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Bolševikai nori taikos su 
Pabaltija

Kolėakas dar tebebėga

Protestuoja prieš žydų pogro
mus Ukrainoje ir Lenkijoj.

CHICAGO. — 200,(XX) žydų,

Estonija darys atskirą taiką 
bolševikais, jei Pabaltija 

nesitaikins

SU

Vokietija atsisako eiti prieš Rusiją
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

BOLŠEVIKAI NORI TAIKOS 
SU PABALIUOS ŠALIMIS

Duoda didelius prižadus Pabalti- 
jos žalims. Estonija darys taiką, 
jei kitos šalįs ir atsisakytų daryti

DORPATAS, Estonijoj, lapkr. 
19. (Rašo Chicago Daily News 
korespondentas Michael Farb- 
man). — Estonijos valdžia ką- 
tik oficialiai paprašė Litvinovo 
pranešti Maskvon, kad Estonija 
nutarė daryti taiką su sovietų 
Rusija ir kad tarybos įvyks Dor
pate, prasidedant nevėliau kaip 
gruodžio 1 d. Atsitikime, jei ki
tos Pabaltijos šalįs atsisakytų 
prisidėti prie tarybų,,Estonija y- 
ra pasirengusi daryti atskirą lai
ką su sovietų Rusija.

Tarybos apie hpsimainymą 
civiliais belaisviais ir užstovais 
užsibaigė ir sutartis liko pasira
šyta.

Bolševiką taikos sąlygos.

Konferencijoj 1arp Pabaltijas 
štilių ir Litvinovo, klausimas ap- 
simainymo belaisviais buvo var
tojamas progai apsimainyti nuo 
monėmis apie galimybę taikos.

Iš pasikalbėjimo su delegatais, 
aš sprendžiu, kad Litvinov pa
darė įspūdį į konferenciją su 
troškimu ir nuoširdumu sovietų 
Rusijos padaryti pastovią taiką 
su Pabaltijos šalimis. Jis tuojaus 
pasiūlė svarstyti taiką, paliekant 
klausimą apsimainymo belais
viais sutarties nuosprendžiui.

Jis davė prirodymus sovietų 
valdžios prisirengimo išpildyti 
norus Pabaltijos šalių. Pasak jo, 
sovietų valdžia sutiktų atitaisy
ti visus nuostolius, pridarytus 
kareivių laike Pabaltijos šalių, 
okupacijos, sugražinti sovietų 
rekvizuotą turtą ir išpirkti visus 
sovietų popierinius pinigus, lai
komus įvairių valdžių ir jų pilie
čių.

Pripažįsta Pabaltijos šalis.

Litvinov išreiškė nusistebėji
mą delei pakvietimo pasitikti 
bendrai Pabaltijos valstijas, vie- 
'ton vienos Estonijos, bet jis su
tiko tarties su jomis. Jis pripa
žino, kad sovietųRusija įsiveržė 
į Pabaltiją, kad parėmus komu
nistus jų kovoje už stiprią valsty 
bę, bet jis sakė, kad sovietų val
džia permainė savo nuomonę ir 
dabar pripažįsta, kad Pabaltijos 
valdžios yra tvirtai įsisteigusios.

Jis užreiškė, kd sovietų vald
žia daugiau nesimaišys į Pabalti
jos šalių vidurinius reikalus lr 
kad ji remia apsisprendimo prin 
cipą. ’
Kodėl Pabaltijai reikia taikos.

Pabaltijos vadovai geidžia, 
kad viešoji nuomonė talkininkų 
šalyse suprastų Pabaltjos pozi
ciją linkui taikos. Pirmiausia, 
jie nori, kad butų suprasta, jog
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Pabaltijos šalįs nesitaikį^ delei 
bolševikų karinių pasisekimų.

Latvijos armijos sumušimas 
pulk. Avalov-Bermondto parodo 
kad Pabaltijos šalįs gali pilniau
siai remties anit savo mažų ar’ 
mijų. Ekspertai sutinka^ kad Es
tonija pilniausiai gali apginti 
save.

Politiniai, finanisiai ir ekono
miniai dalykai padare taikų dl- 
džiausiu reikalu dėl Pabaltijos 
šalių. Jie tikrina, kad taika su 
sovietų Rusija yra užtikrinimu 
jų nepriklausomybės ir galimy
bės išrišti savo vidurinius reika
lus. Tęsimas gi karės grąsina o 
konoiųinių suįrimu ir socialiais 
sumišimais.

True Iranslal 
niaster at Ch

KOLČAKAS IR 
SUMUflTI.

LONDONAS, lapkr. 24. —* Ru
sijos sovietų pranešimas skelbia 
tolimesnį besiveržimą prieš yen, 
Denikino ir Kolčako spėkas.

Bolševikai artinasi prie Caricl 
no, prie Volgos. Jie paėmė arti 
500 belaisvių prie Carev ir 900 
Omsko apygardoj. 300 belaisvių 
paimta užimant Lbiščensk.

True translation filed with tire post- 
master at Chicago, 111. Nov. 25, W19 
as reųulred by the aot of Och 6, 1917
VOKIETIJA ATSISAKO GELBĖ

TI TALKININKUS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

LONDONAS, lapkr. 34. Vidu
rinių reikalų m misterio pagal
bininkas Greenwood pranešė at
stovi} bute, kad Vokietija atsi
sakė kooperuoti su talkininkais, 
kad padarius spaudimą ant so
vietų Rusijos.

True translation NfM with tire pnnt- 
master at Chicago, UI. Nov. 25, 1019 
as reąuired by the act of Oct. *, MM 7

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI PROTESTUOJA

BERLINAS, lapkr. 24. — Ne- 
priklausomiebji socialistai va
kar mieste surengė 60 susirinki- 
užprotestavimui prieš reakciją 
ir ką Ledebour pavadino *imo- 
gžudžių organizaciją, kuri ūžė., 
mė valdžias vietą*.

True trenaletlon flled tire port- 
master at Chicago, III. Nov. 25, 1919 
m reotilred by the eot of Oof. 6, f©17
VATIKANAS PRIPAŽINO AUS

TRIJOS RESPUBLIKĄ*

COPENHAGEN. lapkr. 24.
Iš Viennos pranešama, kad vatL 
kanas oficialiai pripažino AuatrL 
jos respubliką.

GRAND RAPIDS, Mich.,-^ Iš 
Grand upės ištraukt* Šienikas, 
kuriame rasta užsiūta žmogaus 
lavoną. Kas jis, dar ndhaom<» 
Jis pirmiau užmušta, o Jau pan
kui užsiųtd J šteųkfl fri įi. .frflL j 
upę.

‘Žydų protestai
200,000 ŽYDŲ DALYVAVO 

DEMONSTRACIJOJE.

dalyvavo milžiniškoj demons
tracijoj protestui prieš žydų sker 
įlynes Ukrainoj ir Lenkijoje. De
monstracija buvo labai įspūdin
ga. Motinos, nešančios ant ran
kų savo mažus kūdikius, seni 
žydai su savo “ermolkomis”, jau 
nuomene, visi dalyvavo vaka
rykštėje demonstracijoje. O kiek 
vienas turėjo prisidengęs kaspi
ną su užrašu: Atminčiai Ukrai- [svarstys susitaikymo sąlygas, ku 
noje užmuštų musų brolių, pa-' 
nedėlis, lapkričio 24, 1919“. O 
virš galvų buvo iškelta daugybė 
plekatų su įvairiais užrašais, 
maldaujančiais sustabdyti Ukrai 
noje ir Lenkijoje žydų skerdy
nes. 1

Demonstracija prasidėjo prie 
12 ir Robcy gatvių, ir ėjo iki Or
chestra salės vidurmiestyj. Ka
dangi salėje galėjo tilpti tik ma
ža dalelę demonstrantų, o kad 
kiekvienas norėjo užgirsti pra
kalbas, tad prie sales durų pasi
darė toks susigrūdimas, kad ta
po sulaužytos durįs ir didelis bū
rys policistų nebeįstengė palai
kyti tvarkos. Kai atitraukus žmo 
nes nuo salės, prisiėjo rengti su
sirinkimą po atviru dangum 
Grant parke.

Salėje kalbėjo buvęs senato- 
riiw Lqwis, teisėjas Fisber, p-lė 
Jane Addaure ir kiti.
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imLMNMKA DEMONSTRACI
JA NEW YORKE.

NEW YORK, lapkr. 24.—New 
Yorkas šiandie matė milžinišką 
žydų protesto demonstraciją 
prieš žydų skerdynes Ukrainoj ir 
vilkijoj. Demonstracijoj daly

vavo virš 100,(MX) žmonių. De
monstracija tęsėsi visą popietę 
ir užsibaigė susirinkimu Carnie- 
gie svetainėj, kuriame kalbėjo 
gubernatorius, mayoras, senato
rius McCormick iš Chicago ir

Plieno darbinin 
kų streikas

2,000 LAIDOJO UŽMUŠTĄ 
STEIKIERĮ.

Y0UNGST0WN, O., lapkr 
24. — Šiandie buvo laidojamas 
streikieris Gabriel Zityak, kurį 
užmušė pėtnyčioje streiklaužiai. 
Laidotuvėse dalyvavo virš 2,(XX) 
streikuojančių plieno darbinin
kų.

Strteikierių vadovas McGad- 
den tapo areštuotas subatoj už 
raginimą darbininkų dalyvauti 
laidotuvėse.

Šiandie mayoras Craver išlei
do pajiepimą, draudžiantį plie
no darbininkams laikyti susirin
kimus ir rinktiee būriais gatvė
se. j

PLIENO DARBININKŲ VIRŠI
NINKŲ SUSIRINKIMAS

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 24.
Amerikos Darbo Federacijos 

komitetas, kuris veda plieno dar 
bininkų streiką, šiandie pradė
jo visuotiną posėdį, pirmininkau 
jant John Fitzpatrick iš Chica
gos. Ką jie svarsto, uėre pas
kelbta, bet žadėjo po posėdžiui 
išleisti pranešimą.

Sudegė universitetas.
MONTRBAL, lapkr. 24. — 

Vakar gaisras sunaikino medi
cinos skyriaus namus prie Mon- 
treal universiteto. Nuastoliai sie- 
kj*$400>000.

Iš angliakasių 
streiko.

VALDŽIA SVARSTYS APIE 
ANGLIAKASIŲ STREIKĄ.

Galbūt nutars versti kasyklą sa
vininkus priimti valdžios pasiū

lymą.

WASHJNGT()N, lapkr. 24. — 
Galbūt prezidentas Wilsonas pa
diktuos susitaikinto sąlygas tarp 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų ryto, jei jo kabinėtas parems 
Garfieldo, Palmerio ir geležin
kelių direktoriaus Hines progra
mų.

Ryto susirinks kabinėtas ir ap- 

rias išdirbo viršmineti trįs vir
šininkai. Jei kabinetas juos pri
ims bus padarytas spaudimas į 
kasyklų savininkus, kad ir jie

Angliakasiams siūloma 31.65 

siūlė darbo sekretorius Wilsonas 
ir kurį priėmė angliakasiai, bet 
kurį priimti atsisakė kasyklų sa
vininkai.

Taipjau bus apsvarstyta kiek 
leisti savininkams pakelti anglių 
kaina. Sumanymas paimti val

ytadžios kontrolėn kasyklas, 
atmestas.

ANGLIŲ KASYKLŲ SAVININ
KAI DAROSI MILŽINIŠKŲ 

PELNŲ.

McAdoo sako, kad jų pelnas sie
kia iki 2,000 nuoš.

NEW YORK, lapkr. 24. — 
Buvęs iždo sekn:tortus W|llam 
G. McAdoo šiandie pasiuntė fe- 
deraliam kuro administratoriui 
Garfieldui telegramą, kurioj jis 
nurodo, kad pagal iždo sekreto
riui priduotų pelno apyskaitų, 
minkštųjų anglių.savininkai gau 
davo didelių pelnų ir lodei jie, 
jei ir pakeltų algas angliakasiam, 
jie negali pakelti kainos už ang
lie McAdoo sako, kad kasyklų 
savininkų pelnas 1918 m. siekė 
nuo 15 net iki 2,(XX) nuošimčių. 
Net atėmus mokestiins už pelno 
perviršį, kasyklų savininkai ne
retai turėdavo pelno nuo 200 iki 
300 nuoš. Todėl jis sako, kad ne
teisinga butų leesti savininkams 
krauties da^ didesnių pelnų, 
kuomet ir taip jų pelnas yra mil
žiniškas. Beto jis reikalauja, kad 
jų pelno apyskaitos butų viešai 
paskelbtos. .

NAUJAS SUOKALBIS PRIEŠ 
DARBININKŲ VADOVUS.

Septyni South Chicagos unijų 
viršininkai bus areštuoti.

CHICAGO. — South Chicago 
teismo teisėjas Hugh R. Stew- 

’art vakar išdavė 30 warrantų, a- 
reštavimui septynių South Chi
cagos darbininkų unijų viršinin
kų. Tarp palieptųjų areštuoti y- 
ra Theodore Vind, prezidentas 
unijų sąryšio — South Chicago 
Trades and Lahbr Assembly.

Vietos biznieriai juos kaltina, 
kad jie buk kankinę sankrovi- 
ninkns įvariais budais, kad ki- 
ištraukus iš jų pinigų. Vienas 
sankrovininkų sakosi užmokė
jęs Vindui ir kitiems $1,000. Kas 
nemokėję reikalaujamų pinigų, 
tai, girdi, skelbdavę streikus, 
daužydavę langus ir tt.

Mat nesenai čia buvo didelis 
restauranų darbininkų streikas, 
o vėliau departamentinių sankro 
vų pardavėjų dabargi buvo bu- 
čerių streikas. Tas vietos biznie
rius labai užpykino ir dabar jie 
stengiasi atkeršyti unijoms, ku
rios tuos streikus vedė ir rėmė.

Bet kaip nepavyko suokalbis 
prieš rubsiuvių uniją, taip tub- 
but nepavyks ii šiems suokalbi
ninkams.

LSS. 81 KP. IŠRINKO DELE
GATUS Į LSS. SUVAŽIAVIMĄ.

CHICAGO. — Subatojc, lapkr 
22 d. Liuosybės svetainėj, North 
Sidėje, įvyko LSS. 81 kp. nepa
prastas susirinkimas, tikslu kad 
išrinkus delegatus į nepaprastą 
LSS. suvažiavimą, kuris čvyks 
Chicago j c lapkr. 27, 28 ir 29 d. 
Delegatais išrinkta dd. A. Kalpo
kas ir P. Galskis.

Taipjau nutarta paprašyti Nau 
j ienų Bendrovės sekretoriaus 
išduoti kuopai paliudijimą nuo 
dviejų Bendrovės šėrų,kuriuos 
LSS. 81 kp. yra pirkusi. Komu
nistams traukianties iš kuopos, 
jie nusinešė ir tų šėrų certifika- 
Itus. 
i i

Aptarus visus reikalus, kaip 
paprastai, taip ir po šio susirin
kimo buvo lavinimosi susirinki
mėlis. Kadangi į susirinkimą at 
silankė Dr. A. Montvidas, tai jį ir 
pakvietė kalbėti. Jis aiškino a- 
pic skirtumus socialistų ir ko
munistų protavimuose. Jo kal
bos brandumas yra jau visiems 
žinomas ir todėl susirinkusieji iš 
jo kalbos galėjo daugelio pasi
mokinti.

Tokiuose susiriskimuose gali
ma daug ko prasialvinti ir lodei 
nariai prašomi būtinai į juos lan 
kyties, taipjau kviečiami ateiti 
ir dar neprigulintįs prie kuopos. 
Jie čia galės visuomet išgirsti 
daug naudingo ir pamokininčio

— Darbininkas.

JUODAŠIMČIAI MOKSLEIVIAI 
SUMUŠĖ* ANUPRĄ KARALIŲ.

ANGOLA, Ind. -r. Mums pra
nešama: Subatos vakare, lapkr. 
22, apię 8 vai. vakare, gauja Tri- 
State Čollege studentų pasigavo, 
tos kolegijos moksleivį Anufrą 
Karalių, surišę nusivarė į vidurį 
miesto ir vertė pabučiuoti Ame
rikos vėliavą. Paskui užrišo a- 
kis, nukirpo plaukus ir pradėjo 
vilkti drapanas, kad jį nuplakus. 
Tūli moksleivių pradėjo šaukti, 
kad Karalių reikia pakarti. Bet 
tuo laiku auka apalpo ir moks
leiviai sustojo Karalių kankinę.

Tuo pačiu laiku gauja labai 
sumušė kitą lietuvį moksleivį, d. 
Stonį. Sujuodašimtėję mokslei
viai jiems keršijo už ginimą da
bartinės Rusijos valdžios.

REIKALAUJA PAŠALINIMO 
MAYORO.

MINNEAPOLIS, Minu., lapkr. 
24. — Minnesota valstijos Socia
listų partijos konvencija šian
die nutarė pareikalauti pašalini
mo šio mesto mayoor J. E. Me- 
yers, kadangi pastaruoju laiku 
sujuodašimtėję ex-kareiviai bu
vo padarę keletą užpuolimų ant 
pažangiųjų knygynų ir salių ir 
mayoras nieko nedarė, kad apfjy 
mis turtą.

TRĮS ŽMONĖS MIRĖ NUO GIR
TUOKLIAVIMO.

CHICAGO. — Fred Borest, 
4030 S. Artcsian Avė. sir savo sū
num William buvo, nuvažiavę Į 
pas buvusį saliunininką Ignatz 
Siventy, 4030 N. Kedzie Avė. iš
sigerti jo namie darytos degti
nės. pegtinė buvo daryta iš me
džio alkoholio. Pasekmė >to gir
tuokliavimo buvo tokia: Siven
ty mirė ligonbutyj nedelioj, o ( 
vakar pasimirė Borest su savo > 
sunumi.

Laivai tarp Finlandijos ir Pie-' 
tinęs Amerikos.

. WASHINGTON, lapkr. 19. — 
Švedijos Johnson laivų linija' 
pradėjo tiesiogini laivų plaukio-Į 
jimą tarp Finlandijos ir Pieti
nės Amerikos. Vienas laivas su 
Finlandijos tavorais jau išplau-. 
kė iš Helsmgforso į Buenos Ai- J.

Darbo partijos 
konvencija

REIKALAUJA PAŠALINIMO 
FEDERALIO TEISĖJO

CHICAGO. — Nacionalė Dar
bo partijos konvencija vakar pri 
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad kongresas tuojaus pašalin
tų iš vietos federalį teisėją A. 
B. Anderson, kuris išdavė injunc 

vėliau paliepė tą streiką užbaig
ti.

Konvencija taipjau priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią iš kon
greso kad tuojaus butųj nuimta 
blokada nuo sovietų Rusijos ir 
butų leista į ten išgabenti mais
tą.

Vienas delegatų, I. C. Martin 
iš Oklahoma aštriai kritikavo 
prašymą kongreso, kad jis ką 
nors padarytų. Esą tai bereikalin 
gas darbas. Verčiau esą nuva
žiuoti Washingtonan ir visus 
kongresmanus išmesti lauk.

Taipjau priimta rezoliucija, 
protestuojat! prieš deportavimą 
indusų ir išdavimą jų į Anglijos 
valdžias rankas, kas reiškia jiem 
neiŠvengtiną mirtį. ,

Svarstyta taipgi apie senti
kius su Amerikos Darbo Federa
cija ir kitomis unijomis, kurios 
atsisakė remti Darbo partija.

REIKALAUJA PALIUOSAVI- 
MO POLITINIŲ KALINIŲ

CHICAGO. — Nacionalis Dar
bo partijos konvencija vakar 

priėmė rezoliuciją, reikalaujan? 
čią ūmios ir visuotinos amnes
tijos dėl visų politinių kalintų; 
ypač reikalaujama paliuosavį- uą radikalą.

fllings. Rezoliuciją įnešė p-lė 
Lucy Rubins, organizatorė žydų 
darbininkų tarybos, varde Nevv 
Yorko apsigynimo fondo orga
nizacijos.

Taipjau konvencijoj vakar kai 
bėjo p-lė Rose Henderson apie a- 
belną politinę situaciją.

Vakariop skaityta komiteto pa 
gamintasis konstitucijos projek
tas. Moterims organizacijoje su
teikiama visur lygios teisės. Pro
jektas dar sugražintas komite
tui tolimesniam jo apsvarsty
mui ir patobulinimui.

KENTUCKY Už SAUSUOSIUS.

FRANKFORT, Ky. — Ofici
aliai paskelbta, kad sausieji lai
mėjo valstijos balsavimuose, ka
da buvo balsuojama apie prohi- 
bicijos priedą prie valstijos kon
stitucijos. i

Užmušė pačią sapnuodamas.

NEW YORK, lapkr. 24. — Ir- 
vington fabrikantas James Sa- 
pienza šįryt lovoj nušovė savo 
pačią, kaip jis sako, sapnuoda
mas. Jis sapnavęs, kad du žmo
nės lindo per langą ir šovęs į ____ ________ r ..
juos. Valdžia tiki jo pasakoji-; pavogė už keturiasdešimts tuk- 
mui. . stančių dolerių degtinės.

Didžiausios Prakalbos * 
Puikiausias Koncertas

Tėmykit! Pirmu sykiu Chicagoje kalbės 
d. S. Michelsonas “Keleivio” redaktorius iš So. 
Bastono ir d. C. A. Herman iš Ne.w Yorko, abu 
delegatai į L. S. S. suvažiavimą. Rengia L. S. S. 
VIII Rajonas. Koncerte dalyvaus geriausi dai
nininkai ir dainininkės. Tas iškilmės bus 
nedelioj 30 d. lapkričio, 1919. Hoerber’a svetai
nėje, 2131-35 Blue laland Avė., tarpe 21 ir 22 

• gatvių. Tai žinoma puiki socialistų svetainė. Vi
si chieagiečiai iš anksto bukit pasirengę j tą 
iškilmę. Prasidėt 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.
■ s_______ ............• ....._____

Deportavimai
120 ŽMONIŲ BUS DEPORTUO

TA Iš CHICAGOS.

Dar 42 bus suimti. Taipjau 
daugiau jieškoma.

CHICAGO. — 114 žmonių, nu
žymėti} deportavimui jau nuo 
pereitų metų yra laikoma Chi- 
cagoje. Prie to skaičiaus subato- 
je pridėta dar šeši žmonės, taip 
kad deportuojamųjų skaičius 
dabar siekia 120 žmonių. Iš suba 
■toj teisman pastatytųjų pareika
lauta užsistatyti jk) <$10,000 kau
cijos. Apkaltinimas prieš juos 
pasiųsta darbo sekretoriui Wil- 
sonui, kuris, manoma, tuojaus 
palieps juos deportuoti. Tarp 
nužymėtųjų deportavimui yra 
Juozas Kowalski, sekretorius 
Lenkų Komunistų Federacijos.

Vakar taipjau patirta, kad dar 
bo sekretorius Wilsonas išdavė 
deportavimo Svarrantus dar 42 
žmonėms Chicagos distrikte. 
Kaip tik bus gauti warrantai, nu
žymėtieji žmonės bus tuojaus. 
areštuoti.

Bcto policija ir federali agen
tai j ieško dar 35 žmonių, kurių 
nepasisekė pagauti jx)rą savai
čių atgal padarytoje medžiokle-.

Apie 12 areštuotųjų dar lau
kia perklausinėjimo ir galbūt 
bus irgi deportuoti.

Subatoje išvežta į Ncw Yor- 
ką, kad tuojaus deportavus, ita
lą M. Frestie, suimtą 1916 m. są- 
ryšyj su mėtiniu bombos Mil- 
waukce, kada užmušta 6 policis- 
tai. To prirodyti nepasisekė ir 
jį deįjortuojama kaipo negeisti-

28 ŽMONĖS ŽUVO ŠOKIŲ SA
LĖJE.

VILLA PLATTE, La., lapkr. 
224. — Padarius visą sąrašą bu
vusių žmonių šokių salėje kada 
toji užsidegė subatos vakare, ras 
ta, kad 28 žmonės žuvo tame 
gaisre. 14 jų liko sutrinti ir su
minti miniai besigrudant per su
ris, o 14 žuvo liepsnose. Betp 
daug žmonių sunkiau ar leng
viau sužeista ir apdegė. Viso są- 
lėje buvo apie 3(X) žmonių, kada 
ji užsidegė.

Išdalino Nobelio dovanas
STOCKHOLM, — Nobelio do

vana už fiziką už 1918 m. tapo 
paskirta prof. Max Planck iš Ber 
lino universiteto. Fizikos odvana 
už 1919 m. paskiria prof. Stalk 
iš Griefdwald universiteto. Che
mijos dovana už 1918 m. ati
duota prof. Fritz Habcr iš Bėr
imo universiteto. Chemijos do
vana už 1919 m. atidėta seka
miems metams. Visi gavusieji 
dovanas yra vokiečiai*

Kažin kokie piktadairai suba- 
Itos naktį įsiveržė į Louis Steni 
kompanijos likerių krautuvę ir
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Laiškai iš Lietuvos.
I.

Iš žemutinių Kaniūkų Raudon
dvario vai., Kauno ap.

Juozas Kačanauskas rašo Jo
nui Šarkauskui, 306 S. 3rd avė., 
Cantbn* III.:

Brangus susiedai Jonai! Esu 
dar sveikas kai ridikas, laikau 
žemės kavai ką, turiu porą ark
lių, tris karves, avių ketvertą. 
Dabar pas mus arklys geras, 
gasj>adoriškas, kaštuoja du tūk
stančiu rublių; karvės irgi arti 
ilick. Pinuti pas mus dabar 
eina prūsiški ir vadinami lietu
viški, dar vokiečių padirbti, o 
ruski pinigai tai 1 rublis kai- 
noja 30 kap. (60 fenigių). Da
bar, sako, greit padirbs tikrus 
lietuviškus pinigus, o tie neži
nia, ar eis. Aš turiu akvatos va 
žinot į Ameriką, mat žemė dirb 
ti sunku, o fabrikų mažai ir tie J 
patįs stovi. Pas mus dabar vi
sas lieU»v»S»k«s rundaa [vaklžia]. 

Ar nežinai, kur ytM Chicagoj 
Frankas Paškiavičius? Jo bro
liai gyvi Kaniūkuose, gali rašyt 
namo ant Raudondvario Komi 
teto, Kauno įskridęs. Dabar 
nuo Slabados ligi Raudondva
riu prusai padare šašiejų.—

II.
Iš žinelių sod., Krakenavos vai. 

Kėdainių apskr.
Rašo Petronėlė Karneckytė 

savo seseriai ir broliui j Chica-

Mielas broleli ir sesele!—Da
bar pas mus jau kitoniški lai
kai ne kaip pirmiau kad buvo.

• Dabar mes turime savą valdžią 
ir savą kariuomenę. Lietuvos 
jaunimas kovoja su lenkais ir 
su miškais komunistais—gal 
jus tai žinot ir iš laikraščių. 
Dabar mūšiai eina apie Dina- 
burką ir Vilnių; ale pas mus 
dabar ramu. Viskas labai bran
gu. Buvom užsiauginę arklį 
nuo 2 tuksiančių—pavogė iš 
ganyklos; ale tarp žmonių ne- 
žųtam ir dirbam žemę taippat.

Milžiniškos Prakalbos
SU PROGRAMŲ 

Rengia
L. M. P. S. 9 kuopa

KETVERGE,
LAPKRIČIO-NOV, 27 D.,

Mildos Svetainėje, 
3112 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 1 y* P° pietų
Kalbės drauge IvanauskiutS 

ir ki'J) kailbėtojčri. Dainuos 
Chicagos L. V. Choras, bus ir 
kitokių pa marginimų.

Nuoširdžiai kviečiame ger
biamą publiką kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir išgirsti dau
gelį naujų dalykų. Draugiškai 
kviečia visus ~

Prakalbų Komtetas.

DIDELI ŠOKIAI
Bengiami 

Sietyno Mišraus Choro,

Seredoje, Lapkričio 26 d. 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place,

Pradžių 7:30 vai. vak. Inžanga 35c.

širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant baliaus, kur bus gera orchestra. Galėsite linksmai praleisti 
vakarą. Visus Širdingai kviečia S. M. K. KOMITETAS.

t- ■ ■ - -.... -........... -■ . - ■ - ---

Puikus Didelis ir Iškilmingas 
Kalakutinis Balius

Parengtas
Draugystės ši v. Kazimiero Karalaičio

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV. 27 D>, 1919.
Padėkavonės Dienoj,

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 5 vai. vakare. , Inžanga 3Dc.,porąi.

Todėl kiekvienas jaunas ar senas nepraleiskite progos, kur ga
lėsite puikiai pasilinksminti. Grieš puiki muzika lietuviškus 
ir angliškus šokius, kuriuos visuomenė labiausiai myli. Prie to 
bus dar skanus nauji gėrimui. Taigi, nepraleiskite progos, kad 
potam nesigailėtumėte, nes tai Ims paskutinis balius prieš adventą.

• Kviečia vilus KOMITETAS.

Dabar valstijos Taryba spren
džia apie davimą žemės beže
miams ir mažažemiams, o sarti- 
dininkų algos daug brangesnės 
ir gyvenimas jų lengvesnis.

Jeigu susieinant su pussese- 
rimis Rozalija ir Domicėlė, pra
neškite joms, kad jų tėvelio jau 
nebėra, nušovė jį Kazio Kazys. 
Mat mojaus mėnesyj atėjo į so
džių kareiviai, pasidėjo šautu
vus; tai Kazys paėmė vieną ir 
ar tyčia ar netyčia šovė ir pa
taikė tiesiai į dėdę. Po penkių 
minučių dėde mirė. Dabar ant 
jų žemelės gyvena močeka ir 
baliavodnma aikvoja visą jų 
turtą, net visas sodžius yra pa
sipiktinęs... Sufliev, likit svei
ki.—

in.
Iš Meiiunų, Vabalninku vai. 

Panevėžio apskr.
Rašo 1). Likui į Chieago jo 

giminės:
...Pas mus miesto žmonės 

turėjo mirti. Ictiip ttii Vii—
niuj, Kaune, Rygoj ir kituose 
didesniuose miestuose.... Pir
miausia užplūdo nišų vaiskus; 
ėmė nuo žmonių, kas tik jiems 
pakliuvo ir kaip tik galėjo su
spėti, bo vokiečiai kibai greitai 
juos atgal vare ir ruskis tik spė
jo bėgti į Dvinską. Kada ru
sai atėjo i Meilumis ir apsisto
jo, tuojau pradėjo kasti oko- 
pus už pušynės per kalnelį; taip 
tiesėsi linija: į Vabalninkas, į 
Kudgirį, į Kupiškį, o į vakarus 
į Berčiunėli.ius, į Berčiūnus, į 
Pabiržj, į Rigą. O vokiečių li
nija buvo Dumblinų telĄtnikuo
se. Mus rusai varė iš namų iš
važiuoti. esą, čia nieko neliks, 
kaip pradėsim šaudytis. Buvo 
visi išbėgioję į miškus, į gire
lę, o mes tai nebuvom iš namų 
niekuo' išvažiavę. Išsikasėm di
delę duobę, sulindom visi duo
bėn ir laukiam, kol pradės muš 
tis. Mūšiai prasidėjo už trijų 
dienų; buvo baisus šaudymai iš 
anuotų, iš karto buvo labai 
baisu, ale paskui apsipratoin, 
nebebijodavom ir iš duobes iš
lįsti. Duobėj išlindėjom aštuo- 
nias sntkas, >kol užėjo vokie
čiai. Laikas buvo pati rugia
pjūte, rugius pjovėm tik naktį, 
o dienom nebuvo galima, kad 
nenušaittų. Gyvulių apie mus 
mažai teiššaudė, tik triobų tai 
daug sudegino. Daugiausiai už 
degdavo ^vokiečių anuotos. Va
balninku miestelis nudegintas 
ką tiktais Ine visas. Bažnyčia 
apšaudyta, stogas nudegintas, 
bonių kryžiai nuvartyti, o var
pus tai ruskis išsivežė. Bažny
čios stogą uždengė šiaudais, lai 
dabar ir švenčiam po šiaudiniu 
stogu. Strazdų sodžius kone 
visas išdegintas ir kai-kurie 
viensėdžiai. Jasiuliškių keturi 
kiemai nudeginti.

Kada vokiečiai pas mus atė
jo, paėmė po savo ranka visą 
valdžią ir ėmė gaspailoraut. Pra

dejo viską imti: arklius, kar
ves, javus. Tol ėmė, kol žmo
nės paliko visai sunaikinti.. Kj-

i K ui • '

m ilžiniškas Koncertastaim atėmė paskutinį arklį ir 
karvę. Ir mes patįs teturėm vie 
n.ą karvę ir vieną arklį, ir už 
Įai reikėjo duoti plieno; ryto 
pienas reikėjo atiduot vokie
čiams, o vakaro tai sau. Kad 
turi vištų, tai reikia duot kiau
šinių; turi šunį, ir už tą turi 
mokėt 20 mariety. per* metus. 
Viskas pradėjo brangti, ir taip 
pabrango, kad galas. Karvės 
nenupirksi be 2 tūkstančių, ark
liui moka iki 4 ir daugiau tūk
stančių, kumeliukui pusantro 
tūkstančio, paršui nuo kiaulės 
70 rub.; rugių pūrui žiemą mo
kėjo 3(M) rub., dabar moka tik 
100 rub. Šiemet geri metai, 
tai javai atpigo ir šiaip viskas 
jau pigyn eina. Batams 200 r., 
naginėms 25 rub., cukraus sva
rui 15 rub., gazo [kerosino] 
svarui 5 rub., kiaušiniui puse 
rub., avelei HM) t., geležies sva
rui 1 r. Kas turi ko parduot, 
tam jęerai, o karn, reikia kas 

pinkli, tam prastai.
Dabar turim savo, lietuvių 

valdžią. Vabalninkuose komi
tetas yra Čipėnų Staponas Latvė 
nas, kur buvo seniau staršina. 
Dabar kur eini, vis lietuviškai 
kalba; kur pažvelgsi, lietuviai 
kareiviai lietuviukai dainuoja 

ir kalbasi. Pas mus dabar į 
kariuomenę ims 21 ir 22 metų, 
tai ir iš musų sodžiaus keletą 
paims. Labai žmonės miršta, 
numirė: Lcliškių Rudis, Berči- 
nėlių Juozas Baronas ir Anta
nas Petrėnas, Bemiškių Likie- 
nė ir sunai Povilas ir Juozas, 
Melinėlių Paminkai: Steponas, 
Uršulė ir Kastancija, Meiiunų 
Martinas, Rudienė, Jozapato 
žmona, Buiaucko Kastancija, 
Jonas Karabauekas, Petro Pa
šukam io tėvas ir sūnūs Petras, 
Dunibrauckiene, Antanas Likas 
ir Palionė, Jonas Usevičius, Do
minykas Narvidas, Jurgis Ru
činskas, Melinėlių MikMajunas 
Kaži meras. Musų sodžiuj nu
degė: Kazimero Maniko visos 
triobos; Žemaičio tik klėtis at
liko, Kazimero Liko tik -dien
daržis* išliko, Juozo Maniko su
degė klojimas, Lauckos klėtis 
ajliko, D. Varabaucko klojimas 
sudegė, Krizostomo Varabaucko 
sudegė grinčia.—

IV.
Iš Biržunų, Degučių vai. 

Ežerčnų apskr.
Juozas Juodkas, Chicagoj, 

gavo nuo siuvo brolio laišką, 
kuriame rašo:

Važiuodamas iš Petrapilio na 
mo į Lietuvą, pakliuvau vokie
čiams ir išsėdėjau Dvinsko krie 
pastyj 26 dienas. Paskui iš ten 
pabėgau namo. Slapsčiaus nuo 
vokiečių, kad nepaimtų į Ger
mani ją, nes jie ėmė jaunus vy
rus ir siuntė į Germaniją ant 
darbų. Paskui reikėjo kavo-
ties nuo bolševikų po miškus ir 
balas, btv ir jie taipjau mobili
zavo. Buvau jiems pakliuvęs 
j rankas ir jau varė į Zarasus 
ale ir vėl išsisukau ir per fron
tą perėjau įi lietuvius, .kurį ir 
buvau, kol atsivalnijo musų so
džius. žodžiu, ' daug turėjau 
vargo per karės laiką. Tėve
lis musų mirė metai ajtgal. Tik 
ačiū jam, per visą karę šeimyr 
na nekentė bado, nes dirbo iš 
paskutinosios ir pertai savo gy
venimą sutrumpino. Prie vo
kiečių reikėjo alai grūdelis ka- 
vot po žeme; buvo daug klapa- 
to ir rūpesčio. Prie bolševikų 
aš gyniau savo namus. Kelis 
kartus buvo atjoję po 7-8 žmo-
nes daryt rekvizicijas naudos, 
ale nepaėmė nė vieno grūdo: 
išnešiojau po visus laukus po 
maišelį, nes bolševikai kad kie
no ir pūdą rado, tai 'paėmė: 
verk neverk, neatprašysi, nepa
liks. O kavot apie namus ir 
vietos nėra—išplėšia visas pad- 
įblagas, išbado šoblėmis visus 
patvorius, bejieškodami. Mano 
buvo sviesto podeliukas po aly
vėlė pakastas, tai ir rado, šioj 
vainoj mus(j ulyčios, kaip TiL 
tiškes, Biržimai, Nečeskai, Bi- 
koniai tai užvis daugiausiai nu
kentėjo. Bulves laukuose nu
kasė, soduose obuolius, kur dar 
tik buvo užsimezgę, nurijo ir

Rengia
L. D. L. D. 1 APSKRITIS

Ketverge, Lapkričio 27, 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

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

vaisinių medžių šakas nulaužė, 
žirnius nuskynė. Prie bolševi
kų gyvenimas buvo užvis sun
kiausia, nes jie elgėsi kaip dyki 
žmonės. Nuo Strėkaus bolše
vikai paėmė ir sėklinius mie
žius, melniuką paliko visai be 
duonos; kiek rado užukasta, tai 
ir paėmė. Mano buvo paėmę 
R.ivma.MtiM, o Katvinos i>«jnk.ius 
šilkines skareles, ale tavo boba 
net ažu Zarasų su j ieškojo, už 
ką tuos ' bolševikus nubaudė. 
Dabar turim dvi karvi ir arklį, 
o trejus metus neturėjom;! ale 
nebuvom alkanesni už kitus. 
Aš nuo savęs prašau pažįstamų
jų Amerikoj, surinkit keletą 
desėtkų dolerių dėl Petro Pet- 
roko, kurio sudegė triobos ši
toj vainoj su bolševikais. La
bai sunku žmogui šiais laikais 
be phgelbos, nes viskas jo su
degė.—

V.
Iš Kauno.

Rašo Kemėžams, Chicagoj:
Malonus Audrink ir Pranu

ke! Ačiū už laiškelį. Aš jau vi
sai pražilau, mano galva iškvar- 
Šus nuo šio pasaulio pasiutimo. 
Tik pagalvokite, per trejus me
tus pafrontėje baimėje mirties 
pergyventi—tai baisus daiktas! 
Kaip per sapną lyg atsimenu, 
kad gavau iš jūsų 1(M) rublių ir 
rūbų ir batus, kupinos jau senai 
nudėvėjau. Pas mus žmonės 
tik pasiturintieji užsiima poli
tika, o mes, vargdieniai, tik 
rūpinamės, kad badu nenumi
rus. Visas musų gyvenimas 
užimtas tik maisto ir dangos 
klausiniu. Visas kraštas ir žmo 
nes baisiai nubiednėję. Pralo
btieji ūkininkai ir šmuklėriai 
paliko visai be širdies. Aš va
kar tik sugrįžau iš tolimos ke
lionės ir radau jūsų laiškutį. 
Atsiųsiu laikraščių ir plačiau 
apie viską parašysiu. Naujie
nų rašau į Amerikos laikraš- 
čiiiiSr-jei tik cenzūra praleis. 
Aš darbuojuos Lietuvos laikraš
tijoj. Savo materialiu padėji
mu negaliu girties, kadangi vis
kas begalo brangu. Mintame 
labai prastai. Dabar bent sil
kių iš Švedijos* atvežė, tai di
džiausias mums balius, nors ir 
už jas po markę mokame.—Li
kite sveiki, Kastas Stiklius.

VI.
Iš Anykščių, Utėnos apsk.
Rašo Jozapata Andriukonie- 

nč savo sunui į Chicagą:
Mylimas sūnau! Jau kelinti 

metai praėjo kaip nebegalėjome 
vieni kitiems žinelės apie save 
duoti, pasaulio karas laike vi
sus pasigniaužęs savo geležinėj 
rankoj. Dabar pradėjome kiek 
lengviau rėplioti. Mes esame 
visi dar gyvi ir gyvename toj 
pačioj vietoj kaip ir pirma. Nau 
j ienų iras mus visokių. Kuria
si laisva nepriklausoma Lietu
va. Jauni vyrai visi savu noru 
stoja Lietuvos kariuomenėn, ki
tus ir mobilizuoja, tai ir aš, ta
vo molina, gyvenu viena, nes 
sūnus Antaniukas irgi savo no
ru įstojo kariuomenėn ir jau 
s(‘ptynios savaitės kaip yra po
zicijose ir mušasi su lenkais. 
Riusų bolševikų gaujų jau ne
bėra, juos išvijo iš Lietuvos; 
dabar dar ant musų griaujasi 
lenkai, kuriuos ponai dvarinin
kai užtraukė ant Lietuvos. Tai 
dabar, jeigu mitmš pasiseks 
laimingai nuveikti priešus, tai 
ir mes susilauksime laisvesnio 
gyvenimo, tokio, kokį kitos ša- 
lįs kad turi. Dabar pas mus 
Slinkus gyvenimas, viskas per

VII.
Iš Bajoriškių, Panemunėlio vai., 

Rokiškio apskr.
Rašo Jonui Bimbai į Detroit 

jo brolis Petras Bimba, Viekš- 
nių lirtviclion molcylcloj* inolcyto- 
jas:

Mielas broli Jonai! Skubiu šį 
tą parašyti tau apie save ir na
miškius. Aš pasihiosavau iš ru
sų kariuomenės prieš-pat kalė
das 1917 m., bet negalėdanfhs 
parvažiuoti namo, buvau pri
verstas važiuoti į Petrapilį ir 
ten apsigyventi, iš kur išvažia
vau tik 19-VII-18 rn. Kelionėj 
pnibuvau dvi savaiti, taigi at
važiavau labai greit, bet užtat 
daiktus turėjau palikti Petrapi
ly, kurių dabar, žinoma, nebera-
siu, nes polševikai, be abejo, vis
ką išvogė. Namie radau visus 
sveikus ir gyveną neblogai, tik, 
žinoma, gyvulių mažai teturi. 
Iš aplinkinių sodžių sudeginti: 
Jurkupiai, Gučiučiai, Sfukonis, 
Miesteliškiai ir kiti. Šiaip gyve
nimas beveik toks pat kaip ir 
prieš karą. Žmonės gyvena gana 
gerai ir sočiai, taip kad pagrįžę 
iš Rusijos mano, jog į kitą svie
tą pakliuvo, nes Rusijoj absoliu
čiai nieko nebegalima gauti, ar
ba jeigu jau ir gauni, tai labai 
brangiai, šiomis dienomis pa
grįžo iš Petrapilio viena mote
riškė, Irti ji pasakoja, kad jai iS- 
važiuojant buvo šitokios kai
nos: svaras juodos duonos 100 
rublių; svaras niėsos (arklie
nos) 150 rub.; svaras sviesto 
200 rub. ir tt. PernaiMar viskas 
buvo daug pigiau: man išvažiuo- 
jatn iš Petrapilio buvo galima 
gauti svarą duonos už 15 rub., 
svarą sviesto už 20 rub., svarą 
cukraus už 25-30 rub. if’tt. o da
bar jau viskas pabrangi dešimt 
kartų daugiau. Bet ir už didelius 
pinigus daug sunkiau gauti ne
gu praeitais metais. Lietuvoj 
taipjau ne visai pigu.*' Duonos 
svarui moka miestuose nuo 40 
ligi 80 kap., sviesto svarui (5-10
rub. , cukraus svarui iki 3 r. 50 
kap., o porą mėnesių atgal mo
kėjo ligi 10-12rub. Algos vi
siems yra padidintos maždaug 
dešimt sykių, sulyginant su al
gomis prieš karą, taip kad pra
gyvent iš gaunamųjų algų len
gvai galima. Drabužiai tai ypač 
brangus, ir jeigu grįšite Lietu
von, tai pasiimkite su savim

visus kaip naujus taip ir senus 
kostiumus ir apatines drapanas 
(baltinius), nes čia brangu ir 
sunku gauti. Darbo visur kur 
dabar yra, tik trūksta darbinin
kų; uždarbis labai geras, gal ge
resnis dar negu Amerikoj. Jei
gu galima išvažiuoti iš Ameri
kos, tai būtinai stcngkitės kuo- 
greičiausiai parvažiuoti Lietu
von. Čia dabar geresnė Ameri
ka, lik reikia žmonių.

Bolševikus iš Lietuvos jau iš
varė, tik negalima dar išvaryti 
vokiečių ir kolčakiečių, bet apie 
tai daug nerašysiu: manau, kad 
jus iš laikraščių apie tai žinote. 
Aš gyvenu dabar Viekšniuose ir 
čia turbūt ir pasiliksiu. Labų 
dienų Juozui ir visiems pažįsta
miems. —Petras.

; . VIII.
Iš Išlandžių, Krosnos vai. Ma

rijampolės apsk.

Juozui ir Jonui Markams, 
Chieago, rašo jų giminės:

...Džiaugiamės gavę žinios, 
kad jus gyvi ir Mat pas
mus šnekėjo, kad iš nmerikos

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

daug brangu, o kaip skutos ir 
drapanų tai ir gaut visai nega
lima. EXTRA! EXTRA!

KONCERTAS PRIVAČIŲ MOKINIŲ 
Parengtas Naudai Lietuvos

— Jvyks —
UTARNINKE, LAPKRIČIO-NOV. 25 D., 1919 

šv. Antano Parapijos Svet.
Kampas 15 St. ir 49th Ct.» Cicero, Iii.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečiame nuoširdžiai atsilankyti i šį vakarėli, nes bus labai 

dailus programas. Prie to dar bus keli lietuviški šokiai.
Rengia G. LIEBONAS.

išvarė visus lietuvius į Pranci- 
ją ant vainos; mislijom, kad ir 
jus karėj pražuvot. Ir mes tuo* 
syk dar esam gyvi ir sveiki. Ru 
sijoj nebuvom. Kai buvo at- 
shiplenija, tai mus ruskiai va
rė į Rusiją, ale mes ten neva- 
žiavom: išvažiavom į girią, ant 
Piuklinės 'salos, ir ten išbuvom 
visą nedėlią. Paskui, kai Pru
sai nusivijo rusus, važiavom 

namo. Dabar butų taip, kaip 
ir pirma kad buvo, tik arklio 
neturim, tai dėdė padeda mums 
apsidirbti. Pirmą syk kaip 
Prusai užėjo ir atstupino atga
lios, tai pas mus daug jų nak
vojo, o išeidami paėmė trejus 
čeba'tus ir tais apsiavė; d Ja- 
sinckui tai persimetę nuo kojų 
nutraukė.

Malinauckienė prašo, gal ži
note ką nors apie jos sūnų Juo
zą; jis nieko jai neparašo ir ji 
labarnilffi^7-^ ~

Iš Mažosios Lietuvos
» (Laiškai) %

Iš Vanagų, Klaipėdos apskr., 
rašo kun. J. J. Razokui, Chica
goj, rūgs. 22 d.:

.. .Man yra džiaugsmas, kad 
galiu Jums ką apie mano mie
ląją tėvynę pranešti. Pirmiau
sia yra mano pranešimas nud 
musų “Eglės,” kuri man, kaip 
Jus jau suprasite, arčiausiai 
prie širdies guli. Tai yra jau
nimui įsteigta ant gero bei pa
mokinimo. Tokių draugijų yra 
jau Prūsų Lietuvoj 10. Kitos 
jau yra ir visame tolin pažen
gusios. O kadangi musų para
pija nedidi, ale tačiau jau tu
rim .‘10 sąnarių, ir visi yra di
džiai už savd mieląją tėvynę. 
Bet yra parapijoje ir daug to
kių, kurie stačiai prieš ją dir
ba. Bet to delei mes nenuliu- 
sim, visi pasitikim, kad ir jie 
kartą įžiūrės, kad mes turim 
gorus mierius.

Skaičiau Jūsų gromatoje, 
kad Jus mums kokiam reikalui 
dovanų (aukų) siųstumbit. Mu
sų “Eglė” yra prastame pini
gų pasilaikyme. Jei mano pra
šymas neperdrąsus, sakysiu: do 
vanokite musų “Eglės” reiktpe- 
nims. Daug reikia jai, bet nė
ra pinigų. Dėkavoju jau dabar 
Jums vardan “Eglės” už Jūsų 
pasiproccvoj imus.

DalMir apie Prūsų Lietuvą. 
Politika aš menkai terupinuos, 
lodei daug ką ir nežinosiu pra
nešti. Prūsų Lietuva yra, šiau- 
rėsp Nemunu gulinčioji, nuo 
Vokietijos atskirta. Ale val
džia ir zokanai dar teb’yra vo
kiški. Dar Jir nežinome, kur 
mes dingsim, ar sauvalna val
stija pastosinu ar prie Didžio
sios Lietuvos priglaus;'arba, ra
si, po Englantu pareisim. Tas 
vis iki šiolei teb’yra neišrištas 
klausimas. Ale man rodos, kad 
ant nubalsavimo pareitų, tai 
bene paliklumbim poVokiečių.

Jony Jonės
Didžiausias ristinas pa

saulyje imsis
Padėka von ės Dienoj 

LAPKRIČIO 27 D., 1919
Lygiai 8 vai. vak.

Lauterbacho svetainėj,
12 ir 48 Ct., Cicero, UI.

Su juo dar keturi rislikai. Atei
kite pamatyti, Jone®‘yra Jietuvys 
chnmpionas, kuris turi paliudijimu 
iš armijos. Jis nori »kad norintis 
su juo ristis atsišaukti) pas jo ma- 
nadžerį G. W. Mills. Telefonas 
Hayniarket 1292.

Lietuviai yra jau ir subudę, jau 
yra daug tokių, kuriems tėvy
nė svarbu pastojo. Daug tam
pa kalbama, rašoma ir veikia
ma. Butų velytina, kad tai Prū
sų Lietuvai ant naudos ir žėg- 
nonės butų.

Prūsų Lietuviai yra visame 
tolin pažengę. Apie klausimą, 
ar jie vargingi ar bagoti, tiek 
galiu sakyti: :yra visokių. Ale 
per šį karo laiką yra ir daug 
bagetais pastojusių. Gyvento
jams buvo tas laiks ant naudos. 
Daug tampa kalbama apie tur
tą ir kaip tam bus. Bet nieks 
nežino nieko ištikrųjų. Kad 
Jus busite mano šį raštą gavę, 
tai jau rasi vislab bus kitaip 

I virtę, ir vėliau galėsiu dar dau
ginus ką pranešti. Aš jau se
nei turėjau tą geidavimą su 
Amerikos lietuviais į susinėsi
mą stoti, o štai divnu būdu da
bar tai nusiduoda. Meldžiu 
mums ir daugiau prietelių pri
vesti. Musų veli j ims yra taip- 
,pat kaip ir Jūsų su musų bro
liai^ ir sėskimis iš anapus 
oceano į arfftnesnę pažintį par
eiti ir su jais prietelingai gy
venti. ĘvėSiemaneitikė.
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[korespondencijos
VVESTVILLE, ILL.

— Lapkričio 16 d. vietos Mo
terų Apšvietus Draugija buvo 
surengus prakalbas. Kalbėtoju 
buvo d. P. Dubickas iš Chica- 
gos. Publikos buvo susirinkę 
gausiai, nes wcstvilliečiai mėg
sta pasiklausyt d. P. Dubicko 
geriau negu kurio kito kalbė
tojo. Kalbėtojas kritikavo ti
kėjimų ir jo palaikytojų sėja
mus burtus, kad tuo palaikius 
žmones tamsybėje ir neleidus 
jiems pažinti tiesos, o tiesų pa
žinus pasiliuosuoti nuo visokių 
savo engėjų. Taipjau kalbėjo 
ir apie moterų reikalus.

— Moterų Apšvietos Draugi
ja turi veiklių narių, dėlto su
geba pastatyti scenoj stambių 
veikalų, surengti pakalbu ir

tt. Dabar jos organizavo “West 
villūs Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubų” norėdamos įsteigti di
delį chorų. Ir čia turi gero pa
sisekimo, nes jau pirmame su
sirinkime susirašė apie 50 narių. 
Kad vietos kunigas Brigmanas 
ir terlioja jas kas nedėldienis, 
bet moters nekreipia į jį domos 
ir dirba savo darbų. Už tai 
bravo westvillietės.

— Šioj apielinkej kitokių 
darbų mažai; beveik vien tik 
anglių kasyklose. Dabar visi 
angliakasiai streikuojh., Ne
žiūrint, kad valdžios priversti 
unijos viršininkai ir atšaukė 
streikų, tečiaus Wesivtllės strei- 
kuojantįs angliakasiai grieštai 
atsisako grįžti darban. Jie lai
kosi tvirtai ir pasiryžę streikuo
ti taip ilgai, kol kasyklų bosai 
išpildys mainerių reikalavimus 
ir pasirašys po nauju kontrak
tu. —Ašileliškis.

jų reikalavimai nebus išpildyti.
— Kiek laiko atgal policija, 

sako, dūrins kratų Jono Vaito 
namuos, jieš^odama “buzės”— 
namie daryto alaus. Vaitas 
įtarė savo kaimynų, Petrų Jur- 
gutį, kad jis pakišęs policijai 
liežuvį. Kilo tarp jų pyktis, 

škulis po žodžio, Jurgutis piK 
leidęs į Vaitų butelį, ir kas dar 
pikčiau, ne pilnų, o tuščių. Vai
tas nutempė Jurgutį į sūdą, kur 
pastarasis už metimų tuščio bu
telio užsimokėjo vienų dolerį 
pabaudos. Taip bent rašo vie
tos laikraštis Post.

BERWYN, ILL

K—s.

NAUJIENO Chicago., III
tai musų karštakošiątni labai 
nepatinka, kad aš, persikėlęs iš 
Waukegano nenuėjau pas juos. 
Bet turiu jiems pasakyti, kad 
tokiuo budu jie tikrai nepasi- 
tarnaus savo naujajai sektai. 
Išticsų šitaip turbut nesielgia ne 
aršiausieji projgreso priešai— 
vyčiai. Bravo vyrai!

— J. Radavičia.

LIETUVOS BONAI.

Padekavones

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau Išsiuntėm lai
ško, kuriame pranešam, 
kad Jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti Ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vč 
120 TREMONT STREET 

ROOM 818 E 
BOSTON. : : MASS.

TERRE HAUTE, IND.

musų
miestas nebeturi šviesos, 
patauja egyptinė tamsa, 
rais bangu gatvėn išeiti.
anglių stoka, tat elektros kom
panijos su miesto administraci
jos pritarimu sulaikė šviesų. Del 
tos anglių stokos blogai daly
kai stovi ir kitose išdirbystęse. 
Angliakasiai gi laikosi stipriai 
ir neketina grįžti darban, kol

Sako,

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

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

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Berwyn miestelio administra 
cija kažin kuo išvirto. Teisybė 
kažin kur jai išgaravo. Štai aš 
pats per trejus metus mokėjau 

i taksų už vandenį po 12 dolerių, 
o dabar jau kad krovė tai ant- 
krove: 40 dolerių metais van
dens taksų! Mes, benvyniečiai, 
klausėme savo administracijos, 
kode! vanduo taip pabrangęs 
tai miesto galva atkirto: ”Palu, 
palu. Kitais metais bus dar 
brangiau!”
yBemvyno miestelyj žeme pigi, 
tai žmones perkasi kas šešis lo
tus kas daugiau, ir užveda sau 
daržus. Tiems daržams nuola
tos laistyti jie išvarto ja daug 
vandens, vasaros melu lieja vau 
denį dienų ir naktį, o kas tur 
namus ant devynių lubų, tai na
mie vandens ndtur. Admini

stracija, matyt, nemoka ar ne- 
Į nor vandens “mytorių” skaityt, 
taigi ir verčia žmones mokėt 
baisius mokesčius už vandenį, 
kurį kas kitas išeikvoja. Pa
vyzdžiui, mano trioba yra 56X 
22 didumo, juose gyvena viso

metus tik 36 dol., o už vande
nį man rokuoja 40 dolerių!—

Berwyno Gyventojas.

KENOSHA. WIS.

Lapkričio 16 dienų čia turė-

DR. F. 0. CARTER
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas
Atitaiso žvairas Akis

Kurtumas ir užimąs galvoje.
Slogos yra viena didžiausių kur

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vietą nuo no-’ 
sies ir gerklės iki euehstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
chstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausį ir suvirpintų ausies Bubnelį o- 
re vilnimis. Šitos vilnis atsimuša į 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, 
tai nėra oro spaudimo lygsvaros ir 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 
įspaustas ir todėl negali virpėti 
lengvuose atsekimuose balso vil
nims užgavus jį, arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalies už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
tėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. šita kliūtis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

Užimąs glavoje ir ausyse.
šitas užimąs būva visokis — gie

da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
tt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patėmijamu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir gabaus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkurtinias bus pilnas. Ali

ejinis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus. šitas visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš
kai, bet daugelyje atsitikimų jis už
eina trumpu laiku po smarkiam per
šalimui. Stoginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi anksčiau ar vėliau, go
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Vaikų Adenoidai.
Adenoidai yra labai paprasta vai

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurutmo ir bėgimo iš ausų. Tat 
yra priežastis augimo giliai nosyj. 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimai turi būti išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Carter išima 
adenoidus.

prakalbos. Nuvykau ir aš ko
munistiškų kalbėtojų pasiklau
syti. Buvo garsinta, kad pra
kalbos prasidės kaip 1:30 v. po 
pietų.

Nužymėtu laiku susirinko 
apie trįs tuzinai klausytojų. Bet 
kalbėtojo nėra. Tada vienas 
rengėjų praneša, kad ‘‘kalbė
tojas pribus ant trijų valandų 
po pietų.” Norėjusieji išgirsti 
komunistų prakalbas laukė,’ o 
kiti išvaikščiojo kas sau. Tik 
urnai pasigirsta balsas: “'Štai 

vienas socialistas! Tai musų 
kalbėtojas rasi bus areštuotas”.. 
Girdi, “didžiausi musų priešai 
—tai tie socialistai!” Nuste
bau. Misliju, kame gi čia da
lykas? Tik vėliau dasiprote- 
jau, kad lai taikyta į mane. Ma

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

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

So. Boston, Mase.—Lietuvos 
Bonų IždafĮ, esąs Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendrovės glo
boj, skelbia, kad iki lapkričio 
15 dienai Amerikos lietuviai esu 
išpirkę Lietuvos Bonų viso tik 
už $7,600. Ta bendrovė apsi
ėmė parduoti jų šioje šalyj 
1 milijonų dolerių.

Iš Argentinos 
Padangės.

uz

Kam od oro Rivadavia, Chu- 
but.—Šis miestelis randasi la
bai puikioj vietoj—tarp kalnų 
ir patraukiančių pakalnių. Čia 
nėra jokių kitų išdirbysčių, 
apart kerosino kasyklų. Ka

syklose dirba apie 3,(MM) įvairių 
tautų darbininkų. Jų tarpe ra n 
dasi apie 25 lietuviai.

Visi huną linksmus, taigi, ir musų krau
tuvėj neprastas išpardavimas visokios pu
šies žieminių aprėdalų, laimiausiai overkotų 
ir žieminių siutų, nes mes turim partrau
kę didelį skaitlių naujų overkotų ir žiemi

nių siutų. Naujausi audimai i!r pasiūti po 
naujausa mada, labai gražini pritinka kiek 
vienam, jaunam ir senesniam. Taigi, ku
rie norite gauti šiitų žieminį siutų ariba over 
kotų ir naujos mados, atsilankykite 
sų krautuvę Padekavones Dienoj, o 
tysite, kad musų krautuvėj randasi
aprėdalai, nauji ir geresni ir daug pigesni 
negu kitose krautuvėse. Mes priimame ir Li 
berty Bonsus pilna verte.

| UVU-

pama-
visoki

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car
ter turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panaudojo šimtuose atsiti
kimų. Jis ncehloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil
nu užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
šito tiesiomis akimis kaip ir kiek
vienas. žvairos akįs yra pažemi
nai! negalė j Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

Migdalinės gilės (tonsilai).
Išimama ir išgydoma specialiu 

budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia jūsų akims, ar gal 
jos yra žvairos? čia yra jūsų pro
ga!

Chicagos dr-as (tarter turi išdir
bęs sau vardą visoj šalyj kaipo akių 
specialistas.

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjimo kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Tarpina- 
mąjį lengvą gydymo būdą ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

DR. F. o. carter;
Iškaba besisukančios šviesos

120 So. State St. Chicago, Illinois
Vienos duris į šiaurę nuo Fair krautuvės.

Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos,'gydymo, 
pasilsio ir X-Ray examinavimo kambarys. Valandos 9 iŠ 

ryto, 6 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Severa’s
Gothard Oil

(Severos GothardiŠką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau
dėjimams priešas. Jis rekomen
duojamas nuo rhoumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 50 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 10WA

Telefonas Pulltnan 856.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

10657 Michigan Avė., Roseland.
Valandos: 9 iki 9 vakare. •

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
'Iciėtonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek, Yards 723.

lonijų nevertėtų ir kalbėti, jei
gu nebūtų nuotikių, kurie turi 
šiokios-tokios reikšmės darbi
ninkų judėjime.

Pereitų metų pas mus atvyko 
tūlas Jonas Grižas. Jis labai 
išdidžiai atsinešdavo į kitus lie
tuvius ir gyrėsi esųs pirmos rų- 
šies kalvis. Apie priklausymų 
prie draugijų jis ir klausyti ne
norėjo. Iš laikraščių juokėsi ir 
jų neskaitė.

Bet štai rugsėjo 14 d. kilo 
streikas ir musų Grižas pasiro
dė pilnoj savo šviesumoj. Jis 
spiovė į visus ir viskų ir nuėjo 
dirbti streiklaužiu. Reikia pa
sakyti, kad Grižas yra viengun
gis ir prieš streikų uždirbdavo 
6 pesus 90 centų dienai. Tuo 
metu kili lietuviai, turintįs po 
keletu vaikų, uždirbdavo tik 4 
liesus 50c., vienok kilus streikui 
tuoj metė darbų. Maža to. Pe- 
trolifero Darbo Federacija pa
siūlė Grižui užlaikymų, kad jis 
tik neardytų streiko. Bet pas 
išdidųjį Jonų, matoma, buvo 
savo išrokavimų, Jis numojo 
ranka į Federacijos pasiūlymus 
ir vyko streiklaužianti. Kapi
talistams tatai labai patiko. Jie 
aprengė Jonų policisto drabu
žiais ir davė jam ginklų, kad 
apsiginus nuo streikininkų. Ir 
Grižas tur-bnt jau buvo bepra
dedąs svajot apie didelius urė- į 
dus. l^fanė, 
talistai atsimokės jam.

Tečiaus streikininkai nesnau-
(1Č. Jie pasiryžo atsilyginti su m ,
savo judesiais. Kartų jie uz-
klupo Grižų ir gerokai jį ap- Laisves Bondsus 
stumdė. Tąsyk darbdaviai pa- $50, $100, $500, ir $1,006.

palinksmėjo. Bet tos saulėtos 
dienos jam neilgai tęsėsi.

Prabėgo 30 dienų ir kompa
nija turėjo nusileisti. Darbiniu 
kai laimėjo streikų. Tada streik 
laužiams prasidėjo karščiausios 
dienos. Įtūžę darbininkai ėmė 
juos vaisanti plyjomlis, akme
nimis ir pagaliais. Viso streik
laužių buvo 16 ir ne vienas ne- 
iŠsisuko nuo tos pirties. Jonui 
ir-gi gerokai įkrėtė kailiu. Jo 
drabužiai liko sudraskyti ir 
akysna pastatyta mėlynos lek- 
tarnos. šoko j is šian, šoko ten, 
bet niekur pagelbos negavo. 
Kompanijos valdininkai atsigrę
žė nuo jo.

Po tos pirties streiklaužiams 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik užsimesti ant kupros 
savo rakandus ir dumti per kai 
nūs j ieškoti sau laimės kitur. I 

Keli metai atgal Petrolifcro 
dirbtuvėse darbininkai buvo ver 
čiami dirbti 12 ir 13 vai.. die
noj. Jie gaudavo tik, viduti
niškai imant, 2 pesų 75 centus 
dienai. Gi šiandien dirbama 

tik 8 valandas ir mokama be
veik dvigubai tiek. Ir vis tai 
pasidėkojant darbininkų kovai.

Tegyvuoja viso pasaulio dar
bo žmonių solidarumas!

— Argentinos Pelėda.

, vargšas, kad kapi-jį 
mokės iam. -

PAUL P. PILKIS
729 West 18th Street 

Chicago, Illinois

r

Copyright 1918 Kart Schaffncr & Mare

GREITA PAGHIZBA
Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbiuio, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EZPELI.ERI
(i Draugų Reikale”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
’ Yra tik vienas Paiu-Ezpelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 

mm vaizbaženkliu

' įį|a ANOHOR (Įdaras)
Jeigu ajit pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir ius tykio 

naimkite. Visos* aptiskoss po 85c. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
r ,  F, AQ,,KICHTUJR * GQ« 326-330 Broadvvay, New York

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 1 vai. 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė. 
■■■■MHaBaasssaMianaBasHB

i S. D. LACHAWICZ ! 
i Lietuvys Graborius ■ 
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. 'Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. i
2314 W. 23 Place, Chicago, I1L 

Tel. Canal 2199. j

KLAIDŲ ATITAISIMAS.

; “Naujienų” nr. 269-me ant šeš 
i to puslapio tilpo mano straips
nis antgalviu: “Angliakasių 

‘streikas,” kuriame tečiaus yra 
įsiskverbusi nemaloni klaida. 

Penktamp paragrafe sakoma: 
“Bet juk po paskelbimo musų 
reikalavimų mes dar dirbame 
tris savaites.” Turi būt: virš 
mėnesio laiko, čia pat vėl sa
koma: Pirma deryba įvyko spa 
lių 9 dienų Philadelphijoj, an
tra—spalių 25 Buffalo, N. Y., 
Turė būt: Pirma deryba įvyko 
rugsėjo 25 dienų Buffalo, N. Y.j 
antra—spalių 9 Philadelphijoj.

— Laisvės Mylėtojas.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj 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 pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krūtine. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksi* 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radgjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

i SALUTARAS
’ CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prdf.

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

pa- 
ge- 
to-

m.
-----

VIENATINIS M0UITBU0TA8 RUSAS APTIBKORIUl ANT BRIDGKPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai auka* rimuoM aoo ZS.00 tr ao- 
.4,. gUlau. Sidabro rtaauaaa n«* 11.00 tr

!islįsr\ surMiaa. Pritaikaaaa akiniu, aidrk*
Atminkit: Gaivoa lopijiaaaa, nerviiku- 

»kaud«jimaa, atrilklrnaa ir 
tt. rra valaiaia įvairių liarc kurioa a»> 
U būti praialintoa garų akinių pribaky- 

// 4 ■«. lityrimaa uMykų. jot parlti ar
K JfL/h U lA'įi / akauda akia Jai j<ia raudonoa, jai gal-

] 1 V blogai MSBtal, jai ak ja aup-
a | ’ /ĮyyVĮ *ta, nat*ak ilgiau, • jiaikok pagalbai

v/ aptiekoj, kur kiakrianaaa prilaikoma a-
kiniai uftdyk*. Atmink, kad naa ko** 

c U nam *Tar*ntuojam akiai* kr Makvia.
k Jį* VI**"*.H nam gerai priraakamu

S. M. MESIROJTF, ZEkapertaa Optikas.
Jai jųa aergate ir reikalaujate patarimo arba vaiatų, ateikit paa mane. Al buvau ap- 
Hekoriua Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj li metų. Ai duodu patariamu DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiui nuilkua vaiatua. Ai rekomenduoju tik GURUS daktaunu. Ai aau 
oraugaa įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GjAUK MUSŲ KAINAS
and Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.

CARR BROS. WRECKING CO.,
3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
Rr I Paino 2221 So. Kedzie Avenue.
Ml . If dll d III Vai. !3; 7 9 po piety

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 vynai užtikrinama.

TIKROS PREKfiS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

Vįlliam KIaes Institute, 
Dep. 85, ., ,. Milyvaukee, WJs*

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

Tel. Drexel 2880.
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rių suvaldyti, bet dar areš
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Reakcijos užsigeidimas 
pagelba tokios savavalios, 
pagelba tokių priemonių ko 
voti su darbininkų judėji 
mu» negali prie nieko gera 
atvesti. — A. L.

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

Užsisakomoji Kaina: .
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija ......................
Savaitei ................   12
Mėnesiui .......................   00

Suvienytose Valstijose, ae Chicago), 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........................
Pusei metą ................Z.........
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.'

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

85.00
3.00 
1.65 
1.25

.65

87.00 
4.00 
3 00

Reakcijos 
karžygiai.

dedasiŠiandie šioje šaly 
tokių dalykų, kokių kadaise 
dėjosi Rusijoj; jeigu ne dar 
aršesnių. ’

Kaip kadaise, po rusų-ja
ponų karės, carų viešpati
joj’ pirmiems laisvės spin
duliams blikstelėjus, ant tų 
pėdų ėmė organizuoties, vai 
džios padėdami, įvairus juo
dieji gaivalai kramolai nai
kinti ir virpančiam caro sos
tui gelbėti, taip^ šiandie čia 
visokie reakciniai gaivalai 
orjganfouojąsi maždaug to

kiam pat tikslui — industri
jos ir socialio gyvenimo vie
špačių sostams gelbėti, ka
pitalo neapribotai galiai iš
laikyti.

Viena tokių reakcinių or
ganizacijų yra tai taip vadi
namieji Amerikiečh/ Legi- 

jonai. Jie organizuojami 
visur, visoj Amerikoj, nuo 
Kanados lig Meksikos pa
kraščių ir nuo Atlantiko iki 
Ramiojo vandenyno.

Tie amerikiečių legijonai 
vadovaujami visokios rų- 
šies buvusiųjų karininkų, 
žygiavusių už balos ir nežy
giavusių, uosčiusių parako 
durnų ir neuosčiusių. Legio
nų nariai verbuojami irgi iš 
buvusių kareivių. Vadinasi, 
organizacija turi pilnai ka
reiviškos armijos pobūdį — 
armijos kovai su naminiu 
kapitalizmo priešu: su stip
rėjančiu darbininkų judėji
mu.

Amerikiečių legijonai,nors 
jie nesenai dar ėmė organi
zuoties ir veikti, iki šiol bet
gi atliko jau ne maža karės 
žygių. Apie tuos žygius lai
kraščių skaitytojai beveik 
kasdien šį tą girdi. Čia le- 
gijonieriai padare užpuoli
mų ant darbininkų susirin
kimo; kai ką sumušė, kai ką 
sukaneveikė. čia jie pada
rę “raidą” ont “raudonųjų”; 
čia vėl surengė pogromų dar 
bininkų organizacijos rašti
nėj; ten vėl pogroiųą darbi
ninkiškų laikraščių redakci
joj (pav. Union Record, 
Seattlė’j, The World, Oak- 
lande, etc.).

Ir kada legionieriai ren
gia pogromus, daužydami 
ramiai susirinkusius apie sa 
vo reikalus pasikalbėti’ ar 
kalbėtojų pasiklausyti, žmo
nes, tai policija ne tik nesi
stengia mušeikų Jegijonie

Ar žinot, kas atsitiko su Šiau
lių gimnazijos mokiniais? Rug 
sėjo 29 dienų vokiečiai, ku
riems senai reikėjo išsinėšinti 
iš Lietuvos, pareikalavo, kad 
jiems butų užleisti gimnazijos 
rūmai. BuVų tekę sustabdyti 
keturių Šimtų vaikų mokslas 
ir reikalavimo neišpildyta. Tuo 
mot vokiečiai patys įsilaužė vi
dun, išmetė suolus ir prie durų 
pastatė sargybų. Ant rytojaus 
mokintis subėgę vaikai vis tik 
suėjo vidun ir nesidavė išmesti, 
nors varomi kareivių, mušami 
ir stumdomi vokiečių “ritmei
sterio?*

Kuomet “ri t meisteris” vaikų 
neįveikęs pasitraukė, geruoju 
išėjo vaikų prašomi ir vokiečių 
kareiviai. Bet “ritmeisterio” 
išeita laukan pasikviesti tokių 
pat budelių, kaip jis pats buvo. 
Grįžo atgal su žandarais ir afi- 
cieriais ir puolė mesti vaikus 
laukan, t

Ir čia ištiko kova. Kova v 
k u, kurie žmonėmis pasijuto su 
suaugusiais vyrais, kurie gyvu
liais virto. Vaikai sutiko už
puolikus rankomis gyvoD sie
non susinėrę. Kuomet vokie
čiai ėmė juos kumščiais mušti, 
gynėsi kumščiais ir nagais, 
kuomet vokiečiai stvėrėsi dur
tuvų, vaikai gynėsi nuo peilių 
kų nftsilverdami. Pavergusių,

stojo sveiki ir nesuvargę ir kuo 
niet priešakinės eilės kovėsi, už-

šamus berniukus gynė mergai
tės, nesibijodamos plieno bude
lių rankoj. Laukan išvilkt; pip 
kiniai atgal grįžo užpakalinė
mis durimis ir vėl kovėsi. Iš
stumti iš rūmų laukan, stvė
rėsi akmenų ir svaidė užpuoli
kus. Trisdešimt berniukų ir 

mergaičių sužeista peiliais, be
veik nė vieno neliko nesužeisto. 
Dvylikos—šešiolikos metų vai
kai iki paskutinės gynė savo 
mokslų, savo teisę mokintis. 
Gal patys aiškiai nesumanyda
mi, bet jie gynė šviesių, laisvų 
kultūringų Lietuvos ateitį.

Supraskim mes, suaugusieji, 
tragingų ir kartu kilnių Šiaulių 
atsitikimų reikšmę. Vėl žodžiais 
kovoti ir popierio perkūnais 
svaidyti vokiečių budelių gal
von, kaip tai daro “Lietuva?” 
Bergždžias darbas. Jeigu kiek
vienas ištartas skundas ne dau
giau, kaip uodas svertų, tai ir 
tuomet okupantų sprandai se
nai butų nutrukę nuo jų galvos. 
Bet žodžiais negalima gintis 

ten, kur priešas stovi plieno 
durtuvų atkišęs. Šiaulių vaikai 
tai suprato. Nuo žemės vos 

paaugę berniukai, lepios mer
gaitės išdrįso stoti prieš vaka
rų barbarus ir patys ginti savo 
mokyklų—nepriklausomos Lie
tuvos mokyklų. O kų darė ne
priklausomos Lietuvos komen
dantas? Jis tylėjo. O kų darė 
nepriklausomos Lietuvos vyriau 
sybė? Ji protestų rašė, ir daug 
su musų visuomene gušeiojo ir 
aimanavo.

Vis tiek, kaip pasaulis įver
tins kruvinų vokiečių-žvėrių 
darbų, gėda ir atsakomybe už 
vaikų kraujų Šiauliuose pirmoj 
eilėj puls ant musų pačių, ant 
Lietuvos. demokratijos, jeigu 
kerštas neuždegs kovos ugnies 
numyse, jeigu ncpascksini vai
kų pavyzdžio.
. Supraskim pagalios, kad tos 
gaujos, kurios susimetė išilgai 
gelžkelio iš Tauragės Mintau
jon ne tik moka piešti, vagi
liauti, vaikus žudyjj, mindžioti 
mus purvinomis kojomis, bet 
jos gresia suminti purvynan 
musų laisvės, demokratybės ir 
gerovės siekimus. Kas yra tos 
Dibičo ar kolčakų gaujos, kurių 
Žemaičiuose darosi vis tirščiau?

Tai valkatų būriai, pasamdyti 
vokiečių kapitalo, kuriems mar
kė atstoja garbės vėliavų. Juos 
sutraukė Lietuvon vokiečių ka
pitalistai, moka jiems algas, 
duoda ginklus, ruošiasi su jais 
užgrobti Rusiją ir padaryti iš 
jos kolonijų vokiečių pramonei, 
Čia susibūrė caro gadynės lie
kanos, visokie dvarininkai, ku
nigaikščiai, generolai, aficic- 
riai, biurokratai, kuriuos Rusi
jos revoliucija smarkiai suliesi- 
ho, bet neatėmė noro atgauti 
dvarus, dideles algas, ir tų vieš
pataujamųjų gyvenime vietų, 
kuri leisdavo darbo žmonėmis 
arti ir akėti. į

Jei nugalėtų Rusijos proleta
riatų, žinokime, kad pirm to 
jie turėtų sumindžioti Lietuvos 
demokratijų ir vergijos jungu 
pamainyti Lietuvos darbininkų 
siekimų laisvės ir geresnės atei
ties. Kolčakai ir pas mus rem
tų dvarininkus prieš darbinin
kus ir sustiprintų Lietuvoj tur
tingųjų viešpatavimų.

Ir jeigu nesiruošim kovon, 
ginkluoton kovon, labai greitu 
laiku vokiečiai kolčakų kaily 
pamėgins išmesti visų Lietuvos 
liaudį laukan iš besitvarkančio 
pas mus naujo gyvenimo, kaip 
jie išmetė vaikus mokinius iš 
mokyklos rūmų. Tiktai su 
ginklu rankose mes alsi t urėsim 
prieš juos! Tiktai su ginklu 
rankose mes išvysime juos iš 
Lietuvos!

[“Socialdemokratas”].

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filecl with thc post- 
master at Chicago, III. Nov. 25, 1919 
as rctjuircd by thc act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
I

Londonas.—[Karės meto pa
tvarkymai pasiliksiu]. Nežiū
rint progresyvių atstovų protes
to, Atstovų Bute liko antru kar
tu priimta bilius, sulyg kurio 
karės meto patvarkymai pasi
eksiu galioj ištisus metus po 
formalio laikos įgyvendinimo. 
Taiką skaitysis padaryta tada, 
kuomet trįs didžiosios talkinin
kių valstijos ratifikuos sutartį. 
Arthur Henderson, naujai iš
rinktas Darbo Partijos atsto

vas, griežtai smerkė tų valdžios 
užsimojimų ant žmonių laisvės, i 
Gi pulkininkas Wedgfwood sta-: 
čiai pareiškė, kad tie įstatymai | 
kreipiama į darbininkų judėji- i 
mų. Esu jų pagelba valdžia 

'nori slopinti streikus.
Karė, kuri nėra karė.

Niekas negali pateisinti val
džios politikos link Sovietų Ru
sijos. Ji siunčia kareivių ir lai
vynų, kad sunaikinus respubli
kų, bet tuo pačiu metu nedrįsta 
skelbti karės. Kas dienų atei
na žinių, kurios rodo sovietų 
valdžios tvirtumų, nežiūrint to, 
ar tatai mums patinka ar ne. 
Goode’o straipsniai “Manches- 
ter Guardiane” patvirtina tų 
faktų. Lyginai tokioj pat pa
kraipoj rašė seniau Arthur Ran 
some. Tokios jau nuomonės 
laikosi ir žinomas Amerikos žur 
nalistas, Isaac Don Levine. '

Jie nėra bolšęvizmo rėmėjai, 
kas priduoda jų ludijimams 
dar daugiau svarbos. Kas die
nų Lloyd George’ui darosi sun
kiau ginti savo politiku ir aiš- 
kinties, kode! jis nepriėmė ir 
nepriima bolševikų pasiūlytų 
per p. Bullittų taikų.

Persikeitimas kabineto susta
to nieku bildu negali pateisinti 
Lloyd Georgc’o ir ChurchilFo, 
kurie veda prieš Rusiją tokių 
karę, koki buvo vedama vidur- 
tųnžiuose.

Angliakasiai atsišaukia | 
žmones.

Anglia'kaisųį judėjimas dėlei 
kasyklų nacionalizavimo nūdien 
didėja. Angliakasiai tviijtinn, 

jogei nebuvo mažiausio reikalo 
pakelti kainas ant anglių; esą 
reikalinga sustabdyti anglių iš
vežimą. Jie sako, kad pastarai 
siais penkiais metais pragyve
nimas pabrango 128 nuoš. Gi 
algos toli gražu nepakelta ligi 
to laipsnio, kad ata'tikus bran- 
gymetį. Nurodoma ir į tų fak
tų, kad pastaraisiais penkiais

mestais kasyklų savininkai turė
jo 1G0 milionų svarų sterlingų, 
gryno pelno, kuomet jie buvo 
investavę j tų pramonę tik 135 
milionus svarų sterlingų.

Manoma, kad profesinių są
jungų kongresas įvyks ne aukš
čiau gruodžio menesio, kadan
gi šiuo tarpu kai-kurie parla
mentarinio komiteto nariai ran 
dasi Amerikoj. Kongresas svar 
slys brangyiųeties ir kasyklų 

nacionalizavimo klausimus.

BALKANAI.
Paryžius.—[“Kairieji” kaimie 

čiai laimėjo]. Demetrius Pour- 
naras, grekų Socialistų Partijos 
veteranas, rašo laikrašityj “Le 
Populaire” apie socializmo atei
tį Balkanų šalyse. Pastarai
siais metais socializmas pradė
jo sparčiai platinties Balkanuo
se, o ypač Bulgarijoj. Karės 

! metu bulgarų socialistai skilo 
į dvi partijas, kurios maž-daug 
atatinka rusių “bolševikus” ir 
“menševikus.”

Tuo pačiu metu kaimiečiai 
įkūrė savo partiją, kuri atsto
vauja jų reikalus. Vėliausieji 
rinkimai davė sekamų pasek
mių: “kairieji” kaimiečiai iš
rinko 72 aitstovu; dešinieji, 13; 
komunistai, 47; socialistai, 39; 
demokratai, 28; tautininkai, 19; 
progresistai, 8; liberalai, 8; 
Stambulovo sekėjai, 2.

Kaip matyti, kairieji turi di
dumą parlamente ir gali bile va
landą nuversti koalicijos mini
steriją. Tie rinkimai padarė 
didelės įtekmės į Serbiją, Ru
muniją ir Grckiją. Vėl prade
dama kalbėti apie Balkono pu- 
siausalio valstijų federacijų, ku
rioj butų galima jungti daiktan 
darbininkų klasės jėgas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas.—[Helen Keller 

apie Rusijos blokadų]. Helen 
Keller, nebylė ir neregė, krei
piasi j Amerikos žmones, kad 
jie protestuotų prieš Antantės 
nežmoniškų blokadų. Savo 
atsišaukimų ji parašė laiško for
moj, kuris buvo perskaitytas 
Madison Sųuare Gardeno masi
niame susirinkime, lapkričio 9 
d. Tarp kita ko, Helen Keller 
savo laiške sako:

“Talkininkių salįs, kurios pa
laiko tų blokadų,1 nusideda prieš 
kiekvienų teisybės dėsnį... 
kiekvienų civilizacijos principų, 
Musų valdžios... veda karę 
prieš Rusijos žmones iš pasa
lų, vardan melagingos demo
kratijos ir pagelba netesioginio 
ginklo, blokados pavidale...

“Vardan laisvės ar vardan 
Uranijos siunčiama Amerikos 

kareiviai ir ginklai ton šalin, 
kuri nepadarė mums nieko 
blogo? Vardan kokio principo 
einama sykiu su kai-kuriais Eu 
įropos mjli tarifais, kad slopi
nus kitos šalies demokratijų? 
Ar itai žmoniška sulaikyti mai
stų ir kitas reikmenis nuo mi
lionų žmonių, kurie prašo ne 
pagelbos, o vien tik laikos?

“Aš matau prajovų, kurie ro
do, kad Amerikoj krikščionybė 
darosi nelcgalė, žmoniškumas 
aiškinama išdavyste, teisybės 
skelbėjai apšaukiama neištiki
mais. Jeigu mes varžome ki
tų tautų laisvę, mes tuo pačiu 
varžome ir savo laisvę. Tarp 
musų visuomet randasi priešų, 
kuriįe bandys atsiskaityti su mu 
mis taip pat, kaip mes atsiskai
tome su kitomis tautomis.

“Kas pasidarė su musų nepri- 
gulmybc, asmens teisėmis, žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisve? Aš manau, kad tie da
lykai liko išdanginti iš Wasliing 
tono į Maskvų, iš senos vietos 
į naujų, kur nors keli metai at
gal tie dalykai buvo svetimi tam 
miestui.”

JugOrSlavijos valdžia tariasi 
siųsti misijų į Jungtines Val
stijas ištirti komercijinius, fi
nansinius, žemdirbystės ir mok 
slo dalykus, užmegzti artimes
nius ryšius su Jungtinėmis Val
stijomis, taip-pnt. kad išgavus 
iš Amerikos sindikato kreditų, 
gvaran tuoj antį Jugo-Slavijos pi
nigus, ir paskolų pagelbėti išsi
vysimų ir atsistatymų tos ša
lies.

Skaitytoju Balsai
[Ui lireikįttas hlatne skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

NEARDYKITE STREIKININ
KŲ VIENYBES.

20 su viršum mėnesių “Lais
vė” muitiną savo skaitytojus 
revoliucingiausSais straipsniais. 
Tečiaus tie visi jos šukavimai 
neša tik suirutės darbininkų 
tarpan. Pavyzdžiui, kada kilo 
plieno darbininkų streikas, tai 
“Laisvė” kurstė streikininkus 
prieš jų vadus. Tą pačią pozi
ciją ji užėmė ir link streikuo
jančių angliakasių. štai 54 
No. jos editoriale rašoma:

“11 d. lapkričio unijos virši
ninkai streiką atšaukė—išsiun
tinėjo slreikicriams įsakymą 
grįžti prie darbo ir nuolankiai 
pildyti darbdavių šventą valią, 
nes to valdžia reikalauja.”

Aš gyvenu nemažame anglia- 
kasyklų distrikte, kuriame ran 
dasi dešimtis unijos lokalų, bet 

dar neteko girdėti apie tokį 
“įsakymų.” Tai gryniausias 
prasimanymas.

Ar-gi “Laisvė” nesupranta, 
kad tais melagingais skelbimais 
ji neša suirutės darbininkų 
tarpan ir tuo pačiu krikdo 
streiką? >

Draugai streikininkai! laiky
kimės vienybės ir nepaisykime 
visų tų prasimanymų. Šian
dien mes randamos tokioj pa
dėtyj, kad kiekvienas neapgal
votas žingsnis gali turėti liūd
nų pasekmių, šiandie#! niekas 
musų negali išganyti, kaip tik

Kaip gi elgėsi sąjungos bosai? 
Jie ne tik nesiskaitė su Socia
listų Partijos konstitucija, bet 
j)amynė po kojomis ir Sąjungos 
konstituciją, kurią priėmė ir už 
gyrė diduma narių.

Bosai įgijo Sąjungoj ir sekė
jų, kuriems ir-gi da įstatymai 
nerašyta. Kada socialistas ban 
dydavo apginti organizacijos 
reikalus, tai tie netekę pusiau- 
svaros komunistai apšaukdavo 
jį “karštuoliu,” “triukšmadariu” 
ir, tt.

Esant tokiai padėčiai, tie gai
valai visai išsižadėjo socializ
mo principų. Jie liko socializ
mo priešai.

Todėl kuomet socialistai 
džiaugiasi pasiliuosavę nuo tų, 
kurie trukdė jiems dirbti,—jų 
džiaugsmas yra vietoj. Bet ko
kis džiaugsmas gali būti komu
nistams, kurie faktiškai ir pri
sidėjo prie Sąjungos, kad kė
lus joj suirutes? O gal jie “nu
vargo” ir dabar džiaugiasi ga
vę “vakacijų?”

Laisves Mylėtojas.

dolerių. Naturališką gazą var
toja ne vien žibinimui ir maši
nų varymui bet iŠ jo ištraukia 
taipjau ir gazoliną. 1911 m. 
buvo 176 dirbtuvės gazolinui iš 
naturaliŠko gazo traukti, ir iš
traukė jo 7,400,000 galionų, o 
1917 metais buvo jau 886 tokių 
dirbtuvių, kurios iš naturaliŠko 
gazo produkhyo 218,000,000 
galionų gazolino. Ir ta produk
cija kas metai eina didyn. Da
bar gazoliną daugiausiai trau
kia iš naturaliŠko gazo, p kero- 
sinas, iš kurio pirmiau trauk, 
davb gazoliną, gali bUt suvarto
tas kitokiems tikslams.

— Franas Skamarakas.

Argi taip?

“Laisves” No. 50 tūlos Dede- 
lė savo Straipsnyj “Mes ir jie” 
stengiasi sulygini dabartinius 
socialistus su anuometiniais šir 
vydiniais “socialistais.” Bet 
man rodos,,, kaip tik atbulai 
yra. Jog anuometinių Širvydi- 
nių socialistų programas buvo 
beveik toks pat, kaip ir dabar
tinių komunistų. Jie tuomet 
buvo atmetę minimom pro
gramą—reformos, taipgi buvo 
atmetę ir perlainentarizmą; so-, 
cialdemokratus vadindavo bur
žuazijos tarnais ir t. t.

Na, o ar ne tą patį šiandien 
turi 'savo programų komuni
stai? Jeigu Dūdelė man neti
ki, tai patariu jam pavartyt 
“Kovos” numerius už 1908 m., 
ir persitikrinti, kame teisybė. 
Kam gi kraipyt istorijos fak
tus?

Dūdele vartoja tokią kalbą, 
kurią, aš manau, ir gatviniai 
vaikai pasibiauretų; 'taip ir 
skamba: Šunlupei, biaurybės ir 
tam panašiai. Sarmata!

Vidurietis.

Karštuoliai.

-Kada paimi socialistų laikraš- 
į, tai korespondencijų skyriuj, 
uir aprašoma L. S. S. kuopų 
veikimas, dažnai randi tokį pa-

“Dabar, pasišalinus viso
kiems kaijštuolianįs, susirinki
mai bus ramus ir veikimas rim
as” ...

Maž-daug tokia pa't pareiški
mai figūruoja ir komunistų

vartojama “stiprių” žodelių), 
komunistai ir-gi džiaugiasi, 

Tad atsikratę nuo “triukšmada
rių” ir galėsiu ramiai savo dar
bų dirbti. Kuris pusėj teisybe? 
Apie tai aš ir noriu čia kalbėti.

L. S. S. priklauso prie Socia
listų Partijos. Stodama ton 
partijon, ji prižadėjo pildyti par 
tijos konstitucijų ir didumos na 
rių užgirius nutarimus. Tečiaus 
Socialistų Partija pripažino Są
jungai iniciatyvos. Sąjunga ga
lėjo Kuosai kritikuoti. Partijos 
žingsnius. Tik vieno dalyko 
buvo reikalaujama—nemindžio 
Ii po kojomis didumos nutari
mų; ' Tai juk demokratijos 
principai, o socialistai pirmon 
galVon juk turi būti demokra
tai.

Iš Įvairių Sričių.
' Rašo ŠERNAS.

KIENO ILGIAUSIAS 
TAUTINIS HIMNAS?

Žemės tautų himnai nieko 
bendra neturi su jų krašto di
dumui. Ilgiausį liautos himną 
turi mažiausia nepriklausoma 
San Marino respublika. Di
džiausi prieš karę svieto kraš
tai buvo Anglija, kuri su savo 
valdybomis užima su viršum 
trečią žemės dalį, o dabar jos 
valdybos ir kraštai esantis po 
jos globa dar padidės. Antrą 
savo plotais vietą prieš karę 
turėjo užėmus Rusija, bet jų 
tautiniai himnai nepriklauso 
ne tik prie ilgiausių, bet dagi 
nėra nė ilgi. Anglijos himnas 
“God save the king” turi tik 14 
taktų, o carinis rusų himnas 
turi tik 6 taktus; užtat mažos 
tautelės Kolumbijos tautinis 
himnas turi 28 taktus, o Siamo 
jau 66 taktus, kuomet Pietų 
Amerikos rcipublikos Uragua- 
jaus himnas turi 70 taktų. Il
giausias tautos himnas yra ma
žylės, tur būt mažiausios ant 
žemės nepriklausomos San Ma
rino respublikos. Dar ilgesnis 
yra Kinų tautinis himnas, kurį 
reikia giedoti net pusę dienos. 
Lietuvių šios dienos tautinis 
himnas yra nei pcrrlgas nei per- 
Iruinpas. Bet išlikrųjų to lie
tuvių tautinio himno meliodija 
(gaida) yra visai ne lietuvių, o 
i ik vokiečių dainos meliodija. 
Kudirka jam tik žodžius, bet ne 
meliodiją suteikė. Lietuvių 
tautinio himno gaida yra pap
rastos vokiečių dainelės gaida.

hl.A. ■■■

NATURALIŠKAS GAZAS.

Gazo dirbtuvės, kaip ir kito
kios Amerikoj, nuolatos kelia 
gazo kainas. Bet Amerikoj, 
be. gazo rūpinamųjų dirbtuvių, 
yra ir nlturaliŠko gazo, kurį jo 
reikalaujantįs gauna daug pi
giau, negu gazo dirbtuvių rūpi
namąjį Visa nelaimė yra ta
me, kad najturališkas, gamtos 
rūpinamas gazas ne visur yra. 
Bet ten, kur jis yra, žmonės jį 
gauna pigiau, negu dirbtuvių iš 
anglių rūpinamąjį. 1917 me
tais už 1000 kubiškų pūdų na- 
turališko gazo imdavo tik 30 
centų nuo privatiškų žmonių, 
kuomet mašinų varymui dirb
tuvės gaudavo jį dagi už 12 

centų. Miestai turintįs natura- 
liską guzą yra valstijose: New 
York, Pennsylvanija, Ohio, 
West Virginia, Kansas, Oklaho- 
tna ir California. 1917 ynetais 
Ohio valstijoj nalurališku gazu 
naudojosi 872,000 namų, Penn- 
syvanijoj 239,000, Kansaso 
188,000, Ncw Yorko 164,OOz 
Wost Virginijoje 129,000, Ok- 
laliotmoj 95,000 namų. Dirbtu
vėse mašinų varymui naudo
jama dusyk daugiau naturališ- 
ko gazo, negu privatiškiems 
reikalams. Produkcija natura- 
liško gazo šiame šimtmelyj 'kas 
metai kilo, ir padidėjo nuo 
27,000,000 dol. iki 142,000,000

LS.S.Relkalai
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 
House rūmuose, Halsted St. prie 
polk St., ant antrų lubų* ir pra
sidės kaip 10 vai. ryto.

A. Liutkūs,
J. Yuknis,
M. Jurgelionienė.

GARY, IND.

L. S. S. kuopų veikimas.

LSS. 209-ta kuopa sparčiai 
veikia, ir jai sekasi. Žmonių 
pritarimas kuopai didelis. Na
rių irgi turi daug: Huo tarpu 
pilnai užsimokėjusių narių kuo 
poj randasi 46. Todėl yra kam 
veikti. Pav., rugsėjo 28 dieną 
kuopa buvo surengusi puikų pra 
mogų vakarą. Kuopos lošėjai- 
mylėtojai vaidino Br. Vargšo 
dramą “Kryžius.” Žmonių bu
vo pilnutėlė svetainė. Spalių 
26 buvo surengta kitas vakaras, 
lošta to paties autoriaus veika
las “Gadynės Žaizdos.” Gi lap
kričio 8 dieną kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis. Rci 
kia pasakyti, kad d. Grigaičio 
prakalba gariečiams suteikė ne 
maža galvosūkio. Dabar tik ir 
girdisi kalbant: je, Grigaitis vi
sai netoks kalbėtojas, kaip tie 
kiti. Taip suprantamai viską 
aiškina ir taip ilgai kalbėdamas 
nė kario neužsipuole nė ant vie 
no asmens, nė vieno nekoliojo 
—tarytum jų visai nebūtų... 
Girdi, daugiau mums tokių kai-- 
būtoj ų!

Mat iki šiol gariečiai tegirdė
jo tik “komunistiškus” kalbėto
jus. Jie gi visuomet kartoda
vo vieną ir tą pačią litaniją: 
Grigaitis, Naujienos, Keleivis, 
Grigaitis, Grigaitis, Grigaitis... 
Tatai, suprantama, publikai bu 
vo visai įgrisę.

Lapkričio 16 dieną kuopa ir 
vėl buvo surengusi vakarą—ba
lių. Žmonių buvo apie šeši-sep 
tyni šimtai. Tatai rodo, kad 
vietos lietuviai mums pritaria. 
{Tik, draugai, dirbkime visi— 
petys į petį, kaip kad iki šiol 
dirbome. Musų darbas yra ne 
bergždžias.

Kp. Organizatorius.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshail 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*SpinduIiai. phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 
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Prakalbos.
Lapkričio 20 d. Keistučio Pa- 

šclpinis ir Politikos Kliubas su
rengė prakalbas p. B. J. Vau- 
žinskio svetainėj. Kalbėjo Nau
jienų redaktorius d. P. Grigai-

Pirmu atveju aiškino apie 
plieno ir kasyklų darbininkų 

padėtį: jųjų kovą su kapitalis
tais Įr ragino kad kiek galima 
remtų—gelbėtų fstreikuojan-
čius savo draugus darbininkus. 
Nes jų laimėjimas bus ir musų 
laimėjimu. Po to rinkta aukos. 
Surinkta $30.03. Beto pereita
me susirinkime Keistučio Pa- 
šelpinis Kliubas nutarė paau- 

• kauti iš iždo $20.00. Taigi K. 
K. pasidarbavimu suau- 
viso $50.03.
graži auka. Reikėtų,

kauta
Tai 

kad taippat padarytų ir kitos 
Chicagos lietuvių draugijos. Iki 
šiol, kiek man žinoma, streiki
ninkus parėmė Keistučio Kliu
bas ir Jaunų Lietuvių Ameri
koj Tautiškas Kliubas, Bridge-

Antru atveju d. Grigaitis kal
bėjo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Nurodė ką darbininkai 
turi daryti, kad Lietuva butų 
laisva šalis. Gaila, kad čia ma
žai buvo tų, kurie anot tautiš
kų biznierių pasakos, vadinasi 
tautiečiais ir savu laiku bandė 
Morganstęyčio organe apšmeiž
ti kliubą. Čia jie tikrai daug 
butų pasimokinę ir supratę 
kas rūpinasi tauta, o kas tik 
savo bizniu. Dauginus tokių 
prakalbų! — Gvaizdikas.

NORTH SIDE
Nevisai taip.

Rubsiuvįs Naujienų Nr. 273

269 skyriaus susirinkimą lap
kričio 15 d. prasilenkė su tei
sybe. Tenai pasakyta, kad pro 
tokolas nebuvo skaitytas dėlto, 
kad pusmėnęsinis susirinkimas. 
Matomai, Rubsiuvis pasivėlino 
ateiti ir protokolą skaitant ne
girdėjo. Netiktai protokolas 
skaitytas, bet ir visi susirinki-

Salin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunką, 
su kurios pagelba jus galite pasi
daryti sveikus ir stiprius gėrimus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins kiekvieną. Jei norite išsi
gerti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiąi kelis galonus. Pa
kutis, iŠ kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Pašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO. 
1117 N. Paulina St.,

Dept. 252, Chieago, 111.

mo formališkumai buvo atlik
ta taip, kaip ir ant mėnesinio 
susirinkimo. Tai viena; antra, 
“priešingi laisvamaniams pata
ria parinkti aukų kiek kas ga
li. čia ir-gi netiesa: ne nepri- 
tariantįs laisvamaniamš patarė 
aukas rinkti, bet pritariantis, ir 
jie karštai draugus ragino rem 
ti laisvamanių reikalą. Bet pa
tarė aukas parinkti štai driko. 
Del to, kad 269 skyriaus iždas 
susidvdą iš visų narių centų, 
kaip komunistų, socialistų, taip 
laisvamanių ir katalikų. Tode 
ir skiriant auką iš kasos kac 
tuo neįlcidus kįtus narius ir 

buvo patarta parinkti aukų. Kas 
žino, kokiam padėjime randas 
Rubsiuvių Unija dabartiniu lai 
ku, tas taipgi žino, kad ir vie
nybę tarpe narių reikia visais 
prieinamais budais palaikyti. 
Genis dalykas aprašinėti susi
rinkimus, kad tuo budu ir ne
silankančius narius supažindi
nus su tarimais. Bet reikia ra
šyti tai, kas tiesa. Nctiesbs la
bai reikia vengti, ypač šiame 
svarbiame momente,

— Ig. Žilinskas, nut. rašt.

L. S. S. VIII Rajono 
Konferencija.

Nutarė surengti maršrutą 
koncertą.

ir

Pagalios—po ilgų ištisus dve
jus metus tvėrusių tąsynių-ne- 
sutikimų Chicagos lietuvių so
cialistų veikimas įėjo į norma
les vėžes, Galų gale mes pasi- 
liuosavome tų elementų, kurie 
tiek daug blogo, tokios didelės 
negarbės teikė visai musų or
ganizacijai. Praeitą nedėldienį 
mes pirmą kartą—bėgiu pasta
rųjų dviejų metų—susiėjome, 

kad ir vėl pasitarti apie tikrą 
socialistinį darbą. Tai buvo 
LSS. Aštunto Rajono Konferen 
cija. Konferencija, kokios chi- 
eagiečiai senai nebuvo laikę. 
Ji dar kartą parodė, kad socia
lizmo idėja tarpe lietuvių dar
bininkų nėra palaidota, kad mu 
sų socialistinis darbas neveizint 
tų smūgių, kurių jam suteikė 
reakcija, yra nenuslopinamas. 
Jisai auga gilyn ir platyn.

Taip, užvakar įvykusioji LSS. 
VIII Rajono konferencija galu
tinai nutrauko kaukes tiems, 
kurie iki šiol begėdingai .terliojo 
Chicagos lietuvius socialistus ne 
va tikrųjų darbininkų draugų” 
va “tikroje darbininkų draugų” 
cagos lietuvių socialistų judė
jimas yra tokia spėka, prieš ku
rią jie noroms-nenoroms turės 
nusilenkti. Maža to. Šita spė
ka jie taps visiškai sutriuškinti, 
nublokšti j šalį; ten, kur jų tik
roji vieta: pas reakcijos talki
ninkus. Neveizint Stilsonų, An

Siųsk Pinigus į Lietuva 
Gvarantuoju, kad nueis. Siųsk per 

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

Tel. Canal 1678

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turimo geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausj ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis- 
kitę tos geriausios progos, ei* 
kitę 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.
IVRITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halstcd St., Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondus nilna parašyta- C* A TL-4T
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. V A O

J. G. SACKHEIM & CO.
1333 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Šia.

Atneškite frba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
U t aini n kais, Ketvertais 
h Subatomis 9—9

tų buvusių musų organizacijos 
prieplakų /kryžkarės prieš lie
tuvių socialistus^—palyginamai 
trumpu laiku draugai chicagie 
Čiai (ir aplinkinių artymųjų 
miestelių draugai) netik atsi
ėmė savo senąsias pozicijas, bet 
dagi užkariavo naujų.

West Sidėjį, ant 18-tos gat
vės (Chicagoj), Ciccroj, Gary’i 
ir Harvey “'kairieji” musų or
ganizacijos priešai susmuko. 
Tas pats jų laukia ir kitose ko
lonijose. Atnešę didelių musų 
organizacijai nuostolių tie “kan 
rieji” kovotojai dabar nuėjo 
ten, iš kur atėję: pas atžagarei
vius—klerikalus ir kitus.

Komunistiški plunksnalaužiai 
iki šiol pakartotinai stygavo, 
buk “Chicagos rajone” (LSS. 
VIII raj.) telikęs “tiktai vienas 
Naujienų štabas.” Užvakaryk
štė konferencija gi parodė, kad 
tame rajone dabar yra daugiau 
kaip pustrečio šimto pilnai už
simokėjusių narių. Ir visi jie 
—seni LSS. nariai. Konferen
cijoj dalyvavo trįsdešimts sep
tyni delegatai. Kai-kurie tūlų 
kuopų delegatai dėlei susidėju
sių aplinkybių negalėjo atvykti.

Pati konferencija buvo gy
va, turininga ir drauginga.— 
Tokios konferencijos aš nebeat 
simenu”—pareiškė vienas dele
gatų. Ir ne be pamato. Susi
rinkusieji kuopų įgaliotiniai 
mat tarėsi ne apie tai, kaip mu
sų organizaciją padarius “kai
ria” ar “dešiniu,” bet stiprinus 
ją ir kartu visą lietuvių darbi
ninkų judėjimą. Ne organiza
cijos spalva, bet josios turinys, 
socialistinis darbas jiems rū
pėjo. Ir tatai jie atliko, kiek 
galėdami ir nusimanydami.

Visų konferencijos tarimų 
čia nesuminėsiu. Tatai pada
rys Spaudos Komisija ir konfe
rencijos sekretorius, kurių pra
nešimai bus išspausdinti dien- 
raštyj. Suminėsiu tik kelis. 
Pirma, konferencija kaip vienu 
balsu užgyrė Liglaikinio LSS. 
VIII Rajono kuopų Komiteto nu 
tarimą šaukti nepaprastą LSS. 
suvažiavimą Chicagoj. Tuo 
klausimu tapo priimta sekama 
rezoliucija:
“Rezoliucija dėl LSS. nepapra

sto suvažiavimo.
“Kadangi dėl pragaištingo bu 

vusiųjų LSS. viršininkų veiki
mo musų organizacija tapo So
cialistų Partijos suspenduota;

“Kadangi vėliaus ištikusi Lie 
tuvių Socialistų Sąjungoj suįru- 
tė kone visiškai sutrukdė mu
sų organizacijos veikimą; ir

“Kadangi atgavimui LSS. tei 
šių Socialistų Partijoj reikaliit- 
ga umans ir neatidėliojamo vei
kimo, todėl

“Tebūnie nutarta, kad LSS. 
VIII Rajono konferencija, lai
kyta lapkričio 23 dieną M. Mel- 
dažio svetainėj, Cliicalgo, III., 

reiškia savo užgyrimą Liglaiki
nio LSS. VIII Rajono kuopų 
Komiteto tarimui šaukti ūmam 

reikalui LSS. suvažiavimą Chi
cagoj, lapkričio 27, 28 ir 29 dd.”

Taipjau nutarta surengti vi
same LSS. VIII Rajone maršru
tą. Kalbėtoju tarta pakviesti 
Bostono draugų delegatą į LSS. 
suvažiavimą, Keleivio redakto
rių d. St. Michelsoną.

Kad tinkamai pažymėjus ne
paprastąjį LSS. suvažiavimą, 
konferencija nutarė surengti di
delį pramogų vakarą-koncertą, 
kuriame be kita kalbės draugi) 
rytiečių delegatai, dd. St. Michel 
sonas (iš Bostono) ir C. A. Her- 
man (iš Now Yorko). Koncer
tas įvyks ertvioje Hoerbers sve
tainėje, 2131 Blue Island avė. 
(tarp 21 ir 22 gatvių). Kartu 
nutarta surengti delegatams į 
LSS. suvažiavimą draugišką va
karienę- Tiuli House svetainėj.

Baigiant konferenciją vienas 
delegatų (d. Viliniaitis) prisi
minė apie 'teikimą paramos Lie 
tavos Socialdemokratų laikraš
čiui, Socialdemokratui. Ant 
vietos suaukota dvidešimts trįs 
doleriai. Tai jau antru kartu 
draugai chicagicčiai teikia Lie
tuvos draugams paramos. Pir
mą kartą tai buvo padaryta po d.

Grigaičio referato Meldažio 
svetainėj. Ten surinkta 27 dol. 
Dabar—Aštunto Rajono konfe-

rencijoj. Chicagicčius turėtų 
pasekti ir kitose kolonijose gy
venantis draugai socialistai.

Viso LSS. VIII Rajone dabar 
yra vienuolika kuopų, būtent: 
4» 22, 37 81, 137, 138, 158, 174; 
209, 228* ir 234.

Tegul dabar draugai sukrun
ta. Pasiliuosavę nuo vidurinių 
musų organizacijos griovikų 
mes dabar ^alėsim'e niekieno 

netrukdomi kovoti su musų iš
laukiniais priešais. Taigi dar
ban ! — Rep.

Vakarienė, x
LSS. VIII Rajono konferenci

ja nutarė parengti draugišką va
karienę, kad arčiau susipažinti 
su suvažiavusiais į LSS. Suva
žiavimą delegatais. Todėl komis! 
ja šiuo praneša, kad minėta va
karienė įvyks subatoj, lapkričio 
29 d., Hull House svetainėj, Hal- 
sted ir Polk gat., kaip 8 vai. va
kare. Įžanga $1.00 asmeniui. Vi
si draugai, kurie norėsite daly
vauti, privalote pranešti Rengi
mo Komisijai asmeniškai arba 
laišku antrašu: A. Ilypkevičia 
1739 S. Hals/ted St., kartu užsi
mokėdami įžangą Tai padaryti 
reikia nevėliau kaip 28 d. lap
kričio, 3 vai. po pietų,

Kviečia visus dalyvauti
Komitetai.

LIETUVĖMS MOTERIMS 
ŽINOTINA.

Anglų kalbos lekcijos bus duo
damos Holden Šchool (31ma gt. 
ir Loomis st. Pirma lekcija įvyks 
utarninkc, lapkričio 25 d.t 2 vai. 
po piet. Moterįs, kurios gyvena 
toje apiclinkėje, prašomos pasi
naudoti šia proga. Vaikus gali
ma su savim pasiimti.

Marė Jurgelionis.

Lietuvių verteivių susirinkimas.
Praeitą pėtnyčios vakarą, lap 

kričio 21, Mildos svetainėj įvy
ko metinis susirinkimas Liber
ty lumd and Invcstment korpo
racijos dalininkių, Susirinki
mas įvyko Mildos svetainėj. 
Aptarus einamuosius reikalus 
tapo išrinkta valdyba—direkto
riai. Visi išrinkti tie patįs se
nieji valdybos nariai, būtent: 
Juozas Skindcris, J. J. Lipskis, 
J. Sinkus, G. Mickevičius, M. 
Rozenskis, A. Visbaras, ir. J.

Zakeris.
Taipjau nutarta padidinti kor 

poracijos turtą: nuo 100,000 aht 
200,000 dolerių. — Buvęs.

Piktadariams rugiapjūtė
Chicagai stoka anglių. Nakti

mis kai kurios gatvės yra tam
sios tamsutėlės. Bet užtai labai 
parankios įvairios rųšies pikta
dariams. Pavyzdžiui, vakar nak
tį automobilių vagiliai pasida
vė net 28 automobiilus ir atliko 
32 “pasekmingu užpuolimu”. 
Dagi ir pats majoras Thomp
son turėjęs nukentėti: piktada
riai nuvažiavę jo naują nauju
tėlį lemoziną.

Pabėgo banko perdėtinis.
Andais nežinia kur nušapo 

Standard Trnst and Savings ban 
ko vice-prezidentas, James M. 
Milės. Kartu su juo, sako, dingo 
apie šimtas tūkstančių dolerių. 
Nepasigenda savo brangenybių.

Vienas Yello^v Taxicab kom
panijos šoferis užvakar naktį tu
rėjo keistų pasažierių. Jisai pa
siėmęs juos prie.Blackston ote
lio ir nuvežęs į geležinkelio sto
tį. Grįždamas atgal automobilinį 
jis pastebėjo rišulį. Pasirodė, 
kad tai yra įvairus brangakme- 
nįs. Jų vertė siekianti net 60,000 
dolerių. Bet brangakmenų savi
ninkas dar vis neatsiliepia.

Mėtysią iš butų janitorius.
Namų savininkai spiriasi. Jie 

netik kad nenori savo darbinin
kų reikalavimus išpildyti, bet 
dar tariasi paskelbti jiems “mir
tiną kovą”. Esą, jeigu janiloriai 
nenusileis, jeigu jie nepriims na
mų savininkų pasiūlymą ir su
streikuos, tai namų savininkai iš 
mes juos iš butų.

Šito gąsdinimo tečiaus, janito
riai nė,nepaisą. — Gerai, tegul 
jie pabando! '— sako janitoriai. 
Bet tuo jie tikrai mus neprivers 
dirbti už dabartines algas. Mes 
streikuosime.

Suv. ^alstijiį Visotinasai 
Chirurgas Išleidžia Praser- 

gejima Oel Influenzos
DEVYNI ŠIMTAI SUSIRGIMŲ PRANEŠTA SUV. 

VALSTIJŲ SVEIKATOS TARNIJAI.
Visuotinasis Chirurgas Blue išleidžia prasergėjimą žmonėms, kad 

tinkamai apsisaugotų.
Dr. Robert Blue visuotinasis 

Suv. Valstijų viešosios sveikatos 
tarnijos chirurgas, reikalauja, kad 
visuomenė Ir valdžios apsisaugotų 
nuo atsikartojančios šį rudenį in
fluenzos epidemijos. Savo užreiš- 
kime Išleistame pereitą savaitę, jis 
sako, kad geriausias būdas pasitikti 
Šitą padėjimą yra išreikštas žodžiu 
Mprisirengtis” “ir DABAR ^ra laikas 
prisirengti“, pridūrė visuotinasis 
chirurgas.

Dr. Otto Geier iš Cincinnati, Ame
rikos Medikų Draugijos sekretorius, 
sako, “Jei tikitės išlaikyti savo svei
katą šį rudenį, tai pataisykite savo 
fizinį stovį ir kiek galėdami saugo
kitės užsikrėtimo, Influenza vėl už
klups mus ir nuostolių didumas pri
klausys nuo to, kaip gerai mes bu
sime prisirengę. Akyvaizdoje šitos 
tikrumos, kad mums parsieis kovoti 
•su influenza ši rudeni mes visai esa
me neprisirengę prie to“.

Gydytojai sutinka su tuo, kad ap- 
saugojamosios priemonės yra reika
lingesnės negu kuomet nors pir
miau. Paslaptis apsisaugojimo nuo 
infftinezos yra tame, kad reikia ne
leisti antkričiui apsisėsti ir vysty
ta alsavimo organuose —• burnoj, no 
syj. greklėj. Labiausiai reikia sau
gotis nuo persišaldymo, kadangi peri 
sišaldymas susilpnina pasipriešinu* nuo Influenzos.

.Tanitorių streikas galbūt pra
siusiąs apie sekpnio menesio

Ką jis darys su—Stokjardais?
Ką darys sveikatingumo ko

misionicrius John Dil Robert- 
son? O ką nors jis turįs daryt. 
Cliicagoj esą stokjardai ir jie, 
dieve neduok, taip dvokia... Rot 
ką tu, žmogus, padarysi: dvo
kas tai ne durnai. Jo neužma- 
tysi. Tik jei turi gerą uoslę— 
suprasi, kad tai stok jardų dar
bas. Bet to negana. Uoslė ir 
j oš gerumas ar blogumas yra 
vienas dalykas^ o sveikatingu
mo komisionieriaus užduotis— 
kitas. Būtent ką pirmiau paša
linti iš Chicagos: stok jardus ar 
jų nemalonųjį dvoką? Ta už
duotis urnai turinti būt išrišta, 
taip kaip kad tapo išrištas “du
rnų klausti mas.”

127 nursės metė darbą.
Ir nursės nutarė mesti darbą. 

Mat, miesto valdininkai atsisa
kė padidinti joms algas. 127 nur 
sės, jau mete darbą. Jas pasek
ti žada ir—visos kilos. .Sveikatin
gumo komisionicrius Roberst- 
son didžiai susirūpinęs. Jis ža
dąs daryti visa, idant valdinin
kus palenkus.

Visiems Naujienų Ben 
dreves Dalininkams.

mą influenzos antkrieiui. Nei vie
nam nereikia leisti kvėpuoti i burną 
nes šitokiu budu dažirai perduoda
ma antkritis. Galiaus reikia dažnai 
vaitoti geras antiseptikas. Gydyto
jai liepia vartoti antiseptikus apsau
gojimui oro takų. Turpo yra geras 
antiseptikas, apimantis senovinius 
tarputyno vaistus, kamparą ir men
tolį grynoj mineralėj formoj, šitos 
sudėtinės senai buvo pripažintos ge
rais antiseptikais ir turinčiais tik
rai stebėtinas ypatybes palengvini
mui nuo persišaldymo ir užgulimo. 
Apsisaugojimui nuo influenzos pa
šniauk Turpos po truputi kelis kar
tus i dieną ir influenzos antkričiui 
maža bus proga įsigauti ir veistis. 
Daugelis gydytojų ir ligoninių var
toja ir pataria vartoti Turpo.

Tas, kad per savaitę devyni šim
tai susirgimų influenza buvo praneš 
ta Suv. yalst. Sveikatos Tarnijai, y- 
ra svarbom dalyku prisirengti da
bar. Nuspirk už trisdešimts centų 
slojikėlį Turpos pas savo aptiekinin- 
ką dabar, kol jis jos turi ir vartok, 
kaip nurodyta.

Jei nežiūrint visokio saugumo iju 
paniškoji influenza išsivystytų, tai 
gulk lovon ir šauk gydytoją. Influ
enza yra pavojinga liga ir reikalai! 
ja geriausios gydytojo priežiūros.

Atlik savo dalį apsisaugojimu

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

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

Galima gauti kiekvienoj apliekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reiįalaunat 
tai prisiusime dėl tomistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo
———. rekordus, vartotas

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

nie tikros šikšnos 
; n i| svetinei eilę ir ki

limų.
1 I ^es tripgi turime ke

i | lėtą augštos klesos
m J IIii I phonografų, kuriuos 
M J mes parduosimo už

bile pasiūlytą kainą 
-|| tai kad mes turi- Įį- - - - - - - V me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČTAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 XV. Ilurrison St. Chicago, III. Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4
Siuomi kviečiame visus 

Naujienų Bendrovės dalinin
kus atsilankyti į nepaprastų 
(ex(ra) Naujienų Bendroves 
dalininkų susirinkimą, kuris 
įvyks Nedėlioj, Lapkričio 30 
dieną, 1919 m., M. Meldažio 
svetainėj s 2242—-2244 W. 23 
place, Chicago, III. Pradžia 10 
vai. ryte.
Naujienų Bendrovės direkci

ja savo susirinkime. 15 d. Spalio,;
kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos. '

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.59 ir augščiau.

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

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

S. GORDON,
1415 So. Halstcd St., Chclaia. 

įsteigta 1907

Vyriški) Drapaną Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinlmas, 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 overkautai $1.00 iki $28.00

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

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galVos skau
dėj imą, kuomet raštas susibėga i 
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
sie® ir aerkles lign. Po priežiūra 
' - ‘ specialisto. U-
tarntnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čfos lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą. *

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

Dr. A. R. Blumenttial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tbalmomcter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: nuo

nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
Ashland av. kamp.47 sL 

s Yards 4317 
Boulevard 6437

f IICUVJIOIIIIS, IIU 

14649 S. Ashlan 
$ Telephone 

Bnnlpv

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet. 
s Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

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

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25H

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

1919 ms nutarė padidinti Nau
jienų Bendrovės kapitalą ant 
penkiolikos tūkstančių dolerių 
($15,000); todėl Jūsų kiekvieiio 
dalininko pareiga yra dalyvauti 
susirinkime ir priimti, arba at
mesti Direkcijos nutarimą.

Beto Direkcija pasiulls susi
rinkimui pataisyti Naujienų Ben 
drovės čarterį, sulig kurio bu
tų galima praplėsti Naujienų h|iz 
nį užsiimant tokiais dalykais 
kaip siuntimas pinigų ir parda
vinėjimas laivakorčių, exportas 
ir importas ir tt.

Dalininkai gyvenantįs kituose 
miestuose arba negalintįs pribū
ti susirinkiman gali dalyvauti 
spreiidimuose vartodami taip 
vadinamą Proxy būdą, tai yra 
per įgaliotinį. Įgaliojimai turi bu 
ti rašyti su paties dalininko pa
rašu ir adresu.

Dalininkai ateidami susirin-

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

kiman prąšomi pasiimti Šerų 
certifikatus dėl užsiregistravi
mo; taip-pat prašomi nesivėlin- 
ti.

Su pagarba,
Varde Naujienų Bendrovės
Direkcijos, J. šmotelis, Sekr

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, m.

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

Į Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Hafsted Chicago.



Utarninkas, Lapkričio 25, '1$

Pranešimai
LSS. VIII Rajonas rengia didžiau

sias prakalbas ir didžiausį koncer
tą nedėlioj, 30 d. lapkričio, 1919 
Hoerber’s svetainėje, 2131-35 Blue 
Island Avė., tarpe 21 ir 22 gatvių. 
Pradžia lygiai 4 vai. po piet. Da- 
važiuoti lengvai galima iš visų Chi- 
cagos miesto dalių: Ashland Av., 21, 
22, 18 ir Blue Island Avė. karais, 
'l'ai puikiausia socialistų svetainė 
Chicagoje, kurią komunistai norėjo 
pii'l'th .,Tėmykit, pirmu sykiu Chicagoje 
kalbės visiems gerai žinomi veikė
jai: d. S. Michelsonas, “Keleivio” re- 
redaktorius iš South Bostono 
ir d. C. A. Herman iš Nexy Yor- 
k’o. Koncerte dalyvaus geriausios 
Chicagos spėkos. Visi iš anksto 
bukit pasirengę į tą iškilmę. Po 
koncertui linksmus šokiai.

Atsilankykit; tikriname, kad busit 
užganėdinti. . ,

Kviečia LSS. VIII Rajono iškil
mių rengimo Komisija.

LSS. nariams ir simpatizuojan
tiems žinotina, kad draugiška va
karienė delegatams i LSS suvažia
vimą priimti jvyks subatoj, lai>- 

kričio 29, tiuli House svetainėj (llal- 
sted ir Polk gat.) kaip 8 vai. vakare. 
1 užauga $1.00 ypatai. Norintiejie 
dalyvauti šiame vakarelyj. malonė
kite pranešti Rengimo Komisijai as
meniškai arba laišku, nevėliau kaip 
28 d. lapkrčio 3 vai. po pietų, atn- 
rašu: . . . .A. RYPKEVIČIA, 1739 S. Halsted 
St., kartu užsimokėdami inžangą.

— A. Rypkevičia.

North Side. — LLF 1 kp. susirin
kimas įvyks ketverge, lapkričio 27, 
8 vai. vakare, “Kardo” raštinėj, 
1113 N. Paulina St. Nariai ir no
rintis prisirašyti prie kuopos malo
nėkite ateiti laiku.

Sekr. J. Galvydas.

LGD. 4 skyriaus susirinkimas bus

So. Rockvvell St. Visi malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei 
kalų. Valdyba.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 3 sky
riaus susirinkimas įvyks seredoje, 
7:30 vai. vakare, lapkričio 26, Dom. 
šcmaičio sveainėje, So. Union Avė. 
ir 18tos gatvės. Visi malonėkit at
silankyti ir savo draugus atsivesti.

— Valdyba.

Kareivių atidai. — Visuotinas S. A. 
S. K. Centralis susirinkimas įvyks 
seredoj, lapkričio 26, 7:30 vai. va
kare Lietuvos Bendrovės svetainėj, 
3249 So. Morgan St. Visi susivieni
jimo nariai malonėkit atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų. Taip 
gi visi buvę Lietuvos sargai pirmo 
regimento malonėkit atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus svarstyta ką 
daryt su pinigais, kurie dar randas 
pas kasierių.

Dr. S. Naikelis. Pirm., 
J. J. Zamkus, Kast.

Visi ti<e LDLD. 25 kp. draugai, ku
rie esate praeitam 
rinkti darbininkais j LDLD .pirmo 
apskričio koncertą, žinokite, kad 
Koncertas bus sekančiam ketverge, 
27 lapkričio. M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 PI. Pradžia 6 vai. vak. 
Visi turit būti paskirtu laiku.

Kuopos sekr.. Ant. Jusas.

susirinkime iŠ-

Harvey. III. — LSS. 228 kp. ren
gia prakalbas nedėlioj, lapkričio 30, 
Dudak svetainėj 15639 So. Halsted 
St. Kalbės Dr. ?
džia kaip 7 v. vakare. Visus kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

— Komtetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

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

A. Prabish, 
2201 Lake St., Melrose Park, III

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 \V00d St., Harvey, III.

PAJIEŠKAU vedusios poros, 
rios moteris neina į darbą, kad 
žiūrėtų namų; duodu kambarį 
kai.

AkuŠerka P, Urbonas, 
3313 So. Halsted St. 

Chicago,

ku-

dy-

PAJIEŠKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kvedaruos parap., Sauslaukio kai
mo, apie 50 metų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą.

Juozapa^ Stasitis,
Auburn Avė., Chicago, III.3202 So

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Tillos, Kauno rėd., Utėnos ap
skričio, Anykščių parapijos, Rubi
kių sodžiaus. Turiu labai svarbų 
dalyką pranešti, gavau laišką iš Lie
tuvos.

Antanas Tilla
2106 Grand St., Sioux City, Iowa.

PAJIEŠKAU savo švogerio Myko
lo Mačiuko ir Onos Šidlauskienės^ 
abudu gyveno pirma Chicagoj. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Petras Rupšis
Box 8, Minden, W. Va.

PAJIEŠKAU puseserčs Petronė
lės Juozapaitės iš Milgaudžių sodž., 
Gaurės parapijos, Kauno rėd. At
važiavusi Amerikon 1914 m. Gir
dėjau gyveno Chicagoj, III, Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Šeputis, 
6107 So. State St., Chicago, 111.

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 pa- 
rankunlai. Atsišaukti bile kada, 
1 augštas, 2027 N. Howe St., Stanis
lovas Vernis, Lincoln 5026.

A. Montvidas. Pra-Įsl^ visai

ILietuvos Vėliava Amerikoj No. 
rengia pramogų vakarą sausio 25 
1920 m. School Hallėj. Draugijų 
prašytume nerengti tą diena jokių 
pramogų. - Komiteas.

Chicagos Socialistų Vyrų Choro 
repeticija Įvvks seredoj, 26 d. lap
kričio, kaip 7:30 vai. vakare, M. Mel
dažio svet.. 2211 w. 23 PI. Visi se
ni choro nariai ir tie, kurie dar ne
priklausote prie choro, bet mylite 
dainuot stengkites būtinai atsilan
kyti paskirtu laiku.

Sekr. D. Miller.
Sietyno Mišraus choro repeticija 

įvyks utarninke. Mažojoje Meldažio 
svetainėj, kaip 7:30 vai. vakate. Visi 
dainininkai atsilankykite laiku.

* — D. Miller.
Cicero. — Ciceros Lietuvių Koo- 

peratyvės Krautuvės 
su vsio’ ’ 
t verge.
4837 W. llth St. 
kare. 1 
tuvaitės

gražus balius 
omis pramogomis įvyks ke- 
ipkr. 27 d.. J. Jukntaus svet. 

Pradžia 5 vai. va- 
Prašomi visi lietuviai ir lei- 

atsilankvt. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. Imo ap
skričio vyrų choro generališka re
peticija įvyks ketverge 
Mildos svetainėj. 12 
Visi vyrai dainininkai 
ku. — Sekr.

27 d. lapkr. 
vai. dienos.
Imkite lai- 

F. Mažola.
Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki

mas jvyks utarninke. lapkričio 25, 
J. Neifo svetainėj kaip 8 v. vakare. 
Visi nariai būtinai privalo atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti ir išsirinkti delegatų j 
busimąjį LSS. suvažiavimą.

— Org. P. Daubaras.

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.

I.MPS. 25Roseland.
rinkimas jvyks utarninke,

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 iki 30 metų milžinus

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.

MERGINŲ

16 metų amžiaus

PREKINP.S VIETOS 
Darbas musų 

AUKSINIŲ BEI SIDABRINIŲ DAI
KTŲ IR ŽAISLŲ SKYRIUOSE

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

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

Sears Roebmclk 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

Homan Avė. ir Arthington St.

REIKALAUJA merginų pajiega va 
romomis mašinomis siūti.

8948 Houston Avė.
South Chicago, III.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Drays,
1447 Blue Island Avė.

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

1012 So. Fairfield Avo.

DRAPERIJŲ IR DRESIŲ 
SIUVĖJŲ

Moterų, kurios yra siuvę draperi
jas nugštosios klesos firmoms. Ge
riausia mokestis. Geros darbo va
landas. Pastovus darbas. Atsi
šaukite tuojaus.

W. P. NELSON CO.
614 So.Michigan Avc.

TVIRTŲ 
DARBININKŲ

VYKŲ

TROKININKŲ 
VĖRAUZININKŲ

REIKALAUJA moterų skudu
rams skirstyti.

1 B. Cook.
2643 VV. 121h St.

Darbas vidui
Pastovios vietos
Gera mokestis pradžiai 
Proga pakėlimui

REIKIA* DARBININKŲ
VYHŲ IR MOTERŲ

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:UU iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avc. ir Arthington St.

co

TfcVŲ

DOMAI

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

šita organizacija turi ribotą skait
lių tokių pragumų ambitingiems vai
kinams ir mergaitėms —• raštinės 
virtų — tinkamose apystovosc ir su 
gerą mokestimi pradžiai.

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

Tlhe House of 
Kupipenheomer

SAMDYMO SKYRIUS

So. Franklin ir Congress / J • gat.

+■

REIKIA DARBININKŲ’
VYRŲ

REIKALAUJA DARBININKŲ 
LIEJYKLA. PASTOVUS DARBAS. 
ATSILAKTI I SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BELT CO., 
39th AND STEVVART AVĖ.

JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

Pakuotoji)
Vyniotųjų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

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

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington

Pui-

CO

st.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S: Laflin St.

REIKALAUJA — 20 darbininkų 
išsiuntimo ir priėmimo ruimą. G 
ra mokestis.

GREAT WESTERN SMELTING 
& REFINING CO.

41ma ir Wallace gatvės

REIKALAUJA mašinisto prie te
kinamos mašinos.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 

2431 W. 14 St., Chicago.

Parduodama: 3825 So. Emcrald 
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. Imnokėti 
$300. Geros randos. Kaina $1600.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

VAIKŲ

16 metu amžiaus.

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

mo vietos, puiki mokestis
j ieškoji 
pradžiai

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų.
Homan Avc. ir Arthington St.

& CO

PARDAVIMUI
PARDUODU $175 vertės vic- 

trolę, vartotą 4 savaites už $65. 
Daug kitų bargenų. Atidaryta 
vakarais. $250 vietrolą už $85.

1402 So. Kedzie Avė.

EXTRA
Gera proga pirkti bučernės ir gro 

sėmės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobilių, 7 sėdynių 
Lotas Park home. 
žiuoja į Lietuvą, 
šaukti greit.

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

visai naujas. 
Savininkas va- 
Malončkit atsi-

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

1621 So. Union Avė.

kp. susi- 
lapkričio,

25 d., 7:30 vai. vak. Aušros kam
bariuose. Moterįs kviečiamos skait
lingai atsilankyt, nes bus balsavi
mas centro blankų ir Rajono.

— Valdyba.

IŠDUODU kambarį vedusiai porai 
ar dviem moterim arba ir mergi
nom. Ruimai dailiai ištaisyti, aš e- 
.......... „i vienas vaikinas, šeimines 
nėra, ateikit ir gyvenkit ir bukit 
ant savęs gaspadoriais ir gaspadi- 
nėmis, atsišaukit laišku arba ypa- 
tiškai nuo 6 v. vakare.

W. Tarvidavičius, 
1123 So. Clinton St.. Chicago, III.

4tas augštas iš pronto

IŠDUODAMA kambarys vienam 
ar dviem vaikinams su valgiu ar 
be valgio. Elektros šviesa, telefo- 
fonas ir maudynė. Atsišaukite te
lefonu McKinley 310 j Brighton 
Park.

4325 So. Fairfield Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ 
PREKIŲ KAMBARIUOSE

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

Rinkti užsisakymus ir kitą darbą 
atlikti musų prekių skyriuje.

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

Sears Roebuclk 
and Co.

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

REIKIA MERGINŲ PRIE PENT- 
RftS, MERGINŲ I VIRTUVŲ, KAM
BARINIŲ, DIENINIŲ PLOVĖJŲ, 
MERGINŲ l LANDRŲ, SKALBINIŲ 
SURAŠINĖTOJŲ. KREIPTIS I 

HOTEL, SAMDYMO

LSS. 4tos kuopoj nepaprastas su- c---------
sirinkimas jvyks utarninke, lapkr. p 
25 dieną. Fellovvship svetainėje, MORRISON 
831 West 33rd Place. Pradžia ly-, 
giai 8 v. v. Visi nariai būtinai pri- SKYRIUS, 23 SO. CLARK ST. 
valo ajsilankyti ir naujų narų at- ............ ..... -
svesti. Turimo daug labai svarbių 
reikalų. Org. A. F .Kazlauskas.

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. 
Apsukri žmona padaro ir daugiau. 
Ateik tarp 9:30 ir 2. vai. pas p. Vo»- 
landus, Room 312, 81 E. Madison st.

MOTERIES, nuolatiniam darbui; 
turi būti patyrus lietuvė pardavėja i 
dry goods krautuvę.

3442-44 So. Halsted St..

MOt'ERŲ

dirbtinių gėlių dirbimo; gerprie dirbtinių gėlių dirbimo; ger 
proga pastovioms vietoms; prityri 
nms nereikalingas.

Gerp mokestis
A. L. RANDALL COMPANY 

729 Wabash Avė.
4 augštas

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

E. Stabiner, 
3836 So. -Kedzie Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Drays, 
1447 Blue Island Avė.

REIKALAUJA 10 prityrusių mo
terų išmetamoms popicroms skirs
tyti. Gera mokestis.

REPUBLIC VVASTE PAPER CO.
626 W. Taylor St.. kampas 

Desplaines St.
REIKIA merginų ir moterų, pas

tovus darbas, $12.00 pradžiai, pusė 
dienos subatomis. Atsišaukite tuo! 
jaus. A

KINGS MODEL LAUNDRY 
2215 W. Madison St., Chicago, III.

DARBININKŲ dirbtuvės darbui, 
nuolatinis darbas.

WESTERN KELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

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

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

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

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

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

ATSIŠAUKTI
• ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY
1809 Diversey Pkwy.

TEKINTOJŲ 
TAIPGI 

KIMŠfiJŲ 
------

Pastovus darbas per apskritus 
s; gera mokestis.

CONLON ELECTRIC 
VVASIIER COMPANY 

19 St. ir 52 Avc., Cicero.

ine-

Stipraus vyro porterio darbui.

MORRISON HOTEL
23 So. Clark St.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hermitage Avc.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 Wesl 18-th Street,

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

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

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

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

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

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

PAJIEŠKAU bučerio, reikalingas 
tuojaus. Atsišaukti pn. 570 W. 18th 
St. Tel. CųmaF 2356.

REIKALAUJA nusimanančio apie 
šapą, — pakavimas.
AMERICAN SAW & TOOL VVORKS 

. 2431 W. 14 St., Chicago.

REIKIA VYRŲ I KIČ1NĄ IR VAI
KINŲ ANT BUSS’O. SAMDYMO 
SKYRIUS, 23 SO. CLARK ST.

REIKALAUJA pinklų galąstojo ir 
kitokio tolygaus darbo.
AMERICAN SAW & TOOL \VORKS 

2431 W. 14 St., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas prie 
boluojamų arklių, mokestis $100 į 
mėnesi ir gulėjimas.

STOCKMEN’S SADDLE įtORSE 
LIVERY.

4129 So. Emcrald Avė., Chicago. 
Tel. Yards 1076

REIKALAUJA pagclbinnikų į lie 
jyklą ir prastų darbininkų. . Gera 
mokestis, pastovus darbas. K

AMERICAN BUILDING \ 
FOUNDRY CO.,

2300 So. Springfield Avė., Chicago.

REIKALAUJA aslinių ir varsto- 
tinių 
gera

2300

molderių, pastovus darbas, 
mokestis.
AMERICAN BUILDING 

FOUNDRY CO«,
So. Springfield Avė., Chicago.

REIKALAUJA 2 vyrų prie. aps
krito darbą išmetamijjų popierų 
šapoje ir pagelbininkų ant vežimo. 

REPUBLIC VVASTE PAPER CO.,
626 W. Taylor St., kampas 

Desplaines St.

PARDUODU restaurantą lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

1619 So. Halsted St., 
Chicago, I1L

PARDAVIMUI grosernė 
černė, 
Biznis i 
šaukit po num.

4602 Rockwell St.

ir bu-

PARDUODU naują mūrinį namą, 
Storas ir fletas, cemento beisman- 
tas, raudos neša į metus $780; par
duodu už $7000. antras Storas ir 2 
fletai ir garadžius 2 automobiliam, 
raudos Į metus neša $1056, parduo
du už $8500, reikia įmokėti $2500; 
kitus randos išmokės per šešis me
tus. Aš parduodu tik vieną, 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 išbrokuotos ir atmokėtos, gra 
ži apiclinkė, netoli parko, tik gal ki
liems netiks, kad mažai lietuvių toj 
apielinkėj. Aš parduodu taip pi
giai, kad šiandie namo pigiau nega
lit gauti; aš perku didelį biznį tai 
turiu vieną namą parduoti. Kas 
norėtumėt pirkti ir pamatyti, tai pa
šaukite mane per telefoną Garfield 
2468.

PARDUODAMA mūrinis namas 
dviem pagyvenimais, 6 ir 4 kamba
riais sausu garu apšildomas ir su 
šiitu vandeniu. Kaina $3,300. Atsi
šaukti

2128 W. 21 PI.

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iŠ 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
piclinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti 
pigiai; linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskito savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND A INVESTMENT 

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

gerą farmą

Extra Bargenai
4 pagyvenimu mūrinis namas 

raudos $46 į mėnesi, parsiduoda už 
$3,800, reikia įmokėti $700,
< 2 pagyvenimų murjnis namas po 
4 kambarius, parsiduoda už $2,800, 
įmokėti $500.

4 pagyvenimų medinis namas su,.*’.*.* »....... : . . ; . i 4 pagyvenimų meninis namas suapgyventoj vietoj. Į e]ckfra jr maudynėmis, ramios $45 
išdirbtas nuo senai. Atsi- j mėnesi, parsiduoda už $3,800.

RAKANDAI

Sffivmimkffls ati
duos su 11110= 

stelių sau
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 FURNITURE 
STORAGE 

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

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur- 

niture 4855 So. Elizabeth St. iš fron
to, žemai ¥2 bloko j vakarus nuo 
Racino Avė. Atsišaukit penedėlyj, 
utarninke ir seredoj 24, 25 ir 26 lap
kričio nuo 6 iki 10 vakare.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
Ic 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 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue

re-

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios si ai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRI SIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

4 pagyvenimų mūrinis ir medinis 
namas parsiduoda labai pigiai, rei
kia įmokėti tik $300, kitus kaip ran
dą. šitie visi namai randasi ge
riausioj vietoj, lietuvių apgyventoj 
ant Bridgeporto, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Atsišaukit greitai pas

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St«, Chicago, III.

PARDUODU vieno akerio ūkį, 
šlubą penkiais kambariais ir barnę 
netoli nuo Harvey, 1111. 
lengvomis išlygomis, 
adresu:

158 Kcnsington Avc.

Parduosiu 
Atsišaukite

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
irias padarys jus liuovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir ceris* 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime prąktii 
ką_ patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate utkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti apecialii 
kai pigią kainą.

Patrenoa daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailta arba dydžio, 14 W 
le madų knygos.
MASTĖS DESIGNING SCHOOL 

J. V. Kasaieka. Perditinla
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

1

VALENTINE DRESMAKING .
COLLRGHS

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma
dison, 1859 N. Wells it.

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

SARA PATEK, Pirmininką




