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Judeničo armija atkirsta
True traiu’ation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PERSEKIOJA NEPRIKLAUSO
MĄ SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJĄ

Hfugo Haase į 
mirė

grieščiausiai protestuojame

Kolčakas kraustosi iš Omsko Noskės bernai užpuolė partijos 
centrą.

niekurius unijos virsiu inkus į
neteisingus susitarimus, padary-1 prieš begėdiškus melus, kurie 
ti kratą unijos ofise ir paskui ‘ skelbiami dienraščuose apie mu- 

i visur paskelbti, kad štai ve iini-j sų viršininkus, brolius Frtmk 
' jos viršininkai neteisingi ima Rosenbluln, Sam Levin ir Sam 
j kyšius ir lt. ir tuo sužadinti na- 

So- riuose nepasitikėjimą ■ viršinin- 
va- kais, išardyti viešpataujančią

Juodašimčiu darbai

BERLINAS, lap. 7. — Valdžia 
šiandie padarė kratą vyriausioj ' 

i Nepriklausomosios Socialdemo- • 
krajų partijos raštinėj ir arešta
vo kelis partijos vadus. Pildo- L 

True translatlon filed with the post-.True Ininsinlion filed wilh the post- masai partijos komitetas išvai- L 
__ _ 1,1 v,... u mm .../-u:........ m m.... v Kita . I- 

as re<|uir<-<i l»> thv act of Oct. ti, 1917

JUDENIČO ARMIJA ATKIRSTA

Bolševikai paėmė Cernigorą

Vokietijos Nepriklausomos 
cial-Demokratų partijos 
das mirė pašautas užpuoliko, vienybę ir solidarumą, o po to su 

ardyti ir pačią uniją, kuri pusi- 
Vakar darė jiems kaulu gerklėje. Bet 

jie padarė lik kratą, o daugiau 
nieko neatsiike. Paskutine suo
kalbininkų viltis Loeb, irgi
dingo. Jie užpeireitą naktį paly- <lė dabartinę apgailėtiną padė- 
rė iš jo paties, kad jis tarnauja tį”. 
ir tarnavo ne jiems, o unijai ir j 
jei neva, veikė su jais, tai kad 
išgavus jų sumanymus, kad ga
lėtų perspėti uniją. Užgirdė apie pirmas ir paskutinis. Kapitalis
tai, jie siūlė kiek tik jis reika-j tai, kada tik įsigali unija ir pa
lauš pinigų, bet jis atsisakė ir I sidaro jiems pavojinga, kad ne

ster at Chicago, III. Nov. 8, 1919 master at Chicago, III. Nov. 8, 1919 u., 
re<|uir< <! I».\ thv act of Oct. b, 1917 | as retpiircd by the art of Oct. b, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ čERNI-’^j 
f ’ O V A i •j mirties jo rėmėjai gali surengti 

I demonstraciją.
L()N1X)N, lap. 7. — Bolševi-1 

kų bevieliais pranešimas, liniuo
tas šandie, pažymi apie atsiėmi
mą iš generolo Denikino kariuo
menės Černigovo, esančio ant j 
DLsnos upės, 80 mylių j šiaurę

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
( sandėliai pavojuj.

STOCKHOLM, lap. 7. — Pri
vatinė telegrama iš Revelio sa
ko: bolševikai atkirto generolo 
Judeničo kariuomenę nuo Estų
ir jai grūmoja dalelis pavojus.' nuo Kievo.

r'* i

u* j vakarus nuo Gatčinos ir ne
drąsos, kuri dar pas ;

ją buvo likusi pradedant trauk-< 
lies nuo Petrogrado. Kareiviai j 
mato prieš save rūsčią padėtį, ■ 
kurią iššaukė šalčiai, ir kuri pa-J 
gerės tik pasiekus pirmąsias žie- Graudena neprisidėt prie bloka- 
mos laikui prirengtas buveines. I dos prieš Rusiją.

Amerikos Raudonojo Kryžiau į 
valdininkai reiškia baimės, kad 
didelė daugybė ištekliaus bei 
medikamentu sukrautų į vaka
rus nuo Gatčinos ir skirtų Pet- Sevikų bevielis pranešimas per 
rogrado gelbėjimui, gali patekt į 
bolševikų rankas.

Dalis kariuomenės išgelbėta

HELSINFORS, lup. 7.
tonijos biuras sužinojo, jogei 

generolui Judeničui
< glbėti didžiąją dalį savo kariuo
menės, tik ne be didelių nuosto
lių. Bet jo kariuomenė, esanti 
Gatčinos ir Lugos apskričiuose, 
tapo visiškai atkirsta bolševikų

betenka
Trnp trans’aflnn file<l w»th the po'J- 

, mastei* at Chicago, III. Nov. 8, 1919 
I as re<|uirc<l by the act of Oct. 6,1917
! BOLŠEVIKAI PERSERGSTI

NEUTRALES VALSTYBES

LONDON, lap. 7. - Central i

ša, kad Stoekhohne perimta bol-

, diją Ispaniją ir Olandiją, būtent: ( 
' neutralių valstybių pritarimą 1 
talkininkų prokajinacijai bloką-1 
duoti sovietų Rusiją bolševikų! 
valdžią skaitysianti kaipo kari- •

pasisekė iš- nį pasimojinią prie ją.

kavalerija.
Rengiasi naujan puolimam

REVEL1S, lap. 7. — Oficit lis 
pranešimas iš šiaurvakarinės Bu 
su armijos k va t i eros, da t uolas 
seredoje, sako: ,‘Baltoji armija” 
pasitraukė į šiaurę nuo Sjeltsja 
upės ir dabar ruošiasi naujan 
puoli man. Baltarmiečiai užėmė 
pozicijas trįsdešiints kilometrų 
i vakarus nuo Gatčinos geležin
kelio.

Tnie translptfon filed wth the post- 
master at Chicago, UI. Nov. <8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
MANNERCHEIM NORI INTER

VENCIJOS.

“Piliečių susirinkimai” šitą 
klausimą jau balsuoja.

STOCKHOLM, lap. 7. — Af-

True transtafion filed with the p-'M- 
master at Chiąągo, III. Nov. 8, 1919 
ys reąuired by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKAS KRAUSTOSI Iš 
OMSKO.

Omsko valdžios sostinė busianti 
perkelta ‘‘rytų link”.

OMSK, sp. (suvėlinta). — 
Imant atidžion grūmojantį be- 
siveržimą bolševikų kariuome
nės, admirolas KolČakas įsakė 
pradėti prisirengiamąją evaku-

Amerikiečių ligoninei ir tokiems 
valdžios skyriams, kurių pasili
kimas čia nėra būtinai reikalin
gas.

Galimas daiktas, kad valdžios, 
sostinė bus perkelta rytų link.

konsulas Harris, Anglijos ko- 
inanduotojas gen. Knot ir gene
rolas Janiu skaito padėti esant 
rūsčia, bet ne pavojinga.

Amerikiečių ligoninė ir kiti 
valdžios skyriai, kurie dabar ap
leidžia Omską, bus perkelti į Ir-

BERLINAS, lap. 8. 
čia mirė įžymus Vokietijos so- 

< ialistas, Nepiuklaiisoniosios 
j Sočiai-Demokratų partijos pir- 
1 mininkas, Hugo Haast*. Mirė pa- 
. šautas kerštingo užpuoliko, lu- 

. i lo Johan.n Voss’o, austro. Spa- 
Matoma, valdžia tatai atliko dieną, kada d. Haase ėjo į 

parlamento buidnką. Vossas jį 
užpuolė ir palėkto tris šūvius. 
Viena kulka pataikę į klubą, ki
ta ranką, trečia vidurius. 
Hugo Haase tuoj buvo nugaben- kalbėlius su jais.
tas į ligoninę, kur jam padaryta I Paleistosios laikraščiuose sen- 
bent kelios operacijos, o spalių sacijos irgi nesuklaidino narių. 
27 dieną nuplauta dešinėji ko- Jie tuojaus suprato kas slepiasi 
ja. Bet jam, matoma, nebuvo už to visko, ypač kad nedrįsla- 
lemta pasveikti. P<> ilgos trįsde- ma buvo nė vieno žmogaus var- 
šimts dienų ligos jisai pasimirė, do paskelbti. Tik vakar suokal- 

Areštuotasai žfldeika, Vossas, bininkai su Hoyne drįso paskelb 
šitą savo nedorą žygį sakėsi at
likęs grynai asmeniškais išroka- 
vimais. Haase matai jį kaltinęs 
dėl bandymo grasinimais išgauti
pinigų. Žmonės tečiaus buvo tos tė laikraščiuose savo vardą, per 
nuomonės, kad tai atlikta dėl po savo prezidentą S. W. Kahn., pa- 
litinių išrokavimų, kadangi d. Į reikalavo iš laikraščių tuojaus 
Haase besirengęs pasakyti šen- i ’ ‘ 
sačinę kalbą reichstage kai dėl davė unijai 
nederamų valdžios bei vokiečių kams nė vieno skatiko, bet nie- 
kareivių žygių Pabaltės valsty- kas niekad nė mažiausio prisi- 
bėse. j minmo apie tai nepadarė. Fir-

Sulig profesijom Haase buvo ma savo laiške I ribune sako.
advokatas. Paėjo iš Karaliau- j * [ t -..................... v-
čiaus. Pirmą kartą jisai buvo iš
rinktas į Vokietijos parlamentą 
1897 metais. Mirus Augustui Be- 
beliui jisai buvo Užėmęs |o vie
lą kaipo Vokietijos Social-De
mokratų partijos pirmininkas. 
Bet 1915 melais Haase pertrau
kė su ja ryšius. Tai dėl rėmimo

Rissman.
“Tolinus, šiuo mes išreiškia

me pilniausį pasitikėjimą teisin
gume ir dorume musų viršinin
kų, kaip vietinių, taip ir nucio- 
nalių ir mes pasmerkiame visas 
tas ypatas, žinomas ir nežino
mas, kurios delei savo neteisin
gumo ir nesąžiningumo pagim-

Būrys juodašimčių užpuolė Non 
partizanų lygos susirinkimų

Laikykitės unijos.
šis suokalbis prieš uniją nėra

STANFORD, Kas. lap. 8. — 
Būrys sukurstytų juodašimčių 
vakar naktį čia užpuolė Nonpar- 
tizanų lygos susirinkimą. įsi

veržę į svetainę mušeikos pasiga 
vo vieną tos lygos narį, Jay Mc 
Fackicną, ir užmovę jam ant gal
vos maišą įsimetė į automobi
lių ir nuvažiavo už miesto. Čia 
jie norėjo tą žmogų nulinčiuoti.

Plieno darbinio 
ku streikas

MUŠEIKOS UŽPULDINĖJA 
STREIKININKUS.

Areštavo dvylika moterų; vienas 
streikininkas mirtinai subadytas 

— peiliu.

YOUNGSTOWN, lap. 8. — 
Youngstowno policija ir kompa
nijos samdytiniai-inušeikos vei
ka. Vakar jie ir vėl turėjo pro
gos malšinti “riaušes”, kitais 

žodžiais užpuolė būrelį moterų 
ramiai vaikščiojusių gatvėmis. 

į Kelios moters gavo biauriai §u- 
t mušti, o dvylika ji^ — areštuota 
; neva dėl kėlimo riaušių. x

Kitoje vietoje negras streik
laužys mirtinai subadė peiliu 
vieną streikininkų. Negras nea
reštuotas.

Keliose kitose vielose policija 
taipjau “pasidarbavus”: Keli 

streikininkai suareštuoti ir da
bar kalinami delei kėsinimosi 
užpulti ‘Tamius darbininkus’. 

Bet to neveizint, streikininkai 
laikosi ir negrįžta darban.

Donoros poliicja turinti darbo.

PITTSBURGH, lap. 8. — Do
noros apskrityj, Pennsylvanijoj, 
policija taipjau turinti kas veik
ti. Mat, streikininkai netik kad

nuomonės, kad neremti valdžią, 
dagi jeigu delei to ji butų su
mušta. Vėliau tapo įkurtai Nepri
klausoma Social-Demokratų par 
tija, kuri dabar kaikuriose vie-

Ii vienos drabužių firmos Kahn 
Bros., 500-532 S. Throop St. 
vardą, kad ji buk davusi pinigus. 
Bet pa (i firma, kaip tik pama-

atšaukti tą melą, nes ji nelik ne- 
tr unijos viršinin-

i “Faktas yra, kati musų sanli- 
i kiai su unija ir jos viršininkais 
i buvo visą laiką nuo musų pa
sirašymo po kontraktu, liuosu 
nuo jokių kivirčų ir jie visą lai
ką koopernvė su mumis palaiki- 
me industrinės taikos.” Reiškia 
pasislėpusiems suokalbininkams 
nepavyko net su pirmu vardo 
paskelbimu.

Rubsiuviai kaip pirmiau, taip 
ir dabar laikosi vienybės ir reiš
kia pasitikėjimą savo viršinin
kams.

Vakar ir užvakar buvo daug
forso pranešimą, kad piliečių 
susirinkimai įvairiose šalies vie
tose nubalsavę už dalyvavimą 
intervencijoj, kitaip puolimą 
ant Petrogrado, kaip tatai buvo ( negrįžta darban, bet kasdiena ei-
rekomenduojama generolo Man na pikietuotų. Valstijos “kazo- 
r.ercheimo (buvusio Finlandi- kai” vakar ten areštavo keturis 
jos prerniero) nesenai rašytame streikiiTTnkus ir kaltina juos dėl 
laiške į Finlandijos prezden'tą kėsinimosi išdinamituoti butą.

TOLEDO BE GATVEKARIŲ
Kompanija norėjo padidint va- 

žinėjimos kainas, balsuotojai 
nutarė uždaryti jos biznį. 
TOLEDO, O., lap. 8.

do piliečiai balsuotojai nutarė 
vely vaikščioti pešti, ne kad mo- * 
kėti kompanijai po aštuonis cen
tus.

mat nutarė padidint važinėjimo
si kainas. Po to miesto taryba 
nutarė atiduoti visą klausimą 
nuspręsti balsuotojams, būtent: 
sutikti su kompanijos nuospren
džiu (mokėti reikalaujamą su-

policijos ir “kazokų” žiaurumas 
čia pereinąs visas ribas.

Garyj ir vėl “ranry^’.
GARY, Ind., lap. 8. --^‘Didžio 

ji spauda/’, dar užvakar šaukusi 
Tole aP*e streikininkų sumoks

ią vakar ir vėl pranešė, kad 
“Gary visa ramu”. Streikininkų 
komitetas taipjau praneša, kad 
darbininkai ten laikosi kaipir 
pirma. Kompanija, nors ir sten
giasi susiverbuoti užtenkamai 
streiklaužių, bet joms nevyksta.

rių biznį. Balsuotojai pasirinko 
pastarąjį: didele dauguma bal
sų nutarė, kad gatvekarių biznis 
butų “pakasavolas.”

Kol kas gatvekariai dar vaik
što. Bet manoma, kad neilgam. 
Sekamame mieste taryba pose- 
dyj busią nutarta įteikti kompa
nijai oficialį pranešimą sustab
dyti gatvekarius. Tada — tole
diečiai turėsią puiku —■ “ekser-
šaižų”.

WASHINGTONAS, lap. 8. — 
Geležinkeliečių darbu inkai — 

■kr.ygvetlžiai, priklausantįs Bro-

Sako, traukimas! tik dalinas.
WASHINGTONAS, lap. 6. — 

Oficialės žinios sako, kad admi
rolo Kolčako pasitraukimas iš 
Omsko nieku budu dar nepa
reiškia visuotiną “visos Rusijos , therhood of Raihvay Clarks uni- 
valdžios” kariuomenes besitrau- jai, reikalauja savo viršininkų 
kimų, kaip tatai išrodė praeitą paskelbti streiką. Samdytojai ne 
vasarą. išpildo jų reikalavimų.

MEXIKOJ GALI KILT GENE- 
RALIS STREIKAS.

LAREDO, Texas, lap. 7. — 
' Gautas iš Mexikos miesto prane
šimas sako, kad Mexikoje neuž- 

■ ilgio gali kilt generalis streikas. 
' Mexikos darbininkų konfederaci 
jos valdyba išsiuntinėjusi vi
siems savo skyriams paragini
mų būti prisirengusiems. Smulk
menų nepaduodama.

OHIO VALSTIJA NORINTI
BŪT “ŠLAPIA.”

COLUMBUS, lap. 7. — Ohio 
valstijos balsuotojai, kaip rodo 
paskutinės žinios, atmetę patai
są prie valstijos konstitucijos, 
reikalaujančią, kad valstijoj bu- 
t ųpravesta visuotinnfi prohibi- 

* cija.

tose viršija senąją partiją. Jos rubsiuvių susirinkimų ii visur 
pirmininku patapo liūgo Hanse, išreikšta pasitikėjimas viršinin- 
Naujoji partija be paliovos kovo ;bams, o pasikeikta suokalbinin- 
iz. oii cnniinin r»nžrrr»n Ii varinei kai.jo su senuoju rėžimu. Ji variusi 
neatlaidžią agitaciją armijoj ir 
laivyne. Ačiū jos pasidarbavi
mui, sako, kilo laivyno sukili
mas rugpjūčio mėnesyj 1918 me 
ta is.

Sugriuvus Vokietijos monar
chijai lapkričio mėn. 1918 m., 
Hanse buvo įstojęs koalicijos ka
binetan. Bet neužilgo iš ten pa
sitraukė, kadangi negalėjo sutik
ti su Scheidemaniečių politika. 
S teigiamą j ame Sušilti nkime d. 
Hanse be pagailos kritikavo 
scchcidemanniečiu-soc’ialistų ir 
klerikalų bloką. Kaikuriais at
vejais jisai neatsisakydavo ben
dro veikimo su Spartako grupe, 
bet aplamąjam spartakiečių vei
kimui jisai nepritardavo ir aš
triai juos kritikuodavo.

Hugo Haases asmenyj Vokie
tijos socialistai neteko vieno 
uoliausių ir geriausių savo vei- 
kėjįj.

Vakar buvo sušauktas specia
lia Jungtinės Tarybos posėdis, 
kuriame svarstyta tas dalykas 
ir nutarta visomis jiegomis ko
voti su suokalbininkais ir jų už
mačiomis. Taryba, kuri yra aug- 
ščiausia valdžih unijoje, žino 
savo viršiininkus ir išreiškė jais 
pilniausį pasitikėjimą.

Rezoliucija.

Ji vienbalsiai priėmė sekamą

Sukalbininkams 
nevyksta.

JUNGTINĖ TARYBA IŠREIŠ
KĖ PASITIKĖJIMĄ UNIJOS 

VIRŠININKAMS.

Suokalbininkai nusiminę, kad 
suokalbis nepavyko ir patįs 

įlindo į siųstus.

Suokalbininkai, kurie kėsino- 
Suardyti pažangią rubšiuvių 

uniją — Amalgamated Clothing 
Workers of America vaigščio 
ja nusiminę. Jie tikėjosi įvelti

si

bep<ajiegia atvirai prieš ją ko
vot, griebiasi slaptų priemonių 
Jie pirmiausia stengiasi pasėt 
nariuose neužsitikėjimą virši

ninkais, kad tuo išardžius vieny- 
b.ę ir paskui visai pakrikdžius 
uniją. Tokių priemonių jie gric 
besi prieš kiekvieną unija, ir kai 
tais pasekmingai, to paties grie 
besi ir šiame atsitikime. Čir 
m inasi, kad apkaltinus vieną ar 
kitą viršininką, bet kad pasėjų? 
unijoj nesutikinius ir neužsitikė-

va apgalėti darbininkus ir vė 
išnaudoti, kaip išnaudojo ir pir
miau. Jungtinė Taryba tiHlel at
sišaukia į narius neklausyti ka
pitalistų išmislų ir jų žioplų kal
tinimų, bet lakyties visiems vii 
nybės ir solidarumo, kad viso
kie kapitalistų suokalbiai ir pa 
sikėsinimai prieš unijos gyvy 
bę atsimuštų kaip j uolą ir turė
tu pranykti. Darbininkų obalsii 
turi būti “Organizacijos vieny 
be ir čielybč”. O tokios organi. 
zocijos neįstengs siuirdyti jo
kios kapitalistų spėkos.

VALDŽIA NENUSILEIDŽIA.

Reikalauja atšaukt angliakasir 
streiką.

WASHINGTONAS, lap. 8.
Valstybės prokuroras Pa Įmerk 
vakar čia dar kartą pareiškė 
kad valdžia nusileidimų nedary

tą: jie buvo pasigavę ne tą, ką 
norėjo. Mat juj. norėtą nulyn- 
čiuoti vieną tos lygos vadą, ga
bų fanųerį-kalbėtoją, O. E. 
Woodą fodel Mc Faddeną jie pa 
leido prigrąsinę urnai išstoti iš 
‘tų maištininkų organizacijos”.

Antru kartu užpulti Nonpar- 
tizanų susirinkimą juodašim

čiai nebedrįso.

PERSEKIOJA BOSTONO PO- 
LICISTUS.

BOSTON, lap. 8. — Augštes- 
liojo korto teisėjas, Carroll va
kar nusprendė, kad visi tie Bos- 
ono policistai, kurie dalyvavo 
streike ir priklausė unijai nega- 
i gaut savo senųjų vietų. Poli
esių unijos viršininkai mat krei 
)ėsi į jį, kad jis atmainytų idil
ijos komisionierio patvarkymą 
lepriimti atgal unijistų-policis- 
ų. Teisėjas tečiaus šilą patvar
kymą dar patvirtino. Sulig jo, 
jriklausyti unijai policistui yra 
lidelis “griekas/

DIEVIŠKASIS PASIUNT1N-
NIS” —• SENATE.

Oabar jis turėsiąs pasiaiškinti— 
kalėjime.

“Kadangi niekurios jiegos su
sidedančios ir žmonių, kuriems 
rupi sunaikinti pažangųjį darbi
ninkų judėjimą šoje šalyje, pra

dėjo buržuazišką kampaniją, 
suardyti musų organizaciją ir

“Kadangi jie stengėsi atsiekti 
tai vartodami svarbiausi kapi
talistų įrankį, t.y. kapitalisti
nius laikraščius, kurie praeityj 
parodė, kad jie visuomet nori 
ir trokšta duoti savo pilniausią 
IKigelbą ardyme darbininkų 
ganizacijų, ir

“Kadangi jų (laikraščių) 
gelba jie (suokalbininkai)
rėjo perduoti musų organizaci
jos nariams ir šiaip žmonėms 
klaidingą nuomonę, jog musų 
organizacijos viršninkai yra pa
perkami ir kyšius imantįs žmo
nės, tuo tikėdamies sunaikinti 
puikią dvasią, solidarumą, pa
sišventimą ir klesinė susiprati
mą, kuris visuomet viešpatavo i 
musų organizacijoj,

“Todėl tebūnie nutarta, kad
mes, narai Chicagos Jungtinės karinė diktatūra. Padaryta daug 
tarybos A.C.W. of A., susirinkę:areštų. Laukiama, kad naužil- 
šiandie, lapkr. 7 d. 1919, musų J gio Italijai bua įteikta ultima- 
vie/tovėj, 409 So. Hhlsted St., tumas.

turint atšaukti streiką ir tik tadr 
reikalauti naujos sutarties. Dai 
daugiau. Esą žinių, kad valdini! 
kai žada kreiptis į Indianapolisc 
teisėją Andersoną, idant jis 
griežtai išakytų unijos viršinin- 
kams atšaukti streiką.

“Streikas eina gerai”.
INDIANAPOLIS, lap. 8. — 

Telegrama iš Indianapolisc 
praneša: Angliakasių streikas 

eina gerai. Nė vienoje vietoje 
streikininkai nerodo palinkimo 
grįžti darban pirma negu jie gan 
naują patenkinančią sutartį.

Kita telegrama pažymi, kad 
unijos vadai nesitiki, jogei išdilo 
toji prieš juos drausme-indžion- 
kšenas butų atšaukta. Bet kartu 
jie pareiškę, kad tokiame atsiti- 
kme kova tarp anglakasių 
samdytojų turėsianti užsitęsti 
gali būt ilgam laikui.

WASI1INGTONAS, lap. 8.
Ižentehnonas Joseph Horan, iš 
Nejvv^Yorka, vakar atsilankė į 
enato posėdį su didele didele — 
‘dieviška pasiuntinybe.” Sena- 
oriams besiginčijant delei tai

kos sutarties dokumento, džen- 
‘elmonas Joseph Horan pašoko 
auo kėdės ir išsitraukęs iš kišc- 
liaus Amerikos flagą pradėjo 
nosikuoti ir šaukti: “Gerbiamie 
*i, aš norėčiau pasireikšti’ — 
čia jį apstojo sargai ir pasireik
šti jisai nebegalėjo. Jis tapo su- 
aikytas. Policijai jis pasisakęs, 
kad senatai) jisai atėjęs pareik
šti “dievišką patarimą.”

Savo pasiuntinybę išhiškinti 
■is dar turėsiąs progos — val- 
Ižios agentams.

or-

pa- 
no-

ir 
ir

True translatlon filed with the post 
mastei* at Chicago, III. Nov. 8, 191( 
as reųuired by the act of Oct. 6,19T

JUGO SLAVIJA MOBILIZUO
JA ARMIJĄ.

Grumoja Italijai ultimatumu.

VIENNA, lap. 7. — Vienuos 
laikraščiai gavo specialių prane
šimų, kurie sako, kad Jugo-Sla- 
vija šaukia po ginklu penkių 
klasų vyrus neva karinio mank- 
štymo4ikslu.

šalyje viešpatauja absoliuti

SĖKMINGAS SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMAS.

CHICAGO. — Praeitą naktį 
Chicagos socialistai buvo suren
gę dalelį viešą susirinkimą Ru
sijos revoliucijos sukaktuvėms 
laminėti. Susirinkimas turėjo 
vietos ertvioje Wicker Park sve
tainėje, šiaurinėj dalyj miesto, 
tmonių prisirinko taip daug, 
kad vėliau atėjusieji\turėjo grįs
ti nuo svetainės durų, nes ne
bebuvo vietos. Tiek daug žmo
gių susirinko dagi neveizint to, 
kad rengėjai ėmė po 25 centus 
Įžangos.

Kalbėjo penki kalbėtojai. Žmo 
nių ūpas buvo nepaprastai paki- 
’us. Vėl ir vėl jie pertraukdavo 
kalbėtojus ilgais triukšmingais 
įplodismentais.

Beje, literatūros fondan su
linkta apie pustrečio šimto do- 
’erių aukų. Kiti gi, ant specialiai 
pagamjintų kortelių, pasižadė
jo aukauti dar daugiau.

DARBININKŲ STREIKAS 
FRANCIJOJ.

PARYŽIUS, lap. 8. Telegra 
*na iš Paryžiaus sako: šiandie 
Francijoj prasidės visuotinas ge
ležinkelio darbininkų streikas.



2 ____________ __________________________   NAUJIENOS, Cljj^agg^ IIU Subata, Lapkričio 8 A. 1810

RUDENINIS
BALIUS

Parengtas
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTERŲ

įvyks
SUBATOJ. 8 D. LAPKRIČIO (NOV.), 1910
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

32<-nd Place ir Auburn Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Jžanga 25c ypatai.

širdingai kviečiame visus jaunus ir senus pasilinksminti į mu
sų iškilmingi) balių. Bus duadahios dovanos: 1) Kas pirmiau
siai išgers pienų. 2) Kas pirmiausiai suvalgys obolj. 3) Kas 
pirmiausiai nulups bulves. ___

Kviečia KOMITETAS.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB^

| KAS DA MENATE | 
gg Lietuviškų istoriškų krutančiųjų paveikslų H 

didžiojo Amerikos Lietuviu Seimo atsibuvu
sio Chicago je; Lietuvos Laisvės Varpo Išleis- 
tuvių ir Milžiniškosios Lietuviškų Draugijų 
Parodos, kurioje dalyvavo suvirš 18,000 žmo
nių; Chicagos Visų Lietuviškų Kolionijų su 
Draugijų Valdybomis ir Žymesniais Veikė
jais, tai bus nepaprasta proga tuos paveikslus 
pamatyti.
SUBATOS VAKARE, LAPKRIČIO 8, 1919. 
STRUMILŲ SVET., 158 E. 107 st, Roseland.

-----------ir-----------
NEDALIOS VAKARE. LAPKRIČIO 9. 1919. g 
PROSPECT SVET., 1152 N. ASHLAND AV.

Prie Division gatvės, 3-čių lubų.
U Bus prakalbos ir puikuš muzikališkas progra- gg 

mas. Turėsite linksminusį vakarą savo gyve
nime . Nei vienas lietuvys neprivalo praleisti 
š?os nepaprastos progos pamatyti šių istoriš
kų paveikslų parodančių Chicagos Lietuvių 
nuveiktus darbus, Seimą, Išleistuves, Lietu- 

|Į vių Apygardas, ir daugel kitų labai . žingei- 
džių incidentų.
Paveikslai bus rodomi du syk per vakarą, nuo

3 7 iki 9 ir nuo 9 ik* 11. Vėliau atsilankę galės g 
pasilikti ir ant nrogramo.

Įžanga 35c. Vaikams 20c.
Visus širdingai kviečia Lietuvos Laisvės Var
po Komitetas ir Vietiniai Rengėjai.

4

Svarbios Prakalbos
Bengia

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

Mildos svetainėj, 3124 So. Halsted St.
Pradžia 1:30 vai. po piety.

Įžanga 10 centų. v
Kalbūs l)r. Montvidas ir Chicago Socialist laikraščio 

redaktorius. i
Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti į šias 

prakalbas. KOMITETAS.

PIRMAS

Rengia
U K. S. VIII RAJONO “ŽARIJA”

įvyks

Nedėlioja, Lapkričio 9,1919
PILSEN AUDITORIUM

1655-57 Bluc Island Avė. ir kampas 18th St.

Duris svetainės atsidarys 6 vai. vakare. 
Programas prasidės 7:30 vai. vakare. 

*žanga ypatai 50c ir 35c.

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! x

Po programui bus šokiai prie puikios muzikos./
Gerų, gėrimų ir užkandžių iki vėlybos nakties.

KOMITETAS.

Mokslo Žinios.
RAAO ŠERNAS

ŽMONIŲ NAUDAI DARBAI 
PALESTINOJ.

Anglijos nuo turkų paliuosuo- 
tos Palestinos naujoji valdžia, 
žinoma, žydų valdžia, sumanė 
daug svarbių žmonių naudai 
darbų. Vienas tokių yra Numa
nytas norvegų inžinieriaus Al
berto Hiertho sujungimas kana
lais Tarpžemiinių jūrių su ma
žu sulyginant, saro vandens eže
ru vadinsimi Mirties jūrėmis. 
Mirties jūres, taip vadinamos 
tik dėl sūraus jame vandens, 
nors jos yra mažos, guli k ar
kas žemiau Tarpžeminių jūrių 
paviršiaus. Sumanyta su jung
ti 60 kilometrų ilgumo kanalu 
Tarpžemines jūres su Mirties jū
rėmis, kuris bėgs po Jeruzolimu 
ir nuves vandenį į sausąją Jor-

Viešos
Prakalbos

Rengia
L. K. S. 81 kp. North Side,

DIDELI ŠOKIAI
Rengiami

SOUTH SIDES VAIKINŲ
Šie šokiai būna 

/

Kiekvieną Seredą
Pulaskio Svetainėje

1711-1(5 So. Ashland Avė.
Pradžia nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. naktį. Pirmntiniai ati

darymo šokiai bus scredoj, 12 d. lapkričio (Nov.) 1919.
Kviečiame visos Chicagos jaunimą atsilankyti ir smagiai pa

sišokti. . Muzika B. Select Jazz Band.
Kviečia Šokių ftengimo KOMITETAS.

dano upes dalį. Žinoma, sudru- 
tins Jordaną suriu vandeniu, 
nes pati upė yra prėsko vandens. 
Nuo giliausios Jordano dalies 
dūdomis vanduo bus nuveda-, 
mas į Mirties jūres, daug gi
liau gulinčias, čia bus įrengta 
didele elektriška stotis, kuriai 
pajiegą duos tekantis kanalu 
vanduo. Stotis ta suteiks elek
trinį žiburį ir pajiegą visai Pa
lestinai, kuri visa bus po Angli
jos protektoratu; ji prižiuręs ir 
elektriškos pajiegos stotį, nes 
patįs žydai lygiai žemes pageri-

lllllilIlHllllllltlIlilIlIlIlIlIlIlIlItlIlfllIlIlIlIltUlinillllM

PUIKUS
VakaraS

‘ 1 IR

BALIUS
Rengia West Pullmano 4-riU 

Draugysčių Sąryšis, svetainės ir 
knygyno naudai, Nedėlioj, Lap-

nimais kaip ir jos reikalams rei kričio (Nov.J-9 dH 1919 m. K. 
kiamaja pajiega mažai rūpina- • of P. Svetainėje, 11037 Michigan
si; žemes apdirbimu Palestinoj 
užsiima ne žydai, bet krikščio
nys syrai.

JIEŠKOJIMAS AUKSO ARK- 
TISKUOSE KRAŠTUOSE.

Suradimas aukso Alaskoj pas 
t ūme j o jo j ieško tojus ir kituo- 

SUBATOJ, LAPKRIČIO 8, dar. to,i!U1 I .Siaurius, taigi
Įvyks

LIUOSYBES SVET.
1822 VVabansia Avė.

Prasidės 8 vai. vakare-

... Todėl visi lietuviai ir lie
tuvaitės atsilankyt, nes kal
bės geri kalbėtojai kur ga
lėsite daug gero išgirsti.

Įžanga visiems veltui.

Kviečia Komitetas.

: ”lagaąj

ORKESTRĄ-BENĄ

8
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.Tel. Cicero 2316

Telephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Ncdėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III

ir arkliškuose prie poliaus kraš- 
1 luoes aukso jieškoti. Bet kol- 
kas iki šiol tie j ieško jimai ne
davė laukiamų* vaisių: arkliš
kuose kraštuose iki šiol aukso 

' nesurado. Vis dėl to tikimasi

ir ne visai arti polių. Atsidaro 
j nauji kraštai įmonių susineši- 
! mams, drauge ąu tuo kįla ir vil
čių tuose kraštuose surasti vi
sur jieškomų ir pageidaujamų 
metalų. Toliausi į pietus aukso 
laukai yra pietinės Afrikos, rods 
daugiausiai aukso išduodantįs 
Transvaliaus aukso laukai; o to
linsią! į šiaurius — Alaskos 
laukai, kurių produkcija prade 
da jau mažėti, ir Sibiro aukso 
kasyklos kurios niekados daug! 
aukso nedavė. Arčiau polių iki 
šiol niekur aukso nerado, bet 
vis tik jo nesiliauja jieškoję, nes 
jeigu ne auksą, tai kitokių bran
gių mineralų gali rasti, gali net 
už auksą brangesnių, kaip, pa
vyzdžiui, vis labiau reikalauja
mo ir vis brangesnio platino. 
Jieškojimai tie nėra be pasek
mių. Dabar griebiamasi tyrinė
jimų Baffin-bay ir Davis jūrių 
siaurumos aplinkinėse, ir ten ne 
be kai-kurių vaisių. Baffin-bay 
distrikte rado aukso, ir tai tiek, 
kad jo kausimas apsimokėtų. 
Davis jūrių siaurumos distrikte 
rado taipgi geros rųšies anglių, 
kurias neužilgio pradės kasti.

ARMAZONA
Nedėlioję

LAPKRIČIO

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Nesivėluokite!!!

BIRUTE

Ave. Roseland, III. Pradžia 6 
vai. vakare. Inžanga 30c.

Draugai ir drauges visi buki
te ant šio vakaro, bus gražus 
programas, dainuos L.M.D. “Ai
do” choras, kalbūs d. J. K. šar- 
kiunas, bus ir kitokių pamargi- 
ninių. Visas pelnas eis knygyno 
naudai. Todėl bukite ant šio va
karo. Kviečia KOMITETAS.
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Empire Theatre
Madlr.on St.. One bleck Ea«t of Halsted

l-BOM Z'ycCKO-J1'Kp>HHCKMX ApiMCtUb 
noj ynpaajiCflieM H. APYJlKUHA

no4 peMBccep. A. MEJIbHHIIKOro 
h npa ysacriM M. MAPTbIHOBĄ

b HeiBepr 13 Hoflfipfl
lIpe*craixeHO 6y/eT

b 1-a PA3 b r HMKATO
H.IHbCTHaO C«U. B. C«POT«HKO

ŽKEPTBbl
ŲAPM3MA

abo TepHOBbitt Bihok 
b 4-x ai*k

Hasajio cneKrar^s posno n 8:30 ren.

U b H b! M b C T a M o6blKH0BeHHU«.

EioieTN aa6x. npoaaioTCM d Kaccb rearpa.

“FAR MAŽONAI”
Trijų Aktų

Komedija
Stato
“BIRUTĖ”

Msldažio Svet
2212 W. 223 Place.

‘FARMAZONAI’

f—" ....... ".........F1 .................. ... . . "'■■■ 1 S
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ftiuomi Lietuvos Atstatymo Bendrovė jus kviečia 
ant prakalbų, kur kalbūs musų įgaliotinis Chemikas P. J. 
Žuris, kuris lankosi Chicagoj su Liuosybes Savaitės reika
lais ir kuris užmezga sunryšius su yvairioms Amerikos fir
moms, dėl exportavimo/Vakarais jis apsiėmė jums praner
ti apia Lietuvos išnašumą ir Industriališkas progas. Tuom 
pat tarpu jis nušvies apie Lietuvos Atstatymo Bendrovė* 
tikslus ir mierius, atliktą ir vykdomą darbą, jos stov|, ir nu
rodys kodėl jums apsimoka iš pinigiško atžvilgio, taip ir 
iš tautiško prigulėti joje. Po prakalbų, jis užrašinės tuos, 
kurie nori. Tadgi šiuomi esate kviečiami kuoskaitlingiau- 
šiai atsilankyti sekančio] vietoj ir laiku.

I^apkričio-Nov. 8-tą, l;3O po piet ant antro augšto
Mildos svet., ant Halsted St., arti 31 St.

Nepraleiskite progos, nes po Naujų Metų yra manoma užda
ryti pardavimą ščrų. Tada nerugokit. Dabar galima paimti ščrus 
ant lengvų iimokesčių. Čion Liberty Bondsai yra priimami pilnoje 
vertėje. L. A. B. turi skyrius Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, tad 
yra naudinga prigulėti visiems ką gryšta ir ką čion lieka.

Su tikra pagarba L. A. B-v«a KOMITETAS.

tsišaukimas j Chicagos Lietuvius

7 ’

Pirmas Koncertas
P. P. D. UNIJOS 604 SKYRIAUS

Subatoje, Lapkričio 8-tą, 1919
I. W. W. Svetainėj, 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, nišų mandolinų orkestrą ir geriausia solistė 
Aleksandra Maslova, lietuvių solistas visiems gerai žino
mas p. Stogis ir Northsidčs Vyrų choras. Artistai šoks 
mažarusiškus ir išpaniškus šokius. Po programui bus šo
kiai prie geriausios unijislų muzikos iki 12 vai. nakties.

UžkvieČiame visus Chicagos lietuvius KOMITETAS.

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.

> 1 " ■ " ■ ............ ■■■........    —................. J

MILŽINIŠKAS BALIUS
Rengia 

Draugystė Susivienijimo Brolių Lietuvių

Nedėlioj, Lapkričio 9,1919
MilcĮos Svetainėje '

3138 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare.

Tikietas 25c.

Laivas i Lietuva
IŠPLAUKS LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

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

Platesnių informacijų galima gauti pas

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Naujos Dainos Su Gailiomis, S. Šimkaus
, Vienam Balsui.

Era Mano Brangi ................  50c Pamylėjau VaRar — Vai Varge
Ne dėl tavęs Aš Mergely .... 50c Vargelį ir Vai Putė Putė .. 75c
Miegok, Mano Balandėlį .... 60c (jaunamos tiktai J. Budrike
Sunku Man Gyventi ............. 60c Knygyne. Užsakymus siųsdami

adresuokite:
JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St., Chicago, III.

— ■ ■ _______

Mes perkame Pergales Bolidus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
IJtarninkals, Ketvergius 
rr Su ba tom i s 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1IAVAUKKE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.



Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu KORESPONDENCIJOS
viška Valstybinė Banka Amerikoje TERRE HAUTE, INI).

NUO 1-MOS RUGSĖJO

DR. F. 0. CARTER ‘“šros
Metropolitan State Bank

807-809 W. 35thSt„ kampas S. Halsted St

Vienintėlė grynai Lietuviška Banku po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur j ra gvarantuojama, kad jųsų pinigui yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimti* mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus aul pirmo mortgiėio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valnndos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatojc nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Sukatos vakare iki 9 vai. vak.

VYKIA USYBB:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas U |U S C. RRENZA, Kasierius 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREK iUKJAl.
ANTANAS BRDZIS ’N 'S KROTKAS
ANT. F.NZBIG1EL Z1GM. BALCZ1KONIS
ST. SZYMK1EWICZ N JUSTIN MACKEVVICH
M. S. BRENZA U LibS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA.

laike mėnesinį susirinkimų, ku
riame tarp kita ko, perskaityta 
LGL). Centro atsišaukimas, kad 
kuopa paaukautų kiek pinigų iš 
kuipos iždo. PerskniČius t- 
sišaukimų vienas komunistų 
atsistoja ir sako: “Ponas prezi
dente. kas tai ar 'ievyne ar Nau
jienos? Aš nesuprantu, paaiš
kinkite man.“ Prisiėjo aiškinti 
ir nariams ir pačiam pirminin
kui, kati tai ne laikraštis, o atsi
šaukimas ir kas yra L. G D? ir ku- 
kie jos uždaviniai. Tada kitas 
komunistas atsiliepia: “Už tuos 
pinigus ką mes suaukausime,

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS ,

Atitaiso Žvairas Akis
Pasiskaityk įdomių paliudijimų že- miaus ir ateik pas jj ,o jis vieną

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.

Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

Mokykla kirp:mo ir
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
b.is. Turime geras elektrines 
siuvau as mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

ieng- iaU'į amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę juisaul)je.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
tos geriausios progos, ei

kite į tą mok\klą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų moki kloję mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas M'lriksime laiškais arba 

\ Itališkai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WlinE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

k Pe

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, I I k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

pardumkuAu vięną. pvr 
rinta žemiausia Kaina. 
Taipgi viena kainu visiems.

Žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

Priiniam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiuiiiiiiin

Lietuviu Tautiškos Kapines.
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu

vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.

VIBNAT1NIR *K<;i9TRVOT4t) H(/8*V 4H7!KK'«RI(TS A N“) H HI (H ;£?<'■

SUAUGIEM^VYRAMS IR
tkini** *uk*o p4’»>u<»«* nuo f H u V u -u 
z*4inu Si'Ubro rthmuiM nuu 11.0** b 

Prltaikom* akiniu* ųtdyu* 
Ktmink't; Gnlvo. •op4jirllHi*, n*rvl|kw 
n*». «»kiu »kHU<14jima«. ulrillt lėuu Ir 
O yra vniaiaif įvairių litrų, kurio* 
’» h«t» <'rutulinio* <erų akinių prilak)- 
<nn (lt v rimą* utrfyką. )•> p«rltt ar 
«kaud* «ki* 1*1 jo* raudono*, j«i gai
va *oi>a j«i blogai matai, j*i ak|« «llp 
•t*. n*t*«k Ilgiau, o iialkok pagalba* 
•pliekoj kur kiekvienam pritaiko*** a- 
Viriai utdykn Atmink kad na* Va* 
įAm gvararituojam akiniu, ir kiekvia 
'■m gerai prirenk**

< M. MMUBOFV. «k.p*rt>a Optika*
4«i Jų* .Migai* tr reikalaujat* patarimu arba aaiatų. ateikrt pa* rasim. Al buvau •*>- 
'iakoriiu tcuaijoj virt 10 metų, Amerikoj Ii metų A* duodu patarimu* OVKAl. Oe'Ja 
nudarvtl bil* kukiu* <-u*Uku« vaiatua AK rekomenduoju tik 3FRHk laktiarn* Al *»w 
lrn-ic «» įmonių

S. M Mesireff, JI4Q S. Morgan St.* Chicago. III. f 
Auixnwwa<w,.MMMt«MMWtWN«MCPCWr

PUIKUS BARGENAI
S'oj krautuvėj, kokių dar nebuvo. Pardavinėjimas prasidės 

pėtm.či 'j la; kr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nedėidienius. Per- 
žimekio- iihi.ų išpardavimo eirku’iorius, kurie bus dalinami po na
mus. Daug puikių daiktų išstoti ta išpardavimui ir ju visu nega
lima čia aprašjti. Bet mes užtikriname jus, kad jus užčedysite 
nuo l.t iki 25 nuošimčių, pirkdami šitoje valgomų daiktų sankro
voje ruki los kumpius, šviežius mažus paršiukus ir visokios rūšies 
dešras ir visokias lietuvių farmerių dešras ir šviežius veršius, gy
vus kalakutus, žąsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe- 
buvo toki > bargeuo valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj ir pirkdami joje sumažinsite pragyvenimo lėšas,

PEOOPLES MARKET AND GROCERY CO.,
3358 So. Halsted and 34th Sts.

I IbssHtm ir Turlcižkot Vanei
I2th STREET
Tel. Kedzie 8902.

j 3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

■■

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonus Wesf 6126

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

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

vakare Phone Canal 257
L -

einu Naujienose, kad Lietuvoje 
bolševikai yra plakami.’’

Vienok neatkreipta j tai atidos 
ir išrinkta komitetas susirašy
mui su cecntro valdyba ir rin
kimui aukų Lietuvai gelbėti, 
čia pat R. žanuvraitivnė ir A. 
Tamoševičia aukavo po $2. Po (iydytojas ir Chirurgas.

apžiūrėjimą suteiks nemokamai.
Užimąs glavoje ir ausyse.

šitas užimąs būva visokis — gie- 
i, ūžia, spiegiu, ar šnypščia, kaip, 

sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. Šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu palėmijamu simptomu ir 
iis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir galinus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkurtimas bus pilnas. Au
sinis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus, šitas visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš- 

bet daugleyje atsitikimų jis už-

Kurtumas ir užimąs galvoje. «
Slogos yra viena didžiausių kur-1 

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vielą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
ehstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausj ir suvirpintų ausies bubrielį o- 
le vilnimis. Šitos vilnjs atsimuša į 
ausies būgneli ir suvirpina ji, šitie 
pi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchslakiniai takai yra užkimšti, 
tai nėra oro spaudimo lygsvaros ir 11; _
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar Į eina trumpu laiku po smarkiam per-

2)
3)
4)
5) _ 

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

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

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

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

J^nzma^Sagėlė^ į

ta paaukauti $5.00. Išviso susi
barė -9.00. Jie pasiieka komite
tu raukosi*, kol nebus surinkta 
daugiau pinigų.

Užjaučiu kurčius žmonės.
Buvau svkj kurčias ir žinau ką 

tu-

įspaustas ir todėl negali virpėti 
lengvuose atsitkimuose balso vil
nims užgavus jj, arba pirmuose li
gos laipsniuose lakas tik išdalies už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią (akų ir žmogus pradeda pa- 
tėnijti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. Šita klintis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

šalimui. Slūginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje' atšilk imu būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai ap
kurstu abi anksčiau ar vėliau. žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumenų sukiniu: nes skau- 

dčiimai naikina kūno gyvybe 
o dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- oetas ligas; mums šiandie dau
gi bė Žmonių sumčiH |ia<i> 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.(15.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Knyga (“Šaltinis sveika- 
l'OS“, augalais gydvties. kai 
(Ui 50c

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car
ter turi savo bodą, kurį jis pasek- 

1 mingai panaudojo Šimtuose atsiti
kimų. Jis nechloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil
nu užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
šito tiesiomis akimis kai}) ir kiek
vienas. Žvairos akįs yra pažemi
nau negalė - Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina 
sunaikina regėjimą veinos akies, 
kariais ir abiejų.

tas reiškia.
rėd imas slogas, ir gaudavau jas taip 
lankiai, kad nei nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 

i mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra- 
I dilų mažai patėmyjau, bet po kiek- 
1 vienos slogos buvo blogiau.
Į 'lankiau bandžiau savo girdėjimą 
Įpiv elba laikrodėlio ir pastebėjau,

I Tiui laiku aš gydžiau savo akis ir 
turėjau puikiausi pasisekimą. Su
sti} rimui savo šilimas akis. Mano 
teorija buvo, kad visos akių ligos , 
paeina nuo nenormalės kraujo čir- Į 
kuliacijos akyj ir aš veikiau loję 
linkmėje. Jieškojau priežasčių ir 
metodų padaryti normalę cirkulia

Šiomis dienomis vietos kleri- 
| kalas .1. G. gavo policisto vietų.
Niurnai jis rinko parašus po pe
ticijų ir liejosi 'dideliu lietuvių 
patriotu, bet kad užimant policisjkad girdėjimas mažėja, 
to vietų jo paklausta kokios jis 
vra tautos, tas patriotas atsakė, 
“Rusijos lenkas“ — reiškia mu-

Kalkasis

MELROSE PARK, ILL.

ir
o.

Pranešu Visiem
Kad Salule Stomach Bitters yra 

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

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

Galimu gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o męs gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikaiaunat 
lai prisiusime dėl tainistų.

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BA LIBANAS CO., 

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

Migdolinės gilės (tonsilai).

Išimama ir išgydoma specialiu 
budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

P.ezultatąi buvo puikus ir aš gy
džiau tūkstančius ligonių. “Peilis 
tini būti paskiausias įr(ankis” — 
mano motto.

Vieną dierft) gydžiau kurčių. Ir 
maniau, kad suradus būdų, kaip 
nors, sugrąžinti normalę cirkulia- 
cij j j tą vietą, kur yra liga. Pradė
jau dirbti, ir pamačiau, kad tas daug 
gelbsti. Suradau taipgi, kad aš tu- 

įriu vartoti gyduoles gydymui kala- 
. Kad padarius ilgą pasaką trum- 
, pasekmingai gydžiau katarą, 

i km luiną, ir galvos užimą. Laike 
i mano 23 metų gydymo, aš išgydžiau 

Nemaniau iš- 
•g\<:yti visus kurčius —< jokia me
todą gydymo negali padaryti to. 
Yra atsitkimų, kad ausies bubneliai 
ir kitos dalis taip yra įžeistos, kad 
nėr i vilties išgydymui. Daugelyj 
tokių atsitkimų galima pagelbėti, bet 
ne išgydyt. Kuomet matau ligą 
ir egzamenuoju, galiu tikrai pasaky
ti, ką galiu padaryti ir visuomet 
dm du teisingą patarimą.

Neklausykit tų kurie jums pasa
koj i, kad jūsų kurtumas bus visuo
met ir negalima pagydyti. Daug 
žmonių kurie buvo kurti daug metų, 
gali visai būti išgydyti, arba galima 
jiems pagelbėti, kad jie bus užganė
dinti ir galės užtektinai girdėti, kad 
su*-įkalbėjus.

Jeigu jūsų kurtumas mažas, neri- 
/ik lok. Neduok ligai užsisenėti ir 
laukti ilgai: savaites, mėnesius ir me 

1 tus. Geras girdėjimas suteikia daug 
į smagumo ir hiimčs. Kurtumas, tai 

nelaimė kiekvienai^.
1 Patirk Dr. Cartcrio nurodymus. 
rc 'ul jis išegzamenuoja jūsų 
dykai.

i.apkričio 2 dienų Liet. Mote- 
u Progr. Sus. buvo surengęs 

prakalbas tikslu sutverti čia 
nauja kuopų. Kalbėtojų buvo 
dvi. ’ \

Pirmos kalbėtojos pavardės'ro. 
n (‘nuginiau. Ji nurodinėjo koks 
moterų padėjimas buvo pirmiau 
ir koks yra dabar, taipgi ragino tūkstančius ligonių, 
moteris prigulėti prie kokios 
nors darbininkų organizacijos.

Antra kalbėjo p-nia Vikšrie- 
nė. Ji taipgi tų patį aiškino, tik 
ji dar pasmerkė ir kunigiją su 
ju tikėjimu, kurio pagelba žmo
nės buvo palaikomi tamsoje.

Žmonių buvo nedaug; mote 
rų gi buvo vos apie 7. Jos visos 
įsirašė į kuopų. Reikėtų ir dau
giau prakalbų, kad išbudinus šio 
miestelio moteris. — XXIX.

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos? 
ga!

jūsų akims, ar gal 
Čia yra jūsų pro-

Severa’s
(Soveros Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau
dėjimams priešas. Jis rekomen
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

, W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,dOWA

Severojs Gyduoles užlaiko
Šeimynos sveikata^ '

\ ‘ , <*'.• - *Į . . . 1 •.

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

Gothard Oil

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. VVRshington St. 
MarshalI Fleld Annex 

iNih fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

ligi!

Vaikų Adenoidaj.
Adenoidai yra labai paprasta 

kų liga. Tankiai yra 
kietumo ir bėgimą iš ausų, 

giliai nosyj. 
kvėpavimą per burną, 

kaip 
išima

vai- 
priežastis 

Tai
vra priežastis augimo
Jie padaro
Tie augimai turi Imli išimti 

‘galima greičiau. Dr. Carter 
: adenoidus.

akis.
1919.

Dr. Carter išgelbėjo biznierio 
i Chicago, Nov. 9,
Daktarui Catciiui:

Į Pranešu publikai sekamą dalyką, 
‘ kuris paeina iš gilurpo mano šir- 
i dies. Kada gimiau, mano akįs bu
vo geriausios. Kuomet užgaunu iki 
3 m. amžiaus, akįs pasidarė kreivos 
r buvo tokios kol aš dasigavau lig 

Dr. Cartcrio. Buvau tada 25 m. am
žiaus. Pirm to buvau pasitarti su 
trimis daktarais, bet jų patarimai 
buvo be vertės.

Vieną vakarą pamačiau laikraš
čiuose Dr. Karterio apskelbimą su 
rekomendacijos laišku; nuspren
džiau pabandyti, šj syki laimėjau.

Į Ir labai esu užganėdintas. Du me- 
’ai kaip mano akis išgydytos. ir ! 
aš patariu kiekvienam .........
kreipties prie Dr. Cartcrio. Del 
platesnių žinių galit rašyti arba a- 
tciii i mano krautuvę.

Su pagarba,
Emil John. 1347 Lincoln Avė 

Muzikos instumentų pardavinėtojas.

Chicagos ugnagesis linksmas duk
ters džiaugsme.
Chicago, I1L, Nov. 6, 1919.

Gerbiamas Dr. Carter:
Širdingai ačiū jums už pagydymą 

musų dukters. Kuomet mes ėjo- Į 
me prie jūsų, abejojame ar galima 
bus išgydyti ją, nes ji buvo kreivo
mis akimis nuo kūdikystės. Mes 
negalėjome jos siųsti mokyklon. 
Musų šeimynos daktaras priskyrė 
jai akinius ir gyduolės vartojo plo
vimui akių, bet niekas negelbėjo.

Ji buvo sveika, bet kreivomis aki
mis i rnemokyta, todėl, kad vieti
niai daktarai neiko negalėjo jai pa
gelbėti. Daug sykių ji pareidavo 
namo verkdama, nes vaikai vadino ’ 
ją “kreivaakių“.

Dr. F. O. Carter, 120 So. State St. 
Chicagoj, išgydė jos kreivas akis j 
3 minutas be skausmo. Ačių Die
vui, kad mes radome Dr. Carterį. 
Lai jis gyvena ilgiausius metus tar
pe musų.

Kiekvienas skaitydamas mano šį 
pranešimą jei netikėtų, lai kreipiasi 
i mano namus, 605 So. Albany Avė, 
ir lai pamato mano P ‘ 
kiekvienam pasakysiu kiek man 
tavo pirmiau, kol pasiekiau 
Carterį.

Ačiū jums daktare dar sx kį. 
Ugnagesis Geo. Keble, 

605 So

Carter turi išdir-Chicagos dr-as 
bes sau vardą visoj šalyj kaipo akių 
specialistas. •» - •

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjom kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Tarpina- 
inąjĮ lengvą gydymo budė ir pasek

mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

P-nios Pirie (Carson Priric & 
Scott firmos) tarnaitei atitaisė žvai
ras akis, kuomet 
tas nepavyko.

kitiems daktarams

dukterj ir aš 
i kaš

i.amp ao. o 
Albany Avė.

Išgydė nuo galvos 
kurtumo.

(a'ibiaiuas Dr. Carter. - Ačiū už 
lai ką jus padarėt man. Keletą mie
tų buvau visai kurtus dešine ause, 
o kas dar blogiau, visuomet galvoj 
uže. Užimąs buvo visuomet, bet 
kartais labai didelis būdavo. Tan
kiai negalėjau naktimis miegoti: 
dar blogiau buvo kuomet turėjau 
šalti. Po trumpo jūsų gydymo, ke
letas metų atgal, aš linksmai prane
šu, kad mano girdėjimas atsinauji
no ir užimąs galvoj dingo. Po to 
turėjau daug sykių šaltį, bet liga 
nebealsinaujino.

ūžimo ir

A. Frazicr,

kreivų akių.
III., Sept. 4, 1919.

Išgydė nuo 

Chicago,
Pe rcilę metų buvau kreivomis a- 

kimis kol pradėjau gydytis prie Dr. 
Cartcrio. Malonu man pranešti, 

*« . kad tapau išgydytas visai. Beko- 
kreivaaktui j nu nduoju kiekvieną žmogų gydy- 

ties prie Dr. Cartcrio, kuris nori iš
sigydyti nuo kreivų akių.

Su pagarba,
Miss McQuade,

518 S. Marshfield Avė.

Aš' esu labai 
Carterui už jo 
Mano akįs buvo

dėkinga daktarui 
pagelbėjimą man. 
žvairos per 25 me-

Vyrišky Diapany Sargeliai 
Gamntuo> 
Garantuo- 

Vyrų ir vaiiu-

Teisingas upsiėiinias.
Teisingas apsiėjimas, 

tas užganėdinimas. 
nų neatsišaukti, padaryti ant užm- 

i 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 

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai valų 
Ncdėliomis iki 6 va), vak. Su*. Ko
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

Istcicrta 1907
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tus, bet dabar jos tokios tiesios kaip kimo siutai ir overkotai
tik gali būti.

Pirm to aš buvau bandžiusi ke
lių daktarų; vieni gydė, kiti pritai
kė akinius, kiti nupasakojo, kad aš 
negaliu pasitaisyti, kadangi, vienos 
akies raumenis esą suparalyžiuotos, 
o vienas daktaras darė operaciją 
ant akies, bet be gerų pasekmių. Aš 
beveik nustojau vilties atitaisyti a- 
kis, bet štai vasario 10, 1916 m. ma
no draugė patarė man nueiti pas 
d-rą Carter ir to pasekmėj mano a- 
kjs yra tokios geros kokios lik ga
li būti.

Vienintėlis dalykas, kurį aš noriu 
pasakyti tai tas, kad daktaras Car- 
er yra stebuklingiausiu žmogum 

pasaulyje ir man gaila kad aš pir
miau apie jj nežinojau.

Miss Meilinis,
Lake Forest, III.

Pataisytos akis be skausmo.
Chicago, III. Dec. 30, 1914.

Pasidariau kreivaakių kuomet bu
vau apie 5 m. amžiaus ir taip bu
vau iki 22 m. amžiaus. Kada sykį 
pamačiau Chicagos laikraščiuose 
l)r. Cartcrio apskelbimą. Atlankiau 
jj tuojau. Jis pataisė man akis be 
iokio skausmo i trumpą laiką. Tai 
buvo du metai atgal. Jokio vargo 
neturėjau su savo akimis iki šiai 
dienai.

Su pagarba,
L. Myers,

856 N. Marshfield Avė.

Nueikit ir pasikalbėkit su p. F. 
Poczuczek, 2117 N. Robey St. apie 
mano gydymą. Jis pataisė ,savo 
vaikų akis su pagelba mano metodo.

F. O. CARTER
IŠKABA

120 So. State St
BESISUKANČIOS ŠVIESOS

Vienos durjs j šiaurę nuo 
Fair krautvės. Chicago, Illinois

Ttrrfti užttauęs visą antrą augštą,
Valandos 9 iš ryto, 6 vakare,

is 10 kambarių: operacijos, gydymo,pasilsio ir X-Rwy ernimirmvhrR) kanb- 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 
Specialistas

Ar esi nervuotis, skauda galvą, 
kreivos akįs, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
strytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga donią atkreipiame i vaikus einan
čius į mokyklą.

Valandos: nuo 12 iki 8 v. v. Nedė- 
lioj nuo 10 iki 1 vai.

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

Telephone Lnwndale 961.
DR. W0EHLCK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

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

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vid. 12—4 po piet ir 6—7 vak.

I>R. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St, 
Tik Ketvergų vakarais nito 7—$ 

Telefonas, Yards 723.
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įMAUJIEMO4? giečiai, kuriems reorgani- priėmimą į L. S. S. spręs ši 
—t o h i---- --- i organizacija ir Soc. Partija;

Published Dnily except Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co„ Ine.

Editor P. Grigaitta

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

zuotose L. S. Š. kuopose.
šiame puslapyje išspaus- ką jos atras netinkamu, tas 

dinta Liglaikinio Komiteto (nebus priimtas, 
protestas delei to “komunis ‘‘Komunistai” šoko griau- 

bet jie nesu-

ferondumą”? Jie visi Brookly- 
no suvažiavime ir savo kuopose 
nutarė nebesivadinti socialis
tais ir įstoti į Komunistų Parti
ją. Pagal LSS. konstituciją (str. 
II, par. t.) LSS. nariu gali būti 
tiktai asmuo, “nepriklausąs jotų” “referendumo”; tenai y-,ti S. S-gą; , ___ ___ ___

ra išaiškinta tas dalykas iš .griovė jos, o tiktai prarado kiai kitai politinei partijai, kaip
savo teises organizacijoje.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paŽtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Mopey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.008.50 1.85 1.45 z .75
021250

L. S. S. konstitucijos atžvil
gio. Bet ir žmogui, kuris 
nesi interesuoja L. S. S. įsta
tų paragrafais, turi būti aiš 
ku visas “komunistų” padė
jimo juokingumas- Tik pa
galvokite: savo pasekėjams 
kuopose jie paskelbė, kad L. 
S. S. jau nebėra, ir kad to
dėl jie turį skubinties stot į 
naują organizaciją — L. K.

šie paklausė gams jr priešams rodėsi, 
jų ir išėjo iš L. S. S., tai ly- kad jį ilgai negalės atsi- 
deriai susigriebė ir šaukia: grjebti. O komunistai, kaip 
Grįžkite, draugai, atgal! L. žinia, skelbg> kad iš Socialis- 
S. S. dar nepanaikinta, L. K.

Socialistų Partija 
ir rinkimai.

Pereto utarninko rinki
mai, parodė, jogei Socialis
tų Partija yra daug stipres
nė, negu buvo manyta.

Po to, kada “kairiaspar- 
niai” suskaldė ją, ir drau-

•5.00 3.00 | 1.65 125^65 “komunistų” suklaidintieji

v
tų Partijos šiandie visai nie

S. dar nepabudavota Tie ko nepajikę>
j” suklaidintieji geį faktai rodo visai ką 

lengvatikiai dabar pasijuto kftą Daugelyje vietų socia- 
esą, kap žmonės • be pašto- rinkimuose atlaikė sa

vo senąsias pozicijas ;kaikur 
Bet jie klysta, jeigu jie į- net užkariavo naujų. Chica- 

sivaizdina, kad vien tik užsi- goję jie gavo visuose distrik 
— manymo pakanka sugrįži- tuose daugiaus balsų, negu 

mui L. S. S. Kas nori į ją Darbo Partija. New Yorke 
i įstot, tas turi išpildyt Sočia- socialistai išrinko penkis ai 
lįstų Partijos aplikaciją, ku- dermanus, pralaimėdami tik 
ri reikalauja, kad narys iš- tai vieną vietą miesto tary- 

Musiškiai “komunistai” siž^lėtų visų kitų partijų ir boję; bet į valstijos legisla- 
jau vėl ima vartoti “socialis- prižadėtų pildyti Soc. P. nu- turą jie pasiuntė tris atsto- 

ya.V^^.’ Nesenai persi- tarimus. Taigi “komunis- vus daugiaus, negu turėjo 
krikštijo į komunistus, da- įų” pasekėjai, norintįs grįž- pirma (5 vietoje 2).
bar krikštijąs! atgal. j £ g. gt) turį pirma per-j O kur komunistai? Į juos

Komunistų organas “Lai-'traukti visus ryšius su ko- niekas nė domos neatkreipė 
svė” sako, kafr jų kuopos munistais. Be to, apie jų laike rinkimų, 
dar nėra komunistų kuopos; 
jų sąjunga dar nėra komu
nistų sąjunga; jų sekreto
rius dar nėra L. K. S. sekre
torius. Pirma negu pasiva- 
dint komunistais, jie turį 
dar padaryt nutarimą vi-, 
suotinu balsavimu.

Bet jeigu jie dar nėra ko
munistai, tai kaip galėjo būt 
Brooktyne Lietuvių Komu-) 
nistų Sąjungas suvažiavi- po angalviu “LSS. Referendu
mas? Apie pusantro mene- mas No. į, 1919” lapo paskelb- 
sio atgal tas suvažiavimas ka(l L,etuviy' K°niunistM 
buvo pakrikštytas net “de- R,n#os Sekr.-Vcrtėjas,
v. , i . . . V. J. Andriulis, išsiuntinėjęsšimtu komunistų sąjungos , ss ku h. narjams 
suvažiavimu . “Naujienos’ (lun, .. Lss rcikaluosc. 
tada pasijuokė iš to. Ji£ už 
tai labai pyko ir plūdosi; o mcs* P’,(lantįs tuo tarpu 
dabar jau jie patįs pripažįs
ta, kad tai buvo ne tiktai ne 
dešimtas, o ir net visai ne įgaliotas leisti kokius-nors refe- 

____ _____m _______________________________. ..................................

Bet faktai rodo visai ką

•7.004.00 ges.
2 00

Komunistų 
išsišokimas.

“komunistų są-gos” suvažia 
vimas, kadangi tokia orga
nizacija tuomet dar negyva- 
vo.

Apie pusantro mėnesio at
gal’ “komunistai” paskelbė, 
kad L- S. S. “jau palaidota”. 
“Naujienos” tada nurodė, 
kad Brooklyno suvažiavi
mas negalėjo palaidot LSS. 
“Komunistai” u žtai pyko ir 
plūdosi;

Protestas prieš komunistų 
savavaliavimus

LSS. kuopoms ir nariams.

Lietuvių komunistų organe 
“Laisvėje“, lapkričio 5 dieną

nistų Partiją, permainyti visą 
ganizacijos tvarką ir tt. be 
ferendumo. Tie nutarimai, rei
škia, buvo padaryti, laužant 
LSS. konstituciją ir todėl jie ne
turi vertės.

or
re-

tįs komunistai, atrasdami, kad 
tiktai visuotinas LSS. narių bal
savimas gali suteikti įstatymiš
ką galią panašios rūšies nutari
mams. Bet nutarimai padaryti

inie sajungieČiatns, kad p. V. 
J. Andriulis niekuomet nebuvo

neturintįs vertės, negali juk būt 
leisti ant balsavimo; jie nupuola 
patįs sava imi.

rendunius Lietuvių Socialistų 
Sąjungoje: jisai nėra net musų 
organizacijos narys. Kiek mes ži 
nome, tokiam “referendumui“ 
; pie kurį kalba “Laisvė” ir p. 
Andriulis, niekas nėra davęs 
įnešimo Sąjungoje.

Iš minėtojo asmens paskelbi
mo ir “Laisvės“ paaiškinimo, 

, matyt, kad “LSS. Refereudu- 
mu No. 1, 1919“ jisai vadina 
balsavimą, kurį buvusieji LSS.

įai su-0 dabar Jie pįitfoniojo Komiteto nariai r,;: 
pi ipazista, kad suvažiavi- manė padaryti komunistų kuo-
mas neturėjo galios “laido
ti” L. S. S. Jie pripažįsta, 
kad visi to suvažiavimo nu
tarimai apie L. S. S. pavirti
mą komunistų organizacija, 
apie prisidėjimą prie komu- 
nistų partijos ir tt. yra be *1VJ1 
vertes, kol jų nepatvirtins Brookl 
visuotinas balsavimas.

Dabar “komunistai” su
galvojo atitaisyt savo klai
dą. Jie vėl atgaivino “seną
jį L. S. S. Pildomąjį Komi
tetą” ir paliepė savo sekre
toriui perleisti suvažiavimo 
nutarimus per referendu
mą. Bet jie „vargšai, susi
prato per vėlai: jų pasekė
jai kuopose jau išpildė savo 
lyderių komanda ir atsimetė 
nuo socialistų, nutardami į- 
stot j komunistų partiją. 
Komunistų jau nėra Lietu
vių Socialistų Sąjungoje; to 
dėl jis ir negali dalyvaut L- 
S. S. referendume. Balsuot 
apie L .S. S. reikalus šiandie 
turi teisės tiktai tie sąjun-

pose apie lietuvių komunistų 
suvažiavimo nutarimus, neva 
pasiremdami LSS. konstitucija.

Dėlei to mes turime štai ką 
paaiškinti:

1. Si važiavimas, kurį buvu
sieji LSS. viršininkai sušaukė 
apie pusantro mėnesio atgal 
 Jy ie po vardu “X LSS. su
važiavi i io,‘* buvo nelegalia mu
sų org; trizacijos žvilgsniu, ka
dangi 1 SS. buvo nutarus šaukti 
dešimtą į suvažiavimą Clevelan- 
de. Be to, patįs to suvažiavimo 
dalyvau Lojai trečioje sesijoje 
apsiske be “Lietuvių Komunist- 
tų Sąjungos,” t. y. visai skirtin
gos organizacijos, suvažiavimu.

2. Bet jeigu tasai suvažiavi-

par. 2.) nurodo, kad leidžiant 
suvažiavimo nutarimus referen
dumui, balsavimo blankos turi 
būt išsiuntinėtos “nevėliau, kaip 
bėgiu vieno menesio po suvažia
vimo.“ Minėtasai suvažiavimas 
įvyko rugsėjo mėnesio gale; ko
munistų organas tečiaus prane
ša, kad “senasis Pildomasis Ko
mitetas“ tiktai 3 d. lapkričio nu
sprendė leisti “referendumui“ 
to suvažiavimo nutarimus. Tai
gi, jeigu ir butų buvę galima 
referendumu priduoti legališ- 
kirtno išvaizdą tiems nelega
liems suvažiavimo nutarimams, 
tai to betgi negal padaryti šis 
“referendumas,“ kadangi jisai į- 
vyksta po laiko, nurodyto kon- 
stytucijojc.

4. Kokios tečiaus teisės turi 
minėtasai “senasis Pildomasis 
Komitetas“ leisti per balsavimą 
dalykus, kuriuos suvažiavimas 
nutarė neleisti per balsavimą. 
LSS. nežino tokios tvarkos, pa
gal kurią Pildomam Komitetui 
butų duota galios atmainyti su
važiavimo nutarimus. Suvažia
vimas socialistų organizacijoje 
"yra aukštesnė įstaiga už Pildo
mąjį Komitetą. Jeigu koniuni-

tik Socialistų Partijai“. Tie žmo
nės, reiškia, negali būti ir nėra 
LSS. nariai; balsuodami už Ko
munistų Partiją, jie tuo žings
niu pastatė save už Socialistų 
Partijos ir LSS-os ribų. Todėl 
jų kėsinimąsi leisti “LSS. re
ferendumus“ yra niekuo nepa
teisinamas sauvaliavimas.

6. Kas jTfl tos kuopos ir na
riai, kuriems p. Andriulis sakosi 
išsiuntinėjęs “LSS. referendu
mo“ blankas? Jie yra LKS. kuo 
pos ir nariai pertraukusieji ry
šius su LSS. Aišku, kad LSS. 
reikalubse jie nebeturi jokio 
balso; jų balsavimas negalį to
dėl būt LSS. referendumu. 
Balsuot LSS. reikaluose turi tei
sės šiandie tiktai tie draugai, ku 
rie pasiliko ištikimi Senajai mu
sų organizacijai ir yra užsimo
kėję jos kuopose.

Todėl mes perspėjame sajun- 
giečius, kad jie nesiduotų apgali 
ti tuo komunistų “referendu
mu“. Kaip parodyta augščiaus, 
LSS. žvilgsniu jisai neturi jokios 
reikšmės, kadangi suvažiavi
mas, kurio nutarimus jie leidžia 
per “referendumą,“ buvo nele- 
galis; kadangi to suvažiavimo 
nutarimai buvo padaryti prie
šingų LSS. konstitucijai budu; 
kadangi “referendumo” tvarka 
yra priešinga LSS. įstatams; 
kadangi “referendumo“ sumany 
lojai nebėra LSS. nariai; kadan 
gi žmonės ir kuopos, kurie daly
vaus “referendume“ nebepri
klauso LSS-ai. Jų “referendu
mas“ tiek-pat mažai paliečia 
musų LSS., kiek republikonų 
partijos arba šv. Juozapo są
jungos balsavimai. t

Savo referendumus mes pada 
rysime patįs. Lietuvių socialistų 
Sąjunga, kaip dabar pripažino 
patįs komunistai, nebuvo ir ne
galėjo būt palaidota Brooklyne. 
Ji tebegyvuoja, tiktai ji yra 
apardyta. Jos centras suiro a- 
čiu tam, kad centro nariai nu
bėgo į kitą partiją. Su savim jie, 
deja, nusivedė daug buvusiųjų 
musų draugų ir kuopų, mela
gingai skelbdami, kad jie esą 
senoji lietuviu socialistų organi
zacija. Sąjungiečiai dabar mato 
kad tie demagogai apgavo juos, 
ir mes tikimės, daugelis jų vėl 
sugrįš pas mus.

Mes tečiaus turime griežčiau 
šiai protestuoti prieš komunis
tų pasikėsinimus kišti nosį į 
LSS. reikalus. Jau gana blėdies 
jie pridarė musų organizacijai, 
būdami jos viduje. Bet dabar, 
kada jie pasitraukė iš jos, pa
mindami po kojų socializmo 
principus ir paniekindami net 
patį socializmo vardą, tai mes 
jiems sakome: šalin savo nagus 
nuo Lietuvių Socialistų Sąjun
gos! 4

Liglaikinis LSS. VIII Rajono 
Kuopų Komitetas.

A. Liutkus,
J. Juknis,
Marė Jurgelionienė.

SESIOS KUOPOS JAU PARfi-
Mfi ĮNEŠIMUS REFEREN

DUMUI.
Įnešimus LSS. narių referen

dumui, kuriuos padavė LSS. 138 
kuopa., jau parėmė ir pranešė a- 
pie tai Liglaikinium Komitetui 
sekamos kuopos:

LSS. 4 kuopa, Chicago, III.
LSS. 234 kp., Chicago, 111.
LSS. 81 kuopa, Chicago, 111.
LS$. 209 kuopa, Gary, Ind.
Įnešimui parėmė, bet oficia

liu įnešimo dar nesuspėjo pri
siųsti LSS. 22 kuopa, Chicago, 
III. ir LSS. 174 kp. Chicago, III.

LSS. 4 KUOPA NOMINAVO 
KANDIDATUS Į LSS. P. K.
Ketvirtoji LSS. kuopa parėmė 

visus 138 kuopos įnešimus re
ferendumui ir be to, nominavo 
kandidatus į LSS. Pildomąjį 

Komitetą. Tapo nominuoti šie 
draugai:

P. Maliorius (Miller) 81 kp. 
Markus 81 kp., Kazlauskas 4 
kp., Čeponis 4 kp., Zavista 4 
kp., Strazdas 22 kp., Juzeliūnas 
4 kp., Montvidas 81 kp., Juknis 
138 kp., Žemaitė4 kp., Paškau- 
skas 81 kp., Bu ragas 22 kp., 
Žyirrontas 22 kp., Aglinskas 4 
kp., PaLkauskas 81 kp., Bačio- 
nis 4 kp., Kaminskas 138 kp., 
Liutkus 138 kp. Marė Jurgelio
nis.

LSS. 234 kuopa vienbalsiai 
nutarė pripažinti Liglaikinį 
Komitetą, kurį išrinko VIII Ra
jono kuopos, ir vienbalsiai parė
mė Ciccros draugų (138 kp.) į- 
nešimus referendumui. Taip- 
pat nominavo sekamus kandi
datus į LSS. P. K.

A. Vasilįauskas 234 kp., P. 
Grigaitis, Mare Jurgelionienė, K. 
Kazlauskas 4 kp., P. Karneckis 
234 kp., A. Lalis, D. Motuzą 
134 kp.

Reorganizuotosios LSS. kuo
pos, kurios dar neprisiutė savo 
sekretorių adresų Liglaikiniam 
Komitetui, yra kvočiamos tuo- 
jaus tatai padaryti. Liglaikinio 
komiteto adresas yra toks: Mrs. 
M. Jurgelionis, 3133 So. Eme-

BINGHAMTONO LSS. 33 KP.
PERSIORGANIZAVO.

tas būdas, kokiu buvo padaryti 
jo nutarimai, atima iš jų legalę 
vertę. Pagal LSS. konstituci-

pakeista arba papildyta tiktai 
visuotinu LSS. narių balsavimu 
dviejų trečdalių balsų didžiu
ma. Tuo tarpu minetaSai suva
žiavimas nutarė pakeisti organi
zacijos vardą, atsimesti nuo So
cialistų Partijos, įstoti į Koinu-

tai tatai yra jų dalykas, bet kam 
jie apgaudinėja žmones, saky
dami, buk jie elgiasi pagal LSS. 
įstatus?

5. Bet kas yra lasai “senasis 
Pildomasis Komitetas“, kuris 
dabar staigu pripažino, kad 
Brooklyno suvažiavimo nutari
mai dar nepalaidojo LSS.< kaip 
geidė komunistai? Kas yra tie 
žmonės, kurie davė įsakymą p. 
V. J. Andriuliui leisti “LSS. re-

LS.S. Reikalai
PRANEšIMAS LSS. VIII 

JONO KUOPOMS.
RA-

ku- 
pavedč

Liglaikinis komitetaas, 
riam kuopų atstovai 
tvarkyti LSS. VIII rajono rei
kalus, ligi bus išrinkta pastovi 
rajono valdyba, nutarė šajukti 
LSS. VIII rajono konferenciją 
lapkričio (November) 23 dieną, 
1919 mot. 10 valandą ryto Mcl- 
dažio salėje, 2242 W. 23-rd pla- 
ce.

Taigi šiuo raginame visas ra 
jono ribose esančias kuopas 
išrinkti delegatus renkant po 
vieną delegatą nuo kiekvienų 
penkių narių. Į konferenciją 
bus įleidžiami liktai delegatai su 
mandatais.

Už liglaikinį LSS. VII Rajono 
kuopų komitetą Marė Jurgelio
nienė.

• 
knmnnfatų neįdėti. Savo nuta-1 virtum ®avo delegatų nusiųsti, 
rimą motivuojame sekančiais nes nei vienoj kuopoj nėra ir 
pamatais: 'niekad nebus 500 narių. Vi-

1. Pirmame paragrafe, 6-tam soj LS. Sąjungoj prieeš skilį,- 
skyriuje komunistų konstituci- mą buvo 5,763 narini. Taigi ko
ja sako: “Joks asmuo, kuris yra minusių suvažiavimas galės su- 
kitų politinių organizacijų nariu gidėti vos iš 4-5 lietuvių delega- 
ar rėmėju, nebus priimtas į ko- tų, ir tie keturi ar penki žmonės 
munistų partijos narius.” turės nuspręsti visus Sąjungos

O kadangi Brooklyno šuva- reikalus, paskirti vyriausybę ir 
žiavimas dabar pripažino, kad Uždėti ant narių tokią discipliną, 
ir SLA., ir LDLD., ir visi kliu-'/kokia tik jiems patiks. Nariai ne 
bai, ir palaipinės draugijos yra' galės nieko prieš tai padaryti, 
“politinės organizacijos”

turės nuspręsti visus Sąjungos

Binghamton, N. Y. — Lapkri
čio 2 dieną vietos socialistai tu
rėjo susirinkimą, kad pasitarus 
apie LSS. reikalus. Ten pat nu
tarta reorganizuoti vietos LSS. 
33-čią kuopą, kas ir buvo pada
ryta. Kuopoj kol kas yra išvi
so astuoni draugai. Tapo išrin
kta nauja kuojios valdyba ir 
padaryta kai-kurių tarimų. Nu
tarta — 1. Surengti d. P. Grigai
čiui prakalbas. —- 2. Prašyti 
LSS. VIII Rajono Kuopų Komi
teto, kad jis patarnautų LSS. su
tvarkymo reikalais. — 3. Parei
kalauti iš vietos “komunistų“ 
(buvusių LSS. 3»3 kuopos na
riais) Socialistų Partijos čaete
rio, antspaudos ir kitos LSS. 33 
kuopos nuosavybės. Tani tiks
lui išrinkta delegatas į “komu
nistų” susirinkimą, kur jis tų 
dalykų pareikalus; o jeigu jie 
nesutiktų reikalavimo išpildyti, 
tai susirinkimas įgaliojo kuo
pos valdybą pavartoti tinkamų 
priemonių, kad socialistų kuo
pos nuosavybę atgavus.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
tvarkus. S'ariai buvo pilni en
tuziazmo, kad socializmo idė
ja pradėjo vėl atgyti vietos'Jic-

jieji darbininkų domoralizuolo- 
jai, tie “komunistiški“ atžaga
reiviai mat buvo socialistų dar
bą sutrukdę, bet dabar nuo tų 
elementų pradedame apsivalyti.

Susirinkintan buvo betgi atsi
lankę ir “komunistų,” kai-kurie 
jų bandė laiks nuo laiko duoti 
savo “patarimų,” bet pirminim 
kas pastebėjo jiems, kad čia 
yra socialistų susirinkimas, o 
ne komunistų, ir jie gabaus nu
siramino. — Narys.

KODĖL MES NEPRISIDĖJOME 
PRIE KOMUNISTŲ?

Mes. NoiSvoodo LSS. 133 kuo 
pa, laikytame 12 spalių mėnesi
niame susirinkime (išklausėme 
delegato raportą iš LSS. X Su
važiavimo ir apsvarstę komuni
stų partijos įstatus, nutarėm (iš
skyrus kelis karštagalvius) prie

----------- _ ar nes jie neturi balso. Protestų į 
bent turi artimų ryšių su politi- 'organą redaktorius gali netalpin 
ka ir prigulėti prie jų komuni-. ti, o į kitus laikraščius rašyti už
status draudžiama, tai prisidė-i drausta. Tai juk aršesnis despo- 
dami prie komunistų partijos: tizm^, negu kolčakines vald- 
darbininkai turėtų išsižadėti ir j žios! Socialistai netik negali to- 
SLA. ir kitų pašalpinių drau-.kios valdymo formos užgirti, 
gijų, ir palikti savoJkimynas be bet turi kovoti prieš ją!
jokios pašalpos ligoje ir mirties Yra ir daug panašių punktų, 
atsitikime. Komunistų partija, su kuriais jokiu budu susipra- 
drausdan^ą darbininkams prie tęs darbininkas negali sutikti, 
pašalpinių organizacijų prigu
lėti, pati pašalpos nemoka. Prie 
tokios partijos mes negalime pri 
gulėti.

2. Skyrius 8-tas komunistų 
konstitucijoj sako: “Joks as
muo, įstojęs į šalies, valstijos ar 
miesto valdžios tarnystę (čia 
išskiriama legališka prievarta ir 
egzaminais įgytos tarnystės), 
negali būti komunistų partijos 
nariu.”

čia išeina, kad policmanu ir 
žandaru komunistas gali būti, 
nes policmanas įgija savo tar
nystę per egzaminą; bet dirbti 
prie vandens įtaisų, prie gatvių 
taisymo, ofisuose ir kitokiuose 
darbuose, kur egzaminų nerci- partijai, 
kia, prigulėdamas prie komunis 
tų partijos žmogus negali.

3. Skyrius 9-tas komunistų 
konstitucijoje sako: 
munistų partijos narys negali 
rašyti jokių politinio ar ekono
minio turinio straipsnių į kilus 
laikraščius, jišskyrius komi (Bris
tų partijos leidinius, ir partijų 
prisijungusių prie komunistų 
internacionalo... Rašyti atsa
kymą j užmetimus komunis
tų partijai buržuazinėj spaudoj ri 
galima tik gavus Centro Pildo
mojo Komiteto leidimą.”

šitą skyrių įmes taip supran
tame, kad ant komunistų parti
jos narių uždedama aštri cenzū
ra ir draudžiama savo protu va
duotis. Mes gi trokštame kuo- 
plačiausios žodžio ir sąžinės lai
svės, kad kiekvienas galėtų ra
šyt ir aiškinti socicalizmo idė
ją kur tiktai galima.

4. Antro paragrafo pirmam 
skyriuj sakoma: “Viršiausia ko
munistų partijos anministratyve 
įstaiga yra partijos suvažiavi
mas.” O mes norime, kad vir
šiausia įstaiga partijoje butų pa
čių darbininkų balsas — refe
rendumas !

5. Dešimto paragrafo 2-rame 
skyriuje sakoma: “Atstovai į 
nacionalį suvažiavimą bus siun
čiami po vieną nuo 500 narių.”

Tas reiškia, kad nei viena ko
munistų kuopa negalės suva/ia-

Yra ir daug panašių punktų,

bet visų jų čia neminėsime, nes 
tas užimtų perdaug brangios 
vietos laikraštyje. •Mr-

Kad komunistų vadai nori bū
ti KolČako rūšies diktatoriais, 
tai matosi jau ir iš to, kad su
važiavę vos iš 47-nių LSS. kuo
pų Brooklyne jie drįso kalbėti 
apie likvidavimą Lietuvos šelpi
mo Fondo, su kuriuo jie nieko 
bendra neturi. Šitą fondą įstei- 

Į gė visuotinas lietuvių draugijų 
suvažiavimas vien Lietuvos šel
pimo reikalams, tečiaus komu
nistų vadai turi drąsos reika
lauti, kad šitas pažangios visuo
menes įstaiga butų uždaryta, o 
jos pinigai atiduoti komunistų 

Šitokia drąsa turi pa
sipiktinti kiekvienas žmogus, 
kiekviena draugija.

Panašiai komunistai pasielgė 
Joks ko-^ ir su LSS. Namo pinigais. Visuo

menė aukavo tuos pingus socia
listų namui, o komunistai pa
glemžė juos savo partijai. Dau
gelis žmonių jau reikalauja sa
vo pinigų atgal.

Taigi akyva iždo jc tokios šlyk
ščios komunistų politikos ir aky 
vaizdoje tokių jų įstatymų, ku
rie atima nariams visas teises ir 
ant galo uždaro burną, mes, 
Norwoodo, Mass., LSS. 133 
kuopa, atsisakom prie komunis
tų partijos dėties.

LSS. 133 kp. komisija:
A. Liutkus, 
A. Pratašius, 
V. K. Grinkevičius.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Kalstei SI
Ant trečių luoų

Tel. Drovsr 1310

Miesto Ofisas: 
H? t. Dearbsm tt. 

1111-11 Buity Bldg.
Tel. Central 4411

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarstu nuo 

šalčio. Katrie sergate, ateikit pa$ 
mane, ag duosiu patarimu dykai.

P. A. MILLER.
2128 W. 22 St., Chicago, III

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

A. Petratis S. L. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Real Estate Brokers

Managers
EUROPEAN AMERICAN BUREAU

3249 South Halsted St., Chicago, III.
UŽKVIEČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par

duoti: namus, lotus ir farmas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržiūrime abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant mortgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų. 
Utarninko, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vak. 

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

ti

V

MAGDE. “Ak, kaip man n icit i pal
vą! Išbandžiau visokius mazpojimtis, 
trinkimus, muilą e i mus ir viskas tos 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!" f

MARE. ttia kęst be-
reikalingai! Žiūrėk, fykte manu plau
kai prašus, švelnus ir ėusli. O tai 
todėl, kad d vartoju Hl’FFLES !"

Ka štai y ra R U F F L1S ? A r 
tai gyduolė? Ne!! Ar k\c 
pianus vanduo? Ne!! RUF- 
r’LES yra tai paprasčiau m s 
plaukų ir odos sustiprintoji*.

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? t

U I ' F* 13? «B
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLF'S pradė> mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. f

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio niarkėmis, ar money order šiokiu adresu:

F. AD. R1CHTER 6 CO.» 326-330 broadvay, Ncw York
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Kas Dedasi Lietuvoj j

— Ukmergė. Rugsėjo 25 d. 
4() lenkų atėjo iš Virgelių, kur 
gyvena palankus jiems sulenkė
jęs ukinikas Valeika, j Antakti
nės dvarų. Buvo Biliūnų sodžiu
je, 6 varstai nuo Ukmergės, ir 
reikalavo arklių, bet žmonės ne
davė, nors lenkai grasino nušau
sią. \

Rugsėjo 27 d. apie Skonimų 
Sodž. pasirodė lenkai, prieš ku
riuos buvo nusiųsta lietuvių ka
riuomenė iš Ukmergės. Mūšyje

musų kareiviai nukovė 9 ir su
žeidė 7 lenkus ir keletą paėmė 
nelaisvėn. Labai nulindo musų 
lenkai, kurie buvo laukę legijo- 
nų ateinant į Ukmergę, iš kur, 
kaip jie sako, eitų j Kauną ga
lutinai išnaikinti “Vokiečių su
manytą žaislą“ Lietuvą, kurią 
kaipo pagonišką, panaikino ka
ralienė Jadvyga.

Pirmiau pas mus buvo labai 
sunku, nes komendantu buvo 
sulenkėjęs dvarponis ir didelio

Pirmus ir Didžiausis Valstijinis Bankas

Central Manufacturing Oistrict Bank
1112 West 35th Si. Tarpe Morgan ir Racine Gatvių 

Chicago, III.

• A State Bank -
A beina i Atlieka Visokius Bankinius Reikalus 

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

SUBAT0M1S: atdara per visų dienų iki 8 vai. vak.
Turtas Viršina $5,000,000.00.

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIU GAMINIMAS ir NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS 
Kurioje telpa 100 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 161 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiun linui.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygą tuojaus prisių
siu). Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDR1K, 3343 S. Halsted St. Chicago, III.

> ------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----^—2.

spekulianto sūnus Kulvietis, 
dvi lenkės raštininkės ir visa 
sargyba iš sulenkėjusių.

Pas mus kitose srityse ne vis
kas, gera. . Vieną teturime liau
dies mokyklą, įkurtą prie vokie
čių. O reiktų bent keturių mo
kyklų.— Nesamdytas lietuvis.

— Seda, Mažeikų apskr. Be 
garsaus savo žiaurumais lenki
ninko komendanto Plechavi
čiaus, Seda dar gali pasigirti sa
vo taikos teisėju von lleintze, 
kuris “teisia“ net pačią Lietuvos 
valdžią bei jos valdininkus. Toks 
atsilikimas čia yra buvęs jau 
ne vienas.

Tapęs teisėju, jisai paskelbė 
imąs “savo globon“ jim Ž. U. ir 
V. Turtų Min. įgaliotinio prim- 
tą iš Vokiečių. Sedos vandeninį 
malūną. Mat tas malūnas kitą 
kart priklausęs kunig. Sapiehai, 
rusu 1831 m. buvo konfiskuotas 
ir pavestas Kauno pravoslavų 
cerkvei, o teisėjas išrado rusų 
įstatymuose, kad tokie malūnai 
Im i eiti jo globon. Del to reikalo 
paduota byla Apygardos Teis
mui.

'tas pats su nuoniininakis..
Čia daug rusų kolonistų, ku

rie buvo išbėgę su rusais Ž. U. 
ir V. T. įgaliotinis sulig valdžios 
išleistų įstatymų tas žemės iš
nuomavo bežemį ims dirbti 

vieniems metams. Dabar sugrį
žo rusai kreipiasi į teisėją, ir ta
sai sulig rusų “zakonų” rudenį 
mėto nuomininkus lauk ir lei
džia į ūkį sugrįžusius savinin
kus. — K. R.

— Telšiai, čionai yra taikos tei
sėju dvarininkas Bociarskis, len 
kas, kuris kariais mėgina leisti 
ir pačią valdžią.

Spaudos biuro čionai buvo 
prisiųsti ir iškabinti skelbimai 
prieš dvarininkus lenkus, kurie 
traukia prie Lenkijos. Bociars
kis pamatęs užprotestavęs, lie
pęs nupiešti ir lipintojus pairau 
kti atsakomybėn už kėlimą vie
no luomo prieš kitą.. . , 

Skundžiasi žmonės ir dėl pa
lies teismo, kadangi teisia ne 
teisėjas, o’jo ačTvokhtas. Ką gi 
benorėti, kad musų įstaiga turėt 
Iv gerą^ardą žmonių akyse, jei 
ji pavedama tokiems ponams.

— Kuršėnai. Kolėakininkų prie
saika. čionai pasakoja, kaip 
kolcakininkai prisiekia: “ne pri- 
znaju ui kakoi Litvi, ui Latišei, 
ui Pokši, prisiagaju voztanovit

enria batiušku i nedelimuju Ro* 
sijų.”. Tris syk persižegnoja ir 
pabučiuoja stalą. [“L. Uk.”]

■ ........... -/ — - ■-------------------

Laiškai iš Lietuvos.
-■ ■ . - -

I
Iš Plplių, Zapiškio vai., 

Kauno Apskr.

Rašo J. J. Beliauskas savo bro 
liui A. J. Beliauskui, \\ ilkes.. 
Bu r re, Pa.:

I ,

Mielas Broli! Skamba links
mos dainos dabar po musų šalį 
Lietuvą, rodos nauja saulutė 
butų jai užtekėjus tą žygi, kaip 
Lietuva paėmė vgldžią į savo 
rankas, šimtais jaunuoliai sto
ja į Lietuvos kariuomenę kovo 
Ii už savo šalies laisvę ir liuo- 
sybę. Ilgai mUs kankino sveti
mieji, daugiau jau to nebus. O, 
taip čia viskas gera, linksma 
gyventi. Garlaiviai staugia ry
tas ir vakaras Nemunu; kaip 
lik saulele nusileidžia, mergeles 
dainuoja, taigi pradeda Lietuva 
gyvuoti. Mielas broli, skubiai 
grįžk Lietuvon!

Musų sodžiuj nuo 1917 melų 
apsivedė: Ona Jankuniute, Mar
celė Makuniutė, Rožė ir Marė 
Bašinskiutės, Ona ir Marijona 
Juškevičiūtės, Ona Naujokiute, 
Topilė ir Agota Tamulaieiidės, 
Jieva Doftartukė; o;iš vaikinų 
apsivedė: Antanas Jušikevičia, 
Jonas Beliškis, Jonas ir Baltrus 
Kavaliauskai, Andrius Poder- 
nis, Jonas Keršis, Antanas Be
liauskas. Mirė: Juozas Poderis 
ir jo tėvas, Jonas Bašinskiukas, 
Jonas Poderis, Magdė Franicne, 
ir Franio Vincas, Lauras Ker
šis ir Juozas Kaniauskas. Mes 
visi esame sveiki. Sudiev. —-

Iš Sesi k ų, Ukmergės apsk.

Rašo Juozui Vanagui, Chica
go, jo. žmona:

Pas mus nėra gerų naujienų. 
Žiemą kaip užėjo bolševikai, tai 
daug žmonių žuvo. Kad butų 
pabuvę ilgiau bolševikai, tai bu
tų hadu žmone.M išmarinę. Ger
manai marino žmones, ale dar 
netaip baisiai. Girnas atėmė, ne
davė malti, ir grūdus atimdayp. 
Žmonės pradėjo po žemėms ka 
\oti. Dabar Lietuvos valdžia 
pradėjo vaisku n' imti; tų, kurie 
buvo ruskio suimti, neima, tik 
jaunus. Ligotos nė jokios nė
ra. Miliūnų septynis paėmė:

Valstuotas alkd» 

holis braukymui 

ir maudyriei $2 

dylžio bonka $1 
................. . } HALSTED STcor EVEITROAD

Gali giąiti mals* 
tą ir drabužius | 
Europą; atklauak 
ant antro augšto 
pas pėk'vtedAmąjį 
stalą.

K ................. ....

Pigumai Tik Panedeliui
P. A G. Lenox muilas, 10 bra
sų po ................................  45c

Pirštinė*

1 Suv. Vntst. valdžios sudėtos 
toniėtėš Nlnn. 3 blckiuė. (Vie
nam 6 blckinčs); blckinč 11c

Kavų, Auksinė Rio, dabarti
niam pardavime svarui .. 29c

Mnčės

Sensacingai huphkla 
Nevv York’e 3,000 mu- 
Čią puskainiu.
Merginoms, mergai
tėms ir vaikams; pa
dirbtos iš velvetinio' 
pliušą ar vatinio ak
somo; apie dvide
šimts įvairumą; ap
taisytos kutais, guzi- 
kais, mėlynos, šviesiai 
raudonos, rožinės, jū
rinės, rudos, bebrinės, 
baltas, tamsiui rudos 
ir juodos. Vertės iki 
$1.00, po ............. 49c

Moterimi ir mergi
noms kaklui parčdalai 
Didelis New Yorkiniš 
nupirkimas viso Broa 
adway’inio vertelgos 
sandėlio; apie dvide
šimt Įvairių madų iš 
šilko, lavvilo ir tt., vi
sos naujos ir skaisčios 
prekės, kurias jis par
davė po $4.50 ir $6.50 
tuzinui; pasirink kokį 
tik nori po......... 25c

Vyrama $2 flencleto^ 
marškiniai.

Prisiūtos atverčiamos 
apikaklės; tikras A- 
moskeagO {vilo Rene 
letės; po vienai puse! 
kišenius; be jokių C. 
O. J)., telefoninių ar 
per laišką užsisakymų 
vieni’............. $1.15

Šutis pavyzdinių 
svederių.

Tik ką gauta iš New 
Yorko, vertės iki $3.50 
įio .................... $1.99

Nuostabiausia svede- 
rlų šutls Išdėta par
davimui šita Žema kai 
na: apie 240 tuzinų 
pasirinkimui; keletas 
pavyzdžių žilą; nugš- 
tais ar apskrlt.ais ka
klais; daugiausiai mo 
terims ir vaikams — 
keletas vyrams — iš
pardavimui, kol yra 
po .................... $1.99

New Yorkinis pirki
nys čiuožiamąjų apsl- 
tnisymą vaikams' ir 
mergaitėms, šalikų ir 
pritaikytų kepurių; 
šukuotų vilnų ir vati
nių maišinių; spal
vuotos druožlės balta
me dugne; $1.00 ver
tės ...................... 59c
(tik 2 eilės velnain)

Vyram* antvalkčiai 
$1.29.

Vyrams mėlyno saga- 
to unijinio darbo ant- 
valkčiai; sukirpta pil
nai ir neblunkamos; 
spalvos; dydžiai 36 
iki 44 per juosmenį; 
visokių ilgių.

Nrw Yorko pirkinys 
apie 401) porų pirftti- 
'Ujų vyrams, 
ir vaikams.
Vyrams ir 
yla gaurais 
kainierlnlų 
vaikams ir

moterims

moterims 
pamušti 

pirštinių; 
moterims 

megztinės gobinės pir
štinės su pirštais ir be 
pirštą; vyrams šikš
niniais delnais audek
linės pirštinės su dide 
lias rankovgaliais. Kie 
kviena pora verta 50c 
ar daugiau. Pasiskirk, 
porai . 25c

šilkiniai ir andiminiti 
sijonai.

Nepaprastas pirkinys! 
Vertės iki $6.95

Visi nauji rudeniniai 
ir žieminiai modeliai 
iš vilnonio seržo, me*- 
salinio, naujo salyno, 
mohair audimo, saty- 
niniai dryžuoto fuilie 
šilko, vilnonio ir šil
kinio poplino, tafe- 
tos ................... $3.99
Paprastieji ir nepa
prastieji dydžiai 24 
iki 38 per juosmenį. 
Stulpuoti ir tiesus mo 
deltai, guzikais ir py
nėmis aptaisyti, nauji 
lopiniai ir plautieji ki 
Seniai; 'jūriniai, žali, 
tamsiai rudi, širkšnė- 
ti, juodi.

Moterims flanelinės 
JakulcH.

tf*s, gčios rūšies; kaip 
tik tinka nuo šalčio; 
visokių dydžių, 38 iki 
44; paprasta $1.95 ver 
tė po .............. $1.39
Neparasti dydžiai 48 
iki 54; specialiai tik
tai po ............. $1.95

Vaikams $10 Siutai 
$5.95

Vaikams rudeniniai ir 
žieminiai siutai • - dy 
džiai 8 iki 17 metų; 
padirbti pagal naujau 
sius modelius iš tam
sių ševiotų; kchnėą ši 
tiems siutams sukirp
tos plačios buksvinės 
mados ir pamuštos pc 
rdfm; mes turime Šitų 
siutų 500; kol jų bus 
po ..................... $5.95

Vaikams $1.00 gauruo 
baltiniai.
Springtcs lie- 
augšin kaklu, 

rankovėmis, 
vi

ti
Carsios 
menės, 
ilgomis 
kelinės iki čiurnių; 
šokio dydžio; visi ge
ri; baltinti vatiniai, ei 
lė ....................... Ule

Moterims 25c. vatinė* 
pančiako*.

Visos geriausios rū
šies dvigubais užpen
čiais ir pirštais; tyčia 
platus segamasis kraš 
tas: dvigubi viršus; 
dydžiai 9 iki 10; tik 
mėlynos; porai 12’/ic

O

SIDABRARS
Niekuomet pasaulyj nestokavo tiek 

sidabro, kaip dabar. Prieš karę sida
bro uncija parsidavė už 50c., o dabar 
po $1.28. (ii Londone, Japonijoj ir 
Chinijoj sidabro uncija parsiduoda po 
$1.41. žinovai tvirtina, kad sidabro 
kainos greitu laiku pakils iki $1.50 ir 
$100..

Paryžiuje tokia stoka sidabrinių pi
nigų, kad žmonės yra priversti vartoti 
štampas vieton pinigų.

Visas pasaulis reikalauja sidabro.
Apskaitoma, kad visas pasaulis rei- 

kaiuja apie 501,000,000 uncijų sidabro 
kas metas. 1917 m. visame pasaulyje 

1(53,992,700 uncijų sidabro, 
tik 159,000,000. Tokiu budu 
sidabro iškasama mažiau ir 
Anglijos, Su (r. Valst. ir visos 

valstybių ižduose NEBELIKO 
Tokiu budu visam pasauliui

1918 m. 
kasmet 
mažiau. 
Europos 
sidabro, 
trūksta apie 340,000,900 uncijų sidabro. 
Boto, Suv. Valst. iždas turi dapildyti 
tuos 300,000,000 sidabrinių dolerių, ku
riuos suliejo ir išsiuntė Indijon.

Indija, Chinija ir Japonija dabar su
perka visą iškasamą sidabrą ir kasdien 
moka brangiau. Finansų autoritetai 
tvirtina, kad sidabro kainos susilygins 
su auksu.

Sidabro kasyklų kompanijos visuo
met uždirbdavo didelius pinigus, o da
bar sidabrui pakilus beveik trigubai, 
jų uždarbiai bus milžiniški ir šėrinin
kų pelnai bus stebėtinai dideli. štai, 
viena kompanija 'jau šįmet išmokėjo 
savo šėrininkams 2(53% pelno.

Porcitdj suimtoj gavome žinią nuo 
prezidento COLORADO CONSOLI
DATED MINĖS & P()WER KOMPA
NIJOS, kad trumpu I 
nijos serai pakils nuo 

100'/; iki 200'/
PEOPLES
Te!. Harrison 2024.

PABRANGO
nokiu budlt visi tie lietuviai, kurie 

jau prie šios kompanijos priklauso (o 
jų yra 'jap apie 200) ir tie, kurie sus
pės tuojaus prisidėti — uždirbs labai 
didelius pelnus.

COLO. CONS. M. & P. CO. yra vie
na iš turtingiausių Colorados aukso ir 
sidabro kasyklų kompanija . Ji turi 
suvienijusi DEVYNES (9) dideles ir 
labai turtingas aukso ir sidabro kasy
tas; turi pastačiusi savo milžinišką fa
briką ir įrengusi geriausiomis, moder
niškiausiomis mašinomis. 'Lik vienas 
fabrikas Šiandien yra vertas apie $500- 
000.00. Kompanija dabar baigia statyti 
dideli vandens-elektros fabriką, ir jau 
turi daugvbę užsakymų parduoti gami
nam:) elektrą. Kompanija turi nu
pirkusi apie 5,000 akrų žemės: miškų, 
ganyklų ir visa žemę miesto Sherman. 
Kompanija turi įrengusi lentų plovimo 
fabriką ir jau gavo užsakymą ant 1,000- 
000 pėdų lentų.

Stbeėtinai dideli pelnai plauks šios 
kompanijos šėrininkams iš turtingų au
kso ir sidabro kasyklų, iš parduoda
mos elektros, lentą fabriko ir iš pa
ties miesto Sherman.

Šerų kaina kjla.
Nuo 20 d. No v. terų kaina pakils. 

Daliai' pirkdami šėrus gausite už $150 
10 šėrų PREFERED ir lt) šėrų (’OM- 
MON

Masionį Juozą, Stasį Rečį, Petrą 
Gipą, Motiejų Galalį, Kazį Va- 
uigą, Motieji Dzivenį, Joną Ta- 

lasą. Mirė Mikas Zinihlis, An
tanas su pačia ir Kazys Puišiai, 
Juozas Talalas, Motiejus Gala- 
lis, Adomas Kazlauskas, Stošku
mi Petras ir Jurgis, La tuko Mo- 
tiejis ir Povilas, Račio Kazys ir 
Kaziukas. Dabar turėsim vėse- 
lijų: Jonas Talalas ženijas su 
Slaškuno Petre, Marė Dzivenio 
upsiženijo su Pranu Gipu. Da
bar pas mus viskas brangu, o 
pinigai keturių gatunkų: ruski, 
germanų, lietuviški ir bolševi- 

i ky. — 4.

Linolėjiniai daftųs ketvirtainiai: 
1K» 'ardo pločio ir ilgio po svet- 
ritimio ar virtuvės pečium; visi 
chiniškais raštais ir spalvomis, 
gražiais kraštais; $2.25’vertė tik
tai po ..................................  $1.89
Kortinos su gražiais dvigubai at- 
siulčtais kraštais; 36 colių pločio 
jardas .................................... 15c
Kortinoms lazdelės dideliais sida
briniais galais; ištęsiamais 30 iki 
54 colių; 15c vertės; viena .. 10c 
Atlaikai — ipnlvOOtas draperinis 
madrasas, šilkinė apibaiga; viso
kių šešėlių; 3(5 coliai; vertybės 
$1.25, jardui ......

Krepšiai 
New Yorkinis pir
kinys tikros šikš
nos vyniojamų kre. 
pšių; dirželis išvir 
šaus ar iš apačios; 
dvigubi skvcrncl- 

šilku pamušti;
$1.00, .. 59c
6 žilo granito 
šitame išpardavime vienas

.......................... 29c

$2.00 vatiniai aksomai.
4,000 jardą 36 ir 30 colių pui
kaus šilkine apibaigtu kostu- 
minių aksomu, didelis pasirin
kimas' naujų ir savotų šešėlių; 
šitas nirkinys buvo laimingas; 
antvirši.s sandelio dviejų dide
lių rytinių fabrikų apie 60c 
ant dolerio; kiekvienas jardas 
šitoj didžiulėj šutyj yra tikra 
$2.00 vertė; verteiviams nepar
duodam, jardui ............

$1.09

viso vertės $31)0.00; už $300.00 
$400.00; už $700.00 vertės StOOO 
Mažiau kaip $150.00 neparduo-

iai; i 
vertė
Nimi. 
dai; 
tiktai

............. 59c
Nosinės

' New Yorkinig pir
kinys nosinių mote 
rims; vienos jų ply 
nos, kitos adytais 
kampais; trečios at 
verstais 
maišyta šutis 
15e rūšių po

pudingui ‘n-

kraštais;
10c ir 

•D/zc

(ievai

uotos

svtu

padirbtos gl-

namam* kro-

kotu, 65c ru-

39c tiniai

įkaitintos paklodės — 72 per 90 
colius; storos; francUziška atsiu- 
lėta siūlė, 3 colių krantas; $1.69 
rūšis; Specialiai ................ $1.19
Storos veliūrinės floneJėsį,mink
štą aksmolnė apibniga; 39c. rūšis, ’ 
jardui ................................ 27*/:C
36 coliu flvnelCs, tyčia storas, 
gražiais Šviežiais raudonais ir 
mėlynais brūkšniais; taipgi ply
nai žilos ir pilkos spalvos; jar
dui ......... ............................ 29’/2C>
Perkeliai jardo platumo francu- 
zinių naujybinis perkelis, atlai
kai; 30 ir 35c. rūšis; truputi ne- 
taip išrašyti; užtikrinamai ne- 
biunkamos spalvos; šviesuą ir 
tamsus dugnus; jardui .... 16l/ic

24 žili granl-

indai po 29c

tiniai

10 žili grani-

gaubti kali

su dangčiais,

vienas ........... 69c
Moterims, merginoms ir vaikams 
augšli pirmos rūšies kaliošiai; 
tinka visokiems užpenčiains; 89c 
vertė, po ............................... 49c ’

Moterims pilkos veltinės naminės 
šliurės tvirtai^ šikšnos padais įr 
užpenčiais; visokiu dydžių; $1.00 
vtertč, po ................................. 69c

*e*BmMa*^*U**4M*ii.. *» ■ ii« M r **. .it *rwi i—i ■ ■ i m—rni ■ ■ i iw a > —r i —, irai*n 111 mi «i

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
MHBmmMIHMB OF CHICAGO *■■■*■■■*■■

MIEwaukee A ve. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

mūšiai einu. Kurianties Lietu
vos valstybei reikes slinki našlei 
pernešti. Lenkai visomis j ieno
mis nori apžioti LietūVą; Vil
niaus gubernija visa jau lenką 
rankose ir jie vis gilyn veržia
si, jau užu Utenos jie už dešimt 
varstų. Lenkai labai žiauriai 
elgiasi su lietuviais, atima tur
tą ir net žmones muša, o dar len 
kai sakosi esą lietuvių broliai ir 
to paties tikėjimo. Lietuviai, 
pripratę prie ūkio, visomis j to
gomis dirba žemę ir augina gy
vulius. Maisto yra pakankamai. 
Kurie' ant geros žemės, tie dar 
ir pinigų prisipila. Užėjus bol
ševikams, visi produktai pabran 
go: rugių "pūdas 200 riū)., svie
sto svaras 25 rub., kiaušinis iki 
rublio. Dabar kiek pigiau, ru
gienis iki .50 r.(b. pildai; karvei 
1,000 rub., taip-pid ir arkliai 
brangias. Pinigų labai mažas 
kursas. Kaip mes, lai pinigų 
mažai teturime, bet gyvulių tu 
ritne gerų, lik mažai, ir bijom, 
kad lenkai užėję ir tų neatimtų. 
Gyvbnimas laimi dnmgus. —

__________ > /
Jurgiui Geldotui yra laiškas 

nuo jo žmonos Onos Geldoiie- 
nes iš Oškabnlhį kaiiiib, Barti
ninkų ginino, Vilkaviškin piivii*- 
to. Laiškas yra pas C. Maln- 
kdtlškĮ, im 308, Bvnld, III.

Iš Užpalių, Utenos apskn
Anelei Kaušilaitei, Chicagoj, 

rašo jos brolis Gasparas Kausi- 
Ja:

Brangi sese Ančlija! Sveiki
nam visi kartu.. Mes esame vi
ii sveiki. Per visą karą išgyve- 
iionr namie; Užpaliuose nebuvo 
mušiu ir ne viena Irioba nebu- 
vo, sudeginta. Brt vokiečiai el
gėsi žiauriausiai: mušė žmones 
ir ramius gyventojus, ir visa atč 
mč, paliko lik po vieną arklį ir 
karvę, o avelė tai retai pas ką 
beliko, taipgi ir kiaulių. Taip 
buvo iškarto vokiečiams užėjus, 
bet ir per visą karą ėmė gyvu
lius ir grūdus. Belo, reikėjo kad 
ir nuo vienos karvės duoti trįs 
birai pieno. Bet ūkininkai au
gino gyvulius, visokiais budais 
kavodami juos. Taipgi reikėjo 
ir maisto produktai slėpti; jei j 
nebūtume slėpę, butų mus ha-1 
du išnaikinę. Po talkai, vokie
čiams pasitraukus, užėjo bolše
vikai iš Busijos. Tie taipgi ėmė 
gyvulius ir grūdus, ir elgėsi 
žiauriai. Dabartės bolševik ii 
likos išvaryti iki Dvinsko ir ten?

U PELNO ANt PADĖTŲ PIMGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais Ir slibatomis iki 8 va!, vak.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

i

ir lt.
(lame.

PREFERRED serai yra Virinas Mort 
pečius ant viso kompanijos turto ir nuo 
pirmos dienos neša 7% pelno. COM- 
MON Šerai neš didelius dividendus ir 
gali pakilti j tūkstančius doleriu.

Norėdami prisidėti, rašykite arba y- 
suteiksime papat'škai atsilankyti, 

aiškinimus dykai.ir daugiau.
INVESTMENT CO 220 So, Štate St.

Rooin 11E2
C h i I a g o.

”■ ................. V A':;.... ..z,-;....;, X .



Pinigais už b

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

KrauseValstijinis Taupymo ■ 
BANKAS I

, 1341 Mihvaukee Avė., 
Rankas atdaras subatomis iki 8 vai. | 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė. I

Pavažiuok 15 Minučių, Užčedysi $1151
Penkiolika minučių pavažiavus iš vidurmiesčio, iš didelių ran- B 

dų ir augštų kainų, gal nusipirkti Kerz.heim, Amerikos gerai žino- n 
mą ištikimą grojiklą pianą už $485 vetoje $600, lengvais ism.okčji- H 
ainis — be palukių.

Lietuviu Rateliuose
NAUJIENŲ distriktas

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
btliais, trobelėmis ar vogimais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesuS anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE §1 VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St.

Arti Milwaukee Avė.

TEMYKIT
Didžiausia laikrodžių krautu

vė AVcstsidėj, kur galit pasirinkti 
naujųwią,;U\oią.i. dgidmnlų, 
krodžių ir kitokių auksinių 
Sidabriniu daiktų

Kurie turit skaudamas akis 
ba reikalaujat akinių, ateikit 
manv
inksiu akinius.

P. A. MILLER,
2128 W. 22 St., Chicago, III. 

Skyrius randasi
4906 W. 14 St., Cicero, III.

I ai
bei

ar
pas 

iš duosiu patarimą ir pri-

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

tine adata; groja visokio padaryme 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

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

jei gyvenate užmiestyje me* į 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašvkite tuojaus. 
PRISIUNČIAMU l’Z DYKA. 
VVESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111 , 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liond* mm 10 iki 4

DR. M.D. YAMPOLSKY
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue 

Tdephone Putintai n 452
Rcsidence 11147 Michigan Avė. 

Tel. Pu 11 man 3599

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

Tel. Drexel 2880.

Moterim i r Vyram

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

Ofisai: 
859 North 

F' Robey Street 
Va],—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

Kerzheimo
GROJIKLIO PIANO VARDAS

Chicagoje nustatytas.
Jei musų sankrova butų vidurmiestyj, lai mes turėtume mo

kėti augštesnę randą ir lodei turėtume daugiau skaityti už Kerz- 
heimą. Mes sučėdiname jums visas šilas dadėtines lėsas t irom i, 
kad mes esame už augsių randų apskričio ribų.

Kaipo įsti*umcntas jis yra augščiausiu pasiekimu kas dėl tono, 
veikimo, raštų ir sąstato. Visųlabiansiai jis paremtas musų tei
singu apsiėjimu per 39 melus ir stipriausiu išduodamu užtikrinimu.

šitas $600 Kerz.heim, grojiklis
■ j, , h k, 11*00^ pianas, suolus, pala, aslinė lempa

ff'į. X 19 u . ir 20 grojamųjų rutulių; visa už

i iai $485 W Lengvi išmokėjimai — be palukų.
Garsusis Kerz.heim pianas, $250 

iiyra toks jau kaip ir Kerz.heim 
/ 'ii grojiklis pianas — malonus ir pa- 

BH tvarus.
i Cable-Nelson pianai, $300 ir

$400; Cable-Nelson grojikliai pi
anai, $595 iki $750.

JtLĘINBROS
F 2027-29. SOUTįH HALSTED ST. •

NEAPSIRIK *u štoru. At: įmink, mes esame prie Halsted 
gatves arti 20-tos

les uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. .Subatomis, 6 vai. vakare.

r

iu AkruFarma
147 ir California Avė

Posen, Illinois
Mes dabar jau uždarome pardavinėjimų tų farmų po 

$350 už akerį. $200 reikia duoti rankpinigių ir paskiau 
mokėti kožna mėnesį po biskį. Mes padarysim jus far- 
mos savininku tuojau. Dešimtis minučių ėjimo iki gat- 
vekarių linijos. Netoli nuo bažnyčių, mokyklų ir krau
tuvių. Aplinkui daug Įvairių dirbtuvių kur galima gauti 
lengvai darbų. Atsišauk tuojau Į musų ofisų, o mes jus 
nuvesime ir parodysime savastis. Atidaryta kožna diena 
ir nedėldieniais.

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

Tel. McKinley 5153.

JONAS J.
MALACHOWSKAS

Savininkas aptiekos pn. 233 E.
115 gatvės, Kensington, III.

PASKELBIMAS.
Aš užbaigiau augštesnę mo

kyklą ir išbuvau trejus metus 
valstijiučs Indianos valstijos 
kolegijos universitete. Be to 
aš mokinausi pinniaus šešis 
metus Lietuvoj. Kalbu lietu
viu, lenkų, rusų, slavu, čeku, 
vokiečių, išpanų ir anglų kal
bomis.

Aš mokinausi medicinos per 
du metu, bet delei pasaulinės 
karės buygu priverstas mesti 
mokslą ir oradėti praktikuoti 
kaipo farmaceutas lllinojaus 
Valstijoje.

Aš esu gerai apsipažinęs .su 
visais vaistais ir pilnai su
prantu jų veikimą ir turiu pa
kankamą prityrimą su jų su- 
taisymu. Mano aptiekoje visi 
receptai yra sutaisomi teisin
gai ir sąžiningai. Visa visuo
menė ir lietuviai gali turėt už- 
sitikėjimą manimi, nes aš esu 
ištikimas visais atžvilgiais.

Su pagarba,
JONAS J. M ALACHO WSKAS

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS Kapitalas ir Antviršls $250,0000.00

Komunistų prakalbos.
Penktadieny j, spalių 31 d., 

Malinausko svetainėj buvo ko
munistų neva prakalbos. Kalbė
jo net du kalbėtojai, vienas Va
gys iš Rochesler, N. Y., o antras

I Pirmas kalbėjo apie tris kle- 
sas: kapitalistų, buržuazijos ir 

j proletariato ir apie du interna- 
i ciconalus (jis sakė “interciona- I lus”). Kalbėtojas norėjo pasiro

dyti. kad gerai žino apie rusų
I darbininkų partijas ir larptauti- 

11 nes organizacijas, bet pasirodė, 
Ikad nė vardo nemoka teisingai

• pasakyti, štai jo kalbos perlai:
‘‘šilai, tas auras interciona- 

B las, šitai, buvo, šitai buržuazi- I jos, šitai sutvertas. Šitai, kaip, 
šitai, karė užėjo, tai; šitai, antras 

į inlercionalas, šitai, pirko karės, 
H šitai, bondsus. šitai, prie to ant- 
I: ro internacionalo,šitai, možiui sa 

įkyli, šitai, priklauso ir palaiko, 
Į šilai, buržuazija,šitai, ir social- 

• patriotai, šitai, Vokietijos šilai 
IEbertas, Noske, šeidemamuas, 

šitai r socialistų partija, šitai, 
šitoj šalyj. O,šitai Rusijos drau

gui bolševikai, u iui. Ki
lį tai, komunistai, šitai, nesutiko, 
| šitai, su tuo buržuazišku antru

, metų, šitai, rodos, nepamenu ko 
kimu mėnesyj, šitai, Maskvoj, 
šitai sutvėrė trečių intcrcionalų, 
šitai. Bet šitai, bolševikai Į tų 
trečia intcrcionalų, šitai, neįsi
leidžia nė vieno buržuazo, šitai, 
daktaro, advokato, šitai, vien tik 
darbininkai, šitai, visų šalių pro- 
litavai, šitai, gali dalyvauti, ši
tai Maskvos intercionale, šitai.” 

Ką, ar ne puiki prakalba?
Paskui dar paminėjo keletu 

demonstracijų^ vairiuose mies
tuose ir atsitiktųjų su juo Chica- 
gos vidurmiestyj, kur jį buvo už

1 kalbint stoti milicijon ir tuo 
prakalbų užbaigė. Reiktų tokį 
kalbėtojų pagirti, žinoma, ne už 
kalbos turinį, bet už jo nepapras 
ta drąsų negalint sumažinti 
poros žodžių, eiti ir kalbėti vieša

' me susirinkime.
Paskui kalbėjo Trainis. Jis 

dengėsi kalbėti nekaipo darbi
ninkų kalbėtojas, bet kaipo “in
teligentas” ir irA'šj pasikrapštant 
kalbėti “moksliškai“. Jis pos
mavo:

“Aš sutinku su pirmuoju 
draugu kalbėtojum, kad pašau-

milionierių, m,ih'ardiei\ių kapi
talistų, tokių, kaip šios šalies 
Rockefelleris ir tas kur dar ne
senai numirė, nepamenu pavar
dės. O antroji klesa, į kuria į- 
ina buržuazija, mažažemiai ūki 

ninkai, pirkliai stambesnieji ir 
smulkesnieji, advokatai, profef- 
soriai, redaktoriai. Visi jie sten
giasi kiek galėdami patapti niili- 
onieriais; užtai jie ir stengiasi 
agituot už kapitalistų klesa, net 
ir musų lietuviški socialburžu- 
aziški laikraščių redaktoriai.’4

Bet kada keli mėnesiai atgal 
tas pats Trainis toj pačioj sve
tainėje kalbėjo jis tada nepri
skaito redaktorių prie buržuazi
jos, nes mat tada jis pats skai
tėsi LSS. VIII rajono lapelio 
“redaktorium.“ Tada jis tik 
Imliodavo Naujienas ir d. Grigai 
tį, kas “kairiasparniains“ labai 
patikdavo. Jie augštino Trainį, 
pastatė jį “redaktorium“ rajono 
sekretorium, užlaikė savo ofi
sų, etc. ir jis turbut jau tikėjosi 
greitai prasigyventi, bet pasipai
niojo Januša ir “revoliucio- 
niškas“ Trainio vardas nupuolė. 
Nebeteko redaktoriaus vielos 
ir užttai turbut dabar juos ir 
pravardžiuoja buržuazuis. Bet 
socialistu jis laip-pat tebešmei- 
žia.

Po prakalbų besišnekučiuo
jant, vienas 37 kp. komunistų, 
Jurgaitis prieina prie Jamonto 
ir liepia pasakyti LSS. 37 kp., 
kad 37 kuopos komunistai žada 
sugrąžinti pusę LSS. 37 kuopos 
priklausančių knygų. Kpkia jų 
“gera širdis.“ Bet komunis
tai privalo žinoti, kad apleisda-

(Tąsa ant 7 pusi.)
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Suaugusių ir Jaunų Vyrų 
Siutai ir Overkotai 

L

SIUTAI
Naujo padarymo, naujausių audimu, viena ar abiem pusėm 
segami siutai, juosmeninės siūlės mados, su diržais, ar be 
d’ržų; rudi, žili ar mėlyni maišiniai, ševiotai jr kašmįraj. 
šitie siutai yra išimtinėmis vertybėmis.

OVERKOTAI
Kuriuos rasite šutyje yra augščausios rūšies drabužiais- 
Padirbti iš vienų vilnų meltonų ir naujų overkotams mate
rijų didelio įvairumo petrinų. Padaryti naujos abiem pu
sėm segamos juosmeninės siūlės mados, su diržais ar be 
diržų, ulsteriai, ulsteretai ir ankštai pritaikyti švarkai. 
Tapgi konservatieji overkotai senesniems vyrams. Kiek
vienas drabužis rankoinis siutas, ir puikiai tinka; dydžiai 
34 iki 42. Pasirink koki nori

Puošnus Žieminiai Kotai
Tokis pasiulinimas, kur s atsako kiekvienam koto reikalavimui. 
Jie turi išvaizdų daug brangesniųjų. Mes pirkome juos se
iliaus. Tai yra puikios materijos, velurai, kerses, maišiniai ir 
ševiotai, gražiai aptaisyti kailiu, pliušu ir ta pačįa materija. 
Geresnis padarymas, o tas reiškia dailų, gerą pritaikymą ir 
patenkinamą nešiojimą, įvairus modeliai ir spalvos. Parsiduo
da po

šitoje šutyje yra daugybė puikiu švarkinių modelių diktoms.

F». CONRAD
LIETUVIS FOTOCRAFAS

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

siųsdami laiškų, pasiųskite ir savo paveikslų, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per- 
imaiine senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrėbus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, fanillijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedėliaislr Pftnyčioinis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Seredoniis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedčliomis nuo 8 n to 

iki (i vakare.

0K

aš Adomas a. karaliauskas, sekančiai rašau.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnfjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclna.s spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- , 
rikoj ir už rubežių, bet niekui negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutarns vaistų, Bilteria, Kraujo valyto- ■ 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės- pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po ki ni Ine. Vidurių rėžimas 
išnxko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bilteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau lokj skirtumą ir 10(10 sykių dėkuoju Salutaras nnlistų ge- 
radčjislel i»' linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S L U T ARAS 
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Tdephone Canal 6417. Chicago, IB.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoze Sermu dėl pri- 

vatiškų ligų. Erancuziškų daktarų gydjrnas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

Telefonas Pulbnan 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Tdephone Boulevard 2160 
DR. A. 1 KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.
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t Pečiai Pečiai
Ateina Dideli Šalčiai!
Pirkit Pečius Dabar

Mes esame prisirengę su didžiausiu pa
sirinkimu šildomų ir kukninių pečių. Mu
su kainos pečių yra kuožemiausios ir ta- 
iriista busi nustebintas jas pamatęs. Mu
sų kainos yra žemos, todėl, kad mes turi
me pripirkę pečių pereitų metų kainomis, 
todėl mes ir galim juos pigiau pardavinėti 
negu kitos krautuvės, kurios perka dabar. 
Todėl kam reikalingas pečius, pirkite da
bar. Kas pirmesnis, tas geresnis. Visa ko 
mes nuo tamistų reikalaujame, tai kad to
mistą ateitumėte ir pamatytumėte musų ta
voms, o pamatysite, kad mes kalbame tiesų

Kas pirko vienų kartų pus mus, tas pirks 
visada.

Krautuvė atdara kuinų vakarų iki 9 vai. 
apart scredos ir pėtnyčios vakarų.

Greengard Furniture Co
3431-33 So. Halsted Street

Atri 35 gatvės

Didelis išpardavimas Gramafonu 
G riausiu išdirbysčiu

Pirk gramofoną pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus. Kai
nos numažintos iki lapkričio 15 d. Prie kiekvieno gramofono pri
dedant 6 rekordus ir 500 adatą dykai. Liberty Bondsus priimame 
pilna verte. Chicagoje parduodame lengvais išmokėjimais. Krau
tuvė atdaryta nedėiiomis iki 6 valandai po pietų.

TYPE A $30 00
Šita Grafonola yra labai dide

lės vertės, išduoda gerą balsą, 
groja visokius rekordus, gvaran- 
tuola 5 metams.

TYPE C $50.00
Tokia GraConųJa G yra kaip tik 

■ i? aht'
vakacijos 16%xl2% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TY

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainų 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima gauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 42T* augščio, 19’^x 

21% pločio-

Daugybė kitų modeliu, kaina nuo

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

mi LSS. neteko ir teisių ir prie 
jos turto. Jis priklauso tik 
Liet. Socialistų Sąjungai ir So
cialistų partijai.

— Darbininkas.

KLEIN BROS
HALSTED S 291b 5TS

Siuntimas Europon žemiausiomis kainomis. 
Pristaty mas užtikrintas. Siųsk dabar Kalėdoms

[Saugokite Savo Akis)

TOWN OF LAKE.
Komunistai grįžta prie socia

listų.
Kada LSS. 234 kp. skyrėsi su 

komunistais spalių 19 dienąv 
prie jos pasiliko tik 6 nariai. 
Bet povei taute kuopos susirin
kime laikytame lapkr. 2 dieną, 
Univcrsity of Chicago Settle- 
ment, dar 4 senieji nariai su
grįžo j kuopą. Aš manau, kac 
su laiku į kuopą sugrįš ir vis: 
tie karštuoliai,kurie ją apleido, 
ir tada vėl veiksime išvien Soci
alistų partijoj. Kuopa taipjau nu 
tarė pasilikti prie LSS. VIII Ra
jono.

Belo nutarta surengti šioj a- 
pielinkėj dideles prakalbas, nes 
senai čia jokių socialistų praka 
bų nebebuvo.

— Socialistas.

BRIDGEPORT
Užvakar dolei širdies ligos u- 

mai pasimirė Mikas Šeputis, 817 
W. 34th PI. Jis dirbo duonke- 
pykloj. Jo šeimyna yra Lietu
voj ir jis rengėsi kaip tik atsi
darys rubežiai, atsikviesti ją į 
čia.

CRANE CO. DARBININKAMS
Laikykitės savo unijos!

Laike streiko Cranes Co. dar 
bininkai sutvėrė savo uniją — 
International Brotberhood of

ir į ją susirašė visi tos dirbtu 
ves darbininkai. Dabar gi s^ir 
blausiu darbininkų uždaviniu 
turėtų būti išlaikyti savo orga
nizaciją ir daboti, kad ji nepa
krik tų. Nuo darbininkų laiky
mosi organizacijoj labai daug 
priklausys ir tolimesni jų laį> 
mojimai ateityje, nes kuo dar 
bininkai bus tvirčiau organizuo 
ti ir kuo labiau jie laikysis sa
vo organizacijos, tuo lengviau 
ir daugiau jie galčs su laiku lai 
mėti.

Lokalus 117 (Crane Co. darbi 
ninku) susirinkimus laiko ka1

Mes nupirkome visą sandelį pavyzdžių 
pardavimui sučėdinimui jums pinigų.

$50 gražus ruonlnio kailiu 
aptaisyti silvertoniai kotai.

Pulkus padarymui, tiek grašųs, kad 
sunku aprašyti; visi šitie kotai Iš 
puikaus vilnonio silvertono, aptai
syti žavingomis aptkaklėmis iš hud- 
soninių ruonių; augštos šalikinės 
apikaklės; daugelis pamušta šilku 
perdėm ir Įdėta pamušalas vidun, 
dydžiai moterims ir merginoms; 
kiti iš polo audimo, vilnonio veliū
ro, juodo šilko; pliušiniu kaiflu ap- 
laisyt, pilkai rudi, linkiniai, stirni- 
nini, oksfordiniai žili, tamsini pilki, 
briediniai, jūriniai ar- "7R
ba juodi, po I v

Naujas populeris coatce šva 
rkas iš šilkinio aksomo.

žieminio sezono naujausis ir popu
leris švarko modelis; — pilnai pa
laidas užpakalis, diržus iš pryšakio, 
žvainai atrodanti didelė apikaklė, 
galima nešioti atvira arba susegti 
augštai po smakru kaipo ankšta ar 
šalikinė; pamušti satynu perdėm; 
— dydžiai moterims ir 7K
merginoms I v

$40 vilnonio veliūro ar 
silverton kotai.

Kailiu aptaisyti ar plynai pasiūti 
švarkai moterims ir merginoms; 
naujais pusiau palaidais užpakaliais, 
kiti sustulpuoti, junginio ir Boleros 
padarynių, guzikais aptaisyti, baisiai 
didelės aukštos ar šalikinės apika
klės: ’ :’nai pamušti šilku; spalvos 
tamsiai ruda, jūrinė .tamsiai raudo
na, stirninė, briedinė 
ir meškinė; po

ykitės kartu su visais organi-1 
motais darbininkais ir veikite 
savo organizacijos labui. Tik

Pavyzdinių Kotų Išpardavimas
i nupirkome visą sandelį pavyzdžių nuo išridbėjų dideliu nupigmimu; ir dabar išstatome juos iš-

sle« <r Gerkles Ji tfu

K. MICHALAUSKIS

$22.50 žieminiai Kotai.
Iš tibetlnių vilnų.

Madingi, šilti 'ir tvirti Žieminiu! ko
tai moterimi ir mergnonis; didelės 
apikaklės, plynos ar apsiūtos šilki
niu aksomu; aptaisyti guzikais; dir- 
žuotutių madų; juodi ir tamsiai rudi. 
— $22.50 kotai; specl- d O QQ 
aliai po a O.aO

Dydžiai 16 iki 20 merginoms 
Dydžiai 36 iki 46 moterims.

$32,50 žieminiai Kotai.
Augšto laipsnio šilkinis aksomas.

Moterims ir merginoms kotai iš aug- 
što laipsnio Dobsono ar Hind ir 
Harrisono šilkinio aksomo; gražios 
didelės apikaklės, ktirios galima dė
vėti atdaromis arba ankštai suseg
tomis po smakru, pusiau palaidas 
užpakalis; iš šonų aptaisyti aksomi
niais guzikais, diržas iš pryšakto; 
pilnai 48 coliai ilgio; pamušti per
dėm; specialiai tiktai $23.50 
Dydžiai merginoms, 16 iki 20 metų.

Dydžiai moterims 36 ir 46.
$27.50 kailiu aptaisyti

ševiotinio veliūro kotai.
Moterims ir merginoms > žieminiai 
kotai geros rūšies vilnonio veliūro; 
pusiau palaidi ar pusiau prigulę už
pakaliai; diržuotas priešokis; aptai
syti guzikais, gražios, didelės api
kaklės Kit Zuikio kailio; kitos šil
kinio aksomo; vienos pusiau pamuš
tos, kitos, perdėm, $19.98
New Century miltai; *4 bačkos $3.27;

Teisingai pritaikytais akiniais J 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomei iųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas ši?me užsiėmime su
teiks jums geriausias prekines. iį

Gydyrtias ilsų akių, ausų no- 9 
sie« <r cerkles Jitfit. Po priežiūra | 

specialisto. U- | 
tarnlnkais ir pčlnyČioms nuo 2 I 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekus 
i Tėmykite į mano parašą. n

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

Dr. A. R. Blument ai

— W. Palucki, pirm.

New Century miltai; '4 bačkos $3.27; Suv. Valst. Krasinis muilas 
10 brustf, 49 centai, Snider tometinis Catsup, didelė bunka 21c.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thahnomctcr. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.:
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną
4449 S. Ashland av. kamp.47sL 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

DR. M. HERZMAN

LAIKRODININKAS IR
AUKSORIUSKALTINA POLITIKIERIUS 

KYŠIŲ ĖMIME.
Valdininkai paimdavę kyšių ir' 

atiduodavę suimtus bevežant 
alų automobilius.
Fcdcralio teisėjo Landis teis

ite iškilo “draugiškas” skunda
is. Beklausinejant apie sugrą- 
inimą savininkams suimtų Zi- 
n City miestelyj trokų, slapta 

gabenusių alų iš Kenoshos į Chi- 
ago, pasirodė,, kad juos išgauta 
mgelba grafto.

Savininkai, kurių trokai tap- 
lavo suimti, turėdavo eiti pas 
Mivusį Illinois valst. legisla t įl
os narį Magill, o su juo pas 
ako pavieto prokurorą Weish, 

A^aukegįine. Ten užsimoikėda- 
o po $100 ar daugiau “pabau-

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

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

kas, ir visokius jubilierinius daiktus.
Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akinius

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 28 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yasds 687K MICHALAUSKIS

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

nainėje prie 3800 South Kedzi 
Avenue. Lietuviai darbininkai 
lankykitės į susirinkimus ir už; 
simokėkite savo duokles unijai 
ir dabokite, kad visuomet būtu
mėt pilnais unijos nariais. Lai-

Geležinkeliai turi 2,282,286 to
nų anglių.

Užvakar Chicagoje J išdalintaJos” ir atgaudavo tuos trokus. I ,
ra “pabauda” niekad nebuvusi 20,000 tonų ang tų, ar a mso a

Gerai lietuvir.ms žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo nf.trias ir chroniška? ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausia 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas !r Labaratorija: 1025 W. IRA 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

SLA. 176 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapkr. 9 d., 1 v. 
p p., A. Maženio svet., 3834 S. Ke- 
dz.ie Avė. Draugai ir draugės, ma< 
lonėkite būti paskirtu laiku — tu
rime daug svarbių reikalų.

— Rašt. Povilaitis.pie 400 vagonų. Kasdie gi Chi- 
cagai reikia apie 1,400 vagonų. 
Valdininkai kalba, kad jei pri-

riduota teismui.
Teismo paskirtas , receiveriu 

iems trokams buvo valstijos le- 
gislaturos narys “RiathrJooni 

lob” Wilson, kuris tuos trokus 
urėjo daboti.

Taip atgauta apie desėtkas tro 
\ų.

Dabįar jie visi tapo pašaukti 
'ries teisėją Landis pasiaiškin- 
i. Wilson bandė pasislėpti, bet 

gabaus pasidavė.

Indiana Rarbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus Dr-stės me- 

nkimas jvyks nedėlioj, v 
1 vai. po piet, J. P.ad- — 

žiaus svet. Draugai ir draugės bu 
i, nes turime ap- f* 

svarstyti daug svarbių reikalų.
— Fin. Rašt. P. S. Rindoka^.

truktų anglių, bus konfiskuotu 
fabrikantų sandėliai, nęs dau- žialH svei. 
mima fabrikantų turi prisigabe- kitę paskirtu laiku 
** .. . . L. . rp« *• ff.vnrslvli damf svariię anglių visai žiemai. 1 ečiaus 
nemanoma, kad Chicagoje ang
lių privilktų, nors angliakasių 
streikas ir ilgai užsitęstų.

fabrikantų sandeliai, nęs dau-

Telephone Yards 5032

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

Draugystė Meilės Lietuvių Am. lai 
kys mėnesinį susirinkimų subatoj, 
lapkr. <8, 7:30 v. v. Nariai prašomi 
ateiti susirinkiman ir užsimokėti vi 
siw mėnesinius ir už numirusius mo 
keščius. ■— Sekr. L Vedeckis.

$15.00 iki $250.00.
Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas

Indainavo Butenis.
Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka. 
Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias. 
Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys, 

indainavo M. Petrauskas.
Lietuva Tėvynė Musų ’r Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Suktinis ir Valia Valuže.
Spragilų Daina ir Strazdelis.

Indainavo St. Šimkaus Choras.
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle.
Bijūnėlis Žalias ir Važiavau Dieną.

Monologai ir Dialogai.
Jonas šmikis Kelaiuja Namo ir Maušaus Kelionė.
Velnias ne Boba Dalis 1 ir 2.
Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie nos|.
Mano Palvis ir Diskusijos.
Medžiotojai — Dalis 1 ir 2.

Įvairius Recordai.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Kaipgi Gražus Gražus Rūtelių Darželis ir Batų Cystytojas.
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ir Koketka Polka. Ingrota Beno.
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Arnroniku. 
Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro. 
Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
Pilviškių Vairas ir ant Alvito Ežero Bangų Vaicas.
Francuzu Melodijos.
Gražus KLaršas ir Polka.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus ncsiunčiiune.
JUOZAPAS F. BUDR1KAS,

3343 So. Halsted St., Chicago, III.
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Paminėjimas Lietuvoje 
mirusios

International Brotherhood ot 
Foundry Employees Locul 117 
(Crane darbininkai) rengia su
sirinkimą lapkr. 9 d., 2 vai. po 
piet, Pulaskio svetainėje 1715 S. 
Ashland Avė. tikslu pritraukti 

. darbininkus prie unijos ir pa- 
: rinkt aukų plieno darbininkams

Numažina traukinių vaikščioji
mą.

Kad ištekus anglių iki užsiHu- 
Jant angliakasių streikui Chica- 
*oje sustabdyta 65 paiįažierinių j 
traukinių vaikščiojimą j vienų Kviečia darbininkus visokių tau
relių. Daugiausia sustabdyta ,ybi(J Ka,1)fs kuibėtojai lenkai,

Chicago* Lietuvių Draugijos Sav. 
Pa*, priešinei inis susirinkimas įvyks 
nedėliojo 9 d. lapkr. Zvviązek Polek 
svet. 1315 N. Ashland Avė. 2 vai. po 
piet, Draugės ir draugai malonė
site būtinai atsilankyti, nes bus no
minuojama valdyba dėlei ateinančių^ 
metų f

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

Rez. 933 S. Ashland Bivd. Chicago 
Telephone Haymarket 25M

Sekr. J. Kalpokas. IDR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. NedeJioms 10—12 diena.

Pl’fc. unijos 601 skyrius rengia 
pirmų koncertų subatoj, lapkr. 8 d., 
8 v., I\VW. svet., 119 S. Throop

Programa dalyvaus trijų tau
tų artistiškos spėkos. —Komitetas.

priemiestinių tvankinių. Jie su- 
tabdvti kol neužsibaigs streikas.

anglai (Chaš. Clover nuo kalnų ; 
organizacijos) Orlowski — len- i. 
kas, bus iv lietuvis kalbėtojas.

Nastazija Liaudanskaitė
Po ilgos karės metų vargo, 

/baigė vargus .ludeikių Mini- 
. >j — nusiskandino 27 d. ge
gužio 1919 m.

Velionė gimė 1891 m. Vieš- 
tuvėnų kaime, Kulių parap., 
Plungės valsčiaus. Velionė gi
mė ir augo Vieštuvėnuose. Nuo 
mažens buvo laisvai augusi; 
taipgi buvo namiškių mylima. 
Turėdama apie 21 metus am
žiaus atvažiavo Amerikon ir 
išgyveno dvejatų melų.

(Jiicago’je prigulėjo prie L. 
S. S. 22 kp. Bet 1914 m. prieš 
pat karę sugrįžo Lietuvon. Pa
grįžus namon, užėjo karės juo
da šmėkla; naikino jai sveika
tą. Amerikon grįžti neligalė- 
jo. Vargai jų labai kankino, 
ir ji troško mirties per tris 
metus ir pusę.

Vargšė Našlelį surado ra
mumą tyrame Minijos vande
nyje. Tyliai tekančios van
dens bangos priglaudė jų Naš
lelė amžinai ilsisi Kulių kapi
nėse Lietuvoje,

Paliko liūdintį tėveIi, du bro 
liu, tris seseris Lietuvoje dvi 
seseris Amerikoje.

Petrelė Kazlauskienė ir Liu- 
delė Eidymtienė, 3247 S. Erne- 
rdld Avenue.
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PARDAVIMUI DVIEJŲ GYVENIMŲ
MŪRINIS NAMAS, 5 IR 6 KAMBARIŲ FLATAI 
ELEKTROS ŠVIESA IR GAZO ŠVIESA, SKLEPAS. 
TURI BŪTI PARDUOTA TUOJAU LABAI PIGIA 
KAINA. VIETA BRIGHTON PARKE, NETOLI NUO 
CRANE DIRBTUVIŲ. ATDARA KOŽNĄ DIENĄ IR 
NEDĖLDIENIAIS.

RUBIN BROS.,
3804 SOUTH KEDZIE AVENUE, CHICAGO, ILL. 

/ TEL. McKINLEY 5153.

PETRAS ZYMONTAS
Pasimirė vakar, lapkričio 7 

d., 2 vai. po piet po operaci
jos. Mirė — susilaukus vos 
27 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno gub., Ritseinių pav., Ku
zių kaimo. Šioj šalyj išgyve
no 6 metus.

Dideliame nuliūdime pasili
ko 'jo jauna našlė Kotryna Zy- 
inontienė ir jo mažutė dukre
lė Bronė, dviejų metų amžiaus. 
Nabnšninkas prigulėjo prie 
Lietuviu Darbininkų Sąjun
gos. Visi draugai ir giminės 
yra kviečiami atslankytl, o y- 
pač našlės sesuo Veronika šei- 
dienė, kuri yra išvažiavusi iš- 
Chicagos.

Laidotuvės 
10 vai. ryto, 
kapines.

KOTRYNA

Dailės paroda.
Šiomis dienomis Dailės Institu 

te prasidejo-32-ra metinė Ameri- 
■ kos piešimo ir skulptūros paro- 
j da. Išstatyta da'iig gražiu, paveik

Draugijų Atidai. — Draugijos ir 
kliubai jau dabar nutarkite apie pik 
ninku rengimų ir pasirinkite die
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žų Lyons ir turiu du puikius dar- 

; Žus. Patariu- nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Chernauskas.

Phonc Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisui ----------------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Av©. 

Kalbu lietuviškai

■m

..... ......... .. ' 1 - 1 .....

Pranešimai
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 

Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas jvyks nedėlioj, lapkričio 9 d., 

. 1 vai. po pietų, John Engels svetai- 
1 nėję. 3720 W. Harrison St. Draugai 
ir draugės, malonėkite būti laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų.

Rašt. F. Striško.

Roselaado LSS. 137 kuopos susi
rinkimas Įvyks panedėlyj, lapkričio z 
10 d.; 7:30 vai. vakaro, J. Stančiko | 
svet. 205 E. 115 St. Visi nariai, o 
taipgi norintis prisirašyti prie so- I 
cialislų kuopos, kyiečiami atsilan
kyti. — Organizatorius. C

Įvyks panedėlyj 
į šv. KazimieroZYMONTIENft,

927 W. 201h St., 
trečios lubos.

Chicagos Lietuvių draugijos, pri
klausančios prie Lietuvių Tautiškų 
kapinių, rengia vakari) su programų 
nedėlioję, vasario 9 d., Pilsen Au- 
ditoriunie, 1655-59 Blue Islaml Avė. 
Prijaučiančios tani reikalui draugi
joj* malonės minėt:) dienų jokių po- 
kilių nerengti, idant neužktmkus 
kalbamam vakarui. —• Komitetas.

i1'1®

North Side — LGD. 47 sk. susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkr. 9 d., 10 
v. ryte, Liuosybės svet,, 1822 Wabim- 
sia Avė. Visi nariai malonėkit© bū
tinai atsilankyti susirinkiman, nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas Įvyks subatoj, lapkr. 8 
<1. 7:30 v. vak. J. Norvaišų svet. 3338 
So. Auburij, Avė. Draugai, mąlonėki- 
le būti susirinkime. Valdyba.

(Seka ant 8-to puslp.)

DĘ. M. T. STR1KOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas; 1757 W, 47 St.

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

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

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

\,L



eroCi 
usirinkimas įvyks

8 v. '

43 k p. mėnesiniu 
panedėlyj. lap- 
Onos lainuau-

\SMENŲ JIEšKOJIMAl

nienės svetainėj, 1447 So

UI

s narės malonėkite būti laiku, 
\ ra. labai svarbių reikalų.

— Valdyba.

PAJIEšKAU Antano Urento ir Ka- 
49th ziiniero žvirblio; seniai mes visi gy- 

Angiijuj, Motherville, Oak- 
c. Paskutinį laiškų nuo jų 

at-

dėt. Taut. Avienos žviūgž- 
l susirinkimas įvyks mulč-

9 d., 1 vai. po piet., ]>a- 
Zaturskio svet.,. 4512 So. 
Visi nariai prašomi atsi- 

— Sekr. P. Pikturna.

dės No. 1 
lioj, lapkr. 
prastoj C. 
XVood St., 
lanki ti.

Weat Pullmano Lietuviško Pašei 
pinio kliubo mėnesinis susirinkimas 
ivvks subatoje, lapkr. 8 d., Lietuvių 
svet., 12053 So. Halsted St.. Pradžia 
7:30 v. v. Visi draugai mchlžuum 
būti paskirtu laiku.

Sekr. S. Tilvikas.

veliume
wv)l pint
gavau 1916 m. Malonės jie patįs 
sišaukti. Turiu svarbų reikalų.

.1. DEMIKIS,
3108 So. Halsted St. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Mateušo 
be kio. Metai laiko tam atgal 
gy veno Hartford, Conn. Jis yra 
tlęs kokie 4-5 metai atgal. Jeigu 
jis butų knreivijoi, tai lai jo mote
ris atsišaukia. Turiu labai svarbų 
reikalų.

Jonas Lebeckis,
17.19 So. Halsted

jis 
ve-

Chicago, III.

brolio Andriaus
Suvalkų gub.,

N A U J T E N O S , C h i c a go„ T Subata, Lapkričio 8 d, 1919
REIKIA DARBININKŲ ! REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ

MOTERŲ

Merginu
nr

VYKŲ IK MOTERŲ

Hairt Schaiffinier 
aind Marx

Garfield Park. — Liet. Gclb. De
jos 38 sk. nariai prašomi visi atis- 
lankyti į paprasta Liet. Janitonų 
kliubo susirinkimų nedėlioj, lapkr. 
9 d.. 1 v. po piet, 3720 XX’. Harrison 
St., nes po kliubo susirinkimui bus 
skyriaus susirinkimas nes yra daug 
labui svarbių reikalų ir blankos.

— Rast. J. Bagdyšenko.

Pajieškau savo 
Tramio paeina 
Naumiesčio apskr., Plokščių parap., 
Vi niškių kaimo. 
Detroite 
ka.ų. 
tižiu

Jaunu Motera
Pirmiau gyveno

Midi. Turiu svarbų iri 
Jis pats arba kas žinute, mvl 

pranešti adresu:
l'rank Treinis.

N. VVood Si., Chirugo, III.

Kensington. — LMl’S. 67 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj 
lapkr. 8d.. 7:30 v. v., Aušros kamb 
109U0 Michigan Avė. Visos narės 
malonėkite atsilankyti laiku..

— Sekr. M. žalalienė.

l’a.iieškau savo brolio Juozo Ma- 
j;inko pirma gyveno Illinois valsti
joj, o apie 8 metai išvažiavo i Penn- 
svivanijos valstijų. Ir pusbrolio I*'. 
Majausko. Jis gjveno Spring Val- 
l> '. Iii. apie 3 metai atgal. Kur jis 
dingo, nc/inau. Malonės jie tMlįs 
ar kug litas man apie juos praneš
ti. Antanas Majauskas, Toluca, Iii. 
Bos 254.

LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 
GERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

FederaK Sigim

212 N. DISPLAINES STREET

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticijos įvyks nedėlioję, lapkr. 9 
d„ Mildos svet., 11 vai. ryte. Visi 
dainoriai malonėkit pribūti paskirtu 
laiku; neprigulint|s, bet norintis dai 
nuoti, kviečiami atsilankyti ir pri
sirašyti prie šito choro.

Sekr. J. Gedrai is.

Pnjieškau savo brolio Juozapo 
Vi /niaus, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių para])., MieŽainių sod.; turiu 
b'l u svarbų reikalų. Atsišaukit ad- 
re: u:

Miss N. Marriana,
141 E. 107 St., Roseland, III.

Dramatiško Ratelio mėnesinis su- 
Firinkimas Įvyks nedėlioję, lapkr. P 
d., 10 vai. ryte, Meldažio svet. Visi 
nariai prašomi nesivėlinti, taipgi ir 
naujų narių atsivesti. — 1

J IEŠKO KAMBARIŲ
Viens \ nikinas pnjieško ruimo 

ani. Hr.kėj, prašom atsišaukti j Nii 
Valdyba. J]l'*,u uhs:)’ su Penėjimu No. 22

18

Draugystė Lietuvių Vėliavos Am. 
No. 1 mėnesinis susirinkimas įv\ ks 
nedėlioję, lapkr. 9 <1., 1:30 vai. |>o 
piet. Davis Sųuare Park svetainė
je, 45 ir Paulina gat. Draugai ir 
drauges, malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi, atsiveskite naujų na
rių prisirašymui. Rast. D. Motut.

J IEŠKO PARTNERIŲ

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

l'eikalauju pusininko į Bučernę, 
arba visai parduosiu, biznis v ra at- 
sal ančiai išdirbtas ir lietuvių ap- 
ry.intcje vietoje. Priežastis par
davimo, savininkas pageidauja išva
žiuoti į Lietuvi], taigi nepraleiskit ge 
ros progos.

G. Stasevlcz,
2961 Emerald Avė. Chicago, III.

blULYMAI KAMBARIŲ

Milžiniškos Prakalbos Jaunų lie
tuvių Am. Tautiško Kliubo, bus 11 
d. lapkr. 7:30 v. v. Mildos svet. Kal
bės Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis Tema: Milžiniškas streikas.

Komitetas.

IŠDUODAMA, šviesus, apšil
domas ir parankus kainbaris su 
valgiu ar be valgio. Arti elevato
rius. Tyras oras gjventi. Atsi
šaukite.

T. BARTKUS, , 
20J1 So. 48th Avė., Cicero, III.

Rrighton Park Poli iškas 
Kliubas laikys mėnesinį 

lapkričio 8.

Lietuvių 
Pašelpinis 
susirinkimų subatoj, 
7:30 vai. vak., P. Vingelevskio svet., 
4500 So. Talmun Avė. Smirinkimai 
j ra perkelti iš ketvergų į kas antrų 
subalų kiekvieno įnėn. Visi drau
gai susirinkite — yra svarbių rei
kalu. — J. Vikurtaa, rašt.

J'iduodu kambarį vedusiai porui 
ari a dviem moterim ar merginoms. 
Rt> tuai dailiai ištaisyti; kam nusi
boto prie gaspadiniu gyventi, atei
kit pas mane ir gyvenkit, bukit ant 
su*, ęs gaspadoriais ir gaspadinėms. 
Aš esu visai vienas vaikina^ šeimy
nų; nėra. Atsigaukit laišku arba y- 
patiŠkai, nuo 6 vai. vuk. V. Tarvi- 
davičius, 1123 So. Clinton St., ( hi- 
euto, III.

West Pulltnano Draugijų Sąryrio 
vakaras jvjks lapkr. 9 d., todėl vi’i 
draugai, turintis paėmę platinimui 
Šutą šio tikietų malonėkite juos su
nešti pėtnvčioj, lapkr. 7 d. į Lietu
vių svet., 12053 Halsted St. Ten ko
mitetai juos priims. Visi tai pa- 
darikKe. — Valdyba.

l» priežasties dukrelės mirties ati
duodu ruimų senom merginom arba 
ve< lūšiai porai, kad man vakarais 
nt-' utu ilgu. Koslaneija Budvitie 
nė. 3363 Auburn Avė.

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pra
kalbas, įvyks nedalioj, lapkričio 9. 
kaip 1:30 vai. dienos. Mildos sr*t., 
3124 So. Hahted St. kalbės M n! i- 
das ir Chicago Socialist redak* >r r. 
Kviečiame visus atsilankvti.

1 REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Cmtt, Tolealon, Ind. — LSS. 209 
kp. rengia dideles prakalbas suba
toj, lankričio 8 d., koto 7 vai. va
kare, Mih'šauskio svetainėje, Grand 
ir 15 gatvės. Kalbės Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Visi vietos ir a- 
pielinkės lietuviai atsilankykite.

— Komite as.

Sus Liet. Soc. 
Apskričio mišraus 
ka repeticija įvyks 
čio 9 d., 12:30’ vai. 
žio svM.. 2242 W 23 . 
tįs prie SLSDA. [ apskr. mišrus cho
rai turi būti nnt geiiera’ės repeti
cijos. nes reikia mok:nties nn”jų 
dainų ateinančiam koncertui Visi 
susirinkite laiku. —Org. J. Urboną*

Dain. Am l-mo 
choro genernPi- 
nedalioj, lapkri- 
dienų, M. Meldą- 
PI. Visi priguln-

REIKALAUJA MERGINŲ
Ves turime puikias vietas mergai

tėms vyresnėms kaip 14 metų senu
me ; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir smagi tempe
rai .tra visuomet; oras privaloma vė
lia įsio modelio oro pjautuvu; saulin
gi darbo kambariai; mažas miesto 
pa kutis už bloko nuo dirbtuvės.

Jums patiks šitos aplinkybės, ka
dangi jus dirbsi;e su mergaitėmis sa
vu j ačiū tautystės; jums nereikia 
ni< k»’o šitoms vietoms gauti.

/teikite ir pasimatykite su mumis 
pačios.

MEYERCORD COMPANY
53 9 Lake St. Chicago, III.

Reikrlania moterų indams plauti 
ir virtuvėje pagelbėti.

Atsišaukti pas pcrdčtinj 
Mcrrison Kolei 
23 So. Clark St.

Ch’cajrnH Lietuvių Vyrų Chorai* 
statn keturių veiksmu drama —”Be. 
darM”. Vakaras jvvks oniodžlo 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kMti 
drrtttrij'j nerengti ta dienų 
kad neužkenktnte mums. 

Chicagos L. V.

vaknrų,

Reikalauja motoru pritepusių sku- 
du-ti rinkėju. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis.

M. Kaplnn, 
2014 Federal St.

Choras

TcuMŠ- 
"1 itvo-

Jamų Lietuvių Amerikoj 
ko Kllubo statomo veikalo 
manai” reneticijos būna klek vi ma 
seredos vakaro, 7:30 vai. vak. Mark 
AVhitc Saunre svet.. Halsted Ir 30 «Jat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku. 

—- KntnPefa*

Rr’IK La moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mok- • 
♦ h. dp'hfls ant visados. Atsišaukti 

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MA1

*»O MU'RC.INU. iauneanių kaip 16 R12 j savaip pradžiai ir bo- 
n*'sni; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pgslo- 
viis darbas

Ht’M” KAIP PIN COMPANY
1918 Prairie Avė., kamp. 20-tns

M EB G INU
14 IKI 16
MI'TŲ AMŽIAI SI ŠSISAKYMAMS DRTI. 

GRAŽIOS APIELINKĖS 
$10 PRADŽIAI 
PUIKI PROGA
PAKĖLIMUI

HOME PATTFRN CO.
401 S. WELLS ST.

50 MOTERŲ

ne-Dirbtinėms gėlėms dirbti; 
paprasta proga gauti pastovią,

Mes atidarysiu! panedėlyj, lapkri
čio (Nov.) 1(1, su musų naujais ir 
puikiais įtaisymais, moderniškame 
dirbtuvės name po nuin. 2303 X¥est 
St. Paul Avė,

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

Transportacija puiki. Paimkit Ix) 
gan Scjuare arba Humboldt Park 

• elevatorių iki XXres'tern Avė., arba 
Į Milvvaiikee, XVestern arba North Av. 
Į gatvekarius kurie davės iki vielai.

Atsišaukit tuojau:

H ART SCHAFFNER AND MARX

2303 W. ST. PAUL AVENUE 
(100 pėdų j rytus nuo XVestcrn Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikalingas; Linotypistas. 
Turi mokėt gerai savo dar
bų. Atsakomam darbinin
kui mokestis ne mažiaus

gerai apmokamų .vietų; prityri- kaip $30 į savaitę. Kreiptis
mas nereikalingas. į Naujienas

A. L. KANDALL & CO.
729 South VVabash Avė., 4 lubos

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Geru mokestis.

FRAUCENT HUGHE COt 
1405 W. 23 St., Chicago

MERGINŲ — jaunesnių kaip 16 
metų saldainiams vynioti; valan
doj 8 iki 4:30. Subatomis iki 12; ge
ra mokestis.

Gt’RlAN CANDY COMPANY 
726 XV. Jackion Bivd.

MERGINŲ

VYRŲ reikalauja Gera mokes
nis. Pastovus darbas.
' National Lead Co.

900 West 18-th Street,

REIKALAUJA darbininkų 
punduojamolo prt^o. 
SOUTH SIDE PAPER STOCK 

5833 S. Throop St.

prie

ČO.,

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

Reikalingas janitoriaus pugJbi- 
ninkas. Kadir senyvas žmogus, su 
moke’čiu sutiksime. Atsišaukite. 
N. ViBiains (Vilimaitis), 3154 Doug- 
las Blvd., gulima matytis visada.

0

PA.IIFŠKAU savo pusseserės Nas
tazijos Blankauskiutės. Po vyru ne
žinau kaip vadinasi. Seniau ffvvėno 
Bingbamton, N. Y. Aš pusbro’is Po
vilas Tamašauskas. Ji nacina iš Kau
ni t rMybos. Panevėžio apskričio, 
Pušalotu valsčiaus, Gailiunų kaimo. 
Je<«ru kas žinote, meldžiu man pra
nešti; arba ji pati malonės atsišauk
ti. Turiu svarbu reikalų.

Mr. POVILAS TAMAŠAUSKAS 
3221 Se. Morfan St., Chicago, III,

RFIKAT AUJA prityrusių moterų 
išmetamoms uc miroms skirstyti. Ge
ru v’eta dirbti ir mokama gera i.io- 
kastis.
BEPUBUC WASTF PAPER CO., 

G26 XV. Taylor St.

Skrybėlių dirbėjų Ir mokinių, stu 
kinis darbas prie skrybėlių aptaisy 
mo; gera mokestis ir pastovus dar
bas.

Frftskauer Cohn Co., 
163 K. Wabash Avė., 4 lubos.

x --------- p FARMŲ PIRKĖJAI
Parduodu storų Cigarų, Cigaretų, Pirmiau negu pirksite TARMA 

tabako, kendžių, ice ertam ir šiaip gaukite platesnius paaiškinimus is 
visokių reikalingų daiktų; labai pel-i Bendrovės i. .
ningas cash biznis. Vieta ajigyven 
ta visokių tautui, pasiturį žmonės, di 

vai- delis žmonių perėjimas ant kryžia- 
kams vyresiiienKs kaip 14 metų; ap
švietimas nėra būtinas šitoms vie
toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku formaniTp. 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 mu
mis patįs. 

MEYERCOR1) COMPANY 
5339 Lake St. * Chicago, III.

RElKALAUJ/t

VISOKIO AMŽIAUS 
Mes turime (/puikias

KRIAUČIAUS

vietas

NUOLATINIS DAUBAS.

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

REIKALAUJA TVIRTŲ VAIKŲ
16 IKI 18 METŲ

PRIE DARBO PLUNKSNŲ 
DIRBTUVĖJE
VALANDOS 8 IKI 5, SUBATOMIS 
IKI 12.
$15 PBADŽIAI
KLAUSK P. MENDRK’KS.
KLAUSK P. HENDRICKS.

501 XVest Hnron St.

REIKALAUJA STATYMO 
DARBININKŲ

XVELLS BROS CONSTRUCTION C

BRENNAN PACKING CO.

DIRBTUVĖJE 2 NU M. 
40th PLACE & NORMAI. AVĖ.

o.

PAJIEšKAU lietuvio barberio 
kuris moka atsakančiai savo 
darbą. Darbas ant visados. Gera 
mokestis. Atsišaukit pas.

J. GRIGONIS, 
2050 W. Colter St., Chicago.

RDIKALAUJA bendoriaus 
prie antrų rankų žibalinių bač
kų.
801 Peoria St., . Chicago, III. 

FRANCIS HUGHES CO.
1405 W. 21 St., Chicago.

Molderiai, jei esi tikrai geru var 
qtotiniu ar spaudžiamuoju moldėriu, 
tai gali padaryti gerus pinigus prie 
marmuro tapymo darbų Jolielc, IR. 
Klausk artesnių žinių.

XV. E. Pratt,
19:) N. State St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

vo kampo gntVekarių, geras naujas, 
randa nebrangi, užpakalyj ruimai 
pagyvenimui viduryje 
tinkama puIruimiuL 
pardavimo — esu vienui 
galiu apeiti. Kreipkitės 
ręsti: J. Y., 1958 \V. 59 
go, III.

didelė alte 
Priežastis 

vienas, ne
šinom ad- 
St., Chica-

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
Ic kokį priimtinų pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 

j lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendŽina fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine

Nepraleiskite šitos 
Rezidencija

1922 So. Kedzie

adata, 
progos,

Avenue.
______ i...

vi- 
re-

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
ta 30 dienų, verias $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
•ų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi tinime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITUBE STORAGE 

2<81O XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.
“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS

TOLIU”
TriŠmolj tikros• šikšnos seklyčios 

setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už-Heriausį pasiūly
mų. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St.
Kampas Archer Avė. 

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

IŠRENDAVOJIMUI

BargeMs

vak. 
piet

Keturių (4) pagyvenimų mūrinis 
namas,į labai gerame stovyje ir ge
roj vietoj. Kas atsišauks pirmas, 
nupirks visai pigiai, nes savininkui 
> J a reikalingi pinigai kitam Inzivui.

Parsiduoda kampinis nainas su 
štoru, geroj vietoj, su 4 fliatais (pa
gyvenimais); taipbi turi būti par
duotas nepaprastai pigiai. Nepralei
skite progos, nes viršminėti namai 
bus parduoti už tokių kainų, kokios 
jus nėsate girdėję iki Šiol.

PARMOS. 106 akeriai Illinois vai
si joj; geriausia ir derlingiausia že
mė dėl visokių javų. Puikioj vie
loj. prie upės netoli miesto; su gy- 
suliais atba be gyvulių. šk/farina 
turi būti parduota greitai, arba iš
mainyta ant namų.

‘i apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigytns, 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 kitų valstijų Žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
orė galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farmų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
V,R^ . \ . .l ai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, 
pienu.
LIBERTY LAND A INVESTMENT 

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

paveikslais ir

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

. P. SUROMSKI, 
idsted St., Chicago, III.3316

Parduodama <hi lotai 30 per 125 
pėdas, 73(19-11 XV. 62ra gatvė. Gry
nais pinigais $450 už abu

E. L. Grandall,
2907 XV. Adams St.

Už $225.00 nupirksi permainomų 
fordinį Rondster ir lengvą delivery 
vežimą. Gerame stovvje.

Ateik subatoj'po pietų ir nedelioj 
visa dienų,

29 b; Harrison St. užpakalyj.
Tel. Garfield 6211.

FARMA 69 AKERIŲ
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, 1 
kiaulės; vištos, antjs. Parduosiu 
nikiai mažu įmokėjimu, lengvomis 
išlygomis. į 1327 Augusta St. Su
si vienyjimo namuose.

KAS 'TURITE lotų Parkhohn ir im
ant namo, atsišaukiter <e mainyti 

šiuo adresu

3307 AVallace 
Tel.

J. SZEMET
St., Chicago.
Boulevard 2683.

BARGENAS
Parduodama du akrai juodos že

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

C. F. Elfstum, 
Room 5. 6331 So. Halsted St.

kambariais 
vištinykas,

MOKYKLOS

Taipgi turim ir daugiau farmų 
Illinois valstijoj, kur yra geriausia, 
žemė, prie gelžkelių, mokyklų ir tur 
gaviečių. Kur daug lietuvių gyve
na linksmi ir turtingi*. Farmų tu 
rime didumo nuo 50 iki 300 akerių. 
Parduodam arba mainom 
nio lengvomis išlygomis, 
mus, o persitikrinsite, kad 
tikra tiesa, kaip mes čia 
me.

ant na- 
Matykite 

tai yra 
garsina-

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky Ir Moteriškę Aprėdalę

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu į trumpy 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mažiuos mu«v 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku-- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų tiuv- 
rų — bile stail&i arba dydžio. Ii M 
le madų knygos.
BtASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaeakka. Perėėtiale 
1’H) N STATF STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ 
PRIE NAUJO IR TAISOMO 

TOMOBILINIO DARBO;
AU

............. .     PAŠTO 
reikia ‘jokio patyrimo $13 į savaitę yus DARBAS; GERIAUSIA MOKĖ 

(iar- STIS MIESTE.

I engvnm dirbtuvės darbui.

pradžiai darbo. Nuolatinis < 
bas. Atsišaukit ant 5 augšto (floroj 
Kampas St; Clair ir Illinois gatvės.

SAMUF.L CUPPLES 
ENVELOPE COMPANY.

WM. J. JIUGHEY & SONS 
2518 S. MICHIGAN AVĖ. 

f

PARDAVIMUI bučernė apgyven- 
lolj lietuvių vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduoda lengvo
mis išlygomis, todėl kad mirė savi- 

' ninku žmona. Atsišaukite nuo 8 v. 
ryto iki 6 vai. vakare.

‘ Albert Blabec, 2009 So. Halsted' St.
3357

Kreipkitės tuojaus pas
S. SLONKSNIS, 

So. Halsted St., Chicago

irReikalauju šiaučlaus, mokančio 
nemokančio savo darbų; pas mane 
gali išmokti, jei nemoka. Gera 
kestis.

m o

MOTERŲ
J. Butkus,

10835 Michigan Avė., Chicago, III.

Parduodama bučernė ir grosernė 
su visais fixtures ir namu arba sa
vininkas išranduos. 
pigiai. Atsišaukti 
Avė., J. Stankus.

Parduos labai 
3514 Emerald

PARSIDUODA garadžius ir auto
mobilių taisymo šapa.

B. F. TEFT,
3732 XVallace St., Chicago, III.

ANT PANDOS
Barbernė su visais įtaisymais; 

roj vietoj ir geromis išlygomis, 
sišaukit pas

Rubin Bros., 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago,

ge-
At-

III.

Prie lengvo darbo dirbtuvėje $14 
į savaitę pradžiai: nritvrimas nerei- 
k'ilinaas. Gali uždirbti nuo $17 iki 
l®22 į savaitę pramokifs darbų. Pus- 
tovus darbas per apskritus 

Olson Rug Co., 
1508 XV. Monroe St.

Rendorių, garo pritaikytoju ’r 
geRiininku. ugnakuriii ir\ pagelbi-

na- DIDELIS BARGENAS.
Jei tik nori tai yra proga palikti

metus.

Rciknl’npa moteris prie namų dar- 
br>: turini ln<ko savn namuose gali 
nnžiurM ir Šituos namus; turi gy
vent «io*i a^ielinkėj. angliškai būti
nai turi biski mokėti. Mokestis ge
ra. trumpos va’andos. Atsišaukit 

L J. Stravinskas,
3357 So. Halsted St., Chicago.

PEIKTA MOTERŲ JR MERGINU
I enonc darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
i nnnnrd Seed Cn.,
228 W. Kedzie St.

ninku, 45-51c vai.; aliejuotojų, auto- turtingu; parduodu krautuvę vyriš- 
mobilių darbininkų $30. Vaiku 14 kų drapanų arti 35 ir Halsted, arba 
metų ir vyresnių ofiso ir šapos dar- mainyti ant mūrinio namo geroj a- 

įbui. $15-—$20 — } liejyklų karnen- pielinkėj Atsišauk pas J. J. Tamo- 
Iterių. kalviu, blekoriu ir pagelbinin- šiunų, 3505 So. CaJifornia Avė 
kų. dailydžių ir pagelbininku — 55 
—65c. vai., darbas vidui; elevatori- 
ninku. visokiu viešbučio ir valgyk
los darblninktj, ŠUO—-$100 — 8 valan 
do.s nakčia ar dienų; darbininku 45 
—50c. vai., dalbas vidui; mašinis
tu ir pngelhinnikų 55—75c. vai.: na
gingu darbininkų 55c. vai.; šriubi- 
nės mašinos operatorių, 55 75c vai. j • mgnelįt Parduodu
suvirintojų vageibininkii mašin«a-| j iai nes tur’iu iSvažiuoti j Lietu- - 
pdi 50c vai.; olcktnnlnkų 60—75c n ............. • ......
vai.

• H ETA PROGzY
Trumpu laiku parsiduoda pikčer- 

nė (Photo Studio) su visais įtaisy
mais; geroj vietoj, biznis išdirbtas 
nėr (laimelį metų; apgyventas viso
kiu tautų. Neša gryno pelno nuo 

Parduodu

MOTERŲ. I
valgyklos darbininkių J 

moterų <

vų. Norintiems padaryti pinigų į 
trumpų laikų, meldžiu atkreipti ati 
dų.

Parsiduoda mūras, listas pasibai
gia lapkr. 24 d. Bildingas yra ant 
geriausio kampo aplinkinėj, strytka- 
riš užsisuka pagal Stora ir žmonės 
daugiausia laukia karo ant šio kam
po. Vieta apgyventa lietuvių arti 
lietuvių bažnyčios, artimausias Sto
ras nuo parkų; vasarų tūkstančiai 
žmonių eina pro Storų i parkus pa
sižiūrėt žvėrių, artimiausia gazoli
no tenka. kur girdo automobilius, 
vlers gazolinas užmoka beveik už 
randų, jame afsibuna rinkimai mies
to valdybos, už kų miestas užmoka 
160 dol. metams. Dabar jame yra 
Icc Crcam parlor, saldumynų ir val
gomų daiktų, bet galima laikyt kų 
♦ ik nori, vietos yra užtektinai prie 
jo yra da lotas. Parsiduoda pigiai, 
tik ųž IJOjOOO dol., nes mes burini iš- 
važiiml iš šio miesto. Daugelis žmo- 
niu ateina ir nori palistyt. Jeigu 
nebus parduotas iki lapkričio 24 d. 
bus 
Tik 
tus

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted aL, 2407 W. BU- 
dison, 1850 N. Wella it.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dvkai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimnt. Gvarantuo- 
ta Hrnokinti jus pasiūti suknes u» 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

4

Visokių
nakč’a ar diena;
valyti nuo 6 vai. vak. iki 12 vai. nak
ties —< 5 naktis i savaite.

Gera mokestis. — Moterų trumpų
valandų darbui dienomis. « FXTRA.

Reikalinga jauna moteriškė arba. SOUTH PARK FMPLOYMENT ’ Parduodama bučernė ir grosernė, . ........ ....... ........................................
panelė ųž klerko j hardwaro |p na- * AGF.NCY lietuviu apgyventoje vietoje pn. tfir; banke, kad gali Iš jų turūt di

i minių daiktu Storų. Nuolatinė vie- 4193 So. Halsted St., 2-ras auoštųjl. 3435 Wallac? St. Turiu parduoti j desnę nauda.
ta. Gera alga. Kreiptis tuo'Jaus: Visi darbai South Nortb ir West šių savaitę. Kas norite tokio biznio, J. ULINSKAS,
2202 W. 22-nd SLpusėje. (Kalbama lenkiškai), atsišaukite, 1609 Se. Main St

ofisams t739 S(h Hn‘]s*te(j stK. JAMONTAS, 
_____  _L, Chicago, III.

palistytas. Pasinaudok proga. 
3 tūkstančius ant rankos, o ki- 
pagal sutartį. Neša landos 7(1 

į mėnesį. Kam laikyt pini-

2262 W. 22-nd St, r

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
tės, stenografijos, tynewrlting, pir- 
klvbos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės' rv nijos, pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.

Roekl’ord, III. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO




