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Vokiečiai užpuolė Dr. Šliupą Latvijoje
Lenkai nemaną užpulti 

Lietuvą
Užpuolimas ant Petrogrado nepavyko

kė kai dėl padėjimo angliaka
siams, jeigu jie mestų darbą ir 
valdžia bandytų operuoti kasyk
las, bet yra žinonfiį, kad an
gliakasių unija kreipėsi į ketu
rių geležinkelio darbininkų bro
lijų- (Brotherhoods) viršinin
kus, prašydama jų paspirties. 
Labai todėl galima, kad geležin
keliečiai ateitų jiems į pagalbą.

Iš Indianapoliso čia gauta ži-

Plieno darbiniu-1 
ku streikas I

PITTSBURGO DARBININKAI 
KOVOJA Už ŽODŽIO IR SUSI

RINKIMŲ LAISVŲ.

NAUJAS LAISVĖS VARŽYMUI
BILftJS.

Nelcia pasirodyti su raudona vė
liava.

'---- L-.- ■-.ĮHŲ.įL'glJ, U.RW.H»!'N .. .1 ——

Po..™, aa.40 paskendū |ajvas
ninkus

Vienas streikininkas galbūt 
mirs: reikalauja valstijos po
licijos.

ŽUVO APIE DVIDEŠIMTS 
ŽMONIŲ.

Geležinkeliečiai žada padėt 
angliakasiams

Tn.c Irau Matiem filcd wilh the post- Jįe praeita subata privertė Ju 
master at Chicago, III. Oct. 29, 1919 
as reųuired by the act oPOct. 6.1917

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ DR.
ŠLIUPĄ LATV IJOJE.

Vokiečių kareiviai sustabdė 
Lietuvos pasiuntinį.

Berlino “Freiheit“ išspausdino 
telegramų iš Kopenhageno nuo 
savo korespondento, datuotą 
spalių 1 d., kurioje sakoma:

Vokiečių kareiviai Vakari
nėje I^atvijoje spėka priver
tė Lietuvos pasiuntinį Dr. dliu 
pą, keliavusį Liepojun, apleis
ti automobilių ir eiti paskui 
juos į vokiečių komanduotojo 
butų.
(Buvo žinių, tad žinomas 

amerikiečiams veikėjas, Dr. J.

Pavlovską, ir antru moji
mu, praeitą ncdčlią, jie atsiėmė 
Krasnoje Selo. ,

I Generolo Judeničo kariuome
nė pasitraukė prie linijos, esan
čios keturias mylias atstu nuo 
Krasnoje

Anglija nebešelpia admirolą 
Kolčaką.

valdžios pareiškimo 
parlamente, Didžioji 
dauginus nebeiKirupi-

WASIIINGTON, sp. 29. - 
Michigano valstijos kongresma- 
nas Smith vakar pašilde atstovų vintą savaitė kaip čia streikuoja 
butui naują biliu, kuris, jeigu 
jis bus užgirius, griežtai uždraus kai. Samdytojai nieku budu ne

L’TICA, N. Y. sp. 29. — De-
Kaltina laivo kapitoną, jis— 

audrų.

medvilnės dirbtuvių darbiniu-'

nių, k«d angliakasių unijos vir- Siunčia delegacijų į Waahingto- pasirodyti gatvėse (demonstra- pajiegdami nugalėti s t reikmių
nų.

atstovu Latvijai. Augščiaus pa- 
minėtasai užpuolimas ant Dr. 
šliių>o įvyko už savaitės laiko 
prieš tai, kaip vokiečių kariuo
menė Uitvijoje pradėjo puoli
mų ant Rygos. “Nauj.” Red.)

True •ransh»Hnn tilcd with th»* 
niaster at Chicago, III. Oct. 29, 1919 
ms rrouired i-v the act of Oct. h. 1917
LENKAI NEMANĄ UŽPULTI 

LIETUVĄ.

Lietuviai gali telkti savo spėkas 
prieš rusus ir vokiečius.

VARSA VA, sp. 24. — Dėlei 
rusų-vokiečių kariuomenės už
puolimo ant Lietuvos, Lenkijos 
užsienio reikalų sekretoriaus ]>a 
dėjėjas, Skrzynskis, įteikė pa
reiškimų visoms svetimų valsty
bių atstovams ir Lenkų delega
cijoms užsienyje, būtent: kad 
lietuviai nedvejodmai gali kon- 
cetruoti savo spėkas prieš rusų- 
vokiečių armiją. Lenkija neina 
nanti pasinaudoti tąja proga,

True translatinn filr'l with th* 
niastcr at Chicago, III. Oct. 29, 1919 
a« reųuired bv thc act of Oct. 6.1917

UŽPUOLIMAS ANT PETRO
GRADO NEPAVYKO.

•šiandie 
Britanija 
na pinigų ar karės reikmenų ad
mirolui Kolčakui ir nemano ne
apribotai šelpti generolą Deni- 
kiną.
Jungt. Valstijos siunčia Deni ki

nui ginklų.

KONSTANTINOPOLIS, sp. 
27. Bolševkų armija, besiprie
šinanti generolui Denikinui, la
bai stokuoja amunicijos. Sako
ma, kad ta pati nepalaima išti
kusi ir generolą Denikiną. Ame
rikiečių laivas, Black Arrow, 
tečiaus esąs nebetoli Novo Ro- 
seisko. Jisai veža ginklų, kurie 
turės pagerinti anti bolševikų 
vado padėtį. .

Bombarduoja Kronštadtų.
HELSINGFORS, sp. 27 — Mo 

nitoras Erebas bombarduoja 
Kronštadto tvirtovę ir Krasna- 
ja Gorka. Bombarduoja pen- 
kiolikcolir.iais šoviniais, sveren- 
čias po du tonu, šoviniai me
tami į tuodu miestu kas penkio
lika minučių.

Anglai koncertuoja savo 
laivyną.

VIBARG, sp. 27. — Daugiau 
kaip trįsdešimts Anglijos laivų, 
jų tarpe keturi skraiduoliai, su
stojo Bjorke, netoli Viborgo. Lai 
vai yra sergsthni nuo bolševi
kų subniarinų retežiu salų — 
po tūkstantį jardų atstu viena 
nuo kitos. Korespondentas be 
to, patyrė, jogei Anglijos orlai
viai iš Bjorko ir Terijonki bėgiu 
trijų mėnesių kasdieną bombar
davo Kronštadtą.

Judenič nebesitiki paimti mies-
GELEŽINKELIEČIAI ŽADA 
PADĖT ANGLIAKASIAMS.

šininkų susirinkimas, kuris ten 
dabar laikonuis, svarstąs apie 
prezidento Wilsono |>agrunioįi
ma. Klausimas dar neišrištas.' kuojantįs plieno industrijos dar- 
Bet valdžia, sako, rengiasi prie bininkai, negalėdami apginti sa- 
visokių galimybių. Girdi, jeigu Vo teisių valstijos kortuose, nu- 
angliakasiai nutars streikuoti, Įiirė kreiptis į federalę valdžią, 
tai ji išpildysianti tai, ką j>asa- 
kč. Nusileidimų nebusią.

True trunsintion hlert w»fh thc pn>4- 
muster at Chicago, III. 29, 1919 
as reąiiired bv the act of Oct. 6, 1917
KLERIKALAI PASKELBĖ VO
KIETIJOS VALDŽIAI KARŲ.

Vyskupas atakuoja Vokietijos 
konstitucijų; sako,, ji ignoruo
janti. . . tikėjimų ir Dievų.

rijose) viešuose susirinkimuose į kus, 
ar by kurioj kitoj vietoj su kad 

PITTSBUlUiH, sp. 29.—Strei- raudona vėliava. Pasak kongres licija 
mano, naudojimas raudonos ve-1 lis 
liovus <yra pukankanfas liudy- na 
mas, kad jos naudotojai yra ne- bėti ėjusius į darbą streiklau- 
tvarkos ir anarchijos šalininkai.
Ir jie, sulig įteikto biliaus, galės | tuoti. 
būt baudžiami penkiems me- jos draugai-streikininkai. Ir kad 
tams kalėjimo ir 10,(XN) dolerių pirmai jos komandą streikinin- 
pinigjnės pabaudos.

Kitą |>anašų bilių įteikė Texas Penki streikininkai tapo pašauti, 
nežmonišką kongresmanas, demokratas 
valdininkų BJanton. Jo bilius reikalauja, 

siuntinėti 
paštu “visokią radikalę literatū
rą, besisiekenčią nuversti val
džią ar besipriešinančią jos 
leistiems patvarkymams“.

MUSKEGON, MICIL sp. 29. 
— Vakar rytą čia paskendo 

. . Crosby kompanijos pasažierinis
paprašė .mesto valdžios, lai„ls Cily of Muskefian. Laivas 
ji apiupintų juos P°", piuukė iš Mihvaukee į Muske- 

ir pradėjo verbuo- 
itreiklaužių. Vakar vie- 
moteris 'bandė - perkal

Washir.gtone. Aštuoniolika as
menų, atstovaujančių 150,000 
plieno industrijos darbininkus. 
Pittsburge ir jo apielinkese, vy
ksta Washingtonan, kad ten už- ‘ 
protestavus prieš 
miešti; ir valstijos 
elgimąsi: varžymą žodžio, susi- kad butų uždrausta 
rinkimų ir pikietavimo laisvės.
Kariuomenė turinti pasilikt.
GARY, IND. sp. 29. — Nevei

zint komu ( imi jo< paskelbimų,

žius. Policija tuoj šoko ją areš- 
Tada už ją užstojo kiti

kai n.enusilenkė paleista šūvių.

• v 
ĮS

BERLYNAS, sp. 28. — Mu- pijeno darbjninkų streikas x
nicho arkivyskupas, von baul- :au sutriuškintas, miesto majo- DldcIlS SvCICRFilOS 
haber, šiandie pradėjo klerika- ras vahar kreipėsi į valstijos 
lišką karę prieš (labartinę Vokie ' gubernatorių reikalavimu, kad 
t i jos valdžią, lai, manoma, tu-, “(|ar yra didelis reikalas, idant*

gubernatorių reikalavimu, kad SocialistŲ klimėjimaS
rės sulošti didelę rolę sekamais , 
rinkimais, kurie įvyks sękamą 
pavasarį.

Dalyvaujant susirinkime po
piežiaus nuncijui Pacelli, arki
vyskupus griežtai atakavo Wei- 
maro konstituciją. Tai dėlto, ’ 
kad ji ignoruojanti tikėjimą ir įi 
kad oficialių prisiekų tekste ne- | 
suminėki Dievas. Ir dar dėl- sunią pinigųnaujiems peli
to, kad mokyklose nebusią Iri-, cįstanis saundyti. Jis, girdi, ap- 
džiama tikėjiminių painokų teik sjeiS he valstijos kariuomenės.

kariuomenė Garyj pasiliktų“.
Naujasai Contono majoras 

Veikia.. ’

CANTON, sp. 29. — Guberna 
toriaus paskirtasai Cantono ma
joras Scbrantz, sako, darbuoja
si. Vakar jis kreipėsi į miesto 
tarybą, idant j i (.paskirtų tinka-

ti. Tūkstančiams susirinkusių 
toje sueigoje žmonių arkivysku
pas patarė, kad jie atsisuk?!ų 
priimtu tokilf'^bcdlieviškų pri- 
siekų“, dagi ir mokesčių rinki
nio reikale.

Klerikalai įkalino 
Mocky.

(’antone dabar ramu. Kom-' 
ponijos, gavusios tokį pagalbi
ninką, skubiai verbuojasi streik
laužius.

“Visa eina gerai“.
Y0UNGST0WN, sp. 29. — 

Telegranda iš Yourigstowno sa
ko: “čia visa kas eina gerai. Car 

i negie Steel kompanija atidarė
Nuteistas nuo vienų iki dviejų,dvi dirbtuvi. Darbininkai grįž- 

metų — kalėjiman.

SOUTH PAKIS, ME. sp. 28.
Augščiausias Mine valstijos kor

ta darban.
Organizuoja “piliečiu burius“.

HAMMOND, IND. sp. 29. —

Vienas jų turbūt mirs. Visi pa
šautieji nugabenti į ligoninę.

Po šitų “riaušių” miesto ma
joras tuoj kreipėsi j valstijos 
gubernatorių reikalaudamas at
siųsti valstijos policiją. Jo rei
kalavimas tur būt bus išklausy
tas.

ganą. Kelyj jį ištiko didele aud
ra. Beplaukiant į prieplauką 
laivas smogė j vieną doką ir ant 
vielos sutruko.

Ištikus nelaimei daugelis lai 
vo pasažierių dar miegojo. Tū
li jų, naktiniais rūbais, dar spė
jo išbėgti ant denio ir iš čia 
įšokti vandenin. Bet apie dvi
dešimts nebesuspėjo ir jie, kar
tu su laivu, pasinėrė po šėlojan- 
čioinis bangomis. Įšokusius j 
vandenį tuoj pulta gelbėti, čia 
daug pasidarbavusi pati laivo Į 
gula. Ačiū jos pasiryžimui pen
kiasdešimts pasažierių tapo i; 
gelbėta. Bet tūli jų turbut mirs

Ispanijos valdžia per- 
scrgsti samdytojus, t

4

Socialistai parlamente turėsią žada bausti juos, jei drįs paskelb 
mažiausia keturiasdešimt? vie- ti lokautą.

tų.
MADRID, sp. 29. — Valdžia

BERNAS, sp. 29. — Galuti- žada stvertis griežtų priemonių 
uos rinkimų į parlamentą pasek prieš Ispanijoj fabrikantų aso- 
mes čia dar nežinomos. Bet iš ciaciją, kuri 
daugelio Mietų ateinančios ži- Barče Ienoj nutarė paskelbti vi 

nios rodo, kad tvirčiausia parti-' suotiną lokautą.
ja jame bus pažangioji liaudies' Vidams reikalų 'ministeris va- 
partija. Ji jau turi išsirinkusi kar čia pareiškė, būtent: jeigu 
ŠcŠiasedši3n4ts atstovų. Antra samdytojai bandysią pravesti 
tvirčiausiia partija bus — so- ! savo suvažiavimo nutarimą, tai 
cialistai. Socialistų Partija įgi- valdžia trauksianti juos tiesor 
jusi apie dvidešimts vietų dau- ir be pasigailėjimo bausianti. 
giau negu kad turėjo senajame Į visus pramonijos centrus pa 
parlamente Spėjama, kad So- siųsta skaitlingi kariuomenės 
cialistai parlamente turėsią ma- būriai, 
žiausia keturjasdešimts vie\r.

Konservątyve ūkininkų, parti
ja turėsianti apie dvidešimts 
penkias vietas, o klerikalai ne
toli keturiasdešimts.

IUVO suvažiavime

NORI NUVERST ISPANIJOS 
MINISTERIŲ KARINĖTĄ

Darbininkai ir kaimiečiai juo 
nepatenkinti.

Pilnų žinių apie Įvykusią ne
laimę dar nėra. Vieni tečiaus 
kaltina patį laivo kapitoną. Sa
ko, kad tai įvyko dėl jo neatsar
gumo. Kapitonas gi sako, kad 
tam buvusi kalta — audra. Ir 
prie geriausių norių jis nebepa- 
jiiegęs suvaldyti blaškontą ant 
bangų laivą. Manoma, kad visą 
dalyką paims į savo rankas fe- 
dcralės valdžios agentai.

Laivas paskendęs į dešimts nii 
ančių.

Daugiau policijos prie 
New Yorko dokų

Samdytojai tikisi sulaužyti prie
plaukos darbininkų streikų.

NEW YORK, sp. 29. — Mies
to valdininkai vakar nutarė pa- 
uųsti dar keletą policijos burių 
«ergėti dokus. Tai esą daroma to 
dėl, “kad neprileidus kilti riau- V LCsems .

Samdytojai tuo labai paten
kinti. Esą, jeigu prie dokų bus 
užtektinai sargybos, tai “loja- 
’ųs darbininkai” neturėsią prie
žasties bijoties subolševikėjusių 
oriepla likos darbininkų ir grį
žtą darban.

True traaslation filcd w’th thc 
master at Chicago, III. Oct. 29, 1919 
as re<|ulrrd by the i»<t of Oct. 6.1917

TALKININKAI SIUNČIA KOMI
SIJĄ Į BALTJURIO VALSTY

BES.

MADRID, sp. 29. j Ispanijoj 
liberalų partijos vadas vakai 
čia pareiškė, jogei Ispanija yri* 
reikalinga naujos pažangesnė? 
valdžios. Dabartiniu ministerių 
kabinetu esą nepatenkinti ir 
darbininkai ir dagi patįs kaimu 
čiai. Tai dėlto, kad jisai ne|>a- 
jiegia pravesti nė vienos nori 
kiek pažangesnės reformos.

Nujiaučiamia, kad dabartini® 
ministerių kabinetas angšČiai 
ar vėliau turės griūti ir užleist 
vietą visų partijų koalicijai.

tas vakar čia nuteisė Lietuvių Patriotingų piliečių organizaci- 
Laisvamanių Federacijos kulbe ja, Loy’al American League, su
loją, M. X. Mockų. Nuteisė nuo sidedanti iš biznierių, skubiai 
vienų iki dviejų metų kalėjimo organizuoja “piliečių burius‘. 
neva dėl piktžodžiavimo prieš ti- Tai, girdi, “tvarkai ir ramumui 
kėjimą. Į palaikyti“. Norima suorgani-

Mockų gynė adv. F. J. Bago- ’ zuot nemažiau kaip 300 “geni 
čius. Kol kas Mockus paliuo- piliečių”, kurie, valstijos karino 
suota užstačius 1500 dolerių menei pasitraukus iš streiko ap- 
kaucijos. ] .

M. X. Mockų, kaip žinia, į- vietą.
skundė Rumfordo lietuvių kle
rikalai, kada jis ten laikė pra
kalbas. Melagingais liudymais 
jiems, matoma, pasisekė įtikin
ti teisėjus, ir Mockus tapo nu
baustas.

Byla tuo dar neužsibaigs. Lai- 
svamlanių Federacija žadhnti 
ginti savo kalbėtoją iki.pasku- 
tinosios. Tuo tikslu jau renka
ma aukos ir busią pareikalau-

imtų distriktų, galėtų užimti jų

FINŲ LAIKRAŠČIO REDAKTO
RIAI GAVO KETURIS METUS 

KALĖJIMO.

LONDON, sp. 27. —Progos 
šiaurvakarinės rusų armijos ko- 
manduotojui, generolui Jude- 
ničui, paimti Petorgradą pirma 
negu užstos žiema, užsibaigė.

Bolševikai atsigabeno didelių 
sustiprinimų ir pradėjo pasek- ( 
mingą kontra-ofensivą. Jie jau gali būt geležinkeliečių brolija, 
atsiėmė Krasnoje Selo ir puola Josios prezidentas W. G. Lee va- 
ant Judeničo linijos, esančios į kar čia pareiškė: “Valdžia ne

gali priversti angliakasiams kas 
ti anglį ar geležinkeliečius vary
ti traukinius, dagi nė su viso pa
saulio kariuomene. Jeigu ji . ...
galėtų, tai reikštų, kad darbiniu- dhno bilius vakar išnaujo se 
kai turčftų likti baud$aunin- nato tapo užgirtas ' ‘
kaJs‘\ sais prieš 20. Tatai dabar jis’ laikraštyj jie įd£j$

Ners jisai aiškiai nepasireiš- lieka įstatymu.

Angliakasių unija svarsto pre* 
zidento pagrūmojimų.

Paskui bus deportuojami.

Tvarkys vokiečių besitraukimą.

PARYŽIUS, sp. 28. — Vyriau 
šioji talkininkų taryba šiandie, 
nutarė, kad talkininkų komisija 
prižiūrėjimui vokiečių besitrau- 
kimo iš Baltjurio kraštu turi 
išvažiuoti į ton bėgiu kelių se
kamų dienų. Tokio sutarimo 
atsiekta posėdyj, kuriam pirmi
ninkavo premieras Clemenceau 
ir kuriame dalyvavo maršalas 
Foch, gcneroals Niessel ir dange 
lis talkininkų garinių bei laivy
no ekspertų.

Knoxvillėj gali kilt ge
neralis streikas

Kariuomenė daro “tvarkų“.

True trunslntion filert with the 
mostei’ ui Chicago, III. Oct. 29, 191* 
as rc»j«brc<i by Ihr i of Ori. G, 191’

TAIJilNINKAI KALTINA 
GRAIKUS.

KNOXVILLE, TENN. sp. 29. 
Knoxvillėj gali kilt generalis vi
jų unijų streikas. Tai dėl gat- 
vekarių kampanijos pasiryžimo 
sulaužyti gatvekarių darbininkų

WASHINGTON, sp. 29. — 
Kad kaip, angliakasiai gali susi- 
laukti tvirto pa geibi n i riko. Juo ta naujo bylos nagrinėjimo, ar 

ba - kreiptasi į augštesnį teis 
mą. (

pietus nuo Krasnoje Selo.
Bolševikai atsigabenę rinktinę 

kariuomenę.
Bolševikų sustiprinimai suda

ro dalį geriausios komunistų ką 
riuomenės, vadovaujamos pą- 
rinktinių komisarų iš Maskvos.

PROHIBICIJOS BILIUS — 
ĮSTATYMAS.

VVASHINGTON, sp. 29.
suotinosios prohibicijas prave-

NEW YORK, sp. 29. — Du 
s finų laikraščio “Klesų Kova“ re
daktoriai, Kari Piavis ir Gust 

• Alonen, kuriuos andais prisai- 
/kintieji teisėjai rado esant kal
tais, vakar tapo nuteisti nema
žiau kaip po keturis metus kau
lėj imo. Paskui jie busią depor
tuojami į savo gimtinę šalį — 
Finlendiją.

Abudu redaktoriai nubausti 
& bal* dėlto, kad savo redaguojamam*

kursiantį nuvyti valdžią“.

Vi-

ŠIĄ VOKIEČIŲ IR 
USTRŲ DELEGATŲ.

ASHINGTON, sp. 29.
Šiandie čia prasidės internacio
nale ąrbo konferencija. Joje 

ąlyvaušią nemaža unijų vadų 
airių Europos šalių. Bet ja- 
nenorima įsileisti vokiečių 

ir a trų delegatus. Taip nuta
rė konferencijos organizavimo 
komisija. Jos nutarimas te
čiaus nėra galutinas. Tatai tu
rės užgirti arba atmesti pati 
konferencija.

NEISI

Jie esu kalti dėl sumišįmų Smyr- 
noj.

KONSTANTINOPOLIS, sp 
28. Talkininkų komisijos 
Smyrnos ir apielinkių neramu 
mums nagrinėti tardynfis pa 
rodė, kad delei kilusių ten ne 
ramumų, kurie sekė po graikų 
ir talkininkų kariuomenės išso
dinimo, yra kalti

Tardymo pasekmė gali būt iš
šauks didelio sujudimo ir turfr 
tų pasekmę, kad graikų milita. 
rb okupacija Smyrnos turės už
sibaigti.

Gatvekarius čia dabar operuo 
ia streiklaužiai, kuriuos sergs- 
‘i kariuomenė. Nė vienam 
streikininkui neleidžiama pasi
ūlyti prie “barnių“ (gatveka- 
ių stočių) ir ant 1 žymesniųjų 
gatvekarių linijų.

VIENNAI STOKA KURO.

graikai.

VIENNA, sp. 29. —• Mieste 
jaučiama didėlė stoka kuro. Vai 
lininkai praneša, kad jie nebe
gali suteikt nužymėtą kiekvie
nai jkdmynai daįlį — po penkio- 
liką svarų anglies kas savaitę. 
Nėra vilties, kad padėtis veikiai 
gąlftų pagerėti.



NAUJIENOS. CKicagft

Kas Dedasi Lietuvoj
Indrionitfkio į Anykščius. Jie no
rėjo, kad ir mes pirm jų dumtu- 
ifte į Rusiją, bet mes jų hckteu- 
seme. Nuvykę į Anykščius pil

vilnų, 800 pūdų grudų, 1,300 pu kur jų dar nebuvo. Bet ačiū Cte> Dabar Vėl tiiUipiriutites, Už kurį 
dų bulvių, 8,300 kiaušinių ir T9 vai, susais il^ai gyventi narei, užmokėjom 2500 rub 
141 litrą pieno. Pinigais iškolek 
tjhvo šiaip: mokesčių už žemę

Sudegė 
ie pradžią gegužes ta- pirtis. Pastatam kitą. Dabar 

statome naujus namus. Vieną
kėjo 
pojne nuo jų pnliuosuoti, o da

Kovos su lenkais Suval
kijoj. , „

(Rugpjuioč 22-—23, 25 ir 28 
d. 1919 m.). Rugpiuičo 22 dieną 
vokiečiai pasitraukė iš Suvalki
jos. Tuo tarpu lenkų brigada 
geik EaJeviciaus vedama ėmė 
slinkti Suvalkų link. Valdžios į- 
sakymu musų sargyba išsitrau
kė nuo buvusios diMnarkacinės 
linijos, kuri tuomet apėlmė Aug- 
stuvo perkasą ir užėmė naują 
Maudos ežerą — šibiškaų — Ag-

Seinų krypties bare musų sar 
gyba pasiliko toj paičoj Krani
ninkų — Sūrų — Tartokų — 
Juodosios Aničos — Druskinin
kų linijoje.

Nusistatę būtinai pagrobti 
Seinus su jų apskritimi, lenkų 
vai’cii tvėrės uolios darbuotiem. 
Visu pirma jie pasiuntė nem a- 
žą skaičių savo karininkų, ka
rių. pervdytų .tegionininkę ir 
šiaip jau orginiazatorių, kurie 
Seinų apskrity tvėres organizuo 
ti ir sukelti vietos lenkininkus

lenkų legionininkų pakankamai 
ginklų, pastarieji su dvarinin
kais pryšaky teigiamo] pras-

• mėj atsiliepė į tą Lietuvos iš-

lenkai turėjo į 50 mutantų ir 
daug sužeistų. Musų pusėj 4 
sužeisti.

Besitraukiant į Lazdijus Sei
nų komendantas patyrė, kad ten 
irgi įvyko lenkų sukilimas. Mi
licija buvo nuginkluota. Žymes
ni lietuvįai darbuotojai suimti. 
Tuolmet musų kareiviai puolė 
Izizcbjų maištininkus ir jo trum 
|xius susirėmimo išsklaidė juos. 
Suimtieji buvo paliuosuoti.

Gavęs paspirties kareiviais ir 
partizanais Seinų koknendantas 
25 VIII turėjo atvaduoti Seinuis. 
Rytą nuo šiaurės vakarų pusės 
musę rinktinė užpuolė lenkus. 
Po pusės vai. aršaus mūšio, mie
stas buvo paimtas. Kareiviai, 
daug suimtu lietuvių veikėjų, 
karininkas Galvydis buvo išva
duoti iš nelaisvės. Taipogi buvoy 
atsiimta dauguma paliktojo ka
ro turto. Lenkai iiasitraukė į 
Su movą ir Konstatinovą, 
iš Suvalkų gavo paspirties žmo
nėmis ir ginklais.

Musų rinktinė išbuvo Seinuos 
3 vai. Pagalinus lenkų jėgos 7(X) 
vyrų skaičiuje iš visų pusių vėl 
ėmė skverbties muistau. Nebė
ga Ičttemi toliau sulaikyti prieši
ninko veržimosi, musų kareiviai 
vėl pasitraukė už miesto.

Tame mūšy i lenkų žuvo 45 ka 
reiviai ir 3 karininkai, jų skai
čių fe buvtisis lenkų koniendnn- 
lus. Musų pusėj per neatsargu
mą užmuštas 1 miliciantas. Tik 
rasis niiostolis: 8 kareiviai su
žeisti.

Susiorganizavus žymiam par
tizanų skaičiui 28, VIII vėl išti
ko ssnarkię kovų dėl Seinų. Tuo 
met Seinų sukilėliai pasirodo

musų naikin-
Bet vokiečiai buvo at-

i,(>Zn markes, pagalvinių niokos bar ir visoje 
čių 990 markių ir visokių teitfrlų nebėra.
450 markių. O šiaudų* h’ šieno ( šią valandą
tai jau ir neatmenu\ kiek jie inuuims jau negrąsina; prekių po 
suėmė, kadangi nesuspėjau už- [ biskį jau atsiranda, tiktai, žino- 
žymėti.

1917-tais metais vokiečiai su- ( ------------------------
mano sudaryti Lietuvos tarybą, musų kariuomenė, 
r.-a . w ..vLl_______ ______ _______________ 1-

dų) šūktelėjimą. Rug|>iučio 22 
d. didelis endekv suagituotų par 
lizanų skaičius. vadovaujant 
parėdytiems lenkų karininkams 
bei legioninkams, puolė musų 
sargybą, kuri stovėjo Tartokuo- 
se. Kuškių Budoj, Augštatiltyj, 
Studžfciiiuos ir Fronekiuos. Sar- 
i»vbos kareiviai buvo išstatyti 
n.’lo karininko Bardausko kuo
pos. Pats kar. Baldauskas, fak-' tiek sustiprintais legionininkais 
linai pardavęs lenkams savo ir ginklais, kad nebuvo jokios ga 
kuopą, pirmutinis perėjo prie- Ihnybės juos įveikti. Todrl mu-

i- užsidėjo iegio-pų dalys įsistiprino pozicijose 6 
. Visi kareiviai klm. atstumo nuo miesto. Pa-

kele didžiausią suirutę, bevary
dami žvdus į Rusijos gilihuų. 
Mat rusę armija, atsitrn’iikdb- 
mu, vare pirm savęs visus žydus 
neva už šnipięėjiimą ir simpati- 
zaviiną vokiečiams. Kas ten da
rėsi. sunku butų aprašyti; pažy
mėsiu tik, kad per keletą valan
dų plėšė krautuves, nešė pre
kes ir (kwė visiems nešti arba 
vežti, kiek kas norėjo arba kur 
norėjo; ir kaip bematant mies
telis paliko tuščias, lig kad ten 
žmones ūmai butų visi išmirę. 
Apsidirbę su žydais, uždegė a- 
budu tiltus. Na, manome sau, 
rytojaus dieną jau turėsime nau 
jus “ša ra ličius 
tojus,
sargus, pridurmu rusų nesi vi j o, 
bet ėjo išlengvo, taip sakant, vis 
ką apuostydami. Šaudydami iš 
kamiolių, neva delei to, kad iš^ 
mušus priešą, padegė keletą kai
mų. Taip, artindamiesi į An.yk 

kur|čius, paleido koletą degančių
šovinių ir ačiū tam Jursdiko jų pačių ir Tarybos užduotis Lie 
gatvė kaip bema>tant pavirto į tuvos nepriklausomybes reika- 
griuvėsius ir pejenų krūvą. Mes luošo. Taryba tolinus reikala- 
tą matydami viską iš triobų iš- vo iš vokiečių valdžios, kad pa- 
gabenome, o patįs sulindome į staroji liautųsi darius rekvizici- 
išanksto prirengtas pasislėpti jas, sustotų kirsti girias ir ne- 
(IuoIm's. Neužilgo, apie 12-tą 
vai., liepos 24-tą dieną, 1915 m., 
pamatyme kad užphista “velniai 
su vienu ragu." kurie pamatę 
duobėse liepė iŠ ten išlįsti, už 
tikrindami, kad jie nieko mums 
nedarysią. Išlindę iš dluobiu il
gai žiūrėjome, kaip tie ‘baran
čiai’* maršavo. Tik nepoilgo tu
rėjome išvysti kitokį reginį — 
tai brutališką vokiečių šeiminin
kavimą. Išpradžių tuojaus pa
ėmė koletą musu sodžiaus ark- * c

ale dar turim visko. Gaspado 
riaujame, dirbame lauką, o bro
lį Povilą išleidome į mokslą, da 
bar jis tapo prižiūrėtoju pašto. 
ir telegrafo. Radviliškyj, ima 
| mėnesį 600 markių arba 300 
rublių. Mokslas nekaštavd nė

e jų jau : galą jau bagiame, o antrą trūks
ta spėkų baigti. Javai užderėjo 
gbraii. Pas mus žmonės labai 
serga ir miršta. Iš giminių mi- vienos markės, ir mokslą pabai- 
rė Jūsų bobutė ir Degučių Ma- ge per vieną žiemą.
žeitavičiai abu, vienas paskui Pus mus dabar čysta Lietuva, 
kiltų,, poną mėnesių atgal. Dėdė Lietuvių kariuomenė mušasi su 
Ignaslus da nesugrįžo iš neteis- rusais su lenkais, ii’ lietuviams 
vės Vokietijoj. O jūsų pusbro- pasiveda. Mes karės nematėm, 
lis Jonas taipgi da.negrįžo iŠ ru- ale šiaip vargo lai matėm kiek 
rfų kariuomenės, kur tapo paim- (tik gana. - Butų pas daug nau- 
fas 1914 m.

Pas mus viskas neapsakdmai turiu čėso: arkliai stovi pakin- 
brangu, kad ir kažin-kiek pini
gų turėtum, vis nieko gera ne
gailima gauti. Jums gal daugiau 
žinoma Lietuvos padėjimas, tai 
nė nerašysime daugiau. Jums 
siuntėm du laiškiu 16-tais- karo 
metais; ar gavote? Taipgi siun
čia Jums geras dienas dėdienė kiams. Paskui žemės duos ir 
Teofilių su savo vaikučiais ir 
prašo, ar nežinot jos brolio Nor- 
bo adreso. Ji prašo, kad para
šytumėt jai apie jį ar jam pra
neštumėt, jei jį žinot. Siunčia. 
J irtnH i^rų dienų dėdės K1 i niau
simi ir linki viso gero. Dabar 
duodame gerų dienų Jonui ir 
Petrui Bernotams ir tariame 
ačiū, kad nepamiršo musų j>a- 
sveikinti. Parašykite mums*daž
niau. Bučiuojame .Jumis nesu- 
skalytais sykiais. Jūsų tėvai bro
lis ir sesers. Sudieu. —Justinas 
Lileikis.

P. S. — Jūsų sesuo Anelė, ta
riu porą žodžių nuo savęs: Mie
las broleli, parašykit, ar smagu 
Jums gyventi svetimoj šalelėj ? 
Ar gudėčia aš ten nuvažiuoti? 
Tėveliui leidžia, aš Jūsų labai iš- 
ilgau! Jūsų sesuo Anelė.

bado šmSielą I

: mia, datr viskas nepigu. Nors bol 
ševikus iš Lietuvos išginė narai 

, mes dėlto 
Tuo tikslu tapo sušaukta į Vii- i neturim ramybės, kadangi 
nių iš visos Didžiosios Lietuvos mums grūmoja naujas priešas 
ats|tovų konferencija1, kurioje 
buvo išrinkta ta vadinamoji 
“Lietuvos Taryba“ iš 20-ties 
žmonių. Tarybos uždavinys bu
vo tarpininkauti tarp vokiečių 
valdžios ir musų liaiudies. Vokie 
Čiai, mat, manė, kad su Tarybos 
pagelba geriaus galės prieiti 
prie didžiumos valstiečių ir len
gviau juos galės išnaudoti savo 
nešvarios politikas tikslams; 
bet piaisekmė.s buvo priešingos 
vokiečių troškiniams. Lietuvos 
Taryrb(is įgaliotini ai pasklydo 
po visą musų kraštą ir sukvietę 
žmones į kuopas aiškino jiems

tai nitų musų krašto vyrų j taip 
vaKti natinis dailininkų batalio
nu^, 6 tuos, kurie jau buvo paini 
ti, kad tuojaus paliuosuotų. Bet 
viskas buvo veltui: vokiečiai su 
Liet. Taryba visai nesiskaityda
mi darė taip, kaip jų intere
sams buvo reikalinga. Taip ir 
siu mėmės dieną iš
karo galo belaukdami. 'lik štai 
užs i girsta, kad Vokietijoje už

dienos,

lenkai. Mat susidarius teiki- 
ntaa Lietuvos vyriausybei demo
kratinės tvarkos |>amatais ir 
užroiškus, kad visi stambesnieji 
dvarai turi buiti išdalinti beže- 
mialms valsliečams, musų kra
što dvarninkai lenkai, tiesiog iš 
kailio pradėjo nertis. Negana 
kad jie trukdo musų šalies vy
riausybei užtiesti tvirtus busi
mos musų valstybės pamatus, 
bet bičiuliuodaniiiesi su Lenki
jos imperialistais padeda jiems 
visokiais galimais budais “pri- 
parodyti’* santarininkams, buk 
Lietuva tai esanti Lenkijos pro
vincija, ir kaipo tokia turinti bu 
ti sujungta su pastara unijos 
grandimi’, o jie vėl galėtų mau- 
dyties vargšų lietuvių prakaito 
jurėj. Bet Lietuvos liaudis visu 
smr.irkuimu smulkia, kad ji nieka
dos nepaliaus kariavusi už pra
kilnius musų tautos idealus; ir 
Liettuivos aristokratijos svajo
nės niekados neįvyks. Po visus 
musų šalies užkampius valdžios 
atstovautos vadovaujant, daro
mos demonstracijos, šaukiami 
protesto prieš lenkų endekų 
kliką susirinkimai, kur nufoto
grafuoja minių paveikslus ir 
sykiu su protestų rezoliuciojo-

jienų, ale meUdžiu dovanoti, ne

kyli, važiuosiu rugių baigti sėti. 
Sudeu, liekam visi sveiki. —Jo
nas.

[Rašo sūnūs Povilas:]
.. .Dabar pas mus visųpir- 

’ minusia dalins žemės majoratų 
■ ir valdiškas,ir pirmiausia kariš-

kitiems žmonėms — mažaže
miams ir bežemiams. Kai ku
riuose apskričiuose jau dalija 
žemes. Todėl, dabar labai sma 
gu būt kareiviu, o dar vyresniu 
tad ir perdaug. Kad tik tamsta 
parvažiuotum, tai prašyčiai! lei
sti mane kariuomenėn savano
riu; dabar mama neleidžia, nors 
jus vis tiek nebūnu namie. Aš tar
nauju pašto, telegrafo ir telefo
no įstaigoj Radviliškyj... Su
dieu, lik sveikas tėveli. t

— Sūnūs Povilas.

IV.
Iš Akmenės, Šiaulių apskr.

liepsnojo revoliucijos gaisras ir mis siunčia į Kauną laikinai mu 
kad tasai “Dievo valios pildyto- ! sų valdžiai, o jau pastaroji per
iąs“ ant žemės — nudardėjo siunčia į Paryžių taikos konfe-

Rašo Dr. A. Montvidui jo se
suo mokytoja Ona Montvidaitė 
(laiškas atėjo cenzūruotas):

Brangus broli! Tavo laišką 
gavau rugsėjo 17 d. ir tą pačią 
dieną rašau tau. Gaila, kad ne
laiminga mirtis atsiėjo Beniui. 
Jis buvo visada ’uks geras, toks 
širdingas; laiškus rašinėdavo 
tankiai ir niekas negalėjo tikėt, 
kad su juo taip atsitiks. Ver
kia jo sena motinėlė.

šiuomi tarpu esame visi svei
ki. Sesuo Stasytė mirė kares 

venymą, koks buvo. Jeigu reikė- hlikCt kada nc kaistų negalima 
tų surašyti visa, kas atsitiko pas bųvo įsinešti, ne daktaro pri
ncus Ruropoję,tai kari butą po* [ sjg;0U^ti, nCR ėjo mušis apie mu

sų tėvelių namus.
Daug žmonių mirė nuo ligų, 

Influenza sir-
Mes niekur ne- 

— pasilikom savo vie- 
j toj, tečiaus trioboiae negyveno- 
'me: išsikasėm duobes ir gyve
nome žemėj. Apie Akmenę di- 

■ dėlių mūšių nebuvo, bet visgi 
baimės užteko.

I Brangumas nesvietiškas^ Už 
cukraus svarą reikėjo mokėt po 
10 rublių ir daugiau. Dabar 
liiskį nupigo.

Turime jau lietuvišką vai
kaites, kiaules, avis, javus ir džią, yra beturiu kariuomenės 
kilus visokius daiktus. Del meiv'komanduotojas, iš žmonių su
ko kokio nors daikto vokiečiai 
barzdavo žmones ir varydavo į 
Germaniją, į tumią. Ir musų 
kaimo buvo pakliuvę du vyrai, 
tai vienas už pusės metų pagrį
žo, o kitas numirė iš bado Vo
kietijoj. Dekavot Dievui, kad 
kitos žemės užsiėmė už musų

III.
Iš Kropiu sėd., Labunavo par 

Kėdainių apskr.
ias 
nuo sosto.

Linksma lai buvo naujiena. 
Musų akis nušvyto; manėme, 
kad jau ištikrųjų artinas senai 
laukiamas ramybės laikas. Bet 
neilgas buvo musų džiaugsmas. 
Dar nesuspėjus susitvarkyti ir 
suorganizuoti kariuomenę, iš ry 
tų pradėjo briaUns į Lietuvą gan 
■jos .rusų bolšcrvifctj. Sausio 6-tą 
dieną į Anykščius atsibastė ke
letas raudonarmiečių su lietuvių 
bolševikų vadu V. Mickevičium. 
Jirai, pasistatęs viduryje rinkos 
stalą ir ant jo pasilipęs, pradėjo 
drožti žmonėms prakalbą, aiš
kindamas jiems apie imperializ
mą, militarizmą ir pragaištingas 
kapitalistiško surėdymo pasek
mes. Pasakė, kad keliais žod
žiais jis negalįs nuosakiai išaiš
kinti bolševikų programą ir pa
tarė įsigyti bolševikiškos litera
tūros, kurios atvežę net keletą 
vežimų: ten labai plačiai esą vis
kas išaiškinta. Ir aš užsigeidžiau 
tos jų “literatūros“ pasiskaityti. 
Gavęs keletą brošiūrų atidžiai 
jas skaičiau ir perskaitęs įsitiki
nau, kad bolševikų programas 
mums kaipo katalikams, jokiu 
budu nepriimtinas. Nes ten tiku
mo dalykuose žmones kviečiami 
taip elgtis, kaip kam patinka. 
Nurodoma, jog kiekvienais žmo
gus galįs pasirinkti tokį tikėji
mą, kokis jalui atrodąs tinkamos 
mis. Jeigu gi žmogus nepripa
žįstąs nei vieno tikėjimo, tai ga
lįs ir visai niekam netikėti. Krik
što knygas turį vesti valsčių ka- 
imisarai? kunigas nesąs būtinai 
reikia Ii ngas. Susižiedavimas
taipgi esąs gailimas be bažnyčios 
ir kunigo: susitarei su mergina, 
nuėjai pas komisarą, tas surašys 
kas reikia, ir gyvenk sau ramiai. 
Jie atvirai pasako, kad kuni
gams baltas apykakles nurody
siu, nes kunigai, anot jų, tai 
žmonijos išnaudotojai, siurbė
lės. Bolševikai, matyt šilam 
programų punktui įvykinti yra 
labai skubus, nes iš vietų, holše-

re 11 ei j os a t st ovi tfns.
Taigi, malonins diaugę,. iš mu

sų pusės yra daroma viskas, 
kas tiktai musę galioje kad iš* 
kovoji’*! Lietuvai prideramą ne 
priklausomybę, ir šiuo sykiu 
jau mu s nevaldo nei misas nei 
lenkas, neigi kitas koks nors 
mimų “geradari!?,’* bet vnldomės 
mes patįs savistoviai. Užtai ir 
jus nesėdėkite rankas susidėję, 
bet darbuokitės kiek galėdami 
naudai savo gimtojo krašto, kur 
ir jums bus miniau gyventi, iš- 
užjurio sugrįžus, musų pačių 
valdomoje Lietuvoje.

Apie Niuronius tiek galiu pa*- 
sakyti, kad nežiūrint baisaus iŠ 
vokiečių pusės apiplėšimo, me
džiagišku žvilgsniu stovi gana 
gerai; beveik nėra skirtumo su
lyginus siu prieškarinio liaiko pa
dėjimu. Rodos, kad apie viską 
nors paviršutinai aprašiau ir 

; Šiuomi užbaigiu. —Jūsų drau
gas Juozas Gogelis. Niutronįs, 
rugsėjo 13-tą, 191,9m.

lai grobė, kas tiktai pasitaikė ir 
ką rasti galėjo. Patekus |x> sun
kiu vokiečių okupacijos jungu, 
įmonės lyg kokia nelaboji susna 
užpuolė; ir kadangi ant šven
tosios upės frontas buvo užim
tas per ištisas šešias savaites, 
lai mes, prie tokių “malonybių“ 

pusėj nepripratę, per visą tą laiką 
*. ŽO- Py# sąmonės netekę buvome> 

{Vokiečiai gi tuo taqni piii-otavo, 
kaip tik išmanydami: gyvulius 
pjovė, mėsą virė ir, atsiprašau 
rijo. O ko jau nebegalėdavo su
kimšti į savo pilvą, tai užkasda- 

, vo į žemę. Pasitraukus frontui 
| i rytus manėme, kad jau dabar 
laisviau galėsime atsikvėpti, nes 
tų “barančių“ apie mus mažai 
bepaliko, liktai neilgai teko 
mums džiaugties: rudenį į 
Šlavėnų dvarą atsibastė 60 vo
kiečių raitelių, kurie jodinėda
mi po kaimus rekvizavo gyvu
lius ir juos papjovus varydavo 
žmones kaimiečius vežti tą mė
są i frontą. Už paimtus gyvu
lius nieko nemokėjo, tiktai iš
duodavo taip vadinamus “talo
nus“ pažymėdami, kad už kiek 
vieną paimtą gyvulį užmokėsią 
po 80 markių. Paskui gi vokie
čių žandarui* tuos “talonus“ 
nuo žmonių atiminėjo sakyda
mi, kad “talonus“ atėmę tuo
jaus užmokėsią grynais pini
gais. Galų-galc nieko nemokėjo 
* “ “ i “ditka“. Po ko
kių astuonių okupacijos inčnc- 

lėtų ilga-i užsilikti ir tokiu budu pradėjo vykinti siolk.ią —- 
daugelis jų tuo remdamiesi be-1 i°kią tvaęką, zinonrai, vokiš- 
go į Rytus, palikę nežinomam Miesteliuose įsteigė žandar- 
likPmui savo prigi.intąjį lizdeli ir t merijas, o dvaruose pastate ka
iliuko nenujausdami, koks liki- criyius, kad tie \ estų d\<u ų ūkį 
m is jų pačių laukia. Bet mes, p1' apielinkinių kaimų leng- 
niuroniečiai, žūt Imt, nutarėme jV1

sulinko pusėn ir 
ninku uniformą. . — ----------
buvo nuginkluoti, o vėliau su
varyti Seinų kalėjimam

Tuo p įčiu laiku partizanai 
puolė Seinus. Krasn<>ix>lį, Lazdi
jus, G ynus ir Kopciovą Puolimo 
dalys buvo sukoncentruotos Su
movę kaimo. Pajėgas sudarė į 
300 vyrų su 2 kuikosv. Ten bu
vo ir tariamųjų partizanų šta-

skutiniose kovose turėjome kiek 
didesnių nuostolių. Tikri prie
šininko nuostoliai nežinomi, bet 
gcrulonAis žiniomis jųjų
krito ncmnžtrtU 60. f“Kur. žo
dis“ .

Adomas Rakiekas rašo Stani
slovui Keram į Harford, Conn.:

Rūgs. 13,1919. — Esame visi 
gyvi ir sveiki. Nors baisu ir pa 
mislyti apie musų Lietuvos gy-

Laiškai iš Lietuvos

T iekiu pirmą kart lenkę puo- 
I !iris sugniužo į miesto įgulos 
kareivių pasipriešinimų. Išvai
kius lenkų gaujas, Seinų komen
dantas pasiuntė Sumovų ir Lo

ti kryptimi žvalgybą. 
pas<:tenkindan|as ir per 
pusi tikėdamas savoms 
ms, jis nesiskubino grie- 
resiiių gini mosi priemo- 

darid nereikalavo paspir

I
Iš Niūronių, sod., Anykščių vai 

Utenos apskr.

'i'nom
< iių 

a j ii 
ties

r.’ii,

tarpu išsklaidyti tarin- 
ptirt i lianai atsipeikėjo ir 

j ivę nuo legionininkų paspir
ties intr.t kart puolė Stilius. Jvy 
ko atkaklus mušis. Tirštos len
kę eiles didžiai buvo naikina
mos n?usų k u Ik ašvai džių ir šau
tuvų ugnimi. Tečiau sukilėlių 
skaičius augo. Iš vasariu ir 
šiaurės jie ėmė siausti miestą. 
S 1 di’arins tokioms gruniojan-

gus apsiaut *mo pavojaus, Seinų

miestą jr tvarkingai pasitraukė 
Lazdijų kryptimi. Tame mūšy

Balius
Ketvergo vakare 

Spalio (October) 30 d., 1919 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzika Alcxanders Jazz Band.«

m.

Jurgiui M. Biliūnui, 210 Coll- 
cge avė., Stoux City, loKva, rašo 
jo draugas Juozas Gogelis:

Malonus Drauge: Pirmame 
laiške rašiau jutus, jog ten išda
riau taikiai įžangą, o kitame lai
ške pasistengsiu plakiau apie vi
ską aprašyti. Taigi ir pradedu. 
Pradėjus si nisti karo audrai, 
buvoinie tiesiog lig apmirę, ne
bežinojome ką ir daryti; ėjo 
mat visokį apie vokiečius gan
dai: vieni pasakojo, buk vokie
čiai užėmę naujus žemės plotus 
luojaus įvedę savotišką tvarką, 
pristatę žmonėms reikalingų 
produktų, prekių ir puvišiai. Ki 
ti tvirtino, kad jie, vokiečiai su 
žiuenėinis labai žiauriai elgiąsi 
ir tt. O dtdžuma žinomų, netikę- *r žmonės gavo 
)O. kad vokiečiai musų krašte ga 1 - -

ir iš apielinkinių kaimų 
Įviau galėti’ atiminėti maisto pro 

niekur nebėgti, bet |>asilikti ant,tinklus. Iš musų vidutiniškai 
vJictco. Išsikasėme kiekvienas, nedidelio sodžiaus (Niuionių 
prie savo namų duobes, kad u- S0(^ vilakų žemės.

' J. M. B-nas) vokiečiai paėmė 
ka-!18 arklių, 80 raguočių gyvulių,

Į 15 kiaulių, 115 avių, 200 vištų, 
'ėme/ka.l rusai bėga gyvuliuk-!1,i0 svarų sviesto, 1<M) svarų 
ėiais ir pro musų kaimų prabil- midaus. 150 aršmų audeklo, 10 
dėjo visas pulkas rąilelių nuo

| • » t - »Fll » \ f • • <.< ■ • *• •

žėjus pavojui turėtume kur gal-( 
vas priglausti. Subaubus L. 
nuolėms šiapus Viešintų pama-

atras ir Balius!
Parengtas 1. M. DRAUGYSTĖS APšVJETOS $ 

Pirma karta liet; stėnoje statoma trijų aktų veikalas ® 
MOTtNAVANNA

s

II.
Iš Leminėlio, Degučių valsč., 

Kauno rėdybos.

Rašo Mikui Lileikiui, 1739 So. 
Italsted st., Chicaigo, III., jo tė
vai:

Brangus Šuneli! Po ilgo lauki
mo visgi aplaikėm nuo juHų du 
laišku. Abu buvo atplėšti. Vieną 
apteikėme čielą, o kito truko 
dviejų puslapių, o aštunto lupo 
buvo pusė atplėšta, turbūt ką 
nors netinkamo naidb cenzūra? 
Užtekėjo ir mums saulute kada 
(težinojom, kad esate gyvi 
ir sveiki. Išsiilgom tavęs sūneli, 
labai išsiilgome, net nebežinom 
nė ką pradėti rašyti. N’avynų pas 
mus liabaii daug. Buvo ir jxi» 
mus bdlšcvikai, bet visko iki pa
skutinio da neatėmė, 
mūšiai apie hiujį. 
sprogo granata 
žeidė nė vieno.

pieva tokio didumo, kad atsikel l 
tų musų Lietuvos visi keliai ir j 
keleliai, tai kažin ar tilptų viską 'ba(|okulkų 
surašyti. Kai pakilo didis karas,* netbli visi, 
tai pirmiausia pas mus stovėjo į)t-goni 
rusai ir maišėsi po musų kraštą ] 
kaip musės daugiau kaip metus. I 
Baskui užėjo vokiečiai; labai 
suspaudė Lietuvos žmones, ir 
jiejie buvo musų krašte ketve
rius metus. Vokiečiai musų 
kraštą tebai mučijo, kai kokie 
pagoniai, šaudė žmones kaip žvė 
rius kokius ir daugybę varė į 
Gcrtnianiją. Vokiečiai atiminė
jo nuo žmonių gyvulius, arklius 
karves, kiaules, avis, javus :

iš žmonių su
rinkta mlilicija ir įvairios įstai
gos, kuriose lietuviai užima vie
tas. Mokyti lietuviai lengvai 
gauna valdžios vietas ir gerų 
apmokėjimą. Yra didele stoka 
inžinierių, daktarų ir kitokių 
profesijos žmones. .Jiems Lie
tuvoj ir Rusijoj dabar labui pla
ti dirva ir geros gyveninio sa

kiausiai Amerika; kad ne Ame- lygos. Kodėl tu, Antanai, ne- 
rika, tai da vokiečiai butų pas sugrįžti? Padarytum žmonėms 
mus ir butų mus smaugę. 1918 
molams baigiau ties ir 1919 m. 
išėjo vokiečiui iš Lietuvos. įki
bai’ patįs lietuviai valdo musų 
kraštą. — Kas pas tamstas gir
dėtis? Sudieu. Adomas Rakic- 
kas.

[Iš ten pat kitą laiškelį Stanis
lovui Kerziui rašo jo sūnus:]

Tevdti, labai labaiBuvo
Musę kaime 

d musų nesu- 
Vicnus metus

buvome likę be arklio, mat ate 
įnė. nirkoim kibi. tas krito.ratėmė iš musu vokiečiai

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO (NOV.) 2 D., 1919 M.

C.S.P.S. SVETAINĖJE, 1112 West. 18th St.

Svetainė atsidarys 5-tij vai. vak., lošimas prasidės 64ą vai vak.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, šis veikalas yra verstas iš Prancū
zų kalbos ir istoriškas, kuris labai tinkamas šiais karės laikais, šia

me veikale kiekvienas atsilankęs ras pilną užsiganėdinimą, nors vei-

daug gero ir pačiam butų ne
blogai. Ragink, kad mokyti 
žmonės lietuviai grįžtų į Lietu
vą, nes jie čia reikalingi ir ša
lies |xditkos sultvarkyanui ir 
kaipo darbininkai. Geras gy
veninius jiems čia užtikrintas.

Brolį Praną paėmė į kariuo
menę. Kažin ar liks gyvas. Vis

prašome ryžosi važiuoti pas jus į Anite- 
parvažinoti. Tamsta gali žinot, atsilankyti. Aš dabor gy- 
Icaiip intims sunku gyveni. Tu- venų su Vaitiekaičiais.
rime viso gera, ir kumelę ir! Rašy^k, kas ten pas jus 
kumelį ir dvi karves. Nors daug kiama ir kaip gyvenasi.

— Tavo sesno Ona.

kalas didfelis ir sutikusi pastatyti, bet gerbiama režisierė, M. Dundu
lienė pasišventė jį prirengti pilname dailės skonyje, taipgi pakviesti 
geriausi lošėjai scenos žvaigždės iš Roselando ir Chicagos, kurie jau 
nesykį savo jautriais gestais užžavėjo publiką. Be abejo to ir da
bar nuo jų Itttiktama. Todėl, gerbiami a visuomene malonėkite atsi
lankyti ir pamatyti tą širdingą Monna Vanna, kurios lietuviu dai

lėje dar niekas nematė.

Kviečia L. M. Draugija Apšvieta. Tikictų kainos $1.00, 75c, 50c.

vei
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KENOSHA, WIS.

Išžaginta trylikos metų lietuvai
tė. — Piktadaris pabėgo.

Spalių 23 dieną apie 7 vai. va
karą ant Sheridun Road, trįs 
mylios nuo miesto, nežinomas 
piktadario užpuolė Juzę Milimi
škis, trylikos metų mergaitę, ir 
išžagino ją.

Kada mergaitė papasakojo sa
vo priepuolį, tai šerifas Meyer 
pakėlė viso miesto ir apylinkės 
policija ant kojų. Bet iki šiol 
piktadario nesurasta.

Ketverge po pietų Juzė nuvy
ko į teatrą, o vakare su savo 
drauge grįžo namo. Prie drau-

ką, bet nebuvo iš ko rinkti. Tas 
parodo, kad didžiumai narių vi
sai nerupi kuopos reikalai. To
dėl tie keli dalyvavę nariai nu
tarė uždėti po $1.00 bausmės 
kiekvienam nariui, kuris nesi
lankys į susirinkimus ir nepa- 
aiškįs priežasties nesilankymo. 
Bausme ne dėlto tapo uždėta, 
kad baudus savo narius, bet 

kad paska tinus juos tanky ties į 
susirinkimus.
< Tūli draugų rugoja, kad vis
ką veikianti ir tvarkanti viena 
valdyba, o patįs betgi nė į su
sirinkimus neatsilanko kad ap-

STOKA AUKSO IR SIDABRO.

Atitaisy

kitę savo
sveikatą

Nixated Irom
Ponas stiprumas - atitai

sytoj as kraujo 
Pagelbės padaryti

Stiprius, užsispyrusius vyrus ir 
sveikas, puikias moteris 3,000,000 

žmonių vartoja jį kas metas.
Reikalaukite savo gydytojaus 

arba aptiekoriaus.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai: 

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

1)
2)
3)

kitų5) _ 
luatematikų.

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

l.uomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
AuMustinavičius; Matematikos — V.

Aairos Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy- 
vantmą.

Dalei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuo? 
aeatidėllodami visi sykiu.
3W1 South Halsted Street

ges namų jiedvi persiskyrė ir 
Juzė viena vyko namo. Kuomet 
iki namų buvo vos apie du 
šimtu pechj, tai ją užpuolė ne
pažįstamas vyras. Jis sugriebė ją 
ir nosine užrišo jai burną. Pas
kui liepė tylėti, giąs|ndamas 
priešingame atvejyje ją nušauti.

Po to vyras nusinešė ją į 
mišką.

Tūlam laikui praslinkus Juzė.
parbėgo namo ir papasakojo i svarsčius savo reikalus, 
viską. Tuoj liko pašaukta itak- 
taras r šerifas.

D R. F. 0. CARTERSulyg apskaitliavimų Suvienytų 
Valstijų iždo, 1918 metuose Suv. 
Valstijose iškastu už $15,104,000.00 
aukso mažiau negu 1917 m/f^o sida
bro iškasta 3,930,223 uncijų mažiau 
negu 1917 m. i

Nuo 1913 metų iki 1917 m. abėlna 
kasmetinė aukso produkcija buvo 
4,450,000 uncijų. Pereitubse metuose 
produkcija sumažėjo iki 3,313,373 
uncijų; 1916 m. buvo 4,479,056, o 
1917 m. iškasta aukso 4,051,440 un
cijų.

Iš augščiau privestų skaitlinių ma
tome, kad kas metas iškasama ma
žiau ir mažiau aukso. Vienok aukso 
reikalavimai kas kart didinasi.

Nuo birželio 1 d. šių metų iki pra
džiai spalio aukso tapo išsiųsta i to- 
Ivmus rytus: Japoniją, Chiniją ir ki
tas štilis už suvirš $100,000,000.00. 
Daug milijonų dolerių aukso išsiųs
ta taipgi j Pietinę Ameriką ir kitur.

Sidabras.
Skaitlinės apie sidabrą yra ytin 

interesingos. Sidabro reikalavimai į 
svetimas šalis šįmet pasiekė augš- 
čiausio laipsnio. Bėgiu septynių mėn. 
šiuose 1919 metuose, iš Suv. Valsti
jų išsiųsta sidabro už $150,000,000.00; 
gi pereituose 1918 metuose per tiek 
pat laiko išsiųsta tik už $134,608,- 
000,.00; 1917 metuose išsiųsta už 
$44,265,000.00; o 1916 m. išsiųsta už 
$39,379,000.00.

Per paskutiniuosius 4 metus sida
bro iškasta išviso apie 627,000,000 
uncijų, t. y. maždaug po 156,250,000 j 
uncijų kas metas. Vienok dabarti
niai reikalavimai sidabro yra su
virš 250,000,000 uncijų kas metas. Si
dabro suvartojama kas metas sekan
čiai: 150,000,000 uncijų nuliejimui 
sidabrinių pinigų; 50,000,0(8) uncijų 
suvartojama įvairiose išdirbystūse, 
o 50,000,000 uncijų ir daugiau išsiun
čiama vien tik j Indija, kur daugiau
siai sidabro sunaudojama. Sakoma, 
kad vien pinigų liejimui gali neuž
tekti visų i metų iškasamo sidabro. 
Iš to aišku kiekvienam, kad sidabro 

, reikalavimai kasdien didinasi. Bet 
“Deinons- kadangi sidabro iškasama kas kart 

‘mažiau, tai jo kainos stebėtinai kį- 
la ir kils.

Sulyg žinovų apskaitliavimų. da
bar sidabro trūksta suvirš 100,000,- 
000 uncijų.

Didesnė dalis iškasama vario ir 
švino kasyklose, nes daugelyje vie
tų sidabras yra maišytas su variu 
ir švinu. Karei sustojus ^ario rei
kalavimai sumažėjo'ir todėl jo ma
žiau bekasama, o kartu su tuo mažiau 
beiškasama ir sidabro. Todėl vario 
kasyklos Šįmet suteiks mažiau sida
bro, negu karės laiku. Nors Suv. 
Valstijose ir Kanadoje iškasama 

60% viso pasaulio sidabro, vienok 
streikai jr abelnai darbininkų ne-

— Valdyba.

Mergaitė suko ud ji išteku Lietuviškų komunistų 
si sąmonės ir todėl neįsitenuju- - • (I
si vyro išžiuros. Visai ką ji pa- SOFKvS.
stebėjo, tai vyro kareiviškus 
drabužius ir jo gryną anglų kal-

šerifu fs Meyer su keliais pa- 
gelbininkais j ieškojo piktadario 
visoj apylinkėj per visą naktį, 
bet be jokių pasekmių.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Koncertas ir balius.

Spalio 19 <1. SLA. 88 *p. bu
vo surengusi koncertų ir balių.

todėl programas buvo išpildytas 
puikiai. P-lės Rakauskaitė savo 
dainelėmis sugriaudino ne vie
ną, nes ji yra viena geriausių 
lietuvių dainininkių.

Buvo ir kitokių jMunargiiu- 
mų. kuriuos atliko vietiniai^

no. H !' 11 ’*•
Reikta padėkoti SLA. 88 kp. 

už surengimą tokio vakaro ir 
palinkėti, kad ji ir ant toliau ne
nuilstančiai veikti;,. Dirva yra 
plati ir darbo yra daug.

* —J. Bu tą.

EAST CHICAGO, IND.

Pra nešimas.

S.L.A/89 ’kp.1 tnri 2Tr narius ir 
laiko susirinkimus kas pirmą 
nedėktienį kiekvieno mėnesio, 
10 vai. ryte, 1x4 jau į kelintą 
susirinkimą ateina vos- po len
kis narius. Reikėjo, seną jam 
išvažiavus, rinkti naują raštiniu

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS

Atitaiso Žvairas Akis

Binghamton, N. Y. — Spalio/ 
20 dieną, š. m. buvo lietuvių ko* 
nninistų kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkime vienas 
komunistų pranešė, jog d. Art
ini r Breckenridge, vietos socia
listų lokalo sekretorius jam sa
kęs, kad vietos lietuviai socia
listai norį perorganizuoti kuopą 
ir atsiimti LSS. 33-čios kuopos 
čarterį. Kilo diskusijų, ką da
ryti su čarteriu, ar atiduoti ar 
ne. Po ilgų ginčų duota dii į- 
nešimai: vienas, kad čarterį pa
dėti į komunistų arkyvą, o ant
ras, kad sudegint. Bet vienas ko 
nninistns pastebėjo: '-------  t
tratyvišikai degint negražu, nes 
socialistai juoksis iš mus.” Nu
tarta sunaikihti. Tą darbą at
likti pavesta kuopos komitetui. 
O kad čarteris busiąs tikrai su* 
naikintas, tai gvaranciją davė 
kuopos sekretorius L. šimoliu- 
nas.

Pasiskaityk įdomių paliudijimų

Gydytojas ir Chirurgas.

Vėliaus tas pats komunistas, 
kinis pranešė apie tai, kad lietu
viai socialistai nori perorgani
zuoti kuopą ir atsiimti čarterį į pastovumas svarbiausiose vario ka- 
užklausė: “Ką darysime su tais syklose, žymiai sumažino šių metų 

. . J . J 4>r<xliikcjją.
komunistais, kūne stato savo '^tatlstikos Suv. Vafet.
kandidaturas ant socialistų ti- Minės” parodo, knd 1918 m. sidabro 
kieto i tiltas vahlvietcs, ir kurie iškasta Suv. Valstijose 67.810.139 un- 

' t>iin« Mitri llll.’t nt Tiriuliikrna ciJii-

Burenu of

yra užsiregistravę balsuot atei
nančiuose rudens rinkimuose?” 
Tada tai ir prasidėjo tos didėlės 
sorkės, tarytuiti jiem kas butų 
žarijų pakišę po sėdynėmis y visi 
sustojo ir pradėjo rėkti taip, kad 
net svetainė drebėjo.

Bet daugiausia buvo juoko, 
kuomet L. Šimoliunas (tas pats, 
kuris gvarantavo, kad jis tikrai 
sunaikinsiąs socialistų kuopos

V

VIENINTELĖ CHICAGOJE
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO {STAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sierinės maudynes
G*eriaufliaa koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir Inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis
MOTERŲ SKYRIUS

1527 N. Halsted St.
VYRŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė.
Tel Lincoln 4424.

traHm ir Tirkiibs Vanos
12th STREET
Tel. Kedile 8902.

>514-16 W. 12th ST
ArtĮ St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LU

V

že- miaus ir ateik pas jį ,o jis vieną
Kurtumas ir užimąs galvoje.

Slogos yra viena didžiausių kur
tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos, 
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
cbstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausj ir suvirpintų ausies bubnelį o-* 
re vilnimis. . šitos vilnįs atsimuša į 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, 
'ai i ’ __  __  ___ _ _
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 1 eina trumpu' laiku po sinarkTam per- 

virpėti/šalimui. Stoginio kurtumo atsiti- 
:: vii- ikimai pablogėja permšaldžius ir oro 

permainai atsitikus/

Slogos užima vietų nuo no-

apžiūrėjimų suteiks neįmokamai.
Užimąs glavoje ir ausyse.

šitas užimąs būva visokis — gie
da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys įr 
it. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu putėinijumu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir galinus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkartimas bus pilnas. Au
ginis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
lakams užsikimšus. šitas visiško 

'•kurtumo stovis pasiekiama laipsniš-
nėra oro spaudimo lygsvaros ir kai, bet daugleyjc atsitikimų jis už- 
inic Kiivu nnLritm; fir oinn Liibn «</< <

Užjaučiu kurčiuH žmonės.
i “Buvau sykį kurčias ir žinau ką 
(tas reiškia. Kentėjau eilę metų tu- 
Tėdamas slogas, ir gaudavau jas taip 
tankiai, kad nei nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 
mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra- 
alžių mažai patCmyjau, bet po kiek
vienos slogos buvo blogiau.

'lankiau bandžiau savo girdėjimą 
pagelba laikrodėlio ir pastebėjau, 
kad girdėjimas mažėja.

/ Tuo laiku aš gydžiau savo akis ir 
turėjau puikiausi pasisekimą. Su
stiprinau savo silpnas akis. Mano 
teorija buvo, kad visos akių ligos 
paeina nuo nenormalūs kraujo cir
kuliacijos akyj ir aš veikiau toje 
linkmėje. Jieškojau priežasčių ir 
metodų padaryti normalę cirkulia
ciją akyj.

Rezultatai buvo puikus ir aš gy
džiau tūkstančius ligonių. “Peilis 
turi būti paskiausias įrankis” — 
mano molto.

Vieną dieną gydžiau kurčių. lr 
maniau, kad suradus būdų, kaip 
'nors, sugrąžinti normalę cirkulia
ciją j tą vietą, kur yra liga. Pradė
jau dirbti, ir pamačiau, kad tas daug 
gelbsti. Suradau taipgi, kad aš tu- 

[i’iu vartoti gyduoles gydymui kata- 
iro. Kad padarius ilgą pasaką trum- 

"’ipa, pasekmingai gydžiau katarą, 
kurtumą, ir galvos užimą. Laike 
mano 23 mėtų gydymo, aš išgydžiati 

Nemaniau iš
gydyti visus kurčius —• jokia me- 

> negali padaryti to.

rijos. Nuo 1915 m. produkcija sida
bro kas metas maži uosi. 1915 m. si
dabro iškasta 74,961,075 uncijų. Tuo 
laiku (1915 m.) sidabro uncija par-* 
sidavė po 50 centų, kuomet 1918 
dabras pakilo iki 1.00 uncija.

• Sidabro kainos kįla.
Dabar sidabras (jau parsiduoda po 'tūkstančius ligonių.

$1.20 už unciją. Žinovai tvirtina, p'‘ 
kad greitu laiku sidabras pakils 
iki $1.29 uncija ir tokiu budu susily
gins su auksu. Nekurie autoritetai, x 
skelbia, kad sidabro kainos gali pa-1 nQr.a vilties išgydymui.

įspaustas ir todėl negali 1 
lengvuose atsekimuose balso vil
nims užgavus ji, arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalies už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
tėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. f 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj;1 
kur keli žmonės kalba. P 7 
būna

Šita klintis yra ypatingai pa- Į 
ta. kuomet lis vra kambarvf:' dziu,

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai apu. 

i kurstą abi anksčiau ar vėliau, £o- 
, tas dažniausiai atsitinka, kuo- 

Paprastai met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car- 
’er turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panaudojo Šimtuose atsiti
kimų. Jis nechloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil
nu užsilikėjimu pasisekimo, o išei 
site tiesiomis^ akimis kaip ir kiek
vienas. Žvairos akįs yra pažemi
nai! negalė - Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

Migdulinės gilės (tonsilai).
Išimama ir išgydoma specialiu 

budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

Chicagos ugnagesis linksmas duk
ters džiaugsme.
Chicago, Ilk, Nov. 6, 1919.

Gerbiamas Dr. Carter:
Širdingai ačiū jums už pagydymą 

musip dukterų, ..Kuomet mes ėjo
me prie jūsų, abejojame ar galima 
bus išgydyti ją, nes ji buvo kreivo
mis akimis nuo kūdikystės.

siųsti
daktaras priskyrė

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos? 
ga!

jūsų akims, ar gal 
Čia yra jūsų pro-

Carter turi išdir-

_tYra atsitkimų, kad ausies bubneliai negalėjome jos
: j ir kitos dalįs taip vra įžeistos, kad Musų šeimynos

' - -- Daugelyj J{.u akintus ir gyduolės vartojo plo-
kilti iki $1.38 uncija, o gal" ir ki $2.00. ( tokių atsitkimų galima pagelbėti, bet 

ne išgydyt. Kuomet matau ligą 
Tik apsvarstykite. Keli metai at- ir egzamenuoju, galiu tikrai pasaky- 

padaryti ir visuomet 
uiuwu.il luidui^ą p<u«i iuil|«

50c už uncija, o dabar jau gauna po Neklausykit tų kurie jums pasa-
$1.20 ir daugiau. Tai vra beveik tris'koja, kad jūsų kurtumas bus visuo- 
kartus daugiau. Tokiu budu ir pel- met ir negalima pagydyti. Daug 
nai dabar vra daug didesni. Nešte- žmonių kurie buvo kurti daug metų,! Dr. F. O. Carter, 120 So. State St.

si 1 << t si Ir . , rt r. ! ffCklt 1 1 4 t 4 < V < • / 1 % t ♦ į ClV'lvO (ftkll'mn l Z ' L t Z » r. a 1Z>«..z4Z 2 Z-V 1

x. 4 gal sidabro kasyklos ėmė didelius ti, ką galiu padarytičarteri) pradėjo pnrodinett, jog ; pelnws kuo,nct Rudavo po 44c ir .duodu teisingą patarimą

Chicagos dr-as 
bęs sau vardą visoj Šalyj kaipo akių 
specialistas.

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 

Mes j kių ir girdėjom klinčių bei ligų. Jis 
mokyklon, j labai plačiai garsino savo Tarpina- 

mąjį lengvą gydymo budė ir pasek
mingai išgydė tuksalnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.vimui akių, bet niekas negelbėjo.

Ji buvo sveika, bet kreivomis aki
mis i rneinokyta, todėl, kad vieti
niai daktarai neiko negalėjo jai pa
gelbėti. Daug sykių ji pareidavo 
namo verkdama, nes vaikai vadino 
ją “kreivaakių“.

P-nios Pirie (Car^on Pririe & 
Scott firmos) tarnaitei atitaisė žvai
ras akis, kuomet kitiems daktarams 
tas nepavyko.jis turįs pilnos teises statyti sa

vo kandidatūrą ant socialistų ti- 
kieto ir balsuot iuž socialistus, 
nepetžengdamas 1 
“principų”, nes girdi, 
vinie ir veikame po Socialistų 
Partijos čarteriu!”

. jPanija gaus brangiau už parduoda- .iaukti"ilgai;V> 
Sakysiu, tik ir logika tų ko-jną sidabrą; reiškia, kad tos kom- * 

munistų! NutarS sunaikinti čar P1’"Ups turtas didinasi kasdien, ir 
. . c t . i > .-i |KJid ta kompanija galės mokėti di-terį, ir pats gvarantavo, kad tik- dėsnius pelnus, didesnius dividentus 

savo šėrininkams. ..
u

COLORADO CONSOLIDATED 
MINĖS & POWER KOMPANIJA, 
prie kurios jau daugiau kaip 200 lie
tuvių priklauso, turi stebėtinai dide
les ir turtingas aukso-sidabro kasyk
las, Sherman. Colo. Kasyklos yra 
ant 4 dideliu kalnu: Sunshine, Būrus 
IXL ir VVashington.

Garsus inžinierius ir kasvklų ži
novas, p. yvilliam J. H. Miller. aps
kaito, kad ant vieno Sunshine kalno 
yra suvirš 3,000,000 tonų aukso-si
dabro rudies. Pigiausia rudis, kurią 
ištyrė metalu laboratorija Mariner 
& Hoskins, Chicagoj. neša po $52.41 
nuo tono aukso ir sidabro. (Vienok . .....
šiose kasyklose surasta daugybė ru-! dies. 
dies, kuri neša nuo $1,000.00 iki su
virš $22,000.00 nuo tono!) Iškasi
mas ir perdičbimas nrdies atsieis 
mažiau, kaip $5.00 nuo tono. Vadi
nas kompanijai atlieka $47.41 nuo 
tono gryno pelno. Skaitant, kad tie 
3.300,000 tonu rudies, kuri randasi 
viename SUNSHINE kalne, neš po 
$52.41, tai išeina apie $172.953,000.00 
pelno. Tokiu budu ščrininkas įdė
jęs į šios kompanijos Sūrus tik $100 
gali sulaukti $15,000.00 gryno pelno, džiau pabandyti. 
Bet reikia tikėtis daug didesniu pel
nų, nes kompanija turi nesuskaito
mus milijonus tonų rudies ne vien 
ant Sunshine kalno, bet ir ant kitų 
kalnų, kuri neša daug daugiau pel
no, nctfii viršui pažymėta. Beto. 
kompanijai plauks pelnai iš įvairių 
kitu šaltinių, kaip tai iš lentų plo
vyklos, iš parduodamos elektros, iš 
miškų ir paties miesto SHERMAN.

Dabar dar kiekvienas gali nusi
pirkti šios koųinanijos šėrų labai 
pigiai. Perkantidii už $150.00 gauna 
vertės šėru už $200.00. t. y. 10 šėrų 
Preferred ir 10 šėrų Common. Grei
tu laiku šėrų kaina pakils. Todėl ku- 

jrie norite prisidėti prie užtikimios 
į ir turtingos aukso-sidabro kompani
jos. kreipkitės j mus laišku arba y- 
pališkai. o mes suteiksime jums kuo- 
nilniausias informacijas.
PEOPLĘft IKVESTMENT COMPAN, 
220 S. Stata St. Room 1422, Chicago

Aš esu labai dėkinga daktarui 
pagelbėjimą man. 
žvairos per 25 me

tus, bet dabar jos tokios tiesios kaip 
Lai jis gyvena ilgiausius metus tar-(1’* huii. 
ye musų.

Kiekvienas skaitydamas mano šį daktarų; vieni gydė, kiti pritai
kė akinius, kiti nupasakojo, kad as 
negaliu pasitaisyti, kadangi, vienos 
akies raumenįs esą suparalyžiuotos, 

kašl° v*enas daktaras darė operaciją 
ant akies, bet be gerų pasekmių. Aš 
beveik nustojau vilties atitaisyti a- 
kis, bet štai vasario 10, 1916 m. ma
no draugė patarė man nueiti pas 
d-rą Carter ir to pasekmėj mano a- 
kįs yra tokios geros kokios tik ga
li būti.

Vienintėlls dalykas, kurį aš noriu 
pasakyti tai tas, kad daktaras Car
ter yra stebuklingiausiu žmogum 
pasaulyje ir man gaila kad aš pir
miau apie jį nežinojau.

Miss Mclnnis,
Lake Forest, III.

komunistų būtina todėl, kad sidabro kompani- gali visai būti išgydyti, arba galima ' Chicagoj, išgydė jos kreivas akis j ,.ai tcl UJ- llzį Jo 
„ . _ jų ŠArni nuolatos kita. ('jiems pagelbėti, kad jie bus užganė-Į 3 minutas be skaušmo. Ačių Die- ?lan? |s Duv.°

, mes Sto- Ką reiškia pakilimas sidabro jdinti ir galės užtektinai girdėti, kad vui, kad mes radome Dr. Carterį. jus, net dabar jo
Socialistų r..,,. , . kaitom .susikalbėjus. Lai jis gyvena ilgiausius metus tar- < ®aI1 bu *’Peiškia, k.nd COLORADO CONSO-1 

LIDATED MINĖS & POWER kmn-!zjS.

rai sunaikinsiąs ir čia pat vėl 
sato kaipo faktą, kad ko-munis-

teriu!
— Proletaras

PRANEŠIMAS.
Turiu už garbę gerbiamiems 

draugams ir pažįstamiems pra
nešti kad; aš atidariau s a n- 
krovą a p r ė d a 1 ų, lai
krodžių, laikrodėlių, žiedų ir 
kitokių auksinių daiktų ir gra
mofonų rekordų visokioms kal
boms ir taikau visokius inuzi- 
kališkus instrumentus, strunas 
ir taisau inuzikališkus injstrn- 
mentus. 
riaušių 
voms.

Taipogi užlaikau ge- 
britvų ir pustų brit- 
K. PIKIEUsf ^r 

1907 S. Halsted Štr., 
Chicago* Ilt f)

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

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

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

. SALUTARAS 
CHEMICAL INSTlTUtiON J. Baltrėnas, Prof.

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

sa- 
pa- 
ge- 
to-

m.
■■

Jeigu jūsų kurtumas mažas, neri-. 
. Neduok ligai užsisenčti ir 

: savaites, mėnesius ir me 
tus. Geras girdėjimas suteikia daug 

ir smagumo ir laimės. Kurtumas, tai 
yra nelaimė kiekvienam.

Patirk Dr. Carterio nurodymus. 
Tegul jis išegzamenuoja jūsų 
dykai.

Vaikų Adenoidaj. A
Adenoidai yra labai paprasta 

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurtumo ir bėgimą iš ausų. Tai 
yra priežastis augimo giliai nosyj. 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimai turi būti/ išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Bmrter išima 
adenoidus.

ligą

vai-

Dr. Carter išgelbėjo biznicrio akis. 
Chicago, Nov. 9, 1919. 

Daktarui Gateriui:
Pranešu publikai sekamų dalykų, 

kuris paeina iš gilumo mano šir- 
Kada gimiau, mano akįs bu

vo geriausios. Kuomet užgaunu iki 
3 m. amžiaus, akis pasidarė kreivos 
ir buvo tokios kol aš dasigavau lig 
Dr. Carterio. Buvau tada 25 m. amžiaus. Pirm to buvau pasitarti su 
trimis daktarais, bet jų patarimai 
buvo be vertės.

Vienų vakarų pamačiau laikraš
čiuose Dr. Carterio apskelbimą su 
rekomendacijos laišku; nuspren- 

’ šį syki laimėjau. 
Ir labai esu užganėdintas. Du me
tai kaip mano akis išgydytos. Ir 
aš patariu kiekvienam kreivaakių! 
kreipties prie Dr. Carterio. Del 
platesnių žinių galit rašyti arba a- 
teiti į mano krautuvę. 1

Su pagarba,
Emi) John. 4347 Lincoln Avė. 

Muzikos instinnentų pardavinėtojas.

nu to aš buvau bandžiusi ke-

pranešimą jei netikėtų, lai kreipiasi 4 
į mano namus, 605 So. Albany Avė, 
ir lai pamato/ mano dukterį ir aš • 
kiekvienam plsakysiu kiek man 
tavo pirmiau; kol pasiekiau 
Carterį.

Ačiū jums daktare dar sykį.
Ugnugesis Geo. Keble, ('amp No. 5 

Albany Avė.
Ugnugesis Geo. Keble, 

605 So

ūžimo ir

už

Išgydė nuo galvos 
kurtumo.

Gerbiamas Dr. Carter. - Ačiū 
tai ką jus padarėt man. Keletą mė
li) buvau visai kurtus dešine ause, 
o kas dar blogiau, visuomet galvoj 
ūžė. Užimąs buvo visuomet, bet 
kartais labai didelis būdavo. Tan
kiai negalėjau naktimis miegoti: 
dar blogiau buvo kuomet turėjau 
šalti. Po trumpo jūsų gydymo, ke
letas melų atgal, as linksmai prane
šu, kad mano girdėjimas atsinaujik 
no ir užimąs galvoj dingo. Po to 
turėjau daug sykių Šalti, bet liga 
nebent si nauji n o.

A. Frazier.

Išgydė nuo kreivų akių.
Chicago, III., Sept. 4, 1919. 

reilę metų buvau kreivomis a-Pe
kimis kol pradėjau gydytis prie Dr. 
Carterio. Malonu man pranešti, 
kad tapau išgydytas visai. Reko
menduoju kiekvienų žmogų gydy- 
ties prie Dr. Carterio/kuris nori iš
sigydyti nuo kreivų akių.

Su pagarba,
Miss McQuade,

518 S. Marshfield Avė.

Pataisytos akis be skausmo.
Chicago, III. Dec. 30, 1914.

Pasidariau kreivaakia kuomet bu
vau apie 5 m. amžiaus ir taip bu
vau iki 22 m. amžiaus. Kada sykį 
'pamačiau Chicagos laikraščiuose 
Dr. Carterio apskelbimą. Atlankiau 
jį tuojau. Jis pataisė man akis be 
jokio skausmo į trumpą laikų. Tai 
buvo du metai atgal. Jokio vąrgo 
neturėjau su savo akimis iki šiai 
dienai.

Su pagarba,
L. Myers,

856 N. Marshfield Avė.

Nueikit ir pasikalbėkit su p. F. 
Poczuczek, 2117 N. Robey St. apie 
mano gydymą. Jis pataisė savo 
vaikų akis su pagelba mano metodo.

Dr. F. O. CARTER
BESISUKANČIOS ŠVIESOSIŠKABA

120 So. State
Ttfrfn u&frrtęfc Visą antrą

Valandos

Vienos durįs į šiaurę nuo 
Fair krautvės. Chicago, Illinois 

augštą, iš 10 kambiarftj* urp^rarijos, gydymo,pasilsio ir X-Ray thnuninivlnjn kam- 
9 iš ryto, 6 vakare, Nedėliomis nuo 10 iki 12.

uiuwu.il


Sereda, Spalio-Oct. 29, 1919

Pastabos.

poms ir nariams
Taipgi “švietėjai“.

Telephon« Canal 1506

Neturtingoji Meksika

Apžvalga
Atjauninimo būdas.

• v
1S

Aguilas

Revoliucija galvoje ir kitur.

suklaidinti komunistiškiems de Jeigu ji ištikrųjų butų taip ne-

Padėkavojimas

LSS. KUOPŲ VEIKIMAS.

Kazimieras Gugis

Ohio valstijos guberjidto-
7
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$7.00 
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atbukimas^ neduodantis tam 
socializmo renegatui suprasti nė 
paprasčdų-paprasčiausią sakinį

— ar begėdiškumas, pereinantis 
visas ribas?

AR GALI DABAR ĮVYKTI SO- 
CIALIZMAS RUSIJOJ?

Miesto Ofisas:
UI N. Doarborn St. 

1111*13 Unity Bidfi.
Tel. Central4411

“SOCIALDEMOKRATAS” 
ATftJO.

Naujienų laidoj spalio 20 die
nos, radau korespondenciją iš 
Waterbury, Conn. Perskaičius 
sužinojau, jog kaž-kuomet Wa- 
terburyj LMPS. 12 kuopos bu-

“Marksizmas” a la Stenka \ 
Razin.

3.U0
1.65
1.25

.65

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

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisu:

1823 S. Halsted S!.
Ant tv«čių lubų

Tel. Drover 1310

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 29, 1919 
as reųuircd by th^act of Oct. 6,1917

Anglai pripažino 
Lietuvos nepri
klausomybę.

Publiahed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. CoM Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

stelio norėjusį būti 
bešališku kovoje tarpe plie- 

mtmuaniah oailv new0 no ^rus^0 jr darbininkų. Su
spendavo jį už nesugebėji
mų malšinti “streikininkų 
riaušes”.

Bešališkumas kapitalo ir 
darbo santykiuose šiandie 
yra nusidėjimas. Kapitalas; 

I reikalauja, kad vyriausybė 
_ remtų jį, o ne “pataikautų” i
Naujienos eina kasdiena, išskiriant- , , , . , t •• •! i • '
nedJIdienius. Leidžia Naujienų Beu- darbininkams. Ir ji pildo jo 
?,r.ov4, 1st,T,ihlcago’ reikalavima — kiek duoda-III. — Telefonas: Canal 1506. ,

SI.
Jeigu darbininkai butų 

stipresni, tai jie galėtų pasi- 
1.80 priešinti tokiam valdžios el- 
1 gimuisi. Bet todėl jie turi 

būti gerai susiorganizavę, 
politiškai.

Kada darbininkai atsisa
ko veikti politikos dirvoje, 
tai jie duoda priešams var- 
tot daugiaus kovos įrankių, 
negu jie turi patįs. Ir kova 
darosi sunkesnė. Prieš po
litinę kapitalistų galybę rei
kia statyt politinę darbinin
kų galybę. Priešingam at
sitikime darbininkų naudo
tojai išlaimi.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje —• nėr nešiotojus:
Vienu kopija ......................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kada atėjo telegramos 
Europos, kad Anglija pri
pažino Lietuvos valdžią, kai 
po nepriklausomos valsty
bės valdžią, tai amerikiečiai 
dar abejojo, ar tai tiesa, ar 
ne, kadangi tos telegramos 
buvo ne labai aiškios. Bet 
dabar pasiekusieji Ameri
ką Lietuvos laikraščiai iš
sklaido tas abejonės.

Kauno laikraščiai “Dar
bas” ir “Lietuvos Ūkinin
kas” rašo apie Lietuvos ne- 
priklausotfiybes * pripažini
mą. Pirmasis spalių 1 d. ra- v* so:

Rugsėjo 26 d. apie 11 
vai. 9 ryto Kaune paplito 
žinia, kad Anglijos val
džia pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Patik
rinus atatinkamose vals
tybės įstaigose, pasirodė, 
kad tai teisybė. Anglų 
valdžios atstovas Lietu
vai, pulk. Ward, Lietuvos 
valdžiai pranešė, kad An
glijos valdžia sutiko “pri
pažinti Laikinąją Lietu
vos valdžią de f acto ne
priklausomu vienetu tuo 
pačiu pagrindu kaip Estų 
ir Latvių tautas.
Delei to Kaune įvyko di

delių demonstracijų. Žmo
nės be galo nudžiugo, kad 
Lietuva gavo paramos vie
noje didžiųjų pasaulio vals
tybių savo pastangose pa
tapti nepriklausoma nuo sve 
timo jungo šalim.

Už Lietuvos nepriklauso
mybę pirmutiniai ėmė stoti 
Lietuvos socialdemokratai, 
kuomet klerikalai dėjo pas
tangų, kad sujungus Lietu
vą amžinais ryšiais su Vo
kietija ir užrioglinus ant so
sto kunigaikštį Urachą. Tą 
kunigaikštį Lietuvos kuni
gai jau buvta išmokinę (ar
ba bent taip skelbė) ir “Tė
ve musų” lietuviškai kalbėti.

O šiandie tie patįs atža- 
gareiviški gaivalai dedasį 
dideliais Lietuvos respubli
kos draugais.

Delei šito klausimo socialistų 
tarpe jau buvo labai daug ginčų. 
“Naujienos“ iškarto užėmė tą 
poziciją, kad socializmas Rusi
joje šiandie dar negali įvykti, 
kadangi ta šalis yra dar labai 
nesubrendus ekonomiškai. Mu
sų “kairiasparniai,” kuriems e- 
kononiiškas plėtojimąsi nieko 
nereiškia( kadangi) jie nieko ne 
išmano apie jį), delei šitos 
“Naujienų“ nuomonės šaukė, 
kad jos esančios “priešingos“ 
socializmui; nes, mat, pagal 
“kairiaspamių“ logika, sakyt, 
kad socializmas tam tikrose są- 
lygoose dar nėra galimas, tai 
yra tas — pat, ką nenorėt socia
lizmo.

Vienok, nežiūrint tų užsipuo
limų, “Nąujienos“ pasiliko prie 
savo nuomonės. Musų skaityto
jai jau žino kad tą nuomonę pa
tvirtino ir < idžiausis socializmo 
teoretikas K. Kautsky. Dabar 
mes juos supažindinsime su nuo 
mone kito lidelio autoriteto so
cializmo nokąle, Rudolph’o 
Hilferdingu, kuris šiandie yra 
vienas įžymiausių vadų Vokieti
jos Nepriklausomųjų Socialde
mokratų Partijoje. Jisai tylė
tas metu alsai naraše garsų vei
kalą “Pas Fmanzkapital,” kurį 
žinovai pripažįsta kaipir Markso 
“Kapitalo” tąsa — taip jisai yra 
skaitomas svarbiu.

R. Ililferding rugsėjo 28 d. 
laikė kalbą Berlino Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų organi
zacijos susirinkime, gvildenda
mas Internacionalo klausimą, ir 
štai ką jisai tenai, tarp kitko, pa- 

rius suspendavo Canton Įpie sakč:

Pagelba 
kapitalistams

Tik-ką gavome iš Kauno tris 
pirmutinis “Socialdemokrato” 
numerius. Pirmas jų išėjo rugsė 
jo 11 d. 1919 m.

Norime čia pastebėti, kad 
mes anąkart be reikalo barėme 
p. Balutį už neprisiunthną to 
laikraščio adreso. Kaip dabar 
matome, jisai pradėjo eiti nese
nai, ir Paryžiuje jo adresas gal 
dar buvo nežinomas.

“Socialdemokrate” yra gerų 
straipsnių ir svarbių žinių, ku
rie padės įmuro visiems leng
vinus orijentuotis Lietuvos da
lykuose. Kas įdomesnio pers
pausdinsime “Naujienose.”

“Socialdemokratas“ eina kar
tą savaitėje. Adresas: Kaunas, 
Keistučio gatvė, 61a, būt. 5. Kai
na: metams 24 auks., 6 mėn. 
12 auks., 3 mėn. 6 auksinai; at-- 
skiras numeris 40 skat. (Auksi
nas yra daug-maž tiek, kiek mar 
kė).

Plėtojimąsi vakaruose turi 
būt mums nulemiančiu mo
mentu. Sprendžiantį balsą a- 
teityje turės angliškatameri- 
koniškas pasaulis. Dabar dve

jetas žodžių apie rytus.KadĮa 
mes galvojame apie rytus, tai 
visi mes turime sunkiausių 
rūpesčių. Visa musų simpati
ja šiandie priklauso Rusijos 
proletariatui, bet taip-pat ir 
visas musų politinis apsižiu- 
rėjimas. Mes visi žinome, 
kaip svarbu yra ekonomines 
sąlygos socialistinei revoliu
cijai, ir mes žinome taip-pat 
jogei tų sąlygų Rusijoje nėra. 
Bolševikai mano, kad galima 
socializmą įvykinti politine 
galia, net ir nesant pakanka
mai subrendus ekonom i niems 
santykiams. Tiesa, tai butų 
galima jeigu kiltų pasaulio re
voliucija. Ši revoliucioniza- 
vimosi eiga tečiaus buVo ne 
taip sparti, kaip geidė musų 
Rusijos draugai. Politinė ga
lia tiktai labai sunkiai gali at
stoti trūkstančias ekonomines 
sąlygas. Jos jau yra vakarų 
Europoje ir jos buvo jau 9 
lapkričio (pereitų metų. “N.“ 
Red.) Vokietijoje, bet jų ne
buvo Rusijoje, Ekonominiai 
keblumai griauja iš vidaus 
bolševikų viešpatavimą. So
cializmas plėtojasi atgal (er- 
leidet cine Rueckontwttc!k- 
lung) į blogus\kapitalistinius 
santykius, į pradines kapitali
zmo formas, šitie dalykai turi 
būt mums aiškus, jeigu mes 
norime svarstyti santykius 
rytuose. Į

Kuomet aš/vakaruose ma
tau ekonomuos progresą, ry
tuose aš matau priešrevoliu
cinio plėtojimosi pradžią. Ne 
kariški nuotikiai yra man nu 
lemiantis dalykas. Ekonomija 
keičia iš vidaus bolševiku vie
špatavimą ir daro jį tokiu 
kuris nėra socializmo viešpa
tavimas. Tatai nepareina ant 
atskiro asmens norų, tatai yra 
ekonomijos galioje. (Žiur. 
“Freiheit,” nigs. 29 d. 1919). 
Tegu skaitytojai gerai pagal

voja apie šituos Hilferding’o iš
vadžiojimus. Juose nėra tuščių

tai šalins rimtas gvildenimas 
faktų ir išvedimai iš jų. Kalbė
tojas stengiasi suprasti tą, kas 
yra, o ne įsivaizdina lą, ko jisai 
geistų; bet tiktai supratus tą, 
kas yra, galima atrasti kelią prie 
to, ko mes geidžiame. Protavi
mas yra juk tam, kad parodytų 
tiesą, o ne tani, kad klaidintų 
mus.

Ir štai šis mokslo žmogus ir 
kartu įžymus politikos veikėjas, 
sako, kad Rusijoje dar nėra tų 
ekonominių sąlygų, kurių reikia 
įvykinimui socializmo tvarkos. 
Dauginus net; jisai sako, kad 
ekonominių santykių galybė pa 
verčia bolševikų pastangas įves
ti pagelba politinės pajiegos 

mą: vietoje ekonominio progre
so, vietoje žengimo nuo kapi
talizmo į socializmą, Rusijoje 
dabar eina plėtojimąsi atgal, lin
kui tdogų kapitalistinių santy
kių, linkui pradinių kapitalizmo 
formų.

Bolševikai, vadinasi, “patarna 
vo“ proletariatui tuo, kad prk 
aidėjo prie sugrąžinimo kapita
listiško plėtojimosi atgal — į 
pradines, blogiausias jo for
mas!

Kada “Naujienos” pasiremda
mos bolševikų literatūroje pa
duotais faktais, nurodė keletą 
kartų, jogei Rusijoje bolševikai 
atgaivina priešrevoliucinės gady 
nes santykius industrijoje ir įve
da aršiausius darbininkų išnau
dojimo budus, tai “kairiaspar- 
niai” ir kdlnunistai gvol’tu rėkė, 
kad tai esąs “šmeižimas.“ Da
bar anatome, kad Hilferdingąs 
sako tą-pat ir dar griežčiaus.
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Liet. Soc. S-ffOS kuo-l Perskaityta gautas iš LSS. 19
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Lietuviai socialistai ėmė vėl 
tvarkyti savo organzaciją — 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, ku
rią buvo bemaž visai nesuardė 
užiniršuseji savo pareigas josios turtą iš “komunistų“, 
viršininkai. I

Ištikimieji socializmo princi-1 laikiniu LSS-gos organu, jei tik 
pams sąjungiečiai sukruto ‘gai- jos apsiimtų juo būti. Tas butų 
vinti LSS. kuoĮNis, apvalydami 
jas nuo sukomunistejtįsiųjų e- 
Icmcntą, ir vėl atnaujinti ryšius

Chicagos VIII Rajono ribose 
jau tapo atgaivinta arba peror
ganizuota 10 LSS. kuopų. Gir
dime, kad jau persiorganizavo 
keletas kuopų ir Massachusetts 
valstijoje, o taip-pat ir New 
Yorko valstijoje, Pennsylvanijo- 
je, Indianoje ir Wisconsine.

Tos kuopos tečiaus randasi 
.dabar keblume padėjime, netu
rėdamos centro, per kurį jos ga 
lėtų susižinoti tarp savęs ir su
sinešti su partija. Reikia todėl, 
kad kas nors laikinai patarnau
tų joms šitame reikale, iki pa
vyks atsteigti sugriautąją orga
nizacijos viršūnę.

Numanydami tatai, atgaivin
tųjų Ghicagos LSS. kuopų atsto
vai nutarė paskirti iš trijų žmo
nių komitetą minėtajam reika
lui. Mes, tasai komitetas, šiuo ię 
kreipiamės į Jus draugai sąjun- 
giečiai, pranešdami, jogei/šame 
pasiryžę išpildyti uždėtąją ant 
musų pareigą.

Svarbiausi jį savo uždavinį 
mes šioje valandoje matome ta
me, kad padėjus reorganizuo
toms kuopoms išsirinkti naują 
LSS. valdybą ir padaryti tokius 
nutarimu^ (LSS. konstitucijoje 
nurodytuoju referendumo ke
liu), kurie yra būtinai reikalin
gi sutvarkymai Sąjungos. ,

Tolinus, gyvendami arti Spc. 
Partijos Nacionalio ofiso, mes 
apsti įname gauti ir pristatyt par 
tijos mokesčių ženklelius (due 
stamps) tom,s kuopoms, kurios 
nori užsimokėti į partiją, kad 
nejHtslųj.us narių teisių Par.tįįo- 
jc. Kiek galędami, mes taip- 
>at neatsisakysi/hę suteikti in
formacijų sąjungiečiams apie 
lartijos dalykus.

Baigdami, raginame visus lie
tuvius socialistus, kurie neišsiža 
dėjo savo principų ir nesidavė t 

zorganizatoriams, sukrusti ir 
imties darbo. Tų kuopų draugai 
<urias užvaldė komunistai, te
gul neatidėliodlami susiorgani
zuoja skyrium nuo jų ir parei
kalauja Partijos pagalbos, kad 
atgavus senąjį LSS. kuopos čar- 
erį ir kitas josios teises.

Visų reorganizuotųjų kuopų 
sekretorių prašome tuojaus pra 
nešti mums savo adresus. Rašy
dami mums, adresuokite laiškus 
šitaip:

Mrs. M. Jurgelionis, 
3133 So. Emerald Avė., 

Chicago, III.
Liglaikinis LSS. VIII Rajono 

kuopų Komitetas.
A. Liutkus, 
J. Yuknis, 
Mare Jurgelionis.

WATERBURY, Ct. — Spalio 
26 dieną buvo LSS. 34-tos kuo
jos susirinkimas. [stojo du 
nauji nariai, dd. K. Senkus ir P. 
Miknailis — abudit seni veikė
jai. Valdybos raportas apie F. J. 
Bagočiaus prakalbas sjMiIiii 19 
dieną parodė, kad prakalbos ge
rai pavyko ir kuopai davė kiek 
pelno;

Del organizuojamojo d. P. 
Grigaičiui, Naujienų redaktoriui 
marštruto pranešta, kad viskas 
eina gerai ir kad maršrutas pra
sidės lapkričio 9 dieną. Be to, 
pranešta, kad spalio 26 dieną 
kalbės d St. Michclsonas, o dgė. 
Z. Puišiutė greitu laiku negalė
sianti atvykti, bet ji pasižadėjus 
kalbėti kiek vėliau. \

Parko komisija raportavo, 
kad permainė vieną trustisų. Vė 
liau nutarta paikas parduoti.

Tapo išrinkta komisija reika
lu atgavimo viso LSS. 34-dos 

kuopos laiškas, kuriame prane
šama, kad jie išrinkę komisiją, 
kuriai pavesta rupinties atga
vimu viso LSS. turto. Ta komi
sija jau teiravusis advokatų, ir 
tieji užtikrina, kad LSS-ga, jei 
norinti, galinti pilnai atgauti vi*
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Nutarta paimti Naujienas tuo
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labai gerai, nes tuomet mes 
turėtume kur apie savo reikalus 
kalbėti ir savo tarinius skelbti.

D-gui J.S. Pruselaičiui atsisa
kius iš prot. raštininko vietos, 
jo vieton išrinkta d. P. Miknai- 
tis.

Pagalios nutarta įgalioti Chi- 
cagos tris draugus [LSS. VIII 
Rajono Kuopų Laikinąjį Komi
tetą? — Red], kad jie rūpintųsi 
visu Lietuvių, Socialistų Sąjun
gos reikalų tvarkymu.

—• Dėdės Draugas.

Meksika, kaip ir tūlos Euro
pos šalįs, pergyveno revoliuciją. 
Delei tos priežasties tie eleanan
tai, kurie visai nepageidauja 
Jungtinėms Valstijomis revoliu
cijos, deda pastangas įtikinti 
žmones, kad Meksika baisiai nu 
kentėjo Diaz-Huerto sumišimo 
laikuose. Tečiaus pastarieji Me 
ksikos pranešimai rodo visai ką 
kitą.

Niekuomet dar Meksikos už
sieninė komercija nebuvo taip 
didelė, kaip šiais ir 1918 metais. 
Nežiūrint to, kad buvo bandoma 
įtikinti publiką, jogei Meksika 
negalėjusi su niekuo vesti pirk- 
lybos.

Tikrąją dalykų padėtį geriau
sia parodo kaikurių užsienio 
korporacijų raportai, 
kompanija (Anglijos) investavo 
Meksikoj $30,000,000. 1918 m. 
kompanija turėjo $14,000,000 
pelno ir išmokėjo dalininkams 
dividendo ]>o 25 nuošimčius. 
Dutch Shell kompanija išmokė
jo tais pačiąįs metais savo dali
ninkams po 85 nuoš. dividendo. 
Pan American Petroleum and 
Transport kompanija mokėjo 

po 28 nuoš. už bertainį. Ir tą 
pasaką butų galima tęsti be ga
lo.

Neturtinga Meksika? Vargiai 

turtinga, kaip mums apie tai kai 
bama, tai maža vilties butų, kad 
lordas Cowdry, Rockefeller, 
franeuzų belgų, norvegų ir kilų 
šalių kapitalistai interesuotųsi 
ja.

Kaip tik priešingai. Meksika 
yra turtinga šalis. Jos neapsa
komi turtai, darbininkų pigu
mas ir valdžios nuolankumas 
duoda svetimų Šalių kapitalis
tams progos plėšti ją.

Jeigu Meksikos žmonės butų 
neturtingi, tai į juos niekassjne- 
kreiptų domos. Meksika yra 
turtinga, bet bejiegė ir kaipo to 
kia, papuolė į kapitalistų nagus. 
Revoliucija 'traukia pančius. 
Nerimavimai teikia vilties ir 
todėl intervencionalistai šaukia 
ant visų keturių kampų apie gi e 
simą pavojaus.

Meksika — turtingi) gamtos 
resursais ir dėdinga dirva ko
mercijai.

Meksika — biedna savęs ap
sisprendimo teisėmis ir laisve!

Scott Nearing.

p-J------- I -J.; J

i Sveikatos Skyrius]
....... į ~ ..-i - J/

A. Gal-is iš Chicago, klausia:
1. Ar sveika vartoti elektros 

mašiną savęs elcktravimui?
2. Ar svetini* po išsimaiudymo 

išsitrinti alkoholiu?
Atsakymai:
1. Nieko sveiko ir gal nieko 

nesveiko iš to nėra. Tiems, kam 
yra reikalas vartoti elektros jie- 
ga gydymuisi, ji gali būt gera.

2. Nėra jokios sveikatos iš 
trinimosi alkoholiu. Kam tokis 
tvirtinimas daktaro patariamas, 
jis gali būt naudingas tūlose Ii-’ 
gosc.
t

Tūlas laikas atgal “Laisvė,” 
garbindama “socialistinę tvė- 
rybą“ bolševikiškoje Rusijoje 
paraše:

Transporto daridninkui į- 
kurė Maškvoje “Stenkos Ra
zino“ kliubą. Kliubo vieta ran 
dasi puikiame palociuje vieno 
iš stambiausių Rusijos fabri
kantų — Prochorovo. Ten, 
kur seniau/gyveno tik trįs tur
čiai, dabar randa sau prie
glaudą puiki kultūros įstaiga. 
Knygynas yra dvasinių turtų 
šaltinis ir prieinamas visiems 
darbininkams. Tvarka pa
vyzdinga. Grynumas neapsa
komas. Nariai kliubo — nely
ginant broliai vienos didelės 
šeimynos.
Ar ta įstaiga ištiesų yra taip 

puikiai įtaisytą, mes nežinome. 
Bet charakteringa yra tai, kad 
jai duota Stenkos Razino var
das.

Stenka, arba Stepan, Razin 
buvo garsus plėšikas-žmogžu- 
dys, kuris kitąsyk, baudžiavos 
laikuose, siautė Volgos apskri
tyje, žudydamas dvarininkų ir 
plėšdamas jų dvarus. Jisai mė
gino sukelti valstiečius prieš vai 
džią, bet buvo pagautas ir nuga
labintas. Panašios rųšies “žino 
nių liuosuotojas“ Lietuvoje bu
vo “Blinda — svieto lyginto
jas.“

Pas Rusijos bolševikus, kurių 
vadai giriasi, kad jie esą tikrų- 
tikriausi Markso pasekėjai, 
Stenkos Razino vardas, matoma 
yra didelėje pagarboje. Tatai 
puikiai charakterizuoja juos.

Jie yra tokie “marksistai,“ 
kaip Stenka Razin buvo “socia
listas.“

Marksizmas a la Stenka Ra
zin!

Buvusis socialistas J. Baltru
šaitis deda visas pastangas, kad 
svietas matytų, kokia didelė 
“revoliucija“ pasidarė jo sme
genyse.

“Revoliucija“ tur-but ištiesų 
nemaža, kad jisai jau nebeatsi
mena, kokiais perlais buvo puo
šiama “Apžvalga,“ kurią jisai 
notai p senai redagavo. Jisai da
bar užsigina, kad tenai niekuo
met nebuvę duota sugestijų 
“bolševikams“ švilpauti apie 
“T^ujienų“ langus: nė jisai, 
girdi, dėjęs tokių dalykų į “Ap
žvalgą“, nė jisai matęs jų tenai. 
Gerai, tegul tad jisai perskaito 
šį “literatūros“ gabalėlį:

“Sugrįš ir ‘Naujienos’ prie 
‘dvasios šventos,’ kaip tik 
pradės bolševikiškas vėjas 
smarkiau pusti, o gal da lauks 
kol bolševikai pradės apie re
dakcijos langus švilpaut?
Tai buvo parašyta N. 9-10 

“Apžvalgos“ — už mėnesio ar 
už-dviejų mėnesių po to, kaip J. 
B. tapo paskirtas jos redakto
rium.

O ką — nesmagu dabar ponui 
“revoliucionieriui iš podemeni- 
jos” savo purvais gėreties?

Bet “revoliucija,“ pasidariusi 
to žmogelio galvoje, ne tiktai 
panaikino jo atminti, o ir pa
darė dauginus “perversmų.“ 
Dviejuose komunistiškuose la
peliuose jisai parašė pereitą sa
vaitę, kad “Naujienos” vadina 
komunizmą chuliganizmu.

Tuo tarpu “Naujienos“ nuro
dė, kad chuliganizmas yra tie 
šlykštus kurstymai prieš socialia 
tus ir šmeižtai, kuriais mūsiš
kiai neva komunistai pripildo 
savo “spaudą/1 Kaipo pavyzdį, 
jos paminėjo “Laisvės” kelio
nes apie Kautskį, Baltrušaičio 
rašymą, kad Grigaitis esąs 
“kraugerio draugas,“ ir augš- 
čiaus minėtąjį “švilpavimą “ 
šitas šlykštybes “Naujienos“ pa
vadino chuliganizmu ir pasakė^' 
kad tai yra chuliganizmas, o ne 
komunizmas.

Vienok tas žmogelis dabar 
šaukia, kad “Naujienos“ konui- 

Inižmą vadina chuliganizmu!
Kas čia yra: ar visiškas proto

Chicagos “komunistų 
Lis pasakoja, kad “Naujienų“ 
redaktorius pirmu atmesdavęs 
proletariato diktatūrą, o dabar 
jau ėmęs girti jq.

Tatai, be abejones, liudija 
apie didelę to lapelio drąsą. Nes 
ir dienraščio skaitytojai ir šim
tų šimtai žmonių, girdėjusieji 
“Naujienų“ redaktoriaus prakal 
bus, žino, kad proletariato dikla 
turą jisai niekuomet neatmesda- 
vo, o visuomet stodavo už ją. 
Atmesdavo ir atmeta “Naujie
nų“ redaktorius tiktai tą dikta
tūrą, kurią praktikuoja arba 
skelbia bolševikai su komunis
tais, ir kuri yra ne proletiarto 
diktatūra, o diktatūra ant pro
letariato.

Bėda, kad tasai lapelis drąsą 
rodo ne, geruose dalykuose, o 
melavime ir apgaudinėjime sa
vo lengvatikių pasekėjų

Mokslo Žinios 
______________________ • f

Rašo ŠERNAS.

Kadėjinio San Quentin gydy
tojas, Dr. David Kelker, kalėji- 
Ue nužudytajaim Tomui Bellon 
tuoj po nužudymo išpjovė pil
vo gumbus ir į 75 minutes į pil
vą 66 metų kaliniui įskiepijd ir 
tas jam suteikė jaunystės pttjie- 
gų. Tuo pačiu budu daktaras 
kitam kaliniui menkapročiui 
sugrąžino pilną protą, o dar ki
to silpnas akis išgydė, ketvirta
sis gi po panašios operacijos į- 
gavo jauno išvaizdą Dr-as Kel
ker yra kalėj mo gydytojas, lo
dei jis atsisakė laikraščiams sa
vo išmėginamus ligonius paro-

Išradimas atnaujinimo žmo
nių nėra Dro Kelkerio išradi
mai. Kad*tas ir tokrti-bndu pa
daryti yra galima, nurodė pir
ma Paryžiuj gyvenantis rusu 
gydytojas Dras Voronoff. Jis 
surado, kad tie gumbai yra tiks 
lui geresni nuo nelaimingo atsi
tikimo žuvusių žnfonių, negu 
nuo mirtinos li^os mirusių. Ste- • • lt* 

iriuose laikuose ypač atsižymi ru 
sai daktarai. Vienas svarbiau
sių tokių išradėjų ir atsižymėjo 
šių rusų buvo profesorius Men- 
delejev. Jis jau senai pakėlė 
klausimą, kad žmogų atjaunin
ti galima ir galima pailginti jo 
gyvenimą. Vien jo nurodymus 
seka kiti, ypač mūsiškiai dakta
rai.

lės nąudai.
Nors aplinkybės jūsų taip su

sidėjo, kad negalėjote man ati
duoti pažadėtos naudos iš kon
certo, bet nvalonu man sužinoti, 
jog yra ant svieto gerų žmonių, 
kurie ftmęna mane, rūpinasi ir 
užjaučia; už ką nuoširdžiai ačiū.

Ypač drgei Baranauskienei, 
kuri kaip rašo, daugiausiai dar
bavosi surengimui koncerto už 
buvo, drauge gerą širdį ir norą 
suteikti man dovaną — nuošir
džiai tariu ačiū. Taip jaučiuosi, 
kaip kad bučia gavusi Jūsų do
vaną. Dar sykį visiems geros 
širdies draugams, ačiū.

— Žemaite.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. 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.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126
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Liatuviy Rateliuose
I ir ym išsisklaidę tarp svetim- Tią draugai kaip ką, taipjau ir ’ ti kas čia gulėtų būti: gal iš pir- 
■ • v m t i ' • '1 1*______ V*_____ 1.1____1^X4.4nT.x—1,„J n.A, tvonittiul vmn i v ■ •vl<» i i 111 u U it*taurių. Todėl ir reikalinga 
jierttą. blankos anglų kalboje, 
kad jie pasekmingiau ga- 

j lotų veikti ir nešti pagelbą Lie
tuvos vargdieniams.

Skyriaus susirinkimus nutar-

LAIŠKAI LIETUVOS
NAUJIENŲ OFISE

Naujienų! ofise yra atėjusių i 
iš Lietuvos laiškų šiems asine- i į(Į; iajk.ytj kas antras mėn. pir
nima:

Kas. Uifconaviėiui 
BolrUovui Puzauskiui 
Kazimierui Vaiikunui, 2. 
Martinui Sulubai

Vincui Griebliunui

Brooklyniečius informavo, kad 
cliikagicčiai esą Sąryšio kuopa, 
kas visai neteisinga. Kada spa
lių 5 d. Meldažio svet. buvo 
laikytas L. M. ir A. S. susirinki
mas, tiedu draugai pamatę, kad 
Susivienijimas neprisidės prie 
Sąryšio, apteido susirinkimą. 
Bet po tūlo Udko, norėdami L. 
M. ir A. S. pMVarstt Sąryšio kuo
pa, jio spalių 11 d.< surengė pra
kalbas Malinausko svet. Ir pa
kvietė kalbėti net adv. K. Gugį. 
Bet jiems ant nelaimės, p. K. 
Gugis kalbėjo prieš jų tikslus.

me pasimatymo įsimylėjimas ir 
toks originališkas tos meilės iš
reiškimas, o gal...— bet teisė
jo niekad neskiltus! merginu.

Grasina uždaryti mokyklas.

GARFIELD PARK

Spalių 14 dieną įvyko Lietu
vai (h?Ibet Draugijos 38 skyriaus 
nepaprastas susirinkimas Liet. 
Junitorių Kliubo svet., 3720 W. 
Harrison st. Nariai skaitlingai 
afsihinkė į susirinkimą ir tvar 
kini svarstė reikalus.

Pirmiausia skaiĮyta protoko
las, kurį priimta. Paskui išrin
kta > Povilą Atkočiūną ir Mo
tiejų Dovidonį lankyties į LGD. 
centro susirinkimus. Aukų ir 
drabužių rinkimui išrinkta Pet
ras Davidonis, 10 S. Kostner 
avė. ir Jonas Rudis, 1258 Inde- 
pendence Blvd,

Nutarta pareikalauti iŠ centro 
valdybos, kad ji parūpintų ang
lų kalboje blankas su L. G. D. šiame susirinkime an^atninkai 
antspnuda rinkimui aukų, ir dra galutinai\iustatė savo organizu- 
bužių. Šiuos apie^nkės kuo ei jos tikslus ir tolimesnį veiki- 
nevisi lietuviai dirba janitoriais mą.

mą nedėldienį 1 vai. po piet., 
paprastoj Liet. Jani torių Kliu
bo svetainėje; vakfyba gi turi 
laikvti susirinkimus kuo tan
kiausiai toj, pačioj svetainėj.

38-to skyrius nutarė mokėti 
skyriaus iždnn po 10c. į mėnesį, 
kad padengus smulkias išlaidas 
ir nelietus suaukautų pinigų.

Mes prašoifk* visus šios apie- ... ...
linkės lietuvius padėti kuo kas žmonoms ir linkime pasisekimo 
gali šiam skyriui, jo veikime: IV vri^"ne’ ines nen°rime, 
aukauti pinigus, dėti drabužius. *r musU darbas ^uJų^ be
išrinktasis komitetas priims au 
kas ir išduos kvitas, užrašys vis I 
ką į knygas ir taipgi paskelbs 
aukautojus Naujienose visuome 
nes žiniai. ,

38 sk. rašt. J. Bogdyšenko.

Sveikatos komisionierius pra
deda grąžinti uždaryti kažkurias 
mokyklas. O tai už Uų, kad jos 
peržengia patvarkymus prieš di
delį kaminų rukimą. Vakar tą 
patvarkymą peržengė 12 mokyk 
lų. Jis jau pranešė apie tai vy
riausiam mokyklų inžinieriui ir

Mes nenorime kenkti Brookty jei nieko nebus daroma, užge- 
' aiškiam Sąryšiui, nei kitiems siusią ugnį kažkuriose mokyk-

lose.

domus. — K. čepukas. Referatas
DARBININKŲ STREIKAS. i

Chicagos Lietuvių Socialistų

BRIDGEPORT
Iš amatninkų veikimo.

Subatoj, spalių 25 d., Aušros darbininkai buvo priversti mes- 
svetainėj, įvyko lietuvių mecha- ti darbą.
nikų ir amatninkų susirinkimas. |
Šis susirinkimas buvo už visus 
buvusius svarbesnis tuo, kad

Užvakar sustreikavo Chica
go Cold Storage Co., prie 16 ir . . . .. k
State gatvių, darbininkai. Jie «“nln;’ lal>«1 ,svur^ ,r

« < i i i i „i referatas. Referentu bus visiems reikalavo labai menką savo ai- ■ A ... “ „ , . ,. ... ... - T f ~, žinomas teoretikas-rasytojas d.
bet kompanija ir tokio mažo P.'GRIGAniS Nauj.enų redak. 
reikalavimo nesutiko išpildyti ir ??us- S1" referato pas.kiausy- 

k-------- i. J.I5 .'« luretlJ at^’ktl kiekvienas, ku-

Apšvietos Kllubo rūpesčiu ren-

Organizacijai vardą duo
ta Lietuvių Mechanikų ir Amat-

Pinigais už ninku busi vieni) imas.
Laisvės Bondsus . sis susirinkimas parodė aiš- 

850, $100, 8500, ir 81.000.

KrauseValstijinis Taupymo
| kų skirtumą tarp šio Susirinki- 
' ino ir Brookiyniškio Mechanikų

Mes prašome kitų darbinin
kų neužimti streikuojančių dar
bininkų vietų. — J. Z.

ris tik interesuojasi socialiais 
klausimais. Referato tema:

$540.000 prigavyste.

“KAIP ĮVESTI SOCIALIZMO 
TVARKĄ.“

Nebus t.: i paprastas referatas, 
ant greitųjų prirengtas. Priren- 
gimui šio referato d. P. Grigai-

Nors

PAJIEŠKAU savo moters Proxidos MikėnienCs kuri prasišalino nuo 
manes Spalio 11 dienų, išsiveždama su savim mergaitę 10% mėnesių. 
Mergaitės vardas Helena. Pinigų išsivežė $1,800.00. Plaukai jos tamsiai 
geltoni, akjs mėlynos ir linksmo budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu 
<lel kokios priežasties prasišalino’.. Kas pirmiau praneš, apie tokią ypatų 
tam duosiu $25.00 ir visas išlaidas apmokėsiu. Taipgi pajieškau Antano 
Marcejuno 25 metų amžiaus, ant dešinės rankos ant vieno piršto nėra 
nago. Juodi plaukai, rudos akjs. Nešiodavo akinius. Atsišaukite šituo 
adresu. POV. MIKĖNAS, 4920 Baring Avė, East Chicago, Ind.

A. A.
PETRAS MAČIUKEVIČIUS

//■

(Saugokite Savo Akis

Teisingai pritaikvtals akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet lųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kjtur. Mano 26 metų 
patyrimas Aiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes, j

Gydymas visą akių, ausų, no
sie* ir aerkles lign. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, viri Platt’o aptiekos 
t Tėmykito į mano parašą. •

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

■MMM

Dr. A. R. Biumentnal

Akis Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalniotneter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėjiomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Thomas B. Hennessey, supę- (fe pašventė dmig laiko, 
rintedentas Barrett Co., Peorioj, referatas moksliškas, bet jis bus 
vakar prisipažino policijai, kad visiems suprantamai išaiškin- 
jis pagelba kitos kompanijos, 
Edward Simon Co., apvogė sa-
vo kompanijų laike 18 mėn. Sis referatas bus tik vienas 
II54O.OOO. Sąryšyje su tuo areš- X**'!’. ir apielinkėins.
tuota dar trįs žmonės.

tas.

Todėl visi tenepatingi atvažiuoti 
kaip tai: nuo Bridgeporto, 
Town of Lake, Garfield Parko, 
Brighton Parko, Noith $ides, 
West Sidės, Cicero ir Bosclan-

rasta negalimu su tuo Sąryšiu 
susivienyti.

L. M. ir A’. S. vyriausiais tiks
lais bus šie (1) savitarpinis la-

1311 Milwaukee Avė., 
Rankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gilt. — 
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita baak.ninkrste. yiniamsis (2) išleidinėjimas am ] Nžvakar j Chicago automobi- do. Referatas įvyks NEDBLIOJ 
  lt,.l ’< lkillains rastų, (3) progai iįu a|Vyko Leone Crane iš Ra- 2 D. LAPKRIČIO (Nov.), 1919, 

jjjjjgggBHgjjjgjjgjĮgjjragjr™ P«s>0n knis, užsiimti g<il>cnii>in !c|„e. ,7 m„ su 5nvo brolių Arton. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 

HArrifl III A I t'“51"1'1 i’ 1T’ (.l.,lrk,y.>,?)’ i14 m- Automobilis turėjo Flori- pi. Pradžia 1:30 vai. po piet. nOr r Mfl N R |'^'llIPgl <lau? srazl,i dalykl dos laisnį-ir todėl policija au-. Todėl visi, kas nori išgirsti n UI r Iii “ Ii U Į i z,"k|nh‘. | tarė jį paklausinėti. Beklausi. apje t(tii Įjajp jvesti Socializmo
| Susirinkime dalyvavo didehs nčjant išsiaiškino, kad ji paėmė Tvarką, (o nėra abejonės, kad 

skaičius žinomu, kurifrnasirvze ___ _______ a___ r»_ . Y, . J ’

vai.
Abu pakliuvo

■B

MOKYKLA
prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbų nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. Ą. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ŠĮ VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1587-39-41 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

skaičius žmonių, kuriirpasiryžę 
ir daug veikti L. M. ir A S. la
bui. Išrinkta komisija sutaisy- 

' niui įstatų projekto. Taipjau 
trumpu laiku žadama surengti 
prakalbas platesniam visuome- 

i nes supažindinimui su šiuo a- 
1 matninkų susivienijimu ir jo 
tikslais.

Dar pora žodžių apie šį susi- 
, rinkimą ir Brooklyniškį Sąryšį ' • • 1 • • • •

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Y.orko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabclčmis ar vogonais. TeL 
Main 2835. Klausk Dan Coyne‘o.

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

Lietuvių Mechanikų ir Amat
ninkų Susivienijimas ir Brook- 
lyniškis Mechanikų Sąryšis yra 
dvi visai skirtingos organizaci
jos, turinčios skirtingus sieki- 
mius ir amatninkai tūri žinoti, 
prie kurios tų organizacijų pri
klauso, ypač’kad atsiranda žmo
nių, kurie notri visuomenę,' ir 
pačius amatninkus klaidinti.

Nuo pat pradžios organizavi
mo L. M. ir A. S. du draugai vi
sados tempte tempė į Brookly- 
niškį Sąryšį ir pirkti jo Šerus.

Tvarką, (o nėra abejonės, kad 
įprotaujnntįs if progresyvus 
darbininkai, žingeidauja ir nori 
apie tai kuoplaČiausiai žinoti,) 
privalo ateiti. Kilus visus savo 
rcikalus-reikalėlius atidėkit į 
šalį ir bukit iš anksto pasirengę 
ateiti ir išklausyti šio referato. 
Tiesa, per daug metų nuo gy- - 
ravimo lietuvių Socialistų Ame 
rikoje, daug pasakyta agitatyvi- 
Škų prakalbų; bet daug tų pra
kalbų buvo ant greitųjų priren- 

Igta. O pastaruoju laiku buvo

gimė Sausio 30 d. 1910 m.; mirė (bežaidžiant kitas vaikas pašo
vė) Spalio 26 d., 1 vai. po pietų, 1919 m. Laidotuvės atsibus, 
spalio 2!) d., iš namų 1036 E. 93rd St., 9 vai. ryto j Tautiškų šv. 
Petro bažnyčių, 9239 Drexcl Avė., Burnside, o iš ten į Tautiš
kas kapines. ..................

rėvai iš Lietuvos paeina iš Suvalkų rcd. šakių apskričio 
Lukšių parap. Vidušetio sod.. Visus gimines draugus ir drauges 
nuoširdžiai užprašome atsilankyti i šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse. Pasiliekame nuliudimc JUOZAS ir MARJONA, tėvai ir 
maža dukrele MARIUTE.

“draugiškai“ automobilių iš Ru
čine Country Club garažiaus ir 
jis prikalus© to kliubo manažie- 
riui J&ck Burna, josios “drau
gui“. Pašaukta iš Racine patį 
Rurns. Tasis apkaltino mergai
tę pavogime automobilio. Bet 
įvyko netikėtas dalykas: žodis 
po žodžio, besibarant, mergaite 
papasakojo tokių dalyki^ kurie 
privertė policiją areštuoti ir 
Bums ir juos abu atidavė Wis- 
consino valdžiai.

Išsiaiškinę, kad Būrns pereitą privisę tokių negirdėtų neregė- 
rugpjučio, o taipjau ir paskui įy kalbėtojų (jie dabar jau nesi- 
koletą sykių išžaginęs tą mer- vadina socialistais), kad jie sa- 
gaitę kliubo kambariuose. Kad v0 Rtflboiuds ne pamokino susi- Jaunų žąsų . . 
ji tylėtų jis duodav s jai pinigų trinkusius klausytojus, bet klai Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323-25 So. Haisted Street
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c Ib.
.. $1.39 1b

muzikališkus instnnnen- 
ir naujus pianus, vargo

Visokius 
tus ,senus 
nūs, gramafonus, skripkas, konstan- 
iinkns, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešanti praneškite 
per laiškų man.

A n n.A T.U KAM
1907 So. Haisted St., Chicago, III.

Naujienybės.

dino. Tokios prakalbos ne nau-1

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

3149 S. Morgan si., kertė 31! st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:Moteriški; ir Vyrišky. į 

Taipgi Chroniškų Ligųl
OFISO VALANDOS:] 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—a po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ke- 

dėliomis nuo 3—2 po picl
Telephone. Ya^čs 687 1^,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurgas 

l ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. >

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir deaainų 
kirpti ir aiuti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamus mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

lengviausį amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite į tų mokyklų, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas sulciksime laiškais arbat 

ypatiškai.
WH1TE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 Su. Haisted St., Chicago.

moralizavo juos.
Chicagos Lietuvių Socialistų

Pasaulyje viskas keičiasi. Tą Apštiėtos Kliubaa jau visiems 
patyrusi ir Mrs. Julius Strae.k,' ger^į žinomas. Jo surengti re- 
2502 Drake Avė. Iki šiol vyrus feratai visuomet buvo darbiniu 
paviliodavo kitos moterįa, bet, ka*ms ninidingi ir pamo;kinantįs 
kaip ji tvirtina, jos vyrą pavv- Sykį rengiamas referatas bus 
liojęs kitas vyras, aptiekorius naudingesnis ir įdomesnis. 
Pfaff. Ir ji mokėjo’ taip įtikin
ti teisėją, kad tasis priteisė,, kad 
Julius turi mokėti savo pačiai 
$16 savaitėj.

Torte! ateikite visi.
Chicago Lietuvių Socialistu 
Apšvietus Kliubo Komitetas.

Išteisino
KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ii- I.aisvCs Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—41 
L’tarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis 9—9

J. G. SACKllEIM & CO
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tcrp Paulina ir Wood Sts.

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rūmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Mateva mulevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

Lake pavieto teisėja# išteisi
no Mrs. Grace įves Stratig, kuri 
buvo kaltinama nunuodijime sa
vo vyro. Prokuroras negalėjo 
prirodyti, kad tai ji nunuodijo; 
teismas ją paiiuosavo ir paliepė 
j ieškot i naujų kaltininkų.

Km čia buvo

N.Charles A. Parker, 330 
Clark užvakar nuėjo skttsties pas 
skutėją p-lę Netilo Knox, 529 N. 
Clark St. Ji nuskuto jį ir vis
kas išrodė gerai. Bet vakar ry
lą jis atėjo į jos tiarzdaskutyk- 

’lą, išspyrė langą ir pačiai p-lei 
i Knox metė stiklu. Kada nuves*- 
ta jį pas teisėją ir tasis paklau
sė, kode! jis taip padarė, jis at
sakė “Hei, aš nenugirdau4*. Ir‘ 
kiek teisėjas ne šaukė ir rėkė, jis 

’ atsake tik “Hei“. Byla liko at> 
dėta. Bet teisėjas negali supras

Naujienų 253 num. (paiiede- 
lio laidoj) žinioj iš Brighton 
Parko apie DEK. Keistučio Kliu 
bo vakarą įsiskverbė, kaikurių 
klaidų. Pasakyta: M. Karpavi
čiui ^vakarą atidarius, o turėjo 
būt: M. Kswparaičiui vakarą ati- 

: įdarius. - Pabaligoj pasakyta: 
...tai ir chorų dainomis publi
ka nesigailėjo. O turi būt: tai ir 
chorų dainom» publika nesi- 
įgailėjo aplodismentų.

fų drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

____________rekordus, vartotas 
hk 30 dieną.

Mes taipgi turi 
nie tikros šikšnos 

į svetinei eilę ir ki
limų.

B Mes taipgi turime ke
: 1 let«3 augštos klesos
■U I phonografų, kuriuos
Hb nies parduosime už
jySĮ bile pasiūlytų kainųy vaj-----mes lurį_

JI V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite* arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
\Vl‘STliRN FORNITURE STORAGE 
2810 W*. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė-

liomis nuo 10 iki 4

DR. M.D. YAMPOLSKYl
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

TR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue

Telephone Pullnvtn 452
Rešidence 11147 Michigan Avė.

Tel. Pullman 3599 1

Telephone Lawndale 961.
DR. W0CHLEK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

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

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

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

, Telefonas Pullman 856. •
DR. P. P. ZALLYS

DENT1STAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

v Telephone Yards 5032

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

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

_ Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sj>ociųlislaB Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Haisted St. Chicage 
Telephone Drover 9693 

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

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina 

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvih Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10000 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ii- 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.
- - -■>

DR. C. K. KLIAUGA 
Denlistas. 

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

vrdwire Phone Canal 257

Vyrišką Drapaną Barbenai 
teisingas apsifljimas. Garantui* 

Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užgnnėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukli, padaryti ant užsa
kymo .siutai ir overkotni vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
liai, $20.(10 iki $45.00.

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

Vyrų kelinės $3.00 ir nugščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau o verkautus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemų nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautu $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedq, frock siutai, 
ir 11. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai valų. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sruto
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, J
1415 So. Halstcil St., Chciuid.

Įsteigta 1907

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. L1PPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

lietuviškai

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tol. Boulevard 160.
Namui: 2914 W. 43 St.

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo' valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3C2T fto. HaL ted St.. Chicago.



Knmunictll (susirinki- Dramatiiko Ratelio reguliaris su- IVOmuniSlŲ SUbiriIlKl slrinkimas įvyks šiandie, Meldažio 
IIUIS. svetainėj kaip 8 vai. vakare. Visi na

riai ir norintįs įstoti, prašomi atsi
lankyti.

JIEšKO DARBO REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ I REIKIA DARBININKŲ l RAKANDAI
PAJIEšKAtl darbo prie duonos,’ 

arba pieno išvažiojimo, arba kito 
biznio. Turiu gerą pamatini mokslą 
ir esu patyręs keZhMię biznio šakose. 
Kalbu 4 kalbomA. Kaucija arba ge- • 
ri paliųdijimaL bus pristatyti, pa-, 

■ reikalavus.
J. K, 

Kreipkitės pas A. J. Bartašius 
vius gausiui susirinkti. — Komisija. 1007 So. Oaklvy Blvd. Tel. Seeley 420 

 į nuo 7 iki 12 prieš piet.
, Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš- -......................................... -............. -

rusų karštai- ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- Į REIKIA DARBININKŲ
■ manai” repeticijos būna kiekvieną 1--------------------------------------------

seredos vakarą, 7:30 vai. vak. Mark
. XT « i . . . \Vhite Squurc svet., Halsted ir 30 gnt.

1 10 rusui No. I komunistai yjjj lošėjai ateikite pažymėtu laiku, 
yra vadovaujami buvusio “No- j — Komitetas
vy M i r“, o dabar “Ih'avda“ re-, 
daktoriaus. Jie išnešė didelį 
protestą prieš Stoklickj, k adau- j *7*: ;*o "viu. 
gi tasis laikų šią vasarą buvusio 
rusų socialiau, o dabar komu
nistę No. 2. federacijos suvažia-■ 
viino išnešė rezJoliuoiją prieš 
Rusijos sovietų atstovą Marten
są. Stok lėkis rezotliucijoj pro
testavo ir nurodinėjo, kad at
stovas Martens nėra ištikimas 
proletariatui* kadangi neprilei-1 
džia Stoklickio diktatūros kon
troliuoti visus Martenso reikalus

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

o. isidėj buvo rusų komunistų N
I. susirinkimus. Jotine tarp
ko buvo pakeltas klausimas Kaip įsigyti tautišką. svetainę Ke- 
utpie santikius su konnmishMis noshoj? •- Kviečiame vietos lietu- 
No. 2., t. y. su Stok tiekio suor-į ’  
ganizuotais iš visokių bažnyti
nių ir tamsiųjų i 
siais “revoliucionieriais“.

Kenosha, Wis. — Nedėlioj, lupki*, 
d., kaip 2 vai. po pietų Schlitzo 

įvyks prakalbos klausimu:

1 North Sldėa L.L.F. 1 kuopos susi-' 
.rinkimas jvyks seredoj, spalio 29 d., j 

vakare, l.iuosybės svet., i 
18’2 \Vabansiu Avė. Nariai malonė-į 
kilę būti laiku. — Sekr. J. Galvydis.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. 1-mo 
A| skričio Vyrų Choro gcnerali&kos 

l e »etieijos įvyks seredoj, spalio 29 
d., 7:30 vai. vakare. M. Meldažio sve
tainėje 2242 \V. 23 pi. Visi prigulin- 
Ijs prie SLSDA. I Apskričio vyrų 
chorai malonėkite laiku susirinkti. |

— Org. J. Urbonas

ChicagoH IJetuvią Vyrų Chorna 
skito keturių veiksmų dramą —”Bc- 

. da* bė”. Vakaras jvjks gruodžio 28 
|. Mat. Rusijos sovietų M Meldažio svet. Meldžiame kitų 
įgaliojo Martensą, kad <lr; ugijtj nerengti tą dieną vakarų, 

kad neužkenktute mums.
ChicagoH L. V. Choras

valdžia
jis darytų užsakymus ant Rusi-,

lamų, drabužių, mal&nų, etc.! 
Stoklitskio diktatūra ir panorė
jo sužinoti kiek pinigų išleidžia
ma tiems užsuk viriams. Bet

turo; nepripažino ir peršamąją 
kontrolę atmetė, mandagiai Sto- 
kliekio partijai maž-daug šitaip 
atsakydamas:

Draugai, jums padėsiu veik 
ti organiziu’jjos dalykuose, bet 
/jltkios jūsų ant manęs uždėtos 
Skpntrolės nepri|>ažįstu, nes ma- 
r.' įgaliojo Rusijos sovietų val
džia ir tik prieš ją atsakau, o ne 
prieš jus.

Belo Martens sumanė čia Suv. 
Valstijose įsteigti tedhnikris 
mokyklų, kad čia gyvensintįs ru
sai darbininkai, norintįs mokin
tis amato, galėti*, gerai i.šrfiokti
‘lios mlies technikos ir sugrįžę? Į 
į Rusiją butų gerais specialistais 
ir galėtų pakelti suirusią ten in
dustriją. Stoklitskis gi norėjo, 
kad Markus steigtų ne techniko, ----------,s
mokyklą, o komunizmo propa- 33<9 Auburn \ve> Chieago, III. 
gimdos kuojią. Todėl ir protes
tus prieš Martensą pradėjo ra
šinėti.

Delei to rusų komunistų No. 
1 kuopa griežtai protestuoja da-

Pajieškojimai
"Ž.SMENV J IEŠKOJIMAI j

PAJIFŠKAU Vinco Makavccko, 
Ka imiero Rudžio, Viktorijos Dau
ginkitės (po vyru nežinau pravardės) 
taingi Marijonos Tautaišaitės (pra
vardės po vyru nežinau, gyveno apie 
Ne\v Yorkąj Visi viršiminčtieji ma
lei ėkite atsišaukti, ar gal kas apie 
jui s žinote, meldžiu pranešti, nes 
tui iii į juos svarbių reikalų. Jie vi
si paeina iš Žagarės, Šiaulių pavieto.

NAINYS |
\Vaterbury, Conn.Bank St

PAJIESKAU savo brolio Stanis- 
lov ) Daukinčio, Jis gyveno Chicago- 
je iš kur pernai prieš Kalėdas kaž
kur dingo ir niekas nežino kur jis 
yrr. Jis pats arba, jei kas žinotų n- 
pie jį ar jo mirtį, malonėkite pra- 
nc’ti. nes turiu prie jo svarbų rei- 
kal j iš Lietuvos.

ANTANINA 2 E B RA U S KIE N Ė 
1616 So. Halsted St., Chieago, Iii.

MOTERŲ

VAIKŲ
BERNIOKŲ

VYRŲ
PREKINES VIETOS

PARSIDUODA didelis Phonogra- 
fas vertės 175.00, 1 seki, setas, 1 val
gomojo kambario setas, 2 komodos, 
2 karpetos, 2 knygų šėpos, 1 lova ir 
daug kitų stubos daiktų; pigiai. Krei
pkitės vakarais.
3014 So. Union Avė., Chieago. 

ant antrų lubų iš fronto.

MOTERŲ

MERGINŲ 

ir

JAUNŲ MOTERŲ
Pilnam

ar
Daliai laiko

Prekių Siuntimo ir Dirbtuvės 
Skyriuose.
Prekių skyriui vietos

Pirkinių peržiūrėjimas, 
pundų vyniojimas, 
užsisakymų dėjimas musų
KARBATKŲ, ŽAISLŲ,

VAISTŲ, AUKSADAIKČIŲ
ir kituose skyriuose.
Siuntimo skyriuose vietosv

darbas musų popierinių 
skrynučių dirbtuvėje, 
legamrinų dirbtuvėje, 
sieninės popieros fabrike
Pastovios vielos. Pritvrimaa 

npreika Kingas. Gera mokestis 
pradžiai. Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų.

Sears Roebuck 
atnd Co.

.Roman Avė. ir Arthington St..

16 iki 24 metu 
LENGVAS ŠVARUS 
DIRBTUVES DARBAS

PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS

l'.AJIEŠKAU Teofilio Radavičiaus;
turui prie jo svarbų reikalą. Jis 

f pats, ar kas kitas teiksitės pranešti
m; n čia paduotu adresu. Kas pirmas Pradžiai $13 į savaitę.
praneš, tani , $1 boiųisų už pilnos savaitės

2., pasiuntė Martensui užuojau- 
tos rezoliuciją ir nutarė įvai-: 
riais budais vesti agitaciją dar- ’ 
binimkuose prieš Stoklitskio dik 
taturą rusų komunistų partijoj.

Nesentu Stoklitskis norėjo 
pasivadinti dešiniąja Lenino

• 1'AJIEŠKAU savo švogerio B. Jo- 
jnataičio; jis paeina iŠ Kauno gub.„ 
Raseinių pavieto, Kelmės valščiaus, 
Dykšių sod. Girdėjau pirmiau gyve
no New Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
tur u labai svarbų reikalą.

ST. EITMONTIS
3206 So. \Vallace St., Chieago

7.30 iki 4:30
Pusė dienos Sonatomis.
KENNEDY BISCUIT WORKS

1005 W. Randolph St.

Vaikų 16 metų amžiaus ar se

nesnių užsisakymams dėti, pun-
■ dams vynioti, pirkiniams sužy

Keikia Vyru 
Svetimu Kalbini

Skyiriuini

PARDAVIMU

I PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pran
ciškaus Matulio; jis paeina iš Kauno 
radybos, Vilkmergės pavieto, Dubei- 
kiv parai)., Nnujolico sodžiaus. Tu- 
riii svarbų reikalų; atsišaukit pat|s 
ari a kas praneškit adresu: 

STANISLOVAS MATULIS 
5'02 So. 44 St., So. Omaha, Nebr.

! 50 MOTERŲ IR MERGINŲ

PRIE ABELNO DARBO 
DIBTUVĖJE, BESIMOKINAN
ČIOMS MES MOKAME GERĄ 
MOKESTI IR PAKELIAME 
TUOJAUS KAIP TIK PRA
MOKSTA. SUBATOMIS IKI 12 mėti ir kitokiam darbui musų’ 
VAL. DIENOS. UŽKANDŽIAI 
TEIKIAMI BE PELNO, ŠVIE
SUS IR SVEIKI DIRBAMIEJI 
KAMBARIAI. GEROVĖ IR k.d. 

(ATEIKITE PASIRENGĘ 
DIRBTI.

(Ceinitiumejiiitell (Can 
Cempamry 

I n c.
2221 So. Halsted Street

mašiną, kuriai įtikėjo ir mūsiš
kiai komunistai, Stilsonui jiems 
įpiršus Stokliteflcį. Dabar-gi net 
patįs rusai pradeda smerk Ii Stok 
litskį ir jo diktatūrą. Kada-gi 
lietuviai komunistai atsikratys 
nuo tos rusiškos Vavanturisto 
diktatūros?

šapos Vergas.
"—______ ___________ L-!.. I -_jg»

Pranešimai

PAJIESKAU Antano Jomanto. 
Kauno gub., Raudonės valšč., Skirs
nemunės parapijos, kaimas Naukai- 
mi i. Girdėjom gyveno VVaterbury, 
Co m., o paskiaus išvažiavo į Phi- 
lai'elphiją. Gal kas žinot arba jis 
pats praneškit adresu jo seseriai

Zuzana Jomantukė-Kliinaitienė 
832 W. 33 PI., Chieago, 111.

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti pastovią,

mas nereikalingas.

BrigMoitPark. — I SP. 174 kuopos 
susirinkimas ’ L * 5*
spalio, 7:30 vai. vakare. A. Maženio 
svet., 38.34 
ir draugės 
laiku.

įvyks ketverge 30 d.
S. Kedzie Avc. Drnutfai 

malpnčkite susirinkti 
— Organizatoriui)

Sidėa lietuvių DraugijųNrrth Sidės lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatu mėnesinis susirin
kimas ivvks ketverge, snalio 30 
kaip 7:30 vai. vakare. Viešo Knygy
no svet. 1822 Wabansia Aye. Visų 
draugijų delegatai malonėsite susi
rinkti laiku, nes yra daug svambių 
reikalų. — Sekr. F. Kaziulis.

PAJIESKAU Juozapo Foko, paei- 
' na iš Kuršėnų — Kauno gub., yra 
laiškas iš Lietuvos viršminčta pa
valdė po numeriu 4326 So. Paulina won aSt Kas, uažtstate tokią ypatą ar ji South W<ib<ish Avė., 4 lubos 

pati atsišaukite. —---------------
CHAS. SKRODENAS. ___________

43' 6 So. Paulina St., 
Telephone Boulcvard 3779 —-------------

A. L. RANDALL & CO.

REIKALAUJA
Mergini) ir moterų 16 iki 30 me
tų prie darbo dirbtuvėje. Mes 
turime vietas prie stalų ir ma-

PAfJIESKAU Juli'jaus Anom, ,';s 
na ’ina iš Panevėžio apskričio, Pa
kruojo valsčiaus, šiliškių kaimo. 
Ti riu į jj svarbų reikaln ir turiu jam 
laišką iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti labai greitai laišku arba atva
žiuoti.

JUSTINAS J. WAIŠNIS
3316 VVallace St., Chieago, III.

n. t t r-*.z.,, , ... . i ,, , Geriausiti mokestis besimoki-PAJIEšKAU Apulskiu Adolfo. Juo- , . v
zapo ir Jono. Kauno rčd., Telšių ap- nant. Prityrusios merginos už- 
skričlo Tvėrių parap. Pubžiubių sod. t|jrba augštą algą.
Turiu gromatą iš Lietuvos nuo ju- 
sv sesers ir nuo motinos. Atsišauki
te adresu.

ANTANAS DOBROVOLSKIS 
325 E. ll'5th St. Chieago, III.

KELLOGG SWITCHBOARD 
AND SUPPLY CO. 

1066 W. Adams Street

Lietuvai Gelbėti Dr-jos 3 Sky
riaus susirinkimas įvyks ketverge, 
spalio 30 d.. 8 vai. vak. D. šėmaičio 
svet.. 18 ir Union Avė. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti susirinkimati, 
vra svarbių reikalų apkalbėjimui.

—Valdyba. ’ (
PAHFSKAU savn nųsbrolin Pn»ro 

P 'meik’O, paeina iš Kauno rėdybos, 
T urpcčs apskričio. Sart'ninkn va’s., 
V >itiškės sod.. 8 metai atgal gvveno 
Chieago. III. Turiu daug žinių iš T ie- 
lovos anie jo tėvvške. Jis pats ar kas 
k'!as teiksis nranešti adresu: i

JOHN ABROM.
41 Jo So. Wood St., Chieago, Jll. f)nfnį ir pipirams pakuoti ir 

PAJIESKAU savo trini draugu An- i u,
no. A"’U’st » ir Kazimiero Butkų. , ’oan v vfh.hUton \......................u pirmaus pvveno Chi- ' 230 N' Mlch|8«n Av«- 

c'.iaoje. III., o trečias f 
buvo kitame mietste. Jie 
Kauno radybos, Tauragės 
ir apskričio. .He natis ar 
teiksis pranešti adresu:

JOHN ABROM.
4435 So. Wood St., Chieago, III.

T M. Dr-RiČM Ap?vie*os statomo 
veikalo “Mnnna Vnnna” aeneral’š- 
ko« reneticHos bus seredoj, spaliu 
29 d., »r nėtn' čiot. spaliu 31 d.. 7:30 
vai. vakare. C.S.P.S. svet., B26 W, 
18th St. Visi lošėjai malonėkite at
silankyti laiku.

REIKALINGA indų — dišių plo
vėja. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 
2 vai. po piet. Gera mokestis. Leng
vas darbas. Atsišaukit tuoj. Restora
nas — 2596 Blue Island Avė.

REIKALAUJA merginų kavai, ar- 
užra-

P.L. A. JT Angkrlė’o sus'važiavimas 
ivvks lapkričio 2 d., 1 vai. po pietų, 
I !e»uvos svet., 3249 So. Morgan St.. 
Malonios kuopos teiksitės prisiųsti 
deleaatus nuo 10 narių viena (pagal 
An^kr. įstatus) Gerbiamieji delegatai 
Yfribukit ent laiko, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui.

— II Apskričio Sekretorius
M. Juika

Kazimieras 
paeina iš 
miestelio 
kas kitas•

REIKALAUJA
MOTERŲ 

POPIEROMS
SKRISTYTI

1451 So. PEORU STREET

PARSIDUODA Kriaučių ša
pu, vieta išdirbta per keletu 
metų ir biznis daromas kuoirni- 
kiausis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Auksine 
proga geram kriaučiui. Kas pir
mesnis, tas geresnis. Atsišaukit 
pas K. JAMONTĄ.
1739 So. Halsted St., Naujienų 
ofise.

Reikalaujame: nedidelio skai
čiaus atsakomų, energiškų vy
rų, kurie kalba svetimas kalbas, 
dirbti su mumis ir pavar'lbti sa
vo gabumus sųryšyj su musų 

! bizniu. Dirbdamas nereikalau
ji pašvęsti viso laiko. Reikalau
jama ir lietuvių. Kurie bus at- 

. sakomi ir kuriuos mes priimsi- 
Skirstymiu ir kraustymui siun- me, gali pradėti tuojaus ir užsi- žastis pardavimo — 
tinių freitu ir ekspresu. 'dirbti gerus pinigus iki metų pa-
Pakuotųjų, darbininkų, troke

prekių skyriuose.

YRU
SIUNTINIAMS

ir
PREKIŲ SKYRIUOSE

• • i . • • i i • ♦ i,.. 1 > m uuu u iki o vukiuv. mrių ir kraiituvinių darbininkų. . • ™a»rnvn io . . . . i !skit ADOMO MARKŪNO, JPastovios vietos. Gera mokės- . ,
' . __ _ tuviu Slkvrmio. Krw»tn N.17 i

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nČ lietuvių apgyventoje vietoje, 

biznis išdirbtas per 9 metus. Prie 
• turiu du bizniu, 

noriu persikelti į vieną. F. A. L., 
. . . .1618 So. Union Avė.baigiu. Ateikit nuo 10 iki 1 vai.___________

iryto, ar nuo 6 iki 8 vakare. Klau

tis pradžiai. Puiki proga pakė
limui. Valandos nuo 8:00 ikj 
4:45. Subatomis iki pietų.

REIKALAUJA MERGINŲ -- 
Vyresnių kaip 16 metų am
žiaus, lengvas darbas dirbtu-j 
vėje; prityrimas nereikalin-. 
gas; mokeslies $14 i savaitę 
pradžiai.

HEYW00D RROS.
& WAKEFIELD

2624 W. Taylor St.

MERGINŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėje; 

$13.50 Į savaitę pradžiai.
C. H. HANSON CO.
305 W. grie Street.

REIKIA moterų ir merginų dėl 
'rngvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

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

Sears Roebuck 
aud Co.

Roman Avė. ir Arthington St..

KRIAUČIŲ
PRITYRUSIŲ DARBI NIN K Ų 
PAMUŠALŲ DIRBĖJŲ 
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ 
JUOSMENINĖ SIŪLE, 
ST! ČIA VI MAS
GUZIKŲ SKYLIŲ DIRBĖJŲ 
TAIPGI PRITYRUSIŲ 
IŠTISINIŲ KRIAUČIŲ; 
PASTOVIOS VII-TOS; 
GERIAUSIA MOKESTIS;

The Holmse ©5
IKimiĮDjpeinilhieimer

Samdymo Skyrius 
POLK ST. ir KARLOV AVĖ. 

(Arti Crawford)

VYRŲ lentoms kraustyti. 
Atsišaukti 7 vai. ryto. 
Kmokestis kasdieną
LORD and BUSHNELL 

2424 S. Laflin St.
co.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
. . nė geroj vieloj, visokių tautų apgy- 

Ventoj, gera proga geram žmogui, 
tuvių Skyriuje, Room 817 First pardavimo priežastis patirsite 
National Bank BIdg., 68 
Monroe St.

ant
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 

vv. \ v..

j PARDUODAM A bučernė ir groser 
nė lietuvių apgyventoje apielinkėje. 
Biznis išdirbtas per dešimtį metų. 
Atsišaukite pn. 3135 Wallnce St.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI — Savininkas par

duoda rytinį kampą 3158 So. Union 
Avė., mūrinis štoras ir du pagyve
nimai. Rendos neša $74 į mėnesį 
Kaina $820(1. Pusė įmokėti. Ateik

i REIKALAUJAME patyrusių gele
žies karpytojų geležies karpymui

[geležiniame skrepjardvj. Kreiptis ... , .
[tuojaus J COHN IRON & STEEL CO. P«s savininką, GG01 So. Hernutage
2034 Southpori Avė. Avė.

REIKALAUJA angljų pilėjų ir pa- 
kuotojų. Gera mokestis. Ateik pasi
rengęs dirbti.

1NDEPENDENT PACKING CO.
41-ma ir Halsted Sts., Chieago.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

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

>TRUPAS and C<
92 Warwick St., Newark, N. J.

REIKALAUJA DVIEJŲ 
KRIAUČIŲ.

ATSIŠAUKTI TUOJ AUS 
751 W. 32nd St.

U"

I BARGENAS
PARSIDUODA naujas didelis mū

rinis namas, 5219 So. Troy St. arti 
prie 53 gatvės, su akmens porčiais, 
visi trimingai ir asla kiaurai aržuo- 
lo. Namas turi būti parduotas grei
tu laiku, nors pigiausiai. Troy Street 

j yra antra gatvė į rytus nuo Kedzie 
Avė. Milintis vištas ir karvę laikyti 
čia ras geriausią vietą.

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

Dailydžių, 65c Į valandą ir daugiau 
taisymas, nuolatinis darbas; elevato- 

; rininkų, pageidaujami apyseniai, 
; ugnakurių ir pagelbininkų, 45-51c. 
, i valandą, visokių viešbučio -r val
yklos darbininkų, janitorių, nakti- 
• mis ar dienomis, trumpoms valan
doms $80 — $92.50. Durkšlinių pre- 

1 sų operatorių be prityrimo 46%c va
landai. Bučerių ir pagelbininkų, au- 
Į tornobilių dirbėjų be prityrimo. 6 
! naktis $27.50. Senių lengvam darbui 
šriubinės mašinos operatorių, garo 
pritaikytojų ir pagelbininkų, alic- 
juotojų, sargų ,$110, mašinistų pa
gelbininkų, blekorių, kalvių, vaikų

BARGENAS Lun, kas tuoj 
pirks prie 2*110 So. Wentworth 
Avė. mūrinį namą dviem augš- 
tais, 5,-(>-6 kambariais. Kaina 

$4,000.00
WILL J. RELL
Išimtinius agentas

Washington St. Telefonai69
Randolph 3543 — Central 2579 
per 22 metu po šituo adresu

MERGINŲ — senesnių kaip 16 ------ ------------------- ------------------— Mcibiiiiiikų, nickuriŲ, kuivių, vuikųi
metų mažiems duršliniams pre Į PAJIESKAU pirmos klesos kepėjo, 14 metų ir senesnių ofisan ar prie 
sams operuoti, prie kitų mašinų ir kuris mokėtų atsakančiai kepti juo- darbo dirbtuvėje. $14 — $18. 
vnrstotinio darbo. Atsišaukti pas. 

BOYE NEEDLE WO.RKS 
4343 Ruvensvvood Avė.

BARGENAS
MAINYS krautuvę ant mūrinio 

namo dviem pagyvenimais geroj apy
gardoj; krautuvė verta daug daugiau 
kaip $5,000. Atsišauk pas TAMOŠIŪ
NĄ., 3505 So. California Avė.

50 MERGINŲ, jaunesnių kaip 16 
metų; $12 j savaitę pradžiai ir bo- 
nusai; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pasto
vus darbas

HUMP HAIR PIN COMPANY
1918 Prairie Avė., katnp. 20-tos

dą ir baltą duoną. Geram kepėjui MOTERŲ
sutikčiau atsakančią, algą mokėti;1 Visokių viešbučio ar valgyklos 

darbas užtikrintas, gražiam mieste- darbininkių, merginų 21 metų ir vy- 
lyj netoli nuo Chicagos. Atsišaukti resnių prie lengvo, švaraus darbo 
į Naujienas, pažymėdami num. 18. dirbtuvėje, 8 valandos, $17.50 į sa

vaitę. Moterų trumpoms darbo va
landoms, naktimis ar dienomis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

ALFRED DECKER & COHN

REIKALAUJA mastinių/ prekių .. .. 
pardavėjų vakarais nuo 6 iki 9 pa- uall 
nedėliais, utarninkais, ketvergais ir suvartoti 
subatomis nuo 2 iki 10.

H. B. STERN, 
3442-44 So. Halsted St., Chieago.

Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

MOKYKLOS

MERGINŲ
1G metų amžiaus ir senesnių; ofi- 

san; $12 pradžiai; gera proga pakė
limui. ATSIŠAUKTI

JOHN SEXTON & CO.
352 W. Illinois St.

1 REIKALAUJA jaunos ar pabuvu
sios žmonos, kuri sutiktų atlikti na
mų darbą ir turėti sau namus. Atsi
šaukti panedėlyj D. SWESNIK, 1

' pagyvenimas, 5645 Calumet Avė., 
Chieago, III.

| ANTRUOSIUS BEISTERIUS 
Viršutinių apikaklių dirbėjus 
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ. 
PERPEČIŲ IR KITŲ APIKAK
LIŲ BEISTERIŲ

SAMDYMO SKYRIUS 
Piet-vak. kampas Kranklio 

Van Buren.

REIKALAUJA operatorių ir padė
jėjų prie vaikų ir moterų švarku 

702 West 12th St.

RAKANDAI

ir

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

WW*^**^ww^^ew*i^w^*»^^^^*<^^*^^M^«**^*****^<i*%**>i**^w^s*

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ
DARBININKŲ SENGELEŽIŲ 

KIEME
711 W. 15 PLACE

REIKALAUJA trokerių — pasto
vus darbas ir gera mokestis. Atsi
šauk

ERIE RAILROAD 
14ta ir Clark Sts

REIKALAUJA VAIKŲ

Virš 16 metų mokintis spaudos a- 
niato; pritvrimas nereikalingas; *14 
pradžiai; 48 valandos. Subatomis iki 
pietų. Greitas pakėlimas tiems 
nuoliams, kurie vra stropus.

ATSISAUKT
R. J. KITTREDGE & CO. 

(K pi) & Super’or Sts.

jau-

DAILYDžlŲ prie karų — prity
rusių senus freitinius karus taisyti. 
Nuolatinis' darbas, gera mokestis.

The STREETS CO
W. 48 ir S. Morgan

DIDELIS BARGENAS
Parduodu rakandus penkiems 

kambariams —. 3 lovos, 2 stalai, ir 
visi kiti naminiai daiktai; visi la
bai gerąine stovyje. Be to parduo
siu karve, 3 kiaules, vištas, antis, 
gramofoną ir vargonus. Norinčiam 
Čia apsigyventi didelė proga visa 
tai paimti sykiu. Namuose yra elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir 
išeinamoji vieta. Šate to pagyveni
mo yra naujas medinis namas par
davimui, prie jo. lotai. Kas nori 

pirkti ras gerą progą. Atsišaukti pn. 
1204 W. 112th Place. Tel. Beverly 
816.

Mokykla Kirpimo ir De&igning 
Vyriškų ir Moteriškų AprėdaJų.

Musų sistema ir ypatiftkas mokini 
mas padarys jus žinovu į trumpa 
laikų.

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinas musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ix 
pamatyti musų mokyklų bite laiku— 
dieną ir vakarais Ir gauti speciališ 
kai pigią kainą.

Petreuos daromos pagal J ūsą 
rą — bile stailfls arba dydžio, iš bl 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOO1

J. F. Kasakka. Perdėtlals 
190 N. STATE STREET. CHTCAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubą

5C

REIKALĄ U J A prityrusioj šmokeš- 
čių kolektoriaus, turi mokėti lietuviš
kai ir lenkiškai. Atsišaukti 
METROPOLITAN CRF.DIT HOUSE 

1204 So. Halsted. St.
VAIKŲ

16 metų amžiaus ir senesnių; ofi- 
san/$12 pradžiai; gera proga pakė
limui. ATSIŠAUKTI

JOHN SEXTON & CO.
352 W. Illinois St.

~ OFISTNIO VAI KO
16 metų amžinus; gera proga 

kėlimui. Atsišauk tuojaus.
H. J. HEINZ CO.,

342 North Western Avė.

pa-

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
Činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzje Avenue

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halafed at., 2407 W. Ha- 
dlRon. 1850 N Welh at.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

vi
rė-

MOKYKIS BARZDASKUTYSTftS 
AMATO, geriausia proga, kodėl?

Klausk pn.
625 W. MADTSON STREET

REIKALAUJA darbininkų — nak
tinei ar dieninei permainai prie «al- 
vanizavimo darbo. Nuolatinis dar
bas, geni mokestis.

< AFRMOTOR CO.
2500 W. 12th St ., Chieago.

VYRŲ reikalaut — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
h . 900 West 18-th Street,

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikrns skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas 8175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
i 
Mes taingi turime ’ 
fonografas. PRISIUNČIAMU 
DYKA. T ‘ 
WESTFRN FURNITURE STORAGE’

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
riivvr^ii i'iHimiiun uuuk m- lės, stenografijoj, tynewriting, pir
ui sekly čios setų vėliausios stailės.; klvbos teisių, Suv. Valst. istorijas, 

visokiu divonti. i'ehelnos istorijos, geoarafijos, poii- 
L’NČTAT'E Už-[tikinės rV mijos, pilietystės, dai- 

Priimnme Libertv Bonds. , Jiamšys
- n-imKTT’riipr? .cHnrvrj Mokinimo valandos: nuo 9 ryto
2810 W. Harrison St. iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- iki 10 valandai.
diliomis nuo 10 iki 4 vai. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO




