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Kariuomene valdo Wyoming;ą
Angliakasiu streikas

pavykęs
pasiaiškinus prieš šalies gyven
tojus. O patįs angliakasiui — 
jie kalbėtojų agitacijos jau ne
reikalingi. Jie mete darbą ir 
žino dėl ko. Manoma, kad an
gliakasiai bandys aiškinties tam 
tikrais lapeliais, kurių busią pa
skleista visose šalies vietose.

True traushition fikd wi»h the post- 
rintslt'i at Cintago, III. Nov. 3, 1919 
i;s r<.'<|iijicd b\ the act of Oct. 6, 191/

Rusijoje
Petrogradas išgelbėtas — sako 

L. Trotzky.

Virš 400,000 darbiniu^ 
. kų metė darbę

Geležinkeliečiai persergsti valdžią

Streikas busiąs trumpas.
VVASHINGTON, lap. 3. — čia 

šiąnakt pasklydo gandų, kad ki
lęs angliakasių streikas busiąs 
trumpas. Jis gfd užsibaigsiąs 
angščiau ne kad tikimasi. Sako, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gomper- 
sas, gavęs naują pasiūlymą ir jį 
tuoj persiuntęs anglakasių uni
jos viršininkams. Bet kita te-

grade. Esą, pilnai keturiasde
šimta tūkstančių žmonių ten mi 
re iš perbadę j imo.
Generolas Mangin Helsingforse.

Talkininkų komisijos į Balti
jos valstybes narys, generolas 
Mungin, jau įvyko į Helsingfor- 
są ir bandys atsiekti bendro pa
sitarimo su Finlendijos valdžia 
ir kartu Lianosovu, šiaurvakari
nes Rusų armijos vadu, kuri? 
tuo tarpu apsigyvenęs Ilelsing 
forse. Manginas dirbsiąs tiksli

KARIUOMENĖ VALDO 
WYOMINGĄ.

Angliakasių streikas pavykęs; 
virš 400.000 darbininkų metė 
darbą.

CHEYENNE, WYO., lap. 2. 
— Brig. generolas, Benjamin A. 
Poore, vakar naktį išleido pro- 
kliamaciją, kurioj jis sako, kad 
Wyomingo valstija pareina “mi- 
litarėn kontrolėn“. Jisai sakosi 
veiksiąs reikalaujamas Wyomin 
go valstijos gubernatoriaus Car- 
ey‘o; veiksiąs delei kilusio an
gliakasių streiko. Jo žinioj ran
dasi penki šimtai raitelių. Vie
nas kariuomenės būrys jau pu
riu ta į Rock Springs. <

kos. Samdytojai ypač pasitiki 
Pennsyivanijos ir Kentucky val
stijomis. Ten mat daug darbi
ninkų dar esą neorganizuotų. 
Todvi valstiji todėl turėsiančios 
“užpildyti tą spragą“, kuri pasi
dariusi delei angliakasių streiko 
kitose valstijose, būtent: Illinoi- 
se, \Vest Virginijoj ir Ohio. Bet 
daugiausia tai jie tikisi valdžios

kad tai turini yra tik gamtai.

GELEŽINKELIEČIAI PER- 
SERGSTI V ALDŽIĄ.

1NDIANAPOL1S, lap. 2.
Vakar čia gauta žinių, kad an-

Per pirmąjį pusdienį surinkta iš 
Įvairių distriktų žinių, kurios 
rodo, kad darbą metė keturi šim 
lai ir dvidešimts tūkstančių dar 
bininkų. Metė nepaisant iš’tn- 
tos prieš juos drausmės. Iš ki
tų vietų pilnų žinių dar negau
ta. Bet iš visa ko esą aišku, kad 
ir ten darbininkai yra metę dar
bą. Tokio pasisekimo besitikė
ję dagi patįs kraštutinieji opti
mistai. Manyta, mat, kad val
džios pagrūmojimas ir išimtoji 
prieš angliakasius drausmė dau
gelį darbininkų turės atgrasin
ti. Bet išėjo kitaip.

Aplamai angliakasių ūpas 
esąs geras, ypatingai Illinois val
stijoj. Čia darbininkai metė 
darbą dargi prieš nužymėtą lai
ką — pėtnyčios vakare. Viso 
Illinois valstijoj streikuoja de- 
vyniasdešimts tūkstančių darbi
ninkų. Pennsyivanijos valsti
joj lapkričio pirmą streikavo 
87,(XX). Vakar jų skaičius tur
būt pasiekęs nemažiau kaip 125- 
000. Sekama, valstija yra Wėst 
Virginija; ten vakar rytą streika
vo 42,000 darbininkų. Ohio val
stijoj — 40,000, Indianos - 28,- 
000, Kentucky 2(>,000, Io\va

14,000, Kaunas — 13,000. Ok- 
lahoma - 10,500, Tcnnesse?
10,000, Missoliri 9,000, Wyo- 
minge ir New Mexikoj - po 
8.0(M). Kitose valstijose nuo 
5,000 iki 120.

valdžia nemananti tenkinties tik 
ta viena drausme, kuri tapo jai 
išduota Indianapolio teisėjo An
dersono. Tokių drausmių bu
sią reikalauta ir visose kitose 
valstijose. Bet \Vashingtone tie 
gandai dar nepasitvirtino 
bent iki vakar vakaro. Visa, 
kas ten pareikšta, tai tas, kad 
valdžia ne nemh n t nt i '“tiesiogi
niu ar netiesioginiu bildu“ pasi
tarnauti samdytojams. Tai pa
reiškė vyriausis Jungt Valstijų 
prokuroras Palmeris.
Valdžia konfiskavo 2,750,000 

tonu anglies. 
t

dž:os patvarkymu tapo konfis
kuota 2,750.000 tonų anglies, bu
vusios kelyj (vagonuose) iš į- 
vairių Illinois ir Indiana valstijų 
kasyklų. Jos konfiskuota to-

džia nepristygtų geležinkelių 
operavimui kuro. Beje, konfis- 
kuotasai kuras, esant reikalui 
galės būt naudojaiinas ir kitoms 
viešomsioins įstaigoms — ligo
ninėms, mokykloms, prieglau
doms ir 1.1. O neišvengiamame 
reikale jo galės gauti ir pavie
ni asmens.

“Kariuomenė prisirengus“.
Vakar vakare čia gauta žinių, 

kad daugelyj vietų kariuomenė 
j u esanti prirengta ir tik lau
kianti galutino paliepimo eit į 
nužymėtąsias streiko zonas. O 
tūlose vietose ji buk jau nuvy
kusi, pav.: San Diego, (Gal.) 
Gokcdalc, Segundo, Ludlowe 
(Colo.) ir kitur.
Liepia tartis su angliakasiais.

VVASHINGTON, lap. 2. — Te
legrama iš VVashingtono sako: 
Darbo Sekeretorius Wilsonas, te 
legrafavo į Clevelandą, kur da
bar samdytojai laiko posėdį, pa
liepdamas jiems “tuoj prdėti 
bendrą pasitarimą su angliaka
sių unijos vadais’’. Ta žinia te
čiaus dar nepatvirtinta.

Jau per vėlu“ — sako anglia
kasiai.

INDIANAPOLIS, lap. 2.
i angliakasiu unijos 
paklausta vieno laik-

Telegrafo agentūros tečiaus 
skelbia, kad tūlose valstijose, 
pav. Kentucky, apie pusė anglia
kasių dar tebedirba. Bet tikrų 
žinių dar nėra, bent tuo tarnu. 
Ju reikės palaukti iŠ pačių unijos 
viršininkų.

Iš antros pusės — samdytojų!
girdėt didelio pasigyrimo. ’ Vyriausioji 

ienas jų asociacijos viešinu- kvatiera, į
raščio reporterio, būtent: ką da
bar ji veiks, kada prieš ją išim-

Vienas jų asociacijos viršin'ti
kas vakar be kita pareiškė, in
gei angliakasiu streikas turėsiąs 
užsibaigti visišku nepasisekimu, ta drausmė ir gali būt bus išim- 
Esą tūkstančiai neunijistij, teigi ta ir kitose valstijose, atsakė: 
streiklaužių jau dirba kasyklose, mes streikuosime. Valdžia pra- 
Publikai todėl nesą reikalo ru- dėjo savo žygį per vėlai. Mes 
pintes delei galimos anglių sto- surasime tinkamų įmonių, idant

WASIRNGTON, lap. 3. — 
Telegrama iš Washingtono sa
ko: Brotherbood of Locomotive 
Engineers viršininkai čia pas
kelbė viešą pareiškimą, kuriuo 
jie persrrgsli valdžią delei rus
ėtosios padėties šalyje ir kartu 
reikalauja, kad uniu laku į Wa- 
sliin.gtoną butų sušaukta spe
cialu, industrine komisija tikslu 
galutinai pravesti kolektyvio 
(bendro) turimos! pieną.

Geležinkeliečiai reiškia pasi
gailėjimo dėl valdžios žygių riš 
ti “darbo ir kapitalo ginčus“— 
drausmėmis.

REMS ANGLIAKASIUS.

Smerkia valdininkų elgimąsi.

kar čia buvo sustojęs Brother- 
liood of Railroad Trainmen uni-

kita unijos viršininkas pareiš
kė, būtent: geležinkeliečiai, kaip 
vienas vyras, stovi už teisingus 
streikuojančių angliakasių rei
kalavimus ir reikale, jeigu bus 
daroma pastangų sulaužyti jų 
streikų spėka - geležinkeliečiai 
panaudosią visų jiems galimų 
įmonių, idant padėjus savo drau 
gams angliakasiams.

Kai dėl valdžios kišimosi į ki
lusį angliakasių streiką, tai trein 
menų unijos viršininkas sako, 
kad toks valdininkų žygis iš
šauks didelio neramumo tarp or 
ganizuotų darbininkų ir tuo bil
du abelnąją padėtį padarys dar 
rūstesne.

PIKTADARIS PAŠOVĖ LIETU
VĮ.

Nežinomas piktadaris vėlai 
sukatos vakare pavojingai pa
šovė lietuvį, Miką Jusį, gyve
nantį 3436 So. Union avė. Pašo
vė prie krautuvės ant kampo 
33 ir Canal gatvių. Jusis, sako, 
ėjęs šemyniškan pokyliu, kur 
kiek angščiau buvo nuėjusi jo 
moteris Marė Jusienė. Išgirdu
si šūvį moteris išbėgus iš krau
tuvės ir radusi savo vyrą gulin
tį ant gatvės. Jisai buvo nete
kęs sąmonės.

Jusis tuoj nugabenta į pavie
nio ligoninę. Gal but pasveiks. 
Kas jį pašovė, Jusis nežinąs. Po 
licija j ieško žudeikos.

LONDON, Lap. 1. — Bevielis 
pranešimas, išsiųstas iš Mask- 
vo sir pasirašytas bolševikų ka
res ministerio 'Protzkio sako, 
kad untibolševistinė kariuome
nė tapo atblokšta nuo Petrogra
do apielinkių ir kad dabar joks j gri josios interesuose yra iir 

ti veiklaus dalyvumo karėj prie: 
bolševikus.
Piratai pasigrobė 50 miilonų 

rublių.

KONSTANTINOPOLIS, lap 
1. Piratai, pasislėpusieji vie
noj laivo Maria kajutoj, laivu’ 
beplaukiant iš Novoroseisko i 
Batuma. nugalėjo laivo įgulą ii 
pasigrobė penkiasdešimts milio 
utį rublių. Atvykus į Batimų 
laivo viršininkai pranešė api< 
tai Anglų policijai, kuri vėliai’

pavojus miestui nebegręsia.
Bolševikai atsiėmė Lugą.

L()NIX)N, lap. 1. — Čia šian
die gautas bevielis bolševikų 
pranešimas pažymi apie atsiė
mimą miesto Lugos, esančio tint 
geležinkelio linijos HM) mylių į 
pietus nuo Petrogrdo. Pranei- 
nias sako, kad miesto gatvėse 
mušis dar tebesitęsia.

Judenič irgi atsiėmęs vieną 
miestą.

šiandie paskelbtas karės ofiso kelintą piratų pasigavo, 
pa reiškimas sako, kad generolas Į-------------------------------
Judenič atsiėmė miestelį Bop- Tr"“ fi|Pd w’<h ihe pnst
čą, apie dvidešimts (Markias my
lias j pietus nuo Petrogrado. 
(Ropča praeitą sąvaitę buvo at
imta iš generolo Judeničo bu
rių). Pasak pareiškinio, gene
rolas Judenič čia suėmęs keturis 
šimtus belaisvių. Pietuose nuo 
Krasnoje Selo, apie šešiolika rny 
lių nuo Petrogrado, rusai eina 
link Taiči.
Trotzkys liepia nesigailėt priešų.

LONDON, lap. — Gautos čia 
bevielis pranešimas talpina sa
vyj tekstą bolševikų karės minis 
terio. Leono Trotzklo, notos, rau 
dona jai armijai adresuotos. Ji
sai baigiama sekamai: “Kari
ninkai, vadai ii' komisarai: sovie 
tų valdžia tikisi didžiausio su
sitelkimo jūsų spėkų. Pirmyn! 
Neduokite priešui atsikvėpti. 
Vykite jį, koneveikite ir muški
te — be pasigailėjimo. Pasilsiu 
sulauksime tada, kai toji maita 
bus nudaigota".
Norėtų gauti pagalbos nuo finų.

WASHINGTON, lap. L — 
Šiaurvakarinės Rusų valdžios, 
premieras Lianosov, atvyko į 
.Helsingforsą tikslu pasitarti su 
Finlandijos valdžia dėl karinio 
veikimo, kitap pugelbos gene
rolo Kolčako, Judeničo ir Deni- 
kino armijoms. ..

Manoma, kad Finlendijos val
džia tuo klausimu dar nėra nu
sitarus. Kolčako ir Denikino 
atstovai taipjau atvyko į Hel
singforsą, idant nustačius ben
drą veikimą su centraiiae rutfų 
armija.
Bolševikai roikaiaajn Aitonijoa 

pasiaiškinimo.
Sovietų Rusijos valdininkai 

bevieliu kreipėsi į Estonijos val
džią klausdami, būtent: delko 
pastarosios kariuomenė ėmusi 
dalyvumo puolime ant bolševi
kų, dagi kad bolševikai Estoni- 
ją jau pripažinę.
Rengiasi pult Petrogradą nuo 

juros.
KOPENHAGEN, lap. 1. — Te

legramos iš Helsingforso prane
ša, kad Anglijos karinis laivy
nas, esantis Baltikę juroj, bėgiu 
kelių pastarųjų dienų gavo nau
jų sustiprinimų, kas rodo ryži- 
mąsi .pulti ant ntib

master at Chicago, III. Nov. 3. 191! 
us rt‘(iuir<*<l l.y the act of Ori. 6. 191

5C00 amerikiečių 
vyksta Lietuvon

5,000 AMERIKIEČIŲ VYKSTA 
LIETUVON.

PARYŽIUS, lap. 1. — Nauja? 
Amerikos ekspedicinės kariuo
menės būrys, susidedąs iš 500( 
vyrų, įstojusių Lietuvių legio- 
nan tapo įsakytas vykti Balti 
jon. Vyks per La Rochelle i’ 
Kielio kanalą .

True trunslutlon filed wilh the post 
master at Chicago, III. Nov. 3, 191! 
a« reųuired by the act of Oct. 6.191'

KONTRREVOLIUCIONIERIŲ 
SUMOKSLAS AUSTRIJOJ.

Tykojo nuversti Austrijos vai 
džia; neišdegė.

VIENNA, lap. 1. — Visuoti
niame socialistų susirinkime 
praeitą naktį, tapo atdengta ka
rinis pasimojimas prieš dabar
tinę Austrijos valdžią, kuris te- 
čiaus buvo užgniaužtas. Prista 
tyti dokumentai parodo, jogei 
sumoksiąs bandyti nuversti vai 
džią buvo nužymėtas spalių 25

reakcionierių būriai turėję už
imti tiltus ir tuo atskirti mies. 
tą. Toliau buvo nutarta pulti ir 
užimti miesto rotužę, policijos 
stotis ir kitas strategines vietas.

Trua translatton tilert with the post 
master at Chicago, III. Nov. 3, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,191’

VOKIETIJA SUSTABDO VI
SUS GELEŽINKELIUS.

AMSTERDAM, lap. 1. - -Koel- 
nische Zeitung parneša, kad pra
dedant lapkričio pirma diena 
visoj Vokietijoj paliauja vaikš
čioti pasažieriniai ir prekiniai 
vagonai. Taip bus per dešimtį 
dienų. Tai daroma tikslu šutau 
soti anglis.

True trunslMion filed with the post 
master at Chicago, III. Nov. 3, 1919 
as reqviirc(i by the act of Oct. 6,1917

BOMBA JAPONIJOS VALDI
NINKAMS.

TOKIO, lap. 1 Šiandie čia 
ties užsienio ministerijos rašti- 
.ne tkspliodavo bomba. N® vim

dantį aštuonių valandų darbb bSMftliai dar vis Mitina tfaudttfr W tb tbfiaus nerfukent®-
dieną dėl visų industrijos šakų, dėl pasibaisėtinų aĄlyta Petre* jo.

PRIPAŽINO ASTUONIŲ VA
LANDŲ DARBO DIENĄ.

HAAGA, lap. 3. r- Olandijos 
senatas kaip vienu balsu uŽva* juros, 
kar priėmė patvarkymą prave- ’ Atvykstantįs Helsingforsan pa-

' ' ' ' ■ ■ ,
, ' i.1* «-j .. -..Mi '<

- _______

SVARBUS REFERATAS.

Vakar Meldažio svetainėj Chi- 
dągos socialistai ir socialistų 
draugai girdėjo pamokinantį 
Naujienų redaktorius, d. P. Gri
gaičio, referatą. Referatą ren
gė Socialistų Apšvietus Kliu- 
\>as. Referatas nurodinėjo kaip 
vesti Socializmo tvarką. Šiame 
;eferate buvo suminėta daug vi
lai naujų dalykų, dar negirdė
ti nė viešose sueigose nė spau- 
loje.

D|ailgumas pageidauja, ka< 
as refer&tas tilptų “Naujienų 
e“. Manau, kad jis galės tilp 
i, nes d. P. Grigaitis, rodos, tu 
i jį parašęs.

Iš referato paaiškėjo kad So 
’ializmo tvarka nėra taip leng 
za gyveniman įvesti kaip dau 
jclis žmonių sau prisistato. Re 
(alinga stipri darbininkų kle 
os organizacija ir mokslas 
vedant Socializmą tvarką rei 
lės panaudoti visas spėkas, ko 
uos tik dabar draugijoje randa 
i ir sutvarkyti jas taip, kad esai 
ieji draugijoje dalykai ncpablo 
lėtų, bet pagerėtų ir paskiau vi 
•itų geryn ir tobulyn.

Net ir privatiška nuosavyb 
š karto nevisur turės būti pa 
taikinta. Pav., netobulos pra 
nonės ir daugelis ūkininkų pa 
iliks prie savo nuosavybių til 
u tinkamu sutvarkyinu-pcror 
lanizavimu. Referatas tęsė 
'pie porą valndų. Socialistai i; 
’o daug pasimokino. Žmonių 
tavo daug.

Pabaigoj pirmininkas prisi 
ninc apie “Socialdemokratą” 
kurs Lietuvoje skelbia Sočiaiis 
ų idėjas ir ragino ]>aaukoti j( 
>aJaikymui. Susirinkę suauko 
o $27.(X). Vadinasi, Chicago' 
ocialistai pirmutiniai pagelbė 
lavo idėjos draugams Lietuvo 
e. “Sicialdemokratą“ privalė 
ų remti ir kitų kolonijų lietu 
ziai. — A.

Užmušė 40 
žmonių

KOPENHAGEN, lap. 3. — 
Greitai ėjęs pasažierinis trauki
nys vakar naktį čia susidaužė 
su kitu traukiniu. Pasekmes 
tokios: keturiasdešimts žmonių 
užmušta, o daug kitų sunkiau 
ar lengviau sužeista.

’LIENO INDUSTRIJOS DAR 
3IN1NKAI REIKALAUJA PA

ŠALPOS.
Bet darban grįžti jie nemano.

DIDYSIS LOKAUTAS PRASI
DEDA ŠIANDIE.

Unijos viršininkai persergst 
larbininkus.

MADRID, lap. 3. — Didysr 
Ispanuos daįrbinirtkt; lokalitaf 
>rasideda šiandie. Lokautas pii 

’niausia prasideda Madride ii 
Barcelonoj.

Unijų vadai ilgame pareiški 
tne į darbininkus kviečia juo? 
’akyties tvarkiai, taip kad vai 
Jžia negautų progos, neva dary
tama tvarką, jų organizacija* 
kardyti.

PRIEPLAUKOS DARBININKĄ’ 
DAR STREIKUOJA.

NEW YORK, lap. 3. - Nmv 
Yorko prieplaukos darbininkai 
lar tebestreikuoja. Majoro Hy- 
ano, kompanijos ir tūlų unijo? 
viršininkų geidavimas neišsipl- 
lė. Buvo manyta, kad darbiniu 
kai grįž darban kaip praeitą su- 
taitą. Bot jie nčgrįžo. Samdy. 
tojai ii' valdininkai savim nesi
tverta1. Grūmojimų streikinin
kai nepaiso, o streiklaužių kap 
ir nėra.

PrmBURGH, lap. 2. — Vy. 
’iausias pfieno industrijos strei
kininkų sekretorius, \V. Q Fos- 
er, vakar kreipėsi j Pennsylva- 
lijos Darbo įYderaciją reikala- 
zimu paskirtiJ|iin tikrą sumą 
jinigi’ streikifojantiems darbi- 
liukams šelpti. Jisai pareiškė, 
ogei daugelis darbininkų jau ir 
labar neturi iš ko gyventi. Kad 
ie draugų ar giminių šelpiami, 
let darban grįžti jie nė nemaną. 
Ūsai k negriežčiausiai užginlijo 
r.pikdistinės spaudos indus, 

nik darbininkai lukstančais grįž 
a darban. Tiesa, kad jie turi 
liksiančius darbininkų, b< t visi 
ie iš kitur atvežti, visi streik- 
avžiai ir tokie žmonės, kurie 
•c na,idos, o luiuddių daro. 
Tais negalima atlikti darbą, ka- 
langi jie — visi nepatyrę dar
bininkai.

Plieno darbininkų vadas beto 
įasakė, kad kilęs angliaksių strei 
;as jiems “yra nepavaduojama 
įaspirtis”: plieno baronai, strei
kui užstęsus, neteksią anglies ir 
lorint nenorint streiklaužius tu
rės atstatyti.

Streikininkus veja iš butų.
GARY, IND. lap. 3. — Gary 

-and kompanija, turinti arty- 
iių ryšių su United States Steelr 
korporacija, nori išvyti iš savo 
Hitų visus streikininkus. Netoli 
!u tūkstančiai Šeini ynų jau ga- 
zusios paraginimų apleisti butus 
apkriČio 31 dieną. Streikininkų 
įdvokatas sako, kad klausimas 
uis atiduotas į teismo rankas. 
J jeigu vietos teisėjai nutars 
kompanijos naudai, byla bus per 
kelta į augštesnį kortą.

MIRĖ PASKILBĘS ŽYDŲ 
POETĄ.

CHICAGO, lap. 3. — Chicago? 
žydų laikraštis Kurier gavo R 
Odesos kablegramą. Pranešama, 
kad užvakar ten pasimirė paskil 
busis žydų poetas, čaim Nach- 
man Btalik. Jo pottnos yra iš
verstos visų kultnringijjų Euro- 
oes tautų kalbomis. Paartaruo- 
lU laiku buvo manyta išgauti 
jam Nobelio dovaną. *

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 3/1919 
is reųuired by the e< i of Oct. C, 1917

ANGLIJOS DARBININKAI 
LAIMI.

LONDON, lap. i.— Pirmosios 
hnios pirmųjų — bėgių septy
nių metų —- muncipalių rinki
mų visoje Anglijoje rodo dide- 
į darbininkų balsų priaugimą. 
Partijos vadai pareiškia, kad tas 
laimėjimas yra pasekme ko
vos prieš pragyvenimo kainas.

ŽUVO 20 ANGLIAKASIŲ.

AMSTERDAM, O. lap. 3. — 
Younghiogheny kasyklose liku- 
lieji angliakasiai, viso dvide
šimts žmonių, po ilgos kovos su 
gaisru pagalios tapo surasti. Bet 
- negyvi. Visi jie užtroškę nuo 
dūmų ir stokos oro.

Kasyklos užsidegė ketvertas 
dienų atgal. Kadangi ugnis už
kirto išeinamąją vietą, tai an
gliakasiai ten gyvais beesant ta
po palaidoti.

PARYŽIUS, lap. 3. — Mieste 
jaučiama didelė stoka kuro*an- 
glių. Ifrvisa kuro čia užteks ne
daugiau kaip dviem dienom. Jei 
tfu i tą laiką nebus pristatyta 
daugiau kuro, daug dirbtuvių 
turės visai užsidaryti.



A. I. KUPRIN.

Mare
-Pastebėtinas dalykas,

lioji jaunystė, — tarė užsimąs
čiusiai musų šeimininkas. *— 
Dieve mano! Jeigu prie dabarti
nio musų patyrimo senųjų nucr 
dėmi ninku o pridėti tų laikų 
s|>ėką, drąsą ir tų laikų karštu
mą troškimų! Kas butų išėję! 
Pamąstykite tik: kaip tankiai 
mes iš aklumo lipome ant,tvir
tovės sienų, kuomet jos vartai 
buvo svetingai plačiai praverti. 
Kiek sykių nu\s priimdavom už 
šiurkštų atsakymą grieščiau- 
sius avansus.. Ir aš neabejoju, 
kad kiekvienans mus žioplai 
praeidavo pro šalį šimtų malo
nių, linksmų prietikių, kurie 
butų palikę visam gyvenimui 
malonius atsiminimus!

Kalbėdamas tai, jis pamažu 
supo senovinėj kėdėj savo sun
kų (kūną su dideliu pilvu, ir a-

Svarbios

Prakalbos
Rengia L. K. S. lapkričio 3 diaa^ 
1919 m. B. Y. Vabiinakie avėtai a* je, 
3925 Bo. Kedtia Avė., kampaa M PI. 
Kalbės du kalbėtojai tik ką atvažia
vę i A Valparaiso, draugi Ivanaus- 
kiutė ir drg. \Veahis.

Taigi draugės ir draugui darbi
ninkai, kurie jaučiatės darbininkais 
ateikit ipaslklausyti.

Kviečia L. K. S. 174 kp.

kyL markdamori eiggfcų Uu- 
Mvajojančlai šypsojo? ko

kiu hii senai išnykusiu budu.
Mes visi gerai žinojome, kad 

Levas Maksimovič — tas gar
sus visame Petrograde ėilrunas, 
lošikas, genialis tvėrėjas ir ar
dytojas visų anonimių akcionie- 
riuių iM'iKtrovių — savo laiku 
buvo ne paskutiniu specialistu 
moterų klausimo dalyke.

Dėlto mes tikėjomės užgirsti 
iš jo vieną iš tų daugelio meili
škų pasakojimų, kuriais jis 
rėtai inus pavaišindavo po 
vo puikių pietų.

Ir ištikrųjų jis pradėjo:
— Atsitiko tai, ponai, labai 

senai... Aš ką-tik pabaigiau 
universitetą ir tarnavau kariuo
menėj. Man teko puikus pul
kas, oficieriai buvo su manim 
mandagus ir, kiek leido discip
lina, laikėsi draugiškumo. Bent 
pas mane ir iki šiol užsiliko prie 
jų patįs maloniausi jautimai.

“Tas pulkas stovėjo mieste 
M., bet ne visas; kiekvienas iŠ 
keturių batalionų poeiliui ant 
žiemos 
miestelį, kurio aš dabar ir var
do nebeprisimenu. Buvo jis ant 
rūbeliais ir ant tilto, jungiančio 
dvi valstybes, dienų ir naktį vai
kščiojo du sargui.

“Mano rotos komanduoto jas 
*— nepaprastai iiaurioa išvaiz
dos, bdl labai geras usuotis — 
kartą pakvietė mane vuigščioti 
pas jį kasdienį ant pielų, bet 
padare tai labai originalėj for
moj. Pasišaukęs mane kartą 
po muštro pas save, jis suriko, 
piktai išplėsdamas akis:

ne
są-

išeidavo į purviną

Pašaro Eikvojimo 
Sustabdymui

Vartok International Maltuvą Pašarui, kuris 
sumala kukuruzus su varpomis, smulkius grū
dus, ar kukuruzus lukštuose iki kokio nori plo
numo ir reikalauja tam mažos pajiegos.

International pašarinių maltuvų yra trįs rų- 
šįs, kiekviena rųšis kitokio dydžio patenkinimui 
visokių reikalavimų. B rųšis sumala kukurū
zus su varpomis ir smulkius grudus ir yra pa
dirbtas su 6, 8 ir 10 colių lėkštėmis. C rųšis tik 
smulkiems grūdams malti, yra didelės spartos, 
greitai malantis maltuvas, su 6 ir 8 colių lėkštė
mis. D rųšis, sunkus maltuvas yra padirbtas 
kukurūzams malti lukštuose. Jame yra spiralis 
kapoklis ir 8 ar 10 colių malamosios lėkštės.

Visi International maltuvai yra tvirtai pa
dirbti iš plieno su visomis reikalingomis atramo
mis; aprūpinti visais reikalingais saugumo į- 
taisais, apsaūgojimui nuo sužeidimo ir sulaužy
mo ir su visais reikalingais prietaisais. Jei pa- 
jiega yra parūpinama nuolat einančios, ekono
mines International žibalines Mašinos, tai jus 
negalite turėti geresnio maltuvo, arba tokio, ku
ris padarytų darbą su mažiaus lėšų. Reikalauk 
iš musų katalogų.

v — EfradtertMl LavrišČ«v) TU a tea ugus velkinin^ judėjimų, 
ateiM po muštro pas mane j bu- ir gracija, ir lankstumas, ir 
tgl

“Aš išsigandau, ilsi t 
kaip styga ir laikydama^rauką dėl jos nepavojingumą ir dėlto 
prie briliaus, atsakiau:

* Klausau, jūsų did
“Tiesą sakant, aš 

kad nitui kilus ilgas barimas už 
neištiestą koją, už “ne iš šir
dies” padarytą pašokimą arba 
kokią kitą smulkmeną kareivio 
mokslo. Bet aš apsirikau. Kapi
tonas priėmė mane labai atid
žiai, nors ir vartė akimis taip 
pat piktai, kaip ir visada.

“Vos mes susėdome, kaip į- 
ėjo jo pati.

“—Štai, Marytė, — tarė kapi
tonas: —— 
efrei torių.

“Ak, kaip ji buvo maloni, ta 
Mare Fadejevna. Jos veidas bu
vo toks baltas — ytin ne blyš
kius ar matinis, o baltas — ir vis 
kas tarsi rėmeliuose puikių, vil- 
niuotų plaukų, spalvos — na, 
kaip jum pasakine, — spalvos 
rudojo sobliaus. Oda po jos 
švelniais, bet tankiais antakiais, 
truputį raudonavo, taipjau ir 
kraštai delno — ženklas, sako, 
nerviško žmogaus. Akįs tamsiai 
rusvos, tokio .atspindžio, kurį 
tūli vadina rudu, o kiti — auk
siniu, švelnutės ir drąsios... 
O lupos! Taigi lupose ir buvo 
(bent dėl manęs) visas žavėsis 
jos veido. Aš niekad paskui sa
vo gyvenime nemačiau tokių lu
pų: papustų, dailiai-lenktų, ty
rų ir raiškių.

“Ji ištiesė man ranką. Keista 
— man rankos pas]>audiinas vi
sada pasako apie žmogų, dau
giau, negu jo veidas, ėjimas ir 
raštas. »Del manęs būna: ra
mus, niekinantis, teikiantis vil
tį, šykštus, geidulingi, nepasiti
kimi, per drąsus, išdidus —■ ko
kie tik norite paspausdimai. Ma 
rėš ranka šilta, švelni, biskį 
ilga ir tvirta ranka — pasa
kė man: “Aš moteris ir neįsižei
džia, jei į mane žiuri, kaipo į 
moterį. Greičiau man tas dagi 
malonu.“

“Iš pirmos gi djenos ji įsteigė 
tarp manęs ir savęs žaismingai- 
lengvus atsinešimns. Per pietus 
ji jau rišę man po kaklu skepe
taitę, vadindama mano “kūdi
kiu,” užgaudama man pęr ran
ką ir tl. Tuo laiku jos drąsios I 
akįs juokėsi, o skaisčios lupos 
mime darė droviu.

“Aš kasdie pietavau pas Za- 
vilkovskius ir greit pas juos pa
sidariau savo žmogumi. Ji man 
nim visai nesivaržė: vertė mane 
laikyti jai siutus, siuntinėjo ma 
ne įvairiais reikalais, tempė ma
ne su savim į sankrovas kaipo 
palydovą ir liuosnorį nešiką.;. 
Aš ištisas dienas praleisdavau 
apie ją. Kiekvieną sykį, kada,

gudrumas.
piau “Turbut ji jauti mano pilną

i taip bandė savo nagus ant ma- 
ybč... nęs... O aš?.... Aš tik tirpau 
aniau, | ir kankinaus...

perstatai! tau musų

užtikdavo mus kartu (mato Dic 
vas, kad čia nieko “blogo” ne
buvo), aš pašokdavau, paraus- 
davau ir pradėdavau garsiai kai

gi judino tisus, prunkštė nosimi 
ir akįs jo rūsčiai vartėsi.

“Kada mes vakare lošdavome

Lapkričio 3, 1110

International Harvester Company 
OF AMERICA «•*«•Chicago USA

batuko minė man koją. Drąsi 
šviesa jos akių mane judino. Jai 
buvo smagu žaisti su manim, 
kaip katė žaidžia su pele. Bet 
ir abclnai joje buvo daug pana
šumo kalei: ir tykojimas, ir

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWE$T TR1JST and SAVINGS BANK
Lietuvių Valstljinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė. Chicago. i

“Juk sunku, ponai, 22 metais 
amžiaus, kada kraujas taip kar
štas, kasdien perkęsti tokius už 
puolimus gražios moteries. Tan 
kini, labai tankiai, eidaimas nuo 
Zavilkovskių vėlyvą naktį ir 
Šlitiniuolamas kaip girtas, aš su 
skausmu mąsčiau apie tai, kaip 
ji, uželoktrizuota to žaidimo pa
silieka dabar viena su vyru.

“Jeigu kartais kuo ne iki ne 
tekiniui sąmones sužadintas ku
tini U Marės koketavimu, aš pa- 
stverd'avau jos rankas ir tvirtai 
spausdavau jas su kokiu-nors 
karštu išsireiškimu, ji tuojaus 
prablaivydavo mane:

“—Kas su jumis? Kas su ju
mis, Lev Maksimovič? Jus ser
gate? Galbūt jutote reikia salio 
vandens. Aš tuojaus paliepsiu, 
kad FomiČev atneštų...

“Praėjo žiema. Gegužės mė
nesyj musų batalionas turėjo ap 
leisti miestelį ir eiti į liogerius 
susijungti su pulku.

“Rodos, tai atsitiko 3 dieną. 
Anksti rytą, tuo laiku kada ka
pitonus šukavo ir koliojosi ka- 
zarmių kieme, prižiūrėdamas 
kruvintą rotos turto, aš užbėgau 
pas Marytę, kad su ja atsisveiki
nus. Aš žinojau, kad ji ant ry
tojau išvažiuoja į kaimą pas sa
vo gimines.

“Bute pasiliko lik plikos sie
nos. Visi dkiiktai dar auštant 
išsiųsti ant stoties. Marė sėdėjo i 
int grindų palei langą antdide- 
’io glėlrio šiaudų.

“—Aš atėjau atsisveikinti su 
jumis, Maryte Fadejevna. Mes 
'langiau niekad nebepasimaty- 
;ime, — liūdnai tariau aš.

“Ji parodė man ženklu, kad 
-ėsčiau šalo jos. Aš pritūpiau 
mi šiaudų.

“—Ar jus retkarčiais prisi
minsite apie mane? — paklausė

“- Argi galima apie tai klan
ui? Žinoma, visados.

“—Ir, žinoma, blogai?
“—Mare Fadejevna!
“Aš paėmiau jos ranką. Ji ne

sipriešino. Aš pritraukiau ją 
prie savęs, nors tas dėl mus 
ibiejų delei ištiestų koje, buvo 
labai nepatogu. Jos blaks
tienos nusileido, lupos prasivė
rė, kvėpavo ji sunkiai ir tankiai.

“Aš tarsi netekau proto ir 
pradėjau bučiuoti jos veidus, 
»mŪkinius, plaišus.

“Ji slume mane, bet aš neat
kreipiau į tai atidos. Tada ji 
patylomis tarė:

“—Leiskite... Aš^ šauksiu... 
\š pa šauksiu tarnus. Leiskite 
mane....

“Aš susipratau ir visas rau- 
lonas, atsistojau, kratydamas 
irikibusius prie mano drabužių 
iaudelius. Mes atsisveikinom 
abai šaltai. Eidamas į kazar- 
nes aš mąsčiau: “Velniai žino, 
kas tokio... ir papainiojo gi 
nane Liesas’. . . . Nei iš šio, nė 
š to, įžeidžiau tokią gerą, ma- 
onią moterį. Jau tikrai kapilo- 
las žinos apie tą atsitikimą, 
toks bjaurus padėjimas!...“

“Mes išėjome iš miestelio ly-

)iena buvo karšta ir skaisti. Ka
la už keturių valandų batalio- 
»as priėjo prie didedio susloji- 
no, žmonės jau pavargo ir 
inobodžiavo... Dagi gie ininin- 

’<ai dainavo nenoriai, lik ver
giami vyriausybės.

“Sustojimas buvo nužymėtas 
apuotoj, drėgnoj girioj, dengu-

Pas. Pram. Darb. Unijos
Lietuvių 604 Skyrius

rengia prakalbas Šiose vietose 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W

' 23rd PI. rytoj ( utarninkc, lapkričic 
į 4 d.) Kalbės gerai nusimanantis apk 
darbininkų reikalus drgas K. GELEt

■ ŽĖLĖ.
i MALINAUSKU) SVETAINĖJE, kam
i pas 19-toa ir Halsted gat., aeredoj 
i lapkričio 5 <1.
MILDOS SVETAINĖJE kerte 32 J r
Halsted gat. pelnyčio j e, lapkričio 7 
dieną.

•KOSCIUŠKOS SVETAINĖJE Town 
j of Lake dalyj, kampan IS-tos ir Wood 
; gat. panedėlyje, lapkričio 10 d.

Visų tų prakalbų pradžios bus 
[7:30 vai. vakare. Kalbės drgas Gcle-.
i žėlė ir kili pramoniečiai. Visi jie tu-| aptils... L 
i ri daug ka ,pasakyti darbininkams. <nukč rinklios
Darbininke, ateik paklausyti. ! - . / . — , -Kviečia KOMITFT\S tveriau savo šautuvą ir pirm ne

\lus ten laukė labai malonus 
.iurprizas. Musų bataliono da
los, išanksto susikalbėjusios, 
švažiavo pirmiau ir prirengė 
■irioj mažą užkandį.

“Aš neprisimenu, kad man ka 
la-nors butų buvę linksmiau, 
kaip laike to užkandžio, po kvė- 
liančiu uždangčiu skis tų links-

ta mes sėdėjome ant žemes, dar 
’cai-kur padengtos pereitų melų . . . M A ■ •

Naujienų 
Kalendorius 
1920 metams

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
mu. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančią jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma- i
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.

■' • . r f ■ 9

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

Aš ADOMAS A. KARALIAtTSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Ditpep 

sijA.nevirinhnas pilvelio, nuslabnčjinias. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bot niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Bcumatitmo 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. BCgiu 3 mėnesių iSgerdavftu kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų fie- 

Km K„b,.a v.ie.nmc ort, t., rlrOHdnOlC l ,• H'l Oll Ia.

kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
S A L U T A R A S 

CHEMICAL INST1TUTI0N J. Baltrūnas, Prof.
1707 Sp. Halsted St., Telephone CanaI 6417. Chicago, III

gu eiti į glitą, priėjau prie Ma

“—Atleiskite man, Mare 
Fadejevna, — prabylau kaltu 
balsu : — iiųiii nesinori, kad pas 
jus pasiliktų prie manęs nema
lonus jausmai.

“Ji metė į mane greitą, vylin
gą šypsą ir atsake:

“ Bet aš visai ir neįmaniau 
ant jus pykti...

“Aš nustebau. Aš laukiau pik
tų žodžių, išmetinėjimų. Galbūt 
dagi prigrąsinimų...

“ Kaip? Jus nepykstate?... 
Bet aš leidau asu... perdaug... 
Jus buvote taip nepatenkintos...

“Ji prasijuokė garsiu, nerviš
ku juoku:

Clia-cha-cha.. . Tai jus

“Prie mus artinosi, kapito
nas. Aš sujudęs prašnabždė
jau.

“—J5et anksčiau, Maryte? 
Anksčiau? Dar žiemą?

“—Taip... ir žiemą, — atsakė 
ji, žvilgtelėjusi tiesiai j veidą sa
vo o^ąsioniis, blizgančiomis aki
mis.

“Kapitonas priėjo ir suriko 
vartydamas laikrodžiu:

BPuCK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau %

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

Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

Pagalia,ųs būgnai pa/rj buvote perdaug drovus. Mielas 
Aš greitai įkiši- vaike, jus visai nežinote mole- 

?- rii...

tą! Kas čia per plepėjimas!
“Mes pradėjome eiti. Pakilo 

dulkės. Pasilsėję giesmininkai 
užtraukė smagią dainą.

“Aš ilgai-ilgai dairia us algai, 
ten, kur iš už debesų dulkių 
balavo megstinis skėtis su rau
svu pamušu. Mano sielą kan
kino vėliva gailestis...”

Veri ė K. Baronas.

Telephone Lavvndale 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., 
išskiriant ketvergų vakarus.

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

Skaitykite ir Platinkite
“ N A T T 1 T I? ¥ A C >’



NEMOKEKIT 
SITOS 
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8 BALSUOTOJAS SKOLINGAS 
Chicagos Plano Komisijai.
Už-Vieną Gražų South

Water Gatvės Bulvarą.

MALONĖKIT UŽMOKĖTI 3,800,000.00

JI NEDUOS JUMS NIEKO!
Chicagos Plano Komisija prašo tavęs užmokė
ti tris milijonus aštuonis tūkstančius dolerių 
($3,800,000) už gražių South Water gatvę, 
kaip TAMISTA žiūrai i šitų dalykų?

Ar jus mielas balsuotojau ir miela balsuotoja 
važinėsite šituo gražum bulvaru savo limousi- 
nu, ar pluoksite šalygatviu pešti?

Jūsų pragyvenimo lėšos yra gana didelės da
bar. Ar norite mokėti dar dadėtines už prista
tymų maistų iš atšalios rinkos, netinkamos 
šitai pramonei?

JUMS REIKES UŽMOKĖTI VISOS TOS 
SĄSKAITOS, JEI PASKOLOS KLAUSIMAS 
PEREIS! JUS NEGALITE IŠTRUKTI IŠ TO!

South Water Stree t
Merchants Committee.

z

įKORESPONDENCIJOS į; debatus, kiti, toliau stovėdami, 
kolioja jį, kaip tik įmanydami, 
daugiausia gi pasižymėjo J. 
Vabalas: kumščias sugniaužęs,

WATERBURY, CONN.

“Komunistą“ darbeliai.

Spalio 26 dieną LSS. 34-toji 
kuopa buvo surengus drgui St. 
Michelsonui prakalbas. Vietos 
“komunistai“, patyrę, kad soei- 
alistai rengia parkalbas, ir jie 
tuojau nusinuomojo svetainę tai 
dienai, ir išleido skelbimus, kad 
kalbėsianti p. Petrikienė. Per 
visą suhatos dieną jie barškino 
visur apie tas savo prakalbas.

Nedėlios vakare, socialistams 
atidarius svetainę, atėjo keli 
“komunistai“ ir ėmė žmones 
vylioti pas save. Kiti jų dar ty
čia atėję prie langelio, kur tikie- 
tai pardavinėjami, ir ten atsisto 
ję ima kolioties ir koliodamies 
vėl eina pro duris laukan, ma
nydami, kad tuo budu sulaikys 
žmones nuo ėjimo į socialistų 
prakalbas. Tokią šlykščią agi
taciją vesdami, kai kuriuos 
žmones suklaidino. Bet kas iš 
visa to išėjo? “Komunistų“ 

Laivas i Lietuva
IŠPLAUKS LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite žemiau paduotu adresu. Pris
tatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių pamokėta 
už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, pėdos pločio ir 
iy2 pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimą, 
bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet ku
rią Lietuvos dalį.

Platesnių informacijų galima gauti pas

LITRUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass.

kalbėtojo žmonės nesulaukė, su- 
vylioti darbininkai turėjo grjž- 
sti savo centus atsiėmę, “komuni 
štai“ juokiasi, kad jiems pavyko 
žmones prigauti. Kiek teko patil
ti, Petrikienė nė nebuvo pasiža
dėjusi “komunistams“ kalbėti 
spalio 26 dieną, taigi jie surengė 
savo prakalbas be kalbėtojo tik 
tam, kad pakenkus socialistams.

Ir pirmiau “komunistai“ kel
davo triukšmo socialistų rengia
mose prakalbose, bet tas jiems 
nekaip sekdavos. Paskutiniu kar 
tu kalbėdamas čia F. Bagočius 
tokį jiems pamokslą pasakė, dėl 
jų vaikiškų darbų, kad varg
šai sėdėjo kai ant žarijų. Po to 
dar kai-kurie jų bandė statyti 
kalbėtojui klausimų, bet tik dar 
labiau save ant juoko pasistatė.

Po Bagočiaus prakalbų (tai 
buvo spalio 19), apie tuzinas tų 
“komunistiškų“ trikšmadarių 
sustojo ties svetainės durimis, ir 
kada Bagočius ėjo su savo drau
gais laukan, apspyto jį: vieni 
piktai kviečia jį stoti su jais į

paraudęs kai vėžys, visas iš pik- kė (mat tuo tarpu lijo lietus),
tumo drebėdamas net savo pyp
kes negalėjo dantyse išlaikyti. 
Bagočius išpradžių mane, kad 
bus galima susikalbėti, bet išgir 
dęs visus tuos bjauriausius kė
lioj imus, pasakė: “Jus mane 
kviečiate į debatus. Bet vyru
čiai, kas gi su jumis gali kalbė- 
ties, kad jųp jau durnavojate.“ 
Ir nuėjo sau.

Pirmiau, būdavo, soiialistų i 
prakalboms stengdavos kenkti 
vyčiai su špitolninkais, bet 
nieko nelaimėję, paliovė. Dabar 
socialistus pradėjo puldinėti nau 
jos rųšies vyčiai, mūsiškiai “ko
munistai,“ ir tai dar biauriau, 
negu kunigų sumulkintieji žmo- 
neliai.

Kažin, kuo tas visa pasibaigs. 
Juo toliau, juo atžagareivesni 
tie bolševikiški gaivalai darosi. 
Daug socialistų netikėjo, kad tie 
komunistais save vaįdinantįs 
gaivalai taip žemai nupuls; dau
gelis žmonių netikėjo, kad to
kie Bar tūliai, Buškai, Vabalai ir 
kiti jų draugai pradės užsiimi
nėti tokiu negarbingu darbu. 
Bet taip atsitiko.

— Dėdės draugas.

N0RW00D, MASS.

Hugsėjo 1 d. tai buvo trečias 
vakaras —* kalbėjo M. X. Moc
kus. Mūsiškiems vyčiams jo 
kalba nepatiko, tai jie ėmė mė
tyti supuvusiais kiaušiniais, lo
melėmis, agurkais ir daužė iš 
oro pusės akmenimis svetainės 
sienas. Tik policijos pagelba 

I pasisekė numalšinti. Tas pra
kalbas surengė Keistučio paŠel- 

' pi nė draugija, ir kadangi prie 
»jos priklauso progresyviai žmo
nes, tai sušaukė kitų draugijų 
atstovus ir nutarė tuos dvasios 
ubagus patraukti į teismą. Jų
tarpe yra keturios moteris ir dJps iškabins skiriami laid
inis vyriai. Kadajvd ądv^atuį šiąulįjįjge
reikia mokėti už bylos vedimą o Kauną “Talka.”

100 dol. Jai 26 d. spalio pakvie
tė Smehtorių iš So. Bostono tuo 
reikalu pakalbėti. Nors į pra
kalbas publikos nedaug atsilan- 

bet pinigų bylos vedimui suaur 
kavo $47.50.

i
t Teismas turėjo įvykti panede- 
i lį. 227 dieną spalio, bet vyčių tė- 
l,vo ir dūšių ganytojo prašymu 
(bylą atidėjo į sekamą panedčlį, 
’tai yra lapkričio 3 d. Kaip iš
eis, pranešu vėkau.

| — Reporteri*.

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
rinio dalf. — Redakcija.

Rašo K. AugustinaviČiui, 221 
E. Superior St., Chicago, III., jo 
draugas:

Kaunas, Spalių 2, 1919. 
Kastai! Rašau tau vieną laiš

ką po kitam, atiduodamas juos 
Dievo valion... Nežinau tik, ar 
tu juos gauni ar ne1. Aš, ačiū 
sutvertoj u iš tavęs nei vieno 
negavau.

Telšių, fcaipo ąreštantą, 
mane atbildino Kaunan. Bet čia 
neareštavo; paleido. Gyvenu 
“Lietuvos Ūkininko” red.

Įdomesnius laikraščius aš ko
tu tau pasiųsti. Butų gera, kad 
ir tu man siuntinėtum kokį ge
resnį, ne davatkų leidžiamą, lai
kraštį.

Pas mus laikraščių pasirodė 
visa virtinė: nesenai pradėjo ei
ti “Garsas“, “Socialdemokra
tas“, “Darbininkų Gyvenimas“ 
šie eina Kaune. Raseiniuose lei
džianti kairiųjų liaudininkų 
“Rytojus”. Greit išeis koopera-

Labų dienų tau nuo Jackaus 
(Sondecko). Jis gyvena šiauliuo 
se. Jo profesija — Darbo ir So
cialūs Apsaugos inspektorius.

Keista man atrodo, kad ame
rikiečiai pajieško savo giminių 
bei pažįstamų Ameitikoj, einan
čiuose laikraščiuose. Tie jų gar
sinimai, visa ta liudija, mano 
manymu, neneša jokios naudos. 
Amerikos laikraštį aš užklupau 
tik Kaune, o kitur nesimato. Gi 
aš, regis, jau landus. Butų daug 
geriau, jei visa ta cerembnija 
butų atliekama Lietuvoj einan
čiuose laikraščiuose. Supranta
ma, už garsinimus prisieitų šiek 
tiek mokėti. Bet už Uai nauda 
butų trejopa: 1) laikraštis išsi
platintų; 2) Amerikos lietuvis 
atsieks savo tikslą, ir 3) giminės 
apsidžiaugs, sužinoję apie užin- 
leresuotąjį asmenį.

Tavo Adomas iš Rojaus.

Iš Daugely, Veviržėny parap. 
Kretingos apskr.

Jonui Vaitkui, Gary, Ind., ra
šo jo sesuo Kastancija Jurgonie- 
nė:

Brangiausia Broleli! šiandie 
gavau nuo Tavęs du laišku: vie
nas dar 1918 m. lapkričio mė
nesyj, antras nepažymėtas, ka
da rašytas. Neapsakomai apsi
džiaugiau sulaukęs žinios nuo 
Tavęs, broleli, nes esu varguose 
viena, vyrą savo jau antri metai 
kaip palaidojau. Daug vargo pa
kelėm ale nebėgom niekur. Bu
tus visus tebeturim, nesudegino 
nieko. Simus Viktorimas jau 
ženotas, o duktė Barbora iš ligos 
nustojo proto. Užtenka vargų. 
Veviržėnų miestelį, į pakalnę, 
visą nudegino vokiečiai; nudegi
no ir Dominyko Talmonto ma
limą. Taipgi nudegino sodžius: 
Lamsodį, Rudgalvius, Kiaula- 
kius ir miestelius: Andrejavą, 
Gardžius. Pas mus didelių mū
šių nebuvo, bet prie Andrejavo 
.ėjo dideli mūšiai, žmonių ir gy-
Aiulių negyvu žemė Jyirvo nuklo
tą. Dyavas Piktiškiai sunaikin-

[tas. “Baimės ir išgąsčio turėjo
me kiek nereikia. Brangenybė 
pas mus nesvietiška. Kas turi ko 
parduoti, ima didelius pinigus, 
o kam reikia ko pirkti, vargas 
didžiausias. Rugių pūras 100 r., 
miežių 70 r., avižų 50r., sviesto 
svaras 10 rublių, užtrino 10 r., 
10 kiaušinių 3 rub., arklys nuo 
7000 iki 8000 rub., karvė 1000 
rub., avis 100 r., paršelis nuo 
kiaulės 50—60 rublių. Sunkus 
begalo laikai, ir nežinia, ar il
gai taip bus.

Dabar Lietuva turi savo vald
žią, pati save valdo. Badu nė 
vienas nemiršta, ale biednųjų 
vargus — kas apsakys? Bago- 
tiems visur gera. —Kastancija.

Iš Liepojos, Kuršo.

A. Bičkui, Ford City, Pa., ra
šo jo duktė:

Mielas, brangus tėveli! — 
Daug laiškų rašėme Jums, ir 
visokiais budais: per Ispanų 
konsulą, per Vokietiją, per Lie
tuvą, bet nuo Jus jokios žinios 
negalėjome gauti. Ir štai netikė
tai apturėjome nuo Jūsų. Ta die 
na buvo kaip didžiausi mums 
šventė. Mama su cioce verkė iš 
džiaugsmo, o mums su Malvinė- 
le bėgant gatve norėjosi kiek
vieną stabdyti ir tą linksmą ži
nią pranešti. Tiek metų prasi in 
ko! Ir tie ketveri metai baisaus 
ir žiauraus karo buvo labai sun
kus. Jaučiamės taip prislėgtos, 
nuvargintos, be jokio noro to
linus gyventi, nes vilties geres- 
snių laikų sulaukti neturime 
Dar vis nenurimsta. Nors ta 
baisi skerdynė pasibaigė, bet na
miniai vaidai, kovos partijų par- 
tijėlių ir dideli apetitai užgrobuo 
nių tautų dar vis nemažėja. Slen 
ka dienos pilkos, pilnos to pa
ties rupesnio, kas bus ryto, ir 
rupesnio apie duonos kąsnelį. 
Kad šį pavasarį Amerika nebūtų 
atėjus su pagelba, būtume visi 
badu išmirę. Pas mus brange
nybė neišpasakyta, ir valgymų 
ir drabužių, o darbo nėra'. Ir 
kaip dar žmonės laikosi, kaip

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telefonas Puliman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roaelani.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

galus su galais suveda, tai tik 
stebėties reikia. Mudvi su Mal
vina esame mokytojos lietuvių 
mokykloj. Bet nežiūrint to, kad 
abidvi pelnome, ištekti negali
me prie dabartinės brangenybės. 
Visa kas ne du ir ne trįs, bet 
dvidešimt, trisdešimt ir daugiau 
kartų pabrango. Kur pirma už 
du šimtu visą kraitį galėdavo nu 
sipirkti, dabar ir vienai sukne
lei nepakanka. Taip kad motu
tė, nors ir labai suvargus ir ne
galėdama, ir gi turėjo dirbti sa
vo senąjį sunkų darbą. Ciocės, 
padėjimas negeresnis. Pati dir
ba, kur darbo sugavus, Ėdžia 
su Romusiu irgi darbuojasi, bet 
kad darbo beveik negalima susi
rasti, tai išeina, kad dvi tris die
nas padirba, o dvi tris savaites ) 
namie sėdi. Ancė yra mokyto
ja, Elziukė prieglaudininkė. Mik 
cė vaikščioja miesto mokyklon. 
Ir nors visi darbuojasi, bet pas 
mus darbas taip menkai moka
mas, kad tuo ištekti negalima. 
Apie Olesį žinios nėra. Jurgis 
pirkliauja Tūloje. Su pačia per
siskyrė; ji yra gailestingoji se
sutė. Pažįstamųjų daug mirė, 
daug šiaip po visą pasaulį išsi- 
sklaidžiojo ir apie juos nė jokių 
žinių neturime. Mirė: Kazelis, 
Žemeckis, Bistras, Kalmiškienė, 
Spaginskio duktė Bronė, Bara
nauskienė, Daukantienė .— jos 
du sunūs kare užmušti, Michail
uos molina ir daug kitų.

Duok Mamytei ir jos vyrui, 
taipgi Michalinai daug gerų difc- 
nų nuo musų. — Mylinti Jus, 
Jūsų Šeimynėlė.
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published Daily ezcept Sunday by 
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Editor P. Grigaiti!

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Dl. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojas: 
Viena kopija .................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų .........................
Trims įpėnesiams ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Krikščionių demokratų ra* 'pasiekė aukščiausia laipsnio 
lė. Ypatingą rolę šiame krizyje 
sulošė krikščionys demokratai. 
Išsyk jie griežtai buvo nusista- ralio 
tę eiti kabinetan tik tada, kada 
bus užtikrinta “demokratinė di
džiuma“. Ir čia jie buvo arti
miausiame kontakte su socialis
tais liaud i lunkais demokratais. 
Po to, kaip soc. liaud. dem. nu
tarė E. Ghlvanausko kabinete 
nedalyvauti, ir krikščionys de
mokratai iškilmingai pranešė— 
tokį pat nutarimą padarę. Ir 
galų gide du krikščionys demo
kratai — Dr. Draugelis ir J. Čar 
neckis, vienas net centro komi te 
to na rysk-atsidūrė kabinete, 
nuo kurio darbų atsakomybės iš 
anksto žegnojasi. (Darbas).

komunistų; už baldavo 5, prieš 
— 3. Tuo pačiu vakaru Krause 
vyko vokiečių kuopon, kur ėjo 
smarkus debatai tarp komunis
tų No. 1 ir Komunistų No. 2. 
Ginčytasi delei to, kuri tų dvie
jų partijų yra stiprinusi. Kuopa 
nutarė dėties prie Komunistų 
Partijos.

Seredoj parengta propagan
dos mitingas. Ketverge Kruse 
vyko į Newportą, menamą ko
munistų tvirtovę. Tarp dviejų, 
komunistiškų frakcijų vjrė 
smarki kova. Komunistų Dar
bo Partija “paėmė viršų:’’ su
telkė dešimtis narių. Tuo pačiu 
metu prie socialistų prisidėjo 18 
žmonių. Be to, pareikšta, kad 
yra dla nemaža žmonių, kurie 
prie pirmos progos stos socia
listų eilesna.

Sukatoje liko perorganizuota 
Woonsockelo kuopa, nežiūrint 
vieno girtuoklio murmėjimų: 
“Aš nenoriu sočiai— duokite 
man “komunizmo ir proletaria
to dikta...“

Jaunųjų Socialistų vakaras.

Pėtnyčioje buvo Jaunųjų So
cialistų Lygos vakaras. Apie dve 
jetą savaičių atgal vienbalsiai 
buvo nutarta kviesti William 
Knise, kuris buvo jų organi
zacijos sekretorium ir beveikda
mas ten užsitarnavo 20 metų 
kalėjimo. Pirma negu susirin
ko nariai, bolševikuojantis ele
mentas atidarė susirinkimą. Jie 
pasijuto padėties viešpačiais c- 
są. liet jųjų šeimininkavimas 
tiek įgriso susirinkusiems, kai 
liko įnešta pakeisti susirinkimo 
vedėjas ir kviesti Kruse kalbėti. 
Įnešimas perėjo. Tąsyk aštuo- 
ni komunistai pakelė jomarkų: 
jie tvėres šaukti ir dainuoti. Pa
skui jie užėjo ant viršutinių lu
bų ir. ėmė trypti kojomis, dai
nuodami “Internacionalą.“ Pa
reikalauta, kad Joe Cokhvell ap 
leistų susirinkimą. Negi esą ir 
jis virtęs dešiniuoju? Net pats 
Colrwe.ll nebegalėjo numalšinti 
jų.. Tečiaus susirinkimas ėjo 
savo keliu, nežiūrint komunis-

Skaitytoju Balsaiišrinkta dabar tiktai 39, tai 
i reikia pasakyti, kad nedaug. 
Visų atstovų Šveicarijos par 
lamente yra bene 189. Reiš
kia, socialistai sudarys jame 
tiktai apie ketvirtadalį.

Vienok kairieji elementai 
Šveicarijos socialistų tarpe 
varėsi už tai, kad partija pri
sidėtų prie 3 Internacionalo 
ir priimtų komunistišką tak
tiką, pagal kurią partija tu
ri tuojaus vesti darbinin
kus į “atvirą kovą” su val
džia. Kas-gi butų iš tos “at
viros kovos”, kuomet dar tik
tai apie ketvirta dalis žmo
nių pritaria socialistams? 
Gerai, kad Šveicarijos soci
alistai atmetė tą taktiką ir 
kartu su ja 3 Internaciona
lą. y

Dalyvavimas visuotinuo
se rinkimuose, kaip matome, 
atneša ir tos naudos, kad 
parodo socialistams, kiek jie 
turi pajiegų ir tuo budu ap
saugoja nuo neapgalvotų 
žingsnių.

ra geri socialistams, bet vis 
dėlto ne tokie, kokių laukė 
kaikurie optimistai?

Pranešama, kad socialde
mokratų partija gavo 39 vie
tas parlamente. Pirma j t tu
rėjo tik 19 (ar 17) vietų; to
dėl laimėjimas yra nemen
kas.

Bet reikia atsiminti, kad 
šitie rinkimai įvyko pagal 
naują proporcionalę sistemą, 
kuri tik šįmet tapo įvesta. 
Kol atstovai į parlamentą 
buvo renkami pagal didžiū

ne mos sistemą, tol buržuazinės 
partijos, susidėdamos į daik
tą, galėdavo sumušti socia
listus kiekvienam apskrity
je, kur jie negaudavo abso
liučios didžiumos balsų. To
dėl socialistų patekdavo į 

3.oo parlamentą mažiaus, negu 
165 išpuldavo pagal visų paduo- 
\’65 tų už juos balsų skaičių. 0 

prie proporcionalės rinkimų 
sistemos buržuazinių parti
jų blokai negali to atsiekti.

Jeigu todėl socialistų tapo
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Lietuvos Socialistai apie 
Valdžios Permainą.

Angliakasiai išėjo j strei
ką, nežiūrint “indžonkšeno” 
(teismo uždraudimo). Val
džios mėginimas prievarta 
prašalinti susirėmimą tarpe 
darbo ir kapitalo anglių ka
simo industrijoje, neatnešė 
tikslo.

Susirėmimas ne tiktai nė
ra prašalintas, o dar pasida
rė aštresnis. Angliakasiai 
dabar, be abejonės, bus ma
žiaus sukalbami, negu jie bu
tų buvę, jeigu valdžia nebū
tų taip atvirai stojus į kapi
talistų pusę.

Streikininkus dabar tapo 
priversti griežtai remti ir 
"konsėrvatyviŠkfej'i Ameri
kos Darbo Federacijos vadai 
— remti ne tiktai streiko 
tiksluose, o ir kovoje prieš 
valdžią.

Ačiū valdžios įsikišimui, 
ta ekonominė kova staigu į- 
gijo aiškų politinį pobūdį. Ir 
iš susirėmimo vienoje indus
trijos šakoje ji pavirto viso 
organizuotojo proletariato 
reikalu.

Ir tai įvyko kaip tik tuo 
laiku, kada dar tebeina plie
no darbininkų streikas, ir 
kada rengiasi eiti į streiką 
geležinkelių darbnnkai. Su
sibėgimas šitų trijų didelių 
streikų padarytų tokį milži
nišką mūšį tarpe darbo ir 
kapitalo, kokio dar nėra ma
čiusi ši šalis.

Tatai dar nereiškia revo
liucijos. Bet šita kova išju- 

' dins iš pačių pamatų visą A- 
merikos darbininkų judėji
mą.

Ponai kapitalistai, savo 
užsispyrimu leidusieji įvyk
ti tokiam krizini, pasigailės, 
kad Dievas jiems nedavė 

, daugiaus proto. Gailėsis ir 
valdžia, kuomet pamatys, 
kad seni “gerieji laikai”, 
kuomet organizuotasai dar
bas buvo nuolankus jai pra
ėjo amžinai.

Amerikos darbininkų ju
dėjimas po šitos didelės ko
vos bus ne tas, koks buvo iki 
šiol, nežiūrint kaip ta kova 
pasibaigtų.

Valdžios krizis.

Valdžios krizio pradžia. Spa
lio 2 dieną Valstybes Preziden
tas K. Smetona pasiūlė ministe- 
rių pirmininkui M. Sleževičiui 
išeiti iš socialistų liaudininkų 
demokratų partijos ir organi
zuoti naują “Darbo kabinetą“ 
su p. Voldemaru kaipo užsienių 
ministeriu. M. Sleževičius atsi
sakė tai padaryti ir nepaprastas 
ministeriu kabineto posėdis nu 
tarė atsistatydinti. Atsistatydi
nimą V. Prezidentas priėmė ir 
naują kabinetą sudaryti pavedė 
inž. E. Galvanauskui.

Valdžios krizio bėgis. Spalio 
3 Ir 4 dieną Valdžios krizis nc- 
išsirišo. Spalio 4 d. E. Galva
nauskas buvo atsisakęs toliau ru 
pinties sudaryti naują kabinetą 
ir pranešė apie tai V. Preziden
tui, patardamas vėl pakviesti M. 
Sleževičių. Bet V. Prezidentas 
A. Smetona, pasitaręs V. Tary
bos pirmininku baronu St. Ši
lingu, atsisakė kviesti M. ŠI. 
n\in. kab. sudaryti, nurodyda- 
nuK kad to reikalaujanti užsie
nio piMi a. Jisai dar kartą 
prašė E. Galvanauską sudaryti 
darbo kabinetą, pabrėždamas, 
kad jeigu neapsiimsiąs, tai jisai 
prezidentas, visai kur nors iš
važiuosiąs ir V. Prezidento pa
reigas eiti patiksiąs V. Tarybos 
pirmininkui St. šilingui. Po to 
E. Galvanauskas apsiėmęs žūt
būt sudaryti naują darbo kabi
netą.

Intrigos misijose. Valstybės 
prezidentą apsupančiose sferose 
pasakojama, busią M. Sleževi
čiaus kabinetas nepatikęs sveti
mų valstybių misijoms, ypač an 
glams. Pasakojama, busią vie
nas Anglu misijos atstovas “iš 
džiaugsmo pašokęs,“ kai išgir
dęs, kad M. Sleževičiaus kabine
tas atsistatydino. Kitas anglų

P. Leono parvežtos žinios. 
Spalio 4 dieną sugrįžo iš Balti
jos valstybių konferencijos vi
daus reikalų ministeris P. Le
onas. Jis parvežė tikrų doku
mentais paremtų žinių, kurios 
rodo, kad Anglų valdžia visai 
nemano atsisakyti duoti žadėtą 
pagalbą, jeigu butų tarimasi su 
bolševikų rusais. Priešingai, An 
glų valdžiai sutinkant ir prita
riant Estų Suknių Latvių ir 
Lietuvos atstovų konferencija 
nutarė priimti bolševikų Rusų 
pasiūlymą pradėti taikos dery
bas.

Partijos ir E. Galvai^iuskio 
kabinetas. Spalio 4 dieną vakare 
paaiškėjo, kad be socialdemo
kratų į E. Galvailauskio organi- 
nizuojamą Ministeriu Kabinetą 
atsisakė įeiti arba savo atstovus 
leisti šios partijos ir organizaci
jos: socialistai liaudininkai de
mokratai, valstiečių sąjunga, 
santara ir krikščionys demokra
tai. šios visos organizacijos pa 
silieka prie senojo savo nusista
tymo. v

E. Galvanausko kabineto gali
ma sudėti. Patsai E. Galvanau
skas žada paimti prekybos pra
monės, ir finansų ‘ minis torio

True trnnskition filed with the post- 
mnster at Chicago, 111. Nov. 3, 1919 
as i'etiuircd by the act of Oct. 6,1917

FRANCUA.
Paryžius. — [Darbininkai 

prisidės prie geležinkelių tvar
kymo]. Franci joj kėtamia pa
daryti labai įdomus eksperi
mentas gieži n kelių tvarkyme: 
tvarkymo reikalas žadama pa
vesti tam tikram komitetui, ku
rį sudarys įvairios rųŠies gele
žinkelių darbininkai ir valdinin
kai.

M. ClaveiUe’o, visuomeninių 
darbų, ministeriaus, planas už
veria “eksploatacijos komiteto” 
organizaciją, kuri kontroliuos 
geležinkelius.

Sulig to plano, komitetan pri
valo įeiti atsovai nuo įvairių ge
ležinkeliečių grupių, direktoriai 
ir geležinkelių administratoriai.

Komitetas susidės iš pirmi
ninko, veikiančių administrato
rių ,trijų atstovų nuo kdmer- 
sanlų ir fabrikantų, kuriuos 
skirs visuomeninis darbų mini
steris, ir trijų atstovų iš darbi
ninkų pusės, kuriuos ir-gi skirs 
ministeris.

Bus taipgi skirta techniškas 
komitetas, kuriu įeis vyriausie
ji inžinieriai, trįs fabrikantai ir 
trįs darbininkų atstovai. Visi 
jie bus skiriami visuomeninių 
darbų ministeriaus.

Valdžios atstovas dalyvaus 
komiteto susirinkimuose ir jo 
pritarimas bus reikalingas 
čiai svarbiuose tarimuose.

paredškė Kriegerio draugas, 
“tai prie Edward Rcw, gene- 

kompaniijos manadžė- 
riaus, namų sprogo bomba.

“Bomba, kaip ir paprastai to
kiuose atvejuose, padarė nuos
tolių tik už kelis dolerius. Bet 
tuoj liko areštuota veiklesni I. 
W. W. nariai. Kiekvienas gali 
permainyti, kad tai buvo su
moksiąs. Gi nežiūrint to, Kriė- 
geriui be jokio teismo prisiėjo 
butą kalėjime 22 mėnesius.“

Pittsburgh. — [Unijoms 
draudžiama laikyti susirinki
mus]. Nėra kalbos, kad mies
to majoras ir teisėjai prisiekė 
jrildyti konstitucijos įstatymus. 
Tečiaus nežiūrint to, jie atsisa
ko duoti darbininkams žodžio 
laisvę.

Kada malgmetų ir geležies- 
liejyklų darbininkai sumanė lai
kyti susirinkimus, idant priė
mus naujų narių, tai policijos 
patvarkymu jiems nebuvo leista 
tatai daryti. Tųsyk darbinin
kai kreipėsi j teismų ieškotų tei
sių, tečiaus teisėjai atsisakė su
stabdyti policijos savivaliavi
mų.

Partijos Žinios
Rliode Islando Socialistų Par

tijos konvencijoj vienas senes
niųjų draugų pareiškė: “Atro
do, kad nieko neatsitiko su So-

l

ypa-

VOKIETIJA.
Berlinas. — [Streikuoju kler

kai]. Spalių 15 d. Berlinc su
streikavo 15,000 municipalių ra

portfelį, užsienio reikalų — Vol štinių darbininkų. Jie reika- 
demaras, Teisingumo — L. No- Jauja didesnes mokesties. Strei- 
reika, žemės ūkio ir švietimo— ku paliesta ir Duonos korčiukių 
J. Tūbelis, susisiekimo — Šimo- išdalinimo biuras, kuris turi 216 

; taipgi anglių, pieno, 
P- sviesto, riebalų ir mėsos kont-

liūnas, vidaus — J. Žilinskas, 'skyrius;
Naujausiomis žiniomis,

Galvanauskio kabinetan vieton rdiavimo departamentai; neap- 
šimoliuno įeisiąs inž. Skripkus, 
o švietimo ministeriu busiąs Pr.
Mašiotas.

Bet galutinai dalykų stovis 
dar nepaaiškėjęs ir ligi spalio 
5 d. vakaro kabinetas dar nebu
vo sudarytas.

— Prieš krizio pabaigą. Spa
lio 6 d. atėjo žinių, kad sąryšy
je su paplitusiais gandais apie 

_ _ dešiniųjų bloko kabinetą ir apsk 
misijos atstovas buk parašęs net į rikli dėl blogo ekonominio ir po

litinio padėjimo darbininkų tar
pe vedama agitacija išeiti visuo
tinau streikai!. Del šitų ir kitų 
priežasčių vienas socialdemokra 
tų ir vienas socialistų liaudinin
kų demokratų, kaipo privatiniai 
žmonės kreipėsi į E. Galvanaus
ką ir nurodę j rinitą padėti klau
sė, ar butų dar galima, kol ne
vėlu, susiprasti ir sudaryti tokią 
naują valdžią, kuri atatiktų visų 
politikos partijų nusistatymui 
ir plačiųjų minių reikalavi
mams. Išrodė, kad sutarimas 
dar galimas, juo I

lenk’la ir municipalini bankai.
Judėjimas, sakoma, prasidė

jęs skurdžiausių darbininkų ei
lėse, kur radikalizmas randus 
geros dirvos.

* IJį iaretkštan šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAM NAUDOS Iš TŲ ŠLYKŠ
ČIŲ UŽSIPULDINĖJIMŲ.

Kodėl lietuvių laikraščiai taip 
užsipuldinėja vieni ant kilų? 
Protaujančiam žmogui išrodo, 
kad jie nieko kita neturi rašyti, 
apart užsipuldinėjimų 'Aš skai
tau Neujienas, Keleivį, Laisvę, 
Saulę, Garsą, Tėvynę ir aš ma
nau, kad juose yra perdaug tų 
Užsipuldinėjimų. Labiausia tuo 
pasižymi Laisve,- kuri nuolatos 
užsipuldinėja ant Naujienų ir 
Keleivio. Man gi išrodo, kad tie 
laikraščiai Naujienos ir Kelei
vis — kaip tik ir yra geriausi 
laikraščiai lietuviams darbinin
kams.

Ar nebūtų geriau, kad vieton 
užsipuldinėjimų, laikraščiai tal
pintų moksliškų straipsnių? 
Tas butų naudinga ir skaityto
jams ir patiems laikraščiams, 
nes, kaip man teko patėmyti, tie 
laikraščiai, kurie perdaug užsi
puldinėja ant kitų, netenka dau
gelio skaitytojų, taigi pats laik
raštis tuo pralaimi.

Laikraščiu Skaitytojas.

Kazimieras Gugis

lajšką, apgailestaudamas gen.. 
Žukauskio atstatydinimą ir duo
damas suj. asti, kad gen. Žu
kauskas r< įkėtų vėl pakviesti. 
Nepatikusi Anglų misijos at
stovams ir M. Sleževičiaus poli
tika su riv ų bolševikais, su ku
riais tartis dėl taikos esą visai 
negalima. Galvanausko orga
nizuojama ; kabinetas ir turįs An 
glų norams atatikti.

Tuo tarpu mums teko patirti 
kad jeigu ir prilaukta prie kri- 
zio kaikiirie Anglų misijų atsto
vai, lai tik intrigomis ir netei
singomis informacijomis tų pa
čių žmonių, kuriems M. Sleže
vičiaus kabinetas nepatinka. Y- 
ra anglų misijos narių, kurie vi
sai kitaip į dalykus žiuri, negu 
V. Prezidentui artimose sferose 
pasakojama. O kas lytisi Anglų 
valdžios nusistatymo dėl santy

kinių į Šveicarijos parlamen- kio su bolševikais, tai jis visai 
tą. Išrodo tečiaus, kad jie y- kitoks, negu Kaune pasakojama.

Rinkimai
Šveicarijoje

Dar tikrai nežinia, kokie 
yra galutiniai rezultatai rin-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Tulsa, Okla. — [Neteisingas 

tardymas]. Ant galo, prasidėjo 
tardymas Charles Kriegerio, 
Oklahomos I. W. W. organiza
toriaus. Krieger buvo kalėjime 
be. jokio teismo 22 mėnesius. Ir 
dabar dedama pastangų, kad 
neleidus kaltinamam turėti gy- 
nfcjų-

Trumpai sakant, to tardymo 
istorija yra sekamą:

Perkelti tardymą kiton insti- 
tucijon neleista.

Pamaiinyti teisėjų nuospren
dį neleista.

Tęsti bylą aukštesniuose teis
muos uždrausta.

Kriegerio advokatas pareiškė, 
...... .... . labiau, kad į kad tiesiai nėra jokios galimy- 

naująjį “darbo kabinetą“ gauti (b5s laukti, kad Standard Oil 
pasirodo ne kompanijos teritorijoj tardy- 

i i » r.5 cj 11 m iii

tik vieno-kito asmens, — tai ir 
viskas.“

Ir ištikrųjų taip buvo. Delega
tų suvažiavo tiek, kad net truko 
sėdynių. Entuziazmo ir-gi ne
truko. Konvencijon prisiuntė 
savo delegatus devynios kuo
pos — Nmvporto, Woonsocke- 
to, Westcrly, Coventry, trįs Pro- 
vidence’o kuopos ir dvi Paw- 
tucket’o. Septynios dešimts- 
penki delegatai tvėrės darbo: iš 
rinko valstijos ekzekutyvį komi 
tetą, valstijos sekretorių ir ap
tarė veikimo planus.

Valstijos sekretorium išrin
kta d. E. Sherwood, veteranas 
socialistų judėjime ir buvęs kan 
didatas į gubernatorius. Ekze- 
tyvin komitetai! pateko šie as
mens: Botenbcrg, Onorado, 
Ganz, Sherwood, Livermore,

Priima keletą rezoliucijų, pa 
liečiančių partijos padėtį, reikš
ta padėkos Joe. ColdwelTui (ku
ris dabar prisidėjo prie komu
nistų ir neužilgo bus įkalintas) 
už jo praeities darbus, o taipgi 
Na cio i ra 1 i a m oTga n iza t or i u i
William F. Kruse, kuris trum
pu laiku perorganizavo tos val
stijos kuopas; be to, nutarta siu 
sti konvencijos sveikinimas Eu
gene V. Debsui.

Valstijos konstitucija pavesta 
taisyti Komitetui. Kopijos per
mainytos konstitucijos bus įtei
kta nariams už mėnesio prieš 
konvenciją.

Nacionalio Ofiso planai dėlei 
rengimo kampanijos politinių 
prasikaltėlių paliuosavimui 
šios valstijos socialistuose 
tuziastiškos paspirties.

Socialistai atsigriebia.
Kelios savaitės atgal masinė 

konvencija 60 balsais prieš 30 
nutarė prisidėti prie Komunis
tų Darbo Partijos. Po to smū
gio maža buvo vilties, kad so
cialistai greit atsipeikės. Te
čiaus liko sužinota, kad trįs Pro 
vidcnce’p kuopos pasilikusios 
prie socialistų ir kad nemaža 
draugų visoj valstijoj klajoja, 
nežinodami kur dėtis. Komuni
stų Darbo Partija gyrėsi kad 
kad prie jos prisidėję 95 n u oš. 
valstijos socialistų, ir kad visa 
valstijos organizacija jai teku
si. Bet iš pat pradžių tie pasigy 
rimai rodėsi abejotinais, o tyri
nėjimai parodė, kad jie buvo

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliSkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofiiaa:

3923 S. Kalstei! St.
Ant trečių lubų

Tcl. Drover 1310

Miesto Ofisas: ■ 

12? N. DearLorn SI. 
1111-13 Uruly Bic" t.

Tel. Centrai 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshail Field Annex

. 18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126
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Drausta lankyti Kruses pra
kalbas.

Yra žinių, kad Komunistų. 
Darbo Partijos viršininkai pa
sirūpino sukelti tų jomarkų. Sa
vaitės pradžioj išleista patvarky 
mas, draudžiantis komunis- 
tams lankyti Kruses prakalbas. 
Tečiaus ta riaušininkų “gon
ge“ priklausė prie veikliausių to 
miesto Lygos narių. Kuomet vi
si kiti “komunistai“ nesulaužė 
patvarkymo, tai kėlė riaušes. Ir 
manoma, kad tai padaryta su 
Komunistų “vyriausybės“ ži
nia. Tų patį vakarų komunis
tai rengė savo prakalbas, kad a- 
titrauks klausytojus nuo Kni
se ir George E. Rocwcr. Garsi
no, kad kalbėsiąs garsus Ben 
Gitlow iš No\v Yorko. Tečiaus 
pastarasis nepasirodė ir jų pa
stangos pakenkti socialistams 
nuėjo niekais.

Organizacijos ateitis.
Peorganizuoton valstijos or- 

ganizacijon įeina devynios sočia 
listų kuopos, penkios kurių yra 
anglų kuopos, dvi finų ir dvi žy 
dų.

Senesnieji socialistų veikėjai 
pasiliko ištikimi Socialistų Par 
tijai. Ir yra vilties manyti, kad 
Rhode Islando Socialistų Parti
ja greitu laiku sustiprės ir pasi
darys galingesnė, negu pirma.

r
Telephohe D/over 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 va! vuka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicauo, 111

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rosclande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullinan 312 ir 3180 
Chicagos ofisas: 1515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

VAKARŲ RENGĖJAI,
TĖMYKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar lapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.

“dailio žmonių” ]
taip lengva. Bet kada spalio 7 
d. išryto vienas tų pačių žmonių 
( V. P.] p. Galvanausko paklau-

tai buvo gautas atsakymas, kad 
“jau pervėlu“. Matai, ministe- 
rių kabinetas jau buvo sustaty
tas.

mas butų teisingas. Faktiniai 
teisėjų nuosprendis esąs niekas 
daugiau, kaip tik aliejaus kom
panijos nuosprendis. Toki da
lykų padėtis Krlcgėriui lemia 
mažiausia 10 metų kalėjimo.

“Kada T. W. W. agitacija už 
įvedimų 8 valandų darbo dienos

Pasak pranešimų, iš Neapo- 
liaus, Italijoj, ten esama nepa
prasto rengimos emigrantų į 
Ameriką. Du tuksiančiu italų 
padavė prašymus dėl pasportų 
pradžioje spalio mėli.

Phila. Public Ledger cituoja 
pranešimų iš Detroito, kuris 
sako, kad Detroitas iki spalio 
1 dienai yra pristatęs namų už 
$59,000,000 iš kurių $29,000,- 
000 buvo gyvenimo namams ir 
$30,(MM),000 naujoms dirbtu
vėms, krautuvėms ir 11. 'Taipgi 
sako, kad statymo bruzdėjimą

uizacijos savaite ir' Nacionalis 
organizatorius Kruse, prigclbs- 
tant J. Rotenbergui, spalių 20 d. 
tvėres darbo. Panedėlyj įvyko 
narių susirinkimas Providencc. 
Utarninkc perorganizuota Pau- 
tucketo anglų kuopa. Kuopon į- 
slojo 11 žmonių. Kiek seniau tik Ne\v Yorkas viršijąs Delroi- 
toji kuopa balsavo dėties prie tą.

2

Naujienų knygynas įsigijo Ši
tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago- 
įe, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą 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.

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond)

kaina
—Parsiduoda svarais 

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

.a:

t®
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Burnai plauti

Lietuvių Bateliuose.
NORTH S1DE

“i*-!1* *m*^**4

Atsakymas Ex-Mokiniui.

Naujienų 256 num., Ex-Moki- 
nys kaltina mane ir tolus kitus 
mokinius “tūlo svetimtaučio*’ 
mokyklos, kad buk •atkalbinėjo
me ir Šiaip bandėme kenkti 
North Sidės Draugijų Sąryšio 
mokyklai įsteigti. Tai yra gry- 
iuųs prasimanymas ir šmeižtas.

Kada vienas žmonių sumanė 
atverti tų mokyklų, tai dar klau 
sdavo manęs patarimų kaip to
kių mokyklų organizuoti ir aš 
noriai tai nurodydavau. Jis ir 
jrasiulė B. Ž. Keinliui, kuris uri- 
ėme įnešimų, bet pinigų tam da
lykui neskyrė. Reiškia tų mo
kyklų turėjo organizuoti ne pats 
k Ii ubas, o tik pavieni jo nariai. 
Tada aš pasakiau, kad tokia 
mokykla negali gyventi, nes mo
kyklų turi tvarkyti ne vienas ai’ 
du žmonės, bet kokia-nors or
ganizacija ir iš pavienių žmonių 
tverti jų neapsimoka ir negali
mas dalykas.

mis tapo suorganizuotas prie 
Hofftnnno Prirengiamosios Mo
kyklos lietuvių kalbos klesa, ku
rių dabar guli lankyti ir skait
lingai lanko ir pašaliečiai. Aš vi
suomet raginu lietuvių jaunimų 
lavinties, mokinties ir tam ne
sigailėjau laiko. Ir daug žmo
nių mano prikalbinti įstojo į 
minėtų Hoffinano mokyklų, kur 
jie daug ko pramoko. O ta mo 
kykla yra viena pažangiausių ir 
prieinamiausių north sidie- 
Čiams.

Aš niekad nesigyriau savo ži
nojimu, nėgi pavydžiu jo ki
tiems, bet noriu, kad visi lietu
viai šviestųsi ir jokiai mokyk
lai netrugdMau ir netrukdysiu. 
Tik kam tie šmeižimai? —J. S.

NAUJI LIETUVIAI MEDIKAI.

šiomis dienomis valstijos re
gistravimo ir švietimo departa
mentas išdalino naujai baigu
siems medecinos mokslų dakta
rams, leidimus piaktikuoti me
dicinų Illinois valstijoj: Tarp 
jaunųjų daktarų yra šie lietu
viai:

Vincent Szymkevicz,
Petras S. Zalatorius.

Tada apie Sųryšį nebuvo kal
bama, kadangi tas sumanymas 
buvo gvildenamas tik kelių žino 
nių. Tik vėliau paduota įneši
mas Sąryšiui, tas jį priėmė ir 
prisiėmė ant savęs organizavi
mų ir palikymų tos mokyklos. 
Bet juk ir aš pats sakiau, kad 
mokyklų turi vesti kiokia-nors 
organizacija.

AŠ visai nepavydžiu niekam 
mokslo, bet dar visur ir visuo
met raginau prie jo. Juk mano 
ir d. M. Palevičiaus pastango-

Slapieji reikalauja injunctUn’e.

Pinigais už

Laisves Bondsus
850, 8100, 8500, ir 81,000.

Saliuninkai, kad ir paskutinėj 
valandoj, kreipėsi į federalj tei
sėja Carpenter ir reikalauti už
draudimo distirkto advokatui 
kliudyti pardavinėti esančių sa- 
liunuose degtinę. Beikalaujama 
taipgi, kad valdžia nevykintų 
nacionalės prohibicijos konstitu 
cinio priedo, kuris įeina veik- 
mėn sekamų sausio mėn., kadan 
gi priedas esųs nekonstitucinis.

Jeigu saliuninkai gautų reika
laujama injunktion’ą, jie galėtų 
atidaryti, nors ir trumpam lai
kui, saliunus Chicagoje ir ki
tuose miestuose, kurie pirmiau 
nebuvo sausais.

Krause Valstijinis Tau py mo 
BANKAS Nušoko nuo 20-to augšto.

1341 Mihvaukoe Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat. • 
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Ihūffmano
MOKYKLA

Ii prirengs jus Kolcgijon trum- 
■' pu laiku. Mes taipgi turime 
R klcsas anglų kalbos, kur jus 
I galite išmokti anglų kalbą nuo 

prityrusių mokytojų. Dr. A.
B Montvidas mokina pas mus 
l( lietuvių gramatikos klesą.
| ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi-
9 žiūrėti.
□ >

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

Charles J. Johnson, 58 m., 
929 Buena Park, iššoko iš 20-to 
augšto lango Contenental and 
Commercial National Bank bu- 
dinko ir nukrito ant stiklinio sto 
go tarp 4 ir 5 augšto, kur įsipy
nė tarp vielų. Jis užsimušė ant 
vietos.

346 žmonės užmušti automo 
bilių.

Pėtnyčios vakare Yellow Taxi 
cab automobilius prie Displai- 
nes ir Fu-lton gatvių užmušė 

,Max Klein, 35 m., 2738 Ever- 
green Avė. ir galbūt mirtinai su
žeidė jo brolį Hyman. Abu grį
žo iš darbo ir lauke gatvekario. 
Šoferis areštuotas. Užmuštasis 
paliko pačių ir 4 mažučius vai- 

j kus.

dantims ir apskritai 
kaipo antiseptinis vei
ksnys Severos Anti- 
sepsoiius neturi sau 
lygaus sulig kaina ir 
kokybe. Reikalauk ši
to tikro, nuopelningo 
sutaisymo savo aptif- 
koje. Kainu 85 centui 
ir 2 centui mpkeąčlų.

Kaipo Idnimento,

jus nerasite geresnio, 
skalsesnio ar tokia že
ma kaina kaip Seve
ros Gothardiškas Alie 
jus, kuris yra žinomas 
per paskutinius 38 me 
tus kaipo gerus nami
nis vaistas nuo vieti
nių skausmų. Kainos 
30 centų ir 60c. su 2 
ir 3 centais mokesčių.

Jūsų inkstams, 

parsieina atlikti tam 
tikra apšils darbo kas 
dien. Jei jie yra silp
ni ar ligoti, tai jų 
darbo našumas su
menkėja. Atitaisyk 
šitą kliūtį, imdamas 
Severos Gyduolę nuo 
Inkstų ir Kepenų. Nu
garos skaudėjimas ap
sistos ir liga pranyks. 
Kainos: 75 ir $1.25 su 
3 ir 5 centais mokes
čių.

Sustabdyk tą 
Kosulį

Neleisk jam apsibūti ant visos žiemos. Nusi
kratyk ji tuojaus. Nuvaryk jį šalin, vartoda
mas gerai žinomi), ištikimą, priitunų, ideali ir 
veikmingų vaistą nuo kosulio, kuria vardas, 
kaip žinote, yru

Severos
Bahamas
Plaučiams
Kuriuo žuiund* pgMokmiugai gydosi nuo kosu
lio ir šalčio nuo liti; m., kuomet jis pirmu 
kartu tapo pasiūlytas visuomenei. Nuo to lai
ko jis įgijo sau vardą gydyme kosulio, slogų, 
sunkaus alsavimo, uikimimo, skaudamos ger
klės ir mėšlunginio krupo. Jis yra priimnus 
gerti. Vaikai ir suaugę myli jį. Jame nėra 
opiatų. Jj parduoda aptiekininkai visur. Kai
na 25 ir 50 centų su 1 ir 3 centais mokesčių.

Nuo influenzos
ar paprasto užsišaldy- 
mo reikia gydytis tuo
jau*. Imk vieną ar 
dvi Severos Plotkell 
nuo Peršalimo ir Gri
po iki vidurini suliuo- 
ses . Paskui imk vie
ną kas 3 ar 4 valandos 
iki bus gauta pagei
daujamos pasekmės. 
Nusipirk šitų plotka- 
lių skrynutę už 30c. 
ir 2c mokesčių.

Vidurių užkietė
jimas

greitai prašalinama, 
kepenų veikimas pa- 
akstinairją ir abelnas 
pagerėjimas pastebia- 
mu tuojaus imant ant 
nakties Severos Pi- 
gulkas kepenims. Pa
sekmės pasirodo ant 
rytojaus be plovimo 
ar blogų pasekmių. 
Kaina 25 centai ir 1 
centas mokesčių.

Nervu ot urnas

tai ligotas nervų sis
temos stovis ir reika
lauja švelninančio, ra
minančio, malšinan
čio ir podraug užten
kamai akstinančio to
nikų. Imk Severos 
Nervotoną prirašyto
mis dozomis ir tuo
jau* busi ant kelio į 
sveikatą. Kaina $1.25 
ir 5 centai mokesčių.

Gauk Severos vaistus aptiekose. Jeigu negali jų gauti tai atsiųsk pripuolamą sumą drauge su 
mokesčiais ir užsisakymu, o vaistai bus pabusti tuojaus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
IttllUIHilhllililHllllllliHIlIllIlilIlH

įskaitant ir šių aukų, Chica
goje nuo Naujų metų automobi 
liai užmušė jau 346 žmones, ar
ba vidutiniškai daugiau kaip po 
vienų žmogų į dienų. Kelis syk 
daugiau žmonių liko sužeista. 
Didžiumos tų nelaimių buvo ga 
Įima išvengti, jei an'tomobilstai 
vartotų kiek daugiau atsargumo 
ir nelakstytų pilnose žmonių gat 
vėso tokiu dideliu greitumu, ko
kiu laksto tūli, daugiausia gir
ti, automobilistai.

Nenori sijoninių policistu.

Moterų kliubas sumanė, kad 
butų paskirta specialu moterų 
policijos viršininkė ir kad jai 
butų duota apie 100 moterų po- 
licisčių, kurios nepriklausytų 
nuo vyrų policistų ir galėtų veik 
ti savystovai.

Paklausus policijos viršinin
ko Garrity, ką jis mano apie 
tuos sijoninius policistus, jis at
sakė, kad ir taip yra perdaug 
bosų policijai ir naujų savisto
vius bosų jis visai nenorįs.

Kauras kaltas.

gatvių ir paliepęs kitoms eiti1 
namo, nee jų areštavęs neva už 
triukšmo darymų, nusivedė į ne
tolimų pievų, surišo ir išžagino. 
Piktadarys pabėgo.

Gal bučernių darbininkai 
streikuos.

Bučernes pastaraisiais keliais 
motais turėjo “gerus laikus“. 
Lupo kiek norėjo ir niekas nie
ko joms nčsakė. Pelnagaudys-
te jose pirmiausia žydėjo ir ma
žiausios bučernės savininkai va
žinėjosi sau automobiiliuose.

Bet su bučernių darbininkais 
buvo kitaip, jiems tų “gerų lai
kų“ anaiptol nebuvo, ir kada 
organizuotieji darbininkai pla- 
reikalavo pakelti algą, godus sa
vininkais jų reikalavimą atme
tė. Šių savaitę todėl bučeriai 
balsuos apie paskelbimą strei
ko ir jie sustreikuos, jei ir ta
da jų reikalavimai nebus išpil
dyti.

Chicagoje yra 5,0(X) bučernių, 
kuriose dirba 10,000 darbinin
kų, didžiuma kurių yru organi
zuoti.

Ar jieškai
DARBO?-

Skaityk
kasdien

NAUJIENAS

Dr.Carter
Akių, Ausų ir 

Tonsilų 
Specialistas.

AUSŲ LIGOS
Influenza euMachiniais takais pa

siekia ausis, pakenkia girslei ir daž
nai apkurtina.
Ar jus neprigirdite?
Ar jums teka iš ausų?
Ar jūsų ausįs išdžiuvusios ir luppsi?
Ar jums niežti ir degina ausis?
Ar jums skauda užpakalyj ausų?
Ar vaškas uždžiųsta ausyse?
Ar jus pamažėle apkurstate?
Ar jums girdisi ūžiantis balsas?
Ar jums spengia ausyse?
Ar jus girdite puškančius balsus?
Ar jūsų girdėjimas blogas apsiniau

kusiose dienose?
Ar jums kartais skauda ausyse?
Ar kartais šnypščia ausyse?
Ar jus tolydžio girdite baisus ausyse?
Ar jums skauda ausis pučiant per 

nos|?
Ar jums galvoje kriokte kriokia?
Ar jus kartais giridite geriaus, o 

kartais ne?
Ar užimąs galvoje neduoda jums 

miego?
Ar jums pučiant per nosj braška 

ausyse?

| Saugokite Savo Akis

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

Gydymas visą akių, ausų, no
sie’1 įr Merkies ngn. Po priežiūra* specialisto. U- 
tarninkais ir petnyčioms nuo 2
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago. 
Kampas 13-tos gatvės.

3-čioe lubos, viri Platro aptlekos 
% Timykito j mano parašą. •

Valandos: nuo 9-to« vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieną.

Ar jūsų girdėjimas blogesnis paga
vus šaltį?

Blogos migdolinės gilės (tonsilai) 
pakenkia ausims ir apkurtina. Jei 
šitos gilės buvo skaudamos ar yra 
skaudamos, pasiteirauk pas Dr. 
Carter apie taL

DK. F. O. CARTER 
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., Chicago. 
Besisukamų šviesų iškafa per 

23 metus prie State gatvės. 
Valandos 9 iki 6. Ncdėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas,
bus šie skyriai:

t) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kity 

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

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

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
noatidėliodami visi sykiu. 
3001 South Halsted Street

$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo

Mokykla kirpimo ir
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir denainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti goriausi ir 

lengviausi 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 

ypatiškai.
WHITE EAGLE G AKMENIS 

PKACT1CAL DESIGN1NG 
SCHOOL

e 3103 So. Halsted St., Chicago.

P-ai Greenfield, 4855 Savvyer 
avė. per 15 metų draugavo su 
p-ais Miller iš Ručine Wis. Bet 
porų metų atgal jų draugavimas 
užsibaigė. Ir tam kaltas kau
ras. Greenfieįdasm vešint 
pas Millcrius, Grecnfieldiene pa
slydo ant kauro, pakloto ant sli
džių grindų ir išsilaužė koją.

Milleriai, žinoma, su visu man 
tingumu atsiprašė, bet Grcten- 
fieldai liko neužganėdinti vien 
atsiprašymu ir dabar reikalau
ja iš Millerių $25.000 atlygini-' 
mo.

$50.000 pataisymui širdies.

Vagabondai pradėjo veikti.

Vagabondų draugija vėl pra
dėjo rengti paskaitas, Jos atsi- 
buna nedeldenių vakarais, 20 
W. Randolph St. Pereitą nedėl- 
dienį skaitė J-ack Lait, temoj: 
“Ko aš nežinau apie bolševi
kus“. Ateinantį nedeldienį bus 
debatuojama: “Ar silpnapročai 
turi valdyti?“.

ir tėmyk 
skyrių

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PBISIŲSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRTSIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGF 
2810 \V. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Mes perkame Pergulės Bondus pilna par; 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Ularninkuis, Ketvcrgais 
•r Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO
1335 MILWAfKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Jaunasis A. B. Perrigo, sūnus 
turtingo graboriaus, 3913 Cotta- 
gc Grovc avė. įstrigo į p-les La- 
uora Hough, 26 m., 5206 Union 
avė., širdį. Jie susipažinę 6 me
tus atgal ir neužilgo įsimylėję 
ir jis ketinęs jų vesti. Bet da
bar viskas atsimainė, jo meile 
užgesusi ir jis atsisakęs ją ves
ti, nes buk jo tėvai tam nepri
tariu. Bet kad p-lės Hough šir
dį stapo pažeista, o ir dėlto, kad 
ji delei jo negalėjusi ištekėti už 
kito, dabar pareikalavo per teis
mą $50.000, kurie, jos nuomon- 
nc, galėtų pagydyti jos širdį ir 
atitaisyti kitus nuostolius.

Išžagino jauną mergaitę.

Įstatymai neveikė.

Mrs. Esttrer Magee turėjo vy
rą, kuris tik 7 dienas savaitėj 
būdavęs girtas. Ji pasitraukusi 
nuo jo, bet kad įėjo gaida pro
hibicijos įstatymai, ji vėl sugrį
žusi, tikėdamos, kad įstatymai 
prablaivys vyrų. Bet pasirodė, 
kad čia įstatymai jokios veik
mės neturėjo: nežiūrint įstaty
mų jis gėręs dar daugiau. Todėl 
dabar teisėjas turės pagalvoti 
ar reikia duoti jai divorsą.

Reikia 
darbininkų
;

pdegė vaikas.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartončnis, 
Califarnijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apgtimis nori gur- 
beliais, krabelėmls ar vogonais. Te!. 
Malu 2835. Klausk Dan Coyne'o.

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

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

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

300.3-3029 SOUTH IMLHTEO STREET. ' CHICAGO, ILLINOIS.

Jaunas, 25 metų aimžiaus vy
ras, nuduodama policistų su
griebė. vieną 13 metų mergaitę 
iš būrio, žaidusio vėlių vakare 
arti savo namų prie 79 ir Evans

Kaip tas galbūt nė butų keis
ti, 1x4 kalbama, kad Chicago li
ko tikrai sausu miestu. Praėjus 
virš prezidento veto, aštriems 
įstatymams, saliuninkai nusi
gando ir daugian nebepardavi- 
neja viešai degtinės. Gal tik ge
ras saliuninko draugas ir gali 
gauti stiklelį, bet naikia būti ge
ru draugu; šiaip pažįstamas ar 
pašalietis tegul ne nemano gau
ti degtinės.' Net kabaretai ir t. 
v. “roadhouses“ ir tie patapo vi-

Joe Size, 7 m., 439 N. Clarc- 
monl Avė., bešvęsdainas vėlių 
vakarą ir šokdamas apie ugnia
kurą, labai apdegė. Dabai1 guli 
ligonbutyj ir vargiai pagys.

Gražus, augšlas tiltas Lincoln 
parke, vadimnnas “saužudžių 
tiltu“, kadangi nuo jo nušoko į 
ežerą kad prisigirdžius virš 40 
žmonių, dabar yra ardomas. 
Jis jau t'ulą laiką buvo uždary
tas kaipo nesaugus, o jo patai
symui nepaskirta pinigų.

Charles Strom, 2132 Foster 
Avė. nutroško nuo gazo.

Vyrišky Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar po- 

kol prieš ateinančią žiemų nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė-

sai sausais: ir įnirdamas laše
lio degtinės negausi.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“ NAUJIENAS”

kautų $8.50 ir augšČiau.
Fuil dress, tuxedo, frock siutai, 

ir tt. $10.00 ir aukščiau.
Atdara kas vakaras iki 9 vai valų 

Ncdėliomis iki (i vai. vak. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciav^ 

įsteigta 1907 1

M. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chronišką Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2, po 
pietų ir nuo 0—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po picL 
Telenhone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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: 1026 W. 18th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Teiephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Te?ephone Yards 5032

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

z
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ry to 

ir nuo 5 iki 8 vakare ,t

Itcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25M

DR.A.A. ROTH
ftUSAS GYDYfbJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

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

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

Phonc Pullman 621 
DR. LEW1S H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenae 
16737 So Mkhfgan Avė.

Kalbu lietuviškai

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tol. BoulcVard 160.
• Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

Namai: 2914 \V. 43 St.
Tol. McKinlfcy 263
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' RFTKAT AVJA moterų ir merginu

1215 So. Halsted St.

adata, 
progos,

REIKALINGA nanrastų darbininkų 
ir azetvlino degintojų, dirbti gele- 

, žies skrepjardyj. Pastovus darbas.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

MOTERŲ 
prie 

darbo musų

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-TfiS, CICERO. ILL.. VALDYBA:

REIKIA vyro į serap iron yardų; 
gera mokestis, pastovus darbas.
459 N. Wood St., netoli Grand \vc.

Chicago.

PAJIESK.AU darbininko. Darbas 
lengvas ir pastovus. Atsišaukti, 
1707 So. Halsted St., Chicago .

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

REIKALAUJA operatorių ranko 
vėms siūti, taipgi kišenių dirbėjų. 

J .SCHVVARTZ and SONS CO.
515 So. Franklin St.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

užžiurėjimui.
L NORMA HAY — 1214

Stevens Bklg. Tel. Majestic 7405.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

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

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

REIKALAUJA motorų ir merginų 
prie lengvo darbo sėkloms skirstyti, 
gera mokestis.

LEONARD SEED CO., 
328 Klnzie St.

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
The STREETS CO
W. 48 ir S. Morgan

Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Pnonix, III.

REIKALAUJA
Operatorių ir apibaigėjų prie dre- 

sių. taipgi jaunos moters, kuri turi 
šinkj tokj prityrimą geresniųjų dre-

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 88,

J. Zautras, pirm.,
1019 S. Union Avc

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY 
GAN,WĮS.. VALDYBA.

REIKALAUJA DVIEJŲ 
KRIAUČIŲ.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
751 VV. 32nd St.

REIKALAUJA ugnakurio $65, kam 
harys ir valgis. Atsišaukite pas Haw- 
lev, vvriausį mašinistą.

CHICAGO BEACH HOTF.L 
51 Str. and Corncll Avė.

.‘i DA1LYDŽIŲ prie karų

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBAS 

PidoinasiH Komitnaa

VYRŲ reikalauju — Gera mokės 
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

__________  ______ ___ _____  ___  ____ ________ BARGENAS
dešrelių dirbtuvėn dešrelėms raišio- i Gera mokestis. Kreipkitės hiojaus į] Trijų augštų mūrinis namas 6 
ti. RELIANCE IRON and STEEL CO., pagyvenimais $5,200. Atsišaukti pn.

2133 So. Sawyer St. 2010 So. Racine Avė. Chicago.

Valandos 2:30 po pietų iki 8:30 vak.
Gera mokestis pradžiai.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

Į REIKALAUJA
Chicago. VAIKŲ 
-------- i- VISOKIO AMŽIAUS

Mes turime puikias vietas vai-

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. V.’IS. 

Valdyba 1919 metams:

RAIKAI AUJA darbininkų 
i nnnd’iojpmnio pn^io.
SOUTH SfDF PAPER STO(’K CO., 

3833 So. Throop St.

Fin. sekr.,

Pranešimai
___ SRL.!

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ

Pas. Pram. Darb. Unijos 604 aky
lius rengia prakalbas M. Meldažio 
svet. 2242 VV. 23 PI. lapkričio 4 d. 
Mulinauskio svet., kumpas 19 ir Hal
sted gut. seredoj, lapkr. 5 d. Mildos 
svet. 32 ir Halsted gat. pėtnyčioje, 
lapkr. 7 d. ir Kosčiuškos svet. 48 ir 
VV’ood gut, panedėlyj lapkr. 10 d. Vi
sur prakalbos prasidės 7:30 vai. vak.' 
Kalbės K. Geležėlė. Kviečia visus.

— Komitetas.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos še
rini nkų susirinkimas įvyks lapkričio 
3 d. 7:30 vai. vakare, S. Žvibo svet. 
1347 So. 40th Avė. Kiekvienas šėri- 
ninkas turi pribūti, kadangi bus ren
kami darbininkai sekamam baliui 
Padėkavonės Dienoj

— Sekr. A. Pečiukaitis.

Lietuvių Namų savininkų susirin
kimas įvyks panedėlyj, lapkričio 3 
d., 8 vai. vak. Wodmano svet., 3251 
Lime gatve, kampas 33-čios gatvės. 
Svarbus 
rinkti.

klausimai, meldžiame susi-
— J. P. Evaldas, Sekr

Lietuvių Amerikoj Tautiš-Jaunų
ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- 
manai” repeticijos būna kiekvieną 
seredos vakarą, 7:30 vai. vak. Mark 
White Sųuare svet., Halsted ir 30 gut. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

ChicagoB Lietuvių Vyry Chorai* 
stato keturių veiksmų dramą —“Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagoa L. V. Choras

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo Švogerio B. Jo- 

nataičio; jis paeina iš Kauno gub.„ 
Raseinių pavieto, Kelmės valšėiuus. 
D\kšių šiai. Girdėjau pirmiau g) ve-į 
no Ncw Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalą.

ST. E1TMONTIS
3206 So. \Vallace St., Chicago

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Povilo 
Jurėno, kuris gyveno Pennsylvani- 
joj ir iš ten buvo paimtas į Suv. Val
stijų kariuomenę. Jam atėjo svarbus 
raštai iš valdžios. Tegul tuojaus at
sišaukia jis nats. ar kas apie ii žino 
tegul teikusi pranešti adresu:

. 82nd St.

IŠRENDAVOJIMUI
PAP.SIRANDAVOJA 4 kambai iai, 

elektros šviesa*, kambariai šmcsųs, 
ant 3 lubų iš užpakalio 3108 So. Hal
sted H. Kreipkitės šiuo antrašu:

110 Su. Halsted St., Chieugo.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

50 MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti pastoviu, 
gerai apmokamą vietą; prityri
mas nereikalingas.

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

MOTERŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėje — 
$14 j savaitę pradžiai. Prityri
mo nereikia, galima uždirbti 
nuo $17 iki $22 įgijus prityrimą. 
Nuolatinis darbos per apskritus 
metus.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRAUCENT HUGHE CO
1405 W. 23 St., Chicago

REIKALAUJA merginų kavai, ar 
batai ir pipirams pakuoti ir 
šams Įklijuoti.

E. B. MILLAR & CO.
230 N. Michigan Avė.

50 MERGINŲ, jaunesniu kaip 16 
metų; 812 j savaitę pradžiai ir bo- 
nusni; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pasto
vus darbas ,

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

Panedėlis, Lapkričio 3, 1919 -------- - [-- -------

MOTERŲ

MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

nuo 16 iki 25 metų amžiaus

APSKRITAS OFISO DARBAS

PREKIŲ IR SIUNTIMO 
SKYRIUOSE

Ofiso darbininkių

Merginų ir jaunų moterų, 
kurios moka aiškiai raš>4i, 
moka skaitliuoti ar moka 
uuišinėle rašyti ir j ieško 
pastovios vietos ,ar nori da
lį laiko dirbti, ras puikias 
progas musų raštinėse ir 
pn’kinių skyrių ofisuose.

Fritynisionis (kirbininkeins 
mokama pagal jų išsilavi-
nimą.

Geros vietos su geromis už
mokės timis pradinėms, ku
rios nori išmokti apskrito 
ofisinio ir raštinio darbo. 
Pastovios vietos, ar tik da
liai laiko.

Prekių ir Siuntimo Skyriuose.

Merginų ir moterų 
nuolaltdnio ar pusdieninio' 
darbo musų Karbatkų, Šil-{ 
kų, Žaislų, Vaistų, Sidabri
nių ir Auksinių Daiktų sky
riuose. Peržiūrėjimas ir su
dėjimas pirkinių, vynioji
mas pundų, išpildymas už4- 
sisakymtj, skirstymas pa
kelių, pakavimas ir sviri
mas pakelinės krasos užsi
sakymų.

Gera mokestis pradžiai. 
Puiki proga pakėlimui.

Sears Roebuck 
amdl Co.

Valandos 8:00 iki 4:45.
Subatomis iki pietų.

H*mnn Are. & Arthington

REIKIAJDARBININKŲ 
VYRŲ

REIKALAUJA MERGINŲ
Mes turime puikias virtus mergai

tėms vyresnėms kaip I I metų senu
mo; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir smagi tempe
ratūra visuomet; oras pervuloma vė
liausio modelio oro pjautuvu; saulin
gi darbo kambariai; mažas miesto 
paikutis už bloko nuo dirbtuvės.

.Jums patiks šitos aplinkybės, ka
dangi jus dirbsite su mergaitėmis sa
vo pačių tautystės; jums 
mokslo Šitoms vietoms gauti.

Ateikite ir pasimatykite su mumis 
pačios.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago,

PA.IIEŠKAU kriaučių prie kostu- 
mieriško darbo su pagyvenimu. Ga
lite uždirbti gerus pinigus vakarais, 
o gal patiks pigini parduoda. Prie
žastis, kriaučius sunkiai serga. A- 
teik brolau, prosyti kada gali 
daug darbo, nėra kam dirbti. 
Canal 3892.

I ANTANAS STANEV1CII 
655 W. 18th St„ Chicago, III.

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
nereikia mitros rankos, kuris mokėtų kepti 

baltą ir juodą duoną; geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 

pn. 8651 Baltimore Avė. South Chi
cago, III. Tel. So. Chicago 1194

| PARSIDUODA 2 namai ant vieno 
lolo, vienas mūrinis, kitas medinis, Į 
abudu namai gerai aptaisyti kaip nau 
ji po 4 ruimus, kiekvienas pagyveni
mas atneša raudos $42.00 j mėnesį; 
parsiduoda už $2,8(10. Pasiskubinki
te, nes paskui bus pcrvėlu; namas 
randasi Bridgeporle, lietuvių apgy
vento] vietoj; 3-jų pagyvenimų nau
jas mūrinis namas po 5 kambarius, 
įtaisytas pagal naujos mados; par
siduoda labai pigiai, nes turi bul

Į parduotas'* j trumpą laiką. Reikia į- 
' mokėti $1,200, kitus kaip randa 
| C. P. SUROMSKI
(3346 So. Halsted St., Chicago.

MOTERŲ
Prie lengvo darbo, dirbtuvėje; pri

tyrimas nereikalingas; $15 j savaitę 
pradžiai. Geros darbo sąlygos.

Ol.SON RUG CO.,
1508 W. Monroe St.,

RF.IKIA moterų prie švaraus leųg- , 
vo nuolatinio darbo, skirstyti kuv- ^a.,n,s. vyres'Oems kaip 14 metų; ap 
gas ir popieras. Gera mokės'is. 
si.šaukit pas

GUMIilNSKY BROS. CO , 
2261 So. Union Avc.

' švietimas nėra būtinas šitoms vie- 
l toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku formanu p. Kortaski. Lengvas 

( dirbtuvės darbas smagiame saulinga 
me fabrike, smagi temperatūra; orą 
pcrvnlome oro valytuvu.

Jus dirbsite su vaikais artimais 
ir tolesniais- kaimynais.

Ateikite ir pasimatykite su 
mis patįs.

MEYERCORD COMPANY
5.339 Lake St. Chicago, 111

BARGENAS tam, kas tuoj 
pinks prie 211() So. Western 

Avė. inuiinį namą dviem augš- 
tais, 5,-6-6 kambariais. Kaina 

$4,000.00
VVILL J. BELL 
Išimtinis agentas

69 VVaslnnglon Si. Telefonai 
Randolph 3513 — Central 2579 
per 22 melu po šituo adresu

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ 
KENSINGTON, ILL. 

Valdyba 1919 metamu: 
Pi(>z. D. Shaikus.

213 E. Kensington
Vice prez. Jonas \Vilkas

206 E. 1161h St. 
Iždininkas \V. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rast. F. Grigula,

10449 So. Wentworth Avc.
Turtų Rašt. W. Dalgis

10520 So. State St.
Norintįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am- 
' žiu ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirni'ų penktadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 311 E. Kensing
ton Avė., Kensington, UI.

LIET. MYL. DR-STftS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 VV. 34 st.

Antanas StrojH, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

Kaz. Deinereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, ll|.

Fcl. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, JI kas. glob.,
2947 VV. 39tb St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 VV. 33rd

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 VV. 35th

Place

WRIGIITWOOD IR 
HERMITAGE AVENUES 
GERHARDT F. MEYENE

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams. 
DanileviČia, pirmininkas,

1617 N. Winchester Avė.
Prusis, vice-pirmininkas,

1649 Girard'St.
Kalpokas, nut. raštininkas 

1839 VVabansia
K. Navickas, iždininkas, 

1737 N. VVinchestcr
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield

_ . ______ Street
♦ Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
i le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar alskirai. Vėliausio stiliaus sekly
čioj* eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 

i lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
__ hisi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu

ba sprendžiną fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine 

j Nepraleiskite šitos 
Rezidencija

1922 So. Kcdzic

Gera proga pasinaudoti. Parsiduo
da j trumpą laiką 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 išmokcsČio, ramios ne
ša į mėnesį $70.00.

Jeigu atsirastų apsukrus žmogus, 
sutiktumėm ir išranduoti, prie krau
tuvės randas ir gesolino lenkas į- 
taisvtas. Atsišaukite pas

J. ULLNSKAS, 
1609 So. Malu St., Rockford, II).

Avė. 
Ang. Chepuklenė, kont. ’aštininkė, 

1648 W. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žvviijzcd Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETI)VOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place.
F. ShedviBas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington uve.

Reikalauja darbininkų — nuo 
bitinis darbas. — Atsišaukti 
2619 W. Van Buren St.

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausls pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
ta 3(1 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setu vėliausios, stailės. 
Mes taiogi turimu visokių divonų. 
fonografas. PR1SIUNCIAME UŽ- 
DYKz\. Priimame Liberty Bonds. 
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

VYRŲ lentoms kraustyti.
Atsišaukti 7 vaL ryto.
Išinokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL 
2424 S. Laflin St.

į Mchigana, nuolatinis darbas, appvventoj vietoj, 
ir geras lietuviškas valgis.

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

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

REIKALAUJA
ŠI . A PETRINIŲ
KIMŠĖIŲ
DARBININKU

THE PULLMAN COMPANY,
PULLMAN CAR W0RKS

PULLMAN—CHICAGO.

MOKYKLOS
A. Petratis,\ pirmininkas

<_3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

• 1617 N. Winchester Avė.
. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz 
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 \V. 33rd PI.
I. Gustaitis, 2856 W. 38»h PI.
,1. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero, III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Ciirard St

Ig. Žilinskas, Nut Rast,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue.

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėrtesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Mihvaukee avenue

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU”

TriŠmoti tikros! šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už *20(1. Vartotas 15 
dienu. Parduos už goriausi pasiulv-Į 
iną, Taipgi $125 gražus, didelis šė- ' 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Ru
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNfrURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St.
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 ▼. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

Mokykla Kirpimo ir Desigitiių 
Vyrišky ir Moterišku Aprėdai!/ 

Musų sistema fJ ypatiškas mokia 
mas padarys Jus žinov’J i trump 
laiką

Mes turime didžiausius ir geriu. 
mus kirpimo destgnitig ir sfuvim 
skyuus ,kui <m s aueiksum. pi aku 
ką pahrimą kuomet jųj ino*ys<tė

Elektra varomos mašinos mui 
siuvinio skyriuose.

Jus esate nžkviečiaini aplankyti ) 
pamatyti musų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti specialiu 
kai pigią kainą. ♦ •

petrenos daromos pagal Jūsų nik 
rą — bile stailės arba dydžio, ii b 
Je rnadti knygos.
MA8TER DESIRNING 8CHOOI

J. F. Kaynlcka. 'Perd&inh
199 N. STATE STREET. CHICAGt 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DR-TfiS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (Cior.no. ”L.):

PARSIDUODA valgomų dalykų 
krautvė (grocernė) paišytų tanių 

Priežastis par- 
| davimo, ta, kad turu du bizniu. 
Norintieji pirkti malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė. nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

valentine DRE8MAKING 
COLLEGES

R205 So. Hnlsted st., 2407 W. M«- 
JiRon. 1850 N We)18 st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Potrenų Kirpimas, De- 
stgning, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
I rngvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Sceley 1643

SARA PATEK, PirmininH

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln 

Ig. .laseii anas, 
960 Jenne 

Jonas Sereikis, 
960 Jenne

Kaz. otvauskas, 
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis, 
313 N. Sheridan Road 

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street 
M. Songaila, 653 Markei Street 

Maršalkos:
tonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nckrušas, 420 Orange Street 

Teisėjas Antanas Bobele,
313 Quince Streei 

Vėliavanešiai:
tuozas Jurevičius, 152 Main —St 
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Kančius, 274 N. Chicago St.

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49tb Avė., Cicero, Iii. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morffevich. prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Tzidorius Wedo'*kis. fin. rašt.,

555 \V. 14th St. City. 
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjus.

/ Phonix, III.
Vice-pirm. Kazimieras Norwich, 

15520 Iromis Av., Harvey, III.
Protokolu Rašt. Antanas Bernotas,

191 —• 157th Si.. Harvey,
Finasų Rašt. Mykolas VValcnta,

553 — 155th St., Phonix,
Kasierius Alcx Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, 
Kasos Glovėjai:

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Artesian Are. 

Kl. Laudanskas pirm, pag.,
1436 So. 48 Ct., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nut. rašt.,
2351 Custer St.

Frank Micklin, turtų rašt.,
2820 W. 40 St. 

Sani Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

A. Selemonaviče, apiekunas ligonių 
1823 So. Peoria St. 

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 
vai. po piet

Lmą 
t vai. po pietų. J ui. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 

Iklybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
labelnos istorijos, geografijos, poli-

PARDUODAMA grosernė ir bu- tikinės ck .nijos, pilietystės, dai 
černč, geroj vietoj lietuvių apgyven- Jiarašys .
toj upielinkėje. Biznis senai išdirb-i Mokinimą valandos: nuo 9 ryti 
tas, ir geras. Priežastis pardavimo iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo ♦> 
yra ta. kad einu į kitą biznį. Atsi- iki 10 valandai.
šaukit 3200 Lovve Avc.

PARDUODU savo dar naujus du' DRAUGIJOS IR ORGA- 
gramofonus. Vienas didelis antras NIZACIJOS
mažas. Apart to ir stubos rakandai i____ ______ ____ _ ____ ________
j.'arsiduoda. Kas mano pirkti kam ,
ant Kalėdų dovanų tai proga. Ati- J4^.,UV’Ų, » a*
duosiu už bile teisingą pasiūlymą 
Kreipkitės vakarais ir šventadie
niais. 

3044 So. Union Avė. ant 2 lubų

Į Pirmsėdis B. Liubinas, 6027 Dre- 
xel avė. Pirnisčdžio pag. .1. Szkutas, 
3106 So. Halsted St. Iždininkas, E. 
b. Čepulis, 4028 Ai tesimi avc. Aaš- 
tininkas S. Daniu, 2017 ('.anrl| <-*t 

1=55 avc. Kapinių užveizda, K. čura.
( Lilhtianian , N.dienai Cemekry,

— LSuimait, III. Ph.me Willow Spitngs

Kuomet aš galiu parduoti jums 
naują dviem pagyvenimais na-j 
mą prie Western Avė., tarp 43 
ir 45 gatvių su visais naujovi- 
niais įtaisymais. Jus galite nu-

vomis išmokestimįs. Ateikite, 
parašykite, ar teki o nuok i te pas 
Paul Baubly, 1404 W. 18ta gat
ve, Chicago, III., Tel. Canal 6296

___

154 Place, Box 80, 
I.ouis Buividas,

15819 I.atrop Avė., 
Maršalka Petras Delba, 

15815 Carce Avė., 
Susirinkimai laikomi 

paskutini nedčldienį, 2

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, Wis 
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Plcasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milvvaukee avė.
I. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis h 

Juozas Vaičiulis.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams: 
Pirmininkė M. Dundulienė,

. 1915 So. Halsted
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 W. 22ihĮ St. 
Nutarimų raštininkė .L Pabarškicnė, 

2928 W. 40th PI.
Finansų raštininkė .). Jazavitienė, 

3125 W. 38th St.
Iždininkė P. Balickienė

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

J. Baranauskienė, 3810 I.owe
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS
i Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas .Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie. 
2(118 So. Peoria St. 

Nut. rašt Kazimieras Deinereckis
3327 So Wallace St 

Fim rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 491h Avė., Cicero, Hali svet.

luozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama

Mot. Benionis, Iždin..
1424 So. llth St

Fr. Jesinskas, Iždo glob,,
1626 New Jersey

luoz. Svitlanskas, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metama: 
Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Už u bąli s, pirm, pagelb., 

2911 W. Adaias St. 
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladys Avė 
Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 

2328 West 22 Place. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

3959 W. 16th Street. 
Susirinkimai esti kas antras ne

dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

526 N. Robey St. 
A. lUazetis, nut. rait.

7S1 W. 18 St.
F. Oirivrainia, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
D. Shemaitis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su

batos vakarą kiekvienų mėnesi 8:00 
vai. vnk. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

A. K. Lingė, vice-pirmininkas, 
1430 So. 4«th Ct.. Cicero, III.

A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

TeL Van Buren 3005 
V. Shileika, fin. raStininkas,

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.;
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct., Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė.. Cicero, III.; 
J. Mimozas, 1849 W. 12th St.. Chica- 
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

1336 ECie avc. Susirinkimai laikomi paskutlnt 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą nedėldienj žėdno mėnesio kaip 2 v. 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So.
49th Avė. v

PAJIESK.AU
Cior.no



