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Baltjurio valstybių viltis:' 
Jungi Vaisi, ir Anglija

Šveicarija atsisako blo- 
kaduoti Rusiją

Kurdai užpuolė Jungti
niu Valstijų misija

Bet ryšius su Rusija ji jau se
nai pertraukusi.

KONSTANTINOPOLIS, spi 
16. (suvėlintu) Jungtinių Vals
tijų Misijos Arm nijon vadas, 
generolas Harbordus, čia buvo 
iškilmingai priimtas po to, kada

švc/ica-
rijos valdžia šiandie nutarė lie
pei lidčli prie bendTo visų neut- jum pavyko ištrukti iš gaujos 
ralių šulių atsakymo taikiniu- j banditų, užpuolusių jo misiją 
kailis į jų pakvietimą dalyvauti 
blokadoj prieš sovietų Rusiją. 
Karlu jKireikšta, kad Šveicarija 

J jau senai pertraukusi visus ry
šius su ten esančia • valdžia ir 
kad dabar tarpe jos ir Rusijos

Amerikos maistas Viborge,Sj^“j,>iv<,rfinnn’

Taip sako Lietuvos valdžios 
atstovas

True translation filed w<th the pn«t. 
inastvr at Chicago, IU. Oct. 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
BALTJURIO VALSTYBIŲ VIL
TIS: JUNGT. VALSTIJOS IR

ANGLIJA.

True translation filed w»»h the pnx». 
niastrr at Chicago, III. Oct. 24, 1919 
as reųuired b y Ihe act oi Oct. b, 1917

Uždarė Austrijos rube- 
. živ

Taip sako Lietuvos valdžios at
stovas.

Nori apsigint nuo Šveicarijos* 
pirklių.

j netoli Ararato kalno. Misija 
grižo iš Erivano.

Viena dalis misijos buvo už- 
alakuota ir paimta belaisvėm 
kurioj ji išbuvo per kelittdą va-1 
lam’lv.. 
diena.

i turkai
į Šaudė į važiavusius antkanobi- 
liais amerikiečius ir keli jų vos 
vos ištruko nuo mirties.

Užpuolinuis padaryta, kada 
misija vyko Araxes’o kloniais. 
Bet amerikiečių laimei ataka 
buvo pradėta tada, kai genero- 

Ai bu mes streikuosime — sako Harbordo automobilius jau 
angliakasiai. l,nrv P"sidkV« lygumos, einan-

čios į Erivanaą. Manoma, kad

Angliakasiy streikas 
neišvengiamas

IŠPILDYKIT MUSŲ REIKALA
VIMUS.

sp. 23. -KOPĖ?
Lietuvos
ne. Jurgis Savickis, šaiiulie čia 
pareiškė. jogui Baltjurio valsty
bės turinčios pamoto bijotis dėl 
Kolėako ir Denikino kariuome
nių pergalės. Balt gvardiečių

luaujontsioms valstybėms, ka
dangi tie rusų generolai nelin
kę pripažnti tų valstybių.

.Atstovas tečuius pareiškė vii

VIENNA, sp. 23. Voralber- 
<Jo provincija nutarė uždaryti 
savo sie.iu.ls j Šveicariją. Tai 
(teito, kad neprileidus šveicarų 
pirkliams pirk ties čia visokių 
reikmenų Šveicarijos pi ugnis, 
kurių vertė, palyginus su Austri 
jos kronu, nepaprastai sukėlė 
kainas, taip kad vietos gyvento
jai nebepajiegia įpirkti.

Plieno darbininku 
streikas

Policija šaudo streikininkus.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III. Oct. 24, 1919 
as re<|jiied by the ;ut of Oct. 6, 1917

Vokiečiu juodašimčiai 
.. vienijasi su lenkais..

Lloyd George 
sumuštas

Tai atsitiko rugsėjo 30 
Misiją užpuolė kurdai, I
H tatarai. Užpuolikai

*ii\plns apginti Bulturio vals
tybe nuo kiekvieno naujosios 
Rusijos pasikėsinimu ir tuo bu- 
<hi užtikrins tų šalių, neprlkkiU- 
sotmybę.

Triip trnn<;Hlinn filc<l wilh the pnsf- 
master at Chicago, III. Oct. 24, 1919 
as retiuircd I v Ihe a< t of Oct. 6. 1917

Rusijoje
NAUJA PERGALĖ — 

DEN1KINUI.
True trao*’oU«»n fi.le'’ w»lh lh» 
inuster at Chicago, UI. Oct. 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKOS MAISTAS 
VIBORGE.

Sumušė bolševikus ties Volga.

Skiria jį Petrogradui — 
miestą užims generolas 
nič.

kada
Jude-

o?KOPENHAGENAS, sp.
Telegrama iš Helsingforso ’a- 
ko: Amerikiečiai valkar pradėjo 
Įrasirengiinų pasiusti 9000 tonu 

maisto iš Viborgo į Petrogradą 
jo gyventojams, šeši tūks

tančiai tonų bus pasiųsta laivu, 
o likusieji pirmutinuoju trauki
niu bėgiu dvidešimts keturių 
valandų po to, kada Petrogra
das bus užimtas. Kareiviai ser
gsti geležinkelio stotį, kad ne. 
prileidus užgriebti ten esantį

bevieliu telegrafu.

nuiista.

True translation filed with the poni- 
incster at Chicago, III. Oct. 24, 1919 
as reąuired by the act of Oct. S. 1tl7

Belą Kun pabėgęs į 
Italiją.

Ten skelbiąs “naują revoliu
ciją*’.

BERLYNAS, sp. 23. — Ber
lyno Tageblatt gavo iš Genevos

Vengri jd3< dik ta torius, ištruko iš 
internavimo stovyklos Viennoje 
ir nukeliavo Italijon, kur jis dir
bąs naujo revoliucinio judėji
mo iššaukimui.

LIAUDIES KURSŲ 
LEKCIJA ŠIANDIE.

šiandie, kaip 8 vai. vaka
re, Aušros svetainėj — Liau 
dies Kursų lekcija: naujoji 
istorija. Mokiniai prašomi 
ncsiveluoti. Norintis Įstoti, 
prašomi ateit dar prieš 8 
v. ir pasimatyt 811 mokyk
los vedėju.

LONDONAS, sp. 23. — Gene
rolas Denikinas ir vėl sumušė 
bolševikus — Volgos apieiinkej. 
Sovietų kariuomenė nuvyta ne
toli Kainyčino, esančio į šiaurę 
nuo Garicino. Tokia žinia čia 
gauta iš geneorto Denikino kva- 
tieros
Bolševikai irgi sakosi pergalėję 

— Denikini).
Iš antros pusės, sovietu val

džia saiko, kod jos kariuomenė 
sulaužiusi generolo Denikino 
armijos kylį, kurį ji padariusi 
savo besi verži m u prie Maskvos 
— šiaurės link. Kaimai Sievska 
ir Kroiny patekę bolševikams. 
Sakoma, kad Denikino kazokai 
toj apieiinkej yra vejami pietų 
link.
Mušis už Petrogradą dar tęsiasi.

įširdo, kad pietuose ir pietva
kariuose nuo Petrogrado šiaur
vakarinė rusų armija daro šio- 
kį-tokį progresą. Žinios, kurios 
čia gauta, tečiaus rodo, kad 
bėgiu kebų pastarųjų dienų ge
nerolo Judeničo armija nedaug 
tepafidysfriusi į priekį. Kartu sa
koma, kad šešdas ir pusę mylių 
atstu nuo Petrogrado dar vis 
eina atkaklus mušys. Sovietų 
valdžios kariuomenė, sako at
vykusi iš Maskvos į Petorgradą 
ir jau dalyvauja mūšy j.
Bolševikų laivai užbėgo ant mi- 
pų; žuvo 346 raudongvardiečiai.

STOCKHOLM, sp. 23. — Trįs 
Smitai ir keturiasdešimts šeši 
raudongvardiečiai jNiskendo, ka
da du bolševių 
torpedų naikintojai 
bego ant minių, 
si tiko po to, kada 
tondijos įlankoj, praeitą uitar- 
ninką bandė užpult estų ir ang
lų laivus. Laivai užbėgo ant 
minų ir tuoj paskendo. Tai sa- 

,!ko oficfialis Esto'nijoe praneši
nąs.

laivai —
— už-

jie Fin-

WASHINGT0N, sp 24 _  leiKu nuvęs piumuts,
I-Iiitv.1 Minp Work<Ts' unijos »>u(ų jį suhtiikė ir rei-
viršininkai vakar griežtai atsi
sako atšaukti am/liakasiu strei
ką pirma negu jie gaus užtikri
nimo, jogei darbininkų reikala
vimai bus išpildy! 
m o, kitaip sakant 
streiko deiybomis 
pats darbo sekretorius (minis-? 
teris) \Vilsonas. Pastarasis rei
kalavo, kad angliakasių unijos 
viršininkai sutiktų pra
tęsti streikui nužymėtą laiką ir 
pradėtų su samdytojais derj'- 

Imis. Bet kad samdytojai iki 
šiol dar nerado noro nusileisti, 
tai unijos viršininkai atsisakė 
išpildyt darbo sekretoriaus rei
kalavimą. Unijos viršininkai sa^ 
ko, kad šitoks jų nusileid'iimas 
reikštų tą patį, kaipir pralaimė 
Ii s t reiki}. Nes samdytojai nie
ko kita ir nenorį, kaip prat‘sti 
jį (streiką) iki sekamo pavasa
rio. O tada, kai reikalavimas 
anglių bus daug mažesnis 
visai at*Vfci»kyt išpildyt darbi
ninkų reikalavimus.

Unijos viršininkai sako, kad 
jie duoda samdytojams progos 
“apsimislyti“ iki lapkričio pir-1 
mos. Jeigu iki to laiko jie ne- 
ptireikš noro i»n-
gliakasių streiką gražumu 
darbininkai mes darbą ir save 
samdytojus palenks spėka, strei
ko spėka.

Unijos viršininkai kol kas dar 
tebėra W'ashingtone, kur jie bu
vo nuvykę, kviečiami darini se
kretoriaus Wilsono. Jeigu bė
giu kelių sekamų dieni’ jie ne
gaus rimto užtikirininio (sam
dytojų) kai dcl užbaigimo strei
ko, jie apleis Washingtoną •

Manoma, kad tas užpuolimas 
į_ ivyko todėl, kad gaujos, kurios 

dabar kariauja su armėnais, ne
si tkėję juos esant amerikiečiais. 

: Po to, kada banditų viršytos tik 
jogei suimtieji 

lyra unv‘ri.kiečiar, jie tnj*) pa- 
liuosuoti ir kartu sugražinta jų 
automobiliai ir veik visa atim
toji savastis.

Atšauki 
užbaigimo i rtJ 
reikakivo • ra* sužinojo.

rengti savo armiją prie

Jeigu streikas kils, tai jame 
dalyvaus nemažiau kaip šeši 
šimtai tūkstančių darbininkų.

REAKCIONIERIŲ BAIMĖ.

ATLANTIC CITY, sp. 24. — 
Vakar čia prasidėjo metinė in
ternacionale vaisbininkų konfe- 
renciijią. Be kata joje pasakė 
stiprų spyčių tūlas Eugene Sch- 
neidcir, franeuzų delegacijos pir
mininkas. Jisai graudeno susi
rinkusius vaizbininkus stvertis 
vsų galiimų įmonių “raudonųjų“ 
naikinimui. Girdi, jeigu “ne
apsižiūrėsime laiku, pasaulį iš
tiks tokia anarchijų, kokios dar 
niekuomet nebuvo.
lyse veikią Lenino agentai ir 
jeigu jų niekas nesuvaldys* tai 
galų gale jie savo tikslo! atsieks. 
O tada visokiai Žmonių pažan
gai ir jų gerbūviui afeils neiŠ- 

’ vengiamas galas.
•H

Visose ša-

WASH1NGTONO KOMEDIJA 
DAR TĘSIASI. »

Industrinė konferencija gal ap
sieisianti — be darbo grupės.

WASHINGTON, sp. 23.
Darbo ir kapitalo konferencija 
nepulk Tiksianti. Nors darbo 
grupė, Samuelio Gomperso va
dovaujama, ir nemananti grįžti, 
bet jos vielą galėsianti užimt - 
“pulblikos“ grupė, kuri kartu 
atstovausianti ir darbą ir kapi-

Nors dar nežinoma, ką darys 
vadinamoji kapitalo grupe, bet 
konferencijos darbos dėlto ne
turįs būt užmestas. Sekretorius 
Save. Vitk.ar papraAe publikos 

grupę, kad ji pasiliktų, ir mano- 
mia, kad ji pasilikas. O kartu 
su ja gal būt sugrįšianti ir ka
pitalo griųjė. Tada —

Kad pakrikusioji konferenci
ja nepalk riktu — to reikalaująs 
ir pats prezidentas.

Vis dėlto, esą vilties, kad bu
sią surasta būdų, kad sugrąžin
ti į konferenciją ir darbo gru
pę. Ji dar yra Wasliingtone ir 
tariasi tad tarp savęs tai su pa
vieniais kapitalo ir “publikos 
grupių nariais.

YONGSTQWN, O. sp. 24.
* Policija ir mušeikos veikia. Va
kar rytą čia peiliai j *a mirtinai 
pašovė du streikininku ir vieną 
nežmoniškai primušė. Vicivisl 
pašautųjų, Joachim Magapono,' 
jau nirštas, o kitas, Giuseppej 
Fagio, gulįs ligoninėj be sa-

, menės. Jis irgi mirsiąs.
Minėtieji streikininkai lapo 

pašauti neva todėl, kad jie ban- 
i dę padegti namus, kuriuose gy
vena streiklaužiui. Bet lai esąs 

, melas. .Streikininkai ten vaikš
čioję p i kieta vin no tikslu ir nė 
ivm.i'nę atlikti tai, kas j'iemb 
primetama. Policija gavusi 
progos atmonyti jiems todėl, 
kad kiek laiko atgal kažinkas 
ištiesę ten buvo padegęs vieną 
butą, 'faigi neva gindkmia bu
tus nuo tariamųjų padegėlių įx)- 
licija ir atliko tą biaurų darbą.

Keletas streikininkų jau yra 
areštuotų ii* kaltinamų tai dvi 
bandymo padegti butus, tai vėl 

įiešiojimosi su savim ginklų.
To n veizint, streiko padėtis 

čia nr'lsim.aiiniusi. Milžiniška 
dauguma darbininkų nė nemano 
grįžti darban. Dirbtuvėse dir
ba būrys st reik laužiu, daugiau
sia iš kitur suverbuotiu

“Didelės riaušės” Cantone.

ma iš (zintono sako: Vakar čia 
ištiko (tidlelių riaušių, 
kariai ir automobiliai
gabenta darbininkus į United
Alloy Steel Korporacijos dirbtu
vę, buvo apmėtomi akmenims

kuriais

vavo šimtai streikininkų ir jų 
šimpa tiza torių. Daugybė gat-

žmonių sužeista. Policija te- 
čiaus veikiai padarė tvarką ir 
areštavo vieną svetimšalį.

Taigi iš didelio būrio riauši
ninkų tik vieną tesuaręstavo. 
Didelės, matyt, buvo tos riau
šes“.

Daugiau kareiviu Garyj.
GARY, IND., sp. 24. — Vakar 

čia atvyko dair vienas būrys ka
riuomenės. Tai buvę reikalin
gą IKiduryli todėl, kad streiki
ninkai iššaukti “bc-

tvarkę“. Tvarkos darytojai p- 
darė naujų areštų. Penki strei
kininkai suareštiio I i.

“Pittsburge ramu“.
PITTSBURGH, Pa., sp. 24. 

“PittsbuTge šiandie ramu“ 
sako telegrama. Valstijos poli
cija vaikšto gatvėse ir sergsti, 
kad įpykę svetimšaliai streiki
ninkai nesukeltų riaušių“.

Streikininkų komitetas taip
jau paskelbė, kad: “padėtis nc- 

Darbininkai ne
grįžta darban. Kompanijos ver
buojąs! skebų iš kitų miestų“.

;jau pasKeme 
/ atsimainiusi.

DENVERIS UĖ PENKIŲ 
CENTŲ TRANSFERĮ.

Gatvekarių darbininkai strei
kuos.
DENVER, COLO., sp. 24. - 

Denverio pilidčiai-balsuotojai va 
kar nutarė, kad gatvekarių kai- 
nuo turi pasilikti tos pačios — 
po penkis centus nuo pasažie- 
riaus. Mat gatvekarių koinpani 
ja, kada jos darbininkai pa rei
kalavo didesnių algų, tuoj krei
pėsi į miesto tarybą prašymu 
leisti jai padidinti važinėjimosi 
kainas, nes kitaip ji turėsianti 
nusibanknityt. Prieš balsavimą 
tečiaus pasirodė, kad gatvekarių 
kompanija visai nėra tokia 
biedna, kaip kad ji sakosi, ir 
reikalavimas tapo atmestos.

Komipainja dabar sako, kad 
darbininkams al'gfo ji nepadadi- 
sianti. O gatvekarių darbinin
kai siako, kad jie streikui. 
Streikas prasidėsiąs Sekfcmą se- 
rėdą, spalių 20 dieną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
as recpiircd by the act of Oct. 6,1917

SINN FEINERIAI ESĄ 
PABLUDELIAI.

Taip sako generolas French.
I •

LONDONAS, sp. 23. — Fieid- 
maršalas viskontas French, da
bartinis Irlamiijos gbneral guber 
nia torius, praeitą naktį laikyto j 
kalboj Chclshire aštriai atakavo 
Irlandijos sinn fcinerių valdžią. 
Be kita jisai pasakė:

“Savavalinigoji, nelegalė ir pa
blukusi sinn feinerių valdžia sa
vo žinioj turi didelę slaptą ar
miją, vadinama “Irlandijos 
liuosanoriais“, prie kurios Šlie
jasi žudeikos, skaitantis savo 
poringa žudyti kareivius ir po
liciją, kurie drįsta pasiteimKti 
dėl jų užsiėmimo. t

Eina užgrobti Latviją.
ATSTOVŲ BUTAS ATMETĖ 

SVETIMŠALIŲ BILIŲ.

BERLYNAS, sp. 23. — Nepri- 
k La u sc nu ųj ų sočia Idem ok ratų

Į partijos organas Berlyne, Frei- 
iheit, pranešu, kad vienas regi- 
! mentas vokiečių kareivių, ser
gėjęs Vokiečių-Lenkų sieną 

J horne, pasekė Angerburgo 
jaegerius, kurie pradžioj spalių 

. mėnesio parėję Prūsijos sieną ir 
prisidėję prie geležinės vokiečių 
divizijos Latvijoj. [Taigi tas re- 
gimentas perėjo į Lenkų žemę ir 
iš ten, veikiausia per Lietuvą, 
eis j Latviją, kad ten prisidėjus 
prie veikiančios reakcionierių 
gaujos, tykančios užgrobti Lat-

True translation filed with Ihe pnst- 
inaster at Chicago, III. Oct. 24, 1919 
is reipiired by the r< i of Ori. G, 1917
SIBERIJOJ SIAUČIA ŠILTINĖ.

WASHINGT()N, sp. 23. — 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
perdėtinis Siberjoj, Dr. Teuslcr, 
valstybės departamentui prane
ša: Kaimuose netoli Trans-Sibe- 
rijos geležinkelio linijos, nepa-

Premieras, gal būt, bus privers
tas — rezignuoti.

LONDONAS, sp. 23. — Atsto
vų bute šiandie valdžia tajio su
mušta 72 baisų dauguma. Tai 
dvi pataisos prie vadinamojo 
svetimšalių biliaus. Bonar Lo\v 
ant vietos padarė žingsnių ati
dėti visokį tolimesnį svarstymą. 
Bonar Yow sako, kad valdžia 
dlel šito pralaimėjimo dar turė
sianti pasvarstyti ir nutarti kas 
reikės daryt. Jo pasųlynuis 
priimta. Atstovų buto posėdis 
tuo bildu tapo partrauktas iki 
sekamo pinedėlio.

Balsavimas, kuriame valdžia 
tapo siunušta, yra toks: 113 bal
sų už, o 185 — prieš.

Valdžios pralaimėjimas rodo, 
kad Lloyd George bus privers
tas reikalaut, idant atstovų bu
tas |ia>reikštų jam pasitikėjimo. 
Tas balsavimas, sj>ėjama, nu-

Lloyd (ieorge’o ministeri-vers

- , True translation filed with the per
prastai siaučia šiltinė. Serga irjmaster at Chicago, III. Oct. 24, 1919 
pabėgėliai ir patįs kaimiečiai. jas re<fhired by Ihe act of Oct. G, 1917 
Dr. Teuslcr prašo ūmios jiagel-1 JUNGT. VALSTIJŲ TAVORAI 
lios. Sako, kad Raudonojo Kry i 
žiaus išteklius darosi labai ap-!
ribotu, o gyventojai visiškai ne- Negali ju išsiųsti — dėl bloka- 
turi j ką kreipties savo reikalų! dos.
patenkinimui.

GULI UOSTE.

KOPENHAGEN, sp. 23.
Baftiko juros blokada daro di-

Tru» iransljl^Jilert.with. fl» pooi- Amerikc*
niaster at Chicago, III. Oct. 24, 1919; 1 y \ ,
as reųuired by the act of Oct. 0.1917 pirklytou su Baltjurio valstybe-

REIKALAUJA IŠDUOTI 
MAX LEVIENĄ.

mis. Keli tuksiančiai tonų ta- 
vorų topo atsiųsta į šį laisvą 
uostą. 1x4 negalima jų persiųsti

vii stovi prieplaukoj.

SURADO SENĄJĄ NOSĮ.

Daktaras sako, kad ji bus — 
allright.

L0ND0N, sp. 20. — Vienas
King Edwardso ligoninės dak-

VIENNA, sp. 23. — Bavarijos 
valdžia įteikė Austrijai reikala
vimą išduoti jai Bavarijos ko
munistų vadą daktaru Max I^e- 
vieną, kuris ištruko iš kalėjimo 
ir atvyko čia spalių devintą die- ( 
ną. Austrijos valdžia su juo ( 
pasielgė taip pat, 
kad ji pasielgė su
vusiu Vengrijos diktatorių 
Belą Kimu bei jo sekėjais. Ji taras andais čia padarė ytin pa
reikalauja, kad Bavarijos vai- sėkmingą. o|>eraciją. Buvo taip.

niišlcia i pripa<r*>dytv, visus Jaunas, ša uitus raitelis, William 
jo nusižengimus. . Hot>ertston, andai neteko nosies.

Bcjojant ant jo užkrito »to- 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS ROMO- . rns lan«° stiklas ir nukirto nasį.

i Raitelis Inoj nugabentas j li
goninę, vėliau pasiųsta žmogus 
sujieškoti nukirstą nosį. Dakta
ras apžiurėjo ją ir prisiuvė. Dak 
taras sako, kad nosies savinin
kas galįs nesirūpinti: ji prigy- 
sianti.

JE TEBESITĘSIA.

Nuostolių nėra.

ROMA, sp. 24. — Lengvas že
mės drebėjimas čia dar tebesi
tęsia. Pasak Florencijos obser
vatorijos dlirektoriaus, Alfam, 
jisai dar tęsis apie savaitę laiko. 
Žcunės drobėj imas tolydžio trau
kiusi šiaurės link. Iki šiol Ro
ma nuostolių dar neturėjusi. 
Tik gyventojai labai nerimau
ją. Kai kurie, bailesnieji, nak
voję jm) atviru dangumi.

IŠVEŽIOTOJŲ STREIKAS 
NEW YORKE PASIBAIGĖ.
NEW YORK, sp. 24. — New 

Yorko tymsterių ir šoferių strei
kas už^ilMŪgė. Internacionale 
tyimtcrių (išvežiotojų) ir šofe
rių unija nutarė atšaukti strei
ką po to, kada Jungtinių Valsti
jų geležinkelių administrato
rius, Walker D. Hines, pagrū
mojo atsiųsti kariuomenę, kuri 
butu užėmusi streikuojančių dar 
bi ninku vietas ir sulaužiusi jų

WASHINGTON, sp. 24. -- 
Geležinkelij kompanijos krei
pėsi į J'ungt. Valstijų geležinke
lių administraciją reikalavimu 
ūmai padidinti prekių vešioji 
mo kainas. Saka, kad jų rei
kalavimas busiąs išpildytas.

APSKUNDĖ DEL DVIEJŲ 
CENTŲ.

BROCKTON, Mass. sp. 21.
Visa ko, Dovidas Rabovsky rei
kalauja, tai kad Georgės vaistir 
nes savininkas sugražintų jam 
tuos du centu, kuriuos jis netei-

jis ten gėręs “aiskrymą”. Ka
dangi vaistinės savininkas ne
sutiko gražinti juos gerumu, tai 
Rabikovsky patraukė jį tiesom 
Dabar teismas turėsią nuspręsti.

Šiandien
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- 
«! Įžanga djikai.

Kviečia Chieagos LSS. kp. 
Komisija.
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Tegul.
“Tegul... Juokinga!.. Nu, te

gul ji eina. Nejaugi nėra pa
saulyj moterų! Taip. Yra daug 
kitų, nepalyginamai gražesnių, 
inokytesnių ir, be to, daug tur
tingesnių.

“Nugi, dabar aš jaučiuosi vi
sai liousu.

“Liuosu? Tlup, savyj aš ta
tai jaučio. Turbut ji man buvo 
didelė, didele našta...

“Bet, tai negalima. Aš jų 
taip mylėjau. Jaučiausi neiš
reiškiamai laimingas, o ji taip
jau.

“Ne, tai negalima!
x “Vis dėlto, ta laisvoji atjau
ta! Jaučiuosi esąs liuosu, yl 
paukštelis melsvose dausose’*...

Taip galvojo jaunuolis, žings
niuodamas mažame penktojo 
augšto kambaryje. Valandėlę 
vaikščiojęs jis sustojo, pažvel
gė laikrodėlin, ir vėl pradėjo 
žingsniuoti.

“Hm — tęsė jis - nutrauktų 
minti. — šiuo laiku aš visuomet i
ją aplankydavau... Įdomu, ką 
ji nūn veikia? Kas lankosi pas 
ją dabar? Et, paikas įsivaizdi- 
nimas! Nu, tegul ji elgiasi kaip 
tinkama... Tegul pas ją eina 
kas tinkamas. Man tai nesvar
bu. Visai... Man minai visi ke
ltini atdari. Visi... Liuosas, yt 
sparnuotis mėlynose dausose!... 
Naujos) atjautos... nauji įspū
džiai... Puiku... Dhžnai aš bū
davau priverstas atsisakyti sa
vo užmanymu', bet dabar... Ha, 
ha. ha.! Dabar man visi keliai 
atdari... Visi!’’

Jis pastvėrė ploščių ir išėjo 
gatvėn.

“Bet kągi, ištiktųjų, ji nūnai 
veiktų? — skverbėsi jo galvon 
tos pačios mintis .

Neini ji manydamas kur eina 
jis atsidūrė ties josios butu.

“Viduj buvo šviesu. Ji namie. 
Bet ką ji ton veikia? ar viena? 
Apie ką *ji~hunaj svajoja ? Jos 
numylėtinis?... Nejaugi jis bu
tų pas ją? Nu, tegul! Tegul ji 
godžia, bučiuoja jį kaip kad ma 
ne... tegul’’...

Jį sukrėtė nejaukus šiurpas.
“Eit vidun? Susitikt ten su 

jos pasirinktuoju ir nudaigoti 
jį?... Kokia nesąmone-! Juk 
man visai nesvarbu.. / vis^i... 
Nejaugi pasaulyje nebėra dau-

*jr . U1U4A’
.kUo» .. 1 a-
.yiiuu. visa Uu tau maliesi

jum atsiseuo prie vieno sia- 
*enų kasibno puvemoj, iš kur 
^atėjot nųuyu punuKų ir orKesi- 
.ą. l'uuvpe ulucsl aiuus.

’ “Kiupir anuomet, kai mudu 
čia sėuejova... Ir vėl ji! Vėt
omi patrauktų!“...

Nervingai jis patvėrė atneštą 
olų.

“Ah! puikus alus... Slebėti- 
»iai gaivina!.. Čaikovskį grie
žia... Caikovskį aš mėgstu. Ir ji 
mėgsta Čaikovskį... Ir vėl jii 
tegul... Tegul ji mėgsta ką tiiir 
xama... Maji tai nesvarbu, 
ilm... Toji qama ytin graikš- 
d... Tik truputėlį storoka, šiaip 
^manoma... Ten, ve studentas 
4tirtuoju, turbut su kursiste. Įdo
mu!..., Liemeninga kursistė •— 
Kas tokia patraukiančio... Gra
žuolė moteris — briliantas... 
Graži, mokyta moteriške — ga
tavas, briliantas... Tarytum ma 
no Marė... Ech!...<Nu, tegul... 
Bepartyviškai... mokslingai... 
Marė juk nėra tokia gražuolė, 
bet mane ji patraukia, tariant 
— patraukė... Yt burtininko 
lazdelė... Niekuomet aš neuž
miršiu gną vakarą... Niekada!., 
lai buvo čia, šioje vietoje... 
Ei, tarne!“

Jlis užmokėjo kas pridera 
ir skubiai, nervingai pasitrau
kė. Ėjo, tarytum norėdamas iš
trukti nuo savo minčių ir at
jautų. Bet jos, yt musįs kaitrią 
vivlį-’os (feną, sekė paskui jį 
ir spengdanios pynėsi jo galvo
je.

Už valandėlės jis atsidūrė ka-j 
fcšanlane.

“Ha! Įspūdis... Jaunieji pli- 
kakačiai žiuri bale ta n. Jų tar
pe matosi pražilusiu,. Nejaugi 
nnan neprisidėti?... Anava, ir 
architektas... šaunus žmogus! 
Ir dar visai jaunas... Bet jo 
galva tarytum nučbliuota.. Pas 
iį, ant stalo, šampanas... O jo 
bendre. — tarytum pasakiškoji 
Helena!... Kaip.jjs jon.... siekei-, 
’ijasi... Ypatingas žvilgsnis' 
Rodos jis norėtų pasakyti:

“Tokios, kaip tu, man jau vi
sai nusibodo. Bet aš tik {jaip 
sau, dėl visko’’.. .

“Bet ir aš lik taip sau, dėl vis
ko... Aš» nujaučiu, kad tu turi 
storą dclmoną. Bet dabar jisai 
nūn nevisai reikalingas... Niek
šas...’’ taip, rodos, kalba josios 
šypsą ir akys, kurios žėri aiš-

ginu moterų!’’ 'Idai ir šaltai, kaipir josios bri-
Už valandėlės Jisai atsidūrė j liautai.

Ikyriųjų minčių alinamu* ji
sai ir vėl atsidučė ties Marės 
butu,

“Yt užkerėtas’’, jis vos girdi
mai sukuždėjo ir įslinko į ma
žą darželį šalia Mares buto, iš 
kur buvo galima matytli butą 
ir Marūs langą.

“Vienok, kodėl aš pabėgau— 
nuo anų moterų? Kodkd?.. 
Man prisiminė Marės žodžiui. 
Mane persekiojo padorumo jaus 
mus...

“Taip, Mares žodžiai... Bet 
J

ką gi ji minai veikia? Bučiuo
ja savo numylėtinį?..

Stiprus šiurpas supurtė jo kū
ną.

“Eit vidun ir nušauti ją? Ne, 
'ai nepridera... Dėlei jo aš ne
privalau sutepti savo rankas.

“Bet užkariaut Marės širdį— 
ar jis privalėjo? Cha, cha, chal.. 
'Saturne tave iš jos ir pats ją už
valdė - jo širdyj kažinkas ai
triai tyčiojosi.

“Bet ar jis tam kaltas? Marė 
kalta. Be to, kuo jinai geresnė 
už tas moteris, nuo kurių aš tik- 
ką pabėgau? Nugi... Vienas, 
kitas, trečias... Bet jos? Jos 
tik netaip dažnai...

“Tuščia... tuščia!... Kokios 
niekingos mintįs! Kaip aš drįs
tu apie ją šitaip manyti... apie 
Marę... Josios siela tyra, skais
ti ir gili, tarytum giedrus vi
dudienio dangus...

“Dabar ji myli kitą... Tegul... 
Man tai nesvarbu... Kad tik ji 
laiminga... Aš — lik josios lai
me“. ..

“Bet mudviejų bendrieji tiks
lai? Mudviejų veikimas?... Mu
dviejų idealai.. . Jie turėjo mu
du jungti — amžinai. Cha, cha, 
cha!’’...

Žiburys josios langė užgeso.
“Tuoj, tuoj jisai išeis — su- 

tvyske galvoje mintis. Tuoj aš 
pamatysiu tą, kuris ni|'i|ti iš

plėšė Marę.. .
Jisai stebeilijos į namo duris, 

bet jos neatsidarė.
“Marė viena... ilsis. Ne, žiu 

— ji atidaro langą ir kvėpuoja 
'vra, kvapsningą nakties orą... 
Mariutė!..

Jisai pažengė porą žingsnių 
r, tarytum įgiltas, pašoko at

gal, įsėdo vežiman ir nuvažiavo.
“Bėgt iš šios vielos!... Bėgt 

tuo savo minčių, jausmų... Bet 
kur?.. . Visur jos įdurmu ver
dasi. Visur“...

Ant bulvaro pasįgirdo juo
kias.. . Ar tai nebuvo Mare?

Moterų šešėlinai slinko epušių
□aveniu. Juokui... Tarytum
Marės juokai... Ne, josios čia

Graži 16 per 20 colių Plieninė Gfeviura 
Buvusio Prezidento Teodoro Roosevelto

yra autentinė kopija orig nalės graviūros, kuri kabo 
Kongresinėje Skaitykloje Wa»hingtone, DC.

Kuomet pasibaigia Suv. Valstijų prezidento laikas, 
tai padaroma plieninė graviūra ir pakabinama kon
gresinėje skaitykloje Washingtone D C. Tos graviū
ros kokias mes daliname dykai yra nuospaudos pa-

• darytos nuo originalių plieninių atlajų.

Permainydama vardų gatvės; prie kurios stovi ši
ta sankrova iš dvyliktos į Roosevelt Road, Bendroji 
Chicagos Taryba turėjo omenyje didelį patarnavi

DYKAI
mą, kurį Teodoras Rooseveltas suteikė Amerikai 
praskindamas takus vakaruose ir tuos augštus ame- 
rikonybės idealus, kuriuos jis skelbė ir praktikavo.

Šita sankrova, didžiausia prekių įstaiga prie Roo
sevelt kelio pagerbimui atminties p. Roosevelto duos 
dykai kiekvienam pirkėjai subatoj augščiau aprašy
tosios* graviūros kopiją pas transferinį stalą ant 
antro augšto.

ALKOHOLIS intrynimui 
ir prausimai dviejų dolerių 

butelis už

$1.00

The
12 Street Store

T^e^anea^

TT
hALSIED SLcorf^tatVUJ MMD

PASTEBĖTINAS NEGIRDĖTAS IŠPARDAVIMAS

Siuntimas daiktų Europon yra nau
jas patarnavimas musų krautuvėje The 
121h Street Store. Daiktus dabar gali
ma pasiųsti i daugclj Europos kraštų. 
Mes pasirūpinsime supakuoti Čia nu
pirktus daiktus persiuntimui draugams 
ir giminėms senojoj tėvynėje. Pasi
teirauk pas persiuntimų stalą (trans- 
fer desk) ant antro augšto.

SIUTU-KOTU-DRESIU^1

Moterims, Mergaitėms ir Pilnakunėms Gražuolėms po $29.75
Tai ne vien tik kaina — nors kainą jau yra juokingai žema — bet y- 
pae puikumas tavorų, kurie yra duodami už $29.75, verčia visą mie
stą kalbėti apie tą gatavų drabužių išpardavimą Dvyliktosios Gatvės 
Krautuvėje. Iš viso miesto, iš visų pakraščių šimtai pačėdlyvų mote
riškių skubina nepraleisti progos pasinaudoti iš garsaus išpardavi
mo naujų rudeninių drabužių, kurie verti vra iki $50, o parsiduoda 
až $29.75.

Tai nestebėtina, kad minios žmonių ATEINA ČIA. kada mes pralen- 
kerne visus kitus Storus DAVIME GERU IR VERTINGŲ TAVORŲ 

$40.oo $45.oo ir $50.oo
Nauji Rudeniai Drabužiai

Dabar parsiduoda viena*žema kaina! Po

vie.šąj; ne sodne, kur griežė pui
ki muzika.

“Na mat!.. Damos.*, gėlių

Didelės Protesto

Prakalboj
- j. ■ -.-.pą

Prieš plieno Irusio brutališku- 
mą ir deportavimus.

Rengia Pas. Pram. Darb. Unija 
601 Skyrius

MILDOS SVETAINĖJE
Pėtnyčioje, 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 į šitas prakalbas.
Kviečia visus Komitetas.

“Kad tai sužinotų Marė’’... 
Jis sudrėbėjo. “Ne, šičia nepri
dera mislyti apie Marę!’’

Jisai tarytum, girdi tylutėlį, 
švelnutį, mielą Marės prašymą:

“Tu neprivalai ten eiti... Ne
privalai šitaip daryti... Dagi, 
joigu tu manęs netektum, tu ne
privalai neprivalai su jomis 
užsiimti... Taip?... Pasižadėk.... 
Argi toks musų gyvenimo tiks
las?’*... '

Jis pašoko nuo kėdės ir tary
tum vejamas išbėgo į gatyę.

Jisai ėjo elektra apšviestu ša- 
lygatviu. Vienur kitur pasitik
davo smagią porelę, retkarčiais 
kelyj pasipaniodavo pavienių 
moterų, pasiuntusių jam ypa
tingų pastabų.

Bet mintjs.. . mintįs, tarytum 
didelis spiečius įkyrių musių, lė
kė pa skili jį. Jisai stengėsi lai 
nusikratyti. Bet kiekvieną kar 
tą jos ir vėl sugrįždavo ir sekė

tėra... tai negalima...
Jijė ieur nors mažame kam

barėly],triūsia, mokinasi, dirba.
“Godžia savo numylėtinį’’ — 

litrini atsiliepė širdyj.
Jisai iššoko iš ratų ir nuėjo 

epušių pavėnion, ten, kur slan
kiojo grikštųs, liemeningi mo
terų šešėbiai... Taip, jisai jau 
eina šalia vienos... Ji juokią^ 
>i... Vikriai ir lengvai ji piiėmū 
jį už rankos Bet tai nebuvo 
Marė...

“Šalin!“ jis norėjo sušukti ir 
atstumti ją nuo savęs. “Tu mei
lę pardavinėju.. už pinigą. Bet“..

Galvoj blykstelėjo nauja min
tis.

“Bet... kasgi neperka už pi- 
nifiil?...”

Kaitri jausmų banga pradė
jo siūbuoti jo kraują ir jam 
rodėsi, kad šalia eina Marė... 
Bet tai nebuvo Mrfre.

Tegul...
... Jiedu nuvažiavo...

Vertė K1—as. '

..Madingos moteriškės be abejo turės užsiganėdini n?,o sužinoti, 
kad pasiūlomi šiame išpardavime drabužiai yra padaryti ge-* 
riaušių fabrikantų šioj šalyj, — ir kad mados čia tokios pat pui
kios ir patraukiančios, kaip ir brangiausių modelių.

$40 iki $50. Siutai po $29.75
Kailiu frimuoli Puikiai pasiūti šilku pamušti 

Aptrimuoft karbatkinėnvs juostelėmis
SUvejtonai Vilnoniai Veliūrai Platdrobės Trikotinąi 

pevrona Kletkuotas Veliūras Yaloma audimas 
NAI JI R1PPLE STAILA1 ir ilgesnieji kolai yra parodymui — 

įvairiais mariniais kainieriais. Kiekvienas siutas yra puikiai 
kriaučiškni pasiutas, čia taipgi rasi naujų spalvų kartu ir ma
dingų sartų ir mėlynų spalvų pasirinkimui iš Įvairiu mieru. 
Pilnakunėnis Gražuolėms ir Moterims. Taipgi mergaitėms.

$40 iki $50 Kotai po $29.75

Jb

s 26-tas Iškilmigas
Apvaikčiojimas ir Balius

| Rengiamas SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS.
j NEDĖLIOJĘ SPALIO (OCTOBER) 26 DIENĄ, 1919 METUOSE
j MILDOS SVETAINĖJE Tarpe 31mos ir 32ros prie So. Halsted St.

ant trečių lubų,
Į * Pradžia 6 vai. vakare. ' Inžanga 25c.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsilankyti ant 
šio vakarėlio kur galėsite linkimai ir naudingai laikų praleisti. —Komitetas.

Silverlonai Vilnoniai Veliūrai Kerseys Pliušai 
Kristaltonai Plątdrobėa Klostyti silverlonai

Kailio kalnicriaia Modeliai Palaidais užpakaliais
Puihys kotai su juostomis Vilkti pamušti kotai

Nepaprastas pasirinkimas, kur .via keletas šimtų gražiu kotų, pa
dirbtų iŠ puikiausių rūbų ir puikių madingu spalvų. Iš šito pa
sirinkimo teikia atžyiueli kotus su didžiais kainieriais vadina* 
m,ai^ Nuhia taipgi ruonio ii oppossum kailio. Micro.s išsirinki
mui mažoms mergaitėms, merginoms, moterims ir piinakunėm > 
gražuolėms..*"

■1  .................... . ..................... .. ■ ■ -

$40‘ iki S50 Dreses po S29.75
čajnicB Trikotinąi Veliūrai Velvetai Džordželai 

Tafetos Serdžai Satinų koir.binacijos
Karbalkinės dreses ............. Kriaučių siūtos dresės

tyrinai išsiūtos poterėliais dresės
Dresių yra kąkioj tik nori spalvoj visuose smart staliuose pa
laidų ir apteųiplų. NJeriul jus dar netnalėle lokiu dailiu dre
sių ir tokie,i daugybėje madų. Dresių yra pasirinkimui kiekvie- 
n.mi reikalui. Visokiose mitrose Moterims, Mergaitėms ir Pilna- 
l unėms. ' . ^.į
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į’KORESPONDENCIJOŠ]
BETHAHEM, PA.

Iš Bethahemo darbininku judė
jimo.

Bethahem Steel Co. darbinin
kų streikas artinasi prie galo. 
Galima sakyti, kad darbininkai 
pralaimėjo streiką, nes didžiu-, 
ma darbininkų sugrįžo dirbti. 
Streikuoja tik nedidelė dalis 
mašinistų.

Pirmiausia pradėjo grįžti tie 
darbininkai, kurie yra labiau
sia išnaudojami, ty. “Ičberiai.” 
Jiems mokama 35c. valandai; 
dirbti reikia 12 valandų dienoj,
[š šalies žiūrint, atrodo, kad tai ButiniimflS mokintis 
nepakenčiamos darbo sąlygos, 
bet tie darbininkai turbūt |xiten 
kinti savo likimu, jei nenorėjo 
ilgiau streikuoti. O tuo tarpu to
kio darbo galima visur gauti.

— Petras.

ramiai: juokėsi ir kalbėjosi. 
Delei lo toliau stovintį* negalė
jo girdėti, kas kalbama scenoj.

Vakaras, reikia manyti, atneš 
kuopai gražaus pelno.

Musų aktoriai yra pasiryžę ir 
kituose miestuose kaip tai — 
Koyalton, Iii., Christopher, III., 
ir Frankforde, III. pakartoti 
“Macochą.”

Jeigu tų miestų kuopos arba 
draugijos norėtų surengti vaka
rą ir pastatyti “Macochą”, tai 
tegul kreipiasi šiuo adresu: S. 
Pariednis, R. I. Bos 72, Herrin, 
Illinois. — Tarnas.

žodis musų jaunuomenei.

WEAVER. ILL

Iš LSS. 256 kuopos veikimo.

ję laikraščiuose moksleivių bal
sus šaukiant ir raginant prie 
mokslo ir apšvietos, ir galima 
sakyti, kati tie šaukimai nepasi
liko bergždžiais. Daug jaunuo
liu nes atsiliepė i tai. pasekė nu
rodytus kelius, ir šiandie daug 
iš jų ar jau yra baigę kokią mo-

bos, rašto ir augštesnio išsilavi- 4 
nimo moksle, mes turėsime sun
kius darbus dirbti visą gyveni
mą ir visad nedatekliuj gyventi. 
T’as pats bus su mumis, jeigu 
mes grįšime į Lietuvą. Kiek mes 
žinome iš ypatiškų laiškų ir o- 
ficialių pranešimų lietuvių vald
žios, tai Lietuvoje būtinai yra 
t eikalingi mokyti žmonės, tic- 
? iog yra didelė stoka mokytų 
lietuvių, kurie galėtų užimti rašr 
liniukų ir mokytojų vietas. Ir 
jeigu patįs lietuviai negalės už
iminėti moksliškų įstaigų Lie
tuvoj, tai svetimtaučiai laikys šil 
t iš vietas, o lietuviai turės pu- 
i'imų arti.

Atsižvelgdamas į tokį lietuvių 
Į.udėjimig aš noriu atkreipti a- 
tydą lietuviškos jaunuomenės 
Amerikoj. Ypatingai tų, kurie 
r r visai nėra lankę mokyklų, 
i rba tų, kurie yra lankę 
visai (mažai, kad stengtųsi pra- 
< cti anokyties, o su mokslu ne 
\ i-n sau geresnį gyvenimą bus 
galima padaryti, bet taip jau 
kiekvienas galės paduoti broliš
ką ranką tiems žmonėms, ku
riems ji gal labai yra reikalin
ga .

Chicago

Lietuviai pardavėjai 
visuose skyriuose.

Subatomis uždaroma
6 vai. vakare.

Ar Girdite? Mes Sakome:

Šičia Prie $35-niu Siutu ir Ovekotu Išpardavimo

vaidino veikalą - “Kunigas 
DaniLV.is Macockis.” Vaidinta 
Herrine, III.

Aktoriai savo roles atliko ge
rai. nežiūrint to, kad kai-kurie 
scenoj pasirodė pirmu kartu. 
Geriausia lošė Damazas ir Ele
na.

Žmonių buvo pilnutėlė svetai
nė. Daugeliui ti ko net pastovėti 
kadangi truko sėdynių. Bloga 
tik tai, kad žmonės neužsilnikė

kį suėję būreliu jie išreiškia 
nuo širdų, dėkingumą savo vien 
genčialiLs draugams, kurie juos 
paskatino prie to darbo, kaip 
Linksmi jie jaučiasi įgiję mo-

rie negali, dėl tūlų priežasčių, 
lankyti dieninių mokyklų, tai 

norėdamas 
mergina ar 

vakarines 
kuriose į 
pristi rengti

pATRIJ0Ti7MAS
• i'BČednnm* .uri Dut 

jasargos žodis 
IOVVA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirši* — 

$120,000.00.
S. Ė. Cor. Fourtk ana 

Jackaon Ste.
X CITY, IA.

NDKi

N

irnžai išmoko ir nuveikė lietu
viškoj dirvoj, bet nei vienas iš 
jų nesigaili praleisto mokykloj 
laiko.

Aš pats jausdamas, kad tai 
yra mano būtina jKireiga ir at 
mokestis tiems, kurie rašė, no
riu atsikreipti į jaunuomenę ir 
paraginti ją prie mokslo ir ap-

Jei kada mokslas buvo rfika- 
lingas. tai šiandien jis yra buti- 
nii reikalingas, o dar ypatingai 
Ii‘tuviams. Nežiūrint, ar mes 
Amerikoj pasiliksimo gyventi ar 
važiuosime atgal į savo gimtąją 
šalį, be iTToksltt, kame Thcs ne* 
būtume, mes visad pasiliksime 
pastumdėliais gyvenime. Jeigu 
Amerikoj pasiliksime be kal-

3249 South Halsted Street,
Siunčia pinigus j LIETUVA ir j visas 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARIJALLšKUS 

pertus i tas šalis i kulias jau galima 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia 
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietą, 
verge Ir Suhaloį nuo 9 ryto iki 9 v. vakare, 
r j to iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. Petratis & Co., Managers,

Chicago, III. 
svieto.dalis ir parduoda 

raštus ir parūpina paš- 
važiuoti. Perka Liberty 
patarimus žodžiu ar raš-

Utarninke, Ket- 
Nedėliomis nuo 9

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Rasiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. K e tiži e 8902.

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

CHICAGO, ILL.

s. i

vjsgi kiekvienas, 
mokytiem, ar tai 
vaikinas, gali nors 
mokyklas lankyti, 
t.’.imlpą laiką gali
prie, augštesniųjų mokyklų. Y- 
Itftingai čia, Chicagoje, ne vien 
tad daug valdiškų vakarinių 
mokyklų randasi, 1x4 taipjau 
randasi keletas ir lietuviškų mo
kyklų; kaip tai, “Amerikos Lie
tuvių”, “Aušros”, ir dar daug ki 
tų, kurios suteikia reikalingą 
piamatinj mokslą kievienam lie
tuviui., kuris jo reikalauja.

Paėmus Aušros mokyklų, ku
ri kaip visi žino, yra viena iš 
seniausių gal ir 
lietuviškų mokyklų, kurioj jau , ir užsiminiau apie dabartį. Bet 
didelis skaitlius lietuvių inloki- j ateitis! Ką darbininkams siūlo 
v. .• ateitis? Ką ji duos jiems? Tai

nebus jungas, vergija arba nau
dojimas. Tai bus teisybė. A- 
teitis siūlo darbininkąms vieny
bę ir apšvietimą.

Pamažėl darbininkai bunda, 
ir nebe už kalnų tie laikai, kuo
met pasaulis nusilenks prieš 
tuos, kurie padarė tą pasaulį 
tokiu gražiu. Kas pabudavojo 
stebėtiną Gezeh’o piramidą? E- 
gypto darbininkai. Kas pabūda
vo] o kabančias Persijos sienas? 
Persijos darbininkai. Kas pa- 
budavojo penkiolikos šimtų

Aš keliuose žodžiuose mjpie^ 
itsakomiausių' šiau praeities darbininkų padėtį

f\»xi ir dabar dar tebesimoki na. 
“Aušros” mokykla suteikia 
daug skyrių; kaip tai anglų kal
bos, lietuvių kalbos,, istorijos, 
’irilnr-tikos, algebros, geometri
jos, braižymo, ir daug kitų, ir 
tiesiog kiekvienas norintįs mo- 
kyties gali pasinaudoti. Ypatin 
g:ii žiemos laiku, kuomet žmo
gus neturi jokių išėjimų kur 
laiko praleisti, ką gi jis gali 
daugiau daryti, jeigu ne moky
tis. Ir tą, beabejonės, dauguma 
daro, kurie nenori dykai laiko 
praleisti, ir iš to ne vien patįn 
sau naudą gauna, bet ir draugi
jai suteikia patarnavimą.

Neturėdamas daug ’ftjilko ir 
bandydamas sutaupyti vietos 
laikraštyj, nors trumpai noriu

Clunijos darbininkai. Kas pas
tatė gražųjį greičių Tarybos Na
mą? Grekijols garbiu inkriį. 
Kas pastate puikius teismo ru-

atsikreipti į jaunuomenę ir pa- mus Ryme? Rymo imperijos 
raginti mokyties, nežiūrint ar darbininkai.
ji čia pasiliks gyventi ar važiuos } neapsakomai 
atgal į savo gimtinę šalį, 
mokslas mums yra būtinai rei
kalingus dalykas. Taigi, nelauk Anglijos darbininkai. Kas pabū
dami nieko, pašvęskime nors po davojo Ncw Yorko Singerio na- 

valandų į dieną mokini- mą, kuris siekia debesis? Ame- 
o tas nebus rikos darbininkai. Ateitis pri

valo apvertint'i tą darbą. Ir a-; 
teitis apvertins jį. Ateitis pa
sakys darbininkui: “Gerai pada
ryta, gerai padaryta.” Ateitis su 
teiks žmogui jo augščiausį sie
kinį — laimę. Kiekvienas žino-; 
gus visų pirma trokšta laimės. 
Pinigai ateityj neloš tokios svar 
bios rolės, khi dabar. Žmonės 
nematys savo gyvenimo tikslą 
piniguose. Ateities pilietis bus 
inteligentiškas pilietis, inteligen 
liškas balsuotojas ir inteligen
tiškas valdininkas. Sveikata 
bus turtas. Ateityj nebus klesų. 
Žmonija susidės iš mąstančių 
vienučių. Kiekvienas dirbs vi
sų gerbūviui. Nepakanta turės 
pranykti ateityj: viešpataus mei 
lė. Kerštas neturės vietos atei
tyj: viešpataus sąjausmas. Visų 
akįs klausiančiai bus kreipia
mos augštyn: “Mirgėk, mirgek, 
mažyte žvaigždele, aš noriu su
rasti kas tu esi.” Žmiogus ban
dys daugiau sužinoti ir sužinos 
— apie motiną — žemę. Jis ge
riau matys saulę.

Pasipelnysite pasitraukdami nuo nutrypto tako.

Ateikit į šitą didįjį drabužių skyrių ir pamatykite, kad jus 
galite nusipirkti geresnį siutą ar overkotą čia už $35, negu kur 
nors kitur Chicagoje. Dėjome speciales pastangas tam, kad pa
siūlius auksinę progą antrą auksinių sukaktuvių pardavinėjimo 
subatą.

Siutai, Kurių Kaina Yra, $35
Mados ir modeliai paliks jūsų norui, nes jie yra geriausi ir. gryniau

si ir populiariausi sezone.
Augstu juosmeniu, viena ir abiem pusėm segami, plynai mėlyni, pil

ki ar maišyti; grynai vilnonių materijų. Prie jų priskaitoma dviem gy- 
vastinus siutai su dvejom kelinėm ( s

Šitie Overkotai po *35
Visi yra nepaprastomis vertėmis, žinoma, visi vienų vilnų materijų.
Tyčia stori ulsteriai ir abiem pusėm segami nobby ir juosmenine li

nija ulsteriai; pilnai ar ^pusiau diržuoti užpakaliai, taipgi daug plynų 
chesterfield ovįrkočių plynų spalvų, $35 yra labai žema kaina šį sezoną 
tokiems drabužiams. .

Kas pabudavojo 
gražias Rclgijos

Ines katedras? Belgijos darbininkai.___
Kas pastate West Minster Abby? QK1

porą
inuisi šią žiemą, 
miims per sunku, nes yra daug 
žmonių, kurie pašvenčia po 
dvyliką ir dauginus valandų į 
dieną ir tai nesijaučia, kad butų 
sunku. Mokslas visad ir visur 
kiekvienam atsimok, ir nei vie-

jis paaukavo įgijimui mokslo.

Ateitis.
Rašo Prof. S. A. Hoffman.

Darbas yna gyvenimo balza
mas, bot naudojamieji darbinin 
kai negali būti laimingi. Eks
ploatacija egzistavo senovėj. Ta 
lai liudija žmonijos civilizacijos 
istorija. Senovėj buvo palaiko- 
mi vergija. Mes matome, kad 
darbininkai buvo naudojami E- 
rjypto, dar labiau Indijoj, ,o nau
dojimas Babilonijoj buvo aršes
nis, negu kur nors kitur. Vėliau, 
Rymo imperijos laibus netru
ko beturčių. Feudalizmo gady
nėj Europoj žmonės buvo per
kami ir parduodami, kaip kokie 
gyvuliai. Ir vėliau darbinin
kams prisieina vilkti sunkų jun
gą; prisieina jiems vargti ir da
bar.

Skaitykite ir Platinkite
« XT A TT r T r A C! W

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III, 

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsy plunksnos .... 79c 1b.
Jauny žąsy ............ $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

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

si*ja,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervą ir 
abelnas spėką nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gjduolėš, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. P.»u- 
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s»* 
vailė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1090 sykių dėkuoju Salutaras mylistą 
radejistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NST1TUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 So. Halsted St., , Telephone Canal 6417. Chioaga,
....... ......----------------------- ;—■, .r r „...iū,

pa-

Iii.

Ateikite pasirengę prie dai'bo Big Four arba C,AE.I. 
gclžkeliu.

Angliakasiu Domai
Illinois CiniI Properties atidarė savo kasyki** Witte. 

III. ir reikalauja 300 darbininkų. Musų senieji kalnakasiai 
sugrįšta, bet mes taipgi reikalaujame naujų ir tiems, kurie 
neturi paliudijimų IHinojaus valstijai, duoeime kempAMnį 
darbą Kitte, Hillsberoj ir Nakomise.

nupirksi gražų $200 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke . t
lėtą augštos klesos Pigiau kaip OptO (OlsellO) 
phonografą, kurtuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRIS1UNČIAME UŽ DYKA.
VVESTERN EORNITURE STORAGF
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

Hnmh nuo 10 Iki t

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisią koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, kraitelėmis ar vogonais. Tel. 
Maln 2835. Klausk Dan Coync‘o.

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

Z
Telefonas Pullman 856.

DR. P. P. ZALLYS
DĘNTI3TAS

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

PRAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

kaina
—Parsiduoda svarais 

po 16c svaras.
Pardavimui yra (tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės į NAUJIENAS

VyriškyDrapanii Bargenai
Apšilsimas. Garantui

Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
lini, $20.00 iki $45.00.

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

Vyrą kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaiką siutai $5.00 Ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutą ir over- 
kautu $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedn, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras Iki 9 vai vaR 
Nedčliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą diegą iki 10 vai.

S. tCTODON,
1415 So. Halsted St.,

Įsteigta 1907

vak.
■ *

Chciftvv

VAKARŲ RENGŽJAĮ 
TĖMYKITE!

Jums trūksta naują veikalu 
perstatymui scenoja ateinančiu 
sezonu. Tai itai jums malami 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Draraee 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo al- 
spauzdinta ir ją galima bu* lob
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERSIS.
Naujieną knygynas įsigijo ši

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicafo, BĮ.

Telephone Boulevard 2164)
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—13 ryto

3303 S. Morgan St. Chicago, III.
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■^NAUJIENOS, CKIeMia, II L ^etnycia, Spalio 24 d., ISIS 
■r'ji** ui *,. -,'i ■. ■ iC?*

vos valdžia neturi tiek jiegų, organizuotųjų darbininkų Mūsiškiai “kairiasparniai“ džiau 
kad suvaldžius tuos gaiva minios. Jeigu jos' supras, i«snni nesitverė delei jų. O-------- ------1-. “rCVf>_ j 

lįstų klesa, o kovoje su ja y- ir S1"k5’.,ku;1 jų ne^ 
v. . i .v v h nieko gera išeiti, kadangi ma- ra darbininkų išganymas, žullla pl.olet,l7SntV gillk.

lais įvykinti socializmą prieš 
, didžiumos valią. “Naujienos“
tikrino, kad tie spartakų sukili- 

įinai tiktai sustiprins* reakciją, 
j Ar ne tų patį daUir pripažįstu

NAUJIENOS _______  _________
utmuanian OAU.V |u Todėl dvarai “mand^a- kad ne taikymosi su kapita- ‘ Nal,jR‘,H>s“ smerkė tas _ - - . . I 1 11Z»I I nu“ 1 .. <-<>bn 12 1

------ -  . voja”. c
Publiahed Daily eaeept Sunday by RuSljoS-gl bolševikai, a- 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti* nėms pergalėti ponus, savo 
1739 SO. HALSTED ST.» i užpuolimo politika privedė 

tttivatci kad Lietuva turi
ginties nuo bolševikų ir to
dėl neištenka jiegų apsidirb 

Naujienos eina kasdiena, išskiriant . nnfiAmdvtnmianedčldienius. Leidžia Naujieną Ben- U SU ponų pasamdytomis
■................. ... — ’ * ’ J ®

(dar reikia ir nuo lenkų gin- 
• ties.

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephont Canal 1506

drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, kolČakinių gaujomis. 
IH. — Telefonas: Canal 1506. *

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — uer nešioto jus:
Vienu kopija .......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ......................<....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, master at Chicago, iii Oct. 24 '1919
pactu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..................... .. ........
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderi11* kartu su užsakymu.

žuot padėję Lietuvos žino- tai ta,konferencija bus at- 
-------- ------------ -----nešusi didelės naudos.

Savo nepasisekimu ji ge
naus patarnaus šalies pro-;
gresui, negu kad ji butų iš- gpaHHkai ?
pildžius Gomperso norus. | Keletą kartų “Naujienos’

X ------ -------------r- - reiškė tokią nuomonę, kad

16,00 _______

1^5 Industrines kon- 
ferencijos pa-

. K krikimas.
. 12 j ---------
’ True Iranslnllon fllcd witb th« post

is-
tie

“Kolčakiniai” 
Lietuvoje.

____ ■■ ................ W i L

siunčiami po vieną nuo kiek- si esą K. Markso sekėjai yra nio- čių; užtenka tiktai parodyt! 
vienų 500 narių...

“Skyrius 3. -z Delegatų skai 
čius bus paskirstytas tarp val
stijų ir apskričių organizaci
jų. .. Delegatus rinka valstijų 
ir apskričių suvažiavimai.“

Reiškia, delegatus į komunis
tę, partijos suvažiavimą rinks ne 
nariai, o valstijų ię apskričių su- 

v • • • I

kas daugiau, kaip melagiai ir savo mokesčių knygeles.
darbininkų klaidintojai. I Draugai, sukruskite. Mus į- 

Ar ilgai tie naujieji “apašta- galiojusieji kuopų delegatai iš- 
lai“ apgaudinės dar liaudį?

— tąsys A. D—--tis.

KO JIE NORI?

reiškė pageidavimą, kad LSS. 
VIII rajono konferencija bulų 
sušaukta nevčiiaus, kaip iki 15 
d. ateinančių mėnesio. Iki to 
laiko todėl turi būti visos rajono 
kuopos tvarkoje.

Draugiškai:
A. Liutkuj
J. Yuknib,
Marė Jurgelionis.

Liglaikinis LSS. VIII Rajono 
Kuopų Komitetas.

P. S. — Prašome vietinių 
LSS. kuopų prisivyti savo kuo
pų sekretorių adresus sekamu 
adresu:

Marė Jurgelionienė,
3133 So. Emerald Avė., 

Chicago, III.
1 ."J'.gy p . ■w," ———-

Kuomet seniau pakalbindavai 
važiavimui. j amerikoną ir primindavai jam

Nariai rinks delegatus tik į vai ^darbininką skriaudą ir ka
st i jų ir apskričių suvažiavimus, 
o šitie delegatai p u skili rinks 
delegatus į jxi,rtijos suvažiavi
mą, kuris turi augščiausją galią 
partijoje.

Tai ve kokia autokratiška 
tvarka toje “revoliucioniškoje” 
partijoje. Komunistai visą lai
ką pjepėjo, kad darbininkų mi
nios turi apsieit be vadovų, kad 
minios turi veikti “tiesiog,” ne- 
atsidėdamos ant vadovų ir or
ganizacijų vrišininkų, nes jie 
dažnai parduoda ’ darbininkus. 
Bet kada jie sutvėrė savo parti-

. ją, tai jie visą galią sudėjo į va
dovų ir viršininkų rankas, o mi
nias paliko be balso. Na, ar jie 
yra ne veidmainiai,

Mūsiškiai “kairiasparnių” ly
deriai tečiaus |empia savo pase
kėjus į tą autokratų partiją, 
nors per melų metus jie šaukė, 
kad ileinokratiškuinas tai yra 
svarbiausis daiktas organizaci
joje. Na, ar galijna pasitikėti 
tokiais žmonėmis, kurie šitaip 
nuspjauja ant savo įsitikinimų?

pitaljstų krovimą turtų iš darbi
ninkų prakaito, tai gaudavai at
sakymą, kad “viskas butų ge
rai, jei ne tie ateiviai”. Girdi, 
jie dirba sunkiausius darbus pus 
dykiąi. Tos prieždas lies dėlei ir 
inuuns, amerikiečiams, prisieina 
tenkinties pigiomis algomis ir 
dirbti ilgas valandas, štai ko
dėl mes ir nekenčiame ateivių.

Bet pažiūrėkime, kaip ištikrų- 
jų dalykai stovi. Pavyzdžiui, 
imkime šios dienos nuotikius. 
Kada geležies ir -plieno liejyk
lų darbininkai apskelbė streiką 
ir pareikalavo 8 valandų darbo 
dienos ir didesnės algos, tai 
amerikonai vėl gieda senąją gieą 
mę. Esą mes amerikonai neno
rime turėti nieko bendra su atei 
viiais. Jeigu jie nori 8 valandų 
darbo dienos, tai tegul sau va
žiuoja ten, iš kur atvažiavo.

Tuo tarpu ateiviai daugely] 
vietų jau iškovojo 8 valandų 
darbo dienos. Jis suorganizavo 
unijias, prie kurių sulyginamai 
nedaug tepriklauso amerikonų, 
šiaip didžiuma amerikonų uo
liai gina kapitalistų reikalus.

Nebūtų skaudu, jei tai]) elgtų
si negrai, nes tie Žmonės visą 
laiką buvo pavergti ir neturėjo 
progos išsilavinti. Bet kada 
amerikonas, kuris didžiuojasi 
savo civilizacija, stoja į streik
laužių eiles, tai atrodo nė šiaip 
ne taip.

Vėl — ]xižiurekime iš ko su
sideda policistai, kurie liaike 
streiko daužo streikieriams gal
vas. Bevik išimtinai iš ponų 
amerikonu. L

Ir taip, iš vienos pusės, jie
. r_______ , ............ ........ i’Skia, kad ateiviai pablogino met^ kalėjimo. L

pailaij tas, yaclovaujant L°ya■ cionalo konferencijoj Lucerne darbininkų padėjimą, o iš kitos ganas Žarija, rašė, kad “silpni

- y s s sukilimai negali būti daromi suApZDttlfįŪ spartaku partijos pritarimu, 
*7..  ** ...... kadangi tokia taktika britų be-

protyslė. Delei to mūsiškiai 
ATSIIMA SAVO REIKALĄVI- “ka/iriusparniiui” pikčiausiai 

MĄ. 'plūdo “Naujienų“ redaktorių;
ikai-kurie rašė net laiškus “Nau
jienoms,“ piktindamiesi, kad 
“Naujienų“ redaktorius drįsta 
“vadinti bepročiais” spartakus.

O ką dabar sako spartakų 
centras? Jisai sako, kad tie 
sukilimai tai buvo provokacija, 
padaryta su tikslu pavartoti gin- 
glus prieš revoliucionierius.

Taigi kas teisingiaus apverti- 
valdžią, tai' no Vokietijos situaciją: ar “Nau 

išsi- jienų“ redaktorius, ar jo šmei
žikai?

Jie, kurie dedasi dideliais spar 
takų draugais, parodė net tokį 
neišmanymą, kad užgyrė daly
kus, kuriuos patįs spartakai va
dina piovokatoriškais darbais, 
pragaištingais darbininkų kle
sti!

Pastabėlėsas rcąuired by the uėt of Oct. U, 1917

“Naujienų”
kad nuo priėmimo arba at
metimo darbo grupės pasiu 
lymų industrinėje konferen
cijoje priklauso visas konfe
rencijos likimas, — išsipildė 
labai greitai.

Konferencijos didžiuma, 
susidedanti iš kapitalistų,

- atmetė darbo grupės suma
nymus ir konferencija ski
lo. Darbo grupė išėjo iš jos. 
Darbo atstovų vadas, Samu 
ei Gompers, užreiškė konfe
rencijos didžiumai:

I Jus savo pasielgimais, 
samdytojų grupės žings
niu, prašalinote mus iš 
konferencijos. Mes netu
rime ką dauginus pasiū
lyti ir mums gaila, kad 
mes nebegalime su gryna 
sąžine pasilikti čionai ii 
giaus.
Nežinia, kokių dar- pas

tangų dės valdžia, kad yėl no savo “iždus“. Reikia žiūrėti,; 
sulipdžius tą konferenciją, kad čia neišeitų panašiai, 
bet pirmutinis josios aktas 
yra užbaigtas. Patyręs, 
kad konferencijai grūmoja 
pakrikimo pavojus, prezi
dentas Wilsonas, nežiūrint 
savo ligos, parašė laišką, 
ragindamas I 
narius nieku budu nesiskir- 
styti, kol nebus išbandyta 
visos priemonės išrišimo e- 
sančių prieš ją klausimų, 

j Vienok tatai neišgelbėjo si- 
Darbo grupė at- 

palyvauti konferen- 
% • \ H ;

$5.00 į 
3.00 
1.65 
1.25

.65

$7.00 
4.00 
2 00

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 24. 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos padėtis, kuri bu
vo sunku suprasti ir iki šiol, 
paskutinėmis dienomis pasi
darė visai tamsi mums, ame
rikiečiams.

Yra žinoma, kad Kauno 
gubernijoje stovi dideli vo
kiečių kariuomenės būriai, 
kurie laikosi, išvien su rusų 
reakcionieriais, ir kuriuos' 
žmonės todėl parastai vadi
na “kolčakiniais” arba sta
čiai “kolčakais”. Yra žino
ma—taip-pat,—kad, vokie
čiams pradėjus atakuoti Ry-

Kunigų “Draugas“ buvo ė- 
męs reikalauti, kad Lietuvos 
valstybės bonų pirkikai susior
ganizuotų į tam tikrą draugiją, 
kuri paskui spręs, ar sūdeius pi-

pasakymas, nigus duoti Lietuvos valdžiai, 
ar ne. Kada “Naujienos“ paro
dė, kad po šituo reikalavimu 
slepiasi klerikalų noras kontro
liuoti Lietuvos 
“Draugas,“ negalėdamas 
sukti, užreiškė:

Tegu bus taip. Daugiau ne 
reikalausime nei kokių garan
tijų viršaus kaip tos, kurios 
duoda Lietuvių Prekybos Ben 
drove.
Bet atsisakymas nuo tų reika

lavimų dar nereiškią išsijadūji- 
nio klerikalų užmačių. “Drau
gas” primena, kad

Bendrovė, parduodanti pas 
kolos ženklus, yra vedama 
žymių katalikų veikėjų. 
“Draugas“ jai ir ji “Drau
gui“ partanauja vienas kitam 
kur gali.

Taigi “Draugas“ dar nenusto
jo vilties. Todėl Amerikos lie
tuviai turi apsižiūrėti. Visi ži
nome, kaip klerikalai rinko au-

KOMUNISTUS. Skaitytoju Balsai
Komunistų Darbo Partijos or 

ganas, “N. Y. Volkszeitung,” 
rašo, kad spalių mėn. 19 dieną

Lyga atėjo j pirmutinį tos parti
jos susirinkimą Clevelande, O.,

|l/£ (irelk&tas šiam? skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

E. GALVANAUSKAS.

Visuomenė ligi šiol kaip ir nc-
suėmė penkis organizacijos ^nojo apjc g Galvanauską. Jį 

ršminkm, | žinojo tik tie, kurie sykiu ko-
Kaila pirminiiYkas uždarė vojo Rusijos revoliucijos lai- 

susirinkimą — sako “N. Y. kais.
Vofcz.” - tai .polcija tuoj ė- i Ndabfli senai 80cialstų spau. 
mč verkh. Uipuohmas tapo d()j )ik(> pusketbtu> kad Intel.na.

SPARTAKAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE KLAIDŲ.

Vokietijos spartakai, arba ko
munistai, ima suprasti, kad 
taktika, kurios jie laikėsi šių

rusų atžagareiviai, vado
vaujami pulkininko Verko- 
ličo, ir pradėjo atvirą karę 
su lietuvių valdžia. Bet 
smulkesnių žinių apie daly
kų stovį Lietuvoje iki šiol 
trūksta. '

Įdomių faktų apie tai, kas tuacijos^ 
dėjosi Lietuvoje pirm šitos 'sisakė ' 
suirutės, patiriame iš į^iŠA cijoje; * 
ko, kurį drg A/ žym^tas,. Reiki J pripažint( ne. 
gerb. Žemaitės .^nus, fįk-ką vejzjnt vig0 ne ielan. 
apturėjo nuo savo giminių is kumo konservatyviškiems 
Kauno gubernijos. Tarp Am Darbo Federacijos va. 
kitko jame rašoma: jdams> kad jie sprendžia.

“...Nors jau musų ka- mam momente sugebėjo tin- 
riuomenė baigia su bolše- karnai pasistatyti prieš po- 
vikais vajavoties, bet pri- nūs kapitalistus. Griežti žo- 
sigriovė pilna Žemaitija džiai, kuriuos Gompersas at 
neprašytų svečių, kolča- sakė konferencijos didžiu- 
kų —- ponų pasamdyta ka- mai, gerai pabrėžė principi- 
riuomenė. Į ją eina rusai, alį skirtumą, apsireiškusį 
vokiečiai; nu, kad nor, ir t arpe darbo ir kapitalo inte- 
is mūsiškių prisirašo. Ir : esu.
daugiausia (tie kolčakai) | naUg praščiaus už Gom- 
laikosi tose paraktose, persą pasirodė buvūsis SQcia

John Spargo, “bešalis-
pybijkos» atstovas, ku

ris po konferencijos skilimo 
dar pa iavė įnešimą paklau
syti prezidento raginimo ir 
vėl mė (int j ieškot kelio prie 
“taikos

Gom įersas, kaip jisai 
pats p įsakė, pabaigė savo 
“gulbės giesmę” industrinė- 
je kon erencijoje, — giesmę Slli SĮlk()> k.,d p , pralaimėjimo

konferencijos pradžioje, jau yra neti-
kus.

Rugsėjo mėnesyje jie laikė sa
vo partijos konfereilciją, ir te
nai spartakų centras pasiųlė per 
keisti partijos taktiką. Sparta- ; 
kų organe, “Komunistiscse Rae- 
tekorrespondenz,“ tapo išspaus
dinta jų centro pranešimas, ku
riame tarp kitko sakoma:

Nuo sausio-kovo gadynės 
iki liepos-rugpj ličio įvyko mil 
žiniška atmaina politinėje si
tuacijoje, kurij privertė taipgi 
permainyti politnę partijos 
taktiką ir organizacinę politi
ką. Svarbiausia, kas reikėjo 
po pralaimėjimo sausio mū
šio, tai pradėti tvarkingą pa
sitraukimą: vadinasi, nesi
duoti išpt-ovakuoti į galutinus 
mašius, tęsti kovą, bet mūšio 
vengti. Kadangi priešas pasiro 
<lė stipresniu, ir kiekvienas at
viras mušis stiprino jį, o pro-

lių Amerikonų Lygos na
riams. šitą organizaciją, tu
rinčią policijos galią, remia 
pinigiukai vaizbos butas.

Policistai apsiautė penkis 
musų draugus, o Amerikonų 
Lygos nariai, laikydami re
volverius, prižilurejo, kad su
sirinkimas ramiai išsiskirsty- 

Visa kokia tik buvo I i te
tapo su'konfiskuota, 
ir įstojimo aplikaci-

policija nugabeno li-

persą pasirodė buvtisis sočia

nu pilna parakviia. Kurše 
nuošė yra ir Šiauliuose 
maišosi su lietuviais; nuo 
Šiaulių lig Pakrojaus, lig 
Kelmės ir, rodos, lig Pa
pilės vis kolčakai maišos. 
Kol mūsiškiai neapsivalys 
su bolševikais, negal ant 
tų atsisukti, o juk dar ir 
su lenkais priseis turėti 
darbo. Kad*i] ~ 
niuose, Telšiuose, Šiau-1 
liuose po truputį kareivių, 
bet tie negali nei pradė
ti kibti prieš kolčakus; 
per tai ir dvarai taip prie 
musų mandravoja”.
Iš to aiškiai matyt, kokią 

misiją turi tie kolčakiniai _ ___
Lietuvoje. Jie gina dvarus, giedoti. O dar įdomiaus bus

Ant nelaimės tečiaus, musų 
partija buvo persilpha orga
nizacijos žvilgsniu, kad už- . 
bėgus už akių permatytiems 
priešo pienams, {vyko vieti
nių sukilimų, imaištų, kurie 
buvo priešo išprovokuoti ir 
kraujuose numalš! iti.
Taigi spartakų partijos cent

ras sako, kad spartakų aproka- 
vimai priešo spėkos buvo klai- 
dingi; priešas pasirodė stipres

nis, negu jie tikėjosi. Tolinus ji-

tu. c 
ra t ura 
taip-pat 
jos.

Po to
te ra turą ir vietinius bei nacio- 
nalius Komunistų Darbo Par
tijos viršininkus į teisiną.

Tenai juos apkaltino už 
“krimuialį sindikalizmą.” 
Ohio, mat, turi nesenai išleis- 

__tą anti-sindikalistišką įstaty
mą, kuris gali būti pavartotas 
prieš kiekvieną savarankišką 
radikalę darbininkų organiza
ciją, jeigu to nori kapitalistai.

Penki musų draugai bus tei 
siami prisaikintųjų teisėjų 
teisme ir tapo pastatyti po 
kaucija, kuri urnai buvo uždė
ta.
Suareštuotieji komunistai y- 

ra: L. E. Katterfold, Ctyis. Ba-■ 
kdr, Walter Bronstrys, E. T. I 
Allison ir Wagenknecht. >' 

Šitas bjaurus policijos užpuoli 
mas, žinoma, tiktai dauginus 
suerzins darbininkus ir pastū
mės juos į radikalizmą.

KOMUNISTŲ ORGANIZACI
JOS TVARKA.

r yra Kasei-apje dKrbQ įr kapitalo intre- mūšio sausyje, spartakų takti- 
SU harmoniją. Jos motyvos ka turėjo būti trąiikties tvarko- 
buv 0 jam keliarodžiu viso jo je, vengiant nrnšių. Pagalios 

• 1 « J . 1 - Ii ttlii i lltgyvenimo darbe, nuo to lai
ko kada jisai užėmė vadovo 
vietą Amerikos darbininkų 
judėjime.

Dabar lieka pažiūrėti, ko
kią naują giesmę jisai ims

jisai sako, vietiniai sukilimai ir 
maištai, kurie įvyko po sausio 
mėnesio, buvo rezultatas provo
kacijos, kuriai spartakų partija 
negalėjo užbėgti už akių delei sa 
vo organizatoriško silpnihno.

Mes gerai atsimename tuos 
laikus, kada telegrafas atnošda- 

ir dvarų savininkai užlaiko pažvelgti, kaip atsilieps apie ■ vo kojne kasdien žinių apie spar- 
juos savo pinigais. Lietu- tą susirėmimą Washingtone takų “revoliucijas Vokietijoje.

Brooklyno lietuvių kUmunis- 
tų laikraštis parašė smarkų edi- 
torialą: — Triuškinti Am. Dar
bo Federaciją. Triuškinti ta
da, kada ta organizacija veda 
didžiausį šalyj streiką.

Už tokį smarkavimą komunu 
štai savo redaktorių turėtų pa
tarti. Bet kur tau. J. B. tame 
pačiame laikrašyje rašo, kad 
Grigaitis esąs kaltas. Visas savo 
klaidas, nenuoseklumus, komu
nistai verčia ant Grigaičio.

Visatinas balsavimas pas ko
munistus panaikintas ir dabar 
niekinamas. Pamatysit, kad ko 
munistai pradės už tai niekinti 
Grigaitį — jis bus dėl to kaltas.

J. Baltrušaitis visuomet buvo 
apgynėjas visuotino balsavimo, 
o kuomet persikrikštyjo į ko
munistus, tyli. Pamatysite, jis 
dabar pradės prirodinėti, kad vi
suotinas balasvimas netikęs.

Stilsonas, sako, gavęs trejus 
. Stilsonas or-

dalyvavo du delegatai iuio Lie?. P.Pišą .tuos, atciyiust kuo- kūneliai kalėjime greičiau su-
tuvos. Tai buvo socialistai liau- njct jie nori tą padėjimą piage-[kels revoliuciją”.
dininkai Galvanauskas ir Pajau- 
jis. Jiedu perstatė konferenci- 
jai Lietuvos darbo žmonių rei- ; 
kalus ir pastaroji priėmė rezo
liuciją, kurioj reikalaujama Lie- k— 
luvai įleprigubnybė.

Vėlesnėse žiniose sakoma, i 
kad Lietuvos mintsterių kabi- ’ 
uolas rezignavęs ir laikinasis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona, pavedęs E. Galvanau
skui sudaryti naują ministerių 
kabinetą. Ta žinia tiPpo viso
kių pakraipų laikraščiuose. Te
čiaus niekur nebuvo bandoma iš 
lieti neapykantos tulžį ant ne sa 
vo “] 
sų “komunistų“ lyderiai ir jų se
kėjai negalėjo susilaikyti nuo 
šmeižtų. “Komunistai” daėjo 
net ligi to, kad savo susirinki
muose begėdiškai ėmė skelbti, 
jog 1905 m. E. Galvanauskas 
veikęs sykiu su Rusijos ir Lie
tuvos juodašimčiais ir padėjęs 
“•kramolą“ malšinti.

Spalių 12 dieną Mihviiukeej 
kalbėjo J. K. Šarkunas. Jis iš- 

, vadino E. Galvanauską “kramo- Į 
los“ malšintoju ir caro bernu. Socialist Parly nutarimu, palie- 
O spauda, kuri prielankiai alsi- ka senieji kuopų vardai ir teisė 
liepia apie Galvanauską, esanti prie tų kuopų čarterių ir turto, 
išdavikiška spauda. j Dabar tos reorganizuotosios

Neturėdamas platesnių žinių, kuo]>os stengiasi atgaivinti visą 
aš negalėjau ant vietos atremti lietuvių socialistų organizaciją 
tuos melus. Bet “Naujienų“ Chicagoje. Tuo tikslu pereitą 
No. 24.T tilpo aprašymas

rinti. Slapukas

L.S. Sąjungoje

Lietuviams Socialistams 
Chicagoje 

Draugai.
Suirutė lietuvių socialstų ei

lėse, ilgai trukdžiusi musų vei
kimą, baigiasi. Tie elementai, 
kurie ardė mu6ųWgauizaciją iš- 
vidaus, pagalios susiprato, kad 
jiems yra ne vieta socialistų tar
pe, ir išsinešdino laukan. Jie 

plauko“ žmogaus. Tik mu4 tveria savo “komunistų“ parli- • • tt M 1 •••• •
Chicagoje nuo tų elementų 

jau apsivalė septynios (jau de
vynios. — Red.) LSS . kuopos: 
22 kp. West Sidėje; 81 kp. Nbrth 
Sidėjc; 138 kp. Cicero; 4 kp. 
Bridgeporle; 37 kp. 18 gatvės 
distrikte; 174 Brighton Parke ir 
137 Roselande 
Town of Lake 
Garfield Parke. 

| Joms, sulig

(dar 234 kp. 
ir nauja kuopa 
—Red.)
Cook County

| Dabar tos reorganizuotosios

Dabar kuo- 
I mot Stilsonas atsisveikina su sa 
vo draugais eidamas kalėjinian, 
komunistų laikraštis sako, kad 
visas “Naujienų”’ štabas džiau- 

, ginsi.
i Komunistai spėlioja ir meluoja

Waterburio progresisčių kuo
pa rengė vakarą Žemaitės nau
dai. Garsino, kad visas pelnas 
busiąs jai dovana. Bet kuopa 
persikrikštijo į komunistes, ir 
Žemaitė los dovanos nebema
tys. Tokia “komunistinė do
ra“. Rašytojai Žemaitei skirti 
pinigai dabar, veikiausiai, bus 
pasiųsti perkrikštam komunis
tams.

LSS. per eilę metų rengė ba
lius, koncertus. Uždirbo pini
gų. Dabar, kuomet dalis jų 
persikrikštijo j komunistus, tų 
pinigų, uždirbtų socialistų var
du, perkrikštai, neturi teisės sa
vin ties. Jie išsižadėjo socializ
mo, atsisakė nuo socialistų var
do, taipgi turėtų atsisakyti ir 
nuo tų pinigų uždirbtų socia
listų vardu.

Bet komunistams viskas gali
ma — jiems visi keliai veda prie 
komunizmo. —Untanis.

“Keleivis” atkreipia atidžią į 
tai, kaip nedemokratiška yra 
tvarka toje komunistų partijoje, 
prie kurios nutarė prisidėti lie
tuviškieji “kairiasparniai.“

Augščiausioji įstaiga toje par
tijoje yra suvažiavimas. Bet 
štai, kas yra sakoma kdmiunistų 1 
partijos konstitucijoje apie su
važiavimą (straipsnyje X):

‘‘Skyrius 1. -r- Nacionalis 
suvažiavimas bus kas metai 
birželio mėnesyje. Dieną ir 
vietą paskirs Pildomasis Ko
mitetas.

“Skyrius 2. — Atstovai į 
nacioualį suvažiavimą bus

Chicagoje. Tuo tikslu pereitą 
tų panedėlį, spalių mėn. 13 dieną, 

žmonių, kurie pažįsta Galvanau- suėjo jų atstovai ir išrinko ben- 
ską. Štai kas ten rašoma:

“Ernestas Galvanauskas my> 
pat studentavimo laikų buvb 
liaudininku, palinkusiu prie so
cializmo.

“Rusijos revoliucijos laiku jis 
smarkiai darbavosi Lietuvoj: 
Biržių, Vabalninku, Papilės, 
Radviliškio, Suosto ir kitose a- 
pielinkesc, versdamas ten seno
sios valdžios įstaigas.

“Jis buvo sykiu apkaltintas tose apielinkėse kur LSS. kuo
sų kitais už sutvėrimą Vabali pos jau perorganizuotos, stoti 
ninku respublikos, suareštuotas į jas.
ir pasodintas į Panevėžio kalėji- Sąjungiečiams, kurie jjasilie- 
mą.”

Dabar visiems gali būti aišku, zacijai ir Socialistų Partijai, ne- 
kad tie žmonės, kurie yra pris- reikia nė pildyti naujų aplikaci- 
dengę komunistų vardu ir giria- jų, nė mokėti įstojimo niokes-

jdrą komitetą, susidedantį iš tri
jų asmenų: A. Liutkaus, J. Juk- 
niaus ir M. Jurgeliui! ienos, ir 
įgaliojo jį veikti, ligi susirinks 
LHS. VIII rajono konferencija.

Tasai komitetas šiuo ragina 
sąjungiečius Chicagoje ir apie- 
linkėse perorganizuoti tas LSS. 
kuopas, kurios iki šiol dar nėra 
pertraukusios ryšių su “komų- 

| nislais,” ir ragina visus draugus

ka ištikimi senajai savo organi-

n I HA VAIKINU ir MERGINU 
! Inl I” NORI APSIVESI!, bet 
IMI III neturėdami progos susi- 

pažinti ir užme^žtl mei- 
lUkus ryfclua, negali apsi

vesti. Pajleėkojinių Žurnalas visiems 
sutelkia tokių progų. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plačiausias infor
macijas. ZurnąRm metamsll, kopija 10c 
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Kas Dedasi Lietuvoj 
-— 

sumanus.Estai, Latviai, Lietuviai Priešų bene daugiausia turi 
Lietuva. Didžiausio ėstų ir lat 
vių priešo — vokiečio — ragai 
aplaužyti.

Visolns trims valstybėms 
daugiausia graso bolševikai. 
Bet be bol$evkų lietuviams sniar 
kiai grąso lenkui.

Kalbingi šių kraštų reikalai 
yra labai panašus vieni kitiems, 
tai senai yra galvojama apie tų, 
valstybių susiartinimą. Pasku
tinėm dienom rugsėjo 10 dieną 
— pyg°j atsidarė visų trijų vai 
stybių atstovų suvažiavimas, 
kur tariasi apie tų trijų valsty
bių sąjungą. Į tą sąjungą dar 
žada prisidėti ir suomiui. Ka
dangi visos tos valstybės gyve
na Baltijos juros pakrašty ir 
greta viena kitos (lietuviai su
siduria su latviais, latviai—su 
ėstais, o ėstai su suomiais), tai 
susidarytų nemaža pajėga, su 
kuria labai skaitytus ir vokiečiai 
ir santarvė ir ypač rusai, kurie 
vis nenori gera valią tų kraštų 
išsižadėti. Tam trijų valstybių 
atstovų suvažiavime bus apsvar
styti šie klausimai:

1) apie tų valstybių susijun
gimą, apie jų piliečių teises ir a- 
pie santykius, kokie turėtų būti
tarp samtarvėŠ valstybių |arp 

tų trijų valstybių ir Rusijos;
2) Apie kariavimą karo metu 

išvien: apie vieną visoms vaisty
tiems karo vadą, vieną frontą

i ir vienodą apsiginklavimą;
3) Apie vienodus geležinke- 

Geresni negu kieno kito ėstų yus, ]ajsv^ valstybės į valsty-

<mr

su

Apie ėstus, latvius ir lietu
vius laikraštis Kauno “Lietuva” 
rašo:

Pažiurėjus į šių trijų valsty- 
hų tvarkymosi, pastebi daug pa
našumo, daug bendrumo, bet 
kartu metas į akis tai, kas vie
nur eina geresniais keliais, ki
tur —- blogesniaiš.

Estai yra tuo mus pranešę, 
kad jie jau sušaukė Steigiamą
jį Seimą ir sutvarkė gausingą 
ir galingą armiją, kuri yra ir ap 
rengta ir apginkluota. Tai du 
labai svarbus dalykai, kurių nei 
latviai, nei mes, lietuviai, 
■visai nesame pasiekę, 
j Savo kraštą ėstai visai
tvarkė. Uždraustas taip pat y- 
ra įvažiavimas į jų kraštą. Jei
gu kas nori į Estus patekti, sa
kysime, būdamas Rygoj (Latvi
joj), turi gauti tam tikrą leidi
nių iš ėstų užsienio ministeri
jos ir tuomet jis eina pas ėstų 
atstovą (konsulį) ir paduoda sa
vo pasą, o konsulis ant paso už
deda savo antspaudą ir duoda 
savo parašą. Tuomet žmogus 
gali į Estus važiuoti. Pačioj Es
tų žemėj jau įsigalėjo gan šiau
rus įstatymas svetimiemsiems, 
ir svetimos valstybės valdiniai 
tiktai vargais negalais gali pasi
likti Estuose.

Įstabus tas dalykas, kad Estų 
mieste Revely dauguma žydų 
užsirašė.Lietuvos piliečiais.

užsienio reikalai. Iš Anglų jie 
yra gavę ir pinigų ir ginklų.

Estų kariuomenė gali būt ryš
kiausias pavyzdys visetais nau
joms valstybėms. Tai sako visi. 
Per 5 i 
rengti, apginkluoti ir apdengti 
60 tūkstančių kariuomenėj, ku
ri labai» pavyzdingai suceme
ntuota, sutvarkyta. O. reikia pa 
sakyti, kad Ėstų žemė yra daug 
mažesnė, negu Lietuvos ir gy
ventojų turi taip pat mąžiau, 
Estai apima visą nedidelę buvu
sią Estliandijos gub. ir Liflian- 
dijos dalį, t. y. bemaž tiek, kiek 
visa musų Kauno gub.

Latviai jau netokio gero įspū
džio daro, o svarbiausia tai, 
kad valdžios sudarymas pas 

.juos yra nevisai tikęs. Latvių 
socialistai išreiškė nepasitikėji
mo savo valdžiai.

Latvių armija sparčiai organi
zuojasi, mobilizacija vedama ir 
manoma turėti ligi penkių divi
zijų (apie 60 tūkstančių žmo
nių). Visi latvių karininkai 
(apiceriai) yra gryni latviai.

Latviams labai patinka musų 
koalicinė valdžia, tai yra tokia 
valdžia, kurioj dalyvauja visos 
partijos. Latvių laikraščiai daž
nai rašo: kodėl, girdi, mes lat
viai, negalime taip sudaryti val
džią, kaip lietuviai.

Musų kaimynai puikiausiai 
atsiliepia apie musų kareivius 
ir sako, kad tokios kariuome
nės nei ėstai nei latviai neturį. 
Lietuvos jauni kareivėliai esą 
tikri karžygiai: drąsus, narsus,

bę važinėjimų ir tt.

Virbaliu. (Vilkaviškio aps.) 
rugsėjo 5 išsikraustė paskutiniai 
Vokiečių kareiviai iš musų apy-_ • •• — • *| »¥Univvlli tVČt 1 Vi V Icu llivioll, —menesius jie spėjo pn- .. , _ * . ... . ~ .• i i «• • 1 J a * . 'linkės. Nors vietiniai gyvento-
jai tikėjosi, kad gali išeidami 
padaryti ir visokių nemalonu
mų, bet priešingai, labai manda
giai su Virbaliečiais atsiskyrė, 
vienas vyresniųjų pasakė pra
kalbų; sakant prakalbų, vokie
čių kareiviai po kelis kart šau
kė: “Tegyvuoja vokiečių naujoji 
valdžia! Tegyvuoja laisva ne
priklausoma Lietuva! Lyg po 
didelei andai oras pasidarė ma
lonus, taip ir išvažiavus vokie
čiams, visur rados tyku ir ramu, 
kaip ir sunkus akmuo, kurs 
mus slėgte slėgė šešerius metus, 
jau nuristas.

f — Mošaičių Milda.

Seinai IX—6. Miestas kaip 
nebe tas: apmiręs. Kapinių ty
la jame viešpatauja. Reta kur 
šmėstels nelenko gyventojo sto- 
vyla ir vėl nyksta; nebent legio- 
ninkas ar jo bernais drąsiu žin
gsniu tik nužengia. Nelenkas 
gatvėje geriau nė nesirodyk, nes 
tuojau busi įtartas šnipu ir, gau
si patirt visokių nemalonumų. 
Nelenkai tad kenčia namų kalė
jimų. Kadangi nieko neįveža- 
ma, tai daugumai gyventojų, ne 
galint iš namų išeiti, tenka ba
dauti.

Lietuviai ir žydai apžiūrimi 
“brokų” lenkų nepalyginamai

Šaukimo
IŠPARDAVIMAS

.Spalio 23 iki Lapkričio 2
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NAUJIENOJ, Chlcft<4>
kruopščiai}, negu priešininkų 
lenkų, kad buvo daroma. Iš sep
tynių lietuvių prieglaudos kar
vių liko ves viena: kitos esan
čios atiduotos lenkų prieglaudai. 
Kratų daryta baisiausiai. Taip 
“Žiburio” gimnazijos mokytojo 
S. Tijūnaičio gyvenimas smar
kiausiai jau penki sykiai krėsta, 
ir dąr esą negalas. Beje, iš tos 
šeimynas lenkai atėmė vieninte
lę turėtą karvę ir mjaži vaiku
čiai palikta sausomis lupeleųiis. 
Panašiai elgiasi ir su kitais lie
tuviais.

Lietuvių įstaigos sunaikintos 
arba naikinamos. Gimnazijų 
bendrabučiai išplėšti, daiktai su 
daužyti ir sulaužyti. Mergaičių 
gimnazijos namuose apsigyve
nęs koks “naczah)ik‘as“.

Miesto lenkės-šUurės nešioja 
“donosus” ant lietuvių.

Gveiiinuis baisus: lenkai savo 
žiaurumais vaizdiną naujuosius 
hunus bei totorius; pas juos nė-, 
ra nei bažnyčios, nei dvasininko 
pagarbos. Rodosi toksai “ka
talikų“ šalimas butų lyg prieš 
galą. * v /

Plėšia, kaip tikri plėšikai. Ąn-

prisidėjo žmonių gero septynis 
vežimus ir išsibraškino.

Beje, rugsėjo 4 d. atsilankė 
vysk. R. Ealbrzykovskis, įžy
mus, gudrus enedkų šulas.

Laidotuvės Marcelės Skelčiutčs-Stiklienės.Prie laiško is Liepalotų:

Laiškai iš Lietuvos

MMMP Mi
.. .................... i i -1i nr1 n '.u i i> •

Rheumatizmas
Namų gydjmas eutaisytas iš

gijusio ligonio.
Pavasarvj ip93 m- aš įgavau 

muskulų įr sutinimo Rbcumatiz-f 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau;
virš trip metus. Mėginau vienus, 
vaistus po Rifų, daktarą po (lak-, 
tarui, bet kokią pagclbą gavau 
tai tįk laikiną. Ant galo sura
dau gyduoles kurios išgydė ipane,, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šių gyduolių ue-l 
kuriopis baisiai scr^ančįonis ir 
uet lovoj gulinčioms y paloms su 
rumnaliziuu, ir jos išgydė visus.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis 1 pamėgintų šią- stebėtiną 
jiėgą. Nesiųskite ne cento; tik-! 
lai prisiusite savo vardą ir ant
rašą ir aš prisiųsiu dykai parnė- 
Ainimui. Po pameginunui, ir jei 
tWsi užtikrintu, kad tai yra jūsų’ 
seniai jieškomas Hudas išsigydy-r 
mui reumąlizmo, galėsite prisių
sti n>un jo kainą vieną dolerį,' 
bąl supraskite, kad aš nenoriu, 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas neteisinga? 
Dclko tojiaus kentėti kuomet; 
fums pildoma išgydymas dykai? 
Nelaukite. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 048F 
Curney Bldg., Syracus£, N. Y.

P. .lackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

Lš Liepalotų, Naumiesčio par., 
Suvalkų rėd.

Rašo Marcele Stiklytė savo 
giminėms Amerikoje, praneš- 
dama apie moti nok mirtį:

Liepalotai, rugpjūčio 26, 1919

Skuodas, Kretingos apskrities. 
Rugp. 20 dieną 3 valandą po I 
piet vokiečių kareiviai atvedė į ; 
Skuodą anglų automobilį su 3 
anglais karininkais. Vokiečių 
kaip pasirodė, labai gerai žinota, 
kad tą dieną tur Skuodą atvyk
ti kaž-kokia anglų misija, tai 
jau iš pat anktsyvo rytmečio Lat 
vijos pusėje prie visų kelių lau
kė tokio automobilio su'jiems 
nemaloniais svečiais. Taigi an
glus keliu važiuojant suėmė dar 
Latvijos pusėje. Atvedę sve
čius į Skuodą pastatė didelę’sar
gybą, kad niekas iš vietos žmo
nių ir valsčiaus komiteto negau
tų su anglais pasišnekėti, ir ta
tai vokiečiai pasiekė, nes per 
kejioliką valąndų čia anglų 
“viešėjimo“ nebuvo galima ne
tik su misijos nariais, bet net 
ir su automobilio šoferiu pasi
kalbėti. Tuo budu anglus visą 
naktį Skuodė palaike. Rytmetį 
juos kaip ir paprastus belais
vius išvedė į Latvijos pusę.

Pajutusios anglus Skuode 
esant žmonių minios iš visų 
kampų į Skuodą pilte pasipylė, J 
noredamįi savo nuo vokiečių 
pritirtus vargus bėdas anglams 
išpasakoti; žmonelės ašaroto
mis akimis vieą pusdienį žiurė
jo į vokiečių kareivių hutą, kur 
anglai buvo uždaryti, tiknorai 
pasiliko patenkinti. O paskuti 
turėta kibai daug ko.Savaitę at
gal didžiausi vokiečių kareivių 
būriai pradėjo traukti iš Lat
vijos į Vokietiją, vis Skuode il-i 
gosniam laikui susloclami. To-j 
kiems būriams susirinkus vietos 
žmonių padėtis pasidarė nepa
kenčiama; vokiečiai vagią Hie
nomis ir naktimis ūkininkų ark
lius ir viską, kas po kojom at
sitiko.

Skuoduo pasienio muitinės 
padėtis visų blogiausia. Vokie
čiai su žydeliais susidėję jos nei 
žiūrėti nebežiūri. Žmonės išsi
ilgę laukia, kad Lietuvos Valdžia 
pasisteng'lįų kąip galima vei
kiau atsibodėlius svečius iš Lie
tuvos lauk išparšyti.

Dam. Treigys.

Mano mylimiausioji! sesutės, 
• ’ broliuk, ir švogeris. Yda vėl 

laimužė užtiesė savo telcgrofo 
vielas; vėl musų mintys susitin
ka; vėl mes sveikinamės,’ bu
čiuojamės, norsr dvasiomis... 
Mus atskyrė dardinanti likiiųo 
banga ir aš, nuo Jūsų atskirta, 
liūdėjau paskendusi ilgėjimus 
jurose. Bet jau audra praslin
ko. .Gal vėl sauhitė pradės ro
dyt savo linksmą veidą. O kaip 
aš laiminga! kaip laiminga, kad 
galiu pasidalinti su Jumis savo 
gyvenimo įspūdžiais!

Aplankė musų namus didelė 
nelaimė. Turiu pripažinti, kad 
tą širdgėlą už visus tik aš viena 
turėjau perkentėti. 11 dieną ba
landžio 7 valandą rytą, po ilgų, 
kentėjimų musų brangiausioji 
mamyte apleido šį skausmų ir 
ašarų pasaulį. Ir užmigo amži
nai. Kai matot, ant šio vaizdo 
miega sau graži, tartum nieko 
nekentėjusi... Ak, sesutės! kad 
žinotumėt, 
krito ant širdies, matyli savo tik 
ra motina mirštant!... 
landoj aš pasijutau

kiau, verkiau su širdgėla — ne
numaldoma. Dabar ant jos ka
po žydi neužmirštuolės, žaliuo
ja šaltmėtės ir berlinkos.. 4

šiaip naujienų beveik nieko 
nėra. Karo vargai senai užmir
šti. Aš visų karo laikų išbuvau 
tėviškėj ir draugavau su Sipai- 
tyte — tai mano vienintelė 
draugė ji ir prie Mamytės grabo 
su manim stovi: ji padėjo man 
verkti, ji mane atjautė.

Rodos jau viską parašiau, lau 
ksiu nuo jūsų laiškų. Rašykit 
visi plačiai apie savo gyvenimų. 
Jūsų seselė Marcelė Stiklytė.

valsčiaus nėra.
pas mus išmirė ispaniška liga. 
Dėdės-Baltramiejus ir Jeroni
mas gyvi ir sveiki; Jeronimas 
neženotas. Prašau atrašyti, kaip 
gyvena brolis Juozas ir švogeris 
Lukšas. — Jūsų tėvelis, Anta
nas Šatkus.

Iš Pušaloto, Panevėžio apskr.
“ * 't

NETURI LAIKRAŠČIŲ.

Iš Rietavo, Telšių apskr.

Mykolas Budkevičius rašo sa
vo draugui Kazimierui Mika
lauskui, Chicagoje:

Mielas drauge Kazimierai! 
Gavęs laišką nuo tamstos skubi
nu pranešti, kad Jūsų motinėlė 
gyvena Jankaičiuose prie savo 
sesers. Labai menkos sveikatos 
ji nebgali atvykti Rietavan. 
Kaž-kad praėjusiais metais susi
tikau su ja; prisiminėm apie 
tamstą ir jj apsiverkė, sakyda
ma, kad “mane sūnūs Kazimie
ras užmiršo, nors čia būdamas 
labai geras buvo.” Ticšijau ją. 
Pas pms gyvuoja iš senų drau
gų: Misevičius, Komskis, Jau
tukas ir kiti. Visi sveikinamo

Pas mus karo baisybės ir. j jus. 1. .
koks man smūgis okupantų šeimininkavimas pra

ėjo, bet dar jaučiam dideles slo-
loj va- viSokių dirbinių, apdaro ir 

taip lieku- maįąto. Karaliauja didelė brau 
minga ir viena — našlaitė, rodė- ^cnyj)e. Jus, manau, kaiji esate 
si man, kad jau mane visa lai- įoįį nuo j<aro laukų,

Karaliauja didelė brau

Rašo kunigas Sabaliauskas 
Stanislavui Garnui, 8844 So. 
Com/nerciąl avė., Cįhicago, UI.: 

(Gerbiamasai Tautieti! Ta- 
mistos prašomas pranešu apie 
Jūsų šeimyną. Žmona Grasė 
sveika, tik vargingai gyvena; tu 
ri puseliunką, tik, kaip jau pa 
prastai,vmoteriškę jis kartais m 

l skriaudžia. Žmona laikosi gc 
'rai. Duktė vis taipo pat nesvei 
ka.

šiaip kraštas nuo karo nela 
bai nukentėjo. Bado musų pa 
rapija nematė, šiaip, žinoma 
privargino ir vokiečiai ir bol 
ševikąi. Dabar tik kiek dam 
sergaliuoja žmonės: tai šiltinė 
mis, tai krūvinėmis, šiemet a 
pie Velykas mirė Pabuojų Gar 
nys Justinas, o savaitę anksčiai 
— jo simus užaugęs. Abudu šil 
tinėmis. Jo žmona irgi sirg< 
tom pačTtfln ligom, tik pasveiko

Dabar LetuVa ima tvarkylio 
savitai, tiktai daug priešų turi 
Da daug darbo, kol iškovosiu! 
*pilną nępriklausomjybę. Iš a 
merikiečių lietuvių tikimės ,pa 
gclbos. Ir šiaip butų labai nau-

Ar Skauda Galva
Gplvos ikaudCji- 

mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei- 

L A kplauja priežiūros. 
: Gal turi Slogas ar 
t kokią Nosies ar 

Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabąrtįnis rącto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
iraktikuoju per 22 metu prie Sta 

*e gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
(,'ų pacientų posakis jums ką a§ 
jiems gero padariau. Leiskite 
nan tą priparodyti. Ateikite ir 
oasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,

Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros durįs nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

inktį išbuvom Norkūnuose ant 
’aržo su mažais vaikais ir žiu- 
ėjom, kaip musų namai ir vi- 
a kas juose dega. Ant ryto
jus rusų kareiviai prisakė vi- 
iems 
ako,

bėgti kųogreičiausiai, bo, 
pozicija atsidengia. Tai 
baisiausias judėjimas tų, 
neturi arklių. Mes ir

, viso šita 
mė apleido. Aptemo akįs nuo ne<latyrčt ir neturit tikro supra- 
ašurų, rodos kąd ir saulė prade- tįluo/Ras tai yra karas. Dabar 

1 rupulį atsipeikėjus j^jętąvo dvarai perėjo Lietuvosjo temti...
pažiurėjau j jų ii* tikrai neatro
dė, kad miršta: gulėjo rami, a- 
kis įsmeigus į tolį. Rodos, kad 
ji nqri tik pasilsėti po tokios 
ikaudžiois audru ir verpetų ke
lionės. Dar kartų atsduso ir taip, 
ramiai, lyg saldaus sapno liu-į 
liuojama, užmigo amžinai... 
Jos veidas išlėto blanko, kaip 
auštant rytui, (ik akįs labiau su-

Tiqk grožės Įspaudė į jas sopuliai; 
TĮpk skundo ten buvo paslėpto fi

liai;
Taip daug jos pasauliui kalbėjo. 
Rainutės ir drėgnos, lyg gėlės laukų 
Kad svyra rasotos rytais nuo ūkų; 
Jos smigo į tolio gilybę.
Pakilo saulutė, pirmi spinduliai, 
I veidą tnainytės sužiuro meiliai, 
Bet saules jau ji neregėjo.
Užblėso gyvybė, nurimo kdnčia 
Tik ašaros piano ištryškę slapčia, 
Kaip deimanto rasos mirgėjo....

Siunčiau telegramą broliams 
i Kauną, bet negavo ir neatva
žiavo aut‘ laidotuvių; tai tik ašį 
viena uždėjau vainiką ant moti
nėlės grąbo.

Laidojom .verbų nedeljoje.: 
Buvo gavėnios laikąs, tad prisi
rinko didėlė minia žmonių ir, 
taip smarkiai ėmė giedoti, kad 
rodos tikrai prišauks musų brau, 
gįą mamytę. Antrą naktį prisi
rinko dar daųgiąus, visi apgai- 
lęstavo, kad Mamytė esanti to
kia graži jauna, kaip mergina, 
dar būt galėjus gyventi! Visi 
gieda, meldžiasi. Kambary? 
kąip prikaltas Juonių. Tik aš

Bandelis. Jau trečias mėtfuo, 
kaip narsioji Lietuvos kariuo-| 
nė iš čia išvijo bolševikus, bet! 
mes nieko nei apie ką nežinom,: 
laikraščių jokių negaunam, mu
sų komitetas- visai nesirūpina,! 
kad žmonės daugiau žinotų apie, 
savo tėvynę Lietuvą, rodos, kad, 
musų komitetas neprielankus 
būt musų valdžiai. Visuos vals
čiuos jau laikraščių ateina. Ska
piškiu jau senai laikraščiai pa
reinu ir nesunku imtų Skapiškio 
slotin nuvažiuoti ir pasiimt laik
raščius. Žmonės labai būt de- nesi meldžiau... Aš įtik vieną už- 
kingi. S. Lendre. ą.nl 1<0Xl vcr"

valstybės globon, ir mes, kaipo 
lietuviai, darbuojamės savo tė
vynės naudai, nes sulaukėm at
gijimo ir laisves savo tėvynės.
— Mykolas Budkievičius.

Iš Kontaujių, Telšių apsk.

lais grįžtų Lietuvon, steigdami 
pramonę. Daug visokių įstaigų 
reiktų musų kraštui, kad su
vartoti Lietuvos žaliąją med 
žiagą, kad nereikėtų musų dar 
bininkams paskui ją keliauti į 
svetimus kraštus.

Likk.sveikas. Sudiev. Tegu' 
Dievas lamstai padeda darbuo 
ties ir laimingai sugrįžti tėvy 
nėn. Su pagarba, Kun. S. Saba 
liauskas, Pušaloto klebonas.

Antanas Saikus rašo savo sū
nui Dominykui Šatkui, Kensing- 
ton, III.:

Rūgs. 16, 1919. — Brangus 
sūnau Dominykai! Duodu ži
noti, kad esu gyvas, o mamutė 
jau antri metai kaip mirusi. Ir 
mano sveikata menka. Gyvenu 
vargingai, labiausiai karo metu 
prityriau da'ug vargo. Rugių 
pūras mokėjo 150 rub., dabar 
jau atpigo, bekaštuoja 50 rub. 
Per karą maitinomės bulvėmis, 
ir tų kartais nebuvo. Klarvė 
pastipo dar prieš karą, kilos ne
įveikiau nusipirkti; dabar norėt 
nebegali: karve moka 1000 rub. 
ir daugiau. Taip ir skurstame, 
šiemet ačiū Dievui metai rodos 
derlįngi, gal nebebus tokio var
go. Atvežė iš Amerikos kvieti
nių miltų ir silkių, tai jau kas 
kita. Dabar ir darbininkams už 
darbis padidėjo; už šieno pjovi
mą dienai mokėjo ir po.JO rub
lių. Minus tiek šią valandą lin
ksma, kad Lietuva atgijo! ir 
prie musų viskas lietuviška. Jei 
visados taip butų, laimingesni 
botume. Koųtgųčįųc^e daljąr 
įsteigtas valsčius, o Bcrnotavo1

Iš Norkūnų, Krakių valse.
Kėdainių apskr.

J eroti i min s I )albokas

valsčius, o Bcrnotavo

raše 
Juoz. ir A. Blažiams, Cbicagoj

Rūgs. 10. — Miela musų se 
šuto ir švogeri! Klausiate, a 
gyvi liko jūsų sesuo ir kili gi 
minės; tąi Ries išlikom gyvi i’ 
jums už atminimą siunčiam* 
nuoširdžių sveikinimų ir liuke 
j imu.

Kad 1915 nietuis, haląndžk 
23, vokiečiai prisiartino j Mclv 
dus, visai pavakary, ir pradčjc 
šaudyti ir leisti degančias gra 
natas į Krakių miestelį, tai žino 
nes bėgo į rytų pusę; kas turėj* 
arklius, tai važiuotas, o biednie 
ji mažais vaikais ant rankų, < 
didesniais vedi ui bėgo kaip an 
Diųvo teismo, viską palikę, ka* 
tiktai ką turėjo. Mes su vaikai' 
atbėgom į Norkūnus ir čia pra 
dejom darž<’ duobę kasti, ka< 
pasislėpus nuo granatų. Ma' 
taip buvo žmonių kalbama, ka< 
galima pasislėpti. Bet nesuspe 
jom nei duobes iškasti, įpama 
tūlų ąiilįųkni degą ųigrąjčįąi, 
-Rukai ir K rakta i. ’l'aip visą

tirie
;iaip taip atsidūrėm apie Kedai 
dus. Kad po savaitės sugrį- 
om, radom tik pelenų saujalę. 
laša u apie Krakius; matot, po 
amstų išvažiaviriio į Ameriką 
arkom Krakiuose plačių, pasi- 
tatėhi namus ir kitas triobas 
r tik trejus motus gyvenom. Da 
>ar jau penkti metai vėl Nor
imuose vargstam. šią žiemą 
>risivežėm rąstų į Krakius, bet 
'ei brangenybės visako negaliu 
stengti pastatyti, bo, matot, kas 
virina kainavo tūkstantis, tai da 
>ar 10 tuksiančių, o ką turėjom 
>inigų banke, tai išvežė į Rusi- 
ą, ir kol karas nenurims, tai ne 
falima gauti. Vėl Lietuvos val- 
'žia surašė nuostolius ir žada

icžinia kada. Kitame laiške ap
rašysiu apie karo baisenybes 
'■augiau, ir kas dedasi Lietuvoj 
M) karo. Likite sveiki, Jus įny- 
inJįs J. ir H. Dalbokai.

S Daržbalio sod., Krakių .vals 
Kėdainių apskr.

A planui Liutikui, 763 So.,Kul
nai’ avė., Chicagoje, rašo tėvai:

Mylimas musų sūneli! Labai 
',sajm linksmi, kad gavom žinot 
xpie jus. Mes šią valandą esam 
įveiki. Karo laiku su mumis 
buvo visaip; daug turėjom išgąs 
Hų, daug rūpesčių, daug ir svei
katos atėmė. Laike užėjimo 
vokiečių buvom pasitraukę to
liau, pirma tai tik lig Dotpavos 
Įvaro, o antru kariu tai buvom 
uisitraukę ir už Nevėžio. Misij
om, kad vokiečiai neras, bet pa
drikom. Ir vokiečiams užėjus

J urejom gqzu atgal, r 
inelų Jojikų gyvenimas ir prie

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
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vokiečių buvo ne kaip blogas, 
ale paskui pablogėjo. Turėjom 
namie malti, ir tai su baile, kad 
nerastų žandarai, nes už girnas 
žmones primušjdavo ir dar turė
davo užmokėti pabaudos. Lai
ke rekvizicijų turėdavom daug 
triūso padėti, kad paslėpus ja
vų, mėsos ir kitų daiktų. Be duo 
nos tai neprisiėjo būt, valgėm 
iki sočiai, kiek norėjom. Bet da
bar jau to nėra, visos priespau
dos ir sunkenybes žlugo kartu 
su vokiečiais. Dabar gyvenam 
neblogiausiai, turini dvi kar
ves; šiemet auginam dvi tely
čias; turim 4 avis, 1 meitėlį, ku
melę, kumeliuką, šiųmetinis už 
derėjimas javų puikus, turim 
gerus rugius ir gerų vasarojų. 
Grinčioj tai dar toj pačioj tebe
gyvena m, kur palikai. šiemet 
norėjom statyt nauja, bet da ap- 
sibuvom ant kitų metų. Kastų 
pastatymui turim nemaža, bet 
jei butuin statę, tai butų reikė
ję viena karvė parduot. Gyvu
liai jios mus labai brangus, už 
karvę būtume paėmę ne mažiau 
kaip 1300 rublių, tai butų paka
kę triobai pastatyti. šia vasarų 
po kaimus daug žmonių sirgo

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 R Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Aimitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

ir daug mirė visokiom ligom, 
bet |nls mus nė jokia liga nepri
sikibo ir nesirgom. Labai nu- 
dži ilgom', kad sveiki gyvenat; 
dažnai šnekėdavom apie, jumis 
ir naktį sapnuodavom. šiuo ir 
užbaigiant savo laiškų ir sakom 
Sudieu, jūsų Tėvai.

Iš Geručių, Gudžiūnų valsč., 
Kėdainių apskr.

Rašo F. A. Mišių i, 2632 Fran
cis PI., Chicago, jo giminės:

Brangus sūnau ir broliai, bro
lienė ir sūnūs Brunas, sveikina
me jos visi namiškiai ir gimi
nės. Labai pradžiugome, kai 
ėmėm skaityti, kad visi esate 
sveiki. Ir mes šioj valandoj e- 
same sveiki ir gyvi, tik iš gimi
nių daug jau yra ir aname svie
te. Dėdė Mataušas, dėdė Kazi
mieras 'Purškiai r sūnūs Pran
ciškus, teta Damanauckienė su 
dukteria Morta, sesuo Zosė su 
savo vyru, abudu pasimirė; taip 
gi mirė susiedu, Antanas Petkus 
ir Jonas Turskis ir dėdė Kuštan
ti nas Ančeris ir Kazimieras Jo
naitis iš Grinkiškio. Tai matai, 
kokia atmaina pus mus per tuos 
metus. Tanu kartui pas mus uę- 
visai blogai yra. šiemet pasta
tėm abarius naujus, lik da sto
go neuždengėm. Gaspadoiystė 
neperdidelė, turim porų karvių, 
porų arklių, vienų avį, vienų bri
ka, vienų kiaulę su paršais; o jei 
norėtum nusipirkti dar tiek, rei
kėtų turėti 10 tūkstančių rub
lių. Mat labai didelė brangeny- 
1m\ viskas šimtų kartų brangiau 
negu pirma buvo. Pora batų 150 
rub., degtukų krabelė 15 kap.,

o drabužių tai nelabai možn.a 
gauti. Atveža iš Vokietijos, ir 
tie popierių: kas nusiperka, tai 
tik sušlapo ir neliko nieko. Kinu 
si, ar mes gavę tų pinigų, kur 
aukavo Amerikonai. Mes tik iš 
laikraščių girdėjom, kad ameri
konai siunčia pinigų, ale tik 
tiems duoda, kur visai biedni 
palikę vaikai našlaičiai ir seniu
kai. Jei gauna ne pinigais, ale 
pravijantu — čvertį svaro mil
tu, taukų, konservų, pieno ir 
kukavo. Apie tai mes tik tiek 
žinom, ką laikraštyj randam, jei 
kariais iš kur garniam, ba užsi
rašą* neturim, ba ir laikraščiai 
pabrango, kaštuoja per mėnesį 
10 auksinių arba 5 rubliai. Delio 
negalima turėti užsisakę, tai kai 
gaunam kur kokį numerį, tai 
maždaug ir dažinom.

Lietuvos padėjimas labai sun. 
kus, kad iš visų pusių užgulę 
priešai. Pirm imis t bolševikų 
grobikai, bu tikri bolševikai tai 
nedarys taip, ale tik susitaisę 
gaujos plėšikų, kad prisiplėšąs 
turto, tai ir lenda į Lietuvą; an
tri priešai lenkai, treti vokiečiai 
su rusų buržuazais. Tai Lietuvai 
labai sunku su visais jais ka
riauti ir laikytis, ir Lietuva tur 
prašyti užtarimo Amerikos arba 
Anglijos; kad tos valstybės už
stos, tai tada Lietuva galės gy- 
vuot, o taip tai nelabai kas bus, 
bo lenkai nori sau, rusai sau, o 
kad lietuvių valdžia su vokie
čiais ir susitarus, ale ir tie tyko
ja įkąsti. Šiaip dabar butų la
bai smagu Lietuvoj, kad spa- 
kaina butų. Traukiniai vaikš
čioja; nueini stotin, lietuviškai 
kalba. Ale kaip dabar tai ir u-

kininkui sunku: valdžia reika
lauja iš musų vis duoti ir duoti 
visko dėl 'kariuomenės, dėl pa
laikymo Lietuvos, o valdžia kad 
neria sau algas tai neria. Nesa
ko, kad ir mes imsime mažiau 
ilgos, kad visiems butų leng
viau; ne; kam bus, kam ne, o 
nuinis turi būt tokios algos — 
rodos kad Lietuva jau 50 metų 
gyvuoja ir visko turi iki valios. 
Neatkreipia domės į tai, ale tik 
<ako: duokite ir duokite, bo 
■nuims reikia, o kad jus duosite, 
tai Lietuvą palaikysite, lai tas 
įmonėms nelabai tinka. Tai ma
tai, kaip pas mus Lietuvoj. Ne
šinom ištikra, prie ko ji paliks, 
>a daug nori Lietuvos, o labiau
siai lenkai. Tie tai kad galėtų, 
fai senai butų visus lietuvius per 
Urbę ant lenkų. Jie taip nori 
ietuvių, kaip vokiečiai kad no
gėjo užkariauti visų pasaulį. Tai 
natai, broli, kaip yra pas mus. 
Me gana bus apie tai, gal jums 
geriau žinoma yra. 1

Brolis Kostas pastojo tarnaut 
Mikehnonto stotyj (dabar Mi- 
kclmontas perkrikštyta į Gud
žiūnus). Tegul brolis Augusti
nas atrašo, kaip jis gyvena, ir 
prašom siųskite laikraščių 
mums. Dar švogeris klausia a- 
•>ie savo brolius, kodėl jalui ne
rašo. Sudieu, ir laukiam nau
jienų iš Amerikos. — M. Mise- 
vifė. I

Iš Suginčių, Akmenės vai., 
Mažeikių apskr.

Musų pilnas sandėlis čeverykų ir 
kaliošų rudeniui yra jau čia ir mes 
siūlome jums madingiausios ir ge
riausios rųšies čeverykus pernai 
metų kainomis, užčėdydami pilnai 
nuo 50 iki 60 nuoš.

Mes parduodame čeverykus ši
tame čeverykų pardavime taip, 

kad mes beveik atiduodame dykai, 
atsižvelgiant į tai, kiek lėšuoja če
verykai šiandien; bet mes pirkome 
juos pereitą vasarą ir šituos čeve
rykus atiduodame jums tąja kaina, 
kokią mes mokėjome tąsyk; o ne 
ta, kuri yra dabar.
KELI MUSŲ SPECIALIŠKUMAI

Keli musų speciališkumai
Moterims tikro pilko, ar juodo žom- 

šo čeverykai, franeuziškais ar nukirs
tais užpenčiais, kiekviena pora gvaran- 
tuojama pilnai verta šiandien $8.50 — 
specialiai po ...........................  $4.85

Vyrams pilkos, ar juodos veršio šikš
nos buldogo angliškos ar tiesios iš
vaizdos, tai čeverykai, kuriuos mes ga
rantuojame, pilnai verti šiandien $7.50, 
specialiai po ....... $4.85
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Moterims patentuotos veršio ir pil
ko žomšo su žvynės žomšo galais, fran
euziškais ar nukirstais užpenčiais, ran
komis siūti, viena vėliausių čeverykų 
madų, pilnai verti šiandien $11.00, spe- 
caliai po... ...... ...........................$6.85

Mergaitėms tamsiai pilki angliški 
vaikštikai, tikrai augštais auteliais — 
perdėm čielos šikšnos, pilnai verti šian
dien $6.00, specialiai po 3.85
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KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas . Žemaitės portretas. 

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

. Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Rašo Adomas Blucukis savo 
amui Vincui Blucukiui, 1616 
Madison St., Gary, Ind.

Mielas musų sūneli, sveiki
mui tamstas visus ir dekavo- 
:am už laiškus, kuriuos gavom 
> sentębrio. Susigraudinom la
bai, kad Juozapas yra miręs. 
Sesuo Ona ženoia, Norkienės 
gyvenime. Norkienė gyva; tetų 
ės yra mirusias, Elzbieta ir Ju- 

' i joną. Katrė paliko didelei su
sirupinus, kad tėvelis neparašo. 
Malvina Mohilevos gubernijoj, 
"lomelio mieste; vainai prasi- 
lėjus kaip išėjo, tai žinom tik, 

kad gyva. Ir dėdė Plienas gy
vas. Su duona tai šiuo ččsu dar 
ištenkame. Dabar biškį apakai 
’iiau yra; nežinom, kaip toliau 
bus. Brangenybė labai didelė, 
rugių pūras 60 rub., sviesto sva
ras 6 7 rub., kiaušinis 25 kap., 
mėsos sv. 5 rub., duonos svaras 
SO kp., cukraus sv. 4 rub., silkė 
50 kap., muilo svaras 5 rub., ser- 
čikų krabelė 10 kap., gazo sv. 2 
rub. 50 kap., druskos svaras 10 
kap., arklys moka apie dvi tūk
stanti rub., taipjau ir karvės po 
tūkstantį ir daugiau.

Sesuo Ona, švogeris, Klovai, 
visi kloniojas tamstoms geros 
sveikatos, šį laišką surašiau aš, 
Suginčių Klovo duktė Anelė.

Iš Graužu, Varnių valsč., 
Telšių apskr.

Rašo Viktorija Gužauskaitė 
Leonui Pikeliui, 1704 Euclid a- 
venue, Marinu, Ind.:

Mieliausis mano Leonai! Aš, 
tamstos ciotka Viktorija, išgir
dus naujieną, kad iš Amerikos 
nareliui gromatos, noriu parašy
ti tamstai nors kelis žodelius. 
Gyva tebesu, o apie sveikatų ne
galiu pasigirti, dėlto kad živnas- 
ties mažai teturiu, nors tikrai 
badu dar neįnirštam. Per tuos 
penkerius metus daug žmonių 
pas mus išmirė. Mirė Petras 
Gužauskis, ciotka Fruzina, Bo- 
gusė. Januškevičiūtė. Januškevi- 
čiai persiskyrė, Kazimieras pa
ėmė gyvenimą Bagienuose, Alek 
tundra viens paliko; padeda 
kits kitam darbuoties.

Karė, vietomis daug nuos
kriaudos padarė, o imisij apy
gardoj, apie Varnius, vis didy
bėj tebėra, bloga daug mes ne
matėme dėkavot Dievui.

Sveikinu Leoną ir jo prietelką 
Elzbietą; pasilikit sveiki. — Vik 
torija Gujauskaitė.
7 .......... i~ <".'.5'

Telephone Lawndale 961.
DR. W0CHLEK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

3946 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 Vak.

Yra šimtai kitų čeverykų, kuriems čia neturime vietos paminėti šitame aps
kelbime. bet kiekvienas čeverykas šitame išpardavime bus parduotas pagal tai ką 
mes mokėjome už juos, o tas reiškia didelį užčėdinimą jums.

Mes laikome pilną eile vyrams moterims ir vaikams šiltų šliurių, čeverykų ir 
kalusių tuo patim užčėdinimu.

Warsausky Reliable Shoe Store
1341 South Halsted Street

t ' . 

Iš žalvederių, Naumiesčio apsk. 
Suvalkijos.

Rašo F. Skelčiui, Chicagoje, 
jo sesers:

Brangus broliukai! Mudvi, 
jūsų sesutės, Onutė ir Antaninu- 
kė, sveikinava jus, broliuk, su 
liūdnomis naujienomis: jūsų tė
veliai mirė, ilsisi žvirgždaičių 
kalnelyj. Mamelė, mirė 1917, 
per naujus metus, o tėtis 15 d. 
liepos, 1919 m. Brolis Adomas 
žuvo karėj 15-tais metais ana
pus Kauno. O aš, Antanina la
bai sirgau 15 metais. Jodavau 
arklių kovoti nuo vokiečių j 
Urvinių krūmus, tai dėlto labai 
susirgau. Sesuo Petronėlė ir 
švogeris Valaitis sveiki, tik jų - 
triobas suedgino. O šiaip dabar 
jau Lietuvoj spakaina, lietuvių 
kareiviai visus išvijo. Klause- 
va, broliuk, kas daryti su akiu. 
Mudvi dar perjaunos esava tiek 
lauko apžiūrėti; gyvulių mažai 
liko, negaliva visą lauką apdirb
ti. žvirgždaičių kaime pastate 
jau bažnyčių, ir ten musų tėve
liai palaidoti, tai netoli nueiti. 
Šiaip viskas labai brangu Lietu
voj, negalima nieko pirkti. Su
dieu, jūsų sesutes, Onute ir An 
taniniuke Skeltytės.

Iš Adomaitiškių, Veliuonos aps.

Rašo Jonas Bakanas savo sū
nui Stasiui Bakanui į Bridge- 
ville, Box 493, Penna:

Bugp. 7 d. 1919. — Mylimas 
Sūneli, nežinau nei kur rašyti, 
ir ar esi dar gyvas. Mes visi dar 
esam gyvi, o Jurgis nuo sausio 
15 d. guli lovoj, įsikirto koją 
ir išėjo į vonas; da ir dabar ma
žai tevaikščioja. Kiti namiškiai 
sveiki ir gyvi. O susiedų Pa
liūnė mirė, Pranciškų Pranciš
kus mirė, Kasparas serga, Mar
čias mirė. Žinoma, pas mus 
vainos laikai, tai naujienos ne
kokios. Mančiaus trioibos iš

degintos. Pradžioj vainos bu
vom išvaryti j Uudubisį, aš vie
nas buvau namie per du mėne
siu. Veliuona ant kalno visai 
išdeginta ligi Šinuliunių, o baž
nyčia pažeista, ale nesugriauta. 
Klebonija ir dvaras Čieli paliko. 
— Jeigu gausime atsakymą, tai 
parašysime daugybę naujienų. 
—Jonas Bąkanas.

J. Mikuckio

Vadas ir Vaidila.

Nėr gailesio, žuvo širdis!
Kas sužeista glaus, aprodys? 
Tik saulės bučiuos spinduliai 
Ir rytmetį rasos gailiai...

Nūnai apgalėtojai puola
Iškėlė ir ūžia, dainuoja...
Ugnis vien kur jų nuvažiuota, 
Ir ašaros, kur jie važiuoja...

Ir vadas puikus pirm visų.
Kaip žaibas tarpe debesų, 
Kaip marių įniršus vilnis, 
Kaip vėjas, kaip girioj ugnis,

Kardu sau darydamas kelia
Jis jojo — lydėjo jį šlovė 
Ir žmonės, prakeikdami dalių, 
Kurių jis šeimynas išgriovė...

O priešais iš girios keliu 
Sėjikas dainelių gailių — 
Išeina drąsus vaidila, 
Kurį tiktai žavi tyla...

Ir vadas prie dainiaus risčia 
Prijojęs paklausė: — “Kas čia? 
Kas drįsta man kelią minai 
l žstoti! Kas aš, ar žinai?!

Pražūsi, jei aš panorėsiu, 
Na, kas tu toksai atsakyki?!”
— “Mylėtojas bočių griuvėsių, 
Kovojąs už tiesa nesykį!

Nūnai aš pasenęs visai
Ir žavi tik kanklių balsai, 
Ramiosios naktutes tyla, 
Milžinkapiai... Aš — vaidila!

Aš vargšas • • tau turtai paskirti. 
Neši tu su baime pavojų, 
Žudai silpnučius, neši mirtį... 
Žudai, o aš jiems lik dainuoju!

Manai, jog tvirčiausias <*si, 
Kad traukias iš kelio visi?! 
Oi, ne! Dar tvirtesnis yra — 
Jo klausos dangus ir audra!

Jis myli, kas didba iš lėto, 
Jis draudžia atkeršyt, kovoti!!! 
Kariuomenei vadas suriko:
— “Beprotis! Aplenkim beprotį!”



Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Udtuvos laiškų šiems 
nėnis:

J. Zylė,
G. Yuknb.
Michal Kamilu.
Chas. Daukšas.

žmo-

su streikininkais. RengS ChL 
eigos L.S.S. kuopos, (peroga- ’ 
nizuotos). Žmonių susirinko 
apie šimtas ar daugiau. Aukų 
lėšoms ]Mideiigti sudėta $11. 
Kalbėtojai buvo šie dr-gai: A. 
Žymontas, P. Dubickus ir Kl. 
Jurgelionis. Visi aiškino apie

12

12

12

NORTH SIDE

Draugijų Sąryšio mokykla.

Reikalo verčiami, vietos drau
gai įsteigė lietuvių kalbos gra
matikos mokyklą. Paskutinėj

dinėjo, kaip streikininkui sun
kiai hiri kovoti su aršiausiais 
savo išnadotojuis — plieno truk
iu.
’ Ciceriečkųno šios pi /ak ulbos

12

24

Priini'tn prortestoi rezoliucija 
vienbalsiai.

Socialistui Chicago j e jau vėl 
dirba savo darbą pasekmingai. 
Pnimoniečiai irgi rengia pana
šių viešų protesto susrinkimų, 
bet jiems, sako, nelabai se-

lekcijoj mokinių dalyvavo vi^šjkug — žmonės mažai tekilam 
trijų dešimčių. Bet toli gražu |co į jų prakalbas, 
nevisi lankosi, kurioms reikė
tų šiek tiek prasilavint.

Vietos draugams reikėtų dau
giau domos atkreipti ir nepra- 
leist progos pasimokinti 
vių kalbos.

Lekcijos esti kiekvieną 
dėlį ir pėtnyčią, knygyno 
1822 Wahansia Avė. Pauedėlyj, 
spal. 27 d. bus paskutinė lekci
ja priėmimo naujų mokinių į 
antrą skyrių. Todėl tie, kurie 
m«mo mokintis, lai atsilanko, 
nes po tos dienos nei vienas nau 
jas mokinys nebus leistas į a^trą 
skyrių. ,

šioj mokykloj mokytojauja 
plačiai žinomas mokytojas J. T. 
Vitkut^Mokyklos reikalus tvar
ko Sąryšio ir pačių mokinių iš
rinktas komitetas. — Jonas.

Komunistai 
tame dabfke nieko neveikia. Jie 
mat laukia “proJetarų diktatū
ros”. —A.

8

8

apatinių nuirškinių, 
bovclninių, mieros 36 
46, žėdni po .......... 50c
apatinių kelinių, bo- 
veln., naujų, mieros 
32-44, po ... f.......... 50c
apatinių marškinių, 
storų vilnonių, atnau
jintų, inieroi.36-46 po 60c cagos Symfonijos Orkestro sym 
upat, kelinių, storų vii 
nonių, atnaujintų, mie 
ros 32-42, po.........
poros pančiakų, bo-v 
veln., naujų, mieros 
No 11, pora..............
rankšluosčių, žėdnas 
po .. ...............
skryn. tomėčių No 2. 
kenai, kenas ]io .... 
(vienoj skrynioj yra 
24 kenai) 
kenai loast beef No.
2 kenai, kenas .... 

8 kenai corncd beef
No. 2 kenai, kenas .. 45c 
kenai comed beef

Teatras— Muzika
Symfonijos koncertai.

Orclicstra Hali salėj, 220 S. 
Michigan avė., vakar prasidėjo 
p. Fredrich Stock vedamojo Cbi-

ton i jos ‘koncertų sezonas. Kon
certai bus du sykiu savaitėje, 

60c1 pėtnyČiomis po pietų ir suba- 
tomis vakarais, 8:15 v. šios die
nos ir subatos koncerto progra- 

15c man, be kitu, įeina Tainboiirin 
lis Grelry’o “Ccpbale et Procris, 
Berliozo symfonįja, “Haroldais 
Italijoj”, Debussy‘o “La Mer‘\ 
I)e Greefo keturios flamandų 
dainos ir Dvorako “Karnavalo“ 
overtiura.

62c Šeimininkėms 
Patarimai.

lietu-

pone* 
svet..

Janitorių reikalą 
vimas.

Nori 8 valandų darbo ir žmo
niškų kambarių gyvent

Chicagos Fiat Janitors’ unija 
nutarė reikalauti didesnės algos, 
8 valandų darbo ii’ žmoniškų 
kambarių gyventi. Įteiktame 
Chicagos Rehl Estate bordui už- 
reiškime unija sako:

Paskutiniajame Chicagos Fiat 
Janitors’ unijos susirinkime bu- 
vd priimtas vienbalsiai tarimas, 
kad unijos pirmininkas paskirti]

CICERO

Protesto mitingas.

ją tarties su namų savininkais 
dėl naujų algų ir gyvenimo są
lygų, taip kad nauja sutartis į- 
eitų galion sli sausio 1 dieną, 
1920 m.

Si rėdos vakare, 23 d. š. m. Janitoriai pastebi, kad jie nc- 
Ciceroj buvo surengtas protesto |)Cgajj išgyventi ir savo vaikus 
masinius susirinkimas prieš plie jįallklčti tomis algomis, kurias 
no trusto nedorus pasielgimus j^e (jaj)ar gauna. Be to jų dar- 
~ bas taip nesvietiškai ilgas, kad

jiems niekados netenka praleisti1 
laiko su savo šeimyna.. Dąnint

Jau i toriai pastebi, kad jie nc-

Pinigais už

Laisves Bondsus : naują sutartį su nanlų savinin- 
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause Vfllstijinis Taupymo 
BANKAS 

1341 Mihvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat. 
Turtas virš $200,000.00, 

Apskrita bankininkystė.

vai.

kų organizacija, janitorių uni
ja turi omenej uždrausti jani- 
toriams gyvent tuose namuose, 
kuriuose jie dirba, arba kad jie 
negyventų rūsiuose žemiau ne 
kaip gatvės paviršius.

Fialų Janitorių unijos prezi
dentas Quesse sako, kad 98 nuo
šimčiai fialų janitorių yra or-

HOFFMANO 
MOKYKLA

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

Arti Milvvaukee Avė.

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Uctuviška Gydykla Chi- 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimą, 
akių skaudėjimą, Reumatizmą, Pa
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimus d> kai.

VALANDOS:
Nuo 5 iki Ui vakare. Ncdėliomis nuo
9 iki 6 po pietų.

Subatomis nuo 12 iki 10 vakare. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, Iii.

■■

PAJIEŠKAU savo motery Proxidos Mikėnienės kuri prasišalino nuo I 
manės Spalio 11 dieną, išsiveždama su savim mergaitę 10% mėnesių. 
Mergaitės vaidas Helena. Pinigų išsivežė $1,800.00. Plaukai jos tamsiai 
geltoni, ak;s mėlynos ir linksmo budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu 
dėl kokios priežasties prasišalinai. Kas pirmiau praneš, apie tokią )pa!ą 
tam duosiu 3*25.00 ir visas išlaidas apmokėsiu. Taipgi pajieškąu Antano 
Mareejuno 25 metų amžiaus, ant dešines rankos ant vieno piršto nira 
nago. Juodi plaukai, rudos akis. Nešiodavo akinius. Atsišaukite šituo 
adresu. POV. MIKĖNAS, 4920 Bari n g Avė, East Chicago, Ind.

(Saugokite Savo Akis

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

Gydymas visų akių, ausų no
sie* Ir gerkles btfn. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Pl&tt’o aptiekos 
j Tūmykite į mano parašą. *

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
▼gi. ryto iki 12 valandai dienų.nas......................... 37c

kenai Lašinukų, po 12 
svanų, kenas .... $2.75 
]>akai pupų (beans, 
pink) po 5 svarus pa
kas, po..........t.......................

pakai arbatos, orą il
ge Pecoc, po 1 svarą 
pakas

ANT RENDOS.
4035 S. Campbell Avė.

■ ,, . , .......... ........... .

Obuolių sviestas su uogų 
Skystymu. I

Jeigu norinua turėti uogų sko 
nio, galima pridėti jų skystimo. 
Ant kiekvieno galiono nuluptų 
ir supjaustytų obuolių išvirtų 
ir perkoštų, viena puškvortė uo 
gų skystimo, vienius svaras ru
dojo cukraus, it ketvirtadalis 
šaukštuko druskos turi būti į- 
maišytiu Virinti reikia išlengta, 
ir per dvi valandi dažnai maišyti 
arba kol pasidarys tirštas; tada 
įmaišyti vieną Šaukštuką eina- (per laišką man." 
mono, ir kol karštas supilti į iyo7 So Hnh{cd St 
bonkas. Paskui virinti bonkas 
lai]) kaip buvo daroma su obuo
lių sviestu.
Obuolių sviestas su citrinomis.

Reikia supiaustyti keturias 
citrinas, apmerkti vandenyje ir 
laikyti per naktį. Ant rytojaus . 
sudėti į puodą sykiu i----------
niais svarais nuluptų, ir supiau- 
stytų obuolių. Virinti valandą, 
pridėti tris svarus cukraus, ir 
virinti dar pusantros valandos, 
kol pasidarys • tirštas. Supilti į 
bonkas kol karštas ir virinti 

Policija giriasi susekus “mil- bonkas, panašiai kaip buvo da
ryta su obuolių sviesiu arba ap
lieti su karštu vašku.

Grušių Sviestas.
Grušių sviestas yra daromas 

taip, kaip obuolių sviestas be gi
ros Grušįs turi būti užtektinai 
prinokusios. Reikia jas nulupti 
ir supiaustyti ir sudėti į puodą, 
pridėjus truputį vandens, ir tol 
virinti, kol pasidarys minkštos. 
Paskui reikia įdėli cukraus vie
ną puoduką ant kiekvienos, 

gelžkelių stotyse kvortos ir virint dar nuo pus-

2

45c

NEUŽMIRŠKITE NUSISTATYT 
LAIKRODŽIŲ!

Laikrodžio rodyklą pavarykite 
visą valandą atgal!

Dienos šviesos taupymas pa
sibaigia subatos naktį. Įsidėmė
kite. Kaip bus antra valanda 
nakties iš subatos į nedėlią, šo
kite prie savo Laikrodžių ir laik
rodėlių, sieninių ir kišeninių, ir 
stumkite jų rodyklus visą valan 
dą, lygiai 60 minulių, atgal. 
Nuo nedėlios, toliau turėkite 
miego visą valandą daugiau.

Perku
Visokius inuzikališkus instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, t dubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškite

ADELA LUKAM 
___ ___________ i., Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS
1 ^Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. \Vood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

Pranešimai
“v S- 29 kp. rengia perstatymą 
Vagis v Repeticija jvyks Spalio 25, 

8 vai. subatos vakare. Viešo Knygy
no svet. 1822 Wabansia Avė. Kurie 
esate apsiėmę dalyvauti lošime ma
lonėkite visi atsilankyti Komitetai!.

Chicagoa Lietuviu Vyry Choras 
stato keturių veiksmų dramą —TBe- 
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Mcldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vsksrų, 
kad neužkenktute mums.

Chicago* L. Y. Choras

Dr-stės D-ro Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimai bus subatojje, 
25 d. spalio, 8 v. vakaro, M. Mcl
dažio svet., 2242 W. 23rd PI. Visi 
nariai malonėsite susirinkti pas
kirtu laiku ir atsivesti naujų na
rių. — Rašt. M. Čiurlis.

POLICIJA SUSEKUS 
“PLĖŠIKŲ TRUSTĄ“.

Plėšikais įtariamų areštuota 
vyras ir 7 moterįs.

31

venamuose šiaurines ir vaka
rinės miesto dalies distriktuosc, 
krėsdama italų n ainius ir jų 
gyventojus vežimais gabendama 
į policijos nuovadas. Tuo bil
du suareštuota daugybe žlmo-

U — viso daugiau kaip kurių kitus veikiai palei- 
Jeigu Halų savininkai ^o, bet 38 laiko už'darytus, tarp 

jų 7 moteris. Juos įtaria, kad 
jie priklausą į “milžinišką plė
šikų trustą”, užsiginusio ypatin
gai plėšimu j 
prekių iš vagonų.

i nesutiksią su janitorių reikalavi
mui is: didesnių algų, trumpes
nio darbo ir žmoniškų gyventi 
kambarių, tai janitoriai paskelb

Moterim i r Vyram

n nesi- Ofisai:
;eraj 859 North
as , <i' Robcy Street

Vai.—8 iki 10 a.m. 
nuo 7 iki 9 vakaro 

802 W. Madiaon'St.
11 rylg iki 7 vai. vak.

Dr. J. SHANK6
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jųh nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

— Ko ironija.

4 kuopos mėnesinis susirin- 
jvyks nedėlioj, spalio 26 d., 
po piety, Fellowship svetai-

k imas
2 vai.
nėję, 831 JV. 33 pi. Draugai ir~drau- 
gės malonėkite atsilankyti į Aj susi
rinkimą visi, o taipgi atsiveskite ir 
savo draugų.. —• Org. Kazlauskas.

LSS. 22 kp. lietuvių kalbos mo
kykla atsidaro nedėlioj, spalių 26, 
kaip 9 vai. ryto M. Mcldažio svet. 
Mokyklos nariai ir visi, kurie norė
tų pramokti savo gimtosios kalbos— 
rašybos, prašomi ateiti ir prisira
šyti.

DR. M. HERZMAėf 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs erydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrios ir chroniška? ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausius 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija s 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Teicrhoae Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3112 S. Halsted Street

VALANDOS: S—9 ryto, tiktai.

..... .....  .......... —

su aštuo- svaro cukraus ir išlengvo virin
ti, dažnai maišant, per dvi va- 
landi arba kol sutirštės. Sudėti 
į bonkas, kol karštas, ir pana
šiai daryti kaip su obuolių svie
stu.

Persiku (Peach) Sviestas su 
Citrinos skystimu.

Nulupti, išimti kailiukus ir 
supiaustyti 15 svurų.persikų, sn- 
dvli j puodą ir virinti h pačių J!
sunkioje. Virinti 45 miliutas ir 
pridėti 5 svarus cukraus. Viriu-■ gijų nerengti tą vakarą pramogų. 
Ii uar 15 minui:u, pridėti skys, 
timą vienos citrinos, ir dar apie 
kokią miliutą virinti. Virinant 

reikia maišyti. Sudėti į 
kol kaišti>'? ir panašiai 
kai]) su obuolių sviestu.
Slyvą Sviestas.

Nuplauti slyrvas, indėti jas į I | y* f • JI VIII V VIŠIpuodą su trupučiu vandens ir ^4 kuopa 
virinti kol suminkštės. Paskui 
atskirti lupenas ir kailiukus, iš
kopiant per dratinį setelį. Su 
toms, kurios turi didelius kau- 

įr Inkus, gal butų geriau įmerkti 
, kol lupena 

sprogsta, paskui sudėti - į šaltą

m
<.ps iti

Progresyvių Draugijų atidai. Sau
sio 25 d., 1920 rų. North Sidčs drau
gijų sąryšys rengia balių su progra-

džiojoj \Vicker Park svetainėj, 2016 
W. North Avė. Meldžiame kitų drau-

— Rengimo Komisija.
W ...M— .1    

Chicagos Lietuvių amalninkų-me- 
chanikų susirinkimas įvyjis subatoj, 
spalio 25 d. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St., 8 vai. vak. Užsiregistra
vę ir norintieji prisirašyti yra kvie
čiami atsilankyti. Bus renkama val
dyba ir išdirbtas tolyniesnio^ veiki- 

(mo program as. — Už laikinę valdy- 
l bą S. Danilavičia.

antros iki dviejų valandų. Svies
tas tada turi būti jau užtektinai 
tirštas. Truputis citrinos skys
timo, iąnbero cinamono ir kitų 
kvepiančių žolių turi būti gerai 
įmaišyta, kol dar karštas. P 
kui supilti i karšias bankas 
vėl virinti panašiai, 1 
daroma su obuolių sviestu.

Persikų (|’each) Sviesta, s.
Sudėti persikus į dratinį gur-

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS 
Už DYKĄ.

Moterįs, kurios nori mokin- 
ties Anglų kalbos dienos lai

ku ir kurios gyvena Healey 
School, 31 street & Wallacc 

j Street apielinkėje, gali ateiti Spa 
I lio 27 d. 1919, panedėlyje, 1 
vai. po piet užsirašyti: Lėkei- 

krimij "mt j?“ ’’«* .
Van Buren ir Congrcss, valdžia Seredonijs nuo 1:1.> to 2:3(1 po i)t} j,- įmerkti į verdanti vandeni, 
dabar įtaisė laikinai savo san- * ; 
krovą daiktų, kurie buvo skirti Pt,sinnh.

Šeimininkės gali 
pasinaudot.

Gali pigiai pirkti valdžios par
duodamų rūbų ir maisto dalykų.

Vidumiiestyj, buvusioj Sie- 
gel-Cooper departamentinėj san

piet.

kairuomenei, bet dabar jai jau 
nebereikalingi. Tuos daiktus 
valdžia pardavinėja žmomemp 
pigiomis kainoUnis, bet vienas ■ 
žmogus kiekvieno tų daiktų te
gali “pirkti tik apribotą skai

čių. Sankrovoms, biznieriams 
bizniui varyti, tų daiktų valdžia 
nepanhioda, o tik šiaip žmo
nėms.

Sąrašas j^arduoldamųjų daik
tų, jų kainos ir po kiek vienas 
žmogus gali jų pirkti, yra toks: 
Vienam
žmogui: Daiktai Kaina:

4 blanketai, vilnoniai,
vartoti, bet atnaujin
t i, vienas .............. $5.00

4 blanketai, pusvilno- 
niai, atnaujinti, kiek

vienas po ...............$3.50

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BRQS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
... ................. .. ■» llw I»iri™*11

kaip buvo į karštą vandeni,

Pėtnyčioj, spalių 24-d. P.l’.D.U. 
t rengia dideles protesto 

prakalbas prieš plieąo trustą, Mil
dos svetainėj. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės K. .1. Geležėlė.

Kviečia visus Komitetas.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš Kliubo buvę kariuoinenėįi na
riai susirinkite pėtnyčioj, spalio 24, 
7:30 vai. vakare, J. Neffo svetainėje 
1500 So. 49th A ve. Yra svarbus rei
kalas. ' — Valdyba.

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

laike yra labai daug svarbių reikalų. 
Taipgi reikės apsvarstyti apie kuo
pos turtą, kurį komunistai nori pa
siglemžti. —Org. P. Daubaras.

East Chicago, Ind. — L.A.U. Kim
ba susirinkimas įvyks nedėlioj, spa
lio 26 d.', 2 vai. po pietų, K. Grikšo 
svet., 150 ir Northcote Avė. Draugų 
meldžiamo atsilankyti, nes bus rin
kimas valdybos ateinantiems rnc- 

tams. —- Sckr. F. Sverčckis.
Susivienijimo Amerikos Lietuvių 

kareivių šioje apielinkėje susirin
kimas su prakalbomis įvyks pėtny
čioj, spalių 24 d., 8 vai. vakare kD. 
šėiujiičio svetainėj, kampas 18-<os 
gat. ir Union Avė. Kviečiame kuo- 
daugiausiai atsilankyti. Valdyba.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 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. Nedalioms 10—12 diena.■MmBsamBmnnmflaacBiMaBBi

liusi mauna, slyva persiskiria ir 
kailiukas išsiima.

Jeigu slyvos turi daug skysti
mo, tai reikia perleisti per koš
tuvą, ir paskui virinti kol sutir
štės. Ant kiekvienos dalies vai
sių reikia dėti nuo pusės iki tri
jų ketvirtadalių cukraus, dažnai

Vaikus galimai su savim ]cu] jų lupenos nusilups. Paskui 
įmerkti į šyltą vandenį, ir lupe- 
nos lengvai nusilups. Gerai pri
nokusieji ir neturintieji priau
gusių prie niiinkštimų kailiukų 
yra geriausi. Sugrusti vaisius , mąišant, kol sviestas pasidaro 

Judd Dodge, jr virinti be vandens. Ant kiek- 
kad vienos vaisių dalies dėti pusę 
pa-

Marė Jurgelionienė.

Už žvalgavimą merginų.
Areštuota Chicagos universi 

: teto studentas
6325 KenAvood avė. už lai, 
slankiojęs mergaičių namų 
langiais ir į vidų žvalgęs.

6201 
(Rijo

Užsinuodijo grybais.
'Raine Bennit šeimyna, 
Blackstono avė., užsinuo- 
grybaiis, kurių jie, parsi- stu.

■ n iš Dlilics. nnvnloė. '

tiek cukraus, išlengvo virinti, ir 
dažnai maišyti, kol sutirštės. 
Galima kelius čielus persikus 
sykiu su sviestu išvirti. Karštą 
sviestą sudėti į bonkas ir pana
šiai daryti, kaip su obuolių svie-

Persikų (Peach) sviąstas dary
tas iš džiovintų ir virintų 

Persikų.

Kada švieži persikai perbran- 
gijs? persikų sviestą galima pa
daryti iš džiovintų ir virintų

tirštas. Jeigu norima turėti 
sviestą rugštesnį, mažiau cuk
raus galima vartoti. Cinamonas 
kvėpiantieji pipirai ir gvaizli- 
kai turi būti pridėti, kada 
išverda.

Slyvų sviestas turi būti 
dėtas į bonkas ar stiklus, 
panašiai daryti kaip su obuolių 
sviestu arba užpilti karštu vaš-

Telephone Yards 5032

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

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

jau

su-
ir

Phone Pullman 621
DR. LEW1S H. LIPPMAN 

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

319 Kensingion A v e n u e
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
..... . ■

gabenta paršaulą jaunuolį, ku
ris atsisako pasakyki, l<jas jis 
yra ir kas jį pašovė. Manoma, 
kad jis tapo pašautas jam už
puolus ant Lis saliunoi 2935 S. persikų. Ant keturių svarų džio 
Throop S t. vintų persikų dėti dvi kvorti vi

rintų. Vandenyje išmirkyti džio 
vallarold Ott, 13 m., 1013 N. vintus persikus per kelias

Ridgeiway Avė. nusinešė tėvo landas ir virinti, kol suininkšlė- 
į revolverį j mokyklą ir su kitu ja. Pridėti virintus persikus ir 
I vaiku bevartydamas jį, pavojim perkošti viską per dratinį sėte- 
' gai pasišovė. lį. Įmaišyti pustrečio (2Va)

Garfield sviestas.

Reikia imti du trečdaliu slyvų 
ir vieną trečdalį persikų (pea- 
ches). Nulupti, išimti kailiukus 
ir supiaustyti visus. Virinti sly
vas ir persikus sykiu, kol sumin
kštėja, ir paskui perkošti. Ant 
kicl^vicnos vaisių dalies dėti % 
cukraus, virinti išlengvo, kol su
tirštės. Kol karštas sviestas su
dėti į bonkas ir panašiai daryti 
kaip su obuolių sviestu.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedėlioj, spalio 26 <L 
Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenoje statoma vlena- 
Veiksinė komedija “Šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Pradžia lygiai \ 
6 vai. vak. —Komitetas.;

Roscland. — Masinis Protesto Su- Į 
sirlnkima*. rengiamas Ciningos LSS. 
kuopų bus pėtnyčioj, spalio 24 d., 
Stančiko svetainėj, 205-0.7 E. 11561 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
daug gerų socialistų kalbėtojų. Atei
kite visi! I nžangu dykai.

Kviečia Chicagos LSS. kuopos

Z"*. . -... ...........
DR. M. T. STRIKOLIS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

TcL Boulevard 160.
Namai: 2911 W. 43 St.

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

6:30 iki 8:30 vakarais.
Ncdėliomis 9 — 12 rytais.



NAUJIENOS, Chicago., T G. Pėtnyčia, Spalio 24 d., 1919

Roseland. — I 
nis susirinkimas

gan Avė., t :3t) 
rėš malonėkite 
klau :>nčios prie kuopm 
siruš\ Ii.

IPS 25 kp. mėnesi- 
vvks ketverge, spa- 
<nmb. 10960 Michi- 
. vakare. Visos na* 
silankyli, b nepri- 

iteikile pri-

REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ Į REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

Roseland. — l.MPS. 25 kp. valgių 
gaminimo lekcija bus Pėdnyčioj, spa
lių 24, d. Kačinskienės bute, 10356 
\Vabash Avė. Pradžia 7:30 vul. vaka
re. l.ekci'jų duos Stiklienė.

—Komisija.

MERGINŲ

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas turite lotų arba mažų nameli, 

ir norit gero muro namų, ateikit pas 
mus, mes priimsime jūsų lotų, arba 
nameli, kaipo pirmų jmokejimų li
kusių sumų raudomis išmokysite.

AUGUST SALDUKAS 
4414 So. Coli lomia Avė

, Arba Geo. Lticas, 3429 S. Union Avė.

Su«iiv. Liet. Soc. Dain. Anv t aps
kričio mišraus choro genorališkos 
repeticijos įvyks nedėlioję, spalių 
26 d.. 1 v. p. p., M. Mildažio svet., 
2242 W. 23 I i., Chicago. Visos dai
nininkės ir dainininkai prigulintis 
prie L. S. S. D. A. t apskričio, ma
lonėkite susirinkti pažymėtu laiku.

Org. J. Urbonas.

JAUNŲ MOTERŲ

Su prityrimu ar be

prityrimo

MAŠINA RAŠYTOJŲ Pakavimui
Orderių

Užsisakymų 
Dėjimui

PARDUODAMA: pn. 330L Wood 
! St. 9 kambariais namelis (2 šeimy
nom) maudynė guzas ir tt„ 2 kam
piniai lotai 50 per 125 — $500 įmo
kėti. Kaina $1600.

i 619 \V. 46 St. du pagyvenimai po 
• (» kambarius, kiekvienas ir šeši kam- 

. bariai apačioj. Maudynė, guzas įmo
kėti $500. Kaina $3000.00

, .1. MęDONNELL SYSTEM
L. 3517 Archer Avė., Chicago.

Wa'-erhury, (’onn. — Socialistų 
prakalbos. Kalbės “Keleivio” re-1 
daktorins <lg. St. Michelsonas. Ren-, 
gia Lietuvių Socilaistų Sąjungos .M 
kuopa. Jvyks nedėlioj. spalių-Oct. 
26 d., svetainėje prie 103 Green st. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 15c. y pa* i 
tai. Draugai darbininkai, nei vie
nus nepraleiskite šių prakalbų.

Kviečia Komitetas.

Reikalaujama

Mašinėle rašvti

Kainom dėti
Nuo

Y'atcrhury, Conn. — L. S. S. 34 j 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks i 
nedėlioj, spalių 26 d. kaip 9:30 v.j 
ryto, svetainėje prie 103 Green st. 
Kuo’ms nariai, malonėkite visi atvi-! 
lankyli laiku ir naujų narių »*’d- 
vesti, kurie nori ^toti Socialistų' 
Partijom - Organizatorius. Į

Elliot-Fisher
operuoti

Laiškams atidaryti

Sarašau traukti

JAUNOS MOTERIS GALI

ĮGYTI PRITYRIMĄ ČIA BIZ

NYJE IR GAUTI GEBĄ MOKĖS

TĮ BESIMOKINANT.

P.'STOVI’S DARBAS.

Paj ieškojimą i
Raides b lėk ulėse 

pjaustyti IDEALŪS DARBO SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI Failiuot LENGVOS VALANDOS

Me

Amžiai 16 iki 18 metu.

----- -----
1

s reikalaujame

Jaunų
17 ik

Vyrų
i 21 melų

Prekių ir Pakelinės
Krasos 
Skyriuose

Neieikalingas

Dėjimui

Vyniojimui

Pasisiuntinėjimui

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

Mokestis gera

Gyvenu ima
Vyras kokio nebūk amžiaus 

vedęs ar nevedęs, jaučia turįs 
savyje norų įgyli sau geresnį gy-! } 
veninių ir ateitį. Jis nori dau- p • 
giau uždirbti ir podraug turėti Pačiais apšildomais prie 31 gatvės 
progų išauklėti save prie uzsie- iyįis išmokestimis. Atsišauk: 
mimo vaizba, kad palikus vi- Room 412 Reuper Block. Adolph

Lundgren,

DVIEJŲ aug.šty medinis namas, 
dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių

arti VVallace. Kaina $2290, $500 įrno- 
i išmokestimis. Atsišauk:

suonienes pagerbiamu ir sau 
naudingu žmogum.

Pasiskirkite sau porų valan
dų į dienų, nepamesdami savo 
dabartiąio užsiėmimo, arba po 
rų dienų į savaitę.

Platesniu žinių, kurias gausi-
te absoliučiai dykai, kreipkitės į........ BV,
Room 817 First National Bank pamatyti, kokie javai šįmet 
Bldg.

Klauskite lietuvių skyriaus 
vedėjo Adomo Markūno.

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

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS
TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI

PRADINĖS MOKYKLOS AP-

KVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI 
IR RAŠYTI ANGLIUKAI.

Mokestis gera

Chicago ir Larrabec gal. 
truputį į šiaurę nuo 
vidurmiesčio.

Attikite ir pasimatykite 
su p. VVeaver

Pirmas augštas.

PIRMAS AUGŠTAS

CHICAGO AVĖ. IR

LARRABEE ST.

Moontgomery 
Ward & Co.

Gera mokestis ir 
Nuolatinis darbas.

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

Turi mokėti kalbėti, skaityti

ti bent pradines mokyklos ap- 
švietiniQ.

Atsišaukite į Samdymo Ofisą 
Pirmam Augšte

’hicago avė. ir I^arrabee St.

Turi mokėti kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai ir turėti bent 

i pradinės mokyklos apšvietimų. 
| Vietos — pastovios vietos — yra 
daugeliui vaikų ir jaunų vyrų.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimų, kur dirbot už a- 
gentų. Kitokiems nėra atsakymo 

šTBUPaS and C<

Samdymo ofisas
Pirmame augšte
Chicago Avė. ir

Larrabec St.

RAKANDAI

’ FARMŲ PTRKfJAL
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metm 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir

I yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi.
ves pirkusieji buvo
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farinerių.
keliai visur geri, kad ir 
ore galima išvažiuoti.

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

Tai prisiųskite savp adresų, o mes jums p-*-* • • • - -
niais paaiškinimais, 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMP\NY,
3301 .So. Halsted St., Chicago, 111.

Dauguma nuo bendro- 
išvažinėją po

Taip-gi ir 
blogiausiam

gerą farmą

prisiusime knygelę su plates- 
, paveikslais ir

PAJ IEŠKĄ L’ Dr. V. Sarpaliaus, ku
ris pereitą mėnesį turėjo savo ofisą 
pn. 3252 So. Halsted St., ('hieagoi, 
111. Turiu Į JĮ svarbų reikalų. Busiu 
labai dėkingas jei jis pats, ar kas ii*, 
tas praneš man apie jį. Jeį kas kitus 
praneš, duosiu puikių dovaną.

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

Mountgomery 
Ward Co.

Montgomery 
Ward & Co. DARBININKO prie mašinos su 

prityrimu prie medžio darbo. Ge
riausia mokestis.

Atsišaukti 
MAY MFG.

6109 So. May St.,

pZlIEŠKAU savo Švogerjo Jos. 
Pelei kio, jis apie 2 metai tam atgal' 
išvažiavo i.š Chicagos į Mictugano 
valstijų i kasyklas. Yra jam laiškas 
iš Lietuvos nuo jo žmonos. Jis pats . 
ar kas kitas praneškite šiuo adresu:

JONAS LIčKL’S
4444 Campbell Avė., Chicago. 1!).

REIKALAUJA merginų langų už- , . . i--------------------------
Ja Jų dirbtuvėje. Gera mokestis. 5'OIERS ir merginų prie lengvoj

Pastovi virto., 6-tos lubos, 320 Polk dirbtuvės darbo, $14 į savaitę pra-1 »
Street. , di7‘- Papovus darbas per apskritus SEARS ROEBUCK &

•metus, subatomis unkšti uždarome.
--------------------------------------- ----------- 1 OLSON H U G CO.

■ . ......... .. .. . 1508 W. Monroe St.,

PAJIFSKAU savo draugo Petro 
Steponaičio, apie tt savaitės kaip per- 
shkyriau su juo, North DakofoL 

Kas apie jį žinote malonėkite pra
nešti. arba jis pats, nes turiu svarbų 
reikalą.

* BLAD1SLOVAS ZORIS ' 
3144 S. Pameti Avė., Chicago, iii.

BEIKALAUJA MOTERŲ
IR MERGINŲ

Siūti vienadate mašina 
dienines dreses, prityrę
ratorės gali uždirbti nuo $25

kas-
opc

Chicago. VAJKU 
----------------- —r--------- JAUNŲ 

REIKTA moterų ir merginų dėl VYRŲ 
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokės- JAUNŲ 
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

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

VYRŲ

__ IŠRENDAVOJIMUI
SVETAINĖ parendavojimui — 

ant dienų ar jei kas norėtų ir ant 
mėnesių. Taipgi yra ofisas ant 

antro augšto (flioro). 731 \V. 18th 
St. Pamatykit JOE MARTIN

A. MELTZER
1056 No. Wood S t.

Tel. Humboldt 1812

PARSIRANDAVOJA ruimas garu 
apšildoma, vana, elektros šviesa, 3 • 
blokai nuo Lincoln Parko. Telefo
nas Lincoln 5026, savininkas Stan
ley VVarnis, 2027 North Howe St. 1 fl.

i MERGINŲ

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus. 
i Gera mokestis Ir bonusai, šviesi 
; švari (iibtuvė, karštas šokoladas už
kandžiui dvkai, paštovus darbas.

HUMP HA IR PIN CO
1918 Prairie Avė. Kamp. 20-to's gat.

REIKALĄUJA~
MOTERŲ

\ POPIEROMS
SKRISTYTI

1451 So. PEORIA STREET

VYRŲ
16 iki 25 metų amžiaus

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUJE 
Darbui musų prekių ir siunti
mo skyriuose; sudėjimui ir pa
žymėjimui užsisakymų; vynio- 

kinės krasos siuntinių.
VAIKŲ

16 iki 17 melų
RAŠTINĖS DARBININKŲ 

Apskritam ofiso darbui 
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.

PA R A NI JAVOJ IMI 'I pagy ven imas 
trimi kambariais, šyiesus, švarus, su 
gaiu, išeinama viela, raudos $8, la
bai pigiai. — 512 \V. 28 St. arti 
AVallacc.

JIEšKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS jaunas ir apsukrus 

vyras galintis prisidėti su $1,000.90 
arba daugiau prie pieno kompanijos 
darančios gerų biznį. Dadėti pinigai 
atneš gerų pelnų ir galėsite užimti 
gerų vietų, kuri apmoka $50.00 į 
savaitę, aivos.

Kreipkitės tuoj ypati.škai arba 
laišku. (Iš Chicagos galite atvažiuo
ti gatvekariu už 7c.

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

REIKIA DARBININKI’
> MOTERŲ

K REIKALAUJA IMuvlų pardavėjų 
moterų, turi mokėti anglu kalbų. 
Platesnėms žinioms atsišaukti — 
1809-13 So. Innmk 
Island Avė. I vedėjas.

MERGINŲ !>RH

šams klijuoti, luninėti 
i TDnVonos nuvilkti.

LEMS. Užr 
prie mųš»n( 
GERIAUSIA MOKESTIS CHTCAGOJ

EDWARDS 4 NOBLT
448 N. Wells St., 2 lubos

TIKTAI ši MfcNESL
Gerij>wsi tily mas puikų

tikros skuros seklyčios setų, varto
ti) 30 dienų, vertas $175. Mes esame 

' priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
’tų seklyčios setų vėliausios nlailės. 
I Mes taipgi turime visokių uivonų. 
lonografas. PRLSIUNČ1AME UŽ- 
DYKA. Priimame I ibertv Bonds. 
WESTEP.N FURNITURE STORAGE 

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

dčliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bl- 
le koki priimtinų pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus seklj- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir it.

Pardaviir.ui tuščias lotas pietvakari 
nėį dalvj.

SPECIALIS BARGENAS 
Lotai .30 pėdų per 126 

Nuo Crasvford Avė. Į rytus, arti 47 
gatvės. $290.00 vienas 

$10.00 Įmokėti, $5 kas mėnesis. 
Per nueinamų toli nuo mūrio Ken- 
w.'iod išdirbystės distrikto ir Crano 

Co.
I'ik keli lotai Ikię .šita kaina 

Ateik į vielos ofisą —< 4980 Archer 
Avė., prie pat (’iav/ford Avė :š ry

tų pusės
WM. MŲRDOCK 4 CO.

J. N. Zėwert, vedėjas 
Atsišaukite tuojaus į didįjį ofisą, 

17 N. LaSalle Street

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
mūrinis namas po 6 kambarius, ce-visi kaip nauji Taipgi $200 dvigu-. “ ” ““ £ ” F,dan t« į.g.1 

ba sprendi!™ fonografas, groja vi-1 ' * d“ *(tktill' 3 ln(,lui
sus rekordus, parduos už $55 su re- • • jalvmuis lusdios |0.
korikus ir deimantine ndtifn l'u,r ,(’O kordais ir deimantine

Chicago. * Nepraleiskite šitos 
’ ■ Rezidencija

1922 So. Kedzie
REIKALAUJA siuvėjų, apibajgė- 

ju ir pugelbininkių prie stebiu. 
JOS. P.OTHSCHILD

30 N. Michigan Avė.,

adata.
progos,<>

Avenue

tas parsiduoda su lotų arba be loto; 
parsiduoda labai pigiai; namas ran
dasi prie Lowe Avė. ir 34 St.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI sekličinis setas, 
stalas ir koniodė .parduosiu pigiai 

Chicago. nes turiu išvažiuoti į kitų miestų. 
Atsišaukite tuojaus: 3341 So. Au- 

----------- burn Avė., 3 lubos iš užpakalio 
DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 

dvkloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER & STEWART AVĖS.
FAKUAYLMUi

DIDELIS BARGENAS

NAŠLĖ PARDUODA nuosavybę 
ari i Šv. Mykolo bažnyčios North 

k Sidėj, tris pagyvenimai po keturis 
I kambarius, didelės pašelmenes, gu- 
'; zas, išeinamoji vieta, ramios atne- 

|.ša $45 i mėnesį. Atsišaukit 3008 N. 
—- lllamilton Avė, 1 augštas. Telephone 

Monticello 3761.

MŪRININKŲ — DEŠIMTIES AR 
DVYLIKOS miestelyje šiauriniame 
VVisconsine kad greičiaus užbaigus 
dirbtuvės statymą; jokių darbo kliu-

PARSIDUODA bučernė ir gro-

------- iuiuiuvc.1 atmyiijų, joitiy ucuuu nuu-
jiinui, pakavimui ir svėrimui pa-. nėra; idealės darbo sąlygos; nuo-

musų

latinis darbas; 60-90 dienų; mokes
tis $1 valandai; 8 valandos j dienų; 
lėšos labai vidutinės. Kelionė bus 
apmokėta. Atsišaukti pn. 1126 Con- 
way Bldg. Tel. Krankliu 3139.

PARSIDUODA bučernė ir gro- PARSIDUODA arba rendavojasi 
sernė labai geroj vietoj, biznis yra ’ priemiestyj, prie karų linijos ir prie 
cash, nėra nei jokio pardavinėjimo i stoties, namas su plotu žemės. Ga- 
(ant kredito). Randa pigi, $18 įima laikyti gyvulius. Gyvenimui 
į mėnesi. Parduosiu arba išmai-'oras labai sveikas. Randa pigi, 
nysiu ant fanuos arba ant proper-Į Savininką galima matyti vakarais 
lės. Priežastis pardavimo patirsite į arba nedČl<Men»vj, 8532 Vincennes 

‘ ‘ Avė. K. Idzllevičia. Atsišaukit urnai.
Geistina lietuviai.

ant vietos.
5718 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.

I 25 MERGINŲ prie lengvo dirbtu 
SEARS ROEBUCK & CO. darbo ir taipgi prie pajiega va

> malonus darbas; gera mokestis if-SEARS‘'ROEBUCK Ž CO.
Ave‘ & Arthin*t°n st-

I MERGINŲ — senesnių kaip 16 
inu- metų mažiems duršliniams pre

JAUNŲ MOTERŲ
OFISO VIETOMS - 

Pastovios vietos ofisuose 
sų raštinės ir prekių skvriuo.se sams operuoti, prie kitu mašinų ir 
yra siūlomos prityrusioms ir varstothiio darbo. Atsišaukti pas. 
J>e prityrimo merginoms bei 
jaunoms moterims, kurios mo- ! 
ka aiškiai ranka rašyti, skait- 
l’.noti, užsisakymus pažymėli, 
mašinėle riišvti ir tt. i

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUOSE 
Geros vietos yra siūloma mer-1 
uinoms ir .faunoms moterims, 
kurios sutinka užsisakymus dč- 
ti, vynioti ir pakuoti pirkinius 
musųž,aislij, vaistų, ceverykų, 
bianumenų, šilkų ir nėrinių 
skyriuose. Sverti, pakuoti ir 
skirstyti pakinės krasos siun
tinius.

DIRBTUVĖS SKYRIAUS 
DARBININKŲ

Lengvas švarus, Įdomus dar- 
bas, musų skrynelių dirbtuvė
je, valymų dibluvėje ir sieninės 
popieros fabrike.
Pastovios vietos. Pradedamoji 
alga pamatuojama prityrimu. 
Proga pakilimui. Valandos 8:00 
iki 4:45. Subatomis iki pietų. '

BOYE NEFJDI.E WORKS 
4343 Rav^nsvvood Avė.

VYRŲ reikalauji, — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
800 Wesf 18-th Street.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

MODELIŲ ir formų dirbėjų iš 
gipso. Atsišaukti i superintendentų 

MIDLAND TERRA COTTA CO.
West 16 St. ir So. 52 Avė.

_ ! REIKALAUJA mastinių prekių 
1 pardavėjų vakarais nuo 6 iki 9 pa- 
nedėliyis, utarninkais, ketvergais ir 

“.subatomis nuo 2 iki 10.
H. B. STERN, 

3442-44 So. Halsted St. , Chicago.

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ 
DARBININKŲ SENGELEŽIŲ 

KIEME
711 \V. 15 PLACE

PAKUOTOJŲ T^rra Cottai. At
sišaukti i superintendentą.

West 16 St. ir So. 52 Avė.

Seąrs Roebuck 
o.nd Co.,

PRITAIKYTOJAI Terrakotai 
Atsišaukti nas superintendentą

MIDLAND TERRA COTTA CO.
\Vest 16 St. ir So. 52 Avė.

DARBININKŲ Tuojaus Terra Cot- 
__ ........ _ tos dirbtuvėje. 

f-IiiTnnn Avp X Arthinndon Slž Atsišaukti pas superintendentų HoTuan Avė. \rttunfirton bt. MI1)I ANI) TERRA COTTA CO. 
....... .____"" ■ \Vest 16 St. ir So. 52 Avė.

ALFRED DECKER & COHN
Draugystinės Rųšties Drabužių 

dirlbėjai.
Gali suvarflloti

Viršutinės a.pikaklės dirbėjus 
Antruosius belisterius

' Drobių beis torius
Rankovių siuvėjus. 

Atsišaukti į 
SAMDYMO SKYRIŲ

Pietvak. kamp. Franklin Ir 
Van Burėm gat

REIKALAUJA -trokerių — pašto-' PARSIDUODA bučernė ir groser- 
vus darbas ir gera mokestis. Atsi- nė geroj vietoję visokių tautų apgy- 
šauk

ERIE RAILROAD 
14ta ir Clark Sts

Ventoj gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

MOKYKI/OS

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

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

HERMAN H. HETTLER 
LUMBER CO.

2601 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJ AUS

SEARS ROEBUCK & CO

PARDUODAMA bučernė ir groser 
nė lietuvių apgyventoje apielinkėje. 
Biznis išdirbtas per dešimtį metų. 
Atsišaukite pn. 3435 Wallace St. 
A.. ..n. ....  _ i. ,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoje vietdje, 

biznis išdirbtas per 9 metus. Prie 
ža.stis pardavimo — turiu du bizniu, 
noriu perfcUfelti i vieną. F. A. L., 
1618 So. Union Avė.

PARSIDUODA arklvs ir vežimas.
642 W. 18 St., 

Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Dedgning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprčdalų. 

Musų sistema ir ypatiška* mokiai 
mas padarys jus iinovu i trumpą 
laiką.

Me* turima «lidUau*iu* ii- Mariai* 
sius kirpknio-de»i*ning ir 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos maAinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b
-----------pamatyti musų mokyklą bile laiku— 

‘ dieną ir vakarais ir gauti speciallt 
Noriu pirkti kepyklą (bakery) kai pigią kainą.

CJiieagoje arba netoli Chicagos. Petrenos daromos pagal Jūsų rau 
Kas turite atsišaukite i Naujienas . r< bile stailės arba dydžio. Ii b« 

le madų knvgos.
MA8TER DE8IGNTNG 8CHOO1 

J. F. Kasnieka. PerdSHnla
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PIRKSIU KEPYKLĄ

NAMAI-ŽEMS
DIDELIS BARGENAS

Parduodu rakandus penkiems 
kambariams — 3 lovos, 2 stalai, ir 

į visi kiti naminiai daiktai; ’ 
įbai gerame stovyje. Be to parduo- 
ssiii karvę, 3 kiaules, vištas, antis, 
i gramofoną ir vargonus. Norinčiam 
I Čia apsigyventi didelė proga visa 
tai paimti sykiu. Namuose yra elck- 

... Iros šviesa, telefonas, maudynė ir 
lkl išeinamoji vieta. Sale to pagyveni-

SEARS ROEBUCK & CO. , daviniui, prie jo lotai. Kas nori

1204 W. 112th Place. Tel. Beverlv 
----------------- 816.

SIUNTIMO SKYRIAUS 
DARBININKŲ 

Darbininkų ir Trokeriy 
darbo musų siuntimo 
skyriuje.
Skirstymui ir kilnojimui 
freitinin ir ekspresinių 
siuntinių.
Gera mokestis. Valandos 
4*45. Subatomis iki nietų.

prie

8:00

nirdJo’ f VAISTINE ORESMAKING

„ n v Cj n L J v n. vvf., davimui, prie jo lotai. Kas nori
I Roman Avė. & Arthington St. V^kti ras gerą progų. Atsišaukti pn.

rOLLEGES
6298 Sn. Rfdnted at., 2407 W. 

dinon, 1850 N WeJla st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose 

Siuvimas. Petreny Kirpimas, Dr- 
slgnlng, dėl biznio Ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
I entfvl išmokėjimui. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirminlnki

skvriuo.se



