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True translation filed with the post-master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Visi vokiečiai turi ap
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
jis reąuired by the act of Oct. 6,1917

SERBIJA ŠTIKŲ PAGELBA 
VALDO CERNOGORIJĄ.

leisti Lietuva
Kolčako valdžia suįro

TRIESTE, lapkr. 29.—Gra
fas de Sallis, galva talkininkų 
misijos, kuri praleido keletu 
mėnesių laiko černogorijoj ir 
Albanijoj praneša, kad Černb- 
gorijos žmonės trokšta patįs 
valdyties, turėti savo nepriklau-

LSS Suvažiavi 
mas užsibaigė
Draugiška vakarienė ir koncer 

tas. — Komunistai apgavo 
publikų.

laikomi yra geležiniuose pan
čiuose serbų pagelba ginklų.

Vokiečiai taikosi su lietuviais 
latviais, turi tuojaus apleisti 

tas šalis

ir True translation filed with the post- 
master atNuhicago. III. Dec. 1, 1919 
as reąuired vy the act of Oct. 6,1917

RUMUNIJOS SOSTAS 
SVYRUOJA.

Pabaltija ryto pradės tarybas su bolševikais
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1911 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VISI VOKIEČIAI TURI 
APLEISTI LIETUVĄ.

tonijos pakvietime bolševikų 
atstovų į Dorpatu pradėti taikos 
tarybas.).

BERLINAS, lapkr. 30.—Vo
kietija ir Lietuva, per tarpinin- 
kystę talkininkų karinės misi
jos, pasirašė mūšių paliaubų, 
kuri pabrėžia, kad vokiečiai tu
ri tuojaus apleisti Lietuvų.

Estonai atmušė bolševikų 
atakas.

PARYŽIUS. lapkr. 29.___Ii
Bučiui ręsto pranešama, kad bu- 

vusio karės ministerio gen. Fo- 
foza Averesco ir buvusio mini
sterio be portfelio Tako Jones- 
cu vadovaujamas judėjimas už 
įsteigimų Rumunijoj respubli
kos išsiplėtojo į Besarabijų, 
Transylvanijų ir Bukoviną. Pa
dėtis, sakoma, yra labai rusti 
dėl karaliaus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA,JAU PRAŠO 
LATVIJOS TAIKINTIES.

LONDONAS, lapkr. 29.—čia 
gautas Estonijos oficialia pra
nešimas skelbia, kad bolševikų 
spėkos smarkiai atakavo Esto
nijos kareivius palei Narvos 
frontų nuo ketvergo, bet tapo 
atmušti su dideliais nuostoliais.

Atakos buvo daromos su
glaustomis eilėmis, po priedan
ga smarkios artilerijos ugnies.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, II). Dec. 1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
JAPONIJOS KARINIAI LAIVAI 

SUĖMĖ CHINIEČIUS.

Tarybos apie mūšių paliaubų 
prasidėjo.

BERLINAS, lapkr. 29.
sak Deutsche Allegemeine Zei- 
tung, naujos mūšių paliaubos 
tarybos su Latvijos valdžia jau 
prasidėjo. Laikraštis sako, 
kad karinių komplikacijų, į ku
rias nurodo atšaukimas Latvi
jos diplomatinių atstovų iš Ber- 
lino, turbūt nebus, kadangi nė 
viena pusių nėra prisirengusi 
prie karės.

Pa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKO ARMIJA 
TEBEBĖGA.

AMOY, Chinija, lapkr. 29.— 
Iš Fuchow pranešama, kad nuo 
Japonijos karinių laivų išsodin
ti pulkai areštavo ten daug chi- 
niečių. Distriktas yra grieštai 
anti-japoniškas. Padėtis vidury
je šalies yra dar rūstesnė.

Niekurie Kolčako ministeriai 
pasitraukė, kiti dar pasitrauks.

Deportuos Emmą 
Goldman

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

LENKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Paderew&kiui pavesta sudaryti 
naują kabinetą.

LONDONAS. lapkr.
Lenkijos presos biuras 
kad Lenkijos kabinetas 
rezignavo delei Rytinės Galici
jos klausimo, bet seimas išreiš
kė pasitikėjimų premjeru Pa- 
derowskiu.

Premjeru Paderow.sk iu i pa
vesta sudaryti naujų kabinetų.

29.— 
sako, 

vakar

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
ESTONIJA PRADĖS TARYBAS 

SU BOLŠEVIKAIS.

VLADIVOSTOKAS, lapkr. 25. 
—Pasak talkininkų misijų ra
portų, Omsko armija tebesi
traukia 165 viorstu fronte ir 
kaip matyt, nedaro pastangų 
priešinties.

Naujas frontas pienuojamas, 
su Irkutsku, kaipo kariniu dis- 
triktu.

Perimtas bolševikų bevieli- 
nis pranešimas sako, kad 10 gc- 
nerolųS 120 kanuolių ir 30,000 
belaisvių tapo paimta užimant 
Omsko miestų.

Rusijos Telegrafo Agentūra, 
žinioj iš Novo Nikolajevsk, da
tuotoj lapkr. 22, sako:

“Paliepimu vyriausio valdo
no, admirolo Kolčako, ministe- 
rių tarybos prezidentas Volo- 
godski tapo paliuosuotas jam 
pačiam prašant. Vidaus reika
lų ir buvęs karės ministeris Pe
peliajev, tapo paskirtas prezi
dentu.”

Iš Irkutsko pranešama, kad 
visa ministerių taryba, tikimasi,

WASHINGTON, lapkr. 29.— 
Darbo departamentas paliepė 
deportuoti paskilbusių, anarchi- 
stę Emmą Goldman. Immigra- 
cijos biuras rekomenduosiąs jų 
deportuoti Rusijon. .

Subatoj ir nedėlioj Emma 
Goldman ir Alexander Bcrk- 
man kalbėjo Chicagoje. Abu 
yra kų-tik paliuosuoti iš kalėji
mo, kur išbuvo virš dviejų me
tų. Gatvekarių darbininkų sve
tainėj jos prakalbos pasiklau
syti susirinko apie 4,500 žmo
nių, nežiūrint 50c įžangos, taip
jau sumetė apie $5,000 aukų. 
Ji pasakė, kad ji kovosianti vi
sais budais prieš deportavimų, 
kadangi ji yra Suv. Valstijų pi
lietė. Beto ji nenori važiuoti 
valdžios lėšomis, bet savo ir iš
lipti tokiame Rusijos uoste, ko
kiame jai patiks. Jie taipgi pa
sakojo apie politinių kalinių 
kankinimus kalėjimuose.

rezignuos ir Pepeliajev sudarys «g ŽMONĖS ŽUVO AUDROJE.
naujų kabinetų.

Tarybos prasidės gruodžio 2 d.

LONDONAS, lapkr. 29.—Pa
sak bevielinės žinios iŠ Mask
vos, Estonijos valdžia paskelbė, 
kad taikos tarybos su sovietų 
Rusija prasidės Dorpate, utar- 
ninke, gruodžio 2 d. Sovietų 
delegatai pereis Estonijos rū
belių apielinkėje Pskovo.

(Nors bolševikų pranešime 
apįe busiančias Dorpate tary
bas minima vien Estonija, bet 
išrodo, kad turbut prie tarybų 
prisidės Lietuva su Latvija. Tai 
bus pirmos taikos tarybos su 
bolševikais nuo jų istorinių ta
rybų su centralinių valstybių 
atstovais Brest Litovske, 1917 
m.

Lapkr. 20 d. Dorpato žinia pra 
nešė, kad Latvija ir Lietuva ga
lutinai nutarė prisidėti prie Es- valdžios reikalus.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 1, 1919
as reąuired by thc act of Oct. 6,1917 i daugybė sužeista šiąnakt laike

_ • IVf i A ii i tf <■> voleiKOLČAKAS GRETINASI PRIE pietinėj dalyj Michigan valst. 
siautusios audros.

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr.
SOCIALISTŲ.

IRKUTSK, lapkr. 24.—Vik
torui Pepeliajev, kuriam pa-. 29.—Du žmonės liko užmušto 

vesta sudaryti naują kabinetą. Indianapolis ir viena moteris 
Kolčako valdžioje, tapo paliep- (Muncie, taipjau daug žmonių 
ta suorganizuoti su didžiausiais sužeista ir pridaryta daug nub- 
socialistiškais {ialinkimais, bet 
kuris remtų . Kolčaką karėje 
prieš bolševikus.

Taipjau manoma suteikti di
desnę galę zemstvų kongresui 
ir visaip vilioti kazokus ir če- streikavo 200 tunelio darbinin- 
chus. Tik tuo budu Kolčakas kų, reikalaudami pakėlimo al- 
tikisi išgelbėti savo kailį nuo gOS- Kompanija gavo teises 
dviejų ugnų—bolševikų besiver pakelti kainą už tavorų gabeni, 
žimo vakaruose ir socialrevoliu- 
cįonierių veikimo rytuose. Taip 
Jau manoma' atimti karinin

kams teisę maišytties į civilės

stolių laike šiandie po piet siau- 
tusios Indianos valst. audros.

Sustreikavo.
CHICAGO. — Subatoje su-

[ Lietuvių Socųdlstų Sąjungos 
dešimtas suvažiavimas užsibai 
gė atlikęs didelio darbo, tokio 

I darbo, kuris Ainėyikos lietuviu 
socialistų judėjimui bus nemir
tinu darbu. Jisai galutinai atstei 

! gė sutvarkė apardytą lietuvių 
Į socialistų organizaciją. Maža to 
Jisai dar kartą parodė, kad so 

Icialistinis judėjimas yra neper 
I galimas. Kad jį neįstengia su- 
I t iii t i ne išlaukiniai ne vi-
I dūriniai musų, piešai. Jeigu 
Į kiek laiko atgal išlaukiniai mu 
sų priešai nuolatos šūkaudavo, 

I kad Amerikoj lietuvių socialis
tų jau neliko, tai dabar jie tu- 

I rėš nutilti. Jie peranksti apsi
džiaugė. Su lietuviais socialia-

I tais jiems prisieis skaityties, 
Į rimtai skaityties. O viduriniai 
I musų organizacijos priešai, tie 
Lietuvių Socialistų Sąjungos

I “grabučiai”, — jie dabar mato, 
kad jų darbas buvo bergždžias. 
Jų pastangos musų organizaciją 
pakcikdyti išėjo jų pačių nenau 
dai. Jie dabar pirštus kramtosi, 
savim nebesitveria, bet po lai
kui. Lietuvių Socialistų Sąjun
ga liko ta spėka, kuri sugniuž- 
dys pačius josios laidotojus. To 
jie bijosi, dėlto jie dabar taip 

[purkštauja, šokinėja ir šen ir 
ten, stengiasi smunkančią savo 
įtekmę išlaikyti. Bet su jais 
nieks rimtai nebesiskaito.

Trečioji LSS. suvažiavimo 
diena buvo dar sėkmingesnė nei 
dVi pirmosios. Užgirta visa eilė 
svarbių einamosios valandos 
klausimais rezoliucijų — pa
reiškimas LSS. nariams, kitaip 
iinusų ^ai^tykjiąįi su komtulis- 

stais, - protestas dėl talkininkų 
blokados prieš Rusiją, sau ty
kiai sif Lietuvos Socialdemo-

organizacijos priešais, ir laime-! lų tikrinimams vėliau, eidami 
k ji-

Iškilmė tęsėsi iki vidurnak
čiui. Susirinkusieji skirstėsi 
linkėdami: “iki pasimatymui 
Aštunto Rajono koncerte!”

Taipir buvo. Vakar vakare 
jie dar kartą pasimatė erdviojoj 
Hoerber’o svetainėje. Tik šį 
kartą tas pasimatymas buvo dar 
iškilmingesnis. Hoerber’o sve
tainė buvo pilna-pilnutelė. Ka
dangi Hoerber’o svetainėj telpa « • « • > . • v • 1

namo, apgavikų adresu siuntė 
stiprių koliojamų žodžių. Tuo 
budu lietuviškieji “komunistai” 
pakenkė ne socialistams, o patįs 
sau. Kitų sykį publika jais ne
bepatikės. Ir neduok diej, jeigu

nytų atsikviesti tą savo “tėvu
ką” — iš Philadclphijos į Chi- 
cagą — jam gal prisieis kalbėti 
tuščioms kedėms...

s vi e
daugiau kaip tūkstantis žmonių, įq Tegul. Socialistams tatai pri- 
tai skaitytojai gali numanyt, • jlIOS (|ar daugiau energijos, pa

siryžimo stiprinti savo organi
zaciją ir kovoti prieš vsus lie
tuvių darbininkų mulkintojus 
— iš kaires ir dešinės. — Rep.

Atidarys 
kasyklas

ŠIANDIE BANDYS ATIDA. 
RYTI ANGLIŲ KASYKLAS.

WASHINGTON, lanke. 30.— 
Rytoj bus padaryta tikrų žing
snių atidarymui minkštųjų an
glių kasyklų, kurios stovi už
darytos nuo pradžios angliaka
sių, streiko ir bus bandoma pra 
dėti kasti anglis. Kiek sugrįš 
ryto angliakasių į darbų, kada 
sušvilps kasyklų švilpinę, dar 
nežinoma. Daugelis mano, kad 
labai mažai, o gal ir visai an
gliakasiai negrįš. Tiems, leurie 
sugrįš, bus mokama naujoji al- 
Sa» t- y. SU 14 nuoš. pakėlimu.

Bet kad niekas nesitiki, kad 

angliakasiai grįžtų į darbų, tai 
valdžia jau dabar rengiasi grieb 
ties aštriausių priemonių prieš 
tuos angliakasius, kurie atsisa
kytų grįšti į darbą. Prieš juos 
busiąs panaudotas visu aštru
mu Indianapolis teisėjo išduo- 
tasai injunetion. Ypač busią 
persekiojami lokalų viršininkai, 
kurie agituos už streiką. Beto 
visur, kur tik bus mažiausias 
reikalas, bus pasiųsta valstijų ir ( 
federalė kariuomenė.

Valdžia tikisi ruščių pasek
mių, jei ji griebsis aštrių prie
monių, bet ji, girdi, turės tai 
paryti, jei angliakasJų-streikas 
ir toliau tęsis. Bet apie išpildy
mą nors dalies angliakasių rei
kalavimų ir tuo užbaigimo 
streiko gražiuoju, be jokių grū
mojimų ir kariuomenės ir tuo
jaus pradedant pilną anglių pro
dukciją, valdžia nė nekalba.

jogei tas pasiimatymas ištiesų 
buvo iškilmingas. Maža to. 
Dar iškilmingesnis jis buvo pui 
kiu-turiningu programų. To

kio puikaus koncerto chicagie- 
čiai nepamena. Jame dalyvavo 
visos geriausios ir gabiausios 
spėkos.—lietuvių ifr svetimtau
čių. Publika negalėjo atsigėrė

ti talentinga rusų dainininke 
Masalova, trukšmingai ji pasi
tiko ir Karablinovą, taipjau ne
sigailėta aplodismentų neskait
lingam Pirmyn chorui (Jį musų 
“svieto lygintojai” komunistai 
buvo pasiryžę pasigrobti į savo 
rankas, bet kad jiems nepavy
ko, tai ištraukė žymią dalį dai
nininkų. To neveizint choras 
galėjo išeiti prieš publiką, ir 
dainavo ytin gerai), padainavu 
šiam keletą rinktinių dainelių. 
Bet kada pasirodė Chicagos 
“Birutė, tai publika (tarytum 
susitarus!) plojo, plojo ir plojo! 
Vienas prie telis, matydamas, 
jogei Šimkus savo daininin
kams moja eiti nuo estrados, 
įpuolė tokion despcracijon, 
kad pradėjo dideliu gvoltu 
šaukti: “Sei, Šimkau, gražink 
juos—gražink!”... Ir Šimkus 
turėjo gražinti, “Birutė” turėjo 
dainuoti, o publika—ploti, plo
ti ir ploti kol delnai paperšo. 
To plojimo ji nepasigailėjo ir 
pavieniams birutiečiams—jų 
duetams, kvartetams ir solis
tėms.

Del jaunųjų dainininkų Brie- 
dukų nėra kas sakyti. Chica- 
giečiams jie jau žinomi. Pub
likai jie visuomet yra mylimi ir 
laukiami svečiai.

Toks buvo LSS. VIII Rajono 
koncertas. Chicagiečiai jį ilgai 
neužmirš. Bet “kas nors” delei 
to didelio susirūpinimo turėjo 
“kas nors” begėdingai ryžosi jei 
jau neišardyti jį, tai bent pa
kenkti. Tas “kas nors” buvo 
musų lietuviški “komunislai.’ 
Pamatę ,kad socialistai rengia 
koncertą ir nusimanydami, kad 
jisai bus sėkmingas, jie sugal
vojo1 gudrų skymą — “persi- 
muvinti” į Chičagą lietuvių “ko 
mums tų tėvukz”, Šukį. O gal 
jus manote, kad jie ištikrųjų jį 

“peiisimuvino” ? Nieko pana
šaus! Tas komunįstišBuiš; Isky- 
mas buvo sugalvotas tik tam, 
kad tpgavus publiką- Apgavus 
ją tuo tikslu, j£ad ji nenueitų į

Šukio nebuvo. Barškėjo tik ži
nomieji Chicagos komunistiški

Paskelbė bado streiką.
TACOMA. W..sh, lapkr. 20.___

Jau antra diena kaip prasidėjo 

bado streikas 22 I. W. W. na
rių esančių miesto kalėjime. 
Miesto valdžia nutarė nepaisy
ti jų bado, kadangi miesto ad
vokatas paaiškino, kad jis ne
atsakys, jei badaujantieji ir mir 
tų.

Sulaužė bado streikų.
NEW YORK, lapkr. 29.— 

Bado streikas, kurį pradėjo 68 
žmonės, nužymėtieji deportavi
mui ir esantįs ant Kilis salos, 
reikalaudami panaikinimo per
tvaros tarp jų ir juos atlankan
čiųjų žmonių, tapo sulaužytas. 
Streikas tęsėsi penkias dienas ir 
per tas penkias dienas visi nie
ko nevalgė. Vienok penki žmo 
nes dar ir dabar tebetęsia stręi- 
kų, jų tarpe dvi moterįs. Visi 
badavusieji yra rusai.

Įvairios žinios
IIAAGA. — 50,(XX) florinu pri

zas tapo pasiūlytas pirmam avia 
toriui, kuris nuskris iš Holandi- 
jos į Holandijos Rytų Indiją.

Trūksta anglių
CHICAGO KONFISKAVO 

ANGLIS.

litinių kalinių, dėl plieno ir ka
syklų darbininkų streiko, pas^ 
veVkinimo tel'egramJa Socialis

tų Partijos veteranui, d. V. Deb 
sui ir tt. Taipjau padaryta visa 
eilė nutarimų apie kuriuos skai 
tytojai patirs iš suvažiavimo 
protokolo.

Suvažiavimas užsidarė kaip 
septintą valandą subatos vaka
re. Draugai delegatai vieni ki
tiems palinkėję geriausio pasi
sekimo, kupini vilties ir pasiry
žimo dirbti, dirbti ir dar dirbti 
išsiskirstė kas sau.

Bet aštuntą valandą vakare 
jie ir vėl susirinko šį kartą 
LSS. VIII Rajono surengtoje jų socialistų koncertą. Ten jokio 
pagerbimui! draugiškoje vaka

rienėje, Hull Housej. Netoli pu 
santro šimto draugų ir draugių J baršklaėliai — Janusas ir.. Ku 
atėjo į erdvią ir puošnią Hull kutis. Barškėjo apie tai, kad Chi 
Housę, kad pareiškus užuojau- eagoje esą “tik kėturiasdešimts 
los draugams delegatams ir nuo vienas ir pusė socialisto” ir kad 
širdžiausio pritarimo tam dar- “rtą pusė ,tai Strazdo vaikais”! 
bui, kurį jie paveikė. Maža to. Barškėjo ir vis “gerbiamiems 
Ir patįs jie prisidėjo prie to di- draugams” tikrino, kad “drau
dėjo darbo. Iškilmes vedėjui gas Šūkis tuoj turbut ateis”. Jis 
prisiminus apie reikalingumą jau galbūt esąs Smaliniame Bhi 
remti savo organizaciją jos pas- ailendaunės institute. Jie tusį 
tangose apsiginti nuo josios'daug daug telegramų ir telėfo- 
turto grobikų “komunistų 
draugai ant vietos suaukojo Į ateis”.

penkiasdešimts du doleriu.!atėjd. Jis veikiausia nė nemanė 
Toks draugų chicagiečių svetin j ateiti. Šukio vardu jie tik dengė 
gumas, jų pasiryžimas ginti sa-! savo nedorą apgavystę. Bet, 
vo organizacijz, padlarė didelį kaip matėte, socialisitų koncer- 
jjspudį į draugui Vytiečfiuš liuli 'tie 'komunisži^kil barškalai 
iš rytinių valstijų delegatus. Ta-j nepakenkė. Tie, kur norėjo atei

PARYŽIUS. — Laikraščių spa 
ustuvių darbininkų streikas tę
siasi. Buvo pradėta tarybos su 
savininkais, bet! nesusitaikinta. 
Delei streiko Paryžiuje išeina tik 
vienas bendras dienraštis.

PARYŽIUS. — Viešbučių savi 
ninkai, tikėdamies didelio užplu 
dimo turistų sekamais metais, 
tariasi budavoti kazarmes-vieš- 
bučius palei karės laukų ir gerai

NORFOLK, W. Va. — Ant at
plaukusio iš Panamos Amerikos 
anglių Laivo Ulysscs, užgriebta 
2,(XX) bonkų degtinės.

CHICAGO.—Apskričio anglių 
komiteto pirmininkas Proctor 
vakar paskelbė, kad subatos 
vidurnakčio visi anglįs, esan- 
tįs pas anglių pardavėjus ir 
sandeliuose yra konfiskuoti ir 
bus po valdžios kontrole. Ji 
prižiūrės pardavinėjimų ir pri
statymų anglių.

Vakarinių mokyklų veikiams 
bus suvaržytas, bet jeigu an
gliakasių streikas tęsis dar ga
na ilgai, tai prisieis uždaryti 
vienam mėnesiui visas mokyk
las. Taipjau gal bus uždarytos 
kitos viešos, bet* nebūtinai rei
kalingos įstaigos, kaip salės, 
bažnyčios, teatrai ir t. p.

šį kartų

Nulinčiavo negrų.
LAKE CITY, Fla., lapkr. 29. 

—Ūkininkai rado palei kelia pa
kartų negrų, kurį pareitų naktį 
nulinčiavo baltveidžių goveda, 
neva už užpuolimų ant baltos 
moteries.

Pasikorė.
August F. Tuonianov, 56 m. 

amž. darbininkas, pasikorė De
pot viešbuty j, 740 S. Dearborn 
St. Pasikorė ant lovos galo. 
Policija neranda priežasties jo 
saužudystės.

[nų — tik “palaukite, Šūkis tuoj 
Bet “tėvukas” Šūkis ne

mą, vienok atsisakė pakelti ai- ™ rytinių valstijų delegatus. Pa- j nepakenkė. Tie, kur norėjo arei 
gas savo darbininkams. i tai jie atkartotinai pabrėžė savo, U į socialistų koncertą, apleido 

Restauracijų darbininkai pra- kalbose, duodami kredito chiea jų “svarbias prakalbas” ir nu
dėjo drganizuoties, tikslu išrei- giečiams, kurie b.uvo pirmieji gjo į Hoerber’o svetainę, o pati- 
kalauti pakėlimo algos. išėjusieji į atvirą mūšį su aavd tėjusieji komunistiškų barška-

Šiandie
Drg. St. Michelsono, Ke

leivio redaktoriaus iš So. 
Boston, Mass., prakalbos. 
Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė., pradžia 
7:30 vai. vakare. Ateikit 
visi, išgirsit teisybę apie 
socialistus ir komunistus. 
Įžanga dykai.
Kviečia LSS. VIII. Rajono

Komitetas.

GUBERNATORIAI REIKA
LAUJA SUVARŽYMO ANGĮ IŲ 

IŠDALINIME.

Reikalauja uždėti karinę 
kontrolę.

CHICAGO.—Vakar Congress 
viešbutyj šešių valstijų guber
natoriai laikė savo posėdį ir 
svarstė anglių padėtį. Susirin
kimas tęsėsi 7 valandas ir po 
susirinkimui tapo pasiųsta te
legrama generaliam prokurorui 
Palmer ir geležinkelių direkto
riui Hines, reikalaujanti aštrios 
kontrolės anglių išdalinime.

Gubernatoriai reikalauja, kad 
^kiekvienoj valstijoj butų paskir
tas kuro administratorius, kad 
visi iškasamieji ir csdntįs san
deliuose anglįs butų išdalinami 
visoms valstijoms pamatais ko
kie buvo jų reikalavimai laike 
karės, nežiūrint kur tie anglįs 
iškasami, taipjau įvesti kuoaš- 
triausį ♦aupinimą anglių.

Algų klausimas ar operavi- 
,mas kasyklų nebuvo svarstomi 
šiame susirinkime. Tai bus ap
svarstyta sekamą nedėldienį SI. 

, Louis.

IMPERFECT IN ORIGINAI

Paderow.sk
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mo ir organizavimo darbu, 
kurį anarchistišįkų palinki
mu pseudo-revoliucionie- 

riai buvo paraližavę*
keiktu tik, kad dabar vi- 

sl kolonijose visos lietu
vių ^jcialistų kuopos, ku
rios buvo komunistų užža
vėtos Ir į pelkes nuvestos,! 
lmtų[ stropiai reorganizuo-j 
ties ir dėties atgal i Socia-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Telephone Canal 1506

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

Užulsakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

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

('hieagoje — par nešiotojui* 
Viena kopija ........... .
Savaitei ..............................
Mėnesiui .................... .

Suvienytose Valstijom*, na Chicagoj, 
pačtu:

Metams .......................... .
Pusei inety .......................
Trinu mėnesiams ............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui .............

Lietuvoj ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metami'................................
Pusei metų .........................
Tiims mėnesiams .. .......... .

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

>6.00
3.50
1.85
1.45
.75

B5.00 
3.00 
1.65 
1.25 
.65

4.00
200

■e?

Musų darbas 
priekpj.

Galų gale Amerikos lie
tuvių socialistų judėjimas, 
kurs per kiek laiko buvo 
taip nelemtai sutrukdytas, 

galės vėl įeiti į normales ple 
tojimos vėžes.

Įvykęs ką-tik Lietuvių So 
cialistų Sąjungos suvažia
vimas padėjo tam gero pa
mato. • \

Suvažiavimas, tiesa, dele
gatais buvo neskaitlingas. 
Buvusieji Sąjungos vadai 

spėjo sudemoralizuoti ir su 
klaidinti kuone visas kuo
pas taip, kad jos nebesižino- 
jo nė kur esančios nė ir 
kaip stovinčios. Didelė di
džiuma jų narių, daugiau
sia vis naujokų socialistinia 
me judėjime, prisiklausę 
skambių, bet tuščių frazii 
įvairių begalo ‘‘revoliucin
gų” anarchistiškų agitato

rių, pasidavė jų meškerei ir 
nuėjo pas “komunistus,” 

, kada jie Brooklyno suvažia
vime įsikūrė savo “Lietuvių 
Komunistų Sąjungą?* At
sisakiusių eiti pas komunis
tus LSS-gos kuopų liko ne
daug, o persiorganizuot ir 
pasilikti Sąjungoje taip 
trumpu laiku daugelis nega 
Įėjo suspėti. Deltogi’ spa
rne Dešimtajame LSS-gos 
Suvažiavime delegatų iš 

įvairių y aisti jų dalyvavo 
tik arti dviejų dešimčių, re 
prezentavusių viso apie dv 
dešimtį lietuvių socialistų 
organizacijos kuopų. Bet 
Sąjungos dalykams sutvar
kyti to pilnai pakako, ir Su
važiavimas tatai per tris po
sėdžių dienas atliko. Išrink 
ta naujas, liglaikinis pildo

masis komitetas, paskirta 
sekretorius-vertė jas prie So 
cialistų Partijos, kurie tuo
jau* imsis savo priedermių 
pildymo.

Kadangi dėl buvusiųjų 
LSS-gos viršininkų anti-so- 
cialistinio veikimo ir nieki
nimo Socialistų Partijos pa
staroji buvo visą LSS-gą su 
spendavus, tai pirmas reika 
las, kuriuo naujai išrinkto
ji valdyba turės pasirūpin
ti, bus tai, kad Socialistų 
Partija tą suspendavimą 

atšauktų ir leistų Sąjungai 
būti vėl partijos dalimi, 

kaip ji kad buvo iki su
spendavimo. Reikia tikė- 
ties, kąd tatai bus veikiai 

padaryta, gal būt bėgiu sa 
vaitės kitos laiko.,

Tuo budu mes vėl pra
dėsime rimtai užsiimti tuo 
lietuvių darbininkų švieti-'

r

'■Tue tronslation ftled with the post- 
maater at Chicago, 111. Dcc. 1, 1919 
a« feųhired by tne act of Oot. 6,1917

/ INDIJA. *\ 
Darbininkų padėtis.

Indijos audinyčiosc darbfrrin- 
ties Ir dėties atgal i Sočia- Į kai verčiami dirbti dvyliką va- 
litemo principams ištikima Į landų dienoj, 
pasilikusių Lietuvių Socia
listų Sąjungą, idant ji ga
lėtų pletotles ir veikti tą 
darbą, kurį jį yra sau pa- 
sistačiM nuveikti.

Francuos mokytojai
Faneros liaudies mokytojų 

pasauliožiuroj fvyko didelių 
atmainų. Tatai rodo paskuti
nis mokytojų suvažiavimas.

Suvažiavime liko priimta dvi 
dideles svarboj rezoliucijos. 
Pirmąja rezoliucija vienbąlsiai 
nutarta įvardinti savo “drau
giškas asociacijas” mokytojų 
sindikatais; antrąja rezoliucija 
—470 balsais prieš 77-—nutar
ta dedies prie General ės J Darbo 
Federacijos.

Seniau prieš tokį mokytojų 
žingsnį ministerija butų panau
dojusi aštriausių priemonių, o 
spauda butų ėmusi protestuoti 
prieš “franeuzų intelektualių 
jėgų” prolotarinimą. Tečiaus 
dabar ministerija ityli, o oficia
lia valdžios organas atsargiais 
žodžiais skundžiasi, kad tasai 
mokytojų elgimos prieštarau
jąs “švietimo ministerijos pa
tvarkymams.”

Bereikalo oflcloaflS afmanuo! 
ja. Juk mokytojai Veikia “pa
gal įstatymus.” įstatymai lei
džia profesionaliam® žmonėms 
budies daiktaft, kad npfftnus sa
vo interesus. Maža to. Tokios 

profesinės sąjungas tarnauja 
demokratijai nes užkerta įvai
rių valdininkų savavaliavimui I 
kelią.

To ir bijosi oficiozas: jeigu 
žmonių auklėjimo vadelės Iš
spruks iš buržuazijos rankų, 
tai pasekmes bus baisios. "‘Kaip 1 
gali Francijos mokytojai, te-Į 
spubHkus favoritai, kuriems 
nuo panaikinimo bažnytinių 
mokyklų pavesta auklėti fran

euzų jaunoji gentkartė, busti 
tokie nedėkingi ?**—klausia val
džios organas.

Nėra rdiknlo nurodinėti, 
kaip franeuzai atsimokėjo sa
vo “favoritams.” Mokytojų 
padėtis Francijoj, kaip ir kitose 
Šalyse, ligi šiol buvo nepaken
čiamai bloga. Nekalbant apie 
tai, kad jiems tekdavo gyven
ti skurdžiose lindynėse,!—juos 
gan dažnai persekiodavo dva
sininkai su savo sekėjais. Su 

mokytojoms būdavo da blo
giau: jos labai ((lankiai buvo 
spiriamos savo kimu pirkti 
“pelningesnes vietas.”..

Padėties ponai gerai niuna- 
kokis didelis povojus gręJ 
jiems mokytojų susijungi
au Darbo Federacija. Ligi 
mokytojai buvo buržuazi- 
įrankiai. Jų pagelba bur-

Vatkai nuo 9 ligi 14 metų am 
Žiulis dirba šešias valandas die
noj.

Apie gyvenamųjų butų tvar
kymų niekas negalvoja. Tai 
akademiniai klausimai.

Diduma darbininkų gyvena 
sodžiuose, kelių mylių atstume 
nuo dirbtuvių. Todėl jiems pri 
sicina išeiti iš namų 4:00 vai. ry
to, kad suspėjus laiku pasiekti 
darbovietę. Darbas 
6 vai. vakaro.

Darbininkams nėra 
tik pasilinksminimui, 
įtinkamai pnsilsiui.

Dfrbamįa beveik ištisas 12 
valandų su 30 minučių per
trauką pietums. Bet pasidėko- 
Jant blogam dibrtuvių sutvar- j 
kymui, darbininkam^ prisiei

na daug sugaišti, kol jie dasi- 
gauna ligi valgyklos. Tuo budu 
pavalgymui i lieka vos 12 ar 13

baigiama

laiko ne 
o ir atn-

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
New York am— [Savavaliavi

mo orgija]. Lapkričio 8 ir 9 
Ne|w Yprko atsitiko ęąvavalia- 
vlin'ę orgija. Teisingumo De
partamento ir Lusko komiteto 
agentai, neatsižvelgdami į jo
kias teises, užpuolė socialistų, 
komunistų ir I. W, butus. 
Puolimuose ne tik vyrai, bet 
vaikai ir moters buvo mušami.

Apie tūkstantis baginklų au
kų liko nugabenta kalėjimam 
Kal-kurle tuoj liko paliuosuoti, 
tečiaus neužmiršta juos paly
dėti kumščių Ir buožių smū
giais. Apie tų areštų nelegališ- 
kumą liudija Ir tas faktas, kad 
iŠ 1,000 suimtų palikta kalėji- 
mje vos 37 už skelbimą “krimi- 
nalės anarchijos.” Žymiausi 
tari) patiktųjų kalėjime yra 
“Big Jlm” Larkin, Airijos Tran 
sporto Unijos sekretorius, ir 
Benjamin GitlQw, Komunistų 
Darbo Partijos administrato
rius.

New Yorko “raidų” orgija 
pakartota ir kituose miestuose 
—Chityigoj, Hartford, Conn., 
Youngstowne ir Akroh>O., De
troite, Newarke, Buffalo^r San 
Francisct). '

no, 
šia 
m e 
šiol 
jos
žuazija tamsino darbo žmonių 
sąmonę. Bet dabar mokytojai 
eis ranka rankon su darbo žmo 
nėmis ir auklės žmones tokioj 
dvasioj, idant jie nepavelytų 

mindžioti savo teisių po kojo
mis. t

Valdžios organas aimanuoja 
dar ir delei to, kad daugelis de
legatų balsavo už rezoliucijas 
tik todėl, kad neparodžius sa
vo “atžagarciviškumo.” Girdi, 
į juos buvo padaryta spaudi
mas. Esą tos rezoliucijos nc- 
išreiškiančios 36,000 mokytojų 
valios, kuriuos ats|ovavo dele
gatai. Gali būti,
zoliucijos reiškia dideles didu- 
nos mokytojų valią,—o to juk 
nlnai pakanka. '

Pirmu kartu Francijos isto
rijoj buržuazijai prisieina nusi- 
enkti prieš mokytojų valią, 
leikia manyti, kad ndtiolimoj 

ateityj jai prisieis da labiau su
sirūpinti mokytojais.

— K. Sėjikas.

Tcčiaits te

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Jaunesnieji dirba pamaino
mis: pirma pamaina dirba nuo 6 
ryto ligi 12 vai.; antroji nuo 12 
vai. ligi 6 vai. vakaro. Didu
ma jų taipgi gyvena toli nuo 
dirbtuvių. Kelionei į darbą ir 

I iŠ darbo prisieina sugaišti ma
žiausia 2 vai. Tuo budu moki
nimais visai nelieka laiko.

Sanitarės sąlygos didumoj 
dirbtuvių yra stačiok primity- 
nės.

Daktaro pagelbos ir nelaimiu 
guose atsitikimuose sunku gau
ti.

Uždarbiai pasibaisėtinai ma
ži. MadrasO tyrinėjimai rodo, 
kad geriausi audėjai uždirba tik 
5— 8 dolerius menesiui.

Net tos ubagiškos algos ne
išmokama laiku, o visuomet už 
tęsiamo.

Kilęs metų Indijos darbinin
kai nuolankiai vilko tą jungą. 
Tečiaus. dabar jie pradeda bus
ti. ,

Madrasc ėmė karties profe
sinės sąjungos. Ligi šiol jau 
susibūrė audėjų, geležinkelie

čių, elekrininkų ir spaustuvinin 
kų unijos. Vien tik Madrasc 
prie profesinių sąjungų, priklau 
sb 17,000 žmonių. Sąjungų ku
rinio darbas liko pradėtas tik 
balandžio mėnesyj, 1918 m. Ki
tuose miestuose darbininkai ir
gi sparčiai bruzda ir kuria uni
jas.

Chicago.—[Alcatrftžo kaliniai 
atsisakė skebauti]. Nesenai kon 
trabandos keliu gauta iš Alca- 
trazO, Cal. laiškas. Alcatraze 
randasi militaris kalėjimas; kur 
sėdi karinio teismo nuteistieji 
kareiviai, socialistai ir karei
viai, kurio atsisakė kauties su 
Sovietų Rusija. Laiške, tarp 

kita ko, sakoma.
“Vakar pasiųsta 42 kalinių 

dirbti San Franciscos prieplau
kose. Kaliniai žinojo, kad Ra
maus vandenyno pakrantės jū
reiviai streikuoja, bet jie ma
nė, kad transportacijos darbi
ninkai nedalyvauja streike. Jie 
nesipriešino važiuoti į San 
FranciscO. Tečiaus, kuomet ka
liniai sužinojo, jog prieplaukos 
darbininkai streikuoja, jie griež 
tai pareiškė: “Mes ka tenoringai 
atsisakome skebauti!”

“Tik 2 nuėjo dirbti—vienas 
pusprotis, O kitas profesionalis 
skeliąs. Verta i buvo pamatyti, 
kalinių UpQ, Sulig jų padėties, 
tokis pasipriešininkas skaitoma 
maištu ir baudžiamh kariniu 
teismu.

“Kareiviai, kurie grįžo iš Si
biro, yra nuo kojų ligi galvos 
maištininkai. Jie sako, kad už 
balos esąs tikras pragaras. Kai- 
kurie tyčia prasižengė, kad tik 
ištrukus iš Rusijos. Kiekvienas 
jų yra persiėmęs bolševizmu.”

gos Spaustuvės ir parduodamo
jo tavoro, LSS-gos Agitacijos 
Fondo, Apsigynimo Fondo, 
Liet. Soc. Namo Bendroves Fpn 
do ir kitokių fondų, LSS-gai 
priklausančių ir per ją kontro
liuojamų bet čia neminėtų tu
ri rūpintis LSS-gos iždininkas.”

Drg. Yuknius nori, kad Pild. 
Komitetas butų iždininko pa
tarėjų. Iš demokratiško ^atžvil-’ 
gio tai esą geriau.

Drg. Grigaitis. Klausia, ar iž
dininkas bus Pild. Komiteto 
barių.

Drg. Herman. Ne.
Drg. Grigaitis. Kad kasicrius 

veiktų su Piki. Komitetų—ar 
tai butų blėdinga? Jeigu kasie- 
rius butų po Pild. Kom. kontro
lė ar tai iš legališko atžvilgio 
varžytų?

Drg. Herman. Varžytų. Pil
dom. Kom. neturi reiškimo New 
Yorko Valstijoje. Sunku butų, 
jeigu kokiame reikale Pild. Kom 
nenutiktų su iždininku—iždi- 

hinkas butų varžomas. Buvo 
aiškinta advokatams, kad ar ge
tai butų išrinkti tam tikrą bili- 
bejimui su komunistais komi
tetą—bet advokatas tvirtina, 
kad reikia pirm, arba iždinin
ko, nes N. Y. valstijos įstaty
mai to reikalauja. Valstija ne
pripažįsta “Voluntary Substitu- 
tion.” Drg. Hermanas norėjęs 
komiteto, o advokatas sakė, kad

drovės direktoriai ir globotų 
LSS. jurtą.

Drg. Grigaitis. Kalba prieš 
Namo Bendrovės valdyba netu
rės teisės kišties Į Sąjungos tur
tą.

Drg. Kundrofika kalba apie 
tai kas renka LSS, N- Bendro
vę—ar referendumas ar kas ki
tas.

Drg. Herman. Aiškina kaip 
N. Bendrovės direktoriai renka
mi. Tik socj. Part, nariai gali 
būti jos dierktoriais.

Liet. SS. Namo Bendrovės na 
rial renkami referendumu IŠ 

LSS. kuopų. Seniejle Namo 
Bend. Nariai neturėjo nei vieno 
susirinkimo. Namo Bendrovė 
yra atskira nup LSS. instituci
ja.

Drg. Montvldas |neša užda
ryti diskusijas,

(Paremta vienbalsiai),
Drg. Grigaičio įnešimas **Ka- 

dangi 2 likusieji® LSS. namo 
bendrovės direktoriai drg. Her 
manai atsišaukė | Liet. Soc. S. 
kuopas ragindami jos išrinkti 
atstovus | Namo Bendrovę, kad 
jie paskirtų Bendrovės Valdy- 
bą^—tai X LSS. suvažiavimas 
užgiria tą jų veikimą.^ Priim
tas vienbalsiai.

(Bus daugiau)
» -......................... * f ■ • •

Kazimieras Gugis
; ADVOKATAS

Veda visnkiue reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir ęivilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofi»as: 

>1211. Rilifid «t 
Ant trečių lubų 

Te!. Droeer 1310

Miesto Ofisai i
127 N. Beirtam t!.

1111-11 VnityBMc.
TeL Central 4411 

©

Pinigais ui

Laisves Bondsus
ISO, »100, »500, ir *1,000.

Krause V alstijinis T aupymo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 va).

Arti Paulina gat.
Turtas tiri 2200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietevia Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington 8t. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Reeldencljoe telefonas West 6126

-e o Gv'lootnn užlaiko 
inmyno', • vekata '

ANGLIJA.
f

Londonas.—[Isle of Man iš
rinko darbininkų atstovus]. Iš 
Isle of Man Atstovų Butan pir
mu kartu išrinkta penki darbi
ninkų atstovai. Likusios vie
tos teko liberalams ir konser
vatoriams.

Dešimtas L.S.S.
Suvažiavimas.

BELGIJA.
Brussels.—[Socialistai laimė

jo 30 naujų deputatą]. Depu
tatų Butan pasiųsta 30 nau
jų s/ociajistų atstovų. “Le 

Soir,” kalbėdamas apie tą faktą 
sako: “Negalima nekreipti do- 
mos Į tą žmonių sukairėjimą.” 

laibai mažą pasisekimą turėjo 
rinkimuose taip vadinami fle^ 
mų darbuotojai. Gi Nacionali
stų Partija neišrinko nė vieno 
atstovo.

Naujojo Buto sąstatas bus se
kamas: 73 katalikai—laimėjo 
26 naujus; 70 socialistų—laimė
jo 30; 34 liberalai—neteko 11 
vietų; 9 neprigulmingi.

Didžiausį pasisekimą sociali
stai turėjo didžiuose miestuose 
—Antvvcrpe, Lįege ir Charleroi. 
Nemažo pasisekimo turėjo so
cialistai ir Flcmijoj.

Camille Huysmans, Interna- 
oionalio Socialistų Biuro sek
retorius, liko išrinktas Antwer-I 
Pc-

Senatai! katalikai išrinko 12, 
pralaimėdami 12 vietų; libera
lai 30—laimčjo2; Socialistai 29,

Drg. (lazdas duoda įnešimą, 
kad atg&Vlmu LSS. turto rupiu 
tęs LSS. Pildomasis Komitetas 

Į (paremta).
Drg. Yuknius kalba prieš ati 

davimą Pild. Kom. reikia pirm, 
sutvarkyti.

Drg. Herman. Duoda “sub
stitute,”kad atgavimu turto rū
pintųs tam tikrai išrinktas LSS. 
iždininkas. New Yorko valstija 
neprižįsta Pild., Komiteto (Vo- 
luntary Org.) turi būti arba pir
mininkas arba iždininkas: Mes 
neturime nė pirm, nė iždininko. 
Advokatas pataria išrinkti iždi
ninką, nes tai reikalauja New 
Yorko valstijos įstatymai. Reiks 
eiti gerinus į Valstybės teismą, 
ne į Federalį teismą. Yra tam 
tikros aplinkybės, kurios to rei-( 
kalauja. Bylos vedimui reikia 
pirm, ar iždininko.

Drg. Izblckas duoda pataisy
mą, kad butų išrinktas turto 
atgavimui atskiras komitetas su 
pritarimu Pild. Komiteto. (Pa-

Drg. Montvidas Įneša, kad 
diskusijos butų uždarytos.—1 
(Paremta).

Drg. Grigaitis pataria, kad 
“substitude” butų smulkiau su-

Drg. Herman sutinka ir “sub
stitute” suredaguoja sekamai: t

“Turto atgavimu, kaip va 
LSS-ygos Cen (ralio iždo, LSS-

Drg. Michelsonas pritaria, 
kad iždininkas veiktų su žinia, 
ne patarimu Pild. Kom.

Drg. Herman. Negalima pa
statyti Pild. Kom. auksčiaus iž
dininko. Advokatai sako, kad 
turi būti atskiras žmogus—nors 
ęlrg. Hermanas ir norėjęs komi
teto.

Drg. Grigaitis. Idant patenki
nus Sąjungos narius reikia pa
stebėti atskirai, kad iždininkas 
ir kitokie darbininkai organi
zacijoje veikia po Pild. Kom. 
priežiūra, o duoti iždininkui pil
ną galę—iš legališko atžvilgio jo 
veikimas nebus varžomas. Pild. 
Komitetas privatiškai galės jį 
prižiūrėti.

Drg. Gugis (ne delegatas)1 
klausia Jcur įkorporuotas LSS. 
turtas. •

Drg. Herman. Ncw York Val
stijoje.

Drg. Gugis (ncdelcgatas) Illi
nois valstijoje kasicrius ai* 
pirm, nieko nereiškia. Reiškia 
kasos globėjų.

Drg. Herman. Pataria tik 
svarstyti apie tai kaip provo- 
ties. Mes galime tai daryti tik 
per pirm, ar iždininką. Tuo 
tarpu tik New YorkO Valstijo
je, o paskui bus galima tą patį 
daryti Penu, ir kitur. . Čia tik 
pradžia. Būtinai reikia atgau
ti LSS. turtą.
».Drg. Hermano “substitute” 
turto atgavime kuris skamba 

sekančiai:
Už substitute 9 balsai.
Už drg. Strazdo įnešimą ku

ris skamba sekančiai: “kad at
gavimu LSS. turto rūpintųs 
LSS. Pildomasis Komitetas” 
nei, vieno balso.

Drg. Grigaitis. Ką daryti su 
LSS. Namo Bendroves direkto
rių pradėtų darbų—gal reikia 
užgirti jų veikimą?

Drg. čepanis (nedelegatas). 
Kalba apie rinkimą Pildomojo 
Komiteto.

Drg. Herman. Įneša, kad ati-- 
dfcti rinkimą iždininko prie Są
jungos viršininkų rinkimo.

Drg. Herman. Kalba apie Na
mo Bendrovę. Namo Bendro
ves likusiojie 2 direktoriai (dr-

simą į LSS. kuopas, kad pasta
rosios išrinktų direktorius į 
LSS. Namo Bendrovę. Turtą 
reikia kuogreičiausia atgauti.

Drg. Grigaitis duoda įnešimą 
kad LSS. X Suvažiavimui “Ka
dangi 2 likusieji© Liet. Sociali
stų Namo Bendroves direkto
riai dr-gai Hermanai atsišaukė 
; Lieft. Soc. Sąj. kuopas ragin
dami jos išrinkti atstovus j LSS. 
Nrtmo Bendrovę, kad jie pa
skirtų Bendrovės Valdybą, tai 
LSS. X Suvažiavimas užgiria 

tą jų veikimą.
Drg. Michelsonas įneša patai

symą, kad šitie LSS. Namo Beri

Gaukie kopija SeVOros lletuvlSko kalen
doriau* 1930 metam* savo aptiekoje, arba 
paraityk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovAnai I \

Kosulys
yra tai įkyrius symptomaa, kurs ‘ 
naretai priduoda daug skauamo, < > 
kentijimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- • • 
galima taip lengvai nusikratyti kaip ;
kae neritiL jeigu nedarysi taip, kaip , , 
kiti daro: Imk < »

Sevora’s
Balsam lor Lungs

(Severo® Balsamą Pigučiame) gy- 
dymuf nuo koeulio, peršalimo, už- 
kimimo, apeunkinto kripavimo, . 
gerkite ckaudijimo ir epazmodiško ' ; 
smaugulio. Pamlgink šiandien. 
Gaunamas jueų aptiekoje. TinRa . |. 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- ’ 
siems. Kainos: 10 ct.hr 1 et. tak- ;
sų, arba 10 et. ir 1 cU taksų. . >

w » s»v r a n
4. t DAH RAMIOS OZ/A

Tėmikite Visi
Jau aš atvykau i Chicagą su 

MEDUM, ir pradėsiu išvežioti or
derius (užsisakymus), tiems, kurio 
užsisakėte BIČIŲ MEDAUS.

Taipgi galite gauti ir koriuose. 
Viedrukas 5 svarą $1.80. Kurie dar 
norite užsisakyti gero medaus gy
duolėms, reikalaukite.

W. STRYGAS, 
General Delivery P. O., Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2190.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1789 So. Halsted St„ Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Krutinės Kliutįs.
Kartais paeina nuo i nesveikos Nosies ar 
gal jos paeina nuo blo 
gų nfigdalinių gilių — 
tonsilų, kurios pagim- 

HLŠ do Bronchitą ir Kosu- 
rjy lį. Kokia nebūtų kliu 

tis, jums reikėtų atei- 
□O ti pas mane, kad aš su 

atsidėjimu ir prityri* 
mu išegzaminuočiau ir pasakyčiau, 
kaip galima pasveikti. Jei kas blo
ga pasidaro su krutinę, tai reikia 
apsižiūrėti, nes gali prisimest ir kas 
dauginus. Pasiteiravimas pas mane 
dykai. Aš esu Ausų, Nosies ir Ger
klės specialistas, gydau Chicagoje 
per 22 metus prie State gatvės ir 
galiu nurodyti j šimtus išgydytų 
žmonių. Gal jus pažįstate kitus, 
beskaitydami surašą. Ateikite ir 
pasimatykite Su manim, jei reika
laut© gydytojo patarnavimo.

DR. F. O. CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
' • GERKLĖS.
So. State St. 2 augštas, Antros

dnrįs į šiaure nuo Fair sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Ncdčldieniais 10 
Iki 12.

120

Mes perkamo Pergales Bondas pilna parašyta- r* A £ 6-11 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. Ull

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

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvcrgais 
fr Subatomis 9—9

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapiiis. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntimu.

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■ 3103 So. Halsted St., Chicago.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS

PuhliMhed Deily ėiccpt Sunday by 
the Lithuaniaą N«w* Puh. CoM Ine.

Kdltor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon* Canal 1606

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. — Telefonas! Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams ...............
Pusei metų .......

Vienam mėnesiui .............
Chicagoje — o*r nešiotoju*:

Vienu kopija ....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ................  <

16.00
3.50
1.85
1.45
.75

02 
12 
60

Sovicnytose Valstijoj*, n* Chicagoj, 
pačtu:

Metams ........    f...........
Pusei mrią .........................
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuo**: 
į. (Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

85.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

4.00 
■ 2 00

Musų darbas 
prieky j.

mo ir organizarimo darbu, Pasaulio Darbininkų
kurj anarchistišlkų palinki
mų pseudo-revoliucionie- 

riai buvo paraližavę, 
keiktu tik, kad dabar vi

st kolonijose viso* lietu
vių vjcialistų kuopos, ku
rios buvo komunistų užža
vėtos Ir j pelkės nuvestos, 
imtii stropiai reorganizuo- 
tles ir dėties atgal į Socia- 
litemo principams Ištikima 
pasilikusią Lietuvių Socia
listų Sąjungą, idant ji ga
lėtų pletoties ir veikti tą 
darbą, kurį jį yra sau pa- 

sistačftisl nuveikti.

Francijos mokytojai
Faneros liaudies mokytojų 

pasauliožiuroj fvyko didelių 
atmainų. Tatai rodo paskuti
nis mokytojų suvažiavimas.

Suvažiavime liko priimta dvi 
didelės svarboj rezoliucijos. 
Pirmąja rezoliucija vienbąlsiai 
nutaria Įvardinti «avo “drau
giškas asociacijas” mokytojų 
sindikatais; antrąja rezoliucija 
—470 balsais prieš 77-—nutar
ta dėties prie Gcneralės (Darbo 
Federacijos.

Seniau prieš tokį mokytojų 
žingsnį ministerija butų panau
dojusi aštriausių priemonių, o 
spauda butų ėmusi protestuoti 
prieš “franeuzų intelektualių 

prolokrinimą. Tečiaus 
dabar ministerija 'tyli, o oficia- 
lis valdžios organas atsargiais 
žodžiais skundžiasi, kad tasai 
mokytojų elgimos prieštarau
jąs “švietimo ministerijos pa
tvarkymams.’*

Bcreikalo oficiozas afmanuo 
ja. Juk mokytojai veikia “pa
gal įstatymus.” Įstatymai lei
džia profesionaliam® Žmonėms 
burties daiktan, kad apginus sa
vo interesus. Maža to. Tokios 

profesinės hąjlingdR tarnauja 
demokratijai nes užkerta įvai
rių valdininkų slavu valiavimui 
kelią.

To ir bijosi oficiozas: jeigu 
žmonių auklėjimo vadelės iš
spruks iš buržuazijos rankų, 
tai pasekmės bus baisios. ““Kaip 
gali Francijos mokytojai, re
spublikos favoritai, kuriems 
nuo panaikinimo bažnytinių 
mokyklų pavesta auklėti fran

euzų jaunoji gentkariė, burti 
tokie nedėkingi?”—klausia val
džios organas.

Nėra rdikak) nurodmėti, 
kaip franeuzai atsimokėjo sa
vo “favoritams.” Mokytojų 
padėtis Francijoj^ kaip ir kitose 
Šalyse, ligi šiol buvo nepaken
čiamai bloga. Nekalbant apie 
tai, kad jiems tekdavo gyven
ti skurdžiose lindynėse,!—-juos 
gan dažnai jjersekiodavo dva
sininkai su savo sekėjais. Su 

mokytojoms bildavo da blo
giau: jos labai /tankiai buvo 
spiriamos savo kimu pirkti 
“pelningesnes vietas.”..

Padėties ponai gerai niuna- 
kokis didelis povo jus grę^ 
jiems mokytojų susijungi- 
su Darbo Federacija. Ligi 
mokytojai buvo buržuazi- 
įrankini. Jų pagelba bur-

Galų gale Amerikos lie
tuvių socialistų judėjimas, 
kurs per kiek laiko buvo 
taip nelemtai sutrukdytas, 

galės vėl įeiti į normales ple 
tojimos vėžes.

Įvykęs ką-tik Lietuvių So 
cialistų Sąjungos suvažia
vimas padėjo tam gero pa
mato.

Suvažiavimas, tiesa, dele
gatais buvo neskaitlingas. 
Buvusieji Sąjungos vadai 

spėjo sudemoralizuoti ir su 
klaidinti kuone visas kuo
pas taip, kad jos nebesižino- 
jo nė kur esančios nė ir 
kaip stovinčios. Didelė di
džiuma jų narių, daugiau
sia vis naujokų socialistinia 
me judėjime, prisiklausę 
skambių, bet tuščių frazių 
įvairių begalo “revoliucin
gų” anarchistiškų agitato

rių, pasidavė jų meškerei ir 
nuėjo pas “komunistus,” 
kada jie Brooklyno suvažia
vime įsikūrė savo “Lietuvių 
Komunistų Sąjungą?* At
sisakiusių eiti pas komunis
tus LSS-gos kuopų liko ne
daug, o persiorganizuot ir 
pasilikti Sąjungoje taip 
trumpu laiku daugelis nega 
Įėjo suspėti. ;Deltogi‘ šfia- 
me Dešimtajame LSS-gos 
Suvažiavime delegatų iš 

įvairių valstijų dalyvavo 
tik arti dviejų dešimčių, re 
prezentavusių viso apie dvi 
dešimtį lietuvių socialistų 
organizacijos kuopų. Bet 
Sąjungos dalykams sutvar
kyti to pilnai pakako, ir Su
važiavimas tatai per tris po
sėdžių dienas atliko. Išrink 
ta naujas, liglaikinis pildo

masis komitetas, paskirta 
sekretorius-vertėjas prie So 
cialistų Partijos, kurie tuo
jau1 imsis savo priedermių 
pildymo.

Kadangi dėl buvusiųjų 
LSS-gos viršininkų anti-so- 
ciaRstinio veikimo ir nieki
ni mo^Socialistų Partijos pa
staroji buvo visą LSS-gą su 
spendavus, tai pirmas reika 
las, kuriuo naujai išrinkto
ji valdyba turės pasirūpin
ti, bus tai, kad Socialistų 
Partija tą suspendavimą 

atšauktų ir leistų Sąjungai 
būti vėl partijos dalimi, 

kaip ji kad buvo iki su
spendavimo. Reikia tikė- 
ties, kąd tatai bus veikiai 

padaryta, gal būt bėgiu sa 
vaitės kitos laiko.

Tuo budu mes vėl pra-
dėsime rimtai užsiimti tuo I SKAITYKIT IR PLATINKIT 
lietuvių darbininkų švieti-1 “NAUJIENAS”

no, 
šia 
m c 
Šiol 
jos
Žuazija tamsino darbo žmonių 
sąmonę. Bet dabar mokytojai 
eis ranka rankon su darbo žmo 
n eini s ir auklės žmones tokioj 
dvasioj, idant jie nepavelytų 

mindžioti savo teisių po kojo
mis. t

Valdžios organas aimanuoja 
dar ir delei to, kad daugelis de
legatų balsavo už rezoliucijas 
tik todėl, kad neparodžius sa
vo “atžagareiviškumo.” Girdi, 
į juos buvo padaryta spaudi
mas. Esą tos rezoliucijos ne- 
išreiškiančios 36,000 mokytojų 
valios, kuriuos atsfdvavo dele
gatai. Gali būti. Tečiaus re
zoliucijos reiškia dideles didu
mos mokytojų valių,—o to juk 
pilnai pakanka. '

Firmų kartu Francijos isto
rijoj buržuazijai prisieina nusi
lenkti prieš mokytojų valią. 
Keikia manyti, kad netolimoj 
ateityj jai prisieis da labiau su
sirūpinti mokytojais.

— K. Sėjikas.

Judėjimas
'Irue trRJistation flled with the po*t» 

...............................‘ maatet* at Chicago, 111. Duę. ’ 
. a« rcųuired by the act of (Jot.

/ INDIJA.
Darbininkų padėtis.

Indijos audlnyčioBc darbinin
kai verčiami dirbti dvyliką va
landų dienoj.

Vaikai nuo 9 ligi 14 metų am 
žlaiiH dirba šešias valandas die
noj.

Apie gyvenamųjų butų 
kymą niekas negalvoja, 
akademiniai klausimai.

Diduma darbininkų gyvena 
sodžiuose, kelių myku atstume 
nuo dirbtuvių. Todėl jiems pri 
sieina išeiti iš namų 4:00 vai. ry
to, kad suspėjus laiku pasiekti 
darbovietę. Darbas 
6 vai. vakaro.

Darbininkams nėra 
tik pasilinksminimui, 
linkamui pasilsint

. Dirbam^ beveik ištisas 12 
valandų su 30 minučių per
trauką pietums. Bet pasidėko- 
jant blogam dibrtuvių sutvar
kymui, darbininkam^ prisiei

na daug sugaišti, kol jie dasi- 
gauna ligi valgyklos. Tuo bildu 
pavalgymui lieka vos 12 ar 13 
minučių.

Jaunesnieji dirba pamaino
mis: pirma pamaina dirba nuo 6 
ryto ligi 12 vai.; antroji nuo 12 
vai. ligi 6 vai. vakaro. Didu
ma jų taipgi gyvena toli nuo 
dirbtuvių. Kelionei į darbą ir 
iŠ darbo prisieina sugaišti ma
žiausia 2 vai. Tuo bildu moki- 
nimuis visai nelieka laiko.

Sanitares sąlygos didumoj 
dirbtuvių yra stačiok prirtiity- 
nės.

Daktaro pagelbos ir nelaimiu 
guose atsitikimuose sunku gau
ti.

Uždarbiai pasibaisėtinai ma
ži. Madrash tyrinėjimai rodo, 
tad geriausi audėjai uždirba tik 

5 - 8 dolerius mėnesiui.
Net tos ubagiškos algos ne

išmokama laiku, o visuomet už 
tęsia mfi.

Eiles metų Indijos darbinin
kai nuolankiai vilko tą jungą. 
Tečiaus. dabar jie pradeda bus-

tvar-
Tai

baigiama

laiko ne 
o ir ata-

Madrase ėmė karties profe
sines sąjungos. Ligi šiol jau 
susibarė audėjų, geležinkelie

čių, elekrininkų ir spaustuvinin 
cų unijos. Vien tik Madrase 
>rie profesinių sąjungų, priklau 

j b 17,000 žmonių. Sąjungų ku
rinio darbas liko pradėtas tik 
balandžio mėnesyj, 1918 m. Ki
tuose miestuose darbininkai ir
gi sparčiai bruzda ir kuria uni
jas.

ANGLIJA.
4

Londonas.—-[Isle of Man iš
rinko darbininkų atstovus]. Iš 
Isle of Man Atstovų Butan pir
mu kartu išrinkta penki darbi
ninkų atstovai. Likusios vie
tos teko liberalams ir konser
vatoriams.

BELGIJA.

Brussels.—[Socialistai laimė
jo 30 naujų deputatų]. Depu
tatų Butan pasiųsta 30 nau
jų socialistų atstovų. “Le 

Soir,” kalbėdamas apie tą faktą 
sako: “Negalima nekreipti do- 
mos į tą žmonių sukairejimą.”

Labai mažą pasisekimą turėjo 
rinkimuose taip vadinami fle^ 
mų darbuotojai. Gi Nacionali
stų Partija neišrinko nė vieno 
atstovo.

Naujojo Buto sąstatas bus se
kamas: 73 katalikai—laimėjo 
26 naujus; 70 socialistų—laimė
jo 30; 34 liberalai—neteko 11 
vietų; 9 nepriguliiungi.

Didžiausį pasisekimą sociali
stai turėjo didžiupse miestuose 
—Antvverpc, Liege ir Cliarleroi. 
Nemažo pasisekimo turėjo so
cialistai ir Flcmijoj.

Camille Huysmans, Interna- 
cionalio Socialistų Biuro sek
retorius, liko išrinktas Anhver- 
)C.

Senatai) katalikai išrinko 12, 
pralaimėdami 12 vietų; libera- 
ai 30—laimėjo2; Socialistai 20, 

—laimėjo 10 naujų,.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas^—[Savavaliavi

mo orgija]. Lapkričio 8 ir 9 
Ne|w Yprke atsitiko savavalia
vimų orgiją. Teisingumo De
partamento Ir Lusko komiteto 
agentai, neatsižvelgdami į jo
kias teises, užpuolė socialistų, 
komunistų ir Į W. W. butus. 
Puolimuose ne tik vyrai, bet 
vaikai Ir moters buvo mušami.

Apie tūkstantis baginklų au
kų iiko nugabenta kalėjimam 
Kai-kurle tuoj liko paliuosuoti, 
teČiaue neužmiršta juos paly
dėti kumščių Ir buožių smū
giais. Apie tų areštų nelegaliŠ- 
kumą liudija Ir tas faktas, kad 
iš 1,000 suimtų palikta kalėji
me vos 37 už skelbimą “krimi- 
nalės anarchijos.” žymiausi 
tąją) paliktųjų galėjime yra 
“Big Jlm” Larkin, Airijos Tran 
sporto Unijos sekretorius, ir 
Benjamin Gitlqw, Komunistų 
Darbo Partijos administrato
rius.

New Yorko “raidų” orgija 
pakartota ir kituose miestuose 
—Ghityigoj, Hartford, Conn., 
Youngstowne ir Akron, O., De
troite, Newarke, Buffalo ir San 
Franclsct).

ChicagO.—[Alcatrazo kaliniai 
atsisakė skebautij. Nesenai kon 
trabandos keliu gauta iš Alca- 
trazo, CaL, laiškas. Alcatraze 
randasi militaris kalėjimas; kur 
sėdi karinio teismo nuteistieji 
kareiviai, socialistai ir karei
viai, kurie atsisakė kauties su 
Sovietų Rusija. Laiške, tarp 

kita ko, sakoma.
“Vakar pasiųsta 42 kalinių 

dirbti San Franciscos prieplau
kose. Kaliniai žinojo, kad Ra
mbus vandenyno pakrantės jū
reiviai streikuoja, bet jie ma
nė, kad transportacijos darbi
ninkai nedalyvauja streike. Jie 
nesipriešino važiuoti j San 
FranciscO. Tečiaus, kuomet ka
liniai sužinojo, jog prieplaukos 
darbininkai streikuoja, jie griež 
tai pareiškė: “Mes ka tenoringai 
atsisakome skebauti!”

“Tik 2 huėjd dirbti—vienas 
pusprotis* 0 kitas profesionalis 
skeliąs. Veria buvo pamatyti 
kalinių Ūpą, Sulig jų padėties, 
tokis pasipriešinlnkas skaitoma 
maištu ir baudžiamh kariniu 
teismu.

“Kareiviai, kurie grįžo iš Si
biro, yra nuo kojų ligi galvos 
maištininkai. Jie sako, kad už 
balos esąs tikras pragaras. Kai- 
kurie tyčia prasižengė, kad tik 
ištrukus iš Rusijos. Kiekvienas 
jų yra persiėmęs bolševizmu.”

Dešimtas L.S.S.
Suvažiavimas.
/ žr. No. 281)

Drg. Strazdas duoda įnešimą, 
kad atgavimu LSS. turto rupin 
tęs LSS. Pildomasis Komitetas
(paremta).

Drg. Vuknius kalba prieš ati 
davimą Pild. Kom. reikia pirm, 
sutvarkyti.

Drg. Herman. Duoda “sub
stitute, ”kad atgavimu turto rū
pintųs tam tikrai išrinktas LSS. 
iždininkas. New Yorko valstija 
neprižjsta Pild., Komiteto (Vo- 
luntary Org.) turi būti arba pir
mininkas arba iždininkas: Mes 
neturime nė pirm, nė iždininko. 
Advokatas pataria išrinkti iždi
ninką, nes tai reikalauja New 
Yorko valstijos įstatymai. Reiks 
eiti geriaus p Valstybes teismą, 
ne į Federalį teismą. Yra tam 
tikros aplinkybės, kurios to rei-, 
kalauja. Bylos vedimui reikia 
pirm, ar iždininko.

Drg. Izblckas duoda pataisy
mą, kad butų išrinktas turto 
atgavimui atskiras komitetas su 
pritarimu Pild. Komiteto. (Pa-

Drg. Montvidas {neša, kad 
diskusijos butų uždarytos.-—1

Drg. Grigaitis pataria, kad 
“siibstitude” butų smulkiau su
redaguota.

Drg. Herman sutinka ir “sub
stitute” suredaguoja sekamai: t

“Turto atgavimu, kaip va 
LSS-jgos Contralio iždo, LSS-

gos Spaustuvės ir parduodamo
jo tavoro, LSS-gos Agitacijos 
Fondo, Apsigynimo Fondo, 
Liet. Soc. Namo Bendrovės Fpn 
do it kitokių fondų, LSS-gai 
priklausančių ir per ją kontro
liuojamų bet čia neminėtų tu
ri rupintis LSS-gos iždininkas.”

Drg. Yufcnius nori, kad Pild. 
Komitetas butų iždininko pa
tarėjų. Iš demokratiško atžvii-’ 
gio tai esą geriau.

Drg. Grigaitis. Klausia, ar iž
dininkas bus Pild. Komiteto 
narių.

Drg. Herman. Ne.
Drg. Grigaitis. Kad kasierius 

veiktų su Pild. Komitetų—ar 
lai butų blėdinga? Jeigu kasie
rius butų po Pild. Kom. kontro
lė ar tai iš legališko atžvilgio 
varžytų?

Drg. Herman. Varžytų. Pil
dom. Kom. neturi reiškimo New 
Yorko Valstijoje. Sunku butų, 
jeigu kokiame reikale Pild. Kom 
nenutiktų su iždininku—iždi

ninkas butų varžomas. Buvo 
aiškinta advokatams, kad ar ge
tai butų išrinkti tam tikrą bili- 
hėjimui su komunistais komi
tetą—bet advokatas tvirtina, 
kad reikia pirm, arba iždinin
ko, nes N. Y. valstijos įstaty
mai to reikalauja. Valstija ne
pripažįsta “Voluntary Substitu- 
tion.” Drg. Hermanas norėjęs 
komiteto, o advokatas sakė, kad 
negalima. į

Drg. Michelsonas pritaria, 
kad iždininkas veiktų su žinia,' 
ne patarimu Pild. Kom.

Drg. Herman. Negalima pa
statyti Pild. Kom. auksčiaus iž
dininko. Advokatai sako, kad 
turi būti atskiras žmogus—nors 
ęlrg. Hermanas ir norėjęs komi
teto.

Drg. Grigaitis. Idant patenki
nus Sąjungos narius reikia pa
stebėti atskirai, kad iždininkas 
ir kitokie darbininkai organi
zacijoje veikia po Pild. Kom. 
priežiūra, o duoti iždininkui pil- 
rtą galę—iŠ legališko atžvilgio jo 
veikimas nebus varžomas. Pild. 
Komitetas privatiškai galės jį 
prižiūrėti.

Drg. Gugis (ne delegatas)’ 
klausia ^kur įkorporuotas LSS. 
turtas. .

Drg. Herman. Ncrvv York Val
stijoje.

Drg. Gugis (nedelegatas) Illi
nois valstijoje kasierius ar 
pirm, nieko nereiškia. Reiškia 
kasos globėjų.

Drg. Herman. Pataria tik 
svarstyti apie tai kaip provo- 
ties. Mes galime tai daryti tik 
per pirm, ar iždininką. Tuo 
tarpu tik Ne‘w YorkO Valstijo
je, o paskui bus galima tą patį 
daryti Penu, ir kitur. . Čia tik 
pradžia. Būtinai reikia atgau
ti LSS. turtą.
,. Drg. Hermano “substitute” 
turto atgavime kuris skamba 

sekančiai:
Už substitute 9 balsai.
Už drg. Strazdo įnešimą ku

ris skamba sekančiai: “kad at
gavimu LSS. turto rūpintųs 
LSIS. Pildomasis Komitetas” 
nei, vieno balso. \

Drg. Grigaitis. Ką daryti su 
LSS. Namo Bendroves direkto
rių pradėtų darbų-—gal reikia

; Drg. Čepaitis (nedelegatas). 
Kalba apie rinkimą Pildomojo 
Komiteto.

I Drg. Herman. Įneša, kad ati
dėti rinkimą iždininko prie Są
jungos viršininkų rinkimo. 
(Paremta).

I Drg. Herman. Kalba apie Na
mo Bendrovę. Namo Bendro
vės likusiejie 2 direktoriai (dr- 
gai Hermanai) pasiuntė užklau
simą į LSS. kuopas, kad pasta
rosios išrinktų direktorius į 

[LSS. Namo Bendrovę. Turtą 
reikia kuogreičiausia atgauti.

Drg. Grigaitis duoda įnešimą 
kad LSS. X Suvažiavimui “Ka
dangi 2 likusiejie Liet. Sociali
stų Namo Bendrovės direkto
riai dr-gai Hermanai atsišaukė 
į Lielt. Soc. Sąj. kuopas pagin
dami jos išrinkti atstovus į'LSS. 
NAmo Bendrovę, kad j ie\ pa

skirty Bendrovės Valdybą, tai 
LSS. X Suvažiavimas užgiriu 

tą jų veikimą.
Ęrg. Michelsonas įneša patai

symą, kad šitie LSS. Namo Beri

drovės direktoriai ir globotų 
LSS, Jurtą.

Drg. Grigaitis. Kalba prieš 
Namo Bendrovės vąldyba netu
rės teisės kišties Į Sąjungos tur
tą.

Drg. KundroŠka kalba apie 
tai kas renka LS& N- Bendro
vę—ar referendumas ar kas ki
tas.

Drg. Herman. Aiškina kaip 
N. Bendrovės direktoriai renka
nti.' Tik socj. Part, nariai gali 
būti jos dierktoriais.

Liet. SS. Namo Bendrovės na 
rial renkami referendumu iš 

LSS. kuopų. Senlejle Namo 
Bend. Nariai neturėjo nei vieno 
susirinkimo. Namo Bendrovė 
yra atskira nup LSS. instituci
ja.

Drg. Montvidas |neša užda
ryti diskusija#,

(Paremta vienbalsiai),
Drg. Grigaičio įnešimas ''Ka

dangi 2 likusiejie LSS. namo 
bendrovės direktoriai drg. Her 
manai ątelšaukė | Liet. Soc. S. 
kuopas ragindami jos Išrinkti 
atstovus į Namo Bendrovę, kad 
jie paskirtų Bendrovės Valdy- 
bą—tai X LSS. suvažiavimas 
užgirla tą jų veikimą.’* Priim
tas vienbalsiai.

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus irpopieras;

Namų Ofisu: Miesto Ofisai:
MMI. Ralthd lt . 127 R. Beirtam tt.

Ant trečių lubų 1111-11 Unity BMp
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Pinlgali ui

Laisves Bojidsus
KO, (100, (500, ir (1,000.

Krause V alstijinis Taupymo 
BANKAS

1341 MII w a uk e e Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 va).

Arti Paulina gat.
Turtai viri 1200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietavi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phon* Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armltage 2010 
Reeldencijoe telefonas West 6126

'» Cv l<-ot<m uzMiko 
icmivno . • ve’katac

Gaukle kopiją SoVBrog lietuviSko kalen
doriau* 1990 metams savo aptlekoje, arba 
paraityk ir pareikalauk tiesiog nuo raus. 
Gaunamas dovknail \

Kosulys
yra tai įkyriu* symptomas, kur* 
n*r*tai priduoda daug 1 
kentljimo ir rup**iio. Ni

Klimą taip langrai nusikratyti kaip Į
• neritiį, jeigu nedarysi taip, kaip ' , 

kiti daro: Imk 11

Sevora’s
Balsam f or Lungs

(Severo# Balsam^ Plaučiams) gy- ; • 
dymuf nuo koiulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto ktipavimo, . i> 
garkite skaudljimo ir spazmodiško ; i ’ 
smaugulio. Pamigink šiandien.
Gaunamas jutą aptiekoj*. TinRa .|. 
vaikam* lyginai, kaid ir auaugu- 
siem*. Kaino*: 16 ct.tr 1 et. tak- 
sų, arba 10 et. ir 2 et. taksą.

skausmo. , , 
uo jo ne- ■ 1
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Tėmikite Visi
Jau aš atvykau | Chlcagą su 

MEDUM, ir pradėsiu išvežioti or
derius (užsisakymus), tiems, kurie 
užsisakfite BTCIŲ MEDAUS.

Taipgi galite gauti ir koriuose. 
Vicdrukas 5 svarą $1.80. Kurie dar 
norite užsisakyti gero medaus gy
duolėms, reikalaukite.

W. STRYGAS, 
General Delivery P. O., Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
Den tįstas.

NAUJIENŲ NAME
178t So. Haleted St, Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Krutinus Kliutįs
Kartais paeina nuo 

i nesveikos Nosies ar 
J gal jos paeina nuo blo 

gų nfigdalinių gilių — 
tonsilų, kurios pagim- 

Rkg do Bronchitą ir Kosu- 
ry i lį. Kokia nebūtų kliu 

tis, jums reikėtų atei- 
ti pas mane, kad aš su 
atsidėjimu ir prityri

mu išegzaminuočiau ir pasakyčiau, 
kaip galima pasveikti. Jei kas blo
ga pasidaro su krutinę, tai reikia 
apsižiūrėti, nes gali prisimest ir kas 
(langiaus. Pasiteiravimas pas mane 
dykai. Aš esu Ausų, Nosies ir Ger
klės specialistas, gydau Chicagoje 
per 22 metus prie State gatvės ir 
galiu nurodyti i šimtus išgydytų 
žmonių, Gal jus pažjstate kitus, 
beskaitydami surašą. Ateikite ir 
pasimatykite šu manim, jei reika- 
jaute gydytojo patarnavimo.

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

GERKLĖS.
So. State St. 2 augštas, Antros 

urę nuo Fair sankrovos, 
iki 6. Ncdėldieniais 10

120
dnrįs i šiaurę 
Valandos 9 ik 
iki 12.

Mes perkamo Pergalės Bondus pilna parašyta- A nn
ja verto, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. A 1111

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

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvcrgais 
fr Subatomis 9—9

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapihs. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntimu.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygą tuoj aus prisių
siu). Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDR1K. 8343 S. Halsted St.. Chicago, III.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL 

mmmhm*mmmmm3103 So. Halsted St., Chicago. 
— ............ ........................ —
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llllMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIffllIlIlIlMLietuviu Rateliuose Kalendorius Dykai!

Dr. A. R. Blumenthal

Cedar Rapids, Iowa

. LAIŠKAI 15 LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE,

Naujienų Ofise yra laiškų iš 
Lietuvos adresuotų šiems as

menims:
Adomas Petraukas (gal Pet

rauskas?).
Anton Šimkus.
John Norkus.
Tony Petkus.
Kas. Urbonovicze.
Kazyrnesz Jaruszeviczius.
J. Kesiunas.
Edvard Zdramovicz.
Sofia Pužauskienė.
Kazimieras Waitkunas, 2.
F. Ažusenis (laiškas iš Cleve- 

lando).
Adresatai gau atsiimti laiš

kus asmeniškai Naujienų ofise, 
arba paštu, atsiuntus už 2 centu 
pašto ženklelĮ.

TOWN OF LAKE.
Siuvimo painokos moterims .
Davis Sųuare Parko įstaigos 

direktorius prašo mus paskelb
ti, kad Englewood Women’s 
Clubas vėl atidarė to parko įs
taigoj siuvimo klesaa moterims 
ir merginoms. Siuvimo lekcijos, 
o taipjau pamokos anglų kalbos

*4

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai* 
Šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia-

• me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vč 
120 TREMONT STREET 

ROOM 616 E
BOSTON. : : MASS.
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ir virimą duodama visai dykai, 
moketinieko nereikia. Moterjs 
gali atsivesti savo mažus veiku
čius ir palikti juos vaikų darže
lio prižiūrėtojos globoj. Siuvi
mui reikia atsinešti matcriolo ir 
kvarmas. Moters ir merginos 
tuo budu pasisiuva sau ir savo 
šeimynoms rūbų beslmokinda- 
mos.

Pirmas Sniegas.
Užvakar Chicagoje iškrito iš 

debesų pirmas sniegas. Užden
gė visas gatvių dulkės, oras pa
sidarė tyresnis. Bet J. Foley, 
87 m. amžiaus, eidamas snie- 
gotu šaligatviu, paslydo ir pa
virto, išsisuko koją ir dabar gu
li South Chicagos ligonbutyj.

Gatvekariai.
Galvok ariu kompanija suma

nė dar naują būdą—skymą iš
gavimui pinigų iš žmonių. Ji 
dabar ketina pardavinėti tam 
tikras tikietų knygutes, po $3, 
kuriose bus 50 tikietų. Ji sako, 
kad žmonėms bus geriau, nes 
tuomet vienas tikietas išeinąs 
tik po 6% centų. Bet kompa
nijai paimti iš sykio $3 yra 
daug geriau, ntgu kolektoti 
jos po 7 centus. O miesto val
džia ketina “faituoties” ir rei
kalauti, kad kompanija neim
tų daugiau kaip tik 5 centus.

Tijs mirė dėkos dienoj. į

Mažas J. Kolbinskis sukasė 
augštą smilčių kalnų prie savo 
namų, gatvėj, užlipo ant jo ir 
šokinėjo, bet šokinėdamas pa
slydo ir nuvirto tiesiai po auto- 
mobiliaus ratais, kuris tuom 
syk važiavo pro šalį. Užmuš
tas.

Wolfe Overman, 65 m. am
žiaus, 5524 Wentworth avė., 
užmuštas automobiliaus.

Gustave A. Schlinz, 2762 Lin 
coln avė. irgi užmtištas auto
mobiliaus.

Juozapas F. Budrikas
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

Didelis Išpardavimas Gramofonu 
Goriausiu Išdirbysčiu

Pirk gramofoną pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus. Prie 
kiekvieno gramofono pridedant 6 rekordus ir 500 adatų dykai. Li
berty Bondsus priimame pilna verte. Chclagoje parduodame leng
vais išmokėjimais. Kautuvė atdaryta ncdėlomis iki 6 vai. po pietų.

TYPE A $30.00
< šita Grafonola yra labai dide
lės vertės, išduoda gerą balsą, 
groja visokius rekordus, gvaran- 
tuota 5 metams.

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

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

TYPE E 2 $100.00.

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima įgauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 427* augščio, 19^x 
21% pločio. Type E 2 
$1.00.

Daugybė kitų modelių, kaina nuo $15.00 iki $250.00.

E 
E

E 
E

E

E

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas
4362 
4363
2356
2357
2358
3348
4272
3905
3906
1248
4099
1249
4180
1161
1245

E 2002
E 2223

2397
2581
2343

Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Tel^a. 
Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias. 
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą. 
Suktinis ir Valia Valuže. 
Spragilų Daina ir Strazdelis. 
Ant Tėvelio Dvaro ir Ncsigraudink Mergužėle. 
Bijūnėlis Žalias ir Važiavau Dieną. 
Veįnias ne Boba Dalis 1 ir 2. 
Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie uosi. 
Mano Palvis ir Diskusijos. 
Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 
Tekėjo Saulutė Ir Kad aš Jojau.
Kaipgi Gražus Gražus Rūtelių Darželis ir Batų Čystytdjas. 
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge Polka. 
Klumpakojis Ir Koketka Polka. Ingrota Beno. 
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų. 
Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.

E
E
E--------- --------- ---- V.MV.V.
E 416a Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
E 4181 Pilviškių Valeas Ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunČiame.

JUOZAPAS F. BUDRIKAS,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

f £
Cicero. —> Cicero Lietuvių Koo

peracijos šėrihinkų priešmetinis su
sirinkimas bus panedėlytj, gruodžio 
1, S. Žvibo svetainėj, 1347 S. 50 Avė. 
7:30 vai. vakare. Kožnas šėrinin- 
kas turite pribut, nes bus rinkimas 
revizorių, šėrininkai teiksitės pa
likt savo adresą krautuvėj, net ttk>- 
retorius nori žinot.

Sekr. A. Pečukaitls.
1533 South 50tn Avė., 

Cicero, III.

Peršalimas arba Influenza 
niekuomet nereikia . dėti 
niekais. Nusikratykite Jų po 
pirmo sučiaudė'jimo ar ki
tų tolygių simptomų. Imk 

Severa’s
Cold and Grip Tablete

(Severos Plotkeles nuo per
šalimo ir gripo) ir boto 
gerk karštą gėrimą eidamas 
gulti, kąd išprakaituotiun. 
Apsiklok gerai ir kaip berną 
tai vėl busi sveikas. Kaina 
30 centų ir 2 centai mokes
čių, visose aptiekose.

(Saugokite Savo Akis j

Jei norite gauti dykai mu
sų akyvą mediknlį kalendo
rių savo kalba, tai prašyki
te

Severos Lietuviškas
Kalendorius 192Q metams

£as savo aptiekininką, ar- 
a rašykite tiesiog įdėdami 

paštost ženkleli persiuntė 
mo lėšoms padengti. Jūsų 
naudai musų vaistų pake
liai parodytą spalvomis, 
žiūrėkite ant viršelio iš 
vidaus pusės.

W. F. Severą Co

Žieminis Kosulys.
k . I ♦

Jeigu kankina kosulys ar 
peršalimas, tai atsiminkite, 
kad jus visuomet galite 
laukti greitos pagelbos iš

Severos
Balsamo Plaučiams

Tai yra geras vaistas taip 
vaikams kaip ir suaugu
siems. Pardavinėjamas vi
sur aptiekose. Kainos: 25 ir 
50 centų, su 1 ir 2 centais 

. mokesčių.

Automobiliniai banditai.
Keturi jauni banditai, žalia

me * automobiliuj^, užpuolė L. 
Hubner, 2157 N. Maplewood 

avė. ir G. Armitage ir atėmė 
nuo jų $55. Nuo S. Mcnzer ir 
J. Gonew!ski atėmė $7, o nuo D. 
Ettclson atėmė $13, prie jo na
mų durų. Banditai darosi vis 
kas-karts drąsesni.

Cassio Tambirino, mužikan- 
tas, bubnorius ir jis, po baliui 
ėjo sau linksmas namo ir muš
damas į bubną—barabanida- 
maš. Sutiko jį banditai ir at
ėmė iš jo $17. Ir dar jo bubną 
pramušo. Jis liko be pinigų ir 
kiaru bubnu.

Naujas išradimas.
Dr. P. J. Kraft surandi!, kad 

hypnotizmas atima 'skausmą. 
Jis sako, kad prieš pat gimdi-
mą reikia užhypnotizuoti mote
rį, ji užmigs, ir pagimdys be 
skausmo. Kiti daktarai tam ne 
tiki ir sako, kad negali taip bū
ti.

Rado negyvą.
Antonio White, 644 So. Ra

tine avė., trįs savaitės atgal, su
sibarė su savo pačia ir išėjo nuo 
jos. Dėkos dienoj, suminkštė
jo jo širdis ir jis parėjo namo, 
kad sykiu su savo žmona val
gius kalakutą. Bet parėjęs, 
db savo žmoną už troškusią 
zu.

ra- 
ga-

Mėgsta šunis.
Marie CarinidRad1, 615 

Dearborn St. pamėgo šunis. 
Per naktis pas ją didžiausias lo
jimas šunų. Kaimynai negalė
jo miegoti. Apskundė policijai 
ir ji surado pas ją 18 šunų ir 
visi be laisnių. Dabar Marie 
pateko bėdon.

N.

Žemesnės miegojimo kainos.
Great Lakėš, jurininkų ant

klodės bus pardavinėjamos žmo 
nėms žemesnėmis kainomis. 
Sako, kini tai galima bus pa
daryti žemesnes miegojimo kai
nas.

D-go Michelsono Pra 
kalbų Maršrutas.

LSS. VIII Rajonas rengia eilę 
prakalbų drg. St. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui, kuris kai 
bes pirmu sykiu Chicagoje. Ma
nome, kad daugumas chicagie- 
čių nori jo-prakalbų išgirsti., d. 
St. Michelsonas kalbės šiose die
nose ir vietose:

Panedėlyj, 1 d. gruodžio Liuo 
sybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė.
7:30 vai. vakare.

Utarninke, 2 d. gruodžio, Mil
dos ^vet., 3142 So. Halgted St. 
7:30 vai. vakare.

Seredoje, 3 d. gruodžio, Stan
čiko svetainėje, 205 E. 115 St., 
Roseland, 111. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Įžanga visur dykai.
Kviečia LSS. VIII Rajono

į į; Komitetas.

AA ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAAAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

si'ja.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spCky nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

V** nuj)irksi gražų $125 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 tuoj aus. 
PRISIUNčIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

■■IIIIIIIIIIIIIIIM^

Kojų Specialistas
Išegzaminavimas dykai.

Kam jums turėti skaudamas kojas, 
kuomet aš garantudju tikrą smagu
mą, moksliškai gydau užtrinas, 
vištakius, įaugusius nagus, suram- 
bėjimus ir silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER,
35 South Dearborn St.

Tel. Central 953 Room 315

IIUIIIUIHIllllffllUIlH

ALUS DEGTINE VYNAS
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir Veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. ' Mes pir

miau* darėme alų ir degtines, For- 
mulos įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute, 
Dcp. 85, Milvvaukee, Wis.

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

Tel. Drexel 2880.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roseland o: 10900 S. Michigan Avė. 
lelclonal, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tol., Yards 723.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tol. Prospcct 1157

v
NUO 1-MOS RUGSĖJO

DR. G. M. GUSER
Praktikuoja 28\ metai 
Gyvenimas ir Ofisas w 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

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

DR. M. HERZMAN

kitų

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: kalbos ---- I*. G.

Luomons; Lietuviu kalbos — Konst. 
Augustinavičius, Matematikos — V. 
Mišeika.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

Vyriški! Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome 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. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

». GORDON, 
1415 So. Halsted St., 

įsteigtą 1907

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs (rydytojas. chirurgas 
Ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS s Nuo 1O-----12 pietų.
8 vakarais. Telephone Canal 31X0.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai. »

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 25*4 w

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. Nedalioms 10—-12 dieną.

f*

Chciago,

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

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

Gydymas visų akių, ausų no
sie’* ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite j mano parašą. •

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmoineter. Y- 
patinga dorna at 
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.

4649 S. Ashland av. kamp.47 ak

kus. Vai.: nuo , __ ____
nedėliomis, nuo 9’ iki 12 dieną

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLE 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

.......—■

Pranešimai
SUSIRINKIMAS

Susivienijimo Namų Savininkų ant
Bridgeporto bus Gruodžio 1-mą, 

1919, VVoodmano Salėje, 8 vai. vaka
re. šimne susirinkime bus renkama 
valdyba sekantiems metams. Kiek
vienas narys šio Susivienijimo pri
valote pribūti. — J. P. Evaldas, eekr

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
vyks utarninke, gruodžio 2 d., 8 
vai. vakare, Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė., Dainininkai susi
rinkti paskirtu laiku; mokina nau
jas mokytojas. —A. Vilis.

Roseland, III. Vaikų draugijėlės 
”Ateities Spindulys” lietuviškos gra
matikos ir rašymo lavinimosi atšl
ama kas nedėlią, “Aušros” kamb., 
0900 Michigan Avė., 10 vai. ryto, 

ligi 12 vai. Mokytojauja visiems ge
rai žinomas P. Petronis. Taigi Vai
kučiai naudokitės proga ir lankyki
tės skaitlingai. Globėjas.

L. M. S. A. susirinkimas jvyks 
gruodžio 6 d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Halsted St.

-- Valdyba.
Lietuvių Laisvamanių Federacijos 

12 kuopos susirinkimas įvyks paneu 
dėlyj, gruodžio 1 d., kaip 8 vai. va
kare, po num. 3205 S. Wallace gat
vėj. Visi nariai būtinai atvykite, 
nes yra svarbių reikalų —■ Valdyba.

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą žemaitės pa
ramai. Mcldažio 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. Dratigiškal

Rengimo Komjsija.
Harvey, III. S. L. A. 289 kuopos 

priešmetinis susirinkimas bus 6 d. 
gruodžio, paprastoj svetainėj. Ma
lonėkit draugai ir drauges atsilan
kyt į šį susirinkimą, bus renkama 
nauja valdyba 1920 metams.

Kviečia J. Yzbickas, Pirm.

Kenosha, Wis. L. S. S. 58 kuopa 
rengia svarbias prakalbas, panedė- 
lyj, 1 d. gruodžio, 1919, Socialistų 
svetainėje, 321 Prarle Av., Kenosha, 
Wis. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės d. St. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, iš Boston, Mass. Visi, 
kas gyvas ateikite į šias prakalbas.

Kviečia Komitetas.

Lietuvos Vėliava Amerikoj No. I, 
rengia pramogų vakarą sausio 25 d. 
1920 m. School Dailėj. Draugijų 
prašytume nerengti tą dieną jokių 
pramogų, Komikas,

Wesj Side. — Lietuvai Gelbėti 
Draut-jos 2ro skyriaus susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 2 d., kaip 
7:30 va!, vak., Meldažio svet.. 2242 
W. 23rd Place. Visus narius ir 
norinjh's tos draugijos nariais btoti 
kviečiame atvykti. Svarstymui yra 
svarbių reikalų. — Valdyba.

ASMENŲ JIEŽKOJ1MAI
PAJIEŠKAU Jono,Pociaus, paei

nančio iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap^ Sauslaukio kai
mo, apie 50 metų senumo. Toriu 
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 Avė., Chicago, IB.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazi
miero Amblozaičio, paeina iš Kau
no rėd., Gaurės miestelio, Raseinių 
pav., pirmiau gyveno Glucagoj, 4 
metai kaip gyvena Kenoshoj, Wls. 
Turiu laišką iš Lietuvos, meldžiu at 
sišaukti. Jisai pats ar kas kitas teik 
sis pranešti adresu:

Marijona Neverdauskienė, 
po tėvais Amblozaitukė,

4117 Maplewood Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Izidoriaus Vitkevi
čiaus, 18 metų atgal gyVeno Rigoi, 
dabar girdėjau gyvena Chicagoj, III. 
Jis pats, ar kas kitas meldžiu pra
nešti adresu;

Vincentas Drazdauskaa, 
Box 345, Benton, III.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Galmino žogalčiu godos, ir dėdės 
Franciškaus Nosti iŠ Viekšnių mies
telio, abudu Viekšnių parapijąs, 
Šiaulių apskr. Kauno gub. Atsišaukit 

JONAS GALMINAS
1728 E. Maffet Avė., Springfield, Iii.

------——.....  ............. .
PAJIEŠKAU Švogerio Antana Jan

kaus iš Laižuvos miestelio ir para
pijos, Kauno gub., Šiaulių pav. Turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukti

JONAS GALMINAS
1728 E. Maffet Avė., Springfield, III.

PAJIEšKAU Stanislovo Sereičiko 
ir Juozo Sereičiko labai svarbiam 
reikale. Karolis Sereičikas yra už
muštas. Paeina iš Gardino gub. šu- 
mo kaimo. Jie patįs ar kas kitas teik 
sitės pranešti adresu:

W1LLIAM SAKIEVICZ
P O Dorrisville \ Box 21 

Saline Go. IB. ~ •

JIEŠKO PARTERIŲ
PAJIEšKAU partnerio greitu lai

ku, nes turiu daug biznio prie čeve- 
rykų taisymo ir naujų dirbimo, ku
ris nemoka to amato, tą aš išmoky 
siu j trumpą laiką; nemokantis turi 
turėt 5 šimtus dolerių. Galima už 
dirbti pinigų j trumpą laiką.

J. TALLAISHA
405 Sheridan Rd., JLenosha, Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PENKIŲ ruimų pagyvenimas dy

kai lietuvių šeimynai su 1 ar 2 vai
kais už iriJiurejimą daktaro ofiso. 
Turi mokėti angliškai.

DR. CHAS. SEGAL
4729 So. Ashland Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
_________ MOTERŲ
MERGD^RMOTORŲ^

ŠVENČIŲ VIETOMS
VISUOTINASIS

OFISAS

8
Priešpiet 
iki 12

PREKIŲ 
ir

SANDĖLIO SKYRIUS
DALIAI LAIKO

Popiet 
12:45 iki 4:45

pienam r-A.TKur 
8:00 iki 4:45

Gera mokestis. Pastovios vielos 
norinčioms.

Sears Roebiuclk 
and Co.

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

.... ............. «
MERGINŲ

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

1302 W. Division St.
■

REIKALAUJA merginų į dirbtu
vę prie lengvo darbo. Prityrimas 
nereikalingas, $14.00 i savaitę pra
džiai; greitas pakėlimas. Atsišaukti 

C. E. BARRETT & CO.
538 So. Clark St.

REIKALAUJA merginų 14 metų ir 
daugiau prie dieninio ar stukinio 
darbo šviesioj išdirbystės dirbtuvėj; 
44 valandos i savaitę; stukinės už
dirba nuo $20 iki $30 į savaite, 

H. G. SAAL COMPANY, 
4410 RąvenswoQd Ave»r -M
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ " MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

MERGINŲ IR MOTERŲ

VYRŲ VYRŲ

MERGINOS tR MOTERIS
16 iki 30 metų amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

PATYRUSIŲ pajiegihių presų ope
ruotojų; merginų mokintis palivoti; 
merginų pakuoti, cinuoti; 49 valan
dos į savaitę.

GREENDUČK COMPANY, 
2127 Tlldcn Street 

Arti Van Buren ir Hoyne

JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

REIKALAUJA DARBININ
KŲ Į PELENINĘ, ANGLI
NIAMS DOKAMS ŠLUOTI IR 
KITOKIAM DARBUI.

TIKRA PROGA JUS LAUKIA.

NEDARO SKIRTUMO, AR JUS PRITYRĘ, AR NE.

DARBAS YRA LENGVAS IR LENGVA IŠMOKTI. MES MOKĖSIME 
JUMS GERAI JUMS BESIMOKINANT.

TAI YRA VISAI “KITOKIS” DIRBTUVES DARBAS. PERSKAITY
KITE PATOGUMUS SURAŠYTUS ŽEMIAU.

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

Sears .Roebuck
arad Co.

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

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

UŽVE1ZĖTOJOS — KAFETERIJON 
1347 E. 63rd St. 
Hyde Park 430

REIKIA DARBININKŲ
“vyrų ir moterų

Pakuot olų 
Vyniotojų 
Svėrėjų 
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

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

ATSIŠAUKTI
J. J. DOYLE FOREMAN 

PENNA. R. R. 327 W. 12 St. 
taipgi 14 gatvės indžininėj.
A. BOETTCHER-FOREMAN

----- n

KRIAUČIŲ 
ŠAPOS DARBININKŲ

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

Subatomis iki pietų 
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

ati- 
dim®s suk miKK®- 

st®Iiu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis še
rinio dydžio fonografas kaip nau- 
as, su rekordais su 24 pasirinkimų 
r deimantiniu galu adata už $39. 

Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
c su mumis pirma pirkimo kur ki

tur. Priimame laisvės bondsus.
SOUTH SIDE FURNITURE 

STORAGE 
2102 Wcst 35 St.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

VIENA ŠVARIAUSIU. ŠVIESIAUSIŲ. NAUJOVINIAUSIŲ DIRBTUVIŲ SUV? VALSTIJOSE, APIELINKĖS TOKIOS, KURIOSE GERESITES 
BEDIRBDAMOS.

GERA MOKESTIS SU DOSNIAIS BONUSAIS. 
1N VALIAS PROGŲ PAKĖLIMUI.

TRUMPIAUSIOS VALANDOS Iš VISŲ DIRBTUVIŲ; 44 Į SAVAITĘ; NUO 
8 RYTO IKI 4:30 PO PIETŲ PER PENKIAS DIENAS, NUO 8 IKI 12 
SUBATOMIS.

Sears Roetrack 
and Co.

VIETOS DALIAI LAIKO
MERGINŲ

ir
JAUNŲ MOTERŲ

Pundams vynioti
Užsisakymams žymėti
Prekėms peržiūrėti

Prieš piet ar po piet 
8:00 iki 12; 12:45 iki 4:45

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

The Kfouse ®2 
Kuapipenheini®]!'

REIKALAUJA DARBININKŲ

REIKALAUJA DARBININ
KŲ APDENGTAN IŠMETAMŲ 
GELEŽŲ KIEMAN. PASTO
VUS DĄpBAS. LABAI GERA 
MOKESTIS.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
FEINBERG AND KAHN 

38ta ir Laflin St.
70c. valandai pas

Reikająuja

Prie palaidųjų švarkų

PASILSIO KkMBAHYS IR LIGONINE TROBOJ. . IŠLAVINTA SLAUGY- 
TOJA IR DAKTARAS PATARNAUJA.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Dray»
1447 Blue Island Avė.

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hermitage Avė. REIKALAUJA prityrusio bu-' 

cerio; pastovus darbas, gera mo
kestis.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINAMA IŠTESANČIOMS DARBININKĖMS 
DAUGELIS MUSŲ DARBININKŲ YRA SU MUMIS PER TREJUS METUS 
AR DAUGIAUS.

JAUNŲ MOTERŲ 
PRIE PREKIŲ

SAMDYMO OFISAS PRIIMS ATSILIEPIMUS PER LAIŠKUS AR ASME
NIŠKAI KOKIOSE NEBŪK DARBO LAIKO VALANDOSE.

Pakeliams vynioti
Pirkiniams peržiūrėti 
Pirkiniams į maišus krauti 
Pakelinės paštos užsisakymams 

sverti
Pirkiniams sužymėti 
Užsisakymams dėti

Kraštinės siūlės prosytojų' 
Trimerio
Atlapų dirbėja
Pečių dirbėjų
Švarkų sustatytoj^
Apibaigėjų
Pažąstės beistytąjų 
Guzikinių skylių dirbėjų 
Perpečių sudurėjo 
Rankovių siuvėjo.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

Prie kelinių <

GLYBOURN. BELMONT, ASHLAND IR SOUTHPORT AVENUE KARAI
ateina netoli prie dirbtuves.

ir kitiems darbams musų prekių 
skyriuje. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Proga pakėlimui ištesan- 
čioms darbininkėms.

Apsibaigejų 
Kilpos prisegėjii

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

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

ATSIMINKITE , KAD TAI YRA NEPAPRASTA DARBO RŪŠIS, KURIĄ 
MES SIŪLOME JUMS.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

Polk St. & Karlov Avė. 
(Arti CraWord Avė.)

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojamų arklių, mokestis $100 į 
mėnesį ir gulėjimas.

STOCKMEN’S SADDLE HORSE 
LIVERY.

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

WOLFF,
3453 S. Halsted St., Chicago.

NAMAI-žEMe

REIKALINGAS košt ūmi oriškas 
kriaučius. Darbas ant visados. Mo
kestis gera, atsišaukite:

GEORGE LUKAS 
3133 Logan Blvd., arti Milvvaukce

Avė., ant antrų lubų.

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

GRF.AT WESTERN SMELTING 
& REFINING CO. 

41ma ir Wallace gatvės

PARSIDUODA mūrinis namas, 
dviejų pagyvenimų, labai pigiai ir 
labai graži vieta, North Sidėj, čys- 
tas oras, gražu gyvent. Elektros 
šviesa, gazas, maudynė telefonas. 
Randos neša į mėnesį $54.00. Visai 
naujas namas, kaina tik $6,900, rei- 
kalunjama įmokėt tik $1,300. Kas 
reikalaujant gero namo, meldžiu at 
silankvt pas mane, po 5 vai. vak.

T. PAISHES, 
3937 So. Campbell Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir Storas su grosernės ir bu 
černės fikčicriais. Parduodama pi
giai.
- 3511 Emerald Avė.

VAIKŲ i
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.

Geros, pastovios, vertos 
mo vietos, puiki mokestis

jieškoji 
pradžiai

Stewart == Warneir 
Speedometer Corp.

1826 Diversey Blvd.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

£

KLAUSYKITE NEIŠLAVINTOS 
DARBININKES!

Molerįs ir merginos perskaity
kite šitą. Čia jums proga už
dirbti gerus pinigus per apskri
tus metus. Pertraukos nėra.

PU IKI AUSIS AMATAS

Išmoksite ant durkšlinio pre
so ir apskrito dirbtuves darbo; 
priimnios darbo sąlygos, Valgiai 
šemiaurnomis kainomis.

Ateikite prisirengusios dirbti 
7:30 vai. ryto.

Continental CanJ 
• C©., Ine.

2221 So. Halsted St.

JAUNOS MOTERS
Prie apkrito ofiso darbo. Pagei

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

J. W. CARTER CHICAGO CO. 
133 W. Chicago Avė.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymą. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzia St.

MERGINŲ prie garinio stalo ir 
padtmdanjofd stalo kafetėrijoj. 

1347 E. 63rd St. 
Hydė Park 430 

merginų ~
Prie darbo krakmolo

' ruime.
CWENIAL LAUNDRY CO. 

141T Roosevęlt Rd.

STENOGRAFIŲ
MAŠINĖLĖ RAŠANČIŲ

Išsilavinusioms darbininkėms mo 
karna pagal darbo mokėjimą. Gera 
mokestis pradžiai pradedančioms.

Pastovios vietos.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Sutintomis iki pietų. 

ROMAN AVĖ ir AKTHINGTON ST.

PERDET1NIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

Užžiurėjimui mašininio darbo 
skyrių prie vyrų drabužių. 
Pagedaujama prityrimas 

Kelinių šapoje.

The Dionise otf 
KuĮpipeiniheiimer

POLK STREET & KARLOV AVĖ. 
(Arti Crawford Avė.)

MERGINŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėj.
Taipgi merginu sandelio su 

rašinėjimui su prityrimu iš- 
siunčiamąjame kambaryj.

GOLDEN RULE CUTLERY 
212 N. Sheldon St.

REIKTLAUJA 
Merginų beistinimęui, apibaigh- 
mui ir štempeliavimui.

Chicago Braiding & Emb. Co.
16 S. Markei St.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
JR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

REIKIA merginų ir moterų, pas
tovus darbas, $12.00 pradžiai, pusė 
dienos subatomis. Atsišaukite tuo 
jaus.

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

REIKALAUJA moterų ir vy
rų skudurams skirstyti.

HARRY DRAY
1447 Blue Isldnd Avė., Chicago.

i

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MERGINŲ 
16 metų amžiaus

RAŠTINEN IR OFISAN

Pasisiuntimui.
Gera progą merginoms, kurios 

nori išmokti jjiznio. Puiki alga 
pradžiai.
SEARS ROEBUCK & CO.

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

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

VYRŲ
TVIRTŲ
DARBININKŲ

TROKININKŲ
VĖRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45

CO
Subatomis iki pietų 

ROMAN ATE ir ARTHINGTON ST,

VYRŲ
‘ ‘ w ‘ 2 _ i

vagono) duonos išvažioįi- 
Gabųs vyrai gali uždirbti 
$30 ir daugiau. Atsišauki

Reikia dviejų (2) gabių vyrų an 
(baker 
mui.. 
savaitę 
pas

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON

& CO

ST.

C. WITKOWSKY
3529 W. 25 St.

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

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

REIKALAUJA VAIKŲ
5 akylų vaikų pasisiųsti; gera mo

kestis, puiki proga išmokti apsimo
kamą amatą.
ADVERTISERS ELECTROTYPING

COMPANY
504 Sherman St.

REIKALAUJA darbininki 
moms 
vus ( 
ros darbo sąlygos.

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

--------------- --------inkių išmeta 
ns popieroms skirstyki pasto- 
darbas, gera mokestis, taipgi gs 

Atsišaukti:

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

J. BALTRĖNAS.
1707 So. Halsted St., Chicago'.

REIKALAUJA moterų skudu
rams skirstyti.

B. Cook.
2643 W. 12th St.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; gera mokestis 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 uždirbĮti $3-4 j dieną.

BIRTMAN ELECTRIC CO.
1422 W. Randolph St.

MOTERIS
REIKALINGA senyva moteris 

prie dabojimo 3 metų vaiko. Kaip 
ateis, sulygsiu mokesti.

Antanas Radzevičia 
1632 McReynolds St.

REIKIA 3 indų plovėjų, $18.16 j 
savaitę, nereikia dirbti • neUKMlV- 
niais.

DAN J. CAHILL
4153 So. Halsted St.

Krautvės frontas taisomas 
Eikit vidun.

VYRŲ rsikalauja — Gera mokes
tis. Pastovas darbas.

Natiaaal I^a«l Co.
H8 Wast 18-tb Street,

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovas darbas; gfera mokestis 

TUK STREETS CO., 
W. 48 ft S. Morgan Sts.

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

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

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY 
1869 Diversey Pkwy.

REIKALAUJA ugnakurio $65.00, 
kambarys ir valgis.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 St. & Cornell St., Chicago, III.

REIKALAUJAME Real Estatc 
pardavėjų geriausia ištaisytai sub- 
divizijai piet-vakarinėj miesto da- 
Jyj, netoli Lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Pardavėjai turi būti ame- 
merikiėčiai ir lietuviai. Kreiptis 
John Bain Subdivision office 6237 
So. Ashland Avė.

REIKALAUJA
Durkšlinio preso operuotojų 
prie smulkaus lengvo dhrtRJ. 
Gčra mdkestiš.

BL G. ŠAAL CO. 
4410 Ravtm8wood Avė.

REIKALAUJA Janiftfriftu.s pa- 
gHbininko.

E. J. THEREIN
6222 Karpe* Avė.

Verpslinių drožėjų, prityrusių dar 
bionikų; pastovi vieta; gera mokes
tis; dirbtuvė yra Benton Harbore, 

| Mieli.; geros darbo sąlygos.
Atsišaukti

MANDEL MFG. CO.
Congress ir Laflin gatvės, Chicago 

arba Benton Harbor, Mich.

REIKALAUJA
Vaiku 14 metų ir daugiau prie su 

rankiojimo darbo šviesioj dirbtuvė 
Gera mokestis.

II. G. SAAL COMPANY
4410 Ravensvvood Avė.

VAIKŲ 
DURKŠLINIAMS PRESAMS 

OPERUOTI 
ATSIŠAUKTI 

SYKES CO. 
930 W. 19 PI.

REIKALAUJA VAIKŲ 14 IR
DARBO

VYRĄS
REIKALINGAS senyvas žmogus, i 

namus, biskį padirbėti, kuris neina 
į dirbtuvę.

Antanas Radzevičia,
1632 McReynolds St.

METŲ AMŽIAUS.
PRIE LENGVO 

DIRBTUVĖJE.
DIAMOND

406 N.
WHIP 
Curtiss

Arti Grand Avė.

CO.
St.

PARDAVIMUI

15

REIKALAUJA
DARBININKŲ

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

1619 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY CO. 
9501 COTTAGE AVĖ.

DARBININKŲ
PRIE DARBO DIRBTUVĖJE 

ATSIŠAUKTI
SYKES CO.

930 W. 19 PI.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVtSION CO. 
310 N. Green St.

REIKALAUJA 15 PASAŽIERINIŲ 
KARŲ VALYTOJŲ IR VYRU SU
DĖTI LEDUS IR VANDENI Į KA
RUS.

ATSIŠAUKITE J. J. DOYLE, 
UŽVEIZDAS PENNA R. R.

327 W. 12th St.

REIKALAUJA NUO 12 IKI 15 
DARBININKŲ I PELENINĘ, ANT 
ANGLINIO DOKO ĮVAIRIEMS 
DARBAMS.

ATSIŠAUKTI F. K. O’BRIEN, 
UŽVEIZDAS P. C. C. and ST. L.R.R.

59th ir Hoyne Avė.

REIKAIJKUJA 10 DARBININKŲ 
SUKROVIMTTI IB IŠKROVIMUI v 

DAIKTŲ DAIKTUDĖJ.
ATSIŠAUKTI: PENNA R. R. 

55th ir Normai Avė.
H. J. Zimmerman.

PARDAVIMUI grosernė 
černė, lietuvių apgyventoj 
Biznis išdirbtas nuo senai, 
šaukit po mini.

4602 Rockwell St.

ir bu- 
vletoj.

Atsi-

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

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

PARDUODAMA grosernė ir bu
černė, puikioj lietuvių apgyventoj 
vietoj. Puikiausia proga lietuviui 
pinigų pasidaryti. Turi būti par
duota tuojaus.

1501 S. 49 Avė., Cicero, III.

PARDUODU verdamą pečių 
gerame stovyje, parduosiu pi

giai. Atsišaukti adresu:
WM. VĖRAITIS.

3449 Aubum Avė., 1 augštas.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
ikros skuros seklyčios setą, varto
ti 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
ų seklyčios setų vėliausios stailės. 

Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus ii 
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 užderėjiraas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam Žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

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

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

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaignlng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiikas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mohraitts.

Elektra varomos mašiuM musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate uškviečiami aplaolarti it 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speeislil- 
kai pigią kainą.
rą — bila stailės arba dyaMo, II M 
le madų knygos.
MASTĖS DE8IGNING 8CHOOL

J. F. Kaanlcka, Pargitiaia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Laka St. ant 4 lubų

K................................ ...... ...........—-ą
1 VALENTINE DRE8MAKING 

COLLEGE8
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ha- 

dison, 1850 N. Wells it.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraatuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes oi 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlniak* .

AMERIKOS LIETUVIŲ

mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 

tos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typevvriting, irir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poll- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dat- 
iarašys a

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




