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True translation filed with the post-master at Chicago, UI. Nov. 24, 1919 
as reti ui re d by the act of Oct. 6,1917

Latviai paėmė
Mintauja

Nesitaiko su Bermondtu

Pabaltijos sąjunga jau susitvėrė

Denikinas sumušęs bolševikus
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1911 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917
LATVIAI PAĖMĖ MINTAUJĄ.

Svarbiausia vokiečių baza Latvi
joje puolė.

LONDONAS, lapkr. 22. — Pa
sak čia esančios Latvijos dele
gacijos, Latvijos spėkos vakar 
]>ačimė Mintaują, Kuriiandijos 

gub., Latvijoj.
Latviai ir toliau veržiasi pric- 

kyn. ‘ .
.Mintauja buvo gen. von der 

Goltz ir gen. Eberhardt, taipjau 
pulk. Avalav-Bermondto vyriau
sia sėdyne ir iš čia buvo veda
mas visas vokiečių-rusų užpuo- 
ylimas ant Rygos),

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1919 
as reųtiired by the nei of Oct. G, 1917
EBERHARDTAS PRAŠO LAT

VIŲ TAIKINTIES.

Latviai dar nieko jam neatsakė.

COPENHAGEN, alpkr. 22.— 
Pasak Rygos žinios, gen. von 
Eberhardt, kuris prisiėmė ko
mandą vakarinės Rusijos armi
jos, paprašė Latvijos vyriausio
jo komanduotojo primti laikinę 
pertrauką mūšių, kol nebus susi, 
tartą apie ilgesnę mūšių paliau
bą.

Latvijos kareivių komanduo- 
tojas nieko neatsakė į tai, te- 
čiaus jis nurodo, kad tas gen. 
von Eberhardto žingsnis padaro 
pulk. Bermondto užpuolimą ant 
Rygos vokiečių reikalu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1919 
as reųuirod by the act of Oct. 6,1917
DENIKINAS SKELBIA DIDE

LĘ PERGALĘ.

Sulaužęs bolševikų liniją ir iš
žudęs 50,000 bolševikų. Judenič 

pabėgo | Revelį.

STOCKHOLM, lapkr. 22. —- 
Gen. Denikinas, kuris veikia pie
ninėj Rusijoj, skelbia, kad jis 
sulaužęs bolševikų frontą tarp 
Orei ir Tambov, į pietryčius nuo 
Maskvos ir išnaikinęs 50,000 bol
ševikų kareivių.

Svenska Dagblader. gavo ži
nią, kad gen. Judenič, koman- 
duotojas šiaurvakarinėj Rusi

joje, atvyko su savo štabu į Es- 
tonijos sostinę Revelį.

True Iranslntion filed with the post- 
master at Chicago, 111. Nov. 24, 1919 
as reąuired by the act of •et. 6,1917
Balsavimas Vengrijoje priversti

nas.
BASEL, lapkr. 22. — Balsivi- 

mas bus priverstinas Vengrijos 
rinkimuose gruodžio 20 d., ka
da bus renkami nariai į naują 
nacioĮnalį susirinkimĄ. Dekre

tas pabrėžia, kad tie, kurie susi
laikys nuo balsavimo, gali biiti 
nubausti kalėjimu.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI, Nov, 24, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJOS DARBININKŲ U- 

NIJŲ AUGIMAS.

Skaičius unijų narių Vokietijo
je labai didėja.

BERLINAS, lapkr. 22, — 54 
darbininkų organizacijos, kurios 
nesenai sutvėrė Vokietijos Gene- 
ralę Unijų Asociaciją dabar tu
ri 6,400,000 narių. Pereito bir
želio unijos "teturėjo tik 4,800,, 
000 narių. Kitais žodžias, Vokie- 
tijis darbininkai veda smarkią 
ir pasekmingą kampaniją už su
organizavimą į unijas visų dar-

Beveik visos unijos pajautė 
smarkų nupuolimą nariuose pir
mais karės metais, tada laipsni^ 
ką didėjimą ir labai didelį pa
didėjimą nariafis po karės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, IU. Nov. 24, 1919 
as reųuircd by the act oi Oot, (k 191f
LATVIAI ATMETĖ BERMOND- 
TO PALIAUBOS PASIŪLYMĄ,

Estonija taikinsią su bolševikais, 
jei talkininkai leis.

REVEUS, lapkr, 22. Armi
jos štabo oficialia pranešimas pa 
tvirtina, kad latviai paėmė Min- 
taują.

Pranešimas sako, kad pulk. 
Avalov-Bermondt, komanduoto
jo rusų armijų Latvijoje Cr 
tuvoje, prašymas pertraukti mū
šius tapo, atmestas.

Naujasis Estonijos premteraa 
Tonnison paskelbdamas garų 
programą sako, kad Fotonija 
dės savo pastangas įgyti taiką, 
jei tam nesipriešins talkininkai, 
kurių politiką Estonija rems.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1911 
as reųuired by tho act of Oct. 0,1917
PABALTIJOS ŠALIŲ FEDERA

CIJA SUSITVĖRĖ.

Galbūt bus priimtos ir kitos šalįs

• IIvi

LONDONAS, lapkr. 23. — Iš 
Helsingfors per Copcnhaįgeną 

žinia paduoda Finlandijos uŽru- 
bežinių reikalų ministerio pat- 
tvirtinimą pranešimų, kad Pa
baltijos šalių unija tapo sudary
ta. Pasakoma, kad Ukrainos, 
Finlandijos ir Lenkijos atstovai 
buvo tarybose, bet svarstymuo
se nedalyvavo.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris priminė, kad lyga galės būti 
praplėsta^ priimant kitas valsty-

NEW YORK, lapkr. 22. — 
Anglijos sosto įpėdinis, Valijos 
prinscas, kuris dabar viešėjo Ka-įJl ilirKOO, KUUCI liautu . amu ov t w ..

nadoje k Amerikoje, Šiandie ka* jos atskirimo nuo vaikų, Mrs. 
rinhi laivu išplaukė namo* IŠ-“ ■ Mhmie Branuim, 3457 W. A- 
lydėta jį su karah^komia dama St. vakar nužudė gasu du 
mdnijOmjs. davd Vaiku pati nusižudė.

Lenkų Vilkas kramto Lietuvos ribas.
(True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Lenkai nori ir
Ukrainos

Juodašimčiai 
užmuša tris

W. Vinchenbough piešinys.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Naujas pavojus 
karės

ITANNUNZIO RENGIASI UŽ
GRIEBTI VISĄ DALMATIJĄ.

Taipjau nori °išliuosuoti” čer
nogoriją, Jugo slavai kariaus.

BIELGRAD, lapkr. 22. — šian
die išleistas pusiau oficialia pra
nešimas sako:

'‘D’Annunzio kareiviai sklei
džia tertorą Žaroje. Tie gyven
tojų, kurie neturi ženklelio su 
užrašu “Italija ar mirtis”, yra 
užpuldinėjami ir Įžeidžiami. Ju
goslavai yra neapginti ir pasi
slėpę namuose.

“Italijos oficieriai pranešė ju
goslavams, kad d*Annunzit/at
vyks į Sebenico lapkr. 23, kaipo 
^Uliuosuotojas Dalmatijos ir ap 
gynėjas černogorijos, kuri de
juoja po barbariškiausia vergi
ja”- .

“Pasak žinios iš Spalato, d - 
Annunzlo mano užgriebti visą 
Dahnatiją iki Narcnta ir išliuo- 
souti černogoriją, duodant jai 
Cattaro. Tas žingsnis yra remia
mas didelės dalies laivyno ir 
daugelio kareivių.

“Dalmatija laukia greito nuos 
piTendŽio Biclgradoi valdžios 
prie! Italijos sukilėlius”.

Padėtis labai rusti.
LONDONAS, lapkr. 22. 

tuacija ant Adriatiko, iš prie- 
iasties d*Annunzio kampanijos 
pasiekė krizį. Privatinės žinios 
sakq, jog nėra abejonės, kad jis 
yra nuslsprcndęs anekusoti DaL 
matlją tr užpulti černogoriją.

Jugo-slaval, sakoma, rengiasi 
ginties.

Išrodo, kad d’Annunzio liko 
pastūmėtas prie tolimesnių ka
rinių pastangų tuo faktu, kad I- 
tatijos rinkimai buvo nepasek- 
rningi jo reikalui. Daugelis a- 
vanturistų glaudžiasi prie jo vė
liavos ir tarp niekurių elementų 
esąs noras panaikinti Italijos 

monarchiją ir pastatyti jį šalies 
prezidentu.

RUTHENBERG IŠTEISINTAS.
CLEVELAND, Ohio. — Komu 

nistų partijos sekretorius Char
les E. Ruthenberg tapo išteisin
tas. Jis buvo kaltinamas pasikė
sinime ant policisto gyvasties 
laike gegužinės šventės apvaik- 
ščiojimo. Jį gynė socialistas ad
vokatas Seymour Stedman. Jis 
prirodė ,kad šiame atvėjuje ne 
Ruthenberg ir kiti buvo užpuoli
kais, bet kad pati policija užpuo
lė ant ramiai ėjusių gatve žmo
nių ir jie tik galėjo ginties.

CHICAGO. —* Bijodamos! tei
simo už peršovimą savo vyro, ir

Angliakasiai vėl 
nusileido

ANGLIAKASIAI PRIĖMĖ 31 
NUOŠ. PAKĖLIMO ALGOS

Bet kasyklų savininkai dar nėra 
priėmę to valdžios pasiūlymo.

WASHINGTON, lapkr. 23. — 
Streikuojantįs angliakasiai pa
darė dar diklcsiiį niusielidimą, 

kad tik susitaikius su kasyklų sa
vininkais ir užbaigus streiką.

Angliakasiai išpradžių reikalą 
vo 6 vai. darbo dienos ir pakelti 
mokestį 60 nuoš. Paskui nusilei
do iki 7 vai. darbo dienos ir 40 
nuoš. pakėlimo algos. Bet ir pas 
tarą j į reikalavimą kasyklų sa
vininkai atmetė. O kadangi ang
liakasiai buvo atmetę visus sa
vininkų pasiūlymus, tad nebe
buvo apie ką tarties. Kad nelei
dus taryboms pairti, darbo sekre 
torius Wilsonas nuo savęs pa
siūlė angliakasiams 31.61 nuoš. 
pakėlimą algęs. Pagalios anglia
kasiai vėl nusileido ir priėmė ir 
šį, palyginamai mažą, algos pa
kėlimą, kuris yra včin pusę to, 
kėlimą, kuris yra vien puse to, 
kas buvo išpradžių reikalauja-

Bet kasyklų savininkai, tvir- 
tindaimi, kad Wilsono pasiūly
mas yra klaidingas, jj atmetė ir 
patįs atsikreipė prie valdžios, 
prašydami, kad ji įsimaišytų ir 
padarytų kokios-nors rųšies ar- 
bitraciją. Taip dalykams stovint, 
sekamas žingsnis priklauso val
džiai. y.

Angliakasiai užsimena, kad 
jie galbūt darys atskirus komtrak 
tus su tais kasyklų savininkais, 
kurie sutinka Išpildyti darbinin
kų reikalavimus, tuo atstūmiau! 
tuos, kurie nesutinka su reikala
vimais ir paliekant tokių savi
ninkų kasyklas ir toliau uždary
tas.

KOKS BUS SEKAMAS ŽING
SNIS?

Gal vėl padarys Intervenciją 
Meksikoje.

WASHINGTON, lapkr. 23. — 
Meksika iki rytdienai turi pa- 
liuosuoti Amerikos konsulinį a- 
gen,tą Jenkins. Dar ikišiol jokio 
atsakymo iš Meksikos negauta 
į Suv. Valstijų aštrią notą, rei
kalaujančią Jenkins paliuosavi- 
mo.

Ką Amerika darys, jei Jenkins 
nebus palauoisuotas, dar nėra 

tikrai žinoma. Yra žinoma, kad 
valstybės sekretorius Lansing ra 
gins tuojaus pertraukti su Mek
sika diplomatinius ryšius ir 

padaryti intervenciją, kad išgel
bėjus Jenkins. Ji remia keli ka
bineto nariai.

Kalbama, kad jei dabar Suv. 
Valstijos padarys intervenciją, 
jos negreit išsikraustys iš Mek
sikos. Intervencijai butų naudo
jama kariuomenė ir laivynas, ku 
ris tuojaus užgriebtų Vara Crur.

Darbo partijos 
konvencija

Dalyvauja virš 1,000 deelgatų. 
Nonpartison League neprisidė

jo.

CHICAGO. — gubotoje gatve- 
karių darbininkų svetainėje prie 
Ashland ir Van Buren gatvių, 
prasidėjo pirma nedionalės Dar
bo partijos konvencija, kuri tę
sis apie savaitę laiko.

Smulkiųjų ūkininkų Nonpar- 
tisan League delegatai užreiškė, 
kad jie nedalyvaus sudaryme 
naujos politinės partijos, bet kar 
tu prisižadėjo kur tik galima bus 
dirbti kartu su Darbo partija, ir 
pasitraukė iš konvencijos.

Nežiūrint smulkiųjų ūkinin
kų pasįtraukimo, konvencijoje 
dalyvauja virš 1,000 delegatų ir 
tikimasi, kad dar daugiau jų at
vyks. ,

Konvenicją atidarė Chicagos 
Darbo Federacijos pirmininkas 
John Fitzpatrick. Pirmininku iš
rinktas Haycs, CIeveland Citi
zen redaktorius. Jis pasakė ir 
pamatinę kalbą ir iš jo kalbos 
galima suprasti, kad sekama bus 
partijos platforma:

Sugrąžinimas laisvės žodžio,” 
spaudos ir susirinkimų.

Nacionalizavimas geležinkelių 
kasyklų ir viešoji nuosavybė vi
sų viešojo naudojimo įstaigų.

Panaikinimas visų spekulia
cijų su žeme, taipjau panaikini
mas visų valdžios injunetionų.

Priešinimasis inMitanizmui, 
priverstinam kareiviavimui ir 
užlaikymui didelės stovinčios ar
mijos.

Amnestija visiems politiniams 
kaliniams.

Plačios žemės reformos. Pas
kutiniuoju reikalavimu darbie
čiai tikisi patraukti prie savęs 
smulkiuosius ūkininkus.
Reikalauja viešosios nuosavy

bės.
Subatoj Morrison viešbutyj už 

darė savo posėdžius ūkininkų na 
cionalė taryba. Konferencija 
priėmė sekamą programą:

Aktyvis ūkininkų dalyvavimas 
politikoje, bet netvėriant naujos 
politinės partijos, tik remiant 
tuos kandidatus, kurie sutiks 
veikti sulig ūkininkų programo.

Priešinimasis sugrąžinimui ge 
ležinkdių jų savininkams ma
žiausia dar per du metus.

Parėmimas Anderson biliaus, 
kad uždėti valdžios kontrolę ant 
gyvulių skerdyklų.

Valdžios nuosavybė ir opera- 
vimas geležinkelių.

Valdžios nuosavybė ir ope\a- 
vimas visų gamtinių turtų.

Uždėjimas didžiausių mokes
čių ant tų, kurie pasipelnė iš ka
rės, kad apmokėjus karės sko
las.

Programas bus perduotas A- 
merikos Darbo Federacijai ir ge
ležinkeliečių brolijomis, kurios 
laikys konferenciją gruodžio 15 
d. Gompersas pakvietė toj konfe 
rencijoj dalyvauti ir ūkininkų 
tarybą.

Francija juos remia. Lenkai nori 
visiškai pasisavinti Galiciją.

Vietine Len-
PARYŽIUS, alpkr. 23. (Rašo 

Henry White).
kijos buveinė sako man, kad su
teikimas Lenkijai 25 metų man 
dato an’C Galicijos nėra užganė
dinantis, kadangi Galicija turi 
būti ant visados atiduota Lenki
jai.

Manoma, kad preunieras Pade- 
rewski gal vėl sugrįš į Paryžių 
pirm, išsiskirstymo vyriausios 

tarybos, kad galutinai atsišau
kus “išgelbėti Lenkiją” atiduo
dant jai ant visados Galiciją.

Anglija niekad nesutiks ati
duoda Galicijos Lenkijai ir aš 
manau, kad Suv. Valstijos ne
rems to projekto.

Galicija yra daugiausia apgy
venta rusinais, kurie norės vie- 
nyties su rusinais Ukrainoje, jei 
Rusija pasidalins į mažas valsty
bes ir Ukraina pataps nepriklau
soma.

Leikai taipjau manevruoja, 
kad pasigriebus ir Ukrainą, jei 
jie gautų Galiciją ir tik delei šio 
dalyko Anglija ir priešinasi ati
davimui Galicijos Lenkjiai.

Francija pritaria atidavimui 
Galicijos Lenkijai ir atidaivmui 
Besarabijos Rumunijai, tuo su
tveriant stiprias buferines vals
tybes tarp Rusijos ir Vokietijos.

Daug žmonių 
žuvo

19 ŽMONIŲ ŽUVO GAISRE.

Sudegė svetainė. Gal ir daugiau
• žmoniųžuvo.

VILLE PLATTE, La., lapkr. 
22. — Tikrai žinoma, kad 19 
žmonių žuvo šįvakar gaisre, ki
lusiame apalčioje salės,, kurioj 
buvo šokiai. Užcidegus namui, 
salėje, kurioje buvo virš 100 
žmonių, kilo baisiausia panika, 
durjs užsigrudo, pagalios ir laip 
tai sulužo ir daugybė žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų, žu
vo liepsnose. Niekurių apskai
toma, kad Skaičius žuvusiųjų 

sieks gal 50 žmonių. Tarp su
žeistųjų yra ir miestelio mayo- 
ras.

18 ŽMONIŲ ŽUVO ANT LAIVO

SAULT STE. MARIE, Midi., 
lapkr. 23. —* 18 žmonių iš įgu
los laivo Myron, manoma, žuvo 
laivui paskendus laike audros 
Superior ežere.

Tai jau trečias laivas pasken
do Superior ežere laike audrų 
pastarose dviejose savaitėse. Ant 
laivo John O\ven žuvo 24 žmo
nės.

Didžiausios Prakalbos
Puikiausias Koncertas

Tėmykit! Pirmu sykiu Chicagoje kalins 
d. S. Michelsonas “Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostono ir d. C. A. Herma n iš New Yorko, abu 
delegatai į L. S. suvažiavimą. Rengia L. S. S. 
VIII Rajonas. Koncerte dalyvaus geriausi dai
nininkai ir dainininkės. Tos iškilmės bus 
nedėlioj 30 d. lapkričio, 1919. HnerbeFs svetai
nėje, 2131-35 Blue Island Avė., tarpe 21 ir 22 
gatvių. Tai žinoma puiki socialistų svetainė. Vi-; 
si chicagiečiai iš anksto bukit pasirengę į tą 
iškilmę. Išrasi dės lygiai 4 vai. po piet. Po pra^- 
kalbų ir koncerto bus linksmų šokių. Visas tų 
iškilmių programas bus paskelbtas vėliau. Tė
mykit “Naujienose”.

RENGIMO KOMITETAS.

žmones
TRIS DARBININKŲ ORGANI
ZATORIAI UŽMUŠTI JUODA

ŠIMČIŲ.

Juod,ašimčiai užpuolė juos už 
apsaugojimą negrų darbininkų 

organizatoriaus.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
22. — Juodašimčių gauja, susi
organizavusi į Law and Order 
League šiandie po piet Bogalu- 
soj užmušė tris darbininkų orga 
nlzatorius Lum E. Williains, 
prezidentą Bogalusa Central 
Trades and Labor Council ir du 
jo pagelbininkus. Walter Bou- 
chilon ir Thomas Gains. Ketvir
tas darbininkų organizatorių, S. 
J. O’Rourgc yra mirtinai sužei
stas ir galbūt irgi mirs.

Vienas negrų, Sol. Dakus pra
dėjo organizuoti Bogalusa mies
telio negurs darbininkus. Tas 
nepatiko baltiemsiejiis kapita
listams, kam jų vergai organi
zuojami ir pasiryžo areštuoti. 
Bet darbininkų unijų prezinden- 
tas Williams su savo pagelbinin- 
kais tą negrą organizatorių pri- 
gleudė pas save ir neleido Da- 
kus’o areštuoti. Sužinoję apie 
tai juodašimčiai, dirbtuvių švil
pynėmis sušaukė savo susirin
kimą miesto salėje ir paskui, ge
rai apsiginklavę nutraukė į WH- 
liams namus. Williams ir kiti 
atsisakė pasiduoti ir delei to iš
tiko susirėmimas, kuriame tris 
darbininkų vaadi liko užžmušti, 
o ketvritas mirtinai sužeistas. Iš 
juodašimčių irgi vienas pa šau
tas. Juoda šilučiai, kurių iškai
čius siekė apie 50, buvo daugiau 
šia buvę kareiviai.

True tramdaHon ttUd ibe post- 
master at Chicago, III. Nov. 24, 1919 
as reąniFed by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA SUSIRŪPINUSI
KOLČAKO NEPASISEKIMAIS.

-A————
Gal prašys talkininkų leisti pa
siųsti daugiau kareivių Siberijon

TOKIO, lapkr. 23. — Jiji Shi- 
mpo rašo, kad Japonijos armijos 
rateliuose platinasi nuomonė, 
jog Kolčako pasitraukimas ir 
didėjantis bolševikų gulimas ant 
Siberijos darosi taip grąsus, kad 
Japonija nebegali pasilikti indi
ferentiška.

Todėl Japonija galbūt pada
rys naują pasiųlymą valsty
bėms apie Siberijos problemą 
ir padidinimą Japonijos spėkų 
Siberijoje.

(Gen. Gaida, kuris vadovavo 
sukilimu Vladivostoke sako, kad 
sukilimas butų pasisekęs, jei Ja
ponija nebūtų įsimaišiusi ir ne- 
pakliudžiusi išsiuntimui sukile-

5? lių į kitus miestus).
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Socialistų laimėji
mai Europoje.

Smulkesnės žinios apie 
parlamento rinkimus, Įvy
kusius užpereitą sekmadienį 
trijose Europos šalyse, rodo 
daug geresnių pasekmių so- 
cialistams negu išrodė prad- V • a zioje.

Pilni rezultatai dar ir da
bar nėra tikrai žinomi, bet 
tos aplamos skaitlinės, ku
rias dabar paduoda kores
pondentų pranešimai iš Eu
ropos, jau tur-but bus arti 
tiesos. Iš tų skaitlinių ma- 
tbme, kad rinkimus socialis
tai prAlalmėjo tiktai Fran- 
cijoje, o kitose dviejose šaly
se — Italijoje, ir Belgijoje— 
jiems pasisekė labai gerai.

Francijos senajame par
lamente buvo 102 socialistų 
partijos atstovai (čia nepri- 
skaitoma vadinamųjų “ra
dikalų socialistų” ir “repub- 
likonų socialistų”, nes tai 
yra grynai buržuazinės par
tijos), o naujame parlamen
te spėjama, kad jų bus 65. 
Be jų yra išrinkta da ir 6 
“atsimetusieji” socialistai, 
kurie nesenai priklausė par
tijai, bet prieš-pat rinkimus 
atskilo nuo jos.

Bet užtai Italijos socialis
tai tai turi milžinišką laimė
jimą. Vienos žinios prane
ša, kad jų tapo išrinkta 120, 
o kitos —j net 180! Italijos 
■ocialistai* reiškia, turės 
parlamente dabar daugiaus 
kaip dvigubai didesnį skai
čių atstovų. Jie sudarys 
netoli trečdalio viso parla
mento (susidedančio iš 580 
narių).

Puikiai pasisekė ir Belgi
jos socialistams. Jie laimėjo 
30 naujų vietų parlamente 
ir turės dabar tenai 70 at
stovų. Tai bus daugiaus 
kaip trečdalys viso parla
mento (turinčio mažiaus 
dviejų šimtų atstovų išvi
so).

Jeigu atsiminsime, kad ir 
nesenai įvykusiuose Šveica
rijos parlamento rinkimuo
se socialistai padvigubino 
savo atstovų skaičių (padi
dinant jį nuo 20 iki 40 suvir
tum)» tai bus aišku, kad so
cialistų jiegos Europoje la
bai sparčiai auga.

Italijos ir Belgijos rinki
mai yra įdomus da ir tuo, 
kad tenai tapo smarkiai su
mušti klerikalai. Italijoje jie 
pirmu kartu stojo į rinkimų 
kovą su popiežiaus palaimi-

nimu. Iki šiol, mat Vatika
nas patardavo katalikų dva
siškiai nesikišti j politiką. 
Nuo to laiko, kaip tapo pa
naikinta svietiškoji popieži- 
žijos galė (Į870 m.), “šv. 
Petro įpėdiniai” skaitė save 
“kaliniais” Ryme ir svietiš
kų valdžią “ignoravo.”

Nežiūrint tečiaus to. kad 
šituose rinkimuose visa po
piežiaus armija, pagal Vati
kano komandą, vare smar
kausią agitaciją, klerika
lams pavyko menkai. Jų at 
stovų tapo išrinkta dvigu
bai mažiau, negu socialistų. 
Chicagos “Daily News” ko
respondentas pastebi, kad 
šiaurinėje Italijoje, kur pir
ma sodiečius kontroliavo ku 
nigija, “ūkininkai nusigrįžo 
nuo bažnyčios ir nuėjo prie 
socialistų.”

Beveik dar skaudesnį 
smūgį apturėjo klerikalai 
Belgijoje, kur jie per kele
tą dešitmečių valdė parla
mentą. Dabar jie neteko di
džiumos atstovų bute, išrin
kdami tiktai apie 70 atsto
vų, t. y. beveik tiek-pat, kiek 
socialistai.

Kuo tegaus išaiškinti, 
kad taip piestai pasie
kė Francijos socialistams, 
kuomet Itaiips ir Belgijos 
(ir anksčiaus Šveicarijos) 
socialistai laimėjo rinkimuo 
se? Jieškot priežasčių tų 
socialistų partijos “spalvo
se” (“kairume” ir “dešinu- 
me”) butų bergždžias dar
bas. Ka’kas gali pasakyti* 
jogei Italijos socialistams la 
bai gerai pavyko todėl, kad 
jie yra “kairus”, net “tre
čiojo Internacionalo” prita-
rėjai. Bet Belgijos socialis
tai juk yra apšaukti, kaipo 
dideli “socialpatriotai,” o 

betgi jiems taip-pat labai ge 
rai pavyko. Šveicarijos so
cialistai prieš-pat parlament* 
to rinkimus atmetė “trečią
jį” Internacionalą, vienok ir 
jiems gerai pavyko. Fran- 
cijos-gi socialistai paskuti
niu laiku buvo ėmę krypti į 
“kairiąją” pusę; bet jiems 
tatai nepadėjo rinkimuose.’
Ne tiktai nepadėjo, o grei- proletariatas Italijoje ( ku-
čiaus pakenkė.

Del didžiumos Francijos 
socialistų “pakairėjimo,” 
jų partijoje prieš-pat rinki
mus įvyko skilimas. Parti
jos valdyba, mat, išbraukė 
iš kandidatų listų keletą
“social-patriotų.” Šie tuo- tariato, *tai jisai irgi dar
met pastatė savo kandida- nėra liuesas nuo smulkio-
tus ant atskirų listų, ir še
šetas jų tapo išrinkti. Tas 
skilimas, be abejonės, su
silpnino partiją.

Akyvas buvo ir kitas to 
“pakairėjimo” ' rezultatas. 
Francijos valdžia daugiaus 
kaip dvejetas metų atgal pa
siuntė Rusijon kartu su ka
riška misiją tūlą kapitoną 
Sadoul. Po bolševikiško per
versmo tasai karininkas pa
virto bolševiku ir ėmė veik
ti kartu su Lenino valdžia. 
Francijos teismas pripažino 
jį už tai “šalies išdaviku” 
ir pasmerkė mirtin. Socia
listų partija tečiaus paėmė 
jį savo globon ir padėjo jo 
vardą ant kandidatų listo. 
Šitas incidentas davė buržu
azinei spaudai daug medžia
gos užsipuldinėti ant sociali
stų ir šmeižti juos, kaipo 
“bolševikus,” kas, žinoma, 
pakenkė partijai. Statyt ka
rininką, staigu atvirtusį 
prie bolševizmo, po sociali
stų vėliava, nebuvo išmintn- 
gas žingsnis.

Taigi ne socialistų partijų 
“spalvomis” reikia aiškinti 
tą aplinkybę, kad vienoms 
jų pavyko genaus, o kitoms 
blogiaus. Priežasties reikia 
jieškoti politiniai-ekonomi-

niuose tų šalių santykiuose. 
Augščiaus minėtasai “Dai

ly News” korespondentas, 
mums rodos, pastebi visai 
teisingai, kad Italijos soci
alistų pasisekimas yra “di
delė pergalė socialistams, 
bet ne socializmui.” Jisai sa
ko:

Didelę daugybę balsų 
kuriuos gavo socialistų li- 
3tai, davė keista nesociali- 
stinė kombinacija viduri
nės klesos žmonių, nepa
tenkintų valdžia ir valdi
ninkais, profesionalų ir 
krautuvninkų, kurie nor
maliais laikais butų balsa
vę už demokratus arba 
net konservatorius.

Šiandie tečiaus laikai y 
ra taip sunkus, skurdas 
taip didelis, žaizdos, ku
rias padarė karė, taip gi
lios, ir ateitis taip apsi
niaukus, kad daugelis ma
nė išreikšiu savo rūstu
mus ir nepasitenkinimą 
Pvlnų plėšikais ir blogu 
šalies reikalų vedimu ir 
savo norą, kad senasis 
politinis Italijos gyveni
mas butų atgaivintas, 
balsuodami už socialis
tus.
Jau minėjome, kad sodie

čiai šiaurinėje Italijoje bal
savo už socialistų partiją. 
Toliaus tas korespondentas 
sako:

Antras veiksnys buvo 
reakcija prieš nacionali

zmą, kuris penėjo žmones 
frazėmis, melais ir tuščiu 
jausmų kurstymu.
Italijos socialistų pasise

kimas tuo budu reiškia ne
tiek proletariato stiprumą 
toje šalyje, kiek sodiečių ir 
-smulkiosios buržuazijos mai 
štą prieš nepakenčiamas 
gyvenimo sąlygas. Tuo iš- 
sia skina ir žymus Italijos 
socialistų nukrypimas į ma
ksimalizmą t bolševizmą). 
Semdami jiegas iš pusiau- 
buržuazinių visuomenės

sluogsnių,Italijos socialistai 
pasidavė ir idėjinei tų sluo

gsnių įtekmei. Industrinis 

ris tenai yra proporciona- 
liai daugį silpnesnis, negu 
Belgijoje) turės vargo, kol 
pasilitiosuos nuo tos įtek
mės ir atsikratys nuo mak
simalizmo idėjų.

Kas dėl Francijos prole- 

sios buržuazijos idėjų įtek
mės; tenai juk iki paskuti
nio laiko daug pritarėjų ras 
davo sindikalizmas (“aidob- 
lizmas”), kuris yra mišinys 
proletarinių idėjų (socializ
mo) ir smulkiai-buržuazinių 
idėjų (anarchizmo). Fran- 
cija, be to, yra taip-pat la
bai sunykus po karės. Bet 
jos žmonės tikisi, kad im
perialistinė valdžios politi
ka padės jiems išbristi iš tų 
vargų. Daugelis jų todėl 
remia valdžią, kuri taikos 
konferencijoje stojo už Vo
kietijos apiplėšimą. Kuomet 
Italijoje ūkininkai ir smul
kus miestų savininkai pasi
priešino viešpataujančiųjų 
klesų politikai ir nuėjo 

(žinoma, laikinai) prie soci
alistų, tai Franci joje tie pa
tįs visuomenės sluogsniai, 
matoma, liovėsi rėmę socia
listus ir puolė į valdžios glė
bi. Bet klausimas, ar jie 
neapsivils.

Nežiūrint tečiaus šito lai
kino Francijos socialistų 

nepasisekimo, Europos dar
bininkų klesai nėra ko nusi
minti. Dar tik metai laiko 
praėjo nuo musių sustojimo, 
o jau didžiumoje net perga- 
lojusiųjų šalių darbininkai

vienų pavojų sutinka rimtai. 
Sutiko ir bolševikus. Patyrę, 
kas jie tokie, vienu matu iš
grūdo juos iš Lietuvos. Tada 
tai ir ponai dvarininkai pradėjo 
grįžti “lunnylėhon tėvynėn,“ 
palikę savo sūnelius legionuose. 
Sugrįžę jie tikėjosi išblaškyti 
savo dvaruose darbininkų ko
mitetus, nubaust; “kaip rei
kiant“ nedorėlius darbininkus, 
drįstančius eiti prieš ponų val
džią. Maža to. Jie laukia ne
sulaukia, kuomet jų sūneliai at
ves legionus Lietuvon ir išva
duos juos iš “bernų“ valdžios, 
o nesulaukę steigia slaptas or
ganizacijas, ginkluojasi, rengia 
sukilimus, gadina telegrafus, ar
čio geležinkelius, šnipinėja, 
skverbiasi į musų kariuomenės 
eiles ir iten varo judošišką dar
bą. Kam? Apginti savo dva
rus nuo Lietuvos bežemių ir 
mažažemių, vėl atsisėsti ant 
darbo žmonių sprando! Jie dar 
nenustojo vilties, kad jų reak
cinės svajonės nenueis niekais.

Bet Lietuvos darbo žmones 
ne tam išgrūdo bolševikus, kad 
užleistų vietas ant savo spran
dų <$vąriid uksinis. Lietuvos 
dvarininkų žemė, tai darbinin
kų, bežemių ir mažažemių že
mė, o ne dvarininkų. Ir neuž
ilgo susirinkę Lietuvos Sleigia- 
inajan Seiman, darbininkai gar 
šiai paskelbs visam pasauliui 
savo teisę.

Bet norint išplėšti iš reakci
ninkų nasrų savo teises naudo
tis žeme, Lietuvos darbininkai 
turi spiestis į komitetus, į dar
bininkų partiją ir turi su gink
lais rankose stoti į kovą.

Vejas atsimainęs ir karo liep 
sna virsta visai kiton pusėn. 

Ekonominio bei politinio gyve
nimo pagrindai apdaužyti, ir 
buržuazinė tvarka, tais pama
tais phremtai, apdraskyta, ta
čiau pasaulio buržuazija, būda
ma savo esme reakcinė, negali 
persiskirti su reakcinėmis sva
jonėmis ir be nuolatinės kovos 
nė vieno pėdo neduos. Ji trok
šta, ji svajoja sulaikyti senąjį 
kapitalistinį surėdymą ir, paga
liau, puola į atvirą kovą. Bet 
veltui! — [“Soctaldėrn.”]

E. Šukevičius.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True franslation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Nov. 24, 19K 
aš reąuircd hy the act of Oct. 6,1917

INDIJA.

Calcutta.—[Brangymėtis gim 
do riaušes]. Nepaprastas val
gomųjų daiktų pabrangimas, 
ypač ryžių, labai sujudino žmo
nes, gyvenančius upės Hooghly 
pakrantėmis ir kitose Indijos 

dalyse.
Serampore, Barrackpore ir 

kituose miesteliuose išbadėjusi 
minia puolė maisto pardavinė
tojus ir spėkos pagelba ryžosi 
užgrobti maisto produktus. 
Konstabėliai ir militarė policija 
liko pasiųsta į riaušių vietas.

Sodžiuj Rishra, netoli Cal- 
cu'ttos, padėtis buvo taip scrio- 
ziška, jog reikėjo siųsti infan- 
terijos ir raitelių. “Įstatymų 
ir tvarkos” atstovai pasiliko so
džiuj /ligi pusiaunakčio. Jie 
puolė Bally’s turgavietę ir areš
tavo keletą sodiečių.

Londonas.—[Internuota 5,- 
078 žmones]. Atsakydamas į 
J. T. Bcnneto paklausimą, Ed- 
mlin S. Montagti, Indijos sek
retorius, nesenai pareiškė An
glijos parlamente, kad nuo rug
pjūčio 1914 m. ligi karės pa
liaubos internuota 5,078 indu- 
sai.

Jisai neminėjo tų, kurie ka
rės metu liko įkalinti arba mi
rė kalėjimuose.

ANGLIJA.
Londonas.—[Darbininkų lai

mėsimai miesto tarybos rinki
muose]^ šiaįs rinkimais Socia
listų Darbo Partija ne lik'pro
vincijose, bet ir Londone, Lon
dono miesto tarybos rinkinuio- 
se darbininkai pravedė didumą 
savo kandidatų keturolikoj dis- 
■triktų. Visas Londonas esti pa 

į 28 distriJktus.

cipali reformininkai, kurie ata«

įstengia kovoje prieš visas 
buržuazines klesas ne tik
tai atlaikyt savo pozicijas, o 
ir užkariaut naujų. Darbi
ninkams reikia tiktai dar ge 
riaus susiorganizuoti.

Reakcinės svajonės.
Kuomet 1914 metais Europos 

buržuazijos rykliai metė, kaip 
liepsnon šakalius, vienus ant ki-s 
tų milijonus proletarų, jiems ir 
galvon neatėjo, kad nuo tos liep 
snos pradės degti “geriausio vi
sų pasaulių“ pasaulio “amžina“ 
buržuazinė tvarka.

Uostydami Šilto kraujo garą, 
kuris nešė naujus aukso puo
dus, jie tik žiurėjo, kąfc “nu
veiks,“ trynė delnus Ir svajojo. 
Revoliucijų nebus, sostai susti
prės, ulkanų fjedafrinų minios 
praretės, naujos žemės, nauji 
injicsM, naiujbs lankos—ž|tai 
svajonės, kurioms negaila nei 
milijonų žmonių, nei milijardų 
pinigų.

Bet 1917 metų galinga Ru
sijos revoliucija išblaškė impe
rialistų svajones ir suteikė pa
skendusioms kraujuose mi
nioms stiprybės ir vilties. Tos 
revoliucijos avangardas proleta
riatas, ištiesęs Vokiečių ir Au
strų proletarams kareivių ra
liais aavo broliškas pūslėtas 
rankas, karštai šaukė sustabdy
ti ginklus ir skelbė “visiems, vi- 
sierrįs, visiems,” kad Rusijos 

liaudis ir darbininkai nenori to, 
ko norėjo jų kapitalistai ir kad 
butų tuojau padaryta taika be 
aneksijų, be kontribucijų, su 
laisvu kiekvienai tautai apsi
sprendimu.

Tačiau karas Čjo toliau. Ru
sų imperialistai, keikdami pa
saulio darbininkų atstovų Ci- 
mervaldo manifestą, kuris su
gadinęs jų grobiamuosius pie
nus, laikinai padėję į šalį tuos 
pienus, pradėjo svajot, kaip čia 
vėl pagrieĖus iš žmonių val
džią. Caro generolai, Kornilo- 
vas, Denikinas, Kolčakas ir kiti 
dvarininkai ir fabrikantai, 
arcliiriejai, pbpai ir buvu
sieji žandarai, Šaukdami ant vi
sų kryžiakelių “tėvynei pavo
jus!,“ pradėjo organižuotis ir 
vykdyt savb reakcines svajo
nes. Bergždžios svajonės!

Bet revoliucija nesustojo, ji 
ėjo gilyn. Visokio plauko re
akcininkai turejo nešt savo kai
lius į kitus kraštus, kur rado 
tinkamą sau “tvarką.” Susisu
kę sau gūžtas kazokų krašte, 
Chinuose, Paryžiuje, Berlyne, 
LbYidblne^ švcjduose’, Baltijos 
kraštuose ir kitur, santarvės ka
pitalistų padedami, jie po seno-, 
vės varo “neaprėpiamos” Rusi
jos atstatymo darbą.

Tą pat jie daro Lietuvoje ir 
Latviuose. Aprėdę ar neaprė- 
dę rusų rūbais vokiečių bude
lius, plėšia, užmušinėja žmo

nes, vaiko iš mokyklų vaikus 
(Šiauliai, Joniškis), o pačias 
mokyklas paverčią. paleistuvy- 
bes namais.

Bot bergždžios reakcininkų 
svajonęs! Rusų liaudis, Rusų 
darbininkai, bado ir vargo ir 
begalinių kovų iš bolševikų ma
lonūs nusilpninti, dar pajiegs ne 
tik pergyventi bolševikų dikta
tūrą, zbet ir apginti revoliuci
jos laimėjimus nuo savųjų ir 
Europos reakcininkų.

Darbininkų judėjimas spar
čiai auga. Streikai, kuriuose 
dalyvauja šimtai tūkstančių dar 
bininkų, kaip juroje bangos, liu 
lino ja visoje Europoje ir atsi
muša Amerikoje. Po revoliu
cijų laukiama naujų revoliuci
jų. Lenkuose darbininkų bruz 
dėjimas didėja kasdien. Var
šuvos magnatai laukia rcvoliu- 
cijos ir dreba, nors ir pasitiki 
kariuomene.

Jau aukščiau aš nurodžiau, 
kad Lietuva atsidūrė tų salų 
tarpo, kuriose visokio plauko 
imperialisitai ir reakcininkai su
ka sau gūžtų. Bet Lietuvos dar 
bo žmonės tūri ir savų prieMj 
— d va rininkų.

Kada bolševikai paplūdo po 
Lietuvą, dvarininkai pabūgo pas 
savo bebrus)' Lenkų dvarinin
kus. Lako tik darbo žmonės. 
Jiems nėra kur bėgti, jie kiek

tinka konservatoriam^, laimė
jo didumą 12-koj fiistriktų. 
Progresistai, kitaip sakant, li
beralai, šiuose rinkimuose ne
turėjo jokio pasisekimo.

“The Daily Telegraph” delei 
Jtų rinkinių deda tokią pastabą: 
“Vidurinės klasės tvarkymas 
miesto ūkio reikalų labai bran
giai atsiėjo miestelėnams. Ta 
kainn bus dar augštesne, kuo
met darbininkai ves miesto rei
kalus.”

Kiti laikraščiai pasitenkino 
mažomis pastabomis, kad dar
bininkai dabar turės progos 
parodyti savo gabumus miesto 
ūkio tvarkyme.

^>1111,1 I I J

KANADA.
Montreal. —- [Laikraštininkų 

judėjimas sparčiai auga]. Lon
done, Ontarijos valstijoj, įsi
kūrė laikraštininkų unija. Tuo 
budu Kanadoj jau yra trįs uni
jos, o visame Amerikos konti
nente 16. Didumoj atvejų jos 
įsikūrė pastaraisiais šešiais mė 
nesiais.

Kaip ir buvo galima laukti, 
laikraščių leidėjai ėmė priešin- 
ties tokioms unijoms, Išpra- 
džių jie apeliavo į laikraštinin
kų “garbingą profesiją.“ Kuo
met tatai negelbėjo, tai jie ėmė 
grąsinti redakcijos darbinin
kams pašalinimu jų iš darb|. 
Laikraščių leidėjų organai tvė
rės visai ignoruoti laikraštinin
kų unijas. Tečiaus atsirado ne 
maža ir tokių leidėjų, kurie be 
jokio svyravimo pripažino laik
raštininkų, unijas. Ir dabar ga
lima drąsiai pasakyti, kad pir
mas ii’ pavojingiausias to judė
jimu laipsnis jpračjo. Neužil- 
gio laikraštininkų unijos ant 
tiek sustiprės, kad su jdmis pri
sieis rimtai skaityties.

Bostono unija yra didžiausia; 
ji turi 180 narių. Paskui seka 
Montrealo unija, kuri priskaito 
81 narį. Tiedvi unijos jau spė 
jo daug nuveikti.

Daroma pastangų užmegsti 
artimesnių ryšių tarp Kanados, 
Amerikos, Anglijos, Australi
jos ir Naujosios Zelandijos laik 
raštininkų. Anglijoj jau yra 
susibūrę į unijas apie 4,000 
laikraštininkų, kuomet Anstra- 
lijoj ir Naujoj Zelandijoj beveik 
visi laikraštininkai priklauso 
prie unijų.

h.. , ■■■■■■J

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas.—[Didelis socia

listų laimėjimas]. New Yorko 
nliesto tarybos rinkimuose už 
socialistų kandidatus paduota 
126,000 balsų. Dar niekuomet 
socialistai nebuvo surinkę tiek 
balsų, išėmus 1917 m., kuomet 
Morris Hillųuit kandidatavo į 
miesto majorus.

Šiais rinkiniais socialistų al- 
dermanų išrinkta penki.

Washingtonas.—[Moters ren
giasi kurti Internacionalą]. Įku 
rimas pastovios interaacionalės 
organizacijos bus vienas svar
biausių klausimų, kurį svarstys 
Tarptautinis Darbininkių Mote
rų Kongresas Washingtonc.

Sumanymą organizuoti tokią 
įstaigą patiekė Margaret Bond- 
field iš Anglijos.

Priklausyti prie Intcrnaciona 
lo galės tik darbininkės mo
ters; kongresas turės išrinkti 
laikinį ekzekutyvį komitetą, ku
ris susidės iš pirmininkės, tri
jų vicc-pirmininkių, sekreto
rės—iždininkės ir dabarties ek- 
zekutyvio komiteto, kuriu įei
na po vieną delegatę nuo kiek
vienos šalies.

Ligiaikinėj konstitucijoj, ku 
rią pagamino Boiulfield, tarp 
kita ko, sakoma:

“Kongresas susidės iš delega
čių nuo darbininkiškų organi
zacijų—profesinių si) jungų,
darbininkų žmonių asociacijos, 
kooperatyvių asociacijų arba 
politikos asociacijų, kurios ne
atstovauja kapitalistų reikalus. 
Tik tokios organizacijos galės 
dėties prie Internacionalo.“

Telephnne Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
v DENTISTAS

Valandos; nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicairo. III.

LS.S. Reikalai
f ,

L.S.S. nepaprastas 
suvažiavimas

Įvyks šią savaitę, lapkričio 
27, 28 ir 29 d.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
nepaprastas suvažiavimas įvyks 
šią savaitę, ketverge, pėtnyČioj 
ir subatoj (lapkr. 27, 28 ir 29 
dd.), Chicagoje.

Posėdžiai bus laikomi Hull 
Housc rūmuose, Halsted St. prie 
polk St., ant antrų lubų* ir pra
sidės kaip 10 vai. ryto.

A. Liutkus,
J. Yuknis,
M. Jurgelionienė.

Iš Mažosios Lietuvos
(Laiškai)

, Kunigui J. J. Razokui, Clii- 
cagoj, rašo iš Gvildų, prie Klai
pėdos, spalio 9 d.:

.. .Ne tik aš, bet ir musų jau
nųjų draugija “Kalnas“ ant pa
skutinio susirinkimo sulaukė 
džiaugsmo, būtent, Jūsų lakšte
lį rašytą rugsėjo 18 š. m. Laiš
kelis prikėlė nusistebėjimo ir 
džiaugsmo, kad ir musų broliai 
lietuviai net Amerikoje musų 
jaunos draugijos darbą paste
bi, Musų draugija tapė įkurta 
šį pavasarį, naujam, atbundan
čiam vėjui, per Lietuvą pu
čiant. Ant gražios Daugės upės 
krantų, per savo ypatingą gam
tos gražumą žymų Gvildų kal
ną, įkūrė {būrelis susipratusių 
Lietuvos jaumjjų draugiją 
“Kalnas.“ Tikslas šios draugi
jos labai prakilnus: surinkti 
jaunuosius!, įjuos supažindinti 
su garsiaja Lietuvos istorija, 
įsteigti knygyną, laikyti prane
šimų apie praeitį ir dabartį, 
skaityti lietuvių veikalų, pri
rengti lietuviškų vakarėlių, žo
džiu sakant, gaivinti lietuvišku
mą ir kilti kultūroj.

Mes, Prūsų lietuviai, tuo tar 
pu dar valdomi vokiečių, fale 
kaip rodos tai busim su musų 
tėvyne Didžiąją Lietuva su
glausti. To viso mes ir labai 
laukiam. Atsirodo mums bega
lo nuobodu po vokiečių jungo 
toliau vergauti; tą męs, lauki
ninkai, labai pajutom. Apgai
lėtinu budu vis dar ir apie mu
sų yra neapsišvietusių žmonių, 
kurie tam prieš dirba.

Ir musų išsiilgimas yra su 
Amerikos broliais lietuviais par
eiti į artimesnę pažintį ir susi
nešiu^. Mes esam visi pilni 
geriausios vilties kaslink lai

mingos ir laisvos ateities mu
sų tėvynes Lietuvos. Pasitikim, 
kad ir Jus mus sušelpsit musų 
mjierius atsiekti, kaip iki šiol 
Amerikos lietuviai prakilniai 
mums padėjo daugel dalykuo, 
se.—IL BdrihcrtasĮ '“Kalno“ 
Draugijos pirmininkas.

Redakcijos Atsakymai
K. R., 'Westville.—Jūsų raštą 

mums sunku įskaityti. Pasila- 
vinkite kiek geriau rašyti. Bo
to, reikia po raštu visados savo 
vardą pavardę ir adresą Redak
cijos žiniai paduoti.

Kazimieras Gugis
> ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 
taip ir civiliėkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

132S S. Halsted Si
Ant trečių lubų 

Tel. Drovsr 1810

127 N. Dearborn St. 
1111-U Unlty Bldg.

Tel. Central 4411 
O

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingt0n St. 
Marshall Fiehl Annaz 

lath fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

X-Spinduliai. Phoue 2010
Rezidencijos telefonas West 0126 

5—HM— I I mmZ



Panedėlis, Lapkričio 24,
»

Lietuviu Rateliuose t įcertas

SVARBIOS

PRAKALBOS"
Bengia

Gvaizdikas.

po $1.00; J. Zinevičia
NUO 1-M0S RUGSĖJO

Aušros

seniausia ir

Rose

nuo 9

Auka streikuojantiems plieno 
industrijos darbininkams

Taigi 
ir su-

Chicaga bus “sausa.”
“Slapieji” neteko “paskutines 

vilties. Senatui atsisakius ratifi
kuoti taikos sutartį valdininkai 
dar kartą pareiškė, jogei jie žiu 
res, kad patvarkymas apie pro- 
hibiciją butų pilnai išlaikytas.

S. L. A. n Apskričio 
konferencija.

Buferiai laimėjo streiką.
Organizuotieji bučemių dar

bininkai galų gale laimėjo ko
vų. Samdytojai noroms neno- 
ron^s buvo priversti išpildyt 
darbininkų reikalavimus—padi 
dint jiems algas. Darbininkų 
algos padidinta vidutiniai po 
penkis dolerius savaitėj. Ir 
kartu samdytojai prižadėję ne
kelti kainų mėsai.

AS ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš lobai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt,

po krutinę. Vidurių rėžimas 
I mėnesių išgerdavau kas sa- 
•o 3 mėn. savo paveiksle pa-

taip kolioties. Thet’s

Brangus “joy ridėtas.”
Ponas Fred Gcitz turbut il

gai atsimins tų brangųjį “joy 
ride’ą,” kurį jis turėjo su pany
te Annettc Williams. Nugi, užva 
kar jis turėjo užsimokėti net 
penkis šimtus dolerių. Tai esą 
dėlto, kad jis buk norėjęs—ne
deramai pasielgti su savo san- 
keleive. ,

Matai kokia drąsi.
Ponia Rose Ganzer 2114 Or- 

chard st. “baikauti” nemoka. 
Užtai, kad džiodžė Brothers jos 
prisiekai suteikė divorsą, ji no
rėjo suteikti jam-kumščią. Ne 
pavyko. Korto bailifas spėjo 
jų sulaikyti ir bėdinas teisėjas 
išliko sveikas. Dvasioj 
dabar yra viena psichopatų Ii 
goninės įnamė.

V1*’* nupirksi gražų <$125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
x z—rekordus, vartotas 
jįgįKįgP tik 30 dienų.

Mes taipgi turi • 
■ tikros ■ - šikšnos 

M MHMaara I svetinei eilę ir ki
limų.

WM8lWl Mes taiPgi turime ko 
M\V\a 1 letą augštos klesos nn lllJol I Phonografų, kuriuos H rnes parduosime už

R^į pr-įgNj bile pasiūlytą kainą 
U II ----- IL už kad raes turi'p, me pratuštinti vietą. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRIS1UNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bolidus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė- 

iiomis nuo 10 iki 4

Epi oni mun!
Šiomis dienomis apsivedė p. 

A. Brijunas, jaunas veiklus 
Bridgeporto pilietis ir buvęs 
Darbininkų Balso daraktorius, 
su jauna panyte K. Rakauskai
te. šliubų ėmė svietiškų-civilį. 
Epi oni mun!

Gerbiamieji! šis koncertas bus vienu puikiausių, nes a- 
part linksmų šokių bus dainų, muzikos ir kitokių pamargi- 
nimų. Kalbės draugas K. JURGELIONIS ir dar vienas kal
bėtojas iš rytinių valstijų. Dainuos draugė Stilsonienė ir ki
ti. Deklamacijas atliks p-lė Ceplinskailė ir kiti.

Po programai bus ŠOKIAI prie puikios muzikos. Bus ge 
rų gėrimų ir užkandžių. Šokiai tęsis iki vėlybos nakties. 
Kviečiam visus draugus ir drauges atsilankyti į šį vakarą.

KOMITETAS.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
I^pgelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvergų vakarais nuo 5:30 
—7. ' Tol., Yards 723.

Laižybos dėl pabaigos svieto—- 
kas laimės?

Tūlas Mr. J. R. Lietuvis su 
kitu ponu Lietuviu dudais pa
darė didelį “betą”—iš pabaigos 
svieto. Kiekvienas jų sudėjo po 
25 dolerius ir tarė:

— Jeigu gruodžio 17 dieną 
bus pabaiga svieto, tai pinigus 
tu pasiimsi, o jeigu ne—bro
lyti, jie teks man...

Mr. Lietuvis ir ponas Lietu-> 
vis dabar tik ir laukia tos is- 
toringosios dienos ir kiekvienas 
jų—dreba dėl savb dvidešimts- 
penkinės.

Well, galiu juos nuraminti: 
vienas jų tikrai laimės savo

Leontjev, Teisių lygybė;
Laukio, Rankvedis Angliškos 

Kalbos,
Nagornoski, Živilė;
šerno, Geografija;
Gorkio, Sausio Devintoji;
Sienkievifiiaus, Juros švytu

rio Sargas;
Laukio, Sidabrinis .Kryželis.

S. D. LACHAWICZ j 
Lietuvys Graborius 

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giąusia. Reikalo, meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. i
2314 W. 23 Place, Chicago, I1I.Į 

! Tėl. Canal 2199.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų Ir desalnų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi 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 DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St, Chicago.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Aven Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

gis Kukutis? Kas matėte lo
šiant juokažaialę “Daina be ga
lo,” tai manau, pilnai suprasite 
mane. O kurie to nematėte— 
galiu pasakyti: jis dainavo-du- 
davo apie viską; be galo be 
krašto. Tik tuo skirtumu, kad 
“Dainos be galo” karžygiai ne
moka

Siųsk Pinigus į Lietuvą 
Gvarantuoju, kad nueis. Siųsk per 

Justiną Mackevich,
2342 So. Leavitt St., Cihicago, III 

Tel. Canal 1678

Och, ir valdininkus areštuoja!
Policija vakar naktį areštavo 

tūlą John Shannoną. Pas jį ra
sta revolveris. Areštuo tasai 
net dvylika valandų išlaikytas 
kalėjime, kol paaiškėjo, jogei jis 
yra—federalio iždo departamen
to agentas. Bet jo revolveris 
dar nesugražinta. Ir policija 
spiriasi: negražinsianti jo ir ga
na.

ALUS DEGTINĖ VYNAS
Pilna formula ir pilnas 'pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už <$1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynui ąižtikrinamai.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai.* Mes pir- 

mtaus darėmč alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime ga
vę $1.00 Money Orderiu, pinigais 
ar pačtos ženkleliais.

Villiam Klaes Institute, 
Dep. 85, Milwaukee, Wis.

| Lapkr. 1 d. įvyko S. L. A. II 
Apskričio konferencija Lietu
vos svet. 3249 So. Morgan St.

Susivažiavus delegatams pa-< 
sirode, kad esama dideles be

tvarkės valdyboje, nes rašti
ninkas turėjo šaukti pirminin
ką—telefonu! O pastarasis (tai
gi adv. Bračiulis) atvykęs už
sipuola ant sekretoriaus kam 
jis šaukė konferencijų! Sekre
torius paaiškina, kad jis kelis 
sykius klausęs, kada šaukt, bet 
negavęs jokio atsakymo, 
matydamas reikalą jis 
šaukęs.

Delegatų dalyvavo 22 
kp. Pirmininkas nenorėjo lei

sti laikyti susirinkimų, beit de
legatams pasipriešinus susirin
kimas įvyko. Tvarkos vedėjų 
išrinktos D. šatkus. Spaudos 
komisija D. K. Sabaliauskas, J. 
Baltušis ir K. Kalnietis. Iššau
kus komisijų (?) pasirodė, kad 
nieko neveikė.

Nutarta surengi agitacijos sų- 
vaitę Gruodžio mėnesį. Sekan
čių konferenciją nutarta šaukt 
Sausio m. 1920 m.

Priėjus prie S. L. A. reikalų 
pasirodė,! kad delegatai labai 
neužganėdinti .dabartine S. .L. 
A. organo poliuka. Nes dabar- 
tinis redaktorius kaip ir sena
sis neprhleidžia per savo cen
zūrą į Tėvynės špaltas nutari
amų tų kuopų, kurios tik išdrį
sta pasipriešinti jų politikai ir 
ragina statyt susivienijimo rei-

“ Anglių badas.”
Angliakasių streikas dar tę

siasi. Anglių išteklius mažėja. 
Chicagoj tuo tarpu tikrojo “an
glių bado” dar nėra. Bet užtai 
apieliiikėse padėtis durosi ytin 
rusti. Netolimo kaimelio Hins 
dale taryba užvakar nutarė, kad 
gatvės naktį turi būt tamsios. 
Taip bus, kol tęsis angliakasių 
streikas. Kiti aplinkiniai mie
steliai irgi rengiasi—padaryt tą

NAUDOKITĖS VIEŠOJO KNY
GYNO KNYGOMIS.

Stanford Parito direktorius 
prašo mus paskelbti, kad to Par 
ko rūmuose prie 14tos Place ir 
Union gatv., yra Chicagos Mie
sto Viešojo Knygyno skyrius, 
kur galima gauti, be jokio mo
kesnio, pasiskaityti knygų įvai
riomis kalbomis, taigi ir lietu
vių kalba. Knygos duodamos 
neštis namo. Lietuvių knygų, 
tiesa, tuo tarpu esą nedaug 
knygyne, bet jis apsiima parū
pint kiekvieną knygių, kokios i 
tik skaitytojai norės gauti. Šiuo 
tarpu knygyne tesą tik šios lie
tuvi^ kalba knygos:

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

Tel. Drexel 2880.

tAŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

abelnas » 
________________ _________ ________________  

rikoj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
_ ..j._____ ____________ ------r, -1___ .-1.,.-

jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalA Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
vaitė po buleli Salutaras, Bitteria, ir r__ _____ ____ _________
mačiau toki 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 INSTITUTION rJ. Baltrėnas, Prof.
1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Kiek laiko atgal Jaunų Lietu
vių Amerikoj Tautiškas Kliubas 
buvo surengęs prakalbas, kad 
pareiškus užuojautos streikuo
jantiems plieno industrijos dar
bininkams. Kalbėjo Naujienų 
redaktorius PJ. Grigaitis. Jam 
paraginus remti streikuojančius 
savo draugus darbininkus susi
rinkusieji paaukojo:

J. Aglinskas, E. Kalpokas, po 
$2.00; V. Kazlauskas, $1,50; M. 

Į Poviliūnas, A. Petrauskas, M. 
Jekementas, Židonis, S. Tama
šauskas, J. Pudžiunas, B. šlekis, 
V. Kareiva, J. Spudas, $. Kuralš- 
ka, J. Mileris, J. Buragas, J. Žič- 
kus, J. -Misevičia, J. Bartulis, K. 
Adomaitis, J. Stankaitis, J. Mei
lius, W. Kliauba, J. Stonis, J. 
Saldukas, I. Vasiliauskas, J. Ka
tonas
K. Petrokas, S. šimbelis, V. Tu- 
liušenė, K. Ezerskis, S. Kiva, Sid- 
leicia, S. Navagųrski, J. šliakis, 
J. Mickevičia,.S. Kunca—po 50c. 
Viso surinkta $36.25

Kliubas iš savo iždo paauko
jo $1U Viso pasidaro $46.25. 
Surengimo lėšas padengus 
($7.25) liko 39 doleriai. Pinigai 
pasiųsti Streiko Komitetui, į Lie
tuvių skyrių. Visiems aukoju
siems tariu širdingai ačiū.

Už komitetą —J. Katonas.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja vert-', ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

Na, o “didelės” prakalbos. 
[Taip, jos buvo labai didelės. 
Viso ten buvo nė daugiau ne 
mažiau šešiasdešimts dūšių.

Jo, begalo svarbu 'rengti to- 
i kias “didelei” prakalbas to
kiems “garsiems” kalbėtojams. 
Gal kuopa kada nors ir vėl su
rengs jiems tokias pat prakal
bas? Vertėtų, vertėtų! Tada 
ji tikrai galėtų iiasididžiuoti, 
kad į josios susirinkimus nebe
silanko netik nariai, o ir pati 
valdyba! Butų didelis progre
sas, ar ne?

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

PINIGAI Į LIETUVA 
JAU NUEINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
'Siųskite per Lietuvių įstaigų

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai
3249 So. Halsted St., Chicago, III

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ©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 ateinančia žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų- ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakarus iki 9 vaL vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So, Halsted St, ChciagOv 

įsteigtą 1902 w\

Lapkričio 25 dieną, 1919 m.
M. Meldazio svetainėje,

2212 West 23rd Place.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės draugas T. Dundulis tė- 
moje: Kokią svarbą turi darbinin
kams literatūra. Todėl draugai, 
darbininkai ir darbininkės, ku
riems rupi apšvieta, malonėkit atsi
lankyti, nes kalbėtojas stengsis kuo- 
plačiausia išaiškint dalyką. • Atei
kite pažymėtu laiku, nes prakal
bos prasidės nuo pažymėto laiko. 
Inžanga dykai. w

Kviečia visas KOMITETAS.

Pinigais už

Laisvės Bondsus 
«S0, $100, $500, ir $1,000.

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.

Krutinės Kliutįs.

8
 Kartais paeina nuo 

nesveiklos Nosies ar 
gal jos paeina nuo blo 
gų migualinių gilių — 
tonsilų, kurios pagim
do Bronchitą ir Kosu
lį. ' Kokia nebūtų kliu 
tis, Jums reikėtų atei
ti pas mane, kad aš su 
atsidėjimu ir prityri- 

. mu išegzaminuočiau ir pasakyčiau, 
kaip galima pasveikti. Jei kas blo
ga pasidaro su krutinę, tai reikia 

apsižiūrėti, nes gali prisimest ir kas 
dnugiaus. Pasiteiravimas pas mane 
dykai. Aš esu Ausų, Nosies ir Ger
klės specialistas, gydau Chicagoje 
per 22 metas prie State gatvės ir 
galiu nurodyti i šimtus išgydytų 
žmonių. Gal jus paž|state kitus, 
beskaitydami surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei reika
lauto gydytojo patarnavimo.

DR. F. O. CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS.
120 So. State St. 2 augštas, Antros 
durjs i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12.

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.

į 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 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

C A S H
J. G. SACKHEIM & CO. 

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood SU.

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveiksiąs pasportains iš 
senų pardirbame naujus,- imame 
bildirigus, 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.

Ketverge, Lapkričio 27, 1919 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place. 
Svetainė atsidarys 5 vai po piet.
Programas prasidės 6:30 y. vak.

BRIDGEPORT
“Garsią” kalbėtoją “didelės” 

prakalbos.
Praeitą utarninką, lapkričio 

19, vietinė LDLD. 19-ta kuopa 
surengė “garsiems” kalbėto
jams “dideles” prakalbas Mil
dos svetainėj. “Pirmas iš ei
lės” kalbėjo-šnetkėjo buvusiojo 
“sckret(xriaus-vertėjof, pava

duotojas Andriulisį. JįGarsus” 
kalbėtojas, žinoma, sakėsi kal
bėsiąs “temoje apie literatūrą.” 
Bet kokia gi butų “garsaus” 
kalbėtojo iira^alba, jeigu jis 
nesurastų “faktų,” kad Sąjunga 
iki šiol leidus| “džianbambinę” 
literatūrą. Pagalios “garsus” 
kalbėtojas visai nebūtą kalbė
toju, jeigu jis nesurastų tokių* 
jau “gerų faktų”—Bplusti Nau 
jienas ir Socialistų Partiją. Je, 
be to “garsus” kalbėtojai tai 
kaip ta žuvelė be vandens...

Ir iš kur pas tuos “garsius” I 
kalbėtojus tik negirdėto gabu
mo? Jie kalba, kalba—meluo
ja ir nė trupučiuko neparau-l 
štai * J I

Ką kalbėjo kitas “garsus” 
kalbėtojas, “aidobistų” karžy-

Teisingai^pritaikytais, akiniais/ 
kuomet jus keričiate gaivos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
y,r-, <« r r specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2
iki 5 po pietų.

> JOHN SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Ava.. Chicago.
Kampas 18-tos gatves. 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
® Tėmykite j mano parašą. • 

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

DR. S. M. GLASER
Praktikuoja 28« metai
Gyvenimas ir t)fisas * 

3149 S. Morgan st., kertė 82 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėlioinis, nuo 9—2 pa piet. .
> Telephone Yards 687 9 ,

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

• ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W< 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—0 ryto, tiktai. r

Telephonb Yard^ 5032

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

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų ^hroDi^kų ligų 

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 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. McKinlėy 263

............... .

J



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kalus pirinon vieton. Dėlto nu
tarta išenšti sekamą rezoliuci
ją

Rezoliucija.
Kadangi S. L. A. organas 

“Tėvyne” atsisako įtalpinti savo 
špaltose tuos kuopų nutarimus, 
kurie turi klesiniai darbininkiš
ką pobūdį, o užpildo jas lietu
vių biznierių reklamomis, kurie 
mano daryti sau privatinę 
naudą iš Lietuvos Neprigulmy- 
bčs; >

Kadangi toks “Tėvynės” el
gimasis kelia S. L. A. narių tar
pe suirutę ir kenkia tos organi
zacijos bujojimui;

Todėl šį S. L. A. konferenci
ja griežtai reikalauja nuo “Tė
vynės” redakcijos vengti tos ne
švarios politikos, nes ji leidžia 
lietuviškiems biznieriams nau
doti Susivienijimą savo privatiš 
kiems reikalams ir tuo skriau
džia tos organizacijos narius- 
darbin inkus.

S. L. A. nariai yra veik visi 
darbininkai, todėl ta organiza
cija ir privalo tarnauti darbi
ninkų klesos reikalamp, o ne 
patafeauti biznieriau)?, ir so
tinti jų godumą pasipelnyti iš 
kiekvieno dalyko.

Taipgi ‘“Tėvynė” privalo aiš
kiai parodyti savo atsinešimą 
link dabartinės Lietuvos val
džios ir atvirai pasakyti kokią 
naudą ta valdžia neša Lietu
viams darbininkams ir kokią 
naudą neštų valdžia jeigu butų 
darbininkų rankose.—

Spaudos Komisija:
D. K. Sabaliauskas
J. Baltušis
K. Kalnietis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU vedusios poros, ku

rios moteris neina į darbe, kad pri 
žiūrėtų namų; duodu kambarį dy
kai.

Akušerka B. Urbonas, 
3313 So. Halsted St. ' 

Chicago,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodama kambarys Šiltas ir švie 

sus, su valgiu ar be valgio vienam 
vaikinui, prie mažos šeimynos.

Tel. Yards 3111, A. Donila, 471 W. 
31st St.

PASIRANDAVOJA puikus ruimas, 
gražioj vietoj, 3 blokai nuo Lincoln 
Parko, laisviems žmonėms be skir
tumo, vedę ar nevedę, vyrai, ar mer 
ginos. Elektros šviesa, šiluma, 
maudyne, telefonas ir visi kiti piu 
rankumai. Atsišaukti bile kada, 
1 augštas, 2027 N. Howe St., Stanis
lovas Vernis, Lincoln 5026.

JIEŠKO KAMBARIŲ
KAS uirit pnrąndavoti šviesų ir 

švarų kambarį, vienam vaikinui, tu
ri būti šviesa kambaryj/ Geistina 
gauti kambarį Northsidėj arba \Vest 
sidėj. Atsišaukit laišku, pažymėda
mi kokiu laiku galėčiau matyti gas- 
padorius. Atsišaukdami dėkit toki 
adresų: P. P. Sheidokas, Chicago 
Beach Hotel, Chicago, III. .

PAJIEšKAU kambario North ai
dėję;* malonėčiau, kad kambarys bu 
tų garu apšildomas ir elektros švie
sa. Atsišaukit tuojau į Naujienų o- 
fisų pažymėdami num. 21.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ 
PREKIŲ KAMBARIUOSE

Pakeliams vynioti
Prekėms peržiūrėti
Prekėms į maišus dėti
Sverti pakinės pačtos užsisakimus
Atžymėti prekes
Pakuoti užsisakymus

Pranešimai Rinkti užsisakymus ir kitų darbų 
atlikti musų prekių skyriuje.

NAUJIENOS, Chicago., III..
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ “IR MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ 

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

g——————

REIKIA DARBININKŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 iki 30 metą amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje

Maliavos dirbtuvėje
Skrynelių dirbtuvėje
Valizų dirbtuvėje
Sieninės popieros dirbtuvėje
Knygų apdarykloj
Gera mokestis pradžiai
Puiki proga pakėlimui 
Pastovios vietos. '
Prityrimas nereikalingas.

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45
Homan Avė. ir Arthington St.

KRIAUČIŲ ŠAPOS DARBININKŲ

The Houiise ©1! 
Kuppenheimer

Turi kelias pastovias gerai apmo
kamas atviras vietas prityrusiems 
darbininkams.

PRIE PALAID KOTŲ

UŽŽIURĖTOJŲ MOTERŲ

PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ.

Popažstinės siūlės siuvėjams 
Rankovių darytojams 
Užpakalių darytojams 
Pamušalų darytojams 
Kotų sustatytojams 
Drobės beisterianis 
Juostelių darytojams 
Apibaigėjoms 
Pažąsčią beisterianis 
Guzikinių skylių darytojams 
Perpečių susivėJui 
Rankovių siuvėjui 
Kotų stičiuotojui

VYRŲ VYRŲ

VYRŲ
TEKINTOJŲ 

TAIPGI 
KIMŠĖJŲ

TVIRTŲ 
DARBININKŲ

Pastovus darbas per apskritus me
tus; gera mokestis.

TROKININKŲ 
VĖRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos .
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

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

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington St.

AU

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ 
PRIE NAUJO IR TAISOMO 

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

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

Užiurėti mašinų operatorių 
rius kelinių šapoje.

THE

sky PRIE OVERKOTŲ

CONLON ELECTRIC 
WASHER COMPANY 

19 St. ir 52 Avė., Cicero.

VAIKŲ

16 metų amžiaus.

Pasiuntinio užsiėmimas
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.
Geros, pastovios, vertos 

mo vietos, puiki mokestis
j ieško j i- 
pradžiai.

& coSEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
Homan Avė. ir Arthington St.

PARDAVIMUI

HOUSE OF KUPPENHEIMER
SAMDYMO SKYRIUS

Polk St. ir Karlov Avė.
(arti Cravvford Avė.)

Guzikinių skylių darytojų.
Trimerių
Kraštų trimerių

PRIE KELINIŲ

Apibaigėjų
Kilpų sagstytojų

MERGINŲ

JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

Vyniotojų
Svėrėjų 
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Penkių kambariu vėliausio sti- 
iaus rakandai bus parduoti už bi

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI SI MĖNESI.

Geriausia pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas 8175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

IšRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS štoras ant kampo 

labai gera vieta bile kokiam biz 
niui. štoras randasi po num. 4358 
So. Maplewood Av. Savininkas gy 
vena tame pačiame name, iš užpa 
kalio.

NAM ALŽEMĖ

TURI BŪTI parduota grosernė ir 
bučernė, tuojau. Gera proga lietu
viams. Geriausias kampas apiclin- 
kėj. Nepraleiskit progos. 1501 So. 
49th Avė., Cicreo, III.

PARDUODU $175 vertas vic- 
trolą, vartotą 4 savaites už $65. 
Daug kitų bargenų. Atidaryta 
vakarais. $250 vietrolą už $85.

1402 So. Kedzie Avė.

Parduodama: 3825 So. Emerald 
Avė. keturi pagyvenimai 4 ir 3 kam
bariais ant pirmo augšto ir 5 ir 3 
ant antro. Gazas, ir tt. Geros ran
dos. $2000 grynais. Kaina .. $3650 

743 W. 49 PI. Du pagyvenimai po 
6 kambarius. Gazas ir tt. Pigiai 
tiktai už............................... $2100.00.

619 W. 46 St. Du pagyvenimai 
po 6 kambarius ir 6 kambariai apa
čioj. Maudynė, gazas ir elektra. 
$500 įmokėti. Kaina......... $3000.00.

442 W. 46 St. Keturi pagyveni
mai po 4 kambarius. Inmokėti 
$300. Geros randos. Kaina $1600.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

LSS. VIII Rajonas rengia didžiau
sias prakalbas ir didžiausį koncer
tą nedėlioj, 30 d. lapkričio.^ 1919 
Hoerber’s svetainėje, 2131-35 Rlue 
Island Avė., tarpe 21 ir 22 gatvių. 
Pradžia lygiai 4 vai. po piet. Da- 
važiuoti lengvai galima iš visų Chi
cagos jniesto dalių: Ashland Av., 21, 
22, 18 ir Blue Island Avė. karais. 
Tai puikiausia socialistų svetainė 
Chicagoje, kurią komunistai norėjo 
pirkti. ,

Tėmykit, pirmu sykiu Chicagoje 
kalbės visiems gerai žinomas veikė
jai! d. S. Mtcheteonas, “Keleivio” re- 
redaktorius iš South Bostono 
ir d. C. A. Herman iš New Yor- 
k’o. Koncerte dalyvaus geriausios 
Chicagos spėkos. Visi iš anksto 
bukit pasirengę į tą iškilmę. Po 
koncertui linksmus šokiai. Visas 
programas bus paskelbtas vėliau.

Atsilankykit; tikriname, kad busit 
užganėdinti.

Kviečia LSS. VIII Rajono iškil
mių rengimo Komisija.

Pastovus užsiėmimas. Gera mo
kestis. Proga pakėlimui geriems 
darbininkams.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Homan Avė. ir Arthington St.

16 metų amžiaus

ATSIŠAUKTI 
SAMDYMO SKYRIUN 

Polk St. ir Karlov Avė. 
(arti Cravvford Avė.)

Šitos vietos turi puikius galimu
mus ateityje ir yra pastovios. Pui
ki alga pradžiai.

PREKINĖS VIETOS 
Darbas musų 

AUKSINIŲ BEI SIDABRINIŲ DAI 
KTU IR ŽAISLŲ SKYRIUOSE

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

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington St.

EXTRA
Gera proga pirkti bučernės ir gro 

sernės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobilių, 7 sėdynių, visai naujas. 
Lotas Park home. Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Malonėkit atsi
šaukti greit.

KAZIMIR SPITLIS, 
1334 So. 50th Ct., Cicero, III.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks utarninke, lapkričio 25, 
J. Neffo svetainėj kaip 8 v. vakare. 
Visi nariai būtinai privalo atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti ir išsirinkti delegatų į 
busimąjį LSS. suvažiavimų.

—• Org. P. Daubaras.

REIKIA MERGINŲ PRIE PENT- 
RES, MERGINŲ Į VIRTUVŲ, KAM
BARINIŲ, DIENINIŲ PLOVĖJŲ, 
MERGINŲ Į LANDRŲ, SKALBINIŲ 
SURAŠINĖTOJU- KREIPTIS Į 
MORRISON HOTEL, SAMDYMO 
SKYRIUS, 23 SO. CLARK ST.

Užsisakymus rinkti ir kitokį dar
bų atlikti, kuris susiriša su prekė
ms.

Puiki proga merginoms, norin
čioms biznio išmokti. Gera mokes
tis pradžiai. Pastovios vietos.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki

Homan Avė. ir

KRIAUČIŲ SAPOS DARBININKŲ

Dirbusių 
prie frakų

ngton St.
Pamušalų beisterių 
Juostelių dirbėjo 
Kišenių dirbėjo

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

PARSIDUODA kriaučių šapa, ge>- 
riausia vieta Chicagoje, biznis la
bai geras, išdirbtas per keletą me
tų, daug naujo ir seno darbo. Ge
ram žmogui puiki proga. Atsišau
kit greitai. Parsiduoda labai pi
giai.

K. Jamontas,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDUODU naujų mūrinį namų, 
štoras ir fletas, cemento beisrmm- 
tas, ramios neša į metus $780; par
duodu už $7000, antras štoras ir 2 
fletai ir garadžius 2 automobiliam, 
randos į metus neša $1056, parduo
du už $8500, reikia įmokėti $2500; 
kitus randos išmokės per šešis me
tus. Aš parduodu tik vienų, kat
ras geriaus patiks. Abu namai nau
ji, statyti ne agento, bet paties; vi
sur kieto medžio, gazas, elektra, vis
kas augštos klesos. įtaisyta gatvės ir 
jielos išbrukuotos ir atmokėtos, gra 
ži apielinkė, netoli parko, tik gal ki
tiems netiks, kad mažai lietuvių toj 
apielinkėj. Aš parduodu taip pi
giai, kad Šiandie namo pigiau nega
lit gauti; aš perku didelį biznį tai 
turiu vienų namų parduoti. Kas 
norėtumėt pirkti ir pamatyti, tai pa
šaukite mane per telefonų Garfield 
2468.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
8 metai. Kas nusipirks, uždirbs pi
nigų. (

1621 So. Union Avė.

PARDUODAMA mūrinis namas 
dviem pagyvenimais, 6 ir 4 kamba
riais sausu garu apšildomas ir su 
šiltu vandeniu. Kaina $3t300. Atsi
šaukti

2128 W. 21 PI.

MOKYKLOS

Sus. Amerikos Lietuvių Kareivių 
Bridgeporto kuopos, laikys susirin
kimą “Lietuvos” svet. 3249 S. Mor
gan St. utarninke, lapkričio 25 d., 
7:30 vai. vak. Kviečiam visus buvu
sius kareivius atsilankyti.

Rašt S. V. Darius.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJA merginų pajiega va 
romoinis mašinomis siūti.

8948 Houston Avė.
South Chicago, III.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Drays, >
1447 Blue Island Avė.

THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 
411 So. Sangamon St. VYRŲ reikalauja ~ Gera mokes

tis. Pastovus darbas. 
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

Parduodama bučernė ir grosernė 
drauge su namu, kuriame ji yra; 
namas vieno augšto, naujoviniai į- 
taisymai. Pigiai.

Anton Praszky, 
2856 Ėmerald Avė.

REIKALAUJA moters skudurams 
skirstyti. Pastovius darbas, gera mo 
kestis. Atsišaukti

1012 So. Falrfield Avė,

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

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

Roaeland. — LMPS. 25 kp. susi
rinkimas įvyks utarninke, lapkričio, 
25 d., 7:30 vai. vak. Aušros kam
bariuose. Moterįs kviečiamos skait
lingai atsilankyt, nes bus balsavi
mas 2-ro Rajono blankų.

— Valdyba.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

AR ESI VEDUSI.
Ar turi gana išlaidoms pinigų? Ar 

nenorėtum suvartoti atliekamą lai
ką, jei aš parodyčiau, kaip galima 
padaryti nuo $35 iki $50 į savaitę.! REIKALAUJA 10 VYRŲ TUO- 
Apsukri žmona padaro ir daugiau. | JAUS 50c. į VALANDĄ.
Ateik tarp 9:30 ir 2 vai. pas p. VoJ PEOPLES IRON & METAL CO. 
landus, Rodm 312, 81 E. Madison st. 5835 Jįo. Loomis St.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA grosernė pigiai lie 
tuvių ir kitų maišytų tautų apgy
venta vieta, didelis Štoras, gali pa
talpinti ir bučernę su 4 ruimais pa
gyvenimui. Priežastis pardavimo 
ta, kad turiu du bizniu ir esu vie
nas, turi būti parduotas šį mėnesį. 
Kas norite pirkti, malonėkite atsi
šaukti nn. 2958 So. Lowe Avė. Chi
cago, III.

LSS. 4toa kuopos nepaprastas su
sirinkimas įvyks utarninke, lapkr. 
25 dienų, Fellowship svetainėje, 
831 West 33rd Place. Pradžia ly
giai 8 v. v. Visi nariai būtinai pri
valo atsilankyti ir naujų narų at
švęsti. Turime daug labai svarbių 
reikalų. Org. ▲. F .Kazlauskas.

LMPS. 9 kp. mėnesiniam, susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingų koncertų žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tų dieną 
nerengti, bet paremti musų visuo
menišką darbą. Draugiškai

Rengimo Komisija.

REIKALINGA moteris ant u- 
kių 40 mylių nuo Chicagos. Dar
bas pastovus, lengvas ir prie ge
rų žmonių (lietuvių). Amžius 
nedaro skirtumo, sena ar jauna, 
kad ir su kūdikiu. Del platesnių 
žinių kreipties pas

A. J. BERTAŠIŲ 
1007 So. Oakley Blvds Chicago

Tel. Seeley 420.

TĖVŲ

DOMAI

Ar turite sūnų ar dukterį tarp 14 
ir 17 metų amžiaus, kuris nori gauti 
gerų pradžių biznio pasaulyje?

VAIKINAS daugiau negu 16 
toks kuris yra ba|gęs pradinę 

VYRŲ I kyklą. Atsišaukit pas
I JtS 1 V V / V J11 X. *

VYRŲ tfEIKIA prie anglių pyli-l 5 So. Wabash Avė. 
mo; 55 doleriai, kambarys ir pra 
gyvenimas. Atsišaukit prie inžinie
riaus.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St. and Cornell Avė.

REIKIA stipraus vyro prie dar
bo anglių sandelyj.
UNITED STATES COAL STORAGE

2101 W. 39 St.

DARBININKŲ dirbtuvės darbui, 
nuolatinis darbas.

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogdcn Avė.

m.;
mo-

REIKALAUJA barberio visais va
karais nuo 5 iki 8 vai. Subatoj visą 
dieną.

J. Poderski
716 W. 120 St., W. Pullman, III.

PAJIEŠKAU htičerio, reikalingas 
tuojaus. Atsišaukti pn. 570 W. 18th 
St. Tel. Canal 2356.

PARDUODU štorą Cigarų, Ciga- 
retų, tabako, kendžių, ice cream ir 
šiaip visokių reikalingų daiktų; la
bai pelningas cash biznis. Vieta 
apgyventa visokių tautų, pasiturį 
žmonės, didelis žmonių perėjimas 
ant kryžiavo kampo gatvekarių, ge
ras namas, randa nebrangi, užpa
kalyj ruimai pagyvenimui viduryje 
didelė allė tinkama pulruimhii. Prie 
žastis pardavimo esu vienui vienas 
negaliu apeiti. Kreipkitės šiuom 
adresu: J. Y., 1958 W. 59 St., Chi
cago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalą.

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

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktii- 
ką~ patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų inta
pą — bile stailta arba dydžio, iž bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnieka. Perdėtinla
N. STATE STREET, CHICAGO. 
Kampas Lake St. ant 4 lubų
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REIKALAUJA nusimanančio apie 
šapų, — pakavimas.
AMERICAN SAW & TOOL W0RKS 

2431 W. 14 St., Chicago.
RAKANDAI

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Prabisho. Septyni metai gyveno 
Chicago, III., ant Wabansia Avė 
Kur jis dabar yra, nežinau. Malo 
nės jis pats ar kas kitas duoti man 
žinią.

MO l'ERŲ

šita organizacija turi ribotą skait
lių tokių pragumų ambitingiems vai
kinams ir mergaitėms —« raštinės 
vietų — tinkamose apystovose ir su 
gera mokestimi pradžiai.

REIKALAUJA DARBININKŲ; REIKIA VYRŲ I KIČINĄ IR VAL 
pastovus darbas; gera mokestis KINŲ ANT BUSS’O. SAMDYMO 

THE STREETS CO., SKYRIUS, 23 SO. CLARK ST.
W. 48 & S. Morgan Sts. —- ......... - >■■■■  ........

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmlnlak*

gerprie dirbtinių gėlių dirbimo; 
proga pastovioms vietoms; prityri 
mas nereikalingas.

Gera mokestis
A. L. RANDALL COMPANY 

729 \Vabash Avė.
t 4 augštas

Mums bus linksma pasikalbėti

\ Prabish
2201 Lake St., Melrose Park, III

Mums bus linksma pasikalbėti su 
jumis apie tas vietas prie pirmuti
nės progos.

The House otf 
Kuppeirnheomer

SAMDYMO SKYRIUS

Aš ONA Jakaitienė pajieškau sa
vo brolio Antano Gudaičio, Suval
kų rėd., šakių apskričio, Barzdų 
valsčiaus, Griškabūdžio parap., Pur
vinių kaimo, turiu labai svarbių rei
kalą. gavau laišką iš Lietuvos nuo 
tėvelių malonėkit atsišaukti adresu: 

Ona Jakaitis,
158 Wood St., Harvėy, III.

REIKALAUJA pardavėjos prie ma 
stinių prekių, prityrusios, ar be 
prityrimo. Turi mokėt lenkiškai 
Pastovi vieta. Gera mokestis.

E. Stabiner, 
3836 So. Kedzie AVA

So. Franklin ir Congress gat.

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

MAŠININIŲ 
Kalamoji ir pilka geležis 
Gera mokestis nuo stukių; 
geros darbo sąlygos.

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY 
1809 Diversey Pkwy.

Savininkas ėti- 
du©s su nuo

stoliu savi
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios

tt gal”‘°*’ ,1dilVirParduU TgeriaVusi'pa“uly 
AMlhuCANgSAW & TOOI VVORKS nią’ Taipgi $125 8ražus» didelis šė- 

2431 W 14 St ChiMffo »)inio dydži0 fonografas kaip nau- 2431 W. 14 bt., Chicago. Įjas> su rckordaią su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pąsimatyki- 
te su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

REIKALAUJA —• 20 darbininkų į 
išsiuntimo ir priėmimo ruimą. Ge
ra mokestis.

GREAT WESTERN SMELTING 
& REFINING CO.

41ma ir Wallace gatvės
....... ... ' > I

— -------—............ -j REIKALAUJA mašinisto prie te-
VYRO, nuolatiniam darbui^ turį AMERICAN8 SAW & TOOL WORKS

' 243! W. 14 St., Chicago. ibūti patyręs lictuvys pardavėjas į 
dry goods krautuvę.

3442-44 So. Halsted St.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur- 

niture 4855 So. Elizaheth St. iš fron
to, žemai % bloko į vakarus nuo 
Racine Avė. Atsišaukit penedėlyj, 
utarninke ir seredoj 24, 25 ir 26 lap-

j kričio nuo 6 iki 10 vakare,. i. rtK

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys<A

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

BUK BARBERYS
Geriausia proga, geriausi rezul

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




