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Lietuvai atiduos Vilnių ir Gardiną
Rusai-vokiečiai bombar 

duoja Liepojij
Angliakasiai bylinėsis 

su valdžia
Reikalauja panaikint drausmę

True tninslntinn file<’ w’»h th“ pn«st- 
master at Chicago, III. Nov. 7, 1919 
us re<|jiicd by Uic .*lI of Uct. o, 1917
VILNIUS IR GARDINAS BU

SIĄ ATIDUOTI LIETUVAI 
O NE LENKIJAI.

Chicagos žydv dienraštis “For 
verks” gavo nuo savo speciali© 
korespondento, M. Kormel’io, 
šitokią telegramą iš Londono:

njos viršininkus drausmė yrta 
tik laikina. Ji buvo išduota pra
eitą pelnyčių vieno Indianapolis 
miesto teisėjo Audei šono ir 

veiks tik iki rytojaus. Ryto klau
simas turės būti išrištas galuti
nai, būtent: padaryti ją pasto
vią — visam streiko laikui — 
ar visai ją panaikinti'. Unijos ad
vokatai, žinoma, stos už tai, kad 
ji butų — panaikinta.

miestelių gaunama žinių, kati, Finlendija interesuojasi Lenki- 
delei kilusio angliakasių streiko, 
ten jaučiama didelė stoka kuro. 
Kai kuriose vietose tariamasi 
uždaryti visas viešąsias mokyk
las ir bažnyčias.

Sustabdė^5 pasažierinius vago
nus.

CHICAGO. — Geležinkelių ad
ministracija nutarė laikinai sus
tabdyti 65 pasažierinius vago
nus. Tai dėlto, kad sutaupius rei
kiamą kitoms industrijoms ku
rą.

jos ir Pabaltos valstybių 
konferęncija.

Finlendiju ytitf užinteresuota 
sekamos savaitif konferencija 
Pabaltos valstybių su Lenkija, 
Dorpate. Nujaučiama, kad Esto- 
nija yra pakvietusi dalyvauti 
konferencijoj ir bolševikų atsto
vus, Litvinovą irKrasiną, buvu
sius jų atstovus nesenai įvykusia 
ine pasitarime Pskovo mieste. I- 
ki šiol tečiaus atsakymo jie dar 
nedavę.

NEW YORKO SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS.

Išrinko penkis aldermanus ir 
penkis atstovus į valstijos le- 
gislaturą.

Suokalbis sunaikinti rub

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ui. Nov. 7, 
as re<|uir»'<l by Ihe act of Uct. 6

Rusijoje

1919
1917

Judeničo armija pavojuje.

Plieno darbinio 
k n streikas

NEW YORK, lap. 7. — New 
Yorko socialistai laimėjo. Ne
veizint stiprios senųjų*1 partijų 
opozicijos, socialistai vis dėlto 
išrinko penkis aldermanus į New 1 
Yorko miesto tarybą. Valstijos, 
legislaturon jie taipjau pasiun
tė penkis Socialistų Partijos ats
tovus. New Yorko valstijos le- 
gislatura dabar susidės iš 110 re- 
publikonų, 35 demokratų ir pen
kių socialistų. Socialistų Parti
ja legislaturoje dabar turės tris 
viltas daugiau nei pirma.’'

siuvu; unija
Krata Amalgamated Clothing 

Workers Ofise

Skiria šimtus tūkstančių dolerių 
suardymui unijos

Gary darbininkai gauna 
pos.

pašai-

KAPITALISTŲ SUOKALBIS 
SUNAIKINTI RUBSIUVIŲ 

UNIJA.

LONDONAS, lapkr. 2. — Iš 
tikrų šaltinių šiandie sužinojau, 
kad miestai Vilnius ir Gardinas 
nebus atiduoti Lenkams, bet bus 
atiduoti Lietuvai.

Kas man šitokią žinią suteikė, 
aš neturiu teisės dabar paskelbti, 
bet giliu jus užtikrinti, kad dėl 
jos teisingumo negali būt nė jo
kios abejonės. Ji paeina iš aug- 
štųjų valdžios sferų.

Lewis negali atšaukti angliaka
sių streiką — sako Farring- 
tonas.

Tn;o translction filcd wbh the post-! 
master at Chicago, III. Nov. 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
RUSAI-VOKIEČIAI BOMBA R-Į

DUOJA LIEPOJŲ

Anglai gelbsti latviams.

KOPENHAGEN lap 6. — La
tvių spaudos biuras <“* 
kį pranešimą: Ketverge rusų ka
riuomenė, matomai priklausan
ti pulkininko Aralovo-Bermond- 
to būriams, padedama sunkios ! 
ir lengvosios artilerijos bei gin
kluoto traukinio, užpuolė Liepo
ją. Ji tečiaus buvo atmušta lat
vių kariuomenės, kuriai padėjo 
anglų artilerija.

SPRINGFIELD, 111. lap. 7. — 
Illinois angliakasių unijos ska
lių komisijos pirmininkas, Fr
ank Farrington, vakar be kita, 

j čia pareiškė: Mano manymu, an
gliakasių unijos prezidentas Le- 
wis angliakasių streiką atšaukti 
negali. Ir tai delei tos paprastos 
priežasties, kad jis šitai daryti 
neturi teisės. Streiką paskelbti 

j nutarė angliakasių unijos kon- 
i vencija Cleveiande, kurioj daly- 
j vavo daugiau kaip 2,200 delega- 
1 tų, atstov| ui ja učių netoli ]x*n- 
kis šimtus tūkstančių organizuo
ti; angliakasių’.

, šitą pareiškimą Illinois ang- čia gavo to- ... . ..... , _ .. hakasių viršininkas davė po to,
kada ‘‘didžioji spauda” paleido 
gandų buk vyriausias unijos va-

i Reikia dar pažymėti, kad pats 
Lctwis apie tokią taiką dar nėra 
prisiminęs.

Kariuomenė valdys Virginiją.

ANGLIAKASIAI BYLINĖSIS 
SU VALDŽIA.

Reikalauja panaikinti drausmę.

INDIANAPOLIS, lap. 7.
United Mine VVorkers unija by- 
liness su valdžia. Unijos advoka
tai vakar kreipėsi į federalį kor
tą reikalavimu panaikinti išduo
tą prieš angliakasių unijos vir
šininkus drausmę-indžionkšeną. 
Unijos advokatai šitą savo žing
snį pamatuoja tuo, kad Jungti
nių Valstijų konstitucija šalies 
gy’/ ntojams garantuoja pilniau
sią laisvę, gi išduotoji prieš an
gliakasių viršininkus drausmė 
šitą laisvę stengiasi patrempti.

Išduotoji prieš angliakasių u-

CHARLESTON, \V. Va., lap. 
7. — Telegrama iš Charlestono 
sako: Prisirengimai pasiųsti fe- 
dcralę kariuomenę į VVest Vir
ginijos anglių kasyklas tapo už
baigti. Kariuomenės viršininkai, 
sako, pilnai pasitiki galėsią iš
laikyti ten reikiamą tvarką. Gau
ta žinių, kad keli kariuomenes 
būriai jau pasiųsti į 
sias vietas.

Samdytojai sutiktų 
jeigu.

nužyniėta-

taikintįes,

lap. 7.

HELSINGFORS, lap. 6. — 
Generolo Judeničo padėtis skai
toma ytin rusti. Pranešama, kad 
bolševikai grūmoja Gatčinos ge

ležinkeliui, kuriuo vyriausios 
Judeničo spėkos stengiasi pasi
traukti prie Narvos ‘upės. Kita 
dalis kariuomenės, Lugos upės 
apskrityj, bandanti pasiekti ge
ležinkelį pelkėmis, esanti apsti

Bolševikai suorganizavo 80,000 
kareivių — Petrograde.

National Todende gavo iš Reve- 
lio šitokį pranešimą: Bolševikai, 
sakoma, viename tik Petrograde 
suverbavo 80,000 vyrų, kad ap
gynus miestą.
Paėmė miestą ir 2,200 belaisvių

LONDON, lap. 6. — Bolševi
kų bevielis pranešimas, kuris čia 
aptaikyta, mini apie paėmimą 
Išimo (septyniasdešimta mylių į 
šiaurę nuo Petropavlovsko ir 

apie 170 mylių į vakarus nuo 
Omsko, Siberijoj), kartų su 1,- 
2(X) bedaisvių. Pranešimas toliau 
mfni apie suėmimą 1,000 belais
vių Ust Buzuluke.

Kolčiako armija traukiasi.

OMSK, sp. 29 (suvėlinta). — 
Admirolo Kolčako Siberijos pul
kai skubiai traukiasi atgal delei 
nesenai ištikusio nepasisekimo 
prie Tobol upės. Pirmoji patvari 
atramos Linija, sako, esanti Iši
mo upė. Manoma, kad Siberijos 
armija čia įstengs atlaikyti puo
limą.

Atšaukė Kolčako generolą
VLADIVOSTOK, sp. 28 (suvė

linta). — Generoals Rozanov, 
Rusų armijos komanduotojas 

Vladivostoke, kurio žygiai iššau
kė nesutikimų su talkininkų 
komanduotojais, tapo atšauktas 

.— į Omską. Veikiančiuoju gu-

GARY, Ind., la p.7. — Dar 
kartą pasirodo, kad plieno kara
liai ir jiems bernaujanti didžio
ji spauda - meluoja. Gary dar
bininkai tebesi reiklioj a. Ir jų 
<ova tolyn darosi vis sėkminges
nė. Jie yra tikri, kad badauti 
jiems nebereikės. Jie gauna pa

šalpos. Vakar streikuojančių 
plieno darbininkų šeimynoms 
buvo išdalinta trįsdešimts tūk
stančių kepalaičių duonos, laši
ni pupų, kornų, bulvių ir kito
kių maisto produktų. Visa tai 
jie gavo Gary Store, 1209 Broad- 
way gatvėj. Gavę pašalpos dar
bininkai dabar įgys dar daugiau 
drąsos kovoti prieš savo naudo
tojus, ir laimėti.

Tokių krautuvių Cliicagos 
apskrityj busią .atidaryta net 
dvyilka.
Young'stovvno mušeikos bijo— 

pipirų.

YOUNGSTOWN, O. lap. 7. — 
YoungstoAvno streikininkų mo
ters ir dukters, nors ir žiauriai 
mušamos bei areštuojamos, bet 
neužsileidžia. Kasdieną jos eina

True translation filed with the 
master at Chicago, III. Nov. 7, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6. 1917
TEN, KUR ŠEIMYNINKAUJA 

NOSKE.

BERLINAS, lap. 7. — Gyni
mo ministeris Noske čia prane
šė, jogei paminėjimui metinių 
revolucijos sukaktuvių Berline 
jisai tcleisiąs laikyti susirinki
mus tiktai svetainėse. Tos su
kaktuvės pripuola sekamą nc- 
dėldienį. Apribotuose apskri- 
čiuose, sudarančiuose miesto 
centrą, susirinkimai yra uždrau
sti. ‘Taipjau uždrausta visokios 
demonstracijos didžią jame Ber
line.

KONDUKTORIUS — MIESTO 
MAJORU.

Port Hurono darbininkai paro
dė savo spėką.

Rūbų baronai deda pastangų su
ardyti uniją. Hoyne gelbsti 
jiems — padarė Amalgama- 
ted Clothing Workers of Ame
rica ofise kratą.

Rubsiuvystės pramonės baro
nai Cbicagoje ir kituose mies
tuose padarė suokalbį sunaikin
ti taip jiems nemalonią rubsiu- 
vių uniją — Amalgamated 
Clothing Workers of America, 
kuri yra viena iš pažangiausių 
unijų Amerikoje. Kada rubsiu- 
viai buvo neorganizuoti, jų pade 
j imas buvo nepakenčiamas. Jie 
streikuodavo, bet streikų, delei 
silpnumo susiorganizavimo, ne-

parodyti publikai ir patiems na
riams, kad buk jų viršininkai 
negeri, norima sukelti nepasiti
kėjimą valdyba ir kitais nariais, 
ypač tais, kurie daugiau veikia 
unijos labui.

Tie kaltinimai ir la .krata ne
buvo netikėtais dėl unijos val
dybos, nes ji senai žinojo, kad 
yra rengiamas suokalbis ir bu
vo prie visako prisirengusi, taip 
kad tie prokuroro kaltinimai 

yra dėl jos vien juokais.
Vakar Naujienų reporteris nu

ėjo į unijos ofisą ir ten gavo 
MDulknienišką jjiąiškininią a- 
pie tą kapitalistų suokalbį ir tuos 
prokuroro kaltinimus.
Pirma bandė papirkti unijos at

stovus.

galėjo laimėti. Šiemet jie tvirtai jinai: Louis Mintz, turintis šapą 
susioiąjauizavo ir įstengė pa-115 N. Jefferson St. apie mėnuo

gelba organizacijos iškovoti to- laiko atgal kreipėsi prie unijos
atstovo Samuel Levin, siulyda-

GARY IR 
TOLESTON, IND.

Subatojc, lapkričio 8 d., 
7 valį vakare., Mališausko 
svetainėje. 15 ir Grand Sts., 

I Toleston. Ind. bus LSS. 209 
ii kuopos PRAKALBOS. Kal- 
»• bės Naujienų redaktorius 

d. P. GRIGAITIS. Visi lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės atsilankykite.

kias darbo sąlygas ir tokią mo
kestį, apie kurią kriaučial tur- mas $1,500, jei tasis išgaus kon- 
but niekad ir svajoti nedrįso.

Todėl nestebėtina, kad rubsiu
vystės baronai ir griežia dantį 
ant unijos ir malonėtų kaip nors 
ją sunaikinti. Tuosyk jie vėl ga
lėti’ išnaudoti darbininkus, kaip 
ir ikišol išnaudojo.

Krata unijos ofise.
Jie nusitarė tą uniją sunaikin

to. O kad ją negali įveikti atvi
roje kovoje, griebiasi slaptų 

pfriemonių, kad kaip nors uni-1 
jai įkandus. Jie pasiskundė val
stijos prokurorui Hoyne, kac 
buk unijos viršininkai reikalai! 
ją iš jų kyšių, grąsiną streikai? 
ir tt. Tas ‘‘darbininkų prietelis’ 
Hoyne, labai Jėtas, kada reikii 
veikti prieš kapitalistų tarnus 
bet Labai greitas, kada reikia ar
dyti darbininkų unijas, tuojau.1 
atėjo rubsiuvystės baronams Į 
pagelbą ir vakar ryte padarė kre 
tą Amalgamated Clothing Wor 
kers of America ofise 409 So 
Halsted St. ir paėmė ten kiekvie 
ną rastą popicrėlę. Kratą darė 
15 detektyvų ir valstijos proku
roro pagelbininkas. O paskui pa
leido į pasaulį didelę sensaciją. 
Girdi, unijos viršininkai ir biz
nio agentai padarę suokalbį iš
traukti iš šapų savininkų desėt- 
kus tūkstančių dolerių, grąsi- 
nimais streiku ir boikotu ir net 
viena firma užmokėjusi unijai 
$30,000. Nepasikakindami tuo, 
viršininkai esą nutarę pareika
lauti iš šapų savininkų naujo pa
kėlimo algos darbininkams ir 
1.1. Tą viską papasakojusi dirbu
si unijos ofise mergelė. Del di
desnės sensacijos vardų kaltin
tojų neišduodama tik paskelbia
ma, kad daug viršininkų bus 
patraukta teisman, ir tai esą la
bai greitai. Tas viskas, supran
tama, yra grynai melas. Tai tik 
bandymas neteisingais ketini
mais, kratomis ir teismais, suar
dyti organizaciją. Mat norima

t traktą su Amalgamated Clo
thing Workers of America uni
ja. Prie tų tarybų buvo ir šerifo 
pagelbininkas. Tas dalykas tapo 
perstatytas Jungt. Tarybai ir toji 
nutarė nedaryti jokio kontrakto 
su Mintzu, kadangi laike 1910 
m. rinko streiklaužius dėl llirsch 
Wickwire Co. Tada Mintz ban-

I

dč susižinoti su kitu unijos at
stovu, Samuel Rissman, bet ir 
čia nepavyko. Jam Mintz persta
tė tūlą Bernhard H. Svvartz, ku-

DETROIT, Mieli., lap. 7.
Nedideliame Michigano valsti
jos miestelyj, Port Hurone, Dar
bo Partijos kandidatas į majo
rus, konduktorius John V. 
French, praeitą utarninką sumu- 
šo susivienijusių demokratų ir 
republikonų partijų kandidatą 
Jobu Melhvainą, tapo išrinktas 
to miestelio majoru.

Taigi Port Hurono darbinin
kai dabar turės savo majorą 
konduktorių.

bei kompanijos pasamdytų mu
šeikų grūmojimo. Dagi, jos da
ro didelės baimės patiems jų 
persekiotojams. Mat, mušeikų, už 
pultos, jos ginasi nuo jų —• rau
donaisiais pipirais. Keli mušei
kos gavę tokio moterų “prezen- 
to’ dabar užsidėjo didelius sku- 
rinius akinius, kad apsaugojus 
savo akis nuo —■ pipirų.

Streikas čia einąs sėkmingai.
Muša streikininkus Lakawanoj.

BUFFALO, N. Y. lap. 7. — 
Laka.wanos miestelio valdinin
kai pasišaukė Nc.w Yorko valsti
jos “kazokus”, kad “tvarką ir 
ramumą išlaikius’. Vakar jie čia 
padarė šitokią “tvarką”: užpuo
lė būrį streikininkų, pikietavu- 
sių prie Lakawana Steel kom
panijos dirbtuvių, ir kelintą strei 
kinikų bjauriai sumušė. Negau
dama streiklaužių ant vietos, 
kompanija jų gabenasi iš kitur. 
Bet darbą jais atlikti negali, ka
dangi jie visi nepatyrę darbinin
kai.

“Pittsburge ramu”

PITTSBURGH, lap. 7. — Te
legrama iš Pittsburgo sako: 
“Pittsburge dabar ramu. Kom
panijos tikisi laimėti*. Kita te
legrama, kurią paskelbė pats 
streikininku komitetas, tečiaus 

.sako: "Streikas čia eina sėkmin
gai. Darbninkai laikosi gerai.

VILLA UŽPUOLĖ 
CHIHUAHUA.

JUAREZ, lap. 7. — Mexikos 
banditų vadas šiomis dienomis 
ir vėl buvo įsiveržęs Chihuabua 
miestan. Jo rankosna jau buvo 
patekęs vienas kaimyniškas 
bažnytkiemis. Bet kada bandi
tai sužinojo, joge i netoliese ran
dasi federalė kariuomenė ir ren
giasi duot jiems gerą pirtį, ban
ditai skubiai išsinešdino j kal
nus.

DĖS MAINĖS,la
Čia įtoskelbta: Iowos valstijos | bernątorium ir tolymųjų rytų 
kasyklų savininkai mielu noru kariuomenės komanduotoji! pas- 
sutiktų taikinties su savo dar

bininkais, jeigu jie atšauktų 
streiką ir sugrįžtų darban. Bet 
jų priimtoj rezoliucijoj pažymi
mą: "Sutiktume išrišti kilusius 
nesusipratimus visi bendrai ar 
pavieniai — su atskirais samdy
tojais bei darbininkais”. lovvos karinės Rusų armijos koman- 
kasyklų savininkai, matoma, ne- duotoji! generolą Vlbdimirovą. 
sitiki sulaužyti angliakasių strei- Kiek laiko atgal generolas Vladi- 
ka spėka, todėl jie norėtų apsi- niirov buvo nužymėtas užimti 
dirbti su jais gražumu. ! general gubernatoriaus vietą Pc-

---- • trograde tuoj po to, kaip miestas
Nebraskai stokuoja kuro; uždą- bus atimtas nuo bolševikų. Beto, Streiklaužių, iš kitur suverbuo- 

generolas Glassenappas esąs pa- tų, skaičius yra mažas ir kom- 
skirtas visų, paliuosuotųjų terittf- panįfooM Jais darbą atlikti ne-

kirta generolas Roumovskis.
Vjadimirov — šiaurvakarinės 
Rusų armijos komanduotojas

PARYŽIUS, lap. ę. — Čia gau
ta žinių, kad generolas Judenič 
paskyrė vyriausiuoju šiaurva-

ro mokyklas ir bažnyčias.
LINCOLN, Nebr., lap. 7. <

Iš daugelio Nebraskos miestų ir rijų general gubernatorium. gali.

I0W0S MOKYTOJAI ORGANI
ZUOJASI.

DĖS MOINES, lap. 7. — Čia 
dabar laiko nepaprastą susirin
kimą Iowos valstijos viešųjų ir 
vidurinių mokyklų mokytojai. 
Tariasi steigt mokytojų uniją ir 
prisidėt prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

EKSPLIODAVO PARAKO 
DIRBTUVĖ.

ST. LOUIS. Mo., lap. 7. — Va-’ 
kar kilo didelė ekspliozi ja Atlas 
parako kompanijos dirbtuvėje, 
esančioj netoli Edgemont mies
telio, Ulnois valstijoj. Dirbtuvė 
kone visiškai sugrtiauta. Trįs 

darbiniriklai užmušti. Dirbtuvę 
užgavęs — žaibas.

Bet Rissman ir su Swartzu atsi- 
akė tarties.

Svvartz tada nuėjo pas Frank 
Tosenblum ir pasisiūlė jam nu- 
rirkti automobilių. Bete ir čia 
;am nepavyko.

Svvartz tada perstatė Barney 
Cushniftp, kuriami, parduodąs 
’.avo dirbtuvę. Čia ir prasidėjo 
suokalbis. Jie nusitarė įtraukti į 
kilpas Rosenblumą ir tuo tikslu 
iie pakvietė jį ateiti spalių 18 d. 
i Cushmano namus, 3636 Deng
ias blvd. ir ten aptarti reikalą. 
Jie namie pasistatė diktografą, 
taipgi pasikvietė unijistus Sie- 
gel ir Loeb, kad jie butų kitame 
kambaryje ir pasiklausytų pasi
kalbėjimo. Jie visaip bandė į- 
traukti Rosenblumą į įkrimi- 
nuojančią kalbą, bet ir šį sykį 
jiems nepavyko. Siegel, kuris 
ten buvo tuojaus pranešė unijos 
advokatui Wm. A. Cunnea kas 
ten dėjosi.

Bando įvelti ir Hillmaną.

Nepavykus ir dabar, Svvartz 
kreipėsi prie Loebo, kad tasis 
važiuotų į New Yorką ir bandy
tų iš generalio unijos preziden
to Samuel Hillman išgauti kon
traktą. Spalių 24 d., Loeb ga
vęs $400 ir išvažiavo į New Yor
ką, kad "papirkti” Hillmaną. 

Patyręs apie reikalą, Hillmanas,

(Seka ant 2-ro pusi.)



HAL5IED STcor

Nepaprastas Išpardavimas Koto
$35 iki $45 kotai po

VALIO
Seimo. Varpo Išleistuvių ir Chicagos Kolonijų

BAN

Koncertas
FAR MAŽONAI

BIRUTE

LAPKRIČIO
Diirįs svetainės atsidarys 6 vai. vakare 

Programas prasidės 7:80 vai. vakare.

dieną
1919

kotus yra ant antro 
nepaprastas

Nesulyginama proga nusipirkti gražų žieminį kotą 
užčėdinimu

J. G. SACKHE1M & CO
1335 MĮLWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Trijų Aktų 
Komedija

StatoPUSE N AUDITORIUM
1655-57 Blue Island Avė. ir kampas 18th St

Judomieji Paveikslai 
Dar Bus Rodomi

CHINIJAI GRŪMOJA 
BRUTAS.

Nemačiusiems paskutinė proga pamatyti paveikslus
LIET. LAISV. VARPO KOMITETAS.

šalčio. Jie laukia iš
Sudaryk pundą mais-

Siuntinio
Pristatymas uŽ-

Pradžia 7 ir 9 valandą 
Įžanga 35c. 

Vaikams 20c.

MONTREAL, lap. 7. Viso
je rytinėje Kanadoje vakar ir 
užvakar siautė nepaprastai di
delė puga.z Kai kuriose vietose 
sniego yra net kelintą pėdų sto
rio.

Nedėlioję, Lapkričio 9tą dieną
NORTH SIDEJE, PROSPECT BUILDING SVET., 

(ant 3-čių lubų),
1152 No. Ashland Avė. (arti Division)

Rengia
K. S. VIII RAJONO “ŽARIJA

Pradžia lygiai 7 vai. vakare 
Nesivėhiokite!!!

P. S. Važiuoti reikia iš visų miesto dalių iki W. Ma- 
dison gatvės numerio 1225, kur prasideda Throop St. Ties 
Throop St. išlipus reikia eiti į pietus pusę bloko.

Chicagos moteris greitai atsižino, kad geriausia vieta pirkti 
gatvės sankrovoj. Subatos išpardavimas yra kuolabiausiai

Meldažio Svet
2242 W. 223 Place.

True transUflun filed with the post- 
inaster at (Jiicago, III. Nov. 7, 1919 
as reąuired by thc art of Oct. (i. 1917

ANGLIJOS DARBININKAI 
KRITIKUOJA VALDŽIOS 

POLITIKĄ.

kuriamfc jis užginčija kaltini 
mus delei sovietu režimo bru

Subatoje, Lapkričio 8tą dieną
ROSELANDE. STRUMIL BROLIU SVET.

- 158 E. 107th St. — -

Alkoholis reika
lingas brauky
mui ir maudynei 
$2.00 dydžio bon 
ka už $1.00.

Prie šilo išpardavimo priskaitoma daugybė naujų 
puošnių modelių šilkinio pliušo, su bebrino apykakle, 
rankogaliais ir kraštais; taipgi polo gelumbė, ir it., 
32 iki 10 colių ilgia; subatoje , $29.75

dėtis buvo labai rusti ir dabar 
ji išrodo visai beviltė. Centrais 
šalies valdžia nieku bildu nega
li sukontroliuoti provincijų, ku
riose įleidę savo šaknis senosios 
dinastijos piniguočiai. Bet iš 
antros pusės jie taipjau yra ne- 
pejiegųs, kad rūsčių padėtį pa
taisius. Nėra reikalo slėpti tą 
faktą, kad valdžia stovi prie ga
lutinio bankruto. Pirma, mes 
dar gaudavome paskolų iš už
sienio, nors tai dėl musų ir bū
davo nuodingas gėris. Bet da
bar ir tasai nuodingas gėris 
mums tapo atimtas, šiais metais 
musų biudžete bus 120,000,000 
Helių (apie 96,000,000 dolerių) 
nedateklio. Ir mes nieku budu 
negalime gauti paskolos — nė 
namie negi užsienyj.”

Toliau premioras pažymėjo, 
jogei dauginu negu pusę. Cinijos 

i —■ armija. 
| Chinija dabar turinti po ginklu 
apie milioną tris šimtus ♦tūks
tančių vyrų. Premjeras siūlo su
mažinai tas išlaidas. Tuolabiau, 
kad valstybės gyvenimas prade
dąs įeiti į normales vėžes ir kad 
daugelis provincijų nuolatos 
kvaršina valdžią teikti joms pa
spirties šalies gyvenimo tvarky
mui.

( PEKINAS, lap. 6. — Chinijai 
grūmoja bankrotas. Tatai pa
reiškė pats valstybės premieras 
Chm Yun Peng savo kalboj, lai- 
kytoj bendrame parlamento po
sėdy j. Be kita jis pasakė:

Bėgiu kelių pastarųjų melų 
musų militare ir finansinė pa-

LONDON, lap 
butas šiąnakt svarstė Rusijos 

klausimą, bet -be jokios aiškios 
tuo reikalu išvados.

Durbiečiai aštriai kritikavo 
valdžios politiką kai dėl inter
vencijos ir ją sekančių išlaidų. 
Gi leitenantas pulkininkas Les- 
trange Malone, liberalas, dagi 
pareiškė, jogei bolševikai yra pa
sirengę tartis su talkininkais a- 
pie įmanomas sąlygas taikos.

I tai atsakė karės ininistcris 
Winston Chiurchill, gynusis val
džios politiką* Jisai pažymėjo, 
kad tai nėra išimtina Britanijos 
valdžios politika, bet vedama 

bendrai su talkininkais, įskaitant 
ir Jungtines Valstijas, ant kurių 
taipjau išpuolą dalis atsakomy
bės. Pulkininko Malono’o pa
reiškimą ministeris ignoravo.

Gina Kolčaką.

Pulkininkas Ward gynė admi
rolą Kolčaką. Jisai pasakė, kad 
tūluose apskričiuose, kuriuose 
kontroliuoja sovietai, padėtis e- 
santi gera, bet kitose vietose, 
“valdomose tūlų siaurapročių 

nenaudų”, dalykai išrodo pras-

Atžagareiviai stoja už interven 
ciją.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmy'ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleva malovojimui stuby iš vidaus, po $1.50 už gal.
CA11R BROS. 1VRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, cAlCAGO, ILLINOIS.

augšto 12 
Nepraleiskite 

jo! — Kailiu arba dirbtiniu kailiu aptaisyti kotai; kiti su didelėmis patarmėmis ar šaliki- 
nemis apikaklemis; Materijos yra silvertonas, veliūras, pliušas, bebrinė, šiltos naujovinės 
gelumbės, pom pom ir 11.

Mažne visi pamušti perdėm nnujoviniais ar gva- g
rantuotais pamušalais su pamušalu vidui šilumai. B Įto

Modeliai moterims ir merginoms, priskaitant BESI BoME B
nepaprasto didumo Kurse y Modelį (liktoms. S

Kiaušiniai užtik 
pinamai Švieži, 
kartonuose, suba- 
toj nuo 8:30 iki 
11 vai. ryto 52c. 
tuzinui.

Neturinti pinigų ir negalinti 
-* gaut paskolos.

Bet, “kilus revoliucijai, — pa
sakė jis, jus turite atsidurti 
raistan, ar visa tai jus norėtu- 
te ar nenorėkite. Ten įvyko sker
dynių ir užmušinėjimų — iš vie
nos ir antros pusių. Lygiai tą 
patį tamstos turėtute ir čia, jei
gu ištiktų revoliucija.’’

Tūlas pasikalbėjimas su pul
kininku Malone išspausdinta 
darbiečių organe Daily Herald,

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisves Bondiis pilna pinigine verte 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—G 
lltarninkais, Ketvergais 
Ir Suimtomis 9—9

Ar Jns Siunčiate Maistą ir Drapanas Savo Draugams 
Giminėms Senojoj Tėvynėj

Jūsų draugai ir giminės senoj tėvynėj baisiai reikalauja maisto ir drabužių, 
badu miršta ir neturi kuo apsidengti nuo dabar ateinančio pas juos 
Amerikos, kad ji aprūpintų juos tais gyvybę palaikančiais daiktais.
to ir drabuži# šiandien. Mes supakuosime visus pirkinius siuntimui dykai 
kainos labai prienamos, Mums rodosi kad nėra muito ant šitų siuntinių 
tikrintas. Klauskite pas pervedamąjį stalą ant antrojo augšto.

Įvyks

Nedelioje, Lapkričio 9,1919

Pirmas Koncertas
P. P. I). UNIJOS 601/SKYRIAUS

Subatoje, Lapkričio 8-tą, 1919
I. W. W. Svetainėj j 119 So. Throop St.

Pradžia 8 vai. vakare.
Programas bus toks įvairus, koks kada yra buvęs 

Chicagoj. Jį išpildys gabiausieji artistai, solistai ir chorai, 
rusų choras, rusų mandolinų orkestrą ir geriausia solistė 
Aleksandra Maslova, lietuvių solistas visiems gerai žino
mas p. Slogis ir Norlhsidės Vyrų choras. Artistai šoks 
mažarusiškus ir ispaniškus šokius. Po programai bus šo
kiai prie geriausios unijislų muzikos iki 12 vai. nakties.

Užkvicčiame visus Chicagos lietuvius KOMITETAS.

5“ $29.75

RUDENINIS

BALIUS
Parengtas _ _

DRAUGYSTES LIETUVOS DUKTERŲ
Ink*

SUBATOJ. 8 D. LAPKRIČIO (NOV.), 1(H»
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE

33-nd Place ir Aubum Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 35c ypatgi.

K Širdingai kviečiame visus jaunus ir senus pasilinksminti Į mu
sų iškilmingų balių. Rus (Jusdamos dovanos: 1) Kas pirmiau
siai išgers pieną. 2) Kas pirmiausiai suvalgys obolį. 3) Kas 
pirmiausiai nulups bulves. v

Kviečia KOMITETAS.

Svarbios Prakalbos
Rengia

L. S. S. 4 Kuopa
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 9 D.

Mildos svetainėj, 3124 So. Halsted St.
Pradžįa 1:30 vai. po pietų.

Įžanga 10 cetilų.
Kalbės Dr. Montvidag ir Chicago Socialiai j apkraščio 

redaktorius., ‘
Kviečiame visut draugus ir draugsi atsilankyti į šias 

prakalbas. z KOMITETAS.

žinodamas, kad rengiamus suo
kalbis, delei atsargumo tuojaus 
pranešė apaktai valstijos proku
rorui. Bet Loel> buvo ištikimas 
unijistas ir jis spalių 24 d. po 
prisaika davė paaiškinimus apie 
telefoninius pasikalbėjimus ir, 

apsimainymus telegramomis su 
Swurtzu, kuriuose Swartz siū
le $5,000, k^d tik ką-nors sura
dus ant Hillmano ir įtraukus ji 
į kilpas. Bet neužilgo Swartz 
pradėjo nužiurinėti Loebą... 
ir ne veltui. Nes Loebas viską 
perduodavo unijai.

Spalių 29 d. unijos advokatas 
Wni. A. Cunnea gavo telegra 
rną nuo Hillmano, kad Mintz te
lefonu pašaukė jį New Yorke ir 
kada Hilhnanas atsisakė, kalbė
les su juo, Mintz prigrąsino, 
kad jis priversiąs jį (Dilimu- įplaukų suėda josios 
ną) atvažiuoti Chicagon.

Žinodama apie suokalbį uni
ja padarė visų reikiamų prisi
rengimų. ir Cunnea dar prieš kra 
tą unijos ofise gavo nuo Loebo, 
Levin, Rissmano ir k. praneši
mus ir dokumentus. Tuos pa
čius kapitalistus įveliančius do
kumentus, Hoyne nepasigriebč, 
kad galėjus juos sunaikinti. Jie 
ir dabar tebėra unijos rankose.

$100,000 kovai su unija.
Daugiau to, unija turi žinių, 

kad kriaučių kompanija Michael 
Stern & Co., Rochester N. Y. pa- 

I siūlė $100,000, kad kaip-nors 
nuardyti rubsiuvių organizaciją.

Kad Hoyne pasimojimas ne
nuvyko, parodo ir tai, kad da
lis nujos’ dokumentų jau ta pa
čia diena tapo sugražinta.

“O kaip su tais skelbiamais 
$30,000”? paklausta unijos vir
šininkų.

“Tie $30,000, tai streikuojan
tiems plieno darbininkams iš
siųstoji rubsiuvių unijos auka”! 
itsjikė viršininkai.

Apie “viską žinančia” merge 
’e, tai ji yra Fay Rubin, kuri dir 
bo unijos ofise prie telefonų, 
bet kad niekam netiko, tapo at
leista: Ji nuėjo dirbti pas Miptzą 
ir jos vardas įtrauktas tik dėl di
lesnės sensacijos. Ji suteikė 
prokurorui lik unijos ofiso ple* 
nus.

Taip tai kapitalistai padarė 
suokalbį prieš uniją ir tokie u- 
lijos viršininkų “kyšių ėmi
mai”. Darbininkai, beabejo, ne
nutikęs žiopliems kapitalistų ir 
Hoyne kaltinimams, bet laiky
sis savo organizacijos ir stovės 
prie savo viršininkų, kokių suo
kalbių ne darytų kapitalistai ir 
jų tarnai.

šitame koncerte dalyvaus visos Chicagos ge
riausios spėkos: Lietuvy, Rusų, Latvių, Ukrainų, 
chorai. Kalbės geri kalbėtojai . Skambins mando
linų orkestrą. #

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti, o busite užganėdinti!

Po programui bus šokiai prie puikios muzikos, 

u Gerų, gėrimu ir užkandžių iki vėlybos nakties.
KOMITETAS.

'■'» . r.rr.i -.r (...



I KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

Komunistai dėl biznio apsimetė 
tautininkais.

Lapkričio 2 d. įvyko D. L. K. 
Keistučio Draugijos surengtas

gnu avė. gat. “koncertas“. Kaip 
buvo gailinama, programas šio 
koncerto turėjo būti gana pla
tus, bet pasirodė, kad tas yra 
tik komunistiškas bhiffas.

Garsinimai buvo užvardyti: 
“Istoriškas varpo koncertas“, bet 
tas istoriškumas pasirodė tik la
me, kad “kalbėtojas“, ku
ris turėjo išaiškinti varpo isto
riškumą, pasiganėdino tuo, jog 
pasakė, kad “Varpas“’ tai

tiksląmusų
musų išminties reiškėjas!“ Var
po istorijos aiškintojas nore ir 
sakėsi, kad “nesigilinsime į prieš 
istorinę varpo gadynę“, bet pa
sirodė, kad ir dabarties varpo 
reikšmės nežino.

DAIRI JOTUM v
* Pačėdum .hn Dut 

pasargos žodi* 
JOWA STATE

i Kapitalas ir Pervirsią -
A $120,000.00,
i S. E. Cor. FotirlK imu 

Jacksod SU.
SIO< X CITY, IAI

I

— Kalbėtojų Draugas.

KENOSHA, WIS.

nepaprastą susirinkimą,

įaunienis vy-

III

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 Ketvergi; vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723..

vyrams tiktai
i

sa- 
pa- 
ge- 
to-

Telephone Lavvndale 961.
DR. W0EHLCK 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergi; vakarus.

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

>■ Įl ....... . N ........................... ■■■■■■.......... .

kad mano auka nenueitų prie? 
! darbininkiškai agitacijai.

Socialistai rengi a prakalbas.
Subatomis atdara iki 10.Antras kalbėtojas aiškino rei-* 

kalingumą organizuot ies ir nors 
tempė klausytojus į komunistų 
organizaciją, bet jam dar šiaip 
taip pavyko išrišti klausimą, jei
neskaityti kelių stambių klaidų, kuriame tarp ki'lko nutarta su- 
Viena jų yra tai, kad kalbėtojas |rengti prakalbas nedėlioj, lap- 
sakė, kad “smulkioji buržuazi- kričio 9 dieną. Socialistų svetai- 
ja ir tik ji kalta už dabartinį nėję. 321 Pruirie Yve. Pradžia 
kainu, augštumd“. Bet bent tie, 2 \alandą po pie'a. Bus gerui 
kurie eina kitus mokinti, turėtų kalbėtojų iš Chicagos ir bus ai-1 
žinoti, kad kapitalistai kurie nu- skinama apie komunizmą ir Sc-1 

veikimą. Visi 
ias prakalbas.

LSS. 58-tos kuopos mėnesinis 
įvyks nedėlioj, 

nieriai yra tik stambaus kapi- lapkričio 9 dieną, 12 vai. dienos 
t.do tarnais ir tik dalinai prisi-' (paprastai buvo’laikomi 9 vai. 

ryte). Visi nariai turite atšilau - i 
....... Taipjau noriniįs tapti na
riais, malonėkite ateiti šin susi
rinkimai). Dabar netekus vi
sokių karštuolių, susirinkimai 
bus tvarką ir veikimas rimta-ts. 
Nepaisykite visokių komunistų 
pasakojimų. LSS. 58 kp. gyvuos 
ir toliau ir kaip veikė, taip ir 
vtjiks, budindama darbininku 
susipratimą.

įstato išdirbinių kainas nėr smul cialistų Partijos 
kieji biznieriai. Kainų nustaty- \dsilankykite į • 
uitis vra stambaus 
trestų rankose ir mažieji biz-'susirinkimas

Kadangi tik dalis garsinto pro 
gi amo tebuvo išpildyta, tad se-l 
kė varpo skambinimas. Pirmi
ninkas pranešė, kad visas pel
nas šio 
nių kalinių

‘koncerto” eisiąs politi- 
paliuosnvimui, bet 
ilgėjai prisipažino | 

esą komunistai ir kad “daugelis • 
musų draugų (kotiiunistų) ne-l 
sutiko su šiuo užinanimu“, tad' 
ir varpą mažai kas skambino, 
tik jie patįs, todėl ir pelno bus 

; mažai. Tani nepasisekimui yra

tai net'ki j politinių kaliniu pa-
Tverkite skyrius 

L. G. Dr-jos.
prieš tuos, kurie toje 
veikia (Žr. Stilsono 
prieš Socialistų partiją), 
tai neišpildymas prižadų, 
žmonės ir nepasitiki jais, 
gi bučiau paskambinęs

linkinėje 
protestų 

antra. 
Todėl

varpą,
nedariau, bijodamasis,

MILŽINIŠKAS BALIUS
Rengia

• Draugystė Susivienijimo Brolių Lietuvių

Nedėlioj, Lapkričio 9,1919
Mildos Svetainėje

3138 So. Halsted St.

vai. vakare.

Tikietas 25c.

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, lįZ> pėdos pločio ir 
1*Z> pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimų, 
bet ir už apdraudų ir pristatymų iš Bostono į bet ku
ria Lietuvos dali.

Platesnių informacijų galima gauti pas

I.ITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass.

PUIKUS BARGENAI
šioj krautuvėj, kokių dar nebuvo. Pardavinėjimas prasidės 

tnyčic’j lapkr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nedėldienius. Per- 
nėkile musų išpardavin o cii kul'orius, kurie bus dalinami po na- 

4 puikių daiktų išstatyta išpardavimui ir ju visu nega- 
u ašy Ii. Bet mes užtikriname jus, kad jus užčedysite 
25 nuošimčių, pirkdami šitoje valgomų daiktų sankro-

e rūkytu, kumpius, šviežius mažus paršiukus ir visokios rūšies 
is ir visokias lietuvių farmerių dešras ir šviežius veršius, gy- 
kalakutus, žųsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe-

nius.
Įima < 
nuo L

vus
buvo tokio bargeno valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj ir pirkdami joje sumažinsite pragyvenimo lėšas.

PEOOPLES MARKET AND GROCERY CO.,
3J58 So. Halsted and 34th Sts.

ir Tqrl(9

12fh STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
:hicago, ill.

TURKIS; f

Kur Vyrai ir Overkotai 
Susitinka

Atsižvengiant į dabartinį nepaprastų vaizbos padėjimų su di
deliu pasitenkinimu galima užreikšti, kad mes rytoj busime 
puikiai prisirudfeę parūpinti Klee overkotus vlsokiomsįs kaį- 
nomis nuo $25 iki $75.

Overkotų Specialybė
Jaunų vyrų abiem pusėm segami, angštai prigulę ir ulsteri- 
nių madų; vyrų atverčiama apikakle ir kon- 
servatieji modeliai; padirbti iš vienų vilnų 
audimų, plynų :’r dailiųjų spalvų; tikrai 
stebėtinos vertybės, dabartiniam išparda
vime tiktai po

Puikus Overkotai
Geriausio padarymo: populiarieji abiem pusėm segami su diržu ir 
prigulusios formos; stulpuotos išvaizdos; ulsteriai, ulsteretai ir kon- 
servatieji modeliai; padirbti iš geriausių naminių ir importuotų au
dimų; platus pasirinkimas jauniems ir suaugusiems 
po $40 iki $75.

Lietuvos žmonės įniršta iš ba
do: serga visokiomis ligomis, o 
vaistų neturi; vaikščioja pus-į 
nuogiais, nes drabužių neturi ir 
negali gauti. Lietuvos Raudona 
sis Kryžius prašo per ašaras 
juos gelbėti. Ar mes atsisakysi
me paduoti savo broliams, se
serims pagelbos ranką? Ne. Mu
sų kiekvieno yra šventa pareiga 
gelbėti juos.

šituo darbu užsiėmė Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi
ja, sutveriant Lietuvai Gelbėti 
Draugiją (Liet. Raudoną Kry-^ 
žiu). Ir jie patįs pirmi aukavo 
šitam tikslui. Šis šventas dar
bas reikia išplatinti po visą A- 
meriką. Lietuvių Daktarų Drau 
giją kreipiasi į geros valios žino 
nes. kad sultvertumėt komitetą 
Lietuvai Gelbėti Draugijos savo 
mieste.

čia dedame patpškinimą, kaip 
darbuoties nutvėrus kdmiteto

Lietuvai Gelbėti Draugijos Ko
mitetams Paaiškinimas.

Sutverus komitetą, susideda!) 
tį mažiausiai iš penkių narių: 
pirmininko, raštininko, kasie
riaus ir dviejų kasos globėjų, 
reikia darbas varyti sekančiai:

1) Komiteto raštininkas turi 
susinešti su centro raštininku, 
Dr. A. L. Graičiunas, 3310 So.' 
Halsted St., Chicago, III., kuris'

kvitas. Visada pnisiųskite visos 
komiteto valdybos vardus ir ad
resus. ,

2) Rinkite narinius mokės, 
cius po $2.00 ir didesnes aukas 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, i

3) Rinkite drabužius kaip 
naujus taip įr senus. Skatinkite 
kiekvieną šeimyną aprengti šei
ni yrą Lietuvoj. Seni drabužiai 
turi būti peržiūrimi, kad butų 
tinkami arba pataisylini. Ęad 
surinkus daugiau drabužių iš
rinkite asmenis vaikščiot per 
stubas.

4) Komiteto kasierius išduo
da kvitas už visas aukas. Kisie
lius su kasos globėjais u įsako 
už visas aukas savo kolionijojc.

5) Visas pinigiškas aukas 
siųskite centro raštininkui išra
šę čekį ant kasieriaus vardo, Dr. 
J, Kulis. Gi drabužius ir kito
kius dalykus tegul kasierius pas 
sa\c palaiko iki tolimesniam 
pranešimui/ Už visas aukas 
prisiųstas į' centrą ccntralis ka
sierius išduos kvitas ir taipgi 
vardai ir kiek kas aukavo bus 
garsinami laikraščiuose karias 
nuo\ 1 apto. Ccntrajinis kasie
rius yra po bondsu ant $15.000.

6) Kaip greit ii susidarys ne
maža suma pinigų, vaistų ir 
drabužiu, tai tas viskas bus pa
siųsta tiesiog į Lietuvos Raudo- 3310 S. Halsted st. Chicago, III.

Neperlyjami 
Vaikams

C II IT5 AI baisus siuntinys apturėta šią savaitę; 
O 1 CJ 1 /VI ranis yra'didelis pasirinkimas iš abiejų 

plynų ir diržnolų modelių) kiek tik nori stulpuolų švarkų ir plačiais, 
atsikišusiois antlapais; gri 
$35, $40 ir $60.

Mackinaw

pasirinkimas kiek-

DYKAI vaikams — Sviediniai, dideli, plaukais iš
kimšti, šikšna aptraukti; vienas dykai prie vaikų 
siūlo, overkoto ar mackinaw — abiejose Klee’o 
sankrovose.
Neperpučiami ir neperlijamį Maekin’aw — didelis
vienoj Klee’o sankrovoj; praktingi drabužiai, kurie ištikro apsaugo
ja vaikus nuo elementų; kainos nuo $6.95 iki $15. Specialiai suba- 
toje vaikams stori nepertekami Mackinasvai, pasirenkant 
spalvą ir dydžius nuo 7 iki 18 po "

Overkotai dideliems vaikams; ilgi, nauji modeliai, $15 iki $35. Ru
siškieji overkotai mažiems vakams nuo 2 iki 10 metų; padirbti iš ži
los činčilės, su diržais aplinkui, apikaklės užsegamos po OĮCt 
smakru labai specialiai po

Vaikahis siu|ai su dvejomis kelinėmis, dydžiai* 7 iki 18, naujas mode
lis, ne vienų vilnų liet kašmirų, kurie gerai nešiojasi, 
pardavimo kaina .sulw,*'':“

Milwaukee and Ashland Avės. TW0 STORES Belmont and Lincoln Avės. Į

M

• ’i n įguls UŽ

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

KrauseValstijinisTaupymo

1341 Milvvaukee Avė., 
tankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
•'ui tas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

no j o Kryžiaus rankas Lietuvo-

Todėl dirbkime visi Lietuvos 
’ bi u< lonajatn K ryžiui.

• Su augšta pagarba,
Dr. S. Biežis, pirm.

3125 W. 38-th St. Chicago, Iii.
Dr. A. L. Graičiunas, rašt.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitč po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjislei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, I’rof.

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

TIESOS ŽODIS APIE

AKIŲ KLIŪTIS
Kada eini pas akių specialistą tai apsižiūrėk. Pa
žink ji — atsižinok apie jo vardo gerumą — jo pra
eiti — jo prityrimą. Kuomet ateinate pas mane aš 
išegzaminuoju jūsų akis ir jei reikalaujate mano pa

tarnavimo, tai aš pasakau. Aš įgijau savo Prityrimą Chicagoje per 
23 metus ir išgydžiau tultstančius ligonių nuo akių aptraukime, 
augulių, nudribusių vokų, traiškanų, žvairu akiu ir tt.
žvairas akis išgydau vi<ena pradžia be chloroformo ar skausmo.
Jei turi galvos skaudėjimą, ar kitas nervų ligas, tai liaukis ėmęs 

vaistus — jie nepagelbės — jie suteiks tik tuo tarpu palengvinimą.
Tč"! ITITPiy Nosies ligos yra kaltos netik ausų ir 

JNsJolIbo žiloms ligoms, bet dar jos kaltos dau-
ge’iui akių klinčių. Taigi pirma negu pritaikysi akinius savo 
akims, pasirūpink sužinoti, ar nėra kokios nosinės klinties. Jei 
ii yra, tai 'ją reikia atitaisyti ii- tik tąsyk taisyti akis. Daugelyje 
atsitikimų prašalinus nosies klintis akiniai būva nereikalingais.

F. O. CARTER, M. D.
Specialistas Akiu. Ausų. Nosies ir Gerklės Ligų. 

“Besisukančių šviesų iškaba”.
Valandos — 9 iki 6; Nedėldieniais 10 iki 12, 2-fros lubos. 

120 So. State St.. Chicago, III.

Vyriškų Drapaną Sargeliai 
teisingas apsiėjimas. Garantuo- 
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8/50 ir nugščiau.

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

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

R'. GCfRDON,
1415 So. Halsted St., Chcia^ų. 

įsteigta 1907



Pėtnyčia, Lapkričio ?, 1919

materiale gerove. Jie rė nebūtų sutriuškinusi des- 
'šiandie skursta labiaus, ne- potizmo jiegų centralėje Eu 

uthuanian oAiLV imkwo aUpl. Šalies ropoję ir išjudinusi darbinin
pubiished Dniiy eicept Sunday j>y industrija suirus; miestuose kų klesą kitose šalyse.
the Lithuanian News I’ub. Co„ Ine. „*^o<,nti.o aiQn.| KuOHItSt Rusijos atžagarei

. viai dabar tyko progos vėl
viešpatauja nedarbas, siau-

1 čia badas ir ligos.
Ne sacializmą atnešė Ru-' užsirioglinti ant sprando Ru 

sijai tas bolševikiškas per-sijos žmonėms, tai Vokieti- 
' versmas, o tiktai suardė jos jos-ir Austrijos darbininkai, 

__  'ekonominę sistemą ir nustu- pasiliuosavę nuo Kaizerių 
’ Sd"e°niues‘ ekonominį jos plėtojimą- jungo, jau kovoja už Įstei-

drovč, 1739 s. Haisted st;, Chicago, sj daugeliui metų atgal. Ant girną socializmo tvarkos; 
pramonijos griuvėsių dabar Francijoje ir Anglijoje dar- 
mėginama išnaujo sutverti bin5nkų klesos stiprėja die- . • V 1 • J A • 1 •

t Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

BĮ. _ Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — paitu:
Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ...............

Chlca*oj« ■—. per ne&iotojuaž
Viena kopija ..............
Savaitei ................................
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],
paėtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00 organizuotą produkcija (iš- na iš dienos; net Amerikoje 
1.83 dirbystė); bet kadangi soci- 
1alistinė produkcija įsteigti 

(nepasisekė (nes šalis nebu- 
—• vo pribrendus iki to), tni

tjs bolševikai yra priversti 
šiandie gaivinti kapitalisti
nės sistemos metodus — ir 
tai, neretai blogiausius rpe- 
todus, kurie augštai pakilu- dyti. 
siose šalyse jau yra atgyvenę --------
savo laiką; nuodalinį darbą ReiTllG. plieno 
(piece-work), .neapribotą sfręįkn 
dirbtuvės boso galią, aštrią 

-oo discipliną darbininkams ir
tt. MiimiivLAo rutina jįyuiioi\cti 11c 

_ Šitą apgailėtiną vidujinį įj^ai organizuotieji rubsiu- 
Rusijos stovį dar pablogina vja^ 0 jr darbininkų 

Į nepasiliaujanti pilietinė karė organizacijos
Chicagos lietuvių draugi- 

‘ joms gerą pavyzdį šitam da
lyke duoda Jaunų Liet. Am. 
Tautiškas kliubas, kuris 
nutarė paskirti auką strei
kininkams iš savo iždo ir pa
rengti jų naudai prakalbas 
(ateinantį utarnnką, Mildos 
svetainėje).

I Pasirodo, darbininkai šian 
iš antros pusės, užsienių vai dte jau Supranta, kad kovo- 
džios dar iki šiol, nežiūrint j® geresnį būvį ir lasvę 
visų bolševikų pastangų įgy-: Pe v^i privalo eiti išvįen, 
ti taiką, nesitaiko su jais, neatsižyelgant į tautinius 
Vos keletas dienų atgal tai- ar^a kitokius skirtumus, 
kininkai untarė dar paašt
rinti sovietinės Rusijos blo
kadą.

Prmaisiais revolucijos me 
tais Rusijos balsas buvo ga
lingas tarptautiniam pasau
lyje. Nors diplomatai sten
gėsi ignoruoti ją, bet liaudis 
visose šalyse rėmė Rusijos 
revoliucijos obalsius, ir visų 
šalių proletariatas tolyn vis 
labiaus vienijosi aplink juos, 
stodamas i griežtą kovą su 
imperializmu r kare. Rusi
jos revoliucijos įtekmė tuo
met prispyrė valdžias priim
ti (žodžiais) demokratinės 
taikos principus; ir jeigu tos 
įtekmės spaudimas butų tę
sęsi ilgiaus, jos butų tu
rėjusios taikyti prie jų ir sa
vo politiką. y _ 

i Bet kada Rusijosi' revo
liucija suskilo ir jos moralė

True translalion filed with the post- SUSmuko, tai ValdŽlOS 
> atvirai žengti 

senuoju imperializmo keliu 
Rusija, kuri buvo dveji me
tai atgal viltis ir vadovas pa 
šaulio demokratijai, šiandie

Šiandie sueina dveji ^e- yra ^i(Ižiausis j°s bėdų šal
tai nuo to laiko,’ kaip įvyko 
bolševikiškoji revoliucija 
Rusijoje. Nors ji tapo pa
daryta vardan prakilnių ir 
darbininkų klesai brangių o- 
balsių, vienok šios sukaktu
vės ne džiaugsmą reiškia pa 
šaulio proletariatui.

Rusijos darbininkai šian
die nėra laisvi. Ta valdžia, 
kuri tenai ligi šiol tebesilai
ko, yra darbininkiška tiktai 
iš vardo. Faktiškai, ji sudaro Sos> g ’umodamos rusčiu pa

vojum ne tiktai toms tau
toms, ne tiktai Rusijos atei-

Na, ar čia 
komunizmas?

12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65

S7.00
4.00

“Naujienos” jau pastebė
jo, kad šlykšti agitacija, ku
rią mūsiškių “komunistų” 
laikraščiai ir kalbėtojai va
ro prieš socialstus, neturi 
nieko bendra su idėjiškumu 
— ar tai komunizmu, ar kuo 
kitu.

Šmeižtai, kolionės, kursty 
mas aklos neapykantos 
prieš socialistus senai perė
jo pas mūsiškius ‘‘komunis
tus” visas ribas. Ir to “pei
kimo” vaisiai jau pradeda 
apsireikšti.

•Jau persiorgonizuojant L.
* S. S. 138 kiiopai (Ciceroje),* 

“komunistai” užpuolė su 
kumščiomis ant socialisto, 
kuopos sekretoriaus. O pra
eitoje seredoje “komunistų” 
būrys įsiveržė į L. S. S. 174 
kuopos (Brighton Parke, 
Chicagoje) susirinkimą ir 
spėka išardė jį.

Kitąsyk panašiai elgdavo
si Maliauskio ir Račkaus su- 
fanatzuotieji klerikalų pa
sekėjai. Dabar jau jie pra
deda kiek apsimalšinti; tad 
jų “darbą” paėmė ant savęs 
naujos rųšes fanatikai.

Tikimės tečiaus, kad dar
bininkų eilėse šite gaivalai 
taip-pat z neras prtarimo, 
kaip jos nerado ir klerikališ- 
kieji fanatikai.

su užsieniu. Daugumą savo 
energijos centralinė Rusija 
turi išekvoti karei su Kolča- 
ko, Deniikino ir Judeničo 
jiegomis, kurios atėmė iš bal 
ševikų turtingiausias pro- 
vncijas. Pirklyba su užsie
niu yra negalima, kadangi 
kelią į užsieni bolševikams 
atkirto jų priešų armijos; o

niaster at Chicago, II). Nov. 7, 1919 vėL Dradėio 
as re<hbrcd by the rci of (irt. G, 1917

Liūdnos
sukaktuves.

tnis. Rusijos pilietinės ka
rės atbalsiai, pasiekdami ki
tas šalis, skaldo jose prole
tariato spėkas. Pačioje Ru
sijoje 'oyln vis labiuas stip
rėja r ikcionieriai ir žadina 
reakci ūus palnkmus viešpa 
taujar jiose kitų šalių kleso- 
se . ? ažųjų tautų žemėse 
tarpe tusi jos ir Vokietijos 
jau at /irai veikia tarptauti
nės kontr-revoliucijos jie-

sidedančios 'tiktai iš dalies
darbininkų ir iš dalių kitų čiai, o ir vakarų Europos de 
visuomenės sluogsnių. Li- mokratijoms.
kasioji dalis visuomenės -—I lapkričio 7 d. 1917 m. du- 
didelė didžiuma •— ne tiktai vo suduotas mirtinas smūgis 
ne dalyvauja valdžioje, o ir Rusijos revoliucija. Per dve 
neturi pilietinių teisių; jos jus metus tęsėsi jos agonija 
tarpe randasi ir dauguma (kentėjimas),(atnešdama ne 
darbininkų. j apsakomų kančių milionams

Taip-pat blogai, jei ne blo žmonių. Šiandie padėtis bu 
giaus, yra ir su Rusijos žmo- tų visai beviltinga, jeigu ka

mokratijoms.

darbninkai dabar pradėjo 
didžiausią šios šalies istori
joje kovą su kapitalu.

.'Ttaig’i, nežiūrint revoliuci- 
jos nepasisekimo Rusijoje, 
darbininkų klesos progresas 
pasaulyje nesustoja. Iš šian 
die niekas negali sustab-

Strekuojančius plieno dar 
bininkus remia pinigiškai ne

Apžvalga
Už NOSIES VADŽIOJA 

DARBININKUS.

Musų suanarchstėjilsieji “ko
munistai^ dar vis neišsižada pre 
tenzijų prie Markso pasekėjų 
vardo ir dažnai mėgina ištrau
komis iš mokslinio socializmo
nčiiLs, prirodinūdaiųi, kad jie 

(komunistai) esą tikri socializ
mo principų’apgyncjai.

Tokį šposą daba> mėgina iš- 
kiršti vienas “Laisvės“ editoria- 
lo rašytojas. Jisai paima vie
ną Engelso rankraštį, pagamin
tą 1847 m. ir atranda, kad šis 
mokslininkas jau tuomet pasa
kė tą pačią nuomonę apie so
cialistus, kurios šiandie laikosi 
komunistai. Engelsas, girdi, su
rado tris sroves tarpe socialistų, 
ir iš jų visų pripažino tik vieną 
pusėtiną o kitas dvi — niekam 
netikusiomis. Lygiai taip, ma
tai, dabar elgiąsi ir komunistai, 
kurie dešiniuosius socialistus 
skaito “atžagareiviais“, vidurie- 
čius “buržuaziniais socialis
tais“, o kairiuosius - “dar ne
pilnai susipratusiais“.

Paduodame čionai ištraukas 
iš Engelso rankraščio apie tas 
tris socialistų srioves. Apie at- 
žagareiviškuosius sociailstus 
Markso draugas tarp kitko ra
šo :

Pirmoji socialistų klesa su
sideda iš šalininkų feodalės ir 
patriarchalės draugijos, ku
riuos kasdien vis veda prie iš
nykimo stambioji pramonės 
ir pasaulinė prekyba ir jų pa
čių sutveria buržuazine drau
gija. šita socialistų klesa iš 
visų dabartinės draugijos blo
gumų daro tą išvedimą, kad 
feodale ir patriarchale drau
gija turi būt vėl sugrąžinta, 
nes ji buvo liuosa nuo šitų 
blogumų, 'riesioginiu ar ne
tiesioginiu budu visi jų dės
niai siekia prie lo tikslo, ši
ta reakcionierių socialistų kle
sa, nepaisant į tai kad ji pa
viršutiniai ir dalyvauja prole
tariato eilėse, lųįa karčias a- yra visa Nepriklausomoji Sočiai apeliuojama į anglų kareivius, kauto patvarkymas.

____________ ________ {_________________ ____ _
Aaras dėl proletariato labo, demokratų partija Vokietijoje,' Atsišaukime kalbama apie seka- 
visuomet bus energingai ko- Socialdenuikratų partija Švei

carijoje, Socialistų partija Ame
rikoje, I(Olandijoje, Francijoje 
ir tt.!

Pagalios
“kairieji“
“Laisvės”
pat, kas Engelso aprašyme “de
mokratiniai socialistai.“ Tie

• 11 v « . e • e •*■!• »****

Abelna nuomonė tarp Balco 
lonos darbininkų ir socialistų 
vadų yra ta kad lokautai neat
neš pageidaujamų rezultatų, 
kadangi fabrikantams trūksta 
vienybės.

mus dalykus:
Kareiviai informuojama, kad 

Glasgofvvo profcsi/uų sąjungų 
kongresas griežtai pareikalavo 
valdžios atšaukti iš Murmans
ko pakrantės anglų kareivius. 
Priešingame atvėjyj, profesinės 
sąjungos šauks specialį kongre
są, kur bus svarstoma priemo-

Apie buržuazinius socialistus
Engelsas sako:

Antra socialistų klesa susi
deda iš dabartinės draugijos 
šalininkų, kuriuose blogosios 
tos draugijos pasekmės iššau 
kia baimę, kad net ta pati j “demokratiniai socialistai,“ kaip+nės apie valdžios išpildymą jų
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trečioji srovė — 
socialistai, kurie 

nuomone, ^esą tas
Partijos Žinios

patiriame iš Engelso rašto, tidraugija neišsiluikys. Todėl 
šita socialistų klesa stengiasi kėjo, kad reformomis galima 
užlaikyti dabartinės draugi-1 prašalinti neturtą ir kitus da- 
jos pamatus, reiškia m pačią bartines visuomenės blogumus, 
dabar blogumus. Tuo tikslu Taigi išeina, kad “karieji“ šo
ji siūlo grynai labdaringas cialistai irgi tiki į tai! Kaip čia

reikalavimų.
Paskui kareiviams pranešama

priemones, kuoplačiausias re 
formų sllstcn^'is, kurios, po 
priedanga perorgan izavimo 
draugijos. privalo, užlaikyti

tus, reiffiia pačią dabartinę 
draugiją. Prieš šituos buržu- 
azinius socialistus komunis
tai taipgi privalo energingai 
kovoti, nes jie dirba komuni
stu! priešams ir gina tą drau
giją, kurią komunistai nori 
nuversti.
Toliaus seka trečiosios socia

listų srovės charakteristika:
Galop, trečioji socialistų 

klesa susideda iš demokrati
nių socialistų, kurie, kaip ir 
komunistai išdalies geidžia re 
formų, tik skaito jas ne laip
sniais prie komunizmo, bet už 
tenkamomis priemonėmis pa 
naikinimui neturto ir visų ki
tų dabartinės draugijos blo- 

•> gumų. šitie demokratiniai 
socialistai yna arba proleta
rai, dar nepilnai supratę sa
vo klesos pasiliuosavimo iš
lygas arba atstovai smulkio
sios buržuazijos, kurios rei
kalai, pirm pasieksiant demo
kratiją ir iš jos paeinančias 

* socialistines priemones, dau-

senni tasai socialanachistų orga
nas vadino patį save- “revoliu
cinio “kairiojo“ socializmo išrei 
škeju. o šiandie jau jisai aiškina, 
kad •‘‘kairieji“ socialistai tai tik. 

rilormininkai, ncpripažįslantįs 
reikalo daryti visuomenės per- 
versnią įvykdiniiRtii socializ
mo!

Taigi matome, kad tas Engel
so aprašymo taikymas prie da
bartinių socializmo srovių neiš
laiko ne mažiausios krtikos pa
lytėjimo. Ir nenuostabu: Engei 
sas juk rašė apie socializmo sro 
ves, kurios buvo 70 suviršum 
metų atgal — pirm atsiradimo 
mokslinio socializmo, pirm atsi
radimo socialistnio judėjimo 
darbininkų miniose, pirm su
vienijimo darbininkų judėjimo 
su socializmu!

r -X
Engelsas išreikšdamas darbi

ninkų klesos siekimus, dėlto ir 
apskelbė kovą to laiko socialz- 
mui, kad jisai buvo tuo laiku 
visai ne tas, kas šiandie: jisai 
buvo buržuazinių arba net feo
dalinių elementų idėja. Nejaugi 
tie “Laisvės” gudragalviai nė 
tiek neišmano? Nejaugi jie ne
žino nė to, kad Marksas ir1 En
gelsas suvienijo socializmo 
mokslą su darbininkų, judėjimu

kaip ir proletariato. Tokiu bu 
du, vieįo veikimo momentuo
se, komunistai galės tarti su 
demokratiniais socialistais ir, 
abelnai laikinai galės su jais

tiku kol tie socialistai nepar- 
siduos buržuazijai ir nepra
dės atakuoti komunistų, 'ra
čiaus tokis bendras veikimas 
nei kiek nesipriešins svarsty
mui skirtingumu pažiūrose.
Taigi šitos trįs socialistų 

“klesos” pasak “Laisves,“ yra 
tas pats, kas “dešinieji“ “vidu
riniai” ir “kairieji“ socialistai

kuris turi bent kiek
nuovokos apie socializmą ir 
jo istoriją
t i, kad tokia pasaka yra didžiau

gali lengvai supras-

“L.“ lygine dešiniuosius socia
listus piie tų “reakcinių socia
listų,“ apie kuriuos Engelsas ra
šė, kad jie yra “šalininkai feu- 
dalės ir patriarchalės draugi- 
jos.’\ Bet kur-gi šiandie yra to
kių socialistų? Scheidemannas, 
Russelius ir Spurgas galima vi
saip kritikuoti, bet sakyti, kad 
jie nori feudalės (t. y. viduram
žinės) tvarkos su karaliais, ari
stokratijos viešpatavimu, a- 
matų cechais ir tt, — taip sa
kyti gali liktai iš proto išsikrau
stęs žmogus. Socialistų tarpe 
(net ir pačių dešiniausiųju) nė
ra tokių, kurie stotų už feuda- 
liznio tvarką. Kai-kurie jų dau- 
giaus ar mažiaus remia buržu
aziją, ir todėl jie yra artimi bur- 
žuaziniems liberalams; bet mai-

savo mirties vadino save socia
listais, o ne komunistais, ar kaip 
kitaip!

Vienok, mėgindamas pavarto
ti Engelso vardą dabartinių 
“konųmistų“ nesąmonių patei
sinimui, “L.“ rašytojas nepasi- 
junta, kaip jisai to mokslininko 
žodžiais sumuša save. Tik žiū
rėkite: Engelsas, kalbėdamas 
apie to laiko “demokratinius 
socialistus“, nurodo kad jie 
reformomis ketina prašalinti vi 
sus visuomenės blogumus, kuo
met komunistai skaito jas tik 
laipsniais prie komunizmo. Iš 
to aišku. kad to laiko koinuiūs- 
tai (kartu su Engelsu ir Mark
su) stojo už reformas, skaity
dami jas “laipsniais prie komu
nizmo.“ O šių dienų “komuni
stai“ visai atmeta reformas.

Be to, Engelsas sako, kad 
“viešo veikimo momentuose“ 
komunistai gali tarties su “de
mokratiniais socialistais.“ Tie 
gi “demokratiniai socialistai,“ 
kaip jau minėjome, buvo net ne 
darbininkiška srovė. O kokios 
taktikos laikosi dabartiniai ko
munistai? Jie ne tiktai atmeta 
visokią sutartį su demokratija, 
bet skelbia griežtą kovą net ir 
grynai darbininkiškoms, socia- 
Itstiškoms partijoms.

Taigi šių dienų, “komunis
tai“ eina visai ne tuo keliu, kaip 
mokslinio socializmo steigėjai. 
Dengdamiesi Markso ir Engelso 
autoritetu, jie stačiai apgaudi
nėja žmones.

lišką pavergimą Indijos.
Be to, suteikiama kareiviams 

informacijų, kodėl rugpiučio 16 
dieną liko pašalintas iš Archan
gelsko pulkininkas Sherwood 
Kelly, V. C., C. M. G., IKSO. Prie
žastis pasak atsišaukimo, buvu
si Ui, kii<l pulk i u i likus pi-ieSiuo- 

si tojimewiun laikymui karei
vių Rusijoj. Daugiau lo, jis pa
rašė savo draugui laišką kuria
me “griežtai pasmerkė šiauri
nės Rusijos veikimą.”

Skyrius, kuriame kalbama a- 
pie tą nuotikį, baigiasi šiais žo
džiais:

“Anglijos kareiviai, neapleis
kite pulkininko Kelly. Jis pasi
elgė taip, turėdamas omeny] 
jūsų gerbūvį ir laimę biednųjv, 
badaujančiųjų Rusijos žmonių. 
Pulk. Kelly’s kritika žaibo grei
tumu aplėkė*visą Angliją; dau
giau tokios kritikos ir jus atsi
dursite namie greičiaus, negu 
manote.”

Sekamas skyrius kalbą apie 
William C. Bulitto. liudijimą 
Jungtinių Valstijų Užsienio Rei
kalų Komitetui. Anglų karei
viams su teik huną žinių apie 
Lloyd Georgeo pasikalbėjimą su 
Bullittu ir jo griežtą užsiginimą 
Žemutiniame Bute, kad Bullitt 
pargabenęs nuo Sovietų valdžios 
taikos pasiūlymą.

Šalę paduodamųjų faktų yra 
apeliacija į kareivius, kad jie 
darytų visa, kas galima, idant 
privertus savo valdžią grąžinti 
juos tėvynėn. Sekamas paragra-

“Mes prašome jūsų, Anglijos 
kareiviai, tverties darbo išgavi
mui sau liuosybės. Valdžios pa
dėtis svyruoja nuo nuolatinių 
smūgių, bet nereikia sustoti tol 
kol ji galutinai nenusileis. Pa
dėkite mumis darbus dirbti, i- 
dant išgelbėjus jūsų gyvastį ir 
laimę o taipgi gyvastį ir laimę

Remsite mus tol, kol Westmi- 
nisterio pinigų maišai neteks 
galios.

“Bosija privalo pasilikti ru- 

sains; tegul jie tvarko savo rei
kalus ir renkasi valdžią. Angli
jos kareiviai, pagalvokite 
tai ir veikite.“

apie

KANADA.
Toronto. — [Mokytojai 

šiasi streikuoti]. Prince Ethvard 
Islande, mažiausioj Kanados 
provincijoj? mokytojai kalba a- 
pie paskelbimą streiko. Ir tame 
nieko nėra nuostabaus. Kaip ir 
viso pasaulio mokytojai, jie gan 
na stačioje ubagiškas algas. Pe
reitą metą jie įkūrė uniją, o 
dabar kalba apie streiko paskel
bimą.

Kuomet Islando miestų mo
kytojai gauna nuo $625 ligi 
$1,300 metams, tai sodžių mo
kytoj a mš — vyrams mokama 
nuo $200 ligi $540, o moterims 
tik $221 — $37(5.

ruo-

šyt liberalizmą su feudaiiz- Pasaulio Darbi ui n ką 
nio gynimu — tai jau tik yra f i j • ••
perdaug net ir “Laisvės“ “lite
ratai! ns.“

Toliaus. Tas socialu narchis- 
tų organas pasakoja, kad “vidu- 
riečiai“ esą ta pati “socialistų“

Judėjimas.
True Irnnslalion 1Hc-rt"wilh the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 7, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA.

Stockholm. — [Bolševikai ve
da propagandą tarp Anglijos

kad ji nenori panaikinti dabar
tines visuomenes pamatus, o 
vien tiktai geidžia pataisyti ją kareivių]. Tuo laiku, kada An- 
“lahdaringomis priemonėmis“. Į glijos darbininkai vis labiau ir 
Na, ar tai ne juokai? Tarpe vi- labiau pradeda reikalauti, kad 
du piečių socialistų įžymiausis y- 
ra Kautskis; iš jo rąstų viso viai, bolševikų i , v, 
svieto socialiu mokinosi su- deda visas pastangas paskleis- 
prasli sooialės revoliucijos ide- ti tarp anglų kareivių Murnian- 
ją< - o dabar pasirodo, kad ji- sko pakrantėj apie Anglijos vai-
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butų atšaukta iš Rusijos karei- 
propagandistai

ŠVEICARIJA.
Bern. — [Socialistai 

43 vietas Parlamente], šveica-1 
rijos Nacionalėn Tarybon arba 
Parlamentini išrinkta keturis

šalies Socialistų Partijos Cen
tro Valdybą, 220 S. Ashland 
Boulevard, Cliicago, 111. — Otto 
Brnnstetter, Nncionalis Sekreto
rius,

J VISUS SOCIALISTUS.

Draugai! Ligi įvyksiant So
cialistų Partijos konvencijai Chi 
cagoje, daugelis socialistų svy
ravo ir šiap ir taip, negalėda
mi nuisprę*!!, kas daryt. I'rak- 

cijų ginčai daugeliui buvo taip 
nemalonųis, kad jie beveik visai 
pasitraukė nuo aktyvaus daly
vavimo partijos veikime. Kiti 
vėl, ir tai ne dėl savo kaičios, 
pasijuto nebeesą partijos narių 
eilėse ir, kad vėl joje pasilikus, 
turėjo išpildyti tam tikras apli
kacijas^ ko, jų nuomone, jiems 
visai nebūtų, reikalo daryti. Dau 
gybė gi kitų laukė nacionalės 
konvencijos ir jos sprendimo.

Paskutiniame savo susirinki
me valstijos pildomasai komite
tas svarstė dalykų padėtį ir, kad 
pašalinus visokius nesusiprati
mus dėl priklausimo partijon 
tų narių, kurie laikinai buvo pa
silikę kaip ir už jos ribų, nutarė 
paskelbti štai ką: Visi tie liuo- 
sieji ir norintįs toliau pasilikti 
partijoj nariai nereikalauja pil
dyti Lšuyujo nė jokių aplikacijų 
nė jokių pažadų. Visa, ką jie tu
ri daryt, idant kaip buvus taip ir 
pasilikus partijos nariais, tai at
vykti į savo kuopos ar savo lo- 
kalo susirinkimą, užsimokėti vi
sas užvilktas mokestis ir tapti 
išnaujo įrašytiems j tos kuopos 
ar vietos ni'gan izaci jos narių

Draugai! 
roks laikas 
turėjome pakankamai laiko ap
svarstyti ir apverlinti visuš dar
bus, kokių konvencija nuveikė. 
Jos rezoliucijos, jos principų de
klaracija, partijos manifestas, 

jos proponuojamns industrijos 
biuras, etc., visa lai reikšdina to
kia griežtą ir radikalę Socialis
tų Partijos poziciją, kokios ji 
niekad diir nebuvo užėmus.

Kas mums bereikia dartyi, tai 
tik veikti, idant tą savo parti
jos programą vykinus.

Ne laikas dabar 
tams tarp savęs
ir skaldytiems, kuomet 
sas ir O‘Hare, ir I 
kitų musų draugi’, 
kalėjimuose ir kenčia 
persekiojimų.

Konvencija jau ge- 
kaip pasibaigė. Mes

vaidylies
Dcb- 

tukstančiai 
į uždaryti 

visokių

menkų 
kivir- 

visą socialistinį
dalykėlių asmeniškais 
čais trukdyti
progresą.

Mes todėl atsišaukiame j jus, 
.draugai, ragindami, idant atimu 
jintumėte savo socialistinį vei
klumą ir kviesdami atgal į So
cialistų Partijos darbininkų ei
les. Walter M. Cook

Redakcijos Atsakymai į
Menki Dūdai. Nedėsime. 

Vięna, apie tą vakarą jau bu>o 
rašyta Naujienose; antra, kiltų 
nereikalingų ginčų ir užsivari- 

laimėjo nejinui.

rys Pai^ynente nųižunią, 
randasi viso 18!) deputatai.

kur

ISPANIJA.
Madridas. — [Delei lokautų 

darbininkai dirba tik šešias va
landas dienoj]. Kadangi darb
daviai pradėjo praktikuoti lė

Kazimieras Gugis
4

Veda visokius re įkalus, ka ip kr Irvinai iškuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofbas:

3323 S. tialstefa' SU.
Ant trečių luuų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą#:
U? 0. Deartorn St. 

1111-13 Uni'.y Bldg.
Tel. Centrui 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
MarshalJ Field Arinei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
■ ■■ 4 —..............

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonus West 6126

tų darbininkai nusprendė dirb
ti lik šešias valandas dienoje. 
Tai daroma prisilaikant jstaty-1 
mo, km'is duoda darbininkams' 

i naujo dar- • 
išleista lo.

sai esąs tiktai “labdarys,” no- džios anti-rusišką veikimą. Ka-jino, kuris duoda d 
rintis, kad amžinai pasiliktų ka-'rtais atsišaukimais skleidžiama Į progos susijieškoli 

Murmansko pakrantėj, kuriame l)o, kuomet tampapilalizmo tvarkai “Labdariai“



Lietuviškai kai

Iš lenkv pafrontės

visuose skyriuose

Chesterfieldiniai

KOTULaiškai iš Lietuvos

Silvertonai

1806 Blue Island Avenue kampas 18 gat1800 iki

Veliūrai

$76.50 $57.50

šimtai ge
pamuš.

udrus senelis. Jh 
dangaus ženklus 

vieną

Subatomis uždarome
6 vai? vakare

Kotai 
arba diržuoti

Visais kitais vakarais 
5:30 vai. vak.

VIETA BRIGHTON PARKE, NETOLI NUO 
DIRBTUVIŲ. ATDARA KOŽNĄ DIENĄ IK

yra tikras užčėdinimas, daugelis jų yra beveik šįos dienos didžiumine 
_ ’ i — labai piiiii sandeliai ir labai specialus kanos.

Didelis įvairumas kailiu pamuštų overkotų kainomis 
nuo $29.50 iki $125. \

Atdara Nfedėl 
dieniais iki 
piety.

mi lenkuojantieji.
Rugsėjo 20 d.'apsilankiau Aly 

tuj. Pasikalbėjęs su apskrities 
tarybos pirmininkų, gydytoju ir 
kitais valdininkais, sužinojau, 
kad jie jokiu budu negalėję iš
prašyti komendantų, kurs atvi
rai bičiuliavęs su lenkais/ Len
kų legijon iečiai lankydavęs! pas 
komendantų kasdien. Žmonės 
pradėjo piktintis, pradėjo kalbė
ti, kad komendantas parduos 
mus lenkams, kaip buvo parduo 
ta ir Butrimonyse 
gėrę, prisipirkę v 
lenkai parjodavę Danguosiu! ar 
Butrimonysna.

Pradėjo žmonės kalbėt, kad 
)xT musų komendantų lenkai 
paperką ir Kaune musų štabo 
aukštesnius karininkus.

Siuntom kelius kart Kaunan 
delegacijų, davėm prašymų mi- 
nisterių pirmininkui, štaban, bet 
atsakymo nesulaukėm. Paga
liau, netekę kantrybės, nutarė 
visi valdininkai pasiduot dimisi- 
jon, jei nebus pakeistas komen
dantas. Pranešė, apie tai tele
grama aukštesnei valdžiai. Da
bar komendantas išvažiavęs yra. 
Bijo, kad vėl negrįžtų. >

Dar turi daug vargo su aps
krities milicijos vadu. Seimelis 
jau kelius kart pareiškė, kad bu
tų jis, už palankumų lenkams.

Diržuoti, Juosmenine Siūle ar Plyni Kotai 
Grynų vilnų juosmeninine siūle overkotai mėlyni ir pilki ševiotai • 
taipgi plynai žali chisterfieldai ir ulsteriniai kotai gerų maišytų audinių 

pino k i n)imo drabužiai; plynos ar ulste-
rinės apikaklės, kurios yra atverčiamos; pu- įĮ įį tZfi B 
šiai ar perdėm pamušti; dydžiai 33 iki 48. E t >ir
Pasirenkant overkotų savaitėj, specialiai M V E
tiktai po JfaaL ------- ----

$25,000 vertės overtų žymiai numažintomis kainomis-
Ant kiekvieno Xabu 

Pirkite dabar kol yra dvi

Turgaus kainos pakilo 
nuo to laiko kaip mes bu 
vonję supirkę musų dab 
artini sandėlį. Bet mes 
uepukdlėMio iuusų kiliau 
ir jus galite pasinaudoti 
tuoini kol dabartinio san< 
lėlio išteks.

Ulsteriniai
Padarymas jauniemsiems 
Iusios formos, paspalaidžiai 
ankštai pritaikytomis perpetėmis, ankšto
mis apykaklėmis. Overkotai, kurie priduoda 
žmogui pritinkamų išvaizdą. Dydžiai 33 iki 
12. Pnikųft-kolai prieinamomis kainomis 
Pasirink overkotų savaitėj po

Kasmetinis nuotikis čia
Specialiai pirkiniai, prie kurių mes prįdejome mažne kiekvienų kotų musu sandėlio 
žio /’" x 1"“ vv‘” • ’ • ........ -----
gubas patogumas

Reikalai mane privertė būti 
daugelyje lenkų pafrontes vie
tų. Susidurdamas su valdinin
kais ir šiaip žmonėmis patyriau, 
jog nemaža yra musų valdinin
kų tarpe atvirų lenkų šalinin
kų. Ir vietiniai žmonės kalba, 
kad tokie valdininkui sunku esu 
nuverst, skundų ant jų paduotų 
Kauno valdžia neišklausanti. 
Greičiau, anot jų, ištiriami tie 
skundai, kuriuose skundžiama
sis nurodomas esąs palankus 
bolševikams, social-revoliucio- 
nieriams ir 1.1. ,nors tie skundai 
butų ir pramanyti. Bet jau už 
parsidavimų lenkams nereikia ir 
mėginti skųsti 
neatkreipianti domės

Mes atkreipiame atidą 
Į musų puikų išdėjimų 

vaikų siutų ir overkotų, 
vaikams nuo 3 metu am
žiaus augštyn prieinamoi 
uis kainomis.

Kiekvienas siutas ir < 
jverkotas suaugusiam ar 
jaunam vyrui musų sank 
Tavoj yra tikiu bargenu 
trjj'i kaina, o jų yra šimt 
ų šimtai pasirinkti 

$25 $30 $35 $40 
$45 $50

Mokykla kirpimo ir 
siuvinio atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš pelrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėcla- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatų pasaulyje, 
neš dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypališkai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Ilalsted St., Chicago.

Sunkiausia 12 uncy materija kotams; lik puikiausia grynai vilnonių 
gijų rūšis yra vartojama, vilios nuo tų avių, kurios nesibijo šalčio. Pa
siuvimas tai)) pat geras kaip ir materija. BKMV pa
Didžiai vyrams visokių didumų. Pasirink 4® “Jr g S 
overkotų savaitėje, specialiai tiktai dabar- S
liniame išpardavime liktai • - ■Mtį1 —_____

Atdara Utar- 
ninko, Ketve- 
rgo ir Suka
tos vakarais

Yra net išsidirbusi nuomonė 
pas vietinius žmones, kad pa-

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolcgijon trum
pu laiku. Mos taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbų nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klest).
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti. ,
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milvvaukee Avė.

KOTAI
sidabru pavilktas veliūras 

ar silvęrlopas; -ruonio ar ply
nos gelumbės apikaklė; įvai
rumas naujų ir paprastų spal 
yų; pamušti perdėm sa'llynu 
pardavimo kaina.A

Jei Rūpinatės Ateitimi Tai Pirkite žieminius 
Siutus ir Overko- 

tus Dabar

Nekirpta Bolivij
Gražus kolas geros rūšies grynų vilnų nekirpl 
satinu pamušta perdėm; didele ruo- M 
ninė. apikaklė; stulpiiolas užpakalis; J|| gj| 
dideli kišenių i aptaisyti 
šiame išpardavime tiktai

Seniau jis, bolševikants atė
jus, buyo pabėgęs iš savo namų 
Kaunan, ir tuo metu jų turtą 
buvo paėmę kai kurie kaimy
nai. Kada pasišalino bolševikai, 
jis sugrįžo iš Kauno jau kaipo 
L’Ienos milicijos vadus. Nesma
giai jautės jo turto užgrobikai. 
Kad nuo jo išsigelbėtų, jie pa 
duoda skundą, kad jis esą dar 
prieš bolševikų atėjimą, dar 
esant vokiečiams Salgudiškio 
ap., kalbėjęs prieš Tarybą. Ji 
tuoj patraukė atsakomybėn ir 
atstatė nuo vielos. Vaikšioje 
dabar po miestelį suvargęs bu
vusia Merkinės valsčiaus viršai 
lis. Lenkai neduoda jam grįž 
Ii namon, nes norėtų jam at
keršyti už jo agitavimą prieš 
lenkus. Kelintas mėnuo jis niu 
kur negali gaut vietos, nors žino 
gus sumanus ir inteligentiškas 
Žmones sako, kad griežtai nusi
statau tiems prieš lenkus vietos 
neduodama.

Būdamas Ukmergėje turėjau 
užeiti į miliciją. Priėjęs prie 
milicijos namo išgirdau lenkis 
ką mijicijantų kalbą.

dirviniuose suėjau kun. Vir 
bickį. Paklausus man, kaip si: 
valdžia, jis atsakė, kad jam vis 
lygu, kuri bus valdžia ar lenkiš
ka ar lietuviška ir skubiai bėgė 
lošt kortomis pas lenku, komen
dantą. O lenkai tą dieną ruo
šės. išvyti musų komendantą iš 
Širvintų, šašuliuoso kaž koks 
lenkpalaikis, dar lietuviams 
esant, prikalbėjo viešai prisira- 
šyt prie lenkų, ir jo lietuviai ne
areštavo, o šiandien jisai su 
Danskais pirmasai lietuvių smau 
gikas. Jiems legijonai duoda 
pagalbą. Visa pafronte per daug 
apsodinta lenkiškais gaivalais. 
Kur labiausia turėtų būti valdi
ninkais ištikimi lietuviai, ten 
statomi lenkų draugai, kurie 
paskui daug visokių šunybių pri 
dirba [“L. Uk.”J A. Keleivis.

Ulsteriniai
Padirbti iš grynai vilnonių audimų; plyni, pusdiržiniai 
aplinkui modeliai u taipgi c besterf leidiniai overkotai su tos pačios ge 
liuobės ar aksomo apikaklėmis 
rų petrinų ir spalvų pasirinkimui
Ii ketvirta dalis, pusiau ir perdėm, dydžiai 
vyrams visokio didumo. Overkotų savai
tėj tiktai po

Abiem Ptisiem Segami Overkotai
šitų overkotų ypatybe yra šiluma, smagumas ir išvaizda. Gelumbės 
yra grynų vilnų ir storas; viena ar abiem pusėm segamos, prigulu
siais pečiais, ulslerinio ar palaido padary- ...
mo; aksomine, plačia ar atverčiama apika- įj g
kle. Puikus surinkimas spalvų, ifarp jų yra S W m Q 
pilka, žalio, žila ir mėlyna. Pasirink over- į________
kolų savaitėj po MM ------------

MŪRINIS NAMAS, 5 j 
ELEKTROS ŠVIESA IR GAZO ŠVIESA 
TURI BŪTI PARDUOTA TUOJAU LABAI PIGIA
KAINj
CRAN
NEDĖLDIENIAIS.

ROBIN BROS., 
3804 SOUTH KEDZIE AVENUE, CHICAGO, ILI

TKL. McKINLEY 5153.
_— --------------- —   ■■ — - ------ —■—————

KOTAI
— labai gražus modelis kup- 
ranugario vilnų gelumbės; pa 
dirbti su didėlėmis juodo o- 

oposumo apikaklėmis; gilėto 
šilko panuišulus pevdčoi; pur 

^^^..'../kviiiH) kaina

• .Nepaprastai dailus kolai pirš'Jnimo žomšo veliūro; didelė 
naiitralė rakupo šalikiiu“ apikaklė; w .g™.
pilnai sustulpuota užpakalis; pi‘ap- Ja H

'•/m iauli kiš(‘uiai; pamuštas peniem sa- ffu CTb
lynu; šiame specialianke išpardayi-f^| M H W Į 
lite liktai pp W B W U

Halsted,14~&Libe
“Nueik nuo numinto tako

PARDAVIMUI DVIEJŲ GYVENIMŲ
IR 6 KAMBARIŲ FLATAL
/ L . ZZ/-, SKLEPAS

Iš Akmenės, Mažeikių apskr.
Kaso Pranas Juknevičia savo 

broliui Chicagoje:
Brangus mano broleli! Gavo

me jau nuo jūsų trejetą laiškų, 
širdingai ačiū. Praslinko penki 
metai tokių audrų, kur svietas 
krito kaip muses, kilus išblaš
kė po visą pasaulį, kili bėgdami 
tėvai pametė vaikus ant kelio, 
kiti tarp saldotų. Daugybės bė
gančių iškriko, vyrai su savo 
žmonomis nebegalėjo susirasti; 
kilus bėgančius vokiečiai apsiau 
tė ir išmušė sykiu su karei
viais. O mes, vieni būdami 
Aiiįerikoj, kiti pagrįžę iš gilu
mos Rusijos į savo tėvynę gir- 
džiamės esą sveiki ir gyvi. Ar 
bėgai būt didesnio džiaugsmo? 
Tik -Vitaia nelaime: mirė musų 
senelis Jokūbas Juknevičia 
duok jam vielos augšlybėse. Tai 
buvo labai j 
žinojo visus
Papasakosiu vieną atsitikimą^ 
Kaip prasidėjo šita pasaulinė ka 
re (tai buvo ką-lik man parva
žiavus iš Amerikos), į antrą 
dieną buvo pašaukti pirmieji ka
reiviai. Po poros savaičių už
ėjau pas muši' tlędę Jokūbą pa
sišnekėti. Jis man ir sako: “Ži
nai ką, sūnau? RasiejiA Vainą 
pragrajįs!” “Kur’, sakau, “dė
dė taip sapnavai?” “ncsaiinavau, 
sūnau. Praeitą naktį mačiau 
žvaigždę ant dangaus. Ji pakilo 
iš Vokiečių žemės ir nuėjo ant 
Rygos, o tenai ji išsiplėtė. 'Tai

Gražus motelis merginoms; padirbti iš poĮJu'lerio silvertoni- 
nio veliūro; pusiau augšlos juosme- 
ninės išvaizdos; ruoninė apikąklė; g® g*
palaidas užpakalis; įeverykinio šniu- 0 Mh B ■
ro diržis; pamušti perdėm gėlėtu sa-■ Ę B '
*y»». O a m U? O

NAUJIENOS, Chlcagfl 
Ij, U j .............. ■■■■— ■

pašalintas. Jis tap pat bičiuliiio 
jas su lenkais, giminiuojas su 
Butrimonių klebonu, kurs atvi
rai iškeikė lietuvius bažnyčioj, 
verčia prisiraŠyt prie lenku, 
skundžia Iii tuvius lenkams, man 
dagus tik su lenkais ir 1.1. Nei 
seimelio reikalavimai, nei žmo
nių pranešimai, nei nurodymai 
faktų niekas negelbėjo. Jis 
kaip buvo vadu, taip ir yra. li
tų, kurie yra lenkams palankus, 
jokiu budu negalima nuversti.

Ir kada jie man kalbėjo apie 
lenkams palankų milicijos vadą, 
prisiminė man kitas milicijos 
vadas, tikrai lietuvis, griežtai 
nusistatęs prieš lenkus ir neduo
dąs jiems nieko išvežti lenkų 
pusėn.

ir Plyni Kotai
pusiau diržuoti, aplinkui diržuoti, prigu- 
ilgi ir vidutinio ilgumo kotai; augštomjs

R.00
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

reiškia, kad vokietis rusk j su
muš”. Ginčijomės ilgai, ale dė
de sako man: “Kad tu ir Ame
rikoj važinėjęs, bet tiek duonos 
nevalgęs, sunaii, kiek aš. Žinau, 
kad ruskis vainą pragrajįs“. — 
Taip gudrus jis buvo!

Brolis mane nustebinai kad 
dar neženotas. Nejaugi lauki 
iki Lietuvon sugrįši? Bet bro
lau, labai daug Lietuvos mer
ginom# nesitikėk. Jei parva
žiuotum į Akmenę ir išgirstum 
visą, tai nusigąstum. Ne tik mer 
ginos, bet ij> moters, kurių vy-' 
rai buvo paimti kariuomenėn, 
visos tur nuo vokiečių po vaiką, 
kita ir po du. Negalėčiau pa
sakyti. kuri moteris ar mergina j 
nebuvo vokiečio dėvėta -■- taip 
bent miestelyj; kaip yra sodžiu
je, negaliu pasakyt. Jeigu vo
kietis norėjo gyventi su kuria 
nors moterių, o jos vyras buvo 
namie, tai vyrą išsiuntė į Vokie
tiją ir vokietis gyveno su jo mo
terių. Taip tai dėjosi pas mus 
Lietuvoj.

Jeigu pabustų iš amžino mie
go musų senelis, tai papasako
tų geriau naujienų, bet mes jas 
priaugom ir mums jos rodos ne
be naujienos. Jas bent iš dalies 
žinote ir jus. Musų brangi tė
vynė buvo pagauta į sūkurį bai
siausios audros; ją draskė ir plė 
še kaip įdūkęs Afrikos tigras 
sugavęs kokį žemės gyvūną. Bai 
sus ir nuožmus vokiečių mili 
turizmas čiulpė paskutinį ihusų 
kruviną prakaitą per penkerius 
metus, o ir dabar dar, kaip le
vas uždarytas geležies tvarte, sei 
les rįja į Lietuvą žvalgydama
sis. Bet lietuvis, tas tamsus 
žmogus, kyIriai akį primerkęs 
rokuoja: “kaip jau bus taip, bet 
lietuvis nepražus: vieną sykį pri
sieis, kad užsirysi.“ Taip, bran
gus broliai, suvarginti esam la
bai nuo visų geradėjų: ir nuo 
vokiečių, ir nuo bolševikų, ir 
nuo kitų užtarytojų. Lietuvos 
žmoneliai kenčia. Butų labai 
geni sulaukus kokios-nors pa
šalinis, esam labai bėdni, labiau 

w šiai drabužiais ir batais.
Akmenės žmonių karės lau- 1 

k uos mažai tėra pražuvusių; 
tarp negrjžtančių iš vokiečių ne

ita Kraut /€ Įsigijo Užsiti įėjimą
>les įveriame vardų ir istorija sankrovai su 40 metu vardu 

ir istorija. To vardo apsaugojimas yra liek pat svarbus kaip 
ir pridčjiipas prie jo. Palaikymas tos istorijos nesutepta mums 
tiek pat rupi, kaip ir pasiekimas naujų ženklų. Teikimas už- 
ganėdinimo yra musą sargyba — ir jūsų!

4
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Overkotai==Tukstandais==Jie

Visi Puikus

Motery -- Akyiiausių Spren 
dejų Vyry Drabužiy

S

kios priežasties negrįžta, neži
nome. Bobrauskiukų vienas yra 
nelaisvėj, o apie antrą žinome 
tiek, kad išvažiavo į Sibirą; ki
ti visi tebegyvena. Mirusių iš 
senųjų yra: senasis Juknevičia, 
jo pėdomis senasis Bobrauskis 
ir senoji Norkevičienė. šiam 
kartui sudiev. — - Pranas Juch-

• vncvic.

Iš J uolieną, Alsėdžių par. 
Telšių pavieto.

Chicagos didžiausia 
augštamiesčio drabu
žių ir čeverykų san

krova.

Rašo Stasė Grigutaitė savo, 
broliui Juozapui GriguČiui, Cih- 
eagoj:

Mielas broleli, mes bėdos ne
matėm per tą karę, ale labai 
daug išgąsčių turėjom. Kad 
buvo vokiečių valdžia pas mus, 
liuob reiks valgomus'daiktus ka 
voti nuo anų, labiausiai grūdus. 
Liub lieps vesti aniems, o jei 
žmones neklausys, tai liub eis 
kratyti į butus. Paskiaus, kaip 
kare pasibaigė, vokiečiams rei-

lini kaip išėjo, Jai čia buvo par- 
sigriovę tokie bolševikai, Rusi
jos vaiskas; anie norėjo savo 
rėdą uždėti. Anie draskė ponus 
ir kunigus, naudas įėmė ir ve
žė į Rusiją. Ale neilgai anie čia 
tebuvo: antėjo vokiečių vais
kas ir anuos išmušo iš Lietuvos 
Dabar pas mus nebėr nė jokios 
svetimos valdžios, yra savival
da. Kozna parakvija pasiskiria 
komitetus; tie komitetai yra ir 
sūdąs. Ant musų parakvijos 
viršaičiu yra Darbutas, kaip prie 
ruskio kad liub bus staršinas. 
Dabar pas mus labai spakaina. 
kaip bus toliau, nežinom. Vo 
kiečiai kad buvo, vagims ir ru 
bau n inkais labai gera buvo 
aniems niekas nieko nedarė. Sa 
vivalda kaip paliko, ir vagis su
valdė. Pas mus Alsėdžiuos pen 
kis rubauninkus žmones suga
vo. Tie rubaninkai buvo: Sta
lius, Liutkus Laurė ir senis

Mes Garantuojame Jų Ypatybę
Ne kiekvienus vyras, kuris pirks šsarką šįmet, bus 

užganėdintus; buvo perdaug lengva pardavinėti nežino
mąjį išdirbėjai nežinomus drabužius.

Taigi, žiūrėk gerui, kad tie drabužiai, kuriuos perki, 
butų KAIP KEIKIANT.

Tą ims darėme, pirkdami šiluos overkočius jums 
mes girai prisi^iirėjoine jų ypatybei, užsisakydami tik 
augačiausią laipsnį, p>asi/tikimą pasiulinimą garsių iš
dirbėjų tų firmų, kurios stoja už kokybę kiekvieno 
drabužio, kurį mes nupirkome.

Jus turite Jų užtikrinimą ir MUSŲ užtikrinimu užga
nėdini mo.

Ateikite. Apžiūrėkite didelę daugybę puikių diržuo- 
lų ulsterių, tinkamų blogam orui, įvairiausių padirbi
mų. Ir aptaisytus, puikius išeiginius švorkus, lengvus 
sulig išžiūra bet šiltus, iš tankios gelumbės. Jų čia visa 
galybė visokio padarymo kokio tik gali norėti.

Ir atsimink, Kontinentai kainos yra $6 iki $15 žemes
nės už kainas šitų pačių drabužių, nuo tų pačių dirbėjų 

vidurmiesčio drabužių sankrovose. Ateik į Conti
nental pamatyk Chicagos didžiausias drabužių vertybes!

N yrąs didžiuojasi turėdamas moters nuspren
dimų ir pritarimų kuomet jis perka sau drabu
žius. Jis žino, kad JI žino — jos moteriška 
akis numano vertę omiškai. Menkniekiai — 
susiuvimas, siūlai, apibaiga — (kų vyras žino 
apie juos?) jai daug ką pasako. Va delko 
mums smagu kad moterjs dažnai ateina su vy
rais, kurie Čia perka — tai yra garbė musų san
krovai

Vaikų Drabužiai
Vaikų drabužiai uit kuomet ligšiol nebuvo taip gerai padalyti.

Drabužiai vaikams, padirbti Amerikos geriausių vyrų ir jaunuolių dra
bužių išdirbėjų. Kiekviena materijos ir padarymo ypatybė, kuri padarė 
šitos firmos vardą obalsiu užgaiičdinimo drabužiais yra šituose dra
bužiuose vaikams. O padarymas? — jiiągi atsiveskite vaiką ir paklaus
kite jo paties apie tai. Tai yra tokie drabužiai vaikams, kuriuos mes 
galime gva rantuoti pilnai dėvėsimą, vertę ir patenkinimą. Jie užČūdis 
jums pinigus

Mhwaukee and Ashland

SANKROVA
BECK’O DEPARTMENT.

į vvd nupirksi gražų $200 fonogra-
■ ių drauge su 24 rekordais, dvimati— 
! line adata, groja visokio padarjtnc 

rckoi’dus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

Liutkus ir du Mitkiuku. Anie j RAŠOMOJI POPIERA 
kūčių naktį Dainienę iŠrubavojo, 
o škainienę baisiai mučijo, svi

pajėmė anuos visus penkis ir 
parvarę pas selską / pririšo prie? 
klevų. Žmonės tą dieną tris už 
mušė negyvai, Stašius ir Laure 
dar liko gyvi; antrą nedėlios pa 
vakarį ir anuodu sušaudė. Ant 
kapų visus penkis suvertė į vie
ną duobę, be grabų.

Mielas brolau, jeigu Amerikoj 
prastai yra, tai parvažiuokite 
abudu su Antanu. Rasit galė
tume Sledų Geluinbickio butą 
atpirkti. Povilas Gelumbiekas 
mirė, dabar anuodu nor par- 
luot savo butą. — Artimų pa
žįstamų mirė: Karolis Vaitkus, 
Martins Pilipavičių, Leonas Ke
liauk inas; o iš karės tik Kle- 
nauskas neparėjo, o kiti visi tam 
dos pažįstami parėjo. — Pas 
mus miestai ir sodos taip pat 
vadinas kaip ir prie ruskio, tik
tai ruskio kalendoriaus nebėr. 
Dabar pas mus toks kalendą- 1 
’ius kaip Amerikoj. Sudiev, mie i 
las broleli, liekam visi sveiki.— .

(Bond)
į Pigiau kaip opto (olselio) i 

kaina I 
Parsiduoda svarais

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

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

M. Petrauskas Lietuvoje.

Vakar “Naujienų“ redakto
rius gavo trumpą laiškutį nuo 
‘hieagiečio M. Petrausko, buvu
sio “Naujienų“ Bendrovės direk
toriaus. Jisai dveji metai at
gal iškeliavo į Rusiją ir buvo il
goką laiką Sibire.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS 

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Dabar M. Petrauskas yra Lie
tuvoje, Kėdainių apskrityje, 
šetkaimio sodžiuje savo tėviškė
je. Tarp kitko jisai rašo:

“Keliaudamas į Lietuvą, išbu
vau dvejus metus Rusijoj ir per
gyvenau visas Rusijos revoliu
cijas. Lietuvą dabar norėjo pa
imti lenkai į savo rankas, bet 
jiems nepasisekė. Dabar Tary
ba uždarė visus ponus į kalėji
mą“. (čia laiško rašytojas tur
būt mini apie lenkų dvarininkų 
suokalbį prieš Lietuvos valdžią, 
— į kurį bene yra įvelti ir kai- 
kurie agštesnieji lietuvių kariuo 
menės viršininkai. Buvo žinia, 
kad apie šimtas tų suokalbinin
kų tapo suareštuota. Red.)

Drg. Petrauskas žada siunti
nėt žinių “Naujienoms”.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui, vaisių košt 

lei ir kitoms naminČTos vartonėms. 
.(Kalifornijos, New Yorko, Michiga 
ų»o kas kokiomis apštiuiis nori gur 
heliais, krabclčmis ar vogonais. Tel 
Main 2835. Klausk Dan Coyne‘o.

Coyne Bros.,
(19 So 'VatFt St Chienyn. III

^Ies taiPtd 1 arime kc 
M luiuVAil 11 augštos klesosM ll DU I phonografų, kuriuos h® mes parduosime už
i|5 bile pasiūlytų kainų
U už tai kad mes turi-

Ji V nie pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PHISIŲSIME C. O. D. LEIDŽIAMI; 
\PZl L'ntt.ri. Si yra stebėtina pro

ga. Ateikite tu bu rašykite tuoju is 
PRISIUNČIAME Ož DYKA.
WESTERN EORN1TURE STOR>GI 
2810 W. Harrison St. C.hicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

iy Aitry Farma
147 ir California Avė.

Posen, Illinois

LIG KALĖDŲ
Dykai 50c. kuponas.

Prie kiekvieno tuzino paveikslų bus 
’»eras šitas kuponas už 50c. Išsikirp 
jį ir atsinešk mes paskaitysime ji už 
pinigus užsisakant tuzinų atviručių.

Mes darome visokius paveikslus 
siuntimui i Lietuvą ir garantuojame 
savo darbų. Ateikite ir įsitikinkite.

STUDIO
L. JAKUBOWSKI, 

614 W. 18th St.
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

DR. VAITUSH, O. D.

Lictuvis aki« 
Specialistas

Ar esi nervuolas’, skauda galvų, 
kreivos akis, trumparegystė/ toljre- 

’gystč arba sukasi galva važiuojant 
slrytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių.A Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga domų atkreipiame i vaikus einan
čius j mokyklų.

Valandos: nuo 12 Iki 8 v. v. Neda
lioj nuo 10 iki 1 vai.

Ofisas: 1553 West 47 St- kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR. C. K. KLIAUGA
Dentisfas.

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

vakare Phone C»nal 257 I

Mes dabar jau uždarome pardavinėjimą tų farmų po 
$350 už likerį. ^20(1 reikia duoti rankpinigių ir paskiau 
mokėti kožną menesį po biskį. Mes padarysim jus tar
mes savininku tuojau. Dešimtis minučių ėjimo iki gat- 
vtkarių linijos. NetoIT nuo bažnyčių, mokyklų ir krau
tuvių. Aplinkui daug įvairių dirbtuvių kur galima gauti 
lengvai darbą. Atsišauk tuojau į musų ofisą, o mes jus 
nuvesimė ir parodysime savastis. Atidaryta kožną dieną 
ir nedčldicniais.

Rubin Bros
3804 S. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel.' McKinley 4153.

........ I. I ......................................................................  I ■ ' |i~
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Socialistų veikimas.

Lapkričio 1 dieną Liuosybės

šam knygynui. Kaslink vėlia
vos, tai nutarta kreipties drau
giškai per laišką prie koinunis 

( tų, kad jie sugrąžintų vėliavą, 
nes ji dabar jiems nebetinka. 
Manoma, kad jie turės tiek 
mandagumo ir sugrąžins ją.

Taipjau buvo noominacija 
kandidatų į LSS. pildomąjį ko-

ateiti auRirinkbnan ir išreikšti 
užuojautą ir suteikti pagelbą 
plieno darbininkams jų kovoje 
su nuožmiu ir galingu trustu.

mintinis susirinkimas. Į susi
rinkimą atsilankė didesnė puse 
narių. Tvarka buvo vedama la
bai pasyzilmga. Kįlus klausimui 
ką daryti su kuopos turtu, ku
ris randasi ųas musų bolševi- 
kus-komunistus, ypatingai vė-1 
liava, kuri kuopai kainavo virš 
dviejų šimtų dolerių ir taipgi 

, su knygom, kurios yra paskolin 
los Northsidės Draugijų Sąry
šio viešam knygynui (mat kuo
met N. D. S. susitvėrė, tai LSS. 
81 kuopa paskolino savo kny
gas neaprubežiuotam laikui ir 
dabar musų komunistai nori pa 
sisavinti jas), išreikšta įvairių 
nuomonių. Nekurie išsireiškė, 
kad kuopa turi būtinai atsiimt 
savo turtą ir jeigu geruoju neno 
rėš atiduoti, tai per teismą pa- 
j ieškot i. Nekurie net išreiškė
abejonę kas link knygų, nes jei 
gu papultų į komunistų rankas, 
tai jie gali sunaikinti jas, 
nes beveik visos knygos yra so- 
cialistiškos, o komunistai nejik 
yra išsižadėję socialistų vardo, 
bet taipgi paminė ir socialistų 
principus. Plačiai apkalbėjus 
tapo nutarta knygas pavesti 
Northsidės Draugijų Sąryšio vie

. !■'" 1 "■* ■ ■'  • -
INFbUENZA PRISIDĖJO PRIE 

PREZIDENTO WILSONO LIGOS. 
Gydytojai sako, kad prezidentas 

Wilson serga neurastenia arba ner
vų nuovargiu. Tas, girdi, esą pasek 
me influenzos užpuolimo, kurią jis 
turėjo pereitą balandžio mėnesį bū
damas Paryžiuje Taikos konferen
cijoje. šiandien yra šimtai tūkstan
čių žmonių, kurie dar vis nesijau
tai gerai po pernai metų influenzos 
užnuolimui. •

Gydytojai sutinka tame, kad in- 
. fhienza sugrįš vėl šį rudeni Ir-dabar 

Šaltesniam orui atėjus-jie baimijasi, 
kad ji gali iškilti by kada. Net ir 
pasveikus nuo influenzos, jos veik
mė yra baisi. Vienintėlis išmintin
gas dalykas tai išvengti influenzos.

Kad influenzos galima išvengti, 
tai tą parodė pernai metų pasekmės. 
Kaipo apsaugojimas nuo influenzos. 
Turpo tapo pripažintas pasisekimu. 
Turpo yra veikus bakterijų naikin
tojas, apimantis senovinius tarputy- 
no vaistus (ktirie visuomet buvo 
skaitomi goriausiu bakterijų naikin
tojų), kamparą ir mentholi grynoj 
mincralčj formoj. šitos sudėtinės 
senai yra pripažintos veikiais nai
kintojais bakterijų iY turinčiais tik
rai stebėtinas ypatybes pagelbėti nuo 
peršalimo ir užgulimo. Pašniauk po 
truputį Turpos kelis kartus į dieną 
ir influenzos antkritis turės mažą 
proga įsisėsti ir veistis. Daugelis 
gydytojų ir ligoninių vartoja ir pa
taria Turpo.

Tas, kad jau buvo pranešta keli in 
fhienzos atsitkimai, pasako aiškiai, 
kad reikia prisirengti. Nusipirk slo- 
likėlį Turpos. kol .yra pas aptieki- 
mokn ir vartok pasai iHirodymą.

I crnai aptiekininkai negalėjo ap- 
rupinli visą. Atsimink, kad Turpo 
apsaugoja. o ne gydo nuo influ
enzos. Apsirūpink savimi.

Užbaigus kuopos reikalus, 
buvo savi tarpinis lavinimasis. 
Pirmas kalbėjo d. M. Šileikis 
(piešėjas) iš dailės istorijos, an-

Instituto studentas, apie pradžią 
civilizacijos. Abu kalbėjo ge
rai. — DanĮbininkas.

Siųs drabužius.
LGD. 47 skyr. turi surinkęs 

nemažai drabužių skurstan
tiems Lietuvoj ir tuos drabužius 
išsiųs į Ndw Yorką ateinančią 
savaitę. Tie žmonės, pas ku
riuos nebuvo atsilankę rinkikai, 
o galėtų paaukauti drabužių, 
malonėkite atnešti juos pas F. 
Dovalgo 1712 N. Lincoln St.

— Valdyba, i

EKSPRESMANAI GRASINA 
STREIKU.

7<M) vežėjų dirbančių dėl A- 
merican Raihvay Express grą- 
sina paskelbti streiką. Streikas 
kils ne delei darbo valandų ar 
algos, nors algų tarybai ir yra 
paduotais reikalavimas pakelti 
algas. Streiku grąsinama dėlėj 
samdymo neunijisftų darbinin
kų ir naudojimo daugelio pri
vatinių šnipų, neva apsaugoji
mui siuntinių nuo vagisčių, bet 
kaip darbininkai sako, apsaugo
jimui neunijistų darbininkų. 
Kompanijai paduotas reikalavi
mas tuojaus tuos šnipus paša
linti.

dlDELIS SOCIALISTŲ 
RINKIMAS.

SUSI-

Tūkstančiai žmonių pamini Dėb
so gimtadienį.

Burnai plauti
dantinis ir apskritai 
kaipo antiseptinis vei
ksnys Severos Anti- 
sepsolius neturi sau 
lygaus sulig kaina ir 
kokybe. Reikalauk ši
to tikro, nuopelningo 
sutaisymo savo aptie- 
koje. Kaina 35 centai 
ir 2 centai mokesčių.

Kaipo Linimento,
jus nerasite geresnio, 
skalsesnio ar tokia že
ma kaina kaip Seve
ros Gothardiškas Alie 
jus, kuris yra žinomas 
per 
tus 
nis 
nių
30 centų ir 60c. su 2 
ir 3 centais mokesčių.

paskutinius 38 imr 
kaipo geras nami- 
vaistas nuo vieti- 
skausmų. Kainos

Jūsų inkstams, 
parsieina atlikti tam 
tikra apštis darbo kas 
dien. jei jie yra silp
ni ar ligoti, tai jų 
darbo našumas su
menkėja. Atitaisyk 
šitą kliūtį, imdamas 
Severos Gyduolę nuo 
Inkstų ir Kepenų. Nu
garos skaudėjimas ap
sistos ir liga pranyks. 
Kainos: 75 ir 81.25 su 
3 ir 5 centais mokes
čių.

APIPLĖŠĖ AUKSORIŲ.

kai užpuolė ant Uchtenstein 
Bros., 238 N. Cicero avė. auksi
nių daiktų sankrovos- ir išnešė 
už $4,000 auksinių daiktų ir 
deimantų. ~ '

VAIKĄ SUVAŽINĖJO.
Nathan Gitron, 5 met., bandė 

užsikabinti už vežino ir pasiva
žinėti, bet paslydo ir nukrito 
po ratais, kurie jį sutrinė. Vežė
jas nesuimtas.

DIDELIS VIEŠAS SUSIRIN
KIMAS.

Crane Co. ir kiti darbininkai ne
ša streikuojantiems plieno dar

bininkams pagelbą.
Chicagos organizuotieji dar

bininkai subruzdo remti kovo
jančius su galingiausiu trustu 
plieno darbininkus, šiomis die
nomis organizuotieji kriatičirti

Amalgamated Clothing Wor-

savo iždo $30,000 ir dar nuta
rė, kad kiekvienas narys paau
kautų po $2.00 streikuojantiems 
plieno darbininkams.

Dabar atsiliepė ir Crane Co. 
ir kili geležies darbininkai. In
ternational Brotherhood of 
Fouclry Einploycs, visi lokalai 
rengia didelį viešą susirinkimą 
pagelbėti plieno dariusi nkanis 
Susirinkimas įvyks nedėliojo.

pietų, Pulaskio svetainėje, 171f
So. Ashland Avė. (ial bus ir lie’

Kodėl Galime Pardavinėti
Pigiau Negu Visi Kiti

Suplikome prekes didelėmis apštinūs 
Užsisakymus

Ddto, kad turime guvus aplufnines sankrovas.
trims' musų sankrovom# ir kelioms kitoms, įstrigtoms musų mokinių.
padavėme dar tąsyk, kada (kainos dar nebuvo tokios augštos kaip dabafr, tu'lui ir galime 
pardavinėti pigesnėmis kainomis.

Ploščiai Vyrams
Gražus žieminiai ploščiai iš puikios gelumbės, 'juodos, tam
siai pilkos ir žalsvos spalvų. Su didele gražia apikakle,.su
gnybti, su su diržu ar be diržo, abiem pusėm segami ir su 
lapėmis ant rankovių. Apibaigti pagal vėliausia madą. Pa
prasta vertė tų ploščių $30 iki $35, mes parduodame juos po

*24.25 iki *29.50

Teisingai prilaikytais akiniai^ 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. . Kuomei <ųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias >• •'•tekines, ii

Gydymas visu akių, ausų, no
sie* ir acrkles hfln. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pčlnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptickos 
l Tėmykite į mano parašą. • 

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

Užvakar, lapkričio 5 d. buvo 
Eugene V. Debs gimtadienis — Sį 
tam son,am| socialistų veikėjui gg 
sukako 64 metai. Kad paminė- 
jus tas sukaktuves Chicagos so- ||į 
cialistai buvo surengę tą dieną 
didelį susirink imą West Side 3

Auditorium svetainėj.
Kaip ir gailina tikėtięs, tuks- g 

tančiai socialistų ir šiaip žmonių g 
susirinko, kad išreiškus savo u- ||| 
Žuojautą tam senam kovotojui g 
už žmonijos labą, kuris dabar g 
kankinasi kalėjime. Žmonių g 
buvo atsilankę tiek, kad nė ne- == 
tilpo svetainėn. Kalbėjo Sočia- 
listų partijos serelorius* Otto g 
Brandsletter, St. John Tuckcr ir g 
du žydai kalbėtojai. Visi pabrie- § 
že reikalingumą veikli visomis g 
jiegomis, kad išgavus d. Dėbso g 
ir visų politinių kalinių paliuo- J 
savimą. Priimta rezoliucija ir g 
pasiųsta Debsui pasveikinimas.

Susiriksimas buvo labai en- g 
tuziastiškas ir visi, kaip matyt, S 
yra pasiryžę dėti visas pastangas,

ir industriniems kaliniams.

SPAUSTUVNINKŲ SUSIRIN
KIMAS?

Visų spaustuvių darbininkų, 
graviruotojų, popieros kirpėjų 
ir k., dirbančių spaustuvėse vie
šas susirinkimas bus nedėlioję, 
lapkr. 7, 8 valandą vakare, Wor- 
kers Hali, 119 So. Throop st. 
kalbės Mike Walsh. ir k.

Suvažinėjo gatvekaris

Purk, vakar tapo užnešta Lake
darbininkai kviečiami’ St. gatvekario.

Sustabdyk tą 
Kosuli• *

Neleisk jam apsibūti ant visos žiemos. Nusi
kratyk jj tuojaus. Nuvaryk ji šalin, vartoda
mas gerai žinomą, ištikimą, priimnų, idealį ir 
veikmingą vaistą nuo kosulio, kurio vardas, 
kaip žinoto, yra

Severos
Balsamas
Plaučiams
Kuriuo žmonės pasekmingai gydosi nuo kosu
lio ir šalčio nuo 1881 m., kuomet jis pirmu 
kartu tapo pasiūlytas visuomenei. Nuo to lai
ko jis įgijo sau vardą gydyme kosulio, slo^ų, 
sunkaus alsavimo, užkimimo, skaudamos ger
klės ir mėšluiTginio krupo. Jis yra priimnus 
gerti. Vaikai ir suaugę myli jį. Jame nėra 
opinių. Jį parduoda aptiekininkai visur. Kai
na 25 ir 51) centų su 1 ir 3 centais mokesčių.

Moterims sveteriai 
jureivine anikakle, 
raudonos, mėlynus 
spalvų, vertė $7.51),

Ploščiai Vaikams
Grąžąs ploščiai vaikams iš gerų vilnonių materijų, su šiltu 
pamušalu, dviem eilėm guzikų ir agt
dirželių užsegami užpakalyje. Pa- I 9

prasta vertė $14.00, pas mus tiktai Lz

Mackina\vs dideliame pasirinkime iš storos, lobai šiltos ge
lumbės, mėgiamų spalvų, su dirže- rt> X pu ■>
liu aplinkui, dvi eilės guzikų, vertė
$8.00, pas mus šiame išpardavime į • J
tiktai po '•

Svederiai
Vyrams sveteriai, dailios rūšies, tamsiai rau
donos spalvos (niaroon), pusvilnoniai, smul
kiai nerti, su gražia apikakle, visokių dydžių. 
Visur parduo^ąma po $4.50 pas 
mus po

lt 1 v
i >

$3.15

nesegami, su(užtraukiami)
su kokarda pilkos, tamsiai
ir raudonos $6.25
pas mus tik 

t '

Vaikatns svederiai (taip vadinami worsted) 
tamsiai pilkos ir tamsiai raudonos spalvų, su 
šalikine didete apikakle. Smulkiai nerti, už
segami guzikais, visokių dydžių. Pa- fjft 
prasta kaina $3.75, pas mus tik

Pamatykite patįs, kad tik pas mus galite gauti 
rėmėjų skaitlius auga kasdien, nes kas pas

Prašome, ateikite ir pasižiūrėkite Šilų pigumų, 
šitas prekei tokiomis žemomis kainomis. Mus 
sykį pinko, tas visuomet perka. \

Pirkite narių sankrovose kurios turi savas aplamas sankrovas

Pirklybos Korporacija
Palatine

1112-14 ]tyilwaukee Avė. ir 1701-03 W. 47 St.
Lapkričio 15 d. bus atidaryta trečia sankrova Indiana Harbore.

5,000 Dalininkų
T’irklybos kursai visai Amerikai.

mus

5,000 Mokiniu)

Dr. A. R. Blument ai

ku6. Vai.:
Dedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

SPECIALISTAS 
nuoju Dykai 
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thaimomeler. Y- 
patinga (loma at 
kreipiama i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak.

28 melai 
ir Ofisas

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja
Gyvenimas

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

Moterišką ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėlioiųip nuo 9—3 pftj?jet.
Telephone YarJs 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams fcinon.as per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužeris.

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

Ofisas ir Labaratori ja: 1"2S W. IRth 
St. netoli Fi«k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Nuo influenzos
ar paprasto užsišaldy- 
mo reikia gydytis tuo
jau 
dvi
nuo Peršalimo ir Gri
po iki viduriai suliuo- 
sės . Paskui imk vie
ną kas 3 ar 4 valandos 
iki bus gauta pagei- 

fdaujamos pasekmės.
Nusipirk šilų plotkc- 
lių skrynutę už 30c. 
ir 2c mokesčių. /

Imk vieną ar 
rems Plotkeli

Vidurių užkietė- 
/ * jimas

greitai prašalinama, 
kepenų veikimas pa- 
akstinamja ir abelnas 
pagerėjimas pastebia- 
ma tuojaus imant ant 
nakties Severos Pi- 
gulkas kepenims. Pa
sekmės pąsirodk) ant 
rytojaus be piovimo 
ar blogų pasekmių. 
Kaina 25 centai ir 1 
centas mokesčių.

Nervuotumas
tai ligotas nervų sis
temos stovis ir reika
lauja švelnijančio, ra
minančio, malšinan
čio ir podraug užten
kamai akstinančio to
nikų. Imk Severas 
Ncrvotoną prirašyto
mis dozomis ir tuo
jaus busi ant kelio j 
sveikatą. Kaina 31.25 
ir 5 centai mokesčių.

Jieva Petrikauskienė
Po tėvais Paplauskiutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 d. lapkričio, 6:30 vai. vrk., 
1919 m. Mirties priežastimi 
bu o nepusekminga operacija 
Velionė paėjo iš Suvalkų gub. 
Marijampolės pav., Sasnavos 
parap., Patvengliškio kaimo, 
24 metų amžiaus; Amerikoj iš
gyveno apie 7 nietus. Paliko 
dideliam nuliūdime vyrą Ka
zimierą Petrikauskį ir dukterį 
Liliją 4 metų amžiaus ir seserį 
Kalariną ir ŠvogerĮ Galvanaus
ką ir brolį Juozapą Paplauską. 
Lietuvoj paliko tėvą Joną ir 
brolį Pijušą ir seserį Elzbietą 
ir svogerį Keidošių.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj 
lapkričio 7 d., 1919 m., iš na
mu 10G10 Edbrookc Avc, Ro- 
seląnd, Ui. į Visų Šventų para
pijos bažnyčią, iš ten į Sv. 
Kazimjero kapines.

Tegul jai ten būva /lengvi 
šios šalies žemelė.

Nulindęs vyras ir seserįs 
kviečia gimineš, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti Į šermenis 
ir atiduoti jai paskutinį patar
navimą. (

Su dideliu širdies nubudi
mu.

Vyras Kazimieras ir duktė 
Lilija Petrikauskai.

, Roselnnd. — LMPS. 25 kp. valgių 
gaminimo lekciją duos d. ščiukienė,

| pėtnyčioj, lapkričio 7 d„ paprastoj 
vietoj. Vietos moteris naudokitės

. proga ir lankykite Tas lekcijas.
Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pas. priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėliojo 9 d. lapkr. Zvviązek Polek 
svet. 1315 N. Ashland Avc. *2 vai. po 

j piet, Draugės ir draugai malone- 
I šito būtinai atsilankyti, nes bus no
minuojama valdyba delei ateinančių 
metų Sekr. J. Kalpokas.

PPD. unijos 604 skyrius rengia 
pirmą koncertą subatoj, lapkr. 8 d., 
8 v. v., IWW. svet., 119 S, Throop 
St.. Programa dalyvaus trijų tau
tų artistiškos spėkos. —- Kajnitetas.

j Draugiją Atidai. —> Draugijos ir 
kliubai jau dabar nutarkite apie pik

i nipku rengimą ir pasirinkite dic- 
’ nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žą Lyons ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Gco. M. Chernauskas.

Rnselando LSS. 137 kuopos susi
rinkimas įvyks panedėlyj, lapkričio 
10 d.: 7:30 vai. vakaro. J. Stančiko 
svet. 205 E. 115 St. Visi nariai, o 
taipgi norintis prisirašyti prie so
cialistų kuopos, kviečiami atsilan
kyti. —- Organizatorius.

Pranešimai

Moterim i r Vyram
Dr. J. 8HANK8
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak..

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

Tcl. Drcxel 2880.

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

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Draugystė Meilės Lietuvių Am. lai 
kvs mėnesinį susirinkimą subatoj. 
lapkr. 8, 7:30 v. v. Nariai prašomi 
ateiti susirinkiman ir užsimokėti vi 
sus mėnesinius ir už numirusius mo 
kesčius. .— Sekr. L Vedeckis.

Norfh S’de — LGD. 47 sk. susirin
kimas įvvks ncdėlioj. lanki’. 9 d., 10 
v. ryto, Liuosybės svet.. 1822 Waban- 
sja Avc. Viši nariai malonėkite bū
tinai atsilankyti susirinkiman, nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtoju Draugystės su- 
s'r’nklinas įvyks *<uba»oj, lapkr. 8 
d. 7:30 v. vak. J. Norvaišų svet. 3338 
So. Auburn Avė. Draugai, malonėki
te būti susirinkime. Valdyba.

(Seka ant 8-to puslp.)

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, Iii.

Sterku
Visokius niuziklrttskiis instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo- 
ntjfi, graniafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, \urie panešami, jheldŽiu atneš
ti, o kurje nepanešami praneškite 
per laišką man.

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

Telephone Yards 5032

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

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

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

DR, A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 19693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—42 dieną.

Phoue Pullman 621
D R. LEW1S H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS --------------ofisai----------------  
319' Kenslnglon Avenue

J0737 So Michigan Avė. 
r" Kalbu lietuviškai ~

— i

DR. M. T. STRIK0LIS8 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą:;: 1757 W. 47 St.

Tcl. Boulevard 1(i().
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. Q. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
332č So. llsljited St.. Chicago.



NAUJIENOS, Chicago

kliubo mėnesinis 
stibaloje, lapkr. t Lięluva’

............  Pradžia
Visi draugui meldžiami j 

būti paskirtu laiku. >
r»ekr. S. Tilvikas. I

sv 
7 v

Uel!,'uswnkh>^ Pa j ieškojimai' REIKIA DARBININKŲ } REIKIA DARBININKŲ., REIKIA DARBININKŲ

Gelb. Dr- 
visi atis- 
Janitorių 

... ............ j, lapkr.
9 d t v. po piet, 3720 XV. Harrison 
SL.’ nes po kliubo susirinkimui bus 
sky riaus susirinkimas nes yra daug 
labai svarbių reikalų ir blankus.

— Rašt. J. Bagdyienko.

Garfield Park. — Liet, 
jos 38 sk. nariai prašomi 
lankyti į paprastą Liet, 

susirinkimą nedėliojkliubo

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
Pajieškau savo brolio Antano Bra- 

I zdeikio, tūlą laiką dirbo mainose, 
'du melai ir pusė tam atgal buvo at
važiavęs į Chicago, paskui vėl iš
važiavo. Jis pats, ar kas ži
notų apie jį ar jo mirtį teiksitės 
duoti žinią jo seserims Katarinai 
ar Barborai. Šitokiu adresu: Kata- 
rina Žilevičicnė, 11748 .So. Peoria 
St., VVest Pullman, III.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ IK MOTERŲ
PėtiĮyčja, Lapkričio 7, J 919

REIKIA DARBININKŲ
y VYRŲ

AUTOMOBILIAI

Mergmu
MERGINŲ

Hart Schaffaer 
and Marks

Kensington. — LMPS. 67 k|t mė
nesinis susirinkimas 
lapkr. 8d., 7:30 v. v 
10900 Michigan Avė.
malonėkite

bus * subatoj, 
Aušros kamb. 

Visos, narės 
? atsilankyti laiku.

_  Sekr. M. Žalalienė.

Pajieškau savo brolio Jono .Šakio, 
paeina iš Lietuvos iš Puziškės, Kau
no gub., Raseinių pav., koki 8 metai 
atgal gyveno Chicagoj, meldžiu at
sišaukti, ar kas kitas teiksis praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

Jurgis ša k i s,
R. F. D Rox 146, Herrin, III,

ar ir i

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticijos įvyks nedėlioję, lapkr. 9 
d., Mildos svet., 11 vai. ryte. Visi 
dainoriai malonėkit pribūti paskirtu 
laiku; neprigulinlįs, bet norintis dni 
nuoti, kviečiami atsilankyti ir pri- 
sirašvti prie šito choro.

Sekr. J. Gedrai:i«.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Nas
tazijos Blankauskiutės. Po vyru ne
žinau kaip vadinusi. Seniau gyveno

Dramatiško Ratelio mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioję, lapkr. 9 
d., 10 vai. r\te, Meldažio svet. Visi 
nariai prašomi nesivėlinti, taipgi ii 
naujų narių atsivesti. — Valdyba.

vilas Tamašauskas. Ji paeina iš Kau
ni i rčdybos, Panevėžio apskričio, 
Pušalotu valsčiaus, Gailinau kaimo. 
Jeigu kas žinote, meldžiu man pra
neši; arba ji pati malonės atsišauk
ti. Turiu svarbų reikalą.

M r. POVILAS TAMAŠAUSKAS 
3226 So. Morgan St., Chicago, III.i i

Jlaiuinim Moterim
LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 

GERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAl; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 18 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
FEDERAI. SIGN SYSTEM

ELECTRIC
212 N. DISPLAINES STREET

JAUNŲ MOTERŲ
Naujų overkotu šapu

nuo 16 iki 25 metų amžiaus

APSKRITAS OFISO DARBAS
............. ........ . 9

Mes atidarysiu! panedėlyj, lapkri
čio (Nov.) 10, su musų naujais ir 
puikiais įtaisymais, moderniškame 
dirbtuvės name po num. 2303 VVest 
St. Paul Avė.

*r-r

Draugystė Lietuvių Vėliavos Am. 
No. I mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, lapkr. 9 d.. 1:30 vai. po 
piet. Davis Šųuare Park svetainė
je. 45 ir Paulina gat. Draugai ir 
draugės, malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi atsiveskite naujų na
rių prisirašymui. Rast. D. Motuz.

PAJIEŠKAU Antano Urento ir Ka
zimiero Žvirblio; seniai mes visi gy
venome Anglijoj, Molherville, Oak- 
wtll piace., Paskutinį laišką nuo jų 
;a.au 1916 m. Malonės jie palįs at
sišaukti. Turiu svarbų reikalą.

J. DĖMI KIS.
31(8 So. Halsted St. Chicago, III.

PREKIŲ IR SIUNTIMO 
SKYRIUOSE

Mes reikalaujame tuojau visokių 
darbininku dirbimui overkotu. Atsi
daro puiki proga siuvėjams visose 
šakose siuvėju amato.

f Ofiso darbininkių

Indiana Harbor, Ind. Liet. Vjrų r 
Moterų Apšvietos dr-stės mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėliolje, lapkr. 
9 d. J. Radžiaus svet., 3602 Sedor St. 
1 vai. po piet. Draugai ir draugės 
susirinkite paskirtu laiku ir atsives- 
kte naujų narių. Nut. Raštininkas.

Pajieškau Antano Pivoriaus, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Ju
driem] par. Jis gyvena kur nors A- 
narikoje jau 7 metai. Turiu labai 
«v rbų reikalą; gavau nuo jo tėvų 
lai ką. Malonės jis pats arba kas 
nors kitas man pranešti. Busiu la
bai dėkingas. Pranas Diglis, 2547 
So. Sacrainento Avė., Chicago, III.

Milžiniškos Prakalbos Jaunų Lie
tuvių Am. 'Pauliško Kliubo. bus 11 
d. lapkr. 7:30 v. v. Mildos svet. Kal
bės Naujienų redaktorius d. P. Gri-1 
gailis Tema: Milžiniškas streikas.

Komitetas.

Phjicškau gyvenimui vietos lietu
viu šeimynoje, apielinkčje Halsted 
ir Archer Avė. Butų geriau su val
giu (board and room) arba ant kny
gutės. Gali būti ir daugiau vyrų.

MFRGINU
14 IKI 16
METU AMŽIAUS 

UŽSISAKYMAMS DĖTI. 
GRAŽIOS APIELINKĖS 
$10 PRADŽIAI 
PUIKI PROGA 
PAKĖLIMUI

HOME PATTERN CO.

Merginų ir jaunų moterų, 
kurios moka aiškiai rašyti, 
moka skaitliuoti ar moka 
mašinėle rašyti ir jieško 
pastovios vietos ,ar nori da
lį laiiko dirbti, ras puikias 
progas musų raštinėse ir 
prekinių skyrių ofisuose.

Transportacija puiki. Paimkit Lo 
gan Sųuare arba Huinboldt Purk 
elevatorių iki AVestern Avė., arba 
Milvvaukee, AVestern arba North Av. 
gatvekarius kurie daveš iki vietai.

II ART

Atsišaukit tuojau:

SCHAFFNER AND MARKS

2303 XV. ST. PAUL A VENŲ E 
(100 pėdų j rytus nuo XVestern Avė.)

Rubsiuvių Unijos Lietuvių sky
riaus 269, mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, lapkričio 7 d., I ni- 
jos salėj, 1564 N. Robey St., pra
džia 7:3t> vai. vakare. Siame susi
rinkime malonėsite visi priduoti sa
vo antrašus. Ig. Žilinskas, Nut. Hašt.

Pajieškau savo brolio Mateu.šo 
be<kio. Metai laiko tam atgal 
gyveno Hartford, Conn. Jis yra 
dę; kokie 1-5 metai atgal.’ Jeigu 
jis butu kareivijoj, tai lai jo mote
ris atsišaukia. Turiu labai svarbų

jis
ve-

Jonas Lebeckis, 
laistei! St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

Reikalauja moterų indams plauti 
ir virtuvėje pagelbėti.

Atsišaukti pas pėrdėtinį 
Morrison Holel 
23 So. Clark St.

Reikalauja moterų prityrusių sku
durų rinkėju. Nuolatinis darbas. 
Ųera mokestis.

M. Kaphin,
2014 Federal St.

Pri tyrusioms darbini nkėm s 
mokama pagal jų išsilavi
nimų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, lapkričio 7 
d.. 8 v., parko svet. Engine Room. 30 
it Halsted gat. Susirinkimai drl nic- 
kurios priežasties perkelti iš nedėl- 
dienių į pėtnyčią. ................ ...
.si nariai.

Atsilankykite vi- 
Rast. J. Bellaska*

I ajie.škau kambario Brightnn Par
ko apieHnkft kuris butų dvigubas ir 

elektros šviesa ir kad butų lais
vi žmonės, nes aš esu laisvas. Ma
lonėkit pranešti adresu: P. Kar- 
ne kas, 4421 So. Marsbfield Avė.

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis. 

ERAUCENT HUGHE CO.
1405 W. 23 St., Chicago

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

Reikahija Siuvėjų

Erighton Park Poli n kas 
Kliubas laikys mėnesinį 

lapkričio 8,

Lietuvių 
Pašelpiniu 
susirinkimą subatoj, 
7:30 vai. vak., P. Vingelevskio svet., 
4500 So. Talman Avė. Susirinkimai 
j ra perkelti iš ketvergų į kas antrą 
subatą kiekvieno mėn. Visi drau
gai susirinkite — yra svarbių 
kalų. — J. Vikar.as,

X i* n.s vaikinas pajieško ruimo IX 
api dinkėj, prašom atsišaukti į Nau
jienų ofisų, su pažymėjimu No. 22.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

MERGINU REIKALAUJA
PRIE DARBO MUSU LANGINIU 

l’Žl AIDU SKYRIUJE.
ATSIŠAUKTI

1018 KINGSBURY ST.,
LAKESIDE shade works

Prekių ir Siuntimo Skyriuose

The Hoose of 
Kupipenheimer

rci 
rašų

S^rL'ioWe«t Pullmono Draugijų 
delegatų susirinkimas Įv\ ks 
čioj. lankričio 7 d., Lic’uvių svet., 
12053 Halsted St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi delegatai malonėkite 
buH naskirtu laiku, nes turime daug 
reikalų

Leikalauju pusininko į Bučernę, 
ari i visai parduosiu, biznis yra at- 
sal ančiai išdirbtas ir lietuvių ap- 
gy v n toje vietoje. Priežastis par
ibį- imo. savininkas pageidauja išva
žiuoti • Lietuvą, taigi nepraleiskit ge 
ros progos.

G. Stasevicz, 
2901 Emerald Avė. Chicago, III.

REIKALINGA SKRYBĖLINJO AK 
SOMO OPERATORIŲ. LENGVAS 
DARBAS IR PUIKI PROGA 'JOMS, 
KURIOS YRA PRITYRĘ.

3542 OGDEN AVĖ.

REIKALINGA

aptarimui.
Sekr. S. Tilvikas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAU.IV UNIJINIU SPFCl- 
\l IU OPERATORIŲ PRIE MĖGSTI 
NJŪ PREKIŲ, TAIP PAT TŲ, KU
RIE DIRBA PRIE BEIZBOLINIŲ 
MARŠKINIŲ IR PIRŠTINIŲ JIFR- 
KU. PUIKIOS VIETOS SU UŽTIK
RINTA ALGA.

STALL& DEAN 
855 EI.STON AVĖ.

Pullmsno Draugijų Sąryšio 
įvyks lapkr. 9 d., tod^l v’*i 
turintis paėmę platinimui

West 
vakaras 
draugai, 
Sąrsšio tikietu malonėkite juos su
nešti pėtnyčioj, lapkr. 7 d. į Lietu
vių svet., 12053 Halsted St. Ten ko
mitetai/ juos priims. Visi ’tai pa
darykite. — Valdyba.

r 0 MOTERŲ

Reikalauja dvieju tarnaičių prie 
apskrito namų darbo.. Telefonas 
Schenley 1702, 1067 Devon Road, 
Pittsburgh, Pa.

Merginų ir moterų prie 
nuolatinio ar pusdieninio 
darbo musų Karbatkų, Šil
ki], Žaislų, Vaistų, Sidabri
nių ir Auksinių Daiktų sky
riuose. Peržiūrėjimas ir su
dėjimas pirkinių, vynioji
mas pundų, išpildymas už1- 
sisakymų, skirstymas pa
kelių, pakavimas ir sviri
mas pakelinės krasos užsi
sakymų. ,

Sekamų patyrusių darbininkų
Jerkų dirbėju
Kišenių dirbėju
Finišeriu
Juostelių siuvėju.

Geriausia mokestis. Nuolatinis 
. darbas.

Samdvmo Departamentas 
2352 XV. 22-nd St.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, lapkr. 7 d., 8 v. v., 
J. Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Av. 
Visi nariai kviečiami atsilankvli lai
ku.

MERGINU — jaunesnių kaip 16 
metų saldainiams vynioti; valan- 
los, 8 iki 4:30. Subatomis iki 12; ge

ra mokestis.
GURIAN GANDY COMPANY 

720 XV. Jackson Blvd.

— Valdyba.

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pr: 
kalbas. įvyks nedėlioj, lankričio 
kaip 1:30 vai. dienos, Mildos sve' 
3124 So. Halsted SI. kalbės Monlv 
das ir Chicago Soclallst redaktor ei 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

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

Gera mokestis pradžiai 
Puiki proga pakėlimui.

MERGINŲ •

Garv. ToleMon, Ind. — LSS. 2'19 
kp. rengia dideles prakalbas suba
toj, lapkričio 8 d., kalu 7 vai. vi
kare, Milišauskio svetainėje, Grand 
ir 15 gatvės. Kalbės Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Visi vietos ir a- 
pielinkės lietuviai atsilankykite.

— Komite'as.

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

Lengvam dirbtuvės darbui. Ne
reikia 'jokio natjyimo $13 i savaitę 
' radžiai darbo. Nuolatinis dar
bas, Atsišaukit ant 5 miešto (floro) 
Kampas St. Clair ir Illinois gatvės.

SAMUFL CUPPLES 
ENVELOPE COMPANY.

Sears Roebtick

Reikalingas Linotypistas 
Turi mokėt gerai savo dar
bą. Atsakomam 
kui mokestis ne 
kaip $30 j savaitę, 
į Naujienas.

darb’nin

Dain. Am I-mo

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

Homan Avė. & Arthington St.

Sus Liet. Soc. ______ _____ _
Apskričio mišraus choro general š- 
kn reoetictja Įvyks nedalioj, lapkri
čio 9 d., 12:30 vai. dieną, M. Melda
žio svet.. 2242 W 23 PI. Visi nriguPn- 
tįs prie SLSDA. I apskr. mišrus cho
rai turi būti ant generalės repe!!- 50 MERGINŲ, jaunesnių kaip 16 
rijos, nes rc’k’a mokinties naujų metu; $12 į savaitę pradžiai ir bo- 
dainų ateinančiam koncertui. Visi nt'*ai; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
susirinkite laiku. —Org. J. Urbonas šokoladas užkandžiui dykai, pasto-

—--------------- Į vtis darbas
HUMP HAIR PIN COMPANY 
1918 Prairie Avė., kamp. 20-tos

nedalioj,
REIKIA motern ir merginų dėl 

h-iiaoi dirbtuvės darbo. Gera molo-' 
darbas ant visados. Atsišaukti 

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

moti: n v

900

Pr*e Jenvvo darbo dirbtuvčje S14 
' savaitę pradžiai: nritvrirnas nerei- 
1 'dingas. Gali uždirbti nuo $17 iki 
*22 į savaitę pramokus darbą. Pas
tovus darbas per apskritus metus.

. Olson Rug Co., 
1508 XV. Monroe St.

Chiragos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmu drama — ”R -- 
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame M»ij 
draugijų nerengti tą dieną 
kad neužker’-*’i»e mums.

ChicagOR L. V.

vakarų,
RFTKALAUJA prityrusių moterų 

išmetamoms ne pievoms skirstyti. Ge- 
»*a vieta dirbti ir mokama gera t.io-

Choras k'”nia
. REPUBITC XVASTE PAPER CO., 

626 XV. Taylor St.Ja n "U Lietuvių Amerikoj 
ko Kliubo statomo veikalo 
manai” reneticij'' 
.•erei*
AVhite Smiare svet., Halsted ir 30 gat. rr’nių daiktu Storą. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku, ta. Gera alaa.

— Komitetas 2202 W. 22-nd St.

“Litvo- ~ 1 J
būna kiekvieną i Re'kalint’a jauna moteriškė arba 

dos, vakara. 7:30 vai. vak.^Mark p- nelė už klerką j hardvvnr“ ir ną- 
Nuolatinė vfe- 

Kreiptis tuojaus:

Reikalinga moteris prie namų dar- 
lm* turint lelko savo namuose gali, 
apžiūrėt ir šituos namus: turi gv- 
v»‘”t ^in'i n» i<«linl<či. angliškai buti- 
»p>( bp-j blskį mnkėfj, Mokestis ge
ra. trumpos va’nndn”. Atsišaukiį 

T. T, Stravinskas,
3357 So. Halsted St., Chicago.

REIKTA MOTERŲ IR MERGINU 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
I eonard Seed Co., 
228 W. Kedzie St.

REIKALAUJA MERGINŲ
Mes turime puikias vietas mergai

tėms vyresnėms kaip 14 metų senu
mo; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir šinagi tempe
ratūra visuomet; oras pervaloma vė- 

i liausio modelio oro pjautuvu; 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.

A MEYKRUORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago, III.

REIKALAUJA 
VAIKI!
VISOKIO AMŽIAUS

Mes turime puikias vietas vai
kams vyresniems kaip 14 metų; ap- j 
švietimas nėra būtinas šitoms vie
toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku formanu p. Kortaski. Lengvas 
dirbtuvės darbas smagiame saulinga 
me 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,

' PARSIDUODA fordii 
1919 m.

< Chas. Shaltas,
7(18 W. 18 SL,__________

IšRENDAVOJIMUI

trokas

ANT RANDUS
Barbernė su visais įtaisymais; ge

roj vietoj ir geromis išlygomis. At
sišaukit pas

Bubi n Bros., 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

mu-

111.

KRIAUČIAUS

BUŠELMANŲ

NUOLATINIS DARBAS.

H. M. MARKS & CO.
900 AV. JACKSON BLVD.

REIKALAUJA 'Į VIRTU VAIKU
16 IKI 18 METU

PRIE DARBO PLUNKSNŲ
DIRBTUVĖJE
VALANDOS 8 IKI 5, SUBATOMIS
IKI 12.
$15 PRADŽIAI
KLAUSK
KLAUSK

501

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur Jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiain žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (kikos) ežerai dabina visą a- 
piclinkę, 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 
nigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa-

lai prisiųskile savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir

LIBERTY L AND A INVESTMENT 
. COMP\NY, .

3301 So. Halsted St.. Chicago, UI.
P. MENDRICKS.
P. HENDRICKS.
West Huron St.

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

JUSTINAS MEKšRAS 
4915 Baring Avė., E. Chicago, Ind.

VAIKU PASIUNTINIU-
REIKALAUJA PRIE OFISO DAR

BO DAILĖS GALERIJOJE; TURI 
ŽINOTI MIESTĄ; PUIKUS IR LEN 
(iVAS DARBAS.

ATSIŠAUKTI
ROULLIER ART GALLERIES ' 

114 SO. MICHIGAN AVĖ.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA grosernė ir bu- 

ėernė, geroj vietoj lietuvių apgyven
to] apielinkėje. Biznis senai išdirb
tas, ir geras. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad einu į kitų biznį. Atsi
šaukit 3200 Lowe Avė.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2 pagyvenimų mūrinis namas, apa
čioj storas ir pagyvenimas viršui 5 
kambariai, pagyvenimas dailus, na
mas ant kampo; rendos neša $33 į 
mėnesį, parsiduoda už 25 šimtus ar 
ha mainisiu ant didesnio namo ar 
loto nors ir ant automobilio; namas 
randasi geriausioj vietoj, prie pat šv. 
Jurgio bažnyčios ant Bridgeporto. 
Atsišaukit pas savininką

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St.. Chicago, III.

PARSIDUODA garadžiuš ir auto
mobilių taisymo šapa.

R. F. TEFT,
3732 AVallace St., Chicago, III.

Parduodama du lotai 30 per 125 
pėdas, 7309-11 W. 62ra gatvė. Gry
nais pinigais $450 už abu

Tel. Garfield R241.
E. L. Grandall,

2997 W. AtLims St.

PARSIDUODA smulkiu valgomų 
daiktų sankrova ir kepyklos šalča; 
padaroma gyvenimas ir sutaupoma 
pinigai Savininkas leis išmėginti 
biznį. Klausk Naujienų ofise Num, 
20.

DIDELIS BARGENAS.
Jei tik nori tai yra proga palikti 

turtingu; parduodu krautuvę vyriš
kų drapanų arti 35 ir Halsted, arba 
mainyti ant mūrinio namo geroj a- 
iiielinkėj Atsišauk pas J. J. Tamo
šiūną, 3505 So. California Avė

RFTA PROGA
Trumpu laiku parsiduoda pikčer- 

nė (Photo Studio) su visais įtaisy
mais; gero] vietoj, biznis išdirbtas 
nėr daugelį metų; apgyventas viso
kiu tautu. Neša gryno pelno nuo 
$300 iki $400 Į mėnesi. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvažiuoti į Lietu
vą. Norintiems nudaryti pinigų į 
trumpą laiką, meldžiu atkreipti-ati-
dą.

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chicago,

RAKANDAI

III.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtinų pasiūlymų sykiu

wnx:nilalar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
maZiaUS 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 
kordais ir deimantine adata. 

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenuė

Kreiptis

re-

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

LORD and BUSHNELL 
2424 S. Laflin St.

CO.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
• ų seklyčios setų vėliausios stail6s, 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ
BYRA. Priimame Libertv Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
VYRŲ reikalams Gera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

REIKALAUJA darbininkų prie 
punduojnmoio -nreso. 
SOUTH SIDE PAPER STOCK 

5833 S. Throop St.

PARSIDUODA mažai vartoti ra
kandai parduosiu su pirmu pasiūli
jamu. atsišaukite greitai.

2822 Emcrald Avė., 2ros lubos.

I PARDAVIMUI bučernė angvven- 
tcJj lietuviu vietoj. Biznis išdirbtas 

(nėr daug metų. Parduoda lengvo- 
f...... —-—— ....................  -........ — , mis išlygomis, todėl kad mirė savi-

RFIKAI AUJA Janitoriaus nagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite pn. 6222 Hnr- 
per A ve- 3 pagyvenimas iŠ užpakalio 

Reikalingas janitorinus pag. Ibi- 
ninkas. Kadir senyvas žmogus, su 

^mokesčiu sutiksimo.
N. WiJliams (Vilimaitis), 3154 Doug- 
las Blvd., galima matytis visada.

CO

ninko žmona. Atsišaukite nuo 8 v.
ryto iki G vai. vakare. (i

Albert Blabec, 2009 So. Halsted St. I

Parduodama bučernė ir grosernė 
su visais fixturcs ir 
vrnlnkas išranduds. 
pigiai. Atsišaukti 
Avė., J. Stankus.

namu arba sa-l
Parduos labai 1

Už $225.00 nupirksi permainomų 
fp*’dinj Roadster ir lengvų delivery 
vežimų. Gerame stovyje.

Ateik subatoj po pietų ir nedėlioj 
vis j dienų.

2948 Harrison St. užpakalyj.
Tel. Garfield 6241.

FARMA 69 A KERIU
Juoda žemė, pusė jau išarta, o ki

ta pusė po giria. Netoli miesto. 
Daug javų, bulvių ir šieno yra. Vi
sos mašinos; 10 galvijų, 2 arkliai, 3 
kiaulės; vištos, antis. Parduosiu 
nigiai mažu Įmokėjimu, lengvomis 
išlygomis. 1327 Augusta St. Su
si vienyjimo namuose.

KAS TURITE Jotą Parkbolm ir no
rite 
šiuo

3307

mainyti 
adresu

F. 
AVallace 

Tel.

ant namo, atsišaukite

J. SZEMET
St., Chicago.
Boulevard 2683.

BARGENAS
Parduodama du akrai juodos že

mės, didelis naujovinis 5 kambariais 
namas, didelė daržinė, vištinykas, 
geras girdomas šulinys, arklinis ve
žimas, vištos, kelios kiaulės ir tt. 
Randasi arti gatvekarių linijos į va
karus nuo Morgan Parko. Savinin
kas menkos sveikatos ir parduos pi
giai.

C. F. I'lfstum, 
Room 5. 6331 So. Halsted St.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padaryt jus žinovu i trumpe 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geria* 
sius kirpimo-designing tr siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil- 
ką patyrimą kuomet jus moKysitBs

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečtaml aplankyti tr 
pamątvti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti specialiu 
kai pigią kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MA8TER DE8IGNING flCHOOL

J. F. Kaantrka P#»rdAt!»»1« 
190 N. STATE STREET. CHICAGO

Kampas Lako St. ant 4 bibu

3514 Emerald |

** VALENTINE DRFSMAK1NG 
COLLEGEfl

6205 Pn. Halsted st.. 2407 W. Ma- 
disnn. 1R50 N Wella *t.

137 Mokvklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Patronų Kirpimas. Da- 
signing. dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
1 emrvi Išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phona Seelev 1643

SARA PATEK, PirminlnkC




