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True translalion filed with the post-nmster at Chicago, III. Nov. 28, 1919 žasties pasitarimų Paryžiuje 
tarp Anglijos, Francijos, Itali
jos ir Jugo Slavijos atstovų. Vė
liausios žinios sako, kad yra gali 
įnybe susiltajkymo kompromi
su, užganėdinančiu visas parti
jas, taipjau kapt. Gabriele d”- 
Annunzio.

as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuviai galutinai su
muse rusus SLAPIEJI LAIMĖJO LOUISIA- 

NOJE.

Bulgarija pasirašė taiką Teismas pripažino karės laiko 
prohibiciją nekonstitucine.

200 Vengrijos komunistų teisiama

Judeničiaus valdžia nebegali veikt Estonijoi
True translalion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
as reipiired by the act of Oct. tj, 1917
LIETUVIAI GALUTINAI SU
MUŠĖ BERMONDTO PLĖŠI

KUS.

PARYŽIUS, lapkr. 27. — Pa
sak gautų čia iš Kauno žinių, va
karinės Rusijos spėkos, koman
duojamos pulk. Avalov-Bermodt 
tapo visiškai sumuštos lietuvių.

2(X) komunistų, kaltinamų įvai
riuose nusidėjimuose — nuo pi
nigu dirbimo iki užmušėjisčių. 
Tikimasi, kad daugelis jų bus 
nuteisti ant mirties. Tikrieji ko
munistų vadovai yra internuo
ti Austrijoje.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
27. — Federalis distrikto teisė* 
jas Foster šiandie pripažino ne- 
konstituciniu karės laiko prohi- 
bicijos aktą ir uždraudė valdžiai 
kliudyti pardavinėti degtinę ir 
alų. Šiandie visi galiūnai jau bu
vo atdari ir smagiai švente “Pa- 
dekavonės Dieną”.

REIKALAUJA Iš RUBSIUVIŲ 
UNIJOS VIRŠININKŲ DIDE

LĖS KAUCIJOS.

Vengrijos monarchistai veikia.
Iš kiekvieno apkaltintųjų reika
laujama po $10,000 kaucijos

True translntion filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
a.s re<|uircd by the pct of Oct. 6.1917
BULGARIJA JAU RASIRAŠĖ

TAIKOS SUTARTĮ SU 
TAIKININKAIS.

BUDAPEŠTAS. lapkr. 26. — 
Šiąnakt pasirodė mieste plekatai, 
reikalaujantįs ant visų viešųjų 
budinkų uždėjimo karališkų 
ženklų ir paskelbimo Vengrijos 
respublikos nelegališkumo Abel- 
nai skaitoma, kad tie plakatai 
pažymi pradžia royalistų rinki
mų kampan i j uos.

suvažiavimas 
prasidėjo.

Delegatų ūpas geras. — “Lietu
vių Sosialistų Sąjunga nepa

budo ta!” — sako jie.

Tai, kas turėjo įvykti, jau į- 
vyko. Po ilgai siautusios musų 
organizacijoj reakcijos-suįrutės, 
po tų smūgių, kurių jai suteikė 
viduriniai josios priešai, jos “lai- 
dotojai” komunistai, ji vis dėl
to išėjo pergalėtoja. “Lietuvių 
Socialistų Sąjunga gyvuoja, ji 
nepalaidota I” — energingai pa
reiškė vienas deelgalų. Pareiškė 
pirm atidarysiant LSS. dešimtąjį

PARYŽIUS, lapkr. 27. — Bul
garijos premjeras Stanibulivski 
šįryt pasirašė taikos sutartį tarp 
savo šalies ir talkininkų valsty
bių, Neuilly Francijoj. Tautų ly
gos santarvė yra pridėta p/ie su
tarties.

Taikos sąlygomis iš Bulgari
jos reikalaujama atiduoti visus 
dailės darbus ir vertybes paim
tas iš talkininkų šalių ir užmo
kėti atlyginimo apie $445,000,- 
000. Iš Bulgarijos atimama Fra- 
kija ir ji taipgi netenka Strumi- 
ca, kuri tapo atiduota Serbijai. 
Rubežiai tarp Rumunijos ir Bul
garijos mažai permainomi. Pri
verstinas kareiviavimas Bulgari
joje panakinamas ir ji negali lai-

True translalion filed with tho post- 
master at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
jis vequired by the act of Oct. 6,1917

Adriatiko painiava

CHICAGO. — Jau buvo Nau
jienose rašyta, kad teismas nu
tarė apkaltinti septynis rubsiu- 
vių unijos Amtilgalnated Clo- 
thing Workcrs of America vir
šininkus. Dabar apkaltinimas iš
nešta formaliai ir 
iš apkaltintųjų pareikalauta iki 
teismui užsistatylti po $10,000 
kaucijos. Kaltinama penkiuose 
nusidėjimuose. Ypač kaltinama, 
kad unija pažeidė Stagg Tailo- 
ring Co., 411-417 S. Sangaomn 
St., biznį ir privertė firmą užsi
mokėti $1,000 pabaudos.

LONDONAS PRISIBIJO RE
VOLIUCIJOS ITALIJOJE

D’Annunzio rengiasi užpulti ant 
Trieste. Vėl gandai apie slaptas 

sutartis.

000. Talkininkų komisija duoda 
ma galę bausti nusidėjusius ka
rėje bulgarus ir pridaboti sugrą
žinimą belaisvių.

LONDONA’S, lapkr. 26. — Lo 
ndono diplomatiniuose rateliuo
se jaučiama nerimavimas apie 
situaciją Italijoje. Italijos aiųba- 
sada tečiaus užginčija gandams, 
kad buk revoliucija yra pribren
dusi.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai sumu
šė Denikiną

PAĖMĖ 10 MIESTŲ l 3 DIENAS

Kolčakas irgi skubiai bėga veja
mas bolševikų.

BIELGRAD, lapkr. 26. — Ser
bų laikraštis Pravda sako, kad 
jo Paryžiaus korespondentas ga- 

■ vo tikras žinias, jog Italija pieną 
True translntion filed with the post- vo užgriebti Dalmatiją ir tuo 

tikslu padarė slaptas sutartis su 
Bulgarija ir Rumunija.

inaster at Chicago, III, Nov. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

JUDENIČIUS NUSILENKIA 
PRIEŠ ESTONUS.

Estonai atmuša bolševikų 
kas.

ata-

REVELIS, lapkr. 26. — Esto
nijos valdžios reikalavimas, kad 
šiaurvakarinė Rusijos valdžia 

nustotų veikusi Estonijos nubc- 
žiuose, tapo išpildytas, pasak ži
nių oficialiuose rateliuose.

Bolševikų spėkos tebetęsia sa
vo atakas prieš ėstomis linkui 
Narvos, vartodami dideles spė
kas, kurie yra smarkus. Nauji 
bolševikų pulkai nuolatos siun
čiami prieš estonų pozicijas, bet 
estonų ūpas tebėra geras ir ka
dangi jie yra fortifikuotose po
zicijose, jų nuostoliai maži, pa
lyginus su bolševikų nuostoliais.

Bolševikų taikos agitacija ne
padarė įtekmės į Estonijos armi
jos kareivius.

RYMAS, lapkr. 26. — Socia
listų organas Avanti šiandie per- 
sergsti .valdžią, kad Gabriele d’
Annunzio rengiasi prie netikėto 
užpuolimo ant Trieste. Jis atsi
žadėjęs savo pirmesnio sumany
mo išlipti Ainconoj, bet pasiun
tė savo oficierius į Trieste, kas 
duoda manyti, kad jis rengiasi 
ten įsteigti militaristų valdžia.

LONDONAS, lapkr. 26. — Pa 
sak bevielinio pranešimo iš Mas
kvos, gen. Denikino armija pie
tinėje Rusijoje traukiasi ir bol
ševikai paėmė dešimt miestų į 
tris dienas. Bolševikų kareiviai 
įeina] Ukrainą, kur jie mano ir 
pasilik Ii.

Admirolo Kolako spėkos cen- 
tralinėj Siberijoj skubiai trau
kiasi ir bolševikai pasiekė vietos 
už j5 mylių į rytus nuo Omsko*.

Bolševikai sunaikino tris Deni- 
kino pulkus.*

Mano užkariauti visą Dalmatiją.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — Ju- 
go slavų buveine Paryžiuje ga
vo žinią iš Spalato, kad d’Ann
unzio mano sugrįžti į Žarą su 
didelėmis spėkomis ir iš ten eiti 
ant Sebenico, po ko jis užpuls 
Spalato.

LONDONAS, lapkr. 2n. — O- 
ficialis sovietų valdžios praneši
mas parodo, kad smarkiausi mu 
šai siaučia Volgos fronte, kur 
bolševikai paėmė Dubovka, 180 
mylių į pietvakarius nuo Sara
tovo, kartu sju 800 belaisvių.

Pranešimas sako, kad bolševi
kai išnaikino tris pulkus gen. 
Denikino spėkų.

Sumušė Kolčaką.
Balševikai skubiai veržiasi 

priekyn Omsko apygardoj, kur

True translntion filed with lb« poAt- 
inaster at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
as reąuircd by tuo act of Oct. 6,1917

VENGRIJOS KOMUNISTAI 
TEISIAMI.

Italijos admirolas Milo davęs } j-e artjnasi prje vakarinių pa
garbos žodį, kad d’Annunzio * kraščių ežcro Chain, paėmę Ta- 
liuosnoriai užims visą Dalma- tarskąją, 100 mylių -už Omsko, 
tiją ir ji visa pereis po Italijos ka su t<500’ belaisvių.
raliaus yaldžia. Priešininkai bu-• • . • « -a • <

Tas suvažiavimas jau prasidė
jo. Ir pirmoji lo suvažiavimo 

(■iena pilnai patvirtino entuziasto 
pareiškimą. Lietuvių Socialistų 
Sąjunga gyvuoja. Dar kartą ji 
stoju pirmosiose Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimo eilė
se, dar kartą ir dar griežtesniu 
pasiryžimu ji skelbia tą patį se
nąjį bet visuomet naują mums 
obalsį: VIENYKITĖS!

Vienytis, stiprinti lietuvių dar
bininkų, kaipo klesos, judėjimą 
vat cementas, kuris jungia tuos, 
kur dalyvauja šiame istoringa- 
mc musų organizacijos suvažia
vime. Ne organizacjos spalva- 
revolucingos frazės, bet revoliu
cingas darbas — tai vyriausias 
LSS. dešimtojo suvažiavimo už
davinys. Ne naujų revoliucingų 
.obabių skelbti*/ he aitrių kalbų 
pasakyti susirinko LSS. suvažia
vimai! delegatai,bet revoliucin
gą darbą paveikti: stiprinti,įgi
linti Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimą — socialistinį ju
dėjimą.

Pirmoji LSS. dešimto suva
žiavimo dieną tatai pilniausia 
paliudijo. Padaryti tarimai, vi
sas suvažiavimo dienotvarkis—- 
tveriamasai vidurinis ir išlauki
nis organizacijos darbas. Tai yra 
ašis, apie kurią sukasi visas de
šimtojo suvažiavimo veikimas.

Suvažiavimą atidaro Liglaiki- 
nio LSS. VIII Rajono kuopų Ko
miteto narys, d. J. Yuknis. Tru
mpai pareiškęs delei ko tapo su
šauktas suvažiavimas jis visą 
reikalą pavedė susirinkusiems 
delegatams. Iš priduotų manda
tų pasirodė, kad LSS. dešimtasai 
suvažiavimas delegatais neper- 
skaitlingas. Viso pirmoje sesijo
je užsiregistravo septyniolika 
delegatų — iš New Yorko, Con- 
neetieuto, Massachussetts’o, In
dianos, Wisconsino ir Illinois 
valstijų. Tai išsiaiškina veikiau
sia tuo, kad suvažiavimą prisiėjo 
šaukti greičiau nei tikėtasi ir 
kad daugelis kuopų dar nesuspė
jo galutinai atsikratyti vidurinių 
musų organizarijos priešų, — 
nespėjo persiorganizuoti. To ne
veizint delegatų ūpas kuogeriau- 
sias. Jų ūpą dar padidino gauti 
nuo daugelio kuopų bei pavienių 
draugų sveikinimai ir aukos. 
Pasirodo, kad plačiosios sąjun- 
giečių minios kreipia y^tingos 
domos į dešimtąjį musų organi
zacijos suvažiavimą.

Pirmosios dienos posėdžiams 
vesti pirmininku tapo išrinktas 
d. A. Karsokas, LSS. 81-mos 
kuopos delegatas. Sekretorių—

ją buvo neteisėtas, už kurį LSS. 
negali imt atsakomybės, kaip 
vienu balsu nutarė padalyti ata
tinkamoms Partijos įstaigoms 
pareiškimą-reikalavimą nuimti 
nuo LSS. suspendavimą.

Antras klausimas buvo: LSS. 
turto klausimas. Po ilgoko pasi- 
tarimo-svarstymo pasirodė, kad 
su musų organizacijos turto gro
bikais komunistais gražumu su
sitarti negalima. Socialistų pasitt 
lymą stotį trečiųjų teisman jie 
ignoruoja. Maža to. Brooklyno 
komunistų oficiozas atvirai ir be 
gėdingai iškoliojo socialistus ir 
pareiškė, kad į trečiųjų teismą 
jie (komunistai) neitos. Šitaip 
komunistams pasistačius socia
listams neliko nieko kita, kaip 
stvertis legalių įmonių. Suvažia
vimas todėl nutarė, kad socia
listai turi pilną moralę ir legalę 
'teisę reikalauti savo turto. Tatai 
turės padaryti atatinkami musų 
organizacijos viršininkai.

Svarstyta apie lyglaikinę LSS. 
valdybą. Klausimas tečiaus, de
lei techniškų klinčių, galutinai 
neišrištas. Paliktas šios dienos 
posėdžiui.

Beje, LSS. dešini tasai suvažia-

sio LSS. Pildomojo Komiteto 
(dabar nudardėjusio pas komu
nistus) tarimą, kuriuo iš komi
teto buvo pašalinta dgė Hcrman- 
Račiutė. Karlu pareikšta pasipik 
tinimo tokiuo to komiteto pasi
elgimu. Mat dokumentais tapo 
priparodyta, jogei visa ta negra
ži istorija buvo sugalvota “(ikrų 
jų revoliucionierių” Musų Tie
sos pastogėj ir tuo tikslu, kad 
“išėdUs” iš Pildomojo Komiteto 
tiems “tikriemsiems” nepagei
daujamą asmenį.

Tuo, be kitų čia nesuminėtų 
tarimų, pirmoji suvažiavimo die 
na užsibaigė. Aplamai, ji darė 
ytin gen| įspūdį. Beje, vakaryk- 
štin posėdin buvo atsilankęs y- 
tin skaitlingas būrys draugų ir

liuoso laiko tegul nepatingi atsi
lankyti ir į sekamus musų suva
žiavimo posėdžius.

Šiandie posėdis prasidės lygiai 
kaip 9:30 vai. ryto. — Delegatas.

ŠVIESA ANT DANGAUE NU- 
. GĄSDINO ŽMONES

Seredos vakare apie 9 valan
dą Michigan, taipjau šiaurinėse 
dalyse Indianą ir Illinois valstijų 
urnai ant dangaus pasirodė juo
sta skaisčios šviesos. Už minu-

jaučiamas lengvas žemės sudre- 
bėjimas. Daugelį žmonių tas la
bai išgąsdino. Kiti manė, kad 
jau pabaiga svieto, apie kurią 
dabar tiek kalbama, artinasi. 
Tečiaus nieko neištiko. Manoma 
kad tai buvo meteoras, kuris ar 
nukrito Michigan ęžeran, arba 
nepasiekęs žemės vėl tolyn nus
kriejo. Tečiaus astronomai nc-

Italijos karalius apsilankys <
RYMAS, lapkr. 27. — Italijos 

karalius Viktoras Emmanuelis 
mano apsilankyti Suv. Valstijo
se ir niekuriose‘Pietinėse Amer- 
kos respublikose sekamą vasarą, 
jei leis tai padaryti politinė pa
dėtis jo paties šalyje.

Sumažins laikraščius

Pietinių

Teisiama 200 komunistų. Dau
gelį jų laukia mirtis.

VIENNA, lapkr. 24. — šian
die Budapešte prasidėjo teismas

rahaus valdžia. I riešimnkai bu-1 Qen Denikino pranešimas pri 'visam suvažiavimui — dr-gė M. 
šią priversti badu pasiduoti, o ju ; pažįsta ,kad bolševikų ofensivas > Jurgelionienč. Beto išrinkta ke- 
go slavai, kurie atsisakys sudėti linkui Astrachaniaus privertė jį Jios kitos komisijos. Po to imta-
prisaiką Italijos karaliui, bus iš- 1 
tremti.

žymiai pasitraukti.

Sako susitaikinsią.

si darbo. Pirmasai klausimas bu 
vo: LSS santykiai su Socialistų 
Partija, kitais žodžiais Sąjungos 
suspendavimo klausimas, Dele-CLARKSBURG, W. Va. suspendavimo klausimas, Dele- 

Justicijos departamento agentai gatai, pasireiškę, kad buvusiųjų 
į Wendel miestelyj areštavo 7 musų organizacijos viršininkų, 

pranešama apie didelį pagerėji- žmonės ir konfiskavo daug re-j ypačiai sekretoriaus-vertėjo pa- 
mą Adriatiko situacijoj, iš prie- voliucinės literatūros. sistatymas prieš Socialistų Parti

LONDONAS, lapkr. 26. čia

Ala.
laikraštininkų suvažiavimas nu
tarė delei stokos ir brangumo 
popieros sumažinti laikraščių di
dumą 10 nuoš., kartu sumaži
nant raides ir paveikslus ir pa
kelti prenumeratos ir apgarsini
mų kainą.

PORT MADISON, la. — Trįs 
žmonės tapo užmušti ir vienas 
sužeistas dviem traukiniam su
sidūrus ant Mississippi upės til
to, n r 1

Angliakasiai atmetė 
valdžios pasiūlymą
Tarybos pertrauktos

Kareiviai verčia angliakasius 
grįšti į darbą

ANGLIAKASIAI ATMETĖ NAU 
JĄ VALDŽIOS PASIŪLYMĄ

Tarybos su valdžia ir savininkais 
išįro ir išnaujo prasidėjo smarki 
kova. Valdžia neketina nusileis

ti.

WASHINGT()N, lapkr. 27. — 
Valdžios bandymas sutaikinti 

angliakasių streiką nepasisekė. 
Angliakasiai griešlai atmetė ka
bineto patvirtintą kuro adminis
tratoriaus Garfieldo pasiūlymą 
pakelti angliakasių algą 14 nuo
šimčių, nepakeliant anglių kai
nos. Šitą pasiūlymą, suprantamą 
priėmė kasyklų savininkai. Dar
bo ministerio Wilsono pasiūly
mas, pakelti algą 31.61 nuoš., ku 
ris tapo priimtas angliakasių, 
bet atmestas savininkų, tapo taip 
jau atmestas ir kabineto, kuris 
tą dalyką svarstė per dvi dienas.

Tokiu budu tarybos apie už
baigimą streiko išįro ir nickurie 
angliakasių\viršininkų išvažia
vo namo,,Joti gi dar pasiliko, 
nors patįsMesitiki, kad tarybos 
galėtų atsinaujinti.

Atmetus valdžios pasiūlymą, 
„ luigliukusįiu P.rę?.Klęntas Lcwis 
pasakė, kad dabar išnaujo kils 
kova ir bus kovojama iki galo. 
Jis sako, kad valdžia tokiu savo 
pasiūlymu padarė didžiausią 
klaidą industrinėj istorijoj ir 

sisilauks vien chaoso visoje šaly
je.

Valdžia irgi sakosi nenusilei- 
sianti ir savo pasiūlymo neat
mainysianti. Ji laužysianti strei
ką, net jeigu prisietų vartoti ka
riuomenę ir kariuomenės pagel- 
ba operuoti kasyklas.

Žada kilti išnaujo smarki ko
va, dar smarkesne kova, negu 
buvo ikišiol nes dabar reikės ko
voti netik su kasyklų savinin
kais, bet ir su valdžia, kuri nuo 
dabar atvirai stengsis sulaužyti 
angliakasių streiką.

KAREIVIAI VERČIA ANGLIA
KASIUS GRĮSTI Į DARBĄ.

Areštuoja tuos, kurie atsisako 
eiti dirbti.

SHERIDAN, Wyo., lapkr. 26.
— Karinis komanduotojas šiau
rinėj Wyoming dalyj maj. Dean 
paliepė visiems angliakasiams 
Carneyville miestelyje sugrįžti 
į darbą iki šiandie vidurdienio. 
Kareiviai areštavo daugybę ang
liakasių, kurie atsisakė sugrįšti 
į darbą ir išgabeno į Sheridan 
kalėjimą.

(Karės sekretorius Baker sa
kosi “nesuprantąs”, kaip oficie
rius galėjo paliepti kareiviams 
areštuoti angliakasius, kurie atsi
sako grįšti į darbą. Bet tai yra j Daug sidabro ir švino tapo rasta 
tiesa ir ši žinia yra patvirtinta). Kelača kalnuose.

Areštuotuosius deportuosią.

SHERIDAN, lapkr. 27. — Bus 
pradėta rupinties deportuoti 54 
angliakasius, kurie vakar tapo 
areštuoti Carneyville už atsisa
kymą grįšti į darbą. Jie visi kal
tinami peržengime federalio tei
sėjo Andersono išduoto injunc- 
tiono, paliepusio (užbaigti strei
ką. Jeigu gi valdžia nenorėtų jų 
deportuoti, tai jie busią paliuo
suoti.

ORGANIZUOJA “PILIEČIUS” 
OPERAVIMUI KASYKLŲ

TOPEKA, Kas., lapkr. 27. — 
Gubernatorius Allen, kad, girdi, 
“išgelbėjus” žmones/nuo didžiau 
šio vargo delei šalčio, šiandie 
atsišaukė į “piliečius” organizuo 
ti liuosnorius korpusus kasimui 
anglių kasykose. Jau 400 atsišau 
kę, daugiausia narių juodašim
tiškojo Amerikiečių Legiono, 
susidedančių iš buvusių karei
vių. Jeigu angliakasiai tokius 
“kasėjuis” paskaitytų streiklau
žiais įr bandytų neleisti jiems 
dirbti, busią prisiųsta kareiviai 
jų apsaugojimui. Bet iš tękię lįų 
osnorio darbo gali būti daugiau 
blogo, negu naudos. Kasyklų dar 
bas tai nėra vaikų žaismė ir to
kių liuosnorių darbas gali šim
tus žmonių pražudyti kasyklose.

Meksika ne
pasiduoda

MEKSIKA ATSISAKO PALIUO
SUOTI JENKINSA.

Valdžia sakosi negalinti nieko 
veikti, kadangi visas dalykas 
yra valstijos teismo rankose.

MEXICO CITY, lapkr. 26. — 
Tvirtindama, kad Suv. Valstijų 
reikalavimas paliuosuoti konsu
linį agentą, Williain C. Jenkins, 
neturi legalio pamato, negi prin
cipo internacionalių įstatymų, 
Meksikos valdžia, per savo užru- 
bežinių reikalų ministerio pagel- 
bininką, atsisakė išpildyti Suv. 
Valstijų reikalavimą ir paliuo
suoti Jenkins. Beto ministerija 
negali maišyties į tą dalyką, ka
dangi jis yra valstijps teismų 
rankose.

Pats areštavimas Jenkinso nė
ra nė nepateisinamas, nėra nė 
įžeidimu ir pats Jenkins nenori 

pasiliuosavimo, kadangi gali, 
bet atsisako užstatyti už save 
kauciją.

MEiJLILLA, Morokko.

L. S. S. VHItojo Rajono

Rengiama Didele Iškilmė
NEDĖLIOJ, LAKRIČIO 30 DIENĄ 

Hoerber’o Salėj, 2131 Blue Island Avenue 

tarp 21 ir 22 gatvių. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Plačiau apie tai žiūrėkite Vietos Žiniose.
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Kąro pradžioj, penkioliktais 
metais kad vokiečiai užėjo į inu 
sų kraštą, tuojąu užsakė gy
ventojams, katrai tur kokį šau 
jamą ginklą, tur vokiečiams ati 
duoti lig paskirtos dienos, o 
katras neduos, tas bus nušau
tas. Kiti atdavė, kiti ne. Vo
kiečiai Su šaudė Purplių Adomą 
Zulpelį ir Dūdą, Knabikų Šim
kų žvejį ir Paulauskį ir Rini; 
kelį ir Pranciškų Šimkelį. O 
bolševikai nušovė Liutkelį iš 
Urvikų, Dvylį, Liutkaus sūnų. 
Liutkelį ir septynis žydus viena 
diena sušaudė-- Mažeikiuose ir 
visus vienoj duobėj užkasė. Nu
šovė Žalį, Žogą, melninką Jcnz- 
bigelį ir daug kitų. Dabar jau 
viskas gerai ir spakainiai, ne
bėra baimės musų krašte. Da
bar jau musų kraštas laimin
gas. Likit sveiki, Jūsų sesutė 
—Rozalija Putrienė.

Čiais lapais, didžiosias notneres, 
i auga; 

varydavo mergaites povkų rink 
ti vokiečiams. Negaliu nė ap
rašyt, ką vokiečiai darė. Neval
iu! buvo piauti nė vieno gyvu
lėlio. Jeigu didele pamilt ja, vo
kiečių valdžia išduos popcrėlę, 
kad valna vieną paršiuką^ pa
plauti ant čielų metų, ir tai dar 
to paršiuko pusę lašinių reikė
jo vokiečiams atiduoti. Vokie
čiai dar paskyrė, kokias dienas 
pasnikauti, o kokias su mėsa 
valgyti. Trįs dienos per nedė- 
lią buvo pasnikas, o trįs baltos. 
Tomis pasniko dienomis vo
kiečiai eidavo ir žiūrėdavo į ka
tilą, ką verdi. Jeigu su mėsa, 
tuojau reikėjo mokėti štropo po 
kelis šimtus markų, be jokio at
siprašymo. Atėmė visus javus, 
tik liko po pusę svaro ant žmo
gaus ant dienos ir tai ne vienų 
rugių, bet pusiau su avižoms. 
Aprašė laukus, kiek yra sėta; 
kad tą viską neatduosi tai mo
kėsi štropo tx> kelis tūkstančius I 
markų, o jeigu neturi pinigų, 
tai atims paskutinį drabužį, pa 
skirtinį gyvulį. Dar to negana, 
kad vokiečiai atimdavo visus 

javus: paskui dar vėl eidavo 
vokiečių partijos kratydami vi
sus pašalius, ir grindis plėšė, ir 
šiaudus iš daržinių ’jertė, ar nė
ra kur paslėpta javų ar vilnų, 
ar drabužių, ar paduškų. Kad 
rado paslėptą kokį daiktą, tai 
viską atėmė iki paskutinio grū
do: nežiūrėjo, ar motina su ma
žais vaikais valgius ar ne; o vy
rai ant karės; galėjai rėkti, klyk 
ti, šaukti—ėmė viską ir nemo
kėjo nė kapeikos. Jeigu jiems 
atidavei iš geros valios, tai mo
kėjo, kaip ant juoko, po kelis 
rublius. Vokiečiai viską siuntė į 
Vokietiją, p musų nuėsto žmo
nėms <tave duonos—viena da
lis rugių, antra avižų, trečia 
gruzdžių, o ketvirta varpučių, 
kur auga dirvose. Tokias žo
les sudžiovina ir sumala prie 
duonos. Tokia buvo duona, ale’ I • • - Iir tos nedavė privalgyti: davė 
tik su cędelėms po vieną čvertį 
svaro, o paskui nė to nebuvo. 
Mes niekados negavom geros

Laiškai iš Lietum.pX7 ““
vnrvdnvn mprimitos nnvk
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Iš Buknaičių, Mažeikių vai.
Rašo Rozalija Janušiute-Put- 

riene savo broliui Jonui Putrini, 
Chicago j:

Mielas Broliuk Jonai ... Aš 
manau, kad jus esat daug lai
mingesni, kad jus gyvenote 
Amerikoj per tuos baisius karo 
metus. Kokios nelaimės mus 
spaude, sunku ir aprašyt... Pra
nciškus Jekavičius iš Leckavos, 
kur buvo paėmęs Magdeleną Sa 
vi įskaitė, buvo paimta^ į kariuo
menę. Jo žmona viena begy
vendama pasigavo mažilėlę mer 
gėlę. Kad vyras pagrįžo iš ka
riuomenės, tad nelabai sutiko 
gyventi, bet trumpu laiku vo
kiečiai jį nušovė. Mat jam ei
nant vokiečiai šaukė sustoti, o 
jis ėmė bėgti, tai anie mislijo 
kad bolševiks, tuojau ir nušovė 
ant vietos. Vėl vokiečiai nušo
vė Joną Vaičkų musų susiedą, 
katras buvo paėmęs vėl Savits- 
kaitę. Jis ir Ignacas Zubkelis 
buvo išrinkti bolševikų komite
tu. Vieną vakarą, apie 10 vai., 
atėjo dešimts vokiečių karei
vių, išvedė abudu į Pavaidmenį 
ir abudu sušaudė. Bolševikai 
sušaudė jaunąjį Krizų; jį bol
ševikams įdavė jo pati. Izido
riui Zubkui išėjus ant karo, jo 
žmona viena gyvendama pasi
gavo sūnų. Ztibkus pagrįžęs 
pyko, pyko, ale vistiek gyvena 
krūvoj. Tokių naujienų, žino
ma, daug. Kaip vokiečiai už
ėjo į musų kraštą, jie neužtiko 
nė vienos mergaitės, nė vienos 
mote rėš. Buvo rašyta laikraš
čiuose, kad kur užeina vokie
čiai, draskoUjiergaites. Bet ne 
teisybė. Vokiečiai pasitikę mer 
gailės ar niotcres visados ran
ką prie kepurės pridėdami duos 
gera dieną. Vokiečiai paleistu
vių nej ieškojo, bet paleistuvės 
vokiečių jieškojo. Labai daug 
mergaičių vaikus pasigavo nuo 
vokiečiu,, o kitos ženotos mo
teris pametė savo vyrus ir gy
veno su vokiečiais; kad vokie
čiai laukan iš mdš'ų krašto,

Pirk Kalė- 
1 doms Dabar.

Rink m.usų žen
klelius ir prekių 
tikietuB.

■ •Y.’"

ULSTERINIAI IR CHĘSTER- 
FIELDINIAI OVERKOTAI?

Padirbti iš grynai vilnonių materijų, ui 
storiai pusiau diržuoti su didelėmis api- 
kaklfmjs, vata pamuštas satyninis pamu
šalas, chesterfieldiniai su tos pačios ge
lumbes ar aksomo apikaklėmis,_seržo pa
mušalu. Stebėtinos vertės 
tiktai po $34.50

o

Abiem puęem segami Overkotai.
šilti, smagus ir dailus modeliai yra ypa
tingumu šilų kotų, gelumbės grynų vilnų 
storos minkštos vicunas, kersės ir Mel
ionai, diržuoti ar ankštai pritaikyti mode-t 
liai, puikus įvairumas flfi
petrinų, geriausios vertės po

Mažesnesems Mergaitėms Kotai

su vokiečių kareiviais; jie ki
tas pametė ant kelio, ir jos grį

žo į namus. Buvo visokių juo
ku su toms durnoms moterėms. 
Bet katra neužsiėmė, tos vokie
čiai nekliudė nė dieną nė naktį.

Vokiečiai atėję į musų kraštą 
ėmė visokius valgomus daiktus, 
tik neėmė žemes ir akmens. 
Ėmė karves, arklius, avis, kiau
les, žąsis, vištas, sviestą, pieną, 
kiaušinius, visokius javus—ėmė, 
nieko neskirdami, kopūstus, ci
bulius, šermukšnių uogas, ąžuo 
lų giles, remunėles, šalpusnes, 
kur auga dirvose tokiais pla-

ir supuvusi bekovojant Katrą 
duonos kąsnelį sukąsnojai ir nu
rijai, tai tas tavo, o katras dar 
rankoj, tai tas netavo: gali įpul
ti vokiečių žandarai ir atimti. 
Ne vieną sykį kad valgėm su 
mėsa vienas visados lauke sto- 
vėjoių, kad neįpultų vokiečių 
žandarai; ne vieną kartą turė
jom mėsą kralyt į katilą, o vir
šum bulbes ar burokus, kad 

vokiečių žandarai mislytų, kad 
kiaulėms jovalas verda. Ne- 

galėjom\ doro drabužio turėt, 
visi buvo nuraukšlčjti bekavo- 

’jant. Viskas buvo neapsako
mai brangu.

IŠKILMINGAS

Koncertas ir Balius
Rengiamas

Lietuvos Mylėtojų Draugystės
SUBATOJE, LAPKRIČIO-NOV. 29 1919 M.

Mildos Svetainėj, prie Halsted ir 32 gatvių
Svetainė atsidaris 6 vai. vak. Programas prasidės 7 vai. vak.

šiame koncerte dalyvaus: Visųpirma bus prakalbos: toliau 
seks dainos, kurias atliks broliai Briedukai; dainuos kvartetas 
mažų mergaičių, susidentis iš p-lės Kučinskiutės, seserų Grušiu- 
čių ir G. Sidiškiulės, o p-16 V. čeplinskaitė padeklemuos.

Taipgi bus ir kitų pamarginimų. Taigi draugai ir draugės, 
seni ir jauni, nepraleiskite šitos progos. Po koncerto šokiai iki 
vėlybos nakties prie geros muzikos.

Kviečia visus KOMITETAS.

[ Kitame laiške rašo savo vy
rui, Gasparui Putrini:]

Mielas Gasparėli, aš vargų 
mačiau visokių, kokių savo am 
žiuje dar nebuvau mačius. 1917 

i metais sirgau kolera ir buvau 
visai prie smertės; lovoje viena 
nebaatsisėdau ir veidrodį paė
mus savęs nebemačiau: akįs bu
vo aptemusios. Tai buvo bai
siausi liga pas mus, laba; daug 
žmonių sirgo ta liga Ir mirė, 
gal tik iš šimto vienas tepagi- 
jo. Kas diena laidojo po tris
dešimtis ir daugiau. Ta liga 
buvo labai kimbanti. Daugiau 
nesirgo kaip dvi tris dienas, ir 
mirė. Nėjo nė vienas žmogus 
į pagrabą, mirusį nešė tiesiai į 
kapus. Ignaco Balio sesuo Kla- 
nienė gyveno netoli nuo musų; 
mirė jų vienas sūnūs, o paskui 
viena nakčia išmirė abudu 
Klanai, dar vienas jų sunūs ir 
viena duktė-^buvo jau čiela pa 
na—tai per kelias dienas vie
noj trioboj išmirė penki žmo
nes. Kad aš sirgau, pas mane 
nė vienas žmogus nėjo aplan
kyt, tik mama, ale labai sau
gojos, kaip daktaras įsakė. Nuo 
senų laikų bažnyčiose giedama: 
Nuo maro, bado, ugnies ir ka- 

^rės. gelbėk mus Viešpatie! Tas 
viskas musų kraštą aplankė, 
bet šiandie jau viskas matosi 
geriau. Kokių mes baimių tu
rėjom per tą karę! Kulipkos 
krito netoli nuo musų namų, ir 
viena granata nukrito per ke
lis žingsnius nuo musų triobos 
‘—tokia didelė, kaip geras par
šiukas. O ix>lim tolių kulipkos 
kaip žirniai biro apie mūšų na
mus. Iš pradžios labai bijojom, 
o paskui apsipratom. Kai pra
lies šaudyties, tai mes būdavo 
lipsime ant triobos ir žiūrėsim, 
kaip žmonės, kareiviai ir ark
liai bėga ir krinta. Kareiviai 
bėga be kepurių, o arkliai be 
savo raitelių. Iš tikro buvo 
kaip sudna diena. Baisus buvo 
mūšiai ir kada varė bolševikus 
iš musų krašto, bet mes būda
vo tik žiūrėsim, kad per nosį 
nekliųva, ir stovim. Taip bu
vom apsipratę kaip veselijoj. 
Apie tavo broliukus nieko ne
žinom, jau ketveri metai kaip 
jie išbėgo į Rusiją. Mes į Ru
siją nebčgom, buvom namie per 
visą karės melą. Tavo seselės 
irgi buvo išbėgusios į Rusiją, 
ale pargrįžo.—

$17.75
šitie gražus merginoms ir mergaitėms kotai yra padirbti iš gra
žių silvertoną. vilnonių velurų ir gražių maišinių, sų puikiais 
diržais ar pusiaudiržuoti modeliai, apikakles tos pačios gelum
bės ir bebrinės. Dydžiai 14 iki 20, specialiai C17 7K 
tiktai po U>l IlilU

Valgomų Daiktų Specialumai Subatoj
Sviestas, geriausias sviestinėje, 
svarui .................. 65‘/jc
Suris, gražus, plytinis, sv. .. 37c 
Bananai, tuzinui ................. 19c
Vašilai, augštos blekinaitės, ble- 
kinaitė ..............     28c
Vaišinot! kviečiai ar avižos, mi
lteliui ................ .............   23c
Aincrikorn pusrytinis maistas pa 
keliui ........................... ‘v
Apelsinai, saldys ir sultingi, tuzi
nui .................. . . .................. 28 c
Figą brasai, šviežiai padaryti, 
svarui .........     25c
Minkšti -pyragaičiai, BMLnainio, 
svarui .............................................. 25c
Kukurūzai, saldąs, smulkus, gru
dai, No. 2 blekinailės, 2 blčkinai- 
tes .......................................... 25 c
Didžiosios pupelės, No. 2 bleki- 
naitė .../.............................. 20c

Valgotajeji daiktai subatoj 
nuo 8:^0 iki 12 ryto. 

Bulvių pekas' ........................ 49c
Slyvos, naujos, svarui ......... 18c

Subatoj nuo 8:30 iki 12 ryto, 
(iraži naminė jautiena nuo spran 
do, sv............. . .................... IT’/iC

Pasturgalis 
Gražaus pavasarinio jėriuko, sva 
rui ...................................... 26‘/jC
Namie darytos vištos, sv. .. 26‘/ic 

Mėsa subatoj per dieną.
Namine prie šonkaulio kepti, sva 
rui '* 1
No. 1 saldžiai rauginta jautiena, 
svarui 
Namie < 
nos, svii 
Saldžiai 
svarui 
Graži naminė 
kepti, svarui 
Saldžiai rauginti kiaulių stimbi- 
rai, svarui ....................... 16’zic
Graži veršiena nuo krutinės, sva
rui .......................................... 18c
Veršiena nuo pasturgalio, sva
rui ........................................ 28c
N6. 1 Graži aviena kapbtit, sva
rui .................................. . 26'/te

. 26>/jc

................................ 15 Yt c 
darytos dešros iš kiaufie- 
Bml *........................ 20*/jc

rauginti šonkauliukai. 
....... U9'/ic 

vyniota jautiena 
........... 28«/,c

Baltinių ir pančiakų išpardavimas.

Vyrams naturnlio žilumo margi 
žieminio storio, dydžiai 36 iki 46. 
Athenos ir Coopąro standus nė- 
riipas, subatoj ....................
Vaikams žieminio storio žili va 
linini dryžuoti su gaurais vien- 
šmočiai baltiniai, dydžiai nuo 2(i 
iki 44, subatomis ............ $1.19
Moterims puikus dryžuoti vien-v 
šmočiai baltiniai, pusiau žemu ka 
klu, ilgis iki čiurnių, dydžiai 38 
iki 44, subatomis ............. $1.19
Moterims šilkinės batinės pančiakos, Burlingtono 
ir neprakiuramos, naujos mados, juodos, baltos, 
žilos, žalvarinės, subatoj ..............................  $2.19
Kudiktems gražios kašmirinės pančiakos, juodos, 
baltos, šilkiniais užpenčiais ir pirštais, dydžiai 4 
iki 6!4, subatoj ................................................. 45c
Vyrams geros kašmarinės pančiakos, vidutinio sto 
rio, bcsiulCs, išdirbėjo išrankus, subatoje .... 39c

Didžiausios Prakalbos 
Puikiausias Koncertas

Tėmykit! Pirmu sykiu Ghicagoje kalbės 
d. S. Michelsonas “Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostono ir d. C. A. Herman iš New Yorko, abu 
delegatai į L. S. S. suvažiavimą. Rengia L. K. S. 
VIII Rajonas. Koncerte dalyvaus geriausi dai
nininkai ir dainininkės. Tos iškilmes bus 
nedėlioj 30 d. lapkričio, 1919, Hoerbefs svetai
nėje, 2131-35 Blue Island Avė., tarpe 21 ir 22 
gątvių. lai žinoma puiki socialistų svetaine. Vi
si chieagiečiai iš anksto bukit pasirengę k tą 
iškilmę. Prasidės 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.

II. 
iFKreivenių, Kupiškio vai. 

Panevėžio apskr.
Juozapas Stanionis, Panevė

žio vyrų gymnazijos 5-tos kle- 
sos mokinys, rato savo broliui 
Franciškui į Chicago:

“Brolis Antanas a. a. pasimi
rė Belstogės miestely sausio 1, 
1919, Savo tėviškėj turime da
bar vieną karvę (pirma nebe
turėjome), du bėdinu arkliuku, 
trejatą kiaulių ir trejalą avių su 
ėriukais ir dar vieną ožką su

“Kai dėl karo žinių, tai su 
bolševikais, t. y. sii\rusais, gal 
tuoj pasibaigs karas, nes į žie
mius nuo Daugpilės musų ka
riuomenė perėjo per Dauguvą. 
Laukiam diena už dienos karo 
su lenkais prasidedant, nes ki
virčų su jais daug buvo ir yra. 
Mat Francijos nustatyta de
markacijos linija yra šiapus Lie 
tuvos sostinės Vilniaus; Lietu-

va gi niekados neatiduos savo 
sostinės lenkams. Lenkai taip- 
jKit begėdiškai užkabinėja mu
sų kariuomenę.4* Taip kad ka
ras tikrai bus su lenkais.

‘‘Kai dėl Lietuvos vidaus po
litikos, tai aplamai šiokia: Lie
tuvos valstybės laikinas prezi
dentas yra Smetona; ministe- 
riai: Šleževičius (ministeris 

pirmininkas), Merkis, J. Vilei
šis, Šimkus, S. Kairys, Paknys, 
Čarneckis, Leonas, Noreika, 
Stulginskis, Tūbelis, Soloviči- 
kas, šernas ir Petkevičius (mi- 
nist. kabineto reikalų vedėjas). 
Be šitų dviejų organų Lietuvos 
tvarkyme dalyvauja dar Lietu
vos Taryba. Karininkai ir val

dininkai daugiau kairus, pa
žangus žmonės, bet vidujis tvar 
kymas klerikalų rankose. Per 
tai ir nekaip...

‘‘Atrašykite, kokie svarbiausi

kie poetai, kokios svarbiausios 
knygos išėjo iš spaudos...”

bute 
nam 
kad

dėlią neėdę, griebė, kas tik ką 
nutvėręs, krovė sau j vežimus 
ir vežėsi, o tu turėjai tylėti, nes 
jei ką pasakysi, tai duos tau į 
krutinę štiku ir paliks ant že
mės begulintį, kad kaą tave pa-

šę, palieka žmones plikus, be 
duonos ir be dangos. Jie tik 
žiurėjo, kad jiems butų gera, 
o daugiau nieku nesirūpino.

Dabar mes nuo velykų tre
čią valdžią turim. Lietuvių ka
reiviai nuvarė bolševikus toli iš 
Lietuvos, tai dabar rusai su vo
kiečiais lenda ir niekaip jų ne 
galim atsiginti. Dabar mes tu
rim. trejopos pinigus, ir neži
nom, kuriuos laikyti, katrie bus 
tikri. Vokiečių ir lietuvių tai 
vienodi pinigai, o ruskų tai dtto

Dabar mums labai smagu, kad 
mes lietuvišką valdžią turim; 
kur tik eini, lai vis lietuviškai 
šneka. Daugybė jaunų vaikinų 
patįs eina į kariuomenę be jo
kio šaukimo; dabar pagarsino, 
kad turės eiti visi nuo 45 metų 
mušti Kolčako kariuomenę, ba 
jie labai lenda į Lietuvą, o kaip 
juos -išvarysim, tai mes palik
sim laisvi. Dabar pas mus vis
kas labai brangu, nieko negali 
pirkti; kas ’lur ką parduot, tai 
tam gera. Dabar nemieruoja, 
kaip pirma kad būdavo, dabar 
viską parduoda ant svaro. Svie 
sto svaras kaštuoja pas mus 15 
rublių, ’tai nuo svaro ima tris 

Užėjo, tai kaip vilkai, kokią ne- rublius karo-taksų. Reikia ži-

III.
Iš Mačiūnų, Krakinavos vai. 

Kėdainių apsk.
Rašo Antanui Krikščiūnui, 

814 W. Madison, Chicago, jo 
brolis Mykolas Krikščiūnas:

Motinėlė, tėvelis, seselė Bar- 
ir aš, tavo brolis, sveiki- 
tave visi. Linksma butų, 
tu galėtum parvažiuoti, 
mes visi tavęs išsiilgom.

Nusibodo mums ir ,klausyti 
tų didelių armotų baubimo, nuo 
kurio mums net ausįs apkurto, 
ir dar negalim pasakyti, kada 
bus tai karei galas.s Aš vokuo
ju, kad tada tik bus galas, ka
da nieko neliks, nė žmonių, nei 
valgio. Ir dabar mažai ko be
gali gaut; kad nori ką pirkti, 
tai negali gauti nė už pinigus. 
Dabar viskas eina biskį pigyn.

Kai pmnisliji apie tą laiką, 
kaip karė buvo pas mus, tai net 
plaukai ant galvos stojas; tokių 
žvėrjškumų tie vokiečiai darė, j

Silpnybės, paeinančios nuo poraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu Strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN.EXPEXI.ERI
Ci Draugą Reikale w

Šeimynos, kurios karto dažinojo jo veikiančiu jlegp, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain>Expelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

ANOHOR (ĮKa.ra.8)
Jeigu ant pokolio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekąse po 35c. ir G5c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RlCMTliR & CO., 326-330 Broadway, New York

not, kad nauja valdžia* tai ir 
jai reiškia pinigų. Ką norėt, 

kad pirm karės pašto ženklelis 
būdavo 10 kapeikų, o dabar 60 
kap. Aš norėjau sau siutą nu
sipirkt, tai reikalauja 500 rub
lių. Man mama išaudė namie, 
pirkt nebereikėjo, ir atliko 500 
rublių. Pirkau skuros batams, 
užmokėjau 
pasiūti, tai 
175 rubliai!

---- --------------„ —-----

150 rub.; daviau | 
man išvisa kaštavo

tremksunai buvo 
tai dabar vėl, kadkiek aptilę, 

ne vokiečiai, tai paliokai lenda 
ant musų žemės, ir niekaip jų 
negalim išvaryti—taip kaip kiau 
lė į daržą: turi pagalį paėmęs, 
duodi per galvą, o ji vis lenda; 
taip ir tie paliokai.

Mes dabar gyvenam ne blo
gai, turim ir gyvulių ir pinigų 
kai šieno, tik bijome, kad vėl 
vokiečiai nesugrįžtų ir nepradė
tų vėl plėšti.—Sudiev. Mykolas 
Krikščiūnas.

bėgli į svetimas šalis, kad ne
tarnavus kariuomenėj, nes ne
buvo už ką, nebuvo idėjos ka
riuomenėj tarnauti. Bet dabar 
kiekvienas lietuvis atjaučia ga
liai ir supranta, už ką jis eina 
kariaut.

Pabaigęs miesto mokyklą Uk 
mergėj gyvenau namie, ir Vo
kiečiams užėjus lankiau peda
gogijos kursus. Tapau moky
toju, bet mokytojau! nėjau. Da 
bar, pradėjus Lietuvos valsty
bei karties, stojau jai dirbti. Jau 
du mėnesiu kiap esu karo mo
kykloj. Pasistengkit, broli, dėl 
itėvynės Lietuvos,, pasidarbuo
kite jai ir tenai, Amerikoj, nes 
must’i Tėvynė nuvargus.. Vis
kas eitų gerai, tik daug priešų 
turim. Biauriausi tai lenkai, ir 
musių kampelis apie Balnikus 
ir dabar dar kenčia dėl visokių 
kontribucijų, rekvizicijų ir tt.

gal greitai sulauksim šviesių 
dienų. Šiemet Kalėdomis žada 
išleisti mus karužais. Duodu 
garbės žodį, kad pirmiausia, po 
aplankymo namų, tuojau j Lie
tuvių-Lenkų frontą, ir ten nors 
gyvi ugnyj sudegsime, bet len
kus išvysime laukan iš Lietu
vos. Padėtis musų sunki, bet 
vienybė ir naršams viską nu
veiks. Daug nukentėjom nuo 
vokiečių, dabar nuo lenkų, ir 
dar grasina kolčakiniiikai; bet 
mes neliūstam: laikomės tvirtai 
ir laimėsim. Lik sveikas, bro-

IV.
F. Slavinskui, 256 Tbaddeus 

st., Detroit, Mieli., rašo jo bro
lis, tarnaująs Lietuvos kariuo- 
nijenėjĮ:

Brangus Broli! Kariuomenėj 
tarnauju nuo vasario 1919 m.; 
pastojau savanoriu darbuoties 
tėvynės :labu!i. Dabar) Anglai 

pripažino Lietuvoj nepriklauso
mybę. Buvo didelės demon
stracijos Kaune, Esu linksmas, 
kad kariuomenėje tarnauju Lie.jr iuiiucouu. 

tu-vos atgijime. Jums reikėjo I liuk.—Kazys Slavinskas.
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WATERBURY, CONN.

Gal daugiau nei metai laiko 
praėjo, kaip \Vaterburio Lietu
viu Draugijų Sąryšis atsiskyrė 
nuo tautiškų-klerikališkų drau
gijų.

Persiskyrimo priežastis buvo 
ta, kad progresyvės tb’augijos 
nenorėjo tarnauti įnagiu anoms 
dviems sriovėms; nenorėjo, kad 
jų surinkti pinigai eitų tautiniu- 
kų-klcrikalų politikai.

Vėliaus buvo užsimanę bolše
vikai uždėti savo diktatūra ant 
Sąryšio, bet tas ir jiems nevyko 
padaryti, ir jie ištraukė savo 
atstovybe.

Likosi Sąryšyj apie 12 drau
gijų. Jos darbavosi, kad nors 
kiek surinkus pinigų parėmi
mui darbininkų kovojančių už 
savo klasos reikalus Lietuvoje.

Tame Sąryšy daugiausiai pa
dėjo socialistai, ir tik jų pasi
darbavimu tafx> surinkta keli 
šimtai į Lietuvos Laisvės Fon
dą.

Matydami tautiški-klerikališ- 
ki mekleriai, kad Sąryšis jau tu
ri kelis šimtus, ir žinodami, kad 
tie pinigai buvo renkami Lietu
vos darbo žmonių kovai remti, 
jie pradėjo kelti lermus drau
gijose, reikalaudami, kad drau
gijos Inos pinigus paskirtų da
bartinei Lietuvos valdžiai, arba 
paskirtų juos neva šelpimui vai
kučių.

Tie geraširdžiai neatsimena, 
kaip jie visuotino draugijų są
ryšio pinigus, surinktus dėl ka
res nukentėjusių naudai, suvar
tojo savo nelemtai politikai. O 
čia pinigai buvo renkami ne 
darbininkų klasos priešams, bet 
tiems darbininkams kurie ko- s 
voja už savo klesos reikalus ir 
už I Jei u vos laisvę.

Ir ar tiems mekleriams rupi 
šelpimo darbas? Ar jiems rupi 
Lietuvos laisvė, arba Lietuvos 
žmonių laisvė? Visai ne. Jie 
renka pinigus iš darbininkų ne 
šelpimui, ne Lietuvos darbinin
kų laisvei, bet kovai prieš dar
bininkus.

Ačiū kai-kurių socialistų nc- 
atlaidžiai kovai, atžagareiviams 
nepavyko draugijų priversti, 
kad jos pildytų jų tuos norus.

Matydami tokį spaudimą, 
draugijų atstovai nutarė, kad 
pinigai surinkti į L. S. Fondą, 
gali būt apversti kitokiam tik
slui, jei pasipriešins bent penki 
atstovai. Sąryšio susirinkimas 
įvyko spalio 31 d. Ir vėl pake
liama klausimas apie tuos pini
gus. Po apsvarstymo atrado, 
kad da Sąryšio ižde randasi apie 
$70.00, kurie buvo surinkti šeD' 
pimo darbui. Nutarta tuos pi
nigus pasiųsti šelpimui vaiku- 
čių.

Bet tuo tarpu ateina da vie
nas atstovas. Žinodami tūli 
tnekleriai to žmogaus gerą širdį, 
vėl išnaujo pakelia tą klausimą.

Ir kas galėjo tikėli, kad to 
žmogaus agitacija patarnaus* 
tautininkų-klerikalų abazui? 
Atsistojęs jis agituoja, kad rei-

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau Išsiuntėm lai- 
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-v6
120 TREMONT STREET 

ROOM Bia E
BOSTON. :: MASS.

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

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

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

to.” Bet tas “raportas” buvo y-
tin keistas: streikininkų vadai 
pasakė, kad darbininkai galį grį
žti į darbą! Girdi, Ohio ir West

kia pasiųsti nors $200.00 Lietu
vių Raudonajam Kryžiui, Šiitu 
piutės vardu, nes, girdi, $70.00, 
tai gėda siųsti.

Leidžia balsuot ir jie gauna 
didžiumą balsu, kur pirma bu
vo gavęs vos penkis balsus. Ma-
d yda m i tokį juodą darbą socia
listai ketina apleisti Sąryšį, nes 
jie negali priklausyti tokiam Są
ryšiui, kurs remia klerikalų 
įstaigas, ir negali pritarti tam, 
kad rinkti iš žmonių pinigai vie
nam tikslui, o butų suvartoti 
kitam. Ir jei mes negalime sa
vo surinktais pinigais paremti 
Lietuvos darbo žmonių reika
lų, tai mums nėra reikalo nė 
dirbti. Mes veikėme, idant pa
davus ranką musų draugams, 
kovojantiems tenai už geresnį 
būvį ir geresnę ateitį -Lietuvos 
darbininkams, o ne kAd šelpus 
priešingas mums įstaigai Nors 
da yra vilties, kad tie pinigai 
gal nepateks tai įstaigai, bet vis
gi tokie tarimai ir tokia agita
cija yra negeistini Sąryšiui.

— Dėdės draugas.

KENOSHA, WIS.

Komunistiškos prakalbos.

Lapkričio 23 d. vietinė LM- 
PS. 72 kp. surengė prakalbas. 
Kalbėjo,kaip ji pati pristatė, ko 
muniste Ivanauskaitė, iš Chi- 
cagos. Girti ar peikti tą komu 
nislišką kalbėtoją nėra reika
lo, kadangi ji pati prisipažino 
nieko nauja nepasakysianti. 
Tikra ‘ tiesa, nieko nauja ji ir 

nepasakė. Bet musų komu
nistams pilnai užtenka, kad pa
sakius: “eikim sykiu su Rusi
jos bolševikais“ ir dar gerokai 
pakeikus socialistus...

Kcnoslios lietuviai tegul ne
praleidžia puikios progos se

kamą nedėldienį, lapkričio 30, 
kaip 7:30 v. vakaro Liberty 

Hall’ėj kalbės knygos “Karė Ko 
Delei“ autorius, d. Kirkpatric. 
kas. Prakalbas rengia vietinis 
Socialistų Partijos lokalus kar
tu su LSS. kuopa. Nepamirš
kite! — Socialistas.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Kartą vietinis klebonas palei 
do tokį paskalą, buk gruodžio 
7 dieną į čia atvykusiąs “Lietu
vos atstovas kunigas Laukaitis“ 
ir parapijos svetainėj kalbėsiąs 
“apie Lietuvos reikalus.“ Nu
žymėtu laiku žmonės susirinko 
į svetainę ir laukia pasirodant 
kunigą Laukaitį. Bet klebonas, 
išėjęs ant pagrindų praneša: 
“kalbėtojas, kunigs Laukaitis 
nębeaįvažiuos”... Bet, girdi, 
“mes šį vakarą turime sutverti 
Lietuvos Raudoną Kryžių.”

Esą, “ča randasi kunigs Vit
kus iš St. Louiso, tai jis dabar 
užims vietą.“

“Užėnuisis vietą pirma sar
kastiškai nusijuokė ir pradėjo 
kalbėti apie viską ir nieką. 
Kalbėjo apie “raudoną kryžių,“ 
Italijos revoliuciją ir kitus ga
lus. Esą, jeigu ne “raudonas 
kryžius“ tai ir kariauti nebūtų 
galima ir Italijoj dievai žino 
kas butų atsitikęs ir tt.

Po tokios gudrios prakalbos 
tuoj pradėta rinkti “raudono 
kryžiaus“ valdyba. Pašoka 
kun. Kalasinckio vargonininkas 
ir perstoto tūlą žmogelį pirmi
ninku, kuris savo gyvenime nė
ra matęs kaip reikia vesti tvar- 
Lcq- O Į>ats klebonas perstoto 
raštininke mergelę, kuri lietu
viškai rašyti nemoka ir ne su
sirinkimai! nebuvo atėjus! Tū
li pasipriešino. Kaip, girdi, ga-

■S*“
Įima rinkti, kad jos čia nėra? 
Kunigas atrėžia: Tai kas, kad 
nėra? Čia randasi jos tėvas, ir 
jis pasakys, kad ji yra išrinkta. 
Tėvas' tcčiaus nesutiko ir kimi- 
go sumanymas nuėjo vėjais.

Kokiuo gi tikslu tatai pada
ryta? Ve kokiuo. Nesenai pas 
jį buvo atėję du parapijonįs pra 
Syti svetainės viešam susirinki
mui rengti. Jie turėjo tikslo 
įkurti čia Liteuvai Gelbėti Drau 
gijos 60-tą skyrių. Kunigas su
sigriebė. Žinodamas, kad toji 
draugija nėra klerikalų kontro
lėj, jis sumanė “sutverti“ sau 
klerikališką “raudoną kryžių.“ 
Nors jisai geriausia žino, kad 
toji draugija yra sušelpusi ne
vieną bėdną našle ar našlaitį 
Lietuvoj, bet kad jos nekontro
liuoja jis, Kalasinckis, tai ji no 
good. Reikia todėl “Įverti“ sa
vo “raudoną kryžių.”

Tik tas jo darbas bus bergž
džias, toks pat kaip jo besiprie 
šinimas lietuvių seimui, kuris 
buvo 9, 10 ir 11 dd. birželio 
Chicagbj. Jo prisistatymas prieš 
Lietuvai Gelbėti Draugiją nu
eis niekais. — Senbernis.

STEIGIA LIETUVIŲ FILMŲ 
KORPORACIJA.

Brooklynw N. Y. Steigiama 
čia Lietuvių Filmų Korporacija 
kapitalu 25,000. Korporacija 
užsiimsianti kratomųjų paveik
slų ėmimu, jų dirbimu, kra
tomųjų paveikslų teatrų steigi
mu, aktorių vaidinimams pri- 
rengimu ir tt. Korporacijos 
akcijos pardavinėjamos po $100 
viena. Promotoriai yra žinomas 
krutamųjų paveikslų rodytojas 
A. T. Račiūnas, J. M. Danielius, 
A. Šiaulys, P. Vaitekūnas ir ki
ti.

NERADO DEGTINĖS — 
PAĖMĖ LAŠINIUS.

Gary, Ind.—Lapkričio 15, 
apie 8 valandą vaikare, būrys 
kareivių atvažiavo dideliu tre
ku prie namo 1229 Washington 
gatvėj krėsti beizmentą. Ma
tai, buvo pranešta, kad ten esą 
daug degtinės. Bet degtinės 
ten nerado, tai atplėšę draugo 
Stanislovo Aidento aisbaksį ir 
paėmė lašinius. Ten buvo krū
velė stalavų peilių,'ir tuos pasi
ėmė. Bet išėję į gatvę pama
tė, kad jie nekokios vertės, tai 
pametė ant šalygatvio.

Dg. St. Aidentąs delei to žada 
kreiptis į teismą.

Tai tokios tokelės musų Ga- 
rėj. — VI. Yakubauskas.

Darbo Laukas
Bandė apdumti stroikin inkus.

Star City, W. Va. — Kaip ir 
visose kitose vielose angliaka
siai čia streikuoja. Streikuoja 
lodei, kad delei mažų algų, nie
ku budu jau nebepajiegia dera
mai užlaikyti save ir savo šei
mynas. Lapkričio pirmą dieną 
nė vienas darbininkas neėjo į 
mainas dirbtu. Bet kapitalistai 
dar turėjo vilties: jie manė kad 
tų kasyklų darbininkai, kurie 
dar neorganizuoti, tai ištikro 
nueis dirbti. Vis dėlto, jų vil
tis buvo 'tuščia. Taip, kaip kad 
jie norėjo — neįvyko. Tada jie 
stvėrėsi apgavystės. Viename 
laikraštyje jie įdėjo pranešim^ 
buk lapkričio 10 dieną visi dar
bininkai pradės dirbti. Matai 
manė, kad tuo budu jiems tikrai 
pavyks darbininkus suklaidin
ti. Nepavyko. Darbininkai nė 
vienas riSjo i kasyklas. Tada, 
lapkričio 13 dieną, bosai prade- 
jo bėgioti po stubas ir prašyti, 
kad darbininkai eitų dirbti, Ir
gi nelaimėjo: boselių pasakoms 
darbininkai nepaklausė ir nu
tarė laikyties tol, kol bus išpil

Virginijos angliakasiai jau dir
bą. Tada vienas angliakasys 
paklausė: “O kaip su mokes
čiu?” Atsakyta, kad mokestis 
bus tas pa'ts. To užteko: žmonės 
ėmė švilpti, rėkti ir kojomis 
trypti. Buvo dideliausis skan
dalas. Paskui nutarė ir išrin
ko delegatus, kurie turėjo vyk
ti į Ohio ir West Virginiją, kad 
pažiurėjus ar ištikro ten anglia
kasiai dirba. Lapkričio ketu-1

dyti jų reikalavimai. Tą pačią 
dieną (lapkr. 13), vakare, čia 
atvyko du streiko vadai. Tuoj 
apie 300 angliakasių susirinko, 
kad išgirdus ką jie čia pasakys. 
Visi nuėjo į Star City ir susirin
kę į svetainę išklausė jų “rapor
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HALSUI) SI.COR^^RUUbtVtU RIJAU
12Street Store

Parduota Licitacijoj Teismo Paliepimu

Išparduodama 12 gatvės sankrovoj

PUSE KAINOS

Visas sandėlis susibankrutijusios Consolidated Cloak & Suit Mfg. Co., 412 South Market Street, Chicagtk

Geriausios šiltis Kotu, Siutu ir Dresiu
Niekuomet dar musų didžiojo gatavų drabužių Skyriaus istorijoj nebuvo 
tokio nepaprasto išpardavimo. Tik pagalvokite, augštos rūšies žieminiai ko
tai, dresės ir siutai tiktai po $Į5'1, ,<****c drabužiai visur yra pardavinėjami nuo 
$25 iki <$35. Mes galėtume prirašyti ištisus puslapius beaprašydatni šiluos ste
bėtinus drabužius, bet niekas jus taip neįtikins kaip pamatymas jų ir jūsų 
pačių sprendimas. Mes tikimės didelių minių. Net šitą apskelbimų bera
šant šimtai žmonių klausinėja apie šluos drabužius, bet jie nebus pardavinėjami be subatos, visi vienoje šutyje, viena kaina, C *fl E
tiktai po B □.UU

Per pačtą ar telefoną užsisakymai nepriimami, visi išpar 
Javiniai

KOTAI Trumpi sportiniai kotai, Pilno ilgio 
Kotai, Diržuoti Kotai, Kailiu aptaisyti Kotai, 
materijos; veliūras, silvertonas, kersey, bc- 
brinės pliušas, maišytos ir languotos mate
rijos.
DRESftS Trikotino, puikių seržų, Poriet twil 
1U, aksomėlio, džiordžeto įvairumai, poter- 
kuoti džordžetai, salynai, tafetos, charmeu- 
so, ir tt., pynčti ir adyti stiliai; tanikos ir 
tiesia linija modeliai.
SIUTAI Vilnonio poplino, puikkaus seržo, 
ševioto modeliai; šilkinė pyne ir guzikais 
aptaisyti, puikiai pasiūti modeliai; augštai 
užsegamos apikaklės; nei vieno nėra verto 
mažiaus kaip $25; daugumas buvo pardavi
nėjamo po $35.

Didelis Du Kartu i Metus
$1Skribeliu Išpardavimas:

Moterims, Mergaitėms ir Vaikams $4.50, $5, $6 ir $7 skrybėlės po 
Daugiau kaip 4000 skrybėlių šutyje»naujausios žieminės mados; naujau
sios materijos; be abejonės geriausios sezono skrybėlės yra siūloma; ne
gali nepirkti jų. Buk čia anksti subatos rytą; žiuręk musų didžiojo 
cirkuliorio; pažiūrėk musų langų.

ribliktą jie sugrįžo. Kada su- 
grįžusieji pranešė, jogei minė
tose vietose angliakasiai nedir
ba, taigi kad itie “vadai” buvo 
storai pamelavę, tai susirinku
sieji kaip vienu balsu sušuko: 
“Neisime dirbti!.Tegul jie padi
dina mums algas!”

Tuo visa užsibaigė. Kapita
listų pastangos suklaidinti dar
bininkus nuėjo niekais.

— Streikininkas.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais u^ardiji^iais, 
taip, kad kiekvienas gan juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Kojų Specialistas
Išegzaminavimas dykai.

Kam jums turėti (Skaudamas kojas, 
kuomet aš garantuoju tikrą smagu
mą, — moksliškai gydau užtrinas, 
vlstakius, įaugusius nagus, surain- 
bėjimus ir silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER,
35 South Dearborn St.

Tol. Central 953 Room 315
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1739 SO. HALSTED ST 
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Telepbone Canal 1506

$6.00
3.50
1.65

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu;

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.75

02
12
50

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65

$7.00
4.00
200

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 28, 1919 
as rcąuirod by the act of Oct. 6,1917

Belševikai keti
na nusileisti.

tele-Lapkričio 25 dieną 
gramos iš Copenhageno ir 
iš Londono pranešė, kad 
Rusijos bolševikai ketiną su 
šaukti Steigiamąjį Susirin
kimą. Viena • telegrama 
nurodė net dieną, paskirtą 
rinkimams, 16 gruodžio.

Nežinia, 'kiek yra tiesos 
tuose pranešimuose. Gali
mas daiktas, kad tai buvo 
tiktai agitacija, varoma iš 

•baltinių. ' Reikia 
pastebėti, kad tos žinios ta
po paskelbtos tuo laiku, ka
da Anglijos kariškas laivas 
vežė bolševikų pasiuntinį, 
Litvinovą į Copenhageną 
tarties su anglų valdžios at
stovu apie apsimainymą be
laisviais.

Buvo spėjama, ir veikiau
sia ne be pamato, jogei bol
ševikų pasiuntinys panau
dos šitą progą tam, kad pa 
siūlius 'taiką talkininkams. 
Prie šitokių aplinkybių bu- 
*ų visai natnrališlca, kad 
bolševikai stengtųsi įgyti 
talkininkų prielankumą, lei
pdami gandus apie Steigia
mojo Susirinkimo šaukimą, 
— jeigu jie ir neketintų jį 
šaukti.

Bet jeigu bolševikai da ir 
neišsižadėjo savo pasiryži
mo valdyti šalį prieš didžiu
mos žmonių valią, tai augš- 
čiaus minėtieji gandai vis 
dėlto yra akyvas ženklas. 
Jie liudija, jogei jau ir patįs 
bolševikai (arba artimi 
jiems elementai užsienyje) 
supranta, jogei kelias prie 
taikos su svetimomis šali
mis eina per taiką su savo 
šalies žmonėmis.

Jei ne proto logika, tai lo
gika faktų anksčiaus ar ve-' 
liaus privers Rusijos komi
sarų valdžią stoti į šitą ke
lią. Bei/tiesą kalbant, ko
dėl bolševikų protas šiandie 
turėtų dar priešintis jam?

Sakysime, kad bolševikų 
“principų” žvilgsniu yra nu
sidėjimas duoti visiems pi
liečiams balsavimo teisę ir 
pripažinti visų pliiečių bal
sais išrinktąją valdžią. Bet 
ar bolševikiški komisarai 
yra padarę mažai dalykų, 
kurie visai nesutinka su jų 
“principais0?

Jie padarė didžiausių 
koncesijų (nusileidimų) mi-

litarumui. Jie darė ir te
bedaro didžiausių koncesijų 
savo šalies kapitalistams ir 
siūlo visokių koncesijų už
sienio kapitalui. Jie J eina 
ant kokių tik nori kompro
misų su imperialistinėmis 
kitų šalių valdžiomis, kad 
tik įgijus taikų (ir išgelbė
jus savo kailius). Kodėl tad 
jie negalėtų dabar padaryti 
vienų koncesijų, savo šalies 
liaudžiai?

Be to, jeigu bolševikiški 
diktatoriai pasiraustų savo 
atmintyje, tai jie atsimintų 
juk, kad ne taip senai—vos 
apie dvejetas metų atgal— 
ir jų pačių “principai” rei
kalavo “kuogreičiausio*’ 
Steigiamojo Susirinkimo 

šaukimo.

Apžvalga
RINKIMŲ REZULTATAI 

ITALIJOJE.

Paskiausios žinios apie Itali
jos parlamento rinkimus rodo 
tokius rezultatus: Socialistams 
teko 156 vietos, liberalams 161, 
rymo-katalikams 100, atitarna
vusių kareivių partijai 23, so
cialistams retoriniu inkams 16, 
kitoms partijoms 17.

Geriausia pavyko rinkimai 
socialistams. Pirma jie turėjo 
parlamente 42 atstovu. Laimė 
jimas 156 vietų naujame par
lamente reiškia, kad socialistų 
atstovybė 'tapo daugiaus negu 
patrigubinta.

Socialistai reformininkai yra 
dešiniųjų socialistų frakcija, 
atskilusi nuo partijos jau kele- 
tas metų atgal.

Nežiūrint lėčiau s jto didelio 
socialistų pasisekimo, milžiniš
kų didžiumų balsų Italijos par
lamente vis dėlto turės buržua
zinės partijos. Šis faktas pa
rodys maksimalizmu užsikrėtu 
šiai Italijos., socialistų didžiu-, 
mai, kad jų skelbiamoji ūmios 
revoliucijos taktika neišlaiko 
kritikos.

BEREIKALINGAS KLERIKA
LŲ DŽIAUGSMAS.

“Draugas” prisispyręs šneka, 
kad Sleževičiaus ministerija 
(kurios vietų dabar užėmė Gal 
vanausko kabinetas) buvusi 
“sočiaiistiška.” Jisai gerai ži
no, kad tai yra netiesa. Socia- 
lisliškos valdžios Lietuva dar 
neturėjo. Sleževičiaus ministe
rių kabinetas buvo koalicinis 
(sudarytas iš įvairių partijų) 

ir jame dalyvavo ir krikščio
nių demokratų partijos atsto
vai. Kam-gi tad “Draugas“ 
melagingais prasimanymais 
stengiasi suklaidinti savo skai
tytojus: ar to reikalauja “krikš 
čioniška” dora?

Klerikalų laikraštis praminė 
Sleževičiaus kabinetų “socialis- 
tišku” tuo toksi u, kad diskre
ditavus socialistus. Mat, tasai 
kabinetas šeimininkavo Lietu
voje nepergeriausiai. Jo vietų 
užėmusioj i naujoji valdžia bei 
jos šalininkai pasiskubino iš
kelti aikštėn savo pranokėjos 
ydas, idant parodžius.... savo
gerumų. Kaip tik susiorgani
zavo Galvanausko kabinetas, 
tuoj susirinko Valstybės Tary
ba, kuri per pusę melų nebuvo 
laikius posėdžių, ir ėmė kriti- 
kuot pirmesniąjų valdžių. Apie 
šituos Valstybės- Tarybos posė
džius Kauno “Darbas” tarp kit 
ko rašo, kad tenai daugiausia 
pasižymėjo Valstybės kontro
lierius, p. Zubrickas, kuris sa
vo raportų pašventė ne tiek da
lykų stovio aiškinimui, kiek po
lemikoms. “Darbas” sako:

Bet V. kontrolieriaus pra
nešimas taip-pat parodo, kad 
jis ne visai gerai savo parei
gas supranta. Vieton objek
tyvaus pranešimo apie tai, ar 
atskiros ministerijos arba 
įstaigos atatinkamai, sulig sų- 
matomis, ir teisingai pinigus 
eikvoja, V. kontrolierius Mjuo 
lat darė ekskursijas į jam vi-

sai nepriklausomas sritis, t. y. 
reiškė savo nuomonę, kad ta 
ar kita įstaigą “naudinga” ar 
“nenaudinga,”* ir tuo budu 
kontrolierius virto vienų įstai 
gų advokatu,:kitoms—proku
roru. Be to, rodos, V. kon
trolėmis pareigu žiūrėti ne tik 
išlaidų, o ir pajamų. O apie 
tai nė žodelio nebuvo pasa
kyta. Taip pati V. kontro- 
lius nieko nepranešė, kiek ir 

. .kaip išlaidas daro pati V. Ta
ryba ir V. Prezidentas. (Musų 
pabraukta, “N.” Red.)

Pačiai vienų dešiniųjų V. 
Tar. V. kontr. pranešimas bu
vo reikalingas ypač tam, kad 
turėtų progos kritikuoti buv. 
Ministerių kabineto darbus. 

Čia ypač kun. Staugaitis, V. 
Tarybos vice-pirmuiinkas, 
parodė visus savo demagogi
nius gabumus ir V. kontro
lieriaus pranešimų išnaudojo 
tiek, kad ne\t jo frakcijos 
draugas Vailokaitis rado rei
kalingu buv. ministerius gin
ti.

Apskritai išrodo, kad tary- 
bininkai susirinko buv. mi- 
uisteriama kaltinti. Del to, 
tur-but, ir V. Tarybos papil
dymo klausimų į patį sesi 
jos galų nustūmė—kad patys 
vieni niekeno nekliudomi ga
lėtų išlieti visa tai, kas per 
6 mėnesius susirinko.
žodžiu, dešiniųjų kontroliuo

jamoji V. Taryba padarė “teis
mų” ant buvusiųjų ministerių, 
idant pateisinus žmonių akyse 
tų atžagareivių žygi, kurio pa
sekmėje atsirado Galvanausko 
kabinetas, neturįs jokio pasiti
kėjimo liaudyje; o Chicagos 
“Draugas” panaudoja tai apjuo- 
dinimui socialistų. t

Mes nemanome ginti nė p. 
Sleževičių, nė jo kabinetu. Vie
nok kada klerikalų organas 
džiaugiasi, kad V. Tarybos atža
gareiviai “iššlavė juos,” tai tu
rime pasakyti jam: neužtenka 
savo priešus apjuodinti, idant 
parodžius savo bičiuolių baltu
mų!

Jeigu Sleževičiauš’ kabinetas, 
buvo blogas, tai dar iš to neiš
eina, kad jo įpėdinis bus geres
nis. Žinomi faktai leidžia ma
nyt kaip tik priešingai. Nau
joji Lietuvos valdžia, kurių re
mia atžagareiviai, turi gabumo 
nėkiek ne daugiaus už pirmes
nių jų; o pasitikėjimo plačioje 
liaudyje ji visai neturi. Todėl 
ji anksčiaus ar vėliaus .susi
lauks dar didesnio fiasco, negu 
Sleževičiaus ministerija,—ne
žiūrint, ar klerikalai garbins jį, 
ar ne.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III.- Nov. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,4917

KANADA.

Toronto. — [Anglija slopina 
Kanados prekybų], “The State- 
mcnl”, Kanados savaitraštis, sa
ko, kad Anglija ryžosi slopinti 
iiet savo kolonijų prekybų. Sa
vaitraščio editoriale, tarp kita 
ko, sakoma:

“Karės metu Anglija pirkosi 
Kanadoj prekių ir nustatė jų 
kainas. Ji mokėjo prekių savinin 
kams palyginamai nedideles kai
nas, bet tuo pačiu metu ėmė iš 
prekių naudotojų labai augštas 
kainas. Tuo budu ji traukė sau 
didžiausių pelnų. Kada liko pa
daryta mūšių paliauba, Kanada 
atsidūrė labai keblioje padėtyj: 
ji negalėjo išvežti savo prekių, 
nes neturėjo laivų. Gi Anglija 
net savo karinius laivus pavedė 
prekybos reikalams, stengdamos 
užgriebti kyodaugiausia rinkų.

“Tuo liksiu visi Anglijos "lai
vai pavesla komercijos reika
lams. Spauda nuodien kartoja, 
<ad tai esįs didelės svarbos nuo- 
tikis.

“Kur randasi Kanados laivy
nas? Kokios galimybes teikiama 
Kanados komercijai rasti sau 
vietos pasaulinėse rinkose? Ne
gi Kanadai reikės laukti to lai
to, kada Anglijos fabrikantai už" 
gildys savo prekėmis geriausias 
rinkas, priskaitant ir Vokieti
jų? Joki šalis negali lošti svar

bios rolės pasaulyj, jeigu ji ne
sirūpina užsienių prekyba. Ka
nada perdaug ilgai laikosi los 
nuomones, kad Anglija turi bū
ti išdirbysčių centras, o koloni
jos privalo teikti jai pigaus mai
sto. Kanada turi pabusti ir tveiM 
ties darbo, jeigu ji nori užimti 
atatinkamų vietų tarp pasaulio 
tautų”.

ANGLIJA.

Londonas. — [Nacionalis Dar
bo centras]. Pereitų metų Profe
sinių Sųjungų Kongresas nutarė 
statyti Londono centre svetainę. 
Gi dabar pienuojama statyti ne 
tik svetainę, bet valgyklų ir vieš
butį. Visos Irįs įstaigos kuriama 
viename name. Profesinės Sųjun 
gos turės sudėti tam tikslui 
300,060 svarų sterlingų ($1,500- 
000), tiek jau tikimasi iš koo- 
peratyvių draugijų. Pagal naujų 
pienų, svetainė galės talpinti 2,- 
500 žmonių. Manoma taipgi kur
ti kooperatyvę kolegijų ir ban
kų. /

To namo įkūrimas padarys 
darbininkų judėjimų da labiau 
neprigu įmingu. Kapitonas Ed- 
ward Gili pildo sekretoriaus ir 
organizatoriaus pareigas namo 
statymo komitete. Arthur Hcn- 
derson ir C. W. Bomerman ir gi 
nemaža dirba, kad įgyvendinus 
tų užmanymų.

FRANCIJA.

Paryžius. — [žmonės neri 
mauja]. Marthe B rašo:

“Anglių badas teikia mums 
daug nepatogumų. Anglių sankr 
ovos tuščios. Vidurinė klasė, ku
ri įsigijo anglių vasaros metu, 
nekentęs šalčio, bet užtat bied- 
nuomenė, kuri neturi atliekamų 
pinigų, kad įškalno pampinus 
kuro, atsidurs desperatinėj pa
dėtyj. Jų likimas bus baisus, kuo 
mot ateis gruodžio šalčiai.

“Mums stinga taipgi smulkių
jų pinigų. Sidabriniai pinigai 
nūdien mažėja, ir nemaža yra 
vargo išmainyti penkių ar dešim 
ties frankų Įjilas. Ne kartų man 
teko matyli susirėmimų trauki
niuose dėlei to, kad patarnauto
jai negalėdavo atiduoti ‘gružu*.

“Visi tie ‘mažmožiai’ nervuo- 
ja žmones ir gadina jiems ūpų.

“Ne geriau dalykai stovi ir su 
gyveninio reikmenimis. Maisto 
galima įsigyti tik už pasakiškas 
kainas; dėlei to streikuojama 
net ir tose vietose, kur pirma nie 
kas ir nemanė streikuoti; Pa
vyzdžiu, • šiuo laiku paskelbė 
streiką “Bon Marelio” departa- 
nientinęs krautuvės darbininkai. 
Dar pirmu kartu tos krautuvės 
istorijoj įvyksta streikas.

“Vedama agitacija ir tarp 
“funetionaires” (valdžios kler
kų), kuriems da vis tebemoka
ma senoji alga. Galinga ‘P.T.T.* 
(Pašto, Telegrafo ir Telefono 

Darbininkų Unija) delei los jau 
priežasties kelia protestų.

“Socialistų judėjime ne vis
kas tvarkoj. Socialistų Federaci
ja atsisakė statyti keturių Depu
tatų Buto atstovų kandidatūros. 
Delei to rinkimuose tarp soci
alistų nebuvo vienybės.

“Buržuazinės partijos socia
lizmų vadina bolševizmu. Didu
ma kandidatų, pasklėkojant 
priešinnkų plūdiniam#, liko ‘bol4 
sheviks malgrelux* (bolševikais 
prieš savo norų).

JUNGTINĖS VALSTIJOS z

New Yorkas. — [Bankininkai 
teiksią pagelbos Kolčakui]. In- 
ternacionalis bankininkų sindi
katas, kuriu įeina Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos finansis- 
tai, veda tarybas kas dėl pasko
los Omsko “valdžiai”. Neužilgio 
Wall Strytas žada paskelbt sinul 
kmenas lų tarybų.

Spėjama, kad Kolčako vald
žiai manoma skolinti $50X100,- 
000. Amerikos bankininkai su
dėsiu maž-daug $15,900,000.

Washingtonas. [Brukama 
militarizmas]. Jeigu džingoms 
įasiseks įgyvendinti savo pienus, 
tai šalyj įsivyraus militarizmas 
ir tuo pačiu da labiau suvaržys 
darbininkus.

Įneštieji biliai toli gražu nepa
sako visos istorijos. Pavyzdžiu, 
reikalaujama 500,000 pastovios 

armijos. Tečiaus liko paganini-* 
da naujas bilius, sulig kurio 
konskripcija turinti pasilikti ant 
visados.'Maža to. Priimtieji ka- 
reivijon jaunuoliai uesiskaitys 
liuosi, kuomet jie atitarnaus sa
vo terminų. Bėgiu dviejų metų 
valdžių galės vėl juos pašaukti 
ir siųsti ten, kur bus reikalas. 
Pagalios, biliuje sakoma, kad 
prezidentui nereikėsią gauti ata
tinkamo užgirimo naudojimui 
kareivių svetimose karėse. Vadi
nasi, siuntimas kareivių sveti- 
niosna šalisna, kaip kad dabar 
siunčiama Sibiran, bus legalia 
dalykas.

Skaitytoju Balsai
^/^^Wk^wv****^W*<*rw*O***^**  ̂•>«—•“****-** 

išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Svieto pabaiga.

Astronomas Albert F. Portą 
tikrina, kad gruodžio 17 d. bu
sianti “svieto pabaiga.” Esu 

tų dienų vienoj saulės pusėj su
sigrupuosiančios šešios plane
tos ir jos turėsiančios tiek jė
gos, kad išpeš saulės dalį. Tų 
operacijų lydėsianti baisiausi 
ekspliozija', kuri (pagimdysian
ti didelės elektro-magnetinės jė
gos. Gi elektro-magnetinė jė
ga sunaikinsianti musų žemę.

Tų pranašavimų p. Portą pa
skelbė apie porų mėnesių atgal. 
'Pečiaus ligi šiol maža kas iš 
lietuvių buvo girdėjęs apie jį. 
Tik dabar pradedama labiau įdo 
niauji i tuo dalykų. Kai kurie 
ne juokais susirūpino ir rimtai 
laukia svieto pabaigos.

Vienok sensacingas p. Porlos 
pareiškimas toli gražu nėra įti
kinantis. Jau tas faktas, kad 
diduma astronomų griežtai at
meta Poiios pranašavimų, gali 
nuraminti žmones. Planetų su 
sigrupavime astronomai nema
to jokio pavojaus žemei. To
kių dalykų preityj pasitaikė jau 
ne kartą, o vienok žemė išliko 
“sveika.”
• Aštuoni metai atgal tūli US- 
tronomai darė tokių jau speku
liacijų su Haley’s kometa. Jie 
tvirftino, kad kometos uodega 
pasieks musų žemę ir sunaikins 
visą gyvybę. Girdi, ta uodega 
susidedanti iš nuodingų gazų, 
ir tie gazai sunaikinsią gyvybę. 
Bet rimtesnieji mokslininkai ir 
tada nepridavė didelės svarbos 
toms spekuliacijoms. Jie sakė, 
kad tikrai negalima pasakyti, 
ar tie gazai yra nuodingi ar ne. 
Gi taip dalykams stovint nede
ra skelbti sensacingų pranaša
vimų.

Bet yra žmonių, kurie mėg
sta spekuliuoti visokiomis teo
rijomis ir priskaldyti iš adatos 
visą vežimą. Imkime, kad ir 
p. Aurę. “Laisves” No. 51 jis 
be jokio dvejojimo reiškia: 
“Kaip ten nebūtų, iš astronomi
jos mokslo yra žinoma, kad 
įvyks žemes pabaiga ir įvyks 
panašiu budu, kaip’ minėtas as- 
Jtronoiuas nurodo dabar.”

Man norėtųsi žinoti, kuo reni 
dainos p. Aure tvirtina, kad že
mes pabaiga turės įvykti tik pa
našiu budu o ne kitokiu? Aš 
neturiu omenyj žemes pabaigų, 
o tik tuos gyvūnus, kurie ran
dasi ant žemės. Kuomet išmirs 
gyvūnai, tąsyk ir žemė bus “ne
gyva.” O žemes gyvūnai juk 
gali išmirti ir kitokiu budu.

Tolinus p. Aure sako, kad pa
saulio pabaiga niekam taip bai
si nėra, kaip kapitalistams. Gir 
di, mes nuskurę varguoliai pa
liksim lik bedas ir vargus, pa- 
siliuosuosim nuo prakeiktos iš
naudotojų šaikos. Jeigu esą per 
tpkstančius melų darbininkai 
įlepasiliuosavo iš tos vergijos ir 
da ta vergija tęsis kita tiek, tai 
aš meldžiu, -tegul šis pąsaulis 
dabar subira, sudega, pražūva!

Ar ne juokingas tas p. Aure? 
Jis, nudoma, tiki į užgrabinį 
gyvenimą ir mano, kad numi
ręs galės pasijuokti iš kųpitali- 
slų, kurie netoks savo turto. 
Protaujantis žmogus ncmeldžia 
svieto paliaigos; jis žino, kad 
darbininkų išganymas raukiusi 
jų vienybėj. ’ lodei jis kviečia 
visus darbo žmones stoti eiiės- 

na ir bendromis spėkomis kovo 
ti prieš naudotojus.

Dar viena pastaba p. Aurei. 
Argi jis nežino, kad jo gyvastis 
yra “privatinė nuosavybė”? Jei
gu jam nępątjnka gyventi,— 
vvcll, jo vųliar-rjis bile valandų 
gaji persiskirti su sąvo; gyvybe.,.

. Slapukas.

LS.S. Reikalai
L. S. S. kuopų veikimas.

WaUrbury, Conn.—Lapkri
čio 18 d. buvo LSS. 34 kp. ne
paprastas susirinkim|as. Pir
miausia buvo rinkimas atstovo 
į Lietuvių Socialistų Namo Ben 
drovę. Nominacijų priėmė d. 
d. P. Dapšis, P. Raškevičius ir 
Ramanauskas. 9 balsų daugu
ma tapo išrinktas d. P. Raške- 
vieius. Parko komisija rapor 
tavo, kad ji jau pardavus LSS. 
34 kp. iMUjkų. Gi komisija dėl 
atgavimo likusio pas komunis
tus turto pranešė, kad ji dėl tū
lų priežaščių nieko neveikus. 

Nutarta parašyti laiškų komuni
stų kp., kad jie atiduotų visų 
musų turtų: Komisijon darinkta 
vienas narys, d. J. Žukauskas. 
Vėliau buvo pakelta klausimas 
apie LSS. 34 kp. šėrr, kurį ji 
turi pirkus nuo “Laisvės” ir 

yra pavedus LSS. Po ajisvar- 
stimo nutarta paraginti. Lai
kinų j į LSS. Komitetų, kad jis 
rūpintųsi tuom LSS. turtu. 
Taip jau turi pirkę Laisvės Še
rų ir keli I^SS. 34 kp. nariai.

— Dėdės Draugas.

Kenosha, Wis<—Praeitų sur 
batų, lapkričio 22, LSS. 58-ta 
kuopa laikė susirinkimų So
cialistų Svetainėj. Be kita skai 
ityta laiškas nuo LSS. VIII Ra
jono kuopų komiteto kai dėl 
LSS. nepaprasto suvažiavimo. 
Kuopa pareiškus sutikimo su 
komiteto tarimu kartu nutarė 
pasiųsti į suvažiavimų savo de 
legatą. Delegatu išrinkta d. J. 
Marcinkevičius.

Tai gerai, kad kuopa taip pa
darė. Mat dabartinis suvažia
vimas yra vienas svarbiausių
jų visoje LSS. gyvavimo isto
rijoje. Tam suvažiavimui pri
sieis atitaisyti buvusiųjų musų 
organizacijos viršininkų klai
das. Maža to. / Jam prisieis 
sutvarkyti visų Lietuvių Socia
listų Sąjungų, kurių tie buvu
sieji jos boseliai buvo dievai 

žino kur nuvedę, žodžiu, dar
bo yra daug ir prie jo privalo 
prisidėti kiekviena kuopa.

— Socialistas.

RAŽAI.
------------- f——I

TŪLA sočiai anarkistiška 
dūdelė (iš surpaipės) Brooklyno 
kliedėtoj ų lapelyj įdudavo: 
“a jukš, biaurybės... draugai, 
apisižiarėkite—-dono'sčikai, pa

vojus... ajukš.”
Išmintingi žmonės šitokį dū

davimų vadina:
Nevisi namie...

NĖ nemanykite, kaįd kolio- 
ties/ moka tik musų lietuviški 

(komunistai. Puikiai koliojasi 
ir Chicagos .Tribūne šėrininkas, 
komunistas nulionierius Bross 
iLloydas. Savo “impresijose,” 
kurios išspaudinta Lores orga
ne The Class Struggle, tas ko
munistas sako:

...“Adolfu Gernieriu, kaipo 
vyriausiu detektyvu... kaltina
muoju advokatu, teisėju, pri- 
saikintbjų, kalintojų ir korikų”.

Koriko “činų” tas pons ko
munistas Genneriui suteikia 
dėlto, kad jis Lloydui ir Ree- 
dui neleido kelti Socialistų Par
tijos konvencijoje Šurnų!

Taigi, nepravedęs “socialės 
<revoliueijos” Soc. P. konvenci
joj, jisai dabar jų pravedė— 
Class Struggle špaltosc.

Lietuviški komunistini ghl 
pasinaudos? Tik tegul jie neuž
miršta, kad tas jų draugas yan- 
;kė juos irgi vadina:... petty po
li tical inlriguers—smulkus po
liški intriguanai. O dar kitaip 
—foreinerių pelkė. .*

----- u. L.

KIENO vyskupu dabar turės 
būti Maskvos Leninas: Slilsono- 
Stoklickio “pelkės” ar “social- 
kaliošų”—korės ir Lloydo? Ir 
vieni ir kiti jie senai jau atsi
klaupė prieš Maskvų, bet tarp 
savęs—akis draskosi.— Ražas.

MUSŲ /komunistai socialistų 
vardo bijo taip, kaip—piktuks 
kryžiaus. Audais buvo žydų 
koncertas. Komunistai pakuž
dėjo vakaro rengėjui, kad “da
bar dainuos Chicagos lietuvių 
komunistų choras.”

Viskas išėjo kuogeriausia. 
Komunistai patenkinti, ploja, 
džiaugiasi.

Buvo pramoniečių vakaras. 
Komunistai ir vėl turavoja: “da 
bar dainuos lietuvių komunis
tų choras.” Bet kas čia pasi
darė? Choristai anei krust!

Vakaro pirmininkas susipra
to:

— Atsiprašau, dabar dainuos 
Chicagos lietuvių socialistų cho
ras.

Choristai dainuoja. O komu
nistai turavoja: sočiai buržujai, 
biaurybės, išdavikai...

— K. J. čivelis.

KARTĄ vienas komunistiškas 
“prelegentas’* pasakė:

“Draugai ir... .manotema
dabarbusskirtumastarpkomunis 
tųircicilikųirjumiskeistailmsirm 
an'kcistaibusĮcadltalijosdarbinin 
kiųgreitaissupratokokiąvertęlu 

ribananos... — Gvaizdikas.

Biznis.

Juo tolyn, tuo visiems daro- 
/Taiškiau, kad komunistams la 
biau rupi biznis, negu kokios 
ten idėjos. Sakysime, “Naujie
nų” plėtojimąsi jiems suteikia 
daug bemiegių naktų. Prieš tą 
“nemalonų apsireiškimą” jie 
jau ištisus keturis metus veda 
atkakliausią kovą. Daug revo
liucingų prakalbų įkalbėta į 
feljetonus, grainafonus ir kitus 
tinksus delei to dalyko. Tečiaus 
didelio pasisekimo'nebuvo: mat, 
iielurėta tinkamų konųjozito- 
rių. Kas kita dabar,—Burdin- 
gonas į vieną minutę gali pasa
kyti 200 žodžių. Greitkalbystėj 
jokis gramafonas negali jam 
prilygti. Jis kalba, kalba ir kal
ba, o “Naujienos” plėtojasi ir 
dacol.

Parup<y1<omunistams ir Gvaiz 
diko biznis. Jie surado, kad 
tas biznis esąs “nekošernas.” Ir 
ėmė boikotuoti. Tuo budu jie 
manė pubankrutyti Gvaizdiką. 
Bet veltui. Tas biznis kįla kai 
ant mielių.

Tečiaus su Degtuku blogi po
pieriai. Nebereikalo patarlė sa
ko: neturėk sauso pavydo, nes 
pradėsi džiūti... Degtukas vi
siems pavydėjo ir dabar ėmė 
džiūti. Iškraustytas iš vienos 
vietos, jis susimetė ten, kur ba
nanų yra... Well, gal bananais 
bus geriau verslios...

— Gvaizdikas.

DR. A. MONTV1D
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 E. Washington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phoiįje Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas VVest 6126 
.................. . !■ I *»l'l 'I ....  im 1

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,900.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Sts.
8K)UX CITY, IA.



XV-ji Valstybės Ta 
rybos Sesija.

Spalių 15 d. buvo atidaryta 
XV-ji V. Tarybos sesija prezi
dento kalba. Be tarybos narių 
salėje buvo anglų ir prancūzų 
misijų atstovai, taip pat latvių 
ir estų. Publikos taip pat daug 
atėjo pasiklausyti. Kai prezi
dentas kalbėjo, tai visi stovėjo. 
Po prezidento kalbos kalbėjo 

Tarybos pirmininkas S. šilin
gas, kuris bendrais bruožais at
vaizdino Lietuvos gyvenimą nuo 
XlV-jos V. Tarybos sesijos lai
kų, t- y- per visą pusmeti. Po 
S. šilingo kalbos prabilo nau
jas ministerio pirmininkas E. 
Galvanauskas. Tarybos frak
cijų pareiškimai dėl ministerio 
pirmininko dėklą racijos buvo 
padaryti spalių 16 dieną.

Krikščionių demokratų frak
cijos vardu kalbėjo Vailokaitis. 
Jis nurodė, kad Lietuva turčių 
sueiti į sąjungą su Ėstais, Lat
viais ir paskui su Ukraina ir 
Čekais. Toliau jis pasakė, kad 
metas jau sustatyti biudžetas.

būtent darbo reguliavimo dva
ruose ir fabrikuose. Žemės re
formos įstatymas reikia anot jo, 
tuojau prirengti, reikia, kad vi-

si kariškiai bežemiai gautų že
mės. Krikščionių demokratų 

frakcija rėmė koalicijos kabi
netą, neatsisakys remti ir šį, jei 
jis savo darbais bus kraštui nau 
dingas ir jei ves Lietuvą j ne
priklausomybę.

Tautos pažangos frakcijos 
vardu kalbėjo kun. Mironas. 

Frakcija stovinti principe už^dar 
bo kabinetą, kuriam esą parti
jos negalį kliudyti. Tautos pa
žangos frakcija naujuoju kabi
netu pasitiki ir linki pasekmės 
sušaukti Steigiamąjį Seimą ir 
vesti šalį į nepriklausomybę.

žemdirbių. (Geriau tiktų pa
vadinti žemvaldžių sąjunga, 
nes jos nariai žemės ne dirba, 
bet dažniausiai ją tik valdo) są
jungos vardu kalbėjo Jakimavi 
člus. Jis pasakė, kad sąjunga 
rėmė ir rems kabinetą. Tautų 
mažumos turi gauti teisių, bet 
tik tosios kurios ątovi už ne
priklausomą Lietuvą, Mes-rsa- 
ko kalbėtojas pagaliau—nesa
kom nei už nei prieš naują ka
binetą, lauksim jo darbų.

Santaros partijos vardu pa
sakė pareiškimą daktaras A. 
Alekna. Jis sakė, kad naujojo 
kabineto valia reiškiama dabar 
beveik vienos tautos pažangos 
partijos valia, tos partijos, kuri 
nėra įtakinga šaliai ir visuome-

nėję neturi paramos. Valdžia, 
kuri nesirems savo žmonėmis, 
nebus pastovi ir lodei pateks 
svetimųjų įtakai. Svetimoji pa 
jėga, pastebėjus mažą atramą 
šalyje, nustos tokią valdžią ger
bus. Kad naujasis kabinetus 
netinka šaliai tvarkyti, parądo 
naujo kabineto pirmųjų dienų 
valdymas, nes į antrą ar trečią 
dieną, įvedė spaudiniams tokią 
cenzūrą, kuri neleido “Darbui” 
spausdinti Marianipolės seime
lio ir tarybos nutarimo, kur rei
škiama naujajam kabinetui ne
pasitikėjimo; taip pat cenzūros 
buvo išbraukti “L. Ūkininko” 
Nr. 33 žodžiai, kurie sako tik 
apie Tautos pažangos partiją, 
būtent: “neturėdama šita parti
ja musų žmonėse tinkamos pa
ramos, savaime turės j ieškoti 
tos paramos svetimuose gaiva
luose.” Iš visa ko matyt, kad 
naujasis kabinetas neklausys ša 
lies balso ir dirbs kaip tinkamas.

Pabaigus Aleknai kalbėti, 
tautos pažangos partijos atsto
vas J. Šernas, buvusis m miste
ris be portfelio, ėmė tokią cen
zūrą ginti sakydamas, kad cen
zūra čia esą visai teisingai pa
sielgusi, nes tuose žodžiuose 

esąs kurstymas vieno visuome
nės sluoksnio prieš kitą.

Dar padarė pareiškimų Bal
tarusių ir Žydij atstovai. Jie

I nieko beveik naujo nepasakė, 
politikuodami, mat, ir pasitikė
jimo išreiškė.

Nebuvo tiktai socialistų liau
dininkų demokratų ir socialde
mokratų atstovų pareiškimų, 
kadangi Valstybės Taryboj jų 
nė vieno nėra.

Po frakcijų pareiškimų ir pe
rėjimo formules, už kurią bal- 

I savo 14, o susilaikė 9 ir 1 bal
sas prieš buvo, padarė praneši-^ 
nią Valstybės Kontroles vardu 
Zubrickis.

Iš Valstybės konlroleriaus 
pranešimo matyti buvo, kiek 
kokia ministerija išleidžia per 
keturis paskutinius šių metų 
mėnesius (rugsėjį, spalių, lap
kritį, gruodį). Pasirodė, kad 
daugiafisia išleidžia krašto ap
saugos ministerija, nes 85 mil. 
mk. pati ir 20 mil. mk. Tieki
mo ir maitinimo minsterija 
(kuri maitina beveik vien ka
riuomenę), išviso 105 mil. mk. 
arba apie 60% visų išlaidų. An

troj vietoj eina prekybos ir 
pramonės ministerija su 22%

mil. mk., arba 13%, paskui su
sisiekimo su 15 mil. mk.į arba 
8%, žemės ūkio min. su 7j/j 
mil. mk., finansų min. 2 mil. ir 
t. t. žodžiu, keturiems mėne
siams Lietuvos valstybės biud
žetas siekia 175 mil. mk., taip 
kad metams išeitų 525 mil. mk., 
(jeigu visada tiek reiktų).

Z [L. Uk.J

Kur vedama Liet. Oarb. Lite 
ratųros Draugija?

Geresni sausainiai, padirbti geresniu budu, 
pakuoti mašinomis.

Oyster 
Crackera

“11” mėnesiai, misterių mėnesiai čia.
—meto laikas, kuomet Pavandenės masinamai knibžda sulaužyto ledo vagose.
—kuomet deginantis kakteilimai padažalai paaštrina gomurį. 
—ir puikus Crispo austerinių sausainių gerumas užviršina 
epikurinį pasigerėjimų. pratik juos j savo sekamų užsiša 
kymų. Jūsų sankrovininkas turi juos, arba gali juos gauti jums.

Sawyer Biscuit Company 
Phone, Haymarket 8160

Lietuvių Darbininkų Literatu 
ros Draugijos centro sekrotp- 
r+ui paskelbus draugijos virši
ninkų nominaciją ir vėliau no
minuotus 1920 metams kandi
datus, aiškiai matyt, kaip musų 
draugijos sekretorius K. Stepo 
navičius sužiniai laužo LDLD. 
konstituciją. Centro sekreto
rius padėjo visų kandidatų var
dus ant rinkinių blankos ir be 
jokios pastabos pavedė na
riams rinkli žmones, kurie (iš 
skiriant K. Liutkų, ižd.) nega
li būt nelik centralės valdybos, 
bet ir paprastais musų draugi
jos nariais- Nes jie juk nepri
klauso nė LSS. negi Socialistų 
Partijai. Del |to kpnstitucijoj 
yra pasakyta sekamas: “C. K- 
to ir Lit. K-to nariai gali būti 

tiik tie, kurie priklauso prie 
LSS. arba Soc. Partijos ir yra 
išbuvę vienus metus LDLD. ar
ba LSS. nariais.” O kitas kon
stitucijos paragrafas tuos sek
retoriaus paskelbtus kandida
tus stačiai išskiria iš draugi

jos. Ten sakoma: “Ypata, ku
ri yra priešinga organizuotui į 
Socialistų Partiją lietuvių darbi 
ninku judėjimui, negali būti 
nariu šios dr-jos.” Maža to. 
Kitoje vietoje aiškiai nurodo
mas kas su tokiais “nariais”

daryti. Ve: “Kiekvienas drau
gijos narys, kuris pasirodytų 

esąs priešu organizuotam į So- tiems konstitucijos laužytojams 
cialistų Partiją lietuvių darbi- parodyti—duris. Musų draugija 
ninku judėjimui—išbraukiamas privalo atsikratyti tų sočiai 
iš šios draugijos kuopų.” anarchistų, tų aršiausių LSS., 

Regis, prie šitų LDLD. kon- Socialistų Partijos ir paties so- 
stitucijos punktų jokie komen- cializmo priešų, 
tarai nereikalingi. Kiekvienas Apie tų ponų kompetentiš- 
blaivo proto žmogus gali ma- kurną užimti draugijos centro 
tyli ką daro musų centro sek- Į valdyboj vietas negali būt kal- 
retorius su draugijos konstitu
cija. Tokį konstitucijos laužy
mą gali atlikti tik žmogus, ne
mokantis skaityti arba sužinus 
apsimetėlis.

Apsipažink su geresniu Wilsono 
patikrintu (certified) lašinių skoniu ’’ 

/*

SPECIALIAI apipjaustytos lašinių paltįs; žinoviš- 
* kai iššutintos musų pačių sūriai saldžiame sury- 

su atsidėjimu išrukintos viršum smilkstančios 
Wilsono patikrintieji lašiniai turi saldų, 

visuo-

ine
ilgines
lengvą kvapsnį, gausų, patinkamą skonį, kurį 
mot galima pažinti ir juomj gėrėtis.

Jūsų sankroviniukas parūpins'jums, jei pareikalau 
si te VVilsono.

4Ima ir Ashland Avė.
9227 Baltimore Avenue 1257 $ikdale Avenue

Prisidėkite prie 
GOLOBADO CONSOLIDATED M1NES & POWER CO

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

Išsiųsta daug aukso ir sidabro
Per pirmus devynis mėnesius 1919 m. iŠ Suv. Valstijų išsiųsta už $225,921,000.00 

aukso. Tai yra antrą-tięk, negu išsiųsdavo per 12 mėnesių prieš karę. $59,000- 
000.00 aukso išsiųsta pietinėn Amerikon, o $116,000,000.00 Azijoj). Per tuos pa
čius devynis mėnesius išsiųsta Indijon sidabro už $109,000,0(46^9/

Sidabro stoka — Kainos kįla.
Apglįjos valdžia uždraudė išsiųsti sidabrų į svetimas šalis, nes Londone la

bai trūksta sidupro. Mexjka taipgi draudžia siųsti i kitas šalis daugiau kaip 50% 
iškasamo sidabro. Mexikoj tokia stoka sidabro, kad pirkliai neturi smulkiųjų pi
nigų išmainymui.

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinigai. šimtai tūkstančių sidabrinių pini
gų tapo sulieta ir parduota. Pati valdžia moka po 140 frankų už 100 sidabrinių 
frankų.

Cninija kasdien perka sidabrų ir moka po $1.40 ųž uncijų! Londone sidab
ras kainuoja apie $1.55 uncija, o kitur dar brangiau.

Sidabro kompanijos gauna didelius pelnus.
Visos sidabro kasyklų kompanijos gauna stebėtinai didelius pelnus. Viena 

iš jų jau išmokėjo šėrininkams 263%.
Colorado Consolidated Minės & Power kompanijos sidabro ir aukso kasyk

los yra pripažintos garsiausių Suv. Valst. geologų ir mineralogų — didžiausiomis 
pietvakarinėje dalyj Golorados. Viename Sunshine kalne yra matoma ir atkasta 
suvirš trįs milijonai (3,000,000) tonų aukso ir sidabro rudies. Kituose trijuose 
kalnuose yra taipgi daugybė milijonų tonų rudies.

Col. Cons. M. & P. Co. turi vienų iš geriausių rudies perdirbimo fabriką, 
įrengtų naujausiomis, moderniškomis mašinomis. Rudis bus perdirbama sulig 
naujausio išradimo “Flotation”. Fabriko vertė apskaitoma $500.000.00.

Kompanija turi naujausių vandens-elektros fabrikų, gaminimui elektros. Tas 
fabrjkas ir jo įtaisymai kainuoja apie $250,000.00. Beto, kompanijai priklauso 
visa žemė miesto SRERMAN, lentų plovykla ir apie 5,000 akrų žemės: miškų 
jr ganyklų.

Visos propertės yra pilnai užmokėtos — be skolų.
Ščtininkai gauna Pirmą Mortgečių.

Kompanija išduoda investoriams Preferrcd šėrus, kurie yra Pirmas Mor- 
gečius ant viso kompanijos turto, ir investuoti pinigai pilnai gvarantuojami. Morge- 
Cio šėrai neša nuo pirmos dienos 7% pelno. O Common Šerai neš didesnius dividen
dus — pelnus. , ,

Iki Gruodžio-Dec. 1 d. galite pirkti du šėru — Preferrcd ir (.oimnon kartu — 
už $15.00, o nuo Gruodžio 1 d- šėrų kaina bus jau $20.00 už abu. Investuokite šim
tus, o gausite tūkstančius. .

Siuskite orderius Exprcss Moncy Orderiu arba bankus draltu.
PEOPLES INVESTMENT COMPANY,

220 So. State St. Room. 1422 Chicago.
Ofisas bus atdaras Padėkavonės Dienų, taipgi nedėliomis nuo 11 iki o po pietų.

Draugai, toks dalykĮų( stovis 
yra nepakenčiamai! Draugi

ja ir josios kuopos privalo

bos. Jie visi, pradedant kan
didatu į pirmininkus A. Petri
ką', keikūnui V. Paukščiu ir 

baigiant nesenai buvusiu tauti
ninku K.' Steponavičių—vi
si yra aršiausieji Lietuvių So- 
cialisflų Sąjungos ir Socialistų 
Partijos priešai. Jie visi (iš
skiriant K. Liutkų) senai yra 
sulaužę musų draugijos ' kon
stituciją. Todėl jie neprivalo 
kišti savo nagus prie vyriausių 
musų draugijos įstaigų. Drau
gijos reikalus sugebės vesti tie,' 
kur liko ištikimi tam judėjimui, 
kurio dėlei tapo įkurta pati Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija. Ir tegul jie žino, kad 
draugijos teises bus deramai 
apgintos, jeigu to pareikalaus 
bent penki josios nariai. Ap- 
simetėliamls musų draugijoj 
nevieta. — Julius Liutkevičius.

Lietuvos Valdininku kursai
(Feljetonėlis)

.<) • ‘fAj-G *- • J

į Karlą važiavo vienu trauki
niu karininkas ir studentas.

i Karininkas vežėsi su savimi 
šunį.

Norėdamas pašiepti studentą, 
karininkas ėmė nnišlravoti šu
niuką.

— Mokykis, latre, studentu 
busi...

i— O jeigu neišmoksi, tai ka
rininku pasiliksi,—atrėžė stu
dentas.

Tas anekdotas prisiminė 
man, beskaitant “Lietuvos” edi- 
torialą.

Jiditorialą apie lai, kaip įsi
gauti Lietuvoj į valdiniijkus.

Sekretas nedidelis.
Jei tikėti tam editorialui, tai 

Lietuvoj iš valdininkų nebus 
reikalaujama*jokių kitų kvali
fikacijų, apart—

Pažinimo, lietuvių gramati
kos... *

Senovėj kandidal-ams į ka
zokus beįmanai duodavo tokį

f

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS/
<

sukalbėk 1— Persižegnok;
“Tėve Musų,” ir prisiek, jog bu
si ištikimas kazokas..

Kandidatams, kurie sėkmin
gai išlaikydavo tą kvotimą, het- 
manas pareikšdavo:

— Jus dabar esate kazokai 
ir valgykite drauge su mumis 
košę',.

Na, o kandidatams į Lietu
vos valdininkus, matoma, bus 
duodama kvotimas iš gramati
kos “mandrybių.”

Linksniavimai, asmenavimai, 
elc.

Išlaikiusiemsicms kvotimą 
bus pareikšta:

pnatiką ir todėl galite valdyti 
lietuvius...

Valdininkas yra tas žmogus, 
kuris “valdo.”

Vadinasi, jeigu žmogus gali 
“valdyti” lietuvių gramatiką, 
tari jis gali valdyti bile ką...

Jeigu Lietuvoj ištikrųjų tik 
tokios kvalifikacijos reikalauja
masis valdininkų, tai Cbicagoj 
reikėtų kurti atatinkami kursai.

Sakysime, Lietuvos Valdinin
kų kursai.

Visa kursų programa susidė
tų^

Iš Lietuvių gramatikos.
Obalsis butų galima paskelb

ti tokis: :
— Jeigu nori Lietuvoj “val

dyti,”—stok į kursus. Jeigu ne 
stosi,—-pats busi “valdomas”’...

Tatai gal paskatins karštuo
sius patriotus—kurie penkių 
žodžių nesugeba taisyklingai pa 
rašy/lli—pramokti šiek-tiek lie-

Kitokiu budu musų inteligen- 
tų-patriot(ų nęprispirsi moky- 
ties.

įteikia tverties žydelio šu- 
inanumo, kuris davė sekamą pa 
tarimą:

— Ką jus čia veikiate?
— Norime ištrauktu iš 

dejas prigėrusį urėdninkų.
— Ui, kam jį traukli? 

rodykite jam rublį, jis ir pats 
išlįs.

Je, pasiūlykite patriotui-inte- 
ligentui valdininko vietą, tai jis 
tikrai susirūpins pramokti nors 
šiek-tiek lietuvių kalbos...

t— K. Sėjikas. '

van-

Pa-

Pinigais už

Laisvės Bondsus
*50. tioo, *500. ir mxwo.

KrauseValstijinisTaupymo 
B A N K'A S

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

Arti Paulina gat. *
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

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

Tel. Drexel 2880.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted SL, Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologijų, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roaeland: 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerui 
ateikit pus 
mane

~ Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.
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Lietuviu Rateliuose
Rengiama Didelė 

Iškilme.
Ji įvyks Nedėlioj. lapkričio

30 d., kaip 4 vai. po pietų.

Chicagiečių doma atkreipia
ma į nepaprastą iškilmę, kuri 
įvyks nedėlioj, lapkričio 30 d., 
Hoerber’s salėje, 2131 Blue Is- 
land Avė., tarp 21-mos ir 22-ros 
gatvių.

Tą didelę iškilmę rengia LSS. 
Aštuntasis Rajonas dėl pasitai
kiusios nepaprastos progos, bū
tent, dėl Dešimtojo Lietuvių So
cialistų Sąjungos Suvažiavimo, 
kars dabar laikomas Chicagoj.

Suvažiavimai! atvykus iš Ry
tų tokiems stambiems visuome
nės ir darbininkų judėjimo vei
kėjams. kaip d. St. Michelsonas, 
Keleivio redaktorkius iš Rosto- 
no, ir d. C. A. Hermanas, iš New 
Yorko, iškilmių rengėjai užsi
geidė suvesti pažintin Cihcagos 
publiką su atsilankiusiais pirmą 
kartą į musų miestą svečiais ir 
pakvietė juos rengiamajame va
kare kalbėti. Jie mielai tatai ap
siėmė. Taigi chicagiečiai tu
rės progos pirmą kartą išgirsti 
dd. Michelsono ir Hermano pra
kalbų.

Koncertinė programų dalis 
bus viena puikiausių. Koncerte

Aleksandra Masalova, operos 
dainininkė, solo.

T. Korablinov, pasižjmiėjęis 
rusų rateliuose dainininkas, su
gebąs dainuoti trimis balsais: 
tenoru, baritonu ir bastį;

“Birutė”, (Jticagos chorų 
žvaigždė, kaipo grynos dailės 
auklėtoja, reikšdama savo ne- 
partyvumą mielai apsiėmė savo 
menu pasirodyti socialistų iškil
mėj. ‘‘Birutė” nelik dalyvauja 
visu choru, bet iš savo daininin
kų gausos parūpins puikių du
etų ir solistų.

Kompozitorius p. St. Šimkus, 
“Birutės” vedėjas, žavės publi
ką liūliuojančiaLs piano akor-

P-lė Marijona Rakauskaitė — 
dainininkė, kurios Cbicagos pu
blikai rekomenduot nebėra rei
kalo: Ją visi žino, jos dainų visi 
ilgisi, ir ji dainuos solo.

P. Stogis, visiems žinomas lie
tuvių basistų viršila, taipjau dai
nuos solo.

Pirmyn Choras irgi čia, kad 
savo darbininkiškomis gaidomis 
pakėlus darbininkų entuziazmo 
veikli ir kovoti dėl laimingesnės 
žmonijos ateities.

Be to dar dalyvauja ir visiems 
gerai žinomi Briedukai.

Grieš Balako orkestras.
Hoerbero salė yra didelė, erd

vi ir daili, o šiai okazijai dar y- 
patingai papuošta. Iškilmių pro
gramų! pasibaigus bus šokiai.

įžanga visam vakarui, kartu 
su karės muilu. 55 centai asme
niui. Pradžia kaip 1 vai. po pie-

nome, kad daugumas chicagie- 
čių nori jo prakalbų išgirsti., d. 
St. Michelsonas kalbos šiose die
nose ir vietose:

Nedėlioj, 30 d. lapkričio Ho- 
erbers svetainėje, 2131-5 Bhie 
Island Avė., tarp 21 ir 22 galvių. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Panedėlyj, 1 d. gruodžio, Lino 
sybės svet., 1822 \Vabansia Avė., 
7:30 vai. vakare.

Utarninke, 2 d. gruodžio, Mil
dos svet., 31 12 So. Halsted St. 
7:30 vai. vakare.

Seredoje, 3 d. gruodžio, Stan
čiko svetainėje, 205 E. 115 SI., 
Roseland, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

įžanga visur dykai.
Kviečia LSS. VIII Rajono

Komitetas.

Pečiai!
* ,

Pečiai!
Pas mus rasite pilną lainę visokių pečių nuo mažiausio iki didžiausio. Kiti parduoda prastus pečius 

už tiek ką mes gerus parduodame. Pas mus pirkdamas niekad neapsigausi su pečium. Musų patarnavimas 
yra geriausias. Pečių nuvežam, sustatom paipas, ir

WEST SIDE

Iš LSS. 22 kp. veikimo.

Šalin 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 ai 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis, iš kurio bus 6 galionai tik 
Š2.00. Tikrai veria pamėginti. 
'P.ašvk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO. 
1117 N. Paulina St., *

Dept. 252, Chicago, III.

Chicagos publika kviečiama 
nepraleisti progos ir dalyvauti 
kuoskaitlingiausiai.

Iškilmes Rengimo K-tas.

LSS. 22-roji kuopa, kaipir vi
sos kitos musų organizacijos 
kuopos, pergyveno vidurinį kri- 
zisą. .Jos veikimą kone visiškai 
buvo sutrukdę kilusieji joje vai 
dai dėl “kairumo.” Mat tie as- 
iųens, kurie musų organizaci
joj dar buvo naujokai ir ku
riems visa rodėsi esant galiniu, 
buvusio Sąjungos diktatoriaus, 
“sekretoriaus-vertėjo,” kursto

mi pradėjo tikrą ‘‘kryžiaus ka
rę” prieš senuosius musų orga
nizacijos veikėjus. Jie netik 
šmeižta, bet dagi bandyta “iš
ėsti” iš kuopos.
lykai susidėjo taip, kad tiems 
nariams, kurie liko ištikjipi ir

Galų gale da-

D’go Michelsono Pra 
kalbų Maršrutas.

prakalbų drg. St. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui, kuris kai 
bes pirmu sykiu Cbicagoje. Ma-

KONCENTVUOTU" MAIŠU
Kraujui ir Nervų

MOTINOMS, kurios nu 
silpnėjusios delei ilgo 
laiko kūdikių žindimo.

PARTOGLORY
MOTINOMS, kurios nu 
vargintos tankiais kudi 
kių gimdymais.

PARTOGLORY
JAUNOMS MERGI
NOMS, kurios kenčia 
baltais nutekėjimais.

PARTOGLORY

Sistemai Yra:
SILPNIEMS LIGO- 
NIAMS, kurie yra po 
sunkiai ligai arba ope
racijai.

PARTOGIX)RY
t VYRAMS, kurie yra 
nusilpnėję nuo fiziško 
arba protiško persidir- 
bimo.

PARTOGLORY
SENELIAMS, kurie rei 
kalauja sustiprinančius 
vaistus.

PARTOGLORY

PARTOGLORY
turi savo galę dėlto, kad susideda iš gerai tinkančių žmo
gaus malimo sistemai dalykų, todėl priduoda stiprybę ir 
atnaujina nervų sistemą, taipgi stiprina krauja. Tas 
vaistas yra reikalingas dėl žmogaus geros sveikatos 
Vienas butelis kainuoja vienas ($1.00) doleris, 5 būt. $5.

Užsakimus siųsti šiuo adreu:
PARTOSO APTIEKA,

160 Second Avenue. New York, N. Y.

r

, Ar Nori Padaryti 
PINIGUS?

Jei turi nuo $500 iki $1000, tai investuok juos, ra
šyk TUOJAUS United States/ jbalty and Seeugity Co., 

717-719-720-271 Berger Bldg.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th ST 
Arti St. Louis Are.

CHICAGO, 1LL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

aTTMR U.S SIA N

principams, neliko nieko kita 
kaip perorganizuoti pačią kuo
pą. Tai padaryta. Ir su gero
mis pasekmėmis. Visi senieji 
veiklieji sąjungiečiai susispietė 
j daiktą. Atsiskračius nuo nau 
jųjų musų organizacijos prie- 
plaki\ kreiptasi i Socialistų Par
tiją, kuri mums gražino kuopos 
čarterį ir nuėmė suspendavimą. 
Taigi mes ir vėl patapome pil
nateisiais partijos nariais. Po 
to antras dalykas buvo atgauti 
iš komunistų kuopai priklau
sančią mantą. Tatai, iš dalies, 
mums taipjau pavyko. Iki šio 
mes esame atgavę šešis Naujie
nų Bendrovės šėrus, 20 dolerių 
pinigais ir šėpą apie 25 dolerių 
vertės. Taigi viso atgauta dau
giau kaip šimtas dolerių. Pa
bėgėliai lečiaus spėjo pridaryti 
mums nuostolių. Pirmiausia 
jie pasirūpino iškraustyti kone 
visą kuopos knygyną ir nusi
nešti kuopos iždą. Bet tuo jie 
nepasinaudos. Kuopa turi vi
sus reikiamus sąrašus bei fi
nansų knygą ir bus pareikalau 
ta kad jai priklausoma man
ta butų gražinta. Reikia tikė
tis. kad komunistai supras, jogei 
taikinties gražumu bus geriau 
ir jiems ir mums.

Kuopoje dabar priklauso virš 
dvidešimts pilnai užsimokėju
sių narių. Persiorganizavus ji 
jau spėjo surengti dvejas pra
kalbas ir dabar rengiasi prie 
savo metinio-kalėdinio vakaro, 
kuris pripuola gruodžio 25 Mel- 
dažio svetainėje.

Praeitame kuopos susirinki
me^ beje, tapo išrinkta atstovas 
į Liet. Soc. Namo Bendrovę ir 
kartu atstovas^ į busimąjį nepa
prastą LSS. suvažiavimą Chica 
goję. Belo kuopa žada imti 
veiklaus dalyvauto Socialistų 
Partijos darbe. Beje, apgauliu 
gu bildu musų kuopą Partijoj 
bandė “atstovaut”—komunis
tai! Tatai jie darė, žinoma, tuo 
įtiksiu, kad “konfiskavus” par
tijos literatūrą, kuri skirta sk
leidimui piliečių tarpe. Bet jų 
skymas nuėjo niekais. Kuopos 
atstovams atsilankius j wardo 
organizacijos posėdį, komunistų 
“delegatai” su negarbe turėjo 
nešdintis lauk.

Aplamai imant, draugai kuo 
piečiai, atsikratę nuo vidurinių 
triukšmadarių, dabar rodo di
delio noro veikti ir pastatyti 
kuopą taip, kaip kad ji buvo 
metai dveji atgal.

— Senas Narys.

••i

Tas pečius yra šilčiausia už

visus kilus. Jame dega mink

stos ir kietos anglįs. Gerai

ugnį užlaiko ir niekados rau-

donai neperkaista

19B
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Tas pečius virti ir kepti su 
gasu. Puikus bargenas tik
tai už

172
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3224 South Halsted Street, 
tBC=3^==============

dar ugnį užkuriam.
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Peninsular Base Burner kie-
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toms anglims labai čystas pe
čius, kurį labai retai prižiū
rėt reikia

Šitas Comb. Pečius geras kep
ti ir vir^i su gasu ir anglims. 
Jisai yra vienas iš geriausių 
kukiunių pečių su kuriuom 
jokios bėdos neturėsit. Gva- 
rantuotas ant 20 metu v

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KULIS FURNITURE HOUSE
J. Powlovicz, Savininkas

BRIDGEPORT

“Oratorijos” ir “JeTnenftorijos” 
mokykla.

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, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, 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 nebebadč po krutinę. Vidurių rėži 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Iriais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrūnas. 

1707 So. Halated St., Telephone Canal 6417.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

n 3103 So. Halsted St., Chicago.

“ku-

Salutaras:

mas 
sa- 
pa- 
ge- 
to-

Prof.
Chicago, III.

Chicago, Illinois.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 

§ bet kodėl nepasinau- 
dojus patarnavimu «- 
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Ncsibijoktie ateiti čia ir duoti a- 

tydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. Jūsų akįs yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite jo.

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

GERKLĖS.
120 So. State St. 2 augŠtas, Antros 
durjs i Šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Nedčldieniais 10 
iki 12.

SVEIKATOS KOMISININ- 
KAS PRASERGSTI VI

SUOMENE NUO IN
FLUENZOS.

Dr. Royal S. Copeland, New Yor 
ko Sveikatos Konusininkas nesenai 
prasergejo visuomenę nuo užsikrė
timo ispaniškąja influenza. Trum
pai s.ikanf Dr. Copeland pasakė, kad 
žmogus, užsikrėtęs influenzos ant- 
kričiu, stovėdamas būryj, gali už
krėsti kiekvieną tame būryj “Influ- 
enza labiau platinasi šituo kaip ko
kiu kitu laiku”, pasakė Dr. Copel
and.

Dro Copelando prasergėjimą pa
remia kiti medikai tokie, kaip Dr. 
W. A. Evans, žymus sveikatos žino
vas ir Dr. Geier, iš Cincinnati, A- 
merikos Medikų Draugijos sekreto
rius. Medikų profesija sutinka su 
tuo, kad dabar apsisaugojimo Įmo
nės yra reikalingesnės negu lig- 
Šiol buvo.

Paslaptis apsisaugojimo nuo in
fluenzos yra tame, kad reikia nelei
sti influnezos antkričiui įsigauti ir 
veistis alsavimo organuose — bur
noj, nosy j ir gerklėj. Labiausiai rei 
kia saugotis peršalimo, nes perša
limas susilpnina atsilaikymą influ
enzos • antkričiui. Nereikia leisti 
nei vienam pusti kvapą burnon, nes 
tokiu hudu dažnai perduodama ant 
kritis. Gailaus reikia dažnai varto
ti geras antiseptikas. Gydytojai pa
taria vartoti antiseptikus apsaugoji
mui oro takų. Turpo yra geras an
tiseptikas, apimantis senovinius tar 
putyno vaistus, kamparą ir mentoli 
grynoj mincralėj formoj', šitos su
dėtinės senai yra pripažintos veik
mingais antiseptikais, be to <jos turi 
tikrai stebėtinas ypatybes palengvi
nimui nuo peršalimo ir slogų. No
rėdamas apsisaugoti nuo influenzos, 
pašniauk Turpos po truputį 
kartus : 
antkričiui maža bus proga jsisėsti 
ir veistis. P 
(toninių varto# 
Turpo. į

Nusipirk slojikėlį Turpos už tris
dešimts centų pas savo aptiekinin- 
kq dabar kol jis jos turi ir vartok 
kaip pasakyta. Atsimink, kad Tur
po apsaugoja, o ne gydo nuo influ
enzos. Apsirūpink savimi. Atlik 
savo dali apsaugojime nuo influen
zos.

$35 nupirksi gražų *$^5 "fonogra- 
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoiais. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedfi- 

liomis nuo 10 iki 4

<>

rait. Kad jau mokykla duoda 
lekciją, reikalinga jos pasiklau
syti. Nueinu ir girdžiu vieną 
laikant oratorišką kalbą
rie norite visada lankyti, užsi
mokėkite vieną dolerį, o kurie 
Įtik šiaip ateinate—dešimt cen
tų.” Ką beveiksi, krapštausi de
šimtuką. Bet vienas jaunas 
‘‘oratorius” spiriasi: “sei, gal

svar- pats mylėtum visada lankylis— 
konian dolerį!” Aš bažijuosi: 
Prieteli, sakau, pirma reikia 
prisižiūrėti... Oratorius nebe- 
sispiria tik trumpai užkoman- 
davoja: “Olrait, arčiau į fron
dą!” Komandą išpildau. Atsi
sėdu yt erškėtis tarp lelijų—bū
relio jaunų žaliukų mokinių.

Viso jų tyet dvidešims.
— Na, dabar skaitykite nuo

prie- 
nors

Kartą vienas geras prietelis 
man pakuždėjo:

— Žinai ką, mes steigiame 
svarbią mokyklą... labai 
bią.

Mokyklos vardą mano 
telis pasakyti negalėjo,
pats, rodos, buvo vienas jos stei 
gėjų! Davė gerą patarimą—te 
myli Degtuką. Olrait, įsigijau 
Degtuką ir “teini j u” žiu: “Pro- 
palgandos ir oratorijos moky- 
dos lekcijos bus šiandie, lap
aičio 21.” Gerai “tėmiju” to- 
iau. Mokyklą įsteigęs toks ir 
toks komunistų rajonas. OI-1 (Tąsa ant 7 pusi.)

j kelis 
dieną ir influenzos

Daugelis gydytojų ir li
ra ir pataria vartoti

RAŠOMOJI POPIERA 
/(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina 

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS
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krašto, po vieną—komanduoja 
mokytojas. Mokiniai išsitrau
kia iš kišeniaus knygas ir 
kia sekamo paliepimo.

— Štai, čia Valstybė ir 
volincija—sako mokytojas, 
paties Lenino parašyta... 
Stasi, pradėk pirmiausia.

Stasis atsistoja ir bando pil
dyt liepimą. Skaito įžangą, tik 
vargini jMits ir kiti visa tai te- 

SUlBOjtt. Matai, Stasiui prisi
eina pirma sudėti kiekvieną a!f-

Uu-

Re-
Tai 
Tu,

^pereito ši-ii-can-te-nie-čoočio— 
šimtmečio... Mokytojas jį pa
vaduoja ir ‘teisina. Esą, kar
tais kurie sau skaito labai aiš-

JONAS ZAKAREVIČIUS
Persiskyrė 4u šiuo pasauliu 
lapkričio 25 d., 5 vai. ryto, su
laukęs 36 metus amžiaus. Gy
veno pn. 1300 So, 49 Ct., Cice
ro, 4Į1. Paėjo iš Lietuvos: ša
kių ^apskričio, Gelgaudiškiu 
valšč., Bagdžių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Josę ir Švogerį Vincą 
Tumosus, pusbrolį,puseseres ir 
daugiau giminių. Lietuvoj y- 
ra likus motina, 5 seserįs ir 
du broliai.

Laidotuvės įvyks subatoi, 
lapkričio 29 d., 1919, 1:30 vai. 
po pietų iš namų 1300 So. 49<h 
Ct., Cicero, III. į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Giminės ir pažįstami prašo
mi atsilankyti į pagrabą ir 
dalyvauti laidotuvėse. PraŠo- 

' mi nesivėluoti.
Užprašo velionio švogeris, 

Vincas Tumosa.
Lictuvių Raudonosios Rožės 

Pas. Kliubas, kaipo suteikimui 
paskutinį patarnavimą buvu
siam kliubo nariui, palydės 
karstą iš miestelio.

*

ATMINČIAI
TELESVARO GAIŽAUSKO

MTmo mvlimo brolio, kuris mirė me 
tai atgal, lapkričio 26 d., 1918 m., 
nuo sužeidimo dirbtuvėj.

Jis mirė vos sulaukęs 22 m. am
žiaus. Amerikoj išgyveno 5 metus. 
Paėjo iš Kauno gub. ir pavieto, Be- 
tigalos parap., Norgeljškių kaimo.

Paliko tėvus, brolį ir seserį Lie
tuvoj ir brolį ir seserį Čia Amerikoj.

Palaidotas lapkr. 28 d., Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Ilsėkis mielas broleli Šaltoj sveti
mos šalies žemelėj, paaukavęs savo 
jauną gyvastį delei kapitalizmo go
dumo.

Nuliudusi sesuo
MICHALINA GAIŽAUSKAITE.

a
kiai, bet kada reikia skaityti 
balsiai, tai darosi sunku... To
dėl mokytojas pats pasivėlina 
perskaityti Stasiui nužymėtą 
puslapį ir vėliau kreipiasi į jį: 
“dabar ką nors paaiškink.” Bet 
Stasis gėdingai užsidengia ran
komis akis ir bažijasi: “tai k- 
kad negaliu”...

Taip iš eiles: visi silabuoja, 
silabuoja—ir liek. Apie “aiški
nimus” nėra kalbos. Tai turįs 

puls mokytojus. O tns 
mokytojas- nu tegul. Jis “aiš- 
kind” ką Leninas norėjo, ką 

mane ir ką dar nemanė pasa
kyti.

Pavargau, sušilau besiklausy 
damas tos ypatingosios oratori
jos ir užbaigus ją džiaugiasi, 
kad gaunu atsikvėpti. Bet lek
cija man buvo nebergzdžia: 
vieno dalyko aš tikrai paty
riau. Tai to, kad prie tos gai> 
sios “oratorijos” daę reikėti,t 
pridėti ir “lementoriją,” idant 
prie “paties Lenino parašyto” 
veikalo galėjui pridėti kokią 
nors “skaitymo knygą” ar kac 
ir tokį svarbų veikalą, kaip kac 
lietuviškas lementorius... Tuo
met tai visa bus komplyt. Šiaip 
gi be “lementoruos” Skyriaus 
ta “oratorija” darosi tik tokiu 
labai negudriu—monkey busi- 
ness’u. — Gvaizdikas.

Įima greičiau prakalbas; išrink 
ta komisija sutvarkymui kuo
pos turto. Mat dalis jo randa
si pas komunistus. • Beje, ko
misija įgaliota tartis su komu
nistais geruoju, jeigu tatai bu
tų galima. Kartu išrinkta de
legatai į rajono konferencijų ir 
atstovas į Liet. Soc. Namo Ben-

Beje, susirinkime skaityta 
laiškas nuo d. Gustaičio, dele- 
gato į “dešimtųj į” komunistų 
suvažiavimą. Laiškas ytin il
gas ir gerokai nuŠvicčiąs buvu
sių LSS. bosų diktatūrą. Baig
damas laišką d. G. pataria lai
kytis senosios pozicijos. Tai 
rodo, kad d. Gustaitis yra daug 
ko patyręs apie >tuos naujuo
sius “svieto lygintojus.” Laiš
ką nutarta padėti į kuopos ar- 
chivą ir prie progos, jeigus bus 
reikalo, sunaudoti jį.

Iš valdybos raporto paaiškė
jo, kad tuo tarpu kuopoj randa
si keturiolika .pilnai užsimokė
jusių narių. Tik negera, kad 
draugai nevisi rūpinasi ateit į 
susirinkimus. Reikia tečiaus 
tikėti, kad sekamą Kartą j.ie> vi
si atsilankys. Draugai, dabar 
mes turime veikti kuodaugiau- 
sia, kad sutvarkius savo organi
zaciją, kurią apardė musų vi
duriniai priešai. Todėl dirbki
me visi! — J. šiauris.

Nutarta surengti draugišką 
vakarėlį, priėmimui svečių-dele 
gatų į nepaprastą LSS. suvažia
vimą. >

Išrinkta rezoliucijų Komisija 
iš šių draugų: St. Strazdas, V. 
Martinaitis ir Jul. Mickevičius.

Spaudos komisijoii išrinkti 
draugai: A. Žymontaš; A. Ju- 
sas ir P. Miller.

Nutarta surengti prakalbas ir 
koncertą Nedėlioj, 30 d. lapkri
čio. Rengimo komisijon jojo 
draugai: A. Zymontas, A. Ju- 
sas ir A. Kemeža.

Sumanyta parinkti mikų “So 
cialdemokratui.” Suaukota $23.

Draugai išsiskirstė smagus ir 
energingi. Kada komisija pa
prašė darbininkų vakarui, tuoj 
pasižadėjo 20 draugų.

Atvažiuojanticins delegatams 
į LSS. suvažiavimą liuosnoriai 
draugai užtikrino vietą gyveni
mui.

Spaudos Komisija:
A. žymontas. 

fA. Jusas 
P. Miller.

BRIGHTON VARK
Iš socialistų veikimo.

Po to, kada tapo perorgani
zuota vietinė LSS. 174Jtoji kuo
pa, draugai ir vėl suskubo veik 
ti. Mat iki šiol visa buvo pra
dedama ir užbaigiama tik frak
cinėmis peštynėmis. Lapkri
čio 19 dieną A. Maženio svetai
nėj įvyko kuopos susirinkimas. 
Susirinkimas nors ir neperskait 
liūgas, bet užtai buvo gyvas ir 
tvarkus. Tai buvo pirmas su
sirinkimas po atsiskyrimui nuo 
komunistų. Svarbiausi nutaril 
mai buvo šie: surengti kaip ga-

JONAS EŽERINSKIS,
Paminėjimui metinių sukaktu
vių mirties mano mylimo vy- 
♦H+,—J u u molai Uiko-ymm)jo, c>- 
mano širdies skausmai dar vis 
nenueina. Negaliu aš. jo pa
miršti niekada, nes jis buvo 
labai geras žmogus. Bet ką 
padarysi; mirtis viską pergali. 
Našlaitei siratai sunku yra gy
venti vienai; ji yra apleista 
nuo Dievo ir nuo žmonių. 
Bet ką padarysi. Keikia ra
minti save. A. a. Jonas Eže
rinskas mirė sulaukęs 28 me
tų amžiaus, lapkričio 27 d., 
1918 m., 11 vai. nakčia, ligoni
nėj. Velionis tapo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse, kur 
yra jam nupirktas lotas. Ve
lionis buvo Kauno rčd. Rasei
nių pav., Aleksandravo vol., 
Vainatų parap., Girininkų so
džiaus. Dar kartą tariu ačiū 
visiems dalyvavusiems laidotu 
vėse giminėms, draugams ir 
pažįstamiems ir meldžnt šian
dien atjausti mano širdies 
jausmą, o jam ištarti amžiną 
idsilsį. egul jam būna leng
va Šios šalies žemelė.

Anna Ežerinski,
3338 Emerala Avė., 

Chicago, III.

Vakarienė.
LSS. VIII Rajono konferenci

ja nutarė parengti draugišką va
karienę, kad arčiau susipažinti 
su suvažiavusiais į LSS. Suva
žiavimą delegatais. Todėl komisi 
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. Rypkevičia 
1739 S. Halsted St., kartu užsi
mokėdami įžangą Tai padaryti 
reikia nevėliau kaip 28 d. lap
kričio, 3 vai. |K) pietų.

Kviečia visus dalyvauti
— Komitetas.

Gatvės bus šviesios.
Chicagos policijos viršinin

kas Reikalauja, kad' naktimis 
miesto gatvės turinčios būt švie 
sios. Kitaip jisai nesutinka da
ryti jose tvarką. Užgesyti gat
vių lempas—sako jis—reiškia 
tiek, kaip kad atimti nuo gat
vių policiją ir pavesti jas pik
tadarių kontrolei.”

nc- 
tuli 
Jie

Chjcagiečiams dantis kalent— 
nereikėsią.

t “Chicagoj anglių bado 
bus”—vakar taip pareiškė 
atsakomingi valdininkai,
apskaitliavę, kad Chicagoj ir jos 
apielinkėse kuro esą nemažiau 
kaip 25 dienomis,. Boto, kas
dieną į čia atsiunčiama po tris 
šimtus vagonų anglių. Reiškia, 
chicagięčiains kalenti dantis, 
tur būt, nebeprisieis.

L.S.S. VIII Rajono Kon= 
ferencija.

KffilNIBROS.
HALSTED & 201h STS

Siuntinius Europon 
supakuojame dykai: 
Pristatymą užtikrina* 
įme.

| Saugokite Savo Akis j

4000 Aptaisytų Skrybėlių $1
Didelis^pii kinys 4000 aptaisytų skrybėlių; gražios lyons aksomo ir 

šilkinio aksomo moterims skrybėlės spalvuotais 
pryšakiais; didelio, vidutinio ir mažo pavidalų 
aptaisytos gražiomis strusiaus plunksnomis, 
dailiomis gėlėmis ir adymais; vidur- 
arnžems ir senesnėms moterims 
žyduotos ir ant šono; pataisytos dė
vėti jureivinės mergaitėms skrybė
lės Šilkinio aksomo, aptaisytos gč 
lėmis ir gražiais kaspinais; vaikams 
aksominės ir pliušinės skrybėlės ir 
muČės; gražiai aptaisytos šilkiniu 
aksonui, juodos ar spalvuotos. 
Kokių kas norės.

Moterims Dresės
ŠUTIS I.%

$25 Francuziškojo seržo dresės
$25 Satyninio Char-
ineusc dreses J| J|
$25 Vilnonės Jcrseyl Q Q 
dresės XX
$25 Šilkinio poplino I ®

y dresės

ŠUTIS II.
$40 Trikoftino 
l’o dre-ses
$40 Satyiiinio
meuso dreses
$40 Francuziškojo 
seržo dreses

dreses, $40 Ptąnet-

19.88

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą. kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba sVe ai- 
tote. Kuomet jų* 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 pnsekmes.

Gydymas visų akių, amų, no
sie* Ir gerkles ligą. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Y Tėmykite | mano paraką. •

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga d omą at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
i nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
\ 4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 
■ . Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

Dr. A. R. Blumenthal

Tikras Medus
Tiesiog nuo lietuviškų farnių 
jūsų namus.

Blokinė 5 svarų .... $185 
10 tokių blokinių po $1.75 
20 tokių blokinių po $1.65 
50 tokių blokinių po $1.60 

Susidėkite keli nors ant 4 blo
kinių siųskit pinigus per Mo- 
ney Orderį.

M. VValenčius
Box 96, Hart, Michigan

Reikalauja jauno vyro ar jaunos moters prie ofi
so darbo, kuris moka lietuvių kalbą ir gali rašyti ma
šinėlė. Pageidaujama, kad mokėtų rusų ar lenkų 
kalbą, bet nebūtinai. Atsišaukti:

RUSSIAN AMERICAN BUREAU
160 N. Wells St., Room 205.

Spaudos Komisijos pranešimas.
“Draugai I Musų darbą pa- 

ralyžavo per dveja tą. metų pri
siplakę prie musų visokie ele
mentai. Dabar mes nuo jų at
sikratom. Dirbsim savo socia
listinį darbą ir toliau”—parei
škė pirmininkas d. šmotelis.

Visi energingi, visi linksmus, 
visi draugiški. Smagu, kad ir 

vėl atgijo socialistinis veiki
mas. Kiekvienas dabar pasi
rengęs dirbti su nauja energi
ja dar daugiau, negu kada nors 
pirma.

Iš liglaikinio LSS. kuopų ko
miteto raporto paaiškėjo, kad 
daugelis LSS. kuopų atsiliepia 
ir praneša, kad visos kuopos 
persiorganizuoja. Raportas pri 
imtas.

Iš raporto renginio protesto 
prakalbų, prieš žiaurų plieno 
Irusto elgimąsi su streikinin
kais, paaiškėjo, kad prakalbų 
buvo surengta trejos ir visur 
publika lankėsi skaitlingai. Ra 
portas priimtas.

Nutarta, kad LSS. VIII rajo
nas parengtų eilę prakalbų—• 
maršrutą d. S. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui.

Nutaria, kad LSS. VIII Ra
jono komitetas pareikalautų iš 
buvusio LSS. Vilt Rajono ko
miteto, o dabar LKS. VIII Rajo
no komiteto, visų musų Rajo
nui priklausomą mautą.

Išrinkta atstovas nuo LSS. 
Rajono, kad atstovautų “Nau
jienų” Bendrovės Šerus.

Išnešta rezoliucija, užgirian- 
ti busiantį nepaprastą LSS. su
važiavimą.

Nutarta iš LSS. yill Rajono 
iždo pasiųsti LSS. suvažiavi
mui $5 aukų, ir sveikinimo laiš-

Tarnaitės organizuojasi.
Tulžingosios, pasipūtusios 

poniutės susirūpino. Yra ko.
Jų tarnaitės susliburė ir nu

tarė įkurti uniją! Gar riek bu- 
dinke užžvakar naktį įvyko skait 
lingas tarnaičių stisirinkinas, 
kurAapo įkurta unija ir išrink
ta laikinoji valdyba. Manoma, 
kad greitu laiku unijon įstos ne 
mažiau kaip 80 (puoš. visų Chi
cagos tarnaičių. Pirmasai uni
jos reikalavimas busiąs: 10 va- 

llaiidų dienos darbo ir šešių 
dienų savaitės.

Visiems Naujieną Ben 
drevės Dalininkams.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
L’tarninkais, Ketvergais 
h- Subatoinis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

Išrinkta liglaikine LSS. VIII 
Aajono valdyba, iš septynių 
draugų būtent: St. Strazdas, J. 
šmotelis, J. Vilis, A. Zymontas, 
J. Izbickas, J. Kazlauskas ir J. 
Čeponis. , , .i

Gražiai įlašinti siutai visokių vilnonių au
dimų;'jauniemsiems viena puse ir abiem 
pusėm segami modeliai su diržais ir be 
diržų, ir konservatieji C9R Rrt
plyni švarkai ąlfaOivU

VYRAMS MACKINAWS
Stori grynų vilnų inackinaws kotai labai daug 
uŽččdiijamomis kainomis. Kelios petrinos ir 
modeliai pasirinkimui; specialiai 
tiktai po <JIwbOO

šiuomi kviečiame visus 
Naujienų Bendrovės dalinin
kus atsilankyti į nepAprastą 
(extra) Naujienų Bendrovės 
dalininkų susirinkimą, kuris 
įvyks Nedėlioj, Lapkričio 30 
dieną, 1919 m., M. Meldažio 
svetainėjs 2242—2244 W. 23 
place, Chicago, III. Pradžia 10 
vai. ryte.
Naujienų Bendrovės direkci

ja savo susirinkime 15 d. Spalio, 
1919 ui., nutarė padidinti Nau
jienų Bendrovės kapitalą ant 
penkiolikos tūkstančių dolerių 
($15,(XX)); todėl Jūsų kiekvieno 
dalininko pareiga yra dalyvauti 
susirinkime ir priimti, arba at
mesti Direkcijos nutarimą.

Buto Direkcija pasiulls susi
rinkimui pataisyti Naujienų Ben 
drovės Čarterį, sulig kurio bu
tų galima praplėsti Naujienų biz 
nį užsiimant tokiais dalykais 
kaip siuntimas pinigų ir parda
vinėjimas laivakorčių, exportas 
ir importas ir tt.

Dalininkai gyvenantis kituos^ 
miestuose arba negalintįs pribū
ti susirinkimai! gali dalyvauti 
sprendiniuose vartodami taip 
vadinamą Proxy būdą, tai yra 
per įgaliotinį. Įgaliojimai turi bu 
ti rašyti su paties dalininko pa
rašu ir adresu.

Dalininkai ateidami susirin
kiman prašomi pasiimti šėrų 

certifikatus dėl užsiregistravi
mo; taip-pat prašomi nesivėlin- 
ti.

Su pagarba, \
Varde Naujienų Bendroves
Direkcijos, J. šmotelis,, Sekr

VYRAMS SIUTAI SU DVEJO

MIS KELINĖMIS.

N. G. M. GUSER
Praktikuoja, 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas K 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

* TIKRAS MEDUS
5 svarų viedrukas ................
10 svarų viedrukas .....................

I’risiunčiam visur dykai 
PETER SELINTUS, 
8463 Gilbcrt Court, 

- Chicago, III.

Pranešimai

$1.85
$3.50

Tėmikite Visi
Jau aš atvykau j Chicagą 

MEDUM, ir pradėsiu išvežioti 
derins (užsisakymus), tiems, kurie 
užsisakėte BIČIŲ MEDAUS.

'Kaipgi galite gauti ir koriuose. 
Viedrukas 5 svarų $1.80. Kurie dar 
norite užsisakyti gero medaus gy
duolėms, reikalaukite.

W. /STRYGAS, 
General Dcliveiy P. O., Chicago, III.

DR. M. HERZMAN

SU 
or-

t

Gerai lietuviam* iinoma* per 16 me
tu kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* 
ir akuiaris.

Gydo fltrlM ir chroniška* IIkm, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* prie
taisu*.

Ofisą* Ir Labaratorlja: 1025 W. 18tb 
St. netoli ti*k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarai*. Teleybone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

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 New Yor- 
k’o. Koncerte dalyvaus geriausios 
Chicagos spėkos. Visi iš anksto 
bukit pasirengę i tų iškilmę. Po 
koncertui linksmus šokiai.

Atsilankykit; tikriname, kad busit 
užganėdinti.

Kviečia LSS. VIII Rajono iškil
mių rengimo Komisija.

f

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės j 
Paš. Kliubo nariai, susirinkite 29 d.,' 
1 vai. po pietų J. Neffo svet., 1500 
So. 49th Avė. Cicero, 111. Yra nu
tarta dalyvauti Jono Zakarevičiaus, 
mirusio kliubo nario, laidotuvėse— 
palydėti karstą iš miestelio.

— Valdyba.

Dr-stčs Dr. Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas j vyks suimtoje, 
lapkr. 29, 8 vai. vakare, M. Melda- 
žio svet. 2242 W. 23rd PI. Geistina, 
kad nariai susirinktų paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap 
svarstymo. — Rašt. M. .čiurlis

North Sidčs. — Lietuvių Draugi
jų Sąryšio delegatų mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoje, lapkr. 
29, kaip 7:30 vai. vakare Viešo 
Knygyno sVot.k 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai malonėkite su 
sirlnkli paskirtu laiku.

— Sekr. F. Kaziulis.

Qcero. — Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos 6 skyriaus susirinkimus sa
balus vakare, lapkr. 29, p. Neffo 
s<’et. 1500 So. 49th Avė. Visi na
riai kviečiami susirinkti.

— Sekretorius.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, I1L 

Tel. Canal 2199.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo- 

las užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotaį 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 overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikomo taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vaL vak. Sukato
mis visą dieną iki lO'vab vak.

S. GORDON,
(Seka ant 8-to puslp.) ’1415 S°'O“®****

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544 *

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
j 2—9 vakaro 

3303 S. Morgan $t. Chicago, 111.
A-

M

.-r j

DR. M. T. STRIKOLISI 
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. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.
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2 vai. po pietų, K. Grikšo 
150 Northocte Avė.
- Rašt. Frank Svereckis.

East Chicago, Ind 
bo susirinkimas i 
lapkr. 30 
svetainėj,

Kliu-1 ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU puseserės Petronė- 

Į lės Juozapaitės iš Milgaudžių sodž., 
Gaurės parapijos, Kauno rėd. At
važiavusi Amerikon 1914 m. Gir- 

I dėjau gyveno Chicagoj, III. Meldžiu 
£ atsišaukti Šiuo adresu:

Racinc, Wls. — LGD. 15 skyrius 
rengia pertsatymą Daktaras , i:' 
Prievartas, lapkr. 30 d., nedėlio'j, 2 Jurgis Šeputis,
vai. po pietų Turner Hali. Bus dar 6107 So. State St., Chicago, 111. 
dialogų ir monologų, deklemacijų 
ir dainų. Užprašome visus lietu
vius atsilankyti. L. G. D. 15 Skyrius

Cicero. LSS. 138 kp. mišraus cho 
ro repeticija bus pčtnyčioj, lapkr. 
28, kaip 7:30 vai. vakare O. Tamo- 
liunienės svetainėj 1437 So. 49 gat. 
Po repeticijos bus susirinkimas. Na
riai prašomi susirinkti laiku.

— Organizatorius.

PAJIEŠKAU Nuberto Rutavičiaus 
ir kitų paeinančių iš Tirkšlių parap. 
Kiminiškio kaimo, Mažeikių apskr., 
Telšių pav. Turiu Nobertui laišku 
iš Lietuvos rašytą mano adresu.

Natalija Bružiutė,
1038 N. Cornelia Avė., Chicago, III.

A Tel. Kildare 7312

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINU IR MOTERŲ

16 iki 30 metų amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

h i c a g o Pėtnyčia, Lapkričio 28, 1919
REIKIA DARBININKŲ t REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
MERGINŲ '

Prie darbo krakmolo 
ruime.

CENTENIAL LAUNDRY CO. 
1417 Roosevelt Rd.

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.

VYRŲ

Cicero. — Cicero Lietuvių Koo
peracijos šėrininkų priešmėtinis su
sirinkimas bus panedėlyj, gruodžio 
1, S. Žvibo svetainėj, 1347 S. 50 Aye. 
7:30 vai. vakare. Kožnns šėrinin- 
kas turite pribut, nes bu s rinkimas 
revizorių. Šėrininkai teiksitės pa
likt savo adresą krautuvėj, nes sek
retorius nori žinot.

Sekr. A. Pečukaitis,
1533 South 50th Avė., 

Cicero, III.

Cioeriečių domai. — Kurie norite 
nusipirkti tikietu, į rengiamą Lietu
vių Socialistų Sąjungos VIII rajo
no vakarienę subatoj lapkričo 29 
d., galit gauti žemiau nurodytu 
antrašu: 1409 So. 49th Avė.

— Komitetas.

LMI*S. 9 k p. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą Žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti musų visuo
menišką darbą. Draii|giškai

Rengimo Komjsija.

LSS. nariams ir simpatizuojan
tiems žinotina, kad draugiška va
karienė delegatams į LSS suvažia
vimą priimti įvyks subatoj, lap

kričio 29, Hull House svetainėj (Hal
sted ir Polk gal.) kaip 8 vai. vakare. 
Inžanga $1.00 ypatai. Norintiejie 
dalyvauti šiame vakarelyj, malonė
kite pranešti Rengimo Komisijai as
meniškai arba laišku, nevėliau kaip 
28 d. lapkrčio 3 vhJ. po pietų, atn- 
rašu:

A. RYPKEVIČIA, 1739 S. Halsted 
St., kartu užsimokėdami inžangą.

— A. Rypkevičia.
Harvey. III. — LSS. 228 kp. ren

gia prakalbas nedčlioj, lapkričio 30, 
Dudak svetainėj 15639 So. Halsted 
St. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pra
džia kaip 7 v. vakare. Visus kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

— Konitetas.
W II— I ’ ■ IIIH I      

Lietuvos Vėliava ’ Amerikoj No. I. 
rengia pramogų vakarą sausio 25 d. 
1920 m. Srhool Hallėj. Draugijų 
prašytume nerengti tą dieną jokių 
pramogų. —• Komiteas. „

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU Aleksandro I.iuteko 
Katino rėd., Garzdų vol., Kvietenų 
sodž. Girdėjau gyvena Detroit, Mich 
Taipgi Petro Budrio, keliolika nietų 
atgal gyveno Chicago!, neseniai su
grįžo iš Francijos . Norėčiau pasi
matyti. Atsišaukite

St. Grikštas,
830 W. 33rd PI., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kambarys, šil

tas, dviem arba vienam vaikinui. 
Antras flatas,

A. Ežerinsky,
3338 Emerald Avė.

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.

MERGINOS — Antros, kom- 
petentos, Riversidėj. Geriausia 
alga. Du šeimynoje. Tol. River- 
side 86. Telefonas atmokėtas.

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

LORD and BUSHNELL Co. 
2424 S. Laflin St.

VAIKU

16 metų amžiaus.

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

mo vietos, puiki mokestis
jicŠkoji- 
pradžiai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ 
PREKIŲ KAMBARIUOSE

Pakeliams vynioti
Prekėms peržiūrėti
Prekėms į maišus dėti
Sverti pakinės pačios užsįsakimus
Atžymėti prekes
Pakuoti užsisakymus

Rinkti užsisakymus ir kitų 
atlikti musų prekių skyriuje.

darbų

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

Sears Roebuck 
and Co.

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

MERGINŲ

16 metų amžiaus

PREKINES VIETOS 
Darbas musų 

AUKSINIŲ BEI SIDABRINIŲ 
KTU IR ŽAISLŲ SKYRIUOSE

DAI-

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

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

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:46 
Subatomis iki pietų.

Homan Avė. ir Arthington St.

REIKIA 3 indų plovėjų, |1«M į 
savaitę, nereikia dirbti nedėidie- 
niais.

DAN J. CAHILL 
4153 So. Halsted St. 

K raut vės frontas taisomas 
Eikit vidun.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano 
Adomavičio KatuČio, kuris prasiša
lino nuo manęs jau du metai atgal, 
t. y. 10 d. sausio 1917. Manau, kad 
jis yra Indianos valstijoi. Aš ser
gu ir turiu du vaiku. Malonės jis
pats ar kas kitas man apie jį pra-1 UŽVIJZP.TOJOS — KAFETERUON 

1347 E. 63rd St. 
Hyde Park 430

MERGINŲ prie garinio stalo ir 
paduodamojo stalo kafeterijoj. 

1347 E. 63rd St. 
įlydė Park 430

Mrs. Marei joną Adomavičienė, 
1932 So. Union Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos 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.

Juozapas Stasitis, 
3202 So. Auburn Avą., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio 
Juozapo Sližiaus, paeina iš Kauno 
gub., Ukmergės pav., Kurklių para
pijos, Vilkatenų sodžiaus. Apie 15 
metų kaip gyvena Amerikoj. Jis 
pats ar kas žino apie jį malonės pra
nešti šiuo adresu:

Ona Sližiukė po vyru 
Mrs Anna Mozetovvitz

Box 849, Park City, Utah.

PAJIEŠKAU Martyno Kazimiero, 
ir Petronėlės Sungailų, pirmiau Mar 
lynas ir Kazimieras gyveno Ken- 
singtone. Dabar jie rodosi gyvena 
Chicago. Jie patįs ar kas kitas teik 
sitės pranešti adresu: 

Jonas Gruinis
19th St. E. Moline, III.1307

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

MERGINŲ

Pirmos klesos mašina apvelkančių 
merginų; gera mokestis; darbas nuo
stukių ar nuo dienų; geros sąlygos.
A. A. ARNOLD PAPER BOX CO.

1302 W. Division St.

JAUNOS MOTERS
Prie apkrito ofiso darbo. Pagei

daujama mokanti stenografuoti; ge
ra proga pakėlimui. Atsišaukti pas 
p. Shackelford.

J. W CARTER CHICAGO CO. 
833 W. Chicago Avo.

MERGINŲ PLYŠIAMS DARYTI 
POPIERINĖSE DftžftSE. PRITYRI
MAS NEREIKALINGAS. PRADINft

REIKIA DARBININKŲ

TVIRTŲ 
DARBININKŲ

VYRŲ

VYKŲ

TROKININKŲ 
VfiRAUZININKŲ

REIKALAUJA merginų pajiega va 
romomis mašinomis siūti.

8918 Ilouston Avė.
y South Chicago, III.

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. V o- 
landus, Roorti 312, 81 E. Madison st.

MOTERIES, nuolatiniam darbui; 
turi būti patyrus lietuvč pardavėja į 
dry goods krautuvę.

3442-44 So. Halsted St.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Dray
1447 Blue Island Avė.

REIKALAUJA pardavėjos prie ma 
stinių prekių, prityrusios, ar be 
Prityrimo. Turi mokėt lenkiškai

astovi 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 MERGINŲ
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKALAUJA 10 prityrusių mo
terų išmetamoms popieroms 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 tuol 
jaus.

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

REIKAI^AUJA darbininkių išmata 
mums popieroms skirstyąiį pasto
vus darbas, gera mokestis, taipgi ge 
-ros darbo sąlygos. Atsišaukti:

GUMB1NSKY BROS CO.
2261 So. Union Avė. Chicago.

REIKALINGA prie namų dar
bo sena moteris. Darbas lengvas 
ir pastovus. Atsišaukti

P. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago.

REIKAIAUJA moterų skudu
rams skirstyti.

B. Cook,
2643 W. 12th St.

MERGINŲ
Rinkti ir vynioti lengvas geleži

nes prekes. Atsišaukti:
GARDEN CITY PIjVHNG A

MFG. CO.
Kamp. Ogden Blvd. & Talman Avė.

p. Robinson.

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos virš 16 metų amžiaus prie leng
vo darbo dirbtuvėje; smagi vieta ir 
geros sąlygos $15 į savaitę pradžiai, 
pastovus darbas per visus metus. 
Atsišaukite:

OLSON IH’G CO.,
1508 W. Monroe St.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; gera mokesti* tik 2 
šeimynoj, plauti drapanų nereikia. 
Kreiptis tuojaus; adresas:

3548 So. Halsted St., vienais laip
tais augštyn iš pryšakio.

MERGINŲ prie stukinio dar

bo, gali uždirb|ti $3-4 Į dieną, z- 
BIRTMAN ELECTRIC CO.

1422 W. Randolph St.

MOTERIS
REIKALINGA senyva moteris 

___  prie dabojimo 3 metų vaiko. Kaip 
, ' ALGA $14.______________________ įateis, sulygsiu mokestį.
A. Prabish, M1LLER FIBRE PRODUCTS CO.f Antanas Radzevičia

2201 Lake St., Melrose Park, III 350 W. Ontario St. 1632 McReynolds St. '

Darbas vidui
Pastovios vietoš
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington St.

JAUNŲ VYRŲ

'17 iki 25 metų amžiaus

Pnkuotojų
Vyniotojų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

CO

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

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Roman Are. ir Arthington St.

CO

‘ VYRŲ redkalaujh — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National I^ead ,Co. 
900 West 18-th Street,

DARBININKŲ dirbtuves darbui, 
nuolatinis darbas.

WESTERN FELT VVORKS 
4115 Ogdcn Avė.

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 Jt 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.

25 DARBININKŲ
STONE AND VVEBSTER

WHITEMAN & BARNES PLANT
' 1000 W. 120 St. 

Chicago.

Stipraus vyro porterio darbui.

MORRISON IIOTEI
23 So. Clark St.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE
Wrighttwood & Hermitage Avė.

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

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

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
Homan Avė. ir Arthington St.

& CO

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

STOCKMEN’S SADDLE HORSE 
LIVERY,

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

REIKALAUJA pagelbinnikų 
jyklą ir prastų 'darbininkų, 
mokestis, pastovus darbas.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.,

(2300 So. Springfield Avė., Chicago.

į iic 
Gera

KARPYTOJO
Oxy acetylenu degintojų ir darbi

ninkų į sengeležių kiemą. Gera mo 
kestis, pastovus darbas per visą žie
mą.

RELIANCE ĮRON & STEEL CO.
2133 S. Sawycr Avė.

Nuo 22 gatvės į šiaurę.

PARDAVIMUI

REIKALAUJA aslinių ir varsto- 
tinių 
gera

2300

molderių, pastovus darbas, 
mokestis.
AMERICAN BUILDING

FOUNDRY CO.,
So. Springfiehl Avė., Chicago.

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

1402 £įo. Kedzie Avė.

REIKALAUJA 2 vyrų prie aps
krito darbo išmetamųjų popierų 
Šapoje ir pagelbininkų ant vežimo.

REPUBLIC \VASTE PAPER CO.,
626 W. Taylor St., kampas 

Desplaines St,

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

GREAT VVESTERN SMELTING
& REFINING CO.

41ma ir YVallace gatvės

VYRŲ
Reikia dviejų (2) gabių vyrų ant 

(baker vagono) duonos išvažioji- 
mui. Gabus vyrai gali uždirbti į 
savaitę $30 ir daugiau. Atsišaukit 
pas

C. WITKOWSKY 
3529 W. 25 St.

Dipliomuoto inžinieriaus. Dieni
nis darbas. Be nedėldienių, turi 
pats pasikurti, $28 i savaitę. 
AMERICAN SAW & TOOL VVORKS 

2431 W. 14 St., Chicago.

DARBININKŲ ir TROKININ
KŲ. Pastovus darbas. Atsišaukti 
pas laikvedį.

WELS and POLK GAT.
Baltimore & Ohio R.R.

DROŽĖJŲ prie rėmų paveik
slams.

W()()D CRAFTS CO.
616 E. Elm St.

MAŠINŲ opera tori ų, — prie 
mašinų darbams iš medžio.

D. A. MATOT
1546 Montana St.

KAVOS SPRAGINTOJO; pirmos 
klesos užžiurčti spraginamą įstaigų 
dviem gaziniais cilinderiais. Turi 
turėti pirmos klesos paliudijmus ir 
imtis darbo tuojaus. Gera mokestis. 
McKENNEY IMPORTING CORP., 

14 E. Kindzie St.

Verpstinių drožėjų, prityrusių dar 
bininkų; pastovi vieta; gera mokes
tis; dirbtuvė yra Benton Harbore, 
Mieli.; geros darbo sąlygos.

Atsišaukti
MANDEL MFG. CO. 

(jmgress ir Laflin gatvės, Chicago 
arba Benton Harbor, Mich.

NLVYRŲ — STATYMO SAPON 
Tl OTOJŲ, pritaikytųjų, žymėtųjų, 
k’ovėjų ir prastų darbininkų; pas
tovus darbas; gera mokestis.

MORAVA CONSTRUCTION CO. 
85th and Ste\vart Avė.

VYRAS
REIKALINGAS senyvas žmogus, i 

namus, biskį padirbėti, kuris neina 
į dirbtuvę.

Antanas Radzevičia, 
1(532 McReynolds St.

VAIKŲ
Rankioti ir vynioti lengvas ge

ležines prekes. Pastovus darbas. At
sišaukti

GARDEN CITY PLATING & 
MFG. CO.

Kamp. Ogden Blvd. & Talman Yve. 
p. Robinson.

REIKALAUJA VAIKŲ
5 akylų vaikų pasisiųsti; gera mo

kestis, puiki proga išmokti apsimo
kamą amatą.
ADVERTISERS ELECTROTYPING

COMPANY •
504 Slierman St.

PARSIDUODA stubos rakan
dai pavieniui arba visi sykiu. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišauk
ti 1238 W. Washburn Avė., 3 
lubos iš priešakio.

IŠRENDAVOJIMUI
PARSIRANDAVOJA 4 kam

bariai, garu apšildomi, šiltas 
vanduo, elektros šviesa dykai, 
beizmente. Randa tik $8 į mėne
sį. F. S. 309 E. 47 St.

NAMAI-ŽEMĖ

Extra Bargemai
4 pagyvenimu mūrinis namas 

randos $46 į mėnesi, parsiduoda už 
$3,800, reikia įmokėti $700,

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
4 kambarius, parsiduoda už $2,800, 
įmokėti 8500.

4 pagyvenimų medinis namas su 
elektra ir maudynėmis, randos $45 
į mėnesį, parsiduoda už $3,800.

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 apgyvento! 
ant Bridgeporto, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Atsišaukit greitai pas

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, II).

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

158 Kcnsington Avė.
EXTRA

Gera proga pirkti bučernės ir gro 
sernės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobilių, 7 sėdynių, 
Lotas Purk hoine. 
žiuoja į Lietuvą, 
šaukti greit.

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

visai naujas.
Savininkas va- 
Malonėkit atsi-

III

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

1621 So. Union Avė.

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

1619 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ir bu- 
vietaj.

Atsi-
PARDAVIMUF grosernė 

černė, lietuvių apgyventoj 
Biznis išdirbtas nuo senai, 
šaukit po num.

4602 Rockwell St.
PARSIDUODA grosernč pigiai lie

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

/ RAKANDAI

Savmmlkas ati
duos suii uu®- 

stoliu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį 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 Vi bloko i vakarus nuo 
Bucine Avė. Atsišaukit penedėlyj, 
utarninke ir scredoj 24, 25 ir 26 lap
kričio nuo 6 iki 10 vakare.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokj 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 MENESI.
Geriausi.s pasiūlymas gaus puiku 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, verias $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURĘ STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA rakandai: 1 skuri- 
nis seklyčios setas, 1 phonografas, 1 
lova, 1 stalas ir krėslai. Taipgi dau
giau kitokių stubos daiktų; nauji. 
Kreipties nedčlioj visa diena.

750 W. 31 St. ir Halsted St.

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir Storas su grosernės ir bu 
černės fikčierlais. Parduodama pi
giai.

3511 Emerald Avė.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie 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 išvažinčją 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 (Icikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankųipąįs dėl farmeriy. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
plonu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

Prie Union Avė. ir 33 dviem aug- 
štais medinis namas augšta apačia, 
geriausiais ištaisymais pa|D’venimai 
— 1 šešių kambarių, du po*v«. Elek
tra, gazas, maudynė. Randos $42 
mėnesiui. Parduos už $3.750.

BRIGHTON PARKE
Dviem augštais mūrinis namas, 4 

metai statytas, lotas 30 pėdų pločio, 
2 pagyvenimai po 5 kambarius, sau
lėtos sveklyčios, paties vėliausio sti
liaus, cemento apačia. Skalbtuvė, 
gazas, elektra, maudynė. Verta 
$7,300, parduos už $6,700.

C. P. SUROMSKI CO., 
Real Estate

3346 S. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdaly.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padaryt žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir «eria»- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
Samatyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bl 
le madų knygos.
MASTE* DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnlcks. Perdėti nl« 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted it. 2407 W. Ra
dijo n, 1850 N. Welln «t.

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

SARA PATEK, Plrminlnki




