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Sukilimai prieš lenkus 
Suvalkijoje

Vokiečiai užmušė Šiaulių gim
nazijos direktorių

Kariuomene valdys kasyklas
True tiar.slation filed with the jx»st- 
master at Chicago, III. Nov. 4, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917
Lenkai gabena juvus ii* medžla- 

gati iš Lietuvos.

Bvrlino “Freiheit“ gavo to
kia žinia iš Kauno:

Gyventojai tu Lietuvos aps
kričių, kuriuos užėmė lenkai, 
supranta, kad lenkų valdymas 
reiškia sugrįžimą dvarininkų 
viešpatavimo ir žmonių pavergi
mo. I^enlpi todėl numano, kad 
jie neilgai teįstengs laikyties Lie 
tuvos žemėje, ir dėlto gabena iš 
jos ūkininkų javus ir kitokias 
medžiagas. Buvusioje Suvalkų 
gubernijoje, kur tūkstančiai ūki 
ninku įstojo i savanorių armi ją, 
buvo sukilime prieš lenkiškus 
prispaudėjus.

Kitas pranešimas iš Kauno 
sako, kad Šiauliuose įvyko ap
gailėtinas atsitikimas. Vokiečių 
kareiviai, kruie stovi tenai, už
puolė lietuvių gimnaziją; užmuš 
ta gimnazijos direktorius, kele 
tas mokytojų ir mokinių. Delei 
to prasidėjo tardymas.

(Kauno “Socialdemokratus” 
rašo apie panašų vokiečių už
puolimą ant Šiaulių gimnazijos, 
įvykusį rugsėjo 29 d., bet tame 
aprašyme nėra pasakyta, kad 
butų buvęs kas užmuštas, še
iniaus paduodame tą “Socialde-: 
mokrato” žinią. B e d.)

- Rugsėjo 29 d. prievarta už
ėmė vietinės gimnazijos namus. 
Ant rytojaus gi, susirinkus mo
kiniams ir mokytojams į pamo
kas, surengė jiems tiesiok “kru
viną pirtį“. Vokiečių ritmeiste- 
ris ir leitenantas su žandarais ir 
kareiviais įsiveržęs į šalį, kur 
mokiniai tarėsi dėl savo likimo, 
ėmė. visus iš krašto mušti kumš
čiais, peiliais, durtuvais, mėtyti 
vaikus nuo laiptų ir per langus. 
Mušė, neatsižvelgiant į amžių, 
lytį, mušė ligi kraujo, smaugė 
pagavę už gerkles. Išblaškę ir 
išmetę iš gimnazijos namų, tęsė 
savo ekzekuciją kieme, pagaliau 
net gatvėje, kur kliuvo jau ir 
praeiviams. . Pasekmės tv ypa
tingosios rųšies karžygių užpuo
limo apie 40 sunkiai sužeistų, 
jų skaičiuje daugelis kraujo žaiz 
domis, keletas apalpusių, apsvai 
gintų. Po išvaikymo mokinių 
ir mokytojų iš gimnazijos, išlauž 
tos buvo mokytojų tarybos du
rys, kur tapo išmėtytos knygos, 
pražuvo kai-kurie daiktai ir pi
nigai. Pora savaičių prieš tat pa
našiai pasielgta su žydų mokyk 
la: pamokų laike mokiniai buvo 
išvaikyti, knygos, mokyklos prie 
taisai ir pats mokytojas per lan. 
gą išmesti.

Iš visa ko matyti, kad tie land 
knečbtų Žygiai daromi yra su 
tikslu skaudžiau paniekti ir nu
žeminti vietos gyventojus. Liue
sų butų jie savo žinioje užtenka

mi turi, užima gi naujus, kad 
juos paskui kolčakiuinkams 
perdavus.

KARIUOMENĖ VALDYS
KASYKLAS.

Angliakasiai laikosi; valdinin
kai tikisi sulaužyt angliakasių 
streiką; melų kampan ja pra
sideda.

EL PASO, lap. 4. — Armijos 
kvatiera vakar paskelbė įsaky
mą, kuriuo vienas Jungtinių 
Valstijų raitelių ir du pėstinikų 
būriai įsakyti vykti į Calfox ka
syklų apskritį, Naujojoj Mexi- 
koj. Kariuomenės reikalavo 
pats valstijos gubernatorius.

Du šimtai raitelių jau pasiųs
ta į Gallup kasyklų apskritį, taip 
jau Naujojoj Mexikoj.

SHERIDAN, lap. I. — Šiandie 
visoje VVyomingo valstijoj tapo 
išlipinta Fort Bussellio koman
duotojo generolo Poore proklia 
macija. Valstija, teisingiau an
glių, kasyklų apskričiai, pereina 
“militarėn kontrolėm”.

SPOKANE, lap. 4. — Vakar 
iš čia pasiųsta į VVyomingo an
glių kasyklų apskričiui “būrys 
geriausių parinktinių kareivių“.

TRINIDAD, COLO, lap. 4.— 
Būrys valstijos kariuomenės, 
vadovaujamas kapitonu Lesille 
Hali, vakar, specialiu traukiniu, 
nuvyko į \Valsenburgo kasyklų 
apskritį .

Streikininkai laikosi.

INDIANAPOLIS, lap. 4. — 
Gautos čia iš įvairių valstijų ži
nios rodo, kad angliakasiai lai
kosi kaip vienas vyras. Didieji 
anglių industrijos centrai — 
Pi nnsVtvanija, Illinois, Ohio, 
West Vigrinia ir 1.1. apmirę. 
Ne vienas darbininkas ten ne
grįžta į darbą. Pittsburgo apie- 
linkėse samdytojai nū nebandė 
atidaryti kasyklų. Tas pats 
Illinois ir Ohio valstijose. Ohio 
kasyklų, savininkai, sako', ne ne
bandysią atidaryti kasyklų tol, 
kol bus atsiekta “kokio nors su 
šita rimo“. Unijos viršininkai 
pasireiškė, būtent: sekamos ke
lios dienos angliakasių likimą 
turės pildai nuspręsti. Jeigu 
angliakasiai laikysis, o dėlto nė 
ra abejonės, kaip kad jie laiko
si dabar samdytojai ir valdi
ninkai turės susiprasti ir pama
tyti, kad spėka angliakasių į ka
syklas nesugrąžinsi. Tada, lau
kiama, kad jie darys pasiųly- 
mų “užbaigti streiką gražumu“.
Valdininkai tikisi nulaužyt an

gliakasių streiką.
WASH1NGTON, lap. 4. —* Te

legrama iš Washingtono sako: 
“Valdininkų rateliuose reiškia
ma pasitikėjimo, jogei didysis

angliakasių streikus artinasi ga
lo“. Esą, nieko tikra delei to 
tuo tarpu pasakyti dar negalima, 
.bet valdžios ir publikos spaudi
mas turėsiąs padaryti “reikia
mos įtekmės“.

Kviečia susitaikinti.
WASHINGTON, lap. 4. — 

Prezidentas VVilsonas šiandie 
dar kartą pakvietė samdytojus 
ir darbininkus susitaikinti. 
Prezidentas žadąs paskirti spe
ciali tribunolą ir reikalauja, kad 
viena ir antra ginčijamoji pusė 
su jo (tribunolo) nusprendžiu 
sutiktų. Pasiųlymas tuoj per
siųstas telegrafu angliakasiu 
unijos prezidentui Le.wis. Bet 
atsakymo dar negauta.

Taikintojų rolėj nori būt ir 
pats Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, Samuel Gom- 
pers.

Samdytojai taikos nenori.
ST. LOUIS, lap. 4. - Vienas 

samdytojų asociacijos viršyki, 
vadinamosios Seule Comniittce 

pirmininkas, Thomas Brews- 
ter, vakar čia pareiškė: Tarimo- 
si su darbininkai yra bergždžias 
darbas. Darbininkai turi sutik 
ti su tuo. kas jiems jau pasiūly
ta. Girdi, jeigu darbininkai ne
darys nusileidimų, tai kova dar 
turės tęstis.
Kaliniai eis dirbtų į kasyklas?

LEAVENWORT,H KAN. lap. 
1. Čia vaigšto gandai, buk lai
komi federaliam kalėjime nusi
žengėliai, esant reikalui, busią 
pasiųsti į kasyklas, idant paga
minus reikiamo kalėjimams ir 
municipalėms vandens varymo 
dirbtuvėms kuro . 

%
Melų kampanija prasideda.
“Didžioji spauda” jau prade

da naują kampaniją, panašią į 
tą, kurią ji varo delei kilusio 
plieno industrijos darbininkų 
streiko. Iš daugelių vietų, da
gi ir Illinois valstijos, vakar pra 
nešta, kad “angliakasių strei
kas jau lūžta“. Girdi, daugybė 
darbininkų jau nutarę ar tariasi 
grįžti darban. Tik nežymioj 
vietoj buvo įdėta sekamą trum
putė telegrama iš Springfieldo: 
“There is no break in the rauks 
of the United Mine Workers of 
Illinois, in the nationwide 
Strike“. Todėl skelbiamas iš 
įvairių vietų telegramas skai
tytojai turi priimti dideliu at
sargumu.

Rusijoje
True traiislalion filed with tbe pešt* 
master at Chicago, III. Nov. 4, 1919 
as reųtiired by the act ©f Oct. tt, 1917
UKRAINAI VERŽIASI PRIE 

ODESOS.

Liaudies respublikos armija at
rėmė Denikino pasimojimus.

WASHINGTON, lap. 3. — 
Ukrainų misija vakar čia gavo 
oficialį pranešimą iŠ vyriausios 
Ukrainų kvatieros Kamenec-Po- 
dolske, būtent: Ukrainų sukilč- 
liai-kareiviai, veikiantis prieš 
generolo Denikino ariųiją, daro
nuolatinių pasisekimų. Praneši- sako pats generolas, apsupo vi
lnas sako: Bėgiu kelių pastarų- są bolševikų diviziją ir suėmė 
jų dienų visu Ukrainų-Denikino daug belaisvių.
frontų ėjo atkaklus mušys tarpe Judenič išsikraustė ii Gatčinos? 
Ukrainų liaudies respublikos iri LONDON, lap. X PuedaU 
generolo Denikino kariuome- oficialus Žinios iŠ Hehlngforso 

nių. Priešas atsigabeno daug pnaneša, kad ketVtergo paktj gg.
sustiprinimų ir bandė vnrŽties nerold Judpni&I iiauwkk*v<^ lianos bubnija, kadi “tukstoM* 
skersai Rug upę, netoli Branlav- armija apleiftam ftaėiną. čiai darbininkų jai! šr su*

šiandie Linkimai.
šiandie rinkimai. Visi 

balsuotojai, visi turintį* 
teisės balsuoti darbininkai 
balsuokite už pilną sočia lis 
tų kandidatų sąrašą kaip j 
teisėjus , taip ir į Illinois 
valstijos konstitucinę kon
venciją.

Be rinkimų teisėjų ir at
stovų į valstijos konstitu- 
antą balsuotojai turės nu
spręsti dar ir apie išleidi
mą miesto bundu. šiuo 
klausimu turi teisės balsuo 
ti taipjau ir moters.

no. Ukrainų kariuomene atkak 
liai laikėsi ir jai pavyko atrem
ti stiprų priešo puolimą.

Žygyje Odesos link musų di- 
■vist-ijoK jsin p-fisiflcį* Animie-vo 
(apie devyniasdrSimts mylių į 
šiaurvakarius nuo didžiojo Juo
dųjų marių uosto, Odesos). Mes 
beto suėmėme didelę daugybę 
belaisvių ir talpiai prikrautą 
traukinį.

Judenič atsiėmė Krasnaja 
Gorką.

STOCKHOLM, lap. 1. — Gau
tas iš Bevelio pranešimas sako: 
tvirtas bolševikų atramos punk
tas prie Finlendijos užlajos tuoj 
į vakarus nuo salos, kur randasi 
didžioji tvirtoMė Kronštadtas, 
miestas Krasnaja Gorka kapitu
liavo prieš generolo Judeničo 
spėkas.

Didelis vargas Petrograde.
HELSINGFORS, lap. 3.—Va

kar čia sugrįžo finas pabėgėlis, 
ištrukęs iš belaisvių stovyklos 
Maskvoje spalių 12 dieną. Jis 
sako, kad bėgiu pastarųjų dvie
jų savaičių Petrogradas buvęs 
be 'duonos ir kad kasdieną ten 
miršta tuktsančiai Žmonių — 
dėl perbadėjimo. Gyventojų 
skaičius Petrograde, sako, nu
smukęs iki 400,000.

Jis taipjau pranešė, kad delei 
stokos kuro Petrogrado mokyk
los tapo uždarytos. Tuo tarpu 
kad maisto reikmens delei ne
svietiškai augštų kainų betur
čiams darosi stačiai nebeįper- 
mi. Viena silkė kainuojanti du 
šimtu rublių, o svaras bulvių— 
šimtą dešimt rublių.
Bolševikai suėmė 1500 belaisvių.

LONDON ,lap. 3. — Tarybų 
valdžios pranešimas, datuotas 
praeitą nedėldienį ir gautas čia 
šiandie, pažymi apie suėmimą 
1,500 belaisvių atsimant iš Kol- 
čako kariuomenės Petropovlovs 
ką, esantį 166 mylias į vakarus 
nuo Omsko.

Pranešimas beto mini apie at
kaklaus pobūdžio mūšį Finleiv 
dijos užlajos apskrity] ir nuola
tinį bolševikų veržimąsi visu ge
nerolo Judeničo šiaurvakarinės 
Rusų armijos frontu. Pažymi
ma apie užėmimą visos eilės kai
mų Lugos-Gdofo apskrity]. 
Sako, lenkų puolimas atmuštas.

Bolševikai tikrina, kad savo 
veikime prieš lenkus pirmųjų 
kariuomene prasimušusi per Be- 
rezinos upę ir suėmusi tūlą skai
čių belaisvių.

Apsupo bolševikų diviziją.
Archadinsko apskrity] gene

role Denikino kariuomenė, kaip

Plieno darbinin
kų streikas

PENNSYLVANIJOS DARBI
NINKAI RENGIASI GENERA- 

LIN STREIKAN.

Eina talkon streikuojantiems 
plieno industrijos darbinin
kams.

PITTSBURGH, PA. lap. 4. — 
•čia tik-ką užsibaigė nepaprasta 
Pvnnsylvanijos Darbo Federaci
jos konvepcija. Prieš uždarant 
konvenciją delegatai kaip vienu 
balsu užgyrė rezoliuciją, reika
laujančią paskelbti generalį strei 
ką visoje Pennsylvanijos valsti
joje. Tai dėlto, kad padėjus sa
vo Ura ugatns, streikuojantiems 

plieno darbininkams ir kariu, 
kad apgynus organizuotų dar
bininkų teises - žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizavi
mosi teises. Valstijos ir miestų 
valdininkai tų-dalykų dabar ne
paiso. Jie ardo plieno darbi
ninkų susirinkimus, persekioja 
jų spaudą ir organizacijas ir ka
lina gabesniuosius organizaci

jos narius.
Generalį streiką skelbti palik

ta Federacijos pildomąja! tary
bai. Ir ji tai padarysianti prie 
pirmos progos. Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
socialistas d. James Maurer, sa
ko, kad šitam konvencijos žin
gsniui nesipriešins netik pačios 
Federacijos skyriai, bet ir kitos, 
dar nesils i vienijusios su Fede
racija, unijos. Visur esą jau
čiama dideliausis pasipiktini
mas plieno baronų ir jiems pa
lankių valdininkų žygiais.

Šitais konvencijos žingsnis 
buvo padarytas ne be plieno dar
bininkų žinios. Nesenai buvo 
pranešta, kad streikininkų ko
mitetas kreipėsi į Federacijos 
viršininkus prašydamas išrinkti 
savo atstovų bendram pasitari
mui su streikininkų komitetu. 
Tai buvo padaryta. Stre.ikuojan- 
tįs plieno industrijos darbinin
kai šituo labai patenkinti. Tatai 
jiems priduos dar daugiau drą
sos jų kovoj prieš samdytojus.

Iki šiol Pittsburgo ir jo apie- 
linkių streikininkai puikiai lai
kosi. Neveizint valstijos “ka
zokų“ žiaurumo darbininkų 
vienybe yra nesulaužoma. Vi
sos dirbtuvės esančios pustuštės. 
Ten slankioja tik neskaitlingi 
būreliai iš kitur atsigabentų 
streiklaužių ir jų sargų — mušei 
kų.
Gary darbininkai nenusileidžia; 

kompanijos skelbia melus.
GARY, IND. lap. 4. — Gary 

plieno dirbtuvių darbininkai lai 
kosi kaip vienas vyras. Šitaip 
čia vakar pareiškė vyriausioji 
streikininkų taryba. Nors jiems 
draudžiama pikietuoti, nors jų 
susirinkimai neleidžiami, bet 
darbininkai nenusileidžia. Kad 
jie patįs negali pikietuot, tai čia 
juos pavaduoją energingos jų 
pačių nioterįš^motinos ir duk
teris. Su jomis “tvarkos dabo
tojai“ dar nedrįsta elgties taip, 
kaip kad jie elgiasi su vyrais/ 
Darbininkai esą tikri, kad jų 
streikas ąngščiau ar vėliau bus 
laimėtas, dagi neveizint melais 
kompanijų ir joms parsidavu-
sios spaudos, kurie diena iŠ

I
 grįžo darban“. Tai esąs melas. 
Tose dirbtuvėse tedirba tik ke
li neskaitlingi būreliai streiklau
žių, kuriuos kompanijos agentai 
susiverbavo iš kitų miestų. Bet 
jais kompanija darbo atlikti ne
gali.

I Gary streikininkų taryba be- 
(to tariasi su kitų unijų viršinin
kais tikslu paskelbti užuojautos 
streiką.

DAUG SNIEGO FRANCIJOJ.

Paryžiečiai susirūpinę stoka ku
ro.

PARYŽIUS, lap. 4. — Bėgiu 
; kelių pastarųjų dienų tūluose 
Francijos apskričiuose siautė di 
dėlės pūgos. Ypač daug sniego 
prisnigo Ardennee ir Pyre- 
nnee‘se. Kai kuriose vietose jo 
mina net trijij pėdu storio. 
Tus pnt» ir E*uryživ»je. (iyven- 

tojai susirūpinę, kadangi mies
tui dar vis stokoja kuro.

DVIDEŠIMT SEPTYNIAS DIE
NAS MIEGOJO, IR DAR MIE

GA.

NEW YORK, lap. 4. — Dvi
dešimts septynios dienos atgal 
čia susirgo vadinama “miego 
liga” ponia Dara Bintz. Daktare 
pastangos iki šiol jiasirodė esant 
bergždžiomis: ligone dar tebe
miega.

“ROCK ISLAND IŠGELBĖ
TAS“.

Taip sako... Billy Sunday.

BOCK ISLAND, ILL. - Tik- 
ką čia užbaigė savo misiją didy 
sis amerikiečių sorkininkas, pr\ 
čeris Billy Sunday. Septynia* 
dienas jis čia skerečiojosi arba 
kaip jis sako “kovojo su vėl 
niu“. Ir dabar — “Bock Is 
land yra išgelbėtas!“ Daugiai 
kaip dešimt tūkstančių žmonii 
klausėsi jo “pamokslu“ ir pri 
žadėję “niekuomet nebegriešy 
ti“. į

Tw iranslnjon filed with the pnst 
master at Chicago, III. Nov. 4. 191! 
as regulred by the act of Oct. 6,191’

NUGINKLUOJA VOKIEČIŲ 
TVIRTOVĘ.

„GENEVA, lap. 3. — Vokie
čiai ėmėsi nuginkluoti Isteino 
tvirtovę, esančią ant Reino api( 
aštuonias mylias į šiaurę nuc 
Bazelio. Darbas talkininkų ofi 
cierių prižiūrimas.

DIDELĖ PAGELBA ARMENI
JAI.

NEW YORK, lap. 4. — Euro 
pos vaikų šelpimo fondo virši 
ninkai vakar čia pranešė, kad 
New Yorko mieste iki Šiol su 
rinkta 750,000 dolerių “‘šelpi
mui badaujančių kūdikių arine- 
nijoj”.

IŠVIJO CHICAGO TRIBŪNE 
KORESPONDENTĄ.

ROMA, sp. 31. — čia šiandie 
išleista patvarkymas, kuriuo iš 
vyta iš valstybės vieną Chicngc 
dienraščio, Daily Tribūne, koref 
pondentą, John H. Clyton. Nu 
kaltintas dėl neteisingų žiniv 
rašinėjimui Kitas te paties dien 
raščio korespondentai A. B 
Decker, protestuodamas prie?
ištrėmimą šaV6 hMndrb pats ap- kaltinama šimtas negru, 
leido Šalį.

Didelis potvinis 
Kentucky valst.

Šimtai žmonių apleido butus; 
nuostoliai milžiniški.

z -LOUISVILLE, lap. 4. — čia 
gauta žinių, kad Green paviete, 
Kentucky valstijoj, kilo didelių 

ipotvinių. šimtai žmonių gyve- 
nusių Green upės pakraščiuose, 
turėjo apleisti savo butus ir bėg 
ti į augętesnes vietas. Juos pri
glaudė kiti jų draugai-ukinin- 
kai.

Visu (Klupiu pridaryta labai 
didelių nuostolių. Jie sieksią 
netoli dviejų milionų dolerių. 
Potvinis snaikinęs daugybę na
mų ir didelius derlingus javų 
laukus. Aukų žmonių gyvasti
mis nėra.
VARIO KASĖJŲ STREIKAS 

ČILĖJ.

SANDIAGO, lap. 4. — Didžiu
lės vario kasyklos, EI Tienentc 
ipskrityj, priklausančios ame
rikiečiams, darbininkai rengiasi 
mest darbą. Samdytojai atsisa
ko pripažint darbininkų uniją.

ST. LOUIS TURI 8 CENTŲ 
TRANSFERĮ.

ST. LOUIS, lap. 4. Missouri 
valstijos public sotvice komisija 
špildė St. Louis gatvrkarių 
kompanijos reikalavimą, leido 
jai imti po aštuonis centus nuo 
Kisažierio. Gyventojai protes

tuoja.

PAVOGĖ MERGAITĘ.
CONTON, O. lap. 4. — Vyras 

r moteris, važiavusieji dideliu 
:uodu armobiliu, vakar Čia pa
vogė 7 metų amžiaus mergaitę, 
ELizabetn Albce. Megraitė pa
vogta kelyj į mokyklą.

PARYŽIUJ IR DRUSKOS 
STOKA.

PARYŽIUS, lap. 4. — Pary
žiaus gyventojams dabar yra di
deliu daiktu ir druska. Jos 
5ia stoka.

Sudegino negrą.
Įpykusi minia kaimiečių sušau

dė ir sudegino negrą.

MACON, GA. lap. 4. — Vakar 
laktį netoli Macon miestelio, 
ricorgijos valstijoj, ginkluotei 
tnir.ia kaimiečių užpuolė neg- 
’ą Paul Jonės ir, biauriai su- 

riaudžiusi jį, apipylė kerosimi ir 
nidegino.

Buvo taip. Praeitą nedėldie
nį minčtasai negras buk užpuo- 
'ęs vieno ūkininko moterį ir nu
žagęs ją. Vėliau moteris pripa
žinusi jį ir kaimiečiai tuoj pa
darė savo teismą, šerifo pastan 
'^os numalšinti pakvaišusius ūki 
linkus buvo bergždžios. Du jo 
oadėjeju ir pats vos ištruko nuo 
minios keršto.

TEISIA NEGRUS DEL RASI
NIŲ RIAUŠIŲ.

HELENA, ARK. lap. 4. — Va
kar čia pfarsidėjo byla negrų, 
mkaltintų delei dalyvavimo ra- 
finiše riaušėse, kurios buvo ki- 
’ę malame kaimyniškame misa- 
‘elyje, Elaine. Viso delei to

Beitų
jų riaušininkų jų tarpe nėra.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Iš Lietuvos darbininky'8 iv.vko mitingas, ku- 

judėjimo.

Kaune įvyko visuotinus darbi- 
niūkų streikas. Streikavo apie 
3(MX> žmonių. Buvo paskelbti 
šie reikalavimai: 1) laiku mokė
ti darbo mokesnį, 2) palikti dar
bo mokesnį pakeltų dėl brange
nybės, 3) nustatyti įstatymais

riame dalyvavo 5 -6 tukst. žmo
nių. Priimta nutarimas, kuria
me reikalaujamu sėkmiuges 
niam valstybės kurinio darbui 
sušaukti kuogrsičiausia Steigia
masis Seimas; kreipiamasi į vi 
su šalių liaudį, kad ji kovotų su 
savais ir neleistų Lietuvon verž
tis. Paginama remti tveriama- 
sai valstybės darbus ir pirkti vi-

i i i. daus paskolos bonai.darbo mokesnio minimumų, 4) į 1 
uždrausti išvežti užsienin k ras-!
to žaliųjų medžiagų, kad galėtų 
savoji pramonė plėtoties, 5) e 
nergingai kovoti su nedarbu, 6) 
išleisti 8 vai. d. d., darbininkų j 
komitetu, draudimo ir medici- Į 
uos pagalbos Įstatymus, 7) spali 
dos, žodžio, susirinkimų ir su
jungi' laisvės, X) išleisti polili-' 
kos kalinius. 9) 
streiko dienas.

ŠIAULIAI. Karo plėšikų 
darbai.

Paskutinį laikų aprimę kiek 
vokiečių kariuomenės žygiai 

i prieš vielos gyventojus ėmė vėl 
kartoties. Didesnės jėgos jų, 

( Dibičo vedamos, susispietė Šiau- 
uzmo e i uz |juose Radvilišky su daugybe 

amunicijos ir orlaivių, jų sėb- 
vieną dieną, rai gi Kolčakininkai apie. Kur- 

Reikalavimai patenkinti. j šėmis, Šaukėnus. Elgiasi jie ne- 
--------  j lyginant laukinių gaujos, nepri- 

RADVILIŠKIS. Rugsėjo m.,1 pažindami nei teisės, nei žmo-

niškium Ne^iakaiU) upi su vįe- Seimų gąiw nusUtyti, Po tę dė
tos valdžia, nei su Iprajtų įstety- mųnstrantai užpjudę* gatves 
jjttają. by jų. reikalai br užgaidos traukė į cerkvės aikštę, ir iš te
būtų patenkint!. Taip, rugsėjo 5 nai v$l grįžo turgavietęn. Einant 
dieną jie užgrobė kalėjimų, kad pro ligoninę demonstracijų bu- 
sulalpinus savo kalulius, nors ; vo sustojusi ir vienas kalbėtojų 
jiems buvo anksčiau jau miesto' pasveikinęs, sustojusius eile su- 
valdybos tam tyčia priruoštas 
dėl 50 žmonių kalėjimas ir ja
me jų kalbiai ligi šiol tilpdavo 
Pats užgrobimas įvyko klastin
gu budu su ginklo jėga. Žanda
rų virtincisteris su keliais pa
lydovais atėjęs prie kalėjimo 
vartų pasiprašė įleisti kalėji
mai! kokių tai žinių patirti. Ati
darius vartus, subėgo gauja žan
darų daugiau ne 100 žmonių, a- 
tėine iš kalėjimo administraci
jos raktus ir užėmė visų antrą
jį kalėjimo aukštų, taip pat be
veik visų raštinę. Per 10 minu
čių laiko 143 kaliniai atsidūrė iš 
mesti laukan, kad užleidus vie
tų 4O-čiai vokiečių suimtųjų; 
nesant kalėjime liuoso ruimo, 
vieliniai kaliniai turi nakvoti 
ant kiemo ir koridoriuose. Nar
sus gi pergalėtojai tyčiojasi 
kydami: “galite kraustytis 
gatvės.”

Kelios dienos prieš tat tų
cių “karžygių’4 užimtas buvo 
vienintelis Šiaulių teatras, nau
jai remontuotas: jame pasiskel
bė jie atidarą nuolatinį vokie
čių teatrų.

žeis tuosius kareivius, išreiškė 
tvirta pasitikėjimų, kad Lietu
vos narsi kariuomenė, išvada
vusi kraštų iš bolševikų apgins 
jį ir nuo pono,'. Baigdami de
monstracijų kalbėtojai pabrė
žė, kaip įvairios rūšies provoka
toriai įsiskverbė į Lietuvos Res
publikos kūrimo darbų ir, norė
dami jos pražudęs, stengiasi su
teršti jų ir jus darbo žmonių ka
riuomenę žydų pogromais arba 
sušaudymais Valiuko, Smolskio 
ir eiles kitų nekaltai žuvusiųjų 
Darbo žmonės, kurie tik ir bus 
pilni laisvos Lietuvos,Respubli
kos šeimininkai, budelių n už-; 
miš ir tuos reiškiniuos darbo 
žmonių kariuomenės vadas lieka 
šviesus ir skaistus, kaip ir kova 
dėl žemės ir laisvės prieš plė

ša- šrius grobikus.
ant '-------------------

Aiujrejs Upite.
pa-

=====

Naujienų
Kalendorius
1920 metams

"R"

Nuodėmė
(Tąsa.)

daug jau tapo įtemptos, kad tik 
jos greit nutruktu.

PANEVĖŽYS. Demonstracija.

— Žiemas?..,. O kaip gi 
vasarų ?

Purenus nusijuokė ir užvertė 
galvų.

Vasarą nieko, kokis vasa- 
* ra mokinimasis: reikia mėšlus j *•

Rugsėjo 10 dieną įvyko pro-1 laukan vežti, griovius kasti, šie 
testo prieš kolčakininkus ir len- 
kus-legioninkus demonstracija. 
Gausinga minia, nešina plaka
tais su ryškiais parašais: šalin 
okupantus! Šalin kolčakininkzts! 
šalin grobikus lenkus! Tegyvuo
ja demokratine Lietuvos Res
publika! susirinko turgavietėj. 
Keletas kalbėtojų (socialidemo- 
kratų ir kr--dc.jnokratv), api
budinę pragaištingą veržimąsi 
Lietuvon dvarininkų visokiais 
budais palaikomų ir kviečiamų 
lenk ų-legion inkų ir vokiečiu 
bei rusų reakcijos 
kų kojčakininkų, 
darbo žmones stoti 
savo laisvės, žemes 
kurią jie patys per

nų pjauti, rugius kirsti... Daug 
iuusia vidurdienio pailsyj pa
žvelgsi į knygų.

Mergaitės apsimaino nustebiu 
tais žvilgsniais. Enima suplo
jo rankomis.

Tai nuo to pas jus lokius 
didelės ir šiurkščios rankos.

O Lilija su įdolmumu paklau
sia : i

- Ir jus (ikrai mokate šienų

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

bi Amerikietė artistė panelė Izabella 
Zioniutė. — Juodu ir baltu ji gražiai 
atvaizdino tai, kas rods nėra atvaiz
dinama, būtent žinių-naujieną lauki
mą. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančią ją žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalną, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel- i 
nūs, įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus į jį žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik įsigys NAUJIE
NŲ SIENINI 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.

4

samdinin- 
kvietė visus 
kovoji dėl 
ir tvarkos, 

Steigiamąjį

I Extra Užkvietimasi

* Lietuviu Atletų Kliubąfe rengia dideles ristynes, kurios įvyks nedėlioj gruodžio 

 

7 d. po pietų ant Bridgčporto Šv. Jurgio parapijos svetainėje. Duris atsidarys 2 
vai., o ristynes prasidės 3 vai. po pietų.

Ib .is milžinas švedus .Jau Ifrceburg, kuris sveria 210 svarų, .lis risis su dviem leluviąis — Juoza
pu Banc viriu kaino geriausiu lietuviu ėmiku, su kuriuo visi lietuviai bijo imtis. Du metai tam atgal Jo
nas Kulis dar gg.sdino ji Juozapu Šimkum, kurio Bancevičius visai nebijo, o kada reikėjo imtis, tai Šimkus 
išbėgu ir iš C.biragps, ■ * o

l’> reila žiemų Kalauskus šokinėjo kaip žvirblis prieš vanagų. Jonas Kulis vis bandė u/.bėgli kelių 
Bumu viriui. Jis visur kalbėdavo, kad Banceviėius bijo Katausko, o Katauskas vis ketino imtis su Ban- 
(cviėium; Be’ kada (lito Prapotnikas, kaipo Bancevičiaus manrclžrris, surengė ristynes, tai Katauskas 
visai nepasirodė: jis reikalavo, kųd Bancevičius padarytų savo sunkumų toMf kaip jo. Žinoma, jei Bancevi
čius nevalgių kukius du mėnesių, lai jį paguldytų ir sena boba^ netik ėmikas. Tųs parodo, kad šilas ėmi- 
kas t>i| > B inrcvičiaus. Tikras, gegas ėmikas nepaiso kad jo priešininkas ir dusyk liek .svertų kiek jis.

Ir dabar pažiūrėsime, kaip i|s milžinų šildys. Nors milžinas sako, kad jis neturės ką veiki su tais ka
liu is. bei tie kalinai gali iškirsti jam šposų, lis imsis su dviem lietuviais, Banccvičinm ir Karoliu Sarpa- 
lium. švedus turi paguldyti juos no du kariu, o jei ji paguldytų nors sykį, lai ‘jo butų pralaimėta. Atletų 
K Ii ubus duoda tris šimtus. Kuris ištaimės gaus 201) dol,, o kuris pralaimės 14)0 d<il.

Bistynėsc dalvvaus apie peptaios poros: Juozapas Pišnius su lietuviu žydeliu, Otlo Prapo|nikas su 
didžkiti Rili Jcrry, tvirtu slovakų

Dominiuka-. Dmlinskas su gapiu čeku.
šeštoj poroj visit irs žinomą-. Juozapas Gcslauląs imsis su drutuoliu Petru Cirkiniu, sveriančiu 2110 

svari... Visos ikmos imsis galutinai. Tlkietų kainos nqo 50c iki $2.00,

Purėnas lig susigėsta ir Irina 
šiurkščias rankas.

•.. Tik du-tris šienpjovius aš
radau, kurie galėjo su manim 
lenktyniuoties. Matote la kie
ta odų ant delnų? Pažiūrėkite 

lai nuo užtrinų. Taip jie pa
silieka visam gyvenimui.

O tas ar neskauda?
N-ne labai. Galbūt ir skau 

da, bet nėra kada atkreipti ati
dos. Priešais tave, sakysime, 
eina Irįs pjovėjai, o užpakalyj 

i penketas. Priešais trįs dalgiai, 
j tm si sidabrinės juostos, vingilio 
jasi ir šliaužia žole vis tolyn ir 
tolyn. O užpnkalyiai gula ant 
tavęs ( prisivydami vienas ki

lta žviks-žviks.. . Basos ko- I . •į jos ginusia šiltame vandenyje, 
o per kojas cinu šiurpuliai: taip 
ir rodosi, šiai per jns aštri sidab 
rinė juosta ir nustjs kaip lide- 
l>a. Veidai užsidega, rankos vis 
įvirčiau spaudžia rankenas. Ir 
nepalčmysi, kaip delnas jau se
nui įtrintas dega ir peršti.. . 'l ik 
kada rusvasai skystimas prasi
sunkia tarp pirštų, sustoji, ap- 
sižvalgai ir matai, kad kili pa
siliko 4oli-loli, ir lik čių susi- 
pranli pamirkyti degančią ran
ką pievos rusvame vandenyje.

Keturios švelnios, šiltos ran
kutės paliečia kietą Pureno del
nų. Jos primena jam vešųjį 
srauto vandenį miško pievoje. 
Atgožęs galvą, primerkęs akis 
jis lengvai šypsosi. Nenuduolu 
atvirumu, liuosai, guviai ir šir- 

; dingai matuojasi jojo kalba. Vi
sas prnslulėlis, patraukiantis 
šienapiutes reginys vaizdas po 
vaizdui yt poiioramoje driekia
si pro besiklausančių akis. Klau 
p lojas masina iki šiol negirdė- 
tasai ir joms nežinomasai p:isa- 
kojinijo gūdumas, naivusis nuo
širdumas. Jos taip pratusios 
klausyties dirbtinos retoringos 
pajautos, bet mm jas sužavi ir 
masina tikras, nedirbtinas, per
gyventas ir pritirtas jausmas. 
Vietoj paprasto, nubudusio per- 
ritimų kvėpėsio minai jonu 
dvelkia suvytusio šieno, vikių, 
garšvtį ir srauto vandens aro
matas. i Ir paisai pasakotojas
ĮoUis darosi lokiu nepaprastu la • • 1 • • i • rS

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

iki atjauta, kad žmogus dažnai 
jįalįs būt interesingu dagi, jei 
jisai neturi žvilgančių kainašų, 
madingo kaklaraiščio ir ūsų 
i la Willielnio Antro...

Purenąs m t si žėri a 
daukns nuo kaktos 
ei primerkia akis.

Ir vidurdienyj,
oks trumpas, kad vienu žings- 
liu jį galima išmatuoti, pasika
bini dalgį eglėn, o pats išsitie-

i elksn.ių pavėnion. Visa už

rusvuosius 
ir va landė-

kai šešėlis

T

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliui nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
vaite po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo pavęikslc 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų 
radčjistci ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

*S A L U T A B A S 
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telophone Canal 6417. Chicago,
■ - ----------------- - • ■ .............-•...... -----------T-p --......................................-

pa
go
to -

III. |

Tclephone Lavvndalc 961-

DR. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 261h St.

Valandos nuo 1 iki 3 v. po piel 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergų vakarus.

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 8t. 
Vai. 12—4 po piet ir 6—7 vak.

ką nors pavėnion betysantį 
basosios kojos paslėptos kerai), 
galvų prisidengęs švarku ar pla
čia šiaudine. Žiuri, galvoji ir 

ar tai liuosiiun- 
Mar- 
kiše- 
žino- 
iš at- 
nrba 

i istorijų skaitai 
Į apie naujojo pasaulio jieškolo- 
jų Koliumbų... O paskui, kai 

originaliu, interesingu. .. Po- ta žolė, burbsednma kįla j viršų, atsistoji ir eini lies daržine pa- 
valiai jose nubunda tokia nęai- Į kurių pusę pasižvelgi, matai kreiktąjį šienų vartyti, nė nc-

ankos pieva pasidariusi perdėm i negali sumoti 
tryžčta. Bųrai vienokiame al-|ko Juozas, ar gal kumetis 
daine nuo viens kito dalgio su-1 lynas.. . Tadu išsimsi iš 
pildyti, o gųela jų dvi laimiai ; naius geometrijų ir pirštu 
;alsvos dryžos piovėjo kojo-1 mon vieton įrėmęs dudeni

I minties Pitagoro teoremų, 
j bevartydamas istorijų

nis nu'lapiuėlos šliūžes. Pride- 
’i ausiį prie žemės ir klausai- 
d, kaip visoje pievoje gurgž- 

pėdžion ir žliūgėse iinin-

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduodu plunksnas 
už mažiau

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

girdi kad girioje kukuoja pa
kiniai iš vidudienio klaikas ge 
gulė, negi lųataii kilų susnudn- 
sius, paniurusius vaidus. Ties 
tavimi, rodos, sibuoja bekrašte, 
žalsvai pilkoji jurą, ir tu laks- 
l:u, matai kaip jų baltusois bu
rės stumia Irįsdešimtj medinių 
laivelių ir su jais būreli karyž- 
gingįų žmonių j tolimų, naują 
pasauli.,.

(bus daugiau).
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PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Mechanikų Sąryšio 
prakalbos.

Siame mieste įvyko trejose 
Lietuvių Mechanikų Sąryšio pra 
kalbos, parengtos LMS. Phila. 
skyriaus.

Pirmos prakalbos buvo suba- 
tos vakare, spalio 25 dienų. Lie
tuvių Kliubo svetainėje, Frank- 
ford, Pa. Kalbėjo inžinierius V. 
Vaitkus iš New Yorko, Liet. 
Mechanikų Sanryšio pirminin
kas. Savo kalboje nušvietė 
svarbių dalykui Lietuvių Mecha
nikų — Amatininkų organizavi
mo reikale ir supažindino su 
Lietuvių Mechanikų Sanryšio 
tikslais. Atsišaukė į publikų, kad 
ir mechanikai prisidėtų Lietu
vos laisvės gynime. Sumesta 
$8.35 Lietuvos Uuosybės Savai
tės skyriui. Būrelis prisirašė j 
Liet. Mechanikų Sąryšį ir sutvė
rė ten Liet. Mech. Sąryšio kuo
pa.

Antros prakalbos įvyko nedė
lioję, spal. 26, 3 valanda po pie
tų. Kalbėjo inž. V. Vaitkus, J. 
Kripaitis, L. M. Sąryšio rašti
ninkas, ir S. Dragunaitis, L. M. 
Sąryšio iždininkas, abu iš New- 
Yorko.

Trečios prakalbos buvo nedė
lios vakare, Lietuvių Muzikali- 
škoje svetainėje, (Richmond 
dalyje). Pirmininkavo Al. L. 
Reikovas. Kalbėjo inž. V. Vait
kus. J. Kripaitis ir S. Dragunai
tis. Žmonių susirinko nemažas 
bmelis. Kalbėtojai aiškino jo- 
gei Lietuvių Mechanikų Sąryšis 
lietuviams esąs labai svarbus. 
Sąryšis rūpinsis narių ir abelnai 
im.itninku techniška apšvieta; 
Įeisiąs amato vadovėlius bei rei
kalingą literatūrą; steigsiąs rei
kalingiausias dirbtuves Lietuvo
je, kur patįs lietuviai turėsią sau 
darbo, taipgi apsaugos Lietuvos 
industriją nuo svetimų kapita
lų užgrobimo.

— Dalyvavęs Mechanikas.

VVEAVER, ILL.

Neteisingas pranešimas.

Naujienų 251 nu m. korespon
dentas pasirašęs slapyvardžiu 
Tarnas, pranešė, kad kitų kolo
nijų kuopos ar draugijos, jeigu 
norėtų surengti vakarą ir pasta
tyti scenoj “Macochą,“ kreiptųsi 
tuo reikalu mano adresu: S. Pa- 
rednis, R. 1, Box 72, Herrin, 111. 
Šitokį paskelbimą Tarnas pada
vė visai savavališkai. Dalykas 
buvo toks: po vaidinimo, spalio 
27 d. buvo susirinkimas, kuria
me kalbėta, ar nebūtų galima 
tą patį veikalėlį sulošti ir kitur, 
pavyzdžiui \V. Frankforte, etc. 
Pasitarus, tam reikalui buvo iš
rinkta iš dviejų žmonių komisi
ja, kurion įėjo V. Toleikis ir J. 
Pakutinskis. Aš ton komisijon 
visai neįėjau. Tuo Tarno persta
tymu manęs aš nesu nė kiek už
gautas, tik noriu pasergėti, kad 
rašytojai žinių rašytų teisingai, 
o ne klaidintų žmonių.

— S. V. Parednis.

Bimba suriko, kad jis nesu
prantąs. Aš ir vėl tą patį sakinį 
atkartojau. Tuomet tas ponelis 
pasakė, kad “sintaksis negeras 
ir viskas,“ ir pridūrė, kad ir red. i 
nesupranta.

Aš duosiu nikelį, jeigu Bim
ba prirodys, jogei jis savo 
straipsnyje neagituoja lavinties 
kareiviško muštro ir imti gink
lą, kurį buržuazija teikia apgy
nimui sava interesų, skerdžiant 
kitų šalių darbininkus. Juk ir be 
Bimbos paraginimo per penke
rius metus darbininkai ėmė gin
klus ir skerdėsi, o Bimba vis lie 
pia nesipriešinti ir toliaus. La
bai keistas toks sutvėrimas, ku
ris ant kito krislą pamato, bet 
ant savęs nė balkio nemato.

— A. Liutkus.

Darbo Laukas

Truo translation tikri wi1h the post- 
master at Chicago, III. Nov. 4, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Denikino kareiviai 
rengia pogromus.

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

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 JTremont Street, Boston, Mass.

Draugą skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpv 
žinių iš savo npielinkės apie dar 
bus. ty. apie darbų stovį, apk 
darbininkų hruzdėjim?, apk 
streikus, ir tt. Žinios apie strei 
kus yra ypač svarbios informa 
rijos kitų vietų darbininkams 
todėl įvykus kur-nors streikui 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

Batų fabrikantai nori išlaikyt 
“Open shop*.

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes 

----------- !-----------

Latviją, Lietuvą ir Estoniją 

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWEST TRUST and SAVINGS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė. Chicago.

Auburn, Me. — Lunn & Svveet 
batų kompanijos bosai išsiunti
nėjo visiems savo darbininkams 
asmeniškus laiškus, kuriuose jie 
pasaldliežuvavę ir papasakoję 
darbininkams komplimentų dėl 
jų “loyalty” savo išnadotojams. 
galinus pareiškia, kad kompani
ja pilnai nusprendus laikyties 
ir toliau “open-shop policy”, 
t. y. kad ji nepripažinsianti nė 
jokių darbininkų unijų nei dar
bininkų komitetų.

Tos kompanijos ‘dirbtuvėse 
dirba apie dvylika šimtų darbi
ninkų. Pernai žiemą jie buvo 
pradėję organizuoties, kurti sa
vo uniją, bet atėjus vasarai ir. 
kaip paprastai vasaros laiku, dar 
bams sumažėjus, susilpnėjo ir 
unija. Ant žiemos visados dar
bai pradeda gerai eiti, tat kapi
talistai, matydami, kad darbiniu 
kai visur nerimauja ir kad šią 
žiemą ir čia jie gali didesnio 
duonos kąsnio ir geresnių darbo 
sąlygų pareikalauti labai susimi 
pino. Jie siuntinėja panašius 
laiškus darbininkams, girdami 
juos dėl jų “lojališkumo“, bet 
kartu ir judosiškai šalina iš dar
bo kiekvieną, apie kurį tik suži 
n.o, kad jis priklauso unijai, ne
žiūrint kaip senai tas darbiniu 
kas kompanijai buvo dirbęs.

—Čeverykų dirbėjas.

I

Skaitytoju Balsai
{t J t išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako J

“PARSIDAVĖLIAI IR ŠUNES.“

A. Bimba, kalbėdamas 24 d. 
spalio Norvvoode, begalo plūdo 
socialistus, “išrodinėdamas“ vi
sas jų “nuodėmes“ir “prasižen
gimus” kares laiku, kad jie ka
riavę ir tt. Aš uždaviau jam kinu 
simą, kurio paslapties jis, kaip 
pasirodė, nesuprato. Aš klau
siau: “Ar tie socialistai, kurie 
pritaria buržuazijos apsiginkla
vimui yra lygus su buržuazija? 
A. Bimba atsake: “Jie nėra ly
gus su buržuazija, bet yra parsi
davėliai ir šunes”. Tuomet aš 
pastebėjau: “Atsiprašau, tai ir 
kalbėtojas esate parsidavėlis ir 
šuo? nes jus “Laisves“ 9-tamc 
mini. rašote: ‘Tą suprasdami, tą 
turėdami mintyj ir delei to dir
bdami, mes nevien kad neturi
me priešinties apsiginklavimui, 
bet ir su noru turime išsila- 
vint kareiviško muštro, ir pa
imt ginklus su džiaugsmu, ku
riuos buržuazija mums šutei-* 
kia.‘ “.

Žydų pogromai siaučia Rusi
joj. Nesenai laikraščio “The 
Chicago Daily Tribūne” kores
pondentui pasisekė gauti kopija 
slapto raporto gen. Denikinui.

Raporte kalbama apie pasibai 
sėtinus prasižengimus. Nėra ja
me sensacinių skaitlinių ir apla 
inų kaltinimų, kaip tai: “Tukš- 
stančiai žydų nugalabyta.” Vie
toj to, paduodama gryni faktai, 
kurie nurodo prasižengimo vie
tas ir aukų vardus.

Raportas įvardytas: “Offici- 
alis suvienytų žydų komitetų 
raportas apie Pietines Rusijos, 
užimtos Denikino armija, po
gromus.“

Žydų komitetai protestuoja 
prieš Denikino kareivių nuož
mius darbus ir reikalauja, kad 
butų tiems prasižengimams pa
daryta galas.

Be to, komitetai pabrėžia tą 
faktą, kad žydų padėtis Rusijoj 
nūdien darosi keblesne. Tarp jų 
pačių neesą vienybės. Vieni jų 
remia bolševikus, o kiti smerkia 
juos. Išdavoj vieni žydų sker
džiami, kaipo bolševikai, o kiti, 
— kaip Kolčako ir Denikino rė
mėjai.

Vienintelė Rusijos žydų vil
tis gludi talkininkuose, ypač 
Jungtinėse Valstijose. Jie tiki
mi, kad talkininkai nepripa
žins tokios valdžios, kuri neda
rys pastangų sustabdymui sker- 
lynių. štai kas sakoma ra įnir
tę:

“Visur kur tik liuosnorė arini 
’a įsigriovė, buvo padaryta — 
r dabar tebedaroma — sistema 
inis žydų turto naikinimas. Y- 
>ač daug šunybių padaryta Eka- 
terinoslave, kur visi žydų namai 
keturiose gatvėse liko išplėšti, 
šimtai žydžių išgėdinta, o kai- 
’eurios net užmušta. Charkove 
dėšimai ir prievarta kasdieną 
iraktikuojama.

“Anti-žydiška propaganda ve
lnina fa natiniu uolumu. Laik
raščiai atvirai kursto žmones da 
’yti pogromus. Žydų oficierai ne 
iriimama armijom Liuosnoriai, 
kurie daug kentėjo ir daug vei
kė, be niekur-nicko šalinama iš 
irmijos. Žydų keliauninkai 
'Miolama traukiniuose plėšiama, 
kankinama ir net žudoma.

“Sanjaros geležinkelio sto
tyj, netoli Kremenčugo, visi iy- 
dai liko išvilkti iš traukinio, api 
niežti, sumušti ir vėl sumesti at
gal į traukinį. Niekas nežino, 
kas atsitiko su nelaimingaisiais.

“Sinelninkų stotyj kareiviai iš 
vilko žydus iš traukinio ir kan
kino ligi mirtie*. Valdžia žino 
kitai. Liepos 15 dieną, kareiviai 
Hižudė penkioliką žydų. Liepos 
16 dieną traukiniui sustojus 
nrie stoties, kareiviai, kunigaik
ščio Ahašidzės vadovaujami, 
ouolė žydus kankino juos ir vie
ną, Bencianorfą, užmušė.

“Birželio 12 dieną G. L. Pie.t- 
rovski, chemikas, atvažiavo mi- 
litariniu traukiniu. Jis visur 
oastebėjo iškabų su parašais: 
“Nugalėkite žydus ir išgelbčki 
te Rusiją.” Kareiviai sučiupo 
Pietrovskį ir nužudė jį netoli 
stoties.

“Birželio 17 dieną L. Feighine 
vyko iš Charkovo { Melitopolį. 
Nugirdęs apie žydų pogromus,
jis nutarė iš Lichačio grįžti at- denį.

Puikų Spalvuotą

Atvirutės Pavidale

JONO ŠILEIKOS

Tiktai po 10 Centų
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KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Žemaites Portrete
Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 

žinomo lietuvių dailininko

Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 
Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą j rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.

Už 250 portretų antsyk $12.00.
Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111

Dr. Charles Serbai
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Aslanci Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tel. Drexel 2880.
*—■...... .............

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

Telefonas, Yards 723.

gal į Charkovą. Merefo stotyj 
kareiviai sumušė jį ir atėmė pi
nigus. Birželio 25 dieną toj pa
čioj stotyj kareiviai puolė Yan- 
kel Youdclj, pirklį, ir atėmė iš jo 
350,000 rublių.. Tą pačią dieną 
kazokai krėtė traukinius, ieško
dami žydų.

“Liepos 12 dieną kareiviai su
mušė žydų draugijos pirminin
ką, Zelbetą, ir jo pačią. Paskui 
jie pastatė Zelbetą viduryj kam
bario ir liepė šaukti: “Gelbėki
te Rusiją ir muškite žydus.”

“Bet minėtieji žiaurumai blan 
ksta sulyginus su Kremenčugo 
nuožmumais. Plėšimai ir sker
dynės prasidėjo tuoj, kaip tik 
kareiviai įžengė į miestą. Klyks
mai, verksmai ir cypymai pri
pildė orą. Visi namai, be jokios 
išimties,, liko apiplėšti. Nesigai
lėta net kūdikių 12 metų ir se
nukių 60 metų, fo išgėdirdmo

DĄRBąs
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanui, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbu, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 800 puslapių, Kaina 7B&

u M

1739 So. Halsted St., Chieago, III.
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NAUJIENOS
Publiahed Daily eicept Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon* Canal 1506
*' “ *.. .

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

SuvieBytoae Valstijose, ne Chlcagoj 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

menesiams

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

15.00
3.00
1.65
1.25

Vokietijos komu
nistai suskilo.

Judošeliai 
darbuojasi.

Kažin koks sutvėrimas 
vėl mėgino pakenkti "Nau
jienoms”, įskųsdamas val
džiai, kad jos dedančios 
“anarchistiškų” straipsnių.

Pirmiaus per dvejetą me
tų laiko ant "Naujienų” be 
paliovos ėjo skundai, kad 
jos neva stojančios už Vo
kietiją ir už bolševizmą.

Kaikurie tų skundikų yra 
"veikėjai” klerikalų srovėj. 
Skelbdamiesi krikščioni
mis, jie eina pėdomis Judos.

Lyg Paderewskis.
P-o E. Galvanausko žygis

^Lietuvoje labai primena tą 
(politikos pervęrsmą, kurį 
padarė Lenkijoje I. Pade- 
rewskis.

Lenkijoje, po centralių 
valstybių susmukimo, buvo
įsteigusi gana demokratiš
ką valdžią, kurioje dalyva- 

S4.oo vo liaudininkai ir socialistai, 
-oo Lenkų buržuazija ir šlėkta 

tečiaus susižinojo su talki
ninkų diplomatais ir parsi
kvietė p. Paderewskį. Šis 
atvyko iš Paryžiaus, talki
ninkų kariuomenės atstovų 
lydimas, ir pareikalavo, kad 
jam butų pavesta valdžia. 
Ir jisai patapo vyriausiuoju 
ministeriu.

Kelios dienos atgal kable- 
gramas pranešė, kad Vokie
tijos Komunistų partija ski-, ,
lo pusiau . Platesnių žinių Galvanauskas taip-pat at- 
ape tą skilimą dar neturime, 
bet pats faktas tur-but yra 
teisingas.

Vokietijos I 
(spartakiečių) tarpe senai lomatais. 
buvo galima pastebėt dide
lių nuomonių skirtumų. Jau 
pirmutinėje savo konvenci
joje, įvykusioje sausio mė
nesyje š. m., spartakiečiai 
smarkiai susiginčijo delei 

„klausimo, dalyvauti rinki
muose j Steigiamąjį Parla
mentą, ar ne. K. Liebknech-
tas ir Rožė Luxemburg sto- valdžiai dabar pavyko jau 
jo už dalyvavimą, bet kon- užtraukti ir paskolą užsie- 
vencijos didžiuma atmetė nyje.
juodviejų rezoliuciją. Visos demokratinės parti-

t ir įsi
skverbė į ministerio pirmi
ninko vietą, susitaręs su Lie 
tuvos konservatoriais ir, 

komunistų matoma, su talkininkų dip- 
_______ Dar bebūnant 
jam Paryžiuje, tenai buvo 
pradėta organzuoti "lietu
višką amerikonų brigadą”. 
Dabar telegramos praneša, 
kad ta brigada, sudaryta iš 
5000 pasamdytų kareivių, 
atitarnavusiu Amerikos ar
mijoje, jau keliauja į Lietu
va. Girdėti kad Lietuvos

juodviejų rezoliuciją.
Vėliaus nuomonių skirtu- jos Lietuvoje priešinosi Gal

inai ėjo vis didyn. Nesenai vanausko valdžiai. Be jos 
“Naujienose” buvo išspaus- norėjo “pažangininkai” 
dinta Komunistų Partijos (smetoniniai), kurie simpa- 
centro pranešimas, kuriame tizuoja net Kolčakui, ir už- 
pasmerkiama atskirų maiš- sienio diplomatai; ir ji ūž
tų kėlimo taktika, kaipo pro ėmė vietą Sleževičiaus kabi- 
vokatoriškas dalykas. Ko- neto .
munistų organizacija Berli-
ne tečiaus tai centro nuomo-1 prieš Lietuvos demokratijos 
nei nepritarė. Partijoje/valią. Todėl jai yra svarbu 
reiškia, yra daug elementų, turėt paklusni karinė jiega. 
kurie šitame klausime nesu- kuri s apgintų valdžią nuo 
tinka su savo viršininkais, žmonių. Augščiaus minėto- 

Didelių nesutikimų Ko- ji amerikonų brigada vei- 
munistų partijoje, matyt, y- kiausia ir loš šitą rolę. Tar- 
ra ir klausime atsinešimo naujantįs už algą kareiviai, 
link darbininkų unijų. Pats kurie neturi nieko bendra su 
kairysis komunistų sparnas, Lietuvos žmonėmis, supran- 
kuris turi daugiausia pase- tania, aklai pildys valdžios 
kėjų Berline, spalio mėnesio įsakymus ir muš, ką ji pa- 
pradžioje nutarė, kad komu- lieps.
nistai privalo traukties iš Buvo girdėt, kad šitiems 
darbininkų unijų, kadangi kareivams Lietuvos valdžia 
jose viešpatauja “socialpat- prižadėjo mokėt geresnes 
riotaj”. Bet tokiai taktikai algas, no^u jie gaudavo iš 
vargiai gali pritarti protin-1 Amerkos valdžios. Galima 
gesnieji komunistų vadai, tad įsivai sdint, kiek pinigo 
Nes juk pasitraukimu iš uni bus išleis; a jų užlaikymui, 
jų, kurios turi apie šešis mi- 
lionus narių, nieko gera ne
galima atsiekti nė savo par
tijai, nė darbininkų klesai.

Esant šitokiems nesutiki
mams delei pačių svarbiau- sau ne tiktai paluko, *o ir ki
štųjų darbininkų judėjimo' tokiu atlvHnimų: kitaip 
klausimų, Vokietijos komu- jiems neapsimokėtų rizi- 
nistai, žinoma, ir negalėjo ii- kuot, darant biznį su tokios 
gai įsitekti vienoje partijo- silpnos šalies valdžia. Jie 
je. Bet jų skilimas dabar reikalaus sau įvairių bizniš- 
galutinai sunaikins jų įtek- kų koncesijų ir įtekmės Lie

jau ir iki šiol sparta- tuvos politikoje.
Kur tuomet atsidurs Lie- 

bininkiška partija Vikietijo-Į tuva, pradėjusi eiti šitokiu 
je; o po skilimo jie stačiai keliu prie savo nepriklauso- 
neteks reikšmės politikoje, mybės? t

mę.
kiečiai buvo silpniausia dar-

Ji dabar valdys Lietuvą

kada dab r yra toks žemas 
Lietuvos pinigų kursas. 
Juos reikia skolinti užsieny
je. Bet užsenio kapitalistai, 
duodami paskolą, reikalaus

PASIGERfiKITE ŠITUO 
PAUKŠČIU.

munistai neprivalo priešintis ap 
siginklavimui, bet turi su noru 
lavinties kareiviško muštro ir 
"paimti ginklus su džiaugsmu, 
kuriuos bužruazija mums su
teikia.”

Tokia agitacija labai pasipik- 
tinęs, vienas komunistas, D. Pil- 

J“_u |ka, rašo:

Kokia tai begėdingg agita
cija... Istikro, ar d, Bimbai y- 
ra vieta Komunistų Partijoj?
Bet tas militarizmo priešas 

• I apsiriko, manydamas, kad kiti 
I komunistų vadai kartu su juo

"Vienybe Lietuvninkų”
antru kartu rašo, kad klerikalų 
"veikėjas," p. J. Kaupas (ku
ris dabar yra išvažiavęs Euro
pon dirbti "Lietuvos laisvei") 
būdamas Washingtone, skųsda
vo lietuvių laikraščius valdžiai 
Ji paduoda štai kokių faktų:

Pirmiausiai Kaupas su pa- Į pasmerks "l)egėdingą agitaciją”, 
gelba p. Casimir Chesnul (po Į “Laisves" redakcija, ažuot pa- 
tokiu vardu buvo S. V. vald- rėmus jį, davė jam pipirų ir už- 
žiai žinomas Česnulis) įskun- Į reiškė, kad z
dė Lietuvą ir p. B. K. Ba- Revoliuciniai socialistai bei 
lutį, kad jie neištikimi, Įhi komunistai stoja už darbinin 
yra pro-germanai. Mat Lie- kų klesos apsiginklavimą nuo 
tuva tuomet rengėsi išeidi- lvos iki koj 
neti kasdien ir p. B. K. Balu-1
tis stengėsi išgauti "permitą." I Ld h*u» Jurguti, ir Devinti- 
Tuom pačiu laiku buvo jakus- j n€s! Darbininkų apsiginklavi- 
ta p. Kaupo ir "Vien. Liet." irimas nuo galvos iki kojų, girdi, 
"Sandara" ir "Amerikos Lie- esąs komunistų troškimas.
tuvis" ir kiti laikraščiai. Reiš- Reikia aisiminU, kad apie 
kia buvo įskųsti 6 tautininkų ginklavimąsi čia kalbama da- 
laikraščiai ir 4 socialistų, vi-1 har, kapitalistų viešpatavimo 
so Kaupas buvo įskundęs 10 laiku — kada ginklus darbinin- 
lietuvių laikraščių. Ištikimais Į kams duoda buržuazija. Taigj, 
gi, sulyg Kaupo, buvo tiktai | jeigu buržuazija norės įvesti vi- 
"Draugas," "Darbininkas” L 
"Garsas" — visi klerikalų 
laikraščiai. Suv. Valstijų vald 
žia ir manė, kad lietuviai per
dėm yra vokiečių šalininkai, 
tik vieni katalikai su savo tri- 
mi laikraščiais ištikimi. Užtai 
klerikalų laikraščiai ir gavo 
"perimtus." *

Negana to, p. J. Kaupas žo
džiu įskudė S. Valst. vyriausy 
bei, kad "A. Liet.” perspau
sdino iš "Tėvynės” žinias iš 
Lietuvos, kaipo priparodyiną 
tų laikraščių nelojališkumo.

streiką]. Plieno liejyklų darbi-J vp verfetg verčignvi balsuoti už 
ninkai 27,938 bakais prieš 1,678 prisidėjimą prie K. P. Ir nors 
nutarė atmesti streiko užbaigi- aš balsavau už prisidėjimą prie 
mo pasiūlymą. Nuo. rugsėjo 20 
dienos toj pramonijoj streikuo
jama 50,000 darbininkų. Reika
laujama pakėlimo algos.

Pasidėkuojant šiam nutari
mui streikas diena iš dienos ga
li persimesti ir į kitas pramoni- 
jos šakas.

AUSTRALIJA.

Užginčija žydų pogromus 
Lenkijoj.

Australijos kapitalistų didla- 
piai pastanioja laiku pradėjo 
karštai ginti Lenkus. Girdi, Len
kijoj nebuvę jokių jiogromų. 
žydų pogromai esąs gryniau
sias prasimanymas. Tai — prie
šų propaganda, kad užkenkus 
Lenkijos valdžiai. Tėčiuuss W. 
Franciu Ahem laikraštyj "Aus- 
traliąn Worker" parašė visą 
eilę straipsnių, kur patiekė dau
gybę oficialių dokumentų, ro
dančių, jogei Lenkijos kapitali
stai tikrai rengė pogromus ir 
skerdė žydus.

K. P., bet aš jaučiuos esąs so
cialistas, o ne komunistas ir, 
turbulf vis kada nors prisėta pa
sitraukt nuo komunistų, o pri
sidėt prie socialistų. Iki šiol to 
bepadariau, nes nenorėjau skal
dyt kuopos, nes kaip susiskal- 
dysime, tai viskas nueis valniop. 
Delei tų priežasčių aš iki šiol ir 
kenčiau ir ėjau priešais savo įsi- 
tikrinimus, bet turbut ant to
liau to nedarysiu. Gana.

"Na, o kokio gi santikiai na
rių Jūsų kuopoj? Kurios pusės 
jus laikotės?

"P. S. Jeigu draugas ir pri
dėsite prie komunistų, tai vis- 
tiek už Jūsų įspūdžius iš suva
žiavimo komunistai vys Jus 
laukan. Bent aš taip manau.”

snausti negalima. TpdeI 
kur išsižadėjo ir pamynė po ko
jų Markso žodžius: "darbinin
kai visų šalių vienykitės/* —

ja. Tie "komunistai” taip liko
si savo lyderių suerzinti, ir tiek 
prisiėmė neapykantos ir pagie
žos ant socialistų darbininkų, 
kad jie ir taip naudingame vi
suomenės darbe su nieku nesi
skaito.

Buvo nutarta sulolšti “Far- 
mazonus“. Ir aš ir kiti pusėti
nai pramokome roles, bet dabar 
komunistai iš vieno nebedirba— 
priešingi socialistams ir tame 
dalyke.

Seniau/ buriavo nepaisėme:: 
bile žmogus, ir lošdavo išvieno, 
net nepriklausąs nė kokiai parti
jai.

• Tai taip pas mus LSS. 133 kp. 
dalykai stovi. — A. Liutkus.

nulis inteikė "Am. Liet." kopi 
ją iš liepos 29, 1918 metų, tik 
nepaduodamas vertimo anglų 
kalboje.

Negana dar to, p. Kaupas 
savo ranka ant surašo mus 
veikėjų, kuris buvo paduotas 
augštesniems S. V. valdinin
kams pažymėjo, kad "Am. 
Liet." "no good,’ tuom tarpu, 
kaip Paltanavičius yra išti
kimas, nors iš kitos pusės tas 
pats J. Kaupas 23 gegužės, 
1918 metų parašė laišką "A. 
Lietuviui," kad jis buvo tei
rautis delei "permito,” ir kad 
viekas gerai stovi, kad už po
ros sąvaičių tokį permitą "A. 
Liet." gaus. Ar reikia dar di
desnės veidmainystės. Gegu
žės 23 žada, kad už kelių Sa
vaičių bus "perui i tas," o iš- 
tikrųjų už kelių savaičių įs- 
kundžia su p. Česnulio pagel- 
ba. .*

Kaupo buvo pareiga pri
duoti S. V. valdžiai teisingas 
žinias, o jis klaidino valdžią 
absoliutiškai neteisingomis in 
formacijomis. Jis atbuloje 
šviesoje perstatė valdžiai iš
tikimiausius ir lojai išklau
sius žmones ir tiktai dėlto, 
kad anie priklausė ne prie, kle
rikalų, tai yra, nebuvo tos 
partijos nariais, kurią p. 
Kaupas valdė. Tomis neteisy
bėmis jis daug pakenkė lietu
viams ir S. V. valdžią suklai
dino bent laikinai.

Mums šie faktai jau senai 
žinomi, bet kol musų rankose 
nebuvo dokumentų, kol netu- 
rėjouic prirodymu, tol mos 
tegalėjome skelbti tik tiek, 

kad tokiais, kaip p. Kaupas ne 
galima pasitikėti, negalima 
su jai dirbti. Dabargi kuomet 
musu rankose yra prinarody- 
mi, dokumentai pačio J. Kau
po ranka pasirašyti, mes drą
siai užreiškiame, kad niekas 
tiek lietuvims nepakenkė, 
kiek Kaupas su savo draugais?

ir suotiną apsigįnklavimą ir pri
verstiną kareivišką muštrą, tai 
komunistai pritars tam pilnai, 
net "su džiaugsmu."

Gaila, kad Rooseveltas numi
rė, nesulaukęs komunistų ąt»L 
radimo Amerikoje. Jisai butų 
galėjęs įsirašyti į komunistų par 
tiją. O tokiems "oportunis
tams", kaip Pilka, butų laikas 
apsižiūrėti ir pasijieškoti vietos 
savo antimilitarizmui kur-nors 
kitur. “Ginkluoties nuo galvos 
iki kojų" jisai juk nenori.

............-1 ■ ........ . 1'' - ... .  —
P. Grigaičio maršrutas atidėtas.

Šios savaitės gale "Naujienų’** 
redaktorius ketino išvažiuot su 
prakalbomis į rytines valstijas, 
bet maršrutas tapo atidėtas, vei
kiausia gruodžio mėnesiui. Iš 
keleto vietų Ne>w Yorko ir Con- 
neetieut valstijoje draugai pra
nešė, kad jie1'norėtų, idant P. 
Grigatis kalbėtų ir pas juos; vie
nok jie prašo, kad jiems butų 
duota dauginus laiko prakalbų 
surengimui. Maršruto tvarky
mu rūpinasi draugai vvaterbu- 
riečiai.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 4, 1919 
as reąuiredky tbc act of Del. 6,1917

ŠVEICARIJA.

Perme. — [Skriaudžiamųjų 
Lyga]. Šveicarijoj pradedama 
milžiniškas judėjimas. Jau ten 
įsikūrė branduolys tąip vadina
mos skriaudžiamųjų lygos. Cen 
tru parinkta Geneva ir po tai
kos sutarties patvirtinimo tuoj 
žadama pradėti lygos reikalai 
tvarkyti. Tos Lygos tikslas bus 
— dirbti skriaudžiamųjų tąjppe, 
teikti jiems reikiamos pagal
bos ir paspirties. Ji apims visų 
šalių žmones.

Nors centras proponuojama 
kurti Šveicarijoj, bet Lygos sky 
riai bus visose šalyse. Tie sky
riai bus atstovąujami cenraline- 
je Taryboj. Ta institucija loš 
antrosios Tautų Lygos rolę. Vi
sų šaliiŲt žyniosni žmonės dedasi 
prie to judėjimo. Ir ta byga» 
reikia vilti turėt daug reikš- 
mūs pasąujijaiaine judėjime, nes 
organizuotieji darbininkai, be 
abejonės, rems ją.

JUNGTINftS VALSTIJOS.
O f '

Bonston. — [Pavyzdingas 
streikas]. Rugsėjo 23 dieną. 
Rockville, Conn., audinyčiose su 
streikavo 1,800 darbininkų. Jie 
pareikalavo, kad butų pridėta 
jiems 2 5nuoš. algos.

Reikia pasakyti, kad šiame 
mieste darbininkai yra gerai su 
siburę. Dirbo beveik išimtinai 
piliečiai. Delei to kapitalistai ne 
turi progos versti visą bėdą ant 
ateivių. Ir jie nebando to dary
ti. Tuo labiau, kad streikas ve
dama nepaprastai pavyzdingai, 
Bėgiu penkių savaičių darbiniu 
kai bandė geruoju tarties su sa
vininkais. Bet pastarieji ne tik 
atmetė visus reikalavimus, o 
ir atsisakė duoti kokių nors pa
aiškinimų. Tąsyk darbinin
kams liko tik viena išeitis, — 
streikuoti. Ir jie nutarė negrįžti 
darban tol, kol jų visi reikalavi
mai nebus išpildyti.

Čia, kaip ir visur kitur, kapi- 
tallistų pakalikai tvėrės žiop
linusių prietndilTą. Dvasininkai 
ir visokie miesto raštinės valdi
ninkai iNiveiškė, kad jie palys 
stos dirbtuven į vietą streikinin 
kų. Bet darbininkai gerai nu
mano, kuo ta komedija turės 
baigties. Visokie melai ir pra
simanymai juos, mažiausia su
rūpino. Jie dar kartą pareiškė, 
kad jie laikysis vienybėj ir tol 
neis dirbti, kol nebus išpildyta 
jų reikalavimai.

Tuo pačiu metu liko atspaus
dinti lapeliai "The Truth about 
Rockville”. Lapeliai platinama 
po visą Neują Angliją ir tuo ke
liu vedama propaganda tarp au
dėjų.

L.S.S. Reikalai
Tarp L. S. SąjungiečiŲ

Priešais savo persitikrinimus”.

NESUSIFRATIMAS DEL 
MILITARIZMO.

Duugjelis lietuvių socialistų 
nuėjo paskui "komunistus," įsi
vaizdinę, kad komunistai ge
ria us kovoja prieš mili turizmą, 
negu socialistai. Bet dabar jie 
pradeda matyti, kad padarė1 
klaidą.

"Laisvėje" vienas komunistų 
lyderis, Bimjja, parašė, kad ko

Antras laiškas beveik tuo pačiu 
klausimu iš Montdllo, Mass., 
kur be kita ko rašo:

"Kaip LSS. 17 kp. dalykai sto 
vi, tai pranešu, kad aš, delei visų 
tų suiručių, nesilankau į susi
rinkimus, bet žinau, kad nevis 
prisidėjo prie komunistų. Yra 
nemažai, kurie jau pasitraukė iš 
17 kuopos. Šnekėjau su penketą 
draugų asmeniškai. Jie sakėsi, 
kad jie neprigulėsią prie LKS. 
Bet aš žinau, kad yra kelis kar
tus po penkis, kurie neprigulės 
prie komunistų.

"Girdėjau, kad .žada tvertis 
nauja kuopa LSS. 17 kp. ir jei
gu atgys, aš ir vėl prigulėsiu taip 
kaip prigulėjau. Tai LKS. 17 
kuopai aš nenoriu prigelbėti, 
nes nesutinku su jų visais įsta
tais.’’

Skaitytojų Pastabėlės
MIĮwaukee, Wis., prakalbose 

vienas komunistų "lyderis" šau
kė į klausytojus:

—Lietuviai nusiminę, kad 
mus išmetė iš Socialistų Parti
jos. Bet mes galime tik džiaug
ies: su mumis didžiuma ir tur 
tas!

Kelioms minutėms praslin
kus tasai pats oratorius jau grau 
deno publiką:

—Nemeskite guzikų! Meski
te sidabriniais; meskite dole
riais: tai komunistų reikalamsI 

Kurgi ta "didžiuma" ir "tur
tas," kuriais didžiavosi?

šarkunas šarkavo:
—Naujienos, Keleivis žvejoja 

dolerius ir iš jų pasilaiko. O 
Žarija, Laisvė, Musų Tiesa į 
dolerius nežiūri: mes juos palai
kome aukomis. Kaip gręsia ban 
krutas, mes atsišaukiame į dar
bininkus, tie ir suaukoja.

Mūsiškiai "kpmunislai" gi
riasi, kad su jais "minios ei
na." Tą "minios," matyt, labai 
menkos, ir dagi skaityti nemo
ka, jeigu jų laikraščiai lik au
komis tesilaiko.\

Dalykų padėtis LSS. 133 kuopoj.
Kadangi daugumas kreipėsi 

laiškais, klausdami kaip musų 
kuopoj dalykai stovi, tai atsa
kysiu per Naujienas, nes atskirai 
rašinėti užimtų perdaug laiko.

Apie du mėnesiai suviršum 
jin ūsų LSS. 133 kp. apie komuni
stus nei nes;ųmavo. 13 dieną rug 
piučio keletas karštuolių sušau
kė extra susirinkimą ir subėgę 
keletas-nubalsavo, kad vadinties 
komunistais. Kitame susirinki
me draugai pasipriešino, kad gir 
di, nė komunistų programo ne
matėme, nei nebuvo progos ap
svarstyti; kaip čia galima aklai 
dėtis prie komunistų?! Tuomet 
tiems draugams likosi atimtas 
balsas ir pasakyta, kad priešintis 
nevalia.

Po to, netrukus, susirinkome 
keletas draugų ir nutarėme su 
tokiais fanatikais į dideles cere
monijas neiti, o laukti suvažia
vimo. Bet kuomet suvažiavi
mas nieko praktiškesnio tame 
klausime nenuveikei tai mes, 
apsisvarstę, 12 dieną spalio su
šaukėme LSS. 133 kp. susirinki
mą — palikdami keletą atskalū
nų, kurie jau buvo išsižadėję 
socializmo vardo ir tos nuo 
seno gerbiamos brangios idėjos 
— ir svarstėme komunistų par
tijos konstituciją. Pasirodė, 
kad jokiu hudu negalima būt ko 
munislais, nes negalima sutikti 
su tokiais cariškais įstatymais; 
be to, mes nenorime skaldyti 
darbininkų spėkas, nes tas bai
siai kenkia proletariatui o stip
rina buržuą?ij.ą.

Dabar mes laikome ajtskirų 
susirinkimų ir varome darbą po 
senovei. Tik musų archyvą: 
antspaudą ir kai kurias knygas 
laikosi to.
kad buvo iš jų pareikalauta, jie 

atsisakė su mumis škaityties. 
Nors į praeitą susirinkimą atsi
lankė apie 15 narių, bet dabar 
daugumas žada prisidėti seka
mame susirinkime. Kaip suži
nojau, tai darbas 133 kuopoj bus 
daugiau kaip 30 narių.

Komunistams vietos lietuviai 
nesimpatizuoja; viena, kad ten 
pasiliko įtariamų ir šiaip prieš 
dorą prasižengusių asmenų; an
tra, jie begalo koliojasi ir tt. 
Dabar proga prigulėti ir tiems 
prie LSS. 133 kp., kurie pirma 
šalinosi nuo tokių elementų. 
Dabai’ tarpe mus ir komunistų 
kova eina kaip seniau su vy
čiais: ir diskusuojama ir visko 

..durom, bet pastarieji neatsilai-

—LDLD. nėra reikalo leisti 
mokslinių knygų. Buržuazija 
tegul sau mokslu rūpinas. Darbi 
□inkams lietuviams pakanka 
pasiskaityti tik apie protetaria- 
ti diktatūrą ir kelti revoliuciją! 
— sako komunistas A. Bimba.

O sako žmonės, kad A. Bim
ba dagi Valparaiso klesas ėjęs!

— Stasys A. D-tis.

Redakcijos Atsakymai
M. J. S. Cbgo. — Tikrų, žinių 

neturime! Kai dėl Anglijos ji, 
turbūt, cenzūruoja, nes Anglijos 
ir Amerikos biznių atstovai Vo
kietijoj nusiskundžia, kad biz
nio laiškai iš Amerikos, jei jie

Šiomis dienomis atlaikiau 
nuo vieno žymaus veikėjo iš 
Penna vai. laišką, kurį čia pa
duodu; lai draugiai mato, ką ma 
no įžymesni draugai apie tą į- 
bruktąjį kotmuoizmą. Štai jis:

"Gerbiamas Drauge: — La- 
; bai trumpai man teko kalbėti su 

jumis iioreitaine S. S.-L. K. S. 
suvažiavime. Mat, iri.an teko 

] dalyvauti tik trijose sesijose ir 
potam apleidžiami suvažiavimą.

‘^Užltlat man dabar buvo labai 
įdomu perskaityt jūsų straips
nis, tilpęs Naujienose: ‘Keletas 
įspūdžių iš L. S. S. suvažiavi- 
JUO .

"Gerai, drauge, kad netylite. 
Aš jūsų ūži m tuja i pozicijai pri
tariu.

"Kaip' jau žinote, aš suvažia
vime balsavau už prisidėjimą 
prie Komunistų Partijos, beit 
visgi aš nesutinku su Komunis
tų Idilijos programų. Kodėl aš 
balsavau už prisidejuną?

štai kodėl: 1) Aš atstovavau 
: kuopą, o kuopos didžiuma na- 

ANGLIJA instruktavo mane, kad ašį
lakyčiaus jųjų užimtos p.ozici- ko, nes neturi argumentų. Mos 

Mtuichester. rr- [Nutarta tęsti jos. 2) Tame suvažiavime bu- jų poziciją triuškiname. Žinoma

ŠVEDIJA. !
Stockholm. — [Anglių kasyk-' 

lų padėtis gerinami]. Pasak i 
“Svenska Gruvindustriarbeta- i 
rcfclrbundet" (Švedijos Kasyk
lų Industrijos darbininkų aso
ciali ja), anglių kasyklų padė
tis pamažėl taisosi. Iš įvairių 
vietų pranešama, kad produkci
ja pradeda įstoti į normales vė
žes. Dirbama 8 valandas dienoj 
ir priimama ne tik senieji dar
bininkai, bet dar ir naujų.

greičiau gaunami Vokietijoj, ne 
gu kad siunčiami iš Anglijos. 
Tas turėtą reikšti, kad laiškus 
sutrukdo Anglijos cenzūra.

N ną Skaitytojui, To\ver, N. 
Dak. — Laiškai, kurie iš Lietu
vos ateina, yra Lietuvos cenzo
rių cenzūruoti. Pažymėti dagi 
mts|>ttuda: "Cenzūruotas.” Lai
škai, siunčiami Lietuvon, be a- 
bejo taipjau Lietuvos cenzorių 
peržiūrimi.
W. J. Surma, Bcckenicyer.
1) Si» siuiitiusu rulių ctc.
dar ĮNilaukti. Kai-kurios eks

preso kompanijos siuntinius 
priima, bet nė viena negvaran 
tuoj a, kad siuntinys pasieks žmo 
nes, kuriems siunčiamas. 2) 
Kaikurje (Jiicagos bankai sakosi 
siunčią pinigus j Lietuvą r - rub- 

$10.50 siunčia 100 
labai

ten 
sa-

liais. Už 
rublių, bet kursas, sako, 
dažnai mainąsis. Pinigai 
gaunami maždaug šešiomis 
vailem is.

■ I, ' 111 >11 ........... ............................ .

Kazimieras Gugi3
Vada visokius reikalus, kaip kriminaliikuou 

taip ir civiliškuose teismuose, Darą 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas: V
3329 S. NaliUd $1 1

Ant trečių iuoų
Tel. J)urov«r 1310

Minto Ofisu: 
117 W. Burbom U. 
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Okšcago ir Apieiinke

Lietuvių Rateliuose - - - - „y-— -
NORTH SIDE

BRIGHTON BARK
Tautininką prakalbos.

Lapkr. 1 dieną A. Maženio 
svetainėje, Liet. Tautininė Tary 
ba buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo p. Žiuris. Jis turi gabu
mų kalbėti, bet pats turinis pra
kalbos perdaug paprastas, vien 
tik kėlimas lietuvių ir garbi
nimas didvyrių- Kalbėtojas 
ragino, kad atslankiusieji žmo
nes dėtų pinigus, kad tik išgar
sinus lietuvius laikraščiuose. Gir 
di, jei mes patįs nepajiegiame 
apie save aprašyti, tai reikia 
samdyti gabius rašytojus, kurie 
parašytų taip, kad net kapitalis
tai pripažintų už tiesą. Dabargi 
esą apie lietuvius niekas nežino 
nors Čia pat pasakė, kad talki
ninkai siunčia kariuomenę Lie
tuvon. Reiškia, kam reikia, tas 
žino.

Žmonių buvo nedaug. Aukų 
surinkta $101.50. — Kazys. ..

Pinigais už

Laisvės Bondsus
150, »100, 1500, ir ,1,000.

Krause Valstijiūis Taupymo

1341 Mihvaukee Avė., 
Baskas atdaras sukatomis iki S 

Arti Paulina gat.
Turtas virš 8200,000,00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

iHOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 

I galite išmokti anglų kalbą nuo 
I prityrusių mokytojų. Dr. A. 
I Montvidas mokina paą mus 
I lietuvių gramatikos klesą.
I ATEIKITE ši VAKARĄ pasi- 
I žiūrėti.
I 1537-39-41 North Robey St.

* Arti Milwaukee Avė.

Naujienų nr. 256 tūlas Ex~Mo- 
kiny* auvo iiuutšjs a pis mokyk
lų, pradžioje paduoda ns taip, 
kaip ištiktųjų buvo. Nematau 
reikalo d. Mokinį kritikuoti, Dei 
užmetimus daryti, bet sulig d. 
Mokinio išvedimų yra: kad įstei
gtoji mokykla yra R. Ž. [? Red.] 
Kliubo — ir kad pirmesni pra
nešimai apie North Sidės Dr-jų 
Sąryšio mokykla butų melagin
gi. Todėl kad neišeitų nesusipra
timai, matau reikalą paaiškyti 
steigimo istoriją.

Rugsėjo 4 dieną R. Ž. K. leido 
savo nariams organizuoti mo
kyklą to kliubo vardu. Rugsėjo 
14 dieną Chicagos Liet. Dr-ja 
Sav. Paš. padavė įnešimų drau
gijų sąryšiui, kad sąryšis įstei^ 
tų lietuvių kalbos mokyklą. Rug 
sėjo 25 dieną Sąryšio delegatų 
susirinkime, kalbant apie įstei
gimą mokykloso, iš šalies pra
nešta, kati mokyklą steigia R. 
Ž. K. Tuomet R. Ž. K. delegatai, 
dd. čepeJis ir Budvitis užreiškė, 
kad Kliubas su steigimu mokyk 
los nieko bendro neturi — vien 
nariai privatiškai gali įsisteigti 
mokyklą kliubo vardu. Daly
kams paaiškėjus, sąryšio dele
gatai nutarė steigt mokyklą.

Komisija išrinkta ii pepkių 
narių ir duota instrukcijos kliu- 
biečius prikalbinti prisidėti prie 
sąryšio, bet jeigu atsisakytų — 
reni t k kubiečių steigiamą mo
kyklini Rugsėjo 28 dieną mo
kinių susirinkimas nutarė veikt 
bendrai su Sąryšio komisija ir 
paskyrė keturis narius į komisi
ją. Rugsėjo 29 dieną Sąryšio ir

lės, taipgi vienbalsiai priimtą 
‘'Mokyklos ĮstateS," kur pir
mas skyrius sako: “ši mokykla 
vadinsis North Sidės Draugijų 
Sąryšio Mokykla.“ Dabar aišku, 
kad ši mokykla yra North sidės 
Draugijų Sąryšio Mokykla ir 
mano nuomone, garbe už jo įs
teigimą nepriguli niekam . Bet 
garbė prigulės toms draugijoms 
kurios prisidės prie jos palaiky
mų. Yra žinoma, kad northsį- 
daj tokių įstaigų jau buvo daug, 
bet joms buvo lemta gyvuot 
vos po kelis mėnesius, nes vi
suomenes paramos neturėjo. 
Dabar didžiausia musų užduotis 
yra gauti užuojautą visuome
nės, kad mokykla galėtų pasi
laikyti.

J. Degutis, Draugijų Sąryšio 
pirm, ir mokyklos sekretorius.

BRIDGEPORT
J!.........."I"

Komunistą prakalbos.

ŠIANDIE RINKIMAI.

bus renka- 
balsuojaina 
įvairių pa

Bilpnybčii, paoinnnMoa nuo peraidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
■ U8tin(0n|o, oktiiiomu strėnose, yra, greitai prufiulinamoa, vartojant

PAIN-EXFELLERI
f t Drangą Reikale,J

Šeimynos, kurios karl^ dažinojo jo veikiančią jiogii, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Ezpelleris ir dėl justi apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

4a anohor (ĮR.ara.8)
Jeigu aut pokolio uera vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Viuoge aptiekoae po ftoo. ir (J5e, Taipgi galima gauti pas iėdirbčjuk :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vntiškų ligų. Francuziškų daktilių gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing
Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

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

Saugokite Savo Akis

MgM

I bendram susirinkime išsirinko 
I valdybą: pirm. J. Zakarauską, 
! ižd. P. Prusį ir sekr. J. Degutį. 
'Šiam susirinkime galutinai nu
tarta mokyklą atidaryti spalių 6 
dieną. Nustatyta mokestį pen
kis dol. už tris mėnesius mokslo. 
Sąryšio -komitetas • •• užreiškė, 

i kad Sąryšis duoda svetainę, švie 
: są, šilumą ir pataisys kokių, rei
kės rakandų. Spalių 5Z dieną 
buvo sušauktas mokinių susirin 
kimus ir vienbalsiai buvo pri
imta komisija išdirbtos taisyk-

Spalių 31 d. Mildos svetainėj 
buvo surengtos komunistų pra
kalbos. Turėdamas liuoso laiko 
ir tikėdamasis ko-nors naudin
go užgirsti, nukiutinau ir aš, bet 
lobai apsirikau: vieton naudin
gų dalykų užgirdau tik šmeiž
tus.

Pirmas kalbėjo Andrulevi- 
čius. Jis taip viską maišė, kad 
apie ką kalbėjo, negalėjau su
prasti.

Antro kalbėtojam; pravardės 
nenugirdau. Tąsi s tuoj išliejo 
pamazgų puodą aut jam nepa
tinkamų asmenų ir ypač šmeižė 
socialistus, o gyrė bolševikus, 
bet kuo yra komunistai nepaaiš
kino.

Tarpais gražiai dekeliamavo 
p-lė V. Čeplinskaitė.

Žmonių buvo nedaug, o ir tie 
išvaigščiojo laike prakalbų. Ma
tyt ir žmonėms atsibodo tie tuš
ti plepalai ir šmeižtai.

—Vietinis.

šiandie Chicagoje ir visoje 
Illinois valst. bus svarbus rinki
mai. Bus renkami delegatai 
į Illinois konvenciją, kuri tu
rės pagaminti kostituciją. Sauk 
ti tą konvenciją nutarta visuo
tiniu piliečių balsavimu. Bus 
taip jau balsuojamas klausi
mas įvedimo valstijoj referendu 
nio ir iniciatyvos.

Chicagoje taipgi 
mi du teisėjai ir 
klausime išleidimo
skolos bondsų niekučių gatvių 
pataisymui. Tiems jpataisy- 
mams norima užtraukti $28.- 
(X)0.000 skolos ir šiandie pilie
čiai bus prašomi leisti tą skolą 
užtraukti, išleidimui naujų bond 
sų. < - .

Nors ir svarbus rinkimai, žmo 
nės visai mažai paiso įdomauja 
ir tikimasi, kad balsavime da
lyvaus visai mažai žmonių, gal 
kokie 275,000 žmogių iš 750,- 
074 ušairegietravusiųjų..

Nieks rinkimais neįdamauja 
Chicagaje, bet dar mažiau jais 
Įdomaujama kituose valstijos 
miestuose ir miesteliuose.

AREŠTAVO LIETUVĮ 
SALIUNINKĄ.

Fo-

***n*»aaaa*^MVWm»**<*

ROSELAND

Atskaita Aušros knygyno.

Nuo dviračio rugsėjo 3 d.
Įplaukos: už tikintus .. $169.81 
už papsą, ice aeam ir 1.1. 69.50

viso.........................  239.34
Išplaukęs: už spaudą —- $10.60 
už ice cream, papsą ir 1.1. 41.10

Nariai Cook County Real Estate Board
& Chicago Board of Undenvriters.

A. Petratis S. L. Fabijonas

viso.........
Įplaukė viso
IŠplaukč . . .

. $51.90 
$239.34 

. $51.90

Severa’s
Gothard Oilv

(S e ve r 08 Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas akau- 
dSjimams priešas. Jis rekomen
duojamas nuo rheumatizmo, strOn- 
dieglio, syatikos, tidirno, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap
linkose. Kainos: S0 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Federalis komisionierius 
ote išdavė waratitą areštavimui 
lietuvio saliuninko Viktoro Sar- 
villa, 4434 Woęd St., kadangi 
jo saliune, sakoma, vienas žmo
gus išgėrė medžio alkoholio ir 
nuo to už kelių valandų mirė. 
Taipjau bus areštuotas Andrius 
Krugelis, 4450 S. Honore St., 
kuris kartu su mirusiuoju gėrė.

PAMETĖ' PINIGUS.

Lietuvis Pranas Rutkauskas, 
9934 Houston Avė., So. Chica
go, vakar pasiėmęs $300 važia
vo j miestą. Gafvekaryj prie 47 
ir Cottage Grove Avė. gat. pa
juto, kad pinigų nebeturi. Jis 
nežino, ar pametė tuos pinigus, 
ar bus kas juos ištraukęs.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bittcrs yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutino, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Salutcs Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė. . .

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

Akių, Ausy, Nosies, Gerklės 
ir Tonsilu žinovas.

BRONCHINIŲ TAKŲ LIGOS
Palikus influenzą 

\ nesustabdyta ji nuei- 
rfyJ na ^eni>n Į bronchi- 

n*us t«kus ir po tūlo 
v I- uiPuola plaučius

pagimdydamu bron- 
cbiiQ« Jei bronchitas 
nėra dar išsivystęs, 

ta* Dr. Carter nauju IMI budų visuomet iJgydis

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 regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsjėiųime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, aw»ų no- 
sie« ir cerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čips lubos, virš Platt’o aptiekos j 
t Tė m y kitę i mano paraSą. •

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

Ar turi kosulį?
nyksti?

kosti naktimis?Ai-
Ai- skauda šone?

kosti pasikvengždėdamas?
esi kartais nuliūdęs?
spiauni geltonais skrepliais?
kosti guldamas?
kosti rytmetyj?
spjaudai sukepusiais šmotais? 
bjauriesi riebiais maistais? 
kutena gomuryj? 
skauda po krutino?
jautiesi ęinąs silpnyn?
degina gerklėj?
kosti labiau nakčia kaip ryte?
nakčia reikia atsisėsti, norint 

atsikvėpti?
turi galvos skaudėjimą, ateik

Dr. A. R. Blumentlial
Ai-

Ai- 
Ai- 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar

AKI 
Akis

r SPECIALISTAS 
gzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
k - tuščias, kada pra 
|Al nyksta regėjimas 
IĮ J Mes vartojam

yra 
pra

Jei turi galvos skaudėjimą, ateik 
pas gydytoją. Nelauk, nes influenzą 
apveiks.

DR. F. O. CARTER 
Akių, Auhų, Nosies ir Gerklės 

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

23 metus prie State gatvės. 
Valandos 9 iki 6. Nedėldicniais IC 
iki 12. Atdara Subatoinis po pietų.

thahnoineter. Y- 
patinga doma at 

9 < kreipiama į vai
kus, Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

10

Telephone Boulcvard 2160'
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan Si. Chicago, III.

Telefonas Pullman 856.
. DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėiiomis nuo 9—2 po picL
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN

Real Estate Brokers 
Managcrs

EUROPEAN AMERICAN BL’REAU
3249 South Halsted St., Chicago, III.

UŽKViECIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržiūrimo abstraktus ar padarome hotariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant mortgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų. 
Utarniiike. Ketverge ir Sukatoje nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Telefonas Boulcvard 611.

Ueka viso ................ $187.34
Aušros palaikymui dr-jų de

legatai taria viešą ačiū drg. Kini 
brai už paaukvimą dviračio kny 
gyno naudai. Taipgi taria ačiū 
vhįems pasidarbavusiems ir re- 
m tįsiems minėtą išvažiavimą.

Už sąryšį, Komitetas.
-------- -----  . )

BUCERNIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

T0WN OF LAKE

virš 3.500 bučinių darbiniu 
kų, dirbančių daugiausia vidur- 
miesčio bučernėae, sustreikavo 
subatoj, reikalaudami $40 i sa
vaite, vieton (febai* mokamų 
$30. Streikas, kad ne pakliudyti 
visokiems injunktidnams, skel
bia streiką ne prieš bučerninku 
nssaęiacįją, bet prieš pavienes 
buČęmcs.

DR, A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa»hington St. 
Marshall Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

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

Valandos: 6 iki 8 vakare.
^-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas VVest 6126 

.... . ■ . .................... /

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

tine adata, groja visokio padarymo 
—-j-szuL,, rekordus, vartotas

tik 30 dienų.
Mes tnipgi turi 

"ii“T&ff tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

■
įw Mes taipgi turime ke 
I lotą augštos klesos 

|l I phonografų, kuriuos 
____mes parduosime už 
ĮgMsgįsflįl bile pasiūlytą kainą 
u | už tai kad mes turi- 
V me pratuštinti vietą.

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

liomis nuo 10 iki 4

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
ti) kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeria.

Gydo aitrias ir chroniška, Haas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodaa X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir t,abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St,

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal S110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

JEI

....... - *•
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė

Iš vietos lietuvių gyvenimo.
Nušovė savo draugą.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Or. M. Stpicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas masinas, kur galima 
greičiau išmokti goriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis- 
kilc tos geriausioa progos, ei
kite į lq mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

vpatiškai.
WH1TE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING
SCHOOL v

3103 So. Ilaltįted Si., Chicage.

Spalių 31 d. ryte tarpgatvyj 
(šioje) prie 44 ir Wood gatvių 
rado negyvą žmogų. Jis yra lie
tuvis, doras vyras, jaunas. Žmo
nės pasakoja, kad jis gėręs vis- ■ 
kę viename lietuvių saliune ir • 
ten pradėjo mirti. Bijodamas • 
atsakomybės saliuninkas ji be
mirštantį išvilko elon. \

Dabar sųliunųikai pardavinč- 
ja viskę slajha. bet tai ne vis- 
kė, bet visokis hnišinis ir bjau
riuosi nuodai.

Heiry Pleck, 17 m. iš Ehn- 
hurst, uuripirko dideli revolve
ri ir su savo drengti Raymond 
Smith, 13 m. išėjo šaudyti. 
Plock sugrįžo, bet Smith dau
giau nebegrįžo ir jo lavoną ra
do ant rytojaus paslėptą krū
muose! Ptoek prisipažino ne
tyčiomis nušovęs savo draugą. 
Dabar jis sėdi kalėjime.

>UĖMft PROVOKATORIUS.

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond)

kaina
—Parsiduoda svarais

po 16c svaras. 
Pardavimui yra 'tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol fieišparduota.
Kreipkitės j NAUJIENAS

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koSe 

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

Coyne Bros.,
119 So. Water St. Chicago, 111.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25U

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 M1LWAUKBE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Mes perkame Pergalės Romius pilna parašyta-! 
ja verte, ir Laisvės Bolidus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—45 
l’tarninkais, Kclvergais 
tr Subatoinis 9—9

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

SPECIALIAI: Maieva malevojimui stuby iš vidaus, po $1.50 gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3303.3029 SOUTH HAI.STEO STREET. CHICAGO, ILUNOIg.

» *
Tųivvii o£ Lake, yra tamsiausia 

lietuvių kolioiiija Chicagoje. 
Yra čia Socialistų 234 kuopa, 
bet ji mažai ką veikia.

• »
Prie Wpod h’ 46 gatvių ant 

visų trijų kampų stovi svarbios 
įstaigos ant vieno kampo —- 
lietuvių bažnyčia, aut antro — 
kunigų organo redakcija, o ant 
trečio kampo - • lietuviško po
litikieriai],s mimas. Ant visų 
trijų kampų staugia ir švilpia 
iki dvyliktos nakties visokie pa
daužos ir užpuldinėja praeivius. 
Tai lie patįs padaužos, ką sumu- 
šč F. J. Bagočių, — J. B.

Kurstė streikiMius pri« rasiniu 
riaušių.

Valstijos prokuroras Hoyne, 
spiriamas darbininkų, pagalios 
padarė kratą Sherman Service, 
Ine. ofisuose. Ta įstaiga siun
tinėjo šnipus ir provokatorius 
tarp plieno darbininkų, kad 
sukursčius juos grįšti darban, 
arba leidžiant neteisingus paska- 
lus tarp vienos tautos prieš ki
tą tautą, sukelti rasines riaušes. 
Kaip tu šnipų įstaiga veikia, jau 
buvo rašyta Naujienose. Kvato
ji* rastu <luug lileruluroą kurs
tančios prie rasinių riaušių, taip

jau paliepimų lame dalyke tarp 
strdkieiių veildalnltiiems šni- 
l>ams.

Kartu tapo areštuoti šeši žmo
nes, (rjs jų viršininkai įstaigos. 
Jie t ( besėdi kalėjime, bet trjs 
stropiai tapo paleisti, prižadėję 
pribūti ant pareikalavimo.

Tu Sherman Service dirbo ir 
dėl kitų kompan.ijį’, taipjau 
rčs laiku ir dcl Vokietijos.

Gėrė medžio alkoholių.

ka-

Vyriškų Drapaną Balinai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo*
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų Siutai $5.00 ir aukščiau.
Pilkite .sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

Kuli dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vhl vak, 
'. Suuito-

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

SI 9 Keneington Avenne 
19737 So Michigaa Avė. 

Kalbu lietuviškai

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietą; 6:30 iki 8:30 vak. 
' Nedaliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 \V. 43 St.
Tol. McKinley 263

Daniui Snllrv 31 m išsinėręs kas vazaras iki v vhl valųDalyt i Milicy, « K b., b. ę. 'Ncdciiomis iki 6 vai. vak. Suuito- 
medžio alkoholio, važiuodamas mis visą dieną iki 10 vai. vak.
W(\ster Avė. nukrito nuo gatve . c ,, S- OORDON,
. . . , . . . 1 IJo So. Halsted St., Chciągc,
kario ir lurbul mirs. įsteigta 1907

Telephouę Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki I 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. į 
3325 So. Hai.led St. Chicago. ■

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



Mokslo Žinios

MAŽIAUSI ORLAIVIAI.

Mažiausiais trilubinis orlaivis 
yra sugalvotas ir padirbtas italo 
Pensati. kurs prie vienos orlai
vio nelaimės užsimušė. Jo suma 
nytas trilubis sulig jo pienų, ta
po padirbtas Bizzola Ticino or
laivių dirbtuvėj. Pirmiau buvo 
vien vartojami dvilubiai orlai
viai. Išmėgintas jis orlaivių 
laukuose orlaivininkystės leite
nanto Montedoni. Orlaivis yni 
labiausiai A į paukšti panašus, 
dar panašesnis negu vienlubiai 
orlaiviai. Visas aparattas yra 
tik 4 metrų ilgio ir gali lėkti ly
giai greitumu paprasto bicyk-

ir 14th, NE 
18th. SW 
Archer, N\V 
31 st. NW 
35lh. N\V 
42nd SW 
47th, S\V ir NE 
5tst, SE

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
\Ventwotrh ir 47th, S\V 
Ashland ir 351h, SE 

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich 
j. Stropus, 1656 NViibansia Avė.

Gatvių kampai: 
.Milwauker ir Paulina, NW 
Milvvaukce ir Lincoln. SE , 
Milsvaukre ir Roby. NE ir NW 
Milvvaukee ir VVestern, SE 

WEST SIDE 
Agentūrom

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt 
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas. 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bhie Islnnd ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22 n d, NW 
12th St. ir Homan Avė

I8tos GATVSfiS APlELINKa 
Agentūros-

I. F. Mnllv. 633 \V. 1*th St. 
Viltelis. 733 \V. Utb PI.

St. žvirgždenh. 1131 S. Clinton 
BRIGHTON PARK 

Agentiiroa
\. Diktavičia. 4447 Washtena\v 
L Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Ricbmond Avė.

ir 
ir
Ir 
ir

st.

st

St.
per valandų. Nusileisti gali vi. 
sur, net kitiems orlaiviams ne
tinkamose vietose. Net į 20 me
trų nuo išlėkimo vietos orlaivis 
gali sustoti. Prie naujojo orlai
vio pritakytas ir išrastas šveica
rų inžinieriaus Duplano motoro, 
ratas, kuris palengvina orlaivio į 
nusileidimų net mažai ertvio- 
se vietose. Iš kitų naujausių 
orlaivininkystės išradimi,L, ko- d< je uudričio 5 d 
kinis naujasis orlaivis gali ViT^ria?VmaloiSk^,lalsito^ti; 
naudoti, yra taipgi italo Anzoni ne* turime svarbių reikalų, 
motoras, kuris besustojiino gali Sekr. J. Kalpokas,
orlaivį varyti net 300 kilometrų ' 
ir per tokį laiką gali jį ore pa-j^irą 
laikyti, kuomet tas jKits motoras I ta:nė. 
prie bicyklio pritaikytas, ant 1

A\

greitumu 65 kilometrų per va
landą. Naujo trilubio orlaivio 
padirbėjai mano, kad jam ne
reikia motoro apkeisti, nes mo
toras italo Pinsatti, prie jo pri
taikytas, kol-kas yra geriausias, 
geresnio dar nėra.

Pajieškojimai RE1K,A
| PAJIEŠKAU savo pusbrolio Povilo 
Jurėno, kuris gyveno Pennsylvuni- 
joj ir iš ten buvo paimtas į Suv. Val
stijų kariuomenę. Jam atėjo svarbus 
raštai iš valdžios, legul tuojaus at
sišaukia jis pats, ar kas apie jį žino 
tegul teikėsi pranešti adresu:

452 W. 82nd St

PAJIEŠKAU savo pusseserės Nas
tazijos Blankauskiutės. Po vyru ne
žinau kaip vadinasi. Seniau gyveno 
Binghamton, N. Y. Aš pusbrolis Po
vilas Tamašauskas. Ji paeina iš Kau
rui rėitybos, Panevėžio apskričiu, 
Pušalotu valsčiaus, Gailinnų kaimo. 
Jeigu kas žinote, meldžiu man pra
nešti; arba ji pati malonės atsišauk
ti. Turiu svarbų reikalą.

Mr. POVILAS TAMAŠAUSKAS 
3226 So. Morgan St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Antano Orcnto ir Ka
zimiero Žvirblio; seniai mes visi gy
venome Anglijoj, Motherville, Oak- 
vvell place. Paskutinį laišką nuo jų 
gavau 1916 m. Malonės jie patįs at- 

įsišaukti. Turiu svarbu reikalą.
.1. DEMIKIS,

'3108 So. Halsted St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pažįstamo Kazi- 
n'.:er<> Kaminsko, SuAilkų gub.,

i.urnusknš 4053 S. Mnplesvood Av5 P‘" Por&eliu
L Belenskas. 2617 W. 40th PI. | pats «r k«s kltas le,ks‘s Prinešti 

Žukauskas, 4358 S. Californla Av. Iiul'7“į.1)VH<AS KHAKAUSKAS

Pranešimai
R. F. D. I1 Steubenville, Ohio.

MOTERŲ

MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

nuo 16 iki 25 metų amžiaus

APSKRITAS OFISO DARBAS

PREKIŲ IR SIUNTIMO 
SKYRIUOSE

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. I* 
mčnonr.s susieinu.mas įvyks sere

PAJIEŠKAU Jono ir Frankio But- 
kunų ir Antano Labakojo, visi jie 
gvveno Chicagoje, paeina iš Ragu
vėlės par. Jieckagalio sod. Turiu la- 

30 vai. vak; re | bai svarbų reikalą ir norėčiau grei
tai su jhis pasimatyti. Ateikite į 
Naujienų ofisą.

PAJIEŠKAU savo draugo Jono Ka- 
veckio paeina iš Lietuvos iš Kauno 

.. gub., Telšių pav., Plungės valsčiaus, 
mišraus choro repeticijų s; Luknienų sod., pirma gyveno Gary, 

Ind.. Jam yra svarbus laiškas iš Lie
tuvos.

nebus, kadangi užimta sve-
— A. Jonaitis.

L.D.L.D. 45 kuopos susirinkimas 
!įvxks utarninke. lapkričio 4 d., kaip 
, 8 vai. vakare. M. Meldažio svet. 2242 
\V. 23 PI. Visi nariai ir narės turit 

Į atsilankyti; nes reikia svarbus klau
simas išrišti: ar kuopa galės ir to
liau gyvuoti jeigu jos nariai nelanko 

* susirinkimų, šio susirinkimo nepra
leiskite. — Sekr. Ant. Jusas.

K. DEMARK, 
115-58 \V. Perrv Avė., Kensington,

III.

PA J IEŠKAU Petro Aluškos, paei
na iš Badziškiu kaimo, Moekavos grn 
Suvalkų gub., 12 metu gyveno Chi a- 
goje. Jis pats ar kas kitas teiksi:, 
pranešti adresu:

DOM1NIK JONCIS,
Box 25 West Frankfort, Iii

Brighton Park .. L.SS. 174 k p. mė- ’ ■
uesinis susirinkimo*, bus seredojv, * REIKIA DARBININKŲ 

Jai kričių 5 d. 7:30 vai. vakare, A.
Maženio svet., 3834 Su. Kedzie Avė. I 
Draugai, malonėkite būti visi ir lai
ku. nes yra daug svarbių reikalų, ■ 
ku' ie paliečia mus LSS. 174 kuopos 
stovį. Taigi turime neatidėliojant su-

Sekr. K. Kipšas

Lėlike karės Vokietija turėjo 
geriausius orlaivius, bet paskui 
amerikiniai ir analai juos toje 
dirvoje pralenkė. Ilgai vokiečiai 
orlaivininkystėj nė jokių page
rinimų nedarė, nes tas jiems bu tvarkyti dalykus 
vo apsunkinta taikos sąlygomis. 
Dabar vienok vokiečiai vėl grie 
biasi darbo ir jiems pasiseka da 
ry ti kai-kurių pagerinimu Vie
nas tokių pagerinimu, yra page- 
rintasai Bochmo orlaiviu, ku
riuo jis rengiasi atlikti kelionę 
aplink visą žemę. Jo orlaivis ne
reikalauja sustoti ir nusileisti 
per 24 valandas, taigi gali be 
sustojimo lėkti ilgiu negu koks 
nors kitas; gali be sustojimo nu 
lėkti 2500 kilometrų, taigi jis 
gali, beveik be sustojimo, nu
lėkti iš Amerikos į Europą į 24 
valandas. Boehmo naujasis or
laivis yra Albatrosa-Mercedes 
sistemos. Jo mašinos turi dau
giau kaip 70 arklių pajiegą. Ki- 
lionėse ties sausžemiais Ivdės ii 
ir jo pagerintas automobilius. Jį 
jis, išardytą, paima su savim. Jo 
naujasai orlaivis turi naujai iš
rastas prietaisas apsaugojan- 
čias nuo nupuolimo.

Zeppelino orlaiviai | _ ___  __ ____
lionėse daugiau žmonių paimti, j di'nų akinančiam‘'koncertui.0 , REIKIA moterų ir merginų <lel
...................................... ’ n-Or». J. Urbonas dirbtuves darbo. Gera mokęs-

tis,.darbas ant visados. Atsišaukti 
NATIONAL LEAD CO.

900 W. 18th St., Chicago, III.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
, Kweivių. Chicago, 111. Centralis su- Į 
, sir uikimas įvyks seredoje, lapkričio 
5 d.. 7:30 vai. vakare, Lietuvos svet. 

(3249 So. Morgan St. Visi narei ir šiaip 
kareiviai esat kviečiami būtinai at- 

Isilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų. — Dr. S. Naikelis, prim.

JJ. Zam.kus, rašt.

MOTERŲ

50 MOTERŲ IR MĘRGINŲ

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne- 
, , paprasta proga gauti pastovią, R««cland. — Roselando Liet. Dar-, 

bininkų Svetainės statymo kooperu- gerai apmokamą vietą; prilyri- 
cijos draugijų delegatų susirinkimas
įvjks šiandie, lapkričio 4 d., 7:30 vai. mas nereikalingas.
vakare, Aušros svetainėj, 10900 Mi-. 
ch gan Avė. Visi delegatai kviečiami ' 

į atsilankyti,nes yra labai svarbių rei
kalą apsvarstymui.

i Rašt. A. GrehJ’. A. L. RANDALL & CO.
729 South VVabash Avė., 4 lubos

Su®. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
Ap«kr. Vyrą Choro generališkas re- I 
peticijos bus seredoj lapkričio 5 d. i 
Mildos svet. Bridgeporte. Dainini- 
inkai malonėkite pribūti laiku.

F. Mazola.-Sek r.

Su*. Liet. Soc. Dain.
Apskričio mišraus choro

Am I-mo 
. _ _ ______ generališ-

ka repeticija įvyks nedčlioj, lapkri- skirstyti. Gera mokestis, 
čio 9 d., 12:30 vai. dieną, M. Meldą-> mi \ rT/',PV,r vriTCMT?žio svet., 2242 W 23 PI, Visi prigulin-' FRĄLCEN 1 H L G11E CO.

|tįs prie SLSDA. I apskr. mišrus cho- 1405 W. 23 St., Chicago
gali kf1- rtti tur* būti ant generalės repeti-.

.• j ci.ios, nes reikia mokinties naujų

REIKIA moters popieroms

Ofiso darbininkių

Merginų ir jaunų moterų, 
kurios moka aiškiai rašyki, 
moka skaitliuoti ar moka 
nufšinčle rašyti ir jieško 
pastovios virtos ,ar nori da
lį laiko dirbti, ras puikias 
progas musų raštinėse ir 
prekinių skyrių ofisuose.

Prityrusioms darbininkėms 
mokama pagal jų išsilavi
nimų.

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

rėkiu ir Siuntimo Skyriuose.

Merginų ir moterų prie 
nuolatiinio ar pusdienihio | 
darbo musų Karbatkų, Šil
kų, Žaislų, Vaistų, Sidabri
nių ir Auksinių Daiktų sky
riuose. Peržiūrėjimas ir su
dėjimas pirkinių, vynioji
mas pundų, išpildymas užs 
sisakyntų, skirstymas pa- 
kelai^, pakavimas ir sveti
mas pakelinės krasos 
sakymų.

užsi-

bet jie lekia kur-kas paleng- su. trinkite laiku 
via u negu aeroplanai, bet pasta
rieji tiek sunkenybės paimti ne
gali.

Gera mokestis pradžiai. 
Puiki proga pakėlimui.

iloseiand — Lithuanian Improve- 
Įnięnt and Benefit Club susirinkimas 
' įv.) ks seredoj, lapkr. 5 d., 7:30 vai. 
■ vakare., M Kukuraičio svet., 10613 
i Fdbrooke Avė. Visi nariai ir norin- 

i, nes yraNAUJIENŲ” STOTIS ”iku
Sekr. D. K. Sabaliauskas

Agentūros ir gatvių kampai kur vi. 
sadoa galima gauti Naujiena* 

nuaipikti 
VIDURKI ESTYJ:

ko. rengia dideles prakalbas nedė- 
Hoį. lapkričio 9 d., kaip 2 vai. po 

Madison ir Franklin, SW kampas piet., Milašauskio svetainėje, Grand 
ir 15 gatvės. Kalbės Naujienų redak- 

| torius P. Grigaitis. Visi vietos ir a- 
jpielinkės lietuviai atsilankykite.

— Komitetas.

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

, HUMP HAIR PIN COMPANY
1 1918 Prairie Avė., kamp. 20-tos 

LSS. 209 ________________ __________- -

gera mokestis.

REIKIA DARBININKŲJ
"■■‘"'■■T1....... ■■■!..............  .

REIKIA DARBININKŲ .
MOTERŲ VYRŲ 1

REIKALAUJA moterų ir merginų 
prie lengvo darbo sėkloms skirst>li,

PAJIEŠKAU kriaučių prie kostu- 
mieriško darbo su pagyvenimu. Ga-

LEONARD SEED CO., 
328 Kinzie St.

REIKALAUJA moterų ir merginų 
dešrelių dirbtuvėn dešrelėms raišio
ti.

lite uždirbti gerus pinigus vakarais,' 
o gal patiks pigiai parduoda. Prie
žastis, kriaučius sunkiai serga. A- 
teik brolau, prosyti kada gali yra 
daug darbo, nėra kum dirbti, lel. 
Ganai 3892.

1215 So. Halsted St 655 \V. 18th St Chicago, III.

U t a r n i n ka s Lapkričio 4,1919

NAMAI-žEMe

Kam
mokėta

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJA DARBININKŲ 
70c. Į VAL.

WRIGHTWOC)D IR 
BERM1TAGE AVENUES 
GERHARDT F. MEYENE

VYRŲ lentoms kraustyti. 
Atsišaukti 7 vai. ryto. 
Išmokestis kasdien.
LORD and BUSHNELL CO.

50 DARBININKU

į Mchiganą, nuolatinis darbas, 
ir geras lietuviškas valgis.

vyrų į kalvę, taipgi pečių sus
tot ylojų, $8 į dienų arti St. 
Louiso; kiti darbai Chicago'je

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

10

REIKALAUJA DVIEJŲ 
KRIAUČIŲ.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
751 \V. 32nd St.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18-th Street,

REIKIA vyro i serap iron vardą; 
gera mokestis, pastovus darbas.
•159 N. \Vood St., netoli Grand \ve.

Chicago.

PAJIEŠKAU darbininko. Darbas 
lengvas ir pastovus. Atsišaukti, 
1707 So. Halsled St., Chicago .

REIKALAUJA
ŠLAPETRINIŲ
KIMŠftJŲ
DARBININKŲ

THE PULLMAN COMPANY,
PULLMAN CAR WORKS

PULLMAN—CHICAGO.

REIKALAUJA darbininkų 
punduojainojo preso. 
SOUTH SIDE PAPER STOCK 

5833 S. Throop St.

prie

CO.,

REIKALINGA paprastų darbininkų 
ir azetylino degintojų, dirbti gele
žies skrepjardyj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės tuojaus į 
RELIANCE IRON and STEEL CO., 

2133 So. Sawyer St.

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kepti 
baltą ir juodą duoną; geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 

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

REIKALINGAS barberys seredos 
ir pėtnyčios vakarais, subatoij visai 
dienai.

K. ZAKARAS, 
4047 So. Kedzie Avė. Chicago, III.

REIKALAUJA mašininių pei
lių tekintojo.

Atsišaukti į
American Saw & Tool Works

2 131 W. 1 llh St.

REIKALAUJA operatorių ranko
vėms siūti, taipgi kišenių dirbėjų. 

J .SCHWARTZ and SONS CO.
515 So.^Franklin St.

REIKALAUJA
VAIKŲ
VISOKIO AMŽIAUS

Mes turime puikias vietas vai
kams vyresniems kaip 14 metų; ap- 
švietimas nėra būtinas šitoms vie
toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku formanu p. Kortaski. Lengvas 
dirbtuvės darbas smagiame saulinga 
rne fabrike, smagi temperatūra; orą 
pervalome oro valytuvu.

Jus dirbsite su vaikais artimais 
ir tolesniais kaimynais.

Ateikite ir pasimatykite su 
mis patįs.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago, III.

mu-

NEIKALAUJA klerko siunti
nėjimui ir pagelbėti pakuoti.

Atsišaukti j
American Saw & Tool Works 

2431 W. 14th St.

PAJIEŠKAU atsakančio lietuvio 
barberio. Darbas vakarais, nuo 5 
vai. vakare iki 8 vai. vakare. O su- 
batomis visą dieną nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakare. Atsišaukite pas 

STANLEY JANKUS
191.”> So. Union Avė., Chicago.

RŪKALAI'JA trijų darbininkų 
prie apskrito darbo vėrnužėje. ir pa- 
gelbininko ant vežimo. Gera mokes
tis.

REPU RL i C \VASTE PAPER CO.
626 \V. Taj lor St.

REIKALINGAS duonkepis, antra- 
rankis ar trečiarankis. Atsišaukite 
šiuo adresu:

M. ALGMLNOVICZ 
12001 Indiana Avė., Kensington, III.

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite pn. 6222 Har- 
per Avė. 3 pagyvenimas iŠ užpakalio

RAKANDAI
EXTKA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI SI MENESI.

'Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FL’RNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. iNe- 

dčliomis nuo 10 iki 4 vai.

randai?
.Kuomet aš galiu parduoti jums 
naują dviem pagyvenimais na
mą prie \Vestern Avė., tarp 43 
ir 45 gatvių su visais naujovi- 
uiais įtaisymais. Jus galite nu
pirkti šitą namą pigiai ir leng
vomis išmokestimįs. Ateikite, 
parašykite, ar tekfonuokite pas 
Paul Baubly, 1404 \V. 18ta gat-

BARGENAS
Trijų augštų mūrinis namas 6 

pagyvenimais $5.200. Atsišaukti pn. 
2010 So. Racine Avė. Chicago.

ROCKFORD, ILL.

Gera proga pasinaudoti. Parsiduo
da į trumpą laiką puikus mūrinis 
namas, kampinis lotas. Ant viršaus 
5 kambariai sulig naujausio įtaisy
mo, ant pirmu lubų Storas. Butu 
geistina kad galėtų įnešti apie $3,000 
o kitus ant išmokesčio, randos ne
ša i mėnesį $76.00.

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

J. ULINSKAS, 
1609 So. Main St., Rockford, IH.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija AVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigyens, nes ten Žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
neimtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai Šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

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

COMPANY,
3301 So. Halsted St.. Chicago, 111.

F A R M O S
Turtingi Michigano farmeriai, no

rėdami paliauti ūkininkavus, par
duoda savo ukes po 40 iki 400 akrų 
su visais įtaisymais, elektros šviesa, 
maudynė, padargais ir gyvuliais. 
Artesnėms žinioms ir išlygoms kreip
tis pas

WM. BR0WN, 
Route No. L Walkerville, Mich.

PARSIDUODA medinis namas prie 
gražios gatvės dviem šeimynoms. 
Pigi kaina.

JUSTINAS MEKSRAS 
4945 Baring Avė., E. Chicago, Ind.

KAS TURITE lotą Parkholm ir no
rite 
šiuo

3307

mainyti 
adresu

F. 
Wallace 

Tel.

ant namo, atsišaukite

J. SZEMET
St., Chicago.
Boulevard 2683.

Madhon ir Wetl, NW 
Madison ir State. NAV 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW
Van Buren ir Clark. S\VVan Buren ir State. SW
Harrison ir Wabash, NW
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas. 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matu1cwski. 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
Svagždis, 2958 Uninn Avė.
A. J. Kasparas. 3437 Union Avė. 
Švelnia, 3416 Wa1lace St.
Pydžius. 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikes, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd A Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė. \
J. čepiinskas, 930 W. 35th PI.

MOTERŲ 
prie 

darbo musų

SIENINES POPIEROS FABRIKE

Pas. Pram. Darb. Unijos 604 aky- Valandos 2:30 po pietų iki 8:30 vak. 
mis ren??ia prakalbus M. Meldužio 
svet. 2242 W. 23 Pi. lapkričio 4 d.1 
Mulinausklo svet., kampas 19 ir Hal- SEARS ROEBUCK & CO. 
svd. *32' ir'H'dsteOai. Unyjtoje’ Iloman Ave‘ & Arthington St. 
laokr. 7 d. ir Kosčiuškos svet. 48 ir ----------------
Wood gat. panedėlyj lapkr. 10 d. Vi- j______________________________
jmr nrakalbos nrasidės 7:30 vai. vak. i
Kalbės K. Geležėlė. Kviečia visus. REIKALAUJA tarnaitės prie aps- 

— Komitetas, krito namu darbo: maža Šeimvna, 
 puiki proga.

Lietuviu Amerikoj T.utiJ- 340 So' Aw' ,'U Gronge Vi'1
ke KHnbo statomo veikalo “Litvo-! 
manai” repeticijos būna kiekvieną 
seredos vakarą, 7:30 vai. vak. Mark 
V'hite Sųuare svet., Halsted ir 30 gat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

Gera mokestis pradžiai.

REIKALAUJA prityrusių moterų 
išmetamoms popieroms skirstyti. Ge
ra vieta dirbti ir mokama gera mo
kestis.
REPUBI IC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St.

Halsted
Halsted
Halstttl Ir Van Burėn, SW
Halsted ir 12fh, NE
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell* SE ir NE

ir Madlson, NW 
ir Tacksnn. NW

Chicagou Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą —„Be
darbė”. Vakaras Įvyks gruodžio 28 
d M. Meldažlo svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicafoa L. V. Choras

REIKIA pardavėjo ar pardavėjos 
i moteriškų kotų siutų ir sijonų san
krovą. Gera mokestis. AtsiŠąiikitw 
greitai.

SOLA BROS.
708 Maxwell St., Chicago, III.

Sears. Roebuck 
and Co.

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

Homan Avė. & Arthington St.

> REIKALAUJA MERGINŲ
Mfes turime puikias vietas mergai

tėms vyresnėms kaip 14 metų senu
mo; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir smagi tempe
ratūra visuomet; oras pervaloma vė
liausio modelio oro plautuvu; saulin
gi darbo kambariai; mažas miesto 
parkutis už bloko nuo dirbtuvės.

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

Ateikite ir pasimatykite su mumis 
pačios.

MEYTOCDRD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago, III.

REIKALAUJA

8 gerų darbininkų lentoms 
kraustyti, 45c į valandą, 
/o valandų j dieną. 
Atsišaukti

DAVID G. MAXWELL
44th & Racine, U. S. Yards

REIKALAUJA kalvio pagel- 
bininko..

Atsišaukti j
American Saw & Tool Works

2431 W. 14th St.

RFIKALAUJA molderių — vars- 
totiniu ir spaustuvinių, atdara švnn, 
arti Chlcagiu. Jokios darbo klinties 

nėra. Puiki mokestis. Atsišaukti 
Room 400 — 190 N. State SI.

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU”

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienu. Parduos už geriausi pasiūly
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FL’RNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St. 
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

vak.
pict.

PARSIDUODA valgomų dalykų 
krautvė (grocernė) maišytų tautų 
apgyvento] vietoj. Priežastis par
davimo, ta, kad turu du bizniu. 
Norintieji pirkti malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė. nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

PARDUODAMA grosernė ir bu- 
černė, geroj vietoj lietuviu apgyven- 
foj apielinkėje. Biznis senai išdirb
tas, ir geras. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad einu į kitą biznį. Atsi- 
šaukit 3200 Lowe Avė.

PARSIDUODA PIRMOS
KLFSOS BARZDASKUTYKLA;

TURI BŪT PARDUOTA
GREITU LAIKU

M. K. G.
4931 So. Ashland Avė., Chicago. UI.

Mokykla Kirpimo ir Dealgning 
Vyriški Ir Moteriškų Aprėdaių.

Musų tUtema įr vpatiAkas mokini- 
aiaa padaryt jut Įmova į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geria*- 
sius kirpimo-desiguiug ir siuvimo 
skyrius .kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus moaysitėa

Blektra varomos mašinos ntusų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir

Sumatyti musų mokyklą bile laiku— 
ieną ir vakarais ir gauti speciali^ 
kai pigią kalną.
Petrenos daromos pagal Jūsų tede

rą — bile stailėa arba dydžio, iš b« 
le madą knygos.
MASTEI DESIGNING 8CHOOL 

J. P. K asai eta. Perdėti nla
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARDUODAMA garadžius tr 
mobilių taisymo šapa.

B. F. LEFT,
3732 WtUace Št., Chicago, III. s,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2407 W. Ha- 
diaon, 1850 N. Wella it.

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl b'znio Ir namų Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10, “ 'i. Phone Seeley 1643 

SARA PATEK. Pirmininkė




