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True translation filcd with the post- master at Chicago, III. Oct. 30, 1919 
r.s reguircd by the act of Oct. 6,1917

Judenič Dega i Jamburga
Moters gina Petrogradą

Ukrainai sukilo prieš gene 
rolą Denikiną

Triie translntion file«i with the pnst- 
master at Chicago, 111. Oct. 30, 1919 

rruurred i-y the act of Oct. 6, 1917

GEN. JUDENIč BĖGA Į 
JAMBURGĄ.

Puolimas ant Petrogrado—fias- 
cdl

RERLYNAS. sp. 29. - Auti 
bolševikų laikraštis Prisyp (ma
tomai estų hiikraštys) išspaus
dino gautą nuo generolo Jude- 
ničo pranešimą, datuotą spalių 
27 dieną, pan iškiantj, jogei puo 
limas ant Petrogrado nepavy-

Atkakliausio pobūdžio mušys 
tarp geenrolo Denikino ir Mah- 
nos (vieno neregulerės Ukrainų 
kariuomenės vado) kariuome
nių dar tebesitęsia. Generolas 
Malino jau užėmė Aleksandrovs 
ką, labai svąrbų miestą, esantį 
prie Dniepro upės, 175 mylias 
atstu nuo Juodųjų marių. Jisai 
belo apgulė 
rinti 100,000 
svarbiausių 
Chcrsoniaus
Generolo Mahnos kariuomenė 
taipjau artinasi prie Nikolaje
vo ir Chersonio, kurie, neskai
tant Odesos, yra svarbiausieji 
Rusijos poetai prie Juodųjų ma
riu.

gyvinloji',, vieną 
miestų vakarinėj 
provincijos dalyj.

likinėti savo gimtąja kalba. Bet 
dėl celibato jis tylia. Tai 

cin. Icuitl tos •viilstyliSs kinii- 
rciku it 1 vitnas ignoruojama. 
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rys, nežinia. Bet daugelis jų, 
tur būt. tuo nepasitenkinsią. 
Gal būt jie bandysią ženytis kad 
ir be popežiaus sutikimo.

DIDELIS “SUMOKSLAS 
CLEVELANDE.

('leve | indo policija areštavo 
‘‘septynis anarchistus4’; darę 
sumoksią “terorizuoti Jungti
nių Valstijų gyventojus“.

Angliakasiu 
streikas j vyks

Pranešimai iš Revelio ąako. 
kad generolo .ludeničo arinija 
traukiasi visu frontu/

Generolas Judvnič buvo pri-

k1 Iti savo štabo kvatierą į Jam- 
burgą. šešiasdešimts astuonias 
mylias nuo Petrogrado. Esą ma
ža vilties įsigyti tvirtą atramos 
punktą puolimui ant Petrogra-

SVvo pranešime luikraščiui 
Prisyp generolas Denikinas pa
reiškia, jogei puolimus ant Pe
trogrado buvęs nesėkmingas to
dėl, kad jis neturėjęs reikiamos 
jam paramos.

Ir moterįs gina Petrogradą.

KOPENHAGEN, sp. 28.

Kubaniaus sukilėliai paėmė 
Novoroseiską.

WASHIN(rT()N sp. 29. — 
Gautas iš Ukrainų misijos pra
nešimas sako: Kubaniaus suki
lėlių kariuomenė šiaurvakari
nėj dalyj Kaukazo kalnų, pada
riusi bendrą susitarimą su Kuba 
niaus kazokais, atsiėmė iš auti 
bolševikų vado, generolo Deni
kino, Juodųjų marių portą No
voroseiską ir kartu užėmė Stov-

CLEVELAND, sp. 30. — Va
kar policija čia susekusi “blirį Į 
sumokslininkų, besikėsinusių se 
kainą pavasarį terorizuoti Jung
tinių Valstijų gyventojus“. Viso 
Mėšluota “septyni įtaųiajmi a- 
narcliistai, jų tarpe viena mo
teris“.

Anglų policija užpuolė ramius cliistų 
demonstrantus; du žmonės nu 
šauta, dešimts sužeista.

I'nip iransinlion hled with the post- 
rnastrr at Chicago, III. Oct. 30. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 (

Neramumai Egypte

ALEXANDRIA, EgiptaA' sp. 
25. Didelėj nacionalistų de
monstracijoj, kuri čia įvyko va
kar, du riaušininkai tapo užmuš 
ti, o dešimts jų sužeista. Dvi-

iau 
kilo po to, kada policija bandė 
išvaikyti taikią demonstraciją. 
Pagaliai, akmens, bonkos ir po-

bau.
Kariuomenė padarė tvarki}.

Sireikas prasidės ryto, kaip 1? 
naktį; angliakasiai kalti, 

na saimdytojus; valdžia 
sirengusi laužyti streiką.

pil

Tarp areštuotų “anar- 
randasi ir lietuvių, bū

tent: Stepas Mateika ir jo Mote
ris Alena.

Pas juos esą rasta daug 
pkuluojančių medžiagų, ir po
licija žinanti, kad jie darę di- 
-dcų sumoksią, būtent: sekamą 
pavasarį pradėti “teroristinį dar 
bą apie 100 įvairių šios šalies 
miešti’“. !

apielinkėse, šešiolikti mylių į 
pietus nuo Petrogrado, eina at
kaklus mušis, kur, sakoma, bol
ševikai aplaikę dideliausių nuo
stolių - besimušdami su gene
rolo Judeničo armija.

Pranešimas toliau sako, kad 
ketintas žmonių, kuriems pavy
ko ištrukti iš Petrogrado, pra
neša, jogei visi Petorgrado gy
ventojai, dagi ir moters, ima da 
lyvumo gynime miesto, kuriais 
vadovauja - chinai.

Po visų tiltų padėta minų, ir 
daugybė namų paversta tvirto
vėmis.

Taipjau pranešama, kad bol
ševikų komanduotojas esąs pa
reiškęs, būtent: jeigu Petrogra
das butų paimtas — kiekviena 
Petrogrado .dirbtuvė butų išdi- 
nemituota

Maisto padėtis mieste, sako, 
esanti kuoblogiauskau Tūkstan
čiai žmonių kasdieną miršta iš 
perbadėjimo.

Trtie translation filert with the post- 
masler at Chicago, 111. Oct. 30. 1919 
»s reųuired by the act of Oct. 6.1917

UKRAINAI SUKILO PRIEŠ
GENEROLĄ DENIKINĄ.

Bolševikai atsiėmė tris miestus.

LONDON, sp. 29 — Bevielis 
bolševikų kvatieros pranešimas, 
kuri čia gauta šiandie, sako: 
Bolševikų kariuomenė įgyja tai 
mojimų Petrogrado fronte prieš 
gt nerolą Denikfią ir prieš admi
rolu Kolčaka.

Pietiniame fronte bolševikų 
kariuomenė įžengė į Dimitrovs- 
ką ir Kromy apie dvidešimts 
ir penkiasdešimts mylių į piet
ryčius nuo Oriolo. Uis Medvie- 
ditskoj (viename Dono kazokų 
mieste ant Dono upės), sako
ma, bolševikai suėmė šimtus be
laisvių.

Rytiniame fronte bolševikų 
kariuomene stumianti priešą iš 
visų apginkluotų pozicijų ry
tų link.
Trotzky turėsęs atsakyti dėl 

anglų.
L()NIX)N, sp. 29. — Ceeil 

Harmssvorth, paritu mento se
kretorius užsienio reikalalms, 
atstovų bute vakar, atsakyda
mas į klausimą pareiškė, jogei 
valdžia yra persergėjusi bolše
vikų karės ministerį Leoną 
Trotzky ir kitus jo bendrus so
vietų Rusijoj, kad jie asmeniš
kai turės atsakyti delei pasiel
gimo su Anglijos belaisviais ir 
kitais josios piliečiais Rusijoj.

natūrini laikina tvarka tapo ata 
steigta. Du motoriniai trokai1 
su kariuomene atvyko atsiliki
mo vieton ir paleido į minią šū
vių. ,

šiandie neramumai pasikarto 
jo netoli prieplaukos. Bet jie 
buvo palyginamai menki.

Nenori Milnerio komisijos.

CA1R0, sp. 25. --- Pareiški
mai “mes nenorime Milnerio 
komisijos!“ vakar čia, viešąja- 
me darže, pertraukė griežimą 
“Dieve išlaikyk karalių, ir davė 
pradžią nacionalistų domonstra 
cijni.

Valdininkai tuoj užgniaužė 
riaušes, ir vėliau areštavo būrį 
studentų.

Sakd, areštąi sekę jx> j nori. 
Sumišimas > to. kada gauta žinių, jogei “anar 

j chisCai rengiasi iš(?iniamituoti 
’ vietos policijos stotį. B, to, esą 
žinoma, kad jie buk buvę nuta
rę išdinaiinituoti (Lhicagos cent- 
ralinę policijos stotį.

Visų didesniųjų mjestų polici
jai duota žinios jieškoti ten “nu 
žiūrimų anarchistų“.

i'štuotieji “anarchistai“ 
lausii’ėjami per visą nak

INDIANAPOLIS, sp. 30.
Angliakasių streikas įvyks! Taip 
nutarė United Mine \Vorkers 
unijos viršininkai, kurie čia 
laikė, nepirpA^tą konferenciją. 
Susirinkusticji kiriip vienu bal
su užgyrė . unijos prezidento 
John Lewis‘o, pasielgimą nužy
mėjusį dieną, kada turi įvykti 
didysis angliakasių streikas.

Kartu lupo paskelbtas konfe
rencijos pareiškimas. Jisai yra 
toks: Angliakasiai streiko ne-

Jie darė visa ką galėjo 
ąliant išvengus jo. Jie Hindč 
tarties su samdytojais. Bet vi
sa buvo veltui. Samdytojai 
griežtai atsisakydavo tarties 
Taigi jiems neliko kas daryti, 
jie buvo priversti paskelbti 
streiką kad ir prieš savo no-

įlinkas pareiškė: Valdžia mano, 
kad angliakasių streikas yra ne
išgalįs ir kaipo toks jis bus tin- 
ktlHKii pn»i t i k t:ts.

Manoma, kad delei to busią 
panaudoti esantįs nei>aprastidji 
įstatymai. Nes vienas valdinijį, 
kas be kita pasireiškė, jogerne- 
są abejonės, kad valdžia turiu 
ti galės paimti visą dalyką į ya 
vo rankas, los galės jai tei 
kiąs vadlii^i.masai Leverio ak
tas, maisto kontroliavimo aktas 
O tai dėlto, kad dabar dar te 
beveikia nepaprastoji padėtis ii 
kad ar.gliakasių sutarties laikai 
lar neužsibaigęs.

Angliakasiai gi sako, kad su 
arties laikas užsibaigęs karti 

■u paskelbimu — paliaubos.
Galutini žingsniai, kokių vai 

’žia darys, dar nepaskelbti. Ta 
ai, lur būt, paaiškės po to, ka 
'rasidės striukas.

Angliakasių streike dalyvau 
letoli šeši šimtai tūkstančių dai 
liniukų.

(Gaisras kasyklose
Dvidešimts an^lakasiu turbut 

ŽUVO.

AMSTERDAM, sp. 30. — Va- 
<ar po pietų čia kilo gaisras 
Vougliiogheny kompanijos an
glių kasykloje No. 2. Kilus gais
rui kasykloje buvo dvidešimts 
larbininkų ir jie nebespėjo iš
rūkti. Gaisras pirmiausia ki- 

’i prie įeinamosios vietos ir tuo 
budu užkirto darbininkams ke
lią išbėgti. Vėliau gaisras per- 
rimetė į kasyklas. Manoma, kad 
darbininkai yra žuvę.

Iš aplinkinų miestelių sku
biai siunčiama pagalbos.

NUŠOVĖ DRAUGĄ, KURIS 
RODĖ KITIEM JO FOTO

GRAFIJĄ.

APKALTINO 73 NEGRUS.

DETROIT, MICH. sp. 30 
Cazin Husą n čia 
.o v ė savo draugą Sadry Dcma- 
'.io, kuris drįsęs
lems savo draugam

ni irt i na i pa-

Sukilėliai užvaldė keturis mies
tus. Čechijos kunigai nori 

“ženytis”.

Knoxvilles darbininkai 
balsuoja už įęeneralj 

streiką.
Nepaiso gubernatoriaus grūmo

jimų.

KNOXVILLE, TENN. sp. 30.
Knoxvillės organizuotieji der 

bininkai balsuoja už generolį 
streiką. Apie astuoni tūkstan
čiai darbininkų jau nutarė įneš

LONDON, sp. 29. — Bevielis 
pranešimas iš Maskvos sako, 
kad visoje Urainoje ištiko rim
tu sukilimų prieš generolo De
nikino kariuomenę ir kad skait-

Bet popežius — tyli.

ROMA, sp. 30. Čia sužino
ta, kad popežius Benediktas

bėjus savo draugams gatvekarių 
darbininkams, kurių streiką da
bar laužo kariuomenė, sergstin
ti gatvekarius, kuriuose dirba 
streiklaužiai.

Tenncssee valstijos gubernato 
rius Roberts delei to rūsčiai pa
grūmojo visiems Knoxvillės dar 
bininkalms. Girdi, jeigu bus 
reikalo, tai jis atsiųs į tą mies
tą visą valstijos miliciją. Bet 
darbininkai nepaiso. Jie sako, 
kad jeigu esanti mieste ka
riuomene ūmai nebus ištraukta, 
jie mes darbą. Gubernatoriui 
duota laiko apsinuistyti iki 
sekamo nedėldienio.

Galutinos balsavimo pasek
mės dar nežinomos, kadangi tū
li lokalai tik dabar pradėjo bal
suoti. Bet nesą abejonės, kad 
ir jie nutars streikuoti.

Netik organizuotieji darbi
ninkai. bet ir daugelis biznierių 
esą labai pasipiktinę tuo kariuo
menės šeimininkavimu.

buvo
tį, bet! policijos nelaimėj, nieko 
nesužinota.

Prie šito žygio policija, sako, 
rengusis net per du mėnesiu.

PARYŽIUI STOKA ANGLIŲ.

ra.
Jie p:r kelbė streiką, kadang 

ilgiau laukti jau nebegalėjo. Ji< 
laukė ilgai, net du ilgu metu. 
Metai laiko atgal jie kreipėsi j 
federalį kuro administratorių 
Garfieldą, po to — jMitį 
(lentą Wilsoną. Bet'* jų 
lavintai buvo atmesti, 
liepta dirbti ir laukti, 
laukti.

HELENA, ARK. sp'. 30. - 
'^išalkintieji teisėjai vakar čk 
ipkaltino seplyniasdešimts tri 
legrus. Visi kaltinami dėl pir 
no laipsnio žmogžudystės. Spa 
ių 1 dieną mat ten buvo kih 
rasinių riaušių. Ar yra kiek ap 
kaltintų baltųjų riaušininkų, 
egrama nesako.

juarodyti ki
jo (Hu-

ija jam nepatikusi ir Italei jis 
lorėjęs, kad jos nieks nematy
tu Pašautasai jiau pasimirė, o 
ovikas dabar sėdi kalėjime.

te
RENGIASI PASKELBTI
GENERALĮ STREIKĄ.

prezi- 
rcika- 
Jiems 
laukti.

Ir jie laukė, lauke ir ti-

ŠAUNUS POLICISTAS.

PARYŽIUS* sp. 30. — Mieste 
jaučiama didelė stoka kuro. 
Nors “tikrosios žiemos“ ten dar 
nėra, bet ji veiktai gali užklup
ti. Gyventojai susirūpinę. Viso, 
tuo tarini, Paryžiui esą tik 20,- 
000 tonų anglies. Gi jos gy
ventojų aprįipniniui reikalinga 
turėti vidutiniai po 10,000 to
nų kasdieną.

Plieno darbininku strei
kas nesutriuškintas.

Sako darbininkų organizatorius.

PITTSBURGH, sp. 30.
“Plieno darbininkų streikas ne
sutriuškintas“ — vakar čia pa
reiškė vyriausias plieno indus
trijos streikininkų vadas, Jobu 
Fitzpatrickas. Savo kalboj jis 
pareiškė, jogei samdytojų skel
bimai, kad pas juos “visa eina 
gerai“, yra melas. Pittsburgo 

diętriikte plieno dirbtuvės te- 
pajlegiančios išleisti vos penkio 
liktą nuošimtį savo dirbinių.

Kai dėl visos plieno 
jos, tai Fitzpatrick p;
gei kompanijos tepajiediančios 
išsiųsti savo tavorų nuo 5 iki 
30 nuošimčių. Bet daug 
siti k imu tie tavorai esą y 
likę, sugadinti, kadaiigi juos 
pagamino nepatyrę /larbinin- 
kaLstgeiklaužiai. - Jlios (tavo
ms) pirkėjai gražina atgal į

lustri- 
e, jo

elyj at- 
niekam

dirbtuves.
“Plieno darbininkai laikosi ir 

jie laikysis ir tolau — užbaigė 
savo kalbų Fitzpatrickas.

jam geriau netekti vietos nekad 
prosyti savo kelines.

lingi generolų Petin ros ir Mah-1 pagalios atsakė. į Čecho-Slova- 
no kariuomenės būriai dedasi 
prie bolševikų. Miesteliai,
Cherkassy, Chrigin, Ka- 
neff ir Tripolis, esanlįs
palei Dniepro upę, apie devynio 
iika ir trįsdešimts mylių į piet
ryčius nuo Kievo, pateko į suki
lėlių rankas. Jie esą užėmę ir 
daugiau vietų, kurių nesu m mi
nui.

IR BIBLIJAS DAR VAGIA. 
Indianapolio šventnamis nete 

kęs 10 bibliją. -

GELEŽINKELIEČIAI TARIA
SI ĮTEIKT VALDŽIAI ULTI

MATUMĄ.
Algos jiems dar nepadidinta.
PITTSBURGH sp. 30. — čia 

prasidėjo geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų (shopmenų) unijos 
konferencija. Joje dabar svars
toma apie įteikimą valdžiai ga
lutino reikalavimo-ultiinatumo 

padidinti šopmenams algas. 
Tai dblto, kad iki šiol valdžia 
dar vis vilkinasi ir nesutaria ko
kį padidinimą šrfpmenams skirt

viniai bus išpildyti ir visa už
sibaigs gražumu. Bet nesulau
kė. Dabar jiems grūmoja vai 
džia. Darbininkai tečiaus nuta
rė eiti savo keliu, nutarė strei 
kuoti. Streikuoti, kad iškovo 
jus sau žmoniškų sąlygų pragy
venimui. Jų algos yra menkos 
taip menkos, kad prie dabarti
nės visa ko brangenyebs jie nie
ku budu nebegalėsę užlaikyti 
save ir savo šeimynas.

Ir kovoti, kovoti už pagerini
mą savo būvio, jie turi teisės. Tą 
teisę jiems garantuoja šalies kon 
stitucija. Valdininkų pasistaty
mas, grūmojimai negali jienų-' 
tos teisės atimti. Darbininkai 
kovoja už tai, kad (le raina i pa
valgius ir apsirengus. Tik dėl
to. Jie neturi tikslo sužiniai kenk 
ti šalies industrijai, kaip kad 
sako valdininkai ir samdytojai, 
kurie bėgiu pastarųjų kelių me
tų susikrovė šimtus milionų 
dolerių pelnų, ir norėtų krautis 
jų dar daugiau, kuomet darbi
ninkai gyvena pusbadžiai.

Toks yra konferencijos pa reiš
kimas. Ir jisai esąs galutinas. 
Streikas nebus atšauktas. Jisai

SOUTH BENĮ), sp. 30. — Po-• 
teistui Shristian S«r\vichui la-1 
>ai nepatiko policijos viršininko 1 
ui tvarkymas, kad visi jo poli-| 
aslai būtinai turi gerai apžiip- 
rėti savo kelines — nuprosyti 
as ir kurpes. Sorvvicho ke
lnės visuomet būdavo neprosy- 
os, susmukusios. Kada polici- 
os viršininka<s jam įsakė susi- 
irosyti jas ir nebūti “liurbiu“, 
'ai Sonvich nusėme savo žvaigž

>adėjęs visa tai ant stalo paša
lė: Man geriau netekti vie-
'os, nekad prosyti kelinės.

Ir išėjo. Policijos viršininkas 
llabar turėsiąs pasijieškoti tokio 
‘dėdės“, kur netingi susiprosyt 
utvo kelines.

VAISTINIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS NEW YORKE.

Reikalauja didesnių algų.

| PARYŽIUS, sp. 29. - - Kraštu 
tinieji Francijos darbo unijų

j “k menini tariasi paskelbti visoj 
Fra nei joj generalį streiką. Jei- , 
gu jie gautų viršų, streikas tu
rėtų įvykti lapkričio 7 dieną.

mulkmi nų nepaduodama.

PASKENDO LAIVAS.

žuvo aštuoni žmonės.

ROCHESTER, N. Y. sp. 30.
Ontario ežero pakraščiuose va
kar rasta išplautus du laivo 
Homer Warrcn jūreiviu. Neto
li plūduriavo laivo mastai. Ma
noma, kad laivas yra paskendęs. 
Laivo įgula buvo aštuoni žmo
nės. Jie, turbūt, visi žuvo.

IŠDALINO SAVO TURTĄ 
DARBININKAMS.

EVANSVILLE, IND. sp. 30.
E. C. Johnson, pasiturintis dažų 
fabrikantas-pirklys, nutarė par
duoti savo biznį. Tai padaręs 
jis paskyrė 14,000 dolerių ir iš
dalino juos vienuolikai savo dar 
bildukų, kurie jam “ištikimai

landą naktį. Jį dabar tegali pa
šalinti tik patįs samdytojai 
sutikdami išpildyti darbininkų 
reikalavimus. Nekitaip.
Bet samdytojai laukia “pagel

bės“.
Samdytojai tečiaus nė nema

no užbaigti streiką gražumu. 
Vienus Chicago Coal kompani
jos viršininkas praeitą naktį 
begėdingai pareiškė, būtent: 
“Angliakasių streikas yra krimi- 
ivalis aktas ir kai|M) tokį valdžia 
privalo dcramlai pasitikti. Aš 
tikiu, kad valdžia pirma1, negu 
leis jam įvykti, įkalins visus 
šito judėjimo vadus“, taigi an
gliakasių unijos viršininkus ir 
jų organizatorius.

Valdžia pasirengusi laužyti 
streiką.

WASHINGTON, sp. 30. —Te-' 
legraima iš Washingtono sako: 
Vakar Čia buvo specialė valdi-

NEW YORK, sp. 30. — Far
maceutų unija nutarė mesti dar
bą. Nutarė po to, kai vaistinių 
(drugštorių) savininkai atsisa
kė išpildyt darbininkų reikala
vimus. Darbininkai reikalavo 
aštuonių valandų darbo ir pa
didinti algas. Streikas prasidės 
dar šią savaitę. <” 
apie penki tūkstančiai darbinin
kų.

MOTINA PAPIOVĖ TRIS 
KŪDIKIUS IR SAVE.

Jame dalyvaus į sotos

ISPANIJOS DARBININKAI 
TARIASI.

berg, senyva moteris ir Minne- 
valstijos prokuroro pati, 

čia britva papjovė tris savo kū
dikius ir pati save. Manoma, 
kad ji buvo pamišusi.

APVOGĖ BANKĄ.

M ADR 11), sp. 30. • Gauta
žinių, kad Barcelonos darbinin
kai šaukia nepaprastą konferen
ciją tikslu pasitarti delei grę- 
situno samdytojų lokauto.

ROCK ISLANI), sp. 30.—Ne
pažįstami piktadariai vakar va
kare Čia užpuolė S hemui ban
ką ir išsinešė apie už 30,000 do
lerių laisvės paskolos bonų.

kijos kunigų reikalavimą, bū
tent: pravesti tūlų reforiuų pa
maldų teikime ir nuimti nuo tos 
valstybės kunigų “šventąjį ce
libatą“. Kitais žodžiaisleis-‘ INDIANAPOLIS, sp. 30.
ti jiems ženytis. Nežinomi, bet tur būt labai mai ti.

Kai dėl teikimo pamaldų tai dingi, piktadariai, vakar naktį1 Tuli delegatai stoja užtai, 
popežius nusileidŽiąs, nors ir Čia atliko ypatingą žygį: įšilau?- kad jeigu reikalavimai nebusflninku konferencija gręsiamui 
nevisai. Tūlas pamaldas nuo žfi Oak Hill šventnalmin ir pa ■ išpildyti, paskelbti naują strei- anglakasių streikui apsvarstyti, 
dabar čechijos kunigai flalės at- sivoge dešimt biKlijų. ka pirmą dieną gruodžio. Po konferencijos vienas vaTHi-

Nedalioj
Chicagos Lietuvių Socialistų Apšvietos Kliubas 
rengia labai žingeidų ir pamokinantį referatą. 
Referuos d. P. GRIGAITIS, “Naujienų” redakto
rius. Referato tema: “KAIP ĮVESTI SOCIA
LIZMO TVARKĄ”. Referatas įvyks nedalioj, 
lapkričio (Nov.) 2 d., 1919, Meldažio Svetainėje, 
2242 W. 23-rd Place. Pradžia 1:30 vai. po pietų. 
Malonėkite atsilankyti visi.

Kviečia Chicagos Liet. Soc. Apšv. Kliubo Komitetas.



NAUJIENOS. Chicaetf- III

Kas Dedasi Lietuvoj
Joniškėlio Valsčiaus Ta
rybos atstovų protestai 

Lietuvos priešams.
Matydami, kad lenkų imparia 

listinė Valdžia su savo dvarpo
nių kariuomene grobia vis nau
jas ir naujas Lietuvos Valstybės 
žemes ir vietos gyventojams len 
k y užimtose vietose rodo did
žiausios paniekos bei deda sun
kiausių jungų, visai nesiskaity
dami su gyventojų norais; girde 
darni Skaudžiamųjų gyventojų 
balsų iš caro bernų, kolČakinin- 
kų-vokiečių ir jų žandarų, ūž
iamųjų, įvairiais piešimais su
vargintu ir ištuštintų Lietuvos 
kraštų,; įsiklausydami į vokiečių 
bei nišų su Lietuvos mergaitė
mis blogo elgimosi atgarsius, 
patirdami sunkų, nepakenčiamų 
Lietuvai ir jos darbo žmonėms 
smūgį iš nuožmųjų bolševikų 
ir visų prietelių-draugų puses 
— mes, Joniškėlio Valsčiaus Ta
rybos atstovai 6000 asm. Vals
čiaus gyventojų vardu rūgs. m. 
1 d. š. m., susirinkę Joniškėly, 
užgrūdintomis širdimis, smer
kiame tuos visų Lietuvos priešų 
Valstybės nenaudai veikiamus 
darbus ir reiškiame griežčiausio 
protesto, taip lenkų valdžiai, 
taip ji’, apkvailintai kariuome
nei, taip nežinomais tikslais ap- 
sugyvenusiems kai-kur Lietuvo
je plėšriems kolčakininkams-vo- 
kiečiams, taip mindantiems Lie
tuvos laukus ir vietinių gyvento
jų teises bolševikams l>ei jų tie
sioginiams sekėjams ir visiems 
kitiems prisidengusiems prie

kinis, kurie šiokiu ar lokiu bu-' 
du stengiasi ardyti Lietuvoje 
tvarką ir kišti kojų Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybei!

Pasitikėdami dabartine Lietu
vos Valdžia, šaukiame jų be jo
kio pasigailėjimo ir atodairos 
elgtis su priešais, ginti juos iš 
Lietuvos Valstybės žemių. Mes 
jiasiryžę remti savo Valdžių ir 
narsiąją Lietuvos Kariuomenę ir 
visokiais būdais, kuo kas galė
dami, padėsime joms.

Jau nuo šiandien skelbiame 
savo valsčiuje visuotinų Lietu
vos Kariuomenės reikalams įvai 
rių daiktų rinkliavą, jieškosime

budrų būname platinti jr prane
šime Lietuvos visuomenei, kad, 
kovojutškiosdus su musų tėvų 

žemė® priešais dabar gi išsklai
dytuosius Joniškėlio srities par
tizanų buriu®, nup Aiol stengsi
mės vėl atgaivinti, šaukti ir tel
kti prieš Lietuvos priešus! Be 
to visame Joniškėlio Valsčiuje 
musų priešininkams, jei kada 
jie čia atsirastų, skelbiame vi
suomeninę blokadą, kad jie iš 
lietuvio jokio pasigailėjimo, jo
kios paminos, — nei valgyti, 
gerti, negautų, nei kelio pasi
klausti negalėtų!

Sis protestas nutarta siųsti Vi
daus Reikalų Ministerijai ir skel 
bti laikraščiuose visuomenės ži
niai. /

Seka 38 atstovų parašai ir su- 
mo prezidiumo parašas: Susimo 
prezidiumo pirmininkai Juo
zas Kaniauskas, Vice-pirminin- 
kas Jonas Rauskis, Sekretorius 
Butėno Petras.

Kovoje bu Lietuvos 
priešais.

d.

Mltf nup žutediu
Grigaitis Jonas Lugų ko 

Ukmergės apskr. palaidotas Ba- 
gdonišky. Buškevičius Juozas— 
Klebiškiu vai., Marijampolės ap
skričio, palaidotas Bagdonišky

Mirė nuo ligų:
Brožus Antanas — Rimučių 

kaimo*. Telšių apskr. palaidota? 
Telšiuose. Bradomis Petras — 
Kunigiškių k., Pajevonio vai.. 
Vilkaviškio apskr. palaidota? 
Kaune, (peršalo). G urvelis Pot 
ras -N Jusliiuivo dvaro, Veisėjų 
vai., Seinų apski;., palaidota? 
Maria-mpolėje. Janulaitis Juo
zas - ŽiČiunų k., prigėrė Lavė- 
nos upėje, palaidotas Žemelyje 
Skinu imtas Antanas - Paeže
rių sod., Žarėnų vai. Telšių aps 
Spiliauskas Adomas — Telšių 
miesto ir apskr.

Sužeisti:
Karininkas Sutkus J. Karei

viai: Gudaitis Povilas Zerno 
jų k. Abelių vai. Ežerėlių apskr 
Mockaitis Vincas — Siauriškjų 
k. Tauragės apskr. Kijauska? 
Juozas Galioriškių k. Vilkau 
viškio apskr. Siaurys Juozas — 
Bartininkų k. ir vai. Vilkaviškic 
apskr. Bendoraitis Juozas — 
Juškų k^Vilkaviškio apsky. Jii 
skevičius Jonas — A. Panemu
nės miestelio, Kauno apskr. Ka 
Damauskas Juozas — Vilkaviš 
kio apskr. Stankevičius Jeroni 
mas — • Kumečių k. VilkaviŠkic 
vai. ir apskr. Ališauskas Juozą*

Aukšt. Panemunės. Maknau? 
kas Juozas—Ifyiitininkų vai. 

Vilkaviškio apskr. Kalvaitis Jut 
zas — Dauliunų k. Jūžintų vai 
Ežerėnų apskr. Medinskas Ka 
zys — Smiltinas k., Saločių va! 
(partizanas). Malinauskas Ber 
midiktas —- Karašilio k., Pak 
ruojaus vai. Kosso Vincas — 
Vaįdinincų k., Antuzovo v. Eže 
rėnų epsk. Staugaitis Juozas — 
Kybartų k.. Vilk. apsk. Rutkau
skas Jonas — Verebiejų k., Si 
mno v., Marijanų), apskr. Va

,J,» r„ .ra,- >».M

Rutkauskas Juozas šiknnių, 
dvaro, Vilkaviškio vai. ir apskr. 
Devokaitis Pi jutas — Mušučių 
kaimo, Kybartų vai., Vilkaviš- 
do ajhskr. Audukauskas Anta- 
ias • Dikunų k., Sąveikų v., 
Šerėnų apskr. Sakabs Pranas 
— Atsrovos k., Suveltų v. Eže- 
ūnų apskr. Kali ta Vaitiekus 
lobrovolės k., Vilkaviškio aps
kričio. Kaminskas Kazys — Dvi- 
ikių k., Marijampolės apskr.

Laiškai iš Lietuvos
Naujienoms atsiųsta daugy

be — ir kas diena vis daugiau 
atsiunčiama — laiškų, kuriuos 
musų skaitytojai gauna iš Lie
tuvos nuo savo giminių. Visi 
tie laiškai įdomus, daugelis jų 
dagi labai svarbus. Visus tuos 
laiškus mes spausdinsime pa
eiliui, kaip atsiunčiami. Tatai 
užims laiko ir vietos. Kad vie
tos sutaupius, iš laiškų apleisi
me bent grynai privatinio tu
rinio dalį. — Redakcija.

Tš Maksvyčių, Subačiaus vals., 
Panevėžio apskr.

Rašo Kaz. Baronui, Chicago- 
e, jo buvęs moksladraugis Ba- 
ys Dūda:

Maksvyčiai, 2.X.19 — Gerbia
masis! Ulbai gaila, kad svei-

Ketiagat, Spalio 30 d., 1919
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Extra Prakalbos
Rengiamos L. K. S. t kuopos 

pėinyčioje spalio 31 d., 1919 m. 
MILDOS svetainėje ant trečių 
lubų, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 va!, vakare.

Inžanga 10 centų.
Draugai ir draugės, malonėki

te atsilankyti kuftskaitlingiau- 
s.'ai."Kalbės gabiausi kalbėtojai 
ir diklanmos pagarsėjusi dekla- 
ma I orė

L.K.S. 4 kp. Komitetas.

“Karinių Žodis” rūgs. 11 
laidoj paduodu šitokį sąrasa 

lietuvių aukų kovose su Lietu
vos priešais:

Nukauti:
Ruliauskau Kazys Panemu

nės k. Balčiūnas Petras — Kaz
ių kaimo, palaidotas Kriukų pa
rapijos kapinėse. Bukelis Bro
nius Žeimelio miestelio, ten 
ir palaidotas (milicijantas ko- 

Ivojo sn banditais). Gasiunas 
[Juozas Ličiunų k., Krinčino 
vals., (partizanas) Miediris Do-

. mininkas- Aukštos Panemunės, 
Kauno apskr. Nakutis Antanas

Saločių miestelio ir vai., pa-.
laidotas Saločių kapuose (parti-|lincnis Vincas. Aleksa Pranas
zanas). Povilauskas Juozas — 
Žeimelio miestelio ir vai. palai
dotas Žeimelio kapuose (milici- 
jantas, nukautas kovoje su ban
ditais.) Skvireckis Kazys Pu
šaloto miestelio ir vai., palaido
tas Pušaloto kapuose (mokyto
jas — partizanas). Skripka Juo 
zas (nioščių palivarko, Vaškų 
vai. (partizanas) Aidagis Kazys 
— Vitenų k., Pušoloto vals. Pa
svalio apskr. (partizanas). To
mas Jurgis Saudogalės k., 
Saločių apskr., palaidotas Ki- 
bartų kaimo kapuose (partiza
nas). Lazauskas Vincas — Iš
kartų dvaro, Žaliosios vai., Vil
kaviškio apskr. (nukautas per 
neatsargumą einant sargybą). 
Jančauskas Vladas (nušautai 
pcjr neatsargumą, einant sargy
bą). Valdininkas Ruzgą Pet
ras palaidotas Marijampolės 
kapinėse. JanukeviČius Florijo
nas. žekas Julius. Laurinavi
čius Andrius. Bai’dzilauskas Juo 
zas. Plitnikas Gabrys. Mikelio- 
nis Juozas.

Usialis Juozas. Grigas Stasys 
Balevičius Jonas. Bingelis Ber
nardas. Špokai* Aleksandras 
Pangonis Simas. Kluscvičiiu 
Juozas. Krajauskas Petras, Bo 
bravičius Jonas. žeuonis Anta
nas.

Nelaisvėje:
Makarckas Albinas Jamei- 

kių k. Dusetų vai. Ežerėnų aps. 
(sužeistas). Armonavičius Ka
zys — Titkonių kaimo. Rūkas 
Juozas Narkonių k., Vaškų 
vai. (partizanas). Kvedaras Juo
zas Vildunų k., Pušaloto vai 
(partizanas). Uogintas Juozas 
— Monikunų . k., Saločių vai. 
(partizanas). Žakevičius Anta
nas — Vildunų k., Pušaloto vai. 
Pasvalio apskr. (partizanas).

Dingo be žinios:
Kalvaitis Juozas — Jūžintų 

vai. Ežerėnų apskr., Laurinaitis* 
Pranas — Jurbarko miesto ir 
vai. Raseinių apskr. Griliauskas 
Antanas — Josvilionų k. Suba
čiaus vai. Ukmergės apskr.

SxS
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Dūdos) paties ir dargi labai 
lelinksmą; jiis prieš išvažiaviuo 
ianl Lietuvon tapo Kaukaze a- 
eštuotas ir gal jau jo gyvo ne- 
lepalcifi Denikino sėbrai. Mat 
am, jie atkeršijo, kad jis revo- 
iucijos metu ėjo darbininkų 
priešakyje.

Mes visi namiškiai išlikome 
j’vi nors ir teko vokiečių ir bol-' 
evikų parako sėdint Maksvyčių 
usyse uostyti. Vokiečiai labai ! 
dogą atmintį paliko Lietuvoje, i 
žiaurybės manęs kuone užka-1 
navo kalėjime, paskui darbo 
uitalion.e, bet aš pabūgau ir slap 
čiausi kuone įmetus. Dirksnis 

'abai sugadino, taip jog dabar 
nažiau proto darbą begaliu dir- 
>ti. šiaip jau Lietuvoje dabar 
verda kunkuliuoja tai klykianti, 
lai dusli partijų kova. Įdomus 
notas! Seniau sodžiaus jauni
nas skyrėsi į pirmeivius ir klc- 
ikalus, o dabar Skirstosi į ko
kias 5 10 srovių (žiūrint, ko
kioje apylinkėje). Apie socialis
tus tai nebėra ir kabios, kad jų 
vra jaunimo tarpe, bet ir anar
chistas nenuostabu sodžiuje už
klupti. Laikraščius knygas la
bai jaunimas skaito tik beda, 
kad kai-kurie nebeturi ko skai
tyti, nes prieš karą išėjusios kny 
?os jau perskaitytos, o nauju, 
knygų ne kiek teišėjo ir tos pa- 
^ėk šiai brangios. Iš užsienio 
ne laikraščio, ne knygos karo 
metu nieko negavom. Beveik 
kiekvienoje parapijoj vienas du 
ar trįs knygynėliai yra jaunimo 
taikomi, ir kai-kuriuose yra be
veik visos lietuvių, kalba gero
sios knygos. Tik bėda, kad kai 
kur Lietuva išdeginta ir žmones 
ten neturtingi, taip kad ir švie
sos reikalai turi dėl to nukentėti.

Labai butų jaunimas ameri- 
kiečiauns dėkingas, jei jie at
siųstų išėjusių per karą knygų, 
laikraščių komplektus ir dargi 
dabar einunčius siųstų Lietuvon

Aš sau prašyčiau Sveiko at
siųsti visv( socialistinių, liberali
nių 4r anarchistinių srovių laik
raščių po vieną kilų egzeimpliorį. 
Taip pat muilus labai yra įdomu 
sužinoti, kokie gr. L. N. Tolsto
jaus raštai išspausdinti Ameri
koje ir kokie versli. Įdomu bu-' 
tų, kad sveikas arba jų (tų ver
tinių) sąrašą, arba net 
knygas alsiųslumei.

Aš ir kiti mano draugai 
vertę daug L. l’olstojaus 
nio, filosofinio turinio 
Kpi-kuriuos dabar palys leidžia- 
inc Tilžėje. Visiems gi išleisti 
raštams mums sunku suskolinl 
pipigų. Tadclgi norėtume kai 
kuriuos parduoiti ir už honori 
steigti Subačiui)jc didelę įvai
riomis kalbomis biblioteką. La
bai gera butų, kad sveikas apsi 

’ imtum nunn<s patarpininkauti 
Gal toks p. Olševslkis ar kitas ku 
ris apsiimtų išleisti. Praneštu 
mėt mums kokį honorarą duo 
di pinigais, o jei ne pinigais, tai 
kiek mums atsiųstų to paties 
vertimo egzompliorių.

Vertimų kalba, kaiĮ) kalbiniu- bų sudegino ir sudaužė anuoto- Stanislava.

kai sako," nebloga. Neskaitant 
smulkių dalykėlių, stambesnieji 
yra šie išversti: “Mano tikyba,” 
“Kas tai yra religija ir kame jos 
esmė”, “Nejaugi taip reikia?“, 
“Išpažintis,” “Kreicerio Sonata” 
“Didžioji nuodėmė,“ “Liaudžiai 
sukilus,“ “Politikos veikėjams,“ 
“Darbo žmonėms,” “Negaliu 
tylėti,“ “Lyties klausimas,” 
“Kristaus mokslas, teikiamas 
vaikams“, “Trys klausimai“ ir 
tt. Lauksiu greito atsakpno.

— Balys Dūda.

n.
Iš čipėnų, Vabalninku vai 

Pasvalio apskr.

517 Mi
ni. rašo

negaliu
nuo

pečia'

esame

rastu.

Juozapui Latveliui, 
chigap avė., Rockford, 
jo sesuo:

Mylimieji broliukai, 
nū atsidžiaugti, paėmus,
tamstų laišką. Negali nė apmis- 
lyti, kiek laiko praėjo, kaip bu
vote nuo musų pražuvę. Nebėra 
musų brangių teveliu, mamyte 
I m., o tėvelis jau 2 metai kaip 
ilsis,juodoj žemelėj.-Ir man lin
ksmumo nė ramumo nebėra 
šiame, pasauly. Prie tėvelių nie
kas nerūpėjo ir niekam nckliu- 
vau, o dabar visko tenka perlei
st dėlto, kad nenoriu apleisti 
pakrypusios pastoges, kurią 
brangieji tėveliai paliko kruvi
ni prakaitu aplaistytą. Palikau 

viena ir viena. Jurgiukas mažai 
namie tebūna, eina mokyklon; 
kad ir tokie laikai, nepametė. 
\nl kalėdų pabaigs. Mielieji bro 
'eliai, grįžkit į Lietuvą, j tą 
brangią žemelę, pragyvensime 
:r Lietuvoj. Nors vokiečiai su 
bolševikais ir skriaudė visokiais 
budais, vis dėlto nepaveikė. Vis
ką sunku butų ir aprašyti. Ačiū 
’Jievui, be pastebės nepalikom, 
kad ir ne kokia, bet vis tik sava. 
\lc be aukų nepalikom ir mos. 
Mamytė tapo granatos skeveld
ros užmušta, tetulė Graniekie- 
w nuo kulipkos krito; tą pačią

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | U ETUVA

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų Ainių 
meldžiame kreiptas pas

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

mis. Mat abiejuos galuose sod
žiaus buvo pozicijos, tai vidurin 
kulipkos ir granato krito kaip iš 
maišo. Sudegino šiuos kie
mus: Balakaucko, Šimėno, Stri\ 
škos, Latvėno ir Petrikeno, o iš 
.antro galo — valsčių, mokyklą 
ir dar daugiau. Sunku ir apra
šyti, kas dėjosi, buvo tikra šūd
ui diena: nebetmislijom išlikt 
gyvi, beveik ir nebenorėjome 
gyventi. Visi vaikščiojom, kaip 
pamišę, ir laukėm nežinodami, 
ko sulauksim. Ale laikui bėgant 
vėl viskas pradėjo tvarkytis, 
šiuo laiku gyvename vidutiniš
kai; kiti gyvena dar turtingiau 
ne kaip pirma. Pinigai baisiai 
atpigo, už rugių pūrą mokėjo 
300 rublių; už kitokį tavorą ne
skaityti pinigai: už karvę nuo 3 
lig 4. tūkstančių, už trejetą ark
lių, ketvertą kan ių ir dvi kiau
lės, tai valig šių laikų lai labai 
daug, žodžiu sakant, gyvenam 
kaip “buržuazija“. Atleiskite 
už tokį pasakymą, juk verkus, 
verkus reikia ir p ra juokaut. La
bai išsilgus, broleliai, ir noriu, 
kad greičiau kaip nors su jumis 
pasimatyti. Broleliai, nebera- 
šykit, ale sėskite ir važiuokite 
namo, atsibodo man vienai vi
sus tuos vargus ir rūpesčius ne- 

Lieku sveika ir laukiu Ju- 
Jusii sesuo

Brutenienę ir Kazimierą Rastau- šti.
‘•ką, senuiką. Tąipgį daug trio- sų parvažųiojant,

D

eve. S»> u . • < u h i
seiinyuos sveikata.

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes,xi$pri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriushj ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
•— išpradžhj. Imk

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekosv. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.25 ir 6 Gt. taksų. (

/ W. F SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

PRLSIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos.’ Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susižinoti su jumis.

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

STROPAS and CO.
92 War\vick St. Newark. N. J.

—X -.1 Jd 1——M—yąi

Nedėlioj visi i Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

v
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yKORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS. lę, kad net komunistams įkyrė

jo.' Jam atėmė balsą ir po to jis
Susirinkimas svetainės įgijimo 

reikalu.

Nedėlioj, lapkričio 2 dieną, 
kaip 2 vai. po pietų rengiamos 
Sdtlitzo svetainėje prakalbos 
klausimu: Kaip įsisteigti tauti
škas svetaines Kenoshoj.

• Kviečiame
skaitlingai atvykti,
mokama.

vietos lietuvius
ne-

So. Bostone pirma neblogai 
gyvavo “Birutės Kanklių cho
ras”. Jis buvo po LSS. 60-tos 
kuo|x>s priežiūra. Bet kada kuo
pa suskilo į dvi dalis — komu
nistus ir socialistus, tai minčta- 
sai karžygis dėjo pastangų užde-

Negana to, kad visokio plau- 
*ko kompanijų pasamdyti valka
tos kartu su valstijos kazokais 
užpuldinėja streikierius ir 
įlaužo nekaltiems žmonėms gal
vas, dabar jau ir miesto valdžia 
uždraudė streikieriaans laikyti 
susirinkimus visjyne PSttsbur- 
ge, išskyrus dvi vietas, kuriose 
streikieriai dar laiko savo susi
rinkimus.

Soho daly j ir sautsaidėj mies
to valdžia uždarinėja visas beli
nes, mat ir tos įstaigos pasirodė 
esančios pavojingos dėl stilvor- 

, ko baronų,

Reikia suprasti, kad socialbur 
žujais vadina socialistus •— Liet. 
Soc. Sąjungos narius, kurie bu
vo ir yra ištikimi socializmo i- 
ęiejai. Taigi socialistai nuo da
bar turėtų nebeįsileisti į savo 
parengtus viešus susirinkimus 
platinti perkrikštų- komunistų 
“literatūros.” 
skaito.

Lai jie patįs ją

dar nori vadintis
Bet iki

Įžanga
Komisija.

SO. BOSTON, MASS.

Komunistai “veikia.“

Turbūt niekur nėra tokių kar
štakošių “kotmunistų,“ kaip pas 
mus. Nespėjo jie permainyti 
savo vardą, kaip pamatė Sociali
stuose didžiausių priešų. Jie sta 
čiai neriasi iš kailio bekoliodu- 
mi socialistus.

štai musų 60 kuopoj randasi 
net tokių gaivalų, kurie nepasi
tenkina kolionėmis, bet pavar
toja ir kumščių savo priešo įvei
kimui. Ypač čia pasižymėjo 
vienas “komunistų“ narsuolis.

iškoliojus socialisto paskučiau
siais žodžiais. Tejčians ir jam ne 
visuomet sekasi. Kuopa išrinko 
jį. kaipo turintį geriausią kaka
rinę, į Brooklyno suvažiavimą. 
Nuvažiavo musų karžygis ko- 
lioti socialistų. Bet matoma, jis 
ant tiek paleido ten savo burne-

Nedėlioj visi i Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

D R. F. 0. CARTER
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės

SPECIALISTAS
Mat jie vis 

socialistų “draugais, 
šiol nemačiau jokioj atgaleiviš- 
koj lietuvių spaudoj, viešai akci

nes susirinkdami | į>įaut socialistams boikotą; o 
— jiems 

i viskas galima. Užtat apvalykiin 
nors socialistų viešus susirinki
mus nuo tos komunistinės “li
teratūros.“ Lai jie savo “Lais
vę“, “Žariją,, “Moterų Balsą,“ 
ir “Musų Tiesą“ platina kur 
nori, bet ne socialistų susirinki
muose. Lauk juos!

ti ant choro “komunistišką dik-I ten vyrai netik laiką praleidžia, I komunistai 4ai daro -
taturų.“ Tatai, žinoma, negale-, bet ir pasitaria apie streiko rei- I galima. Užtat ap
jo patikti choristams. Kilo nesu
tikimai. Ir dabar choras randa
si arti galutino suirimo. —A. A.

kalus.
gaujos.

ant Moulterstri

Darbo Laukas
Pittsburgo lietuviai ko

vos sukuryj.
šnipų gaujos. — Streiko bėgis.
— Soho liet, draugijos šelpia 

streikierius. * x

PITTSBURGH, Pa., spalių 24.
Jau virš mėnuo laiko kaip ir 

Pittsburgho lietuviai dalyvauja 
toje milžiniškoje darbi
ninkų kovoje streike. O loji 
kova kaskart darosi vis žiaures
nė ir atkaklesnė.

Stręikieriai nors ir vargo spi
riami ir baisiausiai |>ersekioja- 
mi. yra pasiryžę laikytis iki 
laimėjimo. - „

Stilvorko baronai su Valdžios 
pagelba vartoja žiauriausias ir 
biauriausias priemones prieš 
streikierius.

šnipų

Soho dalyje,
čio man žmonės pasakojo: šičia, 
pas mus, šnipų tai knibždėte 
knibžda ir slankioja apie musų 
stabas, sekiodavau kiekvieną 
streikierių žingsnį ir klausyda
mi ką streikieriai kalbasi. Ne 
vien tie šnipai, kad sekioja strei 
kiurius, bet jie daro ir visokias 
provokacijas, tai sukeldami kur 
riaušes, kaip tai buvo Braddo- 
cke, o paskui versdami kaltę 
ant streikierių, arba kaip Youn- 
gstown, Ohio, padegdami na
mus netoli Mcssino, arba padė
dami bombas ant geležinkelių, 
ir paskui su spaudos pagelba 
meta visą kaltę ant streikierių, 
tikslu, kad privertus valdžią 
griebties dar aštresnių priemo
nių prieš streikierius. Todėl 
streikieriams yni patartina sau- 
goties provokatorių, nes ne kas 
kitas, kaip provokatoriai kursto 
streikierius prie sukilimų ir ki
lų nederamų priemonių. Strei
kieriai budėkite! •

Leninas sako: “įneš labai ge
rai žinome* kad buržuazijos ra n 
koše ir dabar dar pasilieka pir
menybė.“ Bet tas pats Leninas 
pirmiau sakė, kad Rusijoj jau 
“socializmas.”

P. Standi* komunistų laikra
štyj rašo: “nužeminot iki že
miausio laipsnio J. B. Šukienę, 
kaipo “Moterų Balso” redakto
rę, taip pat “Laisvę“ ir patįs sa
ve, talpindami tokius purvus.“ 
0 tie “purvai“ buivo Šukienės 
draipsnis apie intrigantus iš 
komunistų lizdo.

Atitaiso Žvairas
įdomių paliudijimų

Akis
že- minus ir ateik pas jj ,o jis vieną apžiūrėjimą suteiks nemokamai.Pasiskaityk

Chirurgas.Gydytojas ir

Kurtumas ir užimąs galvoje.
Slogos yra viena didžiausių kurtumo ir galvos ūžimo priežasčių — 

sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vielą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
chstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oms pasiektų vidurinę 
ausį ir suvirpintų ausies bubnelį ,o- ______ _______ ___ r_____ ___
re vilnimis, šitos vilius atsimuša į sinis būgnelis gali būti visai svei- 
ausies Dugnelį ir suvirpina ji, šitie kas (nors prislėgtas) ir ausies ner- 
gi virpėjimai nervais nunešama au- vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, kurtumo stovis pasiekiama laipsniš-

i nėra oro spaudimo lygsvaros ir kai, bet daugleyjc atsitikimų jis už- 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar eina trumpu laiku po smarkiam per- 
jspaustas ir todėl negali virpėti I šalimui, 
lengvuose atsitkimuose balso vil
nims užgavus jį, 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. šita kliūtis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna ' ?

Užimąs glavoje ir ausyse.
šitas užimąs būva visokis — gie- 

užia, spiegia, ar Šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patėmijamu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir galinus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkurtimas bus pilnas. Au-

da

takams užsikimšus. šitas visiško

, Slūginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persisaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
lik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi. anksčiau ar vėliau, žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

•A DSC

Juokingi atsitikimai.
Vieną vakarą Birutės choras 

nuėjo į Mokslo Draugystės na
mą laikyti savo repeticijos. Vos 
tik dainininkams suėjus į svetai
nę ir uždegus šviesas, tuoj prie 
svetainės durų atpuolė banda 
policistų su patrol vagenu, bet 
pamatę, kad ne mitingas, o dai
nos, tai pasidairė, pasiklausė, ir 
vėl išėjo savais keliais nieko ne
pešę.

Antras atsitikimas buvo spa
lių 18 dieną Birutės choras bu
vo parengęs koncertą, tad vėl po

nu“ kitoj siauroj gatvėj dabojo 
koncertą, kad nepavirstų į strei

J. Baltrušaitis rašo, kad 
užmiršęs savo švilpavimus apie 
Naujienų langus, kur pirmiau 
buvo rašęs. Nabagas! Kokia 
o trumpa atmintis pasidarė? 

Kaip pesirkrikštijo į kotmunis- 
tus, tai ir atmintis sutrumpėjo. 
Jis kitą sykį užmirš ir kuomet 
komunistu virto.

Paukštys susirietęs tvirtina, 
kad Socialistų Partija išbrau
kus LSS-gą. Bot visi gerai žino, 
ir Paukštys žino, kad Sąjunga 
buvo tik suspenduota. LSS. kuo 
pos, kurios nepasidavė “lydė- 
rių” diktatūrai, tos ir dabar te-

prie LSS-gos. Supraskit, 
minsi: kad mus išbraukė, 
mes tvėrėm kitą partiją — 
munistą. — Untanis.

•tei
tai 

ko-

Visuomet Pas Mus Krau
tuvėje po Ranka Siutai 
ir Overkotai Naujausios 

/ Mados
Dabar pats geriausias laikas pirktis. Didžiausias 
pasirinkimas, geriausias padarymas ir žemiausio
mis kainomis overkočiai nuo $20 iki $50; Siutai nuo 
$25 iki $60. Taip-pat didelis pasiskyrimas vyrams 
kitokio apsitaisymo ir čeverykų.

Vaikams siuteliai ir overkočiai nuo $6 iki $15. Visų 
dydžių.

nieko nepešė.
Tai matote, koks padėjimas 

Pittsburgho streikierių.
Lietuvių draugijos šelpia 

streikierius.

Soho dalyje visi lietuviai 
streikuoja, tad per savo draugy
stes remia streikierius ir jau ga-

The Bridgeport Clothing Co
3246-48 S. KALSTEI) STREET

draugijos:
LMD. aukavo $100.00.
APLA. 7 kp. — $150.00..
Soho Liet. Kooperatyviška 

Draugija $100.00.
Birutės choras rengia vakarą 

streikierių naudai ir yra mano
ma, kad ir kitos lietuvių drau- 
gijoos pribus su pinigiška pagel 
ba dėl streikierių netik Soho da- 
lyj, bet ir visoje apielinkėje. Tai 
yra pagirtina ir pavyzdinga ir 
dėl kitų kolionijų.

— S. Bakanas.

J. Baltrušaitis rašo, kad 
kovojąs už socializmą-komuni- 
mią. Kam dar jis mini “socia
lizmą”. Ar kad pagražinus sa
vo komunizmą tuo žodžiu?

Matysit, kad komunistai pra- 
lės protesto rezoliucijas rašyti 
prieš J. B. už prikergimą prie 
komunizmo žodžio socializmo 
žodį. Kaip geri katalikai bijosi 
*rieko minėti velnią, 4arp ko
munistai bijosi vadinties socia
listais ir minėti tą žodį.

Ir vieni ir kiti — fanatikai.

jis

Socialistų viešame susirinki
me buvo vienas kdmunistas- 
fa na t i kas. Jis labai nbrvavosi. 
Bet nedrįso savo “mandrumo” 
viešai reikšti. Maniau, kad jis 
serga. Bet kiti paaiškino, kad 
jis sergąs komunizmo liga:

—Nesenai jis buvo vytis. Kei 
kė socialistus. Dabar komunis
tas irgi keikia socialistus...

^Užjaučiu kurčius žmonės.
■ “Buvau sykį kurčias ir žinau ką 
:tas reiškia. Kentėjau eilę metų tu
rėdamas slogas, ir gaudavau 'jas taip 
tankiai, kad nei nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 
mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra- 
alžių mažai patėmyjau, bet po kiek
vienos slogos buvo blogiau.

Tankiau bandžiau savo girdėjimą 
pagelba laikrodėlio ir pastebėjau, 
kati girdėjiihas mažėja.

Tuo kuku 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. J ieškojau priežasčių ir 
metodų padaryti normalę cirkulia
ciją akyj.

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

Vieną dieną gydžiau kurčią. Ir 
maniau, kad suradus būdų, kaip 
'nors, sugrąžinti normalę cirkulia
ciją i tą vietą, kur yra liga. Pradė
jau dirbti, ir pamačiau, kad tas daug 
gelbsti. Suradau taipgi, kad aš tu
riu vartoti gyduoles gydymui kata
ro. Kad padarius ilgą pasaką trum
pa, pasekmingai gydžiau katarą, 
kurtiuną, ir galvos užimą, Laikę 
mano 23 melų gydymo, aš išgydžiau 
tuksiančius ligonių, 
gydyti visus kurčius 
toda gydymo 
Yra atsitkimų, kad ausies bubneliai 
ir kitos dalis taip yra įžeistos, kad i 
nėra vilties išgydymui. Daugelyj 
tokių atsitkimų galima pagelbėti, bet 
ne išgydyt. Kuomet matau ligą 
ir egzamenuoju, galiu tikrai pasaky
ti, ką galiu padaryti ir visuomet 
duodu teisingą patarimą.

Neklausykit tų kurie jums pasa
koja, kad jūsų kurtumas bus visuo
met ir negalima pagydyti. Daug 
žmonių kurie buvo kurti daug metų, 
gali visai būti išgydyti, arba galima 
jiems pagelbėti, kad jie bus užganė
dinti ir galės užtektinai girdėti, kad 
susikalbėjus.

Jeigu jūsų kurtumas mažas, neri
zikuok. Neduok ligai užsisenčti ir 
laukti ilgai: savaites, mėnesius ir me 
tus. Geras girdėjimas suteikia daug 
smagumo ir laimės. Kurtumas, tai 
■yra nelaimė kiekvienam.

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

Vaikų Adenoidaj.
Adenoidai yra labai paprasta 

1<ų 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. Carter išima 
adenoidus.

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car
ter turi savo budy, 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 užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
site tiesiomis akimis kaip ir kiek
vienas. Žvairos akjs yra pažemi
nai i negalė . Ir jos .netik paže
mina, bet dažnai taipgi \susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

Migdalinės gilės^(tonsilai).

Išimama ir išgydoma specialiu 
budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos?

jūsų akims, ar gal 
čia yra jūsų pro-

Chicagos dr-as

Pastabėlės

Nemaniau iš- 
—< jokia me- 

negali padaryti to.

hgą

vai-

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

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

i

Pcrkrikštiii-komunistai rašo: 
“Kiekvieno susipratusiu darbi
ninko yra svarbiausia užduoti
mi stengtis nedaleisti suorgani
zuoti sočial-buržujams sąjun- 

I gos.”

Dr. Carter išgelbėjo biznierio akis. 
Chicago, iįov. 9, 1919. 

Daktarui Gateriui:
Pranešu publikai sekamą dalyką, 

kuris paeina iš gilumo* mano šir
dies. Kada gimiau, mano akjs bu
vo geriausios. Kuomet užgaunu iki 
3 m. amžiaus, akis pasidarė kreivos 

, ...... . . J ir buvo tokios kol aš dasigavau ligjie busią kalėjime, kaip rapor- j)r, Carterio. Buvau tada 25 m. am- 
tas rodo, dar nenuėjus jiems ka ,žiaus. Pirm to buvau pasitarti su 
lėjiman, o jau jų dalykui išleis-! V'vertfa’’ pa,arimal 
ta $10,814,56. Kaip kam ir gra 1 
sinimas ktdėjimu gerai. Kanki
nio vardą įgauni ir daug pinigų 
tai “intencijai“ praleidi.

Tie “silpni kūneliai,“ kurie 
žadėjo sukelti revoliuciją, kaip

Chicagos dr-as Carter turi išdir
bęs sau vardą visoj šalyj kaipo akių 
specialistas.

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjom kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Tarpina- 
inąjį lengvą gydymo budė ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

Chicagon ugnagesis linksmas duk
ters džiaugsme.
Chicago, 111., Nov. 6, 1919.

Gerbiamas Dr. Carter:
širdingai ačiū jums už pagydymą 

iniisų dukters.' Kuomet mes ėjo
me prie jūsų, abejojonte ar galima 
bus išgydyti ją, nes ji buvo kreivo
mis akimis nuo kūdikystės. Mes 
negalėjome jos siųsti mokyklon. 
Musų šeimynos daktaras priskyrė 
jai akinius ir gyduolės vartojo plo
vimui akių, bet niekas negelbėjo.!

Ji buvo sveika, bet kreivomis a 
mis i rnemokyta, todėl, kad vic 
niai daktarai neiko negalėjo jai i 
gelbėti. F 
namo verkdama, nes vaikai vadino 
ją “kreivaakių“.

Dr. F. O. Carter, 120 So. State St. , , . , (
Chicagoj, išgydė jos kreivas akis | at terui.J° pagelbėj ą

1)* r L t m rfcif1b/\ ♦vrtilf’/AC DAT

tik gali būti.
Pirm to aš buvau bandžiusi ke-

tfr
■ ..vO«..vjw j«. pa-

Daug sykių ji pareidavo1

..._P-nios Pirie (Carson Pririe & 
Scott firmos) tarnaitei atitaisė žvai- 

I ras akis, kuomet kitiems daktarams 
tas nepavyko..

Aš esu labai dėkinga daktarui 
j man.

Mano akjs buvo žvairos per 25 me
tus, bet dabar jos tokios tiesios kaip3 miliutas be skausmo.

vui, kati mes radome Dr. Carterį.
Lai jis gyvena ilgiausius metus tar
pe musų.

Kiekvienas .skaitydamas mano Šį daktarų; vieni gydė, kiti pritai-
K. . . .t b A < J/nii Iir LJt nminvolzniA fisipranešimą jei netikėtų, lai kreipiasi j 

į mano namus, 605 So. Albany Avė, 
ir lai pamato mano dukterį ir aš 
kįekvienam pasakysiu kiek man 
tavo pirmiau, kol pasiekiau

kaš 
D r.

Ačiū jums daktare dar sykį.
, _..................... _ ‘j, Camp No. 5

Albany Avė.
Ugnagesis Geo. Keble,

605 So

užimo ir

už

Išgydė nuo galvos 
kurtumo.

Gerbiamas Dr. Carter. - Aftiu 
tai kq jus padarėt man. Keletą i
tų buvau visai kurtus dešino ausę, 
o kas dar blogiau, visuomet galvoj 
ūžė. Užimąs buvo visuomet, bet 
kariais labai didelis būdavo. Tan
kiai negalėjau naktimis miegbti: 
dar blogiau buvo kuomet turėjau 
šalti. Po trumpo jūsų gydymo, ke
letas metų atgal, aš linksmai prane
šu, kad mano girdėjimas atsinauji
no ir užimąs galvoj 
turėjau daug sykių 
nebeatsinaujino.

kė akinius, kiti nupasakojo, kad aš 
negaliu pasitaisyti, kadangi, vienos 
akies raumenis esą suparalyžiuotos, 
o vienas 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-rų Carter ir to pasekmėj mano a- 
kįs yra tokios geros kokios tik ga
li būti.

Vienintėlis 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.

dingo. Po to 
Šaltį, bet liga

A. Frazicr.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas 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 Reumatizmo 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 sa
vaitė po buteli Salutaras, Bittečia, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myhstų gc- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUpON J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.
rimu iiii

Lietuvoj eina laikraštis “So
cialdemokratas“ — ne.pąkęnčia 
mos organas musų Immuhis- 
Lanis ir kitiems atžagareiviams.

O mes, socialistai, svąįkinsim 
“Socialdemokratą,“ kaipo^savo 
tikrą draugą.

Issaac Don Levine rašo į 
“Daily Ncvvs“: “Nuo proletaria
to diktatūros, sovietų valdžia 
sparčiai žengia prie niilitariš- 
kos diktatūros. Militaristai da
bar valdo viską.“ Tai toks Leni
no “komunizmas.“ — Untanis.

i Vienų vakarų pamačiau laikraš
čiuose Dr. Carterio apskelbimų su 
rekomendacijos laišku; nuspren
džiau pabandyti, šį sykį laimėjau. 
Ir labai esu užganėdintas. Du me
tai kaip mano akjs išgydytos. Ir 
aš patariu kiekvienam kreivaakių! 
kreipties prie Djr. Carterio. Del 
platesnių žinių galit rašyti arba a- 
teiti į mano krautuvę.

Su pagarba,
F.niil John. 4347 Lincoln Avė. 

Muzikos instumentų pardavinėtojas.

Išgydė nuo kreivy akiy.
Chicago, III., Sept. 4, 1919. 

reilę metų buvau kreivomis a-Pe
klmis kol pradėjau gydytis prie Dr. 
Carterio. Malonu man pranešti, 
kad tapau išgydytas visai. Reko
menduoju kiekvieną 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 syki 
pamačiau Chicagos laikraščiuose 
Dr. Carterio apskelbimą. Atlankiaiiy 
jį tuojau. Jis pataisė man akis be 
jokio skausmo į trumpą laiką. Tai 
buvo du metai atgal. Jokio vargo 
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 save 
vaikų akis su pagelba mano metodo.

Dr. F. O. CARTER
BESISUKANČIOS ŠVIESOS

Vienos duris į šiaurę nuo 
Fair krautvės.

IŠKABA

120 So. State St.
Turiu užffmęs višą antrų aukštą, iš 

Valandos 9 iš ryto,

Chicago, Illinois
10 kambarių: operacijos, gydymo,pailsi o ir Y-’Ray cbcaminavimb kūn- 
6 vakare, Nedaliomis nuo 10 iki 12.
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siais Lietuvos laisvės prie
šais. O tautininkai tiktai 
pazurza ant jų laiks nuo lai
ko, bet smarkiaus pasista
tyt prieš juos nedrįsta . Net 
ir po to, kaip oficialiai kle
rikalų ųjasiutiniai susidėjo 
su “išgama” Gabriu, musų 
tautininkai nerado savyje I 
drąsos pertraukti su jais 

$6.oo “diplomatinius” ryšius: — 
i.'S5 dėl šventos vienybės.3.50

1.45 
.75

12
50

$5.00 
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1.25 
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S4 oo Permažai

Lietuva ir mes
“Naujienose”

Ko nori klerikalai, aišku 
visiems. Juk dar taip nese- 

02 nai jie nėrėsi iš kailio, gin
dami savo vienminčius Lie
tuvoje, mėginusius paversti 
Lietuvą “krikščioniškai - 
konservatyviška monarchi
ja” ir kvietusius Lietuvon 
kunigaikštį Von Urachą. 
Lietuvos valdžią jie kriti-) 
kuoja tode1. kad ji yra jiems | 

i atžagareiviška, 
permažai kunigų pajungta. 
Jie geistų, kad visa Lietuva 
sulįstų į šv. Petro delmoną 
Alės, kurie i/'matome Lietu
vos valdžios ydas, negalime, 
žinoma, kritikuoti ją tokiais

jau daug argumentais, kad musų po
karių buvo kalbėta apie zjcija žmonių akyse susi
tvarką Lietuvoje. Į šį nu
merį įdėjome ilgą straipsnį 
tuo klausimu, perspausdin
tą iš “Socialdemokrato”. Ji
sai yra pirmiausia tuo svar
bus, kad jį parašė žmogus 
(išreikšdamas, žinoma, ir, 
savo draugų nuomonę), ku-' 
ris mato dalykus ant vietos 
ir pažįsta juos daug geriaus, 
negu mes, gyvenantįs už 
tūkstančių mylių nuo Lietu
vos. Todėl mes rekomen
duojame jį ypatngai musų 
skaitytojų domai.

Mes, nors neturėdami pil
nų žinių apie Lietuvos padė
tį, stengėmės užimti skirtą 
poziciją sulig jos. Ta pozi
cija skiriasi nuo tų pozicijų, 1 
kurias užima trįs kitos mu
sų srovės.

Mes nepritariame tauti
ninkams, kurie giria-garbi- ■ 
na visa, ką tiktai padaro ar- ‘ 
ba sugalvoja tuolaikinė Lie- I 
tuvos valdžia. Tautininkų 
obalsis yra “Nepriklausoma 
Lietuva dabar arba nieką- i 
dos”. Per nepriklausomy-' 
bes reikalą jie nemato nie- - 
ko; nemato net skirtumo ke-* - . ------ v -
lių, vedančių prie jos. Jeigu ^os> nenorb kad Lietuva bu- 
jie tikisi gauti nepriklauso- savita, nuo svetimų tautų 
mybę Lietuvai iš didžiųjų valios nepriklausoma yalsty 
valstybių malonės, tai jie ie^ geidžia, kad Lietuva 
da visas pastangas prisige- patektų po Rusijos bolševi- 
rinti toms valstybėms — už- kų globa, nors ir beteisio 
miršdami, kad tautos lais- “burdingierio” padėjime. Be 
vės pamatas turi būti jos to, kad šitokie norai pries- 
pačios apsisprendimas, o ne taraują tautos apsisprendi- 
svetimų šalų valia. imo principui, jie da šiandie

Panašiai jie protauja ir a- Yra pavojingi ir praktiškos 
pie vidujinę Lietuvos politi- politikos žvilgsniu: Rusijoje 
ką. Lietuvos nepriklauso- j.uk Įabai lengvai gali neto- 
mybės gavimui svarbu yra, ligoje ateityje paimti viršų 
kad lietuviai stotų už tą rei- reakcionieriai; būdama 
kalavimą kuogrieščiausiai. i “ant burdo” pas rusus, Lie- 
Iš šito numanymo tečiaus tuva tuomet vėl pataptų de- 
tautininkai daro išvedimą, spotų verge, 
jogei visi lietuviai privalo 
dabar visame kame eiti iš- Lietuvos valdžios; mes kri- 
vien. 0 kad tokia vienybė tikuojame ją. Bet musų kri- 
butų, tai jie nori, ir čia ir t’ika yra \ isai kitokia, negu 
Lietuvoje, prašalinti iš lie- klerikalų arba komunistų, 
tuvių politikos visokį p^rty-|Mes kritikuojame ją iš at- 
viškumą, prašalinti oficialių žvilgio esančių Lietuvoje są- 
Lietuvos atstovų kritiką ir lygų- 
tt. Tiktai “remti” ir “rem
ti”, 
vęs.

Šitokia tautininkų takti- voje. Jų raštai, kurie da- 
ka naudojasi klerikalai. Lie- bar jau ėmė pasiekti mus, 
tuvoje jie smelkiasi, kiek padės mums dar aiškiaus 
drūti, į visas valstybės ir vi- nustatyt savo poziciją. Ta- 
suomenės įstaigas; didina da mes rasime ir būdų pa- 
kur tik galėdami savo įtaką dėt musų draugams, kovo- 
ir tvirtina savo pozicijas. A- jautiems tenai už geresnį 
merikoje jie uoliai tveria sa- būvį ir geresnę atetį Lietu- žmonės, kurią daugelis griežtai 
vo, organizacijas ir renka* iš vos darbininkų. suprato ir išmoko daboti savo kūmą.

maišytų su klerikalų pozici
ja. Todėl keletas savaičių 
atgal mes su panieka atme
tėme klerikalų sėbro, Gab
rio, šukavimus prieš Letu- 
vos vajpzią?

mes negalime stoti į 
vieną eilę ir su musų vadina
mais komunistais. vJie ne
pripažįsta tautos apsispren
dimo principo. Kada šių me 
tų pradžioje ginkluoti bol
ševikų pulkai įsiveržė į Lie
tuvą, tai mūsiškiai bolševi
kai džiaugsmu nesitvėrė; o 
mes pasmerkėme tą įsiver
žima. Musų komunistai ne
pripažįsta demokratybės. 
Jie stoja ne už tai, kad Lie
tuvą valdytų pačios liaudies! 
išrinktoji valdžia, o kad ją 
valdytų jų vienminčių parti
ja, nors ir mažumoje būda
ma į ir kad ji tenai, nors ir 
durtuvu, steigtų tą tvarką, 
kurios jie nori. Tokia poli
tika, musų giliausiu įsitiki
nimu, butų ne išganymas 
Lietuvos darbo žmonėms, o 

I pragaištis.
Musų komunistai, paga-

Taigi i es negarbiname

Tokiu-pat keliu, kaip mes 
nesiginčijant tarp sa- matome, eina ir musų drau

gai socialdemokratai Lietu-

! Musų tvarka.
! —... u........ .

Kalbėdami apie lenkus, kurie 
[puola Lietuvą arba kolčakus, ku 
rie (lt ruošiasi ją pulti, mes bal 
šiai šaukiame, kad Lietuvos de
mokratinei tvarkai gręsia dide- 
liausias pavojus. Bet ar mes jau 
turime tą demokratinę tvarką? 
Tenka klausti to, nes įvairus I mon eilėn gula.ant biednuome- 
“demoknatai“ iš dešiniojo musų I nes. Miestuose, o žiemai atė- 
vidaus fronto baro, ypač tie, I jus ir kaimuose bus daugybė be- 
kurie savo laiku tiesė Urachui I darbių, nuskurusių, vadinasi ir 
kelią Lietuvon, šiandien nušvi-1 alkanų. Nė laikinoji vyriausybė, 
tusiu veidu šaukia, kad jau esą-1 nė pati visuomenė nepajiegia 
me, ačiū Dievini, iškovoję nepri-1 paimti globon pagailos reikalin 

įklausomą dembkratinę Lietuvos Į gų ir daugelis jų nematydamas 
respubliką. Panašiai sako liet Į vargams galo, ranka moja ant 
ir dabartinės vyriausybės atsto-lvisų demokra'tirdų respublikų, 
vai. (širdingai ilgėdamies senųjų^ ca-

Mums, darbininkams, visa da | ro gadynės laikų, 
bart i nė musų tvarka tiek pana
ši į tikrai demokratinę tvarką, 
kaip ant greitųjų sukrautas lau
žus panašus į gerai pastatytą 
muro rūmą. Kad tame lauže iš 
visų plyšių pučia reakcijos vėjas 
ir politinis reumatizmas šim
tus darbininkų klasės kovotojų 
varo ožio ragan, apie tai mes 
gerai žinome.

Teisybė, įvairiose musų gyve
nimo srityse jau senokai eina 
kuriamas valstybės darbas. Ap
siginti nuo priešų sudaryta ka
riuomenė, kad ir jauna, bet jau 
mušanti juos. Yra mokyklos, 
teismai, savjiriildybki,ų įstaigos; 
važinėjame savais gclžtyeliais, 
mokame mokesnius, saugomi 
savos milicijos. Bet teisybė ir 
tai, kad bedirbdami tą kuriamą 
darbą mes dažnai ne tiek tvar
kome gyvenimą, kiek jį šiukš
liname.

limkim, pavyzdžiui, kad ir 
musų vietos reikalų tvarkymą.

apskričių valdybos ir tarybos 
tvarkosi nuo pat pradžios be jo
kio pieno, savaime, vietos žmo
nių noru, supratimu ir pastan
gomis. Daugumas jų atsidarė 
vokiečių okupacijos-reakcijos 
metu, vaduojant tuomet įsiga
lėjusiems klerikalams ir dažnai 
pateko į ūkininkų randas. Kur 
jos steigėsi pasiliitosavlis kraš
tui nuo bolševikų, tuomet kabo
jo ant darbininkų, geresniam at
sitikime, komendantų sugniauž
ta kumštė, blogesniam—kalėji- 
inas ir net mirties pavojus. Tuo
met tikri “tėvynės gelbėtojai“ 

segė kiekvienam socialistui ir 
net demokratui bolševiko var
dų ir kaipo tokį be kokios cere
monijos varė iš visuomenės dar 
bo palėpin slėptis. Pačios savi
valdybės buvo ne tiek renka
mos, kiek skiriamos. Todėl da- 

tis, kur darbo žmonėms atstovai! 
ja valsčiuose ir apskrityse drū
tieji ūkininkai, net ir dvarinin
kėliai, arba šiaip neaiškaus 
plauko visuomenės spėkųlian-

Bet savivaldybės įstaigos nesu 
dlar<^ musų gyvenime išimties. 
Imkime mokesnius. Jie nesu
tvarkyti ir dėstomi tol gražu ne* 
pagal žmogaus turtą. Jeigu ir 
išdėstomi, tai imami kaip ap
skrities viršininkas teikias; ar
ba kaip patiems mokėtojams pa 
tinka. . .

Musų liaudies mokykla visais 
atvejais tebestovi nuplyšusiu 
stogu ir išdaužytais langais. Tru 
ksta joms tinkamų mokytojų, 
mokslo programa dažnai nenu
statyta, trūksta vadovėlių, mok
slą ir patį mokytoją dažnai pri
žiūri klebonas-gcradėjas, bied- 
nuomenės vaikai likę be kokios 
pagelbės, ir nedali mokyklos 

lankyti. Visuomenės mokyk
los tik pastaruoju laiku ima va
duotis iš klerikalų globos, pa
maži virsdamos valstybinėmis; 
bet šiuo tarpu jos prieinamos 
vien pasiturinčiųjų vaikams.

Tebestovi neliestas didžiau
sias musų krašto klausimas — 
aprūpinimas žeme bežemių ir 
inažfeižeinių. Tie nedideli dar
beliai, kaip kelių dvarų skirsty
mas, — tai tik jūron lašas, mi
nioms, kurios laukia žemės, 
kaipo pamato naujam gy
venimui pradėti.

Musų įstaigose veda darbą

a.NAUJIENUS, CfiIe«K«M IU-
teisių, bet iki šiol da nesupran
ta ir nemoka eiti savo pareigų. 
Dažniausia nėra kam jų prižiū
rėti, sustabdyti, pastatyti juos 
vieton, arba jeigu yra, tai nepri 
žiuri, ir tie visuomenės tarnai 
lengvai virsta jos ponais, ne- 
blogesniais už caro gadynės vai 
(liniukus.

Karas išardė, sunaikino ir ap
sunkino gyvenimų. Ta našta pir

Tas ilgesys butų visai patei
sintas, jeigu dabartinė mųsų 
“respublika“ butų respublika. 
Laimė, to nėra. Visa dabartinė 
musų gyvenimo tvarka lai tik

Ižas, ant greitųjų ir bukinai su- 
I ramstytas. Pas mus tuo tarpu 
I viskas laikina: konstitucija, 
Į laikinas prezidentas, laikina vy- 
| riausybė laikini įstatymai ir lai- 
I kinas turi būt dabartinis musų 
vargas.

I Jau senai metas dėti pirmieji 
pamatai tvarkingam ir tikrai dc 
mokratiniam musų krašto su
rėdymui, neatidėliojant turi hut 
sušauktas Steigiamas Lietuvos 
Seimas. Neatidėliojant turi 
būt perrinktos demokratiniu bu- 

| du valsčių ir apskričių tarybos 
Į ir valdybos. Seimo ir naujų sa
vivaldybės organų vedamas turi 
įeiti naujon Lietuvos darbinin
kams tinkanion vagon visas mu 
sų gyvenimas.

Turi. Bet tikrai demokratinis 
krašto surėdymas neįvyks sa
vaime. Ne tik visokie grobuo
nys iš šalies, bet ir visos pasitu
rinčiųjų klasės ir jų rėmėjai 
vengs gyvenimą demokratinti, 
geruoju nesiduos stumiami iš 
dabartinių vietų. Demokratinę 
Lietuvos respubliką gali iškovo
ti tik Lietuvos demokratija. Lie 
tuvos darbininkų klasė pirmoj 
eilėj. Jau ruošiami rinkiniai į 
Steigiamąjį Seimą ir vietos sa
vivaldybės įstaigas. Tai ir 

vos už musų artimiausius sieki
mus. Ljefuvos dori > i n i ulei i 
Glaustomis tvirtomis eilėmis su 
darykite vidaus frontų iškovoti 
ir demokratinei respublikai, 
kaip jau esate sudarę tvirtų gin
kluotų frontų apginti musų kra
što sienoms.

( “Socialdemokratas“).

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas..

True translntion filed \vith tbe post- 
inaster at ChicAgo, III. Oct. 30, 1919 
as reųutred by the act of Oct. 6,1917 

j ŠKOTIJA.

Gląsgow. — [Macdonald apie 
Bullittą]. J. Ramsay Macdonald 
Neprigulmingos Darbo Partijos 
vadas, atiduoda tinkamą pagar
bą Williaiin C. Bullitlui už jo 

[ raportą, išduotą Jungtinių Vals
tijų užrubežinių reikalų komi
tetui. Macd'onaldo atsiliepimas 
tilpo laikraštyj “Forward“. Jis 
ten aprašo susitikimus su Bul- 
littu; įspūdžius, kuriuos padarė 
į jį Bullitt ir teisingumą jo pa
reiškimų kas dėl talkininkų at- 

I sinešimo į Sovietų Rusiją. Apie 
I kapitalistinlių laikraščių tvirti
nimus, kad Bullitt meluoja, 
Macdonald redakciniame straip 
snyjo štai ką sako:

“Premjerui pritariant Bullittą 
kaltinama melavime. Ir tokie 
laikraščiai, kaip “Daily Chro- 
,utele“ ir “Pall Mali Gazette”, 
kartoja tą šmeižtą ant visų kam 
pų. Tečiaus aš drąsiai tvirtin- 
nu, kad tas redaktorius, kurks 
yra apsi|xtžinęs su tikrąja daly
kų padėtimi, ir nežiūrint to, 
kaltina Bullittą sužiniai me
luoja. Premjero žodžių vertė, 
nelaimei, taip jau nupuolė, 
kaip kad vokiečių markė. O kad

vienaip, o kitą — kitaip, tai
tas parodo jo politikos el'asliš- zacijos, kviesdamas visą tą nu

žymėtą laiką išnaudoti galingai

RUSU A.

Stockholm. — [čičerinas per
spėja Angliją]. Čičerinas, Rusi
jos sovietines respublikos komi 
sąrąs, pasiuntė Anglijos vyriau- 
sybei protestą. IVo testuojama 
prieš žiaurų apsiėjimą su rusų 
imtiniui s Archangelske čičeri
nas, tarp kita ko sako: “Sovietų 
valdžia rado reikalinga atimti iš 
anglų nelaisvėn paimtų ofiede- 
rių kai-kurias privilegijas. Ži
nodami anglų valdžios indefen- 
rentiškumą link kentėjimų tų 

I rusų, kurie neremia kontr-re- 
voliucijos, mos buvome privers
ti pavartoti aštresnių priemonių 
apsėjime su anglų oficierais, 

kurie randasi Maskvoj. Tatai gal 
paskatins Archangelsko vyriau
sybę žmoniškiau apsieiti su mu
sų kareiviais, jeigu jie nori, kad 
mes geriau atsineštuime į jų 
ofifdcrius. Tečiaus Sovietų 
valdžia kuogeriausia apsieis su 
kareiviais, kurie priklauso prie 
darbininkų klesos. Žinoma, iš
ėmimas bus daromas tiems, ku 
rie liuosu noru stojo annijon, 
kad kariavus prieš mus.’’

| PORTUGALIJA.
Bostonas. [Bolševizmas ple

čiasi Lisbone]. Apie tai, kokiu 
nepaprastu spartumu Portuga
lijoj o ypač Lisbone, platinasi 
bolševizmas, — rašo laikraščio 
“The Christian Science Moni- 
tor“ korespondentas. Tarp kita 

I ko, jis sako:
I “Bolševikų drąsumas yra ste
bėtinas. Procesijos civilių žmo
nių, kareivių ir jūreivių ’marša- 
vo gatvėmis viduriu traukdami 
‘Internacionalą* ir šaukdami 
Tegyvuoja Sovietų respublika/ 
Visi tie būriai sustojo ties atža- 
gareiviškais laikraščiais ir pri
darė jiems nemaža nuostolių. 
Jie užgriebė daugybę laikraščių 
ir sudegino juos. Policija visai 
nekliudė jų.“

Toliau korespondentas rašo a- 
pie tai, kaip laikraščių darbinin
kai grųsino pųskelbimu d'idla- 
piams streikų, jeigu tik Poortu- 
galijos Darbo Federacija, ‘Bath- 
ala bus persekiojama. Ir jie iš
tesėjo savo žodį. 14 didlapių 
teko darbininkų. Didlapiai 
rinko šiek-tiek skebų ir jų 
gelba išleidi nėjo lapelius.

Toki dalykų padėtis tęsėsi 14 
dienų, kol ant galo, liko susilai
kyta su darbininkais. Bet nespė
jo pasirodyti pirmi didlapių Ici-

ne
są-, 
pa-

gelcžinkclieČių streikas. Dėka 
tam streikui laikraščių cirkulia
cija liko sutrukdyta.

ANGLIJA.

Londonas. — [laikraštinin
kai neatsilieka]. Anglijos laik
raštininkai prisidėjo prie visa
tine darbininkų judėjimo. Jie 
taipgi pareikalavo pakėlimo 1(M) 
nuoš. algos sulyginus su prieš
kariniu laiku. Žurnalistų insti
tutas Birminghainc pareiškė lai 
kraščių savininkams, kad delei 
pragyvenimo brangumo algos

tuojInstituto konferencija 
rekomenduoja pradėti vesti de
rybas. Tečiaus šie dalykai pri
valo būti išpildyta be derybų: 16 
valandų darbo savaitė ir trįs sa
vaitės vakacijų.

Partijos Žinios
Socialistų Partijos Nacionalis 

Ofisas: 220 South Asland Bou- 
levard, Chicago, III.

Nacionalis Sekr. — Otto Bran 
stot te r.

AMNISTIJOS KAMPANIJA.

pildomasis komitetas savo po- 
sėdyj nutarė padaryti visose Jun 

panijų dėl paliuosavimo politi
nių kalinių. Amnistijos kam
panijai tapo nuskirtos ištisos 
keturios savaitės, pradedant 
nuo lapkričio 16 d. ir baigiant 
gruodžio 15 dienų š. m. Tuo rei
kalu pildomasis komitetas iš 
leido atsišaukimų Į visus social- 
stus, į visas darbininkij organi- 

agitacijai dėl paliuosavimo poli
tinių kalinių.

“Kuomet frakcionieriai sten
giasi ištraukti draugus IŠ 
Partijos,“ sakoma atsišaukime^ 
“tai mes, socialistai, pasisteng- 
kinic ištraukti savo draugus iš 
kalėjimų?’

Pildomasis komitetas ragina 
visas socialistų ir darbininkų or 
ganizacijas per visą amnistijos 
kampanijai paskirtą laiką reng
ti visur masinius susirinkimus, 
priimti tam tikras politinių ka
lnių pasliuosavimo reikalaujan
čias rezoliucijas ir* siųsti jas 
šalies prezidentui, vyriausiam 
prokurorui, savo valstijų sena
toriams, kongreso atstovams ir 
vietos laikraščiams.

Socialistų partija rengia ir 
tinkamos amnistijos kampani
jai literatūros, tam tikrų lapelių, 
kurią masinių susirinkimų ren
gėjai galėtų plakais parsisiun- 
dinti ir juos tarp žmonių sklei
sti.

Visa ta kampanija — kalbėto
jų siuntinėjimas, literatūros 
prirengimas, spaudinimas ir ek 
spcdicija, žinoma, partijai bran 
gini apsieis; o kadangi partijos 
iždas beveik tuščias, nacionalis 
pildomasis komitetas atsišaukia 
į socialistus, — į pavienius ir 
į jų organizacijas, — kad jie 
stengtųsi mezliavomis ir kolck- 
tomis pinigiškai jiartiją parem
ti.

Skaitytoju Balsai
išreikštas šiame skęriuja 

nuomones Redakcija neatsako.}

KODĖL MES NUTILOME?

Jau antri metai, kaip LSS. ei
na “revoliucija.“ Per tą laiką 
mes, socialistai, galėjome įsiti
kinti, kad musą organizacijoj ir 
kuopose susitarimo su “kairia- 
sparniais“ nebebus; tečiaus dau
gelis musą vis dar tikėjomės, 
kad tokio stebuklo vis dar galės 
įvykti:

Kad “kairiaspamiai“ (dabar 
“komunistai“) šmeižė ir nieki
no socialistus, mes kentėm ir lau 
kėm. Bet galų-gale jie taip įsi 
drąisino, kad kuopų susirinki
muose ėmė nebeduoti mums, 
socialistams, balso, o ant galo 
metj-t laukan iš LSS. kuopų. 
I>ar daugiau, jie ėmė grūmoti, 

kad, reikalui esant, pavartosią 
dar fiziškos spėkos prieš socia
listus, kuriuos jie, norėdami dis
kredituoti, pravardžiavo social- 
patrintais, kapitalistų bernais, 
buržujais, etc.

Mes žinome, kad šimtai musų 
draugų po kt'lioliką metų išbu
vo LSS.-gos nariais. Per kelio- 
liką metų jie dirbo darbininkų 
klesos idėjai, budindami darbi
ninkus iš nežinios, šviesdami ir 
organizuodami juos. O vienok 
dabar, visokie vėjo papučiami 
elementai, prisiplakę lietuvių 
socialistų organizacijon ir pasi
vadinę save tai kairiasparniais, 
tai bolševikais, tai komunistais, 
žodžiu, patįs nosižinodami kas 
esą, bet turintįs begėdiškos drą
sos ir palinkimų smarkauti ir 
ardyti darbininkų solidarumą, 
visokiais budais niekina tuos 
draugus ir galų gale pasiryžo 
panaikinti visai musų Lietuvių 
Socialistą Sąjungą, o jos visą 
turtą pasiglemjžti savo steigia
mąja! “komunistų sąjungai.“

Darbininkai ir darbininkės 
visi lietuvių socialistai! Šitokia
me mūsiškių - “kairiaslpamių“ 
ar “komunistų“ sauvaliavimui 
mos turime pasakyti: gana! 
Taip toliau eiti nebegali. Lietu
vių Socialistų Sąjunga yra lie
tuvių socialistų, lietuvių susi- 
pratusiąjų darbininkų ię/ darbi
ninkių organizacija, ir kaipo 
tokia ji turi būti. Jų metą me
tais veiklas darbas, metų metais 
sudėtas turtas turi pasilikti jos 
— Lietuvių Socialistą Sąjungos 
nuosavybė. Liet. Socialistų Są
jungos nariai ne tik turi teisės, 
bet ir priedermes apsaugoti sa
vo turtą nuo uzurpatorių, pasi
vadinusią save ‘komunistais” ir 
savo naujų organizaciją pava
dinusių “Lietuviu Komunistą Sa 
junga.“

Kefvergas, Spalio 30 d.^ 1919

Lietuvių Socialistų Sąjungas 
turtas negali priklausyti tiems, 
kurie išsižadėjo socializmo prin 
cipų ir galutinų jo siekinių, o 
nuėjo tarnauti darbininkų kle
sos priešams, kapitalistams. Nes 
tų renegatų “revoliucijos“ kelia 
mos socialistų organizacijose, 
pjudymas vienų darbininkų 
prieš kitus, ardymas jų vienybės 
yra ne kas kita, kaip tik tarna
vimas darbininkų priešams.

Tatai, laikas, kad visi darbi
ninkai ir darbininkės, visi LSS. 
nariai, kuriems rupi darbininkų 
išsivadavimas iš savo prispau
dėjų jungo, stotų darban. Lai
kas, ir būtinas reikalas, pradėti 
griežtą kovą su darbininkų klai 
dintojais, su tais anarchistiniais 
gaivalais; laikas nuplėšti nuo jų 
veidų “komunizmo“ kaukę ir 
parodyti juos tiemis darbiniu- < 
kams, kuriuos jau jie spėjo su
klaidinti, tikroje dienos švieso
je. — šešėlis Baltasai.
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KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakar Naujienų Apžvalgoj pa 
skelbėme “SocHaldomokrato“ 
adresą taip, kaip jis buvo pa
duotas pirmame to Lietuvos so
cialdemokratų organo numery j. 
Nepastebėjome, kad antrame jo 
mumeryj pėduodama jau visai 
kitas adresas, būtent: Kaunas, 
Ukmergės plentas No. 22a, bu
tas 4, Lithuania.

I Kazimieras Gugis Į
I . ADVOKATAS

Į VedavU6kiusrtikalua,kaipkrtfninaUikno3e j 
J taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

vi^įįus dokumentus frpopieras.

R Namų Ofisas: Miesto Ofisu: f
d >123 S. Kalstei: Si <27 N. Deerbarn St. 
y Ant trečių luoų 1111*13 Uaity Bldg.

Tel, Drovcr 1310 Td. Centrai 4411

Jei sergi reumatizmu.
Turčium turėti po ranka Sloano Li- 

nimentų nuo gėlimu ir skausmų.

Kam laukti didelio skausmo, gėli
mo, varstymo nuo oro pakenkimo, 
raumenų skaudėjimo, strėnų diegimo 
ar dieglio šone, kuomet, turint po 
ranka Sloano LinimenU galima juos 
prašalinti ir būti volklum ir tin
kamu?

Be trynimo, nes jis susigeria, pa
tepk ištiktųjų dalį šiandien. Paste
bėk, kaip greitai malonus palengvi
nimas ateis. Sloanor LinimentH's 
negalėtų turėti daugelio tūkstančių 
>»avo draugų visame pasaulyj, jei jis 
nedarytų gero. Tas reikia atminti. 
Gaunamas visose aptiekose — trijų 
lydžių —' didžiausias yra pigiau
sias. 35c., 70c.. št.10.

Sfoaix*s
Kirti meni

Keep iihandy f

Pinigais už

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

\

KrauseVatstijinisTaupymo 
BANKAS

1311 Milwaukee Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

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 We.st 6126

> t........................... ..........

DR. C. K. KLIAUGA
Dcutistas.

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

vakare Phone Canal 257^

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome Knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomija, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikaleuda- 
ini katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

j.uk


'K ■
JIEM IIL

Lietuviu Rateliuose.
LAIŠKAI Ift LIETUVOS

NAUJIENŲ OFISE.
Neujienų ofise yra atėjusių iš 

Lietuvos laiškų šiems asine- 
nims:

Mietai Kamila, 2
komiui n kas Pstrąvišius

Sofia Pužauskas ŽuiLanhbB, 22 kp.; R Kxinunaka3,
Julius ir Kazimieras Balchiku- 138 kp.; V. Shileika, 138 kp.; 

nai gali sužinoti apie savo brolį J. Buragaš, 22 kp.; Juoz. Mar- 
Joną, buvusį Vokiečių nelaisvėj, kus, 81 kp.; J. Mickevičių, 81 kp.; 
pas D. Millerį, 2107 W. 21st PI., J. šmotelis, 137 kp.; Kaz. Kip

šas, 174 kp.; V. Pačkausikas, 81 
kp.; AJLb. Rudinstkas, 138 kp.

—» Sdkr. A. Liutkus.

pas D. Millerį, 2107 W. 21st PI., 
Chicago.

Katalikai turėtų sukrusti ir 
priversti savo vadovus tuojaus 
pasiųsti surinktus pinigus Lie
tuvon badaujantiems žmonėms.

— Plotnikas.

NORTH SIDE
CICERO

HŪFFMANO 
MOKYKLA

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

1117-39-41 North Kobay St. 
Arti Milwauk«e Avė.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui' vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms yartonflms,

no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelGmis ar vogonais. Tel. 
Main 2833. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
1 lf So. WMer St Chicago. III.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

S323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau »

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

111 inr<l lwri 7
EUROPEAN AMERICAN BUREAU

A. Petratis & Co., Managcrs,
Chicago, III. 

svieto dalis ir parduoda 

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

Utarninke, Kct- 
Nedėliomis nuo 9

LSS. 138 kp. susirinkimą* 
Spalių 25 d, LSS, 138 kp.

kė savo BUdirinkimą J, Nirffa 
svetainėj, 1500 S. 49th Avė., ku
riame tapo padaryti keli svarbus 
nutarimai visos LSS. reikaluose, 

i Kuopa nutarė, kad LSS. pil
domasis komitetas butų peror
ganizuotas ir tuo tikslu padavė 
referendumui sekamus įneši
mus:

Rinkti referendumu LSS. Pil
domąjį Komitetą, kuris paskiaus 
paskirs laikinį sekretorių-verte-

Atšaukti nutarimą, kad pik* 
domusis komitetas turi būti ren
kamas iš Brooklyno ir apielin- 
kės. Tuo pildomojo koniiteto 
apskričiu paskirt Chicagos a- 
pielinkės miestelius.

Sušaukti nepaprastą LSS. su- 
važi avimą vasario men. 1920 m. 
Dieną nuskirs laikinis I>SS. VIII 
rajono kuopų komitetas. Vieta 
suvažiavimiui — Chicago.

Kartu tapo nominuoti kandi
datai į LSS. pildomąjį komitetą. 
Nominuota šie draugai:

J. Čeponis, 4 kp.; J. Juknis, 
138 kp.; P. M/diorius, 81 kp.; 
A. Ripkevičia, 81 kp.; A. Liut
kus, 138 kp.; A. Kazlauskas, 4 
kp.; St. Strazdas, 22 kp.; Dr. A. 
Montvidas, 81 kp.; V. Butvilas, 
81 kp.; V. Kundrotas, 4 kp.; A.

BRIDGEPORT
L. G. D. 17 skyriaus susirin

kimas.
d. Woodt
33 ir
D. 17
Narių

sve-
Limo gatvių 
skyriaus su- 
atsilankė vi- 
kad jie visi

Ib. 
1b 
Ib.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuviu Gydytojau fr Chirurgas 
Rcselande: 10906 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. \yood St. 
'lik Ketvergų vakarais dtto 7—0 

'Telefonas, Yards 723.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

Mes užlaikome pilnai viso
kių tavoru, atsakomų laik- A 
rodčlių, 14 k. aukso, šliubi-J® 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

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

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

laivakortes.
Padaro visokius NOTARUALIŠKI’S 

portu.s i tas šalis į kurias jau galima 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia 
tu dykai. < *

VALANDOS: Kasdien nuo 0 iki 6 po pietų.
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 v. vakare, 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

P. K. BRUGHAS
t

Žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus
patarnavimas.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

Spalių 21 
tainėj, prie 
buvo L. G. 
sirinkimas.
sai mažai, rodos, 
butų kur baloj dingę.

Dr. Graičunas pranešė, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
apsiima pagelbėti visoms nuvar
gintoms tautoms, bet su sąly
ga, jei ir pačios tautos irgi gel
bėkis save. Iš to jis išvedė, jog 
Am. Raud. Kryžius išreiškia, 
kad Amerika pripažįsta Lietu
vai savyvaidą; tai, girdi, paro
danti sąlyga, jog ir pati turi gel- 
bėties. Toliaus pasakė, kad jau 
susitvėrė 58 skyriai Liet. Gel
bėti Draugijos ir ragino visus 
darbuoties kiek kas gali, kad pa
gelbėjus musų nuvargintai tė
vynei. Jis išdalino visas dabar- 
tinevS aukas ant skaičiaus Chi
cagos lietuvių ir atrado, kad ne
bus nė po 25c ant žmogaus, o 
kad yra aukavusių po $100 ir 
$50, tad reiškia, kad daugelis 
lietuvių visai nėra aukavę. ;

Po Dr. Graičuno kalbos vie
nas narių pastebėjo, kad drau
gijos viršininką’ turi daugiau 
skaityties su nariais ir pildyti 
narių reikalavimą siųsti pinigus 
i Europon. Kada, sakė jis, nariai 
*.urenka ir prašo, kad tuojaus 
pasiųsti, tai valdyba nekiau
ro ir laiko pas save pinigus. Jis 
pats surinkęs $80 ir butų dar 
dauginus surinkęs, jei nebūtų 
iškilę tokie nesusipratimai sdun- 
liinc pinigų. Jis prašė nebeda
ryti to ateityje ir kaip tik.bus 
nors pora šimtų dol., tuojaus 
siųsti Lietuvon.

Paskui skyriaus sekretorius 
davė kiekvienam nariui laišką 
nuo centro valdybos, kad nunei- 
tų tuos laiškus savo draugystes 
susirinkiman ir perduotų sek
retoriui perskaitymui. Laiškuo
se prašoma, kad draugystės pri
sidėtų su aukomis.

Skaityta laiškas iš ary- 
žiaus nuo Lietuvos valdžios Dr. 
Kuliui ir (lekuojama' jame už 
prisiųstus 12,000 frankų. Laiš
ke taipgi pranešama, kad slau
gytojų (nursių) Lietuvoj nerei
kia, bet reikėtų kokių trijų dak
tarų.

Po to vienas narių pakėlė klan 
simą apie klerikalų Raudonąjį 
Kryžių ir jo surinktas aukas. 
Jis klausė delko klerikalai ne
siunčia Lietuvon surinktų pi
nigų, kur jie yra dabar reika
lingiausi, bet laikosi pas save. 
Buvo tariamasi kaip priverst 
klerikalus išsiųsti tuos pinigus 
Lietuvon. Paaškėjo, kad kleri
kalai griežtai atsakę: tai ne jū
sų biznis, mes |xitįs žinome ka
da ir kam siusti pinigus.

Aukų susirinkime įplaukė

Tūlas laikas atgal R. Ž. Kliu- 
bo susirinkime tūli nariai įnešė, 
kad Kliubas įrengtų vakarinę 
mokyklą savo nariams. Ir rink
ta komisija ir pradėta j ieškoti 
vietos ir mokytojo. Vėliaus 
prie šio sumanymo prisidėjo ir 
North Sidės Draugijų Sąryšis. 
Komitetai veikiai dėjo visas 
pastangas, kad kuogreičiausia 
pradėjus darbą ir atidarius mo
kyklą. Bandyta gauti vietą 
viešojoj mokykloj, bet mokyk
los užveizda pareikalavo, kad 
butų daugiau mokinama anglų, 
kalbos, o ne lietuvių, bet kad 
buvo susirašę mokiniai, kurie 
nori mokyties tik lietuvių kal
bos ir aritmetkos, tad prisiėjo 
nuo tos vietos atsisakyti. Paga
lios surasta North Sidc Viešojo 
Knygyno svetainėj, kurią palai
ko tas pats North Sidės Draugi
jų Sąryšis.

Mokykla, žinoma, yra visiems 
raikalingą, bet kibk ji sutiko 
klinčių iš pusės mokinu tūlos 
svetimtaučio mokyklos. Tie 
mokiniai, nors sakosi esą už
baigę augštesnę mokyklą, bet 
pavydi mokslo dėl mažiau pra
silavinusių draugų, arba, jie no
ri prasilavinti, tai, girdi, tegul 
lanko tą kitą svetimtaučio mo
kyklą, už kurią jie su Visa dū
šia agituoja, nors ji ne visiems 1 
yra prieinama. Darymu kliūčių 
organizuojamąjįd mokyklai 
ypač pasižymėjo J. S., kuris vi- 
sfais budais stengėsi atkalbinti 
užsirašiusius narius, skelbė, kad 
musų sutvertoji mokykla gy
vuos tik keletą savaičių ir 1.1. 
Sarmata butų taip daryti, ypač 
“inteligentams”, kurie visur šū
kauja: “I finished high school 
irom A to Z.” —Xx-Mokinys.

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, InHuvMZos, pasirodymo ženklai.

$12,00.

I Saugokite Savo Akis

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verto, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
AtdarJ'kVdieŽ nuo’^f ‘ J- G- SACKHEIM & CO. 
Ularninkais, Ketvcrgnis 1335 MILWAUKEE AVĖ.
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

Reikia tarti keletą žodžių a7 
pic tokius negražius klerikalų 
darbus Renka pinigus, žadėda
mi pasiųsti juos nukentėjusioms 
nuo karės, o paskui tuos surink
tus kelis tuksiančius dol. Laiko
si savo kišenių j c, visai neįmany
dami jų siųsti Lietuvon, kur pa 
gelba dabar yra taip reikalinga, 
kada žmonės kuo ne badu mirš
ta. Žmonės deda pinigus su vii 
čia, kad jie eis sušelpim,ui skur
stančių jų brolių, bet tuos pini
gus paskui kunigai laikomi. Ko
dėl? Girdi, valdžia “nekataliki
ška“. Bet žiinonės tuos pinigus 
sudėjo ne valdžios gelbėjimui 
nuo bado (ji tam tikslui aukų 
išreikalauja), ų kad sušelpus 
paprastuosius žmones, kurie dar 
ir dabar tebėra ir alkani ir ap- 
piplišę. Jiems šelpti yra duoti

ii

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILI.INOI8.

ir pačių katalikų. Toks darbas 
yra tik bjaurus prigaudinėji- 
mas žmonių ir prigavingu budu 
traukimas iš jų pinigų savo po
litiškiems tikslams. Kur jųsų 

sąžinė, klerikalai?

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur? Manų 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pnsėkmės.

Gydymas visu akių, aus»ų no
sies |r gerkles Itgn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 6 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-4US lubos, virš Plutt’o aptiekos I 
« TMuykite j mano parašą. •

▼ahndos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 ▼ai. ryto iki ,12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumenhal

Nepriimk kitokiu pamainymu arba 
pamėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER O CO.
326-330 Broadway - - New York

f

ištrink gerklę ir kiūtinę su

PAINEKPEtLERIU
irt pridengi krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas Šal
tis iŽBivystytu i pleurisę, pneumonijf, 
influeuzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Čiandieiif> suu parankiausi 
oje aptiekoje 1‘aiu-Erpellerlo. 86e. ir 
66c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

oju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalinometer. Y- 
patinga domu at 
kreipiama į vai

ką*. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nadiliouua, nuo 9 iki 12 dienų 
4149 S. Aabland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

KTU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dyk?

B«. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Ysrdtj 687

PAJIEŠKAU savo moters Proxidos Mikėnicnės kuri prasišalino nuo 
manos Spalio 11 dieną, išsiveždama su savim mergaitę 10’4 mėnesių. 
Mergaitės vardas Helena. Pinigų išsivežė $1,800.00. Plaukai jos tamsiai 

alus mėlynos ir linksnio budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu
dcl kokios priežasties prasišalino!. Kas pirmiau praneš, apie tokią ypatų 
tam duosiu $25.00 ir visas išlaidas apmokėsiu. Taipgi pajieškau Antano

Atsišaukite šituo 
adresu. PO V. MIKĖNAS, 4920 Baring A ve, East Chicago, Ind.

UŽMUŠ® JAUNĄ LIETUVI.
Automobilistas buvo pabėgęs, 

bet paskui pasidavė.
Užvakar vakariop einant sker

sai Archer Avė. prie Stcramen- 
to Avė. tapo sunkiai sužeistas 
automobilio jaunas, 17 m. lie
tuvis Jonas Raustas, 4343 S.'
California Avė. Sužeistąjį tuoj gc]tOni, 
nugabenta į Jeffąrson ligonbu-( 
tį, bot ten neužilgo mirė.

Automobilistas gi suvažinėjęs
žmogų, nesustojo, bet nudūmė Marcejuno 25 metų amžiaus, ant dešines rankos ant vieno piršto nčrd
savo keliais. Tik vakar į Nem nago. Juodi plaukai, rudos akis. Nešiodavo akinius.
City policijos stotį atėjo Paul
Dougberty, 3206 W. 65th PI., 
kuris pasisakė, kad jam važiuo
jant Archer Avė. prie Sacramen
to Avė. jis jautęs kad automo- ]Cf]jnu advokatūros ofisą į Hay Bųil-

..............  ’ ' pas 6-los ir Washington gatvių. 
'Taipgi pranešu, kad pagal Sangamon 
Kounto Advokatų nutarimą ofisai 
užsidaro sukatomis po pietų ir vaka
re; tadgi, mano ofisas bus dabar at
daras iki Balandžio\ mėnesio nuo 

71 tos vai. iki 8-tos vai. panc/lėlio ir 
pčtnyČios vakarais. Ofiso telefono 
numeris dabar yra, Main 5u7L Re-1 
zidencijos telefono numeris, 6701. '

p PRANEŠIMAS
j šiuomi pranešu publikai, kad per- 

bilius susi trenkęs, bet kad butų ding, viršuj Hulett’o aptiekus, kam- 
sužeidęs ką nors jis nepatemi- ‘ - -
jęs, tik paskui radęs radiatorių I 
sulankstytą ir prakiurusį, o kad 
skaitęs laikraščius, jog toj vie
toj sužeista žmogų, tad neatė
jęs pasiduoti policijai. Jis areš
tuotas.

POLITIKIėKIUS NUTEISTAS. 
Bandė papirkti liudytojų prieš 

Vinco Bigelio užmušėją.
Thornąs Dart, 3834 Parnell 

Avė., buvęs saliuno partneris 5 
svaido aldermano Joscph Mc- 
Donough, užvakar prieš teisėją 
Hebei liko apkaltintas bandyme

Jis tapo nuteistas šešiems me
nesiams kalėjimo už paniekini
mą teismo ir gal būt vėliau dar 
bus patrauktas teisman už ban
dymą prikalbinti prie neteisin
go liudijimo.

Prieš jį liudija Murgareta Pel- 
džiuvienė 3651 Wallace St., ku
ri buvo pašauta pernai Metro
politan Stale Banke, kada ant 
to banko užpuolė plėšikai. Kar
tu tapo pašautas ir delei to mi
rė kasicrius Vincas Bigei is.

Plėšikai Krank Quigley ir WH 
liam Fox tapo vėliau suimti ir 
apkaltinti žmogžudystėj. Kada 
buvo renkami prisaikintieji tei-r 
sėjai, prie jos priėjęs Thomas 
Dari pasiūlė jai $300, jei ji

po Bigųlio užmušėjas, bet, kad 
ji nesilųti tikra apie tai. Ji tuo
jaus pranešė prokurorui apie

(Seka aut 6 pusi.)

IS1DOR YACKTIS
Lietuvis advokatas

Springfield, Illinois.1

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi-! 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimų, 
akių skaudėjimų, Reumatizmų, Pa-1 
ralyžių. Nevirškinimų ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dykai.

VALANDOS:
Nuo 5 iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 
9 iki 6 po )>ietų.

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

Telvpltonc Lawnda1e 961.

DR. W0CHLEK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

Valandos nuo i iki 3 v. po piet 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergų vakarus.

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—4 po piet ir 6—7 vak.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas !r Labaratorlja: 162E W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—C ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3351 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pie^

yrišku Drapanų Barbenai r
i Teisingas apsiejimas. Garantui)* 

Teisingas apsiėjimas. Garantui)-;
tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki-'

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

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų. 

Mos taipgi turi 
nu* tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi tinime ke 
lėtą augšlos klesos j 
phonografų, kuriuos Į 
mes parduosime i._ 
bite pasiūlytą kainą, 
už tiri kad mes turi-Į 
me pratuštinti vietą, i

JEI GYVINATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAMA 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rnšvkite tuojaus. 
prisiunčiami: už dyka. į 
WESTERN FORNITURE STORAGE.’— 
2810 \V. Harri^on SI. Chicago, TU. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

nu neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios slailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 ild $45,00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siūlai ir ove.rkautai $1.00 iki 828.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiaii.
Vaikų siūlai $5.00 ir aukščiau.
/Pirkite sau overkuutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė- 
'”2 lj nežymiai vartotų siutų ir ovei- 

kautų $8.50 ir augščiau.
Full dres.s, 

ir tt. $10,00 ir aukščiau.
Atdara kas ' akara.s iki 9 vai vak, 

Nedėliomis iki 6 vai. vak. 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

• S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., 

įsteigta 1007
—r— ■' ........... -.-j' ,

Nedėlioj visi i Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

----------------------------- !-----------------
..................■■■ 1 ■■————i

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensinglon Avenue
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
imu., ni.in 1 ............................................ ....... 11 ■ 1 —

tuxedo, frock siutai,

Suimto

Chcia^c.

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

Tel. Boulevard 160, 
Namai: 2914 W. 43 St.

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

6:30 iki 8:30 vakarais.
Nedėliomis 9 12 rytais.

T



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

siūlymą kyšio ir Durt liko su
imtas ir dabar turės atsėdėti še
šis mėnesius, jei nedaugiau, ka
lėjime.

Bogė, kad pagelbėjus motinai.
Irene Kuffel, 1616 W. Supe- 

rior St., yra tik 11 metų am
žiaus, bet jau tapo sugauta va
gystėj. Ir ji priispužįsta prie 
vagysčių. Bet ji vagusi, kad pa 
gelbėti savo sergančiai motinai, 
kuri yra ilgonbutyj ir kuri pa- rinkimas įvjks subatoj. lapkričio 1 
lito i.-.nbo 11 -nvvniL n Hrn ' » Aušros svet., 3001 So. Halsted SI., liko nanue 11 mažų \aiki> (H t-( Pra<12ia 8 vaI vakjirc 
na yra vyriausia), kuriuos rei-1 malonėkite susirinkti 
kia maitinti. Vagystėmis ji ir daug reikalų aptarti, 
maitino visą tą didelį būrį vai
kų. Ji galbut bus pasiųsta į 
(House of Good Sheperd pn

NAUJIENOS, Chicago., Ik. Ketvergas, Spalio 30 d., 1919

(hidros Lietuviu Sodaii»tv Ap- ASMENŲ JIEŠKOJ1MA1 , REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 
I šyictos Kliuhas rengia labai žingeidų 
ir pamokinantį referatų. Referuos d. 
P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Referato tema: "Kaip įvesti Socializ- 
iro tvarkų" Referatas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 2 d., Meldažio svetainė ir. 
2242 W. 23 PI. Pradžia 1:30 vai. po

I pietų. Ateikite visi
i Kvieįia Chicagos Lietuvių Socialin

ių ApivietON Kliubo Komitetas.

PA.IIEŠKAU savo pusseserių Onos 
ir Ludvlsės. Rekščiulų. BoŽavos kili
mo, Simno gulino, Suvalkų gub. 
Girdėjau gyvūno Larkasvannoj, Pa. į 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą.

1739 So. Halsted SI., Chicugo, III.

MOTERŲ MOTERŲ

MOTERŲ

IŠTIKIMOS merginos prie lengvo 
namų darbo \Vinnetkoje; skalbt ne
reikia; gera vieta, smagus kumbu- 
rys; pastovus darbas; geru transpor- 

. tąi’ija; turi suprasti angliškai. Teie- 
' t'Jnuok \Vinnelka 1490, arba ('.entral

REIKIA DARBININKŲ ! PARDAVIMUI
VYRŲ PARSIDUODA bučernė ir groser- 

č lietuvių apgyventoje vieloje,

žastis pardavimo — lui iu du bizniu 
noriu persikelti i vienų. F. A. L. 
161 <8 So. Union Avė.

Roseland. — Aušros mokyklos an
glų kalbos klesos mokiniai susirinki
te* šiandie, 7 vai. vakare į mokykla, 
10900 Miehigan Avė. Bus mokytojas.

— Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSlllANDAVOJA kambaris su 

elektros šviesa, netoli llutnbokil 
Parko. Atsišaukit pn.:

3240 Augusta St., 2 lubos

LSJL. 1-inos kp. mėnesinis susi- IšRENDAVOJIMUI

PRIE ABELNO DABBO 
DIBTUVĖJE, BESIMOKINAN
ČIOMS MES MOKAMIC GERĄ 
MOKĖSI'! IR PAKELIAME 
’i UOJAUS KAIP TIK PRA
MOKSTA. SUKATOMIS IKI 12

4. , , . . VAL. DIENOS. UŽKANDŽIAI(t kambariai, su vatui pn.'32l7 
So. Union Avė. .

A.J. KVEDARAS 
.12-19 So. Halsted

KEIKIA DARBININKŲ

VAIKŲ

BERNIOKŲ

VYRŲ
IReiM® Vyra

ItCsaUlbim
Skyrium

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apg\- 

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

Visi nariai 
nes turime 
—Valdyba.

Brighton Park. — I SP. 174 kuopos 
str trinkimas Įvyks ketverge 30 d. 

j sp: lio, 7:30 vul. vakare, A. Maženio 
1 S. Kedzie Avė. Draugai 

malonėkite susirinkti
— Organizatorius

i svet., 3834 
Į ir draugės 
laiku.

Turbut nusižudė.
Vakar Jasksoh parke rasta 

lavonas Dr. T. V. Dupuy, 1155
E. 62 St. Manoma, kad jis nu-J z , ....... .................. ,
sižudė delei Ligos, sale jo gu<-4trimvijų delegatai malonėsite susi- 
lėio revolveris ■ rinkti laiku, nes yra daug svarbių

reikalų. — Sekr. F. Kaziulis.

North Sidės Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin- • 
kimus įvyks ketverge, spalio 30 d„ 
kai ) 7:30 vai. vakare. Viešo Knygy-1 
no svet. 1822 \Vabansia Avė. Visų

Atsišaukite pas TEIKIAMI BE PELNO, ŠVIE
SUS IR SVEIKI DIRBAMIEJI 

_ _______ KAMBARIAI. GEROVĖ IR
ANT BANDOS ,ATEIKITE PASIRENGE

Gra/.'<.i ištaisyti kambariai, Pi- nn)ATI
GIAI. 3 fialai po 4 kambarius o v,e- JHIVD li
nas fialas 3 kambariai; išeinamoji 
vieta vidui. Atsišaukite luojiiu 

715 VVest 16 St. — 2rų lubų

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
MERGINŲ 

ir
Nuteisė kalėjimai! unijos 

agentą.
Mielinei (U nibre Ha Mike) 

Boyle, biznio agentas Chicago 
Eleectrical Workers unijos tu
rės eiti kalėjimai!. Iš federalio 
distrikto teismo pareikalauta, 
kad jis pasiųstų Boyle vieniems 
metciinis kalūjhnan, o jo bendrą 
Baymond ('.leary'60 dienų. Būv
iu jau nuo seniau priteista užsi
mokėti $5,000 už konspiraciją 
kliudyti pirklybai, kada unija 
vedė kovą prie ne 
darytas mašinas. Sakoma, kad Kenosha, Wis. — Nedėlioj. iapkr. 
tai buvęs suktas biznio agentas, ~ ^a*P - VM^,U9. pietų Schlitzo jr Lituose skyriuose. 
, . . , . .... .. , svet. pyks prakalbos klausimu: ... i. , .
Kokių nemažai pasitaiko neun-j fcaip įsigyti tautiškų svetainę Ke- Siuntinio skyriuose vielos 
kainai sutvarkytose unijoje ir'noshoj? 
nemažai prisiplėšęs kyšių iš kon 
traktorių grąsinimais pas juos 
paskelbti streikus. Tvirtinama, 
kad tokiu būdu jis į 8metus su
rinkęs $350.000.

Lietuvai Gelbėti !)r-jos 3 Sky
rių is susirinkimas įvyks ketverge,' 

’spii'io 30 d., 8 vai. vak. 1). šėmaičių 
■sve ., 18 ir Union Avė. Visi lietuviai į 
kvi čiami atsilankyti susirinkimai!, 

i yra svarbių reikalų apkalbėjimui.
—Valdyba.

S t ..A. II Apskričio susivažiavimas

k.d.

C®m]psmy 
Ine.

2221 So. Halsted Street

JAUNŲ MOTERŲ

Pilnam

Daliai laiko

rtuitu miiju 
' imi jis tų pa-

Mal mios kuopos teiksitės prisiųsti 
delegatus nuo 10 narių vieną (pagal 
Ap>kr. Įstatus) Gerbiamieji delegatai 

I priimkit ant laiko, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui.

—> II Apskričio Sekretorius
M. Juška

| Kaip įsigyti tautiškų svetainę 
.noshoj? — Kviečiame vietos lietu
viu*. gausiai susirinkti. — Komisija.’

Daktaras pasišovė.
Dr. Christian Kachelmacher, i 

48 m. iš Fargo, N. Dax., specia
listas akių, nosies ir gerklės li
gų vakar pasišovė savo kamba
ryj Plaza vieŠbutyj. Priežastis

nervrį suirin^is. Jis, lydi-! 
mas kito daktaro atvažiavo i 
Battle Creck sanatorija. Dabar'* ‘ . iyni ligonbutvj i<r turbut mirs.

J. linų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko K Ii ubo statomo veikalo “Litvo- 
mai ai” repeticijos būna kiekvieną 
M*r< dos vakarą. 7:30 vai. vak. Mark 
Wt) te Sųuare svet., Halsted ir 30 gat.I 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku, j

Komitetas

Padėjo bombą.

dėjo bombą prie “milionieriaus 
laikraščių pardavėjo” Daniel 
Delionardes namo, 725 S. Loo-

VYRŲ
PREKINĖS VIETOS

PARDAVIMUI batų šapo, y iv,s 
mašinerjios ir intais;. mui. Kaina 
$',50. A'likite vakare.

C. WALTER, 
2654 V.’iillace St., Chicago.Reikalaujame: nedidelio skai

čiaus atsakomų, energiškų vy- 
rųt kurie kalba svetimas kalbas, ’ 
diibti su mumis ir pavartoti sa- PARDAVIMUI — Savininkas pur
vo gabumus sąryšvj SU musų duoda rytinį kampą 3158 So. Union 
bizniu nirlvžnn iu noi-zviL.iL.ii Avė., mūrinis štoras ir du pagyve- bizniu. Dirbdamas JHitikalau- njinaj. Rcndos neša $71 į menesį 
ji pašvęsti viso laiko. Re ikalau-J Kaina $8200. Pusė įmokėti. Ateik 
įama ir lietuvių. Kurie bus ai- in,s savininkų, 6601 So. Hennitage

NAMAI-žEMĖ

Vaikų 16 melų amžiaus ar se

nesnių užsisakymams dėti, pun

dams vynioti, pirkiniams stižy- 
. - i • ............ sakomi ir kuriuos mes priimsi- 1 ’_____ _meti ir kitokiam darbui musų ,. . . L

me, gali pradėti tuojaus ir užsi
dirbti gerus pinigus iki metų pa- rinis‘namas 
baigai. Ateikit nuo 10 iki 1 vai. ‘prie 53 gatvės

prekių skyriuose.

SIUNTINIAMS

PREKIŲ SKYRIUOSE

BARGENAS
PARSlDUOD.A naujas didelis mu- 

>, 5249 So. Troy St. arti 
" i, su akmens porčiais,

I /’ z. t o i visi trimingai ir asla kiaurai aržuo-
ryto, ar nuo 6 iki 8 vakare. Klau- ; |Ot Namas turi Indi parduotas grei-
skit ADOMO MARKŪNO, Eie- m laiku, nors pigiausiai. Troy Street

• v,i. . . i, o.-r 17. , vra antra gatvė į rytus nuo Kedziei tuvių Skyriuje, Roorn 817 l’irst \ve. Miiintįs vištas ir karvę laikyti
čia ras geriausių vietų.

CHAS. Z. URNICK,
154 \V. Randolph St., Room 19

. National Bank Bklg., 68 
iMonroe St.

\V.

Prekių Siuntimo ir Dirbtuvės 
Skyriuose.
Prekių skyriui vietos .

Pirkinių peržiūrėjimas, 
pundų vyniojimas, \J
užsisakymų dėjimas musų

REIKALAUJA MERGINŲ
Vyresnių kaip 16 metų am
žiaus, lengvas darbas dirbtu
vėj^ prityrimas nereikalin
gas; Tuokės lies $14 i savaitę

Skirstymui ir kraustymui siun-  
linių freilu ir ekspresu. --------

Paikuotlojų, darbininkų, trokte- • 
rių ir krautuvinių darbininkų.

1 Pastovios vietos. Gera mokes
tis pradžiai. Puiki proga pakė- REIKALAUJAMI 
linini. Valandos nuo 8:00 iki žięs^ karpytojų^ geležies 

4:45. Subatomis iki pietų.

patyrusių gėle
> karpymui

. geležiniame skrepjardvj. Kreiptis 
tuojaus į COHN IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

KARBATKŲ, ŽAISLŲ, 
VAISTŲ, AiySADAIKCIŲ

J engvas švarus įdomus 
darbas musų popierinių 
s k ry n učių d i rb I u vej e, 
legamtinų dirbtuvėje, 
sieninės popieros fabrike

Pastovios vielos. Prityrimas *
nerei kati ngas. Gera mokestis 

( hieagos Lietuvių Vyrų Choras pėdžiai. Valandos 8:00 iki 4:15. 
stato keturių veiksnių dramą —”Be- Subatomis iki pietų, 
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų ■ 
draugijų nerengti tų dieną vakarų, i 
kad neužkenktute mums.

Chicagos L. V. Choras’ 
_______________________________1~l .Homan Avė. ir Arthington St..

: Pajieškojimai-------------------
I ASMENŲ J IEŠKOJIMAI ~

Sears Roehuclk 
and Co.

sprogdama suardė visą namo, 
priekį ir pridarė daug nuosto
lių visoj apielinkėj, 1x4 nieko 
nesužeidė.

Juodrankiai iš Danieliaus rei 
kalavo $10.000.

P U IEŠKAU savo švogerio B. Jo- MERGINŲ 
nuLičio; Jis paeiną iš Kauno gub.. Ifi jkj 2) me(n 
Basimy pavieto, Kelines valsčiaus, ......,,
Dykšių siūi. Girdėjau pirmiau gyvu- LEN(A\AS SVARUS 
no New Yorke. Meldžiu atsišaukti, DIRBTUVĖS DARBAS 
turi i labai svarbų reikalų. . e

ST. EITMONTIS | PRITYRIMAS
32011 So. Wullace St., Chicago NEREIKALINGAS

HEYWOOD BROS.
& WAKEFIELD

2624 W. Taylor St.

Sears Roebuck 
and Co.

.Homan Avė. ir Arthington St

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ
DARBININKŲ S E N G E L E ŽIŲ 

KIEME
711 W. 15 PLACE

REIKALAUJA. VAIKŲ

REIKALAUJA DVIEJŲ
KRIAUČIŲ, 

ATSIŠAUKTI TUOJAUS
751 \V. 32nd SI.

BARGENAS tam, kas tuoj 
pirks prie 2110 So. Wentworth 
Avė. inurinį namą dviem augš- 
tais, 5,-6-6 kambariais. Kaina 

$ 1,000.00
WILL J. BELL 
Išimtinis agentas

69 VVashinglon St. Telefonai 
. Randolph 3543 — Central 2579 
per 22 metu po šituo adresu

Į VYRŲ reikalauji. — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18-th Street,

1 REIKALAUJA molderių ir moki
nių į liejyklų už 100 mylių nuo Chi- 

j vagos; gera mokestis ir gyvcni'no 
■ -sąlygos.

Atsišaukti pas p. KUMMER 
640 W. Lake St.

BARGENAS
Trijų augštų mūrinis namas 6 

pagyvenimais $5,200. Atsišaukti pn. 
2016 So. Bucine Avė. Chicago.

REIKIA vyro Į serap iron vardą; 
gera mokestis, pastovus darbas.
459 N. \Vood SI., netoli Grund \ve.

Chicago.

Suvažinėjo mergaitę.
Olga Hauf, 15 m., 10124 Imlia 

na Avė. tapo suvažinėta ir sun
kiau sužeista automobilio jai

PAJIEŠKAU Juozapo Eoko, paei
na iš Kuršėnų — Kauno gub., yra 

j laiškas iš Lietuvos viršminėta pa
varde po numeriu 4326 So. Paulina 
St. Kas pažįstate tokią ypatų ar ji 
pati atsišaukite.

CHAS. SKRODENAS.
4326 So. Paulina St.,

Telephone Boulevard 3779

Pradžiai $13 į savaitę.
$1 I Minusų už pilnos savaitės

7.30 iki 4:30
.Pusė dienos Sukatomis.
Ikennedy biscuit W0RKS

1005 W. Randolph St.

MERGINŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėje;

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

REIKALAUJA merginų kavai, ar
batai ir pipirams pakuoti ir užra
šams klijuoti.

E. B. MILLAR A CO.
, 230 N. Michigan Avė.

REIKALAUJA
MOTERŲ

POPIEROMS
SKR1STYTI

1451 So. PEORIA STREET

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

NATIONAL LEAD CO.
900 \V. 18th St

16 melų mokintis spaudos a- 
pritvrimas nereikalingas; $14

Virš 
mato;

I pradžiai; 48 valandos. Subatomis iki 
pietų. Greitas pakėlimas tiems je" 
nuoliams, kurie yra stropus.

K. J. KI7TREDGE & CO. 
t iteu A- Superor Sts.

VYRŲ lentoms kraustyti. 
Atsišaukti 7 vai. ryto. 
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELI 
2424 S. Laflin St.

ati-

CO.

REIKALAUJA kalvio pagelbinin- 
ko.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS
2431 W. 14 St., Chicago, III f

Mašininių peilių tekintojo 
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W. 14 St., Chicago, III.

50 DARBININKŲ

į Mchiganų, nuolatinis darbas, 
ir geras lietuviškas valgis.

10 vyrų j kalvę, taipgi pečių sus- 
tatytojų, $8 į dienų arti St. 
Louiso; kiti darbai Chieago'je

INDUSTRIAL SERVICE BUREAU.
Ruoni 20, 112 N. La Šalie St.

RAKANDAI

REIKALAUJU gero kriaučiaus 
prie vyriškų ir-moteriškų rūbų; gera 
mokestis.

LOUIS SILKLNS
U. S. General Hospital 

47th St. and DresePBIvd
Telephone Kenwood 4010.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų lubų uugščio medinis na

mas, du pagyvenimai po 5 kamba
rius. baltos maudynės ir sinkus, gu
zas ir kiti geri įtaisymai pn. 3433 S. 
\Vallace. Kaina tik $2200, $400 įmo
kėti, likusius kaip randų..

Dviejų lubų augščio mūrinis na
mas, 2 pagyv. po penkis kambarius, 
su augštu beizmentu ir kitais gerais 
įtaisymais pn. 3725 So. Lowe Avė. 
Kainu $3800. Tie namai turi būt par
duoti trumpu laiku, nes savininkas 
apleidžia Chicago. Kreipkitės prie 
savininko

BEN. SVARLYS
833 W. 33 St., 1 augŠtas iš užpakalio

rio prie 101 gat. Automobilis
tas, John Vander Ploeg, 321 W. 
105 St., kuris važiavo neteisin
ga puse gatves, areštuotas ir kai 
tiriamas mirtingu ginklu pasi
kėsinimu ant gyvasties.

PVJIEŠKAU Juli'jaus Augio, jis 
paeina iš Panevėžio apskričio, Pa
kruojo valsčiaus, šiliškių kaimo. 
Tur u į jį svarbų reikalų ir turiu jam 
laiškų iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti I įbai greitai laišku arba atva- 
žiucti.

JUSTINAS J. WAIŠNIS 
3316 VVallace St., Chicugo, 111.

MERGINŲ — senesnių kaip 16 
metų mažiems duršliniams pre 
sams operuoti, prie kitų mašinų ir 
varstotinio darbo. Atsišaukti pas.

BOYE NEEDLE WORKS 
4343 Havenswood Avė.

Chicago, III. | PAJIEŠKAU pirmos klesos kepėjo, 
kuris mokėtų atsakančiai kepti juo
dų ir baltą duonų. Geram kepėjui 
sutikčiau atsakančių algą mokėti; 

darbas užtikrintas, gražiam mieste
lyj netoli nuo Chicagos. Atsišaukti 
į Naujienas, pažymėdami num. 18. čia

DIDELIS BARGENAS
Parduodu rakandus penkiems

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

HUMP HA1R PIN COMPANY 
1918 Prairie Avė., kamp. 20-tos

ALFRED DECKER & COHN

Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

James C. Vail, savininkas 
krautuves pčie 1361 Irving 

Park blvd. tapo nubaustas $50 
už išžaginimą 10 m. mergaitės. 
Žrtionės išgink* tą atsitikimą no 
rėjo Vailą nuiinčuoti.

PAJIEŠKAU Apulskių Adolfo, Juo
zapo ir Jono. Kauno rėd., Telšių ap- 
‘-kr’čio Tvėrių parap. Pubžiubių sod. 
Turiu gromatą iš Lietuvos nuo jū
sų sesers ir nuo motinos. Atsišauki
te adresu.

• ANTANAS DOBROVOLSKIS 
325 E. 115th St. Chicago, III.

50 MOTERŲ IR MERGINŲ

JONAS P. RAULINAITIS

Pranešimai

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti...pastovią, 
gerai apmokamą vietą 1 prityri

mas nereikalingas.

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

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

MERGINŲ
16 metų amžiaus ir senesnių; ofi- 

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

JOHN SEXTON & CO.
352 W. Illinois St.

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

SAMDYMO SKYRIUS
Piet-vak. kampas Franklin 

Van Buren.
ir

KAS užmiršote lietsargį ant Chi- 
eugos Kriaučių Kliubo baliaus nu- 
dcl «i» spalio 26 d., malonėkite . 
sišaukti pas J. Stonį,, 1685 Milwau- 
kee Avė. Kurie paėmėte tikietų par
davinėjimui ant Kriaučių Kliubo ba- ( 
liaus, malonėkite sugražinti nevfr-i 
liaus kaip lapkričio 3 d. X Shaikus. I

A. L. RANDALL & CO.
729 South Wabash Avė., 4 lubos

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., 
Chicago, III.

---------------------- ---------------------------------- --------

DAILYDŽ1Ų prie karų — prity
rusių senus freitinius karus taisyti 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

The STREETS CO
W. 48 ir S. Morgan

I.SS. 138 kn. mišrausCicero.
choro repelicrja Įvvks, ketverge, spa
lių 30 d.. 8 vai. vakare. O. Tamulių- Į 
nienfs svet.. 1447 So. 49th Avė. V’si 
nariai turi būti, nes bus mėnesinis 
susirinkimas ir reiks nominuoti cen- 
tralinę valdybą. Valdyba.

Lietuvių Kriaučių unija rengia di- j 
dėlės viešas prakalbas su programų 
ir šokiais naudai north Sidės lietu- 
v'u Viešo Knygyno, subatoj. lapkri
čio 1 d., 7 vai. vakare. AmaDameitų 
Unijos svetainėje, 1564 N. Robev St., 
kamnas Milwnukee Avė. Kviečiame 
netik kriaučius, bet ir pašalinius 

skaitlingai atsilankyti. — Komitetą*.

v M BEIKALAlJJA
Merginų ir moterų 16 iki 30 mę- 

Lf j* tų prie darbo dirbtuvėje. Mes
\ turime vietas prie stalų ir ma-

šinų. Prityrimas nereikalingas. 
, . _ ... ... • Geriausia mokestis besimoki-Apu* 7 savaitės paliko namų ir . .

žmoną, palikdamas tik 25c pinigų, nant. Prityrusios merginos UŽ- 
prnsiša'ino. Jis ilgus metus pardavi- 1jrba augšt alg{^

KELLOGG SWITCHBOARD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams Street

nėjo laikrodėlius Bostono ameiinkė- 
je. Kas ji patėmytų, malonėkit pra
nešti. I

MARĖ RAULINAITIENfi
239 L St., So. Boston, Mass.

MERGINŲ — jaunesnių kaip 16 
metų saldainiams vynioti; valan

dos, 8 iki 4:30. Subatomis iki 12; ge
ra mokestis.

GUR1NIAN CANDY COMPANY 
726 W. Jackson Blvd.

REIKALAUJA prityrusio išmokeš- 
čių kolektoriaus, turi mokėti lietuviš
kai ir lenkiškai. Atsišaukti 
METROPOLITAN CREDIT HOUSE 

1204 So. Halsted. St.

MERGINŲ IR MOTERŲ — 
PRITYRUSIŲ pakuoti alyvas, 

agurkėlius ir tt. $14 į sakaitę 
pradžiai. Atsišaukti

JOHN SPXTON & COMPANY
352 W. Illinois Street

VAIKŲ
16 metų amžiaus ir senesnių; ofi- 

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

JOHN SEXTON & CO.
352 W. Illinois St.

PARSIDUODA 2 namai ant vieno 
loto, vienas mūrinis, kitas medinis, 
abudu namai gerai aptaisyti kaip nau 
ji po 4 ruimus, kiekvienas pagyveni
mas atneša raudos $42.00 į mėnesį; 
parsiduoda už $2,800. Pasiskubinki
te. nes paskui bus pervėlu; namas 
randasi Bridgeporte, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj; 3-jų pagyvenimų nau- 

įjas muriąis namas po 5 kambarius, 
' . ; par
siduoda labai pigiai, nes turi būt 
parduotas į trumpų laikų. Reikia į- 
mokėti $1,200, kitus kaip randa

C. P. SUROMSKf 
3346 So. Halsted St., Chicago.

- . oi O . 1 • • UIU1 po O AclIIlUikambariams -— 3 lovos, - stalai, ir, įtaisytas (pagal naujos mados;
visi kiti naminiai daiktai; visi la
bai gerame stovyje. Be to parduo
siu karvę, 3 kiaules, vištas, antis, 
gramofonų ir vargonus. Norinčiam 

‘ i apsigyventi didelė proga visa 
tai paimti sykiu. Namuose yra elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir 
išeinamoji vieta, šalę to pagyveni
mo yra naujas medinis namas par
davimui, prie jo. lotai. Kas nori 

pirkti ras gerų progų. Atsišaukti pn. 
1204 W. 112th Place. Tel. Beverly 
816.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už Di
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 vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

TIKTAI SI MĖNESI.
Gcriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skiiros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lu seklyčios setų vėliausios sfailės. 
Mes taingi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

KAS TURITE parduoti 5 ar 4 kam
barių rakandus? Atsišaukite ar pra
neškite laišku

2001 — 48 Avė Cicero, III.

REIKALAUJA darbininkų — nak-
REIKALAUJA moterų ir mergini) finei ar dieninei permainai prie gal- 

prie lengvo darbo sėkloms skirstyti, I i’anizavimo darbo. NiiblatiniS nftr-jgln pigiai. Priežastis pardavimo, ne- 
bas, gera mokestis. belaikys daugiau savo mmų ir nori

AERMOTOR CO. parduoti greitai; atseišaukite tuo-
2500 W. 12th St Chicago. jaus. 715 VVest 16 St.

REIKALAUJA moterų ir merginų
PAPSI DUODA — 4 kambarių ra

kandai, visi gerame stovy j; parduo-

MOKYKLOS ---- -----------------

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musy sistema ir ypatiSkas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

Jys esate užkviečiami aplankyti i> 
pamatyti musų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusy mle- 
rą — bile stailės arba dydžio, i» 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING RCHOOI

J. F. Kasnicka. Perdėtinf* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 luby

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. M> 
diaon, 1850 N. Wella st.

137 Mokvklos Suv. Valstijom 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
slgning, dėl biznio namų. Vie
tos duodamos dyWat. Diplomai 
Lengvi išmokejinyfi. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone sTecley 1643

SARA PATEK, Pirmininki

įgera mokestis.
1 LEONARD SEED CO., 

328 Kinzie St.
Nedėlioj visi j Meldažio sve 

tainę pasiklausyti referato.




