.
' 619 W. 46 St. du pagyvenimai po 
6 kambarius, kiekvienas ir šeši kam
bariai apačioj. Maudvnė, gazas įmo
kėti $500. Kaina $3000.00

.1. McDONNELL SYSTEM 
{3517 Archer Avė., Chirago.

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS
Žodžiu, mes galime priimti 
pradinės ir augštesnės mokyklosDreruci’ko Ratelio repeticija vei- 

.  bus serednj, ‘....... . ............" , V . _ 
t. 8 ' ai. nu rginna prie by kokio raštines 
Valdyba. (į.u.jH) Turi mokėt skaityt,

kalo ‘l i burti turtai" 
spalio 22 u., Meldazio 
vakare.

TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI

PRADINĖS MOKYKLOS AP-
Jaunų Vyrų

Nuo 17 iki 21 metų

IWaierbury. Conn. - 
kp. mėnesinis susirinkimas įv\ ks 
nedėlioj. snalių 26 d. kaip 9:3(1 v. 
ryto, svetainėic pr’e 103 Green «t. 
Kuopos nariai, malonėkite visi at i- 
lankyti laiku ir naujų narių atsi
vesti. kurie nori jstoti Socialistų 
Partijom — Organizatorius.

Mokestis gera

ŠVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI 

IR RAŠYTI ANGLIŠKAI.
Musų

Prekių ir Pakelinės 
Krasos 
Skyriuose

SAMDYMO OFISAS

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

Samdymo ofisas 
Pirmame augšte.

Pajieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Rudienės, kuri buvo 

priglaudusi Kaziutę Gi igaiiunaitę ir 
kitąssk gyveno 2147 W. 23rd pi., o 
paskui pcrsilh'austė i pietinę Chi
cagos pusę kur tai apie Brighlon 
Purk. Praneškite p. M. Jurgeljoni?- 
nei 824 So. Haisted St.

Mes esame patogioj vietoj 
Chicago ir Larrabee gal. 
truputį į šiaurę nuo 
vidurmiesčio.

PIRMAS AUGŠTAS

CHICAGO AVĖ. IR

LARRABEE ST.

Prityrimas 
Neieikalingas

Chicago Avė. ir 
Larrabee St.

REIKALINGI VYRAI IR MOTERYS, i 
kurie norėtų lengvai Uždirbti cxtra < 

1 pinigų, liuosomis nuo alarbo valan
domis. Patyrimas nereikalingas. Ge
ra proga turėti extra pinigų. Alsi-, 
šaukit pas 

GREENGARD FURN CO.........
3431 S. Haisted St., nuo 8 ryto iki
9 vai. vakare, Klauskit J. Pabaisko.1 DVIEJŲ augštų medinis namas, 

dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių 
pečiais apšildomais nrie 31 gatvės 
arti VVallace. Kaino $2200, $500 įmo
kėti, lykis išmokestimis. Atsišauk: 

Room 412 Reaper Blork. Adolph 
I.undgren.

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

ARCHER & STEWART AVĖS.

PAJ IEŠKAU sa vo brolio Jurgių 
Kriaukllo, iš Šiaulių miestelio, arba 
jo pačios giminių Bagdanskę. Jis 
gyveno Philadelpijoj ir dirbo cuk
rinėj. 8 metai kaip nesusirašiau su 
juo. lis pats, ar kas žino apie ji 
meldžiu pranešti adresu:

ONA KR1AUKLIS, No. 16 
1739 So. Haisted St. Chicago.

Atrykite ir pasimatykite 
su p. Weaver 

Samdymo ofise 
Pirmas augštas.

Montgomery 
Ward & Co.

PAJIFSKAU Ignaco Urbo ir An
tano Gilio. Paeina iš Krakių para
pijos.

4813 VVinthrop Avė., Chicago

PA I IEŠKAU savo švogerio Jos. 
Pelerkio, jis apie 2 metai tam atgal 
išvažiavo iš Chicagos į Michigano 
valstijų; j kasyklas. Yra jam laiškas 
iš Lietuvos nuo jo žmonos. Jis pats 
ar kas kitas praneškite šiuo adresu: 

JONAS LIČKUS
4444 Campbell Avė., Chicago, III.

PAJIFSKAU savo giminaitės Bar
boros Kungienės ir jos dukterų A- 
nelijos ir Kazimiero*. Atsišaukite 
arba praneškite

BARTA KRUŠAS, 
112 W. 113 Place, Roseland-Chicago.

Gera mokestis ir 
Nuolatinis darbas.

-....... —-

M©mitg®meinr 
Wffir<dl & C©.

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

Montgomery
Ward & Co.

Turi mokėti kalbėti, skaityti j 
ir rašyti angliškai ir turi turė- | 
Ii bent pradines mokyklos ap
švietimų. '

MŪRININKŲ — DEŠIMTIES AR 
DVYLIKOS miestelyje šiauriniame 
VVisconsinc kad greičiaus užbaigus 
dirbtuves statymą; jokių darbo kliū
čių nėra; idealės darbo sąlygos; nuo- 

• Litinis darbas; 60-90 dienų; mokes
tis $1 valandai; 8 valandos į dieną; 
lėšos labai vidutinės. Kelionė bus 
apmokėta. Atsišaukti pn. 1126 C.on- 

, way Bklg. Te). Franklin 3139.
| REIKAIjVUJA trokerių — pasto
vus darbas ir gera mokestis. Atsi
šauk

F.BIE RA1LROAD 
14ta ir Clark Sts

MAINOM
Formą ant miesto propertės. 115 
akrų netoli Chicagos su budinkais 
gyvuliais ir mašinomis.

UNITED LAND AND

Chicago. III.

REIKALAUJA merginų langų už-! ’_____ _  . .
la dų dirbtuvėje. Gera mokestis. .- -

Parlovi vieta,. 6-tos lubos, 320 Polk dirbtuvės darbo, $14 1 savaitę pra- 
tižiai. Pastovus darbas per apskritus 
metus, subatomis anksti uždarome.

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

MOTERS ir merginų prie lengvo
Atsišaukite į Samdymo Ofisų 

Pirmam Augšte
Chicago avė. ir Larrabee St.

REIKALAUJA MOTERŲ 
IR MERGINŲ

Sinti vienadate mašina 
dienines dreses, prityrę
ratorės gali uždirbti nuo $25 
nugštyn.

A. MELTZER

Montgomery 
Ward & Co.

kas-
ope-

DRAPERIJŲ SIUVĖJŲ

PAJIEŠKAU Roko Jurkševičiaus 
ir Marės Jurkševičienės, gyveno Chi- 
cagoje ant Bridgeporto. Jis pats ar 
kas kitas teiksitės pranešti adresu: 

JUOZAS KURAPKA
826 So. 3rd Avė., Canton, III. .

Tel. Humboldt 1812

Mašina ir rankomis

Taipgi karpetų siuvėjų

ATEIK ANT

14 AUGŠTO

PAJIFSKAU savo draugo Petro 
Steponaičio, apie 6 savaitės kaip per
siskyriau su juo, North Dakotoj. 

Kas apie jį žinote malonėkite pra
nešti. arba jis pats, nes turiu svarbų roi k o 1 n

BLADISLOVAS ZORtS
31-14 S. Parnell Avė., Chicago, iii.

SEARS ROEBUCK & CO
MANDEL BROS.

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 4 kambarHi, 

yra elektra ir gazas, viskas gražiai 
ištaisyta, randa $13.00 mėnesiui, na
mas 3122 So. Union Avė. Su reikalu 
atsjšaukit pas savininkų, Kaz. PraŠ- 
čius, 735 W. 73rd St., Telefonas 
Siewart 524.

SVETAIN P. parendavojimui 
ant dienų ar jei kas norėtu ir 

mėnesių. Taipgi yra ofisas 
antro augšto (flioro). 731 W. 18th 
St. Pamatykit JOE MARTIN

ant 
ant

DIDELIS GARADŽIUS
ANT RENDOS.

4035 S. Campbell Avė.
Tel. Canal 1506.

SEARS ROEBUCK & CO.' VYRŲ

VYRŲ

mu-
RF.IKTA motėm ir merginų dėl 

lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti

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

VAIKŲ
I JAUNŲ 
VYRŲ 
JAUNŲ 

16 iki 25 metų amžiaus
PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUJE 

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

kinės krasos siuntinių.

•ĮIEŠKO PARTNERIŲ
,------ --------—p—.------ - —. I

REIKALINGAS jaunas ir apsukrus 
vyras galintis prisidėti su $1,000.00 
arba daugiau prie pieno kompanijos 
darančios gera bizni. Dadėti pinigai 
atneš gerų pelną Ir galėsite užimti 
gera vietn \ kuri apmoka $50.00 i 
ravaitę. algos.

Kreinkitės tuoj ynatiškai arba 
laišku. (Iš Chicaaos galite atvažiuo
ti gatvekariu už 7e.

FARMERS PURE MILK CO
354 Lincoln Avė., Dolton, III.

MERGINŲ
ir

JAUNŲ MOTERŲ
OFISO VIETOMS

i Pastovios vietos ofisuose
su raštinės ir prekių skyriuose
yra siūlomos prityrusioms ir. 
be prityrimo merginoms bei 
jaunoms moterims, kurios mo
ka aiškiai ranka rašyti, skait
liuoti, užsisakymus pažymėti,

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUOSE kundž'Tu!M>^aVil {‘p pfv d?n “ ’
. Geros vietos yra siūloma mer- .,H^MP HAIR PIN CO 

dinoms ir Jaunoms moterims, l liaine Avė. Kump. -O-tos gat. 
kurios sutinka užsisakymus dč-. 
ti, vynioti ir pakuoti pirkinius 
musųŽ,aislų, vaistų, čeverykų, 
brangmenų, Šilkų ir nėrinių 
skyriuose. Sverti, pakuoti ir 
skirstyti pakinės krasos siun
tinius.

i DIRBTUVĖS SKYRIAUS
1 DARBININKŲ

Lengvas švarus. įdomus dar-1 
bas, musų skrynelių dirbtuvė- ,
je, valvzų dibtuvėje ir sieninės khj taipgi kehų prie skalbia- 
popieros fabrike. _ REIKALINGI PIRMOS KLE-

imiin <lrp9i„ SOS ŠEŠI KOTMEIKERIAI.
ATSIŠAUKITE TUOJAUS

J. RUZGAITIS,
3103 SO. HAJ.STED ST.,

2 FL. ROOM 1.

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus. VAIKŲ
Gera mokestis ir bonusai, šviesi Į ...švari dlbtuvč, karštas šokoladas už- (RASTINfiS {jARBININKŲ

| Apskritam ofiso darbui

PAJIEGA VAROMŲ MA-

šiitų operuotojų prie baltų pre-

Apskritam ofiso darbui musų 
raštinės ir prekių skyriuose.

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

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

alga pamatuojama prityrimu, inųjų dresių. 
Proga pakilimui. Valandos 8:00 
iki 4:45. Subatomis iki pietų. }

Sears Roebuck 
and Co.

Homan Avė. & Arthington St.

KREIPTIS ANT 14 AUGŠTO

MANDEL BROS.
• VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co. 
900 West 18-th Street,

FARMA.
155 akrų farma. 35 akrai ariamos 

be jokių kelmų. Miško yra lOO.ouO. 
pėdų rąstų, 'trobos tokios: pusan
tro augšto grjėia 18 per 24 pėdas, 
pristatymas 16 per 20, daržinė 26 per 
80 ir kelios kitos mažesnės trobos. 
Earma visa aptverta. Geras šulinys 

•ir farma prieina prie VVisconsino u-
—' - 1 pės, !¥< mylios nuo mokyklos. AntREIKALAUJA sengeležių vežioto- vra* 5 nrkHai> 3 įne|ž5ninos
- . ■ j-- . - karvės, 2 telyčios, 25 vištos, šienau-

■žams kraustyti. „TA-.K jluvas, šieno kūgis, Žagrė, sprenžini-
e t ” . c/ 1 /’i : ,. niais virbalais akėčios, vežimas, ri--4a7 So. Loomis St., Chicago. sorįnjs vežimėlis, rogčs, šlajos, se-

■ ———— _■ • . --- paratorius, pašaro kapoklė, apskri-
' tas piuklas, trauktinis piuklas No. 
'".5 H. P. gazinė mašina, pleškės, vi- 

•sos mažesnės ūkio mašinos ir 1919 
| m. javai. Kaina už viską $7,400. Ga- 
j Ii įmokėti $2,900, likusius paoal su- 
i lyginio. Farma labai puiki Wiscon- 
'sino viduryj. Yra nemažas 
beliu ir uogų.

DARBININKO prie mašinos su ___________  __ ____
prityrimu prie medžio darbo. Ge- j0> taipgi darbininkų kieme sengele- 
riausia mokestis. 

Atsišaukti
MAY MFG. CO.

6109 So. May St., Chicago.

REIKAIJKUJA siuvėjų, aplbąigė- ga 
jų ir pngelbininkių prie šlebių. 

JOS. ROTHSCHILD
30 N. Michigan Avė., Chicago.

Į VAIKŲ 16 metų amžiaus ir senes 
Inių j ofisų; $12 pradžiai; gera pro

JOHN SEXTON & CO.
352 \V. Illinois St.

RAKANDAI sodas u-

REIKALAUJA vyro prityrusio at-j 
matų kieme, kurs moka su žirklė-1 t____ ___ _ „__ _____
mis karpyti geležį ir skirstytiją;!G^oVVku^s’^sekiyčioį setų, varto-1 
l — — — — — — — V/ 4 A 4 4 J ♦ V * k •• • J ^4' * •
96 mylios nuo Chicagos, gražus mies-. ivc|.sti (ai.)gi pratuštinti daug ki
tas gyventi. Platesnėms žinioms ra-'1 .... . -1.—^n.._
švk angliškai šituo adresu: DIXON 
IRON MF.TAL CO., 609 VV. Third St., 
Dixon, III.

----- ----- -——u llukų.
TIKTAI SI MENESI. I Rašyk arba telefonuok Central 

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 8927. ,.,^,,,,0
M. J. AUGULIS

pa^tovus darbas atsakančiam vyrui. .t dienų, vertas $175. Mes esame 2317 Washington Blvd. Chicago, III
BARGENAS

PARSIDUODA naujas didelis inu-tų seklyčios setų vėliausios stailės.
i
fonografas. PRISIUNčIAME l'^'inrie 53 gatvės, su akmens porčiais, 

trimingai ir asla kiaurai aržuo- \VESTF.RN l'LRNITURL S1ORAGE j0 Namas turi būti parduotas grei- 
2810 Harrison St. tu nors pigiausiai. Troy Street 

yra antra gatvė į rytus nuo Kedzie 
Avė. Milintjs vištas ir karvę laikyti 
čia ras geriausią vietų.

CHAS. Z. URNICK,
154 W. Randolph St., Room 19

Mes taipgi ’V<n?' rin*s namas, 5249 So. Troy St. arti

REIKALAUJA lietuvių pardavvė- 
jų. Gera mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbų. Platesnėms žinioms Į 
ateikite į Room 4, 1809-13 So. Loo
mis St., L. G. Zavadil, vedėjas.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne
daliomis nuo 10 iki 4 vai.

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

I1ERMAN H. HETLER

2901 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJAUS

PAGABUS VYRAS
Su šiokiu tokiu račiaus prityrimu. 

Nuolatinis darbas.
CONLON ELECTRIC VVASHER Co.

19 gat ir 52 Avė., Cicero, III

SEARS ROEBUCK & CO

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtinų pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 

į kambario eilės, aksominiai kilimai,
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $55 sikrc- 

< kordais ir deimantine adata.
Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
T“?

pardavimui

NORI PIRKTI

ŠVARKŲ ŠAPĄ.
SIUNTIMO SKYRIAUS

DARBININKŲ
Darbininkų ir Trokerių prie 
darbo musų siuntimo 
skyriuje.
Skirstymui ir kilnojimui 
freitinių ir ekspresinių 
siuntinių.
Gera mokestis. Valandos 8:00
4:45. Subatomis iki nietų.

SEARS ROEBUCK & CO.’ —---------
Homan Avė. & Arthinffton St. H. N. MARX & CO.

---------- ----- I 900 W. JACKSON BLVD.

iki

I
Mokės pinigais už švarkų š> 

pų ir samdys dabartinį savinin

kų kaipo formanų.

RFIKAITNGAS kriaučlus prie vy
riški) naujų drabužiu. Gera mokės- • 
tis ir darbas ant isadns. Atsišaukti.

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

MOKYKLOS

j Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas moki u a 
mas padarys jus žinovu į trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geria» 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimų kuomet Jus mokysitėt

Elektra varomos mažiuos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mi» 
rų — bile stailės arba dydžio, ii bl 
le madų knygos.
MASTBR DESIGNING RCHOO1

J. F. Kaanlcka. Perdėtinfa 
190 N. STATE STREET. CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Haisted st, 2407 W. Ha 
diaon, 1850 N. We11s st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Vetrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phnne Seeley 1643

SARA PATEK. PirmininH




