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Lietuva nesitaikins su 
bolševikais

True translation filod with the post 
master at Chicago, III. Nov. 14, 1911! 
as rcąulrcd 1-y the act of Oct. (j, 191 

Judeničo [dienos 
baigiasi

Baltagvardiečiai arti suėmimo 
ar sunaikinimo.

Tarp angliakasiu
VIETON GRĮSTI DAR DAU- 

GIAU ANGLIAKASIŲ 
SUSTREIKAVO.

Pabaltija turi gauti taiką arba žūti
Trtie translation filcd with Ihe post- 
master at Chicago, Iii. Nov. 14, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917
LIETUVA NEDALYVAUS PA

LIAUBOS TARYBOSE SU
BOLŠEVIKAIS

ant žmonių. Atmušimas Jude* 
ničo, kartu sumušant Kolčaką 
ir pasekmingas gynimąsi nuo 
Denikino padarė net labiausiai 
tikinčius į greitų nuvertimą bol-

Estonijos ir Latvijos tarybos su 
bolševikais prasidės subatoj.

HELSINGFORS, Finlandijoj, 
>kr. 13. —Taikos tarybos tarp

džia beto tvirtėja viduje, suim
dama j save visus elementus, ku
rie pirmiau jai priešinosi. Kuo
met inonarihislinė ir reakrinė 
Rusija gresia pačiai gyvybei pa-

kaip čia paskelbta, prasidės su
batoj. Lietuviai nedalyvaus ta
rybose.

Bolševikų užrubežinių. reika
lų ministeris čičerinas gavo be-1 
vietinį pranešimą nuo Esloni- 
jos užrubežinių reikalų m miste
rio Piip, užtikrinantį saugią ke
lionę bolševikų atstovams į Dor
pato konferenciją.

tinka pripažinti jų nepriklauso- 
m.ybę, lik reikalauja priėjimo 
prie jurų ir laisvo vartojimo 
Estonijos ir Latvijos geležinke- 
lip ir uostų. .

Pripažįstama, kad taika yra 
geriausia gvarantija netik nepri

klausomybei parubežio šalių, 
bet ir pačiai jų gyvybei. Politi
nė. ekonominė ir finansinė situ
acija šimtais balsų reikalauja

I ūmios taikos.
Karė reiškia pražūtį.

Kviečia Bermondtą į tarybas.

Talkininkų komisijos Pabalti
jo# šalyse, savo pirmame posė
dyje Karaliaučiuj (Koengsberg) 
kaip patirta, pakvietė pulk. A- 
valov Rermondto štabo viršinin
ką ir komanduotojus nepriklau
somų pulkų dalyvauti svarsty
muose Tilžėje. Komisija priža
dėjo oficieriams saugią kelio
nę.

True translation fUsd wilh the poct 
master at Chicago, III. Nov. 14, 1919 
as roųuirod by th« uol of 0(4. (>. 1917

PABALTIJOS ŠALYS NORI 
TAIKOS.

Visi ekspertai sutinka, kad tos 
šalįs gali gyvuoti nepriklauso
mai ir net likti turtingomis, bet 
lik jei jos sukoncentruos visą 
energiją ir turtus pabūdavo] i- 
mo ekonominės spėkos. Jei jos 
leis savo turtus ir energiją be
tikslei karei, jų nioralis ir eko
nominis žlugimas yra neišveng- 
tinas.

Žmonės, kurie priešinasi tai
kai su sovietų Rusija sako, kad 
bolševikų valdžia gaus labai rei-

rubežinės šalįs dar labiau reika-

Specialiai Naujienoms piešė jaunas artistas Mr. Vinchenbaugh

Tik taika gali jas išgelbėti, karė 
gi jas žudo. Bet bijosi talki
ninkų priešinimos taikai su 
bolševikais.

IX)RPATAS, lapkr. 11 (Baso

dentas Michael Farbman). — 
šiandie, sukaktuvėse paliaubos, 
po dar vienų metų kraujo pralie 
jimo ir didelio skurdo, naujos 
pastangos įvykinti taiką daro
mos čia, mažame Dorpato mies
telyj, parubežinių Rusijos šalių 
konferencijoje.

Ant kiek parubežinės šalįs ir 
sovietų Rusja paliečiama, taika 
ar mūšių paliauba galėtų būti 
įvykinta dabar, bet prospektai 
taikos iššaukė didelę opoziciją 
daugiau negu vienoj vietoj, su
žadino naują pritarimą karei ir 
taip supynė situaciją rytinei 
Europoj, kad karė nuo dabar 
būti vedama parubežinių šalių | 
netik prieš sovietų Rusiją, bet 
taipjau ir prieš jos priešininkus

Nieko bendra tarp Judeničo 
bandymo paimti Petrogradą ir 
pulk. Avalov-Bennond'lo plėši, 
kiško užpuolimo ant Rygos, ne
buvo, bet abiejų tikslas buvo vie 
nas ir tas pats — sunaikinti pro 
spėk lūs taikos tarp parubežio 
ir sovietų Rusijos. Jie suvilkino 
taika ir apsunkino ją, bet kartu 
padidino reikalą taikos, kaip dar 
niekad nebuvo jaučiama to.

Pulk. Bermondto ataka ant 
Rygos parodė parubežinėms ša
lims ko jos gali tikėties atsiti
kime pergales reakcinės Rusi
jos, o gen. Judeničo nepavyki- 
mas — parodė netik karinį vir 
Šurną bolševikų valdžios, bei! 

taipjau ir moralį ir |>olitinį tvir-

geriau susiorganizuoti ir atlai
kyti užpuolimus ateityje.

Vėl taikos priešininkai sako, 
kad taika sustiprins bolševikus 
moraliai ir padidins vyliojimą 
bolševižmo. Ant to taikos šali
ninkai atsako, kad taika, kuri 
'eis sumobilizuoti visą energiją 
>r turtus, tuo padidinant turtą 
• r gerovę žmonių, yra geriausiu 
ir galbūt vienatiniu bildu apveik 
Ii bolševikų propagandą.

“Mes nebegalime tęsti karės’’, 
pasakė vienas žymiausių konfe
rencijos narių. “Nežiūrint mu
lų didžiausiu pastangų, mes ka
ulio biednėjame ir skurstantįs 
žmonės yra geriausiu maistu au
gimui bolševizmo“.

Visi koinferencijoH delegatai 
sutinka, kad reikalinga laika 

arba, mažiausia, paliauba. , 
rėčiaus didžiuma delegatų y- 

•a labai skeptiški. Jie žino, kad 
narubežinės valstybės yra bejie- 
gės, jei ji) taikos neužgirs talki
ninkų valdžios. Vienas delegm 
'as sujudino konferenciją užrei- 
Škimu, kad lis stipriomis ir su
jungtomis pajiegomis parube
žinių šalių gali būti įvykinta tai
ka. Jis sukėlė entuziazmą išreiš 
kimu troškimo, kad Dorpatas 
galėtų patapti Paryžium dėl ry- 
’inės Europos taikos. Bet entu
ziazmas neilgai gyvavo, kadan
gi nariai konferenčijos jaučia 
kad jie yra persilpni vieni išriš 
’i šį milžinišką klausimą. Kaip

Tnie translation liled with ttie post- 
inaster at Chicago, 1)1. Nov. 14, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nenori taikinties su 
bolševikais

LLOYD GEORGĘ NEJIEŠKO 
TAIKOS SU BOLŠEVIKAIS

Amerikos pozicija irgi nepersi
mainiusi

LONDONAS, lapkr. 13.
Premjeras Lloyd George šiandie 
užreiškė atstovų bute, kad joks 
žmogus, jokiame laike, jo var
du ar su jo žinia, niekad nesi
kalbėjo su bolševikų atstovais,

kiečių reakconieriai jau varto
ja dabartinę karę Rusijoje sus
tiprinimui savo t įtekmes.

Lloyd George pasiūlė duoti at
stovų butui progą sekamą pane- 
dėlį apsvarstyti Rusijos situaci
ją, bet jis nurodo pavojų viešo 
svarstymo tokio opaus klausi
mo.
Nedarys kompromisų su bolše

vikais.
WASHINGTON, lapkr. 13.— 

Šiandie valstybės departamen
te patirta, kad Suv. Valstijos ne
darys jokio kompromiso su bol
ševikų valdžia Rusijoje ir nieko 
nedaroma, kas net galima butų 
skaityti sutikimu tarties su bol-

Persekioja dar 
bininkus

PERSEKIOJA L W. W. NARIUS

Seattle usgirebė laikraštį. Liep
ia visur areštuoti aidoblistus.

“Taika ar tęsimas karės bus 
nuspręstas Londone, o ne Dor- 
>ate.”

kad patyrus ar galima užniegsti j Valdininkai sak()j ka<1
jokių apsimainymų notomis tarp 
šios valdžios ir Anglijos ar ko
kios kitos valdžios apie suma
nymą laikyti konferenciją su 

bolševikais nebuvo.
Šios šalies pozicija yra ta pa

ti, ką buvo pereitais metais, ka
da sekretorius Lansing atsišau
kė į civilizuotas pasaulio šalis 
paskelbti bolševikus beteisiais.

OLYMPIA, Wash., lapkr. 13. 
— Gubernatorius Hart paskel
bė šiandie, kad jis visoje valsti
joje pradės kampaniją pifieš su- 
naikininmui I. W. W. bolševikų 
ir kitų radikalų^ j ♦

Seattle, Wash. federaliai agen 
tai padarė kratą ir užgriebė Se
attle Union ’Record spaustuvę ir 
redakciją ir areštavo kelis dar
bininkus ir redaktorius. Laik
raštis yra leidžiamas unijų. 
Taipjau areštuotas unijų namo 
sekretorius. Krata buvo padary 
ta paliepus iš Washingtono. A-

NARVA, Eslonijoj, lapkr. 13 
— Paskutinis aktas baltosios ar
mijos tuoj įvyks šiaurvakari
nėj Rusijoj. Gen. Judenčo liuo- 
sanorių korpusai, kurie ketu
rios savaitės atgal siekėsi paimt 
Petrogradą ir jau buvo pasie
kę miesto sienas, dabar kariauji 
už paskutinę pėdą paimtos bosi 
veržime žemės. Jamburgas, vie 
pasiliekanti vieta, lapo evakuo 
ta utarninke ir delei lo apie 29 
000 kareivių liko be pastogės.

Žingsnis už žingsnio baltag 
vardiečiai traukiasi, bot bolševi 
kų spėkų vilnis gulė su lokiv 
greitumu, kad baltagvardiečiu 
negalėjo apsikasti ar padaryti 
koncentruotų pastangų allaiky 
Ii tą vilnį. Blogai maitinami, 
menkai apginkluoti ir be trans- 
portacijos parankamų jie di

džiausiu vargu kariavo su prie 
su, kuris netik viršijo juos skai 
čiumi, bet taipjau turėjo daugiai 
ir didesnių kanuolių ir didele? 
kavalerijos spėkas.

Nuo valandos, kada Judenič( 
oficialis pranešimos paskelbė 
kad “mes laikome savo“, o n< 
“musų kareiviai tebesiveržia“. 
buvo aišku, kad užpuolimas ne 
pąvyko. Dabar mūšiai eina art’ 
Narvos ir tik už kelių myliu 
nuo Estonijos rubežiaus. Kiek
viena valandą ateina čia per nau 
ją pataisytą Jamburgo tiltą trau
kinis, vežantis pabėgėlius.

Kas atsitiks su tiltu, kuris da 
linai buvo kaltas už nepasiseki
mą ofensivo? .Jis buvo išsprog 
(lytas bolševikų, kada jie traukė 
d keturias savaites atgal, bet pa 
taisymai užbaigti tik trįs ar ke 
turios dienos atgal, po savaičių 
trukumo maisto ir amunicijos 
iš priežasties jjertrauktos gėlo 
žinkelio transportacijos. Ironiš
kas likimas, kad tilta pataisytą j 
laiką, ka(| ji vėl išsprogdinus, šj 
sykį baltagvardiečiais.

Tada bus parašytas galas Ju
deničo šįaui’vakarinci Busija.i 
Kareiviai ar bus išnaikinti ar pa 
!mti paskutiniame desperatiška
me susirėmime su pergalėto
jais bolševikais, arba bus leisti į- 
?iti Estonijon ,kur jie bus nugin 
įduoti ir galbūt internuoti.

Angliakasiai ikišiol netik ne- 
laklause savo viršininkų atšau
simo streiko, bet dar daugiau 
mgliakasių prisidėjo prie strei- 
<o. Iš įvairių Illinois valst. vie- 
ų pranešama, kad ten sustrei

kavo inžinieriai, pečkuriai, pum 
iinenai ir muli^ šėrikai, kurie 
nivo palikti dirbti laike streiko. 
Kitur jie sustreikavo nutarus 
mgiiakasių susirinkimams, ki- 
ur mete darbą savo liuesu noru, 
’ų vietą užėmė ofisų darbinin
kai, bet jų nėra užtektinai ir y- 
•a pavojus, kad niekurios kasy
tos gali likti užtvenktos.
Kitose valstijose angliakasiai 

irgi nesugrįžo į darbą. Visur 
aukiama VVashingtono konfe
rencijos nuosprendžio pirm nc- 
4u grįžus į darbą.

Tarybos Wasbingtone dar ne- 
orasidėjo, bet delegatai jau su
važiavo. Jos prasidės šiandie.

KASYKLŲ SAVININKAI SKEL- 
r BIA LOKAUTĄ

WASHINGTON, lapkr. 13. — 
Teneraliam prokurorui Palmer 
šiandie pranešta iš Alabamos, 
kad kuomet angliakasiai sugrį
žo į darbą, kompani jos jų nepri
ėmė ir neleido jiems dirbti. Pal
mer tuojaus telegrafavo unijų 
viršininkams, klausdamas tų 
kompanijų vardu, kad jis galėtų 
tuojaus pradėti veikti prieš jas.

PROHIBICIJAI UŽDUOTAS 
SMŪGIS

Du teismai pripažino prohibki- 
ją nekonstitucine.

LOUISVILLE, Ky.. lapkr. 12. 
— Federalis teisėjas Evms pri
pažino karės laiko prohibiciją 
nekonstitucinc ir pasakė, kad 
ryto išduos prieš valdžią injuc- 
lioną, kad ji negalėtų kliudyti 
pardavinėjimui degtinės jo dis- 
trikte. Tuoj prasidės ir degti
nės paradvinėjimas, nelaukiant 
pasekmių valdžios apeliacijos į 
augščiausį teismą.

PROVIDENCE, R. L, lapkr. 
12. — Federalis teisėjas Borwn 
išdavė injunetioną, draudžian
tį valdžiai vykinti karės laiko 
probibiciją. Sa'liunininkai tuo
jaus pradėjo pardavinėti 4 nuoš. 
alų.

CHICAGO. — šią savaitę fede 
ralis teisėjas Carpenter išneš sa
vo nuosprendį apie prohibiciją. 
Galbūt ir čia ją panaikins, ir 
leis pardavinėti degtinę ir alų.

taikos tarybas ir kokiomis są
lygomis.

Prcmieras paskelbė, kad ma
noma neužilgo sušaukti interna- 
cionalę konferenciją, kurioj tal- 
ninkų ir susivienijusių valsty
bių ministeriai galėtų apsvarsty
ti įvairias problemas, kurių ne
galėjo išrišti taikos konferenci
ja; tarp jM yra *r Rusijos prob
lema.

Kalbėdamas apie taip vadina- translation filcd w»th the post- 
mus bolševikų taikos pasiuly-. master at Chicago, III. Nov. 14, 1919

- - - - as retpiired by the act nf Oct. 6.1917
LATVIAI ATSIĖMĖ VISUS RY

GOS PRIEMIESČIUS
COPENHAGEN, lapkr. 13.— 

Latvijos le/facija Copęnhagen 
gavo žinią iš Rygos, kad Latvi
jos spėkoms naktį lapkr. 10-11 
pasisekė atkariauti visus Rygos 
priemieščius. Vokiečių pasiprie
šinimas visiškai tapo sulaužytas 
ir kareiviai pabėgo panikoj, kuo 
met latvių kareiviai užėmė Dau 
gdvos tiltą, Thoreniberg, Saint i 12. — Socialistai penkto Wiscon 
Sassenhof ir augŠtutinės Daugu-' šiuo kongresinio distrikto vakar 
vos priemieščius.

Vokiečiai aplaike didelių nuos 
tolių ir daug amunicijos, kul- kaipo partijos kandidatą speci- 
kasvaidžių ir kainuolių papuo-’ aliuose rinkimuose gruodžio If 
le i latvių rankas.

Pergale šukele didelį džiaugs-' nepriimtojo atstovų butan Ber-

mus, Lloyd George pasakė, kad 
talkininkai visados atsisakyda
vo veikti ant ateinančių iš prie
šingų šalių susižinojimą per ne- 
atsakomingas įstaigas ir mano 
nepatartinu atsitolinti nuo pri
imto budo.
Nori pasigriebti pietines Rusi

jos pirklybą.
Premjeras paskelbė, kad John 

II. Mackinder, atstovų bute na
rys iš Glasgowo išvažiavo kaipo 
specialis komisionierius, atida* 
•’ymui pirklybos su pietine Rusi
ja.

Prcmieras sakė, kad išrišimas 
Rusijos problemos yra svarbiau 
du dalyku rekonstrukcijai pa-

Padėjo bombą.
Nežinomi piktadariai vakar 

naktį padėjo bombą prie namų šaulio. Sąlygos toje šalyje yra
tuma sovietų Rusijos. Bolševi-* 959 W. Harrison gatvėj. Keli viena priežasčių brangumo pra-
kų pergale padarė didelį įspūdį žmonės lengvai sužeisti. gyvenimo. Taipjau, sake jis, vo- vėliavas.

spaustuvę ir areštavo Industrial 
Weekly redaktorių.

Taipjau policija padare dau
gybę kratų kitose vietose ir a- 
reštavo 74 žmones.

LINCOLN, Neb., alpkr. 13 
-e- Gubernatorius McKelvie ry
to palieps visiems pavietų pro 
kurorams areštuoti visus žino 
mus I. W. W. narius visoje vai 
stijoje, ir teisti juos sulig valsti
jos kriminilio sindikalizmo įs
tatymais.

BERGERIS VĖL NOMINUOTAS

MILWAUKEE, Wis., lapkr

viešame susirinkime venbalsia; 
nominavo Victor L. Berger

d., išrinkimui atstovo vieton

ma Rygoje. Visi namai iškėlė gėrio? Suisrinkime kalbėjo ma-
yoras Daniel W. Hoan.

True translation filed with the |y«» 
master at Chicago, III. Nov. 14, 1919 
(s reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Kolčakas vėl 
sumuštas

BOLŠEVIKAI VĖL SUMUŠĖ 
KOLČAKO KAREIVIUS

i’aėmė Isim ir suėmė keturis pul 
kus kareivių.

OMSK, lapkr. 6. — Miestas 
Išim, 80 myl. į šiaurę nuo Pet- 
ropavlovsk, tapo paimtas bol
ševikų. Jie perėjo Išim upę ir 
iiaėjo nuo 25 iki 30 mylių nere
guliariame fronte iki miestui 
lokuši, ant Kurgajaus kelio 
(Tokuši yra už 150 myl. į rytus 
nuo Omsko).

Paėmė 4 Kolčako pulkus
LONDONAS, lapkr. 12, — 

Dasak čia gauto bolševiku, bevie- 
inio pranešimo, bolševikai su- 
’mč keturis pilnus pulkus admi- 
’olo Kolčako kareivių ir du di- 
/iziniu štabu tarp lapkr. 3 ir 10 
1. Pranešimas sako, kad visi o- 

picieriai, kurie atsisakė pasiduo
ti, tapo nušauti ji) pačių karei
vių..

True translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUMUNAI SPIRIA TURKUS.
KONSTANTINOPOLIS, lapkr 

13. — Kaip patirta, Rumunija 
reikalauja iš Turkijos valdžios 
sugražinti medegas, kurios esą 
tapo paimtos iš Rumunijos dirb
tuvių laike turkų užėmimo Dob- 
rudžia. Specialis Rumunijos val
džios delegatas tapo pasiųstas į 
čia įteikimui reikalavimo.

True translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, 111. Nov. 14, 1919 
i? reųuired by the act of Oct. 6,1917
BULGARIJA ŠIANDIE PASIRA 

ŠYS TAIKOS SUTARTĮ
PARYŽIUS, lapkr. 13. — Tai

kos konferencija gavo žinią iš 
Sofijos, kad Bulgarijos valdžia 
pasirašys taikos sutartį, kaip ji 
buvo įteikta jos delegatams. Bul
garijos prcmieras Stambuliski, 
kuris vakar išvažiavo iš Sofijos 
į Paryžių, 'tikimasi, pasirašys 
sutartį ryto.



Kas Dedasi Lietuvoj
Kaunas. —Spalių 6 dieną pra-.žemės laikosi gerai, yjMič kurių 

aidėjo siaurųjų gelzkelių strei- ta.
kas. Reikalauja užmokėti algas.

Utėna. — Pramonės įstaigos, 
dabar visai sunaikintos. Taip 
pat ir stambesni žemės ūkiai. 
Po kebų okupacijų ypač yra nu 
kentėję dvargi ir didesni ūkiai. 
Ikaruose inventoriaus, ypač 
beveik neliko. Likusieji arkliai 
dažnai pačių darbininkų pas

lėpti nuo bolševikų. Dvarinin
kai, nežinodami rytojaus dienos 
skubinasi alinti ūkio likučius.

trobos karo nepaliestos. Dauge
lis jų net pralobę. Visu okupa
cijos laiku jie naudojosi pigiu 
įvairios rųšies tremtinių darbu. 
Be to, žemes ūkio produktų 
kainos visuomet buvo labai uu- 
gštos. Duona plaukė į nualintą 
pafrontę, į Dvinską ir Vilniaus 
gub.

Smulkiųjų žemės ūkių sto
vis taip pat neblogiausias, nes 
jie dažnai turi progos naudotis 
nedirbtais dvarų žemės plotais. 
Žemes derlingumas vidutinis ar.

Imas Koncertas
Draugystės Lidtuvos Kareivių 

SUBATOJ, LAPKRIČJO-NOV. 15 D., 1919 M.
A. J. Lauterbacho svet., 12 St. ir 48 Ct, Cicero, III.

Svetainė atsidarys 6:80 vai. vakare.
Programas prasidės 8 vai. vakare. įžanga 35c.

Bus įvairus programas, susidės iš 19 įvairių t^alykų. 
Dalyvaus vieliniai ir Chicagos lietuvių gabiausi chbrai ir 
Ukrainą choras. Dainuos vėliausias dainas, kalbės gabiau- 
sis kalbėtojas visiems gerai linomas p. Bagdžiunas. Buto 
bus monologų, dcklemacijų ir daug visokių pamarginimų. 
Visko negalime surašyti. Kiti p ateisite ir pamaysite. Mes 
užtikriname, kad atsilankę džiaugsitės, nebuvę gailėsitės. 
Po progrumui šokiai iki vėlybus nakties.

Kviečia KOMITETAS.

ba augščiau vidutinio, išdirbi- 
mas gi šiais metais, 
trąšoms ir inventoriui, daug 
menkesnis, negu prieš karą. Pro 
dūktų kainos liepi nga — pa
frontė ir spekuliacija atsiliepia.

Ihirbininkų ujmis po kebų o-' 
kupacijų prislėgtas, ypač dvaT 
ruošė ir miesteliuose. Visiškai 
išardyti dvarų ūkiai nestengia 
aprūpinti darbininkų net maistu 
Miesteliuose taip-pat jokio dar
bo beveik nėra. Bedarbių jau 
šiuo metu gana daug, pasibai
gus gi žemes ūkio darbams, jų 
skaičius dar labiAu padidės.

Dvaruose kumiečiams moka
ma 20—30 auks. pinigais ir 5— 
6 pūdus grūdais mėnesiui. Pra- 
dieniams 2—3 auks. savo valgiu. 
Darbo dienos ilgumas vasarą 
12—13 vai. Darbininkai labai su 
sirupinę atstatymu, kuomet bai
gsis terminas, įstatymo nusta
tytas dėl kumieČių pašalinimo. 
Jokių darbininkų organizacijų 
kaip ir nėra.

ŠIAULIAI.

trūkstant

Manifestacija. Kultūros 
mos.

išga-

Rugsėjo 28 dieną buvo čia di-

lavos nepriklausomybės pripa
žinimo. Dalyvavo apie 4 tuksi, 
žmonių, visos vietinės įstaigos

sveSvederlhlai 
deriniai kotai 
su šalikine 
niais; spccaliai šitame 
išpardavime po

kotai. Vaikams 
tankiai numegzti 

apikakle ir 2 kiše-
$2.95

žydų organizacijos ir tt. Bukose £T| 
vietose buvo prakalbų. Soc. ę 
deni, kalbėtojas, K. Bielinis pa- | 
brėžė kovos reikšmę lietuvių j 
istorijoje, nurodęs, kad tik ko- I 
vos keliu gali būti iškovotos toi- j 
sės ii* nepriklausomybė. Vok i e- į 
čiai nusistatę buvo prieš mani- | 
festantus. Vietomis draskė lie- j 
tuvių tautines vėliavas nuo na- j 
mų ir sankrovų, bardamies: 
“čia ne Lietuva, bet Rusija.”

—Rugsėjo 29d. prievarta ūžė- 2 
mė vietinės gimnazijos namus ; 
Ant rytojaus gi, susirinkus mo i 
kiniams ir mokytojams į pamo- | 
kas, surengė jiems tiesiog į 
“kruviną pirtį”. Vokiečių rit- | 
meisteris ir leitenantas su žan- j 
darais ir kareiviais įsiveržęs į : 
šalį, kur mokiniai tarėsi dėl sa- i 
vo likimo, ėmė visus iŠ krašto j 
mušti kumščiais, peiliais, durtu 
vais, mėtyti vaikus nuo laiptų : 
ir per langus. Mušė, neatsi- ; 
žvelgdami į amžių, lytį, mušė 
ligi kraujo, smaugė pagavę už i 
gerklės. Išblaškę ir išmetę iš 
gimnazijos namų, tęsė savo ek- 
zekuciją kieme, pagaliau net 
gatvėje, kur kliuvo jau ir pra
eiviams. Pasekmes tų ypatin
gosios rųšies karžygių užpuoli
mo apie 40 sunkiai sužeistų, jų 
skaičiuje daugelis kraujo žaiz
domis, keletas apalpjjsių, ap
svaigintų. Po išvaikymo moki
nu ir mokytojų iš gimnazijos 
išlaužtos buvo mokytojų tary
bos durys, km* tapo išmėtytos 
knygos, prafu^o kai-kurie daik
tai ir pinigai. Pora savaičių prieš 
tat panašiai pasielgia su žydų 
mokykla: pamokų laike moki
niai buvo išvaikyti, knygos, mo 
kyklos prietaisai ir pats moky
tojas per langą išmesti.

Iš visa ko matyti, kad tie lan- 
dknechtų žygiai daromi yra su

TUOJ REIKIA SUKELTI

LIETUVOS PASKOLA!
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių ^negreičiausiai pas
kolint jai vieną milioną dolerių ant dviejų metų ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento j metus.

Organizuokite Paskolos Platinime KOMITETUS
Amerikos lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių 'Tautinė Taryba priėmė se

kančią rezoliuciją šiame reikale lapkričio 5 d., Piltsburghe.
“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos 

valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime $1,000,000.00 pasko
los dvejiem^ metams ant 5^2 nuoš.“

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildykime
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonus!

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų
S ' z Už

Už 
Už

Z U£

* $50.00 reikia Inmokėti nemažiau
$100.00 reikia inmokėti nemažiau $10.00
$500.00 reikia inmokėti nemažiau $50.00

$1000.00 reikia inmokėti nemažiau $100.00

S&k tubfjh'CiM It ISpildęa aplikaciją prtslųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu.
Tada galėsi būti ramus žinodamas, kad savo priedermę išpildai.

Lietuvos Bonų Iždas
120 Tremont St, Boston, Mass.

$5.00

šiuoinj užsirašau Lk<nvD» Bonų už $.. 
čiu pirmą mokestį $♦.,..................

Lai gyvuoja Lietuva!

ir su šiuo laišku prisiun-
<

Mano vardas

Ga'tvė

Miestą®
! *

Moterų kotai 39.75
Augantis populcriškumos mu
sų skyriaus, kuris patenkina 
moteris ir merginas, parodo, 
kad musų pastangos yra ver
tinamos. čia parodomi švar 
kai yra iš vilnonių veliūrų, 
sllvertonų ir gražių maišinių, 
jie yra tiesiomis linijomis ko
tai su diržais, aptaisyti di
delėmis apikaklėmis, kišeninis* 
ir guzikais. Dydžiai 36 iki 
52. specialiai $39.75

Išpardavimas vyrų žie
minių overkotų po 42 50 

Kiekvienas vyras, kuris ke
tina pirktis žieminį overkotą, 
turėtų pasinau<V>ti šita proga 
užėėdinimui pinigų ant geres
nės rūšies koto.

šitie overkotai yra padirbti 
iš įtaikios materijos, tarp jų iš 
meltonų, keršių, shetandų, ve
liūrų ir maišytų, visų mėgia
mųjų materijų pOulerių .spal- 

Wvų. Galite pasirinkti iš dide
lio surinkimo modelių — ches- 
terfieldų, diržuotais užpaka
liais, abiem pusėm sėgamų, su 
diržais aplinkui modeliai over 
kolų ir ulsteriai C A
bei ulsterelai

nužeminti vietos gyventojus. 
Liuosų butų jie savo žinioje už
tenkamai turi, užima gi naujus, 
kad juos paskui kolčakininkams 
perdavus. — f —

LINKUVA.
—• -11 -

Pernai lapkričio mėnesyj įsi
kūrė. “Linknvdfe darbininkų są
junga” ir tebegyvuoja iki šios 
dienos. Narių yra 676, turto ant 
1331 auks. 70 skat.

Sąjungos susirinkimai esti 
kas mėnuo. Nutarta įsteigti pa
šalpos kasa, susišelpti ligoj ir 
įnirus, įkurti savo krautuvėlė 
kooperatyvo ir kliubas. Nelai
mė, kad namus, kur turėjo būti 
krautuvė ir kliubas, užėmė vo
kiečiu žandarai.

Kilo klausimas susivienyti su 
Juožapicčiais, kurių taip-pat y- 
ra Linkuvoj. Visuotinas susi
rinkimas atmetė tai. Sąjungos 
įstatai paduoti registruoti. J-nas.

hlARIAMPOLfi.
—- »........

1
-

a.

Didele SVARBA Didele
Iškilmingas šeimyniškas vakarėlis, kurį rengia Jauny Vyry 

Liet avit) Draugiškas ir Pašalpos įKliubas — Chicagoj — pagerbi
mui savo narių kareivių, sugrįžusių iš karės lauko, kuris bus 

“Subatoj, Lapkričio 15 d., 1919, Pradžia 7:80 V. vak. ,Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted SL Su programų Ir trumpomis kalbomis ir Į 
dainomis, muzika ir vėliausiais šokiais, užkandžiais ir visokiais 
lengvais gėrymais. Yra kviečiami visi be skirtumo. Kas gyvas 

, atsilankykite, nes bene bus pirmutinis tokis šeimyniškas Draugiš
kas Vakarėlis. Iužauga ypatai 50c. nariams 25c.

Kviečia J. V. L. D. P. K.

Moterims nublunkamai juodos 
gauruotos iš vidaus pančiakos, 
dryŽludtais ar plynais viršals, 
besiūlė pėda — šitame Cflr* 
išpardavime wUU
Moterims juodos kašmerinės pan- 
čiakos, žilais užpenčiais ir pirš
tais, plynomis ar dryžuotomis 
blauzdomis, šitame
išpardavime v9G
Vyrams vidutinio storio kasmeri- 
nės punčiakos, žilos, natūraliu 
juodumo, Šitame J C/*
išpardavime ■rvG
Vyrams stori gauruotais pečiais 
marškiniai ir kelinės, žili. ši
tame išpardavime & 4 -1 Q 
drabužis I ■ I w
Dydžiai 8 iki 14 po ............. 85c
Vaikams žieminio storio džerzi- 
niai drabužiai vienšmoč.iai balti
niai nuleidžiama sėdynė. Augš- 
tas kaklas, ilgos rauko-
vės. Dydžiai 2 iki 6 po VvG

Moterims džerziniui dryžiuotos 
rudeninio storio liemenės ir keli
nės, dydžiai 36 iki 44. Si- 
tame išpardavime po
Moterims nertinės kepurės su ša
likais, angora apibaigtos. tamsių 
ir šviesių petrinų; didelė kepu
rė ir platus šalikas, 
sykiu

Gražys maišyti keksai 
specidliai svarui

šliures <

Kailiu aptaisytos veltinės šliu
rės moterims, šikšnos padais, 
spalvos tamsiui raudona, žila 
ir juoda. Paprasta $2.25 ver
tė, specialiai $1.75

Vaistai tik subatoj.
50c. borika pienuotas 'kakao rie
šuto aliejaus trinkalas, 
specialiai subatoj

Valgomi daiktai, tik subatoj.
Saldi obuoline glyn — 7^(1*
galioiiinis indas ■

21c

1.00 bunka Alyvinio toale- 
tinio vandens vvv

35c bunka rankoms prausylo su
trukusioms rankoms
po

i
i

r

Dvarų darbininkų algos ir or
dinaruos įvairiuoju: jos didn- 

■ mas priguli nuo darbininkų stt- 
įsipratimo ir organizacijos.

Mariampolčs apskrity, vails- l

Pinigais už - j

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

Kratfse V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

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

Tel. Drexcl 2880.

Metinis Balius
Rengia

Dr-ste D. L. K. Mindaugio 
fV^ks

Suatoje, 15 d. lapkr.-Nov.,
Svetainėje

J. Elias, 4600 So. Wood St.
Pradžia 6 vai. vakare.

Grieš puiki muzika. Jaunimas 
galės smogiui pasišokti.

Kviečia Komitetas.

čiuj įsikūrė (Biurų darbininkų 
draugija, kuri apėmė 24 dvarus. 
Pavasarį jie išstatė savo reikala
vimus. Piadedant Danio Minis
terijos atstovui darbininkai pri= 
ėjo prie šitokios sutarties su 
dvarininkais: ordinaruos duo
dama šeimynai: grūdais 90 pū
dų (54 p. rugių, 6 p. kviečių, 6 
pud/ žirnių, 15 p. miežių, 12 p. 
/ivižų) ir algos 120 rub. pinigais. 
Pasirodė, vėliau, jog maisto 
porniaža, jog gyvenimui neinant 
pigyn algos neužtenka, todėl rug

.......................... ....................J1"............... ..
Telephone La w n dale 961.

DR. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

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

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

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas.

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

vakare Phone Ganai 257

INFLUENZA PAGIMDĖ 
ŠEŠIAS MIRTIS

CHICAGOJ.

Savaitinis marumo skyriaus biu- 
lėlinas išleistas vakar, parodo, kad 
šeši žmonės numirė Chicagoje. pe
reitą savaitę nuo Influenzos. Dr. W. 
A. Evans, Chicaginis sveikatos ži
novas ir rašytojas pereitą savaitę 
pranašavo, kad pasauli vėl Šluos In
fluenzos epidemija dar smarkesnė 
negu pernai metais, kur tūkstan
čiai žmonių neteko gyvasties. / Vie
nas dalykas yra tikras, būtent tas, 
kad šiltas oras šį rudenį sulaikė epi
demiją, bet šokesniam orui ateinant 
Influcnza gali išsiveržti bile valan
dą. Dr. Brody sako: “Kol kas dar 
niekas nesurado (tikro budo atsky
rimui Influenzos pirmesniuosc laip
sniuose nuo menamojo ‘persišaldy
mo’.” Taigi kuolabiausiai reiki;/ 
žiūrėti, kad nopersišaldžius, nes per 
sišaldymas susilpnina pasipriešini
mą Influenzos antkrlčiui.

Gydytojai rodos sutinka su tuo, 
kad daug lengviau yra apsisaugoti 
nuo Influenzos? kaip išsigydyti. Pa
slaptis apsisaugojimo nuo Influcn- 
zos yra tame, kad neleidus antkri- 
čiui įsisėsti ir vystytis alsavimo or
ganuose — burnoj, nosyj ir gerklėj. 
Nereikia leisti nei vienam kvapą j 
burną, nes Šitokiu būdu dažnai per
duodama antkritis.

Influenzos galimo apsisaugoti, tą 
parodė pernai metų pasekmės. Tar
po buvo tikru pasisekimu kaipo ap
saugotojo nuo Influenzos. Turpo y- 
ra veikiam naikistoju antkričio, jis 
sujungia senovinius tarpiityno vais
tus (kurie visuomet buvo žinomi 
kaipo geriausi naminiai antkričio 
naikintojai, kamparą ir mentolį gry
name mnieraliame dugne, šitos su
dėtinės senai yra pripažintos veik
liais antkričio 'naikintojais ir tu
rinčiais stebėtinas ypatybės paleng
vinančias nuo peršalimo ir slogu. 
Pašniailk po truputį Turpos kelis 
kartus į dieną ir Influenzos perams 
maža bus proga Įsigriebti ir veistis. 
Daugelis gydytojų ir ligoninių var
iąja ir pataria Turpo.

Prisirengk dabar. Nusipirk už 
trisdešimts centų slojikėli Turpos, 
kol aptiekininkas turi po ranka ir 
vartok kaip nurodyta. Pernai ap- 
livklninkai negalėjo ištesėti visiems. 
Atmink, kad Turpo apsaugoja, o ne 
gydo nuo Influenzos. Apsižiūrėk 
apie save.

Muzikališkai Vokališką VakarąS’

PJ

Įf ė

Rengia r
•L. M. P. S. 25ta kuopa

Nedelioje, Lapkričio 16, 1919
K. of P. SVETAINĖJE

11037 Michigan Avė., Roseland, III. t

Svetainė atsidarys 5 vai- vak. ProgTamo pradžia 6:80 v. vak. 
Įžanga 50c ir 35c.

c Scenoje statoma pirmą syk Roselande puiki drama “Pri
sikėlimas Gyvųjų”, parašytas M. Dudulienės.

\ Veikalas persta to suvargusių darbininkų gyvenimą, ku
rie \lieja prakaitą dirbtuvėje už kruviną duonos kąsnį. Vė
liaus ateina Laisvė ir liepia mest tą sunkų darbą, — eit pir
myn, ir paliuosuot savo draugus kalinius. Darbininkai su- 
kįla, išlaužia kalėjimus Ur išleidžia savo draugus, eidami dai-

■ , ' • 7 j

Vė- 
eit pir-

vii nuoja Marsalietę. Nuo tokios darbininkų galybės karaliai 
; virsta nuo sostų, kunigai atsižada savo šventenybių ir tt.

Režisorė pati veikalo ^autorė, M. Dundulienė.
1') Kalba drg. J. šarkiunas, iš koncerto dalies dalyvaus 

2) drg. N. Stilsonienė solo. 3) Chicagos Lietuvių Vyrų choras, 
4) P.Jakutis solo, 5) Ateities spindulio vaikų choras po va
dovyste p-lės Salomijos Staniuliutės, 6) J. Uktveris — mono
logas, 7) Duetą atliks Sophia Teresevičiutė ir Pranas Dap- 
kiukas, 8) Duetas, pianu, atliks panelės Staniuliutės, 9) Du
etas, flaina, atliks panelės Savickaitės iš Kenosha, Wis-, 10)

U L. M. IP. S. 25 kp. moterų choras.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios: — Kviečiame visus atsi

lankyti, nes, Jcaįp matot, programas yra vienas puikiausių ko
kis kada yra buvęs Roselande. Kviečia 25ta kuopa.!

... - y—-n*

IMPERFECT IN ORIGINAL



ėtnyčia, Lapkričio 14, 1919

Chicago, III.

ir kitas nervų ligas, tai liaukis ėmęs 
jie suteiks lik tuo tarpu palengvinimą. 
Nešies ligos yra kaltos netik ausų ir 
kitoms ligoms, bet dar jos kaltos dau- 

I aigi | irma negu pi įtaikysi akinius savo 
užinoti, ar n'ra kokios nosinės kliūties. Jei 

Daugelyje 
nereikalingais.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas
Vienintėlis Mokslo, Literatūros ir Kritikos Žurnalas. Eina vie

ną kartą j mėnesi. Žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas tik jj užsirašo, tas jsigija tokį aštrų ginklą, kur su j J 
pagalba gali stoti j kovų su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tomistą nori likti drąs 
iu kovotoju, tai užsirašyk“Kardą”, Kaina tik 100 doleris metan

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.

Jei Rūpinatės Ateitimi Tai Pirkite žieminius 
Siutus ir Overkotus Dabar

1800 iki kOo Blue Island A verda kampas 18 ^at.

| “KARDO” KNYGOS j 

Barbora Ubrika 
arba klioštorius ir jėzuitai.

Ar Tamista girdėjai apie 
Barborą L’briką?

Ar girdėjai apie jos išbūvi, 
mą 21 metus urve?

Ar girdėjai kokį valgį ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

Ar girdėjai, kas ją kankino?
Jei ne, o žingeidaujl apie 

jos visą gyvenimą, tai įsigyk 
šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

KUNIGV-MINYKV DARBAI FILIPINUOSE.
Si knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy

venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teisybė, nes visa medega paimta iš raporto buvusio preziden
to Tafto, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus ją skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamislinus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su
pratimo kaili kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.

BIBLIJA arba šventas rastas seno ir naujo testamento.
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'ją. Kaina pagal po- 

pieros ir apdarų gerumą $5, 4 ir 3.
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų 

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti 
kreipkjtės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyką. ’

Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuokit taip:

1443 North Paulina Street,

TIESOS ŽODIS APIE

AKIŲ K U UTIS
Kada tini pas akių specialistą tai apsižiūrėk. Pa
žink ji — atsižinok apie jo vardo gerumą — jo pra
eitį — jo prityrimą. Kuomet ateinate pas mane aš 
išegzaminuoju jūsų akis ir jei reikalaujate mano pa- 

arnavimo, tai aš pasakau. Aš įgijau savo Prityrimą Chicagoje per 
23 metus ir išlydžiau Įtiksiančiu. ligonių nuo akių aptraukime, 
augulių, nudribusių vokų, traiškanų, žvairu akiu ir tt.
Žvairas akis išgydau viena pradžia be chloroformo ar skausmo.
Jei turi galvos skaudėjimą 

vaistus,— jie nepagelbės 
NOSIES KLIUTJS 
geliui akių kliūčių 
akims, pasirūpink 
ji yra, ląi ją reikia atitaišyli ir lik tąsyk taisyti akis, 
atsitikimų prašalinus nosies klintis akiniai buva

F. O. CARTER, M. D.
Siiecialistas Akiu. Amu. Nosies ir Gerklės Ligų. 

“Besisukančių švi-esų iškaba“.
Valandos — 9 iki fi; Nedėld:eifiais 10 iki 12, 2-ros lubos.

So. Stafc St.. Chicatro, III.

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje Iclpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapius. Dydž:o 9x6. Kaina 
$1 00 su prisiuntlinn.

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

NAUJIENOS
(Seka nuo 2-ro puslp.)

piučio mėn. darbininkai pakele

Dvarininkai nesutiko. Prie 
Darbo Ministerijos buvo teis
mas iš vieno asmens, ant kurio 
sutiko abi pusi. Nutarta buvo 
šitaip: nuo rugpiučio 1 d. dvari
ninkai duos ordinarijos javais 
102 pūdų (rugių — 54 p., kvie
čių 6 ,žirnių — 6, miežių — 
18, avižų — 18), algos —• 240 
rub. (20 rub. į mėnesį), gali lai
kyti 2 karvi, 2 5 kiaules, 2
avi.

Padieniui darbininkui moka
ma: vyrui 15 svarų rugių, motc- 
r i 10 (birželio, liepos ir 
rugp.) ir 10 svarų, vyrui ir 6 sv. 
moteriškei kitu laiku.

Ilguva (šakių apskr.). Jau bus 
mėnuo laiko, kaip iš čia išsi- 
Ivraustč 'volcicc^itMi. Užsilikę liii— 
vo jų tik Gcjgaudiškyj (nuo Il

guvos bus 20 verstų). Žmonės 
imi buvo nradžiuuc. Bet štai

iš Ge’gaudiškio kulkasvaidžiais 
apginkluotu garlaiviu, prisika
binėję daugybę valčių. Arli 20

1,‘uvos dvarą. Pirmiausia Ilgu
vos dvaro savininkės Mlinars- 
■ ienės pareikalavo 1000 markių 
pinigų, o jeigu ne, tai 25 veži
nų Šiaudų.* Dvaro savininkei 
tmkius, kad ji pinigų neturinti 

vokiečiai šiaudus ėmė vežti j 
valtis. Apsidirbę, važiuodami 
pagriebė dar 2 važiuojamus bri
kus... Žmonės vėl ėmė baugin
tis tais vokiečiais kad jie kartais 
n: atsidangintų lašinių plėšti.

SEDA.

palikVokiečiai čia buvo 
daug bėgių siaurajam 
kelini daryt. Jie buvo 
f i pakeliais nuo pat Kalvarijos 
iki Tirkšlių beveik. Buvo čia 
palikti du maži lokomotyvai, 
dobilų spaudžiamoji mašina di
na momašina (elektros) ir kiti 
baldai atvažiavo vokiečiai ir pra 
dėjo danginti paliktus 1 bėgius, 
bet vietine milicija protestavo 
ir neleido išvežti. Kitą dieną 
•'Įvažiavo 25 vokiečiai autoino 
biliu apsiginklavę. Vietinė ka- 
reivija žadėjo išvaikyti vokie
čius, bet komendantas, sako pa
mojęs ranka ir išvažiavęs. Vo
kiečiai ir iki šiol viską dangina...

ŠIMONYS

išmėty-

Nuo Dapšių sodos iki Šimonių 
miestelio, 3 verstų ilgio ruožu, 
telefono vielų jau nebeinatyt. 
stulpu buteliukai nudaužyti, pa
tys stulpai vietomis išjudinti.

Klausi valdžios žmonių, ar 
iau nebereikia to “vokiečių pa
daro,” bet kur tau, atsako, toki 
“gerą išmislą” naikinsi, net ti
kimas netrukus bus aparatas, tu 
omet ir mes galėsime pasirodyti 
“cibulizuoti... ” Bet Jonas ir 
Jurgis matyt kitaip suprato te
lefono naudą ir užuot “niekus 
per telefoną plerpti,” sumanė iš 
tel' fono vielų geriau pasidaryti 
itasėjas ar ką kitą.

NEMAKŠČIUOSE.

Rugsėjo 19 dieną š. m. įvyko 
mitingas. Žmonės skundėsi vo
kiečiais, klausė įvairių dalykų; 
kalbėtojas atsakinėjo į klausi
mus ir ragino būti vienybėje, 
sakydamas, jog gerumu vokie
čių neišvarysi m kol nepaimsim 
kokio nors ginklo. Milicinin
kas pranešė, kad rengiasi vokie
čiai suimti. Jiems bemitinguo- 
iant vokiečiai minią apstatė 
kulkasvaidžiais. Vienam kalbė
tojui pasisekė pabėgti, o antrą 
vokiečiai puolė suimti, bet žmo
nes neleido ir paslėpė bažnyčioj; 
ten norėjo taip pat įpulti vokie
čiai.' b< t žmonės‘ir vėl neleido. 
Vokiečiai atsigabeno kulkasvai- 
džius į šventorių, bet kalbėtojui 
nusisekė su pagalba žmonių pa
bėgti. Likusieji žmonės ilgą lai 
ka dar su vokiečiais barėsi dve 
ietą jų suėmė. Pirmą kalbėto
ją sumušė ir nuvedė į leitenantą, 
bet leitenantas tuojau paleido 
Kito gi paltą ir valizą vokiečiai 
pasiėmė.

V

HALSO STcor^TOEVHT ROAD

dovanoms.

Spalvos

12-Streeffitore
I-

Moferijos
— jūriniai mėlyna 
arbatiniai rožinė, copen, bla
kinė, kūnine, balta, saulėlci- 
<Umė slyvinė tamsiai pilka.

irndOH augStu ir kaklu, poter-

Crepe de Chine, šilkinės ta
lpios, šilkinis džordzotinis 
krepas, valakninis šilkas, šil
kinis pondžy.

■■■MSI

ŽiiUrdC. isdC.*jiinC musiji Formos knRlti ii

naujame kampiniame 
lange kilota, atilos, kriauuuus siūti modleiai su apsiulejimu—

Didžiausia Jakučiu išpardavimas, kokis kada buvo 12 gatvės sankrovoj. Bukite čia 8:30 vai., FA 
kuomet duris ats;darys. Tgsyk galėsite nusipirkti jakutę vertą $5, $6, $7 ir net $8 subatoj OtDU

Niekuomet ligsiol šito skyriaus istorijoje nebuvo surinkta tiek daug 
gražių jakučių viename išpardavimų* viena kaina. Jakučių paveiks
lai nupiešti musų Madinio artisto parodo tiki kelias nutikiausių ma
dų, bet neparodo nepaprastos kokybės materijų ar rūpestingo 
padirbimo.

i- ■«?

Dar Tie Rusiškieji Kalosai
4

Kiekvienai Mergaitei Skrybėlė Musų 
Skrybėlių Skyriuj,Subatoj 
12tos sankrova turi užvydetiną vardą tos rūšies mergaičių 
skrybėlių, kurias ji pardavinėja, šitos skrybėlės yra skersai 
ir išilgai žino-mos motinoms kaipo puikiausios skrybėlės mer
gutėms. Kiekviena šitų skrybėlei mergaitėms bus išstatyta 
šitame išpardavime. Nei viena nebus palaikyta, 
nevaržomą pasirinkimą.

Jus Galite Pasiųsti Maistą ir Dra 
bužius Europon. Klauskite pa 
Pervedamąjį Stalą ant 2-jų Lubį

New Yorkinis Yakučiu Pirkinys
Šitos jakutes yra tai visas antviršis ir pavyzdžiai sandėlio dviejų New 
Yorko didžiausių jakučių išdirbėjų, nupirkti puskainiu — tai antras 
išpardavimas, kuris pridės laurus garbės prie musų antrojo augšto 
— Chicagos didžiausio gatavių drabužių augšto — Tai yra gera ne- 
m.nlyta proga nupirkti jakutes Kalėdų

naujame kampiniame 
lange

Pilna eile dydžių, 36 iki 46 
Telefonų nepriimami.

Užsakymą’, per laiškus ar 
Visi išpardavimai galutini.

Jus turit

MADOS
Apskritos jūreiviuos, nu
dribusios į Šalį. Grybi
nės ir krepšiniai mutu
rai.

MATERIJOS
Pliušas, šikinis aksomas, 
vailokas ir aksamilas ap 
taisai iš ilgų kaspinų, ve 
Jukai, gružuos ir gėlės.

SPALVOS
Tamsiai ruda, ruda, 
peninė, jūrinė, žalia, 
dona, rožinė ir juoda.

ko
riai

i

Tik-ką gavome antrų siuntinį' tų rusiškųjų kaliošų kuriuos mes pardavinėjome pereitų suimtų; jie yra vyrams, moterims, 
vaikams ir mergaitėms, su raudonu flcneliniu pamušalu. Tie, kurie neturėjote laimės nusipinkti porų nuostabių kaliošų, tu

rėsite progų įsigyti juos šių suimtų. Išpardavimas prasidės 8:30 vai. sukatos ryto ir pasibaigs griežtai 1 vai. dienos.

T

Vyrams kaliošiai dabar 
tiktai po QgC

Vaikams ir mergaitėms
kaliošiai po 79c

.... u r

Mažienių vaikams lik- 
'«>■ p° 69 c

Moterims kaliošiai tik- 
tai PO 89C

Ir Alaskoje...Paliko bažnyčioj nuotaką, turės 
eit į kalėjimą.

John Mūza andais padarė 
“change of mind”. Nuėjęs su 
savo sužiedotine į bažnyčią ir be 
laukiant kunigo jisai sumano iš-

M

Telefonų kompanija gavo 1,875- 
000 ekstra pelno.

Nuo sausio 1 dienos iki rugpiu

cit “savais reikalais”. Išėjo ir
nebegrįžo. Vakar policija jį a-
reštavo ir pristatė teisėjui. Pas- £į0 i. Chicagos telefonų kompa- 
Jarasis paliepė nugabenti jį į ja “uždirbo” 1, 875,(HM) dolerių 
pataisos namus. “Aš manau, aš- “ekstra pelno”. Tatai vakar pa- 
tuoni mėnesiai jam nebus per- reiškė miesto advokato padėjė- 
daug” — pasakė teisėjas. jas Cbartcr Cclvelarid.

Jubeau, Alaska, lapkr. 12 — 
Juheau piliečiai sudarė organi- 

zacjjiją “Amerikiečiai”, kuri 
bandys išvyti iš Alaskos radika
lus, bolševikus ir I. W. W. na
rius.

&

iŠ
'i
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1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — paėtu:
Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trkns menesiams .............
Dviem menesiams ............
Vienam menesiui ..............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pactu:

Metams ..................... .............
Pusei metų ...........................
Trims menesiams ...............
Dviem menesiams ................
Vienam menesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

. 02
. 12
. 50

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65

$7.00 
4.00 
2 00

Po bepartpvumo 
kauke.
Norime čia dar keletu žod
žių atkreipti visuomenės do- 
mą į faktus, kurie tapo pas
kelbti “Naujienose” vakar, 
straipsnyje “Ilgi tautininkų 
nagai.”

Kaip to straipsnio auto
rius nurodė, tautininkai mė
gino pasiglemžti savo poli
tikos tikslams Lietuvai Gel
bėti Draugijos pinigus. Ta 
draugija randasi Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugi
jos globoje. Jos tikslas visai 
nepolitiškas ir bešališkas — 
šelpti Lietuvos vargdienius.

Bet tautininkai nori pa
versti ją savo partijos įran
kiu. Ir kuomet šitos jų už
mačios nepavyko, kuomet 
Lietuvai Gelbėti Draugija 
nesutiko pasiduoti tautinin
kų partijos bosams, tai jie 
ėmė boikotuoti ją. Jų spau
da pav. “Lietuva” atsisako 
net priimti jos pranešimus; 
jų “diplomatiški” agentėliai 
leidžia kenksmingas Drau
gijos gyvavimui žinias.

Tai yra pakankamai įdo
mus faktai, kad visuomenė 
atkreiptų į juos savo domą. 
Jai privalo rūpėti čia du da
lykai.

Viena, visuomenė negali 
leisti, kad kokie-nors party- 
viški politikieriai kėsintųsi 
ant įstaigos, kuri tapo Įstei
gta ir gyvuoja visai bepar- 
tyviškiems tikslams. Gali 
kas kaip nori manyti apie 
tautininkų partiją ir politi
ką (mes, pavyzdžiui, mano
me, kad ji yra neverta sudi
lusio dvylekio), — bet kiek
vienam žmogui yra aišku, 
jogei tos partijos ir jos poli
tikos reikalai neprivalo būt 
maišomi su Lietuvos varg
dienių šelpimo reikalu. 0 
dar labiaus, žmonės negali 
leisti, kad tautininkų parti
ja išnaudotų tą reikalą savo 
tikslams.

Antras įdomus visuome
nei dalykas yra čia tas, kad 
tautininkų pasikėsinimas 
ant Lietuvai Gelbėti Drau
gijos parodo juos vi
sai ne tokiais, kokiais 
je dedasi publikos aky
se, Tautininkai bt paliovos 
šaukia, kad jie esą visų-pir- 
ma “lietuviai,” o ne partijos 
žmonės. “Lietuvystė”, pasak 
jų, esanti- jiems, ir turinti 
būt kiekvienam lietuviui,

augščiausis principas. Bet tus laiko spyrėsi, stengda- 
čia matome, kad tai yra tik- miesi atsiekti savo tikslo, 
tai žodžiai tautininkų parti- Tuo budu pasaulio karė už
jos lyderiams.- Jie patįs Į 
tuos žodžius netiki ir elgiasi 
visai priešingai jiems: kaip 
ta Lietuvos davatka, kuriai 
“ant lupų Dievas, ,o Širdyje 
velnias.”

Šita “bepartyviškos” veid 
mainybės kaukė turi būt nu
plėšta nuo ponų tautininkų 
veido.* Visuomenė turi pa

matyti juos tokiais, kokie 
jie yra, ir nesiduot jiems ap
gaudinėti save.

True transįation filed witb the post- 
nuister nt Chicago, III. Nov. 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

“Tiesioginis veiki
mas ’ ’ politikoje.

Dvejos, šio mėnesio prad
žioje atėjusios, sukaktuvės 
duoda protaujančiam žmo
gui daug apie ką pagalvoti.

Lapkričio 7 dieną sukako 
dveji metai nuo bolševikiš
kos revoliucijosv Rusijoje, 
lapkričio 11 dieną sukako 
vienį metai nuo musių pa
liaubos Europos karėje. Vi- 
sapasaulinės reikšmės atsi
likimai. Vienok pastebėtina, 
kad didelio jausmų sujudi- 
nimo žmonyse neišsaukė nė 
vienos, nė antros tų sukak
tuvių.

Musių paliaubos žmonės 
neminėjo su džiaugsmu dėl
to, kad matė, jogei ir už me- 
;ų laiko po jos dar hera tik
ros taikos. Konferencijos 
darbai Paryžiuje, imperialis 
tiškos taikos sąlygos, tebesi
tęsianti Europoje suirutė, 
stoka išmintingos politikos 
rekonstrukcijos darbe, — vi 
sa tatai paskatino žmones 
daugiaus prie kritikos, negu 
prie entuziazmo.

Bet entuziazmo nebuvo 
matyt ir tuose visuomenes 
sluogsmuose, kurie dveji me 
tai atgal sveikino bolševi
kišką perversmą, kaipo nau
jos gadynės pradžią žmoni
jos istorijoje. Labiausia už- 
sispyrusieji bolševizmo ad
vokatai, minėdami tas su- 
katuves, sakė, kad dveji me-l 
tai tos revoliucijos buvę 
“erškėčių kelias”; ne trium
fais žengimas į laimingą a- 
teitį, o sunki kova ir kan
čios.

Optimistai bei entuziastai 
kaip vienoje, taip ir antro
je stovykloje šiandie yra nu 
sivilę. Mes netyrinėsime kat 
rų nusivilimui yra daugiaus 
pamato. Pakalbėsime tik
tai apie tas, šiandie sugriau
tas, iliuzijas (įsisvajoji- 
mus), kurias daugelis žmo
nių pirma auklėjo sulig ka
rės baigimo galimybių-

Karininkai manė, kad len- 
gviausis ir greičiausis ka
rės baigimo būdas yra su
triuškinti priešą. Aršiausie
ji tų karininkų — kaizeriš- 
kos Vokietijos ir Austrijos 
valdonai — užmokėjo už tą 
klaidingą savo įsivaizdini- 
mą netekimu visos savo ga
lios. Karininkai talkinin
kų pusėje moka už jį dabar: 
nors ir laimėję karę, jie iki 
šiol nepajiegia įsteigti taiką, 
ir jiems grūmoja pavojus, 
kad jų pergalės vaisiai gali 
visai išsprūsti iš jų rankų.

Priešingoji kraštutinybė 
buvo tas įsivaizdinimas, kad 
lengviausia ir greičiausia 
pabaigti karę yra padėti 
ginklus. Juo vadovavosi Ru 
sijos bolševikai. Jie manė 
ir skelbė, kad pasitraukimu 
iš imperiaiistiškos karės, jie 
tuoj padarys jai galą. O ar 
padarė? Ne. Rusijos pasi
traukimas iš karės sustipri
no centralių valstybių kari
ninkus, ir jie dar ištisus me-

Isitęsė, atvesdama visas šalis 
prie galutino jiegų išsisėmi
mo.

Savo pasitraukimu Rusi
ja pražudė balsą taikos kon
ferencijoje ir davė progos 
’ talkininkų imperialistams 
paimti joje viršų. Demokra
tinė Rusija kartu su Ame
rika butų neleidusios Fran- 
cijos ir Japonijos diploma
tams padiktuoti tas plėšikiš
kas taikos sąlygas.

To negana. Pati Rusija 
da ir šiandie tębekariauja, 
po to, kaip karė jau sustojo 
kitose šalyse.

Taigi tas neva tiesiausis 
bolševikų kelias prie taikos 
pasirodė esąs ilgiausias.

Tatai, žinoma, nepateisi- 
įna talkininkų, kurie pagel
ba Kolčakų, Denikinų ir Ju- 
deničų smaugia Rusiją. 
Prieš talkininkų intervenci
ją Rusijoje kovoja viso pa
saulio demokratija, ir ji pri
valo kovot. Bet pasaulio de
mokratijos darbas butų bu
vęs daug lengvesnis, jeigu 
sale jos butų stovėjusi ir Ru
sijos demokratija.

Kaip vidujinėje šalies po
litikoje, taip ir tarptautinė
je poli^iko/iį tas veikimo bū
das yra geriausia, kuris jun 
gia į daiktą ir stiprina de^ 
mokratijos jiegas, o ne tas, 
kuris siūlo ūmių rezultatų 
užinteresuotiems žmonėms- 
EjįmaS “tiesiog prie tikslo” 
dažnai veda į priešingą nuo 
jo pusę .

fitli pareiškė: “Iš Airijos priva
lo bu Ii tuoj ištraukta okupaci
jos armija. Airijos respublika, 
kuri liko paskelbta gruodžio mė 
nesyj, 1918 m.‘ (tatai padaryta' 
prisilaikant Jungtinių Valstijų 
pareiškimo kas dėl mažųjų, tau
tų savęs apsisprendimo teisės. 
Jungtinės Valstijos stojo karėn 
dėl to principo ir išgelbėjo An
gliją nuo sumušimo) turi būti 
pripažinta. Tai minimalis (ma
žiausias) Airijos žmonių reika
lavimas.”

Tuo pačiu metu Dublino po
licija duodama instrukcijų, 
kaip vartoti automatiniai pišto- 
letai. Maža to. Taryba gavo 
naujų patvarkymų, sulig kurių 
militarinė valdžia turės teisę 
spirti žmones tąm tikromis va
landomis pasilikti namuose!

LS.S. Reikalai
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

kuopų domai.
Namo 

tar-
Lietuvių Socialistų 

Bendrovė buvo sutverta 
nauti socialistams jų darbe. 
Kai-kurie tos Bendrovės direk
toriai ii’ viršininkai, vietoje tvar 
kyV Bendrovės TcikaluSt kaip 
jos konstitucija rodo, nuėjo 
prie Lietuvių Komunistų Są
jungos ir nori pavešit i Bendro
vę komunistams. Tai aiškus

norinčių prisisavinti tą, prie ko 
jie neturi teisės),.

Žemiau pasirašiusieji L. S. N. 
B-vės direktoriai pasilikę išti- 
fimi tiems idealams, kuriems 

.SNB-vė buvo suorganizuota 
šiuo praneša visuomenės ir so
cialistų sąjungiečių domai,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True transįation filed with the post- 
nuister at Chicago, III. Nov. 14, 1919 
as reųuired by the act oi* Oct. 6,1917

ANGLIJA.
.......... 1

Taikos klausimas.
Paskutinėmis diėnomiš Pary

žiaus laikraštis “Humanite” įdė
jo svarbių straipsnių Europos 
padėties klausiniais. Vienas 
straipsnis yra parašytas laiško 
formoj. Tai laiškas Petro Kro- 
potkino Georg Brandesui, did
žiam Danijos kritikui. Kitas 
straipsnis, įvardytas dramatiniu 
antgalviu “J‘acčuse,” priklau
so Henri Barbusse. Kaip Kropot- 
kinas, taip ir Barbusse griežtai 
smerkia Antantes intervenciją į 
Rusijos vidujinius reikalus.

Kropo tkino laiškas — tai ape
liacija į žmoniškumą. “Jeigu tai 
kininkai tikrai nori teikti pagel
tos Rusijai, tai jie ras begales 
darbo kitoj srityj... Visa jau
noji gentkartė miršta badu, nes 
mums neleidžiama nieko pirkti 
iš Vakarinės Europos. Kokiu 
tikslu tai daroma? Negi norima 
vėl grąžinti Romanovą?”

Gi Barbusse sako:
“Mes kaltiname Antantės bur

žuazinę valdžią, kuri eikvoja pa
skutinius likučius žmonių turto 
atviram palaikymui tų ciniškų 
bandytų, žmogžudžių, caristų, 
kurie vadina save Kolčakais ir 
Dcnikinais.”

a) Visi tie LSNB-vės direkto
riai ir viršininkai, kurie, pripa
žino Komunijų Partijos prin
cipus j r taktiką savo įsitikini
mo principais ir savo veikimo 
taktika, paliovė buvę kno-nors 
surišti su LSNB-ve ir jos turtu.

b) Visas jų bent koks tojimęs- 
nis veikimas LSNB-vės vardu

LSNB-vės senlajai valdybai 
nieko neveikus, kad išrinkus iš 
kuopų narius į Lietuvių Socia
listų Namo Bendravę ir dabar 
jiems pasitraukus iš socialistų 
tarpo, mums žemiau jxisirašiu
siems tenka vesti visas organi- 
zatyvis darbas. Tuo tikslu tat 
atsišaukiame į Lietuvių Sociali
stų (ne Komunistų) Sąjungos 
kuopas', kad jos (1) tuojaus su
šauktų ekstra susirinkimus ir 
(2) juose išrinktų narius į Lie
tuvių Socialistų Namo Bendro
vę. Nariai į LSNB-vę yra renka
mi po vieną nuo kuopos arba 
po vieną nuo kiekvienų i50 na
rių: kuopos turinčios narių ma
žiau šimto, renka vieną atsto
vą, turinčios — 100 narių ren
ka du, turinčios 150 narių ren
ka tris ir 11. Išrinktų jų narių var 
dai ir adresai kuogreičiausia! 
turi būti prisiijsti žemiau pa
duodamu adresu.

Turint kuopų išrinktųjų na
rių adresus, bus galima išsirin
kti reikalingoji LSNB-vės val
dyba ir toliaus tvarkyti jos rei
kalus.

Draugų įgaliojimai as to via u-, 
ti kuopas LSNB-vėje turi bu t

* AIRIJA.
Tautų Lygai nebepridųodama 

daug svarbos, kuomet namie ne 
viskas tvarkoj. Varoma visoj 
šalyj propaganda deki to, kad 
išgavus Indijai šiokios tokios 
savyvaldos.

Airijos padėtis yra begedinga 
ironija. Kuomet Anglijoj kal
bama apie visokias neprigulmy-

M. M. Račiute Herman,
C. A. Herman.

November 10, 1919.
Naria i Lietuvių Socialiski 

Namo Bendrovės.
Adresuokite: C. A. Herman, 

25 Van Corlear Place, New- 
York City.

Referendumas.
pagelba daro “tvarką” Airijoj.

Tiesa, paskutinėmis dienomis, 
kur bus svarstoma Airijos ne- 
prigulmybė. Bet nieko gero ne
galima tikėties iš tų posėdžių, 
nes Kabinetas yra sudarytas iš 
tokių elementų, kurie principa- 
liai yra priešingi Airijos nepri- 
guhnybei.

Pačioj Airijoj tiems Kabineto 
posėdžiams nepriduodama ma
žiausios svarbos. Arthur Gri-

LSS. 138 kuopos įnešimus jau 
parėmė 10 kuopų, ir vakar jie 
tapo išsiuntinėti galutinam nu- 
balsavimui.
Kuopos, kurios parėmė tuos į 

nešimus pirmiaus, buvo seka
mos: j4-ji, 234-toji, 81-ji, 22-ji, 
174-j i Cicagojc, ir 209-j i Gary’j 
Ind. Paskutinėmis dienomis pa
rėmė juos dar 137 kuopa Bose 
landė, 158 kp. Clricagojc, 228

kp. Harvey, III., ir 58 kp, Keno- 
sboj, Wis.

Atėjo, be to, ir parėmimas 
nuo 19 kp. Brooklyne.

Pirmutiniam balsavime tuo 
budu dalyvavo jau 12 kuopų, ir 
kaikurios iš jų turi didžiuosius 
skaičius narių. 81-ji kuopa Chi
cagoje, pav., turi 45 narius; 
tiek-pat narių (o dabar jau, ro
dos, daugiaus) turi ir 209 kuo
pa Baryje; Ciceros 138 kp. turi 
apie 27 narius. Kadangi įneši
mams kuopos pritarė vienbal
siai; tai galima sakyti, jogei tie 
įnešimai jau gavo didžiumą bal
sų Sąjungoje ir tapo priimti. 
Antras balsavimas dabar yra 
reikalingas tiktai delei forma
liškumo. Jisai, be abejonės 
patvirtins pirmojo balsavimo 
rezultatus.

Bet kadangi to foitm^liškumo 
negalima aplenkti, tai kuopos 
privalo pasiskubinti, kad jisai 
butų kuogreičiausia atliktas. 
Liglaikinis Komitetas, išsiimti- 
nėdnmas referendumą, ragina 
kuopų sekretorius šaukti extra 
mitingus, kad kuopos tuojaus 
užbaigtų tų dalyką.

Minėtam referendume eina 
dalykas apie du klausiniu: rin
kimą naujo LSS. Pildomojo 
Komiteto ir šaukimą nepaprasto 
LSS. suvažiavimo.

Balsuodami tuose klausimuo-

liglaikinio Komiteto pasiūlymą, 
tuojaus nominuoti kandidatus j 
Pild. K-tą. Dauguma kuopų ši
tas nominacijas jau atliko kar
tu su pirmuoju balsavimu; bet 
kitos dar ne. šitos kuopos tu
rėtų ypatingai pasiskubinti pa
daryti susirinkimus, kad Lįglai- 
kinis Komitetas kuogreičiausia 
gautų nominacijų pasekmes. 
Tada jisai galės sutvarkyti jas 
ir išsiuntinėti kuopoms kandi
datų surašą. Prie gerų norų, są- 
jung/ečiai greičiaus kaip už dvie 
jų savaičių gali turėt naują Pil
domą Komitetą. Ir reikia pasi
stengti, kad taip butų.

Kartu su minėtu referendu
mu yra išsiųsta kuopoms ir

Subatos vakare 
atdara 

iki 6 valandos
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likusiųjų dviejų Namo Bend- išdirbinius siųsti į Europą, net 
drovęs direktorių laišĮsiis, ragi
nantis, kad kuopos tuoj išrinktų 
po vieną atstovą į Lietuvių Soci
alistų Namo Bendrovę, šis rei
kalas irgi yra labai svarbus. Kuo 
inet didžiuma buvusiųjų tos 
Bendroves direktorių nudardėjo 
pas komunistus, ir kuomet ko
munistų lyderiai dabar su jų 
pagalba mėgina užgrobti Namo 
Bendrovės turtą, tai reikia, kad 
ūmai butų išrinkti nuo socialis
tų kuopų nariai į tą įstaigą; jie 
paskirs naujus vedėjus jos rei
kalų tvarkymui.

Todfel dar kartą pabrėžiame, 
kad visos lietuvių socialistų (ne 
komunistų) kuopos, ne gaišuo
jamos ne vienos dienos darytų 
susirinkimus ir atliktų tuos 
balsavimus.

Ir ne tiktai tas. Kaikurių kuo
pų sekretoriai mano, kad jeigu 
jų kuopa atliko balsavimą, tai 
visas reikalas jau užbaigtas. Jie 
nepagalvoja apie tai, kad kuo
pos balsavimas turi reikšmę tik
tai tada, kada jo rezultatus žino 
organizacija, ir jie nepasirūpina 
tų rezultatų pranešti, kur reikia.

Šį karta 4o neprivalo būti. 
Kaip tik kuopa atliks—-balsavi
mus, tai jos sekretorius turi tuo
jaus — tą pačią dieną — praneš
ti pasekmes Liglaikiniam Ko
mitetui.

Labai yra raginamos rytinių 
valstijų (Massacbusetts’o, New- 
Yorko ir Connecticut’o) kuopos 
veikti skubiai, nes susižinojimas 
su jomis ir be to ima daugiaus 
laiko.

Sukruskite, draugai!

į šilkus produktuojančius kraš
tus, kaip Frančiją, Italiją ir ki
tus. Laike karės, iš Amerikos 
išsiųsta Francijon daug neva 
šilkinių moteriškų pančiakų. 
Tečiaus pasirodė, kad tose pan- 
čiakose visa ko gali būt, bet tik 
ne šilkų. Tie jose neva šilkiniai 
siūlai šilkų nei nematė, bet bu
vo padirbti iš paprasto medžio 
valaknų. Panašios veislės šilkų 
yru ir neva šilkiniuose šilkus 
produktuojančius Japonijos iš
dirbiniuose. Ir tų iš netikrų šil-

kainos laike karės ne tik pakilo, 
bet jos kįla ir dabar, karei pasi
baigus; kįla ne tik išdirbinių 
kainos, bet ir tų netikrų, iš me
džio padarytų šilkų. Svaras tų 
Francijon siunčiamų šilkų iš 
medžio 1916 motais buvo po 
1.50 dol., 1917 m. po 2 dol., o 
f918 metais net po 8 dol. Karės 
laiku medis labai nepabrango. 
Tatai parodo, kad karė suteikia 
visokios veislės vertelgoms pro
gos išnaudoti kitus /gyventojų 
sluogsnius ir už vertus ir never
tus daiktus lupti nuo žmonių 
dvigubą, trigubą kailį. Labiau
siai gal žmones išnaudojo mai
sto pardavinėtojai, nes be jo 
niekas ncgal apsieiti; bet išnau
dojo žmones ir kitoki vertelgos. 
---------------------—\«---- t

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminali ūkuose 
taip ir civiliškuos* teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
312) t. Kalstei Si

Ant trečių lobų
Tcl. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
12? H. Dearborn 11. 

1111*18 Unity Bl<t.
Tcl. Central 4411 

C

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

ŠILKAI Iš MEDŽIO

Laike karės Europoj daugu
mas šilkų dirbtuvių juos pro
dukuojančiuose kraštuose sus
tojo. Tuo pasinaudodama, A- 
merika pradėjo savo šilkinius

DR. A. MONTVID
CHICAGO

LietuviR Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa»hiwrton St. 
Mnrshall Fiela Annex 

18th f!. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Rink L. Kleino 
: vaizbinius 

ženklelius.

Tik Nori Overkotu
Dvisegiai Overkotai

Mados, kurios patinka jaunuoliui, kuris nori turėti visą smarkumą 
ir puikumą, kuris dabar įdedama į jaunuolių kotus pastatomos ar
ba paprastos apikaklės pamušti perdėm ar pusiau; visų mm 

naujausių ir strainiausių modelių įvairių pelrinų ir spal-Jį J 
vų, tikatai po

Geriausi Chicagoj Dirbti Overkotai 
ir pasiuvimo. Materijos yra tvirto audinio plačiame pasirinkime 
Garsiausi pasaulyje, apima n lįs aukščiausią kokybę raštų, materijos 
pelrinų. Ulsteriai, ulstcrctai, geresnio prilaikymo formos^ m. __ 
ir cheslorfieldiniai modeliai; visokių dydžių, specialiai 
tame išpardavime po

Išpardavimas Kotų Mergaitėms
Nuotikis vertas laukimo, šitie drabužiai yra visi geresnesės rū
šies, puikiu materijų, gero padarymo ir madingų modelių.

Silvertonai — šilas modelis kaip tik tinka geresnei nešionei; dydžiai yra 
nuo 10 iki 11 metų; gelumbė yra žieminio storio; apikaklės padarytos su
smegti ailgštai po smakru; jungelis yra pryšakyj ir užpakalyj; CJliC (jH 
spalvos pekininiai mėlyna ir tamsrudė; specialiai iP&mbUIJ

* 1 *
Ruožuotieji aksamitai — išimtiniau- 
sia vertė yra šitas ruožuotasis švar
kas vata pamuštas perdėm; bebrinės 
gelumbės apikaklė ir kišeniai, dyd
žiai 10 iki 14 metą; jūrinė, tamsiai 
ruda ir burgundinė C1 1 7K 
spalvos H* I I ■ I w

Kersinč gelumbė — praktingas mo
delis padirbtas iš kursinės gelum
bes, dydžiai nuo 10 iki 14 motą; tu
ri didelę pliušinę apikakię, gražius 
kišenius ir liuesų diržų; spalvos tam 
srudČ, jūrinė ar žalia, <5*4 Q "7E 
specialiai " **

Vilnoniai veliūrai — smarkus mode
lis žieminio storio vilnonio veliūro; 
palaidas užpakalis su eile guziką; tu 
ri 'dvigubų apikakię, kišenius ir pla
tu liuesų diržų pryšakyj; spalvos, ju 
rinė, tamsiai ruda ir C i 4 7K 
ruda, specialiai H* I f w
Silvertonai — švarkas mažoms mer
gaitėms nuo "i iki 10 metu amžiaus; 
padirbtas iš storos silvertoninės ge
lumbės; platus stulpuolas užpaka
lis, dideli kišenini, dirŽuotas pryša- 
kis ir puošnios rankovės stirnine

S 18.50

Pliušiniai kotai — puikus kotas pa- 
augesnėms nuo 10 iki 14 metu; pa
dirbti iš gero šilkinio pliušo, dide
lė palerininė apikakię, kišeniai ir 
platus diržas; švarkas pamuštas per
dėm, specialiai $21.75
Sidabru pavilktieji veliūrai — šitie 
puikus švarkeliai yra mergaitėms 
nuo 7 iki 10 metų; materija yra žie
minio storio; bebrinės gelumbės 
apikaktėį spalvos pekininiai mėlyna 
ir tmnsrudė, specialiai $16.75
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KENOSHA, WIS.
Viešas susirįnkimas — debatai 
— “komunistų” prakalbos.

Lapkričio 2 dienų Schlitz sve
tainėje buvo visuotinas Kėno- 
shos lietuvių susirinkimas. Su
sirinkimas sušaukta liksiu pasi
tarti apie įsigijimų nuosavos lie 
tuvių svetainės, kuria galėtų 
naudelius visi vietos lietuviai 
neimant domon tikėjiminius 
bei politinius jų įsitikinimus.

žmonės rodė didelio entuziaz
mo. Tai liudija, kad kenoshie- 
čai yra pasiryžę įsigyti sau rei
kiamų svetainę.

Susirinkusieji nutarė, kad 
svetainės-naųio vertė turi ,buti 
trįsdešimts tūkstančių dolerių. 
Vardų nutarta duoti tokį: Lietu
viška Svetainė. Šerų kaina bus | nistai 
po 10 dolerių vienas. Vienas as
muo jų galės nusipirkti nedau
giau kaip už tūkstantį dolerių.' 
šūrininkai tečiaus turės spren
džiamąjį balsų ne nuo Šerų,' bet 
ypatų, čia jau buvo išrinkta lai 
kiną valdyba iš trijų asmenų. Iš 
rinkta ir vadinama įstatų komi
sija — jį septynių asmenų.

Tai yra girtinas darbas. Tik 
dabar mes, kenoshiečiai, turime 
sukrusti. Nuosava svetainė 
mms būtinai reikalinga ir mes i 
jų įsigysime, jeigu veiksime 
visi.

Spalių 26 dienų čia turėjo į 
vykti debatai socialistų su “ko-1 
munistais.r' Vieta buvo mižy-1 
mėta Socialistų Svetainėje. Bet 
musų “komunistai” pastate sa-| 
ve ant juoko. Sulaukus paskir
tos dienos jie persisamdė tūlo I 
saliunininko kampelį ir ten susi-į 
rinkę džiaugėsi, kad socialistai! 
“bijo eiti su komunistais į de-| 
batus!” Socialistų kuopos (LSS. Į 
58 kp.) debatoriai, tūli nariai iri 
pašaliečiai susirinko į Socialis-J 
tų svetainę, bet “komunistų” I 
nematyt. Beje vėliau vienas! 
“komunistas^įbėgo į svetainę iri 
papylė visa krūvų “komunistiŠ-1 
kų” perlų. Pakartoti juos lai į

kraštyje nedrįstu. Skaitytojai 
tečiaus jau žino, kaip jie moka 
pasirodyti. Suprantama, socia
listai nesutiko eiti į salininįnko 
kampelį ir ten debatuoti su 
“komunistais”. Tai dėlto, kad 
debatams A’ieta jau buvo garsin
ta iš anksto, būtent: Socialistų 
svetainėje. Tuo budu debatai 
neįvyko. Jie neįvyko dar ir dėl
to, kad “komunistai” suklaidino 
narius: pasitikę juos ant gat
ves “komunistai” sakė, kad de
batai bus “kitoj salėj”. Žmones 
pasidalino: vieni susirinko į So
cialistų Svetainę, o kili — saliu- 
nininko kampelį. Bet tai pasku
tinis kartas, ateityj jiems nebe
pavyks tokiais triksais suklaidin 
t i žmones.

Spalių 30 dienų virtos “komu- 
surengė prakalbas. Kal-

I bėjo “garsus oratorius” Peko- 
railis, iš Detroito. Reikia pasa
kyti, kad jis sparčiai regresuo
ja. Kiek laiko atgal teko girdė
ti jo kalbų Kenosboj. Tada drtr 
buvo galima pakęsti. Bet dabar 

tikra mali nūdienė. Nebcrei- 
kalo, kaip girdėt, rticinicčaai 
draugai to oratoriaus visai ne
norį matyt. Ištikro, jam geriau 
liktų būti deklamatorių, o ne. 
kalbėtoju — kadir “komunistiš
ku“. — J. Martin.

rius už 44 darbo valandas,
Dabar Ballimorės rubsiuviai 

galingi, lai padare vienybė.
- Jau apie mėncsis laiko kni)) 

čia streikuoja bučcriai. Jų kova 
sunki ir kuo pasibaigs dar neži
nia. Samdytojai gaudosi streik-

- Lapkričio 4 dienų buvo mie 
sto kai-kurių viršininkų rinki
niai. Demokratai laimėjo, bot 
nuo 4 dienos lapkričio dar iki 
8 tai dienai lapkričio . galutinai

biausiai “failuojasi” kandidatai 
dėl Marylando gubernatoriaus 
vielos. Demokratai, matyt, 
pavogė daug balsų, nes lapkri
čio 5 diena buvo paskelbta, kad 
demokratas sumušė repubiiko- 
ną 900 balsų (langiaus, bet 8-tų 
dienų jau buvo tiktai 30 balsų 
daugiau už rcpublikona. Mano
ma, kad bus skaitoma balsai iš- 
naujo. — Ballimorės lietuviai 
parapijonai per dvi savaites lai
kė misijas. Vielos kunigas par
sikvietė kaž-kokį misionierių, 
kad geriau pamulkinus svietelį. 
Pinigų šienavus iš vargšų žmo
nelių, meluodami jiems apie pra 
garų ir dangų. — Zigmas.

RALTIMORE, MD.
Iš vietos darbininkų judėjimo.

— Ballimorės rubsiuviai re-

Nutarė, kad kiekvienas A. C. W. 
unijos narys aukptų po du do
lerius. — Lapkričio 7 dienų 
buvo milžiniškas rubsiuvių su
sirinkimas Ketvirtojo Begi- 
mento rūmuose. Svetainėje til-

tančiai žmonių, bet beveik tiek 
pat da ir gatvėj stovėjo. Unijos 
prezidentas Sidney Hillman pra 
nešė, kiek dabar rubsiuviai gan 
na pakelti mokesties. Mat čia 
nėr kelias dienas tęsėsi dery
bos unijos atstovų su firmų at-

pATRUOTiZMAS
■ Pačėdumip turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATO

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršio—* 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourtk and 

Jackson Sts.
SIOl X CITY, IA.

linai pabaigė. Todėl rubsiuviai 
Įdomaudami rinkosi iš visų pu

išgirdus, kiek unijų atstovai iš
kovojo pinigų darbininkams. 
Ilillmanas pranešė, kad tie, ku
rie da neuždirba 30 dolerių sa
vaitėje, gavo pakelti 25 nuošim
tį, o daugiau uždirbantis —• 20 
nuošimtį; kirpėjai ir prosyto
jai po 5 dolerius daugiau savais 
tėję. Nuo lapkričio 15 dienos 
kirpėjai ir prosytojai kiekvienas 
gaus algos per savaitę 45 dolc-

HOFFMANO 
MOKYKLA

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

Arti Milwaukee Avė.

Moterim irtlyram
Dr. J. 8HANKS
Gydytojas irChnurzis
Jeigu jus hiesi- 
jaučiat gerai 
ateikit
t u m n i*

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
12 W. Madisor/SL

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. <

KENOSHA, WIS. 
“Komunistų” smarkavimas soę 

cialistų prakalbose.
Vietos LSS. 58 kuopa buvo su

rengusi nodėlioj, lapkričio 9 d., 
prakalbas Socialistų svetainėje. 
Kalbėjo d. Kl. Jurgelionis, iš 
Chicagos. Publikos susirinko 
gana skaitlingai. Drg .KI. Jurge
lionis yra geras kalbėtojas ir 
čia jis kalbėjo gerai, gaila tik 
labai, kad vietos taip vadinamie
ji “komunistai” su savo neva 
vadovu ir Sujungus graborium 
iš Chicagos savo staugimais 'ir 
triukšmo kėlimu trukdė kalbė
tojui kalbų. Tatai parodo mūsiš
kių “komunistų” “susipratimo” 
ir išauklėjimo laipsnį. Mat pas 
musų “komunistus” yra taip:
kas didesnis akyplėša, kad 
daugiau išrėkia, tas jų lyderis. 
Todėl visi jie stengiasi už kits 
kilo labiau išreikšti daugiau 
smarkauti, kad tuo budu tarp 
saviškiu vadovu būti. Valio, 
“komunistai”! Triukšmo kėli- 

*“11111 ir akyplėšumu lenkt yni no
kite, vyručiai, sų vyčiais. Tai jū
sų “progresas.” Mes, socialistai, 
pilnai jums tatai pavedame. 
Mes gi patįs ėjome ir eisime rim 
to darbo ir tiesiu keliu prie soci
alizmo ir darbininkų klesos iš
vadavimo iš kapitalizmo vergi
jos. Ir to mes atsieksime ne de
moralizuodami' darbininkus, ne 
skaldydami jų spėkas, o šviesda
mi juos, vienydami, ir vesda
mi neatlaidžių kovų su darbinin
kų klesos išnaudotojais.

— J. Martin.

'OGYVASAI REIKALAS
Rašo Jūsų Laimė

Po laikraščius be j ieškodami 
žinių kartas dar blogesnių ži
nių randame, negu čion šiame 
straipsnyje paduodame. Kuo
met musų žmonės prisilaikys

alsitikimui. Neretai ant vielos 
priklausanti prie kokios drau
gijos, be draugystės mėnesinio 
susirinkimo pašalpą negali gau-

resnėms žinioms pasidalinti.:
1. Tacoma, Washington, rug

sėjo 9 d., 1919 m.
Vieša padėkavonė:—

visam SLA. už suteikimą man 
laike ligos pašalpų, kurių aplai- 
kiatt liepos mėnesyje: $97.50 už 
dvidešimts savaičių ligos. Tai 
yra labai didelė parama laike li
gos mums darbininkams. Aš 
linkiu kožnam lietuviui, kuris 
dar nepriklauso prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, kad nie. 
ko nelaukdamas tuojaus prisira
šytų, netik prie apsaugos, bet 
ir prie pašalpos skyriaus. At
minkime, jog mes nežmonic sa
vo nelaimės, šiandie esam svei
ki, linksmi, einame darban, o 
ar žinome, kad ^vakare galim

Dar kartų tariu širdingų ačiū 
Sus. Liet. Amerikoje ir tiems 
lietuviams, kurie šią organizaci
ja sutvėrė ir tiems, kurie dabar 
jų veda tvarkoje. Linkiu, kad 
ateinančiuose 1920 m. šios mu
sų organizacijos didele atžala iš-

suvis netikėtai. Aš šilų 
iš prityrimo, nes su ma- 
taip atsitiko: išėjau dar-

Likti 
1 kalbu 

nimi
Kreipkitės į NAUJIENAS bair sveikas, o grįžau ligoniu.

2. Terre Haute, Ind. — Ger
biamas sekretoriau, nieldžiu, ši
tų mano padėkavonę palaipinti 
į organą “Tėvynę” ir kilų narių 
bei lietuvių žiniai.

Aš Ona Andriukaitienė, 46 
kp. ŠIA. narė, ištariu širdin- 
giatisį ačiū SLA. už prisiųstus 
man. $39.00, kaipo ligoje pašal
pą. Aš esmi persitikrihusi, kad 
Suš. Liet. Amerikoje yra ge
riausia, teisingiausia organiza
cija, ir nėra didesnio paranka
mo lietuviams prigulėti prie pa
šalpos draugijų, kaip kad Susi
vienijimas. Delio aš iš širdies

Subatomis atdara iki 10.

Padėkavonės Overkotų
Nuotikis

Tai yra 28 Padėkavonės sezonas, kaip Klee Bros, ir Kompa
nija aprūpina overkotais Chicagos suaugusius ir jaunus vy
rus. Per yisą šitą laiką musų biznis tolydžio plėtės Ir Klee’o 
overkotų pareikalavimas šiemet yra didesnis negu būda
vo pirmiaus.

i

Jauniems Vyrams Overkotai
Didelis pareikalavimas vidutinė kaina overkotų bus užganė
dintas musų padėkonės pasiulinimp jauniems vyrams dvi- 
segių diržuotų, ulsteretų ir ankštai prigulusių modelių, pa
dirbtų iš pagarsėjusių Wesnito ir Knit-Knot mate- (h /J 
rijų, grynai vilnonių meltčpų, keršių, vicunu ir tt. 
plynų ir gražių spalvų, po Tt

Overkoty Įvairumas
Chesterfieldiniai, palaidi ir dailieji modeliai, nuo $25 ikį $75 
Jauniems vyrams madingi overkotai su kailio apikaklėmis, 
$50 ir daugiau. Overkotai pamušti Walldbie kailiu ir su Hud- 
soninio ruonio apikaklėmis, $70-

NaujlAisi abiem pusėm segami diržuoti ir stulpuoti 
OlLlldl " stiliai jauniemsiems po $35, $40, $50 ir $60.

Vaikams

K JĮ ji“®* 0
1L. IbąL’ IlS-r lĮLJlilESBSSBSSj

VAIKAMS siutai su dvejomis kelinėmis; dydžiai 7 iki 18; naujos 
juosmeninės siūlės ir diržuoti modeliai; vienų vilnų gelumbės ge
rai nešiojamos rūšies; išpardavimo kaina ftO
subatoj I

Mackinaws ir Overkotai

Dykai vaikams. — Sviediniai, dideli, plaukais iš
kimšti, šikšna aptrauki i; vienas prie vaikų siuto, 
overkoto ųk- maCkinaw — Kurioj nebūk Klee san
krovoj. z

NEPERPUČIAMI ir neperlijami mackii»axvs — Praklingiausi, šil
čiausi žieminiai kotai vaikams; Klee sankrovoj laiko geraiusį padir 
binių; didelis pasirinkimas po $8.45 iki $18.00. Specialiai subatoje 
vaikinus storo vilnonio Mackinaws, kokių.nori' • 4
spalvų ir visokių dydžių 7 iki 18, po <4* t!

OVERKOTAI didleiems vaikams; ilgi; nauji modeliai, $5 iki $35. 
Rusiškieji Overkotai mažiems vaikams nuo 2 iki 10 mot. gražiai mai 
šyli arba žila činčilė; diržai aplinkui, apikakles d* 4 /t 
užsegamos po smakru • ™

TW0 STORES ~| Belmont ftnd Lincoln Avės.Milwaukee and Ashland Avės.

progos išsirašyk, o jeigu abe
joji, tai neimk jokio riziko, bet 
buk tikru, kad laike ligos gau
tumei pašalpą. Atsimink, kad

linkiu visiems lietuviams prigu
lėti.

Pasilieku su pagarba,
46 kp. narė O. Andriukaitienė, savo gyvastį ir savo sveikatą ne

čion perskaitėm tik porų pa
dėk vvovonių nuo narių, b jų cent 
•ran ateina labai daug. Jeigu vi
sas padėkas butų galima lietu
viams parodyti, prisieitų padė
ka vonių laikraštį išleisti. Vienu 
žodžiu, galima pasakyti, kad po-

kaina didelės sumos kožnų die
ną. Per šiuos paskutinius sep
tynis menesius šių metų ligoje 
pašalpų likosi išmokėta $25,000. 
Gal Tamistai, skaitytojau, nepri 
siejo nelaime perkentėti, bei 
jiems, kuriems šita suma prisi-

didesnį vargą, jeigu pašalpos 
>'nebulų gavę. Šis faktas aiškiai 
parodo, kad lietuviams, kaip ir 
litų tautų žmonėms, apsauga 
laike mirties ir pašalpa laike li- 
$os yra būtinai reikalinga, nes 
•lietuviai taip lygiai serga, kaip 
ir kitų tautų žmouės. Jeigu 
Tamsta žinai, kad tavo kaimy
nių išliko nelaime, liga, ar pamis- 
•jinai, kad ir Tamsią kuomet 
įnors tas pats gali išlikti? Jei- 
;gu neabejoji ir neturi apsaugo
jęs savęs Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, tai prie pirmos

Ii tikras, kad atsilikus nelaimei, 
tikrai žinotum, jog tau pačiam 
ir šeimynai jokis skurdas negrę 
šia. Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje priima vyrus, moteris 
ir vaikus nųti 2 melų amžiaus 
iki 50 melų; duoda prisirašiu
siems pomirtinės $150.00, $300.- 
00, $600.00 ir $1,000. Taipgi 
moka ligoje pašelpų $6.00, $9.- 
00, ir $12.00 į savaitę.

Jeigu priklausai, tai ir pakal- 
bink savo kaimynus, draugus, 
pažįstamus. Jeigu .dar nepri
klausai, tai kreipkis prie vieti
nes kuopos viršininkų, kaip tai 
sekretoriaus, o ypatingai prie or 
sekreitoriaus, pirmininko, iždi
ninko, o ypaligai pire organika- 
toriaus. Jie Tamstai suteiks 
pilnas informacijas, nurodyda
mi, kaip galima prisirašyti. Jei 
gu nėra kuopos, lai kreipkis tie
siai į Centrą, ten Tamsiai duos 
pilnas informacijas ir Tamsta 
gausi įgaliojimus sutvėrimui 
naujos liuopos. Rašyk šiuo ad
resu :
Lithuftnian Alliance of America 
307 W. 30 St., New York, N. Y.

Didžiausias Išpardavimas
Kokis kada buvo.

Didžiausi pigumai Chicagoje

Dešimts lietuvių pardavėjų patarnaus jums.

The Peoples Store
11201-3-5-7 Michigan Ave> Roselgnd-Chicago.

PARbAVhlŲI Į)ViĘJŲ GtVĘN1MŲ"

MŪRINIS NAMAS. 5 JR S KAMBARIU FLATAS. 
.ELEKTROS ŠVIESA IR GAZO ŠVIESA; SKLEPAS. 
TURI BŪTI PARDUOTA TUMIAU LARAI PIGIA 
KAINA. VIETA ERIGHTON PARKE, NETOLI NUO 
crane Dirbtuvių-, atdara kožna diena ir 
NEDĖLDIENIAIS.

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

TE“ "-----------
NUE, 
LĘY 5153



Angliakasių 
streikas.

“Atšaukite streiką, tada pra
dėsime derybas; streikas nelega
lia.” Taip gieda anglies karaliai 
kapitalistų spaudo], žinoma, 
valdžia parodė jiems savo mie- 
laširdystę — išdavė drausmę 
(injuction), kuri paliečia 81 
mainerių unijų narius, Naciona- 
lis ir Valstijų Pildomuosius Ko
mitetus ir galop, penkiolikos mi- 
lionų dolerių fondą. Vadinas, vi
sos organizacijos Pildomajam 
Komitetui, kurį išrinko organi
zacijos nariai teisotu keliu, liko 
užimta burna; organizacijos fon 
das, kurį sudėjo nariai legaliu 
keliu, liko užrakytas. Tatai pa
daryta todėl, kad unijos virsimu

pavasarį. Mat, rudenį reikia 
daugiau anglies, tai ir anglių 
karalius lengvinus prispirti 
skaityties su darbininkų reika
lavimais.

nesako. Jie tvirtina, kad strei
kas esąs “nelegalia” nes karė 
dar “neužbaigta.” Bet faktiškai, 
karė jau pasibaigė. Tatai ang
lių karaliai ir valdžia gerai žino 
Tečiaus jie savo tvirtinimų pa
matuoja tuo, kad Wilsonas dar 
galutinai nepasakęs,: “karė už
baigta.” Žiūrėkite, kiek daug 
svarbos priduodama tiems žod
žiams’

Mes kariavome su Vokietija, 
ar ne taip? Šiandien Vokietijos 
laivai atplaukia į musų prieplau
kas ir veža Europon įvairių pre-

viai sugrįžo iš Francijos. Panai
kinta daug karės patvarkymų ir 
tt. Visa tai aiškiai parodo, kad 
faktiškai karė yra užbaigta.

Tolinus. Unijos viršininkai 
kaltinama už streiko paskelbi
mų. Tie kaltinimai neturi ma
žiausio panūdo. Rugsėjo 9 die
ną* 1919 m., Cleveland, ()., į- 
vyko mainerių unijos (U. M. 
of A.) nacionalč konvencija, ku 
ri tęsėsi ligi rugsėjo 23 dienai. 
Konvencijoj dalyvavo du 
tančiai su viršun} tcisolai

tuks- 
išrin- 
vien-

balsiai užgyrė komiteto paga
mintųjų algų skalę. Be lo, kon
vencija nutarė |xiskelbti lapkri
čio 1 dk'iių, 1919 m., streikų, jei
gu anglių karaliai nesutiks iš
pildyti mainerių reikalavimus. 
Nutarimai pildyti pavesta Na- 
cionaliam ir Vaišijų Pildoma
jam Komitetui. Skelbdama st-rei 
ką, Pildomoji Taryba atliko tik

Todėl reikia kaltinti ne virši- 
\ ninkus, o visą organizacijų, ku

rios iniciativa liko paskelbia

Eikime toliau. “Atšaukite
su jiunis,” ---  sako anglių kara
liai. Bet juk po paskelbimo mu
sų reikalavimų mes dar dirbo
me tris savaites. Buvo padary
ta net trįs derybos. Pirma dery-

delphijoj, antra — spalių 25 
Buffalo, N. Y. trečia — Washin- 
gtone, I). C., kuri tęsėsi ligi strei
ko paskelbimo dienos. Kodėl 
anglių karaliai tada nepasirū
pino išvengti streiko?

Jie, mat mane, kad darbinin
kai juokus provija, todėl neno
rėjo skaityties su jų reikalavi
mais. Priekiam ir valdžia, ma
tymai, prižadėjo jiems paspir
ties. Todėl ir derybos neprive
dė prie nieko gera. Na, o šian
die tie ponai, kurie visai neno
rėjo skaityties su mainerių rei
kalavimais, stoja už tai) kad Pi! 
Komitetas atšauktų streiką i i 
pradėtų su jais derybas vesti.

Kada numeriai sulįs į kasyk
las, tąsyk anglių karaliams bus 
lengviaus su jais apsidirbti: jie 
pradės amžinas derybas, kurios 
duos tokių Jau rezultatų, ko
kius davė pirmosios trįs dery
bos. Jie derėsis, kad darbinin
kai dirbtų ligi kovo 31 dienai, 
1920 metų. Tada šalies galva 
pasakys: “karė užbaigta!” Ži
noma, maineriai galės, jei no
rės streikuoti visą vasarą,
skebaujančios mainos galės ap
rūpinti šalį anglimis.

Kas dcl streiko atšaukimo.

nes
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Kur Jie SusitinkaŠtai

$30 iki $60

— vyras, kuris jieško MADOS
— vyras, kuris perka VERTE

čia yra visokių kilų madų — drabužiai geriausių išrdirbėįų — kiekvienas sezono 
modilis.

Mes žinome, kad kiekvienas gali atrasti čia stebėtinas vertybes drabužiuose, kurie 
tinka jam mada, materija ir gerumu.

Ateik rytoj, tqgul šitie augs-1 o laipsnio drabužiai ir musų žemos augštamiesčio kai
nos jikrina patį vėl, kad “Continental yra tąja vieta, kur randi puikius siutus ir 
overkohis, užčedydamas nuo $5 iki $10”. Rudeninės kainos yra

Mes dar labinus pragarsėsime tarpe vaflių ši rudenį — kada jie mato čia didelę nau
jų eilę drabužių jiems. Jus skaitėte apie šituos drabužius — jie yra nuo Ameri
kos geriausių dirbėju — Kiekvienas drabužis yra madingas, gerai dėvisi, gerai pa
darytas. Atvesk vaikus pasižiūrėti ją.

prisižiūrėk naujoms diržuoloms išvaizdoms — apytaisai, augštiems 
liemenims gražiai nuvesiu išlenkimu iki pečių. Vyrai, kurie, niekuo
met neatrodė gerai senuose abiem pusėm segamuose patirs, kad jie gali 
nesieti šituos pilnu pasitenkinimu.

Vaikų Drabužiai
taip geri kaip ir tėvo

Chicagos didžiausia augštamiesčio drabužių ir čeverykų sankrova.

MHwaokee and Ashland

II f.

z
Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir gim’nem.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas .

SOUTHWEST IRUSI and SAVINGS BANKlietuviais

Lietuvių Valstijinis Bankas

Chicago.35-ta, Archer ir Hoyne Avė.

i gus dagininkus, kovojančius 
"dėl geresnio būvio. — S. B.

•i..<

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Pittsburgh, Pa. — Lapkričio 
dienų policijos nuovadoj prie

sa-
pa- 
gc- 
to-

rodė, rodė ir 
didumo kaip 

paaiškino, kad

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3181) 
rbieagos ofisas: 4515 S. \Vood Si. 
'lik Ket vergą vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

RKR

ČIA sezonas prasidėjo dideliu ir bruzduni budu — dideliu 
mums dideliu tiems, kurie ateina į Continentalį sau 
naujų rudeninių drabužių pirktis. Mumts linksma, kad 

nežiūrint dabartinių kainų ir prekinių sąlygų, šita sankrova 
niekuomet negalėjo geriau išlaikyti savo alsižymėjinio mados 
pravedimu, vertes čiehimu ir patarnavimo nuoširdumu

Pamėgink Naujus Abiem Pusėm 
Segamus Overkotus

Mada ir vertė! čia negali gauti vienos be kitos. 
Vyras, kuris ateina vienos kurios, tuojaus tų pa
mato.
Ir nevisuomet senesnis vyras nusimano apie ge
ras vertybes — arba jaunuolis visuomet turi akis 
atvėręs į madų, šiomis dienomis jiedu ABUDU 
numano VISAS geresniųsias drabužių puses. Mes 
stengiamėsi įtikti jiedviem abiem — ir mes ma
nome jiedvem įtinkame. Būdami Chicagos di
džiausi augštamiesčio čeverykų ir drabužių 
sankrova, žinome, kad mes neklystame taip ma
nydami.

Paimk Metropolitan “L”, arba Mihvaukee Avė, Ashland 

ar Armitage viršutinius karus.

Itegis, J. Lewis nutarė atšaukti 
dreikų. Tai butų didžiausias 
prasižengimas. Viena, jis neiš
pildytų kdnvencijos nutarimo, 
antra, ---  padarytų didžiausios
mindės organizacijoj. Nes lik
tolis mainerių grįš darban, o

Ii. Ir prie ko toki dalykų pa
lelis gali privesti?

rabinai užtaisyti prieš tuos, ku
rie pildys didumos užgirius nu 
tarimus.

Anglių karaliai tatai puikiai 
mato; todėl jie ir reikalauja 
streiko atšaukimo.

Bet tų dalykų turėtų perma
tyti ir unijos viršininkai.

Jeigu musų valdžia tiki į de
mokratijų, tai ji neprivalėtų Inu 
žyli didumos nutarimus.

— Laisvės Mylėtojas.

Lietuviai streiklaužiai skun 
tižia streikininkus.

vo Įdomi byla streikininkų su 
streiklaužiais 
Skundikais buvo streiklaužiai: 
Jurgis Navadelskis ir Dominy
kas Stanelis; jie skundė streiki
ninkus Fortūnatą Čipcrį, jo sū
nų Leoną ir du jo įnamu, kad 
buk pastarieji sudaužę jų na
mus akmenimis ir grūmoję jų 
gyvasčiai.

Pirmiausia*! buvo pašaukta
policija liudyti, kuri buk mačiu- kis drožė viską kaip poterius—

si namų daužymų ir žinanti a- 
pie grūmojimų streiklaužių gy
vasčiai. Policislai ėmė pasako
ti, kad jie matę, kaip baisiai tie 
streiklaužių, namai didžiausiais 
akmenimis sudaužyti, ir jiems 
buvęs parodytas laiškais, kur 
streiklaužiams grumojama gy
vasties atėmimu, jeigu jie nepa
liausią strciklaužiauti.

Pabaigus kamantinėti policis- 
tus, imama kvosti patįis skundi
kai streiklaužiai. Teisėjas klau
sia Navadelsk ienos:

Ar labai sudaužyta jūsų 
trioba, . .

Ne, trioba nesudaužyta, lik 
langas išmuštas. Aš atsikėliau 
rytmety kaip septinta valanda 
ir radau išmuštų geležgaliu toly
gų, atsake Navadelskienė.

O kaip didelis tas gelžgalis 
buvo? klausia teisėjas.

- Didelis, didelis gelžgalis! 
- • tvirtina Navadelskienė.

».-■ Tai koks didumo jis galėjo 
būt? Parodykite rankomis, —( 
kvočia teisėjas.

Navadelskienė 
išrodė, kad toks 
riešutas. Ir dar 
lafigų esą galima ir tokio didu-

Mat vargšai streiklaužiai ir 
poliu,is'tai, styhvorko bosų pri- 
mokinti, melavo tai melavo, tik 
nesusitarę meluoti.

Dar buvo vienas juokingas 
dalykas. Streiklaužiai turjo už 
perkalbetojų (vertėjų) savo dūk 
terj, kokios dešimt ar vienuoli
kos metų mergytę. Tatai kudi- Į

taip, kaip ji namie buvo primo- 
kinta. Viena nioteris tatai ir 
pastebėjo, kad perkalbėtoja dau 
ginti kalba-liudija, negu kvo
čiamasai liudininkas pasako. 
Molina tuojau paaiškino:

- -Gana, žmonele, juk ji taip 
tik kalba, kaip mes namie kal
bėjome!

Policijos (teisėjas skundžia
mųjų nei neklausinėjo; visų by
lų jis atidavė į augštesnįji teis-

tysime vėliau. *
Labai liūdna, matant, kaip iš

naudojamas darbininkas per sa
vo taisomų ir nesusipratimų 
tarnauja stylvorko bosams, kad 
labiau persekiojus savo drau-

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj iv rii rubežių. bet niekur negnvau savo sveikatai pagelbos.

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

S A L U T A R A S
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417. Chicago,

NAUJAS IŠRADIMAS
♦ Tai yra naujos patentuotos gyduo

lės. Jos yra labai geros kornams ir 
karpoms naikinti. Jomi patepęs už 
5 miliutų išimsi korną, be jokio 
skaudėjimo iš pat šaknų, o karpas 
turi tept kelis syk per dienų, kolei 
išnyks. Jos išgytlo kraujo b&gitnt) 

! iš nosies, nuo pučkų, nuo įsipiovi- 
mo ir tt. ° ‘

I 5c duodu 
I patarimus, 
| parduodu.

Su prisiuntimu 27c., o už 
7nis visiems naudingus 

Patarimų gyduoles ne- 
Jas pirksi savo aptie- 

I koj. Pri siųsk Money Orderį arba
3 dešimtukus, štampu nepriimu.

Patarimai: 1) plaukų užlaikymui 
čystai šampūnas ir antiseptikas 25c;
2) nuo dantų skaudėjimo ir apsau- 

i gojimui nuo iškirmijimo, dantis, 
'šepetukas nereikalingas už 15c.; pa
darysi kvortą, puikaus antiseptiko;
3) nuo visokių pučkų ir rudy šla
ku, ant veido 25c.; 4) nuo visokių 
prigimtų karpų 10c.; 5) nuo dvo
kiančių kojų tikras išgydymas 20c., 
25c. ir 30c.; 6) dcl numazgojinio
rankų, išima visokį dortą ir plot
inus iš drabužių 15c.; 7) nuo bla
kių ir tarakonų 10c. ir 25c.; 8) re
ceptas labai geras nuo užkietėjimo 
ir nematinio vidurių, kaina 50c., rei
kia turėti visada.

( Paimk tą adresą, nes daugiau, ne- 
, bus garsinama. Agentai-pardavėjai 
Įsu mano patarimais gauna 10%. Ma
no adresas toks:

WM. MATULIONIS, 
929 Island Avė., Rockford, III.

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

tus .senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramofonus, skripkas, fonstan- 

} tinkas, armonikas, (dubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškite 
per laišką man.

ADEI. A LUKAM
1907 So. Halsted St., Chicago. III.

Telefonas Pullman R56.
DR. P. P. ZALLYS

DANTISTAS
10657 Michigan Ave„ Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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RUBS1UVIAI PROTESTUOJA. 
Reiškia pasitikėjimo savo uni

jos viršininkams ir smerkia 
kapitalistą sumokslininkus 
Seredos vakare, lapkričio 12, 

Cohn and Rissman ir Scotch Wo 
olens dirbtuvių darbininkai-rub- 
siuviai kaip vienu balsu užgyrė 
sekamą rezoliuciją:

“Kadangi tūlos atžagareivis* 
kosios jiegos pasiryžusdos su
triuškinti ir pakrikdyti laisvą
sias, pažangiąsias darbtininkų 

organozacijas.
“Kadangi kapitalistine spau

da varo sensacingą, melagingą 
agitaciją, sakydama, kad musų 
organizacija ir josios viršinin
kus esant lupikais, kyšių ėmė
jais ir panašiai,

‘‘Kadangi musų centralėj bu
veinėj tapo padaryta krata va
dinamųjų tvarkos ir įstatymų 
gynėjų,

‘‘Kadangi mes, Amalgamated 
Clothing Worgers unijos nariai 
šitame jų žygyje matome pasi
ryžimą, turintį tikslo išardyti 
musų organizaciją ir pažeminti 
visuomenės akyse musų išmin
tingus, teisingus ir nuoširdžiai 
veikiančius viršininkus, todėl—

“Tebūnie nutarta., kad mes,

MI ir MIRTIES SU KAKTŲ VfiS 
JADVYGA PEČIUKAITIENB

Mirė lupk r. (Nov.) 11 d., 9:30 vai. 
vakare, 1918 m. Velionė buvo 34 me
tų amžiaus. ( Išgyveno IL m. Ame* 
rikdj, 0 metus buvo ženota, paėjo iš 
Kauno gub„ Tauragės miesto. Po 
tėvais Pautadskaitė. Paliko savo vy 
rų dideliame nuliudime ir 2 dukterį: 
Helenų 7 metų ir Aldonų 8 mėnesių, 
sjratų, be lengvų rankelių. Ir 2 bro 
liūs, 3 seseris Amerikoje; motinų, 3 
brolius >r 1 seserį, Lietuvoje. Ačiū 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalivavimų laidotuvėse. Palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse. Tegul 
jai būna lengva šios šalies žemelė.

JOHN PIECIUKAITIS, 
1315 So. 49th Court, 

Cicero, III.

Išgyveno 11 m. Ame

Tauragės miesto.

VyriškyDrapaily Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepaki 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Fu II dress, 
ir tt. $10.01) ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vali, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1115 So. Halsted St., Chciago.

įsteigta 1907

tuxedo, frock siutai,

Amalgamated Clothing Wor- 
kers unijos nariai, dirbantįs 
Cohn and Rissman ir Scotch 
Woolen Mills dirbtuvėse, savo 
reguliariame dirbtuvės susirin
kime, lapkričio 12. reiškiame 
didžiausio pasitikėjimo savo 
viršininkams ir musų organiza
cijai, ir— I ■ ■wi

; “Tebūnie nutarta, kad mes 
griešlai smerkiame visus tuos 
nesąžiningus asmens, kurie pa
naudojama šitai pagailčtinai pa
dėčiai iššaukti, ir toliau —

“Tebūnie nutarta, kad kopi
jos šitos rezoliucijos butų pa
siųsta visai šios šalies spaudai.”

Pasirašo: Sol. Spivak, Abra
kam Ha f t ir T. Parish.

DARBO PARTIJOS KONVEN
CIJA — CHICAGOJE.

Posėdžiai prasidės lapkričio 22; 
pirma norinti apsidirbt su 

demokratais.
Pirmoji nacionalė Darbo Par

tijos konvencija įvyks Chicago
je - lapkričio 22 dieną. Tai va
kar pranešė Chicagos Darbo Fe
deracijos prezidentas, John Fit- 
zpatrickas. Savo pranešime ji
sai be kita sako, kad vyriausias 
konvencijos uždavinys bus pa
rūpinti platformą sekamai prezi- 
denti rinkimų kampanijai. Da
bartine valdančiosios (demokra
tų) partijos politika darbinin
kai ešą nepatenkinti. Dar dau
giau, tos partijos valdininkai “sa 
vo anarchistiniais pasimojimais 
prieš organizuotus darbininkus” 
parodė, kad darbininkams prieš 
ją (partiją) reikia pasistatyti 
grieštai. ‘‘Mes rengiamės! sug
riauti demokratų partiją pir

miausia” — pasakė Fitzpatrick. 
“Kada mes užbaigsime reikalą 
su demokratų partija, imsime 
atidžion ir republikonus”.

Fitzpatrick sako, kad kon
vencijoj dalyvausią nemažiau 

kaip du tūkstančiai delegatų.

NAUJAS SKANDALAS.

“Toniką” dirbtuvė — bravoras.
“Sausoji” Chicaga turi nau

ją skandalėlį. Vakar naktį poli
cija padarė kratą vienoje paten- 
tuoilty “tonikų” dirbtuvėje ant 
Cottage Grove gatves ir surado 
kad vietoj tonikų ten daroma 
degtine. Sakoma, kad visos 
puošniosios didmiesčio kafete- 
rijos darydavusios su kompani
ja biznį, taipgi pirkusius josios 
pagamintus “tonikus”.

Sąryšyj su tuo areštuota ke
turi žmones, pats “tonikų” kom- 

Ipanijos prezidentas ir trįs agen
tai. Du areštuotieji, sako, jau 
prisipažinę.

ARBUOJA POLICIJOS DEPĄ IT 
TAMENTĄ

Sako, policistai neatlieka savo 
✓ pareigą.

Policijos departamente nauja 
didelė negerovė. Viešo Tarnavi
mo komisija nusitarė perarbuo- 
li visus to departamento narius 
— policistus. Tai dėl to, kad jie 
savo pareigų neatlieką. Chica- 
goj plėšinių ir apgavysčių skai
čius netik nemažėja, bet tolyd
žio darosi stačiai nepakenčia
mu. Ir visa tai dažnai jvykąta da 
gi — policijos panosėje. Bet... 
Yra ir tokių atsitikimų, kur 
prieš statymus nusižengia ir pa
lįs tvarkos dabotojai.

Viešo Tarnavimo komisijla

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lua. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
and Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOLTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS

Ji,-■

Um-m-m! 
It’sGood!

I Saugokite Savo Akis

Teisingai pritaikytais akiniais^
$•> a « a 4 1 r a. M JC ■ I IZ 1 ■ —

I\O**ZA *®e£;zl

DUOK savo vaikams ir mergaitėms gerą, stiprų ir 
sveiką maistą. Užtepk jiems ant duonos Wilso-

110 užtikrinto oleomargaltlino-taukasviesčio. Ja'me 
yra rįcbųs inivisliniai elementai ir jį taip mėgsta veik
lus vaikas. Gausi paviršių kvapsnis, gardus, paten
kinantis skonis — produktas, kuris parodo, kad ja
me yra ypatybė verta musų užtikrinto lėbelio ir pa
remia musų garantiją, kad pinigai bus sugrąžinti.

KLAUSK savo sankrovininko‘ Wilsono užtikrinto 
oleomargarino; vartok jį virimui, duok jį stalam 

Jis yra padirbtas tokioj švarioj sviestimžj, kokia tik 
gal būti. Jis padirbtas pagal nni^ą maisti lių produktų 
tiekimo normą sulig pagarba. Jus busite vieninteliu 
sprendėju jo gerumo. Jei dėl kokios‘nors priežas
ties jis neatrodytų jums grynu, sveiku, ekonominiu 
maistu, tai ant kiekvieno pakelio yra musų pasiža
dėjimas “grąžiname pinigus“.

*3tuoiTuyik <ju<vianie«*

Ashland Avė
išimai. • r. ,

9227 Baltimore Avė.. 1257 Oakdale Avė.

nutarė “visa tam padaryti galą”. 
Dabar ji pradėjo arbUoti detek- 
tivų biuro narius-detektivus. 
Biuro viršininkui Mooney įsa
kyta išduoti pilną atskaitą iš 
savo “pavaldinių” (detektivų) 
veikimo. Sekamą savaitę ji ims 
nagan visus policijos nuovadu 
kapitonus. Po to, surinkus ganū
nai faktą, komisija reikalaus va 
rantų ir trauks tieson neraugino 
sius tvarkos ir įstatymų dabo
tojus.

VARŽYS SUSIRINKIMUS.
“Raudonąją” susirinkimai busią 

Neleistini.
Justicijos depar^mento vir

šininkas Chicagoje, Edward J. 
Brennan, sako, gavęs paliepimo 
atidžiai sekti Chicagos “raudo-

kad pranroniečių ir visų kitu 
organizacijų, skelbiančių revo
liuciją ir nuvertimą esamosios 
valdžios susirinkimai busią ati
džiai sekami ir, galbūt, draudžia 
mi. Pats departamento viršinin
kas apie lokį įsakymą neprisime 
na, bet savo agentams esąs įsa 
kęs priešvaldinių mitingų nebe- 
pakęsti ir prie pirmo “raudonų
jų” pasistatymo — areštuoti 
juos.

ATŽAGAREIVIAI LAIMĖJO, 
Chadsey atgavd savo džiabą.
Loebo sėbrai laimėjo. Chica

gos mokyklų superintendentu ir 
vėl patapo “senas geras Loebo 
draugas”, Chadsey. Dabartinis 
mokyklų superintendentas Mor- 
tenson turi pasitraukti. Šitaip 
nusprendė apeliacijos kortas. 
Manoma dečiauls, kad Loebo 
kompanijos viltįs neįsikunys: 
mokyklų taryba, kuri praeitą ge
gužes menesį Chadscy’ą buvo 
atstačiusi, dabar padarysianti 
taip, kad jis pats turėsiąs pasi
traukti. i

Geresni Sausainiai Geriaus Padaryti.

Oyster

— neatsivalgomai gardus, tinkami priedai skanioms 
sriuboms garuojantiems gardiems viralams.
— kepti virtuvėje tokioj švarioj, kurios ir rūpestin
goji olande Šeimininkė užvydėtų.
— mašina suvynioti į trejis apsaugojamus apvalkalus, 
kurie uždaro visų tų gerumą, su kuriuo jie padaryti ir 
pastato juos ant stalo su visai tik-ką iŠ pečiaus išimtų 
kvapsnimi.

Vyniota 
mašinomis.

Pas savo sankrovini’nkų

Sawyer Biscuit Company
Tel. Haymarket 5160

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- /Tv A II-
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. rA. 11
Atneškite arba atsiųskite į / r p G A IT V TAT m
Atdara kasdien nuo 9—6 **• oAdkrlUillYl čL VU.
Ularnlnkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
tr Subalomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

Rttsižkos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th ST.
Artį St. Louis Avė. 

CHICAGO, in.

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi
cagoje. Gydo galvos skaudėjimų, 
akių skaudėjimų, Reumatizmų, Pa
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dvkai.

VALANDOS:
Nuo 9 iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 
9 iki 6 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

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 1b.
‘•■rr—------ -*--- -.. n i i -

Pranešimai
Ateities žhedo draugijėlės lekcijos 

lietuvių kalbos ir rašybos bus pėt- 
uyčioj, lapkričio 14 d. 5:30 vai. va
kare Mark Wliite Sųuare parko svet. 
prie Halsted ir 30 gatvių. Mokyto
ja W. Ivanauskaitė., Visi ateities 
žiedo nariai kviečiami lankytis ant 
lekcijų; nepriklausantis ateikite pri
sirašyti. — Komisija.

So. Chicago, III. — Susiv. Ameri
koj liet, kareiviai rengia dideles pra 
kalbas nedėlioj, lapkričio 16, B. Ku
činsko svetainėj 8756 Houston Avė. 
Visus kviečiame atsilankyti.

— Valdyba.

Bose!and. — LMPS. 67 kp. rengia 
I prel.ekeifg.is Jfiedėlioj, .lapkričio 16, 
.Socialistų svetainėj, 11100 Mtchigan 
Avė. Pradžia 2 v. po pietų. Pre- 
lekciją skaitys Dr. A. Montvidas teu 
ma: Sveikata. Dainuos vaikų draugi
jėlės, Ateities žiedo choras. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Brighton Park. —- Draugystės Bro 
liškos Pažinties mėnesinis susirin
kimas bus suimtoj, lapkričio 15, kaip 
8 v. v. svetainėje 4500 So. Tahnan 
Avė. Visi nariai prašomi atvyki 
laiku. * — Valdyba. »

(SekOspnt 8-lo puslp.)

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

Gydymas visą akių, ausų no
sies y- gerkles hgų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais Ir pGtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš^Platt’o aptiekos I 
t Temykite į mino parašą. » 

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

■

Dr. A. R. Blumenbial

AKIŲ SPECIALISTAS ’ 
f minuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieuą 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gernt lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

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

Ofisas tr LnbaratoriJa: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

»......................... ..... ■ ■■■■■■■■ ■ —

Telephone Yards 5032

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

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

■l—HII 11 M BU IIIIIIIM     l 1.1II UI
Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago

Telephone Haymarket 2544 ,

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvos 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 1G0. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. s
332c So. Halsted St.. Chicago. ■

ItaBBaoBaBamaai"—tmYr- į-Th n ~ai—~ f m a i   .natJiurBuJ^
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Roseland. Lietuvių
i Statymo Korpo- 

kasierių. Šėrų pardavėjų ir 
. komisijos susirinkimas į- 
>atoje, lupki

L. M. Dr-ja Apšvietos. Virimo lek
cija bus kas ketvergą Mark VVhitc 
Scpiare .30 ir S. Halsted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komltetes.
Pradžia kaip

sirinkime meldžiami priduot kvitų 
knygeles. — A. Grebelis.

Jaunų Lietuvių Am. Tauti.-ko kliu
bo statymo veikalo Litvomanai re
peticija įvyks ryto, lapkr. 15, Mark
\Vhite Sųuare parko svetainėj, prie 
29 ir Halsted gatvių. Visi lošėjai 
prašomi atvykt laiku.

— Komitetai

Lietuvių Moterų Paš. kliubo susi
rinkimas bus nedėlioj, lapkr. 16, 
kaip 2 vai. po pietų Mark \Vhite 
S(|uare’ parko svetainėj (inžinrui-j

Chicagos Lietuvių Vyry Choras 
stalo keturių veiksmų dramų —“Be
darbė”. Vakaras jvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagoa L. V. Choras

Pa j ieškojimai
AŠMENV .1 IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Andriaus

myj). Nariai ir norintįs įstoti IPfrainio paeina iš Suvalkų gub., 
draugiją prašomi atsilankyti laiku. Naumiesčio apskr., Plokščių parap.,

—Pirm. E. Juzaitienė.

REIKIA DARBININKŲ I REIKTA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
moterųMOTERŲ VYRŲ VYRŲ

, C h i c,a,g,o

NAMAI-ŽEME

JUOSTELIŲ DIRBĖJŲ

dai li iršituose prekių skyriuose:

birtas 
mūrinis 

pu. 2238 
Atklausk

PBEKIŲ
ir
SIUNTIMO SKYBIUOSE.

put- 
ran- 

Atsi-

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

17 iki 25 metų amžiaus

VAIKŲ 
ir 
JAUNŲ VYBŲ

Mes turime vietas merginoms ir 
moterims, kurios nori išmokti 
bo

Patyrusių: nuolat darbas; geriau
sios darbo apyslovos; puikiausia 
ateitis geram žmogui.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 gražus namai, 

kloj vietoj, labai pigiai . Neša 
dos j metus $600 su viršum, 
aiikit urnai, nes turiu išvažiuoti į 

farmą, 3204 So. Emerald Avė.

Parduodama nekrutamas 
Westsidčj — trijų a ilgšių 
namas — gerame stovvje 
\V. 21 St. Kaina $6500. 
vakarais pas

Chas. \V. Remnert, 
2701 \V. 22 PI.

Jam n nu MoteraŽaisli)
Vaistų
čcverykų
Pančiakų
Auksinių daiktų
Sidabrinių daiktų
Baltinių
Nėrinių, karbatkų ir kitų prekių 

skyriuose.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metgi 
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 išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wls. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perims 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
oielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rnnkumais dėl farmerių. 
keltai visur geri, kad ir 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti 
pigiai, linksmoj vietoj 
vųjų.

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

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

Prie darbo musų prekių ir siun
timo skyriuose. Pakavimas, vynio
jimas ir sudėjimas musų koslume- 
riu užsisakytų daiktų. Svėrimas 
pačtinio užsisakymo pakelių ir lt.

sLENGVAS RENKAMAS DARBAS, 
GEBA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GEBA UŽDARIU 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Fedleral SBžgini 
System Electiriic

212 N. DISPI.AINES STREET

Tlhie House of 
Kupipenhejimeir 
Polk St. and Karlow Avė.

(netoli Crawford Avė.)

Pirmiau gyveno 
Mich. Turiu svarbų rei 

Jis pats arba kas žinote, mel
Vonišklų kaimo. 
Detroite,

Nedėlioj, lapkričio 16, Educatio-I .
nal Alliance svetainėj 124.3 N. \Vood GZJU pranešti adiesu. 
St. rengiama 
tinkintas, 
vakare, 
i inkčjai, 
kininkai 
ti.

Frank Treinis,
7 N. Wood St., Chicago, III.didelis masinis susi-i 

Pradž’a kaip 7:30 vai.
^(Mojai^pumlSąi? ITjleškau savo brolio Juozapo 
ir kiti prašomi i
— A. D. F. lokalas 16858

nujiu, n u
atsilanky-• Vazmaus, Kauno gub., teisių pay.

I SS. .37 kp. mėnesinis susirinki
mas ’vvks 
10:30 vai. 
nėj, 1843 So. Halsted 
Imtinai atsilankykite.

nedėlioję, lapkričio 16, 
ry te. Malinausko svetai- 

'4. Draugai! 
nes turimo.

16,d.. 10 v. rvle. M.

.‘i nariai
kyli

malonėkite bntiri’ nt-il.in
— Valdyba.

Varnių parap., Miežainiu sod.; turiu 
labai svarbų reikalą. Atsišaukit ad
resu:

Miss N. M.irciana, 
. 107 SI., Boseland, III.

Pajieškau savo dėdžių Antano 
Jono ViČių, apie tris metai at- 

, i pnl Antanas gyveno AVestvillCj, III, o 
*'as* [.Jonas Gliicagoje. Taipgi yra Chica- 

goje daug mano paijstumŲ, visų kas 
mane žino, meldžiu atsiliepti. Aš 
tik ką pribuvau iš ('anados ir pači 
nu Iš Lietuvos iš Kauno rčd., Rasei
nių pav., šilelio parup., Lentinės 

. vie įsėdijos. Meldžiu atsiliepti šiuo 
i adresu: John Žigaitis, 11010 Indiana

. . , ~.s Avė., Roseland-Chicago, III.kp. moterų choro repe!t-( 
nedėPnl hnkričin '9.[ 
po pietų Mark V.’tute 
ko svetainėj. Visos dai-. 

nininkčs prašomos atvykti laiku.
— Komitetą*.

ks

Roacland. LMPS. 25 kp. rengia 
teatra. koncertą ir balių nedėlioj,’ 
lapkričio 16 d., K. of P. svetainėj, 
110.37 Michigan Avė. Pradžia ly
rai 7:00 vai. vak. Visi kviečiami 
atsilankyti Į ši vakarą.

Pajieškau savo tikro brolio IflK- 
zapo Če kimšk lo, 2 metai atgal išva
žiavo j Minneapolį, Minu. Jam yra 
svarbi žinia iŠ Lietuvos. Jis pats, 
:»r kas žino apie jį {įrašau duoti ži
nia Petras Cbekauskis, .3143 W. .37 
PI.. < hieag*. III.

Pajieškau Julijono ir Stanislavo 
černauskių, paeina iš Sarakiškių so- 
• l'Hi. Šiaulių pav<, pirmiau gyveno 
Town of l.ake. Jie i»«ts ar kas ki

Užsisakymams dėti 
Užsisakymams žymėti 
Prekėms peržiūrėti 
Pakeliams vynioti

Gern mokestis pradžiai. Prityru
sioms darbin’nkams moknrnn pagal 
mokėjimą. Proga pakėlimui.

Gera mokestis pradžiai. Puiki pro 
ga pakėlimui. Pastovios vietos.

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subato
mis iki pietų.

Homan Art hington St.

Sewrs Roebuck
(Ui U U 'UI' o

Valandos 8:00 iki 4:45. Subato
mis iki pietų.

Homan Avė. ir ArthinRton St. MERGINU
Prie lengvo darbo, sudėstymas 

automobilių lempų. $1.3.50 pra
džiai.

Atsišaukti
Howe Lamp and Mfg. Co., 

115 E. Ontario St.

PARDAVĖJŲ

VYKŲ Taip-gi ir blogiausiam

L. T. Dr. Vienybės susirinkimas 
įvyks subatos vakare, 15 d. lapkri
čio, paprastoj svetainėj. \ isi na- 

’omi ateit, nes \ra svarbių 
tarimui. Rašt. J. Siatkevičiareikalų

rubato j
1). un’jo < susirinkimas ;

tas tcik.is di'uti atuią adresu:
V Pravolavski,

' 190.3 W. 21 SI., Chicago, III

Pajiečkau Povvlo Genio, girdėjau, 
kad jis gyveno Clevelande. ()hio; tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu pra
nešti adresu:

Andrius Katiliunas.
G34 W. 181h St., Chicago, III.

' Pajieškau dėdės Jurgio Miltenio, 
į Kauno gub., Valantos parap., Gihižių 
i ka*>no, turiu svarbų reikalą.

L. K. S. 4 kp. mišraus choro dilini-“dresu:
ninkai ir dainininkes malonėkit vi-1' V^’riiv
si alsi’ank'H ’ Sus. liet Soc. Dain..211 I«enn S1- Sloux City.

sled Si. Draugai 
kirtu laiku.

Atsi-

Iowa.
1mo apskričio mišraus choro gene- 
Tali’kn repeticiją, kuri |vvks nedS- 
lioj, 16 lapkričio, 1
Mildos svetainėje, 3138 So. Halsted 
St. — Org. A. Cheplinskienė.

Ate? les ž'cdo draugi j 5lė'. dainų h 
ismi'j repetiejia įvyks nedėtu j, 

10 vai. rvle Fell"W.
W. 33 PI. Mokytojas 

Vietos ir apielinkės 
berniukai kviečiami 

Kurie dar ne
ateikite prisirašyti.

— Komisija.

Pajieškau Felikso Klenauskio, pa- 
, Jltavėnų 

senai gyveno 
dabar rodos gyvena 
Malonėkite atsišauk- 

Yra jums

e*na iš Raseinių a|>skr., 
I misstello. Nelabai

Į Clneapo, U).,
jRo kfnrd, III.

i-'H laišku arba yuetiškai.
iš Lietuvos svarbi naujiena.

lapkričio 16 d. 
ship svet.. 831 
— d. Manelis, 
mergaitės ir 
skaitlingai dalyvauti, 
priklausote

Vincentas Sabalevvskis, 
46'.) So. Paulina St., Chicago, III.

50 MERGINU, jaunesnių kaip 16 
metų; $12 į savaitę pradžiai ir bo- 
humu; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui djkai, pasto
tus dalbas

RLMP HAIR PIN COMPANY
19 iŠ f raine Avė., kauip. 2U-lus

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus įdomaus dar
bo musų popierinių skrynelių dirb
tuvėje, tegalimų dirbtuvėje 
ninės popieros fabrike.

Gera alga pradžiai 
Puiki proga pakėlimui.

ir sieni-

& CO.
SubaW

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:90 iki 4:45. 

mis iki pietų.
Reman Avė. lt Arthinjten St.

ra

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge- 
mokestis.

LEONARD SEEI) CO., 
228 W. Kedzie St.

Mes reikalaujame šešių švarios iš
vaizdos pardavėjų, kurie yra gerai 
apsipažinę su miestu, .šitokiam žmo 
gui aš užtikrinu daugiau negu $35 į 
savaitę tąja išlyga, kad jis parodis 
man jog jis gali užimti mano siu 
lomą vietą. Ateik pats 
ryto iki 2 vai. po pietų: 
vai. vak. Room 312, 81 
St., klausk p. Valančius.

nuo 9 vai. 
nuo 7 iki 9 
E. Madison

MERGINŲ

Baltinimui sviesto. Gera mokės 
lis, malonus darbas. Puikios apysto 
VOS. •

Atsišaukit liejau.

Dviejų sargų, 52 ir 55c. į valandą. 
Račių ir karpenterių pagelbininkų 
-- 55c. ir 65c. j vai. Vidui. Nuola
tinis darbas. Pečkuriu i? nagetbi- 
ninkų — 45c ir 52c i vai. Mašinis
tų ir nagelbininkų —« 50c ir 75c į 
vai. Bučcrių ir pagelbininkų. .lani- 
torių, naktinių arba dieninių—$140 
i mėnesi. Plieno nušveitėji/ ir pa- 
lišiotojų, blėkininkų. Senyvų žmo
nių prie lengvo darbo — 2 sargai, 
$85 Į mėn. gali būti kad ir raiši. Ge
ras vyras su karnenterio instrumen
tais 50c — 55c j vai. Prie kilties 
darbo 60c i vai.’ ruimas ir pragyve
nimas. Pagelbininkų į mašinšapę 
15c ir 50c Į vai. Vyro trumpam die
nos darbui.

MOTERŲ
Moteries valymui ofisų 8:30 ryto 

iki 5:30 vak. 6 ryto iki 12 dieną; 
nuo 9 ryto iki .3 v. po piel. Siu- 
v‘ nių mašinų operatorių 45c. i vai. 
Merginu 14 m. ir senesnių prie ofi
so darbo. Naktinių indų plovėjų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir \Vcst 

pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

gerų farmą 
ir tarp su

mums 
ipadsurytn Jos 

tuurtiimgafisl

NUCOA BU'ITER CO., 
28th and Kjlbourn Avė.

—------

$13.(M) 
nereikia dirbti nedėldie

SIUVĖJŲ, SIUVĖJŲ

Reikia .3 indų plovėjų, 
savaitę 
niais.

DAN J.iCAHILL 
4153 So. llHlstęd St. 

Krautvės frontas pataisytas.
Eikit vidun.1

Geriausia mokestis mokantiems 
rankoves sinti prie kotu ir overko- 
tų. čia yra nuolatinis darbus jums 
prie dienos šviesos1 musų dirbtuvėj.

VAIKINŲ
šešiolikos metų ir senesnių prie 

darbo dantistų ofise frie instru
mentų.

UNITED DENTAL CO., 
4824-26 W. 25th St.;

Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
tt

LMPS. 9 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, lapkričio 151 
d.. 8 vai. vak., Fellowship svet. 831Į 
\V. 3.3 PI. r“ ‘ *
lite atsilank\ti, nes yra labai svar
bus reikalas. Taipgi rinkimai vir
šininkių Į L. M. P, S. centro įstai-• 
gas. — Sekretorė.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
Vedusi pora pajieško apšildomo 

kambario, North pusėje arba kitur. 
Meldžiam pranešti Naujienų ofisan, 
pažymėdami Num. 3.

Reikalingos moteris ant siuvamų 
elektrikinių mašinų. Atsišaukti 
Raymon, 8948 Just i n Avė.

Reikia patyrusios moters skudu
rams skirstyti.

Sandler Young Co., 
1822 \V. 14 St., Chicago.

... . ; Pajieškau kambario prie laisvų
Y'S?.S ( n'U ./It žmonių Brigbton Parke ir kad man 

... ... pe anytų Talpą, nes aš esu nevedęs, 
už Raikau švariai ir lavinuos dai
nuoti. Kurie sutinkate, meldžiu 
tu- Jaus atsišaukti laišku i Naujienai 
pa lfdami Num. 21.

MERGINŲ

VYRŲ
——.

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

Tlhe IHtounse ©I 
IKiHjpjpeimlhieiimeB’ 

Polk St. and Karlow Avė.
(netoli Cravvford Avė.)

Didelė aplama ir retailinė valgo
mų daiktų sistema pageidauja par
davėjų vyrų ir moterų. Gera 
kestis. Atsišaukti

1809-13 So. Loomis St. kertė 
Island Avė.

nio-

Blue

darblnin- 
mažiaus 
Kreiptis

jo Rnle’io susirinkimas įvyks nėt'-.v 
č»oj. ’apkr. 14. 7:30 v. v., J. S’am'i 
l o svet.. 205 Ė. 1151h St. V»si na 
riai prašomi susirinkti.

— S. Telkanis, pirm.

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

lengvam dirbtuvės darbui. Ne
reikia jokio patyrimo $13 į savaitę 
predžtRi darbo. Nuolatinis dar
bas. Atsišaukit ant 5 augšto (floro) 
Kampas St. C’air ir Illinois gatvės.

SAMUFL CUPPLFS 
F.NVELOPE COMPANY.

VYRŲ reikalauji — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street.

PA.IIFSKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kepti 
baltą ir juodą duoną; geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
nn. $651 Beltimore Avė. South Ghi- 
cago, III. Tel. So. Chica&o 1194.

P’r-nyn Mišraus choro dainininkai 
ir dalnin:nk*s, malonėkit susirinkti, 
snbatcj, 15 d. tankr., 6 vai. vakare i 
Knygyno svet. 1822 VVabansia Avė. 
Iš ten

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite pa. 62®2 Har- 
per Avė. 3 pagyvenimas iš užpakalio

REIKALAUJA DRAPERIJŲ
SIUVĖJŲ

Atsišaukti pas
MANDEL BROS.

14 augštas

Rnb 
motin’

no svet.
važiuosime j Cicero.

— Valdyba.

iii’ ių Unllofl 269 r’-vrirMs * us 
i susirinkimas bos subatoj.

st. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
dar nenridavėt antrašus, tai 
-uslrin^hne būtinai pasiru-

pjnl.it juns prid’tot.
*. Ig. Žilinskas, Rn*t..
v 2.351 Custer St.

Susi'’. Ulet. Soc. Dain. 1-mo ap- 
skr’čio mišraus choro grnerališka 
• epellcija npdėlioje. 16 d. lap
kričio 1 ’ •*.♦) vai. iš rvto Mildos c.ve- 
ta'<*i 313H So. li,i‘‘*('d St. Visi 
mišrus (horai prigulintieji prie S. 
L. S. D. A - apskričio, -turit? būti, 
nes dainų turime nauju susimokinti. 
Ta! visi bukite laiku, kad nereiktų 
vieniem antrų laukti.

— Org. J. Urbonai.

J SS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. lapkr. 16, 10 vai. iš ryto 
University of Chicago Sctllement 
461’0 Gross Avė. Draugai malonėki
te la»ku pribūti, nes turime, daug 
svarbiu reikalų aptarti. Taipgi ir 
delegatus išrinkti Į busiančia VIII 
Rajono Konferenciją. Kviečiame ir 
♦ uos draugus, kurie paskutiniu lai
ku Tieholnnkė susirinkimų, bet vra 
ištikimi socializmo principams. Ma
lonėkite ateiti ir dirbti vėl išnaujo 
dėl saciaHstų partijos labo.

— Nutarimų Rašt. D. Motu?.
Draugijų Atidai. — Draugijos ir 

k’iuhai jau dabar nutarkite apie pik 
nink” rengimą ir pasirinkite die
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žą I ynns ir turiu d'i Puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
ncpasiinačius su manim.

— Ge®. M. Chernauskaa.

SIUNTIMO SKYRIUS. OPERATORIŲ—-MERROW

REIKALAUJA
dirbančioje 

vietos.

IR
MOTERŲ

Aptraukimu ir unijinių specialių 
kraštų siuvėju, pajįeginėmis maši
nomis. Puikios darbo sąlygos $15 
iki

Puikios darbo sąlygos $15 
$20 pradžiai ir bonusai.

TUOS E. WTLSON & CO
1422, W. Randolph St.

DARBININKŲ
TBOKININKŲ

VEBAUZININKŲ 
PAKUOTŲJŲ

20 darbininkų moli 
dirbtuvėje. Pastovios 
ros darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA
W. Itith St. & 52nd Avė.

COTTA

Ge

Reikalingas darbininkas prie bal- 
nojamų a¥klių: darbas ant visados. 
Mokestis $100 į mėnesį.

Stockmen Saddle Horse Livery, 
4129 Emorald Avė., Chicago, 111.

Phone Yards 1076

160 akrų farma geriausia ir der
lingiausia žemė, Illinois valstijoj; 
žemė visa išdirbta ir visa gerai ap
tverta, su gerais budinkais, netoli 
nuo puikaus miesto, prie 2jų gelžke- 
lių ir kitokių visokių parankumų. 
Parsiduoda po 60 dolerių už akrą. 
Kur yra verta visada 'dieną ir naktį 
po $125 už akrą.

Nepraleiskite progos, nes bus par
duota tuojaus. Atsišaukite pas

S. Slonksnis,
3357 So. Halsted St., Chicago, III.

60 akrų farma labai puikioj vietoj 
su gerais budinkais, puikus sodas, 
su 2 šaltiniais, gero, sveiko vandens; 
labai derlinga Žemė, netoli nuo mie
sto, geri keliai ir kiti visokie paran- 
kumai. Kas atsišauks pirmas, nu
pirks visai pigiai.

Nepraleiskite progos, nes dabar y_ 
ra geriausis laikas pirkti farmas.

Mes turime farmų visokio didu
mo kokios kas norėtų pirkti, arba 
mainyti ant namo ir už kožną priei
nama kainą. Kreipkitės pas

S. Slonksnis,
.3357 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

Parduodama 6 ruimų namelis pn.
.3726 Lowe Ąve 
raine stovyje, 
parduos pigiai — $1800.

Atsišauk pn. 3238 So. Halsted St.

elektros šviesa; ne
naujai maliavotas;

Parsiduoda bučernė ir grosernC, 
apielinkė apgyventa lietuvių; biznis 
išdirbtas per devynis metus; prie
žastis pardavimo — turiu du bizniu, 
negaliu abiejų užlaikyti; turiu grei
tu laiku parduoti.

1618 So. Union Avcnue.

Parsiduoda grosernė labai pigiai, 
lietuvių apgyventoj vietoj; išrenduo- 
sim pigiai 4 ruimus pagyvenimui. 
Kas norit gerą biznį, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 Parnell Avė., CJii- 
cago, III.

MOKYKLOS

Parsiduoda grosernC, maišytų tau
tų apgyventoj vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti nirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 2958 So. Lowe Avė.

'•< rox vietos dabar siūloma 
giuoms ir moterims, kurios nori iš- 
m»*kti darbo reikalaujamo musų 
šimtinio skyriuje. Darbas suside
da iš vvnlojimo ir raišiojimo pun
du svčrimo pakelių ir užsisakymų 
ir It.

mrr- Pastovios vietos. Gera mokesti, 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

VAIKU

16 iki 18 melų amžiaus.

Gera mokesnis pradžiai. Puik’r 
nrnęa oakėlimui.

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. 
mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington

MERGINŲ — Prie lengvo darbo 
dirbtuvėje, prityrimas nereikalin
gas, $15 pradžiai, pastovus darbas. 
Valandos 7:45 iki 5.00. Subatomis 
iki 12 vai.

CHICAGO MINIATURE LAMP 
WORKS 

652 \V. Lake Street 
2 lubos

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato 

mis iki pietų.
Homan Are. & Arthington St.

Prie darbo musų raštininių 
rių ofisuose, abelno ofiso darbo.

sky

Gera mokestis pradžiai, puiki pro
ga pakėlimui vaikams jieškanliem 
pastovaus darbo.

Subato-

St.

dėlREIKIA mnteni ir merginų 
nyvn dirbtuvės darbo. Gera mok**'

• ls. djirhn<j ant visados. Atsišaukti 
N’ATjnNAL LEAD CO.

\V. 1«th St.. Chicago. III.

RETKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestisv 

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

merg<\ų

Dirbtuvės darbui; $14 i savaitę 
kuomet mokinasi. Nuo štukų dar
bas $17 iki $20 į savaitę.

American Tnsulated Wlre and 
Cable Co..

954 W. 21st St.

MERGINŲ
Moglin darbininkių. Rankomis 

nrosytohi, nereikia patvrimo; svei
kas darbas: geros apystovos.

RROOKS LAUNDRY C()..
p,. . Kast Avė. and North Blvd.,
Cnieago 2 bloką inuo Oak Park elevatorio

REIKTA pirmarankio dunokepio. 
kuris galėtų kepti baltą ir Įjuodą duo 
na. kėksus, biskutus ir tt. Pastovus 
darbas, gera mokestis. Atsišaukite 
grciįai į Naujienų ofisą, No. 2.

REIKALINGAS
Pirmos klesos barberis. Geras 

užmokestis.
PAUL ZABLFCKIS,

916 W. 59 St.
Reikalingas janitoriaus pagelbi- 

ninkns. Turi būti nevedęs. Paty
ręs flat janitorlus. Turi priklausy
ti prie unijos, mokestis, su ar 
be voiffin. Atsišaukite

6400 Maryland Avė. arba telcfo- 
nuokite Blackstone 5742

WRŲ 
Darininkn unijisfn.

F0LWFLL AHLSKOG CO
17th ir Robey St.

SEARS ROEBUCK & CO
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato 

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALAUJA
Mohleriu ori e varstotinio, maši

ninio ir aslinio darbo; kalta ir pil-

Atsišaukti pas
Illinois Malleable Iron Co 

1809 Diversey Pkwy.

Reikalauja darbininko. Pastovus 
dnrbns. Atsišaukti NVestorn Felt 
\Vorks, 4115 Ogden Avė., Chicago.

> REIKALINGAS ATSAKANTIS 
RUČFRIS

Geras darbas, gera al*’a. Atsišau
kit urnai po num. 2201 W. 21 PI.

Parsiduoda barzdaskutykla lietu
viais apgyventa vieta, biznis išdirb
tas per daugelį metų, parduosiu vis
ką svkiu: Kliperius, Britvas ir tt. 
pagal pirmą pasiulimą. Priežastis 
nardavimo — barberis mirė 
Franci joj. Kreipkitės vakarais kaip 
5 vai. 246 W. 51st St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO naujas pečius, 
kūrenamas kietomis anglimis. Par
duosiu pigiai. Atsišaukit tuojau no 
num. 1919 So. Peoria St., ant 3čių 
lubų, iš fronto.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdai y.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gorlaa 
sius kirpimo-deeigning ir siuvimo 
skyrius ,kur me* suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos mtuų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiarai aplankyti it 
pamatyti musų mokyklą bite laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
te madų knygos
■▲8TW| DE81GNTNG SCHOOV.

J. F. Kaealcba, PerdMtnia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

i

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Parduodama rrkandai keturių mi
mu gprnme stovyje, kiti visai nnu- 
jotukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport Avė. prie plės, ant antro 
augšto iš pryšakio. Emilija Vaišvilas

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai, diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

BUK BARBFRIU. GERIAUSIA 
PROGA, GREIČIAUSTOS PASEK- 
mės. — 625 W. MADISON ST.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kieto medžio skiedros atiduoda

mos veltui, geros prakuroms ir pe
čiui. Atsišaukite 705 So. \Vinches- 
Icr Avė. ant 2 lubų, Brown-Wine 
Manufacturing Co.

r

pjnl.it



