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Visi darbininkai metė darbą

AMSTERDAM, lap. 1. - Ynu 
’ghiogheny kompanijos kasyklos 
dar tebedega. Didelė daugybė 
ugniagesių dieną ir naktį dirba, 

i kad suvaldžius bešėlojantį gais
rą. Ir dalinai jiems pavyko at
siekti tikslo, l’gnagesiai dar ti
kisi angliakasius surast gyvais.

Kasyklos užsidegė pora dienų 
atgal. Kilus gaisrui jose buvo 
dvidešimt angliakasių. Visi jie 
pasiliko kasyklose, kadangi gaiš 
ras užkilto išeinamąją vietą.

5000 amerikiečių Francijoje
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 1. 1919 
as reųnircd by the act of Oct. (», 1917

ITALIJA
ANGLIAKASIŲ STREIKAS 

PRASIDĖJO.

Visi darbininkai meta darbą. 
SPRINGFIELD, ILL. lap. 1. — 
Didysis angliakasių streikas pra
sidėjo. Gautas čia žinios rodo, 
kad vakar vakare mažiausia aš- 
tuonesdešimts tūkstančių Illi
nois valstijos angliakasių metė 
darbą. Viso Illinois valstijos 
kasyklose dirba apie devynias
dešimta tūkstančių darbininką. 
Taigi dešimts tūkstančių darbi
ninku dar etoka. Bet manoma, 
kad ir jie metė darbą — kaip 
dvyliktą valandą naktį.

tas darbininkų pasiėmė savo į- 
nagius ir nuėjo kompanijos 

raštinėm, kad gavus jiems pa
deramą algą. Gi apie antrą va
landa kasyklos liko kone tuš
čios. Darbininkai dideliais bū
rais renkasi prie vyriausios strei 
kininku kvalieros. /

Nustatė maximum kainas.

\VASIIINGTON, sp. 31.
Prezidentas VViisonas šiandie 
čia paskelbė prokliamaciją, ku
ria nustatoma ma.viinum kaina 
anglims. Patvarkymas lieča

NORI PASIGROBT 
FIUME.

Premicras 
žygrį.

užgiria d’Annunzio

ROMA, sp. 31. Pačioj par
lamentinių rinkimų paliauboj 
Italijos premieras Nitti drąsiai 
išėjo viešumon savo laišku į rin
kėjus, stojančiu už itališką Fiu- 
me.

Jisai pareiškė, kad tasai Ad
rijos juros miestas, kurį užėmė 
ir dar tebelaiko GaMriel d‘Ann- 
unzio “neprivalo
netikram likimui, 
pareiškė, jogei Italijos 
dar kartą patkrinusi 
itališkumą,
m\s gtTiti jį nuo visokių užpuo
limu“, v

INDIANAPOLIS. — Ateinan
čios iš įvairių anglies industri
jos centrų žinios rodo, kad an
gliakasių streikas pavyko geriau 
negu buvo tikėtasi. Milžiniška 
(’auguma derbiiiinkn metė dar
bą angščiru nužymėto laiko — 
vakar vakare. Kiti mes z kaip 
dvyliktą valandą naktį.

Tradedamasei darbas eina 
kuoramiausia. Darbininkai su
krenka savo įnagiui ir eina na
mo. Prie kurių nekuriu kasyklų 
jau pastatyta policija. Bet ji ten 
yra nereikalinga.

Išėmė prieš angliakasius ind- 
žionkšeną. x

INDIANAPOLIS, sp. 31. Fe 
dcralio korto teisėjas, A. B. An- 
derson, vyriausio Jungtinių Vals 
lijų prokuroro prašomas 
vakar čia išdavė indžionkš; ną- 
drausmę prieš aštuoniasdešimt- 
keturius angliakasių unijos vir
šininkus, draudžiantį jiems šauk' 
ti darbninkus streikan. Indžion- 
kšenas-drausnie veiks iki lapk
ričio aštuntos dienos. Tada, 
esant reikalui, drausmės laikas

Neįeisiąs kariuomenei dirbti 
kasyklose.

McALESTEfc, OKLA., lap. 1.
Oklahomos valstijos kasyklų 

insnektorius, Ed. Bovle, vakar 
ę:’a par iške, jogei jis griežtai 
užm ausiąs dirbti kasyklose nepa 
tyrusiems darbininkams, puv. 
kareiviams.

Geležinkeliečiai protestuoja.
9 WASHlN(lTON, lap. L Ke
turių geležinkelio darbininku 
unijų (Brotberboods) viršinin
kai kartu su Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkais vakar 
čia įteikė Jungtinių Valstijų pro 
kurorui Palmeriui pareiškimą, 
protestuojantį prieš valdžios el
gimąsi reikalaujant indžonkše- 
no prieš angliakasių streiką. Uni 
ji; viršininkai sako, kad tokiu 
elgimosi valdžia stengiasi už-

teises ir kad todėl geležinkelie
čiai žada daryti visa, idant toks

būti paliktas 
Toliau jis 

valdžia 
Fiume‘o

panados visas jiųo-

True transiatioii filed w;th the po***- 
inaster at Chicago, III. Nov. 1. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI NUSIGANDĘ

Paderewski suko, kad je greitai 
galį sumobilizuoti 2,000,000 
armiją ir pulti ant lenku.

PARYŽIUS, sp. 31. Lenki
jos premieras, Ignac Paderews- 
ki, pareiškė: Vokietija rytuose 
dar nesumušta. Ji dabar pasi
stato prieš Lenkiją su 800,000 
ginkluotos kariuomenės, ir ji 
ūmiausiu laiku gali stimobiliztio 
ti dar du m Hipnu vyrų.

Po paretekstu suteikti užsiė
mimo darbininkams ji n.epapras 
tu greitumu gaminasi ginklų. 
Butų didelė, klaida manyti, kad 
Vokietija yra nuginkluota.

Angliakasiai nepaiso.

INDIANA POLIS, sp. 31. — 
“Musų padėtis neatsimainiusi. 
įsakymas darbininkams mesti

dėta vykinti šiandie kaip dvylik 
tą valandą nakties“. Taip vakar 
čia pareiškė United Mine Wor- 
kers unijos prezidentas John C. 
Lewis.

Kitas unijos viršininkas iš 
Binnn.ghamo, Alabamos vai ti- 
joj, telegrafuoja: United Mine 
VVorkers unija nepaisys išduoto 
prieš josios viršininkus indžion. 
seno. Mes streikuosime.

tas Prokuroras gi sako, kad 
valdžia taip elgdamosi visai ne
mano pasimoti prieš organizuo
tų darbininkų teises. Tai esą 
daroma tik tam, kad “tvarką ir 
ramumą išlaikyti’’. •

Bet kartu čia tapo pareikšta, 
būtent: jeigu geležinkeliečiai ko 
kiu nors būdu bandys pakenkti 
geležinkelių komunikacijai, tai 
toks jų žygis taipjau busiąs skai
tomas “nelegaliu aktu“. Tai 
reiškia, kad valdžia pasielgtų 
taip, kaip kad ji dabar elgiasi su

I’ruc translution filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 1, 1919 
as required by the act of Oct. <5,1917

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
PETROPAVLOVSKĄ.

LONDON, sp. 31. šiandie 
ča gautas iš Maskvos bevielis 
pranešimas, kuris sako, kad bol
ševikai atsiėmę iš admirolo Kol- 
čako «karioumenčs Petropav
lovską. Pranešimas pažymi, 
kam miestas atsiimta praeitą 
ket vergą.

Koncentruoja kariuomenę.

VVASHINGTON, sp. 1. — Te-

Oklahomos milicija organizuo
jamą.

OKLAHOMA, CITY, lap. 1. — 
()k kibomos gubernatorius vakar 
įsakė mobilizuoti valstijos mili
ciją Tai daroma tuo tikslu, kad 
kilus angliakasių streikui, butų 
galima pasitikti “visokias gali
mybes“. Kitaip — daryti ten 
t va rką.

REINO ANGLIAKASIAI DIRBS 
PO 12 VAL. Į DIENĄ.

čia sužinota, kad valdžia įsakė 
generolui Wood prirengti spe
cialių kariuomenės burių. Jų 
koncentravimas tečiaus neturįs 
nieko bendra su gręsiamu an
gliakasių streiku. Kita žinia vėl 
sako: Valdžia rengia kariuome
nę ir panaudos ją streiko apim
tose zonose.
Angliakasiai jau meta darbą.

WALSENBURG, COL sp. 31. 
— Angliakasiai šiame distrikte 
jau pradėjo apleisti kasyklas. 
Apie pirmą valandą po piet šim

True translation filed with the post- 
ntasTAr at Chicago, III. Nov. 1. 1919 
as l eĄuired by the act of Oct. 6,1917
5,000 AMERIKIEČIŲ FRAKCI

JOJ.

GENEVA, sp. 31. — čia gau
ta žinių, kad Reino angliaka
sių unijos suvažiavimas Mann- 
heime nutarė, kad visi angliaka
siai dirbtų po dvylika valandų 
kas dieną, o jeigu bus reikalo— 
ir šventadieniais dirbti. Tai dėl
to, kad pietinėj valstybės dalyj 
visai nėra kuro. Tokias ilgas 
valandas angliakasiai dirbsią 
tol, kol bus pagaminta užtenka
mas. išteklius kuro ir gyvento
jams negręs pavojus k<*ntėti dėl 
šalčio.

Vyksta Vokietijon.

ŠiandiePARYŽIUS, sp. 31.
į Brestą atvyko Jungtinių Vals
tijų, transportas Presldent Grant 
su penkiais tuksta»Čiata amerL 
kiečių kareivių, skirty tarnavi
mui Koblenze.

IŠTRUKO ASTUONI NUSIŽEN
GĖLIAI.

Vokietijoje

True translation fHed with the post- 
inaster ai Chicago, III. Nov. 1, 1919 
•js reguired by the act of Oct. 6,1917

NUBAUDĖ VOKIETIJOS 
MIESTĄ.

Turi užsimokėti 60,000 markią 
pabaudos.

MAYENCE sp. 31. — Prancū
zų kariuomenės komanduoto- 
jas, generolas Degoutte, uždėjo 
60,000 markių pabaudos-£>arre 
apskričio miestui, Kaizerlau- 
lern. Tai delei nesenai kilusių

iššaukė 
agentai.

politiniai

IMA NAGAN NEW YORKO 
SALIUNINKUS.

NEW YORK, lap. 1. — Apskri 
čio korto teisėjas, A. Hand, va
kar išdavė drausmę, ginančią 
saliuninkams pardavinėti alų, 
kuriame randasi daugiau kaip 
vienas nuošimtis alkoholimis. 
Nepaklausiusieji šio patvarky
mo saliuninkai busią areštuoja
mi ir skaudžiai baudžiami. 
Drausmės reikalavo Jung. Valsti 
jų apskrities prokuroras.

UGNEGESIAI METĖ DARBĄ.

WIN()0SKI, UT. lap. L — Vi
si ugnagesių departamento dar- 
ninkus, pašalinusius senąjį de-’ 
parlamento viršininką ir preš 
paskyrimą jo vieton kito, netin
kamo savo pareigai eiti žmogus.

i die buvo paprašytas suteikti rci- VĖL “GRĮŽTA DARBAN“. 
■ kiamų tuo klausimu lindynių. |

-r . i » .... 4 ,4. ... . kas ėjo kanclerio pareigų prasi-1 rae transtation lILut w.th the post- , . . , . . ?. 1
master at Chicago, Iii. xNov. 1, 1919 dejus karei ir baigiant liepos 14
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917 dieną 1917 metais, ir prašė at- <larijau.
Vokietija reikalauja atšauki ■ sakyti į sekamus tris klausimus: ! 

blokadą. L Kodėl eenlralinės valstybės J1 ’

BASELIS, sp. 31. — Vokiečių 
valdžios pareiškimas talkinin
kams, atsisakąs imti dalyvumo 
blokadoj prieš sovietų Rusiją, 
be kita reikalauja, kad toji blo
kada butų visai atšaukta ir kad 
visi Vokietijos laivai, kurie da
bar sulaikyti Baltjurio prieplau
kose, batų sugrąžinti jų savinin
kams.

pasiūlė savo taikos sąlygas gruo- Į 
džio 12 dieną 1916 metais, kuo
met Vokietijos psiulymai prezi
dentui Wilsonui 7 veikti taikos

VOKIEČIŲ KAREIVIAI BUS 
SKAITOMI PABĖGĖLIAIS.

Jeigu jie nesugrįš iš Baltjurio 
valstybių iki lapkričio 1 d.

BERLYNAS, sp. 31. Pusiau 
oficialiai pranešta, kad vakar 
m misterių kabinetas nutaręs, 
visus tuos kareivius, kurie iki 
pirmos dienos lapkričio nesu
grįš iš Baltjurio valstybių į Vo
kietiją, skaityti kaipo desertinis. 
Jie tuomet neteks piktybes tei
sių ir kartu visokio aprūpinimo.
Nori surinkt devynis1 bilionus 

markiu — iš mokesčių.

BERLYNAS, sp. 31. — Vokie
tijos Steigiamasai Susirinkimas 
šiandie 
kesčių 
Tai
savimo 
dešiniųjų partijų ir Nepriklau
somosios Socialdemokratų Par
tijos atstovų. Po to posėdis per
traukta iki lapkričio 20 d. Fi
nansų m misteris, Mathias Erz- 
berger, kalbėdamas apie finansi
nę padėtį, pažymėjo, jogei sulig 
naujausių mokesčių rinkimo 
patvarkymų 
rinkti apie

užgyrė 
sąmato 

padaryta 
prieš

trečią mo- 
skaitymą. 

neveiziau bal- 
jį dviejų

Išvijo negrus
Pakvaišusi minia baltąją išvijo 

iš miesto visus negrus; vieną 
nušovė, du sužeidė.

CORBIN, KY. lap. L — Apsi
ginklavusi gauja baltųjų žmo
nių vakar naktį čia surengė po
gromą. Visus miestelio gyven
toj us-negrus užpuolė jų gyve
namuose butuose ir išvijo už 
miesto ribų. Daugiau kaip du 
šimtai žmonių įmesta į vagonus 
ir geležinkelio darbininkams į- 
sakyta vežti juos kur tinkama. 
Kiti, kuriems rudoko vietos va
gonuose, buvo priversti apleisti 
miestą -— pėsti.

Pogromčikauns siaučiant vie
nas negras ant vietos nušautas, 
o du pavojingai sužeisti. Sumuš 
ti gi gavo visi neskiriant mo
terų ir vaiku,.

Sako, kad tas pogromas buvęs 
surengtas neva lodei, kad negrai 
buk užpuldinėję baltuosius ir 
atlikę daug vagysčių.

VIENNOS GYVENTOJAI DE
GINA RAKANDUS.

Neturi kuro.

NEW YORK, lap. 1. — Tele
grama iš Ne\v Yorko sako: Chel 
sea dokų darbininkai tariasi 

Manoma, kad 
šiandie streikas turės užsibaig-

VIENNA, sp. 31. — Turtin
gesnieji Viennos miesto gyvento 
jai pradėjo deginti savo rakan
dus, kad išvengus šalčio. Kuro 
stoka čia neapsakoma. Polici
jai įsakyta atidžiai daboti vie
šuosius sodnus, kad žmonės ne
išvogtų iš ten suolus ir — ne-

AREŠTAVO SOCIALISTŲ 
KANDIDATĄ

ARMOURO KOMPANIJA RAS
TA KALTA.

Neteisingai įtaręs valdžią.

atsiekimui buvo sulaikyti iki. Užsimokėjo $1,100 pabaudos. ■ 
pabaigai gruodžio mėnesio?

. MILWAUK.EE, WIS. lap. L—
2. Kodėl prezidentui \\ilso-, Teisė jas Page čia nubaudė di- 

nui nebuvo įteikta konkrečių ))žiu|ę cheagos skerdyklų kom- 
sąlygų taikos? paniją, Armour and C<£ Gavo

3. Kodėl, neveizint prezidento užsimokėti 1,100 dolerių paimu 
Wilsono pasistengimų atsiekti ^(>s. I ai dėlto, kad kompani jos 
taikos, Vokietija neatsiekė žiau- i viršininkai sulaikė savo sande- 

. , , . ... • I1CM/UVA ......................... ....
nos kares submarinomis, jeigu 
ji žinojo, jogei visa tai prives 
prie karės su Jungtinėmis Vals
tijoms?

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 1, 1919 
ts reąuired by the act of Oct. 6,1917
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KAPI
TALISTAI TALKININKAUJA

JAPONAMS.

sp. 
ge-

SAN FRANCISCO, GAL.
31. — čia gauta Mnžurijos 
ležinkelio ir pietinės Manžurijos 
lųadyklų konipauijols dfire'kto- 
riaus, Tatsuja Kato pareiški
mas, būtent: “būrys Amerikos 
finansistų*, vadovaujamų J. P. 
Morgan kompanijos, atsiekė su 
si ta rimo su finansinių ir indus
trinių Japonijos interesų atsto
vais tikslu naudoti Chinijos, Si- 
berijos, Manžurijos ir Mongoli
jos resursus“

NEPAIKO DARBININKŲ PRO
TESTO.

L0WELL, MASS. lap. 1. — 
Vakar naktį federalės valdžios 

• agentai čia areštavo Socialistų

MILWAUREE, WIS. lap. 1. - ; .| rion Sproulc. Kada tai ji, girdi, 
neteisingai įtarusi valdžią. Pa
rankos npriimama.

Areštuotoji buvo nominuota 
gubernatoriaus padėjėjo vietai.

liuose 160,000 svaru, mėsos, su
laikė daugiau kaip metus laiko. GEMBLERIŲ RIAUŠĖS 

BARCELONOJ.

BARCELONA, sp. 31. — Val
džia andais išleido patvarkymą, 
griežtai draudžianti visokį loši- 

Illinois Iraction System gat- mą kortomis. Gembleriai (lo- 
vekarių kompanija sutiko gra- šėjai iš pinigų) pakėlė didelį 
žilinu išpildyti savo darbininkų lermą. Vakar naktį jie dagi bu- 
rcikalavimus, padidino jiems ai- vo surengę demonstraciją, ku- 
las. Darbininkai ten buvo be- ri užsibaigė riaušėmis. Daug 
dtarią mesti darbą.

PADINDINO ALGAS.

SPRINGFIELD, ILL. lap. 1.

gemblerių tapo areštuoti.

over October 
of lašt year 

250% in classifled adver- 
» ising.
150% in display adver- 

tising.
48% in clrculatlon.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

!"!*.........................  * HlMHWIIlM.il

WASHINGTON, sp. 31. —■ Ke- 
turii; geležinkelio darbininkų 
brolijų (Brotherhoods) įgalioti
niai vakar kreipėsi į senato ko
misiją prašymu sulaikyti strei
ko varžymo bibų, kad davus ge
ležinkeliečių atstovams pragos 
padaryti deleč tet užyeiškimą. 
Raikalaviinaas atmesta* Btantri 
jos nariai kaip vienu balsu pa. 
SirefŠkC, MUus Inr? birt 

darymo p’rogfomš nfcgrinttH, Šian J priimtas.

galimą tikėtis su- 
devynios kiliomis

buvusį Vokietijos 
kanclerį.

BERLYNAS, sp. 3L Buvusia 
Vokfetijes konderK vtTn Betlv 
inaJin-HoUweg, Steigiamojo Su-

Ima nagan

MOUNT VERN0N, sp. 31.
Vakar naktį iš vietos kalėjimo 
ištruko aštnoni atrinkimo komisijos taflrtrt pa-
galvažudžlai. <*

MILWAUK.EE
lMHWIIlM.il


’T ■' " "II. ,I,Į I Ii .............. Nl l

IR NEREGIA! iADA 
KVOTA

IMW W1___ ‘^!!?! 'f 11" _

KETURIS DU2K> 
, GENEROLUS.

NUŠOKO NUO PENKIOLIKTŲ 
LUBŲ.

Subata, Lapkričio 1 d,, 1919

TON, lap. 1. — čia 
gauta Ainių, kad praeitų ketver-

GALPHILADELPHU. hj. L —
Permsvlvania Working Hom« |
iląrbininkai-nsregiai žada niesli m Mexikos federale kariuomę- 

’nį, netoli Verą Cruz, ištikus 
mušiui su sukilėlių bandolmis, 
suėmė keturis sukilėlių vado, 
Fe&x Diazo, generolus. Pats 
Diai lėčiau apaje ištrukti.

darbą. Reikalauja didesnių al
gų. Įstaigoj išdirbinėjama Šiuo 
tos, dėžės ir tūli kiti mažmožiai. 
Neregiai turi savo unij^ kuri 
yra susivienijus su AmerlkM 
l>arbo Federacija.

— ,■ . . p ii »|i W ■

REIKALAUJA PAŠALINTI 
BURLESONĄ.

SAKO, FRANCUOS SOCIALIS
TŲ PARTIJA SKILSIANTI.

Vėlai vakar vakare nepažįsta
mas asmuo nušoko nuo penkio
liktų lubų pro Įaugą iš Gentinei! 
tai banko kuiliuko. Ant vietos 
užsimušė. Spėjama, kįad tai 
buk esąs pasiturintis ap tiekinin- 
kas C. Johnson.

PASOVfi POLICIJOS VIRŠI
NINKĄ.

PHEONIT, ARIZ., sp. — Aš
tuntoji metinė. Arizonos valsti
jos Darbo Federacijos konvenci
ja čia kaip vienu balsu užgyrė 
rezoliuciją, reikalaujančią urnai 
pašalinti vyriausi Jungtinių Vai 
stijų pašto viršininką Buritąą- 
ną.

viršininką Bujrbse-

NUSIŽUDYTI.
detektivė vienos di- 

džiulėfL departinentinės krautu
vės, Ethel Hogan, vakar išgėrė 
nuodų. Išgėrė sėdėdama eleva
toriaus vagone. Galbūt pa
sveiks. Priežastis — netekimas 
nulinio vyro.

BANDĖ 
Privatipė

Viešos Prakalbos
SU PROGRAMŲ

Rengia
Lietuvių Rubaiuvių Uniją. 

Norlhsidės Lietuviy Vieše 
naudai,

Subatoj, Lapkričio 1 d., 1919 
Amalgameitų Unijos svet., 
1564 Robev St. ir Milwaukee Ava.
Kalbės vienas atsižttnėjusių tarpe 

Amerikos lietuvių kalbėtojas, Norlh- 
svestern Universiteto studentas, T. 
L. Dundulis.

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

vyrų choras no vadovyste J. Kati
liaus __ MuzikaliŠkas duetas, kuri 
išpildys M. Rugiųkas ir A. Rūginti. 
Deklemuos: A. Viliutė ir V. kepin
ti. Po programo linksmi šokiai.

Todėl kviečiam kaip kriaųčius 
taip ir pašalinius, ypač northsidie- 
člus kunskaitlingiausiai atsilankyti- 
įžanga tik 15 centų ypatai.

Kviečia KOMITETAS.

North Side 
PRAKALBOS

Llt’OSYBfiS SAVAITĖS reikale j- 
vyks nedėlioj lapkričio (Nov.) 2 d.. 
Liuobės-svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Kalbės chemikas p. ŽIŪRĮS, at
vykęs iš rytinių valstijų. P. Ziuris 
yra nepaprastas kalbėtojus, todėl iš* 
į Irsite daug naujo ir svarbaus.

Pradžia 7 vai. vakare.

Partija pašalino kelis parlamen
to atstovus.

ST. LOUIS, MO. lap. 1. — 
Du nepažįstami piktadariai va
kar čia pavojingai pašovę vietos 
policijos viršininką, Martin O’- 
Brieną. Piktadariai pabėgo.

PARYČIUS, sp. 23. - Skyli- 
maa Francijos Socialistų Parti
joj, delei josios nuturimo paša
linti iš savo surašo tuos atsto
vus, kur rėmė valdžių ir balsa
vo ui taikos sutartį su Vokieti
ja, veikiausia persimes ir į pro
vincijas. Taip bent sako Pary
žiaus laikraščiai.

ANGLIAKASIAI PALIKTI SA
VO LIKIMUI.

Youghiogheny kasyklos dar te
bedega.

STEUI1ENVILLE, O., sp. 31.
Youghiagheny kompanijos ka 

sykio* No. 2. dar tebedegu. Ka
syklų ||esmtojams paliepta ap
leisti jas, kadangi laukiama di
delei ekspliozijos. Kasykloje 
randasi dviedšimts darbininkų. 
Jie palikti savo likimui. Paga
lios, nesą vilties, kad jie dar bu
tų gyvi.

NUBAUDt BANKININKĄ.

LORA1N, O. sp. 31. — Vakar 
čia tapo nubaustas neapribotam 
laikui į kalėjimą turtingas City 
banko kasininkas Treble. Išeik
vojęs devynias dešimts tūkstan
čių dolerių.

TEATRAS, KONCERTAS 
IR BALIUS. *

Bengia rusų Vokaiiškai-tyu- 
zikališkas Dramatiškas Batelis 
“Rusia’. Įvyks Nedėlioj, 2 d. 
lapkričio (Nov.) 1919, West 
Side Auditorium, kampas Tay- 
lor ir Racipe gatvių. Pradžia 
3 vai. po pint. Įžanga 35c. Lo
šiama bus Turgienicvo parašy
ta komedija “Be Pinigų“. Visas 
pelnas skiriamas politiškiems 
kalinimą. Maloniai kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti šiame 
pokylyje. Komitetas.

Didelis Balius
Rengiamas L. E. L. Pašei. Dr-stės

SUKATOJ, LAPKRIČIO-NOV. 1 d., 1919 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W. 28. PI.

Nuoširdžiai užkviečiame visus, kaip jaunus, taip ir 
senus atsilankyti į šį Balių. Bus puiki muzikė — Brolių Sar- 
palių Orchestra,, kuri gros įvairius lietuviškus ir angliškus 
šokius, ’l'aipgi bus įvairių žaidimų ir sumanymų*, jauniems, 
seniems ir merginoms. Kviečia visus KOMITETAS.

Vyrai, ženykitės tik — 
Wteconsine!

WASAU, WIS. sp. 30.— Tei
sėjas A. H. Badas vakar čia pa
reiškė svarbų dalyką. Jį turėtų 
įsidėti į galvą visi ženoti ir ne- 
ženoLi vyrai ir moters. Jisai yra 
toks: visi tie, kurie apsigyvena 
Wiaconsine ir, norėdami apsi
vesti, bandytų prasilenkti su tū
lais Wisconsino valstijos pa
tvarkymais apie ženatvę, jo ma
nymu, turi būt skaitomi neve
dusiais neveizint dagi to, kad 
jictpis išduotų vedimosi ktisnį 
pats vyriausias Jungtinių Vals
tijų kortas.

Šitų pareiškimų teisėjas ma
tęs reikalo paskelbti todėl, kad 
į jį kreipėsi tūla tetulė, kurios 
jauna graibšti augintinė ėmusi ir 
išdumusi į kitą valstiją, kad ton 
apsivertus su savo numylėtiniu, 
už kurio geroji tetule nieku bil
du jos nenorėjusi leisti.

BEUTH. .N, sp. 20. — Netoli 
Kranowit, Silezijoj, vakar pavo
jingai apdegė keturiasdcšiints

pasažierinis traukink susidurt

degė. Sužeistųjų, kuriuos ug
nis nepaspėjo užklupti, skaičius 
siekiąs netoli šimto.

KLESOS
Tie, kuriems dabartinis surė

dymas teikia naudos, palaiko tą 
surėdymą. Tolstojus teisingai 
sako, kad turtingieji yra pa
sirengę daryli visą ką dėl bėd- 
nųjų apart vieno dalyko: nusi- 
rioglinti nuo bėdnųjų nugaros. 
Neturtingieji sunkiai dirba, kuo 
inet, didžiumoj atvejų,• turčiai 
gyvena pertekliuj nedirbdami 
jokio naudingo darbo. Jie nau
dojasi tąja privilegija ir moki
na savo vaikus erti jų pėdomis. 
Suprantamas daiktas, jiems nė
ra mažiausio išroKavimo alsi 

sakyti nuo to, kas suteikia jų 
gyveniauui daugiausia laimės.

'I'a ekonominė bedugnė, kuri 
skiria Jungtinių Valstijų žmo
nes į k lesąs, egzistavo ir senovėj. 
Pastarųjų laikų tyrinėjimai pa. 
rodo, kad Egypte, Babilonijoj, 
Grekijoj ir Bomos imperijoj 
geriausi dalykai priklausė iš
rink liemsiems. Nuožmi ir nu
balau jauna kova ėjo tais lai
kais už žemes valdymą. Turtas 
jau ir tada pradėjo konu^itruo 
ties į kelių rankas.

Per paskutinį tuksiantį melų 
Europoj spėka priklausė tiems,

rijos ir bulustrijoa išvystymą o. 
konotminė spėka gludėfo dirba 
moj žemej.

Pradžioj ekonominė sistema 
sulyginamai buvo laisva. Žeme 
būvu beiulrijos savastis, arba 
ulskiri asmens imdavo tiek že
mes, kiek jie galėdavo apdirbti. 
Bet laikui bėgant turtingieji ir 
galingieji pradėjo užgriebti vis 
daugiau ir daugiau žemių. Eko
nominė Romos ir Anglijos is
torija ryškiai atvaizdina tą per- 
riodą, kuomet bendrijos žemės 
pradėjo ]>atekti į atskirų asme
nų rankas.

Tas perėjimas bendruomenės 
turto į privatines rankas visuo
met buvo lydimas vergija ir 
baudžiava.

Istorija nesako, kad visa spė
ka pareina nuo ekonominės spė 
kos, arba kad visos permainos 
nuo ekonominio gyvenimo kei
timosi. TeČiaus istorija tvirti
na, jogui ekonominė spėka yra 
tiek galinga ir ekonominis kei
timus taip įtekmingas, kad bū
tinai privalo aikrepti musų do- 
mą.

Socialį vystymąsi ir progresą 
nieku budu negalima išaiškinti 
be ekonomijos. Kur persimai
no ekonominis gyvenimas, ten 
neišvengiamai turi mainytis ir 
visa socialė struktūra. Tatai y- 
pač pastebiaimKi ekonominėj 
kontrolėj gyvenimo reikmenų. 
Kur tik toki kontrolė įsigyvena, 
ten kontroliuojantįs atsiduria 
privilegijuotųjų padėtyj. Tuo 
pačiu laiku priklausomieji tam
pa atskirti, jų teisės lieka su
siaurintos. Tos priežastįs dėlei 
ir siaučia tarp darbininkų ir dar 
bdavių amžina kova.

Tas ekonominis konfliktas 
parbloškė kiekvieną senovės ci
vilizaciją. Yra priežasčių tikė
ti, kad jis nuvers kaip dabarties 
taip ir ateities civjj^aciją. Su
dalė struktūra gali laikytics tik 
taip ilgai, kolei ta spėka, kuri 
palaiko strukluųą, yra galinges
nė už tą spėką, kuri griauna.

Didžiausias skirtumas gludi 
gyvenimo vedime. Iš viepos pu
sės, žmonės sunkiai prakaituo
ja, kad pralaikius gyvybę, iš 
kitos pusės, išrinktieji nieko ne
dirba ir gyvena pertekliuj. Toki 
dalykų padėtis veda prie kovos, 
o toji kova nors ir pamažėl, bet 
tikrai griauna visą socialę struk
tūrą. — Scott Nearing.

$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fų drauge sų 24 rekordais, dtHruail

tine adata, groja ivisokicT padarymo 
----- rekordus, vmtotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 1 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

lėtų augštos klcsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
\VESTERN FORNlTURE STORAGF 
2810 W. ilarrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki 4

Nedėlioj visi i Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

^Parengtas L. M. DRAUGYSTĖS APšVIETOS 
Pirmų kartą liet, scenoje statoma trijų aktu veikalas 

MONNA VANNA

Laivas i Lietuva
IŠPLAUKS LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tupjaus siųskite žemiau paduotu adresu. Pris
tatymas gvaranttiojjanias. Dešimts dolerių pamokėta 
už persiuntimų bakso 2 pėdų Ilgio, pėdos pločio ir 
1% pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimų, 
bet ir už apdraudų ir pristatymų iš Bostono į bet ku
rių Lietuvos dalį.

Platesnių informacijų galima gauti pas

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, t Boston, Mass.

Sidabras t 
Pabrango!

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

pakils iki $2.00. '
Pięnj Įstojimo Suv. Valsti
joms karčn, šioje šalyje bu
vo 565,840,000 sidabrinių 
dolerių. Dabar-gi beliko tik 
308,145,000, nes sidabro tiek 
trūksta, kad valdžia buvo 
priversta sulieti 257,695,000 
sidabrinių dolerių.
Žinovų apskaitoma, kad Suv. 
Valstijose trūksta nuo 100,- 
000,000 iki 200,000/100 unci
jų sidabro. Viena filmų in
dustrija suvartoja daugiau 
kaip 30,000,000 uncijų sida
bro kasinėtas.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- z-* A n_n 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. U 11
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Ularninkais, Ketvertais 
ir Subatomis 9—9 .

J. G. SACKHEIM & CO.
13S» MILWAUKEE AVJJ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

^eigu nori pasipelnyti

tai tuojaus prisidėk prie di
delės, turtingos ir užtikimos 
SIDABRO ir aukso 
kompanijos — prie Colorg- 
do Consolidated Minės & 

Povver Co.

Pasidėk savo pinigus
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIK1MAS BANKAS Kapitalu ir Aatviraia $250,0000.00

......         .y..—

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglu ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalaviipils išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Už $150.00 gausi $200.00

vertes šery; gausi 10 Prefer- 
red ir 10 Common Šerą, vi
so vertės $200.00. Preferred 
Šerai yra PIRMAS MORT- 
GE^IUS ant viso kompani
jos turto ir nuo pirmos die
nos neša 7% pelno.
COMMON šėrai, kaip ap*- 
kaitoma, neš didelius divi
dendus — iki 100% Ir dau
giau. ir gali pakilti į tūks
tančius dolerių.

Šerai pakils Iki 
$200.00 nuo LapkriČio-No- 
vęmber 20 d. Mažiau, kaip 
už $150.00 neparduodame.
Norintieji sužinoti plačiau 
apie ši;) kompaniją rašykite 
mums laišku, arba atsilan
kykite ypatiškai musų ofisan 
o gausite pilniausias infor
macijas.

Peoples Investment Ce.

Chicago, III.

Moralybes Išsivystimas į
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymų.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

1739 So. Halsted Street Chicago, U).

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina -$1.00

Galima gauti

1739 So. Halstcd St. Chicago, III

$

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

C.S.P.S. SVETAINĖJE, 1112 V/cst. 18th St.
Svetainė atsidarys 5-tą vai. vak., lošimas prasidės 6-tą vai vak.

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

me veikale kiekvienas atsilankęs ras pilną užsigančdtnimą, nors vei-

Visi Ant Didelio Teatro
Surengto UM.P.S, 29 kp. “Motery Balso” Naudai.

Scenoje statoma “VAGĮ S” Keturveiksmė komedija, 
kurioje atvaizdinama, kgip “amerikonai”, sugrįžę Lietuvon apsivedimo tiks
lais esti nulaikomi vagimis, B kd yra IgVpi daug juoku. jį

Lošėjais bus geriausi Chicagos artistai ir artistės. Atsilankykite visi: jauni 
ir seni; Imsite patenkinti.

Keturveiksmė komedija NEDEL1OJE

Lapkričio=Nov. 2rę, 1919
■■MUKSI

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

Ofi.sas atdaras netirtomis 
nuo 12 iki 4 po piety.

■' . Ip’i.-vr; . • H A k . , J
e-44.L s. .« J’ '

11'» " ........... ■1
...  *....................  ................ į II II < 

Telephone Lawndale 961.
DR. WOEHLCK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

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

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

Telephone Boulevard 21G0 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2---- O vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III. 
Į ...      ■. ... . ■ ĮĮ,,,

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10G57 Miehigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.
Nedaliomis 9 iki 12 dienų. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

kalas didelis ir sunkus pastatyti, bet
lienė pasišventė jį prirengti pilname dailės skonyje, taipgi pakviesti 
geriausi lošėjai scenos žvaigždės iš Roselamdo ir Chicagos, kurie jau 
nesyk į savo jautriais gestais užžavėjo publiką. Be abejo to ir da
bar nuo jų laukiama. Todėl, gerbiama visuomene malonėkite atsi
lankyti ir pamatyti tą širdingą Monna Vanna, kurios lietuvių dai

lėje dar niekas nematė.
Kviečia L. M. Draugija Apšvieta. Tikietų kainos $1.00, 75c, 50c.

gerbiama režisierė, M. Bundu

T 4J » 'f . A.-į«- .-<  v   '  

Baliaus
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2?42—2244 W. 23rd Place.
Svetainė apdarys 5:30 vai. po piety. Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vakarę 

ŠOKIAI TWS IKI VĖLAI NAKTIES

IMPERFECT IN ORIGINAL
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TKe&oneof*' ^Satis/act/on

HALSO STcor^ HUOSLVtU RUAD

KOTĄ

MADOS

SPALVOS
p;;?.

11

• - ■ -- ctd . Gražios spalvos; pckininč, inčlyna, stir
nine, briedine, faison, bebrinč tai svarbiau 
si rudeniniai šešėliai tarp švarkų pilku 
dugnu; rausvios spalvos, žalios, burgun- 
dinės, slyvinės, jūrinės ir juodos taipgi 
labai mėgiami; daugumas pamušti perdėm 
ir su pamušalu vidui šilumai.

Nauji audimai pirmu kartu naujame sezone, bet tuojaus įėjo pamėgimai!. 
Polo audeklas, materija, kurios trokšta visos gražiai apsitaisančios moteris; 
kitomis mėgiamomis materijomis yra Crystaltone, Silvertone, Vilnonis veliū
ras, Hudsono ruoniais pliušas, gražus maišiniai, suėdė audimas, švelnioji ge
lumbė, jolama; dirbtiniai vilagai daugelyje naujų gražių audimų yra plačiai 
reikalaujami.

I

si. kad streikas butų laimėtas? 
Jie dek i veikimo streike neteko 
(kubo visoje apielinkėje, nes

Įįį’

Moterims šilkinės pančiakos 
juodos, baltos ir spalvuotos, šil
kinės ir valakninės ir languoto 
Šilko pančiakos $1.00 vertė tru
putį sugadintos, pora .... 69c.

užtepti ąnt duonos. Kiaušinio 
baltinių motina gali suvartoti 
kitiems dalykams, piragaičiams 
ir p.

be pieno. Jis gali būti 
bet riebumas dar ne- 
tvirtybės. Jeigu jis ne- 
pieno, jis visuomet bus

B;

ŽIEMINIAI BALTINIAI - GALI UžčĖDYTI!
Atsižvelgiant i didelį pirkinių trukumą ir augštas kainas, prašomas kitur— 

šitos rūšies išpardavimas turėtų patraukti domų — Musų išpardavimo kainos 
yra mažesnės už dabartinės fabrikų kainas; šutįs bus išpardavojanios iki galui.

Kas liko daryti tiems lietiv- 
viims, kurie daugiausia veikė

K 
r
[M

PENfiTI MAŽUS VAI
KUS.

Nepamiršk pamatyti švarkus kainomis po 

) $45 $55 $65 $75

N
B-L. - . I. IĮ1IIII ■ ■■ 1 ■ . . ll.Jl'ĮLĮM___1—'--------L --------- L-

(•KORESPONDENCIJOS
NORWOOD, MASS.

Komunistams nesiseka.

' j

i

DETROIT, M1CH.

KAIP

Ma-

VVEAVER, II.L.

VALPARAISO, IND.

Padėkos žodis.

WAUKEGAN, ILL.

U

ausimi n K it laikyti *s didžiao

I
!

o kai atsilanko “dėdė' 
bolševizmą,

Dvejos prakalbos: strelkierių 
streiklaužių.

Vietos subolševikėjusi LSS. 
116-toji kuopa per praeitą vasa
rą rengė daug prakalbi’.. Išpra- 
džių Žmonės susirinkimus gau-

■: <■„' 3 . • . '..v M Č’ckj't ' :i J „ :į.". .f C. t;Ji< Ji „ y'r . . 1 jį, J

kreipkitės į sėk totorių šiuo ad
resu: Joe J. Saulis. P. O. Box 
212, Norwood, Mass.

Pas mus komunistai kad au
ga tai augiu Spalių 19 dieną jie 
laikė susirinkimą. Atvyko vos 
13 narių, o socialistai savo susi
rinkime turėjo 15 žmdnių. Da
bar jus matote su kuo “eina mi
nios.“

Musų komunistai turi labui 
“žymų“ vadovą. Jo vardas — 
Kazys. Kada jis pradeda rėžti 
pamokslą “broliams ir sese- 
rimk“ tiri tuoj flasijunti esąs 
bažnyčioj... Jis taip gerai mo
ka pamėgdžioti ilgaskvernį!

Vyčiai dabar fcurbut džiaugia
si ir rankas trina: iš kaiminis h’ 
pusės jie susilaukė pagelbės ko
vai prieš socialistus.

Bet musų komunistai klas
tingi, kai lapėstingi, k;ii lapės. — o baikštus, 
kai zuikiai. Štai nesenai vieną 
komunistą aplankė policija. 
Pradėjo kamantinėti, ar jis ne
esąs bolševikas. Pastarasis sku 
biai pakėlė augštyn ranką ir ta
rė: “God Help me! lam not bol- 
sbrvik..

Tai tau! Kuomet niekas jo ne
girdi, tai jis visas policijas ir 
visus kapitalistus į ožio nagą su. . . •»_ V_varo, — <-----------
pasiteirauti apie 
tai jis kratosi nuo bolševikų var 
<lo. kai piktukas nuo švęsto van 
t k* lys. —— Bolšoi.

P. S. — LSS. kuopos arba pa 
vieni naruti* nori n lįs susižinoti

bose “kairiaspamiau’* kalbėto- < 
jai nieko gena nežinojo pasakyt, 
o tik betiksliai šukavo ir kolio- 
josi, tai žmonėms pagriso jų 
klausyt ir dabar jau nebcsilaiv 
kd.
mun

Kuopą užviešpatavo “ko
štai“; socialistai gi bure- 

liais^iš jos prasišalina, nenorė
dami vaidyties, nes už bent vie
no žodžio ištarimą prieš “komu
nistus**, pastarieji ima biauriau- 
aial kolioti ir niekinti socialis
tus, _ Korespondentas.

(Jeigu 116-toj kuopoj yra rim 
tų sodaiistų. kodėl jie negalėtų 
tą kuopą reorganizuoti ir palai
kyti ją, kaip buvusią, L.S.S.-gos 
kuopą ir Socialistų Partijos na
riu? Taip daro visos kitos kuo
pos, kurias bolševikai buvo pa
sigavę, tą patį gali padaryti ir 
detroitiečiai. — Red.].

LDLMVU. laikytame susirin
kime spalių 3 dieną išreiškė 
nuoširdų ačiū aukavusiems nau 
dai lietuvių knygyno. Aukavo: 
Dr. P. Petraitis $10. — chem. 
J. Bartkevičia $5, adv. N. Vala- 
sinas $5. Chicagoje LM.PS. 29 
kp. išvažiavime per J. J. Blozį 
surinkta $5.02.

— Rast. J. M.

Nedėlioj. spalių 26 dieną kal
bėjo paskilbusi angliakasių va
dovė Močiutė Jonės. Ji kalbėjo 
austrų svetainėj prie 10 gatvės 
ir jos prakalbų pasiklausyti su
sirinko apie 3,000 žmonių, nes 
jos jau senai musų mieste buvo 
laukiama.

Senutė darbininkų užtarytoja 
nes turi jau apie 90 metų am
žiaus. Kalbėjo labai energingai* 
ir jos prakalbomis visi liko pa
tekinti, Ji kalbėjo apie strei-

C h i c a g o
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»sios vienybės, nežiūrint tikėjimo 
ir pažvalgų, nes tik tokiu buifu 
ir galima streiką laimėti. Ji taip 
gi nurodė visas biaurias kapi
talistų priemones, kurias jie va r 
toja sulaužymui dabartinio plie
no darbininkų streO-'

Išklausius Močiutės Jonės, ra 
ginančios darbininkus laikyties 

(vienybės, ir kovoti su savo en
gėjais, kaip buvo nesmagu iš- 

' girsti lietuvio J. Poškas prakal
bą. Jam prakalbas surengė kleri
kalų Lietuvių Darbininkų Sąjun 
ga, o ir vietinis klebonas per 
pamokslą ragino visus eiti pa
siklausyti Poškos prakalbų. Bet 
lai nors neva Darbininkų Sąjun
ga rengė, tos prakalbos buvo 
Streiklaužių ir atvirų kapitalis
tu bernų. J. Poška savo kalboj 
raeino visus Amerikos piliečius 
eiti ir dirbti į vietines plieno tru- 
sto dirbtuves, arba, tiesiai sa
kant, liepė eiti streiklaužiauti. 
To buvo perdaug ir patiems 
katalikams, kurie taip sujudo, 
kad Poškai prisiėjo sprukti imt 
langą. Jau ir katlikai pradeda 
suprasti kas gina jų, kaipo dar
bininkų reikalus, ir nenori kad 
kas darbininkų vienybę ardytų, 
kada ta vienybė yni kibiusiai 
reikalinga laimėjimui šios mil
žiniškos plieno drbininkų pra
irtos su galingu trustu kovos.

— Vietinis Koresp.

Kitas korespondentas apie Po- 
kos prakalbą rašo sekamai:

Spalių 26 dieną Lietuviv. Ddar 
liniukų Sąjunga, turbūt vyčiai, 
urenrū prakalbas J*. Poškai. 
Pas kl rikalas savo prakalboj 
radėjo agituoti, kad plieno dar 

Miliukai grįžtų į darbą, nes. gir- 
’i. kompanija turinti daug pi- 
ligų ir jos pusėje busianti per
pilė. Gal jis tikėjosi čia prikal
binti streiklaužių, bet apsiriko. 
Kįlo toks triukšmas, kad kalbė
tojas net nebaigęs savo pliauš
kalų turėjo sprukti per užpaka- 
ines duris.

Vietos darbininkai laikosi vie
nybės ir nepaiso kapitalistų, ar 
jiems tarnaujančių Poškų.

Spalių 26 dieną IJVIPS. 47-ta 
k p. ir LLF. 9 kp. vaidino veika
lą “Kunigas Macochas“. Akto
riai savo roles atliko genu, ypač 
pasižymėjo K Sabaliauskas 
cocho rolėje.

— Waukeganietis.

gyvavo DLK. Vytauto draugija 
ir SLRKA. 13 kp. Paskiau d. M. 
L. Balchuno pasidarbavimu ta
po atgaivinta LSS. 164 kuopa ir 
susitvėrė SLA. 277 kuopa, A. P. 
L. A. 21 kuopa ir LDLD. 116 kp. 
Kaip dėl tokio mažo būrelio, jos 
gyvavo gerai ir veikė kiek galė
damos.

Darbai tuo laiku ėjo gerai ir 
dirbo dieną ir naktį. Bet užmo
kestis buvo nedidelis ir buvo 
dirbama ilgas darbo valandas. 
Todėl sumanyta organizuoti li
niją ir suorganizuota Intr. 
Brotherhood dr Paper Workers

Kįlo streikas. Vasario 4 dieną 
sustreikavo didžiųjų popieros 
dirbtuvių darbininM*. Išprad- 
žh’i streikieriai laikėsi labili ge
rai ir keli lietuviai buvo pakliu
vę kalėjirnan. Bet kompanija 
prisisanuiė mušeikų, o ir strei
ku rius pradėta baisiausiai pcT- 
stkioti. kad jie net nė ant gat
vės negalėjo pasirodyti.

Po trijų mėnesių streikavimo, 
streikas likosi sulaužytus. Atsi
rado streikkiuįių, daugiausia an
glų ir vengrų ir tada ir kiti dar
bininkai turėjo nieko nelaimėję

nė prie vartų. Ir tis ir taip ne
didelis lietuvių būrelis turėjo iš
važinėti i kitus n.’esielius, išė
mus streiklaužius, kurie dabar 
visais budais pataikauja bo- 
• :ns ir tyčiojasi iš tų savo drau- 
g 4. kurie bekovodami už jų rei- 

< lūs neteko darbo ir turėjo vis
ko nMFke važiuoti kur kitur. Dg. 
A. Mažeika turėjo visai už ma
žą kainą parduoti savo namą ir 
ve žinot i kitan miestan, taipjau 
d. M.iL. Balchunas, taip kad be
iki) vos 11 lietuvių šeimynų, o 

16 šeunynų turėjo apleisti 
šiuos miestelius. —Big Steve.

f-—:" -į- • -
■Sveikatos Skyrius

Daugelis nuims pripasakoja 
ko vaikams neduoti valgyti, 
nuo ko juos drausti, bet jie už
miršta pasakyti, kuo juos reikia 
penėti.

Svarbiausia visų maisto daly
kų yra pienas. Jame randasi 
dalykų reikalingų išauginti rau
menis. kaulus ir dantis,, ir to
kių dalykų, kurie reikalingi kū
dikio auginiui. Nė vienas kū
dikis neaugs taip greitai, kaip 
reikia, 
riebus, 
reiškia 
gauna

Kiekvieną kartą kada pama
tau žinutę iš savo miestelio, aš 
jaučiu smagumą, nes tos žinutės 
oaro<lo, kad musų veikimas ne
apsistojo, bet kad vis judama, 
krutauiui, veikiama.

Bet Naujienose spalių 24 die
ną tilpusi žinutė apie buvusį
spalių 18 dięną vakarą sukėlė į Kiekvienas kūdikis turi gauti 
tarp nekuriu aktorių nesutiki- mažiausiai tris stiklus negrai- 
nius ir niekurie pradėjo rugoti, byto pieno kasdieną, o jei gali- 
kad esą negerai žinutė parašy- ‘ nia> hlį keturius. Jeigu jis tiek 
ta. Bet aš su atida perskaičiau 1 pjeno gauna, o ypatingai jei dar 
žinutę ir neradau joje, menkiau- jain duodama vienas kiaušinio 
šio įžeidimo. Galbūt, kad auto- įrynys kas<Heną, jįs gaii apsiei

ti be mėsos. Kaikurios motinos 
visai be reikalo rūpinasi, kad 
neturinčios iš ko pirkti mėsos, 
žuvies, vištienos, ar kitokių mė
sinių valgių savo kūdikiams; 
jos gali gauti pieno, ir jo vieno 
užtenka; o pienas yra daug pi
gesnis, neg koks įeitas maistas.

Kaip duoti kiaušinius.
Atsiras tokių, kurie norės 

klausti, kaip reikia duali kūdi
kiams kiaušinio trynį. Jį ge
riausiai yra pridėti prie pieno 
košės, kitas>-gi būdas yra jį kie-

rius niekuriuos , labiau pagirč, 
kiniuos, kitam išrodo, nereiktų 
girti, bet tai jo asmeniškas sko
nis; nevisiems vienodai gali pa
tikti vieno ir to paties žmogaus 
lošimas ir kiekvienas turi teisę 
išreikšti savo nuomonę.

Dar turiu pasakyti, kad tarp 
mūsiškių yra tokia mada, jei ko
kia žinutė pasirodo laikraštyj, 
oi būtinai turėjęs parašyti Uko- 
lis. Nejaugi jau išrodau tik 
korespondencijoms rašinėti. Iš- 
’ikrųjų gi, kiek man žinoma, čia 
be manęs yra dar trįs korespon
dentai, kurie rašinėja žinutes 
Naujienoms ir kitiems laikraš
čiams. — Dabar Ukonis.
WESTERNPORT, MD., PIĘD- 
MONT, W. VA. IR LUKE, MD. 
Pralaimėto streiko atbalsiai.
Šiuose trijuose miesteliuose 

larbai eina ne geriausiai ir iš 
kitur pribuvusiems, kas nenori 
eiti streiklaužiauti, darbas sun
ku gauti.

1918 m. buvo čia apsigyvenu
sios 27 lietuvių šeimynos ir vi- Nėdfllioj visi | Meldažio avė- 
sos sutikim# gyveno. Tuo laiku tainę pasiklausyti referato.

Vaikams labiausiai rei- 
s trynys. Visa geležis, 

kuri yra kiaušinyje, randasi try 
nyje. Bdto, trynyje yra dar ko 
kita, kas taip-pat kaip ir pienas 
padeda vaikams augti.

Ar Siunčiat Maistą ir Drabužius Savo Draugams ir Giminėms Senoj Tėvynėj
Jūsų draugai ir giminės senojoj tėvynėj baisiai reikalauja maisto ir drabužių. Daugumas gal badu miršta 

neturi kuo apsidengti nuo dabar ateinančio šalto oro. Jie laukia iš Amerikos tų daiktų, kurie palaiko gyvybę. 
Mes supakuosime visus pirkinius siuntimui nemokamai. Siuntimo kainos labai prieinamos. Mes manome, 
kad nėra jokio muito šitiems siuntiniams. Mes gvarantuojame pristatymą. Atklausk pas pervedamąjį stalą 
ant antro augšto.

THe

12-Street Store

Metinis Lapkričio Išpardavimas
Moterjs, buvuHioa ant šitų išpardavimų pirmiaus, nereikalauja paaukoti joms, kad tai yra puikiausia sezono proga nusipirkti žieminį 

švarkų su užčėdu daugelio dolerių — ir mes norėtume pabriežti, kad niekuomet seninus mes neturėjome tokiu puikių drabužių, kokie da
bar siūlomi, šitaip nužemintom/.H kainomis. .

Užčedinimas Didesnis
NEGU PER KURIUOS BUVUSIUS IŠPARDAVIMU

Tie, kurie apsidairėte ir matėte kainas, kurios yra prašomos kitur už augšto laipsnio švarkus pilnai nusistebėsite vertėmis ir tuojau* 
suprasite, kode! musų antros lubos yra vadinamos Chicagos Didžiosios gatavų drabužių lubos. Net jei neturite jokio noro pirkti, tai mei 
vv<gi norėtume, kad ateitumėte pasižiūrėti šitų švarkų.

neužtenka, kad išpasakojus visą gražumą ir vertingumą 
šitų madingųjų švarkų, aleivienas švarkas turi akmeningumą ir nepaprastą 
žavingumą —

Pas’žurėkitc išdėjimo musų Kertiniame lange.

R ašy t ų aprašymų

švarkai su diržais aplinkui, ar palaidais 
užpakaliais ir ^iržuotu oryšakiu. Daugelis 
galima dėvėti abejaip. Gražus kišenini, a- 
pikaklės nepaprasto didumo, palerinos ar
ba šaiikinės formos, ruonio, nutrijos, zui
kio, rakuno ar dirbtiniu kailiu aptaisy
tos. Pilno ilgio modeliai ir madingi 30 iki 
40 colių ilgiai,darp jų yra dolmanai. ..

PUIKIOS MATERIJOS\ * -

Vyrams vilnoniai bal
tiniai naturalio žilumo 
ir spalvuoti vilnoniai 

marškiniai ir kelinės; sto 
ri pliušiniai pečiai, _visi 
gėri, vieni r 
už

Vyrams gauruoti vien- 
šinočiai baltiniai; dry
žiuoti vatiniai, skysti 

gaurai, visokių dydžių; 
bodyanard ryšies; vięi

$0.95 geri; šitame Išpar- $4.95 
davime tik ....

Vyrams gauruoti bal
tiniai; dryžuoti vatiniai; 
lųarškiniai ir kelinės; vi
si gerutėliai; bcMy- .25 
guard rūšies ..
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darbo žihoties, ir pirmoje ei
lėje — jos beturčius darbi
ninkus.

Rėmimas Lietuvos demo
kratijos yra rėmimas Lietu
vos laisvės. Tie žmonės, 
kurie atsisako remti Lietu
vos darbo žmones, nėra ir 
negali būti Lietuvos laisvės 
draugai, nors jie ir dar taipNaujienos eina kasdicifh, išskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- sukautu apie l’ą. 
drovS, 1739 S. Halstcd SU, Chicago, e r
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Darbininkai ir 
kapitalistai.

Lietuvos Socialistai apie 
Valdžios Permainą.

priimtino vidurio, bet kiekvie
nas naujas siūlymas, įad ir ne
kalčiausias, keldavo budraus at
sargumo priešingoj pusėj ir ver
tė gaišinti laikų.

Bet nevykusiam kabineto dar 
bui buvo ir pamatine priežastis.

ku, kad tai politine nesąmonė, įtakas atskirų asmenų arba poli- 
kuri da didesnėn nelaimėn gali tikos partijų dezeptirų, djde- 
įbradinti kraštą. Bet ar tai rupi lio imsitikėjiino niekuomet lie
tos idėjos autoriams? gali turėti, štai, dar naujai va

Musų žiniomis susidarė p. Gal Idžiai nesusikurus, jau ėjo vi-
vanansko kabinetas “Kolčakas 
laimėjo. (Socialdemokratas.)

II.

Naula valdžia.

Kada valdžia pareikalavo, 
kad plieno trustas laikytųsi 
su savo darbininkais, tai ji
sai atsisakė. Valdžia jam 
už tai nedarė nieko. Kapi
talistiškoji spauda pateisi
no jj.

Kada darbininkų grupė 
pasiūlė industrinei konfe
rencijai Washingtone sutai- 
kyt plieno darbininkų strei
ką, tai kapitalo atstovai, tu- žinoma jog, kad paskutinėmis 
darni didžiumą balsų konfe- kabineto dienomis iš jo išsimetė 
rencijoje, atmetė jos pasiū
lymą.,

P-as Gary ir jo pritarėjai 
vėl paliko teisus valdžios ir 
didžiosios spaudos akyse.

Bet kada anglių kasyklų 
darbininkai nutarė ejti j 
streiką, tai laikraščiai tuo- 
jaus apkaltno juos, kaipo 
publikos (visuomenės) prie
šus, o valdžia pasiryžo at- 
kreipt prieš streikininkus 
visų savo galybę — teismus, 
policiją, kariuomenę ir tt.

Tai vadinasi “darbo ir ka
pitalo harmonija”.

Lietuvos socialistų spaudlį pa 
rodė nesenai įvykusią permainą 
Lietuvos valdžioje visai kito
kioje šviesoje* negu tai galėjo 
matyti amerikiečiai, gaunantįs 
iš Lietuvos dar labai nepilnų ži
nių.

Idant musų skaitytojai galėtų Dešinieji, kad ir lygiomis dali- 
geriaus suprasti, kas detlasi “se- mis stodami kabinetan, visai ne 
nojo krašto“ politikoje, mes žc- manė išsižadėti vedamos rolės 
minus perspausdinsime po vie- pačiam gyvenime. Jie ne tik 
nų straipsnį iš “SočiaIdemokra* tvirtinosi senose pozicijose, bet 
to“ ir iš “Darbo”, pašvęstus tai 
Lietuvos valdžios permainai.

Kabineto krizis.

Ketvirtasai ministerių kabine
tas pagyvenęs kuone pusę metų, 
pasimirė. Supratęs, kad jis ne
betinka gyvenamojo momento 
reikalams, kabinetas japonų pa
pročiu paleido sau vidurius, —

Tik lietuvis ’ ’.
Kaikurie žmonės mėgsta 

girtis, kad jie nestoja už jo
kią partiją, o yra “tik lietu
viai”.

Versti žmogų, kad jisai 
pritartų tai arba kitai par
tijai, žinoma, negalima. 
Kiekviena partija turi savo 
ypatingus tikslus ir progra
mos ; kas su tais tikslais ar
ba programais nėra apsipa
žinęs, iš to negalima norėt, 
kad jisai vienai kuriai par
tijai pritartų, o kitoms ne.

Bet nemokėjimu atskirti, 
kuri partija yra geresnė, 
neišpuola girties; o ypač ne
išpuola visuomenės veikė
jams.

Kada visuomenės yeikė- 
jas giriasi, kad jisai esąs 
“tiktai lietuvis”, nedarąs 
skirtumų tarpe partijų, tai 
jisai parodo viena iš dviejų: 
arba kad jisai yra visai in
diferentiškas (nepaisantis) 
sulig visuomenės klausimų, 
arba kad jisai veidmainiau
ja-

Pastarasis atsitikimas, ži
noma, yra blogesnis, bet ji
sai yra dažniausis.
sa rųšis labai - partyviškų 
žmonių, kurie mėgšta dang-

Lietuva, deja, dar neturi 
nė nepriklausomybės, nė de
mokratinės tvarkos. Ji dar 
tiktai kovoja už tuos daly
kus. Ta kova dar iki šiol ne- 
jfduoda pageidaujamų rezul
tatų.

Lietuvos likimo klausimą 
kolkas sprendžia ne tiek jos 
žmonės, kiek svetimų šalių 
ponai ir tie elementai Lietu
voje, kurie eina išvien su 
jais, šita užsienio įtekmė 
pastatė dabar Lietuvos val
džios pryšakyje p. E. Galva
nauską. Mums labai gaila, 
kad kaip tik jam, apie kurį 
mes buvome geresnės nuo
monės, teko sulošti šitokią

• Volę. ’ t
Jam nepritarė nė viena 

Lietuvos liaudies partija; 
bet jisai patapo vyriausiuo
ju ministerių, susitaręs su 
laikinuoju Lietuvos prezi
dentu, p. Smetona. Iš to ma
tyt, kaip dar silpna yra de
mokratija Lietuvoje.

Jeigu Lietuvos demokra- 
tjia butų stipri; užsienis ne
galėtų diktuoti Lietuvai po
litiką, ir šalį negalėtų val
dyt elementai, neturintįs 
pasitikėjimo plačioje visuo
menėje.

Reikia tikėties, kad taip
kaip dabar, dalykai Lietu
voje negalės ilgai tęstis, Bet 
savaime jie nepasitaisys. I- 
dant Lietuva pasidarytų lai* 
sva iš lauko ir viduje, turi 
veikti Lietuvos darbo žmo
nės.

Darbo žmonėms svarbu, 
kad Lietuva pataptų nepri
klausoma nuo svetimų šalių 
valstybe ir turėtų kuodau- 
giausia laisvės viduje. Ki
tiems Lietuvos visuomenės 
sluogsniams tatai gali būti styties bepartyviškos “lieti
ne tiktai ne svarbu, o ir vystės” skraiste, 
kenksminga. Kunigai, pa
vyzdžiui, visuomet geis, kad 
Lietuvoje turėtų didesnės j- 
takos Rymas. Lietuvos dva 
rininkai nori šliacheckos 
Lenkijos globos. < Kunigai, 
be to, visuomet priešinsis 
sąžinės laisvei Lietuvoje, o 
dvarininkai priešinsis tei
singam žemės klausimo išri
šimui ir apsaugojimui so
džiaus darbininkų teisių.

Tiktai darbo žmonės Lie
tuvoje gali būti ištikimi 
Lietuvos laisvės — išlauki
nės ir vidujinės laisvės—ap- 
ginėjai.

Todėl kiekvienas, kuris 
tikrai geidžia laisvės Lietu
vai, privalo remti Lietuvos tain« pasiklausyti referato.

“Pažangos” žmonės.
Jei dėl paties jo veikimo tek

tų daug kas peikiamo pasakyti, 
<ai paskutinis žygis reikia vis 
dėlto pagirti, — ne kiekvienas 
moka laiku pasišalinti iš gyveni
mo.

Delko kabinetas žuvo pirma 
laiko? Pirma laiko, nes darban 
stodamas jis buvo pasižadėjęs 
vesti šalį iki Steigiamojo Seimo.

Antrasai p. Sleževičiaus kabi 
netas susidarė tuomet, kai did
žioji Lietuvos pusė buvo užimta 
rusų raudonosios armijos, liku
sioj (kilyj šeimininkavo vokie
čiai, o pačioj Lietuvos visuome
nėj vieni krikščionys demokra
tai rūsčiai mušė patriotų bubną, 
žvagino kardais, mirtim grasino 
priešam iš šalies ir skelbė mir
tiną karą visiemą, kas savoj vi
suomenėj stovėjo nuo jų kairėn.

Įsidrąsinę “krikščionys“ buvo 
mėginę imti net Lietuvos vald
žią į savo rankasį bet p. lX>vy^ klasės orgauizaoijos ir vienytis 
daitis suklupo ir suardė visus 
jos pienus.

Ketvirtąjį kabinetą sudarant 
ir jiems teko pastebėti, kad vi
suotinos revoliucijos metu Lie
tuvos darbininkai ir visi vargo 
žmonės nebus ramus, kad pa
triotų bubnas nenutildys pasau
lio proletarijos balso siekti ge
resnės ateities. Buvo aišku, 
kad nukauti bolševikus vien gin
klu, tai nereiškia nugalėti bol
ševizmą išviso. Reikėjo vieton 
jų skelbiamų siekimų iškelti ki
tokie, bet tokie, kurios vertintų 
Lietuvos liaudis.

Krikščionių demokratų dema 
goginiai obalsiai buvo tik sudu
žęs skambutis, demokratingai 
nusidarusio juokdario kratomas 
miniai patraukti. Tas juokda
rys galėjo laikinai minią su
judinti, bet negalėjo jos paten
kinti. Ir todėl netvitasai ka
binetas savo atsišaukime į 
visuomenę turėjo kalbė
li apie labiausia demokratijai 
rupim,us klausimus: kuogrei- 
čiausia sušaukti Steigiamąjį Sei
mą, ddniokratingai sutvarkyti 

Yra vi- vietos gyvenimą, paruošti že
mes klausimo išrišimą, tinka
mai sutvarkyti mokesnius, ap
rūpinti darbininkų dienos reika
lus ir nustatyti santykius tarp 
jij ir darbdavėjų. Todėl ir į 
patį kabinetą dešinieji turėjo į- 
sileisti kairiuosius.

Nauja vyriausybė daug ką

Atsi linkite, kad p. Gab
rys viruomet dėdavosi “tik 
lietuvi i”; kun. Bartuška, p. 
Mąstą' skas, p. Česnulis, p. pasižadėjus, neištesėjo pažadų 
Baluti.) irgi esą “tik lietų- išpildyti. Suprantama delko. 
viai”; laikinasis Lietuvos 
prezid ?ntas, A. Smetona, 
pateko į tą vietą taip-pat 
kaipo “tik lietuvis”. O žiū
rėkite, kokie “lietuviški” jų 
darbai!

Po ilgo beveik savaitės ieško
jimo pp. E. Galvanauskiui ir 
Voldemarui pagalios pasisekė 

reikalingų skaičių ministerių pri 
sikalbinti ir tuo bildu naujų val
džių sudaryti. Visas šitas minis
terių ieškojimas ląbai primena 
anas kovo mėnesio'dienas, kada 
iš lengvos ponų tarybininkų ran 
kos taip imi t buvo nuverstas M. 
Sleževičiaus kabinetas. Skirtu
mas tas, kad tada “Aukštasai 
Prezidiumas“ ilgai negalėjo ra
sti busimo premjero ir perleido 
koletų, ligi atrado p. Dovydaitį, 
o dabar išsyk atsirado gana drą
sus ir tvirtų nervų žmogus, ku
ris mojo ranka į seniau išpažįs
tamus idealus ir buvusius drau
gus, ir visą savo energijų padė
jo tam, kad ištraukti iš balos 
įklimpusius intrigantus ir... 
vėliau tapti “atleidimo ožiu”, 
tiems, kuriuos jis šiandie išgel
bėjo.

Taip, “juos“ pil. Galvanaus
kas išgelbėjo (ar ilgam, tai ki
tas klausimas), nežiūrėdamas 
nei į tų “nelemtų išmislų,” kuris 
vienok faktu pastojo, kada Lu- 
cernos socialistų konferencijos 
narys imasiur sudaro ministe
rių kabinetą iš konservątyviškų 
pažangiečių ir klerikališkų krik-

Bet mums
rupi — o pačiam naujų j am pre
mjerui turėtų dųr labiau rūpėti 
— kitas dalykas, būtent: ar jis, 
begelbėdamas politikos intri
gantus, nepastumėjo savo Tėvy
nės arčiau prie balos o gal ir

ruošė sau naujų. Pradėta orga
nizuoti krašto kariuomenė ėmė 
įgyti vis didesnės reikšmės ne 
tik kraštui ginti nuo priešų iš 
šalies, bet ir kraštui tvarkyti vi
duje. Dešinieji iškarto pasi
stengė įgyti kariuomenėj kuo- 
daugiausia įtakos.

Daromos pastangos davė ir 
tinkamų rezultatų. Jų remia
mas ir laiminamas pradėjo plė
stis Lietuvoje karo režimas, ka
ro stovis su visomis jo ypalybė
mis ir pasekmėmis krašto poli
tiniam gyvenimui. Jų raginimu 
ir uolia pagelba prasidėjo kova 
be atodairos su vadinamu “bol
ševizmu“ Lietuvoje, o tikrai 
sakant su visa kairiąja demo
kratija. Pats kovos būdas ir jos 
rezultatai mums gerai žinomi. 
Suprantama, delko kabinete tas 
svarbus musų gyvenimo apsi
reiškimas taip pat suMirstė 
griežtas imtynes tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų jo narių. Joa ėjo kiau
rai per visus kabineto darbus vi
są laiką, atėmė daugybę laiko ir 
užpakalin nustūmė pamatinių, ščionių demokratų, 
reikalų vykdymą, kaip Steigia
masis Seimas, savivaldybių su
tvarkymas ir žemės klausimas.

Tuo pačiu kuku stiprėjo ir 
darbo demokratija. Pradėjo 
mėgsti s profesijos sąjungos, 
tarp miesto ir kaimo darbiniu- prapulties? Ar jis žino, kokią 
kų. Artimiausių siekimų skir
tumai pagaminti rusų bolševiz
mo obalsiais, ėmė mažėti. Pra
dėjo kurtis (politinės darbininkų

sokie gandai apie nerimąstavi- 
mus dėl galimo sugrįžimo gar
saus generolo ir viso to, kas pas
kui jį sektų. Darbininkų tarpe 
atvirai kalbama iy>ie bruzdėji
mus ir galimą generalinį politi
kos streikų. O šitokio ūpo tik 
ir reikia Lietuvos nepriklauso
mybės priešininkams .

Mes, laikydami sudarytąjį 
valdžios krizį nelaimingu atsiti
kimu ir pavojingu mėginimu, 
lauksime vis dėlto naujosios 
valdžios darbų. Tuo tarpu tik 
tiek tepasakysime: jeigu nenori 
naujoji valdžia galutinai šalies 
pasitik ėjimo nustoti ir valstybę 
į prapultį nuvesti, tegu kuogrei- 
čiausi paskelbia rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą. Tai yra 
vienintelis dalykas, kuris gali 
naujosios valdžios autoritetu 
tuo tarpu palaikyti. (“Darbas”)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Te gyvuoja Silezija!
Te gyvuoja jos gynėjai, lenkų 

darbininkai!
Šalin prūsų Uranija!
Te gyvuoja revoliucinis ir ko 

voj antis, proletariatas!
Te gyvuoja Neprigulminga ir 

Suvienyta Lenkijos respublika!
Varšavos Darbininkų Tary

bos delegatų Ekzekutyvis Ko
mitetas.

b J

JUNGTINfeS VALSTIJOS.
Seattle. — [Laivų krovėjai 

atsisako krauti ginklus Kolča- 
kui]. Laivų krovėjų unija parei
škė bosams, kad unijistai ne
kraus ginklų ir amunicijos Kol 
šokui. Kada bosai tvirtino dar
bininkams, kad tai esąs Jungti
nių Valstijų valdžios darbas, tai 
unijistai atsake, kad amunici
jos siuntiniu rūpinasi tam tikra 
cariškos institucijos misija. Be- 
to, pats admirolas Kolčakas iš
tikimai tarnavęs carui, o dabar 
dedasi žmonių draugu. Ir esą 
jie, atsisakydami siųsti tam a- 
vanturistui ginklų, nei kiek ne
prasižengia prieš internaciona- 
lį įstatymą.

San Fraįici^čo. — Vietinė lai
vų krovėjų unija pareiškė, kad 
jos nariai nekraus amunicijos, 
kuri yra skiriama talkininkų 
kareiviams Sibire. Tie karei
viai yra laikomi tuo tikslu, kad 
kovojus su “Sovietų valdžia.“

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III. Nov. 1, 1910 
as reąulrcd by the act of Ocl. 6,1917

AIRIJA.

Dublinas. — [Ūkių darbinin
kai kuria unija#]. Laikraštis 
“The Voice of Labour“ savo e- 
ditoriale atkreipia domos į tą 
faktą, kad Airijos ūkių darbi
ninkai organizuojasi į unijas. 
Tam apsireiškimui priduoda
ma labai daug svarbos. Tarp 
kita ko, editoriale sakoma:

“Airijos ūkių darbininkai į- 
kurė stiprių unijų, kurios rūpi
nasi praplatinti dirbančių minio 
se klesų kovos idėjas. Tuo būdu 
darbininkų armija susilauks 
stiprios paramos.

“Tas apsireiškimas turi ne tik 
nacioinalės, bet ir internaciona- 
lės svarbos. Airijos ūkių darbi
ninkai stovi pirmose eilėse to 
naujo judžjimo. Ligi šiol dar 
jokioj šalyj ūkių darbininkai 

“neturėjo unijų. Tos Airi
jos unijos yra pirmas signalas, 
kuris paskatins Europos ir Ame 
rikos ūkių darbininkus kurti 
unijas ir veikti drauge su mies
tų darbininkais.

“Nacionalė svarba gludi ta
me, kad, ant galo, labiausia at
silikęs proletariatas pradeda 
busti. Bėgiu pereito šimtme
čio, kuomet viešpatavo katalikų 
advokatai daktarai ir kiti pro
fesionalai, kuomet dvarponiai 

valdė didelius plotus žemes ir 
turėjo pavergę darbininkus, —- 
darbi n i liktu, ūkių darbininkai 
maža kuo teprisidčjo prie pro-

Ūkininkų Balsas

1!

Mręhigan valstijoj vasara šie
met buvo sausa ir karšta. Lie
taus veik visai nebuvo, o kur ir 
buvo tai visai mažai. Vasarojų 
užaugo gęras.

Apie Kaiamazoo miestą ūki
ninkai daugiausia augina vyn
uoges (grepsus) kaip kur užsi
sodinta tu vynuogių šimtai ak
rų. r’-’hBn

Teko būti šią vasarą ir Hari, 
Mieli, apielinkėje, pas lietuvius 
ūkininkus, čia yra apie 15 lietti- 
vių ūkininkų naujai apsigyvenu 
šių ir niekurie jų gana pasitu
rinčiai gyvena. Vasarojus buvo 
geras, bulvės puikios, sodnai pil 
ui obuolių, net šakos linksta.

Bart, Mich. yra labai puiki 
vieta ūkiams. Upeliai bėga |)(T 
ūkininkų laukus, visur naifd^ja- 
ma šaltinių vanduo.

— John Budris.

i
didelę ant savęs paėmė atsako
mybę?

Visiems 
žiurėjo į 
riausybę.

jose, visi susi pratusioj i Lietuvos darbuose buvo daug trūktinų, 
darbininkai. Reakcijos pavojus kad netruko ir klaictų. Bet vi- 
viduje ir mųsų dvarininkų kvie- siems taip pat buvo aišku, kad 

trukumai paeina ne iš blogų no-1 
rų, Bet dėl žmonių nepatyrimo, 
o klaidos tokios, kurių nepadaro 
tik tie, kurie nieko nedirba. Vie
name gi dalyke M. Sleževičiaus 
kabinetas turėjo pilniausį pasiti
kėjimą — tai tame, kad jis Lie
tuvos nepriklausomybę gina iš 
visų pajiegų ir nuo visų sveti
mų priešų, ir jeigu lig šiol ne vi
si jie iš Lietuvos iŠvVti, tai ne 
Min.isterių Kabineto kaltė. Ir 
šitoj kovoj prieA visus svetinius 
atvirus priešus ar veidmainin
gus “brolius“ bei jų draugus vi- letariato judėjimo.
sa šalis, išskiriant lenkų dva- “Dabar jie mato, kad indus- 
rininkus, reiškė M. Sleževičiaus trinė laisve yra svarbiausias da- 
kabinetui pilniausio pasitikėji
mo.

Su šituo naujoji Galvanausko nių pamatų, gali suteikti tiek 
Voldemaro valdžia turės skuily-
tis. Tai]) ]>nt turės pripažinti ir emansipacija, kur viena ranka 
skaitytis su tuo, kad sudaryta 
Baltuos valstybių pasitikėjimo 
sąjunga, išgauta Anglų valdžios 

xde facto Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimas ir oficiali
ais prižadėjimas paskolinti pi
nigų ir duoti ginklų. Ir jeigu 
tokią valandą atsirado žmonės, 
kurie drįso valdžios krizį daryti 
— po to, kaip visos politines sro
vūs, išskiriant “Pažangą,” 
griežtai mis įstačius ios
krizio nedaryti — tai čia 
būti aišku, kad naujosios 
žios sumanytojai ir darytojai ki 
tokiais keliais'žada eiti. Kokie 
šie keliai - jau buvo nurodyta 
praeitame “Darbo” Nr.

Bet klausimas, kai]) pažiuręs 
šalis į tuos “naujuosius ke
lius“? Ar vyriausybė, kuri turės 
vien “užsienio pasitikėjimą,” 
neliks be vidaus pasitikėjimo ir 
arduo pačiu artiiiniausiuoju lai- žia pasiųstų darbininkams p? 
ku nenustos ir paties užsienio gelbos — ginklų ir amunicijos, 

“užsienis“, o taipgi ir kareivių.
kuriuo da-
rodosi, ne- mą, mes ryto šaukiame masini 

susirinkimą.
Mes prašome visų musų dngu 

gų dalyvauti susirinkime ir tuo 
])arodyli savo prielankumą Sile
zijos darbininkams.

čia irias lenkų veržimąsi Lietu 
von tik paragino darbininkus 
greičiau spįęsties ir drutintis.

Tokiose sąlygose dešiniųjų 
karingas klyksimas turėjo aptil
ti ir jų puolimai ant darbinin
kų siekimų gniųžti. Paiegos su
lygino, kas savaime jau da
rė įtakos ir į kabinetų. Kraštuti
nių grupių varžytinės jame dar

darbas ir tetai slinkdamas pir
myn sustojo, virtęs bevaisiu 
tampymosi ir tupčiojimu vieto-

Tuo tarpu krašto padėtis ver
ste verčia ^kulnai eiti pirmyn. 
Lenk^ užgrobimo pavojus didė
ja kasdien. Reikalas sukelti ko
vai prieš naujus okupantus vi
sas krašto-paiegĮas neleidžia nė 
vienai dienai atidėti Seimo su
šaukimo ir savivaldybių sutvar
kymo. Sunkus finansų stovus 
verčia imtis griežtų, suvieno
dintų priemonių pinigams su
rasti. Aišku, kad tampimosi ir 
tupčiojimo kabinetas tiems už
daviniams nebetinka ir turi būt 
permainytas vienodesnių ir tuo 
pat veiklesniu, vis tiek katron 
pusėn jis butų Įiasvyręs, dešinėn 
ar kairėn.

Taip tą klausimą pastatė ka
bi net e sočia Iddmo k ra ta i.
• Tebūnie kabinetas kairesnis, 
kaip ligšiol buvęs, ir tuomet so
cialdemokratai imasi kelti sun
kią artimiausių uždavinių naš
tą. Bet jeigu dešinieji manb ga 
lesią geriau reikalus vesti, so
cialdemokratai negina ir ąeklki-

Suprantama delko. 
Tvarkyti krašto gyvenimą denio 
kratiniais |>amatais ir širdingai 
rūpintis darbo žmonių reika
lais, tegalėjo grynai demokrati
nės sudėties kabinetas, vienodai do jiems užimti vyriausybėj ve- 
nusistatęs, vienodais keliais pa- dailiąsias vietas, patįs stodami 
siryžęs eiti. Tuo tarpu ketvirta- visuomenės darban organizuoti 
sai kabinetas, susidėjęs iš visų Lietuvos darbininkus kovai už 

Nacionale Moterų Amalu U- grupių žmonių, suderintas ir su- jų klases reikalus, už demokru- 
nijų Sąjunga sako, kad mote- rištas sutartim, bet ne vieno- 
rims užkirstas kelias 60 nuoš. dais siekimais, pasileido savo 
valdžios darbų, dėl kurių jos kelionėn ne tiek pastatytojo tik priimta, ir naujas kabinetas vėl 
yra išlaikiusios kvotinius pir-..................... .. / .v.« . ... . j la
mais šešiais mėnesiais, 1019 m.

T

tinę Lietuvos respublikų.
Sočia Iddmokra tų siūlymo ne-

manoma lipdyti iš įvairaus pinu

Nedėlioj visi į Mcldažio sve-

žinoma, kaip šalis 
M. Sleževičiaus vy- 
Visi matė, kad jos : i

buvo

turi 
vald-

pasitikėjimo? Nes 
ypač tas “užsienis” 
bar norima remtis 
pratęs pasitikėjimo duoti tiems, 
kurie neturi pasitikėjimo vidų1 
jo, _ >

O viduje naujoji valdžia, su-

slo žiūrint, kiek neištikimai se
kant vienas kilų. Ne tik, puma- ko žmonių, tik pasiliuo&avusių 
tinius klausinius tariant, tekda nuo savo partijų, vadinasi be 
vo jam begalinių ginčų kelti ir šaknų savo visuomenėj. Kuo 
bederinant ieškoti abiem pusėm gi laikysis toks kabinetas? Aiš- sidedąnti iš neturinčių vinto me

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kriminalitkuote 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Hllslcd 8».

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:
S 27 H Dearborn lt. 

1111-11 Haity Btts.
Tel. Central 4411

Sevoros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

M
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lykas, ir kad tautos ncprigulmy 
be, pabudavota ant kapitalisti-

jau naudos, kai]) katalikiška

duodama, o kita atimama dau
giau, negu duodajhia.“

LENKIJA.
Lenkų socialistai ir Silezija.
-Lenkijos Socialistų Partija iš 

leido rugp. 28 d. sekamą inani-

Draugai, Silezijos lenkų dar
bininkai .tebeveda bernišką. ko
vų su Prūsijos kapitalistų karei
viais.

Valdžiai ir Lenkijos buržuazi 
ja žiuri per pirštus į tų darbi-

Antantė nesirūpina galutinu 
sutvarkymu Lenkijos rubežių, 
o tik žiuri savo įnųicriulistmių 
interesų. ' &

Lenkų sostinės darbininkai 
privalo parodyti savo solidaru
mą Silezijos viengenčiams.

Mes reikalaujame, kad vald-

Kad pabrčžUs musų roikalavi

Geras Linimentas.
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė- 
jose nėra nieko geresnio už

Severa’s
Gothard Oil j 

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs ’ 
yra žinomas kaipo galingas skau- i 
dėjimams priešas. Jis rekomen- J 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- ’ 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų i 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 1 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 1 
tiekose. Kainos: 50 et. ir 2 et. M 
taksų, arba 60 et. ir 3 et taksų. 1

WL F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Fleld Annex 

IKfh fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos; nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 S<>. llalsled St. ChiCNgo, UI

I

*

>r®

•'i



Subata., Lapk i 1*19
M

L.S.S. Reikalai
Liet. Soc. S-gos kuo 

ponis ir nartams.
Lie tuviai socialistai ėmė vėl 

tvarkyti savo organzaciją — 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, ku
rių buvo bemaž visai nesu ardę 
užiniršusejl savo pareigas josios 
viršininkai.

Ištikimieji socializmo princi
pams sąjungiečiai sukruto gai- 

s vinti LSS. kuopas, apvalydami 
jas nuo sukoinunistėjusiujų e- 
lementų, ir vėl atnaujinti ryšius 
su Socialistų Partija.

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

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

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

Svarbiausįjį savo uždavinį 
mes šioje valandoje matome ta
me, kad padėjus reorganizuo-

Toliaus, gyvendami arti So< 
Partijos Nacionalio ofiso, nlct 
apsiimame gauti ir pristatyt par 
tijos mokesčių Ženklelius (due 
staiups) toms kuopoms, kurios 
nori užsimokėti į partiją, kad 
nenustojus narių teisių Partijo
je. Kiek galėdami, mes taip- 
pat neatsisakysime suteikti in- 
tonis kuopoms išsirinkti naują 
LSS. valdybą ir padaryti tokius 
nutarimus (LSS. konstitucijoje 
nurodytuoju referendumo ke
liu), kurie yra būtinai reikalin
gi sutvarkymui Sąjungos, 
formacijų sąjungiečiams apie 
partijos dalykus.

Baigdami, raginame visus lie
tuvius socialistus, kurie neišsiža 
dėjo savo principų ir nesidavė 
suklaidinti komunistiškiems de 
zorganizatoriams, sukrusti ir 
imties darbo. Tų kuopų draugai 
kurias užvaldė komunistai, te
gul neatidėliodami susiorgani
zuoja skyrium nuo jų ir parei
kalauja Partijos pageltos, kad 
atgavus senąjį LSS. kuopos čar- 
terį ir kitas josios teises.

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

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

Chicago, Iii.
Liglaikinis LSS. VIII Rajono 

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

LSS. 19-TOS KUOPOS 
UžREIšKIMAS.

19Persiorganizavusi LSS-gos 
kuopa, savo susirinkime spalio 
28-lą dieną, š. m., Brooklyn,

KLEIN BROS.
HALSTED & 2Wh STS.

Klein Bros. Stem- 
pos duodamos su 
kožnu pirkiniu.

MOTERIŠKI KOTAI
Moterų ir Mergaičių Žieminiai Kotai geros 

rųšies vilnonio veliūro; palaidas ar truputį 
susegtas užpakalis; priekis su juosta; guzt- 
kuoti dailus platus kalnieriai iš Concy sku- 
relčs, taipgi iš šilkinio pliušo; vieni pusiau 
pamušti, kiti pamušti perdėm J *| g

šitie Bargenai tiktai Panedėliui
Gintarinis muilas 

skalbimui; 10 kaval- 
kų, už ............. 63c.

\Vashburn Grosby 
Auksinio Medalio mil 
tai, maišas ¥i buše
lio ................... $1.73.

Raudonojo Kry
žiaus Makaronai, 
kinkas po .........

Saulės darytos 
grūdos rezinkos, 
kinkas po ....

Išbaltintas Musli
nas ( 36 colių pločio, 
puikus ir minkštas, 
gatavas siuvimui, 

yardas po .... 21c.
Vyriški Užmava- 

lai, oxfordiniai ar
ba navy, drūtai mėg
sti, visų šaižų, 38 iki 
42; pusantro dolerio 
ir $1.75 vertybės 

už ............ ,.. $1.00.

pa- 
Se. 
be- 
pa- 

23c.

Vyriški sveteriai- 
kotai; drūtai mėgsti; 
su vilnų primaišy- 
nui; šalikinis kalnie
čius; $2.98 vertybės 
po .......>.... $2.18.

Vyriški darbiniai 
kotai, juodo pūko, 

pamušti storu man
ketu; kordurojaus 

kalnierius; saizai nuo 
32 iki 42; pora 
po...................... $2.95

Vaikų kordurojaus 
siutai, gražiai pasiū
ti kaip vaikams; juo
di, rusvi, mėlyni ir 
žili; saizai 2Vj iki 
7 po ............. $4.50.

Vaikų pančekinės 
kepuraitės; parink

tų spalvų; geros, sto
ros žieminės kepurai
tės po ............. 37c.
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N. Y., tnndu reikalingu nžreik^tis agi lavinau, organizavimu ir 
švietimu darbininkų klesinio su 

Mums, pasilikuaieins ištiki-f npratimo pamatais. Barniams, 
mais socializmo principams ir I kolionėms ir piktžodžiavimams, 
ant jų suvtertai socialistų takti-1 visiems tiems ženklams nekuL 
kai, prisiėjo perorganizuoti kuo-1 įuringiimo, po prašalinimo iš 
pą, kurios didžiuma nutarė at- Į musų tarpo tais dalykais užsie- 
simesti nuo socialistų principų ir 
jų taktikos. Komunistų parti
ja, atmesdama miniinuni pro
gramą, tai yra tą dalį programo, 
kur reikataujiunu tuojautiiuą 
darbininkų būvio pagerinimų, 
pastoja nesocialisline partija ir 
pasiskiria sau kelią, kuriuo einu 
kitos nesocialistinės organizaci
jos, frhip kad anarchistai ir pa
našus į juos utopiniai visuome
nės gelbėtojai. Musų manyniu 
atsisakymas nuo mininuini pro 
gramo lyginasi kovojimui priei 
darbininkų būvio pagerinimą j 
Musų manymu, nereikalauti dai 
bininkų būvio pagerinimo reiš 
kia tą patį, ką reiškia tas klai 
dingas įsitikinimas, kad kuo d 
dėsnis skurdas tuo greičiau re 
voliucija išliuosuos žmones nu< 
to skurdo. Suprantama, nepa 
kenčiamas skurdas ir nepaneša 
nia priespauda gali priverst 
žmones sukilti, bet tokie sukili I 
mai, nors laikinai ir įgytų per I 
galės, vienok jie negali galutinu 
laimėti, nes tokių sukilimų vi 
suomeninčs spėkos nėrą pakan I ntakis reikalavo darbo, kad jis 
kainai suprantančios ir susior | iripežintų “open shop... Reiš- 
ganizavusios, kad įstengtų, vie 
ton sugriautosios, naują tvarki 
įkurti. Rengimas sukilimo, len 
to nepasisekimui, - prie ko ve 
da Komunistų Partija savo išsi 
žadėjimu minimum programe 
— yra darinis ne klesiniai susi 
pratusių darbininkų, bet tiktu 
be jokios visuomeninės atsako 
mybės avantiūristų, darinis.

Persiorganizavimo darbą tu 
rėjome tuojaus atlikti. Lauki 
ilgiau nebebuvo pateisinimo I ekcija- Gompersui ir Ko. 
Iki suvažiavimas nebuvo įvykęs I Mi\t, Gompersas da vis likėjo 
tai buvo manyta, kad po šuva |: senovės žydų pranašo Isajaus 
žiavinnii, kuomet jo tarimai bu; 
Leista referendumui, bus galim; 
per organizacijos spaudą įniro 
(lyti koni'UiiLsių mąstymo klai 
dingiuiią. Bet dabartiniams L 
Komunistų Sąjungos valdonam? 
neužteko jų lyronavimo,•••už
gniaužimo Sąjungos spaudoje 
balso jiems priešingų iiuoino 
nių; neužteko jiems įvairių juo 
(lininių ir provokavimų jiem? 
nepatiugamų asmenų; neužteki 
jiems terorizavimą visų orga
nizacijos narių, kad laikymąsi? 
nuomonių skirtingų nuo oficia 
lių bosų apreiškimų esąs “juo 
dašimtiškas, 
parduoda n lįs“ ir lt. darbas
Jiems visų tų nedarbininkiški 
darbų neužteko. Jie su važia vt 
suhuiše LSS-gos konstituciją 
nors suvažiavimas ne tam tiks
lui buvo šaukiamas nei delega
tai tokio žingsnio imli nebuvo į- 
galioti. Kad palaikius savo ne 
tiesotą ponstitucijos laužynu 
dąrbą, tai suvažiavimo nutari 
mai, pakeičiantįs patį organiza-

Ii štai-ką:

C h i c a

Skaitytoju Balsai

»ERA LEKCIJA GOMPERSUI.

' ikreikitas Mante skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako ]

19-tos kuopos organizatorius K. 
Liutkus, sekretorius, A. J. San- 
lrow, iždininkas? M. Baltuš
kienė .

musių jų narių, jau vietos nebus.
Draugai, darbo turime daug, 

užtai prie darbo!

A. D. F. prezidentas Gomper- 
as turėjo omenyj sutaikyti dar
ią su kapitalu — geruoju, gra
biniu. Todėl ir melde kapitalo 
<ad jis tartųsi su juo (darbu). 
)arbo ir kapitalo konferenci- 
oj kapitalas statė tokias išly
tas darbui kurias priimant butų 
prisiėję darbui ijtsisakyti nuo 
eiuii iškovotų teisių. Pav., ka-

iripažintų “open shop... 
kia: kokį darbininką kapitalas 
‘.orės, tokį priims, ir kurį no- 
’ės, tokį iš dirbtuvės išvys. P-as 
lompersas su tuo nesutiko. Jis 
{erai suprato, kad kapitalas 
barbą stačiai ignoruoja. Todcl 
is ir apleido konferenciją. Su 
{rįžęs į savo raštinę jis pareisite: 
‘Mes ne “Jumpingjacks,“ kad 
.ykį išėję vėl grįžtume atgal.“ 

Taigi šioji “darbo ir kapitalo” 
konferencija turėtų bu t gera 
akcija- Gompersui ir Ko.

Mi\t, Gompersas da vis likėjo

Komoda
Kolonijų lai

kų stiliaus, di
delė ir talpini, 
su dideliu vei
drodžiu. pui
kaus Ameriko
niško ąžuolo ar

Mahogany iš
baigimo; už

$24.75
50c i savaitę

PASIŪLYMAI RAKANDŲ

Wilianio ir Marės laikų mados valgomo
jo kambario rakandai; tvirtas ąžuolinis 
stalas: Jakubiniškas išbaigimas; išsitrau
kia 6 pėdas; 6 tikros odos sodinėmis krės
lai priderinti prie stalo; visas

_____ Po $1.00 į savaitę

Sėdimojo kambario setas, kolonijų stvliaus, sto
ras medis, išmuštas tikra skūra, tik CQO AA 
dabar už ...................................... g)vO«UU

Po $5 i mėnesį <

Emaliuotas puikus Gasi- 
dugnas ir ni
kelinis fron

tas, $10 extra. 
šildomieji pe
čiukai; 14-kos 

colių skylč 
ugniai; gali

ma kut enti bi- 
le kokiu kuru, 
pilnai nikė- 
liuotas už 

$19-75) $98

nis ir Angli
nis pečius; Ra
li būti šildo
mas gasu ar 
anglim, pa

keičiamai, la
bai parankus,,

Naujienų 
Kalendorius 
1920 metams

iu reiškimą:
“Vaikai gyvens prie Gryčių, ir 

eapaidai prie ožių gulės. Ma- 
•>as vaikelis veršiukus ir jau
nis Kutus bei penrtnamus galvi
us po draugei išgin. Karves bei 
ueškos ganykloj baikščios, kad 
ų vaikai vienoj vietoj gulės, ir 
iutąi šiaudus ės, kaip jaučiai. 
T žinodamas kūdikis žais prie 
ingių urvo ir nuo krutinės nu
rauktas kūdikis savo ranką į- 
us į olą bazilišk'd. Niekur ne
įlįs pažeidžiama nei pagadina
mi ant mano švento kalno: nes 
:emė bus pilna išpažinimo vie- 

darbinirtkų kieki; I '.paties, kaip jūrių vandenimi 
ir lt. darbas | iptvinta.“

Mat-gi liūtas ir tas, kaip kad 
autis šiaudus ės, kad tik pasau- 

’yj nebūtų kentėjimo, kad netik 
bii žmogus žmogaus nebe- 
•kriaustų, bet ir žvėris žvėries 
lebedraskytų.

Ar yra nors vienas koks gy- 
zunas pasaulyj, kuris tikėtų, 
kad to žydelio “teorija“ bus ka
la įgyvendinta? Nėra ir nebus. 
3c t Gompersas ir Ko. į tai tikėjo 
Pečiaus dabar jie “pamatė“ sa- 
ai klaidą..

Kad taip yra, tai liudija ir šis

ką, sulig bosų nuosprendžiu, vi
sai nebus duodama patiems na
riams apkalbėti ir nubalsuoti 
Tasai faktas aiškiai liudija, kai 
į vykusis suvažiavimas Brookljs 
ne, rūgs. 27 -- spal. 1, visai ne
buvo LSS-gos suvažiavimas, nes 
jame nė mažiausios atidos ne
atkreipta į LSS-gos narių priim
tas ir esančias taisykles, bet pa
sielgta taip, kaip by žmonės su 
si rinkę sau reikalingai naujai or 
ganizacijai tverti pasielgtų. Da
liai 19-tos kuopos narių nuėjiu 
prie los naujai sutvertos tLKS- 
gos, mums niekas neliko, kaip 
tuojaus persiorganizuoti ir im
ties darbo.

Mes, socialistai, pradėd/aini 
savo darbą tolyn varyti, turime 
užreikšti, kad visi tie, kurie su 
tiko su LKS-gos tvėrimu, nebe
siskaito musių kuopos nariais. 
Prie mus kuopos lieka tiktai tie 
draugai, kurie ir toliaus pasilie
ka ištikimi socializmo princi
pams.

4>er tūlą laiką vieton veikimo 
darbininkų klesos naudai, vien 
tik bereikalingais barniais ir 
triukšmais užsiėmė musų kuo
poje, mes turime tuojau imtis 
prie musų, pastarame laike taip 
apleisto, tikrojo veikimo. Musų 
tiugščiausia pareiga yra mpin-

Gen. Leonąrd Wood. New- 
Yorke, 17 dieną spalių š. m., 
kalbėdamas apie “radikalus“ pa 
■’eiške:

“Kili it as vou would a rat- 
‘lesnake and sm.ash t bose wlio 
pollow it, speak for it or support 
’t. They are dangerous enemies 
->f the stale.“

Tas generolas “tiki“ i Bibliją, 
bet kaip jis kalba?. ..

Taigi nėra vilties, kad būt ga- 
’ima gražumu susitaikyti nors 
'o darbas ir norėtų.

Kapitalas mato, su kuo jis 
turi reikalą.
visos teisės karabine...

Vienybė ir brolybė užviešpa
taus tada, kada darbininkai su
sipras: išsižadės svajonės tapti 
milionieriunii, ir balsuos už So
da lis tų Partijos išstatytus kan
didatus.

TodcJ kiekvienam darbi
ninkui ir darbininkei reik stot į 
Soc. Partiją ir remti ją visais 
galimais budais.

\ — Laisvės Mylėtojas.

Jis supranta, kad

Paveikslas NAUJIENŲ KALEN
DORIUI 1920 METAMS jau tapo 
nupieštas. — Jo tvėrėja yra ga

bi Amerikietė artistė panelė Izabella 
Zioniutė. — Juodu ir baltu ji gražiai 
atvaizdino tai, kas rods nėra atvaiz
dinama, būtent žinių-naujienų lauki
mų. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančių jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus Į jį žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik įsigys NAUJIE
NŲ SIENINĮ KALENDORIŲ 1920 
METAMS. Tai bus gal pats gražiau
sias sieninis kalendorius, kokį iki 
šiol kada-nors buvo išleidę lietuvių 
laikraščiai. — Kalendoriuje, žinoma, 
bus nurodytos visos svarbiausios dar
bininkiškos, tautiškos, katalikiškos 
ir amerikoniškos šventės.

Įsigijimui šito puikaus kalendo
riaus reikia tik būti Naujienų skaity
toju. Kiekvienas Naujienų skaityto
jas gaus ji dykai, kaipo metinę do
vanų.

“DEMOKRATIŠKAI.“

Senasis SLA. organo redakto
rius p. V. K. Račkauskas, per 
kelis “Tėvynės“ numerius talpi
no “Atsišaukimą į SLA. kuo
pas“ prašydamas kad kuopos 
savuose susirinkimuose apsvar
stytų ir paraudu kokioj pakrai
poj pageidaujama vedimas SLA. 
organo. Jis visus kuopų pata
rimus, kurie bus prisiųsti ne vė
liau rugsėjo 13 dieną prižadėjo 
patalpinti į organą, kaipo pavyz
dį kokios nuomonės laikosi did
žiuma SLA. nariu, v

kausko mielaširdystę, kuopoos 
stvėrėsi už darbo. Kurių kuopų 
nebuvo paprastų susirinkimų, 
šaukė nepaprastus susirinkimus 
svarstė, tarėsi apie organo pa
kraipą, nes jau buvo jsilurinu* 
sioą, kad rezoliucijos ir protestai 
nieko negelbsi Račkauskui.

Didžiuma narių pagoidfauja, 
kad organe butų atkreipta dide
liu usia atida į darbininkiškus 
klausimus, nes visa organizaci
ja susideda iš lietuvių darbi
ninkų. Dabargi organas užpil
domas visokių tarybų praneši
mais ir net pačios organizacijos 
reikalams nebelieka vietos.

Prie Susivienijimo priklauso 
daug jaunuomenės ir ji pagei-

Nedėlioj visi i Meldažio sve- dantų daugiau dailiosios litehi- 
tainę pasiklausyti referato. luros, eilių, apysakaičių,-j) to or-

nizaeijos reikalus, bet jų triū
sas nuėjo ant nieko, nes p. Pr. 
J. Purvis viską padėjo į archi- 
vą, p jau iš ten — padės pe
čiui!. Tai ką daro vienas žmogus 
su išreikštomis virš 10,000 na
rių nuomonėmis.

Kokio gero mes galime tikė-

gano visai nėra.
Nuo rtrgsčjo 1 dienos redakto

riaus vietą užėmė p. Pr. J. Pur
vis. Manėme, kad kaipo jaunes
nis įstengs inųvairinti organą, 
bet apsirikome.—‘ .

Jau senai praėjo rugsėjo 13 d.,! 
bet kuopų patarimų nematyt 
organe, lig kad kuopos nebūtų : ties tok*iu ponų k'urie su kuo_ 
atkreipę atidos į atsišaukimą. pomis taip clgiasi? A1. reiks 
nes joms ir taip nusibodo rašyt į kdlir j ieškoti vietos, kad apkal- 
protdstus ir rezoliucijas. Bet to 
nebuvo. Naujasis organo redak
torių;* “Tėvynes“ num. 42 rašo: 
“Pirmiau buvęs “Tėvynes“ re
daktorius p. V. K. Račkauskas, 
prieš sato atsisakymą, buvo 
padaręs SLA. kuoiioms klausi
mus apie jo vedamo laikraščio 
pakraipą. Kuone visos kuopos 
piasiuntė savo išreikštas nuo- 
monetį į joms laiduotus klausi
mus. Buvo ir tokių, kurios no
rėjo savo tas nuomones į laik
raštį patalpinti, kas, žinoma, bu
tų bereikalingai užėmę vietą 
laikraštyj ir nei mažiausios nau
dos musų gerbiamai organizaci
jai nepadarę, l apo atidėti archi- 
van.“ '

Iš to matyt, kaip naujasis re
daktorius demokratiškai elgiasi. 
Kuopos vargo, šaukė susirinki
mus, rinko komisijas, kad savo 
'mintimis pasidalinus su kitais 
nariais didžiulės lietuvių orga- 
nizaeijds ir savąjįmu* organe ap
svarsčius organo ir visos orga-

bėjus savo organo ir organizaci
jos reikalus, kada mes turime 
savo organą, musų pinigais už
laikomą? Rimtesniemsicms 
nariams nėra kada temyli 
centro viršininkų elgimos, 
o kuopose kelia sumišimus vi
sokie social-sin-dikalistai, taikin

savo propagandos vediniui, o 
organo redaktorius vėl nesiskai
to su kuopomis. Kur išeitis?

— SLA. Narys.

Pi n i gaiš už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, Ir 81,000.

Krause Valstijims Taupymo 
,BANDAS 
1341 Mihvaukcc Avė.,

Bankas atdaras subirtomis iki 8 vai.
Arti Paulina gat.

Turtas virš $200,000.00.
Apskrita bankininkystė.
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Kas Dedasi Lietuvoj} |
Naujas laikraštis

Kaune pradėjo eiti naujas 
laikraštis vardu “Darbininkų 
Gyvenimas.“ Savaitinis. Leidžia 
Kauno Profesinių Sąjungų Cen
tro Biuras, redaktorius K. Mi
siūra.

Pradžos straipsny “Į skaityto
ją“ “D. Gyvenimo“ leidėjai sa
ko: “Norime, kad visais atžvil
giais laikrašty spindėtų Lietu
vos kaimo ir miesto darbininkų 
gyvenimas, kad jis visame va- 
dautų darbininkų judėjimui. 
N uolotai keldami darbininkų 
medžiaginius ir dvasios reika
lavimus, Visuomet stengsimės 

juos tikslingai < nušviesti, kad 
^darbininkų judėjimas, sąmonių

praneša, kad prie C. Biuro esąs 
kuriamas fondas laikraščiui ir 
knygoms leisti.

ges ir Kaunp. Lenkai kareiviai per Biržą. Tokiu bildu Biržt 
sako žmonėms, jog negalį būti visai nepasiekia savo tikslo 
Kaune, vieni tik lietuviai, turį Pranešimaii buvo padaryti lietu- 
būti pusė Kauno valdžios lenkų vių, lenkų, žydų ir rusų kalbu 
ir pusė lietuvių, o Valšavoj tik mis.
viena lenkų valdžia. Po kaimą 
rankioja visokius našlaičius ir Vienu balsu priimta tokia re-

■ stoka aukso ir
ŽEMA RANDA REIŠKIA 1 5idabr"-

tinus savp klases laimėjimus. O 
galutinieji laimėjimai, tai kad 
darbininkas išsivaduotų iš poli
tinio ir medžiaginio jungo, 
kad žmogus taptų sau žmogu
mi. ne kieno nors įrankiu. “D. 
G-mas“ bus darbininko balsas, 
kuriame jis girdės sąmoningą 
savo reikalų supratimą; žadin
to žadins į šviesų gyvenimą, 
šaukte šauks į kovą savo klasei 
išvaduoti ir ruožte ruoš taip su
daryt visuomenės tvarką, kad 
verguvės nebebūtų, kad nebe
būtų naudojamų ir skriaudžia
mų... Nesiži arėdami į Lietuvos 
gyvenimo sąlygas, mes stengsi
mės šviesti tuos kelius ir rody
ti kuria forma turi eit Lietu
vos darbininkų judėjimas, kad 
jis neatsiliktų nuo viso pasaulio 
darbininkų judėjimo...“ — K. 
Prof. Sąj. C. Biuro Prezidiumas

Pasvalys. Rugsėjo 8 d. buvo 
čia nepaprasta iškeimė, kurios 
šis kampelis nebuvo matęs: 1) 
Kareivių priesaika, 2) mitingas 
ir manifestacijos:

Miestas buvo išpuoštas ko pu i 
kiaušiai; prie kiekvienų namų 
plevėsavo tautinės vėliavos; ant 

(Lievenės tilto buvo vartai su 
parašu “Te gyvuoja Lietuva!“

Kareivių priesaika buvo apie 
11 valandą. Dalyvavo Pasvalio 
ir Vaškų partizanų būriai.

Po priesaikos kareiviams biv 
vo duoti pietus.

Žinelės nerimo, laukė kaž-ko 
nepaprasto. Pirmas pasirodė 
balkone Jonas Navaluis, Pasva
lio Apskrities Milicijos vadas. 
Pasveikino piliečius, nupiešė 
dabartinę padėtį, ragino pirkti 
bonus, išaiškino jų naudą Val
stybei ir patiems gyventojams. 
Apskrities Viršininkas M. Mar
ma kalbėjo apie politikos reika
lus čia ir užsieny, K. Dineika ra
gino šelpti valdžią, kuri yra tik
rai demokratinga, kuri tarnau
ja darbo žmonių reikalams, ku
ria galima visai pasitikėti ma
tant jos atsidavimą visuomenei 
ir kiekvienas gali būti tikras, 
kad nebus niekas nuskriaustas 
— nei darbininkas nei nkinin-

moko lenkiškai kalbėti, sako, uc,Ja‘ 
jog po jų globa busią daug ge 
riau. Žmonės nori aukoti dau 
ginusia lietuviam ne lenkam į- bar karo nualintuose kraštuose 
vairių produktų. Visokios rekvi- nedarbas gausini paplito. Va- 
zijos, baudžiamos kiekvieną dic- liaujančioji klasė ir jos vyriau- 
ną, leidžiami visoki įsakymai; ’sybė, jei kovoja su nedarbu, tai 
pav. Plekenų sodž. ūkininką įįj^ darbininkams spiriant. Mu- 
Daukšii nubaudė, kad neatnešė krašte pramone menkai įsi

galėjus, dėlto darbininkuose 
maža organizacijų ir jų įtaka 
gyvenime menka.

Dėlto nėra pas mus ir darbą 
globojančių įsta'fyinų ir nesi-

“Nedarbas — lai kapitalisti
nės tvarkos pasekmė; ypač da-

kai sumušė. Išleido įsakymą lai
kyti lenkiškas pamaldas; be to, ‘ 
draudžiama kalbėti lietuviškai, 
kas neklauso, suima.

šaukėnai (Šiaulių apkr.) Da- imama jokių priemonių, kovai
1 • V* • 1 1 Y 1. • • 1 • . y. a « A ttllTlnCi IV*su nedarbu. Artinasi žiema, ir 

nedarbas dar labiau augs, o su 
juo drauge badas ir užkrečiamo 
sios ligos. Reikalinga greitų 
radikalių priemonių.

ŽEMA KAINĄ
JEI MUSŲ sankrova butų vidurmiestyj, tai mes turėtume mo

kėti didesnę randą ir todėl turėtume daugiau skaityti už Amerikos 
gerai žinomą ištikimą grojiklį pianą Kerzheim. Mes jums užčėdina- 
me visas šitas dadėtines lėšas tuomi, kad mes esame lauko pusė
je augštos raudos distrihto.

Pavažiuok 15 minutų iš vidurmiesčio ir sučėdysi $115, pirkda
mas $6$0 Kerzheimą už $485.

Kerzheim yra augščiausiu pasiekimo laipsniu kas dėl tono, 
veikimo, raštų ir slistatymo. Jis yra paremiamas musų 39 metais 
teisingo apsiejimo ir stipriausia duodama garantija.

$600 Kerzeim grajoklis pia
nas, kėdė, pala, aslinė lėni- 
po ir 20 groja-a jį z-k M 
inifjų rutulių)/Į V 
visa tik už

Lengvos išmokestįs — Be
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SKAUSMO.
Nusipirk ir turėk po ranka skausmą 

prašalinančio Sloano Li- 
nimento bonką.

Tau jo reikės, kada netikėtas reu
matinis varstymas prasidės - 
mas ir gėlimas nuo šalčio — 
mas strėnose, 
rmfnfenų, sustirimas sąnarių 
ralgijos. T „ ’ 
pirkti antrą bonkelę ir laikyti ją_ po 
ranka? 
atsargus „ .

šitas garsus skausmą varinėjantis 
vaistas susigeria be trynimo ir išvai 
ko kraują. Skausmas ar gėlimas 
tuojaus nueina be dėjimo plėštro, 
šutinamųjų vaistų, be teršimo odos 
Tuksiančiai žmonių laiko jį ir var
toja prireikus — jiems nereikia be 
reikalo kentėti. Trįs (lydžiai pas 
kiekvieną aptiekininką — 35c., 70c., 
$1.40.

skau- 
diegi- 

klube, skaudėjimas 
‘ j, neu- 

Visai gal užmiršai nusi- 
» 

Nusipirk ją šiandien—buk 
— gal prireiks šį vakarą!

Mišeika trumpai nurodė, kas 
jau valdžios yra nudirbta, klau
sdamas. ar daug prie to darbo 
mes prisidėjome, ir ragino kaip 
kiti kalbėtojai pinkli Valstybės 
paskolos bonus, nepamiršti ka
riuomenės fronte, šelpti ją kuo 
galint ir lt. Manifestacijai va
dovavo jaunimo draugija “Vai
ras“; tvarkingai išėjo pasipuo
šę mėlynais ženkleliais su vė
liava, kurioj buvo parašas: “Jau 
name! į kovą už laisvę brangios

Žydų jaunimas taip-pat daly
vavo su vėliava su parašu “Svei
kinam lietuvių Valdžią“!

“Vairo“ choras, o drauge ir 
visi dainuodami Lietuvos im- 
ną nuėjo prie komandanturos. 
Karo Komendantas, P. P. Gude
lis, padėkojęs susirinkusiems už 
išreikštą užuojautą, pažadėjo ir 
toliau dirbti tėvynei.

Siparis
Liniment ., 

Keen ii handy

I>abanoras. Čia lenkų kavei- 
vių yra vienas batalionas; dalis 
jų vietiniai, kiti iš Varšavos. 
Jie sakosi eisią paimti Ukmer-

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWEST IRUSI and S1VINGS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Uoyne Avė. Chicago.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lu«. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

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

apatiškai.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

bar vokiečiai, kolčakininkai už
plūdo Šaukėnų miestelį ir dides
nę dalį Šaukėnų valsčiaus. Žinia 
įpie. nepaprastą atsitikimą kai 
žaibas aplėkė keletą valsčių ap
link. ir įniršimas ir pasibiaureji- 
mas vokiečiais ir jų darbais su
kilo valstiečių širdyse. Rug
piučio 27 dieną apie 10 vai. va-' tymai, saugojanti 
karo į Kilonių kaimą Vaiguvos Į naudojimą, turi būti organizuo- 
valsč. parbėgo arkliai 
inu, kuriame gulėjo nušautas to bė 'turi aprūpinti ligonis ir ai 
kaimo ūkininkas Ručinskis.
Rūginčio 28 d. rytą prie Žuthutų 
kaimo 8 varste nuo Šaukėnų,1 kuo plačiausia 
rastas be arklių vežimas; kiek * darbo masės, 
toliau nuo jo avižose šiek tiek' 
žemėmis Apmestas gulėjo vos 
tik kvėpuojąs, šautuvų buožė
mis sudaužyta gaiva, nebejau
nas žmogus Semonauskis, taip 
(>at Kilovių kaimo.

Ten pat rasti du vokiečių rai
neliu šautuvai nudaužtomis buo 
Šėmis ir vokiški batai, palikti 
vietoje paimti'Jų Semonauskio 
batų. Semonauskis liko nugabcn

trumpinta, darbo mokestis pa
didintas, turi būti išleisti įsta- 

mažamečių

su veži ti visuomenės thtiibai, vyriausy-.

kanus. II
Visuose tuose atsitikimuose ■ i 

turi dalyvauti ■ 
ir jų pačių turi

būti sudaryti* organai kovai su 
nedarbu.

Susirinkimas kviečia visus 
Kauno miesto darbininkus stoti 
į kovą su augančiu nedarbu ir 
jo pasekmėmis.

Tuo tikslu turi būti organi
zuota bedarbių Taryba, joje ak
tyviai privalo dalyvauti visi dar 
bildukai be tadlos ir tikybos f 
skirtumo.

Famous Kerzheim Pianas kaipo ir Kerzheim 
tfrojiklis pianas yra malonus ir patenkinantis. 
$300 instrumentas už ..........................................................

Pridėk savo vartotą pianą ar 
kalbamą mašiną. Duosime ge
rą kreditą už tai.

Cable-Nclson pianai ir gro- 
jikliai pianai kainomis nuo 
$350 iki $750.

■ NFAPQI9TK hu Storu. Atsimink, mes esame prie HalstedPi Fj/VI oilVin. gatvės arti 20-l<>s
i Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.

Sulyg apskaitliavimų Suvienytų 
Valstijų iždo, 1918 metuose SMv.

, Valstijose iškasta už $15,104,000.00 
aukso mažiau negu 1917 m.; o sida- 

:bro iškasta 3,930,223 uncijų mažiau 
.negu 1917 m.

Nuo 1913 metų iki 1917 m. abelna 
1 kasmetinė aukso produkcija buvo 
4,450,000 uncijų. Pereituose metuose • 
produkcija sumažėjo iki 3,313,373 
uncijų; 1916 m. buvo 4,479,056, o 

į 1917 m. iškasta aukso 4,051,440 un
cijų.

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

Nuo birželio 1 d. šių metų iki pra
džiai spalio aukso tapo išsiųsta į to- 

| lymus rytus: Japoniją, Chiniją ir ki
tas šalis už suvirš $100,000,000.00. 
Daug milijonų dolerių aukso išsiųs
ta taipgi i Pietinę Ameriką ir kitur.

Sidabras.

I
 Skaitlinės apie sidabrą yra ytin 

interesingos. Sidabro reikalavimai į 
svetimas šalis šįmet pasiekė augš- 
čiausio laipsnio. Bėgiu septynių mėn.

. šiuose 1919 metuose, iš Suv. Valsti- 
: jų išsiųsta sidabro už $150,000,000.00;

gi pereituose 1918 metuose per tiek 
I pat laiko išsiųsta tik už $134,608,- 

000,.00; 1917 metuose išsiųsta už
I $44.265,000.00; o 1916 m. išsiųsta už 
I $39,379,000.00.

I
Per paskutiniuosius 4 metus sida
bro iškasta išviso apie 627,000,000 
uncijų, t. y. maždaug po 156,250,000 
uncijų kas metas. Vienok dabarti-

I niai reikalavimai sidabro yra su- 
Ivirš 250,000,000 uncijų kas metas. Si

dabro suvartojama kas metas sekan
čiai: 150,000,000 uncijų nuliejimui 
sidabrinių pinigų; 50,000,000 uncijų 
suvartojama įvairiose ijdirbystėse, 

■ o 50,000,000 uncijų ir daugiau išsiun- 
Ičiaina vien tik Į Indija, kur daugiau

siai sidabro sunaudojama. Sakoma, 
kad vien pinigų liejimui gali neuž
tekti visų metų iškasamo sidabro. 
Iš to aišku kiekvienam, kad sidabro

_ reikalavimai kasdien didinasi. Bet 
_ kadangi sidabro iškasama kas kart 

mažiau, tai jo kainos stebėtinai kį-
I ta ir kils.
■ Sulyg žinovų apskaitliavimų. da- 
■ bar sidabro trūksta suvirš 100,000,- 
- 000 uncijų.

Didesnė dalis iškasama vario ir 
švino kasyklose, nes daugelyje vie
tų sidabras yra maišytas su variu 
ir švinu. Karei sustojus viujb rei
kalavimai sumažėjo ir todėl jo ina-

Totiel vario

Pranešu Visiem
Kad Solute Sloinach Bitters yra,...........................    .

pripažintas \Vashingtone, D. C. už žjftu bekasama, o kartu su Juo mažiau 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek- beiškasama ir sidabro.
vieno, katras tik jaučias vidurių ne- kabyklos šįmet suteiks mažiau sjda- 
sveikatų, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbiina 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Salutes Stoniach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salutc Bitteris iš Šaknį) žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrąšą ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St.. Chicago. III.

Taip pat opus senių ir naš
lį įJ klausimias. Suvažiavimo 
supratimu dvaras turi užlaiky
ti visus tuos darbininkes, ku

tas i ligonine kur sulaukės uak-1 . .• • • . • •• rie bedirbdami tenai sukaao ()«>uib f ligoni!^. Kili, suiuuKts it.tK- Nustatyti nnlknnų technika <•------ .•»<--------- • u.-. . .... metus., ir vesti rinkimus susirinkimas
,paveda Pnifesinių Sąjungų Cen Taip pat ir našlės, kurių v\- 
i traliniam Biurui drauge su fa- rai žuvo kare. Jų šeimynos 

_ brikų ir dirbtuvių komitetais. dažniausia baisiausiame varge. 
| Susirinkimas tikisi, jog Kau- Nieks jomis nesirūpina. Dali
no darbininkai, suprasdami pa- gelis jų šį rudenį palieka be pa
dėties svarbumą, imsis darbo slogės. Svarstė suvažiavimas 
su nepaprastu atsidėjimu. *ir prievaizdų klausimą, Rei- 

Kickvionas privalo žinoti, kalaujanua pašalinti tuos prie- 
kad darbininkų išsiliuosavimas vaizdas, kurie darbininkus lo- 
pareina nuo jų pačių ir kad joja, su jais šiurkščiai elgiasi ir 

į “vienybė — musų galybė ir iš- vaikščioja pas darbininkus su 
j ganymas“.— (“Socialdemokra- krukiais, rykštėmis ir pana- 

| šiais įrankiais. Tai baudžia
vos laikų atminimai.

Normalis darbo dienos ilgu
mas nusitiatytas 8 vai.

Draugiškai išsiskirstė atsto- 
vai, tik&fcuniesi, kad dabar iš- kinlas |)ric,m5 rc2oliuciją> kur 
vien eidanu jie sėkmingiau ga- grjeį(aį smerkia lenkų, kolčaki-l 
lės kovoti už savo reikalavi- nįIlkŲ jr anglu sll franeuzais po
nius. Trumpu laiku sąjunga litikl} Į jetuvojc. 
subarė berne visus Vilkaviškio' 
apskrities dvarų darbininkus. 
Jau gyvuoja šeši jos skyriai. Ir 
savo butą ji turi Vilkaviškyje, 

ir Ne kaži kur, rdikia tikėlis, tie 
laikai, kuomet tas mažas, augs-

ties neištaręs nei žodžio, mirė 
Tuo pačiu laiku, t. y. rugp. 28 d.: 
ylą. Šaukėnų pagarbos milici
ninkas K. Lenkevičius, pasikvie
tęs vietinį milicininką suėmė 
Šaukėnuose tris vokiečius, be
sirengiančius parduoti du arkliu 
Pasirodė, kati tie vokiečiai, ku
rių tarpe buvo vienas paapieie- 
ris, buvo kaltinininkai žmogžu
džiai. Nuginklavę, nes vienas 
dar turėjo šautuvą, uždai ė vals
čiaus kalėjime. Kaltininkai rug 
piučio 29 d. buvo teisiami vo 
kiečių dalyvaujant viršaičiui ir 
vyresniam milicininkui. Tei
siant dalykas paaiškėjo rugp. 27 
d. tie trįs vokiečiai stdaikė ant 
kelio važiuojančius į Šiaulius 
“stoikos“ Semonauskį ir Bučin- 
skį ir sugrąžinę atgal liepė juos 
vežti į Vaiguvos pusę. Atvažia
vus netoli Žutautų, Semonauskį 
pradėjo mušti. Ručinskis pirma 
važiuodamas sukirto arkliams 
ir norėjo pabėgti, bet vokiečiai, 
tai pamatę, šovė ir nudėjo nelai
mingąjį, kurį arkliai parvežė na 
mo.

Semonauskį primušę išmetė 
iš vežimo, atėmė batus, iškratė 
ir užsėdę arklius, nujojo į Šau
kėnus, kur juos suėmė.

teisė sušaudyti, ir tuoj aus su
šaudė, o trečias tebesėdi kalėji
me —• tyrinėja

f Kauno “Lietuva“] A. B. C.

judėjimo

KAUNAS.

tas”). J

VILKAVIŠKIS.

24 ir 25 d.
gub. Žemes Ūkio 

Profesinės Sąjun- 
suvažia vilnas. Be

organizacijos da buvo svarsto
mi šie klausimai:

1. darbo dienos ilgumas,
2. darbo mokesnis,

Rugpiučio 
čia Suvalkų

įvyko

įninku

Rugpjūčio 31 d. Profesinių 
Sąjungų CentraJinis Biuras bu
vo sušaukęs savo narių ir fab
rikų darbininkų susirinkimą. 
Dalyvavo taip pat fabrikų ir 
dirbtuvių komitetai. Svarstė 
nedarbo klausimą.

Miesto salė buvo pilna atsi
lankiusių darbininkų, apie 800 
žmonių. Net 
užteko ir pora 
turėjo stovėt.

Pranešimą
Biržos atstovas, 
nios ir diagramos parode, kad 
nedarbas auga ir kad iš užsira
šiusiųjų skaičiaus — dabar jų 
2,700 žmonių kas mėnuo vis 
mažiau begauna darbo. Be to iŠ 
pranešimo paaiškėjo, jog nėra 
jokio privalomo įsakymo darb
daviams samdytis darbininkus

vidl’ų sėdėti ne-

padarė Darbo
Suteiktos ži-

4. daitbininkų atstatymas 
priėmimas

5. perkėlimas metų galo į Jur tas butas pavirs dideliais gra-
gines, jžiais visos apylinkės darbinin-
6. aprūpinimas seniu, našliu, kų namais. — (“Socialdem.“) 

ŠIAULIAI.
Rugpiučio 29 d. įvyko čia ap

skrities seimelio posėdis, kur 
dalyvavo ir valstiečių i 
Šį kartą buvo ir Tryškių, vals-! 
čius .atsiskyręs nuo Telšių ir 
prisidėjęs prie Šiaulių apskri
ties. Pasirodo, kad dėl to butą 
net grąsinimų: pintinuotasai ap 
skrities viršininko Milvydo kan- I >' • 1 / i •• • » —i « • a ••

7. aprūpinimas ligonių dar
bininkų,

8. darbininkų kontn
ruošė, . •

9. dvarų prievaizdos ir kili 
klausimai.

Čia as neturiu tikslo dėstyti 
visus suvažiavimo nutarimus, 
bet paminėsiu tik porą jų.

Vienas iš opiausių darbiniu-' čitikjas turėjo atgrėstiį tryškjc- 
kams klausimų, tai atstatymas. :^us nuo tokio “savavalio” žing- 
Samdymo metai Suvalkiečiuose snio, kuriam nebuvo pono lei- 
baigiasi per Martyną. Yra dva- (Mino, 
rų, kur šįmet atstoma virš 20 
šeimynų arba, kaip Viktorinos 
dvaras, net ir visi darbininkai.

Priežastis daugiausia ne tos, Programa įvyko priepuolama. 
kurias spėjo vyriausybe, išleiz- kurių dalykų, kaip istori- 
dama savo “Įsakymą“.

Išlikrųjų gi dvarininkai nori 
atsiskaityti su tais, kurie nelei
do dvarininkams šinugliuoti, 
kurie skundė jį už ryšius su 
lerkų legioninkais ir kurie bu
vo labiau susipratę darbininkai. 
Ne vienas darbininkas jau ir da
bar sėdi kalėjime. Dėlto su
važiavimas reikalauja, l__
metų galas butų pratęstas nuo 
Martyno iki Jurginių, kaip yra Janulaičio paskuti fa: '“Lietuvos 
kituose Lietuvos kraštuose. Pa- padėtis ir Steigiamasis Seimas“, 
vasarį, jei reikėtų išeiti iš dvaro žmonių buvo apsčiai. Po pas- 
lemįfviau butų darbd gauti. kaitos įvyko debatų. Susirin-

3 dva-

■Ui

bro, negu karės laiku. Nors Suv. 
Valstijose ir Kanadoje iškasama 

• 6i>% viso pasaulio sidabro, vienok 
streikai ir abelnai darbininkų ne
pastovumas svarbiausiose vario ka
syklose, žymiai sumažino šių metų 
produkciją.

Statistikos Suv. Valst. “Bureau of 
Minės” parodo, kad 1918 m. sidabro 
iškasta Suv. Valstijose 67,810.139 un
cijos. Nuo 1915 m. produkcija sida
bro kas metas mažinosi. 1915 m. si
dabro iškasta 74,961,075 uncijų. Tno 
laiku (1915 m.) sidabro uncija par
sidavė ik) 50 centų, kuomet 1918 si
dabras pakilo iki 1.00 uncija.

Sidabro kainos kįla.
Dabar sidabras jau parsiduoda po 

$1.20 už uncija. Žinovai tvirtina, 
kad greitu laiku sidabras pakiLs 
iki $1.29 uncija ir tokiu budu susily
gins su auksu. Nekurie autoritetai 
skelbia, kad sidabro kainos gali pa
kilti iki $1.38 uncija, o gal ir ki $2.00.

Tik ansvarstyklte. Keli m^tai at
gal sidabro kasyklos ėmė didelius 
pelnus, kuomet gaudavo po 44c ir 
50c už uncija, o dabar jau gauna po 
$1.20 ir dauaiau. Tai yra beveik tris 
kartus daugiau. Tokiu budu ir pel
nai dabar yra daug didesni. Neste
bėtina todėl, kad sidabro kompani
jų šėrai nuolatos kįla.

Ka reiškia pakilimas sidabro
Reiškia, kad COLORADO CONSO

LIDATED MINĖS A P0WER kom
panija gaus brangiau už parduoda
mą sidabrą: reiškia, kad tos kom- 
nanijos turtas didinasi kasdien, Ir 
kad ta kompanila galės mokėti di
desnius Delnus, didesnius dividentus 
savo šėrininkams.

COLORADO CONSOLIDATED 
MINĖS & P0WER KOMPANIJA, 
prie kurios jau daugiau kaip 200 lie
tuvių priklauso, turi Stebėtinai dide
les ir turtingas aukso-sidabro kasyk- 

i las, Sherman, Colo. Kasyklos yra

1X1, ir \Vashington.
Garsus inžinierius ir kasyklų ži- 

Ši- novas, p. William J. H. Miller, aps
kaito, kad ant vieno Sunshine kalno 
yra suvirš 3,000,000 tonų aukso-si- 
dahro rudies. Pigiausia rudis, kurią 
ištyrė metalu laboratorija Mariner 
A Hoskins, Chicagoj, neša po $52.41 
1>UW IVIHJ H'IIKBU 11 91UUUIU. \V1CUU< 

J šiose kasyklose surasta daugybė ru- 
n . j i • • i, « idies, knH neša nuo $1.000.00 iki su-
Rasi dėl to ir socialdemokratai v;r§ $22,000.00 nuo tono!) Iškasi-, 
negalėjo pasirodyti savo vardu 
ir sudaro vadiinainą kairiųjų
srovių grupę. Jos platforma *'»no crvno pelno. Skaitant, kad tie
nlnfi Iš kitu dnlvkii verta 3-300.000 tnn», rudies, kuri randasiplati. is Kitų dalykų Nerta pa- v}pnnme SUNSHINE kalne, neš po
žymėti šie reikalavimai: šelpti $52.41, tai išeina anie $172.953,000.00
beturčius, kovoti su nedarbu....... J'“5 J š»os komnanMos šėrus tik $100
rūpintis darbininkais, tvarkyti rali sulaukti $15,000.00 gryno pelno,
miesto ūkį, 
vus, 
kiti.

PANEVĖŽYS.

Panevėžys atgija. Jau maty
ti pirmi jo visuomenės gyveni
mo žingsniai.

Dienos klausimas dabar 
nuėsto tarybos rinkimai. Pir
mi pradėjo rinkimų agitacija

įlinkai konservatoriai, iškėlė 
savo obalsiu:savo obalsiu: “Lenkybė, lenkų ant 4 didelių kalnų: Sunshine, Būras 

atstiovai.1 kultūra“.

' 1►
Rugpiučio 30 d. pasibaigė 

mokytojų kursai. Mažai, ma
tyli, buvo pusi ruošta jiems.

įjos, duokim, visai nebuvo. Tru 
ko ir daugiau atsidėjimo ir 
pratimo prie sunkaus ir patva
raus proto darbo. Labai pra
vertė kursantams A. Janulaičio 
paskaita: “Lietuvos valstybė ir 
lietuvių-lenkų santykiai istori*- 
jos žvilgsniu“. Iš paklausimų 
matyti, kaip opus ir įdomus 

kad šiuo itlarpu tie klausimai.
Rugpiučio 31 d. buvo kita A.

Pažangesni 
už juos lidtuvių klerikalai.
tie reikalauja visos eilės refor
mų gyventojams.

Kitokios sąlygos veikti kairio 
sionis partijomis.
klos vis da tebesivaidi.na čionai

• • y — IDKNnilkN, * /II ii dguj, lirjK pi)

Kraujo sme-(nuo tono aukso ir sidabro. (Vienok
I r" 

įdies. kuri neša nuo $1,000.00 iki su-

rvne ir nerdirb’nifis nulies atsieis 
ru’ž'au. kaip $5.00 nuo tono. Vadi- 

kompanijai atlieka $47.41 nuo
t

3.300.000 tnan rudies, kuri randasi

nelno. Tokiu buriu šėrininkas įdė
jęs Į šios komnanHos šėrus tik $100

Bet reikia tikėtis daug didesnių (tei
nu, nes kampanija turi nesuskaito
mus milijonus tonų rudies ne vien 
ant Sunshine kalno, be^ir ant kitų 
kalnų, kuri neša daug daugiau nel
no, netni viršui pažymėta. Beto, 
knnipan’int plauks pelnai iš įvairių 
kitu Šaltinių, kaip tai iŠ lentų pio- 
vvUos, iš parduodamos elektros. iŠ 
nu'ku ir naties miesto SHERMAN.

D’bar dar kiekvienas gali nusi- 
• pirkti šios kmnnanijos šėrų 'labai 

Bet kad jie atvirai varytų agi- pidai. Perkantieii už $150.00 gauna 
tari ją už kaizerį, to dar neteko y* 10 rėrų1 . Preferred ir 10 šėrų Common. Grei-

itu laiku šėrų kaina pakils. Todėl, ku
rie norite prisidėti nrie užtikimios 
Ir turtingos aukso-sidabro kompani-

Mintaujos link traukinys su pa- suteiksime JumsJ J H 'rilniausiąg inMrmarUus,
---- ------ ------- ---  PEOPLEB TKVESTMENT COMPĄN, 

220 S. State St. 1422, Chicago

kovoti su spekuliacija

JONIŠKIS.

ir

Kad vokiečiai plėšia, naikina 
musų kraštą, mes jau žinome

matyti.
Rugpiučio 27 d. po pietų, pra 

važiavo pro Joniškį iš Šiaulių jos‘\reV)kl^ arba“y-

( Tąsa ant 7-to pusi.)

__ -________ j_ »._______ _ __ 2 H_ I



Sukatą, Lapkričio 1 d., 1919 NAUJIENOS, Chlcagfl., III
...

(Seka nuo 6-to pusi.) — kad juos kur dievulia Perku- j Pas M. Kasparaitį, 55(> W. 37-th
nas... Tėtis išpradžių tarnavo 
prie girios, |>askui vokiečiai pa- 
liuosavo kaijK) neištikimą. Tu
rėjome per du metus atiduoti po 
trečią dalį javų; toliaus butų

sažieriais. Važiavo daugiau
sia vokiečių karininkai su karei
viais. Traukinys buvo apkai
šytas vokiskoiųis kaizerio lai
kų vėliavomis ir trimis plaka-1 vjsaj pavarę nuo pasodos. Da-

st., Chicago, III., yra laiškų iš 
Tauragės: vienas Elzei Kalinau
skaitei Blankienei, kuri, rodos, 
gyvena Brooklyne; antras H. 
Eimantui, gyvenančiam, regis

tais, kuriuos laikė karininkai. . r (ėlė tarnauja toj pačioj vic- 
Ant vieno plakato švitėjo no-į Įoj Lietuvos valdžiai. Aš pir- 
kiečių princas, ant antro N)aJs inttj8 karo metais buvau įstojęs 
kaizeris Vilius, o ant trečio vaiz į Veiverių mokytojų seminiriją;

Lietuvos valdininkų 
savavalybės

dus parašus vokiečių kalba: Veiverių ją perkėlė į Vilnių
“Busime teisus kaizeriui ir tė- 
VATiei“.

Mes, kurie matėme visokių 
šunybių iš vokiečių, nebesiste- paskui gavau mokytojo 
biame daugiau tokiais dalykais. Vilniaus gub., o po pusės metų 
Mums belieka tiktai dantlis su- grįžau namo ir užėmiau moky- 
kandus, pakol spiestis, gink- tojo vietą Bagotojoj. Po dvie

ilė jų metų mokytojavimo Bagofo- 
joj nusikaltau vokiečių valdžiai 
ir jie man virią atsake. Kuo
met užstojo lietuvių valdžia, vėl 
užėmiau mokytojo vietą Viša- 
kio-Rudoj; čia esame du mo
kytojai ir gj^vename gerai. Pa
nemunės Bagdonavičiai 
sveiki. Triobos jų buvo 
gintos, bet dabar naujas 
statė. Apie Oną ir Joną 
nežinau.

Amerikoj, sakai, viskas bran
gu. Pas mus taipjau viskas be
galo brangu; dabar ima atpig
ti. Duonos svaras 50 kap.; dra
bužių eilė apie 300 rub.; arklys 
2000 rub.; karvė 1000 r.; sviesto 
sv. G rub. Bet bėdos nėra, nes 
pinigų žmonės turi.

Lietuvos dalykai toki: Val
džia 'lik laikina. Prezidentas 
yra, bet jis ne Lietuvos, nes 
Lietuva jo nerinko, tik Lietu- 
Vos taryba. Tą prezidentą ga
lima pavadinti tarybos prezi
dentu, bet ne Lietuvos, 
laiku bus rinkimai į įteigiamą
jį Seimą, kurs padės pamatą 
Lietuvos valstybei ir praves že
mes reformas. Manoma dva
rų žemę išdalinti (jau net dali
nama), išplėtoti pramonę, pa
kelti žniinių švietimą — žo
džiu, padaryti čia Ameriką. Bet 
yra daug kliūčių. Labiausiai 
kliudo lietuviams lenkai. zJau 
jie turi užgrobę IJętuvos,.dalį, 
ir vis gi lyd veržiasi. Lietuviai, 
žinoma, prieš juos atsispirti ne-| 
galės, nes kariuomenės maža, 
ji blogai ginkluota. Visa viltis, 
jei santarvė užtars už Lietuvą ir 
pripažins ją kaipo valstybę. 
Prašome jus, Amerikos lietu
viai, keHi Lietuvos obalsį Ame
rikoje ir padėti tėvynės reika
lams pinigais ir kuo tik galit.

o iš ten j Rusiją. Aš nevažia
vau į Rusiją, ir seminarijos ne
baigiau. Mokinausi. Vilniuje, 

» vietą

luotis ir sutaisius pajiegą, 
ženklo nebepalikti iš vokiečių 
musų krašte. Bet ar žino tai 
musų draugai darbininkai vo
kiečiai, ir, jeigu jie žino, tai ką 
daro jie prieš tokius atvirus vo
kiečių karininkų kontr-revo- 
iiucijos žygius Lietuvoje?

Laiškai iš Lietuvos
Naujienoms atsiųsta daugy

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

Iš Godunavo, Telšių apskr.

Rašo L. Noreikai, Chiciigoj, 
jo švogeris Justinas Šunis:

Mes visi esame sveiki. Tams
tų papunis gyvena gerai, lur pi
nigų, ale menkos sveikatos, pa
senęs. Budinkus įsitaisė gerus, 
tik triobos dar nestato,x Ja ūkia 
lamstų parvažiuojant. Ir jei ga
lit, parvažiuoki t, nes jeigu pa
pu ų/s numirtų, gyvenimas už 
nieką nueitų. Dabar yra visa- 
ko pilna , ir matėrijolo trio- 
l>oms, ir laukai gerai įtaisyti, 
javai gerai užauga. Pernai pri
kūlė daugiau kai du šimtų purų 
lIN’ižų, oM šįmet spadžlavojas dau 
giau prikulti. Bandos turi dvy
liką išviso, turi tris dirbamus 
arklius ir kumelį, kožnas ver
tas apie dvi tūkstanti rublių. 
1917 m. apriliaus 21 d. mirė niu 
sų papunis, ir man paliko butą, 
o kitiems dalis. Sodną buvom 
išdavę aut rendos, gavom 850 
rublių ir dar sau išsiėmėm ant 
100 rub. išimtinės gružių, obuo
lių ir slyvų, o uogas patįs išpar- 
davojom. Linkini geros svei
katos kaip jums, taip ir Vai- 
čiams. — >

Iš Sagotosios, Pilviškių pašt 
Marijampolės apskr. \

Rašo Juozas Bagdonas \Val-

visi 
sude- 
pasi- 

nieko

Greitu

nau, galite pasiskaityti Ameri
kos laikraščiuose, dėlto daug 
terašysiu.

Prašau parašyti, ar nekįla A- 
nerikos darbininkai prieš kapi- 
alą, ar gali ištikti Ameriką re

voliucija? Ką manai tamsta ir
llcLMJ LIUAlIo n dl’ UCU15UHI.CI

torui Bagdonui į Johnston City, įpie grįžimą namo?
Bx 187, III.:

...Musų visa šeimyna laimin
gu! išgyveno ant vietos. Tikrų 
musių arti nebuvo, nebent žval
gų kovos. Tik užėjus vokie
čiams pakliuvome vergijon ir 
daug nesmagumų pergyvenome parašo.

Baigdamas, prašau man išra- 
1 šyli kur iš knygyno L. Tolsto
jaus raštus — visus, kurie tik 
yra išversti. Busiu labai dė
kingas. Labų dienų Pranciš
kui ir Verusei; tegul jie mums 

Bučiuoju, J. B.

Naujienų bendradarbiui, d. 
K. Augustinavičiui, rašo vienas 
jo buvusių mokslo draugų:

Kastoji! Gyvendamas Telšių 
kalėjime, aš sužinojau, kad ma
no laiškas tilpęs Amerikos laik
raštyj “Naujienos“. Bet iš ta
vęs aš vis negaunu jokių žinių.

Parašysiu šiuo kartu apie ma
no gyvenimo liūdnus niiotikius. 
Rugsėjo 10 dieną iš Sedos atjojo 
į Gečaičių sodžių Mažeikių ko
mendantas su trimis kareiviais 
areštuoti manęs, kaipo “cicili- 
ką.“ Bet tuo laiku aš buvau so- 
džij valsčiaus komiteto rinki
mo reikalais. Komendantas 
Plechavičius, sutikus iš dirvos 
pareinantį m,ano brolį, Juozą, 
pradėjęs jo klausinėti, kur aš e- 
sąs. Brolis atsake, kad nežinąs. 
Tąsyk komendantas pradėjo 
duoti broliui galvon 'iš vienos 
pusės brauningu, iš kitos — 
kumšČia. Nuo tų smūgių Juo
zas greit krito ant žemės. Bet 
Plechavičius tuo nepasitenkino: 
jis spardo kojomis, mušė nagai 
ka tol, kol pailso. Paskui jis 
kreipėsi į kareivį: “Duok žalčiui 
su šautuvo kulbe!“ Tečiaus ka 
reivis atsisakęs mušti. Seneli? 
tėvas iš gailesio pradėjęs šaukti 
Komendantas vėl kreipėsi į ka-

Spirk tam seniui į pilvą, 
irsta į tvorą.“ O kadi'

primuštas brolis ėmė keltis, tai 
Plechavičius suriko: “Šalin B 
akių, nes kai šunį padėsiu!“

Namiškiams buvo įsakyta 
niekur iš trobos nesijudinti. Pas 
kui padaryta isiiriulk meniška

sulptosios policijos): “Ei stuk 
žialty, neišbėgsi!“ Nors ir pa
vargęs buvau, bet leidaus bėgti. 
Pradėjo šaudyti. Kulipkos Švil
pė, kai vabždžiai, Pasiseko pa
bėgti sveikam. Kada jau toli bu
vau nubėgęs, tai dar buvo gir
dėti šaudymai. Matyt, šaudytu 
ton pusėn, kurion pabėgau.

Ant rytojaus policija pareiš
kė, kad į ją šaudyta iš kulko
svaidžio ir todėl prisieisi^ iš 

‘Mažeikių užtraukti kariuomenę, 
kad įveikus “priešą“. Tuo, mat, 
norėta nuversti kaltę ant kokio 
tai “priešo“ ir pateisinti savo žy
gius.

Nevienas pas mus stebimi, ko
dėl nedaroma galas tam Sedos 
viršininkų sauvaliavimui. Kuo- 
lųet kitur elgiamasi žmoniškai 
ir prisilaikoma demokratijos, 
tai čia viešpatauja carizmas. Ir 
labar tiek dirbus ir kentėjus 
nuo pat jaunų dieną dėl Nepri
klausomos Lietuvos, tenka kęs
ti nuo svetimo apskrities kleri- 
kalų-valdininkų, kurie kėsinasi 
nužudyti, o kad nuplovus savo 
‘kruvinas“ rankas bando apš
meižti tave “bolševiku“ esant.

Mačiusieji darbininkai ir kai
mynai labai pasipiktino mano 
brolio sumušimui. Sumuštajam 
lorėta vežti daktaras, bet 
įrašė ne vežti. Esą, jeigu 
veiksiu ir sužinos apie tai 
teikiu komendantas, tai
kartą jis ne tik mane, o ir sene- 
į tėvą užmuš. Po 
/yru nuvažiavo pas Telšių ap- 

! k rities viršininką
tentą. Komendantas liepė atsi-
iųsti mane. Girdi, aš esąs kalti
nimas dėl turėjimo ryšių su J. 
Nondccku ir kitais neva bolševi
kais. Rugsėjo 14 dieną nuvy
kau pas Telšių komendantą. Pa
starasis pareiškė,1 kad man tek- 
;ią palaukti kalėjime, kol ateis 
š Sedos apkaltinimo doku-, 
mentas. Kalėjime buvome 75 
kaliniai. Jų skaičiuje 15 mote- 
•ų. Politinių prasikaltėlių buvo 
ik du. Maitino taip: 1 svaras 
hienos dienai, rytine t yj ir va
kare kava be cukraus; pietums 
uodą bulvienė.

Prašant
gimnazijos mok y tojams, 
ties mokyklų inspektoriui 
lemaičių Kalvarijos 
'iams, po trijų dienų 
tautas mianc paleidi), 
įastatė sąlygą, kad aš

/iau mieste ir gyvenčiau nuro- 
lytoj vietoj, kol busią prisiųsti 
š Sedos kaltinimai. Nuo to do
kumento priklauso mano ryto- 
huis laisvė. Gal vėl teks grįžt 
kalėjimai).

Matai, brolyti, koks šiaiidieni- 
lis mano likimas. Dirbau nuo 
kuinų dienų ir sveikatą padėjau 
lel laisvės, o šiandien tie, kurie 
>rie caro valdžios buvo kramo- 
os malšintojai sako, kad jie tą 
'aisvę iškovoję. Gi tu žmogus 
lirbęs vargęs, kentėjęs ir kazo
kų naga i k os ir s t ražu inkų bei 
irėdnĖnkv slumdymo, dabar 
vėl turi bastyties po kalėjimus 
ipšauktas “bolševiku.“

Rašyk, neužmiršk.
'tavo Adomas iš Rojaus.

pa- 
Ma- 
kitą

to trejetas

ir komen-

reivj

Kom. Plechavičius pareiškė, 
kad jis turįs atsiteisti su manim 
už lai, kad aš po slapyvardžiu 
Adomas iš Rojaus rašinėjąs j 
“gazietas“ apie jo darbus ir bu
vusias mirties bausmes ir, pa
sak visų davatkų ir klerikalų pa- 
skilbęs, kaipo “pirmeivis“ ii
“cicilikas.“ Na, o kas “cicili- 
kas,“ turi būti ir “bolševikas.’* 
būti ir “bolševikas.4

Mano namuose viskas liko iš
darkyta, išardyta, ieškota; pa
imta mano fotografijos ir šio
kie-tokie popiečiai. Palikę na
miškius ašarose, jie išdūmė.

Jei aš bučiau patekęs į tų bu
delių rankas, tai (atsižvelgiant 
į mano sveikatą) tikrai bučiau

laukdamas aš išdūmiau dviračiu 
pas Telšių apskrities viršininkę 
ir perstačiau dalyku^. Viršinin 
kas pasikalbėjo su Telšių ko
mendantu, o pastarasis žadėjo 
telefonuoti Mažeikių komendan
tui ir paprašyti jo nešei m min
kanti svetimame apskrytyj. 'Tą
syk ramus vykau namo.

Bet štai, rugsėjo 9 dieną, be
einant vėlai vakare namo, pasi
girdo užpakalyj balsai (turbūt.

Puikus Bargenai šia Savaite
Išpardavimas prasidės Panedėlyj lapkričio 3 d. ir tęsis kasdien, prakai

tant subatą, lapkričio 8 d. 1919 m.
Peržiūrėkite musų išpardavimo ei rkuliorį, kuris dabar dalinama po na

mus vi^ur į vakarus nuo Western Avė. ir į petus nuo 26 gatvės iki 63 gatvei.
Daugelio puikių daiktų išstatytų išpardaviman negalima čia aprašyti, 

bet mes užtikriname jus, kad jus užčėdysite nuo 15 iki 25rJ per šitą Rastinių 
prekių išpardavimą.
Baltiniai, Pančiakos, Pirštnės, Skrybėlės ir Kepurės, imk ir dėvėk.
Vaikų žieminiai kotai, vaikų siutai ir čeverykai visai šeimynai.

Mes užlaikome tikrus lietuviškus čeverykus padirbtus Lietuvių Dirbtuvė
je, Brocktone, Mass. Galite lengvai numanyti, kad tai yra geriausi čeverykai, 
kokie yra pardavinėjama. x

Musų valgomų daiktų skyrius padės jums sumažinti pragyvenimo bran
gumą. Mes duodame dvigubus ženklelius kas utarninkas ir ketvergas.

mttn.o pažjsbainiems 
liau- 

ir 
valstie- 
komen- 
Tcčiaus 
pasiiik-

gyvena
lanko

Ji čia
I >u brolio vaikais, kurie 

pmnaziją.
I Kušteli, prie pirmos 
grisk į Lietuvą. Geriau 
'oniau bus dirbti savo tėvynėj.

Į Nors sąjungininkai dar nepripa
žino Lietuvai ncprigulmybės, 
bet tikimės kad pripažįs. 'Liesa, 
liūdžiu šiandien, bet tikiu, jogei 
po kuriamojo suvažiavimo Lie
tuva liks laisvesnė. Gal ir kleri
kalams nebepasiseks šmeižti so
cialistus “bolševikais“ kad tuo 
bildu persekiojus juos.

Su bolševikų ir kitų kairiųjų 
revoliucionierių rojum sutikt 
jokiu bildu negalima. Pas juos 
ųėra d omo k r a. t iškilimo, o tik 
aavo partijos diktatūra, kuri 
nesiskiria nuo caro valdžios.

Tavo A. iš Rojaus, v

progos 
ir ma-

rrąijfmi.—į

Verte K. SėjikasO. Dimov.

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dai! dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
ta* spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekviena* gali įsidėti ta puikiausią Žemaitės portretą į rė
meliui ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

ftitai brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie- 
nų knygyne

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

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicagojll

Pienas
Vaikai kalbasi — vaikinas ir 

mergaitė.
—Klausyk, tu, 

kinas, — mano tėvukas pirma 
buvo turtingas.

Labai?

vai-

—Na, kaip labai? — klausia 
mergaite: — ar turėjo milioną? 

—Jis turėjo naują skrybėlę.
Pereitą metą mano tėvukas 

ir-gi turėjo naują skrybėlę.
O mano tėvukas sako, kad 

jis pirma pieną gerdavo. Štai

Mergaitė užsimąstė, žiuri į 
vaiką ir klausia:

Gere?
- -Taip, gėrė.
-—Ką jis gėrė?

- Pie-ną? Kas tai yra pienas? 
Vaikas užsimąstė, o paskui

Kas pienas ?3810-44 So. Kedzie Avė.
Pirma brangesnis buvo. Te-1

Todtel, kad už vandenį pini
gai mokama.

z.i O pienas?

Nežinau, kas. O tik turbūt, 
labui gardus daiktas.

Kai šanųjanas?
Ne, tėvelis sako, kad lai yra 

tokis dalykas, kurį su vandeniu 
maišo.

—Kodėl maišo?
Kad vanduo brangesnis bu

tų.
O kodėl, kad vanduo bran-

rie vai K-a i ir-gi gerdavo. Žinomu, 
tai pirma būdavo. Senai.

O dabar kur pienas dingo?
Žinoma kur: prohibition.

Mergaitė vėl užsimąito, o pif^ 
skui šypsosi:

butų prohibition, tai pieno butų 
iki valiai. Juk degtinės ir alaus 
yra pakankamai. Vadinasi, tu 
netiesą kalbi.

Vaikas nebežino nei 
ti. Jis kaso pakaušį.

--Teisybę tu kalbi.
nas labai brangus, — 
tvirtina jis.

--rNa^kaip brangus?
Kmp? Tai prisikalbino. Ne

žino kaip, bet tik brangus...
Paskui, prisiminęs ką-liąi, jis 

skubiai pasako:
Kraują žinai?

—Kokį kraują?

ką šaky-

Bet pie- 
atkakliai

— Žinau. Jis randasi kūne.
Taip. Tai tas kraujas brau 

gus. Supranti?
—Kodėl? .
- -Todėl, kad daug jo išliejo, o 

mažai jo beliko.
■ —Suprantu.

-Taigi. 'Lai pienas branges
nis už kraują, — išdidžiai baigia

Meigąitė ilgai mąsto, mirksi 
akimis ir, ant galo, atsidususi į 
.Sako:

- O, Viešpatie! Padaryk taip, 
kad pienas butų pigesnis už 
kraują!

Nedėlioj visi i Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

Reumatizmas Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus- * 

mals, Reumatizmu, Sausgėle, g 
l Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 

—raumenų sukimu; nes sk»u- a 
(Ujimai naikina kimo gyvvbe 2 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND mo- a 
slis lengvai prašalina viršmi- G 
nčtas bgas; mums Šiandie dau- , 
gybė žmonių siunčia padėka- & 
vončs pasveikę. Prekė 50c per y 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis | 
3259 S. Kalstei St„ Chicago, UI. $

Knyga ^‘ŠALTINIS SVEIKA- $ 
TOS”, augalai* gydytie*. kai- 2 
ua 50c. d

Skaitykite ir Platinkite
“ N A TT 1 I 1? IV A a »



Andrejs Upite.

Nuodėmė

J)NAS Purenąs užsimąs
čiusiai žengia stoties laip 
tais žemyn. Apie priiner 
k ta s akis matosi smulkios rauk

šlės. Ant nugaros svyro dide
lis maišas iš naminio audeklo, o 
iš ten nuobodžiai kyšo kontūrai 
didelio bakano duonos ir talpios 
vogonėlės. Jie tokiu pat įdo
mumu žiuri į didelio miesto 
grudirnąsi, kaip ir jų saviitin- ! , ....kus ‘ (akmenų namų, mažytis, tarsi

rt das akmuo tarp dviejų baltų 
kulnų. Ir Purenąs jaučia, kad 
širdis suvirpėjo nuo to svetimo 
didelio miesto gyvenimo, kuris 
taip lygiui plaukia ir teškena 
m o jį. Visas kūnas tarsi užinir-

ko praleidimui. Jis eina toli, reikės pasilikti 
vis tolyn ir tolyn, dairosi aplink savaites, o pinigų 
ir džiaugiasi, dagi nepntėmyda- 
inas, kad vogonėlė vis giliau 
veržiasi nugaron.

Ir nepatėmija jis, kad ant gal 
vės vis mažėja žmonės ir darosi 
vis tykiau, f 
gatvelė ir kojos pačios inkstin- 
ktvviai pasuka į ją. Tik čia jis 
atbunda ir pradeda jieškoti aki-; 
:nis pnžįsliumj dviejų miglų me si(|lu.o allt tiek, lu,t kiek leidžia 
lini rusvą namelį. Numerį pa- 
niršo, bet Purėnui jis ir nerei
kalingas. O štai ir jisf netolie

se, tarp dviejų penkių augštųj Inaus jU(>ko p siluJ08 ukjs jąp

mieste d v 
mama 

mažai davė, labai mažai!. .

NAUJIENOS. Chicago
’i ’ . ■ v • t

i-tris negulėjo nuspręsti: ar laukti1 
taip sugrįžimo tetulės, ar tuojau* iš-

r ♦
Subata. Lapkričio 1 d., 1919

"__ i.r 11 ,Į. -
mc«t.t v m;

DUPLEX
PEČIAI 

anglims ar mal
koms ir gazui.

ALKAZAR 1)UPLEX
PEČIAI

eiti. Prie jokio nuosprendžio 
jis negalėjo prieiti. Kas-tai už* 
sigrudo gerklėje ir prigniaužė jį. 
Petis nutirpo. Jis nuleidžia | 
maišą ant grindų ir sudreba iš 
baimės: vogonėlė garsiai atsi
mušė į grindis.

Bjaurus rudens vakaras tem
sta labai greitai. į langą tyliai į- 
siveržia drėgna prietema. Kur- 

Išsikiša pil-Įlui ki,°j kiemo užsidega 
veltui ri,l,tk»na paviene ugnelė.
links-* ’letulė sugrįžo. Ant jos veido 

, užsiliko saldžiai-rugšti šypsą, 
i sumaišyta su užgauta savymei-

Jani 
pra-'

kaitas išpylė.
Urnai atsidarė vidurinės du- 

rįs. Pro jas įskrieja skambus plo 
Štai ir pažįstama . nns daugbalsis juokas. Kas-tai, 

taipgi susilaikančiai j linkda
mos eina prie išlaukinių durų.

Baktas sužvangėjo. Durįs at-1

atsargos retežis, 
nūs veidas tetulės, kuri 
bando nuvaryti Išarus

A r Vartosite
yra
pasigėrėjimu Žeimy* 

ninkėms.

Piečius prieš stotį ir gatvė 
knibžda žmonėmis. Moderni 
moteriška rudeninė skrybėlė su 
sitinka su juoda kepure ir abi 
pranyksta minioj. Vežimai tra
ta; tarp minios kyšo dideli va r- sta nuo sužinomo, kad štai tuo- 
suoti lankai. O visą tą masę skro 
džia vagonas elektriško tram
vajaus,—bėga ir besustojimo 
skambinu. Iš viršaus linoja ir 
visus vienija smulkus rudens 
lietus. Gatvės ir šalygatviai 
padengti plonu shiogsniu van
dens.

Visas tas grūdimasis greitai 
nešasi prieš Jono Pureno akis ir 
paskui susilieja į vieną nesu
prantamą, neužmatomą ūžian
čią vilnį. Tik retas atskiras

žiuri rimtai ir šaltai.*
Sveiki! Ko jums reikia?

rėno veidą. Jis aiškiai mato, kad 
tetulė tyčiomis prisimeta sveti
ma. Savo sumišime bando pa- ( 
bučiuoti baltą, pilną ranką, lai
kančią kraštą durų, bet baka- 
nas atkakliai išsikišę iš maišo ir 
spirdamas!* į duris neleidžia jo' 
lupų prie tikslo.

—A, Jonas! sušunka tetulė

Tu ką-gi.... Valgyt nori?
Ačiū jums, ne... — prata

rė Purenąs ir šį sykį pilnai nuo 
širdžiai.

Ne? Meluoji! Paskui, vaka- 
reniaujant, neatsisakysi.

Tetulė-uždega lempą ir atid
žiai apžiūri Pureno drabužius.

Mergaitės nori, kad tu pas 
jas išeitum1, bet tavo batai purvi
ni.

- Mergaitės? —• susirūpino

jaus palipėti iki antro augšto to 
namelio, susitikti su svetima, 
iš< idžia tetule.

Lipdiniui* imtiniais laiptais 
Purėmis du sykiu atsikruukščia, 
kad sustiprinti balsą. Pas du-Į ir pakiša ranką arčiau Pureno 

nesiskubindama Purenąs. Ne jau, tai aš jau

(raunama Dideani?
Smagumas Patogumas — 
Pavėdumas.

Žir.ona demonstruotoju iš | 
Aleazar dirbtuvės bus musų Į 
sankrovoje visą savaitę. 
------- -------- ----- , ■ ■

ANGLIS-MALKAS-GAZA
Kaipo koralą virtuvėje, vis viena

LEISKITE MUMS PAGELBĖTI JUMS IŠRIŠTI 
VIRTUVĖS KLAUSIMUS

Kam užankŠti virtuvę dviem pečiais, ar kęsti nesmagumų dar
bo prie vieno senos mados pečiaus per apskritus metus, kuomet 
galima turėti DliPl.EX ALCAZAR PEČIŲ—-du pečių viename.

l)up!ex Aleazar pt^ciilje dega anglįs (ar malkos) ir gazas ar 
vienas ir kitas tuo patim kartu, žiemų ir pavasario ar rudenio die
nomis vartojama anglinė ar malkinė dalis. Vasarų, kuomet norima 
išvengti nereikalingos šilumos ir norima virti ar kepti su smagu
mu, tai gdzinė dalis tinka.

Ateikite Gausite^ 
uiuvenyruH. kol jie bus I 

pas mus.

ris nusiima kepurę ir suglosto 
plaukus. Maišą su maistu nu
leidžia nuo pečių, o paskui, ap
galvojęs, vėl užsimeta ant pe
čiu. Sustabdęs kvėpavimą mi
nutę klausosi paskui paspaud- i 
žia baltą porceleninį knipkį.

hipi’.. Paskui 
atkabina retežį.

Tamsiu prieangiu veda gimi
naitį į virtuvę ir įstumia į ją su 
visu maišu. Ten karšta, kvėpia 
kava ir kepta mėsa. Tetulė pra-

daiktas, veidas, susiliejimas... | IV.in džin... O ar gavo tetulė 
pasilieka atmintyj. Purenąs alsi 
duslu. Dievas žino kam čia 
tiek daug žmonių ir kur visi 
taip skubina!.... Atsidusęs kil
steli jis maišą a ilgė
čiau ir pamaži, zigzagais prade
da savo kelionę, nevikriai duo
damas kelia susitinkantiems.

Pamaži akįs pripranta nesi- 
friibti kartu už visos šios ma
sės, o įsižiurę t i į atskiras sudė
tims jos dalis. Ir Purenąs grei 
tai perpranta kati toks teini įi
ma* labai geras dalykas lai-

kvšką? urnai prisiminė Pu
renąs. Ir jei gavo, tai kodėl 
neatsakė? Galbūt nenori kad 
jis nt itų? Juk ji — beveik kaip 
svetima jran ir jo šeimynai. Au- 
*-v’-» skamba nuo sujudimo. Pa- 
rig’nlo tarsi už durų žingsniai. 
Trojaus s»ižvair.»vs raktas...Bet 

k ui viskas prapuolė iš sąmo- 
■. tarsi krūva dulkių. Už (tu
vis tvlu. Skambaliuko neuž- 

*

PU
’lė

| K<rN et IK M |Hcl IIKnci 
eina pro šalį kėdės ir (turbūt, 
netyčiomis - masto Purenąs) 
pristumta ją prie jo. — Na kad 
nebūti nemandagiu ir kad neį- 
žeidus tetulės, mąsto jis, 
reikia sėsti į kėdę. Savo maišą 
vis dar laiko ant nugaros kai
riąja ranka, palikdamas dešinią
ja ranką dėl kepurės.

Tetulė kalba b‘ sustojimo ir 
vpač iš to, o ir iš greitų betvar
kiu, ios judč'iniŲ iis nusprendžia 
kad jo čia nelaukė. Virtuvė da- 
’•<>' i nepakenčiam.'’i karšta, mai
šas t’i su maistu vis sunkei-

geriau čia... taip.... Purvini 
batai, kur man...

Beikėjo kaliošus nusipirkti, 
tęsė tetulė su rūgščiu išmeti

nėjimu balse, nesustodama žvai 
ruoti į purvinus batus gintinai- V • ♦
CIO.

Beikėjo, bet pas tėvą nebu
vo pinigų. Motina atidavė pas
kutinius pinigus, išrinktus už 
uogas ir grybus — ir tai vargiai 
užteks tam.. . Aš geriau pasėdė
siu.

Pinigu
važiuoti vežėju, 
nusaugojęs nuo purvo.

nebuvo.. . Beikėjo 
būtum kojas 

Na, ap
eik pas

DEMONSTRUOSI
LAPKRIČIO 3-4 5-6-7-8

Ateik! Būtinai ateik! žmona iš Alcazaro tikrai turi ką jums pasakyti,

W0LF FURNITURE HOUSE ^0®^

2818-20 South Kedzie Avenue

HOFFMAND 
MOKYKLA 

prirengs įtu K>»legii'»n trinu 
p»t laiku. Mes taipgi ’»>rhnr 
k lesa*' anglų kalbos, kur ąp 
galite ilmottl anglą kalbų p<i< 
prh>rusių iiinkyloią. |)r A 
Mnntviates mokina nu* n»’K 
M«*(ijviti gramatikos klosų. 
kTFIKITE š| V A KABA P-hI 
•hirtli

1537-39-41 North Kube y S(. 
Arti Nilwauke« Are.

KSKSHMHMMMM

ten
SUv • via

ru-

niu.
Hm... reirk'a tu to... 

guriai mario tetulė, pasirėmus 
•»nt lango ir čiupinėdama ranka 
grūstuvą. Bet jos siauros aky
lio* akįs tyrinėja ne grūstuvą, o 
giminaitį. Jleįškia tu kvoti-

> mus.... ant mokytojo...
Ant liaudies mokytojo...

3b

n; ”'tš;ms į juoką. Galbūt 
’in kiusi iš jo? Iš jo maišo 
n- tetų?... Ir kaip tamsu 

! ( idoriui! O lauke tirštėja 
de tinė tamsa. Girdisi kaip van
duo garsiai sriovena dūdomis ir 
ša’vgatviais. Vežėjai važinėja 
už ’fiubtnis viriais, j

Tfu! nusispjovė, Purėnas. j 
K( kios kvailos pakrikę mintį*! taip... 
Ir veria mąstyti be tvarkos. Bei- Į —Liaud 
ki- gi paskambinti, kad pagalios ne’augi. .. 
atidarytų.

Džin-džin!
Žinoma, jo čia nelaukia ir jo

attilunkymas netiks tetulei. Ji žas! Kaipgi tu taip ilgai... Nu, 
niekad nesiilgėjo savo gintinai- o ar tu... Kiek tau metų?
eio, o ir jos giminaitis, tiesą sa-j —Dvidešimt antri.
kunt, nejautė didelio prisirišimo -Jau? Negali būti! Ar senai 
Sį sykį jis atėjo tik todėl, kad tu dar be kelinių bėgiojai...

. tam. Nu, ar prirengia! jau vis
ką ?

-Mokinties tai mokinaus, 
. kaip gi. Manau, kąd išlaikysiu.

—Manai! Veltui tu tą manai, 
į neišlaikysi. Musų Zelmutė to- 
i kia moksle ir protinga mergai- 
I tė. o betgi prisiėjo pasilikti ket
virtoj klesoj antriems metams, 
o ir tai po to perkvotimai rude
nyj. Kurgi tau! Juk kvotimus 
tam ir laiko, kad neišlaikius. 
Kur-gi tau.... Kogi tu geriau 
nenuėjai su tėvu griovius kasti, 
ar prie laukų darbų, ar ką, vie
ton kvotimų?

Į Purenąs nukrečia prakaitą

na taip..., Bet— 
kurgi.. . kada gi. .. 

Kiek gi laiko tęsis tie kvotimai? 
—Dvi, tris savaites...

Išlikas nema

* I2th STREET 
Jei. KeOU 0M2 

3514-16 W. 12th ST
A r K St. Louis A 

CHICAGO ILL

ir Turk tiko* Virm

Man norėjos mokinties.
—Žinoma, mokinties geriau 

negu dirbti! Niekus duos tas ta- 
,vo mokytojavimas, kailis never
tas išdirbimo.

—Uždarbis tai. žinoma, nedi
delis.. . bet mokinties ir. ..

Mokinties ir mokinties! —• 
nerviškai ir rūgščiai nusijuokė 
tetulė barškindama grūstuvu. 

Į —Kurgi dings visi tie moky
tieji? Visiems tik mokyties, 

! dirbti daugiau niekam nesinori. 
!- Ar nesunku tau taip?

- Ačiū.. . nieko.. . — sudeja
vo Purenąs, vėl nukrėtė prakai
tą ir kilsterėjo maišą augštyn.

—Na, a.... ką-gi.... Ak 
t taip, Zelmutė!
traukė ir geritai išėjo iš virtu- 

, ves.
Iš už-pusiau pnavirų durų vi

są laiką už nugaros Pureno ma 
■ tesi keturi gyvus mergelių vei
dukai. Dabar pasigirdo nubė
gantį* žingsniai ir sulaikomas 
juokas. Išeidama, totu 16 visai 
uždarė duria.

Pkirfcnas atsikv&pč liuosiaus ir

ką-gi. . ..
* tetule urnai nu

mergaites.
Už minutės Purenąs 

mns vale batus šlapiu skuduru 
ir šepečiu. !xasktii prausiasi di
delėj baltoj priftistuvėj su ly
giais šonais, o paskui prieš ma
žą rankinį veidrodėlį skubiai 
šukuojasi gražidinis juodomis 
šukontis suveltus plaukus. Te
tulė nesustodama pamaži sąu- 
murminėja, tai įeiha, tai išeina 
ir vis paslapčia*’žvairuoja į Pu
reną. ' "

štai Purėnas kaip reikiant su
sitvarkė ir švarus ir raudonas 
nedrąsiai vilkdamas kojomis 
eina į kambarį,:kur virš apskri

to stalo kalio'didelė lempa su 
melsva uždanga, o už stalo sėdi 
keturios priaugės mergaitės.

r * -į

Čia Purėnui pasidaro dar kar
ščiau ir troškiau. Jis nesuspėja 
pagalvoti ką padaryti pirmiau: 
pasisveikinti ąr apsišluostyti 
veidą. Nusprendė padaryti tą 
ir kitą kartu.

Keturios poros gyvų, besijuo
kiančių akelių žiuri į jį.

Savo pusseserę Zehną jis jau 
tino, matėsi pirmiau. Bet kitas 
iis baisiai painioja. Po ceremo
nijos abipusio perstatymo jis 
ilgai negali suvokti kuri iš jų 
Berta, o kuri Emma — ar ta su 
rudomis akimis ir rusvais plau
kais, ar su kirptais plaukais ir 
didele nosimi. Tik Liliją jis ži
no: pas ją juokinga raukšlė ant 
veido, kaip sykis virš nosies. Li
lija gražiausia iš visų, o Zelma

pati negražiausia.
Visos keturios mergaitės daug 

kame panašios viena kitai. Vi
los jos beveik vienokio ūgio, 
mdžiuvę ir išblyškusios. Visos 
mokinasi vienoje klesoje ir vi
sos vienokiai nekenčia matema
tikos. Visos keturiom štai dabar 
dirba vieną ir tą patį uždavinį, 
bet nė viena nieko nesupranta 
•oje ir visos kartu tiesia prie 
spalvuotos krabikės, viduryj 
stalo su saldainiais ir kartu deda 
burnon po saldainį.

Pas kiekvieną jų rankoje ap
kramtytas paišelis. Del visu ke
turių vienas bendras popieros 
lapas, — ant jo jos sukrovė kru 
vą skaitlinių, užbrauktų ir ne- 
užbrauktų. Uždavinys nepasi
duoda išrišimui — pirmiausia 
dėlto, kad jis rodosi joms per
daug sunkiu, antra, dėlto, kad 
sukoncentravimui atidos kliudo 
krabikė, su saldainiais, o trečia, 
dėl to, kad visoms joms reikią 
pamaži ž valgy ties į sėdintį prie
šais didelį nemitrų bernioką, 
kuriam dvidešimt metų, kuris

pusda-

nė vieno komplimento. Negra
žiai čiapsėdan^ąs lupomis jis 
Čiulpia Zelmos pasiūlytą jam sal 
dainę, su nusiminimu žiuri į 
savo dideles rankas ir ką tai 
niurna atsakydamas į retus Zel
mos klausimus.

Mergaites pasižvalgo, pri
kanda apatines lupas, bet nuola- 
latos darosi drąsesnės ir įeina 
skoniu.

Ponas Purenę, pagelbėkite 
išrišti! sušunką Emma su

sinti.
Visi pakelia akis ir žiuri į 

Pureną. Jis jaučiasi save vaiku 
nuvargintu ir ne sulig metais 
dideliu: ir gaila, ir atkaru. Per
galėjęs sumišimą, jis tiesiasi 
prie popieros.

x Tai žinomas uždavinys apie 
^Ivi valti, kurios su vienodu 
greitumu plaukia viena prie
šais kitą ir nevienokiu laiku 
perplaukia plotą tarp dviejų 
miestų. Purenąs nenoromis 
nusišypsojo žvilgterėjęs į dide
les eiles skaitlinių. | vieną mi
nutę jis jau išrišo galvoje už
davinį. Jis paima paišelį iš 
Bertos rankų ir ramiai parašo 
ant popieros lengvą išrišimą.

Mergaitės apsupa jį ir žiuri.
-—Teisingai! — suplojo ran-

ir rudomis akimis ir paikiai žiu 
rėjo tai į popierą, tai į patį ma
tematiką.

Bet Himną su didele nosimi 
neužsitikinčia'i lenkia galvą.

—O galbūt tas tik atsakymas..
Jus jį žinojote ant atminties...

—Matote, mademoiselle
ta...

Bei

Em-

Moterim irb'yram

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- Ofisai:
jaučiat gerui North
ateikit pasRobey Street 

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

802 W. Madteon St.
11 ry t r. iki 7 vai. vak.

Vynuoges, Vynuoges?
Vynuogės valgymui, vaisių koiie 

iri ir kitoms naminėms varlmiėms. 
(’alifornijos, N’ew Yorko, MicfugM- 
no kas kokiomis apšhn>is nori gur- 
beliais, krubelėmis ar vogtinais. Tel 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. W >nri St ('.birailo. II*

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

Ib.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Kateteri SU Chicafo.

— Matote, mademoiselle 
ma, aš jums darodysiu... Už- 
davinyj pasakyta, kad valtis 
plaukianti prieš sriovę, atplau
kia vieton trimis valandomis 
anksčiau kitos. O kadangi ji į 
valandą perplaukia aštuonis 
viorstus, tai...

Ir su lig to kaip Purėne pra
bunda užsitikėjimas jo susimai
šymas laipsniškai išgaruoja/ prišlaikiniai 
Kalba jis užsitikinčiai, dagi su 
pasitenkinimu kaip žmogus, ku
ris jaučia, kad į jį žiuri su pa
garba. Pasiduoda ilgiems, gra
siems, bet visai bereikalingiems 
’ogiškiems darodymams, klau
sosi pats savo balso ir širdyj da-' ūpas, 
-osi jam vis maloniau. Mergai
tes jau nesirodo tokiomis įkirio- 
nis. Tik kada viena jų, įsižiurę 
dama į popierą, lengvai prisi
glaudžia prie jo, jis ją manda
giai atšalina.

-—Mademoiselle Emma, 
Sau nesisturndyti I 

—Berta!.... Berta.
—• Mademoiselle Berta, 

rengiasi į mokytojus ir nežino ^u nesistymdyti.

Mergaitės pristumta savo kė
dės prie Pureno.

Imkite saldainių, meldžiu, 
^pasiūk" Žolina, pristujmdama

pra-

pra-

VAKARŲ RENGĖJAI,
TeMYKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurių 
kitų syk lošė Chieagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
limo buv<* Kauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir jų galima bus loš- 
Ii visur. Tnl komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujirną knygynus įsigijo ši

tos komedijos knygelių gerokų 
pundų, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kuip Chicago- 
|e, taip ir kituos miestuose. 
Knygelis kaina 15c. Veikalų sta
tant scenoje, reikia turėti G kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III

Or. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi- 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimų, 
akių skaudėjimų, Heumatizmų, Pa
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dykai.

VALANDOS:
Nuo 5 iki 10 yakare. Nedėliomis nu® 
9 iki 6 po pietų.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rofielande: 10900 S. Michigan Are. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergy vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

VyriškąOrapaną Bargenai
Teisingas apalpimas. Gsrantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki-
Pu- j nų neatsišaukti, padaryti ant užsa- 
nu_lkymo siutai ir overkotai vėllau- 
nu’ sios stailės ir konservatyvi mode

liai, $20.00 iki $45.00.
Vyry ir vaikinų gatavai padaryti 

siutai ir overkautai $1.00 iki 328.00
Vyrų kelinės $3.00 ir augŠčiau. 
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau. 
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prie| ateinančių Žiemų nepaki
lo kainos.

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

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakarai iki 9 vai valų 
Nedėliomis iki 0 vai. vak. Sueito* mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciaąu, 

įsteigta 1907

žy-

Jūsų nosinaitę, ponas 
rene — paduoda jam Lilija 
kritusią nosinę.

Gyvose akelėse pradeda
boti švelnumu prie malonaus, 
neguvaus pusbrolio. Senatviški, 

užmasčiai suau
gusių panelių, taip maloniai 
atsiliepę į Pureną, pradeda iš
nykti ir jis papuola į atmosferą 
vaikiškai užsi tikinčia, naivaus
nuoširdumo.

, Pamažu visus apima malonus 
Per pusiau pravertas vir- 

tuyės duris girdėt kaip tetule 
šluosto primintas grindis ir pus 
balsiai niurna. Bet Purėnui ma
žai rupi tetulės pyktis.

—Kur jus išsimokinote . taip 
gerai rišli uždavinius? — klau
sia Zehna.-- Kaip ilgai tu mo
kinai* mokykloje?

—Penkias Žiemos va]^9aua

(bus daugiau).

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentlatas.

NAUJIENŲ NAME
173S So. Halated St., Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 rvto ir 2 — 0 

vakare Phone CanaI 257

Nedfitfoj vfsi f 
tainę pesiklausjrii

■ai .... ..... i .. tM| įggį

Meldažfo *vt- 
vefemto.

i
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
asine-Lietuvos laišku šiems 

nims:
Miss Ana Stanionis
Frank Stanionis

' Franž Norkus
Tede Juodris

NORTH SIDE

L. S. S. 81 kp. apsivalius nuo 
visokių t riuk smailu rių. pusi lik O 
ir ant tolinus darbininkų orga- 

nizacija ir Socialistų parti
jos dubini. Kuopos uždaviniu 
bus per ateinančių žiemų lavin

niai pažintų socializmą ir visus 
darbininkų reikalus, taip kad 
jie galėtų k uodą ilgiausia nešti 
naudos kaip organizacijai, taip 
ir bendruomenei.

Kuopos mėnesinis susirinki- 1 
nias bus ateinančios subatos1 
vakarą, lapkr. 1 d., Liuosybčs 
svet., 1822 Wabansia avė. Visi 
nariai privalo ateiti. Taipjau

jon, kviečiami ateiti susirinki-

šioj miesto dalyj per ilgus 
laikus gyvavo darbininkų cho
rai, kurie linksmindavo chica- 
giečius jų vakaruose savo sma
giomis, gražiomis dainelėmis. 
Dabar tie patįs triukšmuojantįs

kp. bando užtempti ir chorus 
ant savo bolševikiški© kurpalio, 
o jei tas nepavyktų — sugriau
ti juos. Ikišiol tas darbas grio
vikams nesisekė, kadangi daini
ninkai gerai supranta savo paT 
reigas ir nesiduoda save tiems 
elementams klaidinti. Daininin
kai vienok turėtų dar griežčiau 
pasistatyti prieš juos, nes tų ele
mentų tikslu yra užgriebti iž
dus ir ardyti chorus iš vidaus, 
'lokius elementus reikėtų visai 
pašalinti, nes jie chorams vis. 
liek neneša naudos,© bledies 
k.; r tais gana daug padaro.

— Socialistas.

WEST SIDE.

Į REFERATĄ.

Ryto, Socialistų Apšvietos 
Kliubo referatas Meldažio sve
tainėje, 1:30 vai. po piet. Refe
ruos d. P. Grigaitis, Neujienų re
daktorius. šio referato pasiklau
syti būtinai turėtų atvažiuoti 
visi Chicagos ir apielinkės socia
listai. šiame referate bus daug

Antroji Dalis

naujų dalykų aiškinama. Ir tie 
dalykai ypač naudingi socialis
tams. Suprantama 
draugai, kurie dar 
nėra prisidėję prie

socialistų 
aktyviškai 
Socialistų 

Partijos, bet kurie pritaria so
cialistų veikimui, irgi privalėtų

Manoma, kad Meldažio svetai
nė bus permaža šiam referatui; 
užtat, kas nori gauti krėslą, lai 
nesdvėlina.

šioje temoje tik tas vienas 
referatas bus skaitomas. Kas 
ryto patingės atvažiuoti, neturės 
progos daugiau girdėti. ’------

ROSELAND

naičių unijų, po globa Ameri
kos Darbo Federaejos.

Unija tapo suorganizuota ir 
nutarta kovoti už pagerinimų 
tarnų ir tarnaičių būvio ir dar
bo sąlygų. Bus reikalaujama 
vienos dienos pailsiu savaitėj; 
trumpesnių darbo valandų (da
bar dirbhma nuo 11 iki net

Laiškai iš Lietuvos
Iš Trumpininkų, Taurag. valsč.

nesulaukia. Pagalios viešbutis 
ją išsivaro. Nueina pas savo 
“vyrą“, bet ir jo neranda. Ji sa
kėsi, kad tėvas jos guna tur
tingas, bet pasirodo, kad jis yra 
paprastas svičmanas ir jos tūks
tantinių skolų negali apmokė
ti. Bet ji visgi savo atsiekė - 
nors keletą dienų pagyveno,

kartai 24 vai., laike balių), lino- kaip gyvena turtingieji. Ją pa
sų vakarų, geresnių ir apšildo- ( ketinęs vesti Duval, irgi yra pa
inų kambarių gyvenimui, gėrės prastas darbininkas, tad jis, ži- 
nio maisto, o ne likučių nuo tur- noma, ir svajoti apie $15 į (lie
čiu stalo, teises įeiti į namą ne 
vien per užpakalines duris ir 
kad tarnai pas juos atsilankan
čius svečius galėtų priimti ne , 
vien virtuvėj, o kad butų duota 
kita vieta.

Ikišiol tarnų ir tarnaičių pa- 
TO(jvi dėjirAas buvo nepakenčiamas.) 

Jos turėjo dirbti nepaprastai il
gas valandas (ypač turčių na- 

____  muose, kur visuomet būna ko- 
____  kie nors pokiliai), pasiduoti į- 

I variems nužeminimams, £Cy- ! 

t • venti kur palėpėse ar rusyse,

nų viešbučius ir $3.000 vestuvi
nius rublis, ne negalėjo.

Reikalauja $100.000.

nėj, L. M. D. “Aido” Choras bu
vo surengęs vakarų. Vaidino 
vieno veiksimo 
Vėliava“. O.

Josephine Dyer turėjo labai 
i nedorų uošvę Lizz.i Dyer, 5458 

'■Gomeli Avė. ir todėl iš jos rei- 
; kalauja $100.000 atlyginimo už 
suardymų jos šeimyniško gyve
nimo su senosios Dyer sūnumi 
R'iiHsel. su kuriuo, ji Relei uoš
ves turėjo persiskirti.

Ji teisme pasuke, kad jos uos-

dramą 
Dargi utė 

Kenstavičiukai dainavo, 
ant smuiko ir skambino 
Pabaigoj L.M.D. “Aido”
rų ir mišrus chorai padainavo 

j keletą dainelių. Žmonių buvo 
nedaug.

Tautų 
ir du 
grojo 

pianų, 
mote-

Smarkusis Roselendo komu
nistų vadas M. B., dar nelabai 
senai buvęs tautininku, bet juos 
palaidojęs nuėjo prie laisvama
nių 4 kp., kad ir tų kuopelę pa
laidojus. Norėtų jis palaidoti ir 
L.S.S. 137 kp. ir tuo tikslu jis 
visokiais budais pradėjo šmeižti 
d. P. Grigaitį, Naujienas ir vie
tinius socialistų veikėjus, kaip

rekojį, A. Grebelį ir kitus, kurie 
tik pritaria socialistams. Bet 
jo pastangos bus f veltos. Vietos 
žmonės gerai pažįsta minėtus 
draugus, o ir patį ponų grubo- 
rlų. — Pranas Grybas.

BRIDGEPORT

Tautininkų prakalbos.

Spalių 29 d. Mildos svetainėj, 
Liet. Tautinė Taryba buvo su
rengusi prakalbas, kuriose kal
bėjo p. Žiuris. Jis, matyt, turi 
gabumą kalbėti, tečiaus pati 
kalbos loma buvo perdaug pa
prasta, ištrinta: tauta, tautišku
mas, verksmai dėl lenkų savi- 
nimos Kosčiuškų ir k. Iš p. 
Žiuri©, kaipo inžinieriaus, buvo 
gulima tikėties ko-nors geres
nio.

Žmonių buvo 150 Aukų su
rinkta $250. —J. B. Aglinskas.

Namo tarnai organizuojasi

Užvakar Garrick teatre buvo 
didelis susirinkimas tikslu susi
organizuoti namų tarnų ir tar-

r- ..... iii ............................................

Pirmas ir Didžiausis Vilstijinis Binkis
Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St. Tarpe Morgan ir Racine Gatvių 

Chicago, 111.

n.oka už

padėtus 

pinigus.

3 n uos
Persiunčia 

pinigus 

j visas 

pasaulis 

dalis ir

A State Bank
Atlieka Visokius BankiniusAbelnai

Bankinės Valandos. Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų
Vakarais: SERED0MIS nuo 6-tos iki 8-tos vai.

SUBATOMIS: atdara per visą dieną iki 8 vai. vak.
Turtas Virsina $5,000,000,00.

Reikalus

imo turčiii stalo ir vaikščioti v
vien per užpakalines duris. Rei
kia tikėties, kad pagelba orga
nizacijos jie galės iškovoti ge
resnes darbo ir gyvenimo sąly
gas. kadangi dabar jaučiama di
delė stoka ypač tarnaičių, kurios 
pradėjo eiti į dirbtuves, kur ran
da geresnį uždarbį, trumpesnes 
darbo valandas ir šiaip būna 
liuosesnės.
Ir jie reikalauja pakėlimo algos.

Federalio grand jury spalių 
beriami© nariai pareikalavo.

$10 į dieną vieton dabartinių 
$3. Jie esą biznieriai, profesio
nalai ir k. ir jų biznis laike 
tarnavimo teisme labai nuken
čia, todėl jie negali dirbti val
džiai už $3 į dieną. Bet apie 
tai turi nuspręsti kongresas.

IŠPLĖŠĖ LIETUVIO SANKRO
VĄ.

Užpereitų naktį nežinomi plė
šikai įsilaužė per užpakalinį 
langų į Antano Martinkaus, 1922 
S. Ilalsted St. drapanų sankro
vų ir išnešė už apie $1.500 siu-

RŪPINSIS PAIMTI GATVEKA
RIUS MIESTO NUOSOVYBEN.

Miesto Tarybos transportai* i- 
ios komisija priėmė majoro 
Thompson© sumanymų paimti 
gatvekarius miesto nuosavybėn 
ir operuoti juos, imant po 5c 
už karterį, o iš pasidarius© pel
no paskui atmokėti gatvekarių 
kompanijai už gatvekarius. Ma 
noma, kad ir miesto taryba pri 
ims t<į pieną.

Bet pirm negu miestas galės 
išpirkti gatvekarius, dar turi, 
būti valstijos legislaturoj pra
vesti nauji įstatymai, kuriais 
butų leista išpirkti gatvekarius 
ir nustatyti už juos kainų. Tam 
mažiausiai ims pusantrų ar dvie 
jų metų laikų. Bet jeigu tokie 
įstatymai nebus priimti ir jei 
iegistatura leis vien, išpirkti gat
vekarius, jei ji leis tai padaryti, 
tai gal reiks laukti iki 1927 m., 
kada išsibaigia miesto sutartis 
su gatvekarių kompanija ir iki 
to laiko kompanija gali tiek iš
kelti kainų, kad miestas visai ne 
išsigalėtų paimti gatvekarių.

Jos noras išsipildė, bet...

Mrs. Mattnie Cappel, jauna 
| našlė iš New Orleans, susitiko
jaunų pardavėjų iš Cliicago, ku
ris girėsi savo turtais ir paketi
no ją vesti. Ji gi vien apie tur
tus ir sapnuodavus. Kada tasis 
sugryžęs į Chicago, gyveno pa
prastame kambaryj, ji gi atva
žiavus tuoj nusisamdę puikiau
siame viešbutyj $15 į dienų kam 
barį, paskui užsisakė už $3.000 
vestuvinius rubus ir tik laukė 
savo turtingojo pardavėjo. Bet 
jos čekiai pradėjo grįžti, vieš
bučiui nemokėta, o jos turtinga 
ais busimasis vyras nė nesiro
do. Siunčia vienų telegramą 
paskui kitą, bet jokio atsakymo

si labai lipšni,, tuoj pasidariusi 
tikra ragana ir persekiojusi jų 
ant kiekvieno žingsnio. Net ir 
naktį ji nebuvo liuosa nuo per
sekiojimų. Uošvė, taip pasta
tė veidrodį, kad visados iš savo 
kambario gidėj© matyti kas de
dasi marčios ir jos vyro kam
baryj ir reikalavo, kad kamba
rio durįs visuomet butų, atdaros, 
kad ji (uošvė) galėtų matyti ką 
ji daro su savo vyru. Pagalios 
ji prikalbino jos vyrų, o savo 
sūnų, visai nuo jMičios pasitrauk 
ti.

Bašo Jonas Mazola savo švo- 
geriams Juozui ir Jonui Bindo- 
kams, Chciagoje:

... Daug visokių vargų ga
vom panešti per tų nelaimingą 
svieto karų, ale išlikome visi gy
vi ir sveiki. Ir nuo musų krašto 
visi\yrai, kur buvo išimti į ka
rų, parėjo visi gyvi ir sveiki. - 
Dabar musų tėvynė yra va Ina 
pastojusi nuo visokių priešų, tik 
tai dar vis lenkai nor Lietuve 
pavergti ir įvesti senos gadynė.*- 
bajoriją ir baudžiavų. Lietuvos 
sūnus ginas nuo anų, ale vieni 
lietuviai vargiai valios atsilaiky
ti; jei nepadės Santarvė, Lietu
vai bus sunku išsilaikyti. Ale lig 
>-■•-<->1, aciit Amerikos |)ii£*oll>:i i it 
pono Vilsono tarimui Lietuva 

palieka atvalnyta nuo maskolių 
ir vokiečių jungo ir pradeda žy
dėti kaip jauna kvielkelė. Die
ve padėk Lietuvai atsiivalnyti 
aid visados nuo visokių svetinių

Pa® mus šie metai buvo labai 
lietingi, daug šieno supuvo, ale 
dabar tai pagada nors vasaro- 

»jams valyti. Tam čėsui sudiev.
— Jonas Mažoki.

II.
Ūtos, Panevėžio vals.Iš

Baso Pranui Žėkui, ilur^/n, S.
D., jo motina:

Panevėžys, 12. VIII. -
Univerriteto viršininkas be 

skatiko.

Evans,tone lapo areštuotas už 
prašinėjimų sankrovose pinigų 
W. II. Terry, buvęs per 20 me
tų viršininku agrikultūros mo
kyklos prie Minnesota universi
teto, iš kur pasitraukė 4 metai 
atgal ir gyveno iš universiteto 
duodamosios pensijos. Jis va
žiavo iš Mineapolis į Benton Har 
bor, bet Mihvaukee jį apvogta 
ir jis pėščias iš ten atėjęs, o čia 
bandė susirinkti pinigų nuvažia
vimui imis gimines j Benton

Viena bėda, ne bėda, bet dvi, 
trįs,..

Detektivų seržantas Frank 
Freemuth turi naujų bėdų. Ci-X 
viles tarnybos kotmisija jį ap^ 
kaltina, kad jis neprižiūrėjęs iš
tvirkimo sųlygų savo distrikte, 
kur jis turėjo persekioti pakly
dusias moteris ir rauti iš šak
nų ištvirkimų. Dabar patraukė 
jį teisman ir jo pati. Ji reika
lauja divorso, kadangi jos pri
siekti gyvenęs su tomis moteri
mis, kurių dorų daboti jis buvo 
paskirtas

Sufragisčių konvencija.

Vakar La Šalie viešbutyj pra
sidėjo Illinois Eąual Suffrage 
Association konvencija.

Konvencijoj dalyvauja kelios 
dešimt moterių, kurios rūpina
si pasirodyti pirmiausia savo 
rūbais, taip kad tų konvencijų 
tūli ii- vadina “moterų rūbų pa
roda’’.

Konvencija tęsis dvi dienas ir 
svarbiausiu klausimu bus kaip 
prisirengti prie Illinois konstitu
cinės konvencijos, kuri, tikima
si, suteiks moterims lygias bal
savimo teises.

Gydo Dievo pagelba.

Dabar lankosi Chicago j e Ja
mes Moore Hidkson iš Londono, 
kuris Dievo pagelba išgydęs pa
liegėlius. Daug paliegėlių atei
na pas jį, bet dar negirdėti, kad 
nors vieną butų išgydęs. Muigų 
gi surenkąs nemažai. K

Skaitykite ir Platinkite 
“N A IT .HUNAS”

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

Kviečia Chicagos Liet. Soc. Apšv. Kliubo Komitetas.

I- joms ro-arkliams po kojų - 
dės, kad privers pasigailėti ir, 
nešdamos ant rankų mažus vai 
kelius tikėjosi, kad paliuosuos 
ių mylimus sūnūs ir vyrus, ar
ba karą sustabdys. Bet veltui 
buvo jų ašaros. Karas liepsno
jus didyn. Kauno stotyj jau aš 
nitikau daugybę sužeistų vokie
čių ir rusų kareivių. Verkiau, 
kaip kuclikis, jų ^ailectmiias ir 

dagi apalRiiu regėdamas, kaip 
kiti jų nuo baisių žaizdų mirė. 
Bėgančių su vežimais buvo vi
si keliai nutvinę. Mat buvo pa
vojus Kaune. Karas prasidėjo 
ant rubežiaus. Vokiečiai uždarė 
gronyčią, iškėlė raudonas vė
liavas, padidino sargybą, kuri ir 
pradėjo muštis su rusais. Išti- 
karto rusai nustūmė vokiečius;

nuo prūsų žmonelių, už ką pas
kui teko atkentėti Lietuvos žmo
nėms. Ir taip manevravo beveik 
melus. Bet 1915 metais atsibrio 
vė pas Kauną. Žinoma, rusų va 
dai visur buvo papirkti, tai vo-

Bran-< kiečiam® buvo lengva kariauti, 
glausis Suirau! 'riek džiaugsmo, * 8 dienas kovėsi ties Kaunu ir 
sulaukus nuo jūsų laišką. Lai- 1 rūginčio 
mingi jus, gyvenę toli, nuo tų Kaunas 
audrų, kurios čia dejos. Mums viską palikusi, traukė į Vilnių 
čia gyvenantiems savo tėvynė 
je teko pamatyti daug daug L 
viso. Nemažai teko ir nukentėti. Į pabuvau 7 dienas, 
1918 m. gegužės men. pradžioj • skyrė į Rėžicų, 
iškilo Panevėžyj didelausias gai; Ten važiuodaimas užvažiavau j 
sras, pačiame vidurdienyj. Aš Bokiškį. Bei tuo laiku paėmė ir 

nebuvau namie; sudegė musų musų namus ir aš nebegalėjau 
namai ir viskas, kas tik juose ten pakliūti, nes Skapagiryj bu- 
buvo. Pasilikau dideliame var- vo frontas. Prie Dalikučių buvo 
ge, be pastogės, be duonos kas-1 dideli susirėmiįViai; daug žmo- 
no. Turėjau glausties prie sve- niu. žuvo. Ir apie Biriečius buvo 
timųjų. Petriukas per visą ka- mūšiai; apie Obelius buvo ap

kasai: vokiečių gale. Biliūnų so
džiaus, © musų gale Kreipsiu. 
Ir dabar žymus laukuose. Dau
gybė kapų buvo, bet dabar, kai 
vokiečiai traukėsi, jie savuosius 
išsikasė ir išsivežė, kilius į tė
vynę, kilus taip į kapines surin
ko. Dabar iš musų krašto 
kiečiai pasitraukė, bet 
Šiaulius jų dar daug yra.

Bolševikai buvo musų krašte 
4 ir pusę mėnesius, dabar jau jie 
ties Dinaburkii. Musų namai su
deginti. Nuo karo sudegė: Vir
bališkiai, Miliūnai, Bagdonai, 
Vežionįs. Krepšiai. Čipeliai, Mi
kniūnai ir daugybė kaimų toli
mesnių. Vokiečai mums vieną 
arklį nušovė; jie buvo apsikasę 
mitai} ulyčios gale; bundinin- 
kas važiavo iš stoikos naktį ru
sus nuvežęs. Vokiečiai suriko 
ir ėmė šaudyti, kol nušovė. Kitą 
arklį vokiečiai atėmė, tai gavo
me kurčią kumelę, kuri dar at
vedė kumelytę. Karvė buvo vie
na belikusi, bet dabar turime 
jau dvi. Vokiečiai mat daugiau 
nepalikdavo ant šeimynos kaip 
po vieną. Dabar kaive moka 
iki 5000 rub., arklys iki 10,(MM) 
rub., žinoma, geras. Rugių pū
das 35 rub., o pavasaryj buvo 
150 rub. Ir man reikėjo pirkti 
10 pūdų; jeigu ne geri žmoi’.ės 
paskolinę, butų tekę badu pa
stipti. Mat per tą karą daug 
žemės tėvas užleido dirbamais. 
Samdė ir bernus, ale negalėjo 
apdirbti, nes vokiečiai varė dar
bams į čekančiškį, Gindvihis, į 
Bagdonius, Jatkonis, o kitų so
džių žmones į kitus dvarus. Mat 
dvarų savininkai ir rusai buvo 
išbėgę nuo karo audros. Grū
dus ir visus kitus produktus vo
kiečiai rekvizavo, žmones bė
giojo, kavoj os. Per patį karą 
buvo apkasuose, o Gindvilių 
žmones buvo net į Panevėžį nu
varę dėl ka^-koki0 nesutikimo

i su gyventojais, o yįmČ su mote-

3 diena, 1915 met 
pasidavė. Kariuomenė

Ir aš 62 verstu kone bėgčia bė- 
ir gan smėlynais j Vilnių. Vilniuje 

, o paskui pa 
Vitebsko gub.

ro laikų buvo Rusijoj. Pereitais 
metais grįžo, o dabar ir vėl iš
važiavo ir jokios žinios apie jį 
neturiu. Dabar pirkau sau Utoje 
mažų namelį ir gyvenu vienų- 
vienų.

Dabar Lietuvoje jau kitoks 
gyvenimas negu buvo pirmiau. 
Esame }>asiiiuosavę nuo sveti
mo jungo, kurį tiek amžių ne
šėme. Užėjus įvairiems oku
pantams kentėjome taipgi ne
mažai. Ne vienas, o tūkstančiai 
musų žmonių turėjo bado kęsti 
ir mirti gyvendamas savo tėvų 
žemėje, kada visokie atėjūnai 
gyveno čia ir maitinosi kuopui- 
kiiausiai. Užėję bolševikai taip
gi baisiai mus vargino. Dabar 
gi, nors ir maža viso beturint, 
bet esame laisvi, nors kasdiena 
ir kas valanda tyko visokie gro
bikai išplėšti mums iškovotųjų 
brangių Ihiosybę. Bet dabar 
jau lietuviai tikrai suprato, kų 
reiškia liuosybė, todėl pasiryžę 
visi ginti siavo žemę nuo ir savo 
laisvę nuo visų, kas tik norėtų 
jų mums išplėšti...

Dabar sudieu. Širdingų svei
kinimų nuo dėdės ir dėdienės 
Petruokų ir nuo jų vaikų, Juo
zapo, Veronikos ir Agotos. Ra
šykite. Jūsų motina, R. Žėkienė.

Gal žinote kų apie Likienę ir 
jos sūnūs Juozapų ar Feliksą 
su Povilu. Praneškite.

III.
Iš Gindvilių, Kupiškio vaisė., 

Panevėžio apskr.
Rašo Povilui Varnonui, Chi

cago j jo brolis Jonas:
Gindviliai, rūgs. 29, 1919. — 

Pradėsiu nuo pasaulinio karo, 
km* taip ir mane per penkerius 
metus privargino. Mobilizacija 
buvo man 14 liepos, 1914 m. Dil
bom® ramiai laukus, ir vienoj 
rose. Važiuojant buvo nepa
prastų raginių. Motinos ir mo
ters vertė ligi apalpimo, melfc

vo- 
apie

ROZALIJA GUOKIENĖ
Šią dieną, lapkričio 1, sueina 
lygiai Inetai kaip pasimirė a.a. 
Rozalija Guokienė.

Ji pasimirė pernai, 1918 m.,

Su savo vyru nabašninkc bu
vo išgyvenusi penkis metus ir 
keturis mėnesius. Vyras pasili
ko su sūnumi Edvardu, 8-niy 
mėnesiu amžiaus.

Nabašninkė buvo labai iš
mintinga moteris, ir jos vyras 
jos labai gailisi ir negali už
miršti savo brangios pačiutės 
ir prietelkos.

Meldžiu ištarti amžina atil
sį už Rozalijos dūšia.

Nulindęs vyras
Mr. John (Juokas 

19*19 So. String S t r. 
 Chicago, III.

rimis. Tada viskas buvo duobė
se užkasama, ale ir daug išvogė. 
Javai buvo sušerti arkliams, o 
rugius suvežė į stirtas. Karei
viai pirmais metais pakorė Mi
koliūno Joną, užmušė Biliūnų 
sodžiaus Gurą. Ir daugiau už
mušė ir sužeidė. Per mūšius 
juos suvarė į kalėjimą, o rusai 
manydami, kad čia vokiečiai 
slapstosi, ėmė į tą klojimą šau- 
dvti. Kas dėjosi, sunku ir ap
rašyti.

Aš prabuvau visą laiką ant 
karo; f nelaisvę nepakliuvau. 
Jurgelio Povilas, Kazys Puro- 
niukas, Kazys Marcinkevičius, 
Pov. Parcbavičia buvo nelais
vėj; Marcinkevičiuko Petro ne
girdėti, o Petroniuko Povilo 
Skoropado tikrai nušovė per ka
rą. Daug invalidais, be kojų, be 
rankų grįžo; ašgi tik truputį į 
kairės kojos blauzdą granatos 
skeveldra sužeistas, o fronte bu
vau iki kovo mėnesiui 1918 m.

Interesna buvo kai prasidėjo 
peremirįjos. Eidavom pas aus
trus arba vokiečius ant vaišių į 
apkasus. Aš pats ir laišką per
daviau apkasuose austrų oficie- 
riui, kurs persiuntė į mumis. 
Išgėrėm romo aš sau, jienai 
sau. Ir tai tik antrą dieną po 
pereniirijos 1 Vakar dar gan
de armotos, tratėjo muškietai ir 
kulkasvaidžiai, o jau šiandien 
kalinime kai broliai... Tai vis
gi interesna. Atsitraukus nuo 
fronto dar tarnavau ant trauki
ni© Ukrainoj, raštinėj “po vo- 
Inomn naiinn,“ o dabar jau kili 
su žemę. ’

Kas užsiima pirklyba Lietu
voj, tai turi pinigų po kelias de
šimtis tūkstančių; žinoma, var
dyti jų negalima. Aš gi pinigo 
negalėjau niekur susitaupyti, 
tat jeigu reiktų griauti triobė- 
siai, kaip dabar kelsimės į vien
sėdžius, tai be pinigų bloga, nes 
rūmo |>erstatymas pareis 1500 
rub. Dengiau vieną pusę dieno- 
daržio stogo, užmokėjau 25 r. 
Taip brangu amatninikai, kad 
persikėlimui reikia apie 10,000 
rub. Parvažiuok, broli, mano. 
Momentas labai svarbus. O kas 
pinigų tnr, tam ir Lietuvoj A- 
mierika.

Babickas Kazys, Pedišius Ka
zys, Terebas Povilas ir Švieri- 
kas Puronas mirė. Purenąs An
tanas ir P. Marcinkevičius apsi
vedė. P. Vainauckas pasimirė, jo 
žmona liko viena su dvejetu vai
kų. Dabar mirė Kazys Keršu- 
lis Laukniškių ir paliko 18 tuk- 
stasčių rub. pinigais, šiuo tar
pu sudieu. Rašyk. — Jonas V.

Pastaba. Virbališkio vals
čiaus nebėra, mes prie Kupiški® 
dabar priklausome. J.
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Tat buvo ji!
Anton čeehov.

Verti K. A.

Oras buvo, sA jupis 
nepakenčiamas,.., 

Nuo šalčio Tvoros braškėjo, kad

• • |. dus aš buvau link mųivąrų, kai rjukalgis.
**"Ivoras link biuaių, ir jeigu, gar- raportuosiu,

' aš imčiau skaitjiuo-
| U jums visas lankutes ir žydei- net arkliai baidėsi, aš ir vežė- 
'kutfes, kiutoe avo laiku kabinosi jas pavirtova į ledų gabalus., 
man aut kaklo, tai užtikrinu dar ^aip bei taip, bet
jus, kad matematikoj pritruktų pereista-tykite' sau, puškelyje 

Prudrdcito prte viiiO jluU8 užklupo pūga.. Baltas_ Papasakokite mums 
ilors Hiotr k-unovič! — 
merginos.

Pnllcininlkas pasuko žl
Ifts UBUS, suprunkštė ir priHfejo: Rangaus karalystę.

- Tai buvo 1H43 m., kuomet j 
musų pid)wis stovėjo prie Oerts- 
tacliavo. I reikia jums pasaky
ti, gerbiamosios, kad žiema tais 
metais buvo neapsakomai žiau
ri: nepraeidavę nė vienos“ die
nos, kad sargybiniai nebūtų nu
šalę ausų nosių. Kaip prasi
dėjo speigas pabaigoj spalių, 
taip ir tęsėsi iki pat balandžio. 
Tuo laiku aš nebuvau tokis se
nis ir siLsikuprinęs, kaip dabar. 
Be paididžiavimo, buvau tie
sus, yt vilyčių, ir gražus, gražus. 
Eikvodavau aš pinigus be jokio 
atsižvelgimo, ir susukdavau il
sus, kap i..„.--------  t------
nei vienus oficieras. Reikėda-[P^ti... Vieną naktį, neužilgio 
vo man tik pamerkti akim, pti-, prieš Kalėdas, aš važiavau iš

ir išdidžiausi C.enstaehavo į Senelkių kaimą, 
avele pašilui tė tarnystės

to. kud ui buvau pulko udjuUui-;slli dėjo sl|kties rnU.liu,
tas, puikinu šokau maadrką ir 
turėjau puikiausią pačią, duok 

. O 
kokis aš buvau išdikėlis, jus ir 

’^ersistalyti sau negalite. Jei 
kur-nons-jMiviete ištikdavo mei
lišku intriga, jei žydui kas pei
sus nupešdavo, o lenkui — ba
jorui antausius išdaužydavo,— 
(ai taip visi ir žinodavo, kad ta
tai oficierio Vivertovo darbas.

BuvaiU adjutantu, man daug' 
prisieidavo basty Ii e s po pavie
tą; Tai važiiKMlavau avižų ir 
šieno pirkti, tai vesdavau par
duoti žydams išbrokytus arik- 
lius, bet, tankiausia, gerbiamo
sios, j(xiavau pas panaites arba I 

negalėdavo pa.lnryti Pas turtingus ponus kortomis

kai velnias prieš mišias, o vė- 
j jas dejavo, tarytum, iš jo kas 
I pačią butų paveržęs... J kokias 
.dešimtis mirtučių 
sniegu užnešė.

—Jūsų didenybė, mes 
klydome! — sako vežėjas.

iįh -***-wr
-** Ras klausiu aš/

keldiuno^
— Tai aš... nesibijok! - at

sako moteriškus balsas.
Aš ėmiau žingsniuoti durų 

linlk... Praėjo pora sekundų, ir 
aš pajutau, kaip dvi moters 
rankos, minkŠloH, kaip puokas, 
paMetS mano pečius.

— Aš myliu tave
brangesnis už gyvenimą, - 
rė skambantis moters balsas.

Karštas kvėpavimus palietė 
Užmiršęs pūgų.nnu stačios vci(1!}

pu-

isaMrik36*MKK*skiSi

Tu man
ta-

kabziiiau ranka liemenį... ri ko
kį liemenį! Tokias liemenis

— - Ak, trauk tave velnias! Ko g{1|j padaryti tik pagal
?, nežiūrėjai, kurdėl ’lftt, balvone

važiuojąs? Na, važiuok jau 
tiesiai, gal privažiuosiva kokį 
nors namų!

Na, važinėjamės — važinėja
mės, bastėmės — bastėmės, ir 
galų gale atsidūrėme, kai šian
dien atsimenu, prie grafo Bo-

judnti ūsais, — 
gražuolė virsdavo

©A DSC

speeialį užsakymą, vieną į d“ 
šimtį metų. Lobule, yt nute
kinta, karšta, cxenierinė, lyg 
vaiko kvėpavimas! Aš nebeiš- 
silaikiau, tvirtai suspaudžiau ją 
glibyj... Mudvejų lupos susilie 
jo i ilgą bučkį ir... prisiekiu vi- 
sn pasaulio inotermis, aš iki pal 
miilics neužmiršiu to bučkio.

Pulkininkas nutilo, išgėrė pu
sę stiklo vandens ir vėl pradė
jo:

Kada ant rytojaus aš pa
žiurėjau per langą, tai pan.a- 
čitui, kad pūga dar labiau pusi 
didino... Nieku bildu nebuvo 
galima y žinoti. Fricčjj vi<ą 
dieną-sėdėti pas užveizdą, lošti 
kortomis ir gerti. VakaYe aš 
vėl buvau tuščiame kambaryj, 
o apie pusnaktį glamonėjau pa-

ro vartų. Lenkai ar žydai man 
licdaro skirtumo, kai krienas 
po pietų, bet, reikia jums tiesą 
pasakyti, bajorai labai svetingi 
žmonės ir nėra karštesnių mo
terų, kai panaitės...

Mus įleido... Palis grafas tuo 
laiku gyveno Paryžiuj, ir mus 
priėmė jo užveizdėtojas, len
kas, Kazimieras Chapsinskis. 
Atsimenu, nepraėjo dar ne va
landos. kaip aš’ sėdėjau užveiz- 
dos namuose, flirtavau su jo 
pačia, geriau ir lo.šiau korto
mis. Išlošaiu dvidešimts pen
kis rublius, prisigėriau ir pasi-

Kadangi už- kėlė ir tylėdamas pradėjo vaik-

t ės. jeigu ne meile, lai gal im
čiau pastijjęs iš nuobodumo. 
Bučiau visai nusigėręs.

Pulkintinkas atisiduso, pasi-

■M**
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Subata, Lapkričio 1 d., 1919
M

F». CONRAD
k LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

eiųsdaiini laišką, pasiųskite ir savo paveikslų, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems pavęikslanis. Trcutoaine: pagrobus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, farnilijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1. |i
Atidura Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki G vakare.

Utarninkais, Scredomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 8 ryto 

iki G vakare.

prašiau nakvinės. 
veizdos namuose 
kaus kambario,

nebuvo 
tai mane

lie-

- nesibijote piktų dva 
s,ų? — užklausė užveizda, įves
damas mane į nedidelį kamba
rį, kuris buvo sale didelės sa-

ntn-HTirnaa

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

sfja.nevirinirnas pilvelio, nuslabnCjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubęžių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. 'Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksi* pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras!

SALUTARAS .
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. ChicagU,

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant (8u vienytą Vatolijų knip pima

*

SIUNČIA PINIGUS | UETUVį

to

III

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros

Visuomet Pas Mus Krau
tuvėje po Ranka Siutai 
ir Overkotai Naujausios 

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

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

The Bridgeport Clottung Co.

- Negi čia yra piktų dvasių? 
paklaustai, aš ir mano žc- 

(1/ li praskambėjo tuščioje sa- 
l«j-

246-48 S. HALSTED STREET
■ «*^*^»—*——■ ■■— ■■ m i ■■■ — ——

K. MICHALAUSK1S
LAIKRODININKAS IR

AUK8ORIUS

kas, bet man rodosi, kad ši
lą viela yra labai patogi pik
toms dvasioms“. ,

Aš gerokai buvoti įpilęs už 
knlnieriaus ir jaučiaus girtas c- 
sąs, kai šimtas šiaučių. Bot gir
dint tuos žodžius, mane šaltas 
prakaitas išpylė. Trauk vel
niai. geriau turėti reikalų su 
šimtu čerkesų, negut su viena 
pikta dvasia! Bet nebuvo kas 
veliji, aš nusirengiau ir atsi
guliau... Žvakė labai silpnai 
apšvietė kambarį, o ant sienų, 
galite sau pcrsislatyti, kabojo 
bočių ir prabočių paveikslai, 
senoviški ginklai, medžioklės 
įnagiai ir kiloki fantasmagori
ja... Viešpatavo kapų tyla, tik 
kaimyniniame kambaryj bruz
dėjo pelės ir tratėjo seni ra
kandai. O už“ lango dėjosi kas 
tai nepaprasto... Vėjas dūko,“ 
medžiai linko iki žemės ir ūžė; 
kas-lai tuibut, langinyčia la i
te į langų. Pridėkite prie viso 
to ir tą apsireiškimą, kad ma-

ščioti po kambarį.
— Bet... kas toliau? — ne

kantriai paklausė viena panai- v* '' i 1nų.
— Nieko. Ant rytojaus aš 

jau važiavau narnų link.
Bet... kas buvo ta mote

ris? — dro vedamos paklausė 
panaitės.

— Suprantama, kas!
Nieko nesuprantama...
Tai buvo mano pati...

Visos trįs panelės pašoko lyg 
nuo žarijų.

— Tai yra... kaip tai? — pa
klausė jos.

Ak, Viešpatie, kas čia ne
suprantamo? — nepatenkin
tai tarė pulkininkas ir trukte
lėjo pečius. — Juk aš, regis, 
pakankamai aiškiai kalbėjau! 
Važiavau aš į Ševclkus su pa
čia... Nakvojo jinai tuščiame 
name, kaimyniniame kamba
ryj... Labai aišku!

Hnuh ..—-sumurmėjo pa
neles; nuleisdamos rankas. — 
Pradėjote gerai, o užbaigėte — 
dievai žino kaip... Pati... Atleis
kite, bet tai juk neįdomu ir... 
suvis negudriai.

— Keista! Vadinasi, jums 
norėtųsi, kad tai butų buvusi ne 
mano pati, o koki nors pašali
nė moteris! Ak, panaitės, pa
naitės! Jeigu jus dabar taip 
galvojate, tai ką jus kalbėsite,

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

•Kt.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banks Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted SI.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojamn, kad jųsų. pinigai yra saugiai padėti ir bus 
Išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekamo visokius Ban
kinius reikalus.
Batikos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Uturninko ir Subalos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRĖNZA, Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI;
ANTANAS BROŽTS JONAS KROTKAS ‘
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKlEVViGZ JUSTIN MACKEW1CII
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Užlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimas — laikro
džių, lenciūgėlių, šliubinių žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu’ ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Liberty Bondaus priimam pilna kaina.
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

kas, ir visokiuflublHcrinius (laikius.
Mes taipgi turime dhktarą, kuris egzaminuoja^ akis ir prirenka 

akihius.

K. NUOLATOS
3803 S. Morgan St 

Chicago, III.

i, 11 n it n ■>

Panelės susikonfuzijo ir mi
no galva sukosi, o su ja ir vi-; tilo. Jos pasiputė, 
sas pasaulis... Kuomet mano la-[ir pradėjo garsiai 
va keliasi į orą ir skrenda. Kad i Vakarienes jos visai nevalgė 
sumažinus savo baimę, aš pir-Įtik minkė iš duonos kamuok' 
moj vietoj užpilčiau šviesą, nes liūs, 
tuščiame kambaryj prie švie-| 
sos yra daug baisiau, negtit tam 
soj.... ’

Trįs merginos, kurios klau-'toki užbaiga? 
sėsi pulkininko pasakojimo, imc pasakojime 
priartino savo krėslus arčiau jo koktu! 
ir įsmeigė savo akiš j jį. I — Pradėjote

susiraukė 
žiovauti...

— Ne, tai dagi... negražu! —* 
nebesusilaikė viena iš jų. — 
Kam reikėjo ir pasakoti, jeigu 

Nieko gero ta- 
ir nėra... NcJl

nepaisant mano ir

na,na...aš pasijuo-

Apsauga Padėliams Pinigams 
SEcuRiTY Bank

Milwaukee Avė. cor; Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

D
2)
3)
4)

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
n ea t i dėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

DR M D. YAMPOLSKY
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue

Telephone Pullman 452
Residcnce 11147 Michigan Avė.

u Tel. Pullman 3599

Ar jieškai
DARBO?==

Skaityk
kasdien

NAUJIENAS

ir tėmyk

skyrių

#A7UlW<*

taip indonuai 
ulkininkas, —' ir... staiga nutrauktee... 
pastaugti už- dure kita.- Pasityoiojįimas 

migti, miegas bego nuo nianęs. dangau nieko. 
Tai man Rodėsi, kad vagįs len-1 —
<la per langą, tai girdėjosi kie-'kiau... j........- ,....... r..........

Į— Nepykite, pattdės, aš juo- 
kad kas tai liečia mano kais tai pasakiau. T'ai buvo ne 
žodžiu sakant, vaidinosi mano pati, o pati tlžveizdos...

no tai šnabždėjimas, tai vėl ro-

iiim^ i iw -!■.. I
| visokios baidyklės, kas atsitin- 
[ka su kiekvienu, 
i lunką pergyveni i

kuriam tik 
nervišką įlem 
sau persisla- 

' Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu-1 ty t i, tarp įvairių garsų aš aiš- 
vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavip įkiai nugirdau pantaplių šlepe- 

ir.nimą. Klausaus — ir ką jus 
manote? girdžiu, kas lai pri
eina prie durų, kosi j a ir atida*

prie

kirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pa 
nėse duobėse ar lotuose, kurie patsidueida pųo $50 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užVėizdų ypatiš 
kai ar telefonu Willow Springs 20-R.
lllllllllllllHlilIMlM rojas-

• Taip?!
Panelės tuoj palinksmėjo, jų 

akvse sužibo šviesta...
Jos prisiartino

n i nko, girdė jį vynu ir tuo pa
čiu laiku uždavinėjo įvairiau
sių klausimų. Nuobodumas 
praėjo, greit dingo ir vaka
rienė, 

■ lėliu apetitu.
nes- paneles valgė su d L*

VIKNATINIS REOIBTRUOTAB RUSAS APT1EKORIU8 ANT BRIDGBPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai auksu rCmuose nuo $8.00 Ir an« 
gSčiau. Sidabro rčmuo^r nfio $1.00 Ir 
nupūčiau. Pritaikome akinius tildyk*. 
Atminkit: Galvos eopėjimas, nervišku
mas, akių ekaudljimtu, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais jvairlų ligų, kurios B a- 
)i būti pralalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimą* uždykų; jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o Jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai iitdykų. Atmink, kad mea kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M< MBSIHOFF, Bkspertas O»Uka*.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau *P- 
tiekonus Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokias rusišku* vaistu*. Al rekomenduoju tik1 GERUS daktaru*. Ai esu 
dranga* itnonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.
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Reikia
darbininkų
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Plieno liejyklų darbi 
ninku streikas.l

Butų klaiidnga numyli, kad 
plieno liejyklų darbininkų strei
kas yra vien tik kova su Plieno 
Trustu. Tie streikininkai kovo
ja prieš organizuotų kapitalų, 
kurio plieno trustas yra tik dali
mi. O kati tai yra tiesa, parodo 
ir tas faktus, jog kapitalas atvi
rai teikia plieno kompanijoms 
didelės paspirties.

Komisija apsaugojimui pirk- 
lybos reikalų. Fabrikantų Asso- 
ciacija, (avilės Lygos, Apsau
gos Asociacijos ir kapitalistų 
presą vienijasi su civilėmis ir 
militarinėmis j jėgomis, o taipgi 
Teisingumo Departamentu, i- 
dant bendromis spėkomis gynus 
konųjunijos reikalus ir tuo bu- 
du sutriuškinus streikų ir par- 
bloškus darbininkų organizaci
jų.

Kapitalistų spauda mirga be
gėdiškiausiais melais ir faktų 
kraipymais; Apsaugos Aspcia- 
cijos, CivilS Lyga ir Garbčs Le
gionas tveriąs gųsdinimu ir ki
tų neteisėtų įmonių, civilės val
džios viršininkai esti palankus 
kompanijos įrankiai. Gi tuo pa
čiu laiku teisingumo departa
mento agentai ir militaris auto
ritetas nepaisydami jokių teisių 
ir laisvės (o tai yra ženklas mi- 
litariznio) brutaliai ir nuož
miai naudoja prievartų streiko 
apimtose vietose.

Šių kovų, iš vienos puses, ve
da ne vien tik plieno kompani
jos, o ir visas organizuotas kapi
talas; tolygiai, iš kitos pusės, 
stoja ne vien tik plieno liejyklų 
darbininkai, bet visi organizuo
ti darbininkai. Visi darbininkai

! tuose reifts kapitalistų pusę.
Musų valdžia yra kapitalistų 

valdžia, užtat ji ir teikia kapita
listams paspirties. Kolei darbi
ninkai nepriduos didelės svar
bos politinei galiai arba stačiai 
ignoruos jų, toliai jų streikai 
bus triuškinami spėka ir jų or
ganizacijos griaunamos. Jeigu 
darbininkai norėtų, — jie galė
tu išsirinkti tokių valdžių, kuri 
teiktų jiems paspirties kovoj su 
kapitalistais.

Kuomet darbininkai supras 
šiuos paprastus faktus, tai jie 
organizuosis ne vien tik indus
trijos srityj, bet ir jx>litikos. Jų 
industrinės ir politinės organi
zacijos papildys viena kitą ir pa 
lengvins vesti kovą su bendru 
priešininku. Tąsyk politinė galia 
liateks darbininkų rankosna. O 
kada ji) rankose bu» poltinė ga
lia, tada lengva bus paimti sa
vo kontrolėn privatinį turtų ir 
imlustrijų ir tuo keliu padaryti 
galas kapitalizmui su visomj»- jo 
neteisybėmis, naudojamais ir 
industriniais konfliktais.

Streikininkus neprivalo ste
binti atviras ir brutalia valdžios 
antagonizmas. Keikia atminti, 
kad tai nėra paprastas streikas, 
bet metimas kapitalui pirštines 
ir grasinimas jo gyvybei. Tatai 
yra ge nimas darbininkų teisių ir 
kova už didesnę galią.

Jungtinių Valstijų Socialistai 
šioj kovoj pilnai stoja streikinin 
kų pusėj. Kovoj už teises ir ge
resnes gyvenimo sąlygas mes to 
lei remsime juos, kolei jie ne 
laimės.

Ir ta pergalė, jeigu darbinin
kai tinkamai ją supras ir ap- 
vertins, pažymės pradžių Ame
rikos darbininkų žengime link

— Otto Branstetter.

Socialistų Partija numano ta- Mokslo Žinios.

MU

I Saugokite Savo Akto I
^.1 I Hll» * « I Ina ■■ .1
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tyt gražiausių VokįMijpa dalį: 'tas ir teisiamas pradžioj rugsė- 
Orlaivis turi visus įtasymus ap* jo, charakterizuoja tų areštavi- 
saugojimui pasažierių ir oriai- mą ir bylų sekančiai: čia bekal- 
vio nuo oro pasekmių ir nuo vi- bant kun. Mockui jis vietos kle- 
šokių netikėtų kelionėj nema- rikalų ir kunigijos pastango- 
lonybių. Pasažieriai galės nau- mfe likosi areštuotas už skel- 
doties ir orlaivyj esančiu bevieli- bimų kunigijai nepatinkamos 

Pasiru- teisybės. Policija užgriebė ma- 
galėtų pįjną paveikslamls rodyt ir ste- 

* tu 4211 __

L

gf GYVASAI REIKALAS

nio telegrafo aparatu.
pinta, kad pasužieriui
Išimti pakankami^ daiktų su reoskopiškus paveikslus. ;

Teismo išklausinėjimas buvor“Apysenio ir man prisieis trupu- 
žinoma, 17 dienų rugsėjo.

avim.
Kelionė orlapMiu, 

brangesnė bus negu 
geležinkeliu arba laivu, bet tur- 
tingiemsieims pakenčiama. Už 
kelionę nuo Berlino (Spaudau 
yra kaap Berlino priemiestis) 
iki Fieldrichshafen — 600 kilo
metrų — reikės mokėti 300 mar 
kių, taigi kolone orlaiviais at
sieis sulyginant nebrangiai, nes 
kelione orlaivis, kolkas, visur 
yra brangesnė negu kitokiais 
budais^ Orlaivis gali lėkti po 
125 kilometrus valandoje laiko. 
Orlaivis priima pervežimui daik 
tus ir laiškus.

Su pttvelininnt S. L. A. Nario

Rašo Jūsų Laimė

keliaujant

MOTERS IR K AZYR AVIMAS.

Mockų gy
nė advokatas F. J. Bagočius iš 
Bostono.

Kadangi vietos valdžia yra į- 
tekmėj Kolumbo vyčių ir su- 
plenavo Mockų būtinai uždary
ti kalėjime, kad kitur neskelb
tų žmonėms teisybės, teisėjas, 
būdamas tų pačių klerikalų ša
lininkas, suprantama, minėtų 
plonų norėjo išpildyti; jis užsi
spyrė Mockų uždaryti dviems 
metams kalėjiman prie sunkių 
darbų. Ir už kų? Už kritika
vimų katalikų ir abelnai visų 
kitų tikėjimų. Žinoma, kad lai
svę žodžio pripažįsta šios šalies 
konstitucija. Maine’o valstijos 
konstitucija negali prieštarauti 
fed'cralei konstitucijai, o tęgiaus 
juodvarniai kėsinosi laužyt ša-

organizuoto kapitalo ir organi
zuoto darbo mes visomis jiego- 
mis remiame darbininkus. Mu
sų spauda, musų kalbėtojai vi
suomet ir visur yra pasirengę 
teikti paspirties streikininkų 
komitetams.

Kitaip mes ne negalime. elg- 
ties. Musų organizacija stoja 
už darbininkų klasės reikalus ir 
laikosi tos nuomonės, kad rei
kalinga nuoalt kovoti už darbi
ninkų būvio pagerinimų ir ga
vimų jiems daugiau teisių ir

RAŠO ŠERNAS

NAUJAS GREITASIS ZEPPE- 
LINO ORLAIVIS.

Iš kitos pusės, musų Įjolitinė 
organizacija, kuri stoja už galu
tinį darbininkų laimėjimų, skai
to reikalinga atkreipti streiki
ninkų domų į tų faktų, kuris 
jau ne kartų buvo nurodomas.

Kiekviena kapitalistinė vald
žia atstovauja didturčių intere- 

"'sus. Kolei darbininkai nebal
suos arba balsuos už kapitalistų 
kandidtus, tolei išrinktieji val
dininkai industriniuose konflik-

Naujai įsisteigusi Vokietijoj 
susinešimains orlaivių kompa
nija “Zeppelin“ pasidirbdino 
naujų milžiniškų orlaivį “Bo- 
densce“, susinėsi nuims tarp 
Spaudau ir didžiausios Vokieti
joj orlaivių stoties Friedrich- 
shafen, su sustojimu Muenche- 
ne. Tam kompanija pasidirb
dino 20,000 kubinių metrų 
Zeppelino pagerintų orlaivį 120 
metrų ilgų, galintį pakelti iki 
120,000 kilogramų sunkenybę. 
Valtįs turi visus reikalingus ke
liaujantiems įtaisymus, su pa
togiomis sėdynėmis ir kitokiais 
rakandais, kambarius 20 kelei-

įrengtų valgomąjį kambarį. Pa- 
sažieriai apsaugoti nuo balado- 
nes ir ugniaviečių durnų. Va
žiuojantis nuo viršaus galės ma-

Nariai Cook County 1‘cal Estatc Board
& Chicago Board of Undcrvvriters.

A. Pctratis S. L. Fabijonas

A. PETRAT19 & CO.
Real Estate Brokers

Managers
EUKOPEAN AMERICAN BUREAU

3249 South Halsted St., Chicago, III..
UŽKVIEčIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par

duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurhiti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržiūrime abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant morlgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų, 
rtarninkc, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 ])t> piety.
Telefonas Boulcvard 6tL

| Moters mėgsta, rizikuoti, mė- 
I gsta jos ir moka teisybę gerai 
paslėpti, genaus net negu vyrai; lies įstatymus ir grūsti žmogų 
tar jos turėtų mėgti ir turėtų 
turėt gabumo prie kazynavimo. 
Kad jos mėgsta riziką ir mėgs
ta lošimų, to nieks negali užgin

I ti, bet apie tikrų gabumų jų 
prie kazynavimo reikia labai abe 
joti, nes jos nemėgsta dariu) rei
kalaujančio proto įtempimo, o 
kazyros kartais to reikliau j a. 
Tarp moterų yra daug kazyr- 
ninkių, mėgstančių kazyravimų, 
bet sumaningų kazyrninkių 
tarp jų nėra; jeigu kur tokių at 
siranda, tai vien kaipo išėmi
mas. Tų patį maž-daug apie 
moterų, gabumų sako ir angliš
kus jų budo ir palinkimų tyri
nėtojas; rašytojas H. G. Taite. 
Jis sako, kad gerai tėmijęs ka- 
zyruojančios moteris, bet ne
patikęs nei vienos tikrai ga
bios, protaujančios kazyrninkės, 
nes moters apie tų patį daiktų 
negali ilgai protauti, jų protas 
greitai pailsta. Moters papras
tai greitai užmiršta, kokios ka
zyros jau išėjo, arba kokios dar 
liko ir turės išeiti. Ypač tru
pus išleidžia visai be apsisvars- 
Inno, išleidžifi pergreitai. Ne
moka jos ištaikyti įtemptų pro
tų ir šaltų kraujų per visų loši
mo laikų. Tokius priešus vy
rams yra labai lengva įveikti, 
nes jie geriau apsiskaito. Kodėl 
moters, nors šiaip daugelyj ki
tų dalykų vyrus pralenkia, prie 
kazyrų gabumo neturi, Taite 
nepasako, paduoda vien patį fak 1 
tų.

kalėjiman už kritikavimų įstai
gos, kuri nėra šalies konstitu
cijos pripažinta už šalies įstai
gų*

Tais faktais remdamasis Moc 
kaus apgynėjas Bagočius išrei
kalavo, kad byla butų leista 
augštesniajam teismui perna- 
grinėti.

Todelgi , draugai, subruskit 
visi: pavieniai, draugijos bei 
kuopos1 — aukaukit kiek kas iš- 
sigalit vedimui kun. Mockaus 
bylos.

Apart kun. Mockaus bylos 
Rumford, Maine, da yra dvi ga
na svarbios bylos vedamos Chi- 
cagoj ir Ciceroj.

Chicagoj — suorganizuotų 
klerilkališkų fanatikų gauja už
puolė ir sumušė vienų iš įžy
miausių laisvamanių ir visuo
menės veikėjų advokatų F. J. 
Bagočių.

tėlj pasikalbėti apie gyvų j į rei
kalų. Nekuriems musų žmo
nėms dar Vis neaišku, kas tai y- 
ra gyvasai reikalas. Gyvasai 
musų reikalas yra tas pats, kas 
yra pati gamta. Mes žinom kaip 
gamta veikia savo darbų: šitai 
žiema, pavasaris, vasara, ir vėl 
ruduo; kiekvienam periode mes 
matom kaip gamta maino ru
blis visų daiktų. Imkimje pava
sario metų*, kuomet sniegas pra
deda tirptiį kalnelių viršūnės, 
iškišusius savo apnuogintas ku
pras iš po sniego, pradeda žmo
nėms rodyti savo šypsų, naujais 
žalias sprogstančiais diegeliais, 
vėliau sniegui visiškai sunykus, 
pradeda medžiai nuogas per 
žiemų kentusias šakas, atsiran
da paukšteliai, net gamta tarsi 
šypsosi, nei tas mažas kūdikė
lis lopšyje, kuris dar nesuspėjo 
susipažinti kas pasaulyje gero 
nei kas blogo, o jau duoda sa
vo šypsų kožnam kas jį malo
niai pakalbina. Ar tad butų 
geros širdies žmogus, ar žmo
gus su blogais palinkimais, jis 
visiems lygiai maloniai šypsosi. 
Taip ir pavasaris yra malonus, 
ir visiems lygiai savo malonu
mų teikia. Bet jeigu tas pava
saris nesikeistų į kitų formų, jis 
mums nusibostų, mes pradėtu- 
mėm jo nepakęsti, pamatytu- 
mėm, kad vienu gražumu mes 
negalim gyventi, negalim užsi-

nekaltu mylimu kūdikėliu, mei
liai žiūrinčiu tėvams į akis. Ar
ti turtingas. Dar rodos tiktai 
jau, ka tas viskas reiškia? 'lai 
yra Gyvasai reikalas.

Bet ar visiems mums pasise
ka sulaukti tų jaunystėje sva
jotų kiltųjų tikslų. Iš patyri- 
rimo žinome, kad retas besi
rūpindami, besivaržydami su 
gyvenimu sučėdijam keletu do
lerių juodai dienai, bet tokių 
kapitalų, negalim susidėti, kad 
gyvenimas butų pilnai aprūpin
tas. Kol sveikas, drūtas žmo
gus, tol uždirba pragyvenimų, 
bet nelaimei ištikus, susirgus ar 
susižiedus ant besigydymo ir 
pragyvenimo neuždirbant pei; 
keletu mėnesių greitai sandėlis 
išsisemia, o ypatingai jeigu žino 
gus turi keletu šeimynos. Mat 
šioje šalyje mes gyvename to
kiose aplinkybėse, kad ant ūkio 
mums niekas neužauga. Ką rei
kalaujama ant stalo turėti vis
as turi būti nuperkama ir tai 
reikia mokėti labai brangiai; 
tai žmogus šeimininkas ap
leidęs darbą, ar susirgęs ir ne
pajunta, kaip keletas šimtinių

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

Gydymas visų akių, au*ų no- 
siev ir gerkles ligų. Po priežiūra 

I specialisto. U-
tarntnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekęs 
t Tėmykite j mano parašą. •

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

T

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Kovon su klerikalų 
juodašimčiais!

Neleiskime jiems persekioti 
musų draugus.

Draugai laisvę mylintįs! Dar 
kartų mes kreipiamės į jtis. 
Kreipiamus tuo pačiu seniu bet 
visuomet nmms nauju klausi 
mu: ar Idisim.e įsigalėti kleri
kalams? Ar leisime, kad jų su 
kurstytos davatkos ir profesio
naliai mušeikos užpuldinėtų 
musų rengiamas prakalbas, 
muštų musų kalbėtojus ir areš
tuotų juos? Ar leisime, kad 
niekad nepasotinamasai slibi
nas prarytų ir tas laisves, kurias 
mums garantuoja Jungtinių 
Valstijų konstitucija? žodžiu, 
ar leisime klerikalams būti mu 
sų visuomenės viešpačiais?

Ne, tai negalima. Žinome gi 
kų visa tai reikštų!

Klerikalai jau kėsinasi ant 
musų. Jau buvo užpultas Moc
kus, Bagočius, Kučinskas ir ki
ti musų kalbėtojai: Negana to, 
tie. juodieji atžhgaVdiviad pasi
rūpino, kad! Mockus Rumford, 
Me., butų areštuotas ir įkalin
tas. Jie, kad sumanytų; tą 
žmogų vigai nušluotų nuo mu
sų že»mėH. Taip jisai įgriso juo- 

’diesiems lietuvių klerikalams. 
I Kaip baisi jiems laisvoji min- 
i lis, kurių skelbia Lietuvių Lais- 
|Viimanių Federacija.
' Rumford, Maine, ii raugai, 
kur kiuii Mockus buvo arcšluo-

Drg. T. J. Kučinskas, ATdo’s 
universiteto studentas, buvo a- 
reštuolas Ciceroj, kur Cicero 
miesto valdžia iš vieno su lietu
viais klerikalais užgynė laisva
maniams laikyti prakalbas Ci
ceroj.

Šitos visos trįs bylos reika
lauja baisiai daug pinigų, o Lie
tuvių Laisvamanij Apsigynimo 
Fondas veik tuščias.

Todėl, draugai dar kartų at- 
sišaukiam į Jus prašydami au
kų į L. L. Aps. Fondų. Lietu
vių L. A. Fondas yra po kontro
le Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos. L. L. F. išduos atskai
tų kas mėnesį per savo oficiali 
organų “Kardij” per kitus lai
kraščius, katrie prijaučiu kovai 
už žodžio laisve.

Pavienės ypalos bei draugi
jos, kurios aukos nemažiau 1 
dol., tų visų pilni vardai tilps L. 
L. T. atskaitoj.

Visos aukos turbūt siunčia-

kius bei Money orderius reikia 
išpirkti vardu “Kardas” — taip
gi laiškai reikia adresuot seka
mai: “Kardas”, 1443 N. Paulina 
St., Chicago, III.

Pavieniai draugai bei drau
gijos nuoširdžiai prašomi pa
remti L. L. Apskr. Fondų su au
komis.

Draugiškai, lietuvių Laisva
manių Federacijos Valdyba:

Sekr. Julius Mickevičius, 
Adm, AL Ambrazevičius, 
Ižd. Siip. Danilevičius.

DR. VAITUŠH, O. D.

LIETUVIS.
AKIŲ SPECIALISTAS 
esi nervuotas, skauda galvų,Ar

kreivos akis, trumparegyste, toli- 
rvgystė arba sukasi galva vnžitio- 
Jiant strytkariu; siuvant arba 
skaitant; arba kiti keblumai vis 
paeina nuo silpnu akiu. Egzami
nuoju akis ir teisingai prirenki! 
akinius. Ypatingų domų atkrei
piamo i vaikus einančius į mo
kyklų.

Valandos: nuo 12 iki 8 v. y. Ne
dėlioj nuo lt) iki 1 vai.

Ofisas: 1553 We»t 47 St., kam
pan Ashland Avė; Tcl; Drover 9660 

I I. ■■■

kvepėjimu. Kaip greitai su- 
prastumėm, kad tos žavejan- 
čios pavasario grožybės mums 
nelėmė nieko* kito, kaip tik iš
nykimų, taip greit nupullumėm 
dvasioje ir pradėtumėm melsti 

kad kuogreičiausiai 
priartintų

rudenį, kad ga
iluti gamtos dovanas,

Kas reikia daryli, kad žmo
gui ištikus nelaimei, galima 
butų lengviau praleisti tų ne
laimę, jus turit dabar kol esa
te sveiki apie tai pagalvoti.

štai yra organizacija Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje, 
kur jums duos pagelbos rankų 
laike nelaimės. Kol sveikas, kol 
jaunas apsirūpink ateičia, mo
kėdamas po keletu centų į mė
nesį, o laike ligos gausi pašelpų, 
su kuria lengvai galėsi apmo
kėti daktarui ir gyduoles nusi
pirkti; dar keletas centų gali at
likti maistui, kuomet turi dak- 
tari&ra pagelbų, tu žinai, kad

vaasrą, ir i tau* sveikata* *grsičiati' g*li~lMiti
dievų, 
mums 
potam 

lėtumėm 
nuo medžių ir nuo dirvonų, iš
žemės, palaikymui' savo gyvas
čių, pasilikti egzistencija, ir per 
žiemų kantriai laukti linksmo 
pavasario dienelių. Ot, tai šitai 
mes turime trumputėlį pavyzdį 
gyvojo reikalo, gyvasis reika
las, tai yra dienos klausimas, 
kurį sutinkame kožnojc musų 
gyvenimo dienoje.

Prisižiūrėję į gamtų kaip ji 
maino savo rubus, ir ttioimi la
vina mus, padaro gyvenimų in- 
domiu, suteikia mums viltį, ry
tojaus dienos, paskatina prie lū
kesčio ateinančio sezono, taip y- 
ra if su Ūminis pačiais. Mes 
nuo pat užgimimo iki mirčiai 
begyvendami keičiamės, mes ir 
nepajuntani kaip iš nekalto kū
dikėlio išaugam tvirtais vyrais 
ir moterims, svajojančiais apie 
ankšti s prakilnius idealus — 
vieni apie pasiekimų aukšto ne
mirtino vardo, kiti manom tap
ti turtingais. Dar rodos tiktai 
metai, dveji praslinko nuo to lai
ko, kada su savo gyvenimo 
draugu, ar drauge linksmi laks
tėme po žaliąjį lauką, kaip kad 
paprastai yra pas nevedusius
jaunuosius, kaip štai dabar jau 307 W. 30th Street, 
stovi priešais akis lopšelis su New York, N. Y.

sugražinama, negu kad neturė
tum tokios.

Susivienijimas Lietuviu Abe. 
rikoje moka tris laipsnius Ilgo-

$12.00 savaitėje ir turi keturis 
laipsnius apsaugos nariui pasi
mirus jo moteris ar jos vyras 
gauna $150.00, $300.00, $600.00 
ir net $1,000.00 Jeigu dar ne
priklausai prie šios organizaci
jos, tai tuojaus prisirašyk. Kuo 
jaunesnis prisirašysi, tuo ma
žiau mokėsi. Jeigu penkiolikai 
tūkstančių lietuvių yra reikalin
ga susišelpimo organizacija, to
kia kaip Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, tai tau brolau ir 
sesute ir yra būtinai reikalinga 
ir atsakanti

Jeigu nežinai kaip prsirašyti, 
tai kreipkis prie vielines kuo
pos viršininkų, sekretoriaus, 
pirmininko, iždininko ar orga
nizatoriaus informacijos, kaip 
galima prisirašyti, kiek reikės 
mokėti ir kiek gali gauti. Jei
gu ten nėra kuopos, kur Tams- 
sta gyveni, tai kreipkis laišku 
tiesiai prie Centro Sekretoriaus, 
prašydamas informacijų šiuomi 
adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF 

AMERICA

Bridgeport Phinting & Hardware Company į (Not inc.).
I Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 

naviino.
Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sienine popiera, stik

las, geležiniai tavorai ir tt.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto. 

• 3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

SERGANTI ŽMONES
į Gydoma chroninės ligos.. Pilna dlagnoza Scrum dėl pri- 

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dcl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
f ant Durų, Lentų; Rėmų ir Stogams Po p i erų;

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARU BROS. WRECKING< CO.,

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

f

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28- metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

doromis nuo 9—2 no piet., ,
Telepfione Yards 087

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 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: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, * 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

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

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

r Phone Pullman 621
DR. LEWIS H, LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
—-----------. ofisai ---------------

319 Kenftington Arenu® 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai
✓

, Nedėlioj visi j Meldažio sve
tainę pasiklausyti referato.

Pranešimai ’
Lietuvių Moterų Draugystės Apšvie 

Ids mėnesinis susirinkimas lapkr. 2 
neįvyks, 
vakaras, 
vakarų.

nes tą (ličiu; bus draugijos 
Visos narės kviečiamos į

J. Pabarškienč, rast.

LMPS. 58 k|>. (Town of Lake) 
susirinkimus įvyks nedėlioj, lapkri
čio 2-d», 1 V«L po pietų Davis Sųuare 
svt’t. 45 ir Murshfield Avė. Visos na* 
rėš prašomos atsilankyti. Sekretorė.



NAUJIENOS, C h i c.a g o., 11\.  Subata, Lapkričio 1 d., 1919
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Roseland. — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas jvyks subatoj, lap
kričio t d., 7:30 vai. vakare. Socia
listų svet. 11100 Michigan Avė. Visi 
draugai ir draugės atsilankykite į 
susirinkimų; norintis prisirašyti ir
gi ateikite. — Rašt.K. Kalnietis.

Chicagos Liet. Vyry Choro repe
ticijos jvyks nedalioj lapkričio, 2 d. 
11 vai. ryto, Mildos svet. Halsted ir 
32 gat. Visi dainuotojai malonėkite 
būti paskirtu laiku, nes esame apsi
ėmę daugely  j vakarų dainuoti.

— J. Gedraitis.

LSJL. 1-moM kp. mėnesinis susi
rinkimas jvyks subatoj, lapkričio 1 
d., Aušros svet., 3001 So. Halsted SI., 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes turime 

daug reikalų aptarti. —Valdyba.

S.L.A. 11 Apskričio susivažiavimas 
jvyks lapkričio 2 d., t vai. po pietų, 
Lietuvos svet., 3249 So. Morgan St., 
Malonios kuopos teiksitės prisiųsti 
delegatus nuo 10 narių vien:) (pagal 
Apskr. įstatus) Gerbiamieji delegatai 
pribuki! ant laiko, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui.

— ii Apskričio Sekretorius
M. Jufeka

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAHSIRANDAVOJA kambaris su

REIKIA DARBININKŲ . REIKIA DARBININKŲ
■ -F f—Į‘.l J 1U1... JLL ■

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

..I.SS. 234 kp. susirinkimas jvyks 
nedėliok, lapkričio 2 <1. 10 vai. ryte 
paprastoj svet. 4630 G ros s Avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti, kadangi po 
perorganizavimo turim daug svar
bių reikalų. Taipgi bus valdybos rin
kimas. — Laik. rašt. J. Grakauski.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šė- 
rininkų susirinkimas jvyks lapkričio 
3 d. 7:30 vai. vakare, S. fcvibo svet. 
1347 So. 40th Avė. Kiekvienas iėri- 
ninkas turi pribūti, kadangi bus ren
kami darbininkai sekamam baliui 
Padėkavončs Dienoj

— Sekr. A. Pečiukaitis.

Kenosha, Wis. — Nedėlioj, lupki'.
2 d., kaip 2 vai. po pietų Schlitzo 
svet. jvyks prakalbos klausimu: 
Kaip įsigyti tautiškų svetainę Ke- 
noshoj? — Kviečiame vietos lietu
vius gausiai susirinkit. — Komisija.

Jauny Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- 
manai” repeticijos būna kiekvienų 
seredos vakarų, 7:30 vai. vak. Mark 
Wtute Sųuare svet., Halsted ir 30 gat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

Lietuvių Namų savininkų susirin
kimas įvyks panedėlyj, lapkričio 3 
d., 8 vai. vak. Wodmano svet., 3251 
Lime gatve, kampas 33-čios gatvės. 
Svarbus klausimai, meldžiame susi
rinkti. — J. P- Evaldas, Sekr

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks nedėlioj, lapkričio 2 d., 
kaip 10:30 vai. ryto, Meldažio svet. 
Visi nariai ir norintis įstoti kuopon 
prašomi ateit paskirtu laiku.

— Organizatorius.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramų —"Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tų dienų vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagos L. V. Choras

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas jvyks subatoje. lap
kričio 1 d.. J. Mazelausko svetainėj, 
3259 So. Union Avė., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai malonėsit pribut, nes y- 
ra daug svarbių dalykų.

— Rašt. G. Parkaitis.

Pa j ieškojimai
ASM EN Ų J IEŠKOJI 1MA1
PAJIESKAU savo švogerio B. Jo- 

nataičio; jis paeina iš Kauno gub.„ 
Haseinių pavieto, Kelmės valščiaus, 
Dykšių sod. Girdėjau pirmiau gyve
no New Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalų.

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

Dr-stės Lietuvos Sūnų mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 1 d., 
P. Pilitausko svet., 4512 So. Hrrmi- 
tage Avė. Norintis įstoti minėton 
draugystėm malonėkite atsilanky
ti 8 vai. vai. Pirm. J. Yucuh.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
187 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, lapkr. 2 d., J. Pad
žiaus svet. 3602 Cedar St. Visi na
riai nepamirškite atsilankyti s tįsi- 
rinkiman kaip 1 vai. po piet ir už- 
si mokėti mėnesinus mokesčius.

— Fin. Rašt.

PAJIESKAU savo brolio Adolfo 
Barono, iš Kauno rėd., Bokiškio ap
skričio, Zapiškio parap., Girelės so
džiaus. 4 metai atgal gyveno Kcno- 
shoj, Wis.. polam girdėjau išvažia
vo Į Buffalo N. Y.; turiu svarbų rei
kalų, meldžiu atsišaukti.

ALBINAS BARONAS
315 Mectianic St., I-a Porte, Ind.

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

— Kazys Jurijonas.

PAJIESKAU Antano Jomanto. 
Kauno gub., Raudonės yalšč., Skirs
nemunės parapijos, kaimas Naukai- 
mis. Girdėjom gyveno Waterbury, 
Conn., o paskiaus išvažiavo į Phi- 
lailelphijų. Gal kas žinot arba jis 
pats praneškit adresu jo seseriai

Zuzana Jomantukė-Klimaitienė 
832 W«.33 PI., Chicago, III.

Cicero, III. — S. L. A. 194 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioję, lapkr. 2 d., 1:30 po pietų, O. 
Tamulienės svet., 1447 So. 49 Avė. 
Nariai ir norintieji prisirašyti atsi
lankykite laiku. Turine jau reng
tis prie SLA. savaitės.

— Kp. pirmininkas.

PAJIESKAU Apulskių Adolfo, Juo
zapo ir Jono. Kauno rėd., Telšių ap
skričio Tvėrių parap. Pubžiubių sod. 
Turiu gromatą iš Lietuvos nuo jū
sų sesers ir nuo motinos. Atsišauki
te adresu.

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

L. S. S. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įv\ks subatos vakare 7:30 vai., 
I.iuosybės svet., 1822 \Vabansia Avė. 
Draugės ir draugai, visi privalote 
būti susirinkime, nes turime išrinkti 
delegatus • VIII rajono konferenci
jų. kuri neužilgo jvyks. Norintis 
patapti Socialistų partijos nariais, 
malonėkite atsilankyti į susirinkimų 
ir prisirašyti. Komitetas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks nedėlioj lauk l ičio 2 d. 
Aušros svetainėje, 3001 So. Halsted 
St., 1 vai. po pietų. Nariai malo
nėkite atsilankyti nes yra svarbių 
reikalų. Valdyba.

1*. P. D. Unijos susirinkimas bus 
nubūtoje, lapkričio 1 <1., Audros sve
tainėje, 3001 So. Halsted St. H vai. 
vakare. Draugai malonėkite atsilan
kyti paskirtu laiku. — A. P. R.

JONAS P. BAULINAITIS

LMPS. 29 kp. rengiamo perstaty
mo V'Vagįs” generalė repeticija bus 
subatoje, lapkričio 1 d., 8 vai. vaka
re, Viešo Knygyno svet. 1822 VVaban- 
sia Avė. Visi lošėjai malonėkite at
silankyti laiku. — Komitetas

Apie 7 savaitės paliko lianų) i1' 
žmonų, palikdamas lik 25c pinigų, 
prasišalino. Jis ilgus metus pardavi
nėjo laikrodėlius Bostono apieitnkč- 
je. Kas jį patčtnytų, malonėkit pra
nešti.

M A R R R A U LIN A IT I EN fi 
239 L St., So. Boston, Mass.

/»us. IJet. Soc. Dain. Am. I Aps
kričio Vyrų Chorų generališkos re- ■ 
peticijos įvyks nedėlioj lapkričio 2 j 
d 11Pradžia lygiai 12 vai. dienų. Dai-! 
nimnkai būtinai pribukite laiku.

\ Sekr. F. Mažola.

PAJIESKAU Jono ir Frankio But- 
kunų ir Antano Labakojo, visi paei
na iš Jiečkogalio kaimo, Raguvėlės 
parap. 'Puriu Į juos labai svarbų rei
kalų ir norėčiau su jais kuogreičiau- 
siai pasimatyti, nes išvažiuoju j ki

Ateities Žiedo draugijėlės dainų 
ir žaismių repeticijos (mokins d. 

Manelis) ir lietuvių kalbos ir rašy
bos lekcijos (mokins d. V. Ivanaus- 
kiutė, moksleivė iš Valparaiso) į- 
vyks nedėlioj, lapkričio 2 d., 10 vai.

ta miestų.
ANTANAS BUTKUNAS

1739 So. Halsted St., No. 19

ryte, Fellowship House, 831 W. 33 
PI. Vietos ir apielinkės mergaitės ir 
berniukai kviečiami skaitlingai at
silankyti. Dar nepriklausantįs atei
kite prisirašyti. — Komisija.

.ĮIEŠKO darbo

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, Amalgamcitų 
Unijos svetainėje, 1364 N. Robey St., 
kampas Milwaukee Avė. Kviečiame 
netik kriaučius, bot ir pašalinius 

skaitlingai atsilankyti. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Socialistų Ap
lietos Kliubas rengia labai žingeidų 
ir pamokinantį referatų. Referuos d. 
P. Grigaitis, "Naujienų” redaktorius. 
Referato tema: "Kaip įvesti Socializ
mo tvarkų” Referatas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 2 d., Meldažio svetainėje, 
2242 W. $3 PJ. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų. Ateikite visi '

Kviejia Chicagos Lietuvių Socialis
tų Apšvietos Kliubo Komitetas.

PAJIESKAU darbo prie duonos, 
arba pieno išvažiojimo, arba kito 
biznio, Turiu gera pamatinį mokslų 
ir esu patyręs keliose biznio šakose. 
Kalbu I kalbomis. Kaucija arba ge
ri paliudijimai bus pristatyti, pa
reikalavus.

J. K.
Kreipkitės pas A. J. Bartašius 

1007 So. Oakley Blvd. Tel. Seeley 420 
nuo 7 iki 12 prieš piet.

IŠRENDAVOJIMUI
IMRANDAVOJU I ruimus anl pir- 

mų lubų iš užpakalio, išeinama vie
ta vidui, elektros šviesa ir gazas. Vis
kas gražiai ištaisyta. Randa $11.00 
mėnesiui. Atsšaukit
3122 So. Union Avė., Chicago.

PAHSIRANDAVOJA 4 kambariai, 
elektros šviesa; kambariai šviesus, 
ant 3 lubų iš užpakalio 3108 So. Hal
sted Si. Kreipkitės šiuo antrašu: 
3210 So. Halsted St., Chicago,

elektros šviesa, netoli Humboldl 
Parko. Atsišaukit pn.:

3240 Augusta Si., 2 lubos

ANT RANDOS puikus kambaris, 
gražioje vietoje, karštas vanduo, va
lia ir už žemų kainų; kam reikalin
ga atsišaukite pn.
835 N. Tavlor Avė. netoli Division st. 

Oak Purk, 111.

REIKIA DARBININKŲ"
MOTERŲ

50 MOTERŲ IR MERGINŲ

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

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

MERGINŲ

Prie lengvo darbo dirbtuvėje.
Atsišaukite

AMERICAN CUTLERY CO.
758 Mother St.

MOTERŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėje— 
$14 j savaitę pradžiai. Prityri
mo nereikia, galima uždirbti 
nuo $17 iki $22 įgijus prityrimą. 
Nuolatinis darbus per apskritus 
metus.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St.

REIKALAUJA
Merginu ir moterų 16 iki 30 me
lu prie, darbo dirbtuvėje. Mes 
turime vietas prie stalų ir ma
šinų. Prityrimas nereikalingas. 
Geriausia mokestis besimoki
nant. Prityrusios merginos už
dirba augštą algų.

KELLOGG SWITCHBOABD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams Street

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

E. B. MILLAB & CO.
230 N. Michigan Avė.

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

NATIONAL LEAD CO.
900 \V. IStli St., Chic4*8o, III.

REIKALAUJA jaunos ar pabuvu
sios žmonos, kuri sutiktų atlikti na
mų darbų ir turėti sau namus. Atsi
šaukti panedėlyj D. SVVESNIK, 1 
pagyvenimas, 5645 Cahmiet Avė., 
Chicago, III.

MERGINŲ — jaunesnių kaip 16 
metų saldainiams vynioti; valan

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

GURINIAN CANDY COMPANY 
726 W. Jackson Blvd.

REIKALAUJA moterų ir merginų 
prie lengvo darbo sėkloms skirstyti, 
gera mokestis.

LEONARD SEED CO., 
328 Kinzie St.

IŠTIKIMOS merginos prie lengvo 
namų darbo VVinnetkoje; skalbt ne
reikia; gera vieta, smagus kamba
rys; pastovus darbas; gera transpor- 
tacija; turi suprasti angliškai. Tele- 
fonuok YVinnetka 1490, arba Central 
41.

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

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

moterų"
Prie lengvo darbo, dirbtuvėje; pri

tyrimas nereikalingas; $15 j savaitę 
pradžiai. Geros darbo sųlvgos.

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

REIKIA moterų prie švaraus leng
vo nuolatinio darbo, skirstyti kny
gas ir popieras. Gera mokestis. At
sišaukit pas

GUMBINSKY BROS. CO, 
2261 So. Union Avė.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
REIKALAUJA

Operatorių ir apibaigėjų prie dre- 
sių, taipgi jaunos moters, kuri turi 
šiokį tokį prityrimų geresniųjų dre- 
sių siuvime, augštos rųšies įstaigos 
užžiurčjimui.

L NORMA HAY — 1214
Stevens Bldg. Tel. Majestic 7405.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ IK MOTERŲ

KRIAUČIŲ SAPOSDARBININKŲ
The Jflonse ©ff 
Kmjpipeiniheimeii’

Naujos dirbtuvės dienos šviesa, 
pleikis pdie savo draugi)

8 V A K KŲ SAP O J E

Atlapų pamlišėjų
Pamušalams kišenių dirbėjų

Guziikams skylių dirbėjų
Pažąsčių beišturiu
Egzaminudltojos apibaigejos
Rankovių siuvėjų „
Weltmewkerių
Rankovių dirbėjo
Švarkų stiįiuotojo
Priprosintojų.

Siūlių siuvėjų 
Apibaigėjų.

Atsišaukite
SAMDYMO SKYRIUN
Polk SL & Karlov Avė.
(arti Crawford Avė.)

REIKALAUJA DARBININKŲ 
— 70c. Į VAL.

WRIGHTW00D IR .
IIERMITAGE AVENUES 
GEHHARbT F. MEYENE 

Reikalauja darbininkų — nuo 
latinis darbas. — Atsišaukti 
2619 W. Van Buren St.

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

LORD and BUSHNELL CO.
2424 S. Laflin St.

IReilkia Vyrui 
Svetimu ©Ubu 

Skyriumi
Keilydaujame: nedidelio skai

čiaus atsakomų, energiškų vy
rų, kurie kalba svetimas kalbas, 
dirbti su mumis ir pavartoti sa
vo gabumus sąryšy j su musų 
bizniu. Dirbdamas nereikalau
ji pašvęsti viso laiko. Reikalau-

sakomi ir kuriuos mes priimsi
me, gali pradėti tuojaus ir užsi
dirbti gerus pinigus iki metų pa
baigai. Ateikit nuo 10 iki 1 vai. 
ryto, ar nuo 6 iki 8 vakare. Klau
skit ADOMO MARKŪNO, Lie
tuvių Skyriuje, Room 847 First 
National Bank Bldg., 68 
Monroe St.

REIKALAUJA DVIEJŲ 
KRIAUČIŲ.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
751 W. 32nd st.

W.

VYRŲ reikalauju — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

REIKIA vyro į serap iron yardų; 
gera mokestis, pastovus darbas.
459 N. Wood St., netoli Grand Avė.

Chicago.

REIKALINGAS
ANTRARANKIS 

PIEKORIUS
3357 Auburn Avė,, Chicago.

BEIKALAUJA darbininko prie 
apskrito darbo krautuvėje (ware- 
house), taipgi reikia vyro vienu ar
kliu vežimu važiuėti. Gera mokestis. 
REPUBLIC VVASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., Chicago.

PAJIESKAU pirmos klesos kepėjo, 
kuris mokėtų atsakančiai kepti juo
dų ir baltą duoną. Geram kepėjui! 
sutikčiau atsakančią algą mokėti; 
darbas užtikrintas, gražiam mieste
lyj netoli nuo Chicagos. Atsišaukti 
į Naujienas, pažymėdami num. 18.

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

LOUIS SILKINS 
Ų. S. General HospitaI

St. and I)rexel Blvd 
Telephone Kenwood

47th
4010.

50 DARBININKŲ

į Mchiganą, nuolatinis darbas, 
ir geras lietuviškas valgis.

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

INDUSTRIAL SERVICE BUREAU.
Room 20, 112 N. La Šalie St.
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KRIAUČIAUS - BUŠELMANO

Pastovus darbas

H. M. MARKS * CO.
900 W. Jackson

PAJIESKAU kriaučių prie kostu- 
mieriško darbo su pagyvenimu. Ga
lite uždirbti gerus pinigus vakarais, 
o gal patiks pigiai parduoda. Prie
žastis, kriaučius sunkiai serga. A- 
teik brolau, prosyti kada gali 
daug darbo, nėra kam dirbti, 
fanai 3892.

A NTA NAS STAN EVIC H 
655 W. 18th St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

yra

ui.

BARGĘNAS
Automobilius' pardavimui 

Oakland 1917 — 5 sėdynė
mis visai kaip naujas. Auto
mobilius buvo padėtas padė- 
tuvėje (Storage House) vie
niems metams. Priežastis 
pardavimo išvažiuoja į Lietu 
vą, atsišaukite kuogreičiau- 
sia nedėlioj nuo 10 iki 4 po 
pietų. 817 West 33 St., pusė 
bloko nuo Halsted St.

RAKANDAI
__ o

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtinų pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgofnojo ir miegamojo 
kambario eilėy aksominiai kilimai, 
lempa, gulimai sofa paveikslai ir lt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina Yonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue

vi- 
re-

PAJIESKAU darbininko. Darbas 
lengvas ir IiitštbVus. Atsišaukti, 
1707 So. Halsted St., Chicago .

VYRŲ
prie abelno darbo įvairiuose mu 
sų dirbtuvės skyriuose — gera 
mokestis, nuolatinis darbas 
apskritus metus.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St.

per

ALFRED DECKER & COHN

IYrn upfystiriės Kuries 
Drabužių Dirbėjai.

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

SAMDYMO SKYRIUS 
Piet-vak. kampas Franklin 

Van Buren.

REIKALAUJA

ŠLAPETRINIŲ
KIMSfiJŲ 
DARBININKŲ

ir

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

(aukite platesnius paaiškinimus iš 
lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
colonija \Visconsine, kur jau daug 
ietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 

apslgycns, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjinias. 
)abar geriausias laikas važiuoti ir 
jamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip XVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
)igesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
lielinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl fermerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 

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

BARGENAS tam, kas tuoj 
pirks -prie 2110 So. Western 

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

$4,000.00
WILL J. BELL 
Išimtinis agentas

60 Washington St. Telefonai 
Randolph 3543 — Central 2579 
per 22 melu po šituo adresu

TIKTAI ŠI MCNES1.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios setą, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISTUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nc- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. •

ROCKFORD, ILL.
Gera proga pasinaudoti. Parsiduo

da j trumpų laikų puikus mūrinis 
namas, kampinis lotas. Ant viršaus 
5 kambariai sulig naujausio įtaisy
mo, ant pirmų lubų Storas. Butų 
geistina kad galėtų įnešti apie $3,000 
o kitus ant išmokesčio, raudos ne
ša į mėnesį $70.00.

Jeigu atsirasiu apsukrus žmogus, 
sutiktumėm ir išranduoti, prie krau
tuvės randas ir gesolino lenkas į- 
taisytas. Atsišaukite pas

J. ULINSKAS, 
1609 So. Main St., Rockford, III.

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

S. T.
2001 — 48 Avė., Cicero, III.

"SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU”

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį pasiūly
mų. Taipgi $125 gražus, didelis ke
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasiinutykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St. 
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po

AR NORI kad pinigai neštu 12-ta 
procentų, tai nusipirk namų 6 pagy
venimais po 4 kambarius su namuku 
užpakalyje 3 kambarių, abudu mūri
niai, augšti beismantai, stiprus na
mo įtaisymai. Bandos neša į metus 
$1020.00. Be kitų ekspensų teksų at
neš gryno pelno 12 procentų. Atsi
šaukit į savininką vakarais arba 

šventomis dienomis iki 12 valandos
J. K.

3533 So. Wallace St.. Chicago. 
3 lubos Iš užpakalio.

N E GIRDETA N AU JI EN A

PARDAVIMUI

vak. 
piet.

PARDAVIMUI batų šapa, visos
Kainamašinerjios ir intaisymai.

$350 A*< ikite vakare.
♦ C. VVALTER,

2634 V/allace St., Chicago

Turi būti parduoti 2 namai, tuo- 
jaus pigiausia kaina, abu namai ran
dasi geroj vietoj Bridgeporto apie- 
lienkėj kampas ir su štorais, vienas 
medinis, antras mūrinis, su gazu, iš
einama viela, raudos neša $860 į me
tus. Kaina $5,700. Viršminėti na
mai parsiduoda abu arba^po vie
nų. Taigi nepraleiskite pr6gos, ku
rie manote namą pirkti; t^kių bar- 
genų retai atsilaiko, nes savininkui 
reikalingi pinigai kitokiam biznuu. 
Atsišaukit pas S. Slonksnis, 3357 So. 
Halsted St., Chicago, III.

PARDUODAMA keturiais krėslais 
barberšapė, 4 ruimai užpakalyj už 
$500.00. Turi būt iparduota šią sa
vaitę. Padaro biznio nuo $85 iki 
$100.00 į savaitę. Atsišauk tuojaus. 
1726 So. Halsted St., Chicago.

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

MOKYKLOS

PARDUODAMA grosernč ir bu- 
černė, geroj vietoj lietuvių apgyven
to j apielinkėje. Biznis senai išdirb
tas, ir geras. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad einu j kitą biznį. Atsi
šaukit 3200 Lo^ve Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

Dviejų lubų augščio medinis na
mas, du pagyvenimai po 5 kamba
rius, baltos maudynės ir sinkos, ga
zas ir kiti geri įtaisymai pn. 3433 S. 
Wallace. Kaina tik $2200, $400 įmo
kėti, likusius kaip randų..

Dviejų lubų augščio mūrinis na
mas, 2 pagyv. po penkis kambarius, 
su augštu beizrnentu 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. ŠVARLYS
833 W. 33 St., 1 augštas iš užpakalio

Mokykla Kirpimo ir Desisning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musy ilstema ir ypatiškas mokini* 
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirptmo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialii- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mi»- 
rą — bile stailės arba dydžio, ik bi
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

BARGENAS
Trijų augštų mūrinis namas 6 

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

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

.ventoj vietoj; 3-jų pagyvenimų nau- 
jas mūrinis namas po 5 kambarius, 
įtaisytas pagal naujos mados; par- 

— prity- siduoda labai pigiai, nes turi būt 
imsiu senus fręitinius karus taisyti, parduotas j tyumįą laiką. Reikia |- 

mokėti
3346 Se. Halsted St„. ‘ Chiraga,

THE PULLMAN COMPANY, 
PULLMAN CAR W0RKS

PULLMAN—CHICAGO.

REIKALAUJA ugnakurio $65, kam 
barys ir valgis. Atsišaukite pas Haw- 
ley, vyriausi mašinistą.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 Str. and Cornell Avė.

PAILYDŽIŲ prie karų
rusių senus rręitinms karus taisyti 
Nuolatinis darbas, gera piokertis. mokėti $1

Th« STREETS CO
W. 48 ir S. Morgan

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. BU- 
diaon, 1850 N. Wella it.

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

SARA PATEK, Pirmininko

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ek mijos, pilletystės, dai- 
liarašys <

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO




