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No. 275.

Vokiečiai neteko 6,330,000 kar.
True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvoj inter
nuotas Bavari

jos princas
KX\RTU SU JUO INTERNUO

TAS GEN. HOFFMANN.

Internavę juos bolševikai Rau- 
dondvaryj ir Kaune.

BERN, alpkr. 20. — Bolševi
kai (Lietuvos?) internavo Ba
varijos princą Leopoldą, kuris 
komandavo vokiečiais rytinia
me fronte ir gen. von Hoffma- 
ną, Vokietijos karinį atstovą 
B ręst Lilovske sako Bemer 
Bund. Princus yra internuo
tas Raudondvaryj (arti Kauno), 
o generolas — Kauno tvirtovėje.

(šią žinią paduoda Universal 
Service).

True translation filed witn tne post 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917 
GEN. VON BESELER PABfiGO

IŠ RUSIJOS.

Pabėgo pasislėpęs barkoje.

ZURICH, lapkr. 20. — Mu- 
niebo laikraštis sako, kad už
imtu Rusijos teritorijų vokie
čiu genėrol-gubernatorius gen. 
liaus Von Bescler apleido Varšu
vą visai nedidvyrišku bildu. Jis 
pabėgo iš Lenkijos sostinės pasi
slėpęs barkoje ant Vislus upės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

MASARYK IŠPLAUKĖ.

Kad užėmus prezidento vietą 
naujoj respublikoj.

NEW YORK, laprk. 20.- Dr. 
Thomas G. Masaryk, pirmas 
prezidentus naujai sutvėtos če- 
cho-Slovakijos respublikos šian
die išplauks į Liverpool augly 
laivu Carmania. Jis yra lydi
mas jo dukters Olgos. Jis ti
kisi nuvykti į P ragą užimti vie
tą ir vėliaus dalyvauti taikos 
konferencijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicugo, III., Nov. 21, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

KUNIGAS NUTEISTAS 
KALĖJIMAN.

ROCKFORD, 111, lapkr. 20.— 
Kun. David Genies VVhiteside pa 
vieto Brolių bažnyčios klebo
nas, kuris skelbė prieš Laisvės 
paskolą ir Raudonąjį Kryžių 
tapo nuteistas čia šiandie teisė
jo Landis dešimčiai melų Lea- 
venwortht kalėjimai].

Genies neišreiškė susijudini
mo. Jis šiandie liko išvežtas į 
Cliicugo ir yra kelyj į Fort Lea- 
ven worth.

John I). Manus iš Stepliensoii 
pavieto, kaltinamas siuntinėji
me pro-germaniškų laiškų į 
Freųport dienraštį likosi nuteis
tas 3 metams Fort Leavenworth 
kalėjiman.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as nųuired by the act of Oct. 6, 1917 
15 METI; KALĖJIMAN Už Iš- 
SISUKINĖJIMĄ NUO DRAFTO.

Louis Čaiži, 113 W. Dilio Si. 
lapo nuleistas vakar karinio 
teismo Camp G raut 15 metų 
Leaveiiworlh kalėjimai! už išsi
sukinėjimą nuo drafto.

John Kos, rusas iš Minard, S. 
1). ir John Haga iš Virginia, 
Minu, kiekvienas nuteistas ka
lėjimai) 10 metų už tą patį kal
tinimą.

Robert S. Cage, Iron River, 
Mieli, kuris buvo teisiamas už 
drafto akto pabėgimą ir neklau
simą palitjpimų liko nuteistas 
visam anr/yiui kalėjimai]. Jo 

bausmė paskui pakeista 25 me
lais.

PAKĖLĖ KAINĄ Už VAŽINĖ
JIMĄ ELEVATORIAIS.

Nuo šiandie jau 6c.

CHICAGO. Elevatorių kom
panija greita. Vos užvakar ji 
gavo iš Public Utilities komi
sijos leidimą pakelti kainas už 
važinėjimąsi elevatoriais iki 6c, 
kaip ji tuojaus tą ir pravedė gy
venimai). 6c mokestis tapo į- 
vesta nuo pereito vidurnakčio 
ir jei norėtumėt šiandie važiuo
ti elevatorium, jūsų “nikelis” 
nebeliks, turėsite prie jo pridė
ti dar vieną centą, padidinimui, 
elevatorių savininkų pelnų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Submarinos 
pasiduoda.

20 submarinų pasidavė 
talkininkams.

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Pasak presus asociacijos p pane
šiu vų 20 vokiečių submari
nų pasidavė rear admirolui 
Reginald W. Tyrwliitt, 30 my
lių nuo Harvvicb šiandie saulei 
tekant. Tai yra pirmosios sub
marinos, kurias Vokietija atida
vė talkininkam^.

Admirolas Tyrvvhitt priėmė 
pasidavimą vokielių valčių ant 
savo vyriausio laivo, anglų 
kruizerio.

Pasidavusius submarinos pla
uks j Har\vich priežiūroj savo 
įgulų. Tada submarinas apims 
anglų įgulos ir perkalbėtojai ir 
jos plauks į Parkes'ton antkran
čio, netoliese. Vokiečiai ten 
įpleis submarinas ir susės į 
transportus jų sugrįžimui Vo
kietijon.

Dar 20 submarinų pasiduos 
ketverge ir 20 pelnyčio j. Liku
sios submarinos bus atiduotos 
sulig pertraukos mūšių sąlygo
mis vėliau.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
ts required by the act of Oct. 6, 1917 
KARALIUS ĮĖJO Į ANTWERP.

Didelis džiaugsmas mieste.

ANTWERP, lapkr. 19 (suvė
linta). — Karaliaus Albertas ir 
karalienė Elzbieta įėjo į Ant- 
werp šįryt katedros varpams 

skambinant ir žmonėms šū
kaujant. Gatvės buvo pilnos 
žmonių, taipogi buvo pilna prie 
langų ir ant stogų, nežiūrint 
lietaus. Miestas buvo iškaišy
tas Belgijos ir talkininkų vėlia
vomis.

Anhvvrp 'palyginamai neap- 
ardytas. Gyventojai buvo ge
rai maitinami ir sankrovos yra 
pilnos visokio maisto ir saldu
mynų.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DIDELIS DŽIAUGSMAS 
METZE.

METZ, lapkr. 20. — Kada 
maršalas Petain vakar įėjo į šį 
miestą, jis stovėjo prieš marša
lo Ney stovylą ir peržiurėjo ka
reivius. Municipalitetas ir vie
los draugijos priėmė maršalą 
miesto salėj, gencralis vikaras 
pasveikino jį katedroje, kur Te 
Deuih buvo giedama. Franėuzų 
komisionierius, Tirman įsteigė 
prefektūrą.

Gen. Mangin išleido prokla
maciją, sveikinančią miesto gy
ventoj us.

True translntion tilen wlth the poxt- 
nuister at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct, 6. 1917.
PASITRAUKIANTIS VOKIE- 

ČIAI META ŠAUTUVUS.

AMER. OKUPACINĖ ARMI
JA, lapkr. 20. — Maisto dalykai, 
amunicija ir artilerija eina ry- 
ų link su infanterija ir Ameri
kos sipėkos yra prisirengusios 
irie visokių atsitikimų. Prane

šama, kad niekuriuose mieštose 
priešo pasitraukimo linijoj yra 
krūvos tūkstančių, šautuvų, nu
mestų vokiečių kareivių, kurie 
užreiškė, kad jie daugiau nebe
kariaus.

rue translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 21, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Ukrainų-lenkų 
karė

UKRAINAI KARIAUJA SU 
LENKAIS.

Černovica ir kiti miestai paimti 
Ukrainą.

LONDONAS, lapkr. 20. —Pa
sak Austrijos laikraščių, nuo uk- 
raiuų paėmimo Galicijos sosti
nės Lembergo (Lvovo) lapkr. 
1 d., mūšiai ėjo nuolatos be jo
kio apsistojimo tarp ukrainų ir 
lenkų.

Ukrainiečiai taipgi paėmė Bu
kovinos sostinę Černovica ir 
Boleslav ir mūšiai siaučia 
Przemysle, Kolomea ir Stanis
lave.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 21, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917
Vokiečiai siunčia 100,000 italą 

namo.

BERN, lapkr. 20. — Susita
rimas padarytas apie persiunti
mą 100,000 italų karei; belaisvių 
iš Vokietijos ir Austrijos į Ita- 

(liją per Šveicariją. Pirmieji 
specialiai traukiniai, kiekvienas 
vežąs 800 žmonių, pravažiavo ’ 
pro čia subatoj.

True trnnslntlnn filed w»th the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as iequiied b.y the act of Oct. 6, 1917

Už proletariato 
diktatūrą

BERLINO KAREIVIŲ IR DAR
BININKŲ TARYBA REIKA

LAUJA PROLETARIATO 
DIKTATŪROS.

Priešinasi šaukimui Steigiamo 
jo susirinkimo ir reikalauja 

darbininką kongreso.

LONDONAS, lapkr. 20. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Co- 
penhageno sako, kad Berlino ka
reivių ir darbininkų taryba gy
vame susirinkime priėmė rezo
liuciją prieš šaukimą konstitu
cinio (steigiamojo) susirinkimo. 
IVviaus rezoliucija reikalauja 

sušaukimo visuotino kareiviu &■ 
ir darbininkų kongreso “kad 
nusprendus apie Vokietijos at
eiti.”

Kancleris Ebert ir kiti nuo
saikieji desperatiškai bandė 
permainyti tarybos nuomonę, 
bet krašlutinieji elementai pa
sirodė didelėj didžiumoj.

Kituose Vokietijos miestuose 
kraštuliniųjų agitacija irgi didė
janti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, IJL, Nov. 21, 1918, 
us requi-red by Ine act of Oct. 6, 1917
VIENNA BANDO SUSIVIE

NYTI.

Vokiečiai gaus maisto 
iš Danijos.

COPENHAGEN, lapkr. 19.— 
Delegatai iš Vienuos atvyko j 
Berliną tarties apie susivieniji
mą vokiečių Austrijos su Vo
kietija.

Berlino korespondentas Ber- 
linske Tidende praneša, kad iš 
priežasties tarybų tarp Danijos 
ir Vokietijos, pastaroji gaus kaš 
mėnesį 75,000 tonų riebulų, 15,-i 
000 tonų mėsos ir 230,000 tonų 
kviečių. —

Ministeriai socialistai.

Valdantysis kabinetas iš šok
siu socialdemokratų taipo įsteig
tas buvusio kanclerio palociu- 
je (šalę užrubežiniu reikalų mi
nisterijos), kur socialistų pre- 
mieras Friedrich Ebert ir užru- 
bežinių reikalų ministeris Hugo 
Hanse ir jų bendrai vos spėja 
priiminėti lankytojus.

Organizuojąs taikos 
konferencijai.

Matas Erzbergas, viršininkas 
vokiečių pertraukos musių ple
nipotentų, kuris ką tik sugrįžo 
iš pertraukos mūšių tarybų, y- 
ra užimtas organizavimu vokie
čių atstovų į taikos tarybas. 
Maximilian Hardin, redakto
rius Die Zukunft, yra siūlomas 
vienu iš delegatų.

Čia gautoji pusiau oficiale ži
nia iš Berlino sako, kad buvusi 
Vokietijos kaizeriene laikinai 
pasilieka Berline prašant jos vy
rui.

(O tik ipora dienų atgal buvo 
pranešta, kad ji pabėgo į Ho- 
landiją aeroplanu).

True trnnslntion Gied wi!h the post- 
pinsler ;il Chicugo, III., Nov. 21, 1918, 
us rcųuired by the wct of Oct. 6, 1917

VENGRIJA BUS LIAUDIES 
RESPUBLIKA.

Areštuoja bolševikiškus elemen
tus Viennoje.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 20.
Valdžia nutarė, kad oficialis var 
das Vengrijos bus “Vengrijos 
Liaudies Bespublika.”

Keli šimtai žmonių lapo areš
tuota Viennoje ir yra kaltinami 
konspiracijoj su raudonąją gvar 
dija paskelbti bolševikišką val
džią.

Menamieji konspiratoriai, jų 
taupė Paul Friedlander, komu
nistų partijos vadovas, taipgi 
pienavo užimti valdžios budin- 
kus ir areštuoti kabinetą.

True lianshdion filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 21, 1918, 
as rc(|uii'e<i by tbe uct of Oct. 6. 1917.

Ukrainos vald
žia nuversta

GEN. SKOROPADSKIO DIK
TATŪRA NUVERSTA.

>. f I . • •

Nuvertė ją kazoką vadas gen. 
Denikin, anti-bolševikas.

COPENHAGEN, lapkr. 20.
Pasak Kijevo žinios Švedi jos ali- 
kraščiams, Ukrainos valdžia li
ko nuversta ir Kijevas paimtas 
kareivių iš Astraclianiaus.

Ukrainos nacionalis seimas pa 
bėgo ir laikinė valdžia įsteigta 
paėmimu miesto, matomai, po 
komanda gen. Denikin, anti-bol- 
ševikų spėkų vadovo.

Wahsingtonas užganėdintas.

WASHINGTON, lapkr. 20. — 
Pranešimas apie nuvertimą Uk
rainos valdžios per gen. Denikin 
an'tHbolšcvikus kareivius, tapo 
(priimtas čia su dideliu užsiga- 
nedinimu. Valdininkai sako, 
kad tas labai palengvins talkini 
kų darbą rišime Rusijos proble
mos.

Per nekurį laiką buvo mano
ma, kad buvusis rusų vyriau
sias . komanduotojasj gen. Alek- 
sieje.v turėjo didelę spėką ka
zokų, veikiančių Astrachaniuje 
ir žinia iš Ukrainos lyg patvir
tina tai, kadangi gen. Denikin 
yra narys Aleksiejevo armijos. 
Gen. Denikin yra žinomas kai
po gabus ofieierius, kuris turi 
užsitikėjimą savo žmonių ir 
valdžių oficialų talkininkų ša
lyse.

Nurodoma, kad valdant kazo
kams, daugelis kurių yra ukrai
niečiai, bus lengva pasiekti Ru
siją Europoje su reikmenimis 
ir reikalinga amunicija per Juo
dąsias juras, kurios dabar yra 
atdaros talkininkams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
a.s rcquired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIŲ ARMIJA EINA 
J RYTUS.

LONDONAS, lapkr. 20. Pa
sak Copenhageno žinios, situa
cija rytuose kelia didelį susirū
pinimą Vokietijoje ir Berlino 
Lokal Anzeiger sakosi patyręs, 

kad didelė vokiečių armija eina 
rytu link.

Slockholmo žinia sako, kad 
vokiečių kareiviai užėmė Mins
ką, Baltgudįjoj. ,

Žinia priduria, kad pusė mi- 
liono paliust^olų karės belaisvių 
eina per . Uralokalnus. Daro
ma prisirengimai aprūpinti juos 
maistu ir drabužiais.

True translation filed wiih the posl- 
masler ai Chicago. III., Nov. 21. 1918, 
as leiiuircd by the act of Oct. 6, 1917

Nori didelio 
laivyno

DANIEL RAGINA ĮSTEIGTI 
DIDELĮ LAIVYNĄ.

WASHINGT()N, lapkr. 20. — 
Nuolatinis Suv. Valstijų laivyno 
plėtojimas, kol-kas neatsižvel
giant į galimybę nusprendžiu 
laikos konferencijos, susidary
mą tanių lygos ar sumažinimą 
apsiginklavimo, buvo rekomen
duotas šiandie kongresui laivy
no sekretoriaus Daniels priva- 
tiškoj konferencijoj su atstovų 
buto laivyno komitetu, kuris 
svarsto apie 1920 m. laivyno pa- 
skirimo bilių. Svarstymas su 
sekretorių daugiausia ėjosi apie 
tautų lygą ir nusiginklavimą, 
vienus iš prezidento \Vilsono 
laikos principų,. Daniels spirė- 
si; kad budavojimas turi tęsties, 
kadangi tie klausiniai yra atei
ties išrišimui ir niekas negali 
permatyti nuosprendžio.

True translation filed \vith the posf- 
inaster ai Chicago, Ilk, Nov. 21, 1918, 
as requircd bv the act of Oct. 6, 1917

KONGRESO KARĖS SESIJA 
UŽSIBAIGS ŠIANDIE.

WASHINGT()N, lapkr. 20.- 
Karės sesija 65-to kongreso už
sidarys ketverge. Jo galutina 
sesija atsidarys gruodžio 2 d. 
ir jau bus kaipo “re-konstrukci- 
jos schija.”

Dabartinė sesija padarė reko
rdą paskirimais, paskirdama 
.*36,298,405,223 dėl karės ir val
džios rėmimo. Daugelis jos 
aktų bus perkratinėjama rekon
strukcijos sesijos.

Tarp žymesniųjų priimtų pa
tvarkymų yra geležinkelių kon
trolės bilius, telegrąfo kontro
lės bilius, Overmano aklas, duo
dantis prezidentui galę lęo-or- 
dinimioli karinį veikimą, įstaty
mas priskiriantis visus nuo 18 
iki 15 m. prie dm f to ir biliai 
jpaskiriantįs $100,000,0000 ka
rės darbininkams butus patiek
ti.

Paskelbimas karės prieš Au
stro-Vengriją buvo tarp pradi
nių aklų sesijos. 3 ir 1 Laisvės 
paskolų aktai priimti, Karės 
finansinė korporacija tapo su
tverta davimui finansinės pa
gelbės karės pramonėms ir su
tvirtinimui abelnos finansinės 
situacijos. Kareivių ir jurinin
kų civilės teises buvo apgintos 
civilių teisių biliumi.

Senatas atmetė moterų balsa
vimą; karės laiko prohibicija li
ko priimta po ilgo atidėliojimo, 
1x1 neužgirta prezidento.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

1,580,000 karei 
vIų užmušta

4,000,000 VOKIEČIŲ KAREI
VIŲ SUŽEISTA.

490,000 belaisvėje ir 260,00 
prapuolė.

COPENHAGEN, lapkr. 20. - 
Berlino Vor\vacrts sako, jos jis 
patyręs iš ištikimų šaltinių, kad 
iki stpalio 31 d. 1,580,000 vokie
čių kareivių liko užmušta, o 

likimas 200.000 kareivių, yra 
nežinomas.

.. Keturi milionai kareiviu liko * 
'sužaisti, niekurie jų kelis sy
kius.

Laikraštis priduria, kad 190,- 
000 vokiečiu belaisviu buvo <r C

priešo šalyse.

Taigi vokiečiai višb<_4*plaikū 
6,330.000 nuostoliu.

(Vokiečių nuostoliai siekia 
6,330,000. Paskelbti utarninke 
anglų nuotoliai siekia 3,019,991, 
įskaitant 658,(>o5 mirusius ir už
muštus).

t rue translntion filed with the posl- 
niaster at Chicago, Iii., Nov. 21, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917

Apie karės taupiamuosius 
ženklelius 1919 m.

WASH!NGT()NT. — Sekreto
rius McAdoo praneša sekamą:

Iž<lo sekretorius nusprendė 
iškišti naujas serijas karės tau- 
piamųjų certifikalų ir ženklelių 
pardavinėjimui pradžoje 1919 m. 
ir žinomų kaipo 1919 m. seri
jos. Naujųjų serijų rakas suris 
sausio 1, 1921 ir bus išleistos 
beveik tomis pačiomis sąlygomis 
ir tuo pačiu budu, kaip ir da
bartinės serijos 1918 m.

Naujas karės taupymo ženk
lelis (War Saving Stamp) bus 
mėlynos spalvos su galva Ben
jamino Franklino, taupumo skel 
bėjo ir buvusio krasos viršinin
ko. Naujieji ženkleliai yra ren
giami ir jų pardavinėjimas pra
sidės pradžioje 1919 m.

Tie patįs lausumo ženkleliai 
(Trifl Stamp,s) ir tausumo kor
telės bus vartojami ir 1919 m. 
ir bus apmainomi ant naujos 
1919 m. Sirijos karės taupymo 
^ženklelių, išmokamų sausio 1, 
1921. kaip jie buvo apmainomi 
šiemet ant 1918 m. karės taupy
mo ženklelių.

Didelis gaisras.

Chicago. Vakar sudegė Ak
om Rubber and Tire Co. dirb
tuvė 1530-34 So. Halsted SI. 

eKli ugniagesiai lengvai sužeisti 
jgriuvus luboms ir griūvant sie
noms. Nuostoliai, siekia $250,- 
000.

I ORAS
Apsiniaukę šiandie; ryto išda- 

1 lies apsiniaukę ir kiek šalčiau.
Saulė teka 6:47 v., leidžiasi 

4:25 v. Mėlio teka 7:59 v. v.

_______________________________ k______i____________________________ _________ _______ __________
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Užsisakomoji Kai**:
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Metams ..........................
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Chicagoje—per nešiotojus
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Savaitei .........................
Mėnesiui ........................
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Metams ...........................  W.(M)
Pusei meto ........................ 3.00
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Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui....................65
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'Hsur kitur užsieniuos* .... 800
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•rderiu, kartu su užsakymu.
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jisai, likvidavęs čionai visus Skaitytoju Balsaišianti dabartinį dalykų sto- į nelaisvę, treti, buvo depor- tas galėtų pasiųsti iš Ameri- čiui jau taip pasitaikė, kad( 
vį Berline:

“Valdantysis kabinetas 
iš šešių social-demokratų 
tapo įsteigtas buvusiuose 
kanclerio rūmuose, sale 
užsienių reikalų ofiso, ir 
tenai Friedrich Ebert, so
cialistas premjeras, ir Hu- 
go Haase, užsienių reikalų 
sekretorius (ministeris), 
kartu su savo kolegomis 
vos besuspėja priimdinėti 
lankytojus.“
Vadinasi, social-demokra- 

tai sudaro kabinetą, kurio 
rankose yra tikroji valdžia. 
Jie nustato bendrą šalies 
valdymo politiką ir politiką 
kiekvienos ministerijos. O 
praktiškame tos politikos 
vykdinime dalyvauja ir soci
alistai, ir nesocialistai.

Jeigu, sakysime, tokie po
nai, kaip Erzbergeris (Vo
kietijos klerikalų vadas) ar
ba Solf (buržuazinis libera
las), apsiima tarnaut socia
listams, pildydami pagal jų 
instrukcijas technišką dar
bą, kuris yra reikalingas val
džiai kas tame blogo?

Taigi dar kartą patariame 
musų klerikalams ir jų sėb
rams nesiskubirrt džiaugties 

socialistų valdžios “griuvi- 
mu” Vokietijoje. Geriaus 
jie žiūrėtų, kad tenai arba 
kitur nesugriūtų kas kita.

tuoti. Ir daugybė jų dabar kos žmogų. jisai, likvidavęs čionai visus
Toks pasiuntinys galėtų savo reikalus, iškeliavo te-j 

gal gauti iš valdžios leidi- viškėn, o paskui, pasidairęs 
mą tuoj išvažiuoti į Lietuvą, 
pirma negu bus galutinai pa
daryta taika, arba bent tuo- 
jaus po taikos padarymo. 
Valdžia vargiai priešintųsi 
tam, kadangi to pasiuntinio 
misija butų ne politiška. 
Kiek mes žinome, tai Immig- 
racijos biuras (prie Darbo 
departamento) pats labai in
teresuojasi tuo, koks yra 
padėjimas žmonių Europo
je, turinčių gimines Ameri
koje ; ar jie reikalaus pagel- 
bos iš amerikiečių; ar ame
rikiečiai rengiasi grįžt į sa
vo tėvynes, ir tt. Minėtasai 
komiteto pasiuntinys, žino
ma, ne valdžiai informacijų 
rinktų; bet kadangi valdžia 
supranta to dalyko svarbą, 
tai ji nedarytų kliūčių tokio 
pasiuntinio kelionei.

Tas pasiuntinys geriausia 
galėtų suorganizuot ir komi
tetą (centrą) Lietuvoje, ku
ris paskui palaikytų nuolati
nius ryšius su Amerikos ko
mitetu.

prendimo obahis juk reiškia, 
kad nuosprendį turi daryti 
Lietuva, o ne Amerika! Red.) 
0 ironija ta baisi! Ką jus ma
nytumėt apie proletarę organi
zaciją, kuri rėkautų pakeis
ti draugijinį surėdymą, bet ne
žinotų, kokį įkaitą pastatyti? 
(O ką Jus pasakytumėte apie 
tokią organizaciją, kuri užsiim
tų ateities pflenų piešimu, o ne
sirūpintų įgyt galios tuos pie
nus įvykinti? Red.)

Šarūnas.
Brooklyn, N. Y.

9—XI—18.

gal jau nebegrįžo į senąsias 
išgriautąsias tėviškes. Ant
ra vertus, jie taip-pat daž
niausia nebežinos dabar, kur 
randasi jų giminės Ameri
koje. Didžiuma amerikie
čių per tuos karės metus per
mainė savo gyvenimo vietas; 
kitų vėl adresus jų giminės 
Lietuvoje pametė. Todėl 
turėtų praeiti be galo daug 
laiko po atnaujinimo pačto 
susinėsimų tarpe Lietuvos 
ir Amerikos, kol pavyktų 
žmonėms, čia ir anapus van
denyno, susisiekt vieniem su 
kitais. O per visą šitą laiką 
amerikiečiai rūpinsis, neži
nodami, kas dedasi su arti
mais jiems asmenimis Lietu
voje — ar jie sveiki, ar gy
vi, ar nekenčia šalčio ir ba
do! Ir tas jų susirūpinimas 
tolyn bus vis didesnis, kada 
prasidės taikos laikas, ir ka
da paskui vis dažniaus pra
dės laikraščiuose rodyties 
žinių apie vargingą gyven
tojų padėjimą Europoje.

Jie rūpinsis ir vaikščios 
pas “žinančius žmones“, 
klausdami patarimų. O tie 
žinantis žmonės“, patįs nie
ko tikra, nežinodami', arba 

lieps jiems turėt kantrybes 
ir laukti, arba davinės viso
kias be vertės “rodąs’1 (ki
ti gal ir už atlyginimą). Ne
nuostabu bus, kad šitokioje 
atmosferoje ims rasties ir 
gudrių agentų, kurie mėgins 
iš to žmonių susirūpinimo 
pasipelnyti.

Tad kas—gi daryti, kad 
padėjus tiems žmonėms?

Padėti jiems negali nė lai
kraštis, nė vienas ar kitas 
atskiras asmuo.

Tą dalyką privalo paimti 
į savo rankas visuomenė.

Dabar kjla klausimas apie 
lėšas.

Toks komitetas turėtų ne
maža darbo, ir kad jį atli
kus, tai reikėtų, kad bent 
vienas žmogus (sekretorius) 
pašvęstų jami dalį arba visą 
savo laiką. Jo darbas turė
tų būt atlygintas, nes tur
tingų panų arba ponių, ku
rie gali paaukaut savo dar
bą ir laiką, mes neturime; 
ir pati visuomenė nenorės 
labdarybės. Komitetas tu
rėtų, be to, dar ir kitokių iš
laidų.

Bet didžiausia išlaidą bu
tų pasiuntinio kelionė į Lie
tuvą. Kelias ir pragyveni
mas kelionėje dabar yra la
bai brangus. Reikėtų, be to, 
kiek-nors .atlygint pasiunti
niui ir už sugaištą laiką; juk 
toks pasiuntinys butų, be a- 
bejonės, žmogus, turintis 
kokį-nors uždarbį, iš kurio 
jisai šį-tą sutaupo nuo pra
gyvenimo. Taigi jam reikė
tų kiek atlygint ir už sugai
štą laiką.

žodžiu, tas visas “biznis“* € 
lėšuotų keletą tūkstančių 
(gal dvejetą ar trejetą tūk
stančių, arba daugiaus) do
lerių. Iš kur juos paimti?

Mums rodosi tečiaus, kad 
surasti pinigų tam tikslui 
butų nesunku. Žmonės, ku
rie nori gauti tikrų žinių a- 
pie savo gimines Lietuvoje, 
mielu noru aukautų į koYni- 
teto fondą, bi tiktai jisai bu
tų teisingų ir visuomenei pa
sitikimų asmenų rankose.

Mums teko išsikalbėt su 
daugeliu žmonių, kurie atei
davo į redakciją klausti pa
tarimų kalbamu reikalu. Ir 
kaikurie jų sakydavo, kad 
jie pasiryžę esą kadir patįs, 
susidėję su keliais draurnin, 
siųsti žmogų Lietuvon, kad 
patyrus, kaip tenai einasi jų 
giminėms ir tėviškėms; pi
nigų, sako jie, nesigailėtų. 
Daugelis jų pasakoja, kad 
jie jau per trejetą-ketvertą 
metų nesą nieko girdėję apie 
savo artimuosius. Bet kiek
vienas jų juk nevažinės pats 
į Lietuvą, kad pasimačius su 
giminėmis: vienas nenori 
darbą pamesti; kito biznis 
neatleidžia; trečias abejoja, 
ar beras ką, Lietuvon par
važiavęs.

Taigi ir tam, kad galėjus 
nuspręsti, ar verta važiuot 
Lietuvon, ar ne, reikia pir
ma patirti, kas tenai dedasi, 

kaip skamba viena ’wos gyventojų buvo pabė/tuvos žmones apie amen- ir kaip tenai dalykai stovi, 
rdamo telegrama, pie- gę Rusijon, kiti buvo patekę kiečių padėjimą, tai komite- Juk nė vienam amerikie-

fric trnnjIMion filed wilh Ihc insb 
inasler at Chicago, UI., Nov. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Po Skoropadskio 
valdžios.

Vokietijos autokratų su- 
budavotosios valdžios ry
tuose griųva, kaip popieri
niai nameliai, papūtus revo
liucijos vėjui iš buvusios kai
zerio imperijos.

Lenkijos “regento kabine
tas“ tapo nuversta, ir jo vie
toje įsteigta nauja valdžia, 

□kurios..galva yra socialistas, 
pagal vienas žinias — Aust
rijos lenkų socialistų vadas 
Daszynski, o pagal kitas ži
nias — buvusis lenkų legio
nų viršininkas gen. Pilsud
skis.

Dabar pranešama, kad su
byrėjo ir hetmano Skoropad
skio valdžįa Ukrainoje. Jos 
sostinę, Kijevą’ užėmė gen. 
Denikovo pulkai; pro-germa 
niškoji taryba, rėmusi het- 
maną- išbėgiojo, ir tapo įku
rta nauja laikinoji valdžia.

O tik apie dvejetas dienų 
atgal dar buvo skelbiama, 
kad hetmanas rengiąsis su
jungti Ukrainą su Rusija 
(pasirodo, i vadinasi, kad at- 
simetusiose nuo Rusijos teri
torijose jau ėmė apsireikšti 
palinkimas prie susivieniji
mo su ta šalim)!

Ne kitaip, žinoma, dedasi 
ir Lietuvoje. Vyskupo Ka
revičiaus ir kun. Bartuškos 
susvajotoji “krikščioniškai- 
konservatyviškoji monar
chija“ su “svetimo kraujo 
princu” suiro negimusi. Ir 
naujasis “Mindaugas” kuni
gaikštis von Urach nematys 
Lietuvos karūnos, kaip savo 
pakaušio.

Ne tokiam bizniui dabarti
niai laikai — kada pats kai
zeris gauna prašyties į nak
vynę pas holandus.

True tinusiailon filed with the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistai valdo 
Vokietiją.

True Iranslation filoct with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Susižinojimas 
su Lietuva.

Kol musų progresyvės da
rbininkų organizacijos ir 
spauda svarsto klausimą 
Darbininkų Suvažiavimo ir 
galvoja, kaip suradus būdų 
padėt Lietuvai politikos da
lykuose, kįla naujas svarbus 
reikalas — reikalas susižino
jimo Amerikos lietuvių su 
Lietuvos žmonėmis.

I šitą reikalą “Naujie
nų” redakcijos doma jau bu
vo daug kartų atkreipta. 
Žmonės iš įvairiausių vietų 
rašo redakcijai laiškus, kla
usdami, kaip gauti žinių iš 
Lietuvos; kaip pasiųsti laiš
ką, kad jisai pasiektų jų gi
mines Lietuvoje; kaip patir
ti savo tėvų, brolių ir drau
gų adresus Lietuvoje; kaip 
sužinoti, ar jie tebėra gyvi, 
ir ar jiems reikalinga kokia 
pagelba.

Šitokiais pasiteiravimais 
žmonės ir asmeniškai nuola
tos kreipiasi į mus; atva
žiuoja net iš kitų miestų ir iš 
kitų valstijų, kad gavus in
formacijų. Ir tai tolyn vis 
dažniaus.

Bet ką laikraščio redakci
ja gali jiems padėti? Tiesio
ginių žinių iš Lietuvos mes, 
deja, taip-pat neturime, kaip 
ir visi žmonės. Ir jų tuo 
tarpu negalima gauti. Laiš
kų iš Lietuvos neateina. Į 
Lietuvą laiškai dar taip-pat 
neina; ir nežinia, kada jie 
pradės eiti. Veikiausia, ne
pradės eiti, kol nebus galu
tinai padaryta taika; o gal 
dar kurį laiką ir po taikos 
padarymo. Nes kol nesusi
tvarkys gyvenimas Lietuvo
je, iš kurios dabar pasitrau
kė vokiečiai, tol susižinoji
mas su Lietuva bus gal po 
tam tikra Amerikos ir talki
ninkų kontrole. O jei ir bus 
neužilgio galima siuntinėt 
laiškus į Lietuvą ir iš Lietu
vos į Ameriką, tai kaip tie 
žmonės susirašys su savo 
giminėmis, kad jie nežino, 
kur jų giminės šiandie ran-

tenai, pagrįžo, pravažinėjęs 
kokią tūkstantinę. Kam ga
li būti malonu turėt panašų 
žygį! Jeigu pasirodytų, kad 
dabar Lietuvoje didelis var
gas, tai gal butų geriaus pir
mais, antrais metais po ka
rės, ažuot mėčius pinigus 
kelionėmis, padėti sutvar
kyt savo gyvenimą Lietuvos 
žmonėms.

Bet ar geriaus bus daryt 
taip, ar kitaip — apie tai ga
lima bus spręsti, tiktai pir
ma gerai patyrus dalykų 
stovį Lietuvoje. Ir šitokiu 
patyrimu yra didžiausiame 
laipsnyje užinteresuoti ne 
vien tie asmens, kuriems ru
pi jų giminių padėjimas Lie
tuvoje arba grįžimas Lietu
von, o ir visa musų visuome
nė. Musų organizacijoms, 
spaudai ir tt. anaiptol ne vis- 
viena, ar žmonės, kaip tik
tai atsidarys kelias Lietu
von, tūkstančiais leisis per( 
vandenį, rizikuodami tenai 
apsunkinti šalį, ažuot sutei
kę jai pagelbos,—ar jie, pir
ma negu darę tokį arba ki
tokį žingsnį, patirs apie da- 

lykus ir pagalvos.
Taigi tą susižinojimo su 

Lietuva komitetą noriai pa
remtų ne tiktai asmeniškai 
užinteresuotieji žmonės, o ir 
organizacijos ir spauda......

To komiteto surinktosios 
žinios paskui be galo daug 
galėtų padėt mums čionai, 
Amerikoje, svarstyt ir kitus 
klausimus — Lietuvos atsta
tymo klausimus. Juk šian
die mes, gvildendami juos, 
vadovaujamės kone išimti
nai savų fantazija, o ne fa
ktais, kadangi tikro dalykų 
stovio Lietuvoje nežinome.

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Truc tionslation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 21, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 0, 1917

LAIKAS PRABILTI.

šiuo laiku musų apsisprendi- 
kai kaž kodėl aptilo. Indės lik 
kabėse tūlų žmonių stygavimą, 
buk Lietuva jau apsisprendusi, 
ir vėl mirtina tyla. Savo būg
niji m u ,apie Lietuvos apsispren
dimų kariu mandagiai nutylė
dami apie tai, ką jie norėtų i- 
dant Liet uva tariu, jie staty-

tų asmenų, apie kūrins poetą 
sako:

“He vvent along, unknowing 
what hc soughl;

And whisflcd as be wcnt for 
want of thought.”

Tai yra — lietuviai buk rė
kiu: “Mes norime šnekėti, šne
kėli, šnekėti.’’ O priėjus šne
kėjimo valandai, pasirodytų kad 
jie nežino apie ką šnekėti, nes 
nekad pirma nėra apie tai mąs
tę, bet vien tik rėkavę. Tylėji-

musų apsisprendikai papuola j>o 
nuožvalga, kad jiems nerupi li
kimas milijono sodiečių visų 

nelaimių prispausiu, ir iš kurių 
tarpo patys apsisprendikai pa
eina. Ardymu darbo ty žmo
nių, kurie reikalauja ir dirba

NORĖJAU “STOKOS,” GAVAU 
APSVIETĄ.

Vakarykščios žinios pilnai 
patvirtina tą musų nuomo
nę, kad kaikurių buržuazijos 
atstovų dalyvavimas naujo
je Vokietijos valdžioje ne
prieštarauja tam faktui, jo- 
gei dabartinė Vokietijos vai- — --------------------
džia yra socialistu rankose. Idasi? Šimtai tūkstančių Lie-

Mes svarstėme šitą klau
simą ir pasidalinome minti
mis su kaikuriais draugais. 
Ir mes priėjome prie tos 
nuomonės, kad, organizuotu 
budu tą reikalą butų galima 
gana gerai aprūpinti.

Pirmiausia, butų galima 
įsteigt tam tikrą centrą (ko
mitetą Amerikoje), į kurį 
galėtų šioje šalyje gyvenan
tis lietuviai kreipties žinių 
ir informacijų ir paduot sa
vo adresus persiuntimui jų 
giminėms Lietuvoje.

Antra, butų galima pasi- 
stengt surast kelių tuojaus 
susinešti su Lietuva. Tas 
pats* centras, apie kurį mi
nėjome augščiaus, sakysime, 
galėtų susižinoti su tam tik
romis visuomeniškomis ir 
valdiškomis Amerikos įstai
gomis — immigrantų globo
jimo lygomis, Valstybės de- 
partamentu ir Darbo depar
tamentu Washingtone, kitų 
tautų komitetais ir tt.

Trečia, butų galima pas- 
katint Lietuvos žmones su- 
tvert panašų susižinojimo 
centrą Lietuvoje. Jisai irgi 
galėtų rinkti adresus žmo
nių, turinčių giminių Lietu
voje, rinkti visokių informa
cijų ir skleisti jas žmonyse, 
persiųst laiškus iš Lietuvos 
Amerikon ir tarpininkaut 
pridavime laiškų, ateinančių 
iš Amerikos.

Minėtasai Amerikos cen
tras galėtų turėt savo sky
rius atskirose lietuvių kolo
nijose; ir taip-pat Lietuvos 
centras galėtų turėt skyrius 
įvairiose dalyse Lietuvos.

Bet kad pagreitinus darbą 
ir kad surinkus tikresnių ir 
platesnių žinių apie Lietu
vos žmonių padėjimą, o tai
pgi ir kad painformavus Lie-

Pagalios, kįla klausimas: 
kaip tą dalyką suorganizuot.

Jį galėtų paimti į savo 
rankas kokia-nors gyvuoja
nčioji stambesnė organiza
cija, — jeigu butų galima tą 
reikalą atidėliot ilgam laikui 
(nes musų organizacijos ne
rangios), ir jeigu tarpe tų 
organizacijų nebūtų konku
rencijos ir užsivarinėjimų. 
Bet prie dabartinių aplinky
bių, butų gal patogiausia, 
kad tas komitetas susižino
jimo su Lietuva butų taip 
sakant “tarp-organizacinis”. 
Jį galėtų įsteigt būrys ir pa
sitikimų visuomenei veikė
jų; ir jo uždavinys paskui 
butų pasirūpint įgyt žmonių, 
organizacijų ir spaudos pri
tarimą.

Organizacijoms ir spaudai 
ginčyties ir pešties dėl jo 
nebūtų nė mažiausioyeikalo, 
nes tas komitetas neprivalo 
būti nė politiškas, nė party- 
viškas.

Mes čia duotume sugges- 
tiją, kad tuo dalyku užsiim
tų ypatingai progresyvės 
moters; ir tai — neatidėlio
jant. Jos savo tarpe turi 
mažiaus bergždžių ginčų, ir 
jos, kaipo moters, sugebės tą 
žmonių reikalą suprasti gal 
dar geriaus, negu vyrai. Kol 
vyrai pešis dėl “politikos“, 
tai moters šmakšt ir atliks 
naudingą ir svarbų darbą.

• Ką moters mano apie tai?

spublikos, nestatant nuardyto 
vieton ko kito, apart pliko “ap
sisprendimo” prado, musų ap- 
sisiprcndikai apsitraukia dūme, 
jig jie tai daro arlm iš nesusi
pratimo, ar prisilaiko “slaptos 
diplomatijos.”

Taigi matote, musų apsispren- 
dikų pozicija nėra užvydėtina 
tol, kol jie nepasakys, ko jie no
ri, kad Lietuva tartų. “Nauj.” 
turbūt tą atjautė, kuomet pasa
kė, kad Nepriklausomybės obal- 
sis (kuris vieną gražią bepus 
dieną pasirodė “Naujienose” ne
likusiu iš daugelio atžvilgių”) 
nėra priešingas Apsisprendimui. 
O, čia, čia, čia; o pa, pa, pa
ners antgalo susikalbėjome! 
Jei Nepriklausomybės olbalsis 
nėra priešingas Apsisprendimo 
obalsiui, tai kieno naudai reikia 
šį darbą vartoti ir rodyti lietu
vius kaipo nežinančius ko jie 
nori? Nepriklausomybės’ šali
ninkams nėra reikalo kalbėti a- 
pie Apsisprendimą vien todėl, 
kad jie ir dieną, ir naktį, ir po 
vokiečio kiįmščia, ir po raudoij- 
sargio durtuvu, Steigiamajame 
Seime, Lietuvos Tarybų susiva
žiavime, ar po plynu dangumi, 
visados apsispręs taip: “Mes no 
rime ir dirbame dėl Nepriklau
somos Lietuvių Respublikos!” 
(Jei Lietuvai bus duota ta tri
se. Red.). Jie žino, ko jie nori, 
ir nereikalauja idant visas pa
saulis nutiltų, kolai jie susimę- 
stys ir prašnekės apie ką-nors;

Musų apsisprendikai papuola

Kada aš atvykau iš Lietuvos 
į šią svajotą laimės šalį, Ameri
ką, ir buvau tik “grinoriu”, pir
miausia man teko apsigyventi 
pas tulus apšviestus žmones. Jie 
skaitė darbininkiškus laikraščius 
ir mane ragino daryt tą patį. Aš, 
būdamas tamsiu prietaringu 
žmogumi, jų raginimo nepai
siau. Stačiai u t kimia va u, kad 
nenoriu, ir viskas.

Kartą į musų butą atsilankė 
Lietuvos agentas, jk J. šilkas. 
Pasisakė kokiais tikslais atėjęs 
ir prašė, kad užsirašytume lai
kraštį. Mano namiškiai visi at- 
sisake. Tuomet I»- šilkus pasi- 

ėliiė kepurę ir pradėjo rodyti 
“štuką” — rinkti iš s tu bos kam
pų k vo kriti s. Jis pasakė: “kas 
užsirašys Lietuvą, tam parody
siu kaip galima padaryti šitą 
“štuką”.

Aš — tamsus darbininkas, ne
pažinojęs jokių raštų apart ap
driskusios maldaknygės, norė
jau išmokti tą štuką, manyda
mas, kad jos pagalba galėsiu lik
ti turtingu vyru, o su tuo laikra
ščiu — dievai jį mato! Taigi,

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimlnaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumenius irpopieras;

Namų Ofisas:
3121 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Ml«wto Ofisas i
127 N. Dearborn St.

111M8 Unlty Bld£.
Tel. Central 4411

gražiai kolioties? Red.) skylę, 
vien todėl, kad jie niekados ne
skelbia, ko jie norėtų, idant 
Lietuva tartų. Ar jie bijo sa
vo nuomonę apreikšti visuome
nei, ar jie neturi jokių nuomo
nių apie tų dalykų, ar jie jąs 
turi bet myli “slaptų diploma
tijų,’’ ne man spręsti. Tų turė
tų apspręsti žmonės, niekados 
nesulaužę nei vienos lotynų gra
matikos taisyklės, neperžengę 
nei vieno įstatymo iš etikos ko
dekso, plačiai apsipažinę su 
politiniais mokslais, ir po va
saros karščių atradę, jog Nė- 
priklausomytbės obalsis nėra 
priešingas Apsisprendimo obal- 
siui (jau keturi mętąi, kaįp 
“Naujienos’’ pradėjo tatai aiš
kinti. Red.), bot dar nesužino
ję, kokia ironija yra reikalauti 
apsisprendimo, bet nežinoti ko
kį nuosprendį jie išnešu, arba 
kuriam pritartų. (Bet apsis-

mane išmokino minėtą “štuką”. 
Už keliūtos dienų gavau laikraš
tį. Skaitau Baltro su Jurgiu pa- 
sikalbėjintus,.. kada nusibosdavo 
skaityti, pasiimdavau skryblių ir 
(lavai lakstyt po kampus ir jieš- 
kot kur suradus tų... kvoterių. 
Durnu, rodos, akurat taip kaip 
p. šlikas, bet kvoterių — jų nie
ku budu negalėjau surasti. Kar
tų pasiskundžiau savo šeimynin- 
kui, kad mano “štuka” nepada
ro mane turtingu. Jis smagiai 
pasijuokė ir vėliau rimtai krei
pėsi į mane patardamas mesti 
tas “štukas”, o užsirašyti gerų 
darbininkiškų laikraštį. Paklau
siau ir užsirašiau Keleivį ir Lai
svę. Juos beskaitant gimė savai
tinės Naujienos. Tuoj užsira
šiau ir jas. Beskaitant tuos tris 
laikraščius, vienas jų, Naujienos, 
išaugo į didelį ir turiningų dien
raštį. šiandie Naujienos yra ge
riausiu mano draugu, nes kas 
vakarų gaunu pasiskaityti nau
jų žinių ir straipsnių. O apie 
“štuką” — senai senai jų mečiau 
į šalį...

Tokiu tai budu aš likau dar
bininkiškų laikraščių skaityto
ju. Šiandie aš drįstu viešai už- 
reikšti, kad likau apšviestu žmo
gumi. Tų apšvietų, kaip jau sa
kiau, nuui suteikė ne p. šjįko 
“štuka”, o skaitymas gerų darbi
ninkiškų laikraščių ir knygų-

—Bačkos Kamštis.

CENTRAI. MANUFACTURIN6 
DISTAIGT BANK
(Tel. Drover 6310). 

Yra atdara dėl bianio nno • ryto iki 
3 po pietų, Subatomis iki 1 po piętų.

VAKARAIS
Sertdomis ir Sųbalomii nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei* 

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe
(Tel. Bpu|evard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10

Milda Teatras
vodevilius m paveikslai

Vo4ewili»u>
Panedėlyj, Ketvergę ir Sybatoj

Pirmas Floras 15e. Balkonai
Pria šių kafcų gęiękęitęma ir 

1c ir 2c kariškos jnokMtis 
4 DIDĘU AKTAI



If TA7if* 08 vcdlm0 reikalams LbsJiKdlOSrid) W ISo kuopa paskyrė $19:45. Tai

H LSS. 58 kp. veikimo.

LapkriČio 10 d. buvo LSS. 58 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Nors dėlei šia u tusios epidemijos 
ilgą laiką nebuvo galima laiky-

nenupitidė draugų energijų. Pa
sirodo, kad nariai pilnai supran
ta savo pareigas. Tai puiku.

Tarp kita susirinkime buvo 
skaityta laiškas — atsišaukimas 
įvsąjungiečius, kuriame reika
lauta aukų į LSS. Apsigininio 
Fondą. Draugai suprato reika
lo svarbą ir nutarė paaukoti iš 
kuopos iždo 10 dolerių. Gi pa
vieni nariai suaukojo $9.45. tuo 
budu viso dd. Šukio-Stilsono by-

los vedimo reikalams LSS 58 
i yra 

geras pavyzdys ir kitoms kuo
poms. Draugai, stokime visi už 
vieną ir vienas už visus!

Belo, tame pačiame susirinki
me nutarta nupirkti Laisvės 
Bendrovės Šerų už 10 dolerių.

Kuopa išrinko du delegatu į 
busimą LSS XI rajono konferen
ciją. Išrinkta du gabus ir ener
gingi draugai — V. Brazevičius 
ir J. Pilkauskas.

Lapkričio 24 d., 1:30 vai. po 
pietų, LSS 58 kp. rengia disku
sijų susirinkimą. Tautininkai 
kviečiami atsilankyti, kad apgy
nus savo pozicijas.

True translntion filed wtth the post, 
master at Chicago, 111., Nov. 21,1918 
as i

PROTESTUOJA PRIEŠ VER 
TIMĄ MOTERŲ DIRBTI.

ister at Chicago, 111., Nov. 21,1918, —_ __  _
reųulred by the act of Oct. 6,1917 J-II A O 
IOTESTITOJA PRIEŠ VER- I VIIIVlYVIL/O

Tautino Draugija Negrams 
Tobulinti priešinasi Memphis’o 
(Tenn.) komiteto pienams.

ŽINIOS
SUSTREIKAVO WAITERES.

Didžiulėj Thompsons valgy
kloj vakar metė darbą visos pa
tarnautojos — Nvaiter’ės. Rei
kalauja, kad valgyklos manage- 
ris sugrąžintu vieną atstatytą 
nuo darbo darbininkę. Skebų 
nesiranda. Manoma, kad sam
dytojai bus priversti išpildyt sa

D. kp. susirinkimas Socialistų 
Svetainėj. Pradžia 12:30 vai. 
po pietų. Draugai būtinai pri
valote atsilankyti, turime daug

»f[D
padidina stiprumą, švelniu, ner- 
vuotų. suirusiu žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas . buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

Vietinis Aido choras yra nu
taręs rengti draugiškus pramogų 
vakarėlius kaip tik gaus tinka
mos progos. Gaila tik, kad cįio- 
ro mokytojas, d. S. Vaitelis, vis 
dar nepasitaiso iš po ligos.

Orui atvėsus vietos jaunimas 
pradeda žiemos sezono darbą. 
Geriausio pasisekimo!

—J. Marcinkevičius.

SALIN SKAUSMAS!
Budaimn sveiku, darbe rasi siuagiinui, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno pri«d«rm« yr» "augot save nuo Ilgu. Turint Salti ir nebandant 
ji praėalint, gali iislvystyt i pavojingą littn. Menkiuusis niksterejiiuas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

PAIN-EXPEIXER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui Šalčio krutinėjo, skausmu Sonose ir nuga
roje, mraatlsiną ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Kxpeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkosc. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain Expoller, persi
tikrink ar yra IKARA, vaUbaženklis ant taksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai ui bonkutę. 
Gaunamo* visose aptiekose »r tiesiog is laboratorijos.

DESTROYS ANY
F. AD. RICHTER & CO 

74—80 Wasbin|ton SL, 
New York. A

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisves Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russiari“American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

I didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St.

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D-
St. (Prieš pačtą). Chicago, I1L

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1653 W. Madison *L HM So. Lei
Suite 600-612 Kampas 22

Valandos: I iki • vakarei 
Pkout Canal MM 

tik pagal aatarti

Keiideocijok Telephonp Albauy IMI

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogam* Popięro

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby midaus, po $1.40 ai gaL
CARU BROS. WRECKING CO.

MM40M & Halsted 5C, Chtcaga, B!.

New York, N. Y. —- Tautine 
Draugija negrams tobulinti pas
kelbė protestus prieš panaudoji
mą priverstinio darbo įstatymo 
su moterimis, kuris yra išreiš
kiama Mėmphiso (Ten.) Karės 
Darbo Komiteto ipaskelbime ir 
prieš menamą tojo Suv. Valsti
jų Valdžios Komiteto leidimą su 
prievarta imti negres prie darbo.

Spalio 28 d. draugija telegra
favo komiteto raštininkui Ilays 
Fknvers, kad “Mėmphiso lai
kraščiai Spalio 24 d. buvo įdėję 
Mėmphiso Karės Komiteto ap
skelbimą, prasergstantį sveikus 
vyrus ir moteris, baltus ir juodus 
kad jie, tuojaus pasirūpintų gau-1 brangaus auksinio laikrodėlio, 
t i darbą ir dirbtų tolydžio po še
šias (Menas į savaitę; toliaus, kad 
miesto valdžios dabar leidžia pa
tvarkymą- reikalaujantį,- idant 
asinenįs nuo 18 iki 60 metų am
žiaus dirbtų bent šešias dienas į 
savailę; ir toliaus, kad jūsų ko
mi tel is kalba valdžios vardu, 
kas, kasdieninėj- kalboj,- reškia 
valdž.ą, Suv. Valstijų?”

APVOGĖ KUNIGĖLĮ.
Kažkoks pajotžarga, vardu 

Charles Hourcourt, vakar ap- 
kraustė kunigėlį, vardu Rėv. 
Frederick Seibert. Apkraustė 
jį puošniausiame Cbicagos vieš
buty! Blackstone. Kunigėlis ne
teko 500 dolerių pinigais ir

Dėdės stropiai j ieško pono 
Upurcourlo.

IR JIE PRISIDĖSIĄ.
Ponai, kurie sudaro t. v. Val

stijos Public Utilities komisija, 
pabudo ir žada pažiūrėti kaip 
ten dalykai stovi Chicagos gaso 
kompanijoj, kuri kiek galėda
ma lupa gaso naudotojus. 
Lapkričio 26 d. tie ponai laiky
sią specialį posėdį, kuriu turė
sią ateiti gaso kompanijos at
stovas ir pasiaiškinti...

That’s all.

Flow-rs pasakytų bent kokį S. 
V. įstatymą, kuris leistų jiems 
gruiii >ti bauda moteriai, kuri 
nedirba darbdaviui pilnų šešių 
dienų savaitėje.”

Draugija sako toliau: “Iš ne
senai turėto pasimatymo su S. 
Valstijų Darbo Skyriaus virši
ninkais Wasliingtone mes žino
me, kad nėra tokio įgaliojimo 
nuo Suv. Valstijų valdžios ver
sti moteris dirbti darbda
viam:. Mes šiandien paduoda
me šilą dalyką jų žiniai. Mes 
kuogršČiausiai protestuojame 
prieš pavartojimą priverstinio 
darbo įstatymų su moterimis. 
Vienok, jei tokie įstatymai butų 
išleista ir paskaityta teismų I^‘aniažius už 150 dol. 
kaipo konsltituriniai, tai tąsyk 
mes žiūrėsime, kad jūsų Komi
tetas pritaikytų juos vienokiai 
taip baltoms moterims, taip ne
grėms.” 
Flowcrs atsakė, kad Komitetas 
veikė “pilname sutikime su vie
tos ir federalėmis valdžiomis ir 
su pritarimu baltųjų ir negrų, 
anie nori karę laimėti. Musų 
aiva yra labiausiai veda imi 
iries tinginius ir taipgi su tiks
li patraukti moteris prie tokių 

darbų, kurie neleidžia vyrams 
užsiimti darbais būtinoje pra- 
nonėje. Vyrų trukumas ir ge
ra mokestis pamasina daugelį 
moterų imtis visai nepaprastų, 
darbų. Pas mus jokio skirtu
mo nedaroma.”

Po šito draugija telegrafavo 
Flowersui, kad tas “sutinka su 
kova prieš tinginius, bet užsi
spyrimas patraukti moteris prie 
tokių darbų, kurie neleidžia vy
rams eiti į būtinąsias pramones 
yra visai kitas dalykas, kuris 
skiriasi nuo vertimo moteris 
dirbti. Priverstinis moterų 
d a r b a s yra neamerikinis ir 
neteisingas. Jei gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos siūloma 
moterims, tai mes žinome, kad 
jos eis prie tokių darbų, kurie 
tinka moterims, nepažemina jų 
ir yra sulig jų pajiegomis. Fe- 
deralė valdžia turi specialį Ko
mitetą moterims pramneje, ku
ris bando nustatyti normas ap
saugojimui moterų sveikatos ir 
doros. Mes grieštai reikalauja
me, kad negrių dora ir sveika
ta butų taippat saugojama kaip 
ir baltųjų moterų. Mums link
sma girdėti, jūsų užtikrinimą, 
kad nedarote skirtumo tarpe 
baltųjų ir juodųjų ir įprašome 
toliaus laikyties budo patrauki
mo darbininkų gera užmokes- 
timi, geromis sąlygomis, o ne
mėginti varu moterį^ versti prie 
darbo.”

PAŠOVĖ MEXIKIETĮ.
Nepažįstanti piktadariai va

kar užpuolė tik ką atvykusį iš 
Kansas valstijos mexikiėtį, Jose 
Eshadą. Jose pasipriešino ir, 
banditai, neatsiekę savo tikslo, 
pašovė jį. Gal mirs.

GERAS BURDINGIERIS.
Ponia Ettcl Kcnyon, 4153 

Barkley gt., užvakar priėmė 
mandagų ir “labai gerą burdin- 
gierių.” Šiandien ji kreipėsi į 
polysteisinį, kad ponai dėdės 
teiktųsi jį sujieškoti: išnešęs

PAGAVO TRIS 
VAGILIUS.

Policija vakar areštavo 
profesionalus kišenvagius 
waukec avė. gatvdkaryj
klupo juos netikėtai, pačioj 
“darbymėtėj.” Visi trįs dabar 
sėdi šaltojoj ir dūmoja apie ne-

tris
Mil-
Už-

NAUJAS “APSUNKINIMAS.”
Tas veikiantysis policijos vir

šininkas, pons John Alcock, ti
krai nesigaili bėdinų savo pa
valdinių. Vakar jis išsiuntinė
jo naują notą visų policijos sto
čių perdėtiniams. Reikalauja, 
kad ponai dėdės būtinai pasis
tengtų priduoti jam pi’lną vi
sų vagysčių ir apiplėšimų sura
šą pradedant spalių 1 d.

“S teisinu” kapitonai nevie
nas pakrapštė už ausies ir nu
mykė: ‘Well — kur čia visa 
tai sukinsi po sudulkėjusių po
pierių “pailę!” Bet neką pada
rysi — turės “suknisti.”

PRAPUOLĖ DVI 
MERGAITES.

Policija jieško dviejų jaunų 
panelių, telefono operatorių. 
Bijomasi, kad jos galėjo patekt 
į ištvirkimo urvus.

f1 JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1» 
CHIRURGAS 

11711 So. Mtchigaa Av4L 
Roseland, TU.

AKUŠKRKA
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiaus 
gyveno Wešf Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dąhąr persikėlė į naują vietą, 
3412 Sb. Halsted st (ant 2-rą lubų), 
Chicago, I1L

{Sergėkite savo akis

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Dar’Vienas Naujas Departamentas
Atsidarys PAUL PILKIS krautuvėj, 729 W. 18th st. 
Tai yra įvedimas naujo didelio skyriaus, naujos rų- 
šies ir naujausios mados moteriškų ir vaikų čeve
rykų..

Departamento atidarymas bus subatoje, lapkričio 
23 d. Taigi visi -- vyrai, moterįs, merginos ir vai
kai, maži ir dideli, kuriems tik reikia čeverykų, atsi
lankykite j musų krautuvę subatoj, nes tą dieną bus 
didelis papiginimas ant visų čeverykų departamen
to. Labiausiai bus parduodami pigiai čeverykai mo
terų ir vaikų, nes tokiu budu mes tikimės išgarsinti 
savo naują moterų ir vaikų čeverykų skyrių, taipgi 
ir visą krautuvę.

Tik nepamirškite, kad atidarymas naujo čeverykų 
skyriaus bus subatoje, Nov. 23, 1918, ir nepamirški
te, kad tą dieną čeverykai bus parduodami daug pi- 
giaus, negu kitais laikais. Atidarymas bus subato
je, Nov. 23, 1918.

PAUL P. PILKIS
729 West I8th St., CHICAGO.

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartolam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

Uršule
Vičiuniene

po tėvais Krcgzda* 42 metų 
amžiaus, mirė ligonbuty'je lap
kričio 20 d., 7:30 vai. rytą.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
ir pavieto, Betygalos parap., 
Kasinų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 16 metų. Paliko sūnų 
ir dukterį, dvi tikras seseris ir 
vieną brolį ir tris pusbrolius. 
Laidotuvės įvyks subatoje, la
pkričio 23 d., 9 vai. ryto, iš na
mų 2318 So. Leavitt st., į Auš
ros Vartų Bažnyčią, iš ten į 
šv. Kazimiero kapines. x

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse. .

I
Legalė rata 3>/2% mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

I
Ant rakandu, piano, vietrą- 
lo8, sankrovom fixturea, va
žiniu, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policiea. 
Skoliname Stockyard’ų, Sa
ros ir dirbtuvės darbinin
kams, Kelžkelio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir U.

i Ateikite į ofisą ir mes via-
i kę smulkmeniškai iiaiikinsl

me. Atdara utarninkaia, ket
vertais ir subatomis iki 8

■ vai. vakare. Panedėliaia, se- 
Iredomis ir pėtnyčlomia iki 

• vai. vakaro.

LOCAL LOAN C0.
TUOS. F. KERWIN. Mrr.

■ 4647 So. Halsted Street
I Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

AR TURITE SKOLININKĄ?
M cm iš/ieSkome ir i&kolek- 

_ tuojame visokias beraštifikas
Mlr skolas nuo nestropių skoli-

ninku iš visų dalių Suvieny- 
SįįH tų Valstijų tiesiai ant nuo-

l šimčių. Nepaisome kur ir
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran- 

W da«i. Musų būdas pasiekia 
skolininkus visur, nes tam 
tikslui turime atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 
įdėdami markę atsakymui 
antrašo :

INTERSTATE LEGAL 
AGENCY, 

3114 S. Halsted St.,

ant sekančio
SERVICE

ChiMto, III.

P. Adomavičienė ir 
A, A. Vasiliauskienė.

Geriausias daiktas 
visame sviete —

Geras Regėjimas
DR. CARTER EXPERTAS pasakys 

jums ar jums reikalingi akiniai, ir 
jeigu jums jų nereikia, jis taipgi 
jums pasakys.

Neapleiskite savo akių kuomet 
AKINIAI jas apsaugos už taip pigią 
kainą kaip $4.00.
Tikro aukso $6, $7, $8, -9, -10, -12

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 S. State st., 2-ras augštas

Valandos 9 iki 7. Nedaliomis 10—12

SVEIKATA
/

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi? Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntinui.

Užsisakydami ir pinigu’s sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

LIBERTY BONDS
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
E1)W. FRANKEL

808 W. 63rd St., 2-ras augštas, arti 
Halsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Ketv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

Sergantjs žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Nereiki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertčs nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas Idilių pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str., Chicago, III.

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ną mašinų shapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ, 
3407-9 So. Morgan st., Chicago, 111.

(Įėjimas iš šalies).

Telephone Yards 5032

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

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

BmIC 133 S. Aahlaad BlvC Chicage 
Telepheae Haymarket 1*44

DR. A. A. R0TH
RUSAS GYDYTOJAS ir CUąRURGAS 

Specialistas Moteriška, Vyrliką, 
Vaiką Ir visą chroniškglifl

Ofisas: 3854 S. Halsted St, Ckleagi 
Telepheae Drover HM

VALANDOS t 10-11 rytoj S—t
7- -K vakare. Nedaliomis 14—1> dton^.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—S ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 it 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

1
 Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SL, Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rylą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlevtlcz
| gBaigus Akušerijos Ko- j

^raflegiją; ilgai praktika- 
ffitvusi Pennsylvanijos

• Whospitalėse ir Phila-; 
■L:,4: A ^Jelphijoj. Pasekmin- , 

patarnauja prie j 
ngimdymo. Duodu rodą 
V^fyisokiose ligose mote- > 

lt £’49l1niK ir merginoms.
So- Halsted Str. , 

LįhSBHHMl (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vilo vak. I F oi
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“Birutė” stato scenoje

‘Malūnininką ir Kaminkrėtį’

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvergas, Lapkr. 21, 1918.
■■■ĮĮĮĮMĮĮhĮĮMBMh II M ,■111 įBarrr. II-—J,

REIKALAUS INJUNC- 
TION‘0.

Public Utilities komisija lošia 
į ranką elevatorių baronams.

Elevatorių kompanijos reika
lavimas išpildytas. Tie ponai 
(Public Utilities Commission). 
kur pora mėnesių atgal leido 
gaso kompanijai pakelti mokes
tį už gasą, dabar padare naują 
malonę elevatorių baronams, 
šiandie elevatorių kompanija 
jau ims po 6c nuo pasažierio.

Naujasai Public Utilities ko
misijos žygis nepaprastai suju
dino gyventojus. Tai juk aiš
kus publikos plėšimas! Toji 
komisija sumyniojo Illinois val
stijos konstituciją, nes sulig jos 
komisija tai daryli neturėjo 
teisės. Toji teisė priklauso mie
sto tarybai, su kuria kompanija 
turi padariusi kontraktą. Ne
jaugi Illinois valstijos legislatu
rą (1917 m.) įsteigė tą komisiją 
tik tam, kad ji butų įrankiu 
kelintai gobšų — lindimui į žmo
nių kišenių...

miesto tarybą.

mų žingsnių, kad neleidus kom
panijai imti po 6c nuo pasažie
rio. Gi valstijos prokuroras 
Mada v Ifovne, viešai užreiškė, •c w
kad jisai kreipsis į teismą ir rei
kalaus indžionkšeno prieš Pub
lic Utilities komisijos pa t va r-

.i ••Bet elevatorių kompanijos 
prezidentas, Britton I. Budd'as, ; 
lyg pasityčiodamas, vakar už-į 

~ i<> prisipažinimas esąs neteisinga imti po 7c nuo pasažierio ir j •’ 1 1 .

ar vėliau jos reikalavimas butų 
išpildytas!

Jisai ir bus išpildytas. At- 

jų plauko žmonės. Darbinin
kai savo atstovų ten neturi. Jų 
reikalo nėra kam ginti. Nes 
iki šiol į tas įstaigas jie rinko 
tik ‘‘gerus žmones” — republi- 
konus ir demokratus.

Dabar jie turi naują lekciją.

PAKLIUVO.

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jusu bondsų pelną į- 
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus.

CARL M. WHITE,
Room 411. 56 W. Washington Street 

iPrakalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Pėtn., Lapkričio-Nov. 22 d., ’18
MILDOS SVETAINĖJE 

32-ra gatvė ir Halsted Str.

Temoje: Kas galės grįžti į Lietuvę.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatai.

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Moc kaus prakalbą. >

Kviečia visus KOMITETAS.

liuvo tūlas James Donaldson. 
Vėliau jisai tapo pripažintas 
kaipo vienas iš dalyvavusių už
puolime ant Niles Center ban
ko, iš kurio kelios savaitės at
gal buvo išnešta apie 10 tūkstan
čių dolerių.

SKERDYKLŲ KARALIAI 
LAUŽO SUTARTĮ.

Nemoka sutartų algų.

Chicagos skerdylų kompani
ja nori sugrąžinti “senąją gerą
ją” tvarką. Virš tūkstantis 
specialių policislų ir sargų va
kar kreipėsi i teisėją Alschulerį 
reikalaudami jo daryti reikia
mos įtekmės j skerdylų karalius. 
Kompanijos verčia juos dirbti 
ipo dvyliką valandų kas dieną ir 
už tai jie negauna nė vieno cen
to sutarlyj pažymėtos sumos 
“viršlaikio sumos.” O ta suma 
siekianti po 16 dolerių savaitėj. 
I'iikstantį kartų po šešioliką 
dolerių — paskaitliuokite, ar 
daug lieka biednoms skerdyklų 
kompanijoms.

POLICIJA KANKINA 
AREšTANTUS.

pasi-

žandarai. jums vienas 
■jo Gucrino 

korte eina tūlo Peter Grusdis’o 
byla. (irusdis turėjo krautuvę

žės menesį krautuve snde- 
Buvo įtarimas, kad tai pa
pais (irusdis. Policija jį

sipažino esant kaltu.

prievarta. Per tris dienas po
liciniai ii kankine, kol galu ga-

tolimesnio
j kotavojimo.

Teisėjas sako, kad panašių 
nusiskundimų jisai gaunąs ir 

daugiau.

PRANEŠIMAS

Bugsėjo 29 d. LMPS 9 kuopa 
surengė vakarą naudai LMPS. 
organo Moterų Balso. Todėl 
šiuo matomė reikalo pranešti 
gerh visuomenei ir minėto va
karo rėmėjams, jogei vakaro
pasėkmės yra sekamos:

Įplaukų buvo .... $259.11
Išlaidų............ .......... 142.63

Tuo budu gryno pelno liko 
$116.48, už kurį varde Moterų 
Balso visiems rėmėjams, lošė
jams ir programų dalyvavusiems 
tariame nuoširdų ačiū.

LMPS. 9 kp. vakaro rengi
mo Komisija.

Operetė su dainomis ir šokiais
VADOVAUJA 

Gerb. Stasys Šimkus

SUB., LAPKR.-NOV. 23, 1918
M. Meldažio Svet., 2244 W. 23rd Place

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

Nors šį veikalą “BIRUTP.” statė scenoje jau 
daug sykių, bet gerbiamai publikai reikalaujant, 
pakartojame jį dar kartą. Ir reikia pasakyti, kad 
šį syk “Birulė” įstengs pastatyti “MALŪNININKĄ 
ir KAMINKRfiTį”, kaip dar nei kartą nebuvo pa
statytas. Nes kaip dainas taip ir lošimą mokina 
musų gerbiamas kompozitorius St. Šimkus ir lo-

šia parinktieji artistai. Taipjau ir pats veikalas 
yra daug kuo pagerintas, panaujintas.

Po lošimui “Birutės” choras sudainuos keletą la
bai gražių, naujų dainų, vadovaujant gerb. St. Šim
kui.

šokiai prie didelės ir geros p. Sarpaliaus orkes- 
Iros. — Atsilankykite! “BIRUTE”.

GERIAU EIS Į KALĖJIMĄ. I LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
i lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 

Marsliallfield departamenti- n3? iV.<ir\,<)i/krt’1 , ros svet., 3001 So. Halsted st. Lekn-
nė'j krautuvėj vakar tapo sučiup- jos bus temoj Politiška Ekonomija.

ypatinga vagilS-nursė. Jos
kišeniuose rasta daug sidabri- atsilankyti. —J. J. Januševičiua.
niu šauksiu ir kitu mažmožiu.1, ~
. ‘ , Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne-Arestuotoji leciaus atsisako pa- sinis susirinkimas įvyks šiandie, la- 
sakvt savo vardo: Aš vely Ekrifti.° 2JJ” Aušros kambariuose,
eisiu į kalėjimą negu užtrauk-Į rėš kviečiama atsilankyt ir naujų at- 
siu negarbę ant savo artimąją 
— pasakė areštuotoji.

Iš MOTERŲ VEIKIMO.

L. M. P. S. III raj. komiteto 
tarimai.

Lapkričio 12 d. buvo I.
P. S. Trečiojo Bajono komiteto 
posėdis. Svarstyta ir nutarta 
sekami dalykai: 

M.

delei siaut tįsios epidemijos pri
siėjo pertraukti, nutarta atnau
jinti. Pradedant lapkričio 24 

riaušių pasekmių.

Trečiojo Bajono koncertą, ku
ris įvyks gruodžio 14 d. Nutar
ta, kad koncerto programas bu
tų kuoįvairiaiksias. Jame da
lyvaus geriausi svetimtaučiu ir 
lietuviu chorai, solistai ir tt.

šiai apie revoliucijos laimėjimą.
3. — Svarstyta aipie Trečiojo 

Bajono maršrutą, kuris jau se
nai buvo nutartas surengti. Ko
mitetus nutaria, kad kalbėtoja 

šiutė, iš rytinių valstijų. Marš
rutas turės būt surengtas bai

gties prie šeimyniško vakarėlio, 

venios.
LMPS III ra j. sekretore,

—L Vasiliauskienė.

BRIDGEPORT

Protestuoja prieš perkėlimą 
policijos stoties nuo 35 gat.

Policijos vyriausybe nutarė 

mu labai nepatenkinti visi Brid- 

piclinkčj niekuomet nestokuoda- 
vo visokios rųšics palaidunų- 
piktadarią. Gi perkėlus poli
cijos stotį jų skaičius turės pa
didėti.

Delei to šiandie rengiama di
delis prosteto susirinkimas Mil
dos svetainėj. Bus reikalauja
ma, kad pirmenysjs nutarimas 
butų atmainytas, ‘t. y. kad poli
cijos stotis pasiliktų senojoj 

rinkimas prasidės 8 vai. vaka
re. —Rep. 

Pranešimai

Brighton Park. — Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteiką, 3952 So. Rockvvell st., 
ir pas S. Chpukiną, 4001 Brighton 
Place.

sivesti. Turime aptarti daug svar- 
Į bių reikalų. — E. Kučinskienė

, Roseland, III. — TMD. 142 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, la
pkričio 24 d., 2 valandą po pietų, 
Aušros kambariuose, 10900 Michi
gan avė. Visi draugai malonėkite 
ateiti, nes yra labai svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. —P. Kisielius.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. eks
tra ir mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, lapkričio 24 d., 10 valan
dą iš ryto, paprastoj svetainėj. Dra
ugai, malonėkite susirinkti paskir
tu laiku. Yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui centro valdybos bal
savimas. —Organizatorius

Liet. Laisv. Feder. rengia prakal
bas pčtnyčioj, lapkričio 22 d., Mildos 
svet. (ant Bridgeporto-. Tema: Kas Malęs Mi ižli i Lietuva. Komitetas

Roseland. — Nedėlioj, lapkr. 24 
<1., LMPS. 25 kp. rengia didelį pra
mogų vakarą K. of P. svetainėj 
(11037 Michigan avė.) Scenoj stato
ma veikalas “Kunigas Macochas”. 
Visi kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

“Pirmyn” choro repeticija “Musų 
laimėjimas”, įvyks lapkričio 22 d., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia avė. 
Lošėjai ir dainininkai pasistengkitc 
būti visi laiku 7:30 vakare. Rengėjai.

Kenosha, Wis. — LDLD, susirin
kimas įvyks lapkričio 24 d., Socia
listų svetainėj, 321 Prior avė. Na
riai, visi būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti. 
Reto randas tūlų narių knygos už 
1918 m. Malonėkite atsiimti. Atsives- 
kit ir naujų narių. —Pirm. J. M.

TMD. 22 kp. susirinkimas bus lap
kričio 24 d., 1 vai. po pietų, Fellow- 
ship svet., 831 W. 33 Place. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reika
lų. Nepamirškite atsivesti savo dra
ugų bei pažįstamų į šį susirinkimą.

—Valdyba.

Kenosha, Wis. — LBBS. susirinki
mas bus ateinančios subatos vaka
rą, lapkr. 23 d., Schlets salėje. Dra
ugai, visi atsilankykite, nes yra du 
mirę draugai, už katruos turėsite 
užsimokėti. —Seki’. Felix Bartkus.

Cicero, III. — LMPSA. 43 kp. ex- 
tra susirinkimas įvyks pėtnyčioj, la
pkričio 22 d., 7:30 vai. vakare, Jankai 
cio svet., 4837 14th St. Visos narės 
malonėkite laiku susirinkti ir naujų 
narių atsivesti. —Rast. A. Dočkienė.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. su
sirinkimas įvyks lapkričio 24 d., 1: 
30 vai. po pietų, Moose Club svet.,1 
ant Mullberry str. Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių dalykų. Naujai no
rintieji prisirašyti ateikite.

—Rast. A. Meldažis.

L.S.S. VIII Rajono Draugams: — 
Man persikėlus į naują vietą, visais 
LSS. VIII rajono reikalais kreipki
tės sekamu adresu: 14!) So. 191h 
Avė., Maywood, III. J. Jurgaitis,

LSS. VIII rajono Sekr.

j LDLD 19 kuopa rengia koncertą 
ir balių Padėkos Dienoje, Mildos 

'svetainėje. Meldžiame visus lietu
vius atsilankyti . —Komitetas.

Brighton Park. — LSS 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus lapkri
čio 21 d., ketverge, 7:30 vai. vaka
re, A. Maženio svet., 3834 S. Kedzie 
avė. Yra daug svarbių reikalų Drau
gai malonėkite būti visi laiku. Atsi
veskite naujų narių prirašyti.

—J. Gustaitis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau pusseserės, Onos Sam- 

soniutės, paeina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto*ir parapijos, kaimo 
Kamšų; yra ženota, bet jos vyro 
pavardės nežinau. Jeigu kas žinote 
arba ji pati, meldžiu atsišaukti laiš
ku šiuo adresu:

Jonas, Sonnas, 
1739 S. Halsted st., Chicago

Pajieškau brolio Vladislavo Daus- 
korto, Kauno gub., Telšių pav., Var
nų parap. Keli metai atgal gyveno 
Kensington, III. Vėliau, girdėjau, 
kad yra užmuštas mainose. Kas ži
note, busiu labai dėkingas, kad pra
neši! šitokiu adresu:-

Stan. Dauskorta,
2141 W. 23rd Place, Chicago, III. stiems darbams.

ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI

pė
Pajieškau savo pačios Onos 

inulevičienčs, geltonų plaukų, 5 
dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
karpa, kuri mane paliko su dviem 
vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir 
pasitarti, ir tuokart bus geriau gy
venti. 
$10.00

Kas pirmas praneš, duosiu 
dovanų.

Andrius Tamufcvičia,
937 W. 35 Place, Chicago, III.

Pajieškau savo tikro dėdės Ado
mo I Javkevičiaus, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Semeliškių valsč., Ven- 
zulų kaimo. Jis pats, arba jo mo
teris ar kas kitas, kas žinote, mel
džiu atsiliepti šiuo adresu:

Emilija Davkevičiukė-Savickienė, 
7!) Gemens Avė., Hamtremeck, Mich.

Pajieškau savo brolioNikodeino ir 
Petro Briedelių, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krekienavos parapios, 
didelių sodžiaus. Meldžiu jų pačių 
ar kas juos žino pranešti.

Jurgis Priedelis, 
Winchestcr, Wis.

Pajieškau A. Semijono; gyveno a- 
pielinkėje 33-čios ir Union avė., 
Chicago, III. Atsišaukite greitai arba 
kas žinote praneškite šiuo adresu:

Emilija Semijonaitė ir 
Jonas Jonušas,

6034 So. Kenwood avė., Chicago, III.

Aš, Juozapas Borža, paeinantis iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pakruo- 
jaus parap., Palečių sodos, atvažia
vau iš kilo miesto i Chicago ir no
rėčiau susižinoti su Aleksandru Juo
zapavičių, pusbroliu, ir kitais savo 
draugais. Rašykite šiuo adresu:

Juozapas Borža, 
173!) So. Halsted st., Chicago

Pajieškau švogerio Vincento Ma
čiūno, pirma gyveno Hoopstovvn, 
III. Paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pav.; vienas pirštas dešinės ra
nkos nukirstas. Meldžiu atsišaukti.

Petras Kuras,
P. O. Box 581, Melrose Park, III.

Pajieškau draugo Povilo Žalinke- 
vičiaus, kaimo Zizonių, Vabalninku 
par., Panevėžio pav., Kauno gub. • 
10 metų kaip Amerikoj. Jis pats ar 
kas žinot jį meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo.

Fabijonas Slriška, 
4255 So. Richmond st., Chicago

Pajieškau Jono Turskio, Kauno 
gub., Rietavos parap., Spraudės so
dos; gyveno Ncw Yorke, turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas ji žinote praneškite. Meldžiu at
sišaukti ir kitų rietaviškių ar andri-

Antanas Doskin, 
si., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus ant 18-tos gat

vės, tarp String St., ir Halsted st. 
Kas rado, meldžiu sugrąžinti.

St. Vilikis, 
1806 W. 4G st., Chicaga

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

vienam vaikinui puikioj vietoj. Šil
tas, su valgiu arba be valgio, prie 
mažos šeimynos. Telefonas. Atsi
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vakare.

A. Domile,
2956 Poplar Avė., 1-mas blokas į va
karus nuo Halsted. Tel. Yards 3111.

REIKIA DARBININKU
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios rųšies darbininku — t fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai-J 
kų, kaip amatininkų, taip papra-

1 REIK1ADARBININKU
REIKALINGA ledų traukėjų ir 

darbininkų į ledų svirnus, 42^c. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st., and Normai avė., Chicago

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Jron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

REIKALINGA langų plovėjų . 
Chicago Window Cleaning Co., 

62 W. \Vashinglon St., Chicago, III.

REIKIA 2 gerų vyrų, žinančių 
kaip tvarkyti senas gumas ir šynas 
dėl pertaisymo. Vieno gero vyro 
dėl varymo eleklikos preso. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

Akron Rubber and Tire Corp. 
1534 S. Halsted St., Chicago.

RIHKAL1NGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mėgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. R. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, III.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 669 
W. Third St.. Dixon, iii. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON, l)ixon, 111.

REIKALINGA lietuvė mergina.— 
Turi būt virš 16 metų amižaus, dirbti 
j Dry Goods kraųlvę. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Geistina 
gyvenanti pietų pusėj.
2875 Archer Avė. , Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris. Gera al
ga. Pastovus darbas. Turi kalbėti 
nors kiek angliškai. L LYON, 
1731 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS janitorius už pa- 
gelbininką. Geras pastovus darbas. 
$50 mėnesyje ir užlaikymas. Atsi
šaukite greitai.

Frank Šokis,
3558 Douglas Bld., Chicago

REIKALAUJAME keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerą biznį. Atsišaukite tuo
jau ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
313 S. Dearborn st., Room 1200— 
Chicago.

REI KALINGA darbininkų prie 
“machine sander”. Atsišaukite į

S. Karpen and Eros., 
22nd ir Union avė., Chicago

REIKALINGAS barberys mokan
tis kalbėti lietuviškai ir lenkiškai. 
Atsišaukite greitai. Mokestis nuo 
$18 iki $20 į savaitę.
4400 S. Hermitage avė Chicago

PAJIEŠKAU apreiterio prie mote
riškų kautų. Gera mokestis. Lie
tuviška šapa. Perskaitę šį pajieško- 
jinią 
rbo.

tuojaus atvažiuokite prie da-
A. Račiūnas, 

Ogden avė., arti Madison st., 
ant antrų lubų.

1575

REIKIA teamsterio tuojaus j 
Scrap Iron.

SEIMBERG and KOHN CO.,
38 La fili n st Chicago

REIKIA moterų rišti senus sku
durus.

Peoples Junk Shop, 
5835 Loomis st., Chicago st.

REIKALINGI 1 arba 5 vyrai prie 
ardymo ir taisymo automobilių.

Warshawsky, 
1815 S. State St., Chicago

REIKIA merginos prie namų dar
bo; gera užmokestis; nėra vaikų. 
2300 Oakley Blvd., prie Chicago Avė.

D R. T()W.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė geroje vietoje. Biznis išdirbtas 
gerai per keletą metų. Viskas gerai 
ištaisyta. M. R.,
732 W. 19th Str.. Chicago.

PARSIDUODA barber shop, 3 
krėslai, biznis išdirbtas per 7 me
tus. Gera vieta, prie kampo Hermi- 
tage avė ir 44 st.
4-100 So. Hermitage avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai “barbcr 
shop.” 2 krėslai, su gyveninio kam
bariais.
2902 S. Union avė Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbta per daug 
metų. P ! “
vininkas serga. 
3312 So. Halsted st

Priežastis pardavimo — sa- 
Atsišaukite greitai. 

Chicago

RAKANDAI
RETA PROGA! Priversti parduot 

už pusdykę: puikius 5-kių kamba
rių apartmento daiktus, $150.00; par- 
Jor setas, tikros skaros, $25; dailus 
dining room setas ir bed room se
tas, taipgi $850 player piano tiktai 
$225.00 ir $200. Victrola su brangiais 
rekordais už $55.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
naudota tiktai 3 mėnesius. Ateikite 
tuojaus.

Rezidencija 1926 So. Kedzie avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA dėl apmokėjimo 

storage rendos sekantieji daiktui: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokėsiu, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėljomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

NVESTERN STORAGE HOl’SE, 
2810 W. Harrison si., Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskj vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

NAMALŽEMĖ
NAMAI IR FARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie st., Chicago 

Room 336.

PARDAVIMUI 2 namai ir kam
piniai lotai, su garage. Bargenas. 
Prieš mažą parką. 2032-34 So. May 
St., Chicago, III.

AUKSAS PO KOJŲ
Pigiau už cukrų parduosiu dide

lę t’armą, 180 akerių, geriausios fa
nuos, puikiausios žemės, apie 100 
akerių mišku, o 80 akerių dirbamos. 
Auga viskas — rugiai, dobilai, kvie
čiai, o ypač auga komai ir tabakas. 
Pro farmą bėga 2 šaltiniai upeliai. 
Yra šluba gyvenimui ir staldai. Yra 
3 arkliai, 5 karvės, 6 kiaulės, vištų 
ir kalakutų; yra bulvių ir apie 200 
kenytų truktų, žodžiu, sėsk už sta
lo ir valgyk. Fanna randasi tarp 
2 didelių miestu — Washingtono ir 
Baltimorės. Gelžkelis bėga pro far
mą, ir viena pusė mylios iki sto
ties ir krautuvės; į AVashingtoną tė
ra lik 33 mylios. Prie to yra visi pa
kinkiai ir padargai dirbimui fai
luos. Parduosiu labai pigiai tą vis
ką — už '$(5500.00. Pusę įmokėti. Ar
ba mainau i namą ar bizni kokj kas 
turite bent kuriame Amerikos mies
te. Parduodu dėlto taip pigiai, kad 
mano Sesuo ir jos vyras numirė nuo 
tos “flu” ligos. Nėra kam gyvuliai 
prižiūrėti, kalakutai bliauna, ėsti no
ri. Noriu kuogreičiausiai parduoti 
ar išmainyti. Kam atsibodo šapoj po 
bosų jungu dirbti, pirkite šią farmą 
ir patįs bukite bosu. Kas pirks, gel- 
žkelio lėšas apmokėsiu. Atsišaukite 
šiuo adresu:

S. Valys, 
130 \Vooster Avė., Akron, Ohio

PARDAVIMUI elegantiškas 2 aug- 
šlų namas, paskirstytas j tris flalus, 
maudynė, gasas, toiletas, plieno lu
bos virtuvėje, plieno stogas, alley 
kampas, gera šviesa iš visų pusių, 
dabartinė remia $33.00 į mėnesį.— 
Kaina nupiginta iki $2800.00, dalis 
cash, likusius išmokėjimais. Parnell 
avė., arti 31-mos gat.,

Ignatius Chap and Co.
31-ma and \Vallace St., Vieninteliai 
agentai.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų flatų medinis namas po še

šis kambarius. Rendos neša $26 į 
mėnesį. Parduodamas labai pigiai. 
Kas norite pirkti ,kreipkitės šiuo 
antrašu ant antro augšto, dieną ar
ba vakarais. 3543 So. Union avė., 
Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE^ DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea «i 
|10. Phone Seeley 1643

8ABA PATEK, HrmialnU

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi- be madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Salio gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




