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Pabaltija tariasi su bolševi
kais apie belaisvius

ria:
“Mes užėmėni daug pozicijų 

mylių į rytus nuo Omsko ir pa
ėmė daug šerdelių. Finlendi- 

jos i lankos apygardoje mes pa
ėmėm Ostrov ir taipjau žemes- 
Latvijos žinių biuras gavo ži-

Tarsis ir Anglija
Kolčakas bėga Siberijoj

Bermondtas pasidavęs vokiečių komandai
True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,191?

PABALIUOS SALIŲ TARY
BOS SU BOLŠEVIKAIS JAU 

PRASIDĖJO.

Svarstoma vien apie apsimainy- 
mų belaisviais ir užstovais.

1X)RPATAS, lapkr. 17. Litvi- 
nov, buvęs Rusijos ambasado
rius Anglijoje ir galva bolševikų 
delegacijos pasitarimui su Pa
baltijos šalimis, šiandie po piet 
turėjo pradinį susirinkknų su 
kitais delegatais ir apsimainyta 
mandatais.

Nors dabar svarstymai eis vien 
apie ųpsimainymlą belaisviais, 

bet jie skaitomi svarbiais, kada n 
gi Litvinovo pozicija šiame klau 
sime galbūt parodys galimų bol
ševikų pozicijų mūšių paliaubos 
ir taikos klausimuose.

Bolševikų delegacija buvo at
kirsta nuo visokių susinėsimų 
važiuojant čia traukiniu ir net 
Anglijos oficieriams neleista į- 
eiti į jos vagonus. Estonijos už- 
nrbežinių reikalų ministerio 
Piip privatinis sekretorius To- 
mingas buvo vienatiniu žmogum 
turėjusiu susinešimus su bolše
vikais.
Motetus bolševikų delegacijoj.

DORPATAS, |aipkr. 16. — 
Bolševikų laikos delegacija, su
sidedanti iš divejų vyrų ir dvie
jų moterų, šįvakar atvyko į 
Dorpatą. Konferencija tęsis gal
būt dvi dieni, prasidedant ryto. 
Delegacija perėjo frontą Ihbo- 
rik šįryt ir jų specialiu traukiniu 
atvežta į Dorpatą.
Bolševikai turi dkug kareivių 

prie Pabaltijos.
DORPATAS, lapkr. 16. — Ka

rinė padėtis šiaurvakariniame 
fronte yra labai rusti. Jei bolše
vikų spaudimas tęsis dar per ke
lias dienas, Judenčo spėkos gal
būt bus įvarytos į Estonijų ir nu
ginkluotos, kaip tų nutarė Es
tonijos valdžia. Judeničo karei
viai jau gabena savo sandėlius 
nuo dešiniojo Narvos upės kran
to į Estonijų.

Ekspertai mano, kad šiaurva
karinė Rusijos armija nebetin
ka tolimesniam kariavimui bet 9 

nuginklavimo klausimas gali 
privesti prie politinių komplika
cijų. Bolševikų* spaudimas ant 
Judeničo spėkų arti Estonijos 
rubežiaus reiškia net daugiau 
negu sumušimų ir dizorganiza- 
vimą Judeničo armijos. Pirm 
Judeničiui pradedant savo vi
sai nevykusį ofensivą, bolševi
kai turėjo gana silpnas spėkas 
šiaurvakariniame fronte ir 
jiems besipriešinant gen. Deni- 
kinui, jie negalėjo atsigabenti 
naujų kareivių. Tečiaus pasta
rąjį mėnesį, manoma, bolševi
kų armijų šiame fronte trigubai 
padidėjo ir dabar ta armija yra 
pavojum Pabaltijos šalims.

Tas faktas, kari Judenič tapo 
sumuštas ir kad bolševikai tu
ri didelies spėkas, sustiprina jų 
pozicijų musių paliaubos tary- 

Sprendžiama. lead soviety 
atstovai tikisi greitai įvykinti pa-

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, 111. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
LATVIAI PRIĖJO PRIE MIN

TAUJOS.

Bermondtas pasidavė vokiečių 
komandai. Mintaujoj gaisrai ir 

eksplozijos.

liaubą ir ^di panaudoti savo 
didelę armijų Estonijos parube- 
žyj, kad privertus tai padaryti.

Pasak čia gautų žinių, sovie
tai padarė mūšių paliaubų su 
Orenburgo kazokais, leisdami 
jiems išrišti savo žemės klausi
ma kaip jie patįs nori, o ne 
kaip yra visoj Rusijoj.

COPENHAGEN, lapkr. 18. — 
Latvijos žinių buoras gavo ži
nių iš Rygos, kad Latvijos karei
viai vis dar itebesiveržia visu 

frontu į vakarus nuo Rygos 
prieš pulk. Avalov-iBennondto 
s|>ėkas ir lapkričio 14 d. paėmė 
šlbk, pasiekdami Lielupę (Aa) 
daugelyj vietų. Žinia sako, kad 
gaisrai ir eksplozijos patėmyta 
Mintaujoje.

Litvinov važiuos j Copenhagen.

IX)RPATAS, lapkr. 17. — 
Nors bolševikų pasiunitinis Lit- 
vinov turėjo savo pirmų konfe
rencijų su Pabaltijos delegatais 
šiandie po piet. nieko kito apart 
atsimainymo užstovais ir be
laisviais “oficialiai” nebuvo 

svarstyta. Tarybos apie paliau
bų gal neformaliai bus paliestos 
pirm negu jis už dienos ar poros 
dienų išvažiuos į Copenliageną, 
kad su Anglija apie apsimainy- 
mų belaisviais pasitarus, bet nie
ko tikro nebus nuveikta iki pas
kesnės konferencijos.

Pulk. Tallents, viršininkas An 
glijos politinės misijos Pabalti- 
joje, kuris atvyko Čia pereitą na 
kti, pasakė, kad jis nežino apie 
talkininkų spaudimų kad nepri- 
leidus paliaubos tarybų ir išaiš
kino, kad jis atvyko vien norčda 
inas pasikalbėti su Pabaltijos at
stovais, kada jie yra susirinkę 
viename mieste ir padaryti pri- 
rengimus Litvinovo kelionei f 
Copenhageną.

Bolševikų delegatai labai stro
piai dabojami. Dar niekam ne
buvo leista kalbčties su jais. Jie 
trumpame pasivaikščiojime B|- 
ryt buvo lydimi Eatonijo® užru- 
bežinių reikalų mtnisterio priva
tinio sekretoriaus. Kiekvienai 

durįs name, kur jie būna, yra 
saugojamos, sargyba stovi prie 
namo ir sodenc, o sargybos bu
te yra apie pora tuzinų kareivių 
su savo komanduotoji!.

True traiulatiea filed with the pest- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as raųulrcd by khe act ef Oct. 6,1917
KOLČAKO PASITRAUKIMAS 

YRA BĖGIMU

Bolševikai Omske suėmė 10 ge
nerolų ir 1,000 belaisvių.

LONDONAS, lapkr. 17. — Bol 
ševikų paėmimas Omskd, vakar 
neoficialiai užginčytas Skandina 
vijoj, šiandie yra iŠnaujo pat
virtinamas gautų iŠ Maskvos 
bevielinių pranešimų. Užimant 
miestų buvo smarkus mušis gat
vėse ir bolševikai paėmė dau
giau kaip 1,000 belaisvių.

Pranešimas sako, kad Kalča- 
kas pasitraukė į rytus betvarkė
je. Bolševikai taipjau paėmė Ja- 
novski.

. Pabaltijos apygardoje bolše
vikai po paėmimui Jamburgo 
vejasi gen. Judeničo kareivius.
Bolševikai 20 mylių už Omsko.

LONDONAS, lapkr. 18. — So
vietų valdžios Maskvoje išleis
tas oficialis pranešimas sako, 
kad bolševikai suėmė Omske 10 
generolų ir daugiau kaip 100 ki
tų oficierių.

Kol&ko armija yra vejnma 
rytų linkui. Pranešimas pridu-

Latviai apsupa Mintaują.
LONDONAS, lapkr. 18. — Ži

nia iš Rygos sako, kad latviai ap 
supa Mintauja kur yra vokiečių- 
rusų komanduotojo Bermondto 
kvatiera.

Vokiečių atakos Liopojaus 
fronte Kapo atmuštos.
Bermondtas pasidavė Eberhard 

to komandai.
BERIJNAS, lapkr. 17. — De

utsche Allgemeine Zeitung gavo 
patvirtinimą, kad pulk. Ąva- 

lov-Bermondt pasidavė genero
lui von Eberhardt, kuris užėmė 
vietų gen. von der Goltz, kaipo 
komanduotojo vdkįečių karei
vių Pabaltijos šalyse. Pulk. A- 
valov-Bermondto kareiviai y- 

ra pakrikę ir pamišę.
Rusijos žinių agentūra prane

ša, kad Sergei Botkin, buvęs Ru
sijos ambasadorius Ryme ir gal
va ambasados čia 1903 m., greit 
atvyks į Berlinų, kaipo įgalio
tas admirolo Kolčako atstovas. 
Jį lydės du atašė.

True translatien filed wi!h the post- 
niaster at Chicago, 111. Nov. 19, 1919 
aa reąrtred by the act of Oct. 6,1917
PABALTIJOS SLYS TVERIA 

APSIGYNIMO SĄJUNGĄ

LONDONAS, lapkr. 18.— Pa
sak čia gautų žinių, Estonijos, 
Latvijos, Lietuvos, Finlandijos, 
Lenkijos Ukrainos ir Baltgudi- 
jos atstovai išreiškė pritarimų 
sudarymui politinės ir karinės 
sąjungos apgynimui tų šalių ne
priklausomybės.

Sakoma, kad Latvijos valdžia 
sušauks kmiferenciją apsvarsty
mui sudarymo krasos, ‘telegra
fo ir geležinkelių suvienijimo.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reąnirei by the act of Oct. 6,1917

GEN. DENIKINAS SUĖMĖ 
GEN. PETLUKOS ŠTABĄ.

LONDONAS, lapkr. 17. — Ko 
nanduotojas juodašimčių pieti
nėj Rusijoje gen. Denikinas, pa
sak Maskvos beviclinės žinios, 
suėmė Ukrainos vadovo gen. Si- 
mon Petlura štabų. Gen Petlura 
prapuolė.

PRIEŠ ŽMONIŲ LAISVŲ.

WASHINGTON, lapkr. 18. — 
Jau ir taip kongresai! yra įneš
ta daugybė įstatymų sumanymų 
cuolabiausiai suvaržančių žmo
nių laisvę, bet ir tuo nepasiga- 
nėdinanyi. Vakar senatorius 
Sfelson įnešė bilių, skiriantį $10, 
000 pabauda ar 10 metų kalėj i 
mo, ar abu, arba deportavimų, 
už kurstymų nuversti vajdžią, 
arba už kokį kitų pasielgimų, k u 
t*į galima l>ntų, paslcuityti. iimiS- 
ItU.

Rinkimai 
Francijoje.

PASEKMES RINKIMŲ FRAK
CIJOJ.

PARYŽIUS, lapkr. 18. — Pil
nos pasekmės nedėlios rinkimų 
į atstovų butų 586 distriktuose 
yra sekamos:

Kairieji respublikonai laimėjo 
123 vietas, radikalai 57, radika
lai socialistai 78, respublikonai 
socialistai 26, susivienijusieji so
cialistai 65, atskilusieji socialia-
tai 6, progresistai 126, l’action 
liberalė grupė 73, konservatyvai 
32.

Palyginus su buvusiu atstovų 
butu, kairieji republikonai įga
vo 36 vįptas daugiau negu pir
ma turėjo, radikalai, pralaimė
jo 7, radikalai socialistai nete
ko 85, respublikonai socialistai 
neteko! 7 vietų, susivienijusic- 
gčji socialistai neteko 37, atskilų 
šieji socialistai laimėjo 6 progre 
sistai laimėjo 76, l’action libe
ralė grupė laimėjo 42.

Rinkiniai skaitomą! laimėjimu 
CIemenceau. Bet soicalistai, kad 
ir didelėj mažumoj būdami, ke
ltina visais įmanomais budais 
kovoti su valdžia ir jos paskel
btu veikimo pienu.

ITALIJOJE LAIMI KLERIKA
LAI IR SOCIALISTAI

RYMAS, lapkr. 18. — Neda
lioj buvusių visuotinų rinkimų 
pasekmė dar nėra tikrai žino
mos. Prefmieras Nitti ir jo są
rašas veik vienbalsiai parėjo jo 
distrikte. Tūli laikraščiai pra
našauja, kad daugiausia atstovų 
pasiųs socialistai ir klerikalai. 
Manoma, kad kiekviena tų par
tijų turės po 100 atstovų. Soci
alistai laimėjo Ryme, Turine, Mi 
lane, Florencijoj ir kituose di
desniuose miesihiose, bet kaimuo 
se, ypač pietinėj Italijoje laimi 
klerikalai.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
GAL KOMPROMISU RATIFI

KUOS TAIKOS SUTARTI

Galutinas balsavimas apie talkos 
kos sutartį bus ryto.

WASHINGT()N, lapkr. 18. — 
<omproimso pasiūlymas, kad iš
gelbėjus taikos sutartį nuo di
delio suvilkinimo šiandie pada
rė tokį progresų, kad jos drau
gai tvirtina, kad ji turi lygių pro
gų praėjimui.

Ant kiek jis priėmė galutinų 
’ormą, sulig kompromiso pro- 

gramo, galutinas balsavimas bus 
ketverge ir išrodo, kad užrube- 
žinių reikalų komiteto pastabos 
bus priimtos, nereikaalujant, 
kad jas primtų ir kitos valsty
bės.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, Iii. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
PADEREWSKIO VALDŽIA SU

MUŠTA SEIME.

VARŠAVA, lapkr. 17. — Pre
mjero Paderdwskio valdžia ta
po sumušta susųungusių socia
listų ir valstiečių partijų balsa
vime seime klausime panaikini
mo valdžios monopolliaus ant 
grudų ir pakeitimo jos laisva 
pirklyba. Bilius, sakoma, tai
komas prieš valdžios politikų ta
po priimtas. Priėmimas jo yra 
lygus išreiškimui nepasitikėji
mo dabartine valdžia.

7 ŽMONES UŽMUŠTI

BUFFALO, lapkr. 18. ~ še
šios slaugytojos ir vienos jų 15- 
■vas tapo iižiTinžiti traukiniui už- 
gavus jų automobilių.

APKALTINO RUBSIUVIŲ UNI
JOS VIRŠININKUS.

Bet pats prokuroras prisipažįsta, 
kad neturi prieš juos jokių pri- 

' rodymų.
i -------------

CHICAGO. — Vakar vakare 
prisaikintieji teisėjai nutarė ap
kaltinti šešis Anialganiatcd Clo- 
thing Workers of America vir
šininkus. Teisime keitiiri rūbų fa
brikantai pasiskundė, kad jie tu
rėjo užmokėti bausmės unijai už 
peržengimą padaryto su unija 
kontrakto, valsitijos prokuroro 
pagclbininkas Mitchels papasa
kojo keletą neva viršininkų nu
sidėjimų, kurios prirodyti, kaip 
jis pats prisipažino, negali, ir 
teisėjai tuo pasiremdami išne
šė apkaltinimą.

Apkaltiriimlis dar nereiškia 
nuteisimų ir net nereiškia, kad 
abelnai bus teisimas. Nėra nie
ko lengvesnio, kaip gauti apkal
tinimų prieš darbininkus. Papa
sakojo prokuroras keletą prasi- 
manynvų ri apkaltinimas yra, 
nes čia kaltinamosios pusės liu
dytojų ar pačių kaltinamųjų ne
klausinėjama, bet pasiganėdina- 
ma vien prokuroru ir, jei jų bū
na, pora jo liudytojų. Bet dauge
lis apkaltinimų taip ir lieka ap
kaltinimais dėlei stokos prirody
mų ir niekad jie teisman nepa- 
Itenka. Tas pats yra ir čia. Pri
rodymų jokių nėra. Apkaltinta, 
o gal pašauks ir į teismų, vien 
tik ištraukimui iš unijos pinigų, 
nes kiekviena tokia byla nema
žai kainuoja.

Kad jokių prirodymų nėra, tą 
viešai pripažino užvakar pats 
Michcls. Jis pasakė, kad skelbia
ma kaipo viską žinanti mergina 
Fay Rubin išlikrųjų nieko neži
no, o vyriausias suokalbininkas 
Louis N. Mintz savo paikiais ne
va prirodymais, tik nesmagu
mo prokurorui pridarė. Pats pro 
kuroras pripažino, kad Mintzo 
liudyjimas jam yra negeistinas. 
Kitų gi prirodymų nėra. Proku
roras negalėjo surasit i nė mažiau 
šio atsitikimo, kad unijos virši
ninkai butų priėmę kyšius, negi 
niekas taip jam neliudyjo (Reiš
kia, jis prisipažino, kad veik 
trįsl savaites melavo, skelbda
mas, kad patįs fabrikantai liudi
jo, jog davė kyšius viršinin
kams). Vienatiniu dalyku ką jis 
rado, tai, kad daug fabrikantų 
buvo unijos nubausti už peržen
gimą kontrakto. Bet to niekas ir 
neginčija. Sukčius fabrikontus, 
kurie bandė) laužyti kontraktų, 
ar kaip nors skriaudė darbinin
kus, unija smarkiai persekiojo ir 
niekurie tų fabrikantų turėjo 
užsimokėti unijai pabaudas ir at 
lyginti skriaudas darbininkams. 
Tai viskas ką prokuroras galėjo 
rasti. Ir tuo remdamasis jis pa
reikalavo apkaltinimo, nes, gir
di, baudimas yra taip pat trauki
mas pinigų iš fabrikantų. Bet 
jis tai dar turės prirodyti teisme, 
o to jis pats nesitiki.

Apkaltinimas, reiškia, išneš
tas, vien tik tam kad tų komedi
jų neužsibaigtu taip sau be nie
ko ir kad parodžius, jog proku
roras “dirbo” ir kad jo darbas 
“nenuėjo” niekais. Tokia tik 
menka ilragi-konunlija užsibai
gė kapitailstų ir jiems paklus
naus prokuroro pasimojimas 
prieš unijų.

4 ŽUVO GAISRE.

H0WELL, Mich., lapkr. 18.- 
Užsidegus namui, Harry Dick- 
erson, jo pati ir du vaikai žu
vo liepsnose.

Išliejo |alų upėn.

MINNEAPOLIS lapkr. 18. — 
Vietos bravaras nebetekęs vil
ties, kad probibicija butų panai- 
Icintn, išliojo j TVIississiiipi 
34,000 galonų tikro alaus.

KĘIKALAUJA SMARKESNIŲ 
ITATYMŲ PRIEŠ 

RADIKALUS.

Palmer turis surašą 60,000 radi
kalų, bet delei “švelnumo“ įs
tatymų negalįs jų areštuoti.

WASHjINGTONAS, lapkr. 15. 
— Generalis prokuroras Palmer 
liudydamas senato komisijai, 
tvirtino, kad šalyje radikaliz
mas (ik lodei plėtojasi, kad nė
ra ganėtinų įstatymų jo sustab
dymui. Jis sakė, kad jo depar
tamentas (justicijos) turi nužiu 
rėjęs radikalizme 60,000 žmonių 
bet delei silpnumo dabartinių 
įstatymų nieko padaryti jiems 
negalįs..

Jis todėl ragina, kad kongre
sas vieton dabartinių karo laiko 
špionažo įstatymų, išleistų nau
jus dar smarkesnius įstatymus, 
kurie sustabdytų visą pažangą j į 
veikimą ir judėjimą. Jis jau tu
rįs pagaminęs tų įstatymų pro
jektą. Jis taipgi negalįs suval
dyti 222 radikaliu svetimkalbiu 
laikraščių. Jų suvaldymui taip
jau esą reikia naujų įstatymų. 
Anglų gi kalboj “anarchistinių“ 
laikraščių esą 104, belo Suv. Vai 
stijosc platinami 144 radikali- 
niai kitose šalyse išleidžiami lai
kraščiai.

Kaip išrodo, Palnierio nuomo
ne, kas neina su valdžia ir ją 
nors retkarčiais kritikuoja, jau 
yra anarchistu, arba, mažiau
sia, radikalu.

Iš angliakasių 
streiko.

TIKUSIOS TARYGOS KASY
KLŲ SAVININKŲ SU ANGLIA
KASIAIS DAR NEPRASIDĖJO.

S ' Į
——

Savininkai nesusiaria apie pa
kėlimų algos darbininkams.

WASinNGTON, lapkr. 18.
Tikrosios tarybos tarp kasykĮų 
savininkų ir angliakasių vis dar 
neprasideda. Savininkai gavę an
gliakasių reikalavimus pertrau
kė taryltas kad susitarus pa
tiems ką siūlyti angliakasiams. 
Ir jau dvi dienas tarėsi ir vis dar 
nesusitaria. Vieni savininkai su
tinka dalinai pakelti algas, kiti 
visai su tuo nesultinka. Beto sa
vininkai svarsto iš kur surinkti 
pinigus pakėlimui algų, nes jie 
iš savo milžiniškų pelnų nėra 
palinkę padengti algų pakėlimą. 
Jie malonėtų kad kas kitas tai 
padarytų. O tas kas kitas — tai 
publika. Todėl jie nori pirmiau 
patirti kaip valdžia žiūrės į nau
jų anglių kainos pakėlimą. Tuo 
gi tarpu su tarybomis vilkina
ma ir jos nebus pradėtos dar 
per keletą dienų.

Angliakasiai gi negrįžta j dar
bų ir laukia tarybų pasekmių. 
Jei kur ir sugrįžo, tai vėl greitai 
metė darbų. Tuo gi tarpu vieto
mis jau pradeda jaustis stoka 
anglių ir uždedama įvairųs-su- 
varžymai. Žlmonės gi nerimau
ja ir dviejose valstijose net pa
daryta žingsnių paimti kasyk
las valstijos konitrolėn.

Valdžia maišosi į tarybas 

WASHINGTON, lapkr. 18. — 
Kuro administratorius Garfield 
šiandie pasišaukė angliakasių 

algų komitetų ir centralinio an
glių lauko savininkus, kad pris
kubinus susitarimų tarp jų. Ką 
jis jiems pasakys dar nežinia, 
bet kabinetas jam davė plačius 
įgaliojimus veikti greičiausiam 
užbaigimui streiko. Anglių jau 
visur pradeda trukti ir net gra
sinama uždėti embargo ant gele
žinkelių, jei streikas toliau tęsis.

Skaitykite ir T*latir»kite 
NAUJIENAS

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III, Nov. 19, 1919 
as recjuired by the act of Oct. G, 1917

Revoliucija
Vladivostoke

WASH1NGTON, lapkr. 18. — 
Valstybės departamentas šiandie 
gavo žinią iš Sibcrijos, kad Vla
divostoke prasidėjo revoliucija. 
Ikišiol joj dalyvauja tik rusai.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITANNUNZIO TURI 50,000 
KAREIVIŲ.

FIUME, lapkr. 17. — Gabire- 
le d’Annunzio užpuolimas ant 
Žara, Dahnhtijoj, padidino jo 
jurų ir sausumos spėkas ir da
bar jis turįs 50,000 kareivių.

True translalion filed with the p»st- 
master at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Bulgarija pasirašys taiką lapkr. 

27 dieną.

PARYŽIUS, lapkr. 18. — Vy
riausioji taryba šiandie nuspren
dė, kad Bulgarijos taikos sutar
tis bus pasirašyta lapkričio 27 
d. Neuilly.

JUODAŠIMČIAI NELEIDO KAL 
BĖTI.

Kalbėtoją įmetė įvagoną ir už
darė.

PPLETON, Mich., lapkr. 17. 
— Šiąnakt iš vieno tavorinio va
gono tapo išimtas veik visai su
šalęs E. Lundeen, buvęs kongres 
monas iš Minnesotos valst. Jis 
vakare Amerikiečių Kliubo su
rengtose prakalbose Ortonville 
turėjo kalbėti prieš “Anglijos- 
Wilsono lygų” —■ tautų 1 y gu
lint yos^lik i>asirodė ant estra
das, kai jį užpuolė būrys buvu
sių) kareivių, American Legion 
narių, šerifas jį tuoj areštavo ir 
visi nuvedė jį prie geležinkelio, 
įsodino į vagoną ir vagoną užra
kinę paleido važiuoti.

LOUISVILLE, Ky., lapkr. 18. 
—American Legion nariai nelei
do erngti koncertą, kuriame tu
rėjo dalyvauti pagarsėjęs aus
tras smuikininkas Fritz Kreis- 
ler. Koncertas neįvyko.

DAR DAUGIAU TRAUKINIŲ 
SULAIKYTA.

žodžiais didysis an$iaik)asių 
streikas tapo atšauktas, bet tik
renybėje jis dar tebesitęsio. Ir 
lydžio gurmoja visai šalies in- 
dustrijaiMięleiinkelių valdinin
kai jau atvira? prisipažįsta, kad 
padėtis esanti labai rusti. Gele
žinkelių veikimas vis labiau (ta
reisi apribotu. Užvakar ir vėl 
tapo sulaikyta keli pasažieriniai 
traukiniai. Neužilgio, jei strei
kas umoi neužsibaigs, dar dau
giau jų prisieis sulaikyti. Sa
koma, kad viso geležinkeliai tu
rį kuro-anglių nedaugiau kaip 
dvidešimčiai dienų.

18 LAVONŲ IŠTRAUKTA Iš 
EŽERO.

MUNISING, Mich., lapkr. 18. 
— Čia šiandie iš ežero ištraukta 
18 lavonų, manoma, igulos pas
kendusio audroj Clevelando lai
vo John Owcn.

Ryto —
Keistučio Paš. Kliubas ren
gia svarbias prakalbas B. J. 
Vaužinskio svetainėj 3925 
So. Kedzie Avė., Brighlton 
Park. Kalbės Naujienų re
daktorius d. P. Grigaitis. 
Prarlžici 7 i3O aml]. vakare.
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Ar Gruodžio 17 dieną 
bus svieto pabaiga?

Del profesoriaus Albert F. Por
tą pranatevimy.

Gruodžio 17 dieną dangiškos 
planetos sudarys nepaprastą 
kombinaciją: jos susibėgs vie
noj saulės pusėj niaž-daug į tie
sią liniją.

Ta planetų pradėti® turės di
delės Įtekmės į sauk‘ l^dp Al" 
nia, kiekvienas svarus daiktas 
turi ypatybės traukti savęspi 
kitą svarų daiktą. Juo tas daik-

prakalboj
L. S. S. 81 kp. . rengia pra

kalbas Liuosybės svetainėje. 
1822 Wabansja Avė. Ketverge, 
lapkričio 20 d. Kalbės D-raS 
Mon tvidas. Pradžia bus 8 vai. 
vakare. Inžanga dykai.

Vigus kviečia atsįlahkytl
Komitetas.

tas didesnis, tuo jo traukinio j ė 
ga yra stipresnė, Kuomet plane
tos nėra susigrupavusios krū
von, o išsimėčiusios erdvėj, tai 
jų traukimo jėga nedaro didelė® 
įtekmės į gaulę. Malt ta spėka nė 
ra sukoncentruota ir veikia ant 
skirtingų saulės paviršiaus da
lių. Bet kada planetos susigru
puoja vienoj saulės pusėj ir jų 
traukimo jėga yra kreipiama Į 
Vieną ir tą patĮ saulės pavir
šiaus plotą, tai to traukinio re
zultatas yra visai skirtingas.

geresniam supratimui, imki
me tokį pavyzdį. Keli vyrai nu
taria traukti iš vietos akmenį. 
Bet jie veikla ncsutartjnai: vie
nus traukia vienon pusėn, kitas 
— kiton. Rezultate akmuo ne
kruta 15 vletog. Galop, jie susi
buria Ir visi, tveriąs vienos vir
ves ir tempia sutartinai. Tame 
atvėjyj jiems pasiseka pavilkti 
akmjenj iš vietos.

Lyginai tokią pot veikmę turi 
planetos Į saldę. Kuomet jos 
traukia, kaip tie vyrai, į skirti n 
gag puses — jos nieko blogo ne
gali padaryti saulei. TeČiaus, 
kuomet planetų vdkim!i<s yra 
sutartinas, kuomet jos traukia 
vienon pusėn, — tada... Bet a- 
pie tai jums papasakos profe- 
soortus Portu:

Dėka nepaprastam lęšių di
džiųjų planetų surfgrupavimui, 
grundžo mėnesyj Jungtines Val
stijas ištiks tokls perversmas.

kokio dar niekuomet nebuvo 
žmonijos istorijoj.

Tas perversmas pareis 11 uo 
saulės.

Paprastomis akimis dar nie
kuomet nebuvo galinai pastebė
ti saulėj dėmių (sukietėjusių du 
lių). 1919 m.

Tečiaus, gruodžio 17 dieną, 
imt gaulės bus ' galima matyti 
didelis juodas taškas.

Tai bus baisiausi ekspliozija 
degančio gazo, kurio liepsnos 
bus išmestos lakstančius mylių 
Į erdvę. Krateris to saulės vul
kano bus taip didelils, kad žemė 
jame galės taip jau lengvai pa
sinerti kaip bolė Visuvius’o 
krateryj.

Ta saulėj išsiveržusioj i dalis 
turės pakankamai clcktro-mng- 
netinės jėgos, kad sukėlus musų 
planetos (žemės) atmosferoj ne 
apsakomo sujudimo, kokio dar 
niekuomet neinate žmonės.

Siaus baisios audros, griaus 
pasibaisėtinas perkūnas ir pils 
pasakiškai didelis lietus.

Ugniakalniai pradės veikti ir 
mes iš savo vidurių lavą; apsi
reikš žemės drebėjimas, tvanai 
ir neapsakomi šalčiai.

Praeis daug savaičių, kol že
mė ateis į normalį stovį.

Aš skelbiu tą pranašavimą ne 
tuo tikslu, kad padarius sensa
cijos. Tai darau tik todėl, kad 
mano studijavimas dangiškų 

planetų privedė mane prie tokio

įsitikinimo.
Taip maž-daug kalba profe

sorius Albert F, Portą.
Pabaigoj savo pranašavimo 

profesorius suko: “Perspėju iš- 
anksto. Nepaprastų dalykų at
sitiks nuo gruodžio 17 d. ligi 
20 dienai, 1919 m.”
Ar yra pamato tikėti tam prana

šavimui?
* I

Sensacingas profesoriaus Por- 
tos pareiškimas sukėlė daug kai 
bų, o kai-kuriems Įvarė namaža 
ir baimės. Tūkstančiai žmonių 
pradėjo kreipties Į mokslinin
kus, prašydami jų paaiškinimo. 
Juo tolyn, tuo žmonės labiau ė- 
ine nerimauti. Tokia dalykų 
padėtis privertė moksli ninkus- 
astroųomus, stverties studijavi
mo “svieto pabaigos” klausimo.

Kaip jau matčtme, profesorius 
Portą pamatuoju savo pranaša
vimą tuo, k >d gruodžio 17 dieną 
šešios didžiosios planetos — 
Merkuras, Venuis, Marsas J lipi- 
teris, Saturnas ii’ Neptūnas — 
susigrupuos vienoj saulės pusėj, 
kuomet septinta planeta, Ura
nus, ragis diamctrialiai priešin
goj nuo kitų planetų kombina
cijos pusėj. |
\ Žemes padėjimas su kitomis 
planetomis bus, toks kad prave- 
(his linijas į saulę sudarys tiesų 
kampą. Tokia padėtis duos elek 
tro-magnetfinial (jf'egai progos 
pasiekti ją ljr sukelti didžiausių 
perversmų.

Pasak Poilos, pakanka dviejų 
planetų, kad sukėlus mažą aud
rą; trįs susijungusog planetos iš 
šaukia didesnę audrą, o keturios 
— sukelia didžiausį uraganą.

Tiesa, planetos gruodžio mė
nesyj susigrupuos taip kaip pra
našauja prof. Portą. Kįla tik 
klausmas, ar planetų traukimo 
jėga bus pakankamai stipri, kad 
padarius didelės įtekmės Į sau
lę? Portą sako, kad ta jėga bu
sianti taip galinga, jog pagim
dysianti saulės paviršiaus išsi
veržimus. Gi išsiveržimai, iš 
savo pusės, pagini dygią elektro
magnetinės spėkos, kurį pasiek
sianti žemę ir sumaišysianti- 
vigką su purvu.

Tečiaus astronomų 
mai parodė, kad toks 
mas neturi mažiausio
šiais melais planetos jau porą 
kartų radosi maž-daug tokioj 
pat padėtyj, kokioj jos bug gruo 
džio 17 dieną. Gegužės mėne
sio pabaigoj (apie 20 dieną) ke
turios planetos buvo subėgusios 
vienoj saules pusėj niaž-daug į 
tiesią liniją. Tos planetos bu
vo •— Neptūnas, Saturnas, Ju
piteris ir Venus. Tuo pačiu me
tu Merkuras ir Uranus radosi 
diamctrialiai priešingoj pusėj. 
Žemjė sadosi vienoj saulės pusėj, 
o Marsas — kitoj, sudarydami 
su planetų kombinacija tiesius 
kampus.

Rugpiučio 1 dieną net šešios 
planetos radosi vienoj saulėg pu 
sėj ir sudarė beveik tiesią lini
ją-

Sulig prof. Pertos teorija, to
kia planetą kombinacija turėjo

į t i i reikia sukelti 
LIETUVOS PASKOLA!

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuviu kuogreičiausiai pas
kolint jai vieną milioną dolerių ant dviejų metų ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento i metus.

Organizuokite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine 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 Bendrovės sukėlime $1,000,000.00 pasko
los dvejiems metams ant 5J/i huoš.“

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

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

$50.00 reikia Inmokėti nemažiau $5.00
$100.00 reikia inmokėti nemažiau $10.00
$500.00 reikia inmokėti nemažiau $50.00

$1000.00 reikia inmokėti nemažiau $100.00
Sėsk luojaus Ir Išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu.

Tada galėsi būti ramus žinodamas, kad Savo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų Iždas
120 Trcmont St, Boston, Mass.

šiuoini užsirašau Lietuvos Bonų už $ 
čiu pirmą mokestį $.....................

Lai gyvuoja Lietuvą!

Mano vardas ...............................

ir su šiuo laišku prisiun-

Gatvė

Miestas

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiimim
paginiii basiau lų pervers
mu”, Tečiaus u?, o panaš/'is

tyrinėji- 
tvirtinį- 
pamato.

tįnė gpSka turi daryti didelės Į- 
tekmės į saulę ir gimdyti “bai
siausių audrų” tai kodėl tokių 
dalykų neatsitiko gegužės, o y- 
patingai rugpitičio mėnesyj? •

Tiesa, saulės elektro-magncti- 
nė spėka kaipo išsiveržimų pa
sekmė, daro Įtekmės į žemę ir 
jos atpiOsfcrą. Ta įtekmė išsi- 
rciškia šiaurinėmis šviesomis, 
lietumi ir dažnu oro besikeiti- 
mu. Bet absoliučiai nėra jokio 
pamato tikėli, kad planetų elek- 
tro-magnetinė spėka daro ko
kios nors didelės įtekmes į sau-

•įKARDASJ
Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas

Vienintelis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Eina vie
ną kartą į mėnesį, žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks- I 
Jais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigija tokį aštrų ginklą, kur su jo į 
pagalba gali stoti į kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks I 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener- I 
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tainista nori likti drąs 
tu kovotoju, tai uisirašyk“Kardą”. Kaina tik 100 doleris metan

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsimo numerį pažiūrėjimai.

“KARDO” KNYGOS

Barbora Ubrika
arba klioštorius ir jėzuitai

Prakalbos
Mildos Name 

3142 So. Halsted St. 
Rengia L. D. L. D.

SEREDOJ, LAPKR. 19
Svetainė atsidarys 7:30 v.

vakare.

d

Darbo žmonės! Kadangi 
viršiminėta draugija turi sa 
vo tikslu šviesti darbinin
kus, tai šituo tikslu ji ir ren
gia šias prakalbas. Šiose 
prakalbose bus aiškinama 
ko visupirma reikia darbo 
vergams;, jiems reikia ap- 
švietos taigi čia ir randasi 
apšvietos draugija kuri yra 
kiekvienam lengvai prieina
ma.

L. D. L. D. 19 kp. kviečia 
visus skaitlingai atsilankyti 

Rengėjai

Daug metų pašvęsta studija-) 
viniui saules dėmių. Buvo da
roma nemaža tyrinėjimų, kad 
suradus priežastie kurių delei 
los dėmės pasirodo periodiniai. 
Mokslininkai priėjo prie los iš
vados kad tatai pareina nuo pe
riodinių saulės išsiveržimų. Ki
tais žodžiais sakant saulės išsi
veržimai ir dėmes nėra planetų 
įtekmės rezultatas.

Jeigu saulės išsiveržiipai bu
tų planetų cldktro-inagnctinės 
spėkos traukinio pasekme, tai 
tie išsiveržimai prasidėtų ne 
urnai, bot išlengva, sulig plane
tų grupavimos bėgiu. Pradžioj,I 
kuomet planetos nėra dar visai 
susibėgusios i tiesią liniją, vei
kimas butų mažesnis Ir juo 
daugiau plancJų padėtis artinlų- 
si prie sudar/r- > tiesios linijos, 
tuo labiau clektro-magno’tinę 
spėka didintųsi ir tuo didesnių 
išsiveržimų atsiliktų ant saulės. 
Bet tikrenybėj to nėra. Saulės 
išsiveržimai paprastai įvyksta 
staiga. O tas faktas aiškiai rodo, 
kad saulės išsiveržimai neturi 
nidko bendro su planetų elck- 
troi-magnetinęs spėkos trauki- . 
nui.

Maža to. Saules išsiveržimų 
skaičius nuolat mažėja. Prieg- 
taml išsiveržimų didumas ir įn- 
tcnisyvuniias yra menkesnis ne
gu pirma. O tiltai reiškia, kad 
tie išsiveržimai daro vįs mažės- tokioj pat padėtyj, kokioj jos 
nes ir mažesnės įtekmės į žemę( susigrupuos gruodžio mėnesyj, 

o vienok jokių katastrofų neį-

’Vvb nullfį pidUVj 

bėgiu. Pradžioj, I
— 1 • • 1

Barborą Ubriką?
Ar girdėjai apie jos IšbuvL 

mą 21 metus urve?
Ar girdėjai kok| valgi ji tuo 

laiku gavo ir kokie drabužiai
i jos buvo? , |

.J Ar girdėja!, kas ją kankino?
' Jei no, o žingeidauji .apie 
jos visą gyvenimą, tai Įsigyk 
šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki Šiam laikui nebu
vo. Kaina’ tik 50 centų.
KUNIGV-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.^ , .

Ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama, visoš kunigėųų gy
venimo slaptybes, viršijančiose salose. Kas joje yra parašyta tai 
tikra teisybė, nes visa medega paimta iŠ raporto buvusio preziden-, 
to Tafto, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus ją skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamislinus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai, kickvic- 
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su-į 
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 3oc.

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

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

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

Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų^adresuokit taip!
•

Chicago, III.
■■——ii J1443 North Paulina Street,

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- z”’ A |L 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte, t U
Atneškite arba atsiųskite j T Z1 C A PR’TIK’TM Ak LAAtdara kasdien nuo 9—(i, bACikHLlM Ai LU
Utarninkais, Kctvcrgais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
Tr Subatomfs 9—9 tarp Paulina ir Wood Sis.

ganų ir žemės drebėjimų, apie 
kuriuos kalba prof. Portą.

Pastaraisiais šešiais-septy- 
njais metais planetos ne karią 
buvę susigrupavusios maž-daug

ir jos atmosferą.
Turint tatai omenyj, galima vyko. Todėl nėra nė mažiausios 

tikrai pasakyti, kad gruodžio 17 priežasties tikėli, kad šį kartą 
dieną nebus nė jokios “svietoj gali atsitikti kokių nors perver- 
pabaigos” ir tų baisiausių ura- snių. — K. A-čius.

DR VAITUSH, O. D.
ačZmSK Lietuvis akių 

Specialistas
Ar esi nervuotas, skauda galvų, 

kreivos akis, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
sirytkarių, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga domų atkreipiame i vaikus einan
čius į mokyklų.

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

Ofisas: 1553 West 47 S t., kampan 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660
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Chicago.

Phone Yards 723
P-LĖ E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA 
4515 S. WOOD ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical College.

Serėda, Lapkričio 19; 1919 C h i c a g .o

Pašaro Eikvojimo 
Sustabdymui

Vartok International Maltuvą Pašarui, kuris 
sumala kukuruzus su varpomis, smulkius gru
dus, ar kukuruzus lukštuose iki kokio nori plo
numo ir reikalauja tam mažos pajiegos.

International pašarinių maltuvų yra trįs rų- 
šįs, kiekviena rųšis kitokio dydžio patenkinimui 
visokių reikalavimų. B rųšis sumala kukurū
zus su varpomis ir smulkius grudus ir yra pa
dirbtas su 6, 8 ir 10 colių lėkštėmis. C rųšis tik 
smulkiems grūdams malti, yra didelės spartos, 
greitai malantis maltuvas, su 6 ir 8 colių lėkštė
mis. D rųšis, sunkus maltuvas yra padirbtas 
kukurūzams malti lukštuose. Jame yra spiralis 
kapoklis ir 8 ar 10 colių malamosios lėkštės.

Visi International maltuvai yra tvirtai pa
dirbti iš plieno su visomis reikalingomis atramo
mis; aprūpinti visais ntikalingais saugumo į- 
taisais, apsaugojimui nuo sužeidimo ir sulaužy
mo ir su visais reikalingais prietaisais. Jei pa- 
jiega yra parūpinama nuolat einančios, ekono- 
mingos International žibalinės Mašinos, tai jus 
negalite turėti geresnio maltuvo, arba tokio, ku
ris padarytų darbą su mažiaus lėšų. Reikalauk 
iš musų katalogų.

International Harvester Company
OF AMERICA 

CHICAGO USA

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kitiztą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių no u pleiskanų.

K U 1** Iz E/ O 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ’ • • " - “

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. .

Jus aptickininkas parduos jums už 63c. bpnkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

—“—o* F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York *>—

VIENINTELĖ chicagoje
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sierinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir Inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma'elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis \
VYRŲ SKYRIUS ' MOTERŲ, SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel Lincoln 4424.

VISKAM PABRANGUS
Atydai krautuvninkų ir šiaip žmonių, kurie norite pirkti BIČIŲ 

MEDAUS. Trumpu laiku pargabensiu į Chicagą daugybę ME
DAUS nuo farmų ir atvykęs patsai išvežiosiu kostumeriams(po kiek 
kas norės) į namus. Reikalaukite farmų Medaus, 5 svarų viedru- 
kas $1.80, didesnis orderis pigiaus.

Siųsdami orderius adresuokite:

W. STRYGAS, SPARTA, MICH.
Arba trumpu laiku:
W. STRYGAS, G. D. P. O. CHICAGO, ILL.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Į-korespondencijos
E. ST. LOUIS, ILL.

Iš St. louisiečiy veikimo.

Šiame mieste gvena pusėtinas 
būrys lietuvių. Yra gerai pasi
turinčių. Didumui lietuvių turi 
savo namus. Biznierių ir-gi ne
trūksta. Ir visi verčiasi neblo
giausiai Mat, šiame mieste ran 
dasi įvairiausių išdirbysčių, tai 
ir darbas nesunku gauti. Nedir
ba tik tas, kas nenori.

Šiaip nors didelio veikimo ir 
nėra, tečiaus nesnaudžiama. Blo 
ga tik, kad visai nesirūpinama 
Lietuvos reikalais.

Turime lietuvių parapiją. Bet 
kunigui joki Lietuva ir jos rei
kalai neapeina. Prie parapijos 
žinoma, gyvuoja silpna vyčių 
kuopelė. Bėda tik tame, kad 
vyčiai perdaug palankus.

Lapkričio 2 dieną socialistai 
sumanė statyti scecnoj “Kry
žių.” Tas veikalas sukėlė daug 
kalbų tarp žmonių. Visi įdo
mavo juo. Net vyčiai nutarė 
eiti vakaran. Bet tai sužinojo 
apie tai vyčių generolas ir palie 
pė tą pačią dieną surengti vaka
rą, kad tuo būdu pakišlįs koją 
socialistams.

Čia ir prasidėjo vyčių bėdos. 
Reikia spausdinti plakatai. Nesi
randa žmogaus, kuris galėtų tą 
darbą atlikti. O vakaras jau čia 
pat. Prisiėjo kreipties net į 
svetimą valstiją, * kad atlikus 
tas menkas darbelis.

Tokis generolo pasistatymas 
žinoma neišėjo, vyčiams ant 
gero. Viskas buvo daroma pa
gal komandą, neatsižvelgiant į 
didumos norą. Na, o prievartos 
darbas, aiškus dalykas, negali 
būti geras. — Senbernis.

Tik bukim prisirengę, padėt jiem 
Kurie pasižadėjote aukoti — au
kokite. Duotas žodis yra bran
gus ir jį reikia išlaikyti. Beto, 
kada visa bus kaip reikiant su
tvarkyta, kiekvieno pareiga yra 
nusipirkti serų. Kpda organi- 
zuojainasai darbas bus deramai 
sutvarkytas, tuoj pašauksime ki 
tą siusiriulkimą, kjir bus išrinkta 
pastovi valdyba. Todėl — prie 
darbo!

Beje, tam pačiam tikslui yra 
rengiama koncertas. Koneshie- 
čiai, renkite jį» Svetainė nuims 
būtinai reikalinga ir ją įsigijus 
mes turėsime teisės pasididžiuo 
t i, kad atlikome didelį ir svarbų 
darbą.

Kaz. Brazevičius.

RINGLE, WIS.

Iš ūkininkų gyvenimo,

laikais, kada 
kova tarp 
kada• o

darbą, idant
visur

KENOSHA, WIS.

Viešas susirinkimas.

šiais neramumo 
šalyje eina atkakli 
darbo ir kapitalo, 
darbininkai meta 
iškovojus didesnių algų ir apsi
gynus nuo bado, yra dar vietelė, 
kur darbo žmogaus rytojus už
tikrintas. Streikais dr bedarbė
mis čia žmones nesirūpina. Tai 
ūkininkai.

Praeitą rudenį, kada visoje 
šalyj siautė epidemija ir mies
tuose žmonės šimtais mirė — 
Bingle apielinkėj vigo buvo dvi 
inirtįs ir penki susirgimai. O 
čia gyvena keli tūkstančiai 
žmoHiių.

šiais metais pas muš javai už 
derėjo ytin gerai. Tik bulvių 
derlius buvo truputį prastesnis. 
Tai dcl dažnių lietų. Bet užtai 
šieno turėjome į valės. Ruduo 
iki šiol buvo puikus. Spalių mė
nesio pabaigoj dar buvo lietaus 
ir graustinio. Lapkričio trečią, 
beje, buvo* pasirodęs sniegas, 
bet už poros dienų ir vėl sutir
po. > , .

Šioje apielinkėje dar užten
kamai yra didelių neapgyventos 
žemės plotų, nors žemė čja ytin 
gera. Bet čia dar palyginamai 
nauja kdlontfja: apie 25 metai 
at£al čia pirmieji pradėjo apsi
gyventi vokiečiai, juos pasekė 
anglai ir lenkai. Lietuvių iki 
šiol čia kaipir nebuvo. Tik 1917 
metų pabaigoj vienas lietuvis 
J. S. čia nusipirko ūkį, bet už 
metų laiko pardavė jį kitam — 
irgį lietuviui. Šį rudenį tečiaus 
čia nusipirko ūkių dar trįs lietu
viai — chiGaniečiai: J. Pukes, 
T. Šimkus h J. Akavickas. Lietu 
vių ūkiai abadasi prie gražios 
Oclea upės, kurioj vanduo vi
suomet tyras tarytum, krištolas. 
Beto, čia galima pasigaut ytin 
daug žuvų. Reikia tikėtis, kad 
neužilgo čia apsigyvens daugiau 
lietuvių ūkininkų. Ir butų gerai. 
Apielinke čia gera transportaci- 
ja-keliai tapjau geri. Klimatas 
gi veik toiks pat kaipir Lietuvo
je, gal truputį šiltesnis. Javai au 
ga visokį ir žieminiai kviečiai, 
rugiai etc. — J. G.

Iš KENTUCKY PADANGĖS.

Lapkričio 22 dieną čia buvo 
sušauktas viešas susirinkimas, 
kad pasitarus apie įsleigiiną 
Tautiškos svetaines. Jame daly 
vavo trijų draugijų delegatai, 
būtent: SLA. 212 kp., Draugys
tės Lietuvos Balsas ir LSS. 58 
kp. Jie paskyrė K. Brazevičių 
atidaryti susirinkimą. Atidary
damas susirinkimą K. B. trum
pai paaiškino dėl ko jisai tapo 
sušauktas ir pakvietė susirinki- 
kusius išrinkti tvarkos vedėją. 
Išrinkta II,. Labanauskas, sek
retorium — Kaz. Brazevičius. 
Tuo pačiu kartu išrinkta komi
sija dienotvarkį pagaminti. Ko
misijai ruošiant dienotvarkį pir
mininkas leido susirinkusiems 
reikšti savo nuomonių kai dėl 
reikalingumo įsigyti nuosavą 
svetainę. Visi kaip vienas pasi
reiškė, kad tokia svetainė būti
nai reikalinga.

Sugrįžo ir komisija. Ji susi
rinkimui pasiūlė: steigti svetai
nę kooperatyviškais pamatais; 
namas turėtų būti dviejų pagy
venimų: pirmame augšte turėtų 
būt biznio įstaigų, antrame 
— neskaitant svetainės — susi
rinkimams ir mokykloms kam
bariai; namo verte turėtų būti 
apie trįsdešimts dūkstančių do
lerių; vienas Šeras — 10 dole
rių; pavienis asmuo gali nusi
pirkti nedaugiau kaip šimtą šė
rų arl>a viso už vieną tūkstantį 
dolerių; svetainės reikalus tvar
kytų direktorių Lairyba pačių 
šėrininkų išrinkta; svetainė tu
ri būt nuomuojama visoms 
draugijoms, kuopoms bei kliu- 
bams, prisidėjusioms prie įkūri
mo svetainės. Komisijos pasiu- 
lymlas tapo kaip vienu balsu už 
girtas su ta pataisa, kad naujoji 
svetainė butų pervardinta Lie
tuviška svetainė.

Po to išrinkta laikinoji valdy
ba ir specialė komisija draugi
jai įstatus pagaminti.

Duota įnešimas parinkti au
kų surengimo lėšoms padengti. 
Tai padaryta. Aukų surinkta 
$18.68.

Taigi, darbas jau pradėtas. 
Išrinkome gerus ir veiklius vy
rus ir tikėsime, kad savo užduo1 
tį jie atliks kaip galima geriau, reikia darbininkų į streikierių

Perspėjimas.

Naujienų panedėlio numeryj, 
lapkričio 3 d., pastebėjau tele
gramose žinutę, kad buk Kcn- 
tucky’ės maineriai einą dirbti. 
Tai visai neteisinga telegramų 
agentūros žinia. Kcntucky’ės 
maineriai tvirtai laikosi, dirbti 
neina nei nemano eiti. Kasyk
lų bosai ir superintendentai 
eina dieną ir naktį per streiki
ninkų namus ir prašo, kad jie 
eitų dirbti. ** Bet mes atsakome 
trumpai: °Nothin’ doin’, boss!

Kitur 
viams 
žiuoti 
darbų 
taipjau
sykių ponų siuntinėjamų visur 
agentų, medžiojančių sreiklau- 
žių, nors, suprantamas daiktas, 
jie niekados nesako kad jiems

»»

gyvenantiems lictu- 
pa tariame visai neva- 
j Kentucky kasyklas 
j ieškoti; perspėjame 

neklausyti įvairių ka-

Colorado Consolidated Minės & Power Co
r

(Po priežiūra dviejų valstijų: Colorado ir Arizona)
Kapitalas $1,000,000.00

Pancdėlyj užtikome labai svarbų straipsni didžiausiame ir jtekmingiausiame 
Colorados laikraštyje “The Denver Post”, Nov. 10, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. W. C. Blair.

P-s Blair rašo, kad COLORADO CONSOLIDATED MINĖS A POWER KOM
PANIJA sparčiai varo prickyn išlaukinius darbus Sherman’e ir kad daugelis dar
bininkų dirba prie įvairiausių įrengimo darbų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus 
greitu laiku užbaigti ir kompanija galės dirbti žiemą. Taipgi rašo, kad COL. 
SONS. M. & P. CO. įsigijusi didelį “Tobasco” fabriką, kurį nugriauja ir iš jo pa- 
naudoĮja viairias mašinas, tramvajų ir tt. Prie damo-muro gabenama rąstai ir 
dainas baigiamas mūryti.

Straipsnyje patėmija, kad COLORADO CONS. M. & P. CO’S rudies fabrikas 
esąs vienu iš puikiausių visoje Coloradoje ir kad įrengiamas naujausiomis ir ge
riausiomis mašinomis. Viskas įrengiama taip, kad perdirbimas rudies atsieitų 
kuopigiausiai.

Apie kasyklas rašo, kad garsiausi Suvienytų Valstijų geologai ir minerologai 
kaip prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog šios kompanijos kasyklos yra didžiau
siomis visdje pietvakarinėje Coloradoje. Sako, kad kasyklose matosi suvirš 3,000- 
000 tonų rudies, kurią tik reikia laužti ir perdirbti.

Komnaniiai. sako, labai palengvina darbą du dideli automobiliai (trokai), ku
lio atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COLO. CONS. M. & P. CO. už vi«ką moka 
“Cash” Ant galo primena, kad šita kompanija, turėdama tokią puikią vietą, tokį 
dideli ir moderniškiausiai įrengtą rudies fabriką, naujausią vandcns-elektros fab
riką ir labai dideles ir turtingas kasyklas, greitu laiku liks viena iš didžiausių 
ir turtingiausių kasyklų kompanijų prie-vakarinėje Coloradoje.

Taip rašo apie COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & ?OWĘR CO. vienas 
iš geriausių Colororados kasyklų žinovų. Panašią opiniją turi visi tie, kurie, at
lanko Šios kompanijos propertes Shermane ir, kurie savo akimis pamato visus įtai
symus, fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtingas aukso ir sidabro kasyklas.

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu laiku kompanija pradės siųsti į val
džios bankas išdirbtą auksą ir sidabrą, o savo Sėrininkams didelius dividendus. 
Todėl neseniai prezidentas savame laiške minėjo, kad Šerai greitu laiku pakils nuo 
100% iki 200% ir daugiau. f .

Dabar parsiduoda paskutine dalis Sčių. Pinigai renkami paskutiniems įren
gimams Greitai visi Serai išsiparduos ir vėliau niekas nebegalės šery pirkti. Da
bar paskutinė proga prisidėti prie *ėį’ ^SIRASYK W<b
Hiin Niminirk kuodauffiausiai seru. NPJ-ALK NEI DIENOS. LZblllASiK i 
JAUS. Investuok šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi du šėrus (1 'j^gd JI 
Connnon kartu) už $15.00, o nuo Gruodžio-Dec. Linos jau sėrų kaina bus $20.00 
Už abu, arba po $10.00 kiekvienas.

Siuskite orderius Express Money Orderiu arba bankos draftu
PEOPLES INVESTMENT CO.,

220 So. State St. Koom 1423Harrison 2024, Chicago.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės prddėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė pp butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone CanaI 6417. Chicago, UI.

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWEST IRUSI and SAVINGS BANK
a

< Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
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

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 Sp. 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.

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 reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South Halsted Street

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveikslus pasportams iš 
senų pardirbame naujus, imame 
bildingus, šapose mašinerijas sve
tainėse draugijas, vestuves, pagro
bus ir tt. Visokį darbą atliekame 
gerai ir garantuojame. Ateikite ir 
įsitikinkite

STUDIO
L. YAKUBOWSKI, 

614 West 18th StM Chicago, III.

vietą. Mes ir visi kiti vargin
gai gyvename, bet mes mislija- 
me, kad mes streiką laimėsimo.

Mainerys.

SPRINGFIELD, ILL.

Svarbus pranešimas Springfieldo 
ir aplinkinių miestelių lietuviams.

Seniausia, tvirčiausia ir didžiau
sia pašelpinė draugystė Lietuvos 
Simų.

Atpigino įsširašymą naujiems na
riams, ateinančiame susirinkime, 
kursai jvyks nedėlioj, lapkričio 
23, 1919, 2 vai. po pietų.

Salėje Painter Hali, South 6-th St.
Lietuvos Sūnų draugystė susir

gusioms nariams pašelpos moka už 
savaitę — $6, $12 ir $18.

Draugystė turi įsteigusi pašelpos 
3 skyrius.

Galima prisirašyti i bile kuri sky-
ii l:.J

Vyrišky Drapaną Bargonai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki 145.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.
• tuxedo» frock siutai,ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigtą 1907 • *
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NAUJIENOS \Prakalbų .
ardymas. negerbia kitų piliečų teisių,

■ . tai ar jie gali norėti, kac
Reakcija vis labiaus siau- žmonės užtartų juos nuo 

čia. Kasdien laikraščiai pra persekiojimų? O kada to 
neša po keletą atsitikimų a- užtarimo nebus, tai įsivy- 
pie “raudonųjų” areštus ir raus tie elementai, kurie ne- 
apie užpuolimus ant viešų pripažįsta teisių ir laisvės 
prakalbų, kurias rengia “ai- niekam; ir nuo to nukentės 
doblistai” arba komunistai.-ij 
Paskutiniu laiku buvo išti- Taigi tegul tie komunis- 
sa eilė užpuolimų ir ant lie-laiški karštakošiai apsisvar
tų vių komunistų prakalbų, st0; Savo fanatiškais žy- 
ypač rytinėse valstijose. giais prieš socialistus jie tar

Nėra kalbos apie tai, kad nauja reakcijai.
prieš šitokius reakcijos žy- _— ---------- —' ■ ■ —-——
gius reikia kovoti. Susirin- t
kimų ir žodžio laisvė yra pa-j rflSflUliO DarbiniflkŲ 

atinės piliečių teisės ir jos 
neprivalo būti mindžioja
mos po kojomis. Jeigu tos 
teisės bus atimtos iš komu-

SuvienytoM Valstijose, m chieagoj, | nistų, tai neužilgio susilauk- 
sime to, kad jos bus atimtos 
ir ši ktų žmonių.

Bet tai yra tiktai viena 
klausimo pusė. Jeigu nori
ma, kad piliečių teisės nebū
tų naikinamos, tai reikia ne 
tiktai stengties atremt poli-1 
ei jos pasikėsinimus ant jų, o 
ir patiems piliečiams gerbti 
jas. To, deja, pas lietuvius 
dažnai trūksta.

Klerikalai jau senai yra 
pasižymėję savo palinkimu 
trukdyt viešus pažangiosios 
visuomenės susirinkimus. 
Melagingas skundas polici
jai ir net užpuolimas ant kai 
bėtojo jiems yra tinkami į- 
rankiai, bi tik nedavus “be
dieviams” atlaikyt prakal
bas. Klerikalų pavyzdžiu 
kaikur paseka ir kiti atža
gareiviai. Spaudoje buvo 
matyt komunistų nusiskun
dimų iš kaikurių miestų, 
kad atžagareiviški tautinin
kai su policijos pagelba su
stabdę? komunistų prakal
bas arba atėję ir išardę jas.

Vienok ir patįs komunis
tai, kurie skundžiasi , delei 
to, dažnai pasielgia nege- 
riaus. Chicagoje jau yra pri 
prastas dalykas, kad socia
listų prakalbose komunistai 
kelia triukšmą. Pirmiaus, 
kada komunistų galybė čio
nai buvo didesnė, tai jie ne
praleisdavo beveik nė vieno 
viešo socialistų susirinki
mo, kad neišpludus kalbėto
jo (tas pas juos vadinosi “di 
skusijomis”) arba nepada
rius kokio-kito nepadoru
mo. O dabar, kuomet ko
munistų įtekmė nusmuko ir 
jie jau nebeturi drąsos smar 
kauti prieš publiką, tai jie 
stengiasi pakenkti socalistų 
prakalboms, būriais sustoda 
mi prie svetainės durų ir^at 
kalbinėdama žfnones.

Editor P. Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1606

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

Užsisakomoji Kalnai
Chicagoje — pačtu:

Metams . ........................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ,.«•••• 
Vienam mėnesiui ..............

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

$6.00
6.50
1.85
1.45
.75

50

Judėjimas

Orderiu, kartu su užsakymu.

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

.............  15.00

.............. 3.00

.............. 1.65
.............. 1.25
.............. .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................... .............. 17.00
Pusei metų ............ .............. 4.00
Trims mėnesiams . ................ 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money

Daiktų siuntimas 
į Lietuvą.

šiame dienraščio puslapy- 
je skaitytojai ras perspaus
dintą iš kauniškio “Darbo” 
straipsnį “Dar dėl užsienių 
prekybos.” Patariame kiek
vienam atidžiai perskaityti 
ji-

Pirmas svarbus dalykas, 
kurį patiriame iš jo, yra tas, 
kad Lietuvon visai nereikia 
siųsti kaikurių dalykų, ku
riuos pagal patarimą įvairių 
bizniukų organizacijų ame
rikiečiai siunčia savo gimi
nėms į Lietuvą. Kaipo pavy
zdį “Darbas” nurodo tam 
tikras1 maišto " produktus; 
bet veikiausia galima butų 
pasakyti, kad maisto produ
ktų Lietuvon apskritai nėra 
reikalo siųsti, kadangi žmo
nės gali jų įsigyti tenai. Var 
giai verta siųsti ir rūbų ar
ba kitokių vartojamų daik
tų, nes Lietuva yra ūkio ša
lis ir nors labai suvargusi 
dabar, tų daiktų tur-but dar 
vis turi arba gali gauti nuo 
kaimynų.

Dar svarbesnis tečiaus da 
lykas, kurį paaiškina “Dar
bas”, yra tas, kad perkant 
daiktus Amerikoje tenka 
mokėti už juos tiek pat, o 
kartais net daug brangiau, 
negu Lietuvoje. Jisai sako,, 
kad siuntimui sudarytoji

Truo tranaJation filed vvith tha post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 19, 1919 
as reųuired by tlie act of Oct. 6,1917
Soc.-Dem. Konvencija Latvijoje

Rugsėjo 22 dienų įvyko Latvi
jos S.-D, P. Rygos konferenci
ja. Konferencijoje dalyvavo 25 
atstovai iš 34 jos narių.

Konferencija išklausiusi pra
nešimų apie s-d. francijos dar- 

! bus Rygos miesto savi valdybo
je po ilgų ginčų nutarė, kad s-d. 
frakcija gyvai dalyvautų miesto 
ūkyje ginant darbininkų redlka- 
lus ir rūpintųsi greičiau praves
ti miesto Tarybos rinkimus.

Partijos spauda turi nušvies
ti opiausius savivaldybių klau
sinius. Frakcijos unijini turi 
aktyviai dalyvauti frakcijos dar 
buosc, gaminant įvairius suma
nymus ir įteikiant juos valdy
bai* taip gi frakcija turi ankš
tais ryšiais susijungti su profe
sinių Sąjungų bįuru, darytį 
pranešimus žodžiu ir spaudoje 
apie gavp darbus.

Einamojo momento klausi
mu, gyvų ginčų, konferenci
ja priima Baltijos S.-D. Partijų 
konferencijos rezoliucijų su pa
staba, kad klausimų reikia de
batuoti \ plačiose masėse, kas 
pavedama įvykinti Centro Ko
mitetui.

Klausimu profesinio darbi
ninkų judėjimo nutarta, kad 
kiekvienas darbininkas privalo 
būti savo profesinės sujungus 
nariu.

Išklausytas C. K. Pranešimas- 
Visoje Latvijoje veikia 12 orga
nizacijų ir grupių. Narių skai
čius dar neišaiškintas.

Seka Rygos Komiteto prane
šimas. R. K. pradėjo savo dar
bų 22-VII. 4 rugpiučįo pradėjo 
savo darbų rajonai.

Propagandos kolegija veikė 
silpnai, nes jos nariai apsunkiu 
ti savo asmenišku darbu. Per 
tų laikų organizuota 5 masių 
susirinkimai 2 moterų, sureng
ta viena paskaita ir vienas kon
certas. Visas darbas buvo su
koncentruotas rajonuose ir pro 
fesijos sąjungose.

Toliau sekė pranešimų nuo
daiktų kombinacija už $200 
Amerikoje . Lietuvos pini
gais turėtų apie 4000—4200 
markių vertės; tuo tarpu ta 
pati “kombinacija” Lietuvo
je galėtų būt nupirkta už 
1700 markių arba daugiau
sia už 2000—2500 markių: 
Amerikiečiai reiškia, užmo
ka dvigubai - trigubai už 
tuos pačius daiktus, negu 
Lietuvos žmonės. Pusėtinų 
rūbų eilė Amerikoje šiandie 

t kaštuoja 40—45 dolerius;
paskaičius tai Lietuvos pini
gais, išeina apie *700—900 
markių. Bet Lietuvoje už 
tiek pinigų, girdi, galima ne 
blogiau apsirengti.

Siunčiant daiktus į Lietu
vą, be to, reikia mokėti už 
siuntimą ir už apdraudą, 
kas padaro juos dar bran
gesniais.

Taigi iš visa ko matyt, 
kad siųsti daiktus į Lietuvą 
visai neapsimoka. Norėdami 
sušelpti savo gimines tėvy
nėje, amerikiečiai padarys 
daug praktiškiaus, siųsdami 
jiems pinigų. Pinigai, kiek 
žinome, jau eina į Lietuvą.

Bet tuose miestuose, kur 
komunistai dar jaučiasi stip 
rus, jie da ir šiandie nesidro 
vi triukšmu kovoti prieš so
cialistus; ir jie tuo viešai 
giriasi. “Laisvėje”, pavyz
džiui, aprašyta socialistų 
prakalbos Kenoshoje, Wis., 
įvykusios lapkričio 9 d. Kal
bėtojas buvo Kl. Jurgelio
nis. Pasak “L.” korespon
dento, svetainėje “atsirado” 
komunistų agitatorius And
riulis, iš Chicagos, ir kada 
kalbėtojas pabaigė savo kal
bą, tai “publika pareikala
vo”, kad tam Andriuliui 
“butų suteikta proga pakal
bėti”. Kokia buvo ta reika
lavusi Andriulio' “publika”, 
ir kaip jisai “atsirado” te
nai socialistų prakalbose, su 
prasti nesunku. Kenoshos 
komunistai išanksto parsi
kvietė tą barškalą iš Chica
gos, idant “užkariavus” so
cialistų sušaukta susirinki
mą ir pastačius jį tenai “kri 
tikuot” kalbėtoją. .

Šitokiais pasikėsinimais 
ant kitų organizacijų pra
kalbų komunistai rengia dir

Moterų. Jaunimo organizacijų 
ir nuo atskirų Rygos rajonų.

Tautos Tarybos s-d. frakcijos 
pranešėjas pabrėžia kad frakci
ja padėjo daug pajėgų kovai už 
demokratiškus rn kiurus busi
majame (Latvijos Sloiigfiamaja
me Seime, toji kova nepasiliko 
be pasekmių. Frakcijai pasise
kė laimėti kovą reorganizuo
jant Ministcrių Kabinetą. Dėka 
farncijos užklausimams liko 
prašalinta ir atiduota teismui 
18 komendantų gi 4. Dauguma 
balsų prieš 2 susilaikiusių frakt 
cijai išreikštas pasitikėjimas.

Konferencija paveda C. K. 
sušaukti Partijos konferenciją 
nevėliau Kalėdų.

Apart minėtų klausimų išna
grinėta propagandos agitacijos 
klausiniai duota nurodymų va
dovaujančioms partijos įstai 
goms ir išrinktas Rygos Komi
tetas iš 10 narių. Konferencija 
užbaigė posėdžius 23-IX.

Latvijos reakcininkai su įvai
riais prisiplakusiais elementais 
negali užmiršti ir dovanoti Lat
vijos s-d. jų griežtos kovos su 
tų “tautiškųjų” ponų juodais 
užmanymais. Negalėdami "ki
taip atkeršyti du girtu latvių ka 
rininku padarė užpuolimą ant

Latvijos S.-D. vado Dr. P. Kalni- 
no.

Rygos konferencijai besitę
siant drras P. Kalniu apturėjo 
sveikinančių jį telegramų iš dau 
gelio Latvijos kampų.

(“Socialdemokratas”)

Dar dėl užsienių 
prekybos. - ..A

Preitame “Darbo” Nr. buvo 
rašyta apie užsienių prekybos 
ir nurodyta, kad šiais laikais iš 
užsienių reikia pirkti kuoma- 
žiausia ir tik kuo reikalingiau
sių dalykų, be to ir šiuos reika
lingiausius dalykus perkant rei
kia gerai apsiskaityti, kad per- 
brangiai neužmokėti.

Patarimas labai laiku ir vie
toje. Nes jeigu musų užsienių 
prekyba eis tomis vėžėmis, kaip 
kai kurių (įstaigų norima vesti, 
tai greitai gali atsitikti taip, kad 
už kaikuriuos įvežtuosius daly
kus mums reikės primokėti, 
kad kas juos pirktų arba sve
tur išvežtų, štai, pav., iš Ameri
kos lietuvių laikraščių sužino
me, kad tam tikrų prekybos į- 
staigų dabar vedama didžiausia 
agitacija, kad tik kuodaugiau 
visokių daiktų į Lietuvą išsiau
tus. Tos prekybas bendrovės 
(pav. “Lithuanian American 
Trading Co.”) samdo laivus, 
duoda laikraščiams brangiai 
mokinus skelbimus ir surinku
sios iš žmonių po 10, 20, ir ligi 
200 dol. apsiima pristatyti į Lie
tuvą įvairių “kombinacijų” 
maisto produktų savo “gimi
nėms”. Prigižiurėjus toms 
“kombinacijoms,” matyti, kad 
musų amerikiečiai pasirengę 
Lietuvą užpilti ne tik pipirais, 
adatomis, arbata, kava, ryžiais, 
muilu, siūlai#, džiovintu pienu, 
cukrum, ryžiais, bet ir aptepti 
“šmulte”, apkrauti lašiniais ir 
apibarti “šebelbonaig ir net mie 
žincmis kruopomis!” Koko, bet 
jau miežinių kruopų Lietuvoj 
tikrai niekam netrūksta, ir jų 
Lietuvoj reikia tiek pat, kiek sė
menų aliejaufe. ,

Įdomu, kad minėtoji preky
bos bendrove savo laikraščių 
skelbimuose remiasi “Lietuvos 
valdžios atstovo kun. J. Laukai
čio (jis Amerikoj) žodžiais ku
ris buk pasakęs, kad Lietuvoje 
esą reikia “visko šimtą sykių 
daugiau,” negu jie turį užsaky
mų ir gali pristatyti. Kiek tame 
teisybės, rodo jų skelbiamos 
“kombinacijos” su miežinėmis 
kruopomis ir panašiais daly
kais. Vienok didelės bėdos ta
me dar nebūtų, jeigu amerikie
čių gabenamieji arba žadamieji 
gabenti dalykai perbrangiai ne
kainuotų. Bet štai paimkim 
tos “kombinacijos” Nr.; 8 už ku 
rią amerikiečiai turi mokėti ly
giai 200 dol. Ten yra visi pami
nėti. dalykai, pradedant lašiniais 
ir baigiant pipirais. Paskaičius 
Kauno kainomis, visa, kas ten 
surašyta, butų galima gauti už 
1700 mk. o daugiausia reikėtų 
noketį apie 2000-2500 mk. Iš 
amerikiečių už tai paima 200 
dol., kuriuos išmainius į musij 
arba vokiečių markes susidaro 
nemažiau 4000—4200 mk. 
(Rugsėjo mėn. pradžioj “New- 
York Evening Post” praneši- 
jrnaįs Amerikoj 100 markių bu
vo perkama po 4,170-80, dol., t. 
y. už 1 dol. buvo mpkamn apie 
20—21 mk.). Už kitą “kombi
naciją” (Nr. 3), kur be pipirų ir 
p. yra ir miežinių kruopų 10 sv., 
amerikiečiai 'turi mokėti 20 dol., 
|. y. 400 420 mk. bet Kaune vi- 
#ą tą “kombinaciją” lengvai ga
lima nupirkti už 270 mk. priva
tinėj prekyboj. Mes nežinome 
ar toji amerikiečių ^kompanija 
jštikrųjų perka Amerikoj ir ve- 
|a į Lietuvos sodžių “gimi
nėms” miežines krutopag, laši- 
pius ir muilą, bet žinome, kad 
jos agentai Lietuvoj tuos pačius 
dalykus už pusę kainos gali mie
stuose pirkti, o sodžiui pas ame
rikiečių gimines dažnai ir dova 
nai gauti. Teisybė, kaip matyti 
iŠ Amerikos, anglų laikraščių, 
Valgomųjų produktų kainos A-

mjerikoj dabar, skaitant markė
mis, yra beveik tokios pat kaip 
Kaune, pav. jautiena po 23—25 
centus arba 5 ink. svaras, mes 
gaunam po 4 mk.). Bet čia pri
sideda atvežimas ir kitos išlai
dos, taip pat bcndi’ovė# dalinin
kų it agentų pelnas. Jeigu da
bar imti ne maistą, d kitus da
lykus, tai pasirodys, kad Amc- 
rkoj perkant taip pat pigiau ne
guli būti. Pav. prieš karą vyriš
kų rūbų vidutinė eilė Amerikoj 
kainavo apie 25—35 dol. Dabar 
tokie pid rūbai kainuoja 40— 
45 dol. arba, paskaičius markė
mis, 7(X)—900 mk. Bet už tiek 
pinigų ir čia galima neblogiau 
apsirengti. Teisybė, perkant 
uzaminėnūs kainomis gali nuo 
20 mtoš. ligi 35 nuoš. pigiau kai 
nuoti. Bet pridėjus pervežimą 
ir muitus, tie nuošimčiai ne tik 
vėl prisidės, bet dar ir pasidau
gins (yra patirta, kad ligi koks 
daiktas iš Liepojaus pasiekia 
Kauno krautuvę, tuoj jo kaina 
pakyla 40 nuoš)

čiasėmėm pavyzdžius tik iš 
Amerikos. Perkant Anglijoj, 
Prancūzijoj ar kitur, kur mar
kės kursas taįp-pat Jabai žemai 
stovi, dalykų stovis daug paki
tėti negali. Pavyzdžiui už 80 
savo “lietuviškų augsinų” Vo
kiečiuose mes galime gauti 1 
toną anglių. Anglijoj už toną 
anglių mokama 70 šilingų, bet 
kadangi vienas šilingas dabar 
kainuoja 5 markes, tai išeina 
jau 350 mk. Mašina, kurią vokie 
čiai atiduoda už 8000 mk., Ame
rikoj kainuoja šiandie apie 1800 
dol. arba -7- 30000 markių!

Kaip matome, musų naudoja
mų pinigų kursas šiandien vi
sai nėra toks, kad galėtume sau 
pavelyti plačią užsienių preky
bą vesti, ypač su Amerika. Del 
to musų valdžia turi imtis grie
žčiausių priemonių ir nedaleisti 
užsieniuose pirkti nieko, be ko 
galįma tuo tarpu apsieiti, nes 
už kiekvieną užsienyj pirktą 
daiktą mes mažiausiai dviguba 
turime mokėti. Jokiu budu ne
gali būti leidžiama įvežti į Lię- 
tuvą tokie dalykai, kurių ir Lie
tuvoj netrūksta, pav. kap sėme
nų aliejaus, miežinės kruopos, 
lašiniai ir p. Toliau — bet kuo- 
grėičiau! , turi būti einama 
prie nuosavos valiutos įsitaisy- 
mo. nes su vokiečių marke iš 
mus gali paskutines sultis išsun
kti. (“Darbas”) A. R—ką.

LS.S.Reikalai
Roseland, III. — Komunistai, 

išeidami iš LSS. 137 kuopos, 
nusivedė didžiumą tos kuopos 
narių ir nusinešė visą jos turtą. 
Kuopoj beliko vos 9 nariai; be
veik penkis kartus mažiau už 
komunistus. Socialistai tečiaus 
nenusiminė. Jie užreiškė: “Mes 
dirbsime penkis kartus daugiau 
— nes nėra kilo idealo lygaus 
su socializmo idealu!” Ir socia
listų viltis ir troškimai nėra 
tušti; jų darbas nėra bergžd
žias darbas. Todėl nėra pama
to jiems nusiminti.

Panedčlio vakare, lapkr. 10 
d., Stančiko Svetainėje buvo 
L.‘S . S. 137 kuopos susirinki
mas. Prisirašė ketuijį ilgiai, 
du sugrįžo senųjų ir vienas per
sikėlė iš kitos kuopos. Kuopoj 
dabar randasi 16 narių. Ir visi 
jie seni gabus ir prityrę veikėjai 
ir padorus, žmonės.

Susirinkime nutaria paremti 
visus LSS. 138 kuopos įnešimus 
Sąjungos referendumui, ir no
minuoti kandidatei į LSS. Piki. 
Kom.

Nutarta prisidėti prie Staty
mo Darbininkų Svetainės Ro- 
selande, nuperkant išpradžių 
bent vieną Šerą, ir išrinkti dele
gatai į tveriamosios bendroves 
susirinkimus. Pinigus, nupirki
mui šėro, nutarta suaukauti ir 
ant vietos sudėta po vieną dol., 
vadinasi, daugiau, negu seras 
kaštuoja. Taipgi išrinkti delega
tai į LSS. VIII Rajono konfe
renciją; išrinktas Agitacijos 
Komitetas rupinimos apšvjetos 
ir agitacijos reikalus ateinančią 
žiemą. Ir šiaip daug dalykų

vi..

Apkalbėta kaslink sutvarkymo 
kuopos reikalų.

Kuopa buvo pasiuntusi ko-, 
misiją pas komunistus pareika
laut kuopos čarterio, antspaudą 
ir protokolų knygų, nes tie da
lykai jiems, komunistams, vis- 
vien nereikalingi, komisija sa
vo raporte pranešė, kad komu
nistai atsisakė bent ką-nors grą
žinti ir nutarę sunaikinti visa 
kas jiems nereikalinga. Susi
rinkimas tuo labai pasipiktino 
įr išreiškė panieką tiems sufa
natizuotiems žmonėms, kurie 
tokio darbo dasileidžia, kuriuo 
pasibiaurėtų dagi nekultūrin
gas australietis, ir išreiškė pasi
gailėjimą tiems žmonėms, ku
rie paskui juos seka.

Per dvejus metus Roselando 
socialistai, savoj organizacijoj, 
negalėjo veikti. Tie nekultūrin
gi žmoneliai trukdė jų darbą. 
Užtat dabar jie turės atidirbti. 
Ir praeitas susirinkimas parodė, 
kad jie atidirbs. Tą jų pasiryži
mą išreiškė drg. A. Narbutas, 
vienas iš seniausių Roselando 
Socialistų ir stambus veikėjas 
vicjps draugijose, sakydamas: 
“Draugai! Nors musų nedaug, 
bet mes daug galėsime atlikti, 
ir aš senai bebuvau 'taip links
mas, koks esu dabar!” O jo žo
džius patvirtino kitų draugų a- 
kyse pasirodžiusios džiaugsmo 
ašaros. — J. šmotelis.

ryžę daryti vyresnybei visa, kas 
yra gera, bet mes nenorime pil
dyti teisėjo Andersono nuospren 
džio. Ir tolinus tebūnie

“Nutarta, kad mes, Zeiglerio, 
111., maineriai atsisakome pil
dyti teisėjo Andersono nuospren 
dį ir kad kiekvienas musų uni
jos narys neis dirbti utarninke, 
lapkričio 11 dieną, 1919, ir to
linus taip ilgai, kol nebus pada
ryta tokia sutartis, kuria mes su
tiksime dirbti”.

Iš Mažosios Lietuvos
z (Laiškai)

Darbo Laukas
Maineriy pareiškimas.

Zeigler, III. — Prievarta, ka
pitalistų pavartoja mainerių 
streikui sualužyti *— tasai tei
sėjo Andersono išleistas prieš 
mainerių unijos vadovus stre£ 
kininkus indžionkšenas netik 
streiko nesulaiuže, bet dar la
biau sbtreikuojančių mainerių 
kovos ūpą pakėlė. Tatai aiškiai 
parodo mainerių unijos lokalo 
No. 992, Zeigler, Iii., išleistas 
šitoks paskelbimas visuomenei:

Mainerių pareiškimas visuo
menei.
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“Mes, Zeigler, III., Lokalo No. 
JD92 maineriai, norėtume, kad 
jkas-nors išaiškintų kodėl šios' 
šalies maineriai nuo karės pa
liaubos paskelbimo iki spalių 1 
dienai, 11/19 m., tedirbo tik dvi 
dieni savaitėje? Kada maineriai 
nutarė sustreikuot nuo lapkri-/ 
čio 1 d. š. m., tada kasyklos jau 
neturėjo nė jokio vargo gauti 
kiek reikiant karų (vagonų) ir 
per spalio mėnesį išdirbo, apla
mai, apie 22 dienas. Tai yra 
klausimas, į kurį visuomenė tu
rėtų atsakyti — arba tegul ji 
klausia teisėjo Andersono. Ko
dėl jis, teisėjas Anderson, neiš
leido “indžiokšeno” prieš tuos, 
kurie buvo kalti dėl karų sto
kos? Bet ne. Čia ėjo mat apie 
pelnagaudžių interesus, ir tei
sėjas Anderson, kaip akis pipi
rų prikrėstas, to negalėjo maty
ti. O kame buvo Dr. Garfield 
ItariamasĮąr kuro administraito- 
rius? Jis, matyt, per devynis 
mėnesius tupėjo, kai višta ant 
kiaušinių, ir leido savo rųšies 
profiteriams pelnų plėšties. Bet 
kaip lik maineriai pareikalavo 
pavo, kaipo algapelnių, teisių, 
kuro administratorius bema- 
įan/t atgijo vėl ir sako, kad, gir
di, mainerių konltraktas dar ne
pasibaigęs. Musų atstovai dar 
apie dvidešimt mėnesių atgal 
puvo nuvažiavę pas Garfieldą 
įr prašė, kad mainerių algos 
|)utų pakeltos atatinkamai su 
gyvenimo brangumu. Bet jis at
sisakė la'lai padaryti, sakydamas 
kad jis pirma patyrinėsiąs, kaip 
įas gyvenimas pabrangęs. Per 
dvidešimt mėnesių mes laukėme 
i|ų tyrinėjimų; tais jo tyrineji- 
piais pavargome, o gyvenimas 
vis eina brangyn ir brangyn.

“To dėlei mes, unijos lokalo 
C) todėl tebūnie —■
No. 992 nariai, skaičium 900 
žmonių, savo masiniame susi
rinkime laikytame Zeigler, III., 
paskelbiame, kad teisėjo Ander
sono išleistas “indžionkšenas” 
yra neteisingas ir vienpusiškas.

“Nutarta, kad mes, Zeiglerio, 
III., maineriai esame geri ir įsta
tymų klausantįs piliečiai, pasi

Dr. Gaigalaitis rašo iš Kauno 
kun. J. J. Razokui į Chicagą, 
spalio mėn. 17d.:

Labai pasidžiaugiau sulaukęs 
iš Tamstos laišką, kuriame 
klausiate apie Prūsų Lietuvių 
padėjimą. Aš pats vokiečių 
persekiojamas turėjau Kaunan 
atsidanginti ir laukiu, kol bus 
Klaipėdiškių kraštas nuo Vokie
tijos atskirtas, kad vėl galėčiau 
atgal grįšli, kokiai tikiu veik 
nusiduos. šiaip Lietuvoje sto
vis neperblogiausias. Javai už
derėjo gerai, taip kad maisto 
turėsime užtektinai tik kolo- 
niališkų ta vorų trūksta, juo 
kad dabar vėl yra blokada ap
skelbta Rytjuriose dėl neišsi- 
traukimo vokiečių iš Lietuvos 
bei Kuršo. Krašte šiaurėsp nuo 
Nemuno dabar kovoja apsčiai 
vokiečiai su lietuviais per agi
taciją. Nes vokiečiai nenor 
leisti atsiskyrimą, o lietuviai 
vok nenorėdami, kad juos vi
siškai suvokiečiuodintų, gei- 
džio atskyrimo nuo Vokietijoj, 
nors didžiausia dalis. Be abejo 
bus tas kraštas veik Santarvės 
apstatytas ir tad prie Didžiosios 
Lietuvos priglaustas, kuri be
rods katalikiška yra, ale kur 
mes galėsime ant amžių pasi
likti lietuviais ir nebusime varu 
verčiami į vokiečius.

Knygų dvasiškų dabar pas 
mus nedaug yra ir tos pačios 
yra labai brangios: Giedamo
sios 20-40 mk„ Mišknyges taip
gi, kitos panašiai. “Pagalba” 
tuo tarpu neišeina, nes nebesu 
namie. O ir spauda daug kaš
tuoja. Tai padaro ypač žemoji 
valiuta Vokiečių pinigų. Aš 
darbuojuos šičion prie Lietuvos 
prezidento ir man sekasi gerai. 
Evangcliškieji turėjo uevakar 
synodę šičion ir išrinko savo 
vyskupu vokietį Tittelbachą, tai 
lietuviai užprotestavo ir išėjo 
laukan, taip kad synodė sugriu
vo. Gaila, kad taip nusidavė, 
ale vokiečiai kalti. Ar Tamsta 
nesugrįštai į Lietuvą? Labai 
privalu šičion lietuviškų kuni
gų. Ale algos yra menkos, rasi 
jas galima bus vėliau padidinti. 
Dabar Lietuva vis dar randasi 
finansiniame kriziuje, kol gaus 
paskolos; ale kažin kada. Bet 
lūkestis mus visgi stiprina — 
ūkanos turės galiaus prasitrauk- 
ti ir saulelė galės šviesti.

—• Dr. Gaigalaitis.

P.S. Aš nuo 1-IV šių metų 
jau priėmiau emeritūrą ir da
bar esmi ant išimtinės.

Redakcijos Atsakymai ]
—ė—j

Del laiškų iš Lietuvos

Musų skaitytojai atsiuntė 
mums daugybę laiškų gautų jų 
iš Lietuvos nuo savo giminių. Ir 
vis daugiau jų atsiunčia. Dabar 
jau Redakcijoj yra daugiau 
kaip šimtas tokių laiškų. Kiek 
vietos laikraštyj turėdami — o 
jos nedaugiausiai turime — pir
miausiai spausdiname tuos, kur 
ankščiau atsiųsti. Rūpinsimės vi
sus juos išspausdinti, bet tai ims 
laiko. Prašome turėt kantry
bės.

Kazimieras Gugis
* ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir ctvilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierąsi
Namų OfUaat Miesto OfUast

132| 1. Halstid SL |Į7 N. Dearbern SI.
Ant trečių lubų 1111-11 Unitu

Tel. Dpover 1310 Tol. Central 4411
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Lietuviu Rateliuose
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendroves Direkci
jos reguleris posėdis jvyks ae- 
redoj, lapkričio 19 d., i. mš 
Pradžia 8 vai. vak. Visi direk
toriai prašomi būti laiku,

—J. šmotelis, suk.

NORTH SIDE
Socialistų vyrų choras skilo.
Musų “komunistai” dar kar

tą “pasidarbavo.” šiakite. Pra
eitų pelnyčių |Vykp Chicagos 
liet, socialistų vyrų choro su
sirinkimas. Komunistai, maty
dami, kad daugelis socialistų 
neatėjo susirinkimai! nusitarė 
perkrikštyti chorų, būtent pa- 
claryti jį ki/muiii-stų choru. 
Nors ir nelegaliu butiu, bet sa
vo tikslo jie atsiekė. 
Tik, žinoma, iš to nieks neišeis. 
Jų komunistiškas choras gy
vuos tik iš vardo, nes socialis
tai kaip veikė, taip ir veiks —- 
socialistų chore.

Bet žiūrėkite kaip visą ta! 
jie atliko. Tik trejetas savai
čių tam atgal choro susirinki
me buvo pakelta klausimas *— 
irgi kad jis naujų krikštų priim
tų! Bet didelė dauguma balsų 
įsiūlymas buvp atmestas. 
Taigi, jeigu elgties sulig esamo
sios musų Organizacijose tai
syklės, tas klausimas galėjo bū
ti atnaujintas neanksčiau kaip 
už šešių menesių. Bet toks da
lykas, kaip taisyklės, musų “ko
munistams”, matoma, yra vi
sai bereikalingas padaras. Ga
vę progos jie pasirupino pra
vesti savo “diktatūrų” — visa! 
nepagalvodami apie josios pa
sekmes. ■ . * *

Savo sumanymų "komunte- 
r.ii” pi? ved? tik trijų bakų dau
guma. (ž naująjį “krikštų”

ALEKSANDRAS URBONAS, 
-10 metų amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu nedėlioj lap
kričio 16 d. 3 vai. ryto Jcffcr- 
sono Parko ligoninėj. Jis bu
vo nevedęs; paliko Amerikoje 
du broliu Viktorą ir Juozą ir 

I Lietuvoj tėvus du broliu ir dvi 
seserį. Paėjo iš Kauno rčd. 
Skaisgirės parp., Dvelaičių 
kaimo.

Palaidojimas jo kūno jvyks 
seredoj, lapkr. 19 d. Išlydė
jimas iš namų pn. 3015 W. 38 
PI. bus 0 vai. ryto j Brighton 
Parko lietuvių bažnyčią, o iš 
ten i Tautiškas kapines

Visus velionio \ pažįstamus 
ir draugus kviečia ateiti ir da 
lyvauti, šermenyse. Palikęs 
nubudime jo brolis 

VIKTORAS URBONAS.

PINIGAI | LIETUVĄ 
JAU NUĘINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių įstaigų

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai 
3249 So. Halsted St., Chicago, III.

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

v

balsavo dešimt prieš — septyni. 
Matydami, kad su tais žmonė
mis vis viena susitaikyti nega
lima, socialistai apleidę susirin-

Socialistų vyrų choras tuo 
betgi palaidotas netapo. Jisai 
gyvuos, kaip kad iki šiol. Tai 
dėlto, kad prie socialistų choro 
pereina visi senieji ir geresnieji 
dainininkai. Todėl visi drau
gai socialistai ir tie, kur dar 
nėra socialistai bet norėtų lavi
ntis dainų, tegu) tėmija Naujie
nų pranešimų skyrių. Neužil
go bus sušaukta naujas susi
rinkimas ir pradėta lavinties.

+ — K. J. avelis.

Atsakymas J. 8.
Naujienų nr. 256 aš trumpai 

paminėjau apie North Sidėj Įs
teigtų lietuviu kalbos mokyklė
lę ir kartu upie tūlos svetiiutau- 
čių mokyklos mokinį, dariusį 
jos įsisteigimui kliūčių. Naujie
nų nr. 259 į tai atsako tūlas J. S. 
Be kita jisai mane pavadina 
Šmeižiku. TruXn|pai ir aiškiai. 
Tamsta gerai žinai apie seka
mus dalykus, kad sveikas prik
albindavai stoti | tų svetimtau
čio mokyklų; kad žmonės užsi
mokėję uJ 1, U ir U mėnesius tu
rėdavo jų apleisti vien todėl, kad 
ten nebūdavo pradinių skyrių, 
nes žmonės, kurie turi pradėt 
nuo pirmo ar antri) “grade’o” 
juk negali mjbkinties penkta

me ar šeštame “grade’U Tai ve 
delko aš rašiau, kad sveikas a- 
gituoji už tų mokyklų, nors lr 
gera) fausimanydan^hs, kad ji 
nevisiems yra prieinama. O kad 
tamsta esi sakęs, jogel musių įs
teigtoji mokykla tegyvuos dvi 
nr tris savaites, tai galiu liudi
ninkais praparodytl

Tai visa, — Ex-MoklnyB.
šhCF tų ginčų užbaigiame Reti.

Rubstuvfų susirinkimas.
Šcštadienyj, lapkričio 15, Lie

tuvių Rubsiuvių unijos 269 sky- 
riuslaikė pusmenesinj susirin
kimų unijos salėj, 1564 Robey 
St Susirinkime dalyvavo apie 
trįs suviršum desėtkų narių. Pro 
tokblas nebuvo skaitomas, dėl- 
to kad pusmenesinis susirinki
mas. Svarbiausias klausimas 
buvo pakeltas d. Misiaus, bū
tent apie Laisvamanių Federaci
jos bylas, kurios yra vedamos 
prieš klerikalus kad apgynus 
Mockų, Bagočių ir Kučinskų. 
Lietuvių Unijos 269 Skyrius iš 
iždo tam reikalui paaukojo 25 
dol. Tų klausymų duskusuojgnt 
nepritariantįs laisvamaniams bu 
vo priešingį, jie patarč rinkti iš 
narių kiek kas duos, bet didžiu
ma balsų nutarė aukoti iš iždo. 
Gi kas nori aukot pavieniais, tai 
gali kada tik nori.

— Rubsiuvys.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus« Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNlNG 
8CHOOL

3103 So. Halsted 6L, Chicago.

GARFIELPPARK
Spalių 18 dienų vietos lietu

viai socialistai čia surengė pra
kalbas Lietuvių Janitorių Kliu- 
bo svetainėje. Kalbėjo Naujie
nų admniistratorius, d. Kl. Jur
gelionis. Prakalbos rengta tiks
lu atgaivinti buvusių LSS. 158 
kuopų. Žmonių kai dėl šios apie- 
linkės buvo yttin daug. Prakal
bose- matėsi daug moterų. Tai 
pagirtina.

Drg. Kl. Jurgelionis ilgokų ir 
rimta kalba nurodinėjo kurlink 

eina susipratusių darbininkų 
judėjimas, jo tikslų etc. Prakal
ba žmonėms patiko ir vėliau bū
relis draugų ir draugių atgaivi
no LSS. 158-tą kuopų.

Lapkričio 6 dienų kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinkimų 
po num. 1256 So. Albany Avė. 
S'tisir-.inlcimas buvo labai pavyz
dingas. Tai rodo, kad laikui bė
gant kuopa sutrauks apie save 
didoką vietos lietuvių būrelį, nes 
kaip žinia, kur vienybė ten ir 
galybė.

Kuopos valdybon išrinkta šie 
draugai: Nap. Vilimaitis — org., 
D. Zaluba — nutarimų rtišt., A. 
Stanionienė — iždininku, John 
Bagdyšenko — turtų raštininku. 
Viso tuo tarpu kuopa turi devy
nis narius, jų tarpe dvi moterį.

Paklaida.
Naujienų nr. 255 buvo paduo

ta Liet. Gelbėti Dr-jos 38-td sky
riaus komiteto aukoms rinkti 
vardai. Ten pasakyta: “Komite
tas rinkimui aukų ir drabužių... 
John Rudis”. Turėjo būti Anton 
Rudis. — J. Bagdyšenko.

BRIGHTON PARK
Lietuvai Gelbėti Draugijos 4 

skyriaus susirinkime, lapkričio 
12? draugijai paaukojo: K. Goš
tautas $10; J. Dukovičia $5; V. 
Platkauskas, T. Dikautas, J. A- 
bromovičia, F. Stasiulis •— po 
$2; Z. Lekauskas, A. Kupris, A. 
Pakeltis, J. Dikšas, T. Srogis, J. 
Bučinskas — po $1.00. Viso $29.

Rast. D. Burdauskienė.

Remia plieno industrijos darbi
ninkus.

1 Keistučio Paš. Kliubas sutarė 
paremti savo draugus, streikuo
jančius plieno industrijos darbi
ninkus. Ryto, lapkričio 20 d., 
kaip 7:30 vai. vakare įvyks di
delės prakalbos p. Važinskio sve
tainėje 3925 So. Kedzie gat. Kal
bės Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Kalbės apie plieno dar
bininkų padėtį. Visi lietuviai 
braitonparkiečiai būtinai priva
lo atsialnkyti ir kiek galint pa
remti savo draugus plieno ir ge
ležies darbininkus. -— Vietinis.

GIRDITE, BRUNO SIKORSKI 
NORĖJĘS PRALOBTI.

Tik tas Tonis jį — apsukęs.
šaunusai Bruno Sikorski, 

1332 Dixin St., jau senai galvo
jęs kaip čia pralotais/ ir likus 
“tikru nrilionieriu”. Pagalios 
jo svajonės išsipildė. Atsirado 
geras žmogus Tonis Bimakis, 
kuris davė žodį, kad Bruno ne- 
užilgio galės likti netik milio- 
nieriu, o ir miliardieriu. Tik, 
matote, sauso nieks neklauso... 
Taigi Bruno sutiko duoti gerų- 
jam, žmogui Tonini apskritus 
keturis tuksančius. Suaarta — 
padaryta. Bruno davė Toniui 
keturis tūkstančius dolerių o 
Tonis davė jam pinigų dirba
mųjų mašinų. Dagi parodė 
kaip juos dirbti. Štuka visai 
lengva: Bruno tik turįs pasi
rūpinti užtektinai popierinių bu 
maškų — dolerinių. Iš jų ste
buklingoji mJa'Šina lengvai pa
darysianti po šimtinę. Olrait, 
Bruno pradėjo dirbti. Įdėjo do
lerinę, kitų, trečių. Nugi! Ma
šina arbuoja tikrų tikriausias 
šimtines. Bet kas čia pasidarė? 
Ketvirtoji! bumaška iškrito to
kia kaip buvusi... Penkta, šešta, 
septinta — vis tokios pat! Jo, 
kas čia pasidarė? Ką Bruno 
nedatio kaip ncarbuoja — vis 
tas pat. Vyrelį, blogai — pa- 
mislijo Bruno. Ar tik tas To
nis nebus padaręs kokius nors 
nionus.., •

Kad būti tikru, Bruno su sa

vo stebuklingąja mašina nuėjo 
pas ponus dėdes. Pohcistai pa
vartė, pažiurėjo tų stebuklingų
jų Bruno mašinų ir liepė nuves
ti juos pas gerąjį Tonį.

Dabar dalykai susidėjo taip: 
Tonis sėdi kalėjime, o šaunu
sis Bruno Sikorski yra dažnus 
dėdžių svetys. — Jis norįs žino
ti, ar Tonis dar tebeturįs jo ke
turis tūkstantėlius...

UžUOMORŠA VYRAS.
Manė, kad jis esąs tik — 

“burdingierius’.
Pons Jotai O’Brien didelis už

uomarša. Septynis metus ji
sai gyveno su “gera leidę Lillia- 
na” ir — ir tik dabar jis tesuži
nojo, kad juodu yra vedę! An- 
dais, kada jis susipyko su ♦‘ge
rąja leidę Llliana”, pastaroji nu 
tempė jį i šeimynos reikalų kor 
ty. Džiodže jo pulclausS:

— Prictcli, ar tai tavų mote
ris?

— N-nožinau... teisinosi O’B- 
rienas.

— Tamstos malonybe... įkir
to'“geroji leidė Lilliana”. Aš 
turiu dokumentus! ,

Teisėjas paėmė tariamuosius 
dokumentus ir vėl kreipėsi į 
O’Brineų:

— Tai kaip: tamsta su ja va
dei?

— Aš ne-ežinau... bažijos! 
O’Brienas. Tai ji taip sako. 
Aš... aš nieko nebeatsimenu.

-— Taip, taip, tamjstos malo
nybe — liudijo “geroji leidė 
Lillianav — galite juo tikėti, Aš 
gerai atsimenu. Tų dienių, tai 
mudu vedėvų, jis buvo ncišsi- 
pagiriojęs >— girtd^-^riutelis...

— Aš... aš — O’Brienas per
traukė savo prisieką — aš ma
niau esąs tik jos burdingie
rius...

— Gerai — užbaigt teisėjas, 
Tamsta už gerų atmintį gaus! 
dvidešimt dolerių dlimonijos, o 
tamsta, Mr. O’Bricnc, dabar ti
kiuosi visuomet busi Išsipagi
riojęs ir nebeužmirši išmokėti 
jai — alimonijų! Užbaigta.

IŠGELBĖJO JĄ NUO 
MIRTIėS.

Dabar nori išsigelbėti pats
— nuo jos.

Pons Fredas Denault savo pil 
kame-margame gyvenime turė
jęs du svarbiu prietikiu. Pirmų, 
kada jis išgelbėjo nuo- mirties 
gražių, graikščių panelę Emali
nę Prince ir vėliau apsivedė su 
ja. Antrų •— dabar. Dabar jis 
norįs išgelbėti pats save nuo ne
ištikimos prisickos — Emalinės 
Donault. Kadaise jis užtikęs jtį 
beskęstančių tūloje upėje, ku
rioje ji gesimaudžius ir išgelbė
jęs. Atidėkodama Fredui Ema 
line tuoj sutikot apsivesti su 
juo. Dabar... dabar Fredas sa
ko, kad ji bevelytų paskandinti 
jį — toje pačioje upėje! Taigi, 
kad išgelbėjus savo gyvastį, Frc 
das reikalauja — divorso.

CHICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Grūmoja kongresui—geneiĮalhi 
streiku.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime, praeitą nedėldiehį, 
kaip vienu balsu tapo nutarta 
užprotestuoti prieš kongreso 
pastangas pravesti streikams 
varžyti bilių. Ir nutarta prd- 
testuoti ne žodžiu, bet darbu — 
streiku. Visiems Federacijos 
lokalamš įsakyta nubalsuoti ši
to prdtesto-strcikd klausimų 
nevėliau kaip iki gruodžio mė
nesio. Mašinistų unijos, sako, 
jau prisirengusios prie balsavi
mo. Dieną, kada turėtų prasi
dėti streikas, palikta nužymėti 
unijos viršininkams.

Jeigu toks protesto streikas 
kiltų, tai pirmiausia darbą me
tų tik geležinkeliečiai. Gi jei
gu tatai dar neduotų reikiamų 
pasekmių, tada jiems (geležin
keliečiams) talkon ateitų ir ki
tų industrijų darbininkai.

Federacijos prezidentas Fitz- 
parick kartu pranešė, kad plie
no industrijos darbininkų strei
kas eina gerai. Gary’so darbi
ninkai tvirtai laikosi. Kompa
nijų pastangos susimedžioti 
streiklaužių neduoda j01113 geis-’ 
tinų pasekmių.

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?

Geležis tai raudonojo kraujo mals* 
tas, kuris suteikia stiprumą, 

energiją (r paijegą. — Kaip 
padaryti ištyrintą, ku- 

ris tą pasako/
Tikrasis kraujo ištyrimas parodo, 

kad baisiai didelė daugybė silpnu ir 
sergančiu žmonių neturi geležies 
savo kraujuje ir jie serga ne dėl ko
kios kitos priežasties kaip tik dcl 
geležies stokos. Geležies trukumas 
suparalyžiuoja sveiką, jiegų veiki
mą, traukia visą organizmą žemyn 
ir susilpnina visą sistemą Išblyškęs 
veidas, nervuotas aržus ūpas, stoka 
tvirtumo ir ištvermės ir nejstengi- 
inas statytis prieš tvirtus, pajiegius 
Žmonės gyvenimo lenktynėse — tai 
prasergėjimo ženklai kuriuos duoda 
gamta, kada kraujas praskysta, iš 
blykšta, pavandeniuoja ir tiesiog ba
dauja dėl geležies stokos Jei jus 
nėsto tikri sulig savo sveikatos, tai 
eikite pas gydytoją ir leiskite jam 
pažiūrėti kaip yra su jusu krauju, 
arba padarykite Šitą ištyrimą patįs. 
Pažiūrėkite, kaip ilgai jus galite) 
dirbti, ar kaip toli galite nueiti be 

paskui paimkite dvi pen
Einflranes plotkStis Nuxate<l Gele

žies tris kartus j dieną po valgiui per 
dtfi savaites. Po to išmėginkite sa
vo vieką vėl ir žiūrėkite^ kiek jus 
laimėjote. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxated Geležis sustipri
na nervus, atnaujina susilpnėjusius 
audinius ir padeda įdiegti -ntnaujin 
tą energiją ir pajiegą į visą siste 
mą.

Netaip kaip senesnieji geležies 
produktai, Nuxated Geležis yra ieng 
vai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jy juodais ir ne
sugadina viduriu. Išdirbėjai užtik
rina laimingas ir pilnai patenkina
mas pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba 'pinigai bus grąžinama. Ją 
pardavinėja visi geri aptiekininkai. 

iHOFFMANOl
MOKYKLA

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

Arti Milwaukee Avė.

Perku
Visokius muzikališkus Irištriimen- 

t^s ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurio nepanešami praneškite 
per laišką man.

ADELA LUKAM
1907 So. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. UI.

k-

LENKAI SKERDŽIA ŽYDUS.

Sako socialistų laikraščio 
redaktorius.

Žydų socialistų dienraščio 
Forvcrts bendrove užvakar 
Orchestra Hall’ėj surengė ban- 
kietą. Jame dalyvavo vyriau
sias to dienraščio redaktorius 
A. Cahan, tik-ką sugrįžusią iš 
Europos. Cahan buvęs ir Pa- 
derewskio valdomoj Lenkijoj. 
Be kita jisai pareiškė jogei žy
dų persekiojimai ten eina kuo- 
plačiausia skale.
FOTOGRAFAI METĖ DARBĄ.

Apie 500 fętografųB dirbusių 
didžiosiose vidurmiesčio studi
jose, vakar mete darbą. Reika
lauja keturiasdešimta keturių 

valandų savaitės, pusantros mo- 
kesties už viršlaikį ir dvigubos 
už šventadienių darbą.

BANDĖ NUSIŽUDYTI

Senyva, puošniai apsirengusi 
moteris, užvakar bandė nusižu- 
tyti — iššokti pro langų l'cdera- 
liame budinke. Ją tečiaus paste
bėjo negras janitorius ir išgel
bėjo. Valdininkai ją buvo sulai
kę, bet vėliau paliuosavo. Savo 
vardų moteris atsisakiusi pasa
kyti.

UŽMUŠĖ 366 ŽMONES
■ ■ u

Chicagoje nuo naujų metų iki 
šiol — automobilių šoferių ne
atsargumu — tapo užmušta 366 
žmones, >; . '

Pranešimas
Visiems Amalgamated Clothing Wor 

kers of America nariams.

Chicagos Bendras Komitetas su
rengė eilių švietimo susirinkimų; Jų 
bus devyni .prasidės pėtnyčios va
kare lapkr. 22 <1. Pradžia lygiai 8 
vai. Carmen’s Hali svetainėj, ties 
Van Buren gat. ir Ashland blvd.

Pirmą šitos <?illės referatą turės 
visuotinusia A.. C. "VV- of A. aekreto- 
rius Josepli Sciilossberg, o visuotl 
nasis A. C. W. of A. prezidentas 
pirmsėdžiaus Šitame susirinkime.

Alcxandcr žukovvsky ir orkestrą, 
susidedanti iš dvidešimts penkių 
Chicagos Simfonijos Orkestros na
rių išpildis muzikali programą kiek
vieną iš devynių Švietimo susirin
kimų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti. 
Inžanga tik su unijos knygutėmis. 
Jei neturi knygutės, gauk įžengiamą 
ją kortą nuo savo šapos čermano.

CHICAGOS BENDRASIS 
KOMITETAS.

Galvos ir Gerklės 
S Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bu- 
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?

. Ar skropliuoji? — ■ -4#'’*' 
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas? "t 
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmety)?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin? 
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

i influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

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

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

23 metus prie State gatvės. 
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
I(flselande: 10900 S. Michigan Avė. 
'telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
. 10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius ‘ 

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
|ginusia. Reikale meldžiu atsi- 
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. ;
2314 W. 23 Place, Chicago, III.

Tol. Canal 2199.

Pinigais už

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

Krause V alstijinis Taupymo 
BANKAS

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

Arli Paulina gat.
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

ligokite Savo Akįs

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

Gydymas visą akiu, ausų no- 
flįei ir gerkles ligų. Po priežiūra

~ * * specialisto. U-
tamlnkals ir ’ pėtnycioma nuo 2 
iki į po pietų.

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
• Tėmykite ) mano parašą. •

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

Dr. A. R. Blumonthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta tegėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama j vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
r649 S. Ashland av. k am p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. D. M. GLASER
* Praktikuoja 28* metai 

Gyvenimas ir 'Ofisas • 
3149 S. Morgan s t., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
«« Telephone Yards 681? • ’ ‘r •

‘DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 ffl*- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisu fr Lhbnratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan Chicago

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T- STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
' Priėmimo valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.
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Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
lapkr. 31 d., 7:30 v, v., Aušros kam
bariuose, 101)00 Michigan Avė. Vi
sos narės prašomos atsilankyti.

. — Sekretorė.

LDLI). rengia prakalbas seredoj, 
lapkričio 19, Mildos svetainėj. Kal
bės geriausi kalbėtojai. \ Kviečia vi 
Sus skaitlingai atsilankyti ir atsive
sti savo draugus. — Rengėjai.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
ba našlio nuo 30 iki 40 metų senu 
mo be vaikų, kuris butų pamoky
tas. Aš esu našlė, turto turiu 
$13,000 (trylika tūkstančių), esu 31 
metų senumo, vaikų neturiu. Kas 
mane nori Chicagoje pamatyti, te
gul pąsiskubina, nes jgreitai išva
žiuoju. Marė Masiulionienė, 4150 S. 
Artesian Avė., Chicago, III. Greit 
išvažiuosiu į sekančią vietą, 320 
Plum St., Carlinville, 111.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ VYRŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ

OFISO 
SIUNTIMO

VAIKŲ ir 
JAUNŲ VYRŲ

Chicagos Socialistų choro susirin 
kimas įvvks pėtnyčioj, 21 d. lapkr., 
M. Meldažio svet.. 3343 W. 23rd PI. 
Visi tie dainininkai, kurie atsisku 
rėt nuo komunistu, malonėkite su
sirinkti kaip 8 vai. vak., nes turi
me aptarti daug svarbių dalykų.

— D. Miller.

Pajieškau savo švogerių, Antano 
ir Petro Balčiūnų, paeina iš Var
nių parap., Pastervių sod., Telšių 
apskr. Antanas gyveno Springfiel- 
de, III. rašiau kelis laiškus, bet at
sakymo negavau. Meldžiu atsi

šaukti, yra laiškas iš Lietuvos n«o 
tėvo ir sesers.

Adam Targonski, 
So. Milwaukec, Wis.

Perskaityk su atsidėjimu
DARBININKŲ
TROKININKŲ

ir PREKIŲ
PREKIŲ 

SKYRIUS SIUNTIMO SKYRIUOSE

Prityrimas nereikalingas

Sus. Liet. Kareivių susirinkimas 
įvyks ketverge, lapkr. 30, 8 vai. va
kare, p. Juraškos svet., 4415 So. 
Wood gatvės. Visi nariai ir norin
tieji prisirašyti, malonėkite atsilan 
kvti. Gali ir ne nariai ateiti pusi 
žiūrėti. — Valdyba.

Pajieškau savo brolio Vincento 
Daunio ir seserų Mortos. Onos Dau 
naiČių ir sesers Anastazijos Mekai
tės. Aš nesenai sugrįžau iš Fran 
cijos ir norėčiau žinoti kur tamstos 
gyvenat, turiu labai svarbų reikalą. 
Atsišaukti adresu:

Kazimieras Šlubis.
4614 So. Paulina St., Chicago, III.

OFISO DARBININKES

Prie darbo musų prekių ir siunti
mo skyriuose, pakuoti, vynioti ir 
dėstyti prekes užsisakytas musų Ko- 
stumerių. Sverti pačtinius 
liūs ir tt.

pake-

Mes galime sunaudoti
Kelis gerus sukėjus
Paviršių ir ybiškės (marshmalovv) 
darbininkus
šokolado, liejikes (merginas) 
ir kitus darbininkus ir darbininkes, 
šviesi naujovinė dirbtuvė 
Geriausios darbo sąlygos 
Augščiausia mokestis
Bonusai ir nuolatinis darbas, 
tinkamiems darbininkams.

VERAUSININKŲ
PAKUOTOJŲ

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos,
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

©ffiviziimilkffis arti- 
duros su įmuro- 

stollra samu

Cicero. Susiv. Am. Lietuvių ka
reivių susirinkimas įvyks ketverge, 
lapkr. 30., 7:30 vai. vak. J. Neffo 
svet. 1500 So. 49th Avė. Visi nariau 
bukite ir naujų draugų atsiveskite.

— Valdyba.

Socialistų Partijos 4tos Wardos 
Organizacijos susirinkimas įvyks 
Ketverge, lapkr. 20 d., kaip 8 vai. 
vak., Fellowship House svetainėj, 
831 W. 33rd Place. Visi nariai bū
tinai atvykite. Yra svarbių reika
lų. — Sekretorius.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario Bridgeporto 

apielinkėje, kas turite meldžiu pra 
nešti šiuo adresu:

Mr. K. A. D., 
4548 Wentworth Avė.

Ar moki gerai skaitliuot? 
Ar moki aiškiai rašyti; 
ar moki mašinėle rašyti; 
ar moki 
skirstyti 
raštinės

perrašinėti; ar nori 
popierius ir laiškus musų 
Skyriuose?

Gera mokestis pradžiai, 
proga pakėlimui. Pastovios

Puiki 
vietos.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat. 

Superior 8400

Sears Roebuick 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiuly 
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- 
te su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITUBE 
STORAGE 

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

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

— Komitetes.

Mes galime duoti jums pastovias 
vietas su gera užmokestimi ir puikia 

Išduodama kambarys šiltas ir šviel__ „„vaisus, su valgiu ar be valgio vienam I l)r°ga pakėlimui, 
vaikinui, prie mažos šeimynos.

Tel. Yards 3111, A. Donila, 471 W.
33rd St

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Sears Roebuck 

and Co.
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. & Arthington St.

REIKIA DARBININKŲ
Prityrusioms darbininkėms moka

me pagal jų mokėjimą.

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ
PRIE NAUJO IR TAISOMO AU

TOMOBILINIO DARBO; PASTO
VUS DARBAS; GERIAUSIA MOKE
STIS MIESTE.

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

Eesu priverstas parduoti puikią 
Victrolą, taipgi Grojiklį Pianą; se
klyčios, valgomo kambario ir mie
gamo kambario setus, kilimus, lem
pas, misinginę lovą ir k. d. pigiai. 
2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

MOTERŲ

DARBININKŲ PRIE 
VARSTOTO IR ŠIURBŠTOKO

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą —"Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagos L. V. Choras

REIKIA moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

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

SIUNTIMO KAMBARIO 
DARBININKES

Draugijų Atidai. — Draugijos ir 
kliubai jau dabar nutarkite apie pik 
ninku rengimą ir pasirinkite die
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žą Lyons ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Cheraausku.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJA MOTERŲ SKUDU
RAMS SKIRSTYTI.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

Tvirtos, veiklios, sumaningos mer 
ginos ir moteris pakavimui, vynio
jimui, svėriiuui ir skirstymui pašti- 
nių pakelių ir ekspresinių užsisa
kymų.

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

ViYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co. 
900 Wcst 18-tb Street,

Mes galime panaudoti kelis dar
bininkus dirbančius su pielyčia prie 
smulkaus darbo

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur- 

niture) 4850 So. Elizabeth St., iš 
fronto, % bloko i vakarus nuo Ra 
cine Avė.' Atsišaukit subatoj Nov. 
22, nuo 6 iki 10 vai. vakare.

Reikalingas vaikas prie bučernės 
rinkiniui ir išdavimui orderių. Gei
stina, kad kalbėtų angliškai ir len 
kiškai.

10742 Michigan Avė.

PREKIŲ DARBININKES

STATYMO DARBININKŲ

STONE & VVEBSTER 
VVHITMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

X

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austin Avė.

Parsiduoda rakandai, visi gerame 
stovy! pigiai.

Atsišaukti
1238 W. VVashburn Avė., kampas
Racine Avė., 3 lubos iš pryšakio.

Tek Canal 7270.

NAMALŽEMĖ

Brighton Park. — LSS. 174 kp. su
sirinkimas įvyks seredoj, lapkr. 19 
d., 7:30 v. v,. A. Maženio svet., 3834 
S. Kedzie Avė. Visi draugai ateiki
te laiku, nes yra svarbių reikalų, 
taipjau nominacijos. Tie draugai, 
kurie nebesilanko delei komunistų 
rėūąyinių, ateikite — jie mums dau 
giau nebėkenkš.

— Rašt. K. Kipšas.

MERGINŲ
Moglių darbininkių. Rankomis 

prošytojų, nereikia patyrimo; svei
kas darbas; geros apystovos.

BROOKS LAUNDRY CO.,
East Avė. and North Blvd.,

2 blokai nuo Oak Park elevatorio

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

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ru mokestis.
LEONARD SEED CO.,

228 W. Kedzie St.

Merginos ir moteris virš 16 metų 
amžiaus sudėstymui, pažymėjimui, 
peržiūrėjimui ir pakavimui pačtinių 
užsisakymų musų prekių skyrinlose.

Puiki proga pakėlimui.

MŪRININKŲ

Pajieškati flat janitoriaus 
pagelbininKo, kurs moka darbą. Ge
ram vyrui geras užmokestis ir už
laikymas. Atsišaukit tuojaus.

Frank Gedmin,
3558 W. Polk St., Chicago, III.

VAtkŲ

STONE A VVEBSTER 
WHITMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

KOTŲ SAPA.
Reikia 3 kišenių dirbėjų prie ko

tų ir 3 rankinių guzikams skilių 
dirbėjų.

Royal Tailors,
731 So. VVells St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO BARGENAI
2 pagyvenimų mūrinis namas už 

$2,000 mažais įmokdjimais; namas 
yra prie Union Avė. ir 34 gat.

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas, garu apšildomas, su maudy
nėmis, elektros šviesa, užpakalyj 
garadŽius 2 automobiliams, kampi
nis namas, lotas 35 pėdų platumo, 
parduodama už 38 šimtus. Namas 
yra prie 32 gat. netoli nuo Halsted 
Street.

C. P. Suromski Co., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

Roseland, III. Roselando Liet. 
Namo Statymo korporacijos draugi
jų delegatų susirinkimas įvyks ket
verge, lapkričio 20 d., 7:30 vai. va
karo Aušros kambariuose, 10900 
Michigan Avė. Visi delegatai kvie
čiami atsilankyti.

A. Grebella, Raštininkas.

Reikalauja motoru peša švaraus, SCSlTS Roebuck 
lengvo pastovaus darbo prityrusių — --.ui
vilnas skirstyti. Mokestis $1$ savai- cHIIUCM K/Oo
tel. Valandos n<w 7 ryto Iki » va Valandos 8:00 iki 4:45 
kare. Subatomis iki pietų. Subatomis iki piety

Homan Avė. A Arthington St.

Virš 16 metų amžiaus 
spaudos amato.
kalingas, $14.00, 48 valandų 
vaitę.

Subatomis Iki pietų.
Atsišaukti y1*/!

P. J. Kltfredge A Co., 
Green nftd West 

Superior St.

Prityrimas
mokintis 

nerei- 
į sa-

Reikalauja janitoriaus pagelbinin- 
ko. Gera mokestis valgis ir kam
barys. Kreipkitės pn. 1256 South 
Albany Avė., Chicago, III.

BARGENAS 2 namai j>o 2 pagy
venimu; geri namai. Pigiai parduo
siu, 4909 N. Seetey A v. ir 1807 \Ver- 
nęr, G. Memagh, Tel. Normai 2736.

DAI LYDŽIŲ

LMPS. 29 kp. susirinkimas įvyks 
seredoje, lapkr. 19 d., 7:30 vai. va
kare, Viešo knygyno svetainėje, 
1822 VVabansia Avė. Visos draugės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
Taipgi bus rinkimas kuopos virši
ninkių. Sekr. A. čepukiaaė.

Reikaladja merginų išmetamoms 
popieroms skirstyti. Atsišaukti 

613 W. Van Buren St. 
arti Desplaines St.

STONE & WEBSTER 
VVIIITMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

REIKAI^UJA DARBININKŲ 
LIEJYKLĄ. PASTOVUS DARBAS. 
ATSIŠAKTI I SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BELT CO., 
39th AND STEWART AVĖ.

Turiu 3 namus, kurių vienus noriu 
parduoti, .arba inainvti ant auto- 
mobiliaus ar loto. Namai gerame 
stovyj; dveji mūriniai, vieni medi
niai. Tik atvažiuok ir įsitikik, tas 
nieko nelešuos.

J. Wilichka
6024 Lafayette Vve. Chicago. III.

MOKYKLOS

T-

Sus. Liet. Soc. D. 1 apskričio vi
sų chorų generalė repeticija' įvyks 
seredoj, 
tainėj.

lapkričio 19 d., Mildos sve- 
F. Mazola.

Harris, Pearson’s Magazine 
redaktorius, iš New Yor- 

VVorkers’ Institute pakviestas,

Frank 
žurnalo 
ko, 
laikys du referatu: 1) Seredoj, lapu. 
kričio 19, 8 v. v., East End Hali so- 
lėj, kampas Clark ir Erie gt., refe
ratas apie Bernard Shaw; 2) Ket
verge, lapkr. 20, 8 v. š., West Side 
Auditoriume, Racine ir Taylor gt., 
referatas apie Oscar Wilde.

Pa) ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJ1MA1
Pajieškau savo pažįstamos Mari

jonos Daugirdienės, ji pirma gyve
no ant Devynioliktos, o paskui per 
sikėlė ant Bridgeporto. Ji pati, ar 
kas žino apie ją malonėkite pranešti 
adresu:

Mary Jankauskienė, 
1236 S. Ncwbe.rry Av., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo
vo žabarausko; paeina iš Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskričio, Pajavou 
nio valsčiaus, Daugininkų kaimo, 
Daržininkų. Pirmiau gyvenome kar 
tu Anglijoje, dabar girdėjau gyvena 
Amerikoje. Svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį žino 
malonėkite pranešti adresu:

Joe žabarauskas,
712 E. 95th St., Chicago, III.

Pajieškau Julijos Misiūnaitės, gir
dėjau buk ji vedus, vyro pravar
dės nežinau, pirmiau gyveno Cice
ro), III., paeina iš Kauno gub., Novo- 
Aleksandrovsko pav., Papilio para
pijos, Kubilių kaimo. Jai yra 
siuntas laiškas iš Lietuvos nuo 
tėvo. Atsišaukti:

Jonas Burčikas, 
1331 So. Avers Avė., Chicago,

at
jos

III.

Saldainiai

Mes galime sunaudoti
25 šokoladines liejikles

Taipgi pakuotojų, ir tt.

Kelių saldainiu dirbėjų
ir kitų darbininkų ir darbininkių 
šviesi naujovinė dirbtuvė.
Geriausios darbo sąlygos.

Augščiausia mokestis ir nuolati
nis darbas užtikrinama tinkamoms 
darbininkėms.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat.

MOTERŲ

Aslai plauti dirbtuvėje. Gera mo
kestis, lengvas darbas. Darbas at
liekama su mašina.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austin Avė.

PRITYRUSIU PAJIEGINfiS 
MASINOS OPERATORIŲ

REIKALAUJA DRAPERIJŲ 
SIUYNŲ

Atsišaukti dm
MĄNDJEL BROS.

14 aMPUs

Prie naminių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki $25 į 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, 
1056 N. Wood St.

REIKALAUJA
Molderių prie variitotinio, maši

ninio ir aslinio darbo; kalta ir pil
ka geležis.

Atsišaukti pas
Illinois Malleabte Iron Co., 

1809 Diversey Pkwy.

REIKALAUJA dailydžių prie ka
rų, darbas nuo stukių prie freitinių 
karų taisymo.

THE STREETS CO.,
W. 48 & S. Morgan Sts

REIKALAUJA 10 VYRŲ TUO- 
JAUS 50c. į VALANDĄ.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 So. Loomls St.

REIKALAUJA MEDŽIO 
gerai išlavintų prie automobilių 
symo. Gera mokestis. 

Astlšaukti 
Magnetic Motors Corp., 

2521 Calumet Avė.

MERGINŲ

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

American Insulated Wire and 
Cable Co., 

954 W. 21st St.

Reikalauja darbininkų. Pastovus 
darbas. Atsišaukti Western Felt 
Works, 4115 Ogden Avė., Chicago.

REIKALAUJA PRITYRUSIO PUN 
DUOTOJO l ŠLAMŠTŲ ŠAPĄ.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė. 4

V

Reikalingi trekių darbininkai 45c 
į valandą. Atsišaukti

Pulhnan Railroad Co., 
111 ir Lnngley Av^, Pullman, III.

IVAIKŲ
> r 1

16 metu amžiaus

— ------------ :—e-*w ■!■■!■ ■■' u ■ Mes reikalaujame daugybės
REIKIA DARBININKŲ kų musų prekių ir raštinės _ y ____ •• IpIlIAVO nt*1n i

mas nereikalingas.VYRŲ

vai- 
_ sky

riuose prie visokio darbo, prityri-

VYRŲ lentoms 'kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokcstis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

Reikalauja darbininkų $4.50 į die
ną pradžiai scngeležių kieme. 

Sam Cohn Sons, 
S2 Avė. ir 16ta gat.

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 & S. Morgan Sts.

dirbėjų, 
tai-

MAŠININIŲ MOLDERIŲ

GERA MOKESTIS ir 
PASTOVUS DARBAS.

HURLEY MACHINE COMPANY
54 Avė. ir 22 St.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalų,

Musų sistema ir ypatiškas mokini-« 
mas padarys Jus žinovu i trumpą

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mio 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
]e madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtlnis 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARDAVIMUI

VYRAI PASISAVINKIT SAU GĖRĖS 
NI GYVENIMĄ PADARYDAMI 

SAVO LIUOSA LAIKA 
BRANGIU.

Mes turime suorganizavę Lietuvių 
Skyrių ir reikalaujamą keleto in
teligentiškų ištikimų vyrų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdien ar
ba keletą dienų kas savaitė per vi
sus metus. Jus galite atlikti šį dar
bą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio jūsų užsiėmimo. Ge
ras pelnas. Puikus pakylimas gy
venime. Atsišaukite nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po piet, arba nuo 6 iki 
9 vai. vakare. Klauskite: Adam Mar
kūnas. Lietuvių Skyrių Vedėjas, 
Room 847 First National Bank Buil- 
ding, 68 W. Monroe Street, Chica
go, III.

Reikalauja lietuvio bučerlo, pas
tovi vieta, gera mokestis. - J 

Wolff, 
3453 So. Halsted St.

šitos vietos geros su pakėlimo 
proga atsakantiems vaikams.

Pastovios vietos, gera mokestis 
pradžiai

Reikalauja darbininkų—nuo 
latinis darbas. — Atsišaukti 
2619 W. Van Buren St.

Sears Roebmclk 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:15 
Subatomis iki pietų

Homan Avė, ir Arthington St.

REIKALAUJA DARBININKŲ
Prie darbo didelėje gurno dirbtu

vėje AVestsidėj.
ATSIŠAUKTI

MECHANICAL RUBBER CO.,

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

Parduodama player piano, visai 
mažai vartotas. Kam reikalingas 
atsišaukit pn. 4238 So. Campbell 
Avė., 1 lubos.

Kas turi parduoti koncertiną se
ną pogrotą ir nebrangią, mokytis 
grot ir prisiųskit laišką, pasakyda
mi kiek ji kainavo nauja ir 111 
jus ją dabar laikote ir kokios 
ponijos.

kiek, 
kom-

A. S.,
511 Cardoni Avė., Detroit Mieli.

‘ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininki

BUK BABBERYS
Geriausia proga, geriausi rezul

tatai. Gera mokestis. Darbas gva- 
rantuotas, 625 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš- 
cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir

šlybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 

Kam to- liarašys m
. ngL mn-« Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 

-----aukti. Yra patogioji iki 4 vai. po jdetų. Vakarais nuo 6 
num. 3130 W. 39th Street, iki 10 valandai.
" ..................... 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

IŠRENDAVOJIMUI
Pasirandavoja stuba 6 kambarių 

Elektros šviesa gasa, taipgi yra. Ne
toli Craineo dirbtuvės. F 
kie kambariai butų reikalingi, ma
lonėkite atsišaukti 
vietoje.
Chicago, III., K. Povilaitis.




