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Lietuvos valdžia dešiniųjų rankose
Galvanauskas išmestas iš so-.ss~—

cialisty partijos
Naujasis ministerių kabinetas ne 

turi demokratijos pasitikėjimo

Vokietija atsisako blokaduoti Rusiją
Lietuvos ministerių kabineto , “daug ką pasižadėjus, neištesė- 

sąstata, ' jo pažadų išpildyti“.

Kauno “Darbas” praneša, kad True translation filed with the post- 
naujasis Lietuvos ministerių ka
binetas 
žmonių c 
minis toris 
kybos, 
nisteris 
užsienio 
L. Noreika 
I) J. Tūbelis 
m ės ūkio min 

vidaus 
Čarneckis 
7) einąs Vyriausiojo Karo Ve 
do pareigas kar. laatukas — ap 
saugos ministerijos x4ddytojus 
ir jo |Midėjėjas — A. Merkis. * 

Du šilu nunisterių —• Drau
gelis ir Čareneckis —- yra krikš- 
čioiys demokratai; ministeris 
I iiminink is Galvanauskas yra 
bepartyviskas; ų kiti ■—• ‘‘pažan
gi čiai“ (“siuetonintui“).

(Tik-ką gautieji iš Lietuvos 
laikraščiai rodo, kad šio mėne
sio pradžioje įvykusioji permai
na Lietuvos valdžioje neišėjo 

ant gero liaudžiai. Naujame 
ministerių kabinete didžiumą 
turi dešiniųjų partijų atstovai. 
P.its ministerių pirmininkas, 
kuris dar nepersenai atstovavo 
socialistų liaudininkų demokra
tų partiją Internacionalo konfe
rencijoje Luzerne, jau paitapo 
“bepartyvišku“ — tapo prašalin
tas iš partijos už susibičiuliavi
mą su dešiniaisiais. Platesnių 
žinių apie tai paduosime ryto. 
Redakcija.)

Galvanauskas susidėjo su 
dešiniaisiais.

Socialistų liaudininkų dtuno- 
kralų organas, “Darbas“ rašo, 
kad į Galvanausko ministerių 
kabinetą atsisakė eiti social-de- 
moknitaj, socialistai liaudinin
kai demokratai ir krikščionįs 
demokratai. "Kaikurie |>astaro- 
sios partijos žmonės tečiaus vė
liau, nepaisydami savo partijos 
nutarimo, įstojo į kabinetą. Vie
nas jų, Dr. Draugelis, paėmė vi
daus reikalų ministerio vietą, 
o kitas, J. Čarneckis 
kimo.

susideda * iš sekamų
1) E. Galvanauskas 

pirmininkas ir pre-
pramonės ir finansų mi-

2) A. Voldemaras 
reikalų niinisteris; 3)

• teisingumo min.;
— švietimo ir že-
i.; 5) A. Draugelis

reikalų min.; 6) J.
- susisiekimo min.;

~’a*

susis ic-

I*.. Galvanauskas susitarė siu 
prizidentu Smetona ir apsiėmė 
sudaryt ministerių kabinetą 
prieš savo partijos (soc. liaud. 
dem.) valią. Partija todėl nu
tarė, “kad pil. E. Galvanauskas
nuo spalio 4 d. nesiskaito soc. Varonežių. 
liaud. dem. partijos nariu“.

Socialdemokratai lygina Gal- • 
vanauską prie Kolčako.

uuister ut Chicago. III. Oct. 31, 19^9 
u. r«|.liled by Ihe .*<1 of Oct. <». 1917

VOKIETIJA ATSISAKO
BIX)KADUOTI RUSIJĄ.

BERLYNAS, sp. 30 — Čin 
šiandie paskelbta: Vokietijn pa
siuntė taikos konferencijai Pa
ryžiuj notą, kuria ji formaliai 
atsisako imti dalyvumą “mari
nimo blokadoj” prieš Rusiją.

True translnlh»n file^ w«th tho po”*- 
niaster at Chicago, III. Oct. 31, 1919 
*s i<‘qibi cd by the » oi Oct. G, IMI7

Rusijoje
Denikinas atsiėmė Oriolą.

LONDONAS, sp. 30. — Cent
ral News agentūra atsiuntė iš 
Helsingforso tokį pranęšinią: 
Generolo Denikino “baltoji“ ar
mija pietiniame Rusijos fronte 
atsiėmė iš bolševikų svarbų Ru
sijos miestą Oriolą ir pradėjo 
puolimą ant Maskvos. [Oriolas 
randasi apie 185 mylias į pietus 
nuo Maskvos I.

Padėtis Petrogrado fronte 
neaiški.

Čia gauta prieštaraujančių ži
nių apie baitarmiečių ir bolše
vikų laimėjimus Petrogrado 
fronte.

“Pradedamas! žygis Petrogra
do fgronte perėjo iš baltarniie- 
čiųį komanduotojo, generolo 
Denikino, į bolševikų rankas“—

nešimas ir Revelio. “Generolas 
JudeniČ dar vis bėga ii* Gatčina 
tapo prarasta“. [Gatčina tai įžy
mus geležinkelių centro miestas, 
žinomas kaip pietvakarinis rak
tas į Petrogradą],

Kitos žinių agentūros Helsing 
forse korespondentas telegra
fuoja: “Generolo Judeničo puo
limas į vakarus nuo Krosnoje 
Selo, kuris prasidėjo praeitą se- 
redą, dar tebesitęsia. Suimta 
penkiolika šimtų bolševikų.
Denikinas prisipažįsta pralaimė

jęs.
LONDON, sp. 30. — Šiandie 

čia gautas iš generolo Denikino 
kva t i eros pranešimas pripažįs
ta, kad jo kariuomenė apleidusi 

Nesenai bolševikai
irgi buvo pranešę apie atsiėmi
mą minėtojo miesto. Generolas 
Denikinas tečiaus mini apie lai
mėjimus apielinkėj į pietus nuo

Lietuvos socialdemokratų par Oriolo, pažymėdamas, jogei toj 
tijos organas “Socialdemokra-1 apielinkėj jis atsiėmęs Kroimy. 
tas“ rašo spalio 9 d., kuomet bu
vo tik-ką gavęs žinių apie nau
jo inipsterių kabineto susidary
mą:

Musų žiniomis susidarė p. 
Galvanausko kabinetas. “KolČa- 

iTiim <5 jo.

Socialdemokratai, matomai, 
buvo labai nepatenkinti ir pir- 
niesniąja, p. Šleževičiaus, vai- . , .
džia' ir sako apie ją, kad ji pietus nuo Onegos, kur ji atsie-

Pranešama, kad Onegos apie- 
linkėse užgriebta du miliontii 
patronų, tuktsantis kanuolių kul 
kų ir kitokių reikmenų.

Pranešimas pažymi, kad kelias 
palei Onegos upę rasta nuklotas 
kareivių ir arklių lavonais ir su
gadintais ratais, kurie tapo pali
kti bolševikų. Pastarieji pali
kę visa ką ir pabėgę į miškus.
Omsko valdžia gavo didelės pa
skolos iš Japonijos bankininkų

WASHINGTON, sp. 30. — 
Gauti čia iš Vladivostoko prane
šimai sako, jogei Omsko val
džios bankas gavęs dvidešimts 
milionų jenų paskolos iš Japo
nijos bankininkų sindikato, kad 
nusipirkus reikiamų pabūklų. 
Valdininkai čia mano, kad tai 
toji pati paskola, kurios Omsko I 
valdžia nesenai norėjusi gauti I

Pavogė 667,000 popierinių 
rublių.

STOCKHOLM, sp. 30. — Čia 
pranešama apie pavogimą 667,- 
000 popieriau rublių, kurie bu
vo atspausdinti Stockholme ir 
nužymėti antibolševikų atsto
vams Rusijoj. Bumaškos buvo 
nutarta siųsti generolui Judeni- 
čui ir demokratinės šiaurvakarių 
Rusijos“ prezidentui Djanozo- 

vui.
Pagavo laivą, gabenusį bolševi- 

, kų literatūrą.
HELSINGFORS, sp. 10. — 

“Misteriškasai“ bolševikų laivas, 
gabenęs si utinį “Amerikos lega- 
cijai Stockholme“, tapo suimtas 

laivo Finlendi- 
ir atgebentas į

pu kartos linų

Anglų kariško 
jos vandenyse 
Bjorko.

Sakoma, kad
buvo surasta daugybė bolševi
kiškos literatūros - anglų, frau 
euzų ir vokiečių kalbu. Taipjau 
rasti ytin vertingą rinkinį dai
lės darbų bei filmų, idealizuo
jančių sovietų respublikos pa-

True ti .rislntion filed wilh the posi 
master at Chicago, III. Oct. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai kviečia Vo
kietiją skelbti Rusijai 

blokadą.
Turinti veikt kartu su kitomis 

neutralėmis valstybėmis.
PARYŽIUS, sp. 30. Tekstas 

pareiškimo, kurį maršalas Foch 
pasiuntė generolui Niukintu!, 
kad įteikti Vokietijos valdžiai, 
kviečiant ją imti dalyvumo blo
kadoj prieš bolševikų Rusiją, 
yra panašus talm, kur buvo iš
siųsta neutralėins valstybėms.

Pareiškime sakoma: “Taikos 
konferencijos pirmininkas buvo 
pareikalautas konferencijos pra
nešti neutralėms valstybėms 
delei nutarimo, padaryto vyriau 
sios talkininkų tarybos apie eko
nominį spaudimą taikomą prieš

Vokietijos valdžia prašoma 
stvertiem tokių įmonių, kaip kad 
jau suminėtos.

Talkininkų Valdžios paprašė 
Švedijos, Norvegijos, Danijos, 
Olandijos, Finlendijos, Ispani
jos, Šveicarijos, Mexikos, Čile, 
Argentinos, Kolumbijos ir Ve- 
r.ezclo valdžių būti taip geromis 
ir padaryti su jomis (talkininkų

Prieplaukom darbininkai 
, laikosi.
>iow Yorko majoras ir vėl ban

do “patarpininkauti“; streikas 
samdytojams kainuoja po pus 
antro miliono dolerių kas die
ną.

NEW YORK, sp. 31. — New 
Yorko prieplaukos darbininkai 
virtai laikosi.
liukų, samdytojai ir pačių uni- 
os viršininkų užsisipyrimo, dar 
liniukų vienybe yni nesulaužo
mi. Diibar miesto majoras Hy- 

’an ir vėl sumanė “patarpinin
kauti”. Jis norįs, kad streikas 
ižsibaigtų be skriaudos ir sam- 
ly tojams ir patiems darbinin
kams. Darbininkai tuo tarpu

Neveizint valdi-

li tik tuomet, jei samdytojai iš
dildys jų rcikaiilaviinus. Darbi- 
linkai, beje, darą nusileidiSno. 
Jie dabar reikalaują, kad vaino
tai darbo butų mokama 85 cen
tai, o už viršlaikį — 125 c. Pir
ma jie reikalavo $1.00 už papras 
tą valandos <hirbą ir $2.00 - 
viršlaikį. Bet jie griežtai stovi 
už astuonių valandų darbo die
ną. Dėlto nusileidimų nebusią.

Vakar beto paaiškėjo, kad 
prieplaukos darbininkų streikas 
samdytojaims daro begalo dide
lių nuostolių — po pusantro mi
liono dolerių kas dieną. . šeši 
šimtai dvidešimts penki laivai 
sulaikyti prieplaukoj, 
nrekių juose jau.supuvo 
kės versti į vandenį. To

ir rci- 
nevei- 

zint samdytojai dar giriasi. Gir
di, kasdieną nauji būriai darbi
ninkų grįžta darban ir streikas 
einąs prie užbaigos.

True translntion filed with the 
lųaster at Chicago, III. Oct. 31, 1919 
as mptired by tho act of Oct. 6.1917

ANGLIJA IŠMOKUS KARAS 
PASKOLAS | PENKESDE- 

ŠIMTS METŲ.

LONDON, sp. 30. — Premje
ras Lloyd George šiandie atsto
vų bute pareiškė^ingei valdžia 
padariusi reikiamų, žingsnių, 

idant Anglijos paskola butų iš
mokėta bėgiu penkiasdešimts 
metų.

True trans’oHon filed w»Ui lite pe«t- 
niaster at Chicago, UI. Oct. 31, 1919 
as reąuired by tne act of Oct. S, 1917

JAPONIJA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ.

TOKIO, sp. 30. — Japonija 
ratifikavo Versaliuj pateiktąją 
taikos sutartį.

KIEK VALDŽIAI KAINAVO 
CREELO BIURAS?

WASHINGTON, sp. 30. — 
Pasak oficialių pranešimų, ku
rie tapo įteikti kongresui, Cree- 
lo vadovaujamas visuomenės 
informavimo biuras valdžiai 

kainavo apie šešis milionus ir 
šešis šimtus tūkstančių dolerių. 
Pranešimas sako, kad biuro da
lykai negales būt tinkamai pri
statyti angščiau kaip už šešių 
mėnesių. Tai dėlei netvarkos to 
biuro užrašuose.

SUDUŽO TRAUKINIS.

LOS ANGELES C AL, sp. 31. 
—Greitai bėgės Sauthem Pacific

valdžio»miis) urną susitarimą1 geležineklio traukinys vakar 
kai dėl įmonių neleisti savo ša-

Bolševikai pralaimėję Archan
gelsko fornte.

ARCHANGELSK, sp. 30. — 
Generalis štabas šiandie prane
šė apie naujus šiaurinės Rusų
ni-mijos ItumSjimus. Prane- ‘ lies žmonoms t.lir&ti by kokllį 
Šimas pareiškia, jogei antį bol- komercinių i-ySiųi ®u bolševiky 

ševistinė kariuomenė jau pasie
kusi Burimčefą, 150 viorstų į

po pietų San Joaąin klonyj nu
bėgo nuo šėnių ir sudužo. Peru 
k i žmones užnaa.uMti* o apie še-

Rusija ir duoti tikrinimo, joflri SlasdeMints sunkiau «lengviau 
tos įmonSs tyls griežtai iSlniko. _ vr-i-r— w-
mos.

sužeista. NeiąimiBs 
dar nemiižinottt

_l fil1" JJĮg—JS—■________ LL— 11. J '-'.'.'-Ll—'-JJ________2! S—"

i Didysis lokautas prasi- Cechijai grūmoja badas 
dės panedėlyj Angliakasių 

streikas
Sniegas sunaikino jos derlių. < i

Ispanijos fabrikantai nori su-' --------
triuškint musų organizacijas J0ACHIMST11AL, sp. 31. — 
—sako darbininkai. Netikėtai anksti pasirodęs snie-!

 gas šioj apielinkėj sunaikino Unijos viršininkai grūmoja iš
šaukti streikan ir kietųjų an
glių kasėjus; senatas užgiria 
valdžios žygį. 
INDIANAPOLIS, sp.

ted Mine Workers unijos virši
ninkai čia pasireiškė, būtent: 
jeigu valdžia drįs ateit į talką 
samdytojams, tai jie busią pri
versti iššaukti visus kietųjų an
glių kasėjus — daugiau kaip 
pusantro šimto tūkstančių dar
bininkų.

Kol kas angliakasių unijos 
viršinlkai, negavo jokio užtikri
nimo nė nuo samdytojų negi 
valdžios, kad jų nAkaihviniai 
bus išpildyti. Taigi jie daro pri
sirengimų prie didžiojo stredko- 
kuris turės prasidėti liaudie

MADRĮD, sp. 31. — Barcelo-1 kone visą bulvių ir nespėtų su 
t uos organizuotieji darbininkai 
vakar paskelbė ilgą manifestą 
delei gręsiančio samdytojų lo
kauto. Manifeste pareiškiama, 
kad vyriausias Ispanijos fabriki- 
ninkų, besirengiančių 
gatvėn daiugiau kaip 
darbininkų, 
“visišl f ji 
nijos 
zacijos, 
jus juos 
tinkama, 
paiviškia^kad tas samdytojų pa
sikėsinimais nueis niekais. “Or- 
gamizuotfjcji dairi) u ii nikai suras 
tikumų savo teisėms ginti į- 
monių“.

Valdžios grąsinimų sniadyto- 
jai nepaiso. Savo viešame jni- 
reiškiine samdytojai sako, jogei 
lokautas prasidės sekamą pane- 
dėlį, lapkričio 3 dieną. Ir pir
miausia jisai prasidės Ikircelo- 
noj. Iš ten laipsniškai busiąs 
plečiamas ant visų industrijos 
šakų visoje šalyje. Barcelo- 
noj delei lokauto bus išmesta į 
gatvę daugiau kaip šimtai tū
kstančių darbininkų.

Samdytojai beto sako, kad 
šitą žingsnį jie daro dar ir tuc 
tikslu, kad nžjirotestavus prie? 
dajdžios elgimąsi. Kokį te- 
legraima nesako.

tikslas 
su t niukinti 

darbininkų 
kad paskui

neudoti kaip ir kada 
‘ Tolimi manifestas

išmesti 
miiloną 
yra —

Ispa- 
organi- 

galė-

UŽGYRĖ SVETIMŠALIŲ DE. 
I’ORTAVIMO BILIŲ.

WASHINGTON, sp. 31. - - Se
nato komisija immigracijos rei
kalams tvarkyti vakar užgynė 
svetiimšailių deportavimo bilių. 
Jį dabar senatas turės užgirti ar 
atmesti.

Sulig to hiliaus, visi nusižen
gusieji prieš esamusoius nepa
prastus įstatymus svetimšaliai 
galės būti deportuojami į savo 
gimtines šalis.

EKSTRA PATRIOTŲ ŽYGIAI.

Nori užgniaužt vokiečių teatrą.

MILWAUKEE, sp. 31.
Ekstra patriotų organizacija, 
American Legion, vakar krei
pėsi į vietos teatrų manadžie- 
rius reikalavimu uždrausti vo
kiečiams duoti operų ir spek
taklių gimtąja jų kailiu. Rei
kalavimas atmesta. Patriotą da 
bar dalyką žada atiduot į teis
mo rankas.

True trnns’ntion filed w<th the pnsi- 
master at Chicago, UI. Oct. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LLOYD GEORGE GAVO 
PASITIKĖJIMO.

LONIMIN, sp. 30. — Šiąnakt 
atstovų butas be jokios opozici
jos pareiškė pasitikėjimo pre
mjero Lloyd George’o valdžiai.

ST. LOUIS SALIUNINKAI 
KOVOJA PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

lorOti javų derlių. Gyventojai I 
kreipėsi į valdžią reikalavimu 
>askelbt visą apielinkę esant 
'jadavimo stovyj ir aprūpinti 
hnones duona ir kitomis reik
menimis.

True translatlon filccl with the post- 
mastei* at Chicago, III. Oct. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. IMI.
DRAIKAI UŽĖMĖ DU MIESTU.

LONDON, sp. 30. —Nėdaluo
ti graikų generalio štabo žinia, 
airi čia gautia iš Salonikų,, sa- 
ko: Graikų kariuomenė įėjo į 
Karosu Jenidje ir Porto Lagos, 
apie 110 ir 125 mylios į pietus 
r pietryčius nuo Salonikų.

- Uni-

i Beto, unijos prezidentas, John 
I I^e\vis, vakar iš čia pasiuntė il- 
j gą telegramą j Washingtoną 
prezidentui Wilsonui. Angliuką 
siu unijos viršininkas drąsiai 

Angliakasių streikas didelė (jr atvirai kaltina prezidentą ir 
jiems paspirtis. , j() kabinetą, kurie nedvejodami

, pasireiškę už kasyklų savininkų 
interesus. Jie, girdi,, kartu su 
samdytojais ryžtasi sutriuškinti 
organizuotus darbininkus.
Senatas užgiria valdžios žygį.

WASHINGTON, sp. 31. — Po 
netoli keturias valandas tvėru
sių ginčų senatas vakar priėmė 
rezoliuciją, žadančią išpildomai 

valdžiai teikti visokios para
mos jos pastangose “užlaikyti 
tvarką ir ramumą“.

Čia jau kares sekretorius Ba
ker pasireiškė, jogei kariuome
nė jau esanti prirengta “prie

PLIENO INDUSTRIJOS DAR
BININKAI PATENKINTI.

PITTSBURGH?sp. 31. — Vy
rausiąs plieno industrijos strei
kininkų vadas, John Fitzpat- 
*ick, vakar čia pasireiškė, bu- 
*ėnt: “jeigu angliakasių strei
kas kils, jisai suteiks didelės 
jaspirties streikuojantiems plie1 
no inddstrijos darbininkams ir 
kartu sustiprins darbininkui po-

Jisai sako, kad larhnasi su 
kasyklų savininkais butų 
ąždžias darbas, toks kaip 
dabar su plieno industrijos 
pačiais, 
'liniuku 
ri.

Kartu
’ogei plieno darbininkų strei
kas “eina gerai“. Pittsburgo 
larbininkai nė nemaną grįžti 
darban.

ker

vieš 
dar-Gražumu išpildyt 

reikalavimus jie neno-

F it z pa t riek pa reišk ė,

DAUGIAU NEGRŲ APKALTIN 
TA.

HELENA, ARK. sp. 31.
Prisaikintieji teisėjai vakar čia 
apkaltino dar 36 negrus, daly
vavusius rasinėse riaušėse. Viso 
jau apkaltinta 109 negrai.

GELEŽINKELIŲ TELEGRA
FISTAI RENGIASI STREIKAN.

ST. LOUIS, MO. sp. 31.
Geležinkelių telegrafistų unija, 
turinti 23,000 narių balsuoja 
streiko klausimą. Samdytojai 
nenori išpildyt jų reikalavimų.

JIEŠKO SKENDUOLIŲ.

Kita telegrama iš VVashing- 
tono sako: Prezidentas Wilso- 
i’ps ncužilgio išleis patvaiflcy- 
mą nustatantį maxi'mum kainą 
anglims “tikslu apsergėti anglių 
naudotojų (pirkėjų) interesus".

Dar kita telegrama sako: Val
džia tur būt išleis patvarkymą, 
kuriuo bus konfiskuojama ang
lis, kurios dabar yra kelyj į nu
žymėtas vietas. Taigi tas ang
lis, kurios esti vagonuose ir ve
žamos į paskirtas vietas. Tai 
dėlto, kad turėjus reikiamo iš
tekliaus geležinkelių operavi- 
mui.
Gubernatorius reikalauja de- 

portuot visus svetimšalius 
angliakasius.

OKLAHOMA CITY, sp. 31. 
Oklahomos valstijos guberna
torius Roberts vakar telegrafa
vo į Washingtoną reikalauda
mas, kad tederalė valdžia de
portuotų iš Oklahomos valsti
jos visus svetimšalius angliaka
sius, kurie tik drįs mesti darbą 
- sustreikuoti. .

Kitose valstijose, kurios He
MUSKEGON. MICH, sp. 31.

Federales valdžios narai čia pra
dėjo jieškoti skenduolių, kurie sioginiu budu liečiamos didžio- 
žuvo kartu su Crosby kumpa- jo angliakąsių streiko, taipjau 
nijos pasažieriniu laivu Muske- esą rengiamasi dafryti “reikiamų 
gon. Kol kas surasta šeši sken
duoliai.

ST. LOUIS. sp. 31. - Virš 
šimtas vietos saliuninkų vakar' 
Čia pardavinėjo alų, turintį, sa-1 
vyj daugiau kaip 2.75 nuošim
čius alkaholiaus. Jie sako, kad \ 
karės lail&o patvarkymai <i«*l pro 

hiJbicijos nobeturįs vertes. W-. 
dininkai jų neareštuoja. Lati-. 
kig įsakwio iš Washingtono, |

jo angliakąsių streiko, taipjau

žingsnių hfąrkai ir ramumui 
išlaikyti’.

Nedėlioj
Chicagos Lietuvių Socialistų Apšvietos Kliubas 
rengia labai žingeidi; 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, 

I*ra<lXia. 1:20 vai. y>o piatu.
Malonėkite atsilankyti visi.

Kviečia Chicagos Liet. Soc. Apšv. Kliubo Komitetas.
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NAUJIENOS, Chicago., III,
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t’StnyŽia, Spalio 31 d., 1919

F Kas Dedasi Lietuvoj
ĮL-—r-—-,-- —f"----- acafioa:

Lenku okupantu darbai. “Pie 2,4 vul ua'ktie* atėjo 2 ar

namų if tt. Tauragnų parapijoj 
visas vištas išgaudė ir iššaudė 
Sodus iškrėtė ir bulves laukuose 
nukasė Lenkų gyventojai labiau 
nekenčia negu bolševikų ir vo
kiečiu [“Kauno Liet.“ L O-

f

daugiau kareivių lenkų ir pato- bclių Kalnas.

Ar siunčiate maistą ir drabužius savo draugams ir giminėms senoj 
i • ' tėvynėj?

1 jepos i. m. 10 dieną Kalnėnų K« <lvi M»- Žydas iš Tauragnų 
parap. Vilniaus apygardoj, miš- miestelio, kurs turi sodų, pala
kė, tarp Palušties ir Mucinciškio dino Pakalniu*. Adolpus, Ado- 
uogavo viena mergina, Meidu- maa ir Mikola* paulkėlą vijo plė-
nytė, su savo 7 metų broleliu. 
Lenkų kareivis, pamatęs miške 
vieną merginą, puolė kaip žvė
ris į mergelę išgedint jos. Mer
gaitė pabėgo nuo kareivio, puo
lė prie brolelio. Kareivis šovė į 
mergaitę, bet pataikė ne mer
gaitei, o jos broliukui. Vaikelis 
krito dėl sesutes. Kureivis pasi
šalint).

Rugsėjo 13 dieną Paakmenės 
vienkiemyj, Tauragnų valsč.,

Extra Prakalbos
Rengiamos L. K. S. t kuopos 

pėlnyčioje spalio 31 d., 1919 m. 
MILDOS svetainėje ant trečių 
lubų, 3112 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Inžanga 10 centų.
Draugai ir draugės, malonėki

te atsilankyti kuosknitlrngiau- 
siai. Kalbės gabiausi kalbėtojai 
ir deklamuos pagarsėjusi dekla- 
inatorė

L.K.S. 4 kp. Komitetas.

šikus kareivius gpie pusantro 
varsto. Pavyti arti 20 žingsni 
kareiviai pradėjo šaudyti į Pa
kalnius. šie, supratę pavojų, grį
žo tekini atgal. Iššauta apie 15 
kartų* Peršovė Adolpą Pakal
nį. Kulka pataikė į riešą; iš
plėštas didelis gabalas mesųs 
ir kraštas kaulo. Sužeistųsai ry
tojaus dieną nugabentas į ligo
ninę Utėnon. Adopas Pakalni^ 
vieną pažįnęs esąs iš Taurag
nų miestelio. Tėvus su sunum 
buvo atkeliavę į komendantus, 
šis atsakęs: “ką aš padarysiu, 
gali ir mane nušauti!” — ir 
kam skųsties?!...

^Laiškai iš Lietuvos.
Naujienoms atsiųstu daugy

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

I
Iš Bakšėnų, čipėnų valsč 

Pasvalio apskr.

Jiusų draugai ir giminės senojoj tėvynėj baisiai rėlkalauja maisto ir drabužių. 
Daugelis tiesiog badu miršta ir neturi jokių drabužių apsigynimui nuo šalčio, ku
ris dabar ateina pas juos. Jiedaukia iš Amerikos, kad ji aprūpintų juos šitais gy
vybę palaikančiais daiktais. Sudaryk pundulį maisto ir drabužių šiandien. Mes su
pakuosime visus pirkinius siuntimui be užmokesties. Siuntimo kainos labai priei
namos. Mums rodos, kad nėra jokio muito ant šitų siuntinių. Mes garantuojame 
nusiuntimą. Atklausk pas pervedamąjį stalą ant 2 augšto.

I

Sidabras
. Pabrango!

Neaektiškasi.i prašy
mas: Atmink, pagel

bėk išgelbėti badaujan 
t| milijoną motinų 

ir vaikų, kurie dabar 
yra .mirtiea šešėlyje. 

---------- ------ 1

_____  The _____
12 Street Store

Tfe&oneof^

HALSTED STcor.^ ROOSEVE1T ROAD

........... .................. ■ ■ ■ * 
ALKOHOLIS BRAU
KYMUI IR MAUDY
NEI, VAISTUOTAS. 

$2.00 dydžio bonka už

$1.00

Viešos Prakalbos
SU PROGRAMŲ

Rengia
Lietuvių Rubsiuviu Unija, 

Northsidčs Lietuvių Viešo Knygyno 
naudai,

Subatoj, Lapkričio 1 d., 1919 
Amalgameitų Unijos svet., 
1564 Rohey St. ir Milwaukcc Avė.
Kalbės vienus atsižimėjusiy tarpe 

Amerikos lietuvių kalbėtojas, North- 
xveslcrn Universiteto studentas, T. 
L. Dundulis.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Programe dalyvaus taipgi L. S. 

/vry choras d<> vadovyste J. Kati
liaus — Muzikališkas duetas, kuri 
išpildys M. Rugiukas ir A. Rugiutė. 
Deklemuos: A. Viliutė ir V. čepiu- 
tč. Po programų Linksmi šokio*-

. .MP.. kriauč^įš 
taip ir’ p'ašal'ihms'.’\vpač"northsidie- 
<ius kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
įžanga lik 15 centų ypatai.

Kviečia KOMITETAS.

Gavcikėnų sodžių (2 vers, nuo 
Pahtsės už 3 verstų nuo Ignali
noj du lenkų kareiviai; vienas 
su uniforma ir su šautuvu ant
rasis paprastais drabužiais. Pa
reikalavo nuo starastos vežimo 
su dviem arkliais, važiuoti į 
Dūkštų, (prašėsi pavėžėti iki 
Kaseliškiui). Išvažiavę nužudė 
pavėžėtąją. Nehmana Kaca. iš 
(iaveikėnų arklius su pakinktais 
ir ratais pardavė ir pabėgo į lie
tuvių pusę. / - •

Nukautąjį Nahmaną Kacą ra
do i vakartis nuo Kazitiškio *už 
3 verstų Kiemeškės sodžiaus mo 
terš. Kareiviai veikiai buvo 
susekti ir suimti; taip pat sura
do ir arklius su ratais.

Lenkai paimtame krašte už
puldinėja ant kelių žmones, žu
do ir vagia.

Tar fcventenų ir Naujų Šven- 
tenėlių rugpiuČio 30 dieną bu- 

’vo užpultas kelyj žydas ir nu
žudytas. Važiavęs vienų vienas.

Tarp Malėtų ir Naujų šventč- 
nelių kely užpuolė plėšikai ir 
nukovė Barauską iš Ašveinių, 
Kaltinėnų parap., Vii. apig. ir 
Teka Gelman:ą iŠ Kaltinėnų.

Pasaindomi lenkų kareiviai 
primuša gyventojus, išvaro iš

riui, 1920 S. Halsted, Chicago:
Rukšėnai, 1X23. — Gerbia

masis! Gavau nuo tamsius laiš
ką. Ačiū. Mes manėm, kad visi 
lietuviai buvo į karą paimti ir 
žuvo, kad taip ilgai tyli... Ap
rašyti apie Lietuvos pergyventas 
dienas karo laiku ir dabar tai 
reiktų prirašyti daug storų lomų 
ir tai viso nesurašylum. l’kiai 
žymiai sumenkėjo, ypač gyvu
liai. Bet mes vis dar buvom so
tus. Kai vos kstiku rie’ms daik
tams šimteriopai pakilo, kai ko 
visai nėra ir nė jokia kaina ne
gali gauti. Dauguma lietuvių 
bus žuvę ant karo, daug jau bus 
ir taip mirę, žinoma, vis dėl to 
prakeikto karo, lamstų kieme 
’ebėr visi sveiki, tik bobutė mi
rus, tai nuo senatvės. Dabar gir
dėjau, kad ir Jūsų dėdė kun. Jo
nas miręs. Giaila jauno ir glro 
žmogaus, nes, kiek žinau, tai 
buvo retas iš kunigų. Bakšėnų 
Jonas Vosylis irgi mirė šį pava
sarį. Bet aplamai ilnant, musų J 
kraštelis laimingesnis ne kaip 
kili Lietuvos kraštai. Dabar jau 
kaip ir pradedam kiek laisviau 
kvėpuoti, bet dar tol* toli lig 
laisvumo. Dar lenkai labiau šėls
ta, Rusijos išbadėję titveikai ir
gi dar mano Lietuvos duonos 
valgyt, bet jiems vargu seksis. 
Vokiečiai irgi sako gardžią e- 
sant duonelę; yra ir kolčakas- 
rusos. kuris mano senąją Rusiją 
atstatyti, ir tas dabar Lietuvos

Didžiausis Išpardavimas Moterims 
ir Merginoms Kotu, Siutu ir Orėsiu

Išdirbėjai tikėjosi padaryti didelį biznį rugsėjo ir spalio mėnesiuose, bet šiltas 
oras sugadino jų lūkestį ir paliko juos su dideliais sandėliais. Kad padarius pasaką 
trumpesne, pasakysime, jog mes nupirkome apie 1,700 drabužių iš dviejų garsiau
sių Amerikoje išdirbejų tokiomis kainomis, kurios vargiai bepadengia padirbimo 
lėšas — jiems rūpėjo parduoti ir džiaugėsi gavę iš musų pinigus.

Didelis Balius sanii. Bet ir lietuviai nesnaud
žia. Stiprėja, (tai visų priešų 
nusikratys, ir tai netolimoj atei-

Rengiamas L. E. L. Pašei. Dr-stės
SUBATOJ, LAPKRIČIO-NOV. 1 d., 1919 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W. 23 PI.
Nuoširdžiai užkviečianie visus, kaip jaunus, taip ir 

senus atsilankyti į šį Balių. Bus puiki muzikė Brolių Sar- 
paJių Orchestra, kuri gros įvairius lietuviškus ir angliškus 
šokius. Taipgi bus Įvairių žaidimų ir sumanymų, jauniems, 
seniems ir merginoms. Kviečia visus KOMITETAS.

kai pavargti ypač sodiečiams.
Linkiu visiems pažįstamiems 

gerų dienų, mano broliui Pranu
liui ypač. — Jūsų kaimynas 
Vosylis.

P. S. — Labai gerai, kad Tam 
sta užsiėmei veterinarijos mok

reikalinga. — V

■*
A■

11.
Iš Norkūnų, Krakių valsč 

Kėdainių apskričio.

Prieš karę sidabro, uncija 
kainavo apie 50c, o dabar 
jau $1.25; nekurie autorite
tai tvirtina, kad sidabras 

pakils iki $2.00.

Pirm Įstojimo Suy. Valsti
joms karėn, šioje šalyje bu
vo 565,840,060 sidabriniy 
doleriy. Dabar-gi beliko tik 
308,145,000, nes sidabro tiek 
trūksta, kad valdžia buvo 
priversta sulieti 257,695,000 
sidabriniy doleriy,
Žinovų apskaitoma, kad Suv. 
Valstijose trūksta nuo 100,- 
000,000 iki 200,000,poo unci
jų sidabro. Viona filmų |n- 
(lustiv'ja suvartoja daugiau 
kaip 30,000,000 uncijų sida
bro kasinėtas.

ęeigu nori pasipelnyti
tai tuoj a ils prisidėk priė di
delės, turtingos ir užtikimos 

"sidabro ir aukso 
kompanijos — prie Colora- 
dd Consolidated Minės &

Power Co.

Už $150.00 gausi $200.00

Peoples Investment Co.

aps- 
divi- 
dau-

220 S. State St., Room 1422.
Tol Harrison 2024 Chicago.

Ofisas atdaras nedcįiotnis 
nuo 12 iki 4 po piety.

vertės šery; gausi 10 Prefer- 
red ir 10 Conimon šėry, vi
so vertės $200.00. Preferred 
Šerai yra PIRMAS MORT- 
GFŲIUS ant viso kompani
jos turto ir nuo pirmos die
nos neša 7% pelno.
COMMON šėrai, kaip 
kaitoma, neš .didelius 
(lendu* — iki 100% ir 
ginu, ir gali pakilti į tūks
tančius dolerių.
Bėrai pakils iki 
$200.00 nuo Lapkričio-No- 
veirber 20 d. Mažiau, kaip 
už $150.00 neparduodame.
Norintieji sužinoti plačiau 
apie šią kompaniją rašykite 
lininis laišku, arba atsilan
kykite ypališkai niusy ofisan 
o gausite pilniausias infor
macijas.

\Ii 'Iv
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Madiniai - 
švarkai ir

Dresės.
Moterims ir mer

gelėm.4 Paprasta
kaina $25.00 iki 

$35.00. Nusistebėsi
te pamatę tuos pui
kius drabužius, ku
rie yra sudėti šitoj 
šulyj ir šitam išpar
davimui po

19 J 5

Siutai 
švariai

ir Dresės.
A

Paprasta kaina 
$39.50 iki $49.50

Kailiu aptaisyti 
ir plynai pasiūti 

siutai ir švarkai ir 
puikios išeiginės ir 
popiet i nės^dresės 
šitame išpardavi

me numažinta kai
na iki

Siutai 
švarkai

f,r Dresės.
Moterims ir Mergi
noms. Paprasta kai
na $45.50 iki $65.00.

Daugybės aug.Š- 
tos klesos modelių.
Naujausi ir pui
kiausi rudeniniai 
švarkai, dresės ir 

siutai dabar,
Sumažinta kaina

39.50

Siutai 
švarkai

Jr Dresės.
Moterims ir mergi
noms Paprasta kai
na $69.50 iki $85.00

Satyno, Džior- 
džeto, Trikoleto ir 
Trikolctino dresės 
ir išimtinai kailiu 
pamušti siutai ir 

švarkai.
Sumažinta kaina

49.50

Siutai 
švarkai

Ir Dresės.
Moterims ir mergi
noms Paprasta kai
na $85.50 iki $115.

Jei pirkdavoje 
sankrovose mieste 

tai labai nusistebė
site pamatę čia pui
kiausius drabužius, 

Sumažinta kaina 

69.5(1

Jelephone Lawnda!e 961.
DR. W0EHLCK 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ket vergų vakarus. 

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

f

aivas i Lietuva
IŠPLAUKS LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite žemiau paduotu adresu. Pris
tatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių pamokėta 
už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, U/o pėdos pločio ir 
1V5 pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimą, 
bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet ku
rią Lietuvos dalį.

Platesnių informacijų galima gauti pas

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Rašo A. Liutkui, Chicagoje, 
Jeronimais Dalbokas:

Mielas mano drauge Antanai! 
Klausi, kaip atrodo sodžiai ir 
miestelis. Apie sodžius parašy
siu kitą kairią, o Krakių mies
telis paverstas j griuvėsius. 1913 
mel. gegužio G dieną kilo gais
ras ir išdegė visas centras, apie 
200 triobų; musų kraštas, apie 
bažnyčią, buvo išlikęs. Paskui, 
191 I m., kaip žinote, prasidėjo 
šitas baisusis karas, o 1915 m. 
balandžio 25 d. vokiečiai pri
siartino iki Melvitų ir ėmė leisti 
degančias granatas j Krakių 
miestelį. Po kelių minučių ap
sėmė liepsna namus likusius 
nuo pirmojo gaisro. Žinoma, 
ir musų namai tarp liepsnų su-

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michtgan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

‘ Baisenybės, kokių esame jau

parnešę ir kokių dar lebonešam 
lai aš čia negaliu ne aprašyti, 
tiktai pastatysiu paveiksi ūką 
prieš i Jūsų akis. Atsimeni, mie
las drauge, Lietuvą. Kada po 
šiltam orui užeina juodas de
besys ir pradeda perkūnas tnan> 
kyti, tai žmones, sulindę į pas
toges ir laukia perstojau t, ir 
dairosi, beneuždęge kur; o jei- 
gd kuri uždegė, tai kaimynai ir 
gentis puola gelbėti, duoda pa- 
gelbos ranką, kad vėl tą nelai
mingą sušelpus, kad vėl 
gyventi. Su mumis visai priešin
gai buvo. Kada liepsnose jir- briauna kas kita, 
po musų viskas lai gyvas žmo
gus negalėjo būti, bematant bu 
tų granatos užmušę. Jeigu 
laiškui pradės vaikščioti gerui, 
tai aš kiek galėdamas aprašysiu, 
____ __ !_..... .... .......\ 
iiii i—■iiiiiiiiiMiHH imt .

Mes perkame Pergalės Romius pilna parašyki- f A C. II 
ja verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verto. Ji
M todi™ »“e * J- G- SACKHEIM & CO. 
Utnrninkais, Ketvergnis 035 MILWAUKEE AVĖ.
tr Subatomis 9—9 t«rp Paulina ir Wood Sts.

: kas dėjosi pch praėjusį laiką ir 
kas dedas dabar. Ačiū už laik
raščius kuriuos žadėjote siųsti:

Atsiprašau, kad taip prastai 
parašiau, matote, esam tokiame 
padėjime, kad galva nesumano 
sau rodos duoti, kad badu ne
nustipus, tai berašant vieną, įsi- 

Ar nežinote, 
kur dingo tos aukos, kur bro- 

i liai Iii tuviai amerikiečiai suėjo 
' nukcntČjusiem^^del karo liytu- 
įviams? Mes apie lai nieko neži
nome. Pasilieki!'mylintis Jusi

1 Ceronimas Dalbokas.

pATRIJOTiZMAS 
| ’ PačėdumaF turi hut 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGSBANR 
Į Kapitalas ir Pervirsią 

$120,000.00.
I S. E. Cor. Fourth anų 

Jacksoii Sts.
SIOUK CITY, 1A.

* i

> 11 ■■■ i r..... ...............

Tclephone Yards 5834

i Dr. P. G. Wiegner
; Pričmiino valandos nuo 8 iki

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
I 3325 So. Halsted St.. Chicago. .

SSHECJ

DR. A. MONTVID
CHICAGO, 

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 
25 E. WaHhingtOn St. 
Marshall Field Annęx 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė. 

Valandos: fi iki 8 vakare. 
X-Spinduliai. Phone Armitage 20J0 
Rezidencijos telefonas West 6126

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone putai 257

■

Visi Ant Didelio Teatro ir Baliaus
Surengto L.M.P.S. 29 kp. “Moterų Balso” Naudai.

Scenoje statoma “V A G j S” Keturveiksmė komedija, 
kurion* atvaizdinama, kaip "mnerikonai”, sugrįžę Lietuvon apsivędimo tiks-, 
lais esti palaikomi vagimis, iš ko yra labai daug juokų. ■

Lošėjais bus geriausi Chicugos artistai ir artistės. Atsilankykite visi: jauni 
ir sėnh husite pftrnkinti. *

Scenoje statoma NEDĖLIOJĘ
Lapkriėio-Nov. 2ra. 1919

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242—2244 W. 23rd Place.

Svetainė atsidarys 5:30 vai. po pietų. Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vakare 
ŠOKIAI T^SIS IKI VĖLAI NAKTIES
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Matais Ptasčiai
PLIUŠINIAI SU KAILIO APIKAKLĖMIS >

Tinka rudeniui ir žiemai. Bujiestiingai padirbti iš ge
riausios rųšies pliušo. Ilgi mode- /X
liai gražiai atrodo. Pamušta geriau > B ■ B ■ ■
siais pamušalais, arba be pamuša yr V7
io, po ... .^............................. tai tz —

Taip pat turime didelį pasirinkimą rudeninių ir žie 
minių ploščių visokių kitokių rųšių; grynai vilaginių pa 
rinktinės rųšies, vilnonių, pliušinių su rankovgaliais ir 
apykaklėmis iš kailio, arba iš tos pačios materijos.

K"inos "ll,> ;........... $ -15.75 iki $54

Vilnonės Dreses
Padirbtos iš geriausios materijos, franeuziškojo seržo, 

mėlynos spalvos. Gražiai išsiuvinė- d* 
tos juodu šilkiniu šniūreliu madin I /
ginusių modelių po ..................... JL į .

Be šitos rūšies turime dreses padirbtas iš trikotino, 
velnio ir gabardino visokių modelių ir spalvų visokiomis 
kid,,o,,,is iki.................... ,............ $50.00

Plosčiai Mergaitėms
Pasiūti iš gražių vilnonių'ar pliušinių gelumbių. Viso 

kių spalvų. Kainos priklauso nuo didumo.
Nuo 2 iki 6 metų po .. $8.25
Nuo 6 iki 16 melu po . . $10.25

Prašome visas chicagielcs ateiti pamatyti musu sandėlį, kad 
galėtumėte pačios įsitikinti, jog Nariu Sankrovose gausite geresnį 
patarnavimų ir gausite geras prekes pigiau negu kur kitur.

Pirklybinė Korporacija 
Palatine
Dvi Sankrovos.

1112-1111 Milwaukee Avė. ir 1701-1703 W. 47 gatvė. *
5000 Dalininkų. 4500 Moksleiviu.

Pirklybos Kursai visai Amerikai, —

Risiikos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
Tel. Kedzle 8902.

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

CHICAGO, ILL,

' KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

Naujienų spalių 13 dienos lai
doj patėmijau žinutę iš Ke- 
nosha, Wis., po kuria pasirašo 
tūlas Nebuvęs Svečias ir kurioj 
neteisingai aprašoma LSS. 58 
kp. Aido choro buvęs spalių 5 d. 
vakarėlis.

Nebuvęs Svečias sako, kad 
choras padainavo keletą daine
lių nesuderintais balsais ir esą

ras dainuojąs ar pavieniai šū
kauja. Ir netik chorą bando ap
šmeižti, bet sykiu ir choro m o-

Minimas vakarėlis buvo drau 
giškas ir tik dėl choro narių ir 
šiaip prijaučiančių draugų ir 
draugių, o ne viešas. Jo tikslu 
buvo praleisti laiką ir pasidalin
ti mintimis ir tam visi choro na 
riai pasakė po trumpą prakalbę 
lę ar kokią dainelę padainavo. 
Choras gi, tiesa, antru sykiu 
dainuojant, negeriausiai sudai
navo, bet pirmą sykį dainavo 
gerai. Reikia žinoti, kad cho
re yra daug naujų dainininkų, 
tad ir negalima buvo taip gerai 
dainuoti paėmus naujty dainą 
Boto čia buvo ne koncertas ir 
nebuvo kaipo prie tokio rengia
masi.

Toliau korespondentas šmeiž- 
damas choro mokytoją p. Šim
kų sako, kad jis dainavęs solo, 
bet išėję nė šis, nė tas. Jei tas 
korespondentas butų klausęs, 
butų nugirdęs, kad pirminin
kas. perstatydamas p. Šimkų pa 
aiškino, kad mokytojas serga ir 
vargiai gali dainuoti, o supran
tama, iš sergančio negalima rei 
kalanti balso skambumo. Moky
tojas sutiko tik prailginti pro
gramą ir padainavo solo Inter
nacionalą.

Vakarėlis pilnai pavyko ir 
buvę jame svečiai liko patenki n 
ti, apart gal tik Nebuvėlio Sve
čio. kuris lik bereikalingai užė- 
minėja vietą rašymui tuščių ko
respondencijų ir šmeižtų, į ku
riuos priseina atsakyti.

Čia randasi užtektinai jauni
mo ir galima iš jo butų suor
ganizuoti didelį chorą, jei visi | 
norėtų veikti ir lavinties. P. 
Šimkus niekad chorui nesisiulė 
ir vadovauti jį pakvietė pats 
choras ir jeigu choro nariams 
jis yra tinkamas, tad rodos, ne
būtų reikalo rupinties tuo daly
ku tokiam Nebuvėliui Svečiui.

Vak. pirm. J. Marcinkevičius.

GRAND RAPIDS, MICH.
-------- i

Spalių 26 dieną šv. Jurgio sve
tainėje buvo prakalbos, kuriose 
kalbėjo p. Žiuris. Prakalbos pa
dare kibai prastą įspūdį. Neda
vė balso klausiantiems. Publika 
pradėjo švilpti ir puse žmonių 
išėjo. Moterįs garsiai kalbėda
mos ėjo laukan pasipiktinusios. 
Už tai jas kalbėtojas išvadino 
kurapkomis ir kitais negražiais 
žodžiais. Publika labai nusistebė 
jo, kad kalbėtojas taip kolioja 
susirinkusius jo prakalbos pa
siklausyti žmones. Kalbėjo jis 
Lietuvos atbudavojimo reika
lais.

—Traukinis nesenai čia už
mušė duonkepio Sabaliausko 
darbininką. — Titnagas.

MISHAWAKA, IND.

Šis miestelis yra už 4 mylių 
nuo South Bend ir yra apgyven
tas daugiausia vokiečiais ir bel
gais. Lietuvių gyvena visai ma
žai, vos dvi šeimynos ir keletas 
pavienių. /

Didžiausia išdirbyste čia yra 
gumų dirbtuvė. Dirbama 10 vai. 
j parą ir uždarbis yra vidutini
škas; pragyvenimas irgi nebūtų 
perbrangus. Bet kambarių visai 
negalima gauti. Daug žmonių 
atvažiuoja ir norėtų apsigyven
ti, kadangi darbą nesunku gan 
ti, bet negali, kadangi neturi kur 
gyventi, o laukuose negi gyven
si, tokiu budu ir vėl važiuoja.

Miestelis labai gražus, oras g' 
irgi labai puikus. Dabar spalis, I 
vienok dar yra žaliuojančių ir 
žydinčių medžių gėlių, žmonės

NAUJIENOS* Chicago

Motery Nauji Žieminiai 
Švarkai $39.75

IŠDĖTA NAUJAUSIOS MADOS VIDUTINĖMIS KAINOMIS
šitie švarkai yra padirbti iš puikios rųšies silvertonų, vilnonių ve

liūrų, ševiotų ir dailių maišytų gelumbių, šiltos, minkštos, materijos 
parinktos su atsidėjimu, švarkai gnybiais užpakaliais, duržuotais po
šūkiais arba su diržais aplinkui. Jie yra ‘aptaisyti kailiu, pliušiu, ar tos 
pačios materijos. Visi švarkai yra pamušti perdėm geru pamušalu ir 
yra madinės spalvos taupė, mėlynos ar stirnines. Dydžiai 16 iki 44. 
Specialiai po

$39
4

$40

$40

Overkotai puikios šiltos materijos visokių populerių ma
dų, abiem pusėm segami, ankštai pritaikyti, su liemenine siū
le ir ulsterinių modelių, nešiojami su diržu ar be diržo, didelis 
pasirinkimas naujausių spalvų, taipgi konservatieji mode liai 
tamsių spalvų, pritaikyti visokio didumo vyrams, dydžiai

III.

Moterim irVyran

ge- 
to-

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison'St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

Overkotai ir Siutai Vyra= 
ms ir Jaunuoliams

Viena ir abiem pusėm segamos mados ankštais juosmenį* 
mis, plynų spalvų ir seržų, taipgi maišyti, mėlyni, pilki ar ža
li, gražiai pasiūti vienų vilnų siutai, palaikantieji savo išvaiz
dų ir suteikiantieji užganedinimų.

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojinias viso kinio, 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, Nervatotia, Inkstų ir Reumatiimo 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 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago,
...... ----------- -■------------------ - --- ■-----------------------------------------------------

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

lengviausį amato pasaulyje, 
ries dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGN1NG 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED' STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki. 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną.

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263rgi sutinka tarp savęs, manda

gus, tad butini labai smagu gy
venti, jei tik butų kur.

—- John Virpulis.

nillA VAIKINŲ Ir MERGINŲ II II III1 NORI APSIVESTI, bet 
■ MllH nuturėdami progos nusi- 

pažinti ir užmegzti mei
liškus ryžius, neką 11 u pri

vesti. PajleSkojimų Žurnalas*viH lema 
sutelkia tokią progą. Reikalaukite na- 
ilurėjlmiĮj; ten rasite plačiausias Infor
macijas. Žurnalas metamsSl, kopijų 10c 

ADVERTISING JOURNAL 
209-210 Temple Court Bldtf. Chicago, III.

BECK’O DEPARTMENT 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau V

Nedelioj visi į Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

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

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškite 
per laišką man.

ADELA LUKAM
1907 So, Halsted St., Chicago, III. 

j_______ ____

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 ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti. «

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

ęKCaBHHUMBKaBBI 
V4'* nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi • 

ine tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JF.I GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rnšvkite tuo jaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nuo 10 iki 4

Dr. W. Yuszkiovicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi- 

■ cagoje. Gydo galvos skaudėjimą, 
' akių skaudėjimą, Reumatizmą, Pa
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dykai.
- VALANDOS:
Nuo 5 iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 
9 iki 6 po pietų.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pūliniai! 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

VyriškųOrapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chcia*\j.

įsteigta 1907
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Published Daily eacept Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. CoM Ine.

Editor P. Grigaitla

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ................ .
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45 
'.75

Įmai, apie kuriuos ateina ži- ko atgal angliakasiai reika- 
, nios iš Rusijos, tai esą tik- lavo algų pakėlimo, bet jų 
I tai “kapitalistų išmislas”. j reikalavimas buvo panie- 
' Jeigu jie šiek-tiek geriaus kintas. 
pažintų Rusijos darbininkų 
judėjimą ir Rusijos socialis
tus, tai jie taip nemanytų.

Taigi skirtumas tarpe mu 
sų apie Rusijos bolševikus ir 
tarpe Socialistų Partijos di
džiumos apsireiškia tiktai 
nevienodam faktų apverti- 
nime. Bet socialistai juk y- 
ra ne sekta, kurioje visi na
riai turi manyti vienodai. 
Jie neturi jokio autoriteto,

____ , Vienok jie dirbo 
kantriai iki šiol. Ir dabar 
kapitalistai mėgina suversti 
kaltę ant angliakasių už ši
tą streiką.

Streikas kasyklose, žino
ma, padarys daug skriaudos 
kaip šalies industrijai, taip 
ir žmonėms. Bet atsakomy
bė už jį puola ant kapitalis
tų.

Lietuvos socialde
kuris nurodinėtų jiems, kaip nn^iniin
iio turi siiirat i ta arba kita HIOmuIII pozicija.jie turi žiūrėt J tą arba kitą 
dalyką. Socialistai mano02

ja taip, kaip jiems jų protas ro 
° do; ir kiekvienas jų turi tei-

i, _ * ....

15.00
3.00
1.65
1.25 

.65

$7.00 
4.00 
2 00

True translation filed with the post- 
nihfter at Chicago, III. O<t. 31, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Partija, 
o ne sekta.

sės skelbti savo nuomonę ir 
stengties įtikinti savo drau
gus. Neapsieinamas daiktas 
pas juos yra nuomonių lais
vė.

Komunistai nepripažįsta 
nuomonių laisvės ir todėl 
jie yra daugiaus panašus į 
sektą (religišką draugiją), 
negu į partiją . Kitaip ma
nančio žmogaus jie savo tar
pe nepakenčia, lygiai kaip 
katalikų bažnyčia nepaken
čia “eretikų”.

Bet siuomonių laisvė So
cialistų Partijoje nereiškia,

Kitoje vietoje mes pers
pausdiname dar vieną 
straipsnį iš kauniškio “So
cialdemokrato”. Tai yra į- 
žengiamasis redakcijos 
straipsnis (po antgalviu “Į 
musų skaitytojus”), tilpęs 
pirmutiniame to laikraščio 
numeryje. Iš jo aiškiai ma- 

J tyt, kokią poziciją užima 
nuosaikieji Lietuos sociali
stai svaigiausiais šios die
nos klausimais.

Pirmas opus ir didelis 
klausimas yra šalies gyni
mas nuo išlaukinių priešų. 
Lietuvos socialdemokratai 
sako, kad jie šalies gynimo 
pareigą pripažįsta pilnai.

bininkai. Bolševikai laiki
nai išsklaidė musų eiles, 
apardė organizacijas. 
Skriaudos padarę musų 
krąstui jie davė progos 
visiems darbininkų prie
šams Lietuvoje primest 

. bolševizmą kiekvienam 
darbininkų reikalų kovo
tojui ir jį žlugdyti . Visas 
reakcijos malūnas Lietu
voje sukosi pastaruoju lai 
ku bolševikų varomu van
deniu.
Apie santykius tarpe į- 

vairių visuomenės sluogsnių 
Lietuvoje socialdemokratai 
sako, kad kovoje už demo
kratinę respubliką “Lietu
vos darbininkams tenka de
rinti savo žygius su kitomis 
musų visuomenės klasėmis, 
būtent buržuazijos”; bet 
darbininkai gali „derinti sa
vo žygius” tiktaLsu tais ki
tų klesų sluogsniais, kurią 
tikrai eina prie demokrati
nės respublikos. Darbinin
kai privalo kovot, kad de
mokratinė Lietuvos respub
lika butų tokia ne tik iš žo
džio, o ir iš pamato.

I musu skaitytojus

H U1, Petnycia, Spalio 31 d., 1919

tvarkantysis referendumą Ko
mitetas, gavęs balsavimus Jš

Mūsiškiai komunistai daž kad kiekvenas socialistas ga Jie jsitikinę, kad tiktai 
nai išreiškia nusistebėjimą, h daryt, kas jam patinka. nriąi'0.vmiqi mm svetimu oro kad “Naujienos” laikosi ki-,Tuomet jie nebūtų partija, ^Lietuvos Sis^Ss 
tokios nuomones apie Rusi-,nebūtų veikimo, kovos orga- ]iuosai imties darbo tvark 
jos bolševikus, negu didžiu- ‘nizacija.

Partijos, galėtų stoti kaip viena jiega 
prieš darbininkų klesos prie 

(Šus, jie turi veikti sutarti-
Jeigu tie žmonės turėtų nai; o to galima atsiekti tik- bus klausimas yra atsineši- 

Inšeli socialistiškos.tai tada, kad atskirų narių nias link komunizmo. Lietu- 
“ , vos socialdemokratai griež- 

Visiems| šitame punkte'tarpe Soči- tai atmeta komunizmo poli- 
x__ i__j A------ tiką. Jie sako: “Mums ne-

Nors mes nau- pakeliui su ta politika, kuri
I V 1 • • • 1 J

ma Socialistų 
Jiems sunku yra tokį daly
ką suprasti.

mzacija. Idant socialistai Lietuvoje 'naują gyveni
mą.

Antras nemažiaus svar-

*->ent laSell butianūHūAuo vai lcvvicv, jticvvi civoixxi ų xx 
minties,, tai jie nematytų Čia veikimą nustato partija, 
nieko nuostabaus.
juk yra žinomas faktas, kad alistų Partijos ii* mus nėra ; 
Amerikos socialistų eilėse, nesutikimų. ?“ 
lygiai kaip ir kiekvienoje dojamės . pilna nuomonių 
socialistų partijoje, visuo-l (reiškia, ir kritikos) laisve; 
met randasi gana daug nuo- bet mes neagituojame už to- 
monių skirtumų.

Ir mes skiriamės nuo So- šin8as, Parti’08 taktikai.
cialistų Partijos didžiumos 
ne tiktai nuomonėje apie 
Rusijos bolševikus, o ir a-

ki veikimą, kuris butų prie-
I-

bolševizmo klausimą, “Nau
jienos”, sakysime, lygiai

pie ištisą eilę kitu klausi-įka?^.ir Sofial>stV, Parti’a’ 
mų. Bet tai kas iš to? Mes IPosmas talkininkų inter- 
nedraudžiame kitiems parti ye?clJal— RlJslJ°Je> smerkia 
jos nariams manyti taip, kolcakimus ir tt. Žodžiu po- 
kaip jie nori, o jie nedrau- J ;----- ; ----
džia mums turėt savo nuo- n,e su Vlsais socialistais.
monės: bi tik visi mes neiš- A > . .

imi.
nedraudžiame kitiems parti vencijai Rusijoje, smerkia

litiškam veikime mes eina- 
’me su visais socialistais.

A**vllVU« UI vlIY V 101 lllvO HtlO" 1*1 *
eitume iš socializmo princi- Ąnį)ll(lK(lSllį
pų ribų. •

Jeigu skirtųsi musų prin
cipai, tada jau, žinoma, bu-

streikas.
Ryto prasidės didelis dar-

žadina miniose kontr-revo- 
liucijos ūpą”; ir jie žada eiti 
“pramintuoju visuomenės 
klasių kovos keliu”. Apie ko- 
rpunistiškus patyrimus Lie
tuvoje “Socialdemokratas” 
pasakoja:

Pernai rusų komunis
tų vedama raudonoji ar
mija įsiveržė Lietuvon. 
Komunistai ėjo mtisų kra
štai! plevėsuojančiomis vė 
liavomis, ant kurių jie iš
raše prakilniausius obal
sius. Vokiečių išvarginti 
Lietuvos darbininką dau
gely vietų patikėjo komu
nistų žadais tuoj nukelti 
dangų ant žemės ir pasvi-

Dabarties Lietuvos padėtis 
stato liaudžiai du uždaviniu: 
apsiginti nuo priešų, kurie ver
žiasi pas mus visoms pusėms 
ir susitvarkyti viduj — sutvirtin 
ti nepriklausomą demokratinę 
Lietuvos respubliką. y

Ąr Lietuvos darbininkai, ku
rios tautos ar tikybos jie butų, 
turi reikalo stverties ginklo ir 
imtis steigiamojo valstybės dar
bo?

Prieš Lietuvą kasdien eina ru
sų komunistai iš šiaurės, lenkai 
iš rytų ir pietų pusės, o Kolčako 
gaujos iš vidaus, šias steigia, 
ginkluoja ir globia vokiečių im
perialistai, kurie buvo pasiryžę 
visą pasaulį praryti, bet dantų 
netekę dabar stengiasi apžioti 
nors Rusiją, pakeliui žinoma ir 
Lietuvą. Ar tie Lietuvos prie
šai yra ir Lietuvos darbininkų 
priešais?,

Pernai rusų komunistų veda
ma raudonoji armija įsiveržė 
Lietuvon. Koniimistai įėjo mu 
sų kraštai! plevėsuojančiomis 
vėliavomis, ant kurių jie išra
šė prakilniausius 
Vokiečių išvarginti
darbininkai daugelyj vietų pa li
kėjo komunistų žadais tuojau 
nukelti dangų ant žemės ir pa
svyru rusų bolševizman. Pas
vyru ir skaudžiai nusivylė.

Komunizmo vykdyti atėjo Lie 
tuvon. žmonės, kurių tarpe ma

obalsius.

tų bloga. Žmonės, išpažįs- bininkų streikas minkąto- 
tantįs skirtingus principus, sios anglies kasyklose. Jisai 
negali būti vienoje partijo- paliečia apie pusę miliono 
je. Bet skirtumas pažval- darbininkų.
gų į bolševizmą ne būtinai United Mine Workers vir
turi pareiti nuo principų šininkų konferencija, įvyku- 
skirtingumo; ir šiame atsi- si spalių mėn. 29 d., nutarė, 
tikime jisai faktiška! nepa- kad streiko Atidėti negali

ni rusų bolševizman. Pas
viro ir skaudžiai nusivilė.

Komunizmo vykdyti a- 
tėjo Lietuvon žmonės, ku
rių tarpe maža dalis tebu
vo savo siekimams pilnai 
atsidavę ir juos aiškiai su 
prato. Dauguma ėjo Lie-

ža dalis tebuvo savo siekiniams 
pilnai atsidavę ir juos aiškiai 
suprato. Dauguma ėjo Lietu
von, duonos arba dėlto, kad juos 
vare; dalis buvo ir tokių, kurie 
raudonojoj armijoj rado progos 
piešti, vagiliauti ir lėbauti. Rusų 
komunizmas žlugo Lietuvoje. 
Žlugo nelik dėlto, kad raudonoji

reina nuo to.
Socialistų Partijos didžiu

ma simpatizuoja bolševi
kams, bet ji nepriima bolše-. prasidėti tą dieną, kadangi 
vikų programo ir taktikos, kasyklų bosai neišpildė dar- 
Paprasta nuomonė tarpe A- bininkų reikalavimo, 
merikos socialistų yra ta, Angliakasiai padavė rei- 
kad bolševikai esą geri, bet kalavimą kasyklų savinin- 
bolševizmas tinkąs Rusijai, kams padaryti naują sutar- 
o ne Amerikai. Šbje šalyje tį apie alf as. Savininkai tą 
socialistai nenon turėt bol- reikalavir ią atmetė, 
ševizmo; dėlto juk jie ir iš nok jie i • kapitalistų spau- 
partijos prašalino bolševikų da, ir va'džia skelbia, 
pamėgdžiotojus (komunis- angliakasiai atsisaką eiti į 
tus).

Socialistų Partija laikosi kad angliakasiai esą “užsi- 
sočializmo principų, todėl spyrę”, valdžia grūmoja net 
mes einame su ja išvien. Pri- pavartoti spėką prieš juos, 
tardama bolševikams Rusi- O ištiesų, tai užsispyrė- 
joje, ji, žinoma, elgiasi ne- liai yra kapitalistai, kurie 
nuosaikiai. Bet šis nenuo- nesutinka nė kalbėties su 
saikumas išsiaiškina tuo, angliakasių atstovais apie 
kad daugelis Amerikos soči- naują algų sutartį. Anglia- 
alistų turi labai menką su- kasių algos jau dveji metai 
pratimą ir apie pačią Rusi- yra tokios-pat, nežiūrint di- 
ją ir apie bolševikų darbus, delio pabrangimo visų gyye- 
Jiems išrodo, kad tie blogu- niino reikmenų. Metai lai-

ma. Jį paskyrė angliakasių 
unijos konvencija 1-ai die
nai lapkričio, ir jisai turi

Angliakasiai padavė rei-

Vie-

kad

derybas. Po tuo pretekstu,

tuvon duonos arba dėlto, 
kad juos varė; dalis buvo 
ir tokių, kurie raudonojoj 
armijoj rado progos plėš
ti, vagiliauti ir lėbauti. 
Rusų komunizmas žlugo 

'^Lietuvoje. Žlugo ne tik 
dėlto, kad raudonoji armi
ja skaudino jį savo žiau
rumu ir plėšimu, bet ir 
dėlto, kad visas musų gy
venimas pasirodė dar ne
subrendęs naujai socializ
mo tvarkai taip vykdyti, 
kaip to rusų komunistai 
norėjo. Dangun įšokti ne 
galima, kad ir labai įsibė
gėjus. Dangus galima že
mėn nulenkti, einant pat
varios ir nuosakios visuo
menės klasių kovos keliu. 
Tą kelią atmetė rusų ko
munistai, mėgino socializ
mą vykdyti durtuvo jie
ga, ir už tuos mėginimus 
dabar labai brangiai turi 
atšimoketi Lietuvos dar-

armija jį skandino savo žiauru
mu ir piešruuuu, bet ir dėlto, 
kad visas musų gyvenimas pa
sirodė da nešubrendęs naujai 
socializmo tvarkai taip vykdyti, 
kaip to rusų koAiunistai norėjo 
Dangun įšokti negalima, kad ir 
labai įsibėgėjus. Dangus gali
ma žemėn nukelti, einant pa
tvarios i£ nuosakios visuomenes 
klasių kovos keliu. Tą kelią at- 
m,elę rusų komunistai mėgino 
socializmą vykdyti durtuvo ie- 
ga, ir už tuos męginimus dabar 
laimi brangiai turi atsimokėti 
Lietuvos darbininkai. Bolševi
kai laikinai išsklaidė musu eiles, 
apardė organizacijas. Skriaudos 
padarę musų kraštui jie davė 
progos visiems darbininkų prie
šams Lietuvoje primesti bol
ševizmą kiekvienam darbininkų 
reikalų kovotojui ir ji žlugdyti 
Visas reakcijos malūnas Lietu
voje sukosi pastaruoju laiku bol 
ševikų varomu vandeniu.

Kad ir stovi rusų komunistų 
eilėse dalis Rusijos darbininkų, 
mes, Lietuvos darbininkai, tu
rime jiems aiškiai pasakyti:

mums nepakeliui su ta politika, 
kuri žadina miniose kontr-re- 
voliucijos Ūpą. Kovoje už pa
matinius savo socialistinius, po 
litinius ir ekonominius reikala
vimus mes eisime pramintuoju 
visuomenės klasių kovos keliu. 
Mes vaduosimės ta revoliucine 
politika, kuri kelia ir telkia ko
von visas demokratines krašto 
paiegas plėsti ir tvirtinti revo
liucijos laimėjimus ir naujinti 
sutrukusius tarptautinės darbi
ninkų armijos ryšius.
o Apie lenkus, kolčakininkus ir 
vokiečius imperialistus mums 
trumpai tetenka kalbėt. JVisi jie 
yra turtingųjų gynėjai: tai dva
rininkų ir miesto buržuazijos 
širdingi draugai. Jie lengvai 
tarp savęs susitartų ir eitų iš
vien su Lietuvos dvarininkais 
ir miesto buržuazija, jeigu mo
kėtų pasidalinti tuo lobiu, kurio 
kiekvienas jų tyko ir sau norė
tų pasigrobti. Tuo lobiu yra 
jiems ir musų kraštas, musų že
mė, miškai ir patys Lietuvos 
darbo žmonės. Turime ginties 
nuo jų, kaipo pikčiausų savo 
pavergėjų ir išnaudotojų. Turi- 
ine juos išvyti iš Lietuvos, kad 
Kuosai galėtume imtis darbo 
tvarkyti Lietuvoje naują gyve
nimą. Mes turime sudaryti iš 
Lietuvos laisvą * demokratinę, 
darbo žmonių valdomą respub- 
liką.

Jeigu dėlto kovoje Lietuvos 
darbininkams tenka derinti sa
vo žygius su kitomis musų vi
suomenės klasėmis, būtent bur
žuazijos, tai mes negalime nė 
valandėlei užmiršti savo užda
vinio — kurti valstybę, nepri
klausomą demokratinę Lietu
vos respublikų, kaipo pamatinę 
sąlygą revoliucijos laimėji
mams gelbėti. Tokios respubli
kos kovotojais šiandien dedasi ir 
klerikaliniai — buružuaziniai 
gaivalai, kurie pusė metų atgal 
kvietė Letuvon važiuoti Ura
chus, buvo aiškus priešai de
mokratinių rinkinių į Steigia
mąjį Lietuvos Seimą ir bolševi
kų okupacijos metu visomis sa
vo paiegomiVbuvo užgriuvę ant 
demokratijos siekinių kovotojų, 
Mėš’R) neužmirštame. BetineS) 
negalime atmesti ir to, kad ta 
pati buržuazija, spiriama revo
liucinio liaudies judėjimo,gali ir 
prieš savo norą, bet eina šian
dien prie tos respublikos. Mes 
žinome, kad jinai bus buržuazi
nė. Bet žinome taip pat, kad ji 
)us ir demokratinė .Šiuo tarpu 
ji da gali telkti ir darbininkus 
ir valstiečius ir tuos buržuazi
jos sluogšnius, kurie supranta 
jendrą šio momento valstybės 
uždavinį.

Todėl eidami kovon už demo
kratinę Lietuvos respubliką 
mes darysime viską, kad ji bu
tų demokratinga ne tik iš žod
žio, bet ir iš pamato, kad nauja 
tvaika Lietuvoje duotų darbi
ninkams kuodaugiausia sąlygų 
aprūpinti saVo klasės reikalus 
ir netrukdomiems eiti prie toles
nių jos siekinių. Tai artimiau
siai kovai Lietuvos darbininkai 
turi sukelti ir suvienyti visas 
savo paiegas, turi aiškiai nusta 
tyli artimiausiu savo žygių ke
lią ir eiti prie tikslo suvienyto
mis eilėmis.

Tokiu momentu Lietuvos dar
bininkai negali būti be savo laik 
raščio. Jiems reikalingas min
ties centras, kur subėgtų ne lik 
reikalingos žinios, bet ir min- 
tįs susipratusių Lietuvos prole
tarų, kur jos galėtų bręsti, aikš- 
kėti h’ derintis. Reikalinga gyvo 
nevaržomo žodžio tribūna, iš 
kur laiku ir neveidmainingai 
butu skelbiama visa, kas darbi
ninkui žinotina.

Tokiu darbininkų niiniies cen
tru ir tribūna nori būti musų 
leidžiamas laikraštis “Socialde
mokratas.” Rūpinsimės, kad jis 
tinkamai atliktų savo uždavinį, 
bet jo pasisekimas pirmoj eilėj 
pareis nuo jūsų, draugai, Lietu
vos darbininkai. 1'odel kvie
čiame ju< visus, be tikybos ir 
kalbos skirtumo: kuo galėdami 
remkite “Socialdemokratą“ 
kas raštais*, kas platinimu, kas 
skatiku. (“Socialdemokratas“).

Nedėlio.i visi f Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

L.S.S. Reikalai
Inešimasi LSS referendumui

1 .

LSS 138 kp., Cicero, 111., savo 
susirinkime, laikytam spalių 
mėn, 25 d., svarstė apie Sąjun
gos sutvarkymą ir atrado, kad 
reikia tuo reikalu pradėti rupih- 
ties jan persiorganizavusioms 
kuopoms,

Pirinas dalykas, tai turi būt 
neatidėliojant išrinktas naujas 
LSS. Pildomasis Komitetas, ka
dangi senasis P. K.,, prašalinęs 
iš savo tatpo du socialistu, nu
važiavo pas komunistę.

Pagal visuotiną LSS narių bei 
savimą, kurį įvykdino dar senie
ji Sąjungos viršininkai, Pifdo- 
mojo Komiteto nariai, turi bu t 
renkami iš Brooklyno ir apielin- 
kių. Bet tatai šiandie yra neiš
pildoma, kadangi toje apiclinkė- 
je komunistai labiausia suardė 
Sąjungą ir tenai dar Miėra pa
kankamai atgaivinta organiza
cija, kad butų galima iš tos a- 
pielinkės draugų sudaryti stip
rią ir veiklią LSS. valdybą. Ci- 
ceriečiai mano, todėl, kad nau
jasis Pildomasis Komitetas tu
ri būt renkamas iš Chicagos 
apskričio; tuo tikslu jie darė pa
siūlymą atšaukti pirmesnįjį re
ferendumo nutarimą apie LSS. 
centro vietą ir pakeisti jį kitu.

Beto, 138 k p. draugai sumanė 
padaryti pirmutinį žingsnį ir 
prie sušaukimo LSS. suvažiavi
mo. Pagal IX LSS. suvažiavimo 
nutarimą, kurį patvirtino visuo
tinas narių balsavimas, regulia
ria X LSS. suvažiavimas tupėjo 
įvykti šiais metais Clevelande. 
Nesenai įvykusis suvažiavimas 
Brooklyne buvo ne lietuvių soci
alistų, o komunistų; todėl jisai 
neturi vertės Sąjungai. Bet su
šaukt tikrą LSS. suvažiavimą 
šiais melais jau negalima suspė
ti, beto, šiuo laiku yra nepatogi 
ir reguliariam suvažiavimui pa
skirtoji vieta, kadangi Clevelan
de dar Sąjungos organizacija 
nesusitvarkė. Ciceriečiai siūlo 
šaukti nepaprastą LSS. suva
žiavimą Chicagos mieste, atei
nančio vasario mėnesyje. Tas 
suvažiavimas turės užbaigti 
LSS. perorganizavimo darbą ir 
padaryti tokias atmainas S-gos 
tyarkoje, kokias jisai ras reika
lingomis padaryti.

Kadangi LSS. tuo tarpu yra 
be centro, tai 138 kp. prašo Lig- 
laikinio LSS. VIII Rajono Kuo
pų Komiteto patarnauti sąjun- 
giečiams atlikime šitų referen
dumų. Komitetas sutiko sri tuo, 
ir todėl, jeigu kitos kuopos pri
taria šitai ciceriečių propozici
jai, tai jos yra kviečamos: vie
na, savo parėmimus 138 kp. 
įnešimų siųsti minėtam Liglai- 
kidiam. LSS. Vili Rajono Kuopų 
Komitetui; antra, tuojaus pra
nešti jam savo sekretorių adre
sus, idant jisai galėtų, kada į ne 
Šimai bus paremti, išsiuntinėti 
juos kuopoms galutinam balsa
vimui.

Cicero kuopa, pagalios, atra
do, kad LSS. viršininkų rinki
mai turi būti kiek galint labiaus 
pagreitinti. Duodama įnešimą 
rinkti Pildomąjį Komitetą,-ji 
čia-pat atliko ir to komiteto na
rių nominacijas (kiekvienas 
kuopos narys turi teisės nomi
nuoti septynis kandidatus), ši
tos nominacijos, žinoma, yra 
padarytos tąja sąlyga, kad re
ferendumas priims įnešimus a- 
pie Pild. K. rinkimą; jeigu įne
šimai bus atmesti, tai nominaci
jos pačios savaimi nupuls. No
minacijų klausimas tečiaus nė
ra įnešimas referendumui, lodei 
kilos kuopos gini dabar nomi
nuoti kandidatus į Pild. Kom. 
arba atidėti nominacijas iki to 
laiko, kąda įnešimai jau bus pa
remti ir sąjungiečiai galutinai 
juos balsuos. Arba, pagalios, 
jos gali susilaikyti su nominaci
jomis iki tol, kol pirmieji refe
rendumai užsibaigs ir bus pas
kelbta jų rezultatas. Bet tuomet 
reikėtų ilgai laukti, kol Sąjunga 
įsigis nau ją valdybą.

Pagal 138 kp. pieną, nomina
cijos yra atliekamos kartu su 
davimu įnešimu referendumui •» * t
(arba su parėmimu jų), Po to

kuopų, prirengs galutinam bal
savimui ir įnešimus ir nominuo 
tųjų kandidatų surašą (14 kan 
didatų iš draugų, gavusių dau
giausia balsų nominacijose), ir 
viską kartu išsiuntinės kuopoms 
Tuo budu sąjungiečiai kada ga
lutinai balsuos įnešimus, atliks 
kartu ir Pild. K. narių rinkimą. 
Jisai tiesa, bus padarytas., ly
giai kaip ir nominacijos, ląja są 
lyga, kad bus priimti įnešimai; 
jeigu referendumas atmestų į- 
nešimus, tai ir rinkiniai paliktų 
be vertės.

138 kp. įnešimus jau parėmė 
viena kuopa, būtent: 4-oji. Tai
gi dabar reikia dar bent 9 kuo- 
pų parėmimo, kad įnešimai ga
lėtų eiti referendumui. Bet jeigu 
kuopos nori kartu atlikti ir no
minacijas, tai jos turėtų daly- 
vaut balsavime, kiek galint, vi
sos. Geriausia butų, kad butų 
tuo tikslu umar'sušaukti extra 
mitingai kuopų.

Reikia pridurti, kad LSS. 4 
kp. taip-]>at pili tarė ir visam 

138 kp. pienui, t. y. ji taipgi nu
tarė tuojaus nominuoti kandida
tus į Pild. K. ir atliko nomina
cijas ant vietos.

Žemiaus seka penki įnešimai 
referendumui. Delei jų reikia 
štai kas paaiškinti:

Kiekvienas įnešimas turi būti 
perbalsuotas kuopoje skyrium.

Balsuot reikia už tai ar kuopa 
paremia įnešimą, ar ne.

Nutarimas padaroma papra
sta balsų didžiuma. Jeigu balsų 
didžiuma yra už, tai įnešimas 
paremtas; jeigu didžiuma bal
sų prieš, tai įnešimas atmestas, 
šiaip, balsų skaičius neturi svar
bos.

T rečiam ir penktam įnešimuo 
se, jeigu didžiuma balsų atmeta 
juos, kuopa gali padaryti patai
symų, nominuodama (didžiuma 
balsų) kitą apielinkę arba mie
stą. I Bet pataisymus čia gali 
daryli tiktai kuopa, o ne atskiri 
nariai.

Kas kita LSS. viršininkų no
minacijos. Jeigu kuopa nori tųo- 
jaus nominuoti juos, tai ji pir
miausia nutaria taip; o paskui 
jau kiekvienas narys nominuoja 
ką jisai nori, tik ne daugiaus 
kaip 7 kandidatus (jie žinoma, 
turi būt sąjungiečiais). Sekreto 
rius surašo, kiek balsy gavo 
kiekvienas kandidatas, ir rapor
tą pasiunčia Ligiaikiniam Ko
mitetui.

ĮNEŠIMAI.
1. Rinkti (referendumu) LSįS. 

Pildomąjį Komitetą, kuris pas
kui paskirs liglaikinį sekreto
rių vertėją.

2. Atšaukti LSS. nutarimą, pa 
gal kurį Pildomasis Komitetas 
turi būt renkamas iš Brooklyno- 
New Yorko apielinkės.

3. Rinkti LSS. Pild. K. iš Chi
cagos ir apielinkės.

4. šaukt nepaprastą LSS. su
važiavimą vasario mėnesyje 
1920 m., pavedant dienos nu- 
skyrimą ligiaikiniam LSS. VIII 
Rajono Kuopų Komitetui.

5. Vietą suvažiavimui ftomi- 
nuot Chicagoje, III.

Liglaikinis LSS. VIII Rajono 
Kuopų Komitetas:

A. Liutkus, 
J. Yuknis, 
Marė Jurgelionis.

Liglaikinio Komiteto adresas: 
Mrs. M. Jurgelionis, 3133 Bme- 
rald Ave„ Chicago, III.

Delei L.S.S. susitvarky
mo.

LSS. 19-lhs kp. Rrooklyn, N. 
Y., reorganizavosi 19 d. .spalio, 
'lame, pat susirinkime lapo pla
čiai kalbėta apie su'lv-arkymą 
LSS. centro. Prieita prie seka- 
pio išvedimo.

Kuogrėičiausiai reikia nuskir
ti laikinį komitetą iš trijų 
purių. Tie trįs nariai tarp savęs 
pasidalįs vietas, būtent, Organi
zatoriaus, Sekretoriaus ir Iždi
ninko. Tokio liglaikinio komite
to uždavinis butų sutvarkyti 
kuopų mokestis, išgaunant nuo 

tSoc. Partijos mokesčių ženkle
lius, čarlcrį, elc. Tvarkyti refe-

I

(Seka ant 5-lo pusi.)



rinkimų delei to Liglaikinio Ko- bėtojas šį vakarą negali atšilau.- 
________ _ ___________  miteto nereikėtų daryti, ypač, kyti ir publika turėjo išsiskirs- 

rendumjis ir sušaukti L. S. Są- jįsaį jr nėra skiriamas už-, tyti, neišgirdusi d. Grigaičio pra- 
jungos X-tą suvažiavimą.__________ pjiJ, K-o vielą.

Į tokį latilkinį komitetą mes( 
skiriame šiuos draugus: A. Pe
traitį, A. Žymontą ir dr-gę M. ,

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

LSS. Pildomąjį Komitetą 
reikia rinkti, ir
Ji tuo (budu, kurį nurodo LSS.

tie draugai apeiims patarnauti
Sąjungai taip svarbiam momen- šituo tikslu įnešimą referen- 

dumiii. Viena kuopa — 4-oji — 
Pp pasirūpino sfio sumany- jau parėmė jį. Jeigu dabar pa- 

uuo, visos laet. Socialistų Są- remtų tą įnešimą dar bent devy- 
jungos kuopos siųskite kogrei- nios kuopos, tai neužilgio galė- 
čiausiai savo tarimus virš išdės- tą įvykti ir balsavimas. Minėto- 
tytu klausiniu d. A. Laliui, 510$ dvi kuopos taip-pat jau at- 
1739 So. Halsted St. Chicago, <jiko ir nominacijas kandidatų į 
111. Drg. A. Lalis, sutvarkęs vis- Pild. K-ą. •
ką, paskers kuopų žiniai.

Draugai! šiuo žygiu negalima 
žiūrėti referendumo fonnališr 

kūmo. Mes turime griebtis dar- 
l>o» iditiii įjnletiime 
siari sutvartcyti LSS. reikalus ir 
vėl skleisti socializmo idėjų bjrp nominuoja į laikinį komitetą, 
lietuvių ^arbininkų. Taigi pne deki priežasčių ncgali upl 
darbo draugai! !liimti.

LSS. 139 kp. Ciceroje, 111. padu

kalbos.
Vienok, draugai, nenusimin- 

rink- kimo, bet veikime ir toliau, ne
atkreipdami atydos į trukdytų
jų darbus. Ir reikia tikėtles, 
kad ir visuomene nepaklausys 
tų šukautojų ir kaip rėmė, taip 
ir rems pažangiųjų draugijų ir 
kuopų, veikimą upšvietos dirvoj, 
Dramos skyriaus ir Choro vei
kimą dailės srityj.

Į darbą draugai! — Kazys.

Mes manome todėl jogei bu
tų praktiškiaus, jeigu 19 kp. pri- 
'nitų šitą pieną vietoje savo pa
siūlymo. Jos pasiūlymas, be to, 
<1« ir nėra įvykdomas. kadangi 
ietį j kurie draugai, kuriuos 19 kp.

LSS. 19-tos kuopos komitetas;
Org. K. Liutkus 
Sekr. A. J. Sandrow 
Ižd. M. Baltuškienė

Redakcijos Prierašas.
Chicagos sąjungiečiai pilnai 

sutinka su LSS. 19 kp. draugais, 
kad reikia neatidėliojant atgai
vinti Sąjungos centrą. Bdl( jie 
mėgina tatai daryt truputį kito
kiu budu.

Įpaikinai patarnaut kuopų su
sinėsimuose tarp savęs ir su Soc. 
Partų Chicagos kuopų atstovai į 
galiojo IJglaikinį Komitetą, ku- j 
rio pranešimas jau tapo paskelti-! 
tas spaudoje. Jeigu kilų miestų I

Taigi kviečiame kaip Broik- 
Jyno, taip ir kitų kolonijų drau
gus paremti 138 kp. įnešimus, 
kurie yra paskelbiami kitoje vie-

L. S. S. 174 kp. parėmė 
138 kuopos Įnešimus.

Vakdr LSS. 174-ta kuopa lai
kė savo susirinkimą Mažėnio 
svetainėje. Buvo perskaitytas 
Cicero LSS. 138 kuopos atsiųs
ta sumanymas (įnešimas) Lie- 
tuviųi Sociullstų S»QiJiinfioS <lnly- 
ką sutvarkymo reikalu. [4r. 
“LSS. Reikalai“ šiame Naujienų 
ncmerv’j. — Red.]. Visi cice- 
riečių kuopos įnešimai pripažin
ta praktiškai ir vykintinais, ir 
todėl 174 kuo|)a juos parėmė.

Apeinančios savaitės seredą 
174 kuopa vėl laikys susirinki
mą, kuriame bus nominuoti 
kandidatai į LSS. Pildomąjį Ko- 
mitetaą. — K.

Lietuvių Rateliuose
»*■■■! ■ .i. m, A

T©WN OF LAKE
LSS. 234 kuopos narių atidai.
Noriu pranešti tiems na

riams, kurie dar nežino, kad 
muši; kuopa yra persiskyrus, 
arba kurie buvo apleidę susirin
kimą, kad išvengus ginčų, kad 
sekamas kuopos susirinkimas

l įvyks paprastoj svetainėj, Uni- 
| versity of Chicago Setllemeųt, 
4630 Gross avė., nedėlioję, lap
kričio 2 dieną, 10 vai. ryte.

čių įgaliojimui, tai nė formalių

West Sidiečių žiniai.

Wcst Sidės Lietuvių Viešas 
Knygynas, 2222 S. Leavitt SL 
aplaikė pluoštą įvairių laikraš
čių iš Lietuvos. Įdomaujantis

kit paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

— Org. P. Karneckas.

WEST PULLMAN.

Draugijų Sąryšis veikia.
Kiek laiko atgal susidaręs 

West Pullmano Draugijų Sąry
šis užlaiko savo svetainę prie 
12053 S. Halsted si. Svetainė 
būna atdara kas vakarą. Taip 
jau yra įkurtas Sąryšio knygy-

tyti veltui visokių laikraščių, ir

Subatpmis 
uždarome
6 vai. vak.

Visomis kitomis 
dienomis 5:30 v. v.

Mes turime

lietuvius

Tris Overkotu

šiluma, smagumas ir išvaizdos gražumas tai 
ypatybės šitų overkotu. Materijos yra grynai vilno
nės ir storos, Viena ar abiem pusėm segami, augštai 
pritaikytais pečiais, ulsteriai, ir palaidosios madoe; 
aksominėmis, plačiomis koaiserva- 
čionūs apikaklėmis. Puikus rinki
nys spalvų. tari> iu pilki, žali ir mė
lyni. Suimtoj pasirink, po................

pardavėjus.

Vertės

I Saugokite Savo Akis

4‘
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Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias prekines.

Gydymas visų akių, aiuų no
sie® ir tferkles bau. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkai* ir pėinyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIALISTAS 

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

3-Cios lubos, virft Platt’o «pttekos• Tęmykite j mano parašę. • 
Valandos: nuo 9-tos vak ryta iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Pasimirė IGNACAS RAUSTIS 
18 metą amžiaus, paliko tėvus 
ir 2 broliu, Augustiną 12 metą 
ir Simoną 10 metą; paėjo iš 
Lietuvos iš Kauno gub., Šiaulių 
pavieto, Laižuvos parap., Auk- 
sudžią sodos. Jį ištiko nelaimė, 
automobilius užmušė spalio 28 
d. ant Archer Avė. Laidotuvės 
bus iš namą po No. 4313 So. 
California Avė. į Nekalto pra
sidėjimo P. šv. Brighton Par
ko bažnyčią, subatos rytą lap
kričio t d., 9:30 vai. ryto.

WEST SIDE.

Spalių 28 dieną Sąryšis ati
darė ir mokyklą ir mokinama 
bus kas utarninko vakarą. Mo
kinama — lietuvių kalbos ir a- 
ritmetikos.

Visi norintis kokiųnors žinių 
kreipkitės vakarais į minėtą 
svetainę virš nurodytu antra
šu. — Valdyba.

Metines Sukaktuves

lonėkite atsilankyti į knygyną 
pasiskaityti minėtų laikraščių. 
Laikraščius galima skaityti tik 
knygyne, bet knygas, kurių ra n 
dasi apie 500 galima neštis ir 
Į namus skaityti. Knygomis ir 
laikraščiais knygyne galinga 
naudotis dykai. Knygynas at
daras vakarais nuo 7 iki 9 vai., 
nedėldieniais nuo 3 iki 7 vai. 
vak. — M. Juzėnas1, ab. knygius.

BRIGHTON PARK

M ■'f

u

Amžinos Atminties Elzbieta 
Jarevičaite, po vyru Sabaliaus
kienė, duktė Juozo Jarcvičiaus 
ir (Kokiuos Sasnauskaitės per
siskyrė su šiuo pasauliu Spalio 
18 d. 1918 m. 28 mdtlų amžiaus. 
Po jos numirimui į penktą mė
nesį ir jos vyras persiskyrė su 
šiuo pasauliu, palikdamas 4 ma
žas mergaites si ra tomis prie vy
ro motinos. Elzbieta Jarevičai
te paėjo iš Vilniaus gub., Žąsy
čių miestelio. Apsivedė Ameri
koje ir gyveno Kensinglone ir 
Chicagoj, III.. L'aminėj imą me
tų sukak tuvių surengė jot drau
ges Spalio 18 d., II)M) m. Yra 
ir jos brolis Amerikoj, t&c ne
žinau kur jis gyvena.

Felicija Pučkorienė

Ikišiol vietos pažangesni lie
tuviai veikė išvien ir daug nu
veikė apšvietus ir dailės srityje. 
Jie vieni kitiems padėdavo, vi
nį kitus paremdavo, užjausdavo, 
užtai ir jų darbas buvo pasek
mingas. Jei ir atsirasdavo iš
laukinių priešų, kurie stengda
vosi trukdyti tam darbui, tai 
tokius priešus veikiančiųjų vie
nybė lengvai nugalėdavo. Žmo
nės noriai lankydavosi į tų pa
žangiųjų draugijų, kaip L. S. S. 
171 kuopos, LDLD. 104 kp. ir 
Keistučiu Pašelpinio Kliubo pa
rengimus, nes žinojo, kad liks 
užganėdinti ir daug ko pasimo
kins.

Bet dabar atsirado naujų to 
darbo ^trukdytojų, iš vidaus. Tai 
su ana re 1 i is tej ka ršta gal vilai,
kuris visur stengdavosi užkenk
ti veikiantiemsiems visaip juos 
šmeižia, ragina kitus kovoti su 
jais ir ardyti jų, veikimą ir tam 
nesidrovi griebt les net begėdis 
kiaušių priemonių. !

10726 Edbrookc Avė.
Roscland, III.

Abiem Phsem Segami Ooerkotai

ChesterfieldaiUlsteretai ir Dr. A. R. Blumentaal

Labai Puikus Ovefkotai
(■Isterinės, abiem pusėm segamos, diržuolos su juosme- 

nine siūle, česterfieldinės ar palaidos madų; naujausių audi-

*30

Vidutinės kainos

Pusdiržiniai, pilnai diržuoti ir pusiau ankštai pritaikyti, 
ilgi ir vidutinio ilgumo Švarkai; augšfais ankštai pritaiky
tais pečiais, ankštai pritaikyta apikakle; grynų, 
vilnų materijų; dydžiai 33 iki 42, Cbesterfiel- 
dai vienų vilnų žili af juodi kersey; tos pačios Jį M
materijos, ar pliusinės apikaklės, perdėm šil- ■ B 
ku pamušti; dydžiai 36 iki 48......................... JL

Ii arba su giminiu užpakaliu. Šitie overkotai 
yra geriausių kriaučių darbo; dydžiai tinka vy
rams visokio didumo

■■ ..................................................................

Iš Chicagos rubsiuviu 
gyvenimo.

Galima sakyti, kad dabar Chi 
cagos rubsiuviaį jau yra orga-: 
nizuoti 100 iš 100. Bet7 tikrai 
besirūpinančių savo organizaci
jos gerove vargiai yra ir dešim
tas nuošimtis. Daugelis taip ap i 
silcidžia, kad net tingi persikel- 

dieną spalių, Liuosybės svotai- įį žydų lokalo į lietuvių loka-

L.M.P.S. III Rajono 
konferencija.

LMPS. III Rajonas Chicagoje 
III. turėjo savo konferenciją 26

nėję. Delegačių nuo 5 kuopų 
susirinko dvidešimt su viršum. 
Atlikus susirinkimo formališ-

įrašo savo su reikalavimu pri
siųsti organą “Darbds“ neprisi-

kuinus, išklausius valdybos ^a- rengia parašyti. O apie lankymą
portų prasidėjo įnešimai. Buvo 
jų rimtų ir naudingų, kaip: su
šelpti Škotijos moteris, kanki
namas dėl politikos, ir jų vaikus 
badaujančius. Iš Rajono iždo Pa ‘ skriausti, 
aukota $10 ir delegates suauko- Hct’u-viy lo'kalui ir kaltina virši-

susirinkimų arba veikimą uni
jos labui tai nė ne galvoj. Tik 
jei pasitaiko kokie nesusiprati- 

i mai darbęr arba tampa nu- 
—<: taį ąiįeįna pasiskųsti

jo 21 dol. su centais. Bet |ne- t - -
Šimų buvo ir tokių, iš kurių ga-1 jr 
letuin gardžiai prisijuokti jei j ku rįnki3nai ar 

pertvarkymai,

ninkus, kad esą negeri, neteisiu 
Bet kad būna v irsi n i n- 

k i tokie unijos
nebūtų skaudu matant, kaip to
sios musų moterėles rodos, prą- ’ susirinkime nematysi, 
si lavinusios ir susipratusios, o 
duodasi taip save, už nosies va
džioti. Kas kuo pakreipia, kas 
ką pagiria, ncgalvodamos, nc- 
protaud'amos. tuoj visos tu-tli
tu! į lą*pusę, kur gražiais žode
liais vedama, lokiu pasiskubi- 
nimu dažnai ant juoko save pa
sistato. ’

Įnešimas Rajonui — pasiduo
ti po konnunistų kontrole. Dau
gumas delegačių tik ir taiso ran
kas balsavimui. Bet vienai kilai 
pasipriešinus pasidavimui vyrų 
vergijon, iš valdybos teisinasi:

- Ne pasiduoti, ne. pasiduoti,

tą suvažiavime: :kad moterų 
susivienijimas butų dalimi ko
munistų partijos... tik užgirti... 
tik dalimi...

Visos iškėlė rankas už. Prieš 
tik trįs, ir kelios susilaikė.

Pritarėjos {įnešimui nepagal- 
kiausių priemonių, štai,, kada vojo, kad užgyrimas, pritarimas 
spalių 16 d. L.S.S 174 kp. buvo ar pasidavimas vis tą patį rei- 
surengus prakalbas ir kalbėti škia. Taigi maž vienbalsiai mo 
pakvietus d. P. Grigaitį, tūlas torelės nudardėjo į komunistų
tų karštagalvių, gal kilų pamo
kintas, pašaukia rengėjus per te
lefoną ir pasivadinęs d. Grigai-? 
čii vardu praneša, kad negalįs 
išpildyti savo pažadėjimo ir at
važiuoti kalbėli. Komitetas ne-

diktatūrą.

ma į tą pusę. Šaukiama raštu 
glausties prie komunistų. Skai
tyti referatai temoje “moterų 
išganymas koin.unistin.iame so- 

suprates kad čia gali būti pri-! cializavime... 1 iek prikalbine- 
gavyslė, įėjo i svetainę, prnne- la. kaip nebalsuosi už? — 2. 
ša skaitlingai publikai, kad kai- — ----------

Jei nori pagelbėti nelaimingiems draugams ar gi
minėms.

Mes nusiunčiame rublius ir vokiškas markes Į Lat- 
viją, Lietuvą ir Estoniją.

» Klausk informieijos pas
SOUTHWEST TRUST and SAVINGS BANK 

Lietuvių Valstijinis Bąpkas 
35-ta, Archer ir Hoyhe Avė.

-------------------------------------- - ---------------------------------------- ---------------------—■—-— -

I mažoms įplaukoms, vargiai ga- 
■ Įima ir tuos 2 ir pusė cent. už

Jau nuo senai žydų lokalas 39 ! ni0]{gįį viešajam knygynui. To
dėl kaip kurie atgaleiviškesni 
nariai įnešė sumanymą atsimes
ti nuo viešojo knygyno. Bet pa
žangieji nariai tokį sumanymą 
atmetė ir įnešė’ kad lokalas pa
rengtų kokį pramogų vakarą 
naudai viešojo knygyno. Tad 
dabar ir rengiamas vakaras su 
prakalbomis, dainomis ir kitais 
pamarginimais. Vakaras bus 
subatoj, lapkričio 1 dieną, kriau 
čių unijos svetinėje, kamlpas 
Robcy ir Mihvaukec avė. Butų 
geistina, kad netik kriaučiai bet 
ir pašaliečiai atsilankytų ir pa
remtų viešąjį knygyną. —

— Radikalas Kriaučius.

valdo visą Chicago ir jame vle-l 
išpatauja dhug a.tgaleiviškesnė 
dvasia, negu lietuvių lokalo, bet 
daugelis lietuvių priguli prie 39 
lokalo ir ten žudo savo balsą. 
Dabar yra ptogą mažiemsiems 
lokalams valdyti 39 lokalų ir 
štai kaip. Joks lokalus neturi 
teisės siųsti daugiau kaip 10 at
stovų j Joinl Board, o iki 10 
siunčia po 1 atstovą nuo 200 na
rių. Tokiu budu jei visi lietu
viai persikeltų į lietuvių loka
lų ir sudarytų skaičių, sakysime } 
1,500 narių, tai lietuvių lokalas i 
butų tiek pat tvirtas, kaip ir žy
li ųp nors jie turėtų ir dešimt sy
kių dugiau narių, nes atstovų 
Joint Board jie vistiek turėtų 
tik 10, o Joint Board juk augš- 
čiausia valdžia.

Geistina butų, kad lietuviai 
kriaučiai atkreiptų atidos į šį 
nurodymą, nes kitaip mums pri
sieina panešti skriaudą. Pavyz-į . _
džiui, dabar mokame unijon Ji žinanti apie pustuzinį, o kiek 
$1.25 į menesį, bet lietuvių lo-' dar nežinanti? Kitos tų meilu- 
kalas galina lik 5c. O su tiek žiu prižada daktaro laukti kaid 
pinigų vargiai galima palaikyti ir tuksiantį metų. Dabar prisie 

atsisakyti ka reikalauja divorso.

Pinigais už

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

KrauseValstijiflisTaupymo 
BANKAS 

1311 Milvvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arli Pauliifa gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

ss

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras;

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
111 N. Oetrbom St. 

1111-13 Unlty BIČS.
Tel. Central 4411

lokalą ir prisieina 
nuo būtinai reikalingų dalykų. 
Pa v., musų lokalas per dauge-

Turėjęs daug meilužių.
Mrs. Rthel Scarborough, 5258 

Prairie Avė. atėjo pas teisėją 
Barrett ir apskundė savo vyrą 
Dr. W»iter E. Scarborough. Gir-

Plėšikai už pereitą naktį pa-
lį melų prigulėjo prie NortbSi- ėmė netik visus Josepb Shine, 
dės draugijų sąryšio ir mokėjo 3510 Westėm Avė. pinigus, bei 
po 2 ir pusę cent. nuo nario į 
mėnesį palaikymui lietuvių vie
šo knygyno.

išnešė ir seifą. Dabar Shinc be

Esant tokioms gus, kitd liobetėko seifo.

■

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

\ Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 
/ Mes vartojam 

Pagerinta Oph- 
'thalmomcter. Y- 
patinga domu at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

OR. G. M. GLASER
* Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1C me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1023 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

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

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032 
t? 

H N ■ | n

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki llfryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare'

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

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų

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

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

Du plėšikai vakar užpuolė 
Quality ^Paint dirbtuvę, 1482 
MihvaftkFe’ave., pašovė du dar
bininku ir paėmė virš $3.000.

Jos. Schwartz aną dieną už
ėjo į Morrison viešbutį nusipirk
ti cigarą, bet viešbučio detekli- 
vas jį išmetė. Dabar pareikala
vo iš viešbučio $50.000. '

Liuke paskirųjų 24 valandų* 
pavogta 10 automobilių.

Nedėlioj visi j Meldažio sve 
tainę pasiklausyti ^referato.

r
Phone Pullman 621

D R. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

--------------- ofisai ------------------
319 Kensington A venų e 
10737 So tyichigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Pranešimai
LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėlidj, lapkričio 2 d., 
kaip 10:39 vai. ryto, Meldažio svet. 
Visi nariai ir norintis įstoti kuopei) 
prašomi ateit paskirtu laiku.

— Organizatorius.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoje, lap
kričio 1 d., .L Mazciausko svetainėj, 
3259 So. Union Avė., 7:3(1 vai. vak. 
Visi nariai malonėsit pribut, nes y- 
r;i daug svarbių dalyką.

— Rast. G. šarkaitis.

I



6 Chicago
——

Dr-stės Lietuvos Sūnų mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 1 d.» 
P. Pilitausko svet., 4512 So. Hermi
tage Avė. Norintis įstoti minčlon 
drnugyslėn, malonėkite atsilanky
ti 8 vai. vai.' Pirm. J. Yucus.

SSMENŲ .IIEŠKO.JIMAI , REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
187 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, lapkr. 2 d., J. Rad- 
žiims svet. 3602 Cedar St. Visi na
riai nepamirškite atsilankyti susi- 
rinkiman kaip I vai. po piet ir už- 
si mokėti mčnesinus mokesčius.

— Fin. Rašt.

PA.I1I SKAU šavo pusseserių Onos 
ir Ludvisčs RėkŠčiutų. Božavos kili
ui >, SinUio gmino, Suvalkų gub. 
Girdėjau gyvinto Lackusvannoj, Pu. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą. • ►

MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ j
VYRŲVYRŲ

—
NAMAI-žEMe

..Susivienijimo Lietuvių Soc. Dai
nininkų Am. I apskričio komitetų 
susirinkimas įvyks subatoje. lapkri
čio 1 d.. 7:30 v. v., M. Meldažio sve
tainėj, \V. 23 PI. Visi komitetų na
rini malonėkite pribūti laiku, nes 
turime apkalbėti apie koncertą, ku
ris įvyks gruodžio 14 d

— Kazys Jurijonas.

1739 So. Halsted St., (Jticago, lll.
------------------------------------------ APVADŲ (VVEbT) DIRBĖJŲ

PAJIEŠKAU savo švogerio B. Jo-j 
nnlaičio; jis paeinih iš Kauno gub.,, Į 
Raseinių pavieto, Kelmės valščiaus, i 
D.'k šių sod. Girdėjau pirmiau gyve
no Ne\v Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalą.

ST. EITMONTIS I
32 *6 So. \Vallace St., Chicago

Prie augšlos rušies išeiginių siu
tu, v Geras darbas pas

IŠTIKIMOS merginos prie lengvo 
namų darbo AVInnetkoje; skalbt ne
reikia; gera viela, smagus kamba
rys; pastovus darbas; gera transpor- 
la-ija: turi suprasti angliškai. Tele- 
fonuok XVinnetka 1490, arba Central

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

IIUMP IIAIR PIN COMPANY
1918 Prairie ^\ve., kamp. 20-tos

IKefilkiffl Vyriui 
Svetfimiui Ksilbuii

FARM U PIRKĖJAI
Pirmiau negu pirksite KARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
i ichivit; Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija \Visronsine, kur jau daug 
hetuuų gyvena ir .dar tuksiančiai 
apsigytns. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 

i šįmet

Cicero, III. — S. L. A. 191 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioję, lapkr. 2 d., 1:30 po pietų. O. 
Tamulicnčs svet.. 14 17 So. 49 Avė. 
Nariai i.- norintieji prisirašyti alsi- 
Janky kitę laiku. Turine jau reng- į 
tis prie SLA. savaitės. |

— Kp. pirmininkas.

• PA.IIEŠKAU savo nusseserčs Ka- 
zimieros Kuncevičiukčs. po vyru Sta- 
niidionienės. Paeina iš Suvalkų gub.,

I M; rijnmpolės puv.. Panemunės par. 
Vainatrukio kaimo. Aš aplaikiau 

laišką nuo'jūsų molinos. Atsišaukite 
šiuo adresu:

The .House of 
Kuppemheiimeir

411 S. Sangamon St.

Ecelcs, XV Box 62.
218 XV. Congress St.

REIKALAUJA
Operatorių ir apibaigėjų prie dro

šiu. taipgi jaunos moters, kuęi turi 
šiokį tokį prityrimą geresniųjų drė
bsiu siuvime, augštos rųšies įstaigos 

! užžiurėjimiii.
I L NORMA HAY — 1214
Stevcns Bldg. Tel. Majestic 7405. n

Reikalaujame: nedidelio skai
čiaus atsakomų, energiškų vy
rų, kurie kalba svetimas kalbas, 
dirbti su mumis ir pavartoti sa- 

(vo gabumus sąryšyj su musų 
bizniu. Dirbdamas nereikalau-

1 2 sargų, *25 -$27, elevutorininko 
45 - 50c valandai, nituotojų, 2 jani- 
lorių — 8 valandos; ugnąkiirių ir 
padėjėjų; kalvių, dailyddžii’, 65c j 
vai. ir daugiau, darbas vidui, nuola
tinis; patai liautojo; visokių viešbu
čio ir valgy klos' darbininkų — ge- 
* jausią mokestis. Darbininkų po 45- ....... .......... ..........
5IU vai. darbas vidui, nuolatinė,1 pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
mėsininkų pagclbininkų; garo pritai-, kad iš kilų valstijų žmones alvažia- 
svlojų, blekorių ir pagclbininkų. stebisi. Dauguma nuo bendro- 
Vaikų 1'4 imtų ir senesnių į ofisą ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
ar lengvo darbo $15 — *18 į savaitę. < visą Ameriką, be geriau negalėjo at- 

MOTERŲ ls,s,i ka’P Wis. lietuvių kolionijoje,
Merginų 21- 40 metų prie lengvo kur išlygos yra prieinamos ir bied- 

darbo dirbtuvėje. $17.50 — 8 valau- niausimi* žmogui, o prekė perpus 
dus j diena, visokių viešbučio ir vai-‘ »<•«“, kitur. Gra-
gyklos darbininkių, gerinusia mo
kestis. Moterų prie darbo trumpoms 
valandoms, dieną.

SOUTH BARK EMPLOYMF.NT

4193 So. Halsted St., 2-ras aukštas.
Visi darbai South Nftrth ir \Vest 

prisėto. (Kalbamo lenkiškai*.

L. S. S. 81 kp. mėnesinis susirinki- 
n'as įv\ ks suimtos vakare 7:30 vul., 
Liuosy bės svet., 1822 \Viibansia Avė, 
Draugės ir draugai, visi privalote 
Imti susirinkime, nęs turime išrinkti 
tk legalus j VIII rajono konferenci
ją. kuri nsmžilgo įvyk'-. Norintis 
patapti Socialistų partijos nariais, 
maloni Kitę atsilankyti į susirinkimą 
ir prisirašyti. Komitetas.

PAJIEŠKAU savo brolio Adolfo 
Barono,į iš Kauno rėd., Rokiškio np-. 
skričio./Zapiškin parap.. Girelės so
džiaus. 4 metui atgal gy veno Keno- 
shoj, XVis., polam girdėjau išvažia
vo į Buffalo N. Y.; turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

ALBINAS BARONAS
315 Mechimic St., I.a Porte, Imi. MERGINŲ

REIKIA DARBININKU Jjąma ir lietuvių. Kurie bus ai-! AUTOMOBILIAI

VYRŲ

VAIKŲ

BERNIOKŲ

VYRŲ z

PBEKINČS VIETOS

S. L. A. 36 kn. mėnesinis susir’n- 
kimas ėvyks nedėlioj lapkričio 2 d. 
Aušr is svetainėje, 3001 So. Halsted 
St.. 1 val.yfio pietų. Nariai nuge
nėkite atXiJankyli nes yra svarbių 
reikalų. X'aldyba.

kriaučių prįe kušta
mi rišku# darbu su pagy venimu. Ga
lite uždirbti gerus pinigus vakarais, 
o t(ai patiks pigiai parduoda. -Prie- 
žiu tis, kriaučius sunkiai serga. A-j 
Iti’i broliu, prasyti kada gali yra 
daug darbo, nėra kam dirbti. Tel. 
Ganai 4892..

ANTANAS STANEVICH
655 \V. 18th St., Chicago, III.

Prie lengvo darbo dirbtuvėje.
Atsišaukite

AMERICAN CUTLERY
758 Mother St.

CO.

Vaikų 16 melų amžiaus ar se- 

resnių užsisakymams dėti, pun
dams vynioti, pirkiniams sužy-

sakomi ir kuriuos mes priimsi
me, gali pradėti tuojaus ir užsi
dirbti gerus pinigus iki melų pa
baigai. Ateikit nuo 10 iki 1 vai. 
ryto, ar nuo 6 iki 8 vakare. Klau
skit ADOMO MABKUNO, Lie
tuvių Skyriuje, Boom 817 Kirst 
National Bank Bldg., 68 
Monroe St.

W.

mėti ir kitokiam darbui musų

BARGENAS
Automobilius pardavimui 

Oakland 1917 — 5 sėdynė
mis visai kaip naujas. Auto
mobilius buvo padėtas padė- 
Uuvėje (Storage House) vie- 

I niems metams. Priežastis 
pardavimo išvažiuoja į Lietu 
vą, atsmaukite kuogreičiau- 
sia nedėlioj nuo 10 iki 4 po 

| pietų. 817 West 33 St., pusė 
bloko nuo Halsted St.

žios (leikos) ežerai dabina visą 
pielinkę, miestas arti, 
rankamais dėl farmerių. 
keliai visur geri, kad ir 
ore gulima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti 
pigiai, linksmoj vietoj 
vųjų.

l ai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAN!) A- INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St.. Chicago, JII.

PARDAVIMUI — Savininkas par- 
} duoda ry tinį kampą 3158 So. Union 
Avė., mūrinis štoras ir du pagyve
nimai. Rendos neša $74 į mėnesį 
Kaina $8200. Pusė įmokėti. Ateik 
pus savininką, 6601 So. Hermitage 
Avė.

a- 
su visais pa- 

Taip-gi ir 
blogiausiam
gerą farmą 
ir tarp sa-

prekių skyriuose.
RAKANDAI

P. P. D. Unijos susirinkimas Ims 
suba’oje, limkričio 1 d.. Aušros sve
tainėje, 3t*0| So. Halsteil St. 8 vai. 
vakare. Draugai malonėkite atsilan
kyti paskirtu laiku. — A. P. R.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ MOTERŲ

LM*‘S. 29 kp. rengiamo perstaty
mo "Vagįs” generalė repeticija bus 
suimtoje, lapkričio i d., 8 vai. vaka
re. Viešo Knygyno svet. 1822 \Vabim- 
sia Avė. Visi lošėjai malonėkite at
silankyti laiku. — Komitetas

J'VRSIRANDAVOJA kambaris su 
elektros šviesa, netoli Humboldt 
Pa’k ). Atsišaukit pn.:

1240 Augusta St., 2 lubos

i’RŲ
SIUNTINIAMS

REIKALAUJA DVIEJŲ 
KRIAUČIŲ.

IŠRENDAVOJIMUI

$1 I j savaitę pradžiai. Prityri
mo nereikia, galima uždirbti 
nuo $17 iki $22 įgijus prityrimą.

751 XV. 32nd St
ir

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. I Aps- 
ki ičioA’yrų Chorų generoliškos re
peticijos Įvyks nedėlioj lapkričio 2 
d., Pradžia lygiai 12 vai. dieną. Dai
nininkai būtinai pribukite laiku. ,.a 

Sek r. F. Mažo U.

■ Nuolatinis darbos per apskritus
ANT RENDOS metus.

6 kambariai, su vana pn. 3217,
So. Union Avė. Atsišaukite pas 

\J KVEDARAS, 
324') So. Halsted St,

PREKIŲ SKYRIUOSE'
VYRŲ reikalauja 

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

BARGENAS tam, kas tuoj 
pinks prie 2416 So. VVestern 

Avė. mūrinį namą dviem augš- 
tąis, 5,-6-6 kambariais. Kaina 

$ 1.000.00
WILL J. BELL 
Išimtinis agentas

69 Washington SI. Telefonai 
Randolph 3513 — Central 2579 
per 22 melu po šituo adresu

OLSON RUG CO.
1508 VV. Monroe St.

Ateitie* Žiedo draugijėlės dainų 
ir žaismių repeticijos (mokins d. 
Manelis) ir lietuvių kalbos ir rašy
bos lekcijos (mokins d. V. Ivanaus- 
kiulė, moksleivė iš Valparaiso) į- 
vyks nedalioj, lapkričio 2 d.. 10 vai. 
ryte, Fcllosvship House, 831 XV. 33 
PI. Vietos ir apielinkčs mergaitės ir 
berniukai kviečiami skaitlingai at- 
silanky'ti. Dar bepriklausantis atei
kite prisirašyti. — Komisija.

I ARANDAV(klU I ruimus ant pir- 
imų lubų iš užpakalio, išeinama vie
la \idui, elektros šviesa ir gazas. Vis
kas gražiai ištaisyta. Randa $11.00 
mė lesini. Atsšaukit
4122 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERGINŲ

ir

HEIKALAUJA
Merginu ir motery 16 iki 30 me
tų prie darbo dirbtuvėje. Mes 
turime vietas prie stalų ir ma
šinų. Prityrimas nereikalingas. 
Geriausia mokestis besimoki
nant. Prityrusios merginos už
dirba augštą algą.

KELLOGG SWITCIIB()ARD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams Street

Skirstymui ir kraustymui siun
tinių freitu ir ekspresu. , ■
Pakuolojų, darbininkų, troke- 

rių ir krauluviuių darbininkų. 
Pastovios vietos. Gera mokes
tis pradžiai. Puiki proga pakė
limui. Valandos nuo 8:00 ik.i 

4:15. Subatomis(iki pietų.

Sears ĮRoebuick 
and Co;

.Homan Avė. ir Arthington St..

•L

Lietuvių Kriaučių unija rengia di
deles viešas prakalbas su programų 
ir šokiais naudai north Sidės lietu
vių Viešo Knygyno, subatoj, lapkri
čio 1 d., 7 vai. vakare, Amalgameitų 
Unijos svetainėje, 1564 N. Robey St., 
kampas Miisvaukce Avė. Kviečiame 
netik kriaučius, bet ir pašalinius 

skaitlingai atsilankyti. —Komitetas.

JAUNŲ MOTERŲ

Pilnam
ar

Daliai laiko

’T

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už Id
ile kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sckly-

Gera mokės- činė ėdė, valgomojo ir miegamojo 
i kambario eilės, aksominiai kilimai, 
.lempa, gulima sofa paveikslai ir II. 
i visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendŽina fonografas, groja 

REIKIA vyro Į serap iron yardą; sus rekordus, parduos už $60 su 
gera mokestis, pastovus darbas. kordais ir deimantine 

d \ve. į Nepraleiskite' šitos 

------- ! 1922 So. Kedzie
Chicago.

adata, 
progos,

BE I KALINGAS Avenue

vi- 
re-

BARGENAS
Trijų augštų mūrinis namas 6 

pagyvenimais $5,200. Atsišaukti pn. 
2010 So. Ručine Avė. Chicago.

PIEKOR1US
3357 Auburn Avė., Chicago

REIKALAUJA darbininko prie 
apskrito darbo krautuvėje (svare
liuose), taipgi reikia vyro vienu ar
kliu vežimu važinėti. Gera mokestis. 

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
626 XV. Tąylor Si., Chicago.

PAJIEŠKAU darbininko. Darbus 
lengvas ir pastovus. Atsišaukti, 
1707 So. Halsted St., Chicago .

TIKTAI ŠI MftNESl.
Geriausis pasiūlymas gpus puikų 

tikroš skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios (dailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRLSIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų lubų augščio medinis na

mas, du pagyvenimai po 5 kamba
rius. baltos maudynės ir sijikos, gu
zas ir kiti geri įtaisvmai pi*. 3133 S. 
NValiaee. Kaina tik $2200, $400 įmo
kėti, likusius kaip randą..

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

BEN. SVARIAS
833 XV. 33 St., 1 augštas iš užpakalio

ALFRED DECKER & COHN

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

neškite laišku

2001 48 Avė.

Chicagos Lietuvių Socialistų Ao- 
švietos Kliubas rengia labai žingeidų 
ir pamokinanti referatą. Referuos d. 
P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Referato tema: “Kaip įvesti Socializ
mo tvarką” Referatas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 2 d., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 PI. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų. Ateikite visi

Kvieįia Chicagos Lietuvių Socia’ls- 
tų Apšvietos Kliubo Komitetas.

I*r kių Siuntimo ir Dirbtuvės i 
Skyriuose.
Pr kių skyriui vietos

pundų vyniojimas,
i žsisakymų dėjimas musų

KARBATKŲ, ŽAISLŲ, 
VAISTŲ, AUKSADAIKČIŲ

RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

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

LORD and RUSHNELL CO.
2124 S. Laflin St.

Ciceru III.

I.SJL. 1-mos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, lapkričio I 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted St., 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
malonėkite susirinkti 

daug reikalų aptarti.
nariai 

nes turime 
—Valdyba.

S.L.A. II Apskričio susivažiavimas 
įvyks lapkričio 2 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvos svet., 3249 So. Morgan St.. 
Malonios kuopos teiksitės prisiųsti 
delegatus nuo 10 narių vieną (pagal 
Apskr. įstatus) Gerbiamieji delegatai 
pribuki! ant laiko, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui.

— II Apskričio Sekretor’us
M. Juška

ir kituose skyriuose.
Siuntimo skyriuose vietos

lengvas švarus įdomus 
darbas musų popierinių 
tkrynučių dirbtuvėje,

■ I gaminu dirbtuvėje, 
sieninės popicros fabrike

Geriausia mokestis prityrusieins 
rankovių siuvėjams prie švarku 
ir overkotų. Pastovus darbas 
musų naujoje dirbtuvėje dieni-' 
ne šviesa.

Pastovios vielom. IVitvrimas 
nereikalingas. Gera mokestis 
pradžiai. Valandos 8:00 iki 4:45.1 
Suimtomis iki pietų.

Sears Roebiuick j
Kenosha, Wis. — Nedėlioj, lapkr.

2 d., kaip 2 vai. po pietų Schlitzo 
•\V<‘L Įvyks prakalbos klausimu: 
Kaip įsigyti tautišką svetainę Ke- 
noshoj? — Kviečiame vietos lietu- - 
vius gausiai susirinkti. — Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- 
nianai” repeticijos būna kiekvieną 
seredos vakarą, 7:31) vai. vak. Mark

Stfuare svet., Halsted ir 31) gat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

Komitetą*

Chicagoa Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą ”Be-1 
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 281 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų'

THue House ©f 
JKujpjpeinheimeir’

Samdymo Skyrius 
Polk St. ir Karlov Avė. 
(arti ('rafyvlord Avė.)

REIKIA MOTERS POPIEROMS 
SKIRSTYTI. GERA MOKESTIS. 
ERAUCENT HUGHE CO.

1405 W. 23 St., Chicago.

and Co.
Roman Avė. ir Arthington St..

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

E. B. MII.LA R & CO.
230 N. Miehigan Avė.

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

NATIONAL LEAD CO.
900 \V. 18th St., Chicago, III.

50 MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbtinėms gėlėms dirbti; nc-

REIKALAUJA mastiniai prekių 
pardavėjų vakarius nuo 6 iki 9 pa- 
nedėliais, utarninkais, ketvergius ir 
subatomis nuo 2 iki 10.

H. B. STERN 
3142-44 So. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJA jaunos ar pabuvu- 
..... H __ _________ . Isios žmonos, kuri sutiktų atlikti na- 

draugijų nerengti tą dieną vakaru paprasta proga gauti pastovią, mų darbą ir turėti sau namus. Atsi- 
, . , 1 šaukti panedčly j D. SXXrESNIK, 1

gerai apmokamą vielą; pri'lyri-1 pagyvenimas, 5645 Calumet Avė., 
Chicago, III.

kad neužkenktute mums.
Chicagos L. V. Choras

mas nereikalingas.

Draugystinės Rušies 
Drabužių Dirbėjai. 

Gali 
suvartoti
ANTRUOSIUS BEISTERIUS
Xriršutinių apikaklių dirbėjus 
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ. 
PERPEČIŲ IR KITŲ APIKAK-Į I IMaI ILGIŲ iii i\.

I PAJIEŠKAU pirmos klesos kepėjo. LIŲ BEISTERIŲ
kuris mokėtų atsakančiai kepti juo-Į 
dą ir baltą duoną. Geram kepėjui, 
sutikčiau atsakančią algą mokėti; 

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

REIKALAUJA darbininkų — nak
tinei ar dieninei permainai prie gid- 
vanizavimo darbo. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis.

AERMOTOR CO.
2500 W. 12th St ., Chicago.

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

LOUIS SILKINS
U. S. General Hospital
. and Drexel Rlvd 

Telephone Kenwood 4010.
47th St

.'0 DARBININKŲ

į Mchiganą, nuolatinis darbas, 
ir geras lietuviškas valgis.

vyrų į kalvę, taipgi pečių sus- 
tatytojų, $8 į dieną arti SI. 
Louiso; kiti darbai ChicagoĮjc

INDUStRIAL SERVICE BUREAU.
Room 20, 112 N. La Šalie St.

10

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

Atsišaukite tik tokio, •kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentą. Kitokiems nėra atsakymo 

STRUPAS and Co.
. 92 Warwick St., Newark,'N. J.

RAKANDAI

vietonPersikėlus gyventi naujon 
atliko koletus rakandų, kuriuos no
riu greitai parduoti. Vidutinis pasiū
lymas nebok atmestas. Kas bus pir- 

Piet-vak. kampas F’ranklin ir mesnis, tas bus geresnis,. Rakandai 
.. „ / j sudėti pas J. Pawlowiczą, (Kulis Fur
V an Huren. .niture House) 3224 So. Halsted St.

----------------i Mrs. K. Draugelis.

SAMDYMO SKYRIUS

VYRŲ 
prie abelno darbo įvairiuose m u 
su dirbtuvės skyriuose — gera 
mokestis, nuolatinis darbas 
apskritus metus.

OLSON RUG CO. 
1508 W. Monroe St.

PARDAVIMUI
per PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė gėroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj, gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

PARDAVIMUI batų šapą, vis >s 
mašinerjios ir intaisymai. Kaina 
$350 A’( i kitę vakare.

C. \VALTER, 
2834 V’.’allace St., Chicago.

KRIAUČIŲ ŠAPOS
DARBININKŲ

Jei esi prityręs darbe prie over- 
kotų, antai

Kišenių dirbti.
Trimuoti
Sustatyti

Ateik tuojaus

PARDUODAMA bučernč ir groser 
nė lietuviu apgyventoje apielinkčje. 
Biznis išdirbtas per dešimtį metų. 
Atsišaukite pn. 3135 \Vallace St.

PARDUODAMA keturiais krėslais 
barUrrŠimė, 4 ruimai užpakalyj Viž 
8500.00. Turi būt iparduota šią sa
vaitę. Padaro biznio nuo $85 iki 
8100.00 j savaitę. Atsišauk tuojaus. 
1726 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA valgomų dalykų 
krautvč (grocerne) maišytų tautų 
apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo, ta, kad turu du bizniu. 
Norintieji niekti malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė. nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

Pajieškojimai į
ASMEN Ų J lEdKOJ 1M Al
PAJIEŠKAU pusbrolio Jono šim-■ 

kaus ir Edwar<lo Klibinsko ir kitų 
visu pažįstamų. Kas myli su manim 
susižinoti, atsiliepkit į Pavandeniš
kį. |

JOS. ŠIMKUS,
80 Leuchner Avė., Hamtramck, Mieli.

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

MERGINŲ — jaunesnių kaip 16 
melų saldainiams vynioti; valan

dos, 8 iki 4:30. Subatymis iki 12; ge- 
1 ra mokestis.

GUR1NIAN CANDY COMPANY 
726 W. Jackson Blvd.

REIKAEAU.IA moterų ir merginu 
prie lengvo darbo sėkloms skirstyti, 

įgera mokestis.
LEONARD SEED CO., 

328 Kiužio St.

KRIAUCIAUS - BUŠELMANO

The House of 
Kupperaheimer.

3252 W. 22 gatvė.

NAMAI-žEMe

Pastovus darbas

H. M. MARKS & CO.
900 W. Jackson prityDAILYD2IU orio karu 

rusiu senus freitinms karus taisvti 
I Nuolatini* dnrhas. gera mokestis. 
1 'ITie STREETS CO

XV. 48 ir S. Morgan

BARGENAS
PARSIDUODA naujas didelis mū

rinis namas. 5249 So. Troy St. arti 
prie 53 gatvės, su akmens norėtais, 
visi trimingai ir asla kiaurai aržuo- 
lo. Namas turi būti parduotas grei
tu laiku, nors pigiausiai. Troy Street 
yra antra gatvč j rytus nuo Kedzie 
Avė. Milint|s vištas ir karvę laikyti 
čia ras geriausią vieta.

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

PARSIDUODA 2 namai ant vieno 
Joto, vienas mūrinis, kitas medinis, 
abudu namai gerai aptaisyti kaip nau 
ji po 4 ruimus, kiekvienas pagy veni
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
jas mūrinis namas po 5 kambarius, 
įtaisytas pagal naujos maitos; par
siduoda 'labai pigiai, nes turi būt 
parduotas į trumpą laiką. Reikia į- 
mokėli $1,200, kitus kaip randa

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

tuo- 
rąn- 
)|)ie-

Turi būti parduoti 2 namai, 
jaus pigiausia kaina, abu namai 
dasi geroj vietoj Bridgeporto 
lienkėj kampas ir su štorais, vienas 
medinis, antras murin;s, su gazu, iš
einama vieta, ramios neša $860 į me
tus. Kaina $5,700. Viršminėti na
mai parsiduoda abu arba po vie
ną. Taigi nepraleiskite progos, ku
rie manote namą pirkti; tokių bar- 
genų retai atsitaiko, nes savininkui 
reikalingi pinigai kdokiam biztvui. 
Atsišaukit pas S. Slonksnis, 3357 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys Jtu žinovu i trumpa 
taikų.

Mes turime didžiausius tr tentai 
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiž 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mažino* musu 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, ii M 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING RCHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. nnt 4 lubu

VALENTINE DRESMAKING 
CDT I

6205 So. Halaied st.. 2407 W. M«- 
dison. 1850 N Welb st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimus. Petremj Kirpimas. De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodnmos dykai. Diplomai. 
J.enovt IšmokCilmaL Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phnne Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininki




