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Talkininkai uždraudė Pabaltijai 
taikinties su bolševikais

True transhition filed with the post- True (rausiMtioii filed with the post- 
muster at Chicago, III. Nov. 15, 1919 master at (’.hičago, (Ii. Nov. 15, 1919 
us re<|uired by the act of Oct. 6, 191-7 ils reųuired by lųe act of Oct. G, 1917

GYVENTOJAI BĖGA Iš OMS
KO

Lietuviai sumušė Bermondta

Prieštarauja pa
tįs sau

TALKININKAI NE VES JOKIŲ 
TARYBŲ SU BOLŠEVIKAIS

True trnnslntlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 15, 1910 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

♦
Judenič ir Estonija

Judenič neteko ir Jamburgo

Lietuviai atsiėmė Panemunėlį ir ZiobiSkius

Bet nebeduosią pagelbos ir jų 
priešininkams.

PARYŽIUS, lapkr. 14. — Tal
kininkų politika linkui Rusijos 
pasilieka nepersimainiusi. Tai

VLADIVOSTOKAS, lapkr. 6. 
— Didžiausias sumišimas vieš
patį! ja Omske. Valdžios depar
tamentai, oficierių šeimynos ir 
turtingieji gyventojai bėga ve
žimuose, karietose, automobi
liuose.

Omskas skaitomas svarbiau
siu politiniu žvilgsniu, negu ka
riniu, bet tikimasi, kad miestas

ESTONAI NEAPKENČIA JUDE 
NIČO BALTAGVARDIEČIŲ.

Užsitvėrė nuo jų vieloms! ir no
ri jų sumušimo. Geidžia taikos 

su bolševikais.

pasakyta šiandie pusiau oficia- bus ginamas spėkomis kokios tik
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True translation filed w’th the post- 
master ai Chicago, III. Nov. 15, 1919 
as re<|uire<l by the act of Oct. 6.1917

ANGLIJOS IR FRANCUOS 
SPAUDIMAS SUARDĖ 
TARYBAS SU BOL

ŠEVIKAIS.

Finai duosią pagelbą užpuolimui 
ant Petrogrado.

IffiLSINGFORS, lapkr. 13.— 
Pabaltijos šalių konferencijai 

Dorpate pranešta, kad Finlandi- 
ja nutarė duoti 30,(XX) liuosno- 
rių kareivių pagelbą gen. Jude- 
čiui, jo naujame bandyme pa
imti Petrogradą laike ateinan
čių dviejų savaičių. Tas daly
kas gali labai pakliudyti ir gal
būt visai užbaigti Pabaltijos ša
lių delegatų pastangai padaryti 
susitarkiiną su Rusijos bolševi
kais. >

Konferencijos delegatas davė 
suprasti korespondentui, kad 
toks didelis spaudimas urnai ta
po darytas į dalyvaujančius kon 
ferencijoj, jog negalima bus 
bandyti užinegsti taikąs tarybas 
su bolševikais. Yra žinių, kad 
spaudimas paeina iš Anglijos ir 
Francijos.

Išleis svarbų pranešimą.

Svarbų pranešimą, išaiškinan
tį permainymą konferencijos 
pozicijos, tikimasi išleis šian
die 7 v v. Estonijos užmbežinių 
reikalų ministeris Pilp ir Lat
vijos ir Lietuvos delegacijų va
dovai, Carl Paniuk ir Dr. Jonas 
šliupas.

“Galbūt kad tai bus j>askutine 
diena konferencijos”, .sake ko
respondentui konferencijos na
rys, kalbėdamas apie permainą 
situacijoj. Paklausus kokio |>6- 
budžio menamas spaudimas bu
vo padarytas ant konferencijos, 
delegatas pasakė:

“Spaudimas gali būti padary
tas kitais budais, negu blokada, 
kurie taipgi butų žiaurus. Yra 
šimtai būdų, įskaitant finansi
nius ir ekonominius metodus.”

Delegatas pabrėžė tvirtinimą, 
kad yra rytmetinėj Prūsijoj 200- 
000 vokiečių kareivių, kurie sa
ko:

“Jiems buvo leista užimti Pa
baltijos šalis”.

Padėtis persimainiusi.

Didelė permaina buvo maty
ti apsiėjime delegatų, kada jie 
išėjo iš vakarinės konferencijos, 
kuri buvo gana ilga. Jie išro
dė prislėgti ir net nusiminę.

Keletas jų sugrįš į savo sosti
nes, kad apsvarčius naują padė
tį su savo valdžiomis.

Jokių permainų piene priimti 
bolševikų atstovus panedėlyj ne
padaryta, kadangi skaitoma rei
kalingu apsvarstyti su jais klau
simus, neturinčus nieko bendrą 
su taika.

»>

Skaitykite *ir Platinkite

master ai Chicago, III. Nov. 15, 1919

RUSIJOS JUODAŠIMČIAI VĖL 
SUMUŠTI LIETUVOJE

Lietuviai atsiėmė iš Bermondto 
Panemunėlį ir žiobižkius

COPENHAGEN, lapkr. 14— 
Lietuvos g en era lis štabas pas
kelbė, kad lietuviai išvijo pulk. 
Avalov-Bermondto kareivius iš 
Panemunėlio ir Žiobiftkių (apie 
45 myl. į vakarus nuo Dinabur- 
ko-Dvinsko).

liai sugrįžus iš Londono užrube- 
žinių reikalų ministeriui Ste- 
phen Pichon. Kalbama, kad Ru
sijos valdžios, kurios veda karę 
prieš Rusijos bolševikus, yni ap 
rūpintos amunicija ir maistu ke
liems mėnesiams.

Nė Francija, nė Anglija, sa
koma, nebedarys daugiau pasi-, 
aukavimų bet iš kitos pusės, nė 
viena jųv nepradės tarybų, ku
rios galėtų sustiprinti bolševi
kus.

galės 511 rinkti Kolčako valdžia.

True translaliou filed wilh the post- 
inaster ut Chicago, III. Nov. 15, 1919 
as reųuircd by tne act of Oct. g, L917

SENATAS PRIĖMĖ NAUJĄ PA
SARGĄ PRIE TAUTŲ LYGOS.

PRANCŪZAI GELBĖS 
KINĄ

DENI-

WASH1NGTON, lapkr. 13. — 
Nepaisydamos prezidento Wil- 
sono atsišaukimų ir grąsinimų, 
senatas šianide 46 baisais prieš 
33 priėmė pasargą prie X skirs
nio tautų lygos santarvės, kuri 
nuima nuo Amerikos pareigą 
maišyties į užrubežinius bar-

nius.

True trensl&tiou filed wilh the peet- 
iTinster at Chicago, III. Nov. 15, 1919 
m required by the act af Oct. 9.1147
JUDENIČ RENGIASI IŠNAUJO 

UŽPULTI PETROGRADĄ

WASHINGTON, lapkr ’4. — 
Švedijos presą praneša, kad gen. 
Judenič, nežiūrint ankstyvos žie
mos, rengiasi prie naujo užpuoli 
mo jungtinėmis spėkomis ant 
Petrogrado. Jin tikisi išgalėti 
paimti miestą.

mastei’ at Chicago, III. Nov. 15, 1910

BOLŠEVIKAI NETEKO BREST 
LITOVSKO.

LONDONAS, lapkr. 14. — So 
vietų bevieliais pranešimas iš 
Maskvos pripažįsta, kad bolše
vikai tapo nuversti Brcts-Litov- 
ske. Žinia sako, kad po mūšio 
su insurgentais per 8 dienas, bol
ševikai pasitraukė “j požemę” 
(tik slaptam veikimui).

Pranešimas taipgi sako, 
bolševikų armija Siberijoj 
ėmė 90.01 X) tonų grudų.

Taipjau pranešama, kad
(XX) tonų aliejaus sudegė gaisre 
Grozni, šiauriniame Kaukaze.

kad 
i>a-

90,-

Trųe translatiM filed trik 
master at Chicago, III. Nov. 15, 1919

D’ANNUNZIO APIJEIDĘH FIU
ME.

Maistas

TRIEST, lapkr. 14. — Vtetei 
birža gavo telegramą, kad Ba- 
briele d’Annunzio apleki© Fhu 
me.

Italija nuėmė blokadą
COPENHAGEN, lapkr. 14.— 

Italijos valdžia oficialiai nuėmė 
blokadą nuo Fiume, pasak ži
nių iš Fiume.

Gabena maistą Į Fiume.
FIUME, lapkr. 12.

dabar Ateina reguliariai gele
žinkeliu iŠ Treste.

Pirklybiniai ryšiai su išlauki- 
niupasauliu prasidėjo. Tikima
sis atidarymas jurų kelio atnau
jino darbą uoste, taipjau nieku- 
riose Fiume pramonėse, kurios 
buvo uždarytos laike Gabriele 

• d,Annunzio spėkų okupacijos.

kaityta į sovietų Rusijos bloka
dą ir pasakė:

“Tegul jie blokuoja mus. Me> 
turėsime atdarą mums visą Ru
siją, ir jos milžiniškus turtus. 
Mums labiausia reikia žaliosios 
medegos, o Rusija visko turi”

j

Angliakasių strei 
kas tęsiasi

TARYBOS SU KASYKLŲ SAVI
NINKAIS JAU PRASIDĖJO.

KONSTANTINOPOLIS, lapkr. 
Iii. — Gen. Mangin, viršininkas 
naujos franeuzų karines misi
jos pietinėj Rusijoj lapkr. 3 iš
važiavo francuuųkanuoliniu lai
vų Sulppe į Novorpssysk. Jis pa
sakė, jog jis yra įsitikrinęs, kad 
bolševikai atkakliai kariaus net 
puolus Maskvai, jei tik turės a- 
nmnicijos ir kitų karinių reik
menų.

Jis mano, kad bolševikai turi 
užtektinai maisto, kad išlaikius 
per žiemą. Be užgriebtų iš ca
ro armijos amunicijos, jie pa
tįs* irgi išdirba daug amunicijos. 
Kada Maskva puls jie gali prie
šintieji palei Volgą ir Turkesta
ną.

Francija greit pradės siųsti 
Denikinui karines reikmenis, 
taipjau uniformas ir šiltus dra
bužius žiemai. Ji ypač atkreips 
atidą į taikos konferencijos nus
kirtą Francijos zoną Denikino 
fronte. \

Rusijos civilė karė nebus už
baigta su puolimu Maskvos”, sa
kė jis. “Bolševizmas bus pavo
jum visoms šalims, kol visa Ru
sija nebus išvalyta nuo jo. Tai
gi visi turi pagelbėti kariauti. Ki 
taip negalima pasakyti kad karė 
tapo laimėta.”

filed wilh the pont- 
maater nl Chicago, UI. Nov. 15, 1919 
4a r«|u*red by the »ct of Oct. 6, 1917

Neleidžia platinti vokiečių laik
raščių.

MAYANGE, lapkr. 14. — Ko- 
manduotojas Reino talkininkų 
okupacijos kareivių gen. Dego- 
utte uždraudė platinti franeuzų 
zone Frankfort Gazettte ir Frank 
fort Volįstimme, kadangi jie iš
spausdinę šmeižiančių franeuzų 
valdžią straipsnių.

Perspėja francuzaites .

PARYŽIUS. — Padidėjimas 
apsivedimų tarp franeuzaičių ir 
aitgabentų Francijon chiniečių 
darbininkų, privertė vidaus rei
kalų minisilteriją išleisti perspė
jimą fitocuzaitėms kad atga
bentieji chmiečiai darbininkai
—kuli didžiumoj jau turi pa- ofiso ir tos partijos organo The 
čias Chinijoj, kur jei franeuzai- 
tės pačios nuvažiuos, bus laiko
mos antrinėmis, prastesnėmis 
pačiomis.

pastabą prezidentas 
pasakė, kad ji “iš-Wilsonas 

pjaus širdį iš lygos” ir bus lygi 
atmetami visos sanlUirvės, kas 
“pervertų pasaulio širdį”.

master ai Chicago, III. Nov. 15, 1919

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ JAM- 
BURGĄ

LONDONAS, lapkr. 14. — Pa
sak bevieliai© pranešimo iš Ma
skvos, bolševikai paėmė Jambur 
gą, 68 myl. į pietvakarius nuo 
Petrogrado.

True toHMietlea ftled with the pasU 
master at Chicago, III. Nov. 15, 1919 
m re«uire<i by tb« act of Oct. 6,1917

Su Vengrijos koalicija nevyksta.

VIENNA, lapkr. 14. — Premie 
ro Friedrich pastangos sudary
ti Vengrijoj koalicinį kabinetą 
nejiavyko. Buvęs Vengrijos pre
mjeras grafas Albert Apponyi 
tapo pakviestas bandyti sutai
kinti partijas.

Patvirtino nuteisimą.
STILSONO IR ŠUKIO NUTEI

SIMAS PATVIRTINTA.

WASHINGTON. — Augščiau- 
sias šalies teismas patvirtino že
mesniojo teismo nuteisimą bu
vusio LSS. sekretoriaus Juozo 
V. Stilsono ir buvusio “Kovos” 
administratoriaus Juozo Šukio, 
kurie buvo nuteisti kalėjiman 
už peržengimą špionažo įstaty
mų tilpusiais “Kovoje” straips
niais. Du teisėjai, Holmes ir 

Brandais, nesutiko su kitu tei
sėju nuomone ir balsavo už at
metimą žemesniojo teismo nuos 
prendžio.

UŽPUOLĖ ANT KOMUNISTŲ 
LAIKRAŠČIO.

OAKLAND, Cal., — Paleistie
ji kareiviai, kurie “paliaubos 

dieną” dalyvavo American Le- 
gion šokiuose vakare užpuolė 
ant Komunistų Darbo partijos

World redakcijos. Rakandai, ra
šomosios mašinėlės, literatūra, 
viskas tapo išnešta gatvėn, su
daužyta ir sudeginta.

REVELIS, lapkr. 10. — Esto
nija džiaugiasi nepavykimu gen. 
Juedničo užpuolimo ant Petro
grado. Kuomet baltagvardie- 
čiams sekėsi, Revelio valdžia 
buvo susirūpinusi, kaip lošikas 
sudėjęs viską ant vienos kortos 
Esilonai laukė iš pat pradžių ant 
nepavykimo gen. JudeniČo ofen- 
sivo. Jų politika linkui bolševi
kų ir pasiūlymas daryti taiką 
su jais, buvo paremtas Vien ant 
tos vilties. Kad puolimas Pet
rogrado išrodė tikru, estonai pra 
dėjo svyruoti ir atidėjo susirin
kimą su bolševikais Dorpate.

Nuo tos taikos konferencijos 
prigulės likimas baltagvardie

čių kampanijos šiaurvakarinėj 
Rusijoj. Dabar estonai vien tik 
toleruoja baltagvardiečius savo 
teritorijoje. Spygliuota vielų tvo 
ra, prileista elektros, yra pasta
tyta tuoj už Narvos ir eina palei 
visą rytinį Estonijos rubežių, 
yra ypatybė šalies atsinešim© 
linkui gen. JudeniČo. šioj pusėj 

rtvoros yra pieno ir medaus; ki
toj gi pusėj — badavimas. Visi 
pereinantis rubežiaus liniją ve
žimai, net Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pašalpos ir adminis
tracijos automobiliai, yrrt nuo
dugniai iškratomi ©stonų kad 
nebūtų kitokio maisto, apart var 
tojam© maitininmui vaikų.

Pabėgėliams neleidžiama įeiti 
į Estoniją, apart retų atsitikimų. 
Vienatine esllonų padaryta kon
cesija yra leidimas kasdien at-! 
vežti į Narvą tris vagonus sužeis 
tųjų baltagvardiečių. Sakoma, 
kad viena iš bolševikų taikos są
lygų yra kad Estonija nebeduo
tų ir tos mažos pagelbos balta- 
gvardieČiamis, internuotų ar iš
vytų juos ir uždraustų jiems var 
toti Revelio uostą ir geležinke
lius gabenimui maisto ir reik
menų. Estonai prims tas sąly
gas ir baltagvardiečiai atsidurs 
neišeinamo j padėtyj.

Iš rytų šiaurės ir pietų bal
tagvardiečiai yra apsupti dide
lių bolševikų spėkų. Vakaruose 
yra Estonija su jos spigliuotų 
vielų tvora. O baltagvardiečių 
užimtoji teritorija yra jkhsdie 
mažinama bolševikų. Jeigu bal
tagvardiečiai neįstengs atlaiky
ti dalies užimta teritorijos, Ju
deničius su saujale liuosnorių 
turės pranykti.

Priežastis kodėl estonai neap
kenčia baltagvardiečių, yra jų 
baimė, kad jei baltagvardie- 
čiams pasisektų, jie atsigrįš ir 
sunaikins Estonijos nepriklau
somybę. Estonai kaltina Jude
ničių buvime monarchistu.

Pasak pranešimų iš Maskvos, 
bolševikai geidžia padaryti taiką 
ir paliuosuoitii kareivius, kurie 
čia kariauja, kampanijai prieš 
admirolą Kolčaką ir gen. Deni- 
kiną. Tuo pačiu laku Estonija 
pataptų neutarale šailm, iš ku
rios jie (bolševikai) galėtų su
sidurti su išlaukiniu pasauliu. 
Kokios pasekmės butų dėl Es
tonijos, ant kiek talkininkai y- 
ra paliečiami, nedaug rūpina 

dabar Estonijos valdžią'. Valdi
ninkai patraukė pečius, paste
bėjus kad Estonija gali būti įs-

True franslntion filed with tlie post 
master ai Chicago, III. Nov. 15, 191! 
•s reotsired by the act of Oct. 6, 191
Talkininkai persergsti Rumuni

ją

Angliakasiai negrįžta į darbą ir 
laukia pasekmių tarybv-

WASH1NGTON, lapkr. 14. — 
Šiandie čia prasidėjo tarybos tar 
angliakasių ir kasyklų savinin

kų apie angliakasių reikalavi
mus pakėlimo algos ir sutrumpi 
ninio darbo valandų.

Konferencija atidarė darbo 
sekretorius Wilson kuris pats 
kadaise buvo angliakasiu. Jis 

savo kalboje pasmerkė abi pu
si, kaip angliakasius, taip ir ka
syklų savininkus. Angliakasius 
už jų “neprotingus” reikalavi
mus 6 vai. darbo dienos, kuomet 
reikalinga kuodidžiausia pro
dukcija, ir pakėlimą algos 60 
nuoš., kas jo nuomone yra per
daug. Esą galima reikalauti 30 
40 nuoš., bet 60 nuoš. to jau ne
galima. Kasyklų savininkus jis 

.. , . . v . . i barė už 'lai, kad jie, nors mora-
mjo* vedėjas, įnešė Atimtos , liai ,cisi j, nes ()ar allg|iaka. 

Darbo Federacija, kad ji sustab- . k(>ntraktas nepasibaigė, ne. 
dytų streikus, o tiems streikams su(iko tar(ieg su dal.bininkaiSi 
išleidžiamus pinigus pašvęstų 

kuopląčiausiai kampanijai už 
unijas, nes 90 nuoš. žmonių ne
supranta unijų principų ir sieki-

PARYŽIUS, lapkr. 12. — 
Sprendžiama, kda talkininkų at
sakymas Rumunijai reikalaus 
aiškaus ir galutino atsakymo į 
visus talkininkų pastatytus klau
simus ir parodys rūsčias pasek
mes kokios gims delei išsisuki
nėjančio Rumunijos valdžios at
sakymo. Sakoma, kad atsaky
mui bus duota viena savaitė lai
ko. .

RAGINA UŽBAIGTI STREIKĄ

Bet pradėti agitacijos kampaniją

ATLANTA, Ga., lapkr. 14— 
J. M. Zuber, buvęs mašinistų u-

kad sumažinus jų skurdą.
Kivirčiai jau iškilo.

Vos tik prasidėjo tarybos. # e e •• ’ 'J** tkiv ĮJi ttoįvivj 1/

nių ir iš ncžinystės joms priešu fcajp jau iškilo ir kivirčiai. Sa-
naši. Laikraščiai, kongresmenai 
ir abelnoji publika yra prie

šinga unijoms, tad ir reikia juos 
apšviesti.

NELEIDO SCOTT NEARINGUI 
KALBĖTI.

GRAND RAPIDS, Mieli., lap. 
14. — Vietos socialistai vakar 
vakare buvo surengę pbof. Scott 
Nearing prakalbas. Bet kada 
jie nuėjo į svetainę, jie rado prie 
svetainės durų policiją, kuri ne
leido laikyti susirinkimo ir su
sirinkusius žmones išvaikė.

ŠVEDIJA MAŽINS GINKLĄVI- 
x MĄSI.

STOCKHOLM, lapkr. 14. — 
Vakarykščiame posėdyje koali
cijos kabinete vienbalsiai išdir
bo pienus sumažinimui šalies 
ginklavimosi.

MIRĖ TOLSTOJENĖ.

LONDONAS, lapkr. 14. — Kr- 
įsnaja Gazcta rašo, kad lapkri
čio 4 d. Jasnaja Poliana dvare 
pasimirė grafienė Tolstojenė, 

žmona keletą metų atgal nuru
do pagarsėjusio grafo Leono N. 
Tolstojaus.

200 ŽMONIŲ AREŠTUOTA VA
KARUOSE

SEATTLE, Wash., alpkr. 14. 
— Apie 200 žmonių, nužiūrimų 
esant I. W. W. nariais, sėdi į- 
vairiuose šiaurvakarų kalėji
muose. Boto 26 laikomi Centra- 
la kalėjime.

ROCKFORD, 111. lapkr. 14. — 
Vietos biznieriai, susiorganizavę 
į Rotary Club nutarė visais įma
nomais budais veikti, kad iš
varius iš miesto radikalus ir I. 
W. W. narius.

PARĖMĖ PROHIBICIJĄ.
NEW YORK, lapkr. 14. — 

Federalis teisėjas Hand šiandie 
atsisakė išduodi injunetfoną, ne- 
daleidžiant valdžiai vykinti ka
rės laiko prohibicijos įstatymus, politikoje, jei jos turėtų balsą.

i

vininkai nenori daryti kontrak
to ant visos šalies, bet pagal dis- 
triktus, su įvairiuose distriktuo- 
se įvairių laiku užsibaigiančiais 
kontraktais. Kada nevienodai už 
sibaigia kontraktas, mat tada ne 

gali kilti visoje šalyje kartu 
streikas, kokis bus dabar.

supaarlyžavęs visas kasyklas 
viena ir ta pačia diena. Tam ka
syklų savininkai smarkiausiai 
priešinasi. Beto jie nepripažįsta 
angliakasių reikalavimus teisin
gais ir sakosi visai nemaną jų 
reikalavimų išpildyti.

Kokios bus pasekmės tarybų 
dar negalima permatyti, kadan
gi tikrasis darbas dar neprasidė
jo. Negalima atspėti kiek ilgai 
jos tęsis. Bet negrįžimas anglia
kasių į darbą kol nepasibaigs ta
rybos, vers valdžią spirti, kad 
tos tarybos kaip galima greičiau 
šiai užsibaigtų. Tas vers ir savi
ninkus daryti ddesnius nusilei
dimus kad greičiaus susitaikius 
su darbininkais.

įraukia pasekmių tarybų.
Kaip pranešama iš įvairių an

glių distriktų, angliakasiai nie
kur negrįštą į darbą. Daugelis 
Illinois distriktų nutarė negrjšti 
kol nesimatys pasekmių tarybų 
su savininkais. To palies laiko
si ir kitų valstijų angliakasiai. 
Tik kur ne kur Sugrįžo maži bū
reliai angliakasių į darbą, bet jų. 
tiek mažai, kad vargiai galima 
pralieti kasti anglis. Kitur net 
ikišiol dirbę darbininkai prie pa
laikymo tvarkoje kasyklų irgi 
metė darbą. Kitur angliakasiai 
atsisako net svarstyti apie grįži
mą į darbą.

Paryžiaus moterįs irgi balsuos, 
bet neoficialiai.

PARYŽIUS, lapkr. 14. — Fra 
qcija yna vienatinė šalis, kuri ne. 
suteikė moterims balsavimo tei
sių. Todėl Paryžiaus moterjs nu
tarė balsuoti neoficialiai seka
muose rinkimuose parodymui, 
kokią svarbią įtekmę jos darytų
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Kas Dedasi Lietuvoj
Vietos iletdvidi laukia atei

nant hnisų karteoniehėš, hės jų 
pridėtis nepakenčiama.

Iš Vi‘ii r

Lenkų Okupantų 
Darbai

Vepriai. Lenkų legioninkai 
apiplėšė vietinį kleboną, lietu
vių komitetą, kuris turėjo daly 
ti Amerikiečių atsiųstus rugius 
gyventojams. Lenkai, paėmė, 
išdalino juos legionam. Visus 
raštus, k-imos rado pas kun. 
Kriščiūną. legiono sunaikino.

RugpiuČio 24 dieną antru kar 
tu atėjo 2 ginkluoti legionin
kai, kurie tuoj po pamaldų su-

žnio- 
šauti, 
ir ten 
nebe-

Imi Galadusio ežero palei Cipli- 
škiii-Lazdijų plehtą kažin kddel 
prasistūmė pirmyn nuo pažymė
tosios demarkacijos linijos pun
ktų, pasiekė Galinių kaimą.

Metinis Balius
Re hgia 

Dr-stė D. L. K. Mindauglo

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

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

Grieš puiki muzika. Jaunimas 
galės smagiai pasišokti.

Kviečia Komitetas.

šaukė susirinkimą ir pravedė ke 
lias prirengtus rezoliucijas. Bu
vo liepta kun. Kr. pasišalint iš 
Veprių. Užstojusiems 
nėms šautuvais grasino 
Suėmė jį, išvežė į Vilnių 
gatvėj paleido, liepdami
grįžti, nes to žmonės reikalau
ju

Vindelkiai. Iš Šio kaimo nese
nai išėjo 8 savanoriai Į lietuvių 
kariuomenę. Dabar dažnai atsi
lanko legionai ir baisiai skriau
džia gyventojus, keršydami.

Rugsėjo 4 diedą atėjo 17 legi- 
oninkų ir apipiešė bevelk visus 
lietuvių gyventojus. Išnešė daug 
pinigų, Žiedų, laikrodžių, drabu
žių ir kitų daiktų keliolikos tūk
stančių vertės. Mykolui Jiinku- 
hui išplėšė visa, ką Žmbgelis tu
rėjo. Iš viso padarė jam tikriau 
Uos trim tukstančam rublių.

Legionai atsilanko veik kas
dien ir vis grasina sunaikinti 
visas triobas, o lietuvius išmuš
ti. Ateina paprastai iŠ Musinin
kų, kurie už 5 varstų.

ktų, pasiekė Galimų kaimų, ir 
čia lenkai ėmė jau lankylis Ua- 
zininkų kainie (aiškiai šiapus 
linijos) avinaudami ir kitokiu 
galų reikalaudami. Lenkai bu
vo bubančią per Udzininkus ir 
Bcviršius susisiekti su savaisiais 
Dušnyčios kaime, bet musų ka
reiviai tatai jiems pakliudė.

—Lenkai smarkiai sumušė 
Seinų valsčiaus viršaitį Joną 
Vaitulionj iš Bubelių ir išgabe
no į Suvalkus.

—Išvaikė Naujasodės (Seinų

DAkBO PARTIJA SAUKIA nA= 
CIONALĘ KONVENCIJĄ

tikfei 2,000 delcĮfntį. Nttitii- 
nuos kandidatus Į prezidentus 
ir vice prezidentus.

TUOJ REIKIA SUKELTI
LIETUVOS PASKOLĄ!

“MILIJONArVANOEHYJ”
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA,

Stalb Scenoje
L. K. S. 174 kuopa

NĖDEtiOJĖ. LAPKRIČIO 16 D., 1919 M.
M. Meldažio Svetainėje,
• 2242-44 West 23-rd Plnc«.

Svetainė atsidarys 5 valandą vakart.
Lošimas prasidės lygtai 6 fai. f

šiame vakarėlvj dalvvaus gabiausi artistai, dainuok įvairus ge
riausi chorai, kaip tai: Latvių, Bušą ir kily; taipgi bus ir panjar- 
ginltry.

Taigi draugai ir draugės nepraleiskite tos progos, pąsisteng- 
kite aplankyti tą puikų perstatymą, kurį atliks geriausi artistai ir 
prie kurio išgirsite geriausią chorų dainas. O po tirfd to galėsite 
pasišokti iki vėlybos nakties. . . t . . »

Krečia L. K. S. 174-ta KUOPA.

Čepulis yra Apskr. Kom. na
rys), o namuose likusią tarnaitę 
baisiai priplakė. Gražus ūkis, iš
likęs nuo karo ugnies, dabar 
“broliu” yra naikinamas.

—Seinuose lenkai jaučiasi 
baimingi: lig šiol nakčiai susi
dėdavo visą geresnį į vežimus ir 
susista lydavo Suvalkų gatvėj. 
Dabar, demarkacijos linijai pa- 
šitolirhis, ir baimė atslūgo.

—Seinuose dabar darbuojasi 
lenkų kunigai dgitatoriai: Van- 
dalauskaS ir KukloviČhis; yra 
dar koks išvėpelis ) karo drabu- 
žhls Įsimovęs. Atsilanko ir vysk 
Jalbrzykovskis, tur būt ramiE 
Čidvysk Karoso sosto paveržt. 
Lietuviai kunigai sėdi namui 
areštą.

—Miešto gyventojai lenkai^ 
kasą seminarijos ir šiaip lietuvių

Darbo partija šaukiu savo pir
mą nacionalę konvenciją Chica- 
goje lupkričio 22 d., kad nomi
navus kandidatus į prezidentus 
ir- vice-prezidentus ir pradėjus 
nacionalę kampaniją. Konferen
ciją šaukia iš New Yorko Frank 
J. Esper, sekretorius Illinois Dar 
bo partijos. Tarp pakviestųjų or 
gunizacijų prisiųsti savo delega
tus yra Nonpartisan Ix?ague.

Tikimasi, kad kandidatu į pre
zidentus bus nominuotas John 
Fitzpatrick, prezidentas Chica- 
gos Darbo Federacijos. Jis sa
ko kad konveiičijoj tikimasi 
virš 2,(MM) delegatų.

Pašaukime konvencijon yni 
paduodama trĮs pamatiniai prln 
cipai: “sugražiinmas visų civi
lių laisvių”, “viešoji nuosavybe 
ir demokratinis valdymas ttans- 
portacijos, komunikacijos, ka
syklų, finansų ir kitų monopo
linių ir gamtinių turtų” ir “pa
naikinimas didelių žemės plo
tų valdytmo ir laikymo žemės

12 ŽUVO ANT LAIVO

—Iš agitatorių kalbų Seinuo
se numanu, kad Varšuva Seinų 
ir apskritai Suvalkijos “kresTii” 
gint atsisako duot kariuomenes: 
duosianti ištenkamai ginklų ir 
pinigų partizanams organizuot, 
kurš darbas plečiamas yra po 
Seinų, Augustavo ir SuValkų sri-

DOVER, lapkr. 13. — 12 žmo- 
hių žuvo ant franeuzų barkos 
Colbert, ant kurios Anglijos ka- 
hael užvažiavo anglų laivas Dų- 
heric. Barka paskendo į dvi mi- 
hii'tes. '

TAIP KALfeA MAYORAS “LAI 
SVd” MIESTO “LAISVOJE” 

AMERIKOJE.

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuviu kuogreičiausiai pas
kolint jai vieną milioną doleriu ant dvieju metu ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento į metus.

Organiziidkite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos tįc'tilviįj Taryba ir Amerikos IJcitivių Tautinė Taryba priėmė se

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

valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime $1,006,000.00 pasko
los dvejiems metams ant 5y2 nubŠ.“

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildyk i ule 
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonus!

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų
Už
Už
Už
Už

$50.0d reikia inmokūti nemažiau $5.00
$lbo.(X) reikia inmokėti nemažiau $10.60 
$5b().00 reikia inmokėti nemažiau $50.00 

$1000.00 reikia inmokėti nemažiau $1(16.1)1)

■ Sėsk tuojatis hr Išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu. 
Tada galėsi biiti rahuis žinodamas, kad savo priedermę išpildei.

' V , ! 'ų-įv

Lietuvos Bonu Iždas
120 TrėtnOnt St-,

Šiuomj užsirašau I Actu voš Bonų už $
čiu pirnią mokestį $................... .

Lai gyvuoja Lietuva!
ji —>Mano varikis ............;.:.............

Boston, Mass.

ir su šiuo laišku prišiini-

Gatvė

Miestas

fllIiUIIIIIIIIMKUUM
r,-- 1—— ----- -

Didele SVARBA Didele
Iškilmingas šeimyniškas vakarėlis, kurį rengia Jaunų Vyrų 

Lietuvių Draugiškas ir Pašalpos Kliubas — Chicagoj —, pagerbi
mui savo narių kareivių, sugrįžuaių iš karės lauko, kuris bus 
Subatoj, Lapkričio 15 d., 1919, Pradžia 7:30 ▼. vali. ,Mildos svetai
nėj, 3112 So. Halslcd SI. Su programų ir trumpomis kalbomis ir 
dainomis, muzika ir vėliausiais šokiais, užkandžiais ir visokiais 
lengvais gėrymais. Yra kviečiami visi b# skirtumo. Kas gyvas 
atsilankykite, nes bene bus pirmutinis tokis šeimyniškas Draugiš
kas Vakarėlis. Inžanga ypatai 50c. narinius 25e.

Kviečia J. V. L D. P. K. z
___k------ ----------------------------------------------------- --------------- -------- -

—Seinuose lenkai buvo areš
tavę bevtuk visas lietuvių valdi
ninkų bei visuomenės darbuoto
jų liku^įų.mięstc Šeimynų mote- 
risjniotinas, mažus vaikučius 
palikdami likimo priežiūrai. 
Kai kurias buvo išvežę liet Į 
Suvalkus. Moteris suareštavus, 
jų gyvenimai buvo plėšiami.

Telephone Lftvvndnlc 061.'
DR. AVOEHIUK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Tentro namuose 

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

ir nuo 7 iki 0 v. vak., 
išskiriant ketvergi} vakarus.

Gyveninio ofisas; 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—1 po plot ir 6—-7 vdk.
_________ __ ____ !_____ ______ 2L1___ 1__ —________ •____ «

GARY, Ind., — Vietos plieno 
Irusio jiabuiiavoto miesto mayo- 
his William F. Hodges kalbėda- 
Inas paliaubos dienoos apvaikš- 
Hojime pasakė, kad nors depor- 
avimaš “raiidotiųjų”, komunis- 
ų( ii* I. W. W. ghlbut ir į’ra už

ganėdinantis, bet dešimt centų 
Vertės virvės galas ar trijų cen
tų vertės amunicijos, jo nuomo
ti e, hnttj “pigesniu ir greitesniu 
būdu pašalinimui to brndo”.

BAžNYčtA TURI UžMOKfiTt 
NACIONALES ANGLIJOS 

SKOLAS.

Aš ADOMAS A. KARALIAUTAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, ntislabnčjes 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 pagelbės, ncšigailčjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutųras vaistų, Bitteria, Krauju valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, lai po suvailojiiniii 
mjnčtos gjduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

■ matizmas1 pranyko ^icglbai-nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užnlušinun visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po butelį $alutaras,.Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksią pa
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dčkubju Sahitaras myfistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SA LUTAI! A'S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prot.

1707 So. Raisteli St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

LITVOMANAI
Keturių Aktų Draiiid

Stalo Jaunų Lietuvių Ame
rikoj Tautiškas Klubas,

NEDALIOJE, - 
tAl’KRIčlO-NOV. 23, 1919

Pulaskio Svetainėj, 
17b9-15 Sd. Ashland Avė.

LONDONAS, lapkr. 12. — Da
botojai Anglijos finansinių pro
blemų priduoda reikšmę šuma- 
nymuoi, kad vyriausia našta 
lelei karės pasidariusi milžiniš
kų Anglijos nacionalių skolų, 
nitų uždėta ant Anglijos ir ško- 
ijos bažnyčių,, yapč ant pirmo- 

šios. Siūloma parduoti visas jų 
nuosavybes, taipjau Wcsfminis- 
ler vienuoliną, ir gautais pini
kais padengti skolas.

Inai, kad kiekvienas žmogus, 
tarp 18 ir 21 m. aihžiaus, kuris 
negalįs skaityti ir rašyti angliš
kai ir atsisako lahkyti mokyk
lą mažiausia 4 vai. į savaitę, ga
li būti areštuotas ii pasodintas 
kalejimah.

MAJORAS KALTAS PRIGA- 
VYSTfiSE.

šiliųinL kviečiame publiką atsilan
kyt gfmskaitlingiausiai ir prašom 
nesivčlint, nes prograinas prasidės 
viršminčlą valandą; bus Žįngcidų 
pamatyt Istorišką dramą 4 aktų 
“LITVOMANAI’’ ir Ii akto koihedi- 
i;i Dvi l’u.rs Daivos; tai yra juo- 

fnga komedija.
Virš minėtas kliubas visada pareit 

gia gerus veikalus; ir .Šiuomi sykiu 
nĮc/tsimės užganėdinti atsilankiusią 
publiką.

Po programo'bus šokiai iki vėlos 
nakties. '■

Kviečia KOMITETAS.

• 
=1 Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų, 

programas prasidės (i vai. vakare.
Į, 1 ♦ t Ą* M \ J •'

Dvi Pusi Galvos
Vieno Veiksmo Komedija

POPIEŽIUI NEPATINKA
. ...... . '>

RYMAS, lapkr. 13. — Kdtrtli- 
tų komitetas padavė skundą vie
ns prokurorui ant socialistų lak 

kraščio Poi>oln Italia, kad viena
me laikraštyje tilpusiame straip. 
šnyje buk buvęs įželštits poįiiė- 

|žius. Jie reikalauja ,kad laik-i 
Kištis birtų patrauktas teisman

iNblANAPOLIS, lapkr. 11.— 
Eederails teismas šiandie rado 
kaltais 7 prigavikus, jų tarpe 
Munčie, Irid. inaydrą R. II. Bti- 
hch ir Delejvare paV. prokuro
rą Murphy. Išviso buvo apkaltin
ta 24 žmonės, bet kiti prisipaži
no prie kaltės ,bbt inayoras ir 6 
kiti lauke teistino nuosprendžio. 
Tasis gi ir juos rado kaltdis. Jie 
prigavystėmis išviliojo iš žmo
nių apie $200,000.

BiiiOiiiiHinrmiimiiiiiiiniiiiiiin

Lietuvių Tautiškos Kapines
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu

vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavię 
nėse duobėse ar lotuose, kurte parsiduoda nuo ' $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės j kapinių užveizdų ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.

-» ,V ^rt-rt r -m t—^rrr t ti i n »—, ■ f * ■ t------------- - -

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ŽALLYS

denTistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Vakaras
SU PROGRAMŲ

I.............. ...  MUŠIMO m.

■ sulig gvaratitijų įstatyčiais.

Visi ttirėš mdkiritiėš anglų kal
kite.

• SAChAMENTO, Crtl. — Cali- 
foHiijbš valtijbjė įvesta įstaty-

Atšaukia lokautą.
BARCELONA, laĄr. 12. — 

gundytojų ir darbininkų dele
gatai pasirašė po sutartim, at
šaukiančią lokautą, kuris buvo 
siiparalyžaVęs čia industriją per 
(Tavaiię laiko. Ryto darbininkai

čio 16 d. Liuosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Prasideš 
6:30 vai. vakare. Dainuos Pir
myn Choras ir LSS. Vyrų Cho
ras. Bus geri kalbėtojai ir kito
kie pdlntarginimai. Po progra- 
niiii šokiai.

Inžahrfa ypatai 15c.
Kviečia KOMITETAS.

Nesikankyiitė savęs skatii- 
fe“®;

—raumenų sukimu; nes škau- 
dejiniai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPsied COMpoVnI) mo. 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas Ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia pndėka- 
vonfis pasveikę. PrekČ 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Hilstbd St., Chlcago, III. 

knyga .-“ŠAtflNis SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai- 
na 50c.

Muzikališkai Vokiška Vakarą
Rengia

L. M. P. S. 25th kuopa

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

110Š7 Mithigiin Av«:; ftOSelrtrifl, iii.

Svetainė atsidarys 5 vai- vak. Programo pradžia 6:30 v. vak. 
Įžanga 50e ir 35c.

Scenbje stalotria įiirnią syk Rčteėlalide puiki dratna 
sikeliiilhs GyVl|jų”; jtaKašjrtas M. Duduliehės.

Veikalas p^rstatb šuVąrgusių darbininkų gyvenimą, ku
rie lieja prakaitų dirbtuvėse už kruvinų duonos kįshį. Vė
liaus ateina Laisvė ir liepia mest šiinkų darfya,,— eit pir
myn, Ir paliiidsūot savo draugus Kalihiuš. Darbininkai su- 
kįla, išlaiižia kalėjimus — Išleidžia savo draugus, eidami dai-

. ...................... ...... ...į. .u,....... —■ nw<Ri

nuo ja Marsalietę, Nuo tokios darbininkų galybės karaliai 
virsta nuo sostų, kunigai atsižada «avo šventenybių ir tt.

lležisorė pati veikalo autore, M. Dundulienė.
1) Kalba drg. J. šarkiunas, iš koncerto dalies dalyvaus 

2) drg. N. Stilsoniene solo, 3) Chicagos Lietuvių Vyrų choras, 
4) P. Jakutis solo, 5) Ateities spindulio vaįkų choras po va
dovyste p-lės Salomijos Staniųliutės, 6) J. Uktveris — mono
logas, 7) Duetų atliks Sophia Terese vielutė ir Pranas Dap- 
kiukas, 8) Duetas, pianu, atliks panelės Stdniuliutės; 9) Du
etas, daina, atliks panelės Savickaitės iš Kenosha, Wis-, 10) 
L. M. P. S. 25 kp. moterų choras.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios Ą — Kviečiame visus atsi
lankyti, nes, kaip matot, programas Vra vienas puikiausių ko
kis kada yra buvęs Roselande. ’ Kviečia 25ta kuopa.

. .......................................  , r I , H
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35tl) St„ kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka p<» prieilura Vaidilos ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i Sitį Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranhiojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki I po pietų Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. L'tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
> H Ui S C. BBENZA, Kasierius 

Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.
DIRBK I ORIAI:

ION\S KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JLST1N MACKEWICH
• t LIŪS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA, Pirmininkas 
JONAS KROTKAS.

ANTANAS BROLIS
ANT. ENZBIG1EL
ST. SZYMKIFAVICZ
M. S. BRENZA

JONAS B. BRENZA.

Didelis Išpardavimas Cramafonu 
Goriausiu Isdirbysčiu

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

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

tai paranki turėti namuose ir ant 
vakacijos 16%xl2% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TYPE E 2 $100.00.

TYPE A $30.00
Šita Grafonola yra labai dide

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

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma-
* a ,1:'ą . • MiHl f.’*t

šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima, gauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 42T^ augščio, 19^x
21% pločio-

GARY, IND.

Fanatizmas.

Praeitą nedėldienį einant man 
didžiule gatve Broiuhvay prisi
kibo dvi davatkas ir ėmė viso
kiais žodžiais plūsti: kodėl aš 
neinanti į bažnyčių, kodėl savo 
vaikų neniekinanti krikščioniš
ko mokslo (vyliausias mano 
vaikas dar tik dvejų metų), kam 
socialistų laikraščius skaitau ir 
tt. Ir phisdamos mane “bedie
ve” “cicilike” ir dar biaures- 
tu’ais keiksmais taip tiedvi da
vatkos įsikarščiavo, jogei rengė
si jau ir į plaukus kabinties. Pa
siskubinau nueiti.

Rašau 'tai, kad parodžius, ko
kių aklų, kokių fanatingų, ko
kių netolerantingų gaivalų, iš- 
auklėja tasai “krikščioniškas 
mokslas”, kurį girdi musų tam 
sus žmoneliai iš lupų savo dva
siškų ganytojų. Jie negali sau į- 

• ivaizdinti, kaip sufanatizuoti, 
kad ant šios žemelės turi tokios 
pat teisės ir laisvės gyventi kaįp 
vytis, taip socialistas, kaip “be- 
devis,” taip ir katalikas ar pago- 
nas. Kiekvieno/žmogaus įsiti
kinimai, kiekvieno žmogaus ti
kėjimas ar netikėjimas tai jo 
paties sąžinės dalykas.

— Ona Gildienė.

INDIANA HARBOR, IND.

Susirinkimas ir aukos.

i 
J

Ar Jus Siunčiate Maistą ir Drapanas Savo 
Draugams ir Giminėms Senojoj Tėvynėj

.rusų draugai ir giminūs senoj tėvynėj baisiai reikalauja maisto ir drabužių. Daugelis gal 
badu miršta ir neturi kuo apsidengti nuo dabar ateinančio jras juos šalčio. Jie laukia iš 
Amerikos, kad ji aprūpintų juos tais gyvybei palaikančiais daiktais. Sudaryk pundą mais
to ir drabužių šiandien. Mes supakuosimėZvisus pirkinius siuntiniui dykai. Siuntimo kai
nos labai prieinamos. Mums rodosi kad nėra muito ant šitų siuntinių. Pristatymas užtik
rintas. Klauskite pas pervedamąjį stalą ant antrojo augšlo.

Pavyzdžiui, spalių 26 dieną 
Lietuvių kareivių šelpimo ko
misija sušaukė visuotiną susi
rinkimą. Tame susirinkime ko
misija norėjo parodyti žJmo- 
nėms, ką ji ligi šiol nuveikė lie
tuvių kareivių gerovei, ir užtik
rinti aukotojus, kad jų pinigai 
nėra betiksliai eikvojami. Mat, 
buvo leidžiama paskalų, kad ko
misija naudoja pinigus ne tiems 
tikslams, kuriems jie buvo ski
riami.

Susirinkime kareiviai parei
kalavo kad komisija perleistų 
jiems pinigus kūrimui kokio tai 
kliubo. Komisija, žinoma, atsi
sakė tatai daryti. Ji planavo pa
siųsti aukas į Lietuvą arba per
duoti jas Raudonajam Kryžiui, 
— jei žmonės to norės.

Kareiviai pamatė, kad ko ge
ra, jie gali pralaimėti ir pasi
kvietė talkon kleboną. Pastara
sis visu uolumu tvėrės darbo. 
Agitacijos tikslams liko panau
dota sakykla. Ta kampanija 
tęsėsi apie porą savaičių.

rl]a-i|| dalykams susidėjus iš 
kalno buvo galima numanyti 
kuo tai visa baigsis.

Susilaukėme Jr nelemto susi
rinkimo. Apie 7 vai. vakaro ko
misijos pirmininkas J. P. Nu- 
nevičia atidarė susirinkimą, 
trumpai pabrėždamas jo tikslą.

Klebonas tuoj pradėjo vykin
ti savo programą. Pirmoj eilėj 
jis pareiškė, kad esą reikalinga 
rinkti naujas pirmininkas. Gir
di, komisijos pirmininkas nega
lįs vesti susirinkimo. Ir be nie- 
kur-nieko jis perstatė porą kan
didatų į pirmininkus. Supranta
ma, jo sekėjai skubiai parėmė 
kandidatus. Eina rinkimai. Pir
mininko vieta tenka P. Zigmon- 
tui. Viskas eina, kaip per svie
tą, pagal iškalno sugalvotą pla
ną.

Naujasai pirmininkas užima 
vietą. Kįla neapsakomas triuk- 
šjngas. Vieni šaukią, 'kiti try
pia kojomis. Buvo momentų, 
kuomet rodėsi, kad kilo mušty
nės. Savo narsumu ypač pasi
žymėjo kareiviai. Nunevičiai kai 
bant, jie mušė stalus kumščio- 
mis ir koliojosi tokiais žodžiais, 
kurių laikraštin dėti, negalima. 
Jie nepaisė nei moterų nei vai- 
kų. i

Ta vakhanalija pasiekė aug- 
ščiausio laipsnio, kuomet salėn 
pribuvo kareivis N. Jis, kaip pa 
kvaišęs ėmė rėkti, kad girdi 
mes kovojome už tautų laisvę ir 
tt. Nors visi omahiečiai puikiai 
žino, kad tas narsuolis nėra lai
kęs rankose šautuvo ir niekuo
met nematė “Frico”.

Žiūrint j tą publiką stačiai 
koktu darėsi. Taip ir rodėsi, 
kad atsidūrei laukinių žmonių 
tarpe.

Rimtesnieji žmonės, nebega
lėdami ilgiau kęsti, apleido sve
tainę.

Vargais-negalais prieinama 
prie balsavimų. Vėl ištinka ma
žas triukšmelis. Mat, liko įneš
ta siųsti pinigus į Lietuva. “Kaip 
tai galima!” — šokosi karei
viai: ”Tie pinigai liko čia surin
kti; čia jis turi būti ir naudoja
mi.”

Raišuojama pavesti pinigai 
kareivių žinion. Vadinasi, pini
gai bus naudojami... niekas ne
žino kokiems tikslams. Reikia 
manyti, kad aukotojai labai 
“apsidžiaugs”, sužinoję apie lai.

Na, o kunigui Aleknavičiui 
priklauso garbės vainikas. Pasi
darbavo jis Lietuvos žmonių la
bui, — ką jau ir kalbėti... Lai
mėjusieji kareiviai privalo ne
užmiršti jo...

— Susirinkime buvęs.
.  . ......................................... .i

Telephnne Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
1261 So. Halsted St. Chlra^o. TU

' —........... .................. .............. "———.I, .

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257 v _—*

Bliumeriai pui
kaus satyno,’ pa
daryti labai tvir
tai. sukruzuoti ir 
tempiasi per ke
lius ; $2.25 vertė 
po $2.95

12 Street Store
HALSTED SI.C0R^^ ROOSLVLLI RUAD

Šilkiniai moteriški ma 
rškirtiai storo satyno 
ir chiniškosios krepi- 
nčs džordžetos, arba 
gražiai aj/taisyti kar- 
batkomis, apie kaklr), 
kaspinai ir rožių bum 
borai; 
dabar
Po

$5.00 vertč,
$3.95

Didysai Kotu Išpardavimas
300 augšto laipsnio kotų 
vertės iki $55 vienoj šutyj

Kasdien mes priparodome, kad 12 gatvės sankrova yra geriausia vieta moterims 
sau švarkus pirktis — prisižiūrėkite musų nematytoms^ vertybėms tiktai po

Puikus Modeliai; geras pliu

šas, vilnonis veliūras, polo

gelumbė, švelnioji gelumbė,

silvertonas, jolama ir tt.

pasirinkimui — Ilgi pliuši

Palaidii užifokalilf "Rč'fal

kotai — naujos mados šilki

nis ir garantuojamas pamu-

salas; viduryj pamušti šilu

Musų miestelyj iki šiol gyva
vo LSS. 217 kp. Savo veikimu 
ji užimdavo pirmą vietą. Bet 
karei sustojus ir darbai suma
žėjo, todėl daugelis apleido mie
stelį. Gi kai prasidėjo streikas, 
lai beveik visi išvažinėjo. Mat 
prie kuopos daugiau priklausė 
pavieniai. Pastaruoju laiku ir 
susirinkimai jau neįvyksta.

Dabar pirmą vietą, užima 
SLA. 185 kp. Nedelioj dieną 

’ldpkričič mėnesiniaine susirin-' 
kime ji nutarė paaukauti iš 
iždo $75 streikuojantiems plieno 
ir geležies darbininkams. B. R. 
Yasulis pasakė trumpą prakal
bą ragindamas visus laikyties 
iš vieho ir neeiti strdklaužiautk

Priėjus prie kuopos reikalų, 
visi kaip vienas nutarė suspen
duoti pirm. P. Rudį, nes jis ne
paiso einančio streiko ir streik- 
laužiauja. Nariai todėl nenori 
turėti tokį pirmininką. Jo vietą 
užėmė’ vicc-pirm. d. Staponas 
Bartkus.

Nedėlioj, lapkričio 9 dieną 
mėnesiniame susirinkime Liet. 
Vyrų ir Motorų Apšvietos Drau
gystės nutarta paaukauti iš 
draugystes iždo $25, nors minė
ta draugystė ir nelabai turtin
ga. Beto, d. J. Kondroška pa
rinko tarp draugų. Aaukavo šie 
draugai: J. Kondroška, $5, d. 
S. Bartkus $4, d( J. Sidauga, P. 
S. Rindokas d. P. Pakštys, M. 
Venslovienė, T. Budžienė po $1. 
Tariam labai nuoširdų visiems 
aukavusiems ačiū. Viso su 
draugystės auka ir suaukautais 
pinigais pavienių narių pasida
ro $39.00.

Visus pinigus apsiėmė įteikti 
streiko komitetui P. S. Rindo
kas ir Pranas Jutkus.

—- Vainutiškis.

i: ■

Daugybė nuostabių modelių

niai kotai Diržuoti kotai

— Raibuotomis apikaklėmis

Daugybė kitų modelių, kaina nuo $15.00 iki $250.00.
Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.

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

Indainavo M. Petrauskas.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birulė.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Suktinis ir Valia Valuže.
Spragilų Daina ir Strazdelis.

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

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

įvairus Recordai.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Kaipgi (dažus Gražus Ruteliij Darželis ir Batų Vystytojas.
Krakoviakas ir Polka.
Pamy lėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ir Koketka Polka. Ingrota Beno.
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų.

mai.
4362
4363
4273

E 2356 
E 2357

2358
3348

E

E

I

E

E

3905
3906
4237
1218
4099
1249
4180

1161
1245
2002

25gl ____ ____________  . ________
2343 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.
4165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
4181 Pilviškių Vak-^s ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas.
2552 ”---------  *'

225
Francuzų Melodijos.
Gražus Maršas ir Polka.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.
JUOZAPAS F. BUDRIKAS,

3343 bo. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI DVIEJŲ GYVENIMŲ 
MŪRINIS NAMAS, 5 IR 6 KAMBARIŲ FLATAI. 
ELEKTROS ŠVIESA IR GAZO ŠVIESA, SKLEPAS. 
TURI BŪTI PARDUOTA TUOJAU LABAI PIGIA 
KAINA. VIETA BRIGHTON PARKE, NETOLI NUO 
CRANE DIRBTUVIŲ. ATDARA KOŽNA DIENA IR 
NEDĖLDIENIAIS.

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

TEL. McKINLEY 5153.

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIžIURfiJIMAS 
Kurioje telpa 100 geriausių parinktų ir išmėgintų valgiu. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntinui.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygą tuojaus prisiu
si m. Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St„ Chicago, III.

SO. OMAHA, NEBR.
v v K

“Kareivių” narsumas.

So. Omaha užima antrą vie
tą po Chicagos didelėmis gy
vulių skerdyklomis. Čia randasi 
Armouro, Swifto, Moriso, Cu- 
daliy’s ir daug mažesnių sker
dyklų. Neužilgo Skinerio Ko. 
atidarys naujausios sistemos gy
vulių skerdyklą. Tos išdirbys- 
Jės sutraukia įvairiausių tautų 
žmones. Nemaža čia randasi ir 
lietuvių.

Kaip visur, taip ir čia lietu
viai yra pasidalinę į partijų- 
partijėles. Nieko nuostabaus 

todėl, kad tarp įvairių pažiūru 
žmonių gan dažnai kįla visokių 
nesusipratimų. Bet tokių nesu
sipratimų pas mus pasitaiko ir 
tarp vienodų pažiūrų žmones.

Esureau
A. PETRATIS & CO. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir parūpina paŠportus i tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Ronds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTAR1JALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po piety. Utarninke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po piety. Telefonas BoMlcvard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

MAGDE. “Alt, kaip fhan nietli gal- | 
t’<l! libandUau vitokiut matgofimus, 
trinkimui, mvilavimut —- ir viika.t tas I 
nieko nepagelbtjo »uo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi t’’ f I 

MARE. “Ni, tai kam tau kfst be- T 
reikalingai! Žiūrėk, kokie manovlau- Į 
kai graius, ivelnus ir iysli. 0 tai 
todėl, kad ai vartoju RUEFLES P> I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gydūolč? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne! I RUF
FLES yra tai paprasčiausia j 

-------------------- ”-------  plaukų ir odos sustiprintojis, | 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt | 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odą? j

RUFFI^ES
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. *

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos, tik I 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkut^s. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar moncy order šiokiu adresu : j

F. ad. RICHTER Cd CO.» 320-330 Broadway, New York7*"»u«»>C»

t .. 's ■ -.„....v-. - . a c, - ... . r<. • » ' ’ .. , .. r. n. j' . j
.. 1 ... . .• ? ■? .u-.' * • ■ ;i .v,______ __________ ±__ ._____________ _____________________»__________ _____________________

Vyrišką Drapaną Barpnai
THaingas apsiSjimas. Garaatuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nu neatsišaukti. padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
liai, 320.00 iki 145.00.

Vyry ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai 31.00 iki 328.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augAčiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkaulus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kauty $8.50 ir augfičiau.

Full dress, tuzedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vnlų 
Ncdčliomis iki 6 vai. vak. Su..iro
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chcia%o« 

įsteigta 1007

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 klcsą.
ATEIKITE SI VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

C
DR. M.D. YAMPOLSKY 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OKULISTAS

Office 10821 Michigan Avenue 
Tekphone Pu linui n 452 

Residence 11147 Michigan Avė.
Tel. Pullman 3599
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Published Daily aseept fiunday by 
the LiUiuanian New« Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Nirajienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdfldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstcd St., Chicago, 
UI, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paitn:

Metams .............................
Pusei metu ......................
Trinas mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui .............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metams ................................ 35.00
Pusei metu ..........................
Trims mėnesiams ....... . ..
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metu .........................
Trims mėnesiams ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
LLU L—11!--------U L-J— .... .............. II

Prievarta 
negelbsti.

$6.00
.3.50
1.85

.75

02
12
50

3.00
1.65
1.25

.65

$7.00 
4.00 
200

3

k

Valdžia privertė anglia
kasių unijos viršininkus at
šaukti streiko paliepimą. 
Bet ji neįstengė priversti 
streikininkus grįžti prie dar 
bo.

Angliakasiai dar tebestrei 
kuoja . Iš visų valstijų atei
na žinios, kad kasyklos, kaip 
buvo, taip ir tebėra tuščios. 
Kur-nekur dirba tiktai sau
jeles neorganizuotų darbi
ninkų; bet jų skaičius yra 

*taip mažas, jogei angliaka
sių unija jų nei nepaiso.

Taigi nė federalės admi
nistracijos, nei teismo palie
pimai nesulaužė streiko. 
Kas dabar lieka daryli val
džiai ir kasyklų savinin
kams? Nelieka nieko, kaip 
tiktai jieškot taikos su an
gliakasiais. Ir jie jau mėgi
na padaryt su jais taiką.

Darbo sekretorius, Wilso- 
nas, jau sušaukė į Washing- 
toną angliakasių ir kasyklų 
savininkų atstovus į konfe
renciją. Darbininkų atsto
vai nuvažiavo tenai. Jie iš 
pat pradžių reikalavo, kad 
kasyklų savininkai išklausy
tų darbininkų reikalavi
mus; todėl ši konferencija 
sutinka su jų norais. Bet į 
konferencija nuvažiavo 4r 
ponai bosai, kurie pirma ne
norėjo nei girdėt apie dary 
bas su unija.

Kadangi angliakasiai lai 
kosi tvirtai, tai galima tikė- 
ties; jogei jų atstovai konfe
rencijoje nepasiduos kapita
listams, ir šie, norės ar ne
norės, o turės išpildyti dar- 
bninkų reikalavimus.

True transhitipn filed with thc post- 
master at Chicago, Iii. Nov. 15, 1919 
as reqnired by Ihc act of Oct. 6,1917

Lietuva 
nesitaikanti.

Dorpate eina taikos dery
bos tarpe bolševikų ir Pa
baltos tautų atstovų. Bet 
telegramos praneša, kad Lit 
tuvos įgaliotiniai'’jau nebe- 
dalyvauja jose-

Kuo tatai išaiškinti, neži
nia. Pirma Lietuva veikė 
išvien su Latvija ir Estoni- 
ja. Ji buvo pradėjusi su jo
mis tverti x^yšį, apgynimui 
bendrų reikalų užsieniuos. 
O dabar ji jau šalinasi nuo 
jy. - c

Kartu ateina žinių, kad 
Lietuva, pagal talkininkų pa 
kvietimą, ketina pradėti de
rybas su lenkais, j '

Išrodo tad, jogei Lietuvos 
užsienių politikoje įvyko žy
mi atmaina. Ar tik ne nau
jo Galvanausko kabineto 
bus čia “nuopelnas*’?

Jeigu Lietuvos valdžia iš- 
tiesų ėmė šalinties nuo lat
vių ir estų ir priešinties tai
kai su bolševikais, o taiky- 
ties su lenkais Jai reiškia — 
ji pasidavė franeuzų diplo
matų įtekmei ir veikia pa
gal jų diktavimą. .......

Iš tokios politikos gali butln^ rinkimai paskelbta
liūdnų pasekiAių Lietuvos a- neteisėtais ir prižadėta surengti 
teičiai. nauji rinkimai, bet tų rinkimų
---------------- —-— —--------- ir po šios dienos neįvyko.
True trnnslntion filed with tbe post- t
mnster at Chicago, III. Nov. 15, 1919 Areštuojama kaltinamųjų šei- 
us retiuired by the act ofjOct. 6,19171 mynos.

M. Martovo pareiškimas 
apie Rusijos padėtį.

NAUJIENOS,ChI<!,a,g,o., 1,1,1,
mai. Rinkimų kampanijos (pa* lionai “buržuazinių” kaimiečiu.
žymėtinas dalykas) niekas nc- 
varšė. Balsavo šeši tūkstan
čiai darbininkų ir diduma dcpu>- 
tatų išrinkta menševikai. Te
čiaus mandatų komisija “rodo**, 
kad diduma menševikų esą iš
rinkta neteisėtai ir priėmė į So
vietą 31 komunistą ir tik devy- 
nioliką menšpvikų.

Maskvos rinktiniuose pereitam 
kovos mėnesyj į ccntralinj ko
mitetą išrinkta trįs menševikai 
— Danas, Jugovas ir Pleskovas 
Jiems neleista užimti vietas. 
Maža to, bolševikai areštavo vi
są centnalinį komitetą, o po
draug ir mane. Kalėjime jie 

I mus laikė ne po vienodą termi-

“Apie dvejetą mėnesių atgal 
Petrogrado viršininkai nuvyko 
areštuoti Petresovo, vieno soci
alistų partijos kūrėjo ir dabarti- 

„ .. XT i niu laiku dešiniųjų menševikų“Chicago Daily Naws korės- _ . v ,* . . ,
j grupes nario. Kadangi jo nebu-

pondentas rašo: vo namie, tai viršininkai įkali*
.. Kopenhagenas, Danija, lap- no moterį ir šešiolikos metų 
kričio 7 dieną — “Bolševizmas dukterį, kad tuo keliu privertus 
žlugs pats savaime, jeigu šalies Potresovą pasiduoti. Keliomis 
reikalai bus palikti tvarkyti Ru- dienomis praslinkus, jiedvi li- 
sijos žmonėms“, pareiškė man | ko paliuosuotos.
M. Martovas, menševikų vadas, 
Maskvoj.

“Menševikų manymu, Rusi
jos. keblumai pasibaigs tik ta
da, kada Amerika privers En- 
tentę palikti Rusiją ramybėje,” 
jis tęsė toliau. “Tik tada vidu
jinės politikos padėtis susitvar
kys. Mes tikime, kad tik sustab 
dymas intervencijos, nuėmi
mas blokados ir atnaujinimas e- 
konominių ryšių yra vienintėlis 
kelias pakeitimui musų dabar
ties režimo.

“Bolševizmas bus prispirtas 
teikti koncesijų (nusileidimų) 
kapitalui ekonomijos dirvoj ir 
tuo pačiu keisti savo doktrinas. 
Jeigu jis to nedarys, proletarinė 
demokratija paskelbs jam ko
vą. Šiuo momentu to daryti <

pirmon eilėn stato kovą su 
kontr-revoliucionieriais Deni
kinu ir Kolčaku.

Proletariatas sustiprės.
“Nuėmimas blokados ir atsta

tymas šalies industrijos sustip
rins proletariatą, kuris dabarties 
nyksta. Mat oficialiai skelbia
ma, kad Petrograde ir Maskvoj 
randasi tik 20 nuoš. to skaičiaus 
darbininkų, kurie čia dirbo dve
ji metai atgal. Tąsyk bolšžvikų 
partija negalės valdyti žmones 
prieš didumos valią, nes kai
miečiai nenori komunizmo.

“O kad taip yra ištiktųjų, tai 
rodo tas foktas, jogei kaimiečiai 
nuolat kovoja prieš bolševikų 
patvarkymus. Sovietų valdžios 
pastangos kurti komunas dva
rų žemėse nuėjo niekais: kai
miečiai nori pasidalinti tarp sa
vęs tas žemes.

“Bolševizmas, nusileisdamas 
kaimiečiams, pAsirašė po savo 
mirties nuosprendžiu. Jis pada
rė 80 nuoš. Rusijos žmonių bur- 
žuazais, kurie trokšta įsigyti 
k uodą ugia ilsia privatinio turto. 
Niekas negali priversti kaimie
čius pavesti savo turtą komu
noms. O tatai patvirtina šocia- 
listų idėjos teisingumą (kurios 
seniau laikėsi ir pats Leninas) 
kad Rusija nėra išsivysčiusi li
gi to laipsnio, kad joj butų ga
lima įgyvendinti socializmą. Ji 
neišvengiamai turės pergyventi 
kapitalistinio vystymosi periodą.

Kaltina talkininkių šalis.

“Menševikai mano, kad dabar 
ties socialė revoliucija yra tik 
laikinis apsireiškimas, kurį iš
šaukė neišmintinga talkininkų 
politika. Mes turime daug sekė
jų, bet egzi tuojanti spėkos ir 
prievartos valdžia neduoda 
iriešingoms partijoms progos 

liuesai veikti ir vystyti savo pro 
)agandą.

“ločiau, pereitą žiemą, kada 
menševikai turėjo savo laikraš
tį, vien tik Maskvoj jį skaityda
vo 80,000 žmonių, o visų skaity
tojų buvo 150,000. Mėnuo at
gal Briauskc įvyko sovietų rinki

“Petresovas sugrįžo ir liko a- 
I Tešluotas rugpjūčio 31 dieną. Jo 
namuose pasislėpė keli bolševi
kai, kurie ištisą savaitę arešta
vo kiekvieną, kas tik atėjo į na
mus. Namiškiai niekur nebuvo 
išleidžiami.

“Ta spąstų sistema yra pla
čiai praktikuojama bolševikų a- 
gentais. Aš asmeniškai žinau 
tokį atsitikimą. Areštavo kalti
ninką, o paskui dar 21 asmenį, 
priskaitant piesininką, porterio 
pačią ir kaimynus su jų šeimy
nomis, kurie atėjo aplankyti 
kaltinamąjį. Visi liko nugaben- 

] ti į policijos stotį, bet už dienos 
kitos juos paliuosavo.

“Labai paprasta yra tarp bol 
I ševikų imti užstoyue, kuomet 
[jie yra verčiami apleisti kokį 
I nors miestą. Jeigu gen. Deniki- 
nas, admirolas Kolčakas arba 
kokis kitas komendantas su
šaudo komunistus, tai bolševi
kai, iš savo pusės, šaudo niekuo 
nenusikaltusius užstovus, kurie 
priklauso prie smulkiosios bur
žuazijos. * Dabarties Maskvoj 
randasi turtingas kaimietis už-i 
stovas, turintis 92 metu. Tarp' 
užstovų pasitaiko net ir socia
listų. Kada admirolas Kolčakas 
ėjo Volgos kryptin, daugelis 
menševikų ir socialrevoliucio- 
nierių liko įkalinti keliems mė
nesiams kalėjiman, kaipo užsto- 
vai.
Šaudoma “raudonųjų” žmonos.

“Iš kitos pusės, gen. Deniki- 
no ir admirolo Kolčako terito
rijose dedasi dar baisesnių daly
kų. Sies turime darodymų, kad 
baltgvardiečiai žudo komuni
stų pačias ir vaikus.

“Tečiaus tatai nieku budu ne
gali pateisinti sovietų valdžios 
elgimąsi. Tuo labiau, kad ta 
valdžia vadina sa*ve socialistine 
valdžia. Mums nuolat grąsina 
arešto pavojus, o nežiūrint to, 
mes gelbstime kauties su gen. 
Denikinu.

“Apskritai imant, šiais me
tais buvo mažiau sukilimų, ne
gu pereitais metais. Mat, vis bu
vo laukiama paspirties iš talki
ninkų pusės Ta viltis griūva, ir 
adbar lieka rinkties vieną iš 
dviejų — carizmą arba sovietų 
valdžią. Tos priežasties dėlei 
opozicija link sovietų valdžios 
žymiai sumažėjo.

“Mes kovojame ne prieš bol
ševikus, bet prieš bolševizmą. 
Mes pripažįstame, kad atskiri 
vadai parodė nepaprasto gabu
mo šalies valdyme Ramus Rusi
jos vystymas greit /pakrikdys 
bolševizmą, kadangi kaimiečiai 
nori likti nepriguhningais ūki
ninkais.

“Tatai lengvai buvo galima 
įgyvendiilli prieš revoliuciją. 
Tąsyk gal ir butų buvę galima 
nacionalizuoti žemę. Dabar pa 
dėtis yra visai skirtinga, šian
dien komunizmui priešinasi mi-

Palikite Rusiją ramybėj ir eko
nominės sąlygos greičiaus par
blokš bolševizmą, negu gen. 
Dcnikinas arba admirolas Kol
čakas.”

Pranašauja Deniklno sumu
šimą.

M. Danas 1917 m., laike Ke
renskio režimo, buvo vienas į- 
tekmingiausių sovietų vadų, Jis 
buvo sykiu, kada aš kalbėjaus 
su M. Martovu.

“Jeigu blokados kare tęsis,” 
pastebėjo Danas, “tai dabarties 
suirutė niekuomet ir nesibaigs. 
Gen. Dcnikinas bus sumuštas. 
Tečiaus, jeigu jam ir pasisektų 
užimti Maskvą, tai bolševikai 
perkels savo valdžią į Kazanių 
arba Ekaterinburgą ir už kokių 
dviejų menesių sutriuškins gen. 
Denikiną.

“Gen. Dcnikinas tik stiprina 
bolševizmą. Jis, kaip ir admi
rolas Kolčakas, randasi reakci
onierių oficierių rankose, kurie 
savo represijomis iššaukia suki
limus ir gamina tinkamos dir
vos bolševizmo plėtojiniuisi.

“Mes raudamės nunirtame 
kraštutinių elementų rate. Ir ta 
padėtis tęsis tol, kol pusė Rusi
jos žmonių nebus sunaikinta. 
Tečiaus, jeigu talkininkai liausis 
rėmę monarchistų generolus, tai 
jie išgelbėtų Rusijos revoliuci
ją. Na, o su bolševizmu mes 
apsidirbsime patįs.”

LS.S. Reikalai
Referendumas.

Ketverge Liglaikinis Komite
tas išsiuntinėjo visoms LSS. 
kuopoms referendumo blan
kas, prašydamas, kad kuopos da 
rytų extra-mintingus ir kuo* 
greičiausia atliktų balsavimus.

Šitame referendume bus bal
suojama LSS. 138 kp. įnešimai, 
kuriuos parėmė 10 kuopų. Tuo
se įnešimuose eina kalba apie 
rinkimą naujo LSS. Pildomojo 
Komiteto ir tlpie šaukimą nepa
prasto LSSi suvažiavimo.

Kartu su šituo referendumu 
kuopos, kurios dar nėra nomi
navusios kandidatų į LSS. Pil
domąjį Komitetą, turės padary
ti nominacijas ir tuojaus prisių
sti rezultaflik Liglaikiniam Ko
mitetui.

Iki to, sykiu su referendumu 
blankomis išsiutiiičta kuopoms 
dd. Hermanų laiškas. Juodu y- 
ra vieninteliai Lietuvių Sociali
stų Namo Bendroves diralkto- 
riaj, palikusieji socialistais. Ki
ti direktoriai nuvažiavo pas ko
munistus ir todėl neteko teisių 
būti L. S. N. B-vės nariais. Jų 
vieton turės būt paskirti nauji 
Bendrovės direktoriai, ką ir 
atliks LSS. kuopų išrinktieji at 
stovai. Taigi kuopos privalo 
dabar išrinkti atstovus į L. S. 
N. B-vę. i

Iš to matyt, kad šitie balsavi
mai yra labai svarbus organiza
cijai. Todėl LSS. kuopos turi: 
neatidėliodamos daryti mitin
gus, ir nariai turi kuoskaitlin- 
giausiai atsialnkyti į juos. i

Delei L. S. N. Bendrovės

Skaitytojai jau žino, kad mū
siškiai komunistai pakliuvo į 
bėdą su Lietuvių Socialistų Na
mo Bendroves Namo fondu.

Papratę simarkaul ir straksėti, 
jie visai užmiršo pagalvot apie 
tai, kad, bėgdami iš Socialistų 
Partijos į komunistų partiją, 
jie netenka.teisių prie turto, ku
ris priklauso socialistų organi
zacijoms. Kada sąjungiečiai so
cialistai jiems tatai nurodydavo 
‘‘Naujienose” arba “Keleivyje”, 
tai jie tik plūdimais atsakinėda
vo. ' e j

Bet štai viijną gražią dieną 
musų komiunistių lyderiai paty
rė, jogei bankas, kuriame yra 
padėti LSN. B-vės pinigai, atsi
sako duoti tuos piųigus buvu
siąją! Namo Bendrovės valdy
bai, priėmusiai komunistų krik
štą. Tai buvo kaip viodras šal
to vandens ant karštų galvų. 
Persigando žmogeliai. šoko 
šen, šoko ten, — nežino ką da
ryt. Mium^prėneša, kad komu-

nistiški boseliai iš didelės bai
mės atsidūrė net pas “bolševi
kų ambasadorių,” Martensą, jie- 
Škoti pagelbos.

Martensą musų kom/unisitai 
iki šiol niekindavo. Mat, nors 
jisai yra “bolševikų ambasado
rius,” bet bolševikuojantiems 
elementatns Amerikoje jisai ne
įtiko, kadangi jisai atsisakė pa
siduoti rusų komunistų lyderio, 
Stoklickio, ir lietuvių komuni
stų boselio, Šukio, “diktatūrai;” 
jisai juos net išmetė iš savo ofi
so. “Todėl jie ėinė labai nekęs
ti jo ir varyti prieš jį agitaciją 
(į visas komunistų kuopas buvo 
net išsiuntinėtos rezoliucijos, 
protestuojančios prieš Marten
ai). .

Bet, bėdoje būdami, jie nesu
rado ką daryti ir nupleškėjo 
pas “bolševikų ambasadorių.” Ir 
jisai tur-but susimylėjo ant jų 
ir patarė kreipties prie advoka
to.

Po to komusislai ėmė tolinus 
“veikti.” Sugalvojo atgaivinti 
“senąjį LSS. Piki. Komitetą” 
(kuris visas jau yra pasitraukęs 
iš LSS.) ir “instruktino” jį pa
leisti per kuopas balsavimą apie 
tuos dalykus, kuriuos nutarė 
komunistų suvažiavimas Brook- 
lyne. Šiam balsavimui jie su
galvojo duot vardą “LSS. refe
rendumo” (nežiūrint to, kad jų 
kuopos jau yra persikrikštiju
sios į “LKS.“ ktiopas).

Pagalios, jie sumanė kreip
ties į savo komunistiškas kuo
pas, kad jos rinktų atstovus į 

I LSN. B-vę ir šie, neva LSS. 
kuopų vardu, duotų įgaliojimą 
Šukiui, Jurevičiui ir šalčiui per- 
vest Namo B-vės turtą į komu
nistų rankas.

Sugalvoję šituos “skymus”, 
komunistai” ėmė juos vykdinti 
ir užtikrino savo pasekėjus, kad 
dabar jau bus viskas gerai; 
“social-buržujai” jiems nieko ne 
padarys.

Mes galime tečiaus užtikrinti 
juos, kad džiaugiasi jie pergrei- 
tai. Neužilgo musų komunis
tai patirs, kad ateitis jiems ren
gia dar didesnių -nbinalonumų.
Komunistų lyderių suktybės.
Konnunistų lyderiai pasiryžo 

apgauti teismą, kad užgrobus 
turtą, kuris priklauso LSS-ai ir 
LS. Namo Bendrovei. Bet to 
jie nesulauks. Advokatai, kurie 
gina socialistų teises, išmano 
apie įstatymus tikrai ne ma
žiaus, kaip komunistų patarė
jai kartu su ‘‘ambasadorium” 
Mai4ensu.

Apie tai čia nėra ko daug kal
bėti. Naudinga tečiaus bus pa
rodyti visuomenei da ir kitus 
konnunistų “triksus,” kuriuos 
jie dabar daro, kad išlipus iš ba
los.

Jie visą'laiką mulkino savo 
pritarėjus, kad “social-buržu
jai” nieko negalį jiems padary
ti. Kada jie sulaužė LSS. kons
tituciją Brooklyno suvažiavime, 
ir kada jie užkainiandavojo savo 
vienminčiams senosiose kuopo
se LSS. tuojaus įjersikrikštityti 
į komunistus, —tai jie tikrino, 
jogei visa tatai neturės blogų 
jiems pasekmių teisių žvilgsniu. 
Komunistų minia tuo ir patikė
jo. Bet dabar lyderiai staigu 
pamatė, kad jie įklimpo, pamin
dami po kojomis senąją organi
zaciją. Ar jie tečiaus prisipa
žino tame savo “vierniem- 
siems?”

Kur tau prisipažins! Pasakyt 
savo pasekėjartis, kad jie suklai
dino juos, juk tai reikštų nupul- 
dyli savo “autoritetą” ir įtekmę. 
Todėl, pirma negu pamėginus 
suktybe atgauti prarastąsias tei 
sės LSS-gojc, jie sumanė ap
gauti savuosius.

Ir štai, paleisdami tą apgavin- 
gą “LSS. referendumą,” kad 
“legalizavus” Brooklyno suva
žiavimo nutarimus, jie nepra
nešė “komunistų kuopoms, jo
gei šitas “referendumas” yra 
daromas tikslu apdumti akis 
teismui, o pasakė, kad tai esąs 
tik' “kvotimas,” parodymas spė
kos “socialburžujams!”

Iš korespondencijų, tilpusių 
“Laisvėje,” matyt, kad komuni
stiški lengvatikiai kaikuriose' 
kuopose jau davėsi pagaut ant 
šitos meškerės ir dalyvavo tame

Subatet, Lapkričio 15, 1919

neva
Jiems nė motais, kad būdami 
komunistais neturi teisės daryt 
balsavimą, kaipo LSS. nariai, ir 
kad tokie balsavimai yra falsl-' 
fikacija, už kurią visi balsavu
sieji ir kuopų viršininkai gali 
būt patraukti, kriminalėn atsa
komybėn.

Bet štai dar antra apgavystė. 
Kad galėjus užgrobti LSN. B-vės 
pinigus, komunistų lyderiai, 
kaip minėjome, išsiuntinėjo pa
raginimus į komunistų kuopas 
rinkti narius į tą B-vę, kaipo 
LSS. kuopų atstovus ir paskui 
tų kuopų vardu duoti įgaliojimą 
Šukiui, Jurevičiui ir šalčiui per 
vesti LSN. B-ės turtą į “komuni
stų Draugijos” rankas. Tai yra 
taip-pat raginimas prie falsifi
kacijos, kvėpiančios kriminale 
atsakomybe. Vienok komunis
tų lyderiai nepaaiškino savo 
pritarėjams, į kokį pavojų jie 
traukia juos. Dauginus net; jie 
net mėgina kuopose visą dalyką 
taip užslėpti, kad nariai nieko 
nesuprastų.

Chicagoje vienoje komunistų 
kuopoje nesenai buvo svarsto
ma tas Šukio ir Co. paragini
mas rinkti atstovus į N. B-vę. 
Mitingas tečiaus negavo patirti, 
kame dalykas. Atsilankiusieji 
į susirinkimą lyderiai iš Smali
nio Instituto liepė kuopai išrink
ti komisiją iš septynių narių; o 
jau ji, girdi, atlipsianti kas rei
kia. Tiktai šitai komisijai, su
sidedančiai iš pačių “ištikimiau
sių žmonių,” buvo paskui paaiš
kinta jos uždavinys. Panašiai, 
be abejonės, dėjosi ir kitose ko
munistų kuopose. •

. Pasirodę tuo budu, kad komu 
nistų lyderiai nedrįsta net savo 
kuopose pasakyti tiesą nariams; 
vedžioja juos už nosies kaip ku
nigai savo parapijomis.

Socialistai pasiūlė Trečiųjų 
Teismą.

Socialistai tečiaus dar nepra
dėjo bylos su komunistais dek i 
LSS. (ir Namb B-es) turto. Pir
ma negu eiti į valdišką teismą, 
jie pasiūlė per savo advokatus 
komunistams išrišti tą ginčą 
Trečioj y Teisimi.

Konnunistų advokatai priėmė 
pasiūlymą ir adejo, pasikalbėjęs 
su savo klientais, du()ti atsaky
mą. Įtiek žinome, atsakymas 
dar nėra duotas. Jeigu komu
nistai nesutiks eiti į Trečiųjų

reflerendum'e.

pagal šalies įstatymus.
Tą Trečiųjų Teismo i>asiuly- 

mą socialistai padarė ne dėlto, 
kad jų pozicija butų silpna įsta
tymų žvilgsniu, (apie tai nėra 
jokios abejonės), o tiktai dėlto, 
kad socialistai nori išvengti tą- 
symosi po valdiškus teismus. 
Jeigu pas komunistus da yra pa
likę bent truputis socialistiškos 
sąmonės tai jie sutiks su šita 
propozicija. O jeigu ne, tai — 
pasigailės.

Persiorganizavo Baltimorės
LSS. 14-ta kuopa.

Raltimore, Md. — Lapkričio 
7 dieną LSS. 14-ta kuopa persi
organizavo, laike savo susirinki
mą namuos 411 So. Paca st. 
Kadangi LSS. 14-ta k p. skilo, jos 
organizatoorius d. S. Butkus ir 
finansų _ raštininkas d. K. 
Matuliauskas pasiliko prie soci
alistų, o kitu du valdybos nariu 
išsižadėjo socializmo idealų ir 
nusekė paskui “komunistus”, tai 
jų vien ton likos išrinkti du nau
ji valdybos nariai, dd. V. Lebeda 
iždininku, Z. Gapšis nutarimų 
raštininku.

Del LSS. 14-tos kuopos turto 
nutarta: pinigus pasidalyti pro- 
porcionališkai. o literatūrą, ar- 
kivą ir lt. reikalauti visą, nes 
“komuuistamits” socihiistų lite
ratūra nereikalinga, jie jos ne
platins. Kiek dabar randasi 
kuopoj knygų, tai visos “sočia 1- 
buržujų” rašytos ir išleistos. 
“Komunistėms” tos knygos ne
gu t.

Nors nedidelis būrelis drau
gų, bet visi smagus linksmi, 
draugiški. Pasižadėjo energin
gai ir ištikimai veikti po socials- 
mo vėliava. Nutarta rengti pra
kalbas d. P. Grigaičiui, jeigu 
jis atvyks į rytines valstijas.

Taigi draugai socialistai kitų 
lietuvių kolonijų, persiorgani
zuokite, jeigu randasi nors pen
ki ištikimi socializmui draugai, 
o jei ne tai pavieniai priklausy
kite LSS-gon. Nenuleiskime 
rankų, dirbkime visi draugiškai, 
kritikuokimės mandagiai. Tas 
visos orgijos, kurios tęsėsi per 
dvejus suviršuni metus, socialis
tams daug 1 dedies pridarė. Bet 
nenusiminkime. Socializmas ne
pabudo jamas. Ateityje mes bu
sim gudresni; žinosime, kaip 
apsiginti nuo vidujinių priešų. 
Iki šiol mes tik žinojom, kaip 
kovoti su išlaukiniais priešais 
bet nežinojom kad pačioj mu
sų organizacijoje randasi aršes
nių socializmo priešų.

Taigi dar sykį sakau: nepai
sykime, kž)‘komunistai’’ pliauš
kia. Tikatsi minkime, kas kitą
syk buvo rašoma aidoblistų or
gane “D. Balse’*. Dabar Brook- 
lyno “Laisvė** daug biauriau ra 
šo apie socialistus. Bet tie “Lai
svės” pliauškalai ir koliojimai 
socialistų pradeda darbininkams 
įkyrėti. Nors “komunistams” 
pasisekė kol-kas LS.S-gos turtą 
pasigriebti, bet jie juo liesiu 
džiaugs, nes tai yra musų, senų 
sąjungiečių suaukoti pinigai ir 
jie mums, socialistams, o ne 
“komunistams” priklauso. Bu
tų didžiausis musų apsileidimas, 
jeigu mes atiduotume “komuni
stams” musų suaukautus pini
gus. Aš, ir daugelis kitų draugų 
aukojom dėl LSS.-gos namo pir 
kimo, o ne kokiai ten humbugiš- 
kai “komunistų” partijž^Matyt, 
“komunistams” daugiausia ru
pi tiktai pinigai. Jie nesenai su 
važiavę į Brooklyną tiktai ir 
svarstė, kaip čia užgriebus LSF. 
likusį turtą ir LSS. namo staty
mui suaukotus sąjungiečių pi
nigus. Reikėtų kad arčiaus esan- 
įs prie buvusio L. S. S-gos cen
tro (kaip ve Brooklyniečiai) 
nariai pasirūpintų, kad tos 

penkinės ir dešmtinės musų 
suaukautos pasiliktų LSS. nuo
savybe, o nepakliūtų socializmo

sieins “komunistams.”
LSS-gos 144os kp. nutarimų 

raštininkas, — Z. Gapšis.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

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

Severa’s
Gothard Oil | 

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs ' 
yra žinomas kaipo galingas skau- 6 
dėjimams priešas. Jis rekomen- £ 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- : 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų • 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų £ 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- : 
tiekose. Kainos: B0 et. ir 2 et. 9 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų. £

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAlt RAPIDS, IOWA

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir cMliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Kalstei' *t
Ant trečių Juoų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
127 K. Dearborn SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

r*

______ J

DR. A. MONTVID 1
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 I

Pinigais už

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

Krause V aisti j in is T aupy mo 
BANKAS

1341 Mijwaukce A ve.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arli Paulina gat. a 
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė.
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Rink Klein

Bros 

ženklelius
IliB.
EMjttllSTS.

Siunčiame 
Europon 

Greitai pri 
stato n\e

Perviršis Motetų Kotų
Mea turime baisią daugybę mote
rų žieminių kotų, kuriuos mes tu 
rime tuojaua parduoti, kad pa
darius vietos naujiems sandė
liams. P-nas Klein neri, kad ne
būtų atsižiūrima | niekų by tik 
(langiaus vietos padarius nau
jiems tavorams.

$37.50 vilnonio veliūro ar 
silvertino kotai x

’ Kailiu aptaisyti ar plynai pasiūti 
kotai; naujais puspalaidžiais už
pakaliais, kiti sumesti junginės, 
išvaizdos ir Boleros mados; guii- 
kais aptaisyti; baisiai didelė ank
šta ar šalikinė apikaklė; stirni
nas, briedinės, lokinės spalvų; 
tamsiai ruda, jūrinė, žalia, stir
nine, juodai ypatingai antvirši- 
nis sandėlis tiktai $29.75

$22.50 pavyzdiniai žieminiai 
kotai $14.95.

tiražus kolai mergaitėms nuo 8 
iki I i metų padirbti iš augšto laip 
snio polo gelumbės; vilnonio ve
liūro ar pusšilkio pliušo; pilnai 
samušti šilumai; diržuoti ar pa- 
aidi, palaidais užpakaliai; dide

lė apikaklė; plynai ar bebrine 
paisyti; tiktai

Mergaitėms $17.00 pavyzdiniai 
žieminiai kotai $8.88.

Šilti, tvirti žieminiai kotai mer
gaitėms nuo 6 iki 14 metų; pa
dirbti iš gero vilnonio veliūro; 
didelės apikakiės pliušo ar beb- 
rinės; diržuoti pusiau palaidais 
užpakaliais; pamušti perdėm; 
spalvos; tamsiai ruda, jūrinė, pe- 
kininč, s.tirniriC, n <1 i
duodami tik $8.88

$15.00 Mergaitėms pavyzdyniai 
kotai $10.95.

Šilti, tvirti žieminiai kotai mer
gaitėms nuo 8 iki 14 metų; pa
dirbti iš gero veliūro; didelė šil
kinio pliušo ar bebrinės apikak
lė: diržuoti pusiau palaidais už
pakaliais; pamušti perdėm; spal
vos: tamsiai rudu. pelci_
ninO ir burgudinC; ę J Q

Moteriškų Skrybėlių Antviršis
Gražaus Lyonso aksomo ir šilkinio balno iš
vaizdos; taipgi aksominės ir bebrinės mai
šytos, aptaisytos puikiomis franzyziškoinis 
gėlėmis, strusio plunksnomis ir kaspinais, 
$3.00 ir $4.00 vertybės; specialiai C O QQ 
Šilaine išpardavime po

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translalion filed witli the post- 
master at Chicago, 111. Nov. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA.
Londonas. — [Anglijos kari

ninkas apviltas]. Karininkas 
Ashley Dukes, tarnavęs kulko
svaidžių skyriuj Rusijos fronte, 
paraše į “Daily Mail” slraipsn 
apie Rusijos padėlį. Tarp ki
ta ko, štai kas sakoma straips- 
nyj:

“Mano brolių įsivaizdinimas, 
kad laisvoji Anglija teikia pa
spirties pavergtosioms pasaulio 
respublikoms, yra pavojingas 
sapnas... Jeigu mes norime 
smerkti bolševikus už jų nuož
mumus, apie kuriuos tiek daug 
bubnijama, tai pažvelkime į p. 
Churchillo prakilnumų (I)... 
Paryžiaus taikos sutartis, kuri 
nesiskiria nuo Rrest Lilovsko 
sutarties, dabar užsimojo pa
grobti Petrogradu. Tai anglų 
valdžios nuopdnai. Tegul tos 
sutarties autoriai pažvelgia į tų 
faktų, kaip Anglijos kareiviai 
yra naudojami pertvarkymui 
Europos...

“Mano broliai kareiviai, kurie 
grįžta iš Rusijos fronto, matė 
žmonių skerdynes. Tai nemalo
nus reginys. Jie atveža žinių, 
kad blokada gimdo badų, kad 
prievarta veda prie nuožmumo, 
kati apgulimo stovis iššaukia 
priespaudą... Jeigu jų žodžiai 
apeliuoja į musų širdis, o ne j 
protus, tai mos turime pasakyti, 
kad musų simpatijos krypsta 
link Sovietų respublikos drau
gų, ir kad sprendžiamajame 
mušyj jų siekimai bus musų šie 
kiniais.“

Angliakasiai
James B. Levis, valstijos pro 

kuroras, laikraštyj “Harris- 
burg Daily Register” rašo:

‘‘Angliakasiai privalo gauti to 
kių algų, už kurių jie galėtų žmo 
niškai gyventi. Jokia žmogus ne' 
gali užginti jiems tos teisės. Vie
nok angliakasiai ligi šiol negau
davo atatinkamos algos. Ašį 
manau, jog tatai pačina nuo to 
fakto, kad visuomenė tinkamai i 
neįvertina angliakasių darbų, 
jų gyvenimo sąlygas ir jų pa
tarnavimo svarbumą. Kuomet, 
mes sėdime prie besikūrenančio 
pečiaus, mums neateina į gaivų i 
ta z<niii’tis, kad los anglįs, ku-i 
rios šildo mus, gal yra apšlak
stytos kokio nors angliakasio 
krauju. Mes negalvojame apie 
tų faktų, kad tas anglies šmo
tukas, kurį mes dedame į pe
čių, yra atskilęs nuo masės, ku-i 
ri puldama atėmė angliakasiai i 
gyvastį. Mes nekreipiame do
mės į tų apsireiškimų, kad neto
li nuo musų namų mažyčiai 
vaikai, netekusieji tėvų, kenčia, 
ir nuliūdusios našlės galvoja 
apie tai, kaip ir kur gavus se
kamam kartui maisto, kaip į- 
:,ijus sau ir savo vaikams žie-1 
minių drabužių, kad apsisau
gojus nuo šalčių, nes jų vyrai 
ir tėvai palydėjo savo gyvastis 
kasyklose, idant suteikus mums 
anglių apsisaugojimui nuo šal
čių.

Žieminiai kotai maoms mergai
tėms; dydžiai nuo 5 iki 8V6 metų; 
materijos Vilnoniai ševiotai; pliu
šas ir kiti šilti audimai; dryžiuo
tieji aptaisyti didelėmis šilkinio 
pliušo ar bebraus apikaklėmis; 
diržuoti, ar pusiau palaidi, visi 
grynų vilnų; pamušti perdėm, 
spalvos; specialiai $10.88

Peninsular Oak šildytuvai

16 colių kuriamoji vieta;
dega visokia kuralas pik

* •

nai nikeliu aptaisyti, po
Vaikų kotai iš šilkinio pliušio be 
brinės gelumbės; šilkines gelum
bės; visi naujų šešėlių — žalio, 
inčlvno, juodo ir tamsiai rudo; 
dydžiai nuo 2 iki 6 metų; aptai
syti didelėmis apikaklėmis iš plių 
šo ar bebriniais kišeninis; antvir- 
šinis sandelis $7.98 $19.75

JUNGTINES VALSTIJOS.
Bostonas. — [Darbininkai 

cenzūruoja “Lifę”]. Delei spaus
tuvių darbininkų, streiko Ne*w- 
Yorke juokų laikrąŠtis “Life” 
liko perkeltas į Bostonų. Jis da
bar spausdinauna Chapplo Puli- 
lishing Co. Nesenai į “Life” no
rėta įdėti karikatūra, kuri pa
šiepia organizuotus darbinin
kus. Prįeismanai, pastebėję tų 

karikatūrų, atsisakė dirbti. Grį
žo darban jie tik tada, kada 
“Life” sutiko nedėti paveikslo

Karikatūroj atvaizdinama 
kambarys. Artistas perstoto vy
rų, kuris muša stalo koja savo 
pačių. Moteris guli ant grindų; 
vyras laiko keliu priminęs mo
terį ir kairiaja ranka smaugia 
jų. Vaikas dvejų metų senumo, 
guli lovoj ir išsigandęs žiuri į 
tėvus! Kitas vaikas, matoma 
senesnis, guli kniupščias ant 
grindų.

Prielangyj stovi policistas 
pilnoj uniformoj. Jis kalba j 
policijos kapitonų, kuris laiko 
rankoj revolverį. Policistas, 
iškėlęs rankų, sako: “Viskas 
tvarkoj, kapitone; jis turi uni
jos korčiukę.”

Knoxville, Tenn. — [Skelbia
ma gene ralis streikas, kad parė
mus gatvekarių darbininkus]. 
Centralinė Darbininkų Taryba 
nutarė paskelbti visuotinų dar
bininkų streikų, kad parėmus 
streikuojančius gatvekarių dar
bininkus. Streikas nepalies tik 
policjstud, geležinkeliečius ir 

pečkurius.
Nutarta taipgi likviduoti du 

didlapiu, Knoxville Rhihvay 
and Light Co. Mano Icc Crcam 
Co.

Gatvekarių darbininkai rei
kalauja algų pakėlimo 221 nuoš. 
Gatvekarių kompanijos virši
ninkai griežtai atsisakė tarties 
su darbininkais. Tos priežastįs 
delei Centralinė Taryba ir nuta
rė teikti paspirties streikinin
kams.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street
Chicago, UI.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

eikalavo labdarybės. Jie nejieš- 
kojo specialių sau privilegijų. 
Jie reikalauja tik teisybės. Jie 
tori gauti atatinkamas algas už 

sąžiningai atliktų darbų. Aš ty
kinėjau anglių kainas ir anglia
kasių algas, štai tų tyrinėjimų 
ezultatai. Saline pavieto kasyk 

’ose anglių tonas pardavinėja- 
ma po $3.50. Tuo pačiu ,metu 
mgliakasiui mokama už iška- 
imų anglių tono nuo 61 iki 64 
enlų. Reikia neužmiršti ir to 
lalyko, kad angliškasis privalo 
turėti savo įrankius. Vienas 
,kras anglies lanko išduoda 
naž-daug dešimtis tūkstančių 
tonų anglių. Kompanijos pirko 
* imtus akrų po $25 už akrų, 
l'uo budu anglių tonas su visu 
lariiii kompanijai atsieina $1.24 
Vadinasi, kompanijai lieka nuo 
kiek vieno tono $2.26. Ji galėtų 
luokėti angliakasiams po 40 
entų daugiau už iškasimų tono 

anglių ir pardavinėti žmonėms 
anglis senosiomis kainomis. Te- 
čiaus į pastarąsias kelias savai
tes anglių kainos buvo nuolat 
keliamos, o angliakasiams nė 
šiek nepakelta algos^ Nuo rug
sėjo 1 dienos, 1918, ligi rūgšč
io 1 dienai 1919, angliakasis

• 1 1 4’ •*! -i ..X

lirbo $1,200. Tos algos nepa
tinka tinkamam užlaikymui 
šeimynos. Be to, angliakasių 
užsiėtmimas yra labai pavojin
gas.

Karės metu armija turėjo 2 
nuošimčiu nuostolių, tuo tarpu 
llinois valstijos angliakasių tar 
ie pastaraisiais melais buvo 
10 nuoš. nelaimingų atsitikimų, 
llinois valstijos teisdiiiosc pe

reitų metų buvo nagrinėjama 
8,000 bylų, surištų su angliaka
sių sužeidimu arba užmušimu, 
šimtai buvo tokių atsitikimų, 
kur susitaikyta be teismo.

Angliakasiai dirbdavo 8 vai. 
dienoj. Priskaitant kelyj į dar
bą sugaištų laikų, angliakasis 
pašvęsdavo darbui 12 valandų 
dienoj, šiuo laiku anglių rei
kalaujama 1(M) milionų tonų 
mažiau, negu karės metu. Apie 
15 nuoš. angliakasių buvo pa
imta armijom Gi dabar, kuomet 
an.gliakasių yra pilnas skaičius 
ir augliu reikalaujama mažiau, 
angliakasiai turi teisės reika
lauti trunųx'snės darbo dienos. 
Jie dirbdami net trumpesnes 
valandas gali pagaminti daugiau 
anglių, negu šaliai yra reikalin
ga suvartojimui.”
......................................................... .... ■.... j......................... - -
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Bridgeport Painting & Hardware Company 
(Not Ine.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malcvos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimns, sieninė poplcra, stflu 
Jas, geležiniai tuvorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, ’ Telephone Yards 7282

Tuojau prisidekite prie

Celorado Consolidated Min s & Power Co
Kapitalas $1,000.000.00- /

Naujas išradimas.
Colorado Cons. M. & P. K-jai rudies 

perdirbimo atsieis labai pigiai ir at
liks dideli pelnai, nes rudis bus per
dirbama sulvg naujo išradimo—“FLO- 
TA1ION“. (
Rudis.

Kasyklų rudį 1 ištyrė geriausi Suv. 
Vaisi, inžinieriai. Rudis neša 
.^45.4)6 jki suvirs $22,00(1.00 nuo tono.

Rudies perdirbimas, atsieis Arpžiau 
negu $5.00 tonas. Rokuojant rudį lik 
po $35.00, kompanijai atliks gryno pel
no $40.00 nuo tono. Vienok daugybė 
rudies neša M,000.00 nuo tono ir dau
giau. Tas reiskifi milžiniškus pelnus 
šios kompanijos šėrininkams.
400 pelno j motus.

fabrikas įrengiamas perdirbimui 
3011 tonų į dieną. I metus fabrikas per
dirbs nuo 90,000 iki suvirš 100,000 to
nų. Skaitant, kad visa rudis neš tik 
po $40,00 gryno pelno nuo tono, lai į 
metus atliks imi $4,009,000.00, arba 
100% ir daugiau. 
Šerai labai pigus.

Dabar parsiduoda paskutinė 
šėrų. Vėliau niekas nebegaus šių šė
lu pirkti. Perkant už $15.00 gauna 
$20.00 vertės šėrų — Preferred ir Cohi- 
nion kartu. Preferred šėrai yra Pir
mas Mortgečius ant kompanijos turto 
ir nuo dienos išrašymo neša 7% pel
no. Common ščrai neš didelius divi
dendus.

Expreso MoneyOrderiu ar Įlankos draflu.

220 So. State St. 
Rookn 1422

C h i c u g o.

Kompanijom turtas.
Colorado Cons. M. $ P. Co. turi DE

VYNIAS (9) dideles aukso ir sidabro 
kasyklas garsiame SAN .ll’AN distrik- 
te, Colorado. Visos kasyklos užpa
tentuotos.

Kompanija turi divielj fabriką, kurio 
vertė apskaitoma $500,000.06. Fapri- 
kas įrengtas moderniškiausiomis maši
nomis ir galės jicrdirbti 300 tonų ru
dies į dieną. Belo kompanija turi pa
stačiusi lentų piovyklą.

Per kompanijos žemę teka trįs upės. 
Ant Gunnison upės pastatytas ir bai
giamas įrengi i didelis vandens-elekt- 
ros fabrikas gaminimui elektros. Pa
čiai kompanijai elektra atsieis DYKAI, 
o atliekamą elektrą parduos kitiems ir 
jau gania užsakymų. Elektros fabri
kas ir įstaisymai apskaitoma $250,000.

Colorado Cons. M, & P. K-jai pri
klauso visa žemė ir miestas SllEIl- 
MAN. Belo k-ja turi apie 5,000 akrų 
ariamos, miškų ir ganyklų, ir pavasa
ry) keta kontroliuoti apie 15,000 akrų 
žemės.
Aukno-Sidabro Kasyklom. ,

Kompanijos kasyklos yra ant ketu
rių kalnų. Viename SŪNSHINE kal
ne apskaitoma siiviėš 4,000,000 tonų 
rudies. Kituose kalnuose dar daugiau 
rudies.

Visi tuneliai, šaltai, išėjimai ir U. jau 
iškasti, suvirŠ 7,500 pėdų ilgumo.

300,000 tonu rudies jau atkasta ir iš- 
mieruota.

Siųskite orderius

PEOPLES
Tel. Harrison 2024

INVESTMENT CO.

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje

Nemokėsi Pinigų Be Reikalo
Musų krautuve—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainą, kiy kitur taip ne
gausi Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra 
naujausios mados. L’žlaikoni visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, 1LI 

Telefonas: IIKOVER 7309

F*. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

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

Utarninkais, Seredomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

nuo

dalis

Užsakymų ir siuntinių ne
siųskite mums iki mes 

pranešime.

Surinktieji iki šiol siunlniai 
ir užsakymai, yra loduojami ant 
laivo. Malonėkite palaikyti pas 
save visus siuntinius, kokius kas 
turite, rengiamus arba prireng
tus siųsti į Lietuvą per musų 
Bendrovę iki mes pranešime per

Užsakymai ir skrynelės sup
laukė pas mus laip skaitlingai 
kad mes nespėjami' nei suženk
linti ir knygosna užrašyti, ir pa
kvitavimus pasiųsti, niekuriems

Era Mano Brangi .......
Ne dėl tavęs Aš Mergelę 
Miegok, Mano Balandėli 
Slinku Man Gyventi ...

Pamylėjau Vakar — Vai Varge
Vargelį ir Vai Pute Pilie .. 75c
Gaunamos tiktai J. Budrike 

Knygyne. Užsakymus siųsdami

8. 1). LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
tdausia. Reikale meldžiu alsi 
šauklį, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. anai 2199.

bar bekraudami į laivų.
Lithuanian American 

Trading Company. 
Fift Avenue, New York 

City, N. Y.
680

Naujos Dainos Su Gaidomis, S. Šimkaus 
Vienam Balsui. 

. r»()c 
. 59c 
. (>0c 
. GOc
ulresuokitc:

JUOZAPAS F. BUDR1K, 3343 S. Halsted St., Chicago, III.
--------------------- ------------------------ --------------------— • ■■ -----------------------—---------------------------------------------------------

HMHH—I

n

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popicrų.
CARR BROS. VVRECKING CO., 

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICACO, ILLINOIS
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NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj 

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

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

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

Dėlei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South Halsted Street

Pranešu Visiem
Kad Sahite Stomach Bitters yra 

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

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

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

Andrejs Upita.
\ fe ' i

Nuodėmė

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO.»

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

DR VAITUSH, O. I).
Lietuvis akių 
Specialistas

Ar esi nervuotas,) skauda galvą, 
kreivos akįs, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
strytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų ^*kių, ligzamipuojii akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga domų atkreipiame i vaikus einan
čius i mokyklų.

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

Ofisas: 1553 West 47 SU kampas 
Ashland Avė. TeL Drover 9660 I

Dr. W. Yuszkievicz
Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi- 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimą, 
akių skaudėjimą, Reumatizmą, Pa
ralyžių. Nevirškinimą ir kitas viso
kias ligas. Patarimas ir egzamina
vimas dykai.

VALANDOS:
Nuo 9 iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 
9 iki 6 po pietų.
1107 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, I 
šaknjs, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, | 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Jokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKA1TIS, 
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.
- '

Dr. Charles Segal
Persikėle 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. Drexel 2880.

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarstų nuo 

šalčio. Katrie sergate, ateikit pa^ 
mano, ag duosiu, patarimų dykai.

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

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi*
Jaučiat gerai 
ateikit pas
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai,—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

i*

Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas
Vienintelis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Eina vie

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

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numeri pažiūrėjimui.

| “KARDO” KNYGOS |

Barbora Ubrika
arba klioštoriua ir jėzuitai.

Ar Tamista girdėjai apie 
Barborą Ubriką?

Ar girdėjai apie jos Išbūvi, 
mą 21 metus urve?

Ar girdėjai koki valgi ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

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

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

(Tąsn.)

KUNIGŲ-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE. .
ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy- 

veninio slaptybes, viršniinCtose salose. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teisybe, nes visa medega paimta iš raporto buvusio preziden* 
to Tafto, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą. Į

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

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

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

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti ♦ 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogų už dyką.

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

1443 North Paulina Street, . Chicago, III.
k į ........................ " 1 1

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy 
mui preižasties yra darbas
Kompatentiško -okulisto,.
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta
rpų jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akjs yra silpnos. Lai 
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgvdžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo utilaisytoS krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašaiinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no-
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
:‘pagauti šaltį”.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pinrfti negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
ikausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

AŠ visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą tu
sų tonsflų bus mažesnis negu ju
sti daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmė? nė
ra pavojingos—ii* aš patarsiu <>m.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatves

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fair Nedeliomis 10 iki 12

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
2221 So. Kedzie AvenueDr. J. Van raing VaL 1—3; 7—9 po piety

Pasidėk savo pinigus
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE

11500 MLICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS Kapitalas ir Antviršis $250,0000.00

Jau vakareniaujant pas jį 
gilusia viena mintis; ir paskui 
kada tetule pradeda šiubždėties 
su Zelnia apie pagalves ir pa
klodes, o kitos trįs mergaites iš
siima savo mažus juodus laik
rodėlius ir žiuri į juos ir viena 
į kitą — pas jį ta mintis plėto
jasi vis toliau ir laipsniškai da
rosi vis aiškesnė. Jis perkrato 
atmintyj visus įspūdžius ir at
sitikimus to vakaro, persveria 
juos ir jo sieloje darosi vis švie
siau ir šilčiau. Iš vienos pusės, 
tik dabar jis pradeda suprasti 
ką reiškia žodžiai: inteligentiš
ka draugija, dvasinė atmosfe
ra.. ką reiškia dei žmogaus 
draugija, kuri supranta jo dva
sinius siekius ir nežiūri į jo pa- 
viršj. Kaip žuvėdra ant neapry- 
boto jurų pločio, siela čia gali 
skrieti į tolį ant fantazijos spar 
nų ir priimti ir j save dalelę to 
ploto, ką apie ją ir to gylio, ką 
po ja. O iš kilos puses, jis jau
čia, kad ta pati atmosfera per 
jį darosi skaidresne, turtingesnė 
stipresnė, gilesne. Savy tas, vos 
užjaučiamas, liuesas išdidumas 
savimi susiliejęs su giliu džiau
gsimi, apima visą jo esybę. Pir
mą sykį jis rado žmones, kurie 
interesuojasi jo dvasine įtura, o 
ne ta šiurkščia, neguvia forma, į 
kurią ji įvilkta. Ir jo poetinė- 
fantazija driegia vis toliau savo 
sidabrinį siūlą į ateitį; ir ten 
taipgi viskas iškjla aiškioj ir 
skaisčioj šviesoj. Kaip jis laip
sniškai pasidarys populiariu ir 
garsiu plačiausiuose rateliuose, 
kaip jis čia' pasems energiją 
išpildymui senai užtiestų suma
nymui ir įsigilins į naujus dar
bus. Ir palaikydamas neper
traukiamą kontaktą su šiomis 
keturiomis pastebėtinomis mer
gaitėmis ir su visa moterų (Irau 
gija tų draugijų ratelių, jis iš 
savo puses, darys įtekmę į jų 
dvasinį gyveiiimą, ir tas gyveni
mas ir visa jo tautos siela laip
sniškai darysis platesne ir giles
nė. .. Taip,. tHip... Ir tai galima 
tik ten, kur dvasinis augštis 
draugijos pakįlo iki tokio laips
nio, kbr pilnai ignoruojama at
skiri smulkus žmonių asmenįs, 
o iš keliama ir priimama tik 
ju( dvasinės atnašos ir psichine 
veikmė.

Purenąs ūmai ką-tai prisi
mena ir deda ranką į kišenių.

Keturios poros akių prasiple
čia ir tarsi stingsta.

K-kas tai pas jus? — klau
sia Emma keistu balsu.

Žiedas? — sugriebia Berta. 
Purenąs šypsosi.
—Žiedas. Sužiedlofcuvių žie

das.
—Sus-žie-duo... sumykia

Zelnia ir žvalgosi po kambarį, 
tarsi pabudusi iš miego. — Ma
ma, mama! — suspiegia ji po 
minutes tylds ir atkakliai dau
žo mažomis kojelėmis j grindis.

Atbėga susirupinusi tetulė.
—Uždaryk gi langą! Pas tave 

virtuvėj vėl atdaras langas... 
Ak, dantįs, dantįs!

Tetulė uždaro langą, paskui 
sumišusiai bėgioja po kamba
rius ir renka stiklus, lašus, plė
šinis, kompresus...

Emma apkabinusi draugę pu
siau, atsargiai sodina ant sofos.

Berta dideliais greitais žings
niais prieina prie lango ir žiuri 
per jį į nakties tamsą.

Lilija, sugniaužusi kumšteles, 
žvalgosi į Pureną nuo galvos iki 
kojų greitu, paniekinančiu žvil
gsniu.

Purenąs pamaži apsisuka ir 
plačiai pravertomis akimis įieš
ko ko tai, kas ką tik buvo čia, 
bet viename akymirksnyj kur
tai pranyko. — Pas Žetoną... 
dantįs? trina jis akis, tarsi ką 
tik išbudęs. Jam gi noorėtųsi pa 
pasakoti apie savo pačią, bet nė
ra kas norėtų jį klausyti.

Skubus žvilgsniai, surauktos 
kaktos, suspaustos lupos... Dan 
tų skaudėjimas.

Ir už pusvalandžio Purenąs 
vėl velkasi šlapiu šalygatviu di
delės gatvės ir eina į pigų vieš-

Naujiena 
Kalendorius 
1920 metams

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

bi Amerikietė artistė panelė Izabella 
Zioniutė. — Juodu ir baltu ji gražiai 
atvaizdino tai, kas rods nėra atvaiz
dinama, būtent žinių-naujienų lauki
mą. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančią jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus Į ji žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik Įsigys NAUJIE
NŲ SIENINĮ KALENDORIŲ 1920 
METAMS. Tai bus gal pats gražiau
sias sieninis kalendorius, kokį iki 
šiol kada-nors buvo išleidę lietuvių I
laikraščiai. — Kalendoriuje, žinoma, 
bus nurodytos visos svarbiausios dar
bininkiškos, tautiškos, katalikiškos 
ir amerikoniškos šventės.

• I

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

būtį, kur už penkioliką kapeikų 
galima pernakvoti. Lietus li- 
ja, vanduo bėga nuovadomis ir 
kunkuliuodamas zirzena purvi
nu grioviu palei šalygalvį. Ant 
kampo didelės gatvės jis susto
ja, užmeta augščiau ant nuga
ros jau visai lengvą maišą su 
maistu ir kasosi šlapią pakaušį.

Bet laipsniškai jam darosi ai
šku tai, kas atsitiko keletą mi
liutų atgal ten, mažą j ame na
melyje. Jis pradeda suprasti sa
vo nuodėmę, savo sunkią kaltę. 
Deginanti gėda užlieja ugniniu 
raudoniu jo šlapius nuo lie
taus skruostus.

Vertė K. B as.
(Pabaiga)

TEMYK1T
Didžiausia laikrodžių krautu

vė Wcstsidčj, kur galit pasirinkti 
naujausių tavom: deimantų, lai
krodžių ir kitokių auksinių bei 
sidabrinių daiktų

Kurie turit skaudamas akis ar
ba reikalaujat akinių, ateikit pas 
mane, aš duosiu patarimų ir pri
rinksiu akinius.

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
’leiefonal, Pullman 342 ir 3180 
Chtcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

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

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedallais ir subatomis iki 8 vai. vak.

K. MICHALAUSKIS
AUKSORIUS

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

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

kas, ir visokius jubilicrinius daiktus.
Mes taipgi turimo daktarų, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akinius.

K MICHALAUSKIS
3303 S. Morgan St.

Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
CICERO

drovę net tūkstantį dolerių.
Girdėjau, kad kliubas neužil- 

gio žadąs organizuoti mišrų cho- 
I rą. Tai, žinoma, butų labai pui

ku. — A. L.

Graži auka plieno industrijos 
darbininkams WEST SIDE

Lietuvių Raudonos Rožės Pas. 
Kliubas lapkričio 11 dieną Juk- 
uiąus svetainėje surengė pami
nėjimui metinių sukaktuvių nuo 
užbaigimo didžiosios pasaulinės 
karės ir kartu savo užuojautos 
streikuojantiems plieno indus
trijos darbininkams pareikšti. 
Kalbėjo Dr. A. Montvidas. Pir
mu atveju daktaras trumpai bet 
aiškiai nurodė priežastį buvu
sios karės ir’ kokios ji žmonijai 
atnešė nelaimės. Antru gi atveju 
plačiai nurodinėjo apie streikuo
jančių plieno industrijos darbi
ninkų padėtį ir ragino žmones 
remti plieno darbininkų streiką. 
Sakė, kuomet eina kova darbi
ninkų su kapitalistais, kuomet 
darbininkai deda visas pastan
gas, kad iškovojus sau geresnes 
sąlygas, ta skaldylies į franci- 
jas butų labai pragaištinga. Dar
bininkų kova gali būt sėkminga 
tik tuomet, kada jie >ra tvirtai 
susiorganizav- ir gina savo rei
kalus kaipo klesa. Daktaro kal
ba susirinkusiems pasiklausyti 
labai patiko. Aukų surinkta 
$81.40. (Aukotojų vardai bus 
paskelbta vėliau A. L.)

Po prakalbos buvo šokiai-pasi 
linksminimas.

Lietuvių Raudonos Rožės Paš. 
Kliubas yru viena stipriausių Ci
cerus lietuvių organizacijų. Į ją 
priklauso ytin, skaitlingas bnrys 
jaunų ir veiklių draugų. Tiesa, 
karės laiku kliubo veikimas bu
vo kiek silpnesnis. Tai dėlto, 
kad daugelis jo veiklių narių 
buvo pašaukti karinėn tarnys
tei). Bet dabar, kada tie jaunie
ji draugai ir vėl sugrįžo, tai 
kliubo veikimas eina geriau ne
gu buvo galima tikėties. Beje, 
kliubas pats pirmasai įdėjo į 

^Lietuvių. Liuosybės Namo Beh-

Iš draugijos veikimo.

Noronis nenorams reikia pri
siminti apie Liet. Dirbininkų 
Literatūros Draugijos 45-tą kp. 
Pastaruoju laiku, kažin kodėl, 
ji mirė mirė ir visai apmirė. O 
pirmaisiais savo gyvavimo me
tais kuopa buvo ytin veikli. Y- 
pač užpereitais metais kuopa ge
rai veikė; rengdavo prakalbas, 
protekcijas, o vasaros laiku — 
išvažiavimus. Į kuopos susirin
kimus nariai skaitlingai lanky
davosi. Bot šiandie... Kasgi 

Čia pasidarė? Jau penktas mČ- 
inuo, kaip nebegalima sušaukti 
kuopos susirinkimo... Tai pa- 
gailėtlna. Nejaugi nariai užmir
šo puikius musų draugijos tik
slus, būtent: “leisti tokius raš
tus, kurie keltų darbininkų mi
niose klcsinę jų sąmonę, auklė
ti darbininkuose socialistinį su
sipratimą ir solidarumą Ir šiaip 
jau plėsti jų žinojimo ribas įvai
ri ose mokslo šakose”? Juk tai 
kiekvienas darbininkas turėtų 
remti, visai nebekalbant apie pa
čius kuopos nariui? Bet... Drau
gai, lai reiškia nieko kita, kaip 
musų — apsileidimą. Gana to! 
Sekamas kuopos susirinkimas 
Įvyks ryto kaip 10 vai. iš ryto 
Meldažid svetainėje. Kiekvienas 
kuopos narys privalo atsilankyti 
ir naujų draugų atsivesti. Drau
gai, nejaukite, kad viena valdy
ba vsą ką atliktų. Jeigu norime, 
kad musų kuopa gyvuotų, tai 
veikime kartu.

Kp. sekretorius —Ant. Jusas.

NORTH SIDE

“Pamokinančios prakalbos” 
Lapkričio 8 d. vietos “koniu-
----------- —---------------R-------- ------------------------------------- -

PINIGAI | LIETUVA
JAU NUEINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių įstaigą

EUROPEAN AMERICAN BUREAUV »•

A. PETRATIS & CO.
Vedėjai

3249 So. Halsted St., Chicago, III.
Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

J. G. SACKHEIM & €0.
1335 MIIAVAUKEE aVe. 
tr.rp Paulina ir Wood Sts.

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarriinkais, Ketvcrgals 
fr Sukatomis 9—9

Mokykla kirpimo ir 
siuviiho atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinu ir desainy 
kirpti ir siūti vyhškus aptėda- 
lus. Turime / geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklų, hes in.es mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas infprniącb 
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos rilio 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GAKMENTS 

PKACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted 8t., Chicago.'

nistų” kuopa surengė tokia^ 
“pamokinančias prakalbas”. Kai 
bėjo du “geriausi kalbėtojai” le
ma: Husų didžiu m iečių (dabar 
komunistų) partija, revoliucija, 
Socialistų Partija, Naujienos, 
Grigaitis‘Lietuvių Socialistų Są
junga, komunistai ir tt. žodžiu, 
du “geriausi kalbėtojai” išpasa
kojo visa tai, ką jįc jaii šimtais 
gartų yra pasakoję, būtent: vi
sa, kas ne komunistiška, yra no 
good. Pavyzdžiui, pirmasai “ge
ras” kalbėtojas (vardo nepame
nu: Valiavičia ar Baliavičia) Nu
minėjo visą eilę žmonių, daly
vavusių Rusijos revoliucijoj: 
Gučkovą, Miliukovą, Kerenskį ir 
kitus. Apie Kerenskį jisai papa
sakojo taip. Tai buvęs socialis
tas revoliucionierius Ii ludinin- 
kas, toks kaip kad miusų Bulo
ta. Jis turėjęs gerą vardą, ale 
kaip lik įgijęs valdžios vairą, tai 
tuoj su buržuazija susibičiulia
vęs ir nedaręs taikos. O, girdi, 
musų laikraštis Naujienos visuo 
met Kerenskio valdžią gyrė, o 
patį Kerenskį net į padengęs kė
lusios.

Tas “geras kalbėtojas”, trir 
būt, dar naujokas. Tais laikais, 
kada kilo didžioji Rusijos revo
liucija, jis, matoma, socialistų 
veikimu teįdomavo tiek, kaip 
^ad musų lietuviški vyčiai. Jisai 
nė to nežino kad tuomet visas 
pasaulis džiaugėsi dėl sugriuvi
mo kruvinosios Rusų biurokra
tų valdžios. Net ir šiandieniniai 
bolšpvikai tuomet sveikino nau
jąją Rusijos valdžią. Pav. it Chi- 
cagos išeivių konferencija pa
siuntė jai geriausių linkėjimų. 
Pagalios tas pats “gerų kalbėto
jų” niekinau-įsai Kerenskio t io- 
met išliuosavo visus caro val
džios įkalintus politinius prasi
žengėlius ir valdžios pinigais su
gražino iš užsienių daugybę po
litinių emigrantų. Jų tarpe buvo 
Trotzkis ir Kapsukas.

Žinant tuos faktus — delko 
Naujienos nebūtu galėjusios vi
są tai pagirti? Pagalios tai, kas 
pas Kerenskį buvo blogą, nė 

Naujienos nė kits koks socialis
tų .laikraštis to nfegyrė. Taipgi 
tos “komunistiškų” kalbėtojų 

atakos prieš Naujienas ir d. Gri- 
t'aitį yra senai priparodytas nie- 
as. Bet tokiems “geriems” kal
bėtojams, matoma, tai nė po 
kam. Šmeižimą jie skaito geriau 
siu įraiikiu “darbininkų pasiliuo 
savini'U’i” atsiekti. Gerai, go 
ahead!

Antras “geras kalbėtojas” bu
vo tūlas vaikinėlis, šarkiunas. 
Jis sekė seną seną paaską apie 
socialpatriotus, sociidburžujus 

ir tt. O baigdamas savo pasaką 
Har pridėjo, kad pirma reikia 
“sutvert komunizmą”, o tik “pa
skui bus galima įvykinti socia
lizmą”. Puikiai jis pasitarnavo 
komunistams, ar ne? Jeigu jau 
|)ats komunistas šitaip klausyto
jams pristato savo partiją, tai 
Čia turi būt sometliing Svrdrig...

— žarijietis.

Susirinkinįas

Rusiškas ir Tarkiikos tfsnos
12th STREET 
TeL ftedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Art? SL Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

ORI

Šv. Mykolo Arkaniuolo para
pija laikė siusirinkinią (kada? 
— Red.) tikslu “aptarti parapi
jos reikalus”. Susirinkinian 

buvo pakviesti vis parapijonįs— 
atvirutėmis. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Atidarius susirin
kimą klebonas paaiškino, kad 
“reikės aptarti kaip geriau ir 
greičiau išmokėjus parapijos 
skolas”, kurių buk esą apie trįs- 
dešimts trįs tūkstančiai. Duota 
įnešimas, kad kiekvienas parū
pi jonas mokėtU| po šimtą dole
rių, jeigu ne visus iškarto, tai 
dalimis — po 25 dolerius kas 
metais, čia vienas parapijonas 
pasiprašė balso ir pareikalavo, 
kad butų išduo',ta atskaitos iš 
pirma rinktų aukų. Bet to ir už 
teko. Klausėjas turėjo atsisėsti. 
Toliau visa ką rišo pats komite
tas ir... vyčių kuopos pravady- 
riai. Jie, beje, nutarė, kad už 
velykines korilelcs imti po 12 
dolerių.. I\irApijonįs pasėdėję, 
l>atyleję turėjo eiti sau.

Gerai, žiūrėsime kas tuos tu
rimus išpildys.

— Tikras {Airapijohas.

i

lai

PRISIZIUREKIT GERAI TA ANTSPAUDĄ | Saugokite Savo Akis |

PAMESKIT^ VISUS PAMEGDŽIOTOJANCtUS IR NETIKRUS 
VAISTUS, kURIE JUMS SIŪLOMI.

VISUOMET PIRKITE TIKTAI TIKRUS IR ŽINOMŪS VAISTUS 
SALDAINIŲ FORMOJE PARTOLA SAU IR SAVO ŠEIMYNAI,

PATARKITE SAVO DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 
KAINA TIKRŲ SALDAINIŲ PARTOLA’YRA: 

DIDELĖ flEžUTĖ $1.00, ŠEŠIOS DIDELĖS 
DĖŽUTĖS $5.00.

REIKĄLAUJANT PARTOLOS RAŠYKIT TIK TUO ADRESU:

PARTOSO APTIEKA
160 Second Avenue, New York, N. Y.

VIENATINĖ blRBTUVE TIKROS PARTOLOS.

Praeitą ketverge vakarą buvo 
sušauktas Vietos komunistų su
sirinkimas. Kaip ir paprastai, 
tvarkos ten nebuvo. Susirinki
mas tečiaus buvo nepaprastai 
trumpas. Išrinkta kokia tai mis
teriška komisija Ir vėliau pir
mininkas sumąnė “atidaryti vie
šas diskusijas”. Sako, “turime 
Sunaudoti tą gražų laiką”. Ir su
naudojo —• tuštiems ginčams. 
Stilsopicnė duoda įnešimą, “kad 
butų diskusuojama, ar moterų 
progresyviškas susivienijimas 
turi pasiduot po komunistų kon
trole”. Kitas Vėl; “Kad butų dis- 
kusuojama ar komunistai turi 
balsuot už socialistų išstatytus 
kandidatus” Viso buvo paduo
ta net septynios temos. Bet nu
tarta diskusuoti Stilsoriienės į- 
nešimą. Tam pašvęsta valanda 
laiko.. Tarp moterų buvo gir
dėt nesutikimas atsiduoti komu
nistų kontrolei. Tik viena Stil- 
•jonienė norėtų, kad komunistai 
kontroliuotų LMPS. Ji tik ne
norėtų “pakasavot” organizaci-

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba Skai
tote. Kuomet lys 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 akiu, ausy no- 
fliej* |p gerkles lįgy. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

Svylos lubos, virš PJatt’o aptickos
• Temykite į mano parašą. ♦ 

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

■ ■ l", Tl lh i. , ...................... -■■■

Dr. A. R. BlumentalBRIDGEPORT

Komunistų susirinkimas

Gyventojams New Ydrfco ir aplelinkės Partosb Aptiekti yra atidaryta šiokiomis dienomis nuo 
8 ryto iki 7 vakaro, nedaliomis nuo 8 ryto iki 2 valandai po pietų.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgeliohio (Kalėdų Kaukė)

Tdi Yiėnas puikiausiųjų lietuviškų eilių ^o- 
nidlis, kur telpa apie šimto? įvlirjų eilfy.

Knygelė 106 pudapiij, su Kražiais popieri
niais viršeliais. Kaind 50c.

v SPECIALISTAS 
ig Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opb- 
thalmomcter. Y- 
patinga doma «at 
kreipiama 

nųp 9 ryto iki

Chicago, 111

vai- 
vak.

“N A U
1739 So. Halsted St.

lėsi iš lovos. Palšas dar kartą 
pasikartojo:

— Didysis Maižiau!
Tai ne amerikonas, dingtelė

jo pons Linno galvoje mintis. 
Akcentas — tikrų tikriausio fo- 
reinerio...

šaukė Urmas.

-rr- rnęi _n m
ORKESTRĄ—BENĄ

Parūpina visokiems 
reikalams

g J. SALAKAS
1414 So. Uth Coort 

Cicero, III.
< TeL Cioero 2310

kas. Vai.:
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų
4649 S. Ashland ar. kamp.47 sL

Telephone Yards 4317 
Boulevard G437

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligy. 

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

dčlidnris nuo 9—2 no piet.
Tclephone Yards 687''

PO

'...iv’SSBl

Paskui imta diskusuot įneši
mą “ar bus naudos iŠ balsavi
mo ir tų žmonių, kuriuos išrink
sime į yaldvietes”. Tą klausimą 
‘rišta” iki vienuoliktos valandos. 
Iš visa 'tečiaus buvę aišku, kad 
tarp komunistų yra jau “kairių
jų” ir “dešiniųjų”. Diskusijos iš- 
kėlė didelių skirtumų jų tarpe.

Susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Socialisto jame ne vieno 
riesi matė. — J. Beliaskas.

iškelk rankas!
'— sušuko Ūmias. ' ",

— Didysis Maižiau! — atsi
liepė kampe.

— Stovėk!
Ąš tave, ponš vagib, pasigavau. 
Prie pirinb pasikrutinimo tavo 
loreinerišką liežuvį sutriuškins 
mano revolverio kulka. Stovėk..

Pono Linno moteris pasišau
kė policiją. Policistas viena ran
ka laikydamas revolverį, kita— 
baspaude elcktrikinį knypkį. 
kambarys prisipildė skaidria e- 
lekjtros šviesa. Linno kamba
rio kampe nerangiai tupinėjo — 
papūga! Rikliai pažvelgusi į pri- 
buišius ji dar kartą atsiliepė:

— Didysis Maižiau!

Ar jieškai

^■11 I ■■■■■■■■ I.B.. .............

DR. M, HERZMAN

SPEKULIATflRIAI SIUNTA

Jukrus jati 19 centų svarui; greit 
bus 25c.

Cukraitš špokuilatoriai rodo 
■lqvo iltis. Neveizint federalės 

valdžios grasinimų kainos cuk
rui nesvietiškai pakilo. Kaikurio 
ic krautuvėse vakar/ jau imta 
po devynioliką centų svarui. Ir, 
manoma, kad ly’užilgio pirkė
jai busią priversti mokėti po 
dvidešimt penkis centus už sva- 
•ą cukraus!

Vietos valdininkai, kitaip fe- 
derąle cukraus kainos busta t ^ti 
komisija, vakar viešai pasiskun
dė, kad spekuliatdrių siivaldyti 
ji negali. Apie tai pranešta ir 
.. Washingtonail. Norima, kad 
deldi to kongresas darytų “ko
kią nors rodą”. Bet kol ta “ro
dą” bus padaryta, tai cukraus 
spekuliatoriai susiraus naujus 
milionus dolerių pelno!

Ypatingas plėšikas.

— Didysis Maižiau!
Toks nepaprastas balsas 

<ar naktį išbudino iš miego 
ną~ Šcot'tJ Linną 65 f 
gatvėj. Balsas girdėjosi šaliniam
cambaryjė. Todėl |)ons Linu dar 
suspėjo pastverti betysantį po 
pagalve i’cvblvei’į ir drąsiai kė

1)0- 
Ddvision

ŠIANDIE CHICAGA BUSIANTI
— “ŠLAPIA”

Sailunininkai ir bravarninkai
• ' '.J • '

pranašauja, kad Šiandie Chica- 
ga, gal būt, busianti — “šlapia”.

paseksiąs Louisvilles ir Provi- 
dencc’o teisėjus, tai$ nusprę- 
šiąs, kad kares laiko prohibicija 
yra — nekonstitucinga.

MUŠTYNĖS KOĘTE.

Teisėjo Williamo Gemmillo i 
korte užvakar kilo muštynių. 
Muštynės pirmiausia kilo tarpe

kų”. Vėliau į jas įsimaišė miesto 
advokatas Daniel Webster ir 
ir korto bailifas Plennas. Abudu 
gavo apstumdyti. Dvi moters 
Ir vienas vyras delei to tapo sulai 
ryti ir vėliau gavo užsimokėti 

po 10 dolerių pabaudos. .

Angis bananose.

Krautuvėj 109 Wisconįįn gat
vėj, vakar moters turėjo dide
lio “strioko”. Bevartant didelę 
kekę bananų iŠ jos iššoko maža 
Mexikos angis ir indionišką šo- 
kį~ apie moterų kojas pradėjo 
šokti. Iš to nemalonaus padėji
mo jas išgelbėjo policištas Lau- 
rence, kuris stojo į dvikovą su 
neprašyta Mexikos viešnia ir ja 
nugalėjo — užmušė. .

DARBO?

Skaityk
kasdien

NAUJIENAS
ir tėmyk

skyrių

Reikia
darbininkų

&

Jaunas vagilis kėsinosi paVog| 
— teisėjo automobilių.

Jaunas, dešimt metų amžiaus, 
palaidūnas Mike Higrclls 2545 
Wallace st, vakar kėsinosi pa
vogt teisėjo Haward Hayes nam 
ją naujutėlį automobilių. Teisė-1 
jas pats pasigavo ir pristatė po-

Gerai lietuviams Hijomas per 16 me- 
” tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisas.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Bt. netoli Fisk St.

VAEANDOSi Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

> ■■■■ -——-

Tclephone Yards 5032

Dr. M. Stupn leki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Ilaymarket 25<4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chronišką ligy 

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

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

Telejphone Boulcvard 21G0

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

• po piety; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

Tclephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
PriSmiito valandos nuo 8 iki
12 iš xyto ir nuo 7 iki V v. vak.
3325 So. Halsted St.. fchičago.. J
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RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
š’rntai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės i NAUJIENAS

LMPS 9 kp. moterų choro repeti
cija Įvyks nedėlioj, lapkričio . 16, 
kaip 4 v. po pietų Mark VVhite 
Square parito svetainėj. Visos dai
nininkė* prašomos atvykti laiku.

— Komitetas.

Roseland. LMPS. 25 kp. rengia 
teatrą, koncertą ir balių nedėlioj, 
lapkričio 16 d., K. of P. svetainėj, 
11037 Michigan Avė. Pradžia ly
gini 7:00 vai. vak. Visi kviečiami 
atsilankyti Į ŠĮ vakarų.

— L. M. P. S. 25 kp.

Pranešimai
I*. T. Dr. Vienybės susirinkimas 

jv\ ks subatos vakare, 15 d. lapkri- 
< jo, paprastoj svetainėj. Visi mi
lu i prašomi ateil, nes yra svarbiu 
reikalų tarimui. RaŠt. J. Slaikevičia

NAUJIENOS, C h i c,a,it,o., 1,1,L
~-:;i »................. -...... • — --- ■•*■ .......TT...... Subata, Lapkričio 15, 1919

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau savo brolio Stasio Sla- 

nislovai^io. paeina iš Suvalkų rė- 
dybos, Marijampolės pav., Zapyškio 
miestelio ir parapijos. 15 metų at-l 
gal gyveno PennsyIvanijos valstijoj, 
Maloiiėsile patys atsišaukti adresu: 

Nastazija Stanislovaitė-Danenienč 
P. t). Box 192, XVest Frankfort, III.

I » '**■ ...... ............... •*" ""'K!.... 11 >■ I
Pajieškau savo brolio sūnaus, Jo

no Dobilo, paeinančio iš Suvalkų g.1 Va.iniL.vAL, ...... .... i;sbi.........s 1

MOTERŲ VYRŲ
PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ

ANT PARDAVIMO naujas pečius, 
kūrenamas kietomis anglimis. Par
duosiu pigini. Atsišaukit tuojau po 
num. 1919 So. Peoria St., ant 3čių 
lubų, iš fronto.

Draugijų pranešimu* apie mi- 
tintfua elc. dedame dykai.1 Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: ('anai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
v a karo, ne vėliau kaip iki 8 
I‘.M. Vėliau priduoti praneši
mai* nebegalė? tilpti ry’ojan?

P. P. D. unijos susirinkimas |v$ks 
subatoj 15 d. lapkričio. 7:30 vai. va
kare, Aušros svetainėj, 3001 So. Hal
sted St. Draugai atsilankyki! pas
kirtu laiku. — A. P. R.

Naumiesčio pav., Gelgaudiškio ginu 
no, Kurtinių kaimo. 1913 m. girdė 
jau gyveno Chicagoje Ir Jau esąs že- 
notas. Taipgi pajieškau Jono Kriš
čiūno spvo pusbrolio. Pirmiau gy- 
\rno Pittsburghe, Pa. ant Soho 
2224 Tusfin zSt. Prašau jų pačių, ar 
kas apie juos žino pranešti, už ką 
iš anksto tariu ačiū.

Silvestras Dobilas,
P.O.lAick box 827, Johnston City. III

Mergini ui
Allfred Decker 

amid Colhn
EXTRA.

Parduodama bučernė ir grosernė 
lietuvių apgyventoje vieloje pn. 
3435 Waliace St. Turiu parduoti 

[šią savaitę. Kas norite tokio biznio, 
i atsišaukite.

- imtums 
ipadairytn Jos 
tortmgmd

JIEŠKO DARBO
* mm ievų 

numery j I. K. S. 4 kp. mišraus choro daini-

or Drnugystinės Rūšies Drabužių 
Dirbėjai

Brighton Perk. — Keistučio Paš. 
kliubo priešinei i n is suSirinkima* į- 
vyks nedėlioj, lapkričio 16, kaip 1 
vai. po pietų Liberty svetanėj 3925 
So. Kedzie Avė. Visi nariai kvie
čiami atsilenkėti, nes turime dutig 
svarbių reikalų . Taipjau reikės no- 
minuot draugijos viršininkus sekau, 
tiems metams. — Pirm. P. Jakavičia

> rinkai ir dainininkės malonėkit vi- 
I si atsilankyti j Sus. Liet. Soc. Dain. 
lino apskričio mišraus choro gene- 
f’aHšką 
lioj, 16 
Mildos 
St.

repeticiją, kuri Įvyks nedė- 
lapkričio, 11:30-vai. iš rvto 
svetainėje, 313« S<>. Halsted

— Org. A. Cheplinakienė.

Cicero. — LSS 138 kp. mėnesinis 
susirinkimus bus panedėlyj; 17 d. 
lapkr. 7:30 vai. vakare J. Ncffo svet., 
1500 So. I9th Avė. Draugai, malonė 
kitę atsilankyti laiku, nes jau turė
sime referendumo blankas balsavi
mui ir kiti svarbus reikalai kurie, 
negalima toliau atidėti.

— Org. P. Daubaras. ,

Ateities ži«e<lo <Iriui>d.jėlė.s dainų ir 
žaismių repetiejia Įvyks nedėlioj, 
lapkričio 16 d., UI vai. ryte Felk)W- 
ship svet., 831 W. 33 PI. Mokytojas 

I— d. Manelis. Vietos ir apielinkės 
mergaitės ir berniukai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Kurie dar ne
priklausote — ateikite prisirašyti,

— Komisija.

RAKANDAlr

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

16(1 akrų farma geriausia ir der
lingiausia žemė, Illinois valstijoj; 
žemė visa išdirbta ir visa gerai ap^ 
tveria, su gerais budinkais, netoli 
nuo puikaus miesto, prie 2jų gelžkc- 
lių ir kitokių visokių parankumų. 
Parsiduoda po 61) 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.

69 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 farnias.

Mes turime fannų visokio didu
mo kokios kas norėtų pirkti, arba 
mainyti ant namo ir už kožnų prieinama kainų. Kreipkitės pas

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

Jauniui Moterų | GALI PANAUDOTI NUPROSIN- 
TOJŲ PRIE PILNŲ FRAKŲ AP-

> ŽABŲ IR IšKAMSALŲ BEISTERIUS 
VIRŠUTINIŲ AP1KAKLIŲ DIRBĖ
JŲ. PIRMUOSIUS BEISTERIUS.

Pu.jieškau darbo pas gerą kriau
čių, kuris dirba pirmos klesos dar
bą ir kuris mane galėtų po biskj pa
mokinti ir kuriam reikalingas pa- 
gelbininkas. Kreipkitės laišku.

J. Srebalius,
3514 So. Francisco A v., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Vedusi pora pajieško apšildomo 

kambario, North pusėje arba kitur. 
Meldžiam pranešti Naujienų ofisai), 
pažy mėdami Num. 3.

■ .. ■

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

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

F®d®irai Sigrn 
System Elcctiric

212 N. DISPLAINES STREET

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ATSIŠAUKTI vi- 
re-

SAMDYMO SKYRIUS, 
Pietvak. kampas Kranki i n ir 

Ban Buren.

SIUVAMŲ MAŠINŲ
NUSTATYTOJŲ

Parduodama ix kandai keturių : ui- 
mų gerame stovyje, kiti visai nau- 
jutukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport Avė. prie elės, ant antro 
augšto iš pryšakio. Emilija Vaišvilas

Pageidaujama apsipažinusieji su 
visokiomis mašinomis.

Geros darbo sąlygos.
Sa^infiinilkas ati- 

' dinos su nuo- 
stoHiu sau

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
įsetą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiūly
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
tc su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FUBNITURE 
STORAGE

2102 West 35 St. ' X 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vjik. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

Parduodama 6 ruimų namelis pn. 
3726 Lowe Avė.; elektros šviesa; ge
rame stovyje, naujai maliavotas; 
parduos pigiai — $1800.

Atsišauk pn. 3238 So. Halsted St.
Atsišaukti i

SAMDYMO SKYRIŲ 
ALFRED DECKER & COHN 
Pietvak. kampas I'ranklin ir 

Ban Buren.

MERGINŲ
Prie lengvo darbo, sudėstymas 

automobilių lempų. $13.50 pra
džiai.

Atsišaukti
Hovve kunp and Mfg. Co., 

115 ]•:. Ontario St.

LMPS. 9 kuopoa mėnesinis susi
rinkimas jvvks subatoj, lapkričio 15 
d.. 8 vai. 
XV. 33 PI.
Lile atsilankyti, nes yra labai svar
bus reikalas. Taipgi rinkimai vir- 

M. P. S. centro jstai-
— Sekretorė.

vak» Fellowship svet. 831 
Visos draugės malonė-

4tog kuopos ekstra stisirin-. šininkių i I 
įvyks nedėlioj. lapkričio 16, gas.

••• • ? » *>.. I

LSS 
kimus 
kaip 1 v. po pietų, 
tinai privalo susirinkti, nes turime 
Fellowship svetainėj, 831 XV. 33 St. 
labai svarbių reikalų. — Valdyba.

Visi nariai bu-

Cicero. —- 1 SS. 138 kp. Mišraus 
choro repeticija veikalo “Revoliuci
onieriai” Įvyks nedėlioj, lapkr. 16 
<1., 8:30 v. ryte, A. Taniuliunienės 
svet., 1147 So. 49Ui Avė. Visi lošė-

Pirmyn Mitraus choro dainininkai 
ir dainininkės, malonėkit susirinkti, 
subatofj, 15 d. lapkr., 6 vai. vakare i 
Knygyno svet. 1822 \Vabansia Avė. 
Iš ten važiuosime i Cicero.

— Valdyba.

Rubuiuvių Unijoa 269 skyriaus pus 
metinis susirinkimas bus subatoj,

i-d būtinai susirinkite — Komitetas. Ja; kričio 15 d. Unijos salėj 1564 N.J‘“ huu ‘ f Robey st. Pradžia*7:3O vai. vakare.
Į Kurie dar nepridavčt antrašus, tai 
.šiame susirinkime būtinai pasirū
pinkit juos priduot.

Ig. Žilinskas, Rašt., 
2351 Custer St.

Liet. Politikos ii* Pašelpinis kiiu- 
bas rengia dideli vakarą nedėlioj, 
lapkričio 16 d., Mildos svetainėj. 
Bus keli geri kalbėtojai ir dainuos 
( horai. Visus kviečiame atsilankyti. 
Pradžia 6 v. v. —. Komitetas. Pusi**. Liet. Soc. Dain. 1-mo ap

skričio mišraus choro generališka 
lepeticija įvyks nedėlioję. 16 d. lap- 
kri.'in H:bO vai. iš ryto Mildos sve- 

tV iŠ1’-" ' • *D49 \V *>3 PI. tiu<J 3|38 So. Ha.’sted St. VisirTadžh?7:3O vU'v. Vi^< horištid pra- mišrus chorai prigulimieji prie S. 
šomi ateit laiku.

Sietyno mišraus chftro repetici
ja Įvyks utarninke, lapkričio 18 <1., .......... . , -i imin w f>i

L. S. D. A. - npskričio, turite būti, 
nes dainų turime naujų susirnokinti. 
Tat visi bukite laiku, kad nereiktų Chicgo. UetuTh Vyry choro re- vif|liem „ntry lauktu

— Valdyba.

peticija bus nedėlioj, lapkr. 16 d. 
Mildos svetainėj kaip 11 vai. ryto. 
Visi choristai prašomi utvykti laiku 
ir naujų nariu atsivesti.

— Sek r. J. Ged raiti*.

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.

1SS. 234 kp. susirinkimas Įvyks 
nedėlioj. lapkr. 16, 10 vai. iš ryto 
University of Chicago Sęttlement 
4b-‘0 Gross Avė. Draugai malonėki- 
te laiku pribūti, nes turime, daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi ir 
delegatus išrinkti Į busiančią VIII 
Rajono Konferenciją. Kviečiame ir 
tuos draugus, kuria paskutiniu lai-_ r  M wi A IKI V lai*'L.'Valdyba, iku nebelsnk* susirinkimų, bet yra

- iilikimi socializmo principams. Ma-
.00 1 -nnrnn lohėkite ateiti ir dirbti vėl išnaujoRoseland. — LMPS. >7 k p.į < ?A'idel sucialistų partijos labo.

prelekr^is Iiedelioj,. I — v-
Socialistų svetainėj, 11100 Michigan I 
Avė. Pradžia 2 v. po pietų. Pre- 
lekciją skaitys Dr. A. Monlvidas te-’ 
ina: Sveikata. Dainuos vaikų draugi- 
jčlės, Ateities žiedo choras. ,Vi.ms 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetą**.

— Nutarimą R»4t. D. Matus.

Moteiru
MERGINŲ PRITYRUSIU PAJIEGINfiS 

MASINOS OPERATORIŲ

Brighlon Park. — Draugystės Bro 
liškos Pažinties mėnesinis susirin
kimas bu.» subatoj, lapkričio 15, kaip 
8 v. v. svetainėje 4500 So. Talman 
Avė. Visi nariui prašomi atvykt 
laiku. — Vaidyba.

•raupijy Atidai. — Draugijos ir 
k’i thai jau dabar nutarkite apie pik 
nmkų rengimą ir pasirinkite die
nas 19J0 m. Dabar nupirkau dar
žą l.yons ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Chernauskas.

L. M. Dr-ja Apžvietos. Virimo lek
cija bus kas ketvertą Mark White 
So’tare 30 4r S. Halsted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitete^.Rooeland. — Boselando Lietuvių 
Darbininkų Namo Statymo Korpo
racijos kasierh), Šėrų pardavėjų ir 
rcviz’jos komisijos susirinkimas į-

,arAkr* <3, Dakaras įvyk, "gruodžio' 28
10900 Michigan Avė. f * .....................
7:30 v. v. ;
sirinkime meldžiami priduot kv tų 
knygeles. — A. GrebelLs.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiško k’iu- 
bo statymo veikalo Litvomanai re
peticija įvyks ryto, lapkr. 15, Mark 
X\'hitc S<|uare parko svetainėj, prie 
29 ir Halsted gatvių. Visi lošėjai 
prašomi atvykt laiku.

— Komitete*.

inicagoa Uotavig Vyrą Choras 
stalo keluriu veiksmų dramą —”Be- .1_ i. ••• »• » * *

Pradžia kaip , d M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
Negalintis dalvv.iut su-jdr ui'U.iu nerengti tą dieną vakarų, .ui:__ • * — • ■

Lietuvio Motorų, I‘aX. kliubo SI1S1- 
rinkimas bus nedėlioj, 'atike. ui, 
kaip 2 vai. po pietų Mark AVliite 
S((tiare parko svetainėj (inžinrili- 
rnyj). Nariai ir norintis jstoti Į 
draugijų prašomi atsilankyti laiku.

—Pirm. E. Juzaitienė.

ka i neiižkenklnte mums.
Chicago* L. V. Choras

— -........  Į. ' 1 1

Paiieškojimai
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Julijono ir Stnnislavo 

č^riiauskiu. paeina iš Sarakiškių so- 
• pnv., p>lr-iT> itin ttyvenoT»»wn of Lake. Jie pats ar kas kl-
las teiksis duoti žinių adresu;

V. Pravolavski, 
1903 W. 21 St., Chicago, III

Pi'iieškau Povvlo Genio, ,*»rdėjau, 
j's gyveno flevelnnde. Ohio; tu

nai Alhanrc svetainėj 1243 N. \Vood j nu svarbu reikalą. Meldžiu pra- 
Sl. rengiama didelis masinis susi-; nešti adresu: 
rinkimas, 
vakare, 
rinkėjai, ardytojai, punduotojai, tro 
Liniukai ir kiti prašomi atsilanky
ti. — Ar D. F. lokalas 16858.

Nedėlioj. lapkričio 16. Educatio-

Pradžia kaip 7:30 vai. 
Visi skudurų, popierų at- /•• i w Katiliunas.

W 1Slh St.. Chicago, m.

Ptfjieškau dėdės Jurgio Miltenio, 
Kauno gub.. Valantos paran., Giluilų 

1 " ‘ . Atsi-' ka.imo, turiu svarbų reikalų.
LSS. 37 kp. mėnesinis susirinki- šaukti adresu:

mas jvvks nedėlioję, lapkričio 16, Jurgis Miltenis.
10:30 vai. nte. Malinausko svotai- 211 Lenn St., Sioux City. Iowa.
nėj. 1843 So. Halsted St.
būtinai atsilankykite,
daug svarbių reikalu aptarti.

— Nut. RaiJninkas.

LDLD 
nedėlioj, 
Meldažio 
si nariai 
kyti

Dramfai; .
nes turime. D0|irxpp,, Felikso Klenat^kio. pa

eina iš Raseinių apskr., Titavėnų 
plestelio. Nelabai senai gyveno 
( hiengo. BĮ., dabar rodos gvvenn 

45 kp. susirinkimas įvyks Pockfnrd, Hl. Malonėkite atsišauk- 
lapkr. 16 d.. 10 v. ryte, M. ti laišku arba ypatiškai. Yra jums 
svet., 2242 XV. 23rd PI. Vi- iš Lietuvos svarbi naujiena.

Vincentas Sabalevvskis, 
4635 So. Paulina St., Chicago, III.

malonėkite būtinai atsilan 
— Valdyba.

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti pastovių, 
gerai apmokamų vietų; prityri
mas nereikalingas.

Baltinimui sviesto. Gera mokes- 
tis, malonus darbas. Puikios apysto- 
vos.

Atsišaukit tuojau.

NUCOA BUTTER CO., 
28th and Kilbourn Avė.

Prie naminių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki $25 Į 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, 
1056 N. XVood St. '

-*IWMH ■■ ĮWI g B , ywi » ^1 11 II M I

NAMAI-žEMfi

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

L,.-L.d,

MERGINŲ

meno

REIKIA moterų ir merginų dėl 
engvo dirbtuvės darbo. Gera mokė* 

lis. darbas ant visados. Atsišaukti 
NATIONAL LEAD CO.

900 XV. 18th St., i Chicago. III.

REIKIA moters popieroina 
skirstyti. Gera mokestis.

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

50 MERGINŲ, jaunesniu kaip 16 
metų; <12 i savaitę pradžiai ir bo- 
n tisai; šviesi, švari dirbtuve, karštas1 
Šokoladas užkandžiui dykai, pasto
ms darbas

HUMP HAIR PIN COMPANY
1018 Prairie Avė., kamp. 20-tos

Reikia patyrusios moters skudu
rams skirstyti.

Sandler & Young Co., 
1822 XV. 14 St., Chicago.

MERGINŲ

Ne-Lengvam dirbtuvės darbui.
reikia jokio patyrimo $13 Į savaitę 
pradžiai darbo. Nuolatinis dar
bas. Atsišaukit ant 5 augšto (floro) 
Kampas St. Clair ir Illinois gatvės.

SAMUEL CUPPLES 
ENVELOPE COMPANY.

MERGINŲ

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

American Jnsulntod Wire and 
Co., 

954 W. 2Ist St.

mfrgtnų
Moglių darbininkių. Rankomis 

nrosvfo.in, nereikia patyrimo; svei
kas darbas: geros apystovos.

BROOKS LAUNDRY O)., 
Fast Avė. and North Blvd., 

2 bloką inuo Oak Park clevatorio

REIKIA MOTERŲ JR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LFONARD SEFD CO., 

228 XV. Kedzie St.

Reikia 3 indu plovflhi. 
savaitę, 
niais.

$13.00 
nereikia dirbti nedčldie

DAN J. OAHILL 
4153 So. Halsted St. 

Krautvės frontas pataisytas.
Eikit vidun.

Mokintis atmušti adatinio 
daiktus ; taipgi prityrusių mušėjų; 
gera mokestis; pastovi vieta.

T. Buettiie6"& ■<>>. Ine.
317 WPAdam$ St.

i .. : 110 ■*; a.'
o 'X; b' . .

Reikalauja moterų prie švaraus, 
lengvo pastovaus darbo prityrusių 
vilnas skirstyti. Mokestis $18 savai
tei, 
kare.

Valandos nuo 7 ryto iki 5 
Subatomis Iki pietų. 
Gumbinsky Bros Co,, 

2261 So. Union Avė.

va

Reikalaulja merginų išmetamoms 
popieronts skirstyti. Atsišaukti 

613 XV. Van Buren St. 
arti Desplaines St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas. 

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

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

REIKALINGAS 
Pirmos klesos barberis. Geras 

užmokestis.
PAUL ZABIJ3CIIS, 

916 W. 59 St.

Reikalingas janitoriaus pagelbi- 
iiinkns. Turi l.vili nc»edv«. Paty
ręs flat Janitoriu?. Tuvi priklausy 
Ii prie unijos, gęra mokestis, su ar 
be valgio. Atsišaukite

6400 Maryland Aro. arba telefo- 
nuokite Blnckstone 5742

REIKALAUJA DRAPERIJŲ 
SIUVĖJŲ

Atsišaukti pas
MANDEL BROS.

14 augštas

REIKALAUJA
Molderių prie varstotinio, maši

ninio ir asllnio darbo; kalta ir pil
ka geležis,

Atsišaukti pas
Illinois Malleable Iron Co., 

1809 Diversey Pkwy.

Reikalauja darbininku. Pastovus 
darbas. Atsišaukti Western beit 
\Vorks, 4115 Ogden Avė., Chicago. I

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
BUčERIS

Geras darbas, gera alga. Atsišau
kit urnai po num. 2201 XV. 21 PI.

Dideli Bargenai
Su $500 arba $1000 įmokėjimu tam 

sta gali nupirkti vieną iš sekančių 
namų. Likusius iš randų išmokėsi. 
Pamatyk juos greitai be atidėlioji
mo.

Naujas 2jų augštų mūrinis namas 
su beismantu, 2 pagyvenimai po 6 
kambarius. Randasi 3609 So. Lowc 
gat. Kaina tik .................... $6300

2jų augštų mūrinis namas, su bei
smantu 2 pagyvenimai po 5 kamba
rius. Randasi 3725 So. Lowe Avė. 
Kaina tik ..............................  $3800.

3jų augštų mūrinis namas, su ce- 
menutotu beismantu 3 pag.poB kam 
barius. Randasi 4611 S. Union Av. 
Kaina tik ..............................  $8500

3jų augštų mūrinis namas, 3 pag. 
po 4 kambarius. Randasi 919 XV. 34 
gatvės. Kaina tik .................. $6300.

3jų aug.štu mūrinis namas, su 
beismantu, 3 pag. po 4 kamb. Ran
dasi 3014 S. Emerald gat. Dabar
tinė kaina tik .......................  $7600.

2jų augštų medinis namas, su beis 
maniu. Randasi 3433 So. Wallace 
St. Kaina tik1.................... $2200.

Del platesnių paaiškinimų kreip
kitės pas

M. J. KIRAS & CO.,
" ' Z 2L Chicago, III.

. Yards 6894.

FARMŲ PIRKftJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus R 
IJeluvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wiscopsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančia1 
4p*igvens. nes ten žemė labai grra 
ant kurios nepaisant kokie metu 
nebūtų, visada geras užderėjimas 
Dabar geriausias laikas važiuoti ,ii 
pamatyti, kokie javai šįmet yra. 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro 
res pirkusieji buvo išvažinėjų po w (
visą Ameriką, be geriau negalėjo at- 3331* So Halsted St 
rasti kuilį Wis. Ufctuvių kolionijoje 1 naisieu oi
kur išlygos yra prieinamos ir bied 
niausiom žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

Tai prisiųskito savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ii 
pienu.RFIKAJAUJA DARBININKŲ l|l 'B™TY LAND^ĮNVESTMENT

■ 11 '• 1 111 ..... ...... !-----------------------------------

Reikalauja darbininkų, 17ta ir Ro- 
bey gatvės, 70c. valandai, Fohvell 
Ahlskag Co.

VAIKINU
šešiolikos metų ir senesnių prie 

darbo dantistų ofise įorie instru
mentų.

UNITED DENTAL CO., 
4824,26 W. 25th St„ 

’ Cicero, III.—- —--------------------- -------- ------- -
Didelė aplama ir retailinė valgo

mų daiktų sistema pageidauja par
davėjų vyrų ir moterų. Gera mo
kestis. Atsišaukti

1800-13 So. Loomis St. kertė Blue 
Island Avė.

Reikalingas darbininkas prie bal
no,lamų arklių; darbas ant visados. 
Mokestis $100 i mėnesi.

Stockmen Saddle Horse Livery, 
4129 Emerald Avė., Chicago, III.

Phone Yards 1076

gerą farmą

Parduodama trijų augštų mūrinė 
sankrova ir 5 pagyvenimai pn. 2126 
So. Halsted gatvės. Našlė paveda 
parduoti už jmokėjimą $2500 ir ly
kini ilgų išmokėjimą.

KOCH AND CO., 
2603 So. Halsted St.

LIEJYKLA. PASTOVUS DARBAS 
ATSIŠAKTI J SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BELT CO..
30th AND STEVVART AVĖ.

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

REIKALAUJA bendorių 
Prie pastovaus, malonaus < ai 

dirbtuvėje. atsisaUkti
F .1. LEWIS MFG. CO., 

'2500 So. Robey St.

Reikalauja — automobilių aptai- 
i prie

-- — ---- ---------------------- -v 
sytojų ir medžio darbininkų 
žieminių viršų.

Lavvder, 
6910 Lafayette Avė. 

arti State ir 69tos gatvių.

REIKALAUJA

gludintųjų dirbusių ant misingio

STROMBERG MOTOR DEVICES 
64 E. 25 St.

III..... ............................. ............................... ■.. ..........................

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
fn!ros. r«r>kos. kuris mokėtu kepti 

tr Juodų <11,0111,; geram <larbi- 
niDKui gera mokestis. Atsišaukite 
pn. 8(151 Baltiniore Avė. South Chi- 
rūgo, Hl. Tel. So. Chicago 1194.

?■■!? _____ !!■_■____ J.1...'L .. ■■'I*1---*.!!!-1 .*'!1 !.

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė labai pigiai, 

lietuvių apgyventoj vietoj; išrenduo- 
sim pigiai 4 ruimus pagyvenimui. 
Kas norit gerą bizni, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 Parnell Avė., Chi
cago, III.

Parsiduoda grosernė, maišytų tau
tų apgyventoj vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti pirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 3958 So. Lowc Avė.

Parsiduoda barzdaskutykla lietu
viais apgyventa vieta, biznis išdirb
tas per daugeli metų, parduosiu vis
ką sykiu: Kliperius, Britvas ir tt. 
nagai pirmą pasiutimą. Priežastis • •

Parduodama
VVestsidėj — trijų augštų 
namas — gerame stovvje 
XV. 21 St. Kaina $6500. 
vakarais pas

Chas. XV. Remnert, 
2701 W. 22 PI.

nekrutamas turtas 
mūrinis 

pn. 2238 
Atklausk

MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 gražus namai, pui

kioj vietoj, labai pigiai . Neša rau
dos Į metus $600 su viršum. Atsi- 
’ t'ddt urnai, nes turiu išvažiuoti j 
farmą. 3204 So. Emerald Avė.

IBargeimas

Naujas 5 ruimų1 medinis namas 
nevisai užbaigtas

KAINA ............. $1850.00 •
81,000 mažiau negu tikrai vertas, 

jei tuojaus bus paimtas. Stovi ant 
kampo, vienas blokas nuo Archer 
Cicero karų. Atsieitų $2500.00 jį pa
statyti šiandien ,lotas gi vertas ma
žiausiai $350.00.

Ateik nedėlioj; atsinešk $100 de
pozito ir atsivesk pačių, šitas bar- 
Sonas nostovOs liftai.

H. H. WESSEL A CO., 
Kiuiip. Archer ir Komensky Avė. 
Imk Archcr-Cicero karų ir Crow- 

ford Avė.

PARANDAVOJIMUI.
Išduodu svetainę susirinkimams 

laikyti, taipgi išduodu du kambariu 
garu apšildomus ofisui, ar gyveni
mui. Atsišaukite pn. 731 XV. 18th 
St. Joe Martin.

160 akrų farma, Illinois valstijoj 
geriausia ir derlingiausia žemė, visa 
išdirbta ir gerai aptverta, su gerais 
budnikais, 1% mylios nuo miesto, 
su dviem linijom gclžkclio ir kili 
visokie parankumai.

Savininkas geidžia mainyti ant 
miesto namo ir važiuoti gyventi į 
miestą, nes yra našlys ir negali 
nas mdaikvli tokius fanuos, 
sišaukite greitai pa*

vp.- 
AI

i>k, pnniuin"’!* • • »Vfc»U»lU» I S, SLONKSNIS,
pardavimo — barberis V”Fėi3357 So. Halsted St., Chicago, 
Francifoi. Kreinkitės vakarais kaip* ___________
5 vai. 246 XV. 51st St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
-mas padaryt jut iinovu 1 trumpą 
laiką.

Mes turimą didžiausiu* ir geriftu- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur me* suteiksime prakti* 
ką patyrimą kuomet Jų* moKysitėa.

Elektra varomo* aiaAino* musą 
siuvimo įkyriuose.

Jų* etate uikviepiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bilc laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą. J

Petrenos daromos pagal Jūsų nu* 
rą — bile stailės arba dydžio, i* bi 
k madų knygos.
MASTE* DESIGNING 8CHOCH

J. F. Kaaaleka, Perdėtlaia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted *t, 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. Wella *t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ts išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
#1O. l'Hooe S<«ley 1A43

SARA PATEK. Pirmininke

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
tikinčs ek unijos, pilietystės, dai- 
liarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. *
3106 SO HALSTED ST.. CHICAGO

J VAIRUS SKELBIMĄ I
Kieto medžio skiedros atiduoda

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




