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Kolčako valdžia bėga 
iš Omsko

True transiation filed with the post-1 
mastei* i»l Chicago, III. Nov. 11, 1919j 
us reųuired by the act of Oct. (>, 1917
LIEPIA VOKIETIJAI SUSTOTI
SIUNTOS GINKLUS RUSIJON.

PARYŽIUS, lapkr. 10. — Vy
riausios (tarybos rytmeniame po
sėdyje šiandie svarstyta Vokie
tijos siuntimas ginklų Rusijon.

Anglija bando pasigriebti Pabal 
, tijos pirklybą

Lietuva nenori Lenkijos Pabaltijos Są-goje
True translntion filed wiih the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 11, 1919 
r*, reųuired by the act of Oct. 6,1917
BQLŠEVIKAI PAĖMĖ MIESTE

LI ARTI KIJEVO.

Kolčakas bėga ii Omsko.

LONDONAS, lapkr. 10. Ru
sijos bolševikų bevieliais prane
šimas sako, kad sovietų karei
viai užėmė miestelį Fastov, ar-

ir paskui re eksportuoja Estoni- 
jon.

Dideli progumai bizniui.
Anglijos pirkliai tuo priren

gia ir laiko gerus marketus 
lijos tavorams. kurie užims 
ilą Amerikos tavorų, kada 
glija pati jų turės. Estonija
šalis didelių gamtinių turtų ir 
jeigu Amerikos eksportuotojai 
įstrigtų su ja tiesioginius ryšius, 
padarytų gerą biznį. Tas taipgi 
reikštų Amerikos tavorus dėl

Amerikos laivų.

An- 
vie- 
An- 
vra

(Fastov yra už 45 mylių į 
pietvakaris nuo Kijevo. Jo pa
ėmimas parodo, kad bolševikai 
eina ant Kijevo abejomis Dnie
pro upes pusėmis).

Omsko valdžia bėga į Irkutską.
VLADIVOSTOKAS, lapkžr. 3. 

— Japonų presos biuras gavo o-

klybinių įstaigų kad Anglija tu
ri įsigauti į gerą marketą pačioj 
pradžioj, net vartodama keno 
nors kito tavorus tai padaryti”, 
sako vietos Amerikos pirklybos 
butas.

Talkininkų kurinei komisijai 
Berline pasiųsta instrukcijos pra 
nešti Vokietijai, kad toks gabe
nimas ginklų turi būti sustab
dytas. Vokiečiai 'tvirtina, kad 
ginklai skiriami gen. Denikinui, 
bet abelna nuomonė taikos kon
ferencijos rateliuose yra kad 

tie ginklai yra skiriami pulk. A- 
valov-Bermondt, vadovui insur- 
gentiškų vokiečių ir rusų spėkų 
arti Rygos.

kos sąlygomis, talkininkai turi 
teisės uždrausti Vokietijai gaben

True transiation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III. Nov. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Leis Mackensenui grįžti Vokie

tijon.

Bergen 
nepriimta 

kongresai!

Lietuvos socialdemo
kratų telegrama delei 

Haase’s sužeidimo.

ATSTOVŲ BUTAS NUTARĖ 
JO NEPRILEISTI

Bergeris savo kalboje nieko ne- 
atsiima ir nieko neatsižada.

daromi skubus prisirengimai 
perkelti admirolo Kolčako val
džią iš Omsko į Irkutską. Daug 
valdyžios įstaigų jau yra kelyje 
į tą* miestą.
Bolševikų besi veržimas susilp

nėjo.
OMŠK, lapkr. L Bolševikų 

besi veržimas pasidarė kiek lė
tesnis palei Tiumen geležinkelį 
ir Siberijos pirmoji armija kul
kas laikosi ant Etc upės, nuo M u 
lišinskoje šiaurėje iki Gališma- 
noUi-Kozakova-Dubenk ino-Pe- 

tropavlovsk fronto.

frue IransbiHnn filed w»th the po«d- 
tnaster at Chįcago, III. Nov. 11, 1919 
is r*ųaired by the act of Oct. 6,1917
LIETUVIAI NENORI LENKI

JOS PABALTIJOS SĄJUNGOJE

PARYŽIUS, alpkr. 10. — Vy
riausioji taryba šiandie leido 
sugrįsti į Vokietija field marša
lui von Mackensen, kuris vado
vavo vokiečiu armijomis Rusi
jos ir Rumunijos frontuose ir 
dabar yra Salonikuose, į kur jį iš 
vežė fi/mcuzai, kada jį karei 
pasibaigus suėmė Vengrijoje. 
Leista jam sugrįsti atsižvelgiant 
į jo amžių (jam 70 m ) ir men-

Pabaltijos sąjungos susftvėri- 
mas priklausys nuo Lenkijos 

klausimo išrišimo.

True transiation filed w’th tbe post- 
master at Chicago, ll|. Nov. 11, 1919 

reųuired by the act of Oct. <». 1917
BULGARAI BĖGA NUO 

TEISMO.

True transiation filed with the post- 
niuster at Chicago, III. Nov. 11, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLUOS PIRKLIAI STEN

GIASI PASIGRIEBTI PABAL-
TIJOS PIRKLYBĄ.

Net Amerikos daigtai yra varto
jami. Anglijos valdžia duoda 

duoda pagelbą.

COPENHAGEN. lapkr. 9. — 
Ukrainos pasiuntinys Helsing- 
forse užreiškė, kad Estonija, 
Latvija, Baltgudijos respublika 
ir Ukraina labai nori sudaryti 
Pabaltijos šalių sąjungų, bet kul
kas pienas randa niekučių keb
lumų. Svarstymas klausimo jau 
prasidėjo, bet tik pradiniame 
pobūdyje. Klausimus Lenkijos 
daro daugiausia keblumų. Esto
nija ir Latvija nori, kad Lenki
ja prisidėtų prie sąjungos, bet 
kitos valstybės užreiškė kad tai 
negalima, kadangi dar nėra nu
statyta Lenkijos rubežių.

Buvęs caras važiuos Šveicarijon, 
jei bus reikalaujama jo išdavi

mo.

frue transiation filed with the pnst- 
tnaster at Chicago, III. Nov. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. b, 1917

Krata Pabaltijos verbavimo 
ofisuose Berline.

GENOA, lapkr. 10. — Arešta- 
vtnas Bulgarijoj daugelio žmo
nių, kaltinamų už nusidėjimus 
karėje, iššaukė vietos laikraš
čiuose daug pa^kibų, kad gal
būt bus sunkų išgauti daugelį 
tu,, kurie yra nužymėti, bet kurie 
gyvena Šveicarijoje. Tarp jų y- 
ra penki atstovai ir vienas mi- 
nisteris.

Čia pranešama, kad buvusis 
caras Ferdinandas, kuris yra 
Muniche, yra pasirengęs važiuo
ti Šveicarijon, jei jo išdavimo 
bus pareikalauta.

į ten

vald-

LONDONAS, lapkr. 10. — Pa
sak Amerikos pirklybos buto 

Izmdone, Anglijos interesai sten, 
giasi pasikriebti pirklybą Pabal
ti jos šalyse, net pirkdami Ame
rikos tavorus, kad juos 
pasiuntus.

Paskelbimas Anglijos
žios pienų, gvarantuojančių kre
ditą eksportams į Pabaltijos ša
lis, pagimdė daug svarbių is/tai- 
gų, kurių veikimą tečiaus truk
do mūšiai su vokiečiais Rygos 
apygardoje.

Vadina raktu į Rusiją.
Pranešimuose Anglijos pirk-

BERLINAS, alpkr. 9. -— Dvie
juose kareivių verbavimo Pabal
imai ofisuose Berline buvo pada
rytos kratos. Viename jų buvo 
rasta gen. von der Goltz sūnūs, 
kuris tapo areštuotas. Pas jį 

rasta dokumentai, pažymėti sla
ptais ir konfidencialiais, kuriuo
se paduodama vardai įvairių 
Žmonių užrubežinių reikalų mi
nisterijoj kurie ten veikia dėl 
Pabaltijos reikalo.

True transiation filed wlth the post- 
niaslei* at Chicago, III. Nov. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
NEBUS DABAR JOKIŲ TARY

BŲ SU BOLŠEVIKAIS. 
Sako Bonar Law.

LONDONAS lapkr. 10. — Vai 
džios vadovas atstovų bute šian
die užreiškė, kad Anglija neturi 
mierio pradėti taikos tarybas su 
Leninu ir Trockiu kol atstovų 
butas negaus progos apsvarsty
ti tą dalyką.

WASH1NGTON, lapkr. 10. — 
Victor Berger, socialistas, kuris 
tapo išrinktas į atstovų butą iš 
Mjhvaukee distrikto, šiandie ta
po pašalintas iš kongreso, ( 

šiandie atstovų butas svarelė 
klausimą priėmimo Victoro Ber 
gėrio į butą ir suteikimą jam ten 
vietos; Pirmiausia skaityta ra
portas komiteto kuris tyrinėjo tą 
dalyką ir kuris pripažino, kad 
vienatiniu dalyku yra amerika- 
nizmas (t.y. patriotizmas), nes 
šiaip Bergeris yra teisėtai išrink
tas ir jam įstatymiškai vietos 
negalima nesuteikti, bet kartu 
rekomendavo visgi, kad Berge
ris nebūtų priimtas, kadangi jis 
nėra ganėtinai patriotingas ir 
kad ‘“nuomone komiteto, butas 
tikisi to (pašalinimo), žmones, 
kurie kariavo už savo šalį, tiki- 
si to, ir visa šalis tikisi to.”

Po to kalbėjo pats Victor Ber
geris. Jis kritikavo niekurius vai 
džios žingsnius ir pasakė, kad 
jis nieko, ką jis rašė ir ką kal
bėjo, negali atsiimti ir nieko ne
atsižada ir tik dar sykį tai ga
li patvirtinti. Jeigu jum reikėtų 
tai dar sykį pasakyti, ką jis sa- 
l^ė pirmiau, tai jis lygiai tą patį 
atkartotų, tik dar smarkiau, nes 
visa ką jis sakė, pasitvirtino po 
mūšių paliaubom. Jis kritikavo 
teismo nuosprehdį, kure pasmer 
kė jį ir kitus keturis socialistus 
po 20 metų kalėjiman. Jis sakė, 
kad teisėjai buvo parinkti val
džios, nes kiekvienas jų buvo 
pirmiau patvirtintas neoficialių 
šnipų — American Protective 
League.

Užbaigus Bergeriui kalbėti, 
tuojaus eita prie balsavimo ir 
309 balsais prieš vieną nutarta 
jo nepriimti atstovų butan, į ku
rį jį išrinko pilnateisiai piliečiai. 
Buvo taipgi įnešta išbraukti iš 
rekordų jo kalbą, bet tas 173 bal
sais prieš 122 tapo atmesta.

Vietą Bergerio pripažinta ne
užimta, kadangi demokratų kan
didatas negavo rėkiamo pervir
šio balsų. Todėl paliepta pirmi
ninkui pranešti apie tai Wiscon- 
sino gubernatoriui, kad jis ga
lėtų paskirti specialius rinkimus

Vokietijos Nepriklausomųjų 
Socialdemokratų partija aptu
rėjo šitokį laišką iš Kauno:

‘‘Su giliu skausmu Lietuvos 
Socialdemokratų partija išgirdo 
žinią apie niekingą užpuolimą 
ant draugo Haase’s, kuomet ji
sai ėjo į Šalies Seimą užprotes- 
prieš junkerių gaujos priespau
dos ir avanturų politiką Lietu
voje ir Latvijoje. Lietuvos dar
bininkai dar atsimena, kaip drg. 
•Hanse neatlaidžiai ir sunkiai ko
vojo prie jimkerišką Lietuvos o- 
kupaciją, ir turi vilties, kad ji
sai greitai vėl stos į eiles kovoto
jų už darbininkų klesos laisvę 
ir teises, idant kaip iki šiol lai
kius augštai tarptautinio socia
lizmo vėliavą.

Kaunas, spalio 14 d., 1919 m.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Centro Komiteto vardu 
A. Janulaitis V. Požėla.

(Pereitą suimtą, deja, atėjo ži
nia, kad drg. liūgo Hanse numi
rė nuo žaizdų, kurias padarė už
puoliko šūviai. Red.)

True tiar.slntion filed with the 
'naM‘'r ai Chicago, III. Nov. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 191

8,367 PORTUGALIJOS KAREI
VIŲ ŽUVO KARĖJE.

PARYŽIUS, lapkr. 10. - Por
tugalijos legacija išleido praneši 
mą, kad 8,367 Portugalijos ka
reiviai tapo užmušti iš 200,000. 
kurie kariavo karėje. 4180 ka
reivių prapuolė. 200,000 sumo
bilizuotų kareivių yra 4 nuoš. 
visų Portugalijos gyventojų.

2,500 areštuoti New Yorke
NEW YORK, lapkr. 9 — Nuo 

prasidėjimo medžioklės ant “rau 
donųjų” ikišiol areštuota jau 

2,500 žmonių, jų, tarpe Benja- 
min Gitlow ir James Larkin. To
nai literatūros tapo konfiskuot 
ir daug Šiaip popierų paimta. Ši 
tie areštai esanti tik pradžia dar 
skaitlingesnių areštų ir visur l o
sianti suorganizuota “minutes 
žmonių” organizacija kovai 
radikalizmu.

su

Užpuolė ant susirinkimo.
SAN FRANCISCO, lapkr. 9.- 

Burys buvusių kareivių šiandie 
užpuolė einančius iš susirinki
mo, kuriame kalbėjo Robert 
Minor, žmonės ir pradėjo juo* 
mušti. Daug žmonių sumušta 
tapjau du buvę kareiviai, naria’ 
American Legion, sužeisti. Po 
licija nelietė užpuolikų, bet km 
tik galėjo, areštavo užpultuosiu 
žmones.

GOVEDOS NUŽUDĖ 68 ŽMO
NES.

Valdžia vėl grasina 
angliakasiams

Am. Darbo Federacija remia 
streiką

VALDŽIA VĖL GRĄSINA 
STREIKUOJANTIEMS 

ANGLIAKASIAMS.

AMERIKOS DARBO FEDERA
CIJA REMIA ANGLIAKASIŲ 

STREIKĄ.

ANGLIAKASIAI TURI GRISTI 
I DARBĄ

Turį pildyti paliepimą užbaigti 
streiką, sako PJalmer

WASHINGT()N, lapkr. 10. - 
Valdžia vėl grasina angliaka
siams. šiandie generalis proku
roras Palmer paskelbė, kad an 
gliakaisnai turi klausyti* teismo 
paliepimo užbaigti streiką iki 
utarninko vidurnakčiui, nes or
ganizuoti darbininki nėra nugš- 
tesni už šalies įstatymus ir turi 
juos pildyti, o angliakaisai su
streikuodami esą peržengę fe- 
deralius įsltatymus. Ir įstatymai

girdi,, anglia'kaisių streikas ne- 
bus atšauktas preš utarninko 
vidurnaktį, valdžia padarysian
ti žingsnių parodymui, kad ji y- 
ra didesnė, negu organizuota 
lalis piliečių.

Tuo Palmeris kartu atsakė ir 
\meriko^ Darbo Federacijai, ku

Pildomoji Taryba nutarė viso
mis jiegomis remti anglaka- 
sius. Kviečia visus žmones 
juos remti.

WASHINGT()X, lapkr. 10. — 
Amerikos Darbo Federacija re- 
imia streikuojančius angliaka

sius ir kuosmarkiausiai prieši
nasi valdžios ir teismų, žing
sniams, kad sulaužius tą streiką. 
Ji apibudina teismų išduotuo
sius injunetionus ir paliepimus 
grįžti angliakasiams į darbą, 
kaipo “taip autokratiškus, kad 
net protas svaigsta”.

Po* pildomosios tarybos posė
džio šiandie tapo išleistas prane
šimas, kuriame prižadama ang
liakasiams pilną organizuotų 
darbininkų paramą ir atsišauki
mas į šalies piliečius, kviečian
tis paremti “dalyvaujančius 
šoje svarbioje kovoje žmones”. 
Pranešimas pasmerkia teisino iš 
duotąjį paliepimą atšaukti strei
ką, kaipo sulaužymą angliaka
sių teisių ir reikalauja, kad tas 
patepimas butų atšauktas.

narnos kaij>o raktas j Rusiją, tei
kiančios galimybę niekad pir
miau nesvajotų pirklybinių gali
mybių. Nurodoma, kad apie 40 
nuoš. Rusijos eksportų pereina 
per Latvijos uostus ir kad impor 
tai 1913 m. buvo didesni, negu 
Serbijos, Čemogorijos, Bulgari
jos ir Graikijos kartu 1911 m.

Trįs dideli I^atvijos uostai. Ry 
ga, Liepojus ir Vindava vadi
nami gamtinėmis galūnėmis ke
lio rytinėj Eeuropoj ir Azijoj ir 
todėl yra didelės svarbos pirkly- 
biniais uostais. Estonija, pavyz
džiui, pardavė eksportuojamą 
perviršį medžių per sekamus 18 
mėnesių Anglijai, kad gavus rei
kmenų, kūritfbs Anglija daugiau 
šia importuoja iš Suv. Valstijų

HAASES UŽMUŠĖJAS PRIPA
ŽINTAS BEPROČIU.

i

BERLINAS, lapkr. 8. — Pa
sak Zeitung am Mitftig, aus

tras Johan Voas, kuris nušovė 
Nepriklausomosios Socialistų 
partijos pirmininką Hugo Han
se tapęs pripažintu bepročiu ir 
busiąs be teisino pasiųstas į be
protnamį.

True transiation filed with the post- 
inaslvr at Chicago, III. Nov. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PADEREWSKIO VALDŽIA AR

TI PUOLIMO.
PARYŽIUS lapkr. 10. — Kal

bama, kad Ignac Padetewski, 
kaipo premieras neilgai trukus 
turės pulti. Taikos konfeernei- 
jai pranešta kad Padere!\Vskio 
vietą konferencijoje užims Sta-1 
sys Patek. Priešastį Itam paduo
dama “ligą”.

NEW YORK. — Per pereitus 
10 mėnesių govčdos įvairiose 
Amerikos vietose užmušė 63 
žmones. Užmušta 59 negrai, ku
rių 11 sudeginta, 2 amerikiečiai 
ir du meksikiečiai.

358 SUVAŽINĖTI AUTOMOBI
LIŲ.

Ghicagoje nuo sausio pirmos 
dienos iki vakar dienai automo
biliai gatvėse užmušė 359 žmo
nes.

7 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

HARRISBURG, III. lapkr. S.— 
7 žmonės prigėrė ir 4 Išsigelbė
jo, apvirtus gasolininiai valčiai 
arti Memphisk .Tie Huvb išpltrukf 
medžioti.

Spaustuvių darbininkų streikas 
Paryžiuje.

PARYŽIUS, lapkr. 10. —, Pa
ryžiaus laikraščių linotypistai Ir 
raidžių rinkėjai Šiandie nutarė 
sustreikuoti. Delei to ryto laik-1 
raŠčiaL išSnta gal sbrialiStV., 
neišeis. » j

ŠIANDIE
Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas rengia 
dideles prakalbas, Mildos 
svetainėje. Kalbės Naujie
nų redaktorius, d. P. Gri
gaitis, tema: Streikas plie* 
no industrijoj. Pradžia.^80 
vai. Vakare.

Išbraukė uždraudimą geležinke
liečiams streikuoti.

WASHINGTONAS, lap. 8. — 
Atstovų buto tarpvalstijinės pir
klybos komitetas, pagalios, nu
tarė išbraukti biliuje apie gele
žinkeliečių priedą, kuris už
draustų geležinkelių darbinin
kams streikuoti. Prieš tą priedą 
smarkiai visi organizuoti protes 
tavo darfrininkai..

įteikė angliakasių vadovams 
injunetionus.

INDIANAPOLIS, lapkr. 10 — 
Mandie valdžia įteikė teisėjo An 
lerson išduotą injunetioną 33 
lariams generalio United Mine 
Workers Komiteto, kuris veda 
mgliakasių streiką. Niekuriems 
□arams tas injunetion buvo į- 
'eiktas pirmiau, bet šių narių 
□egalima buvo pasiekti, kadan
gi jie gyvena kitose valstijose. 
Dabar jie suvažiavo į Komiteto 
konferenciją ir ten jiems tas in- 
iunetion ir tapo įlenktas. Tokiu 
budu injunetion dabar yra įteik
tas visų distriktų streiko vado
vams ir jie taj»o tuo injunetionu 
Tg surišti.
Angliakasių komitetas dar nie

ko nenutarė.
INDIANAPOLIS, lapkr. 10.— 

šiandie angliakaisų viršininkai 
’aikė labai svarbią konferenciją, 
kurioj dalyvauja viso 101 žmo
gus— centralinė valdyba, pildo
masis komitetas, algų komitetas 
r distriktų viršininkai, 
tvarstoma apie įteisino paliepi- 
ną atšaukti angliakasių streiką 
k i utarninko vidurnakčiui: ar 
šklausyti to paliepimo, ar ne
paisyti teismo ir toliau tęs^li strei

Tas klausimas buvo svarstytas 
visą dieną, bet iki vakarui nie
ko nebuvo nutarta. Tečiaus kaip 
pasidalina nuomones, nežinia, 
kadangi konferencija laikoma

Deportuos 253 
žmones

Vėliau dar daugiau busią
DEPORTUOTA.

Jevyni chicagiečiai nužymėti de- 
, portavimui.

WASHINGTON, lapkr. 10. — 
Justicijos departamentas pas

kelbė, kad iki šiandie vidurdie
niui viso suimta 253 žmonės, 
medžioklėje ant “raudonųjų”. 
Tie visi areštuotieji busią depor
tuoti. Nors toje medžioklėje 

buvo suimta tūkstančiai žmo
nių, bet kiti busią paliuosuoti ir 
tik tie tikrai tapo areštuoti, ku
riuos galima deportuoti.

Nužymėtieji deportavimui ta
po areštuoti sekamuose miestuo
se:

Joje Newark, N.J. areštuota 
Baltiihore........

Clevealnd.....................
Buffalo.........................
Hartford, Conn.............
Hartfofrd, Conn............
Chicago ..................... .
Detroit .........................
Akron, Ohio ...’............
Monessen, Pa ..............

Universal, Pa

31
10
17
14

9

Nuteisė du rusus.
WASHINGTON, lapkr. 10.'- 

Vyriausias teismas patvirtino 
Nqw Yorko federalio teismo 
nuosprendį, nu'teisusį Jacob Ab- 
rams ir kitą Rusijos pilietį už 
peržengimą špionažo įstatymo, 
platinimu priešvaldiškos litera
tūros. Teisėjai Uolines ir Braiv 
deis nesutiko su kitu teisėju 
nuomone.

Policija vakar naktį buvo su
rengusi naują medžioklę, ir pa
sekmingą. Viso pagauta 150 as
menų vieni jų kaltinsimi dėl lo
jimo • gembliariavimo, kiti 

I (virkavimo. Tarp areštuotų ran
dasi nemaža moterų .

deji atsisakė sakyti kas buvo 
•oje svarstyme. Vakare laikyta 
kitas posėdis, bet nemanoma 
kad bus kas-nors nutarta iki ry
tojaus, kada reikės duoti atsa
kymą teismui. Matyt viršininkai 
nori viską nuodugniai apsvarsty
ti, pirm negu ką-nors galutino 
nultarus. Daugelis jų jau pirmiau 
užreiškė, kad jei didžiuma taip 
nutars ir to reikalaus angliaka
siu labas, jie uesibijos eiti ir ka
lėjimam kad užtikrinus anglia
kasių laimėjimą.

Trenton, N. J................. 1
NcAv.Yark........................39
Justicijos departamentas sa

ko, kad medžioklės dar tik pra
sidėjo ir tos medžioklės ir de- 
portavinai tęsis tol, kol šalyje 
nebelikę, svetimšalių radikalų ir 
revoliucioonierių. Dabartinė 
medžioklė daugiausia buvo at
kreipta prieš Rusų Darbininkų 
Sąjungą. Paskui seksią užpuoli
mai ant kitų organizacijų narių.

Toledo be gatvekarių.
TOLEDO, O., lapkr. •. — Gat

vekarių kempaalja IŠsIgaboMi 
, iŠ miesto visus įjatvekarius, ką«

NepasMvus Ir balčiau SlsuMie daugi piliečiai miMmrvn litearyi 
ryt(y ti kvntpaMf}ą.
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j Kas Dedasi Lietuvoj 
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4*Nuo pavietrėj, bado, ug-

— Seinuose spalio 2 d. 7 vai. Budevičių ir ūkininką Kilvį ufc 
vakare Lenkų karinė valdžia* pa nukirtimą uosių ant savo ke- 
nieknnisi bažnyčios kanomis ir lio. Teisme buvo išaiškinta, kad
piliečio teises, ląreštavo visu* B. pirko 30 dek o K. 10 dešimto 

kunigų seminarijos profesorius iš dvaro ivanov. per Vilniaus 
ir auklėtinius (klierikus) ir nak- Žemės Banką iš viešo purdavi- 
čia iš Seinų išvežė už demarka- mo (licitacijos) dėl to, kad Iv., 
cijos linijos ties Trumpeliais turėdamas daugiau skolų kaip 
Punsko par. Į turtas išneša ir labai daug už-

__________ ; draudimų ant tos žemes kitaip
— Rokiškis, Rokiškyj jau am negalėjo parduoti tos žemes, o 

tri metai gyvuoja gimnazija. IŠ bankas, kur buvo užstatyta že- 
karto buvo tik trys klases, bet mė tur būt su keliais, mišku ir 
dabar jau yra penkios klasės. 
Mokinių lankosi apie 200. Mok
slas prasidėjo rugsėjo 9 d. Gim
nazijos vedėjas A. Purenąs. Mo
kytojai visi lietuviai, tik vienas 
vokietys, kuris dėsto vokiečių 
kalbą. Kaip kitose gimnazijo- 
jose, taip ir čia mokiniai steigia 
lavinimos kuopeles: aušrininkų 
ir atetininkų. Pirma buvo ma
noma sukurti bendra lavinimos 
kuopelė, kurioj galima butų vi
siems dalyvauta, lavintis. Sunku 
yra pagaminti tokia košė, kad 
visiems butų skani. Vieni nori 
tokių, o kiti kitonišku būdu la
vintis. Kai kurie draugų krei
vai pradeda žiūrėti vienas į ki- 
tąv ir daryti nereikalingų užmS- 
tinėjimų, — M. Klajūnai

viską, pardavė nieko nepalikda 
mas nei sau nei Ivanavičiui, bet 
lenkas dvarininkas norėjo tik 
pasinaudoti dabar medžiais aib» 
gančinis ant parduotų žemių. 
Taikos teisėjas sutiko su dvarpo
niu, kad galima parduoti žemę 
be kelių, Lšeidamas iš teismo 
supratau, dėl ko paskutinis 
Skaudvilės apskrities Seimelis 
nuspręnde prašyti Valdžios, kad 
pašalintų taikos teisėją.

Ten buvęs.

kad vietinis jaunimas ir voką
rą rengia, lik ką vaidins ir kaip nies ir karės išgelbėk mus, Vie- 

neteko sužinoti. Ko ko, špatie!“ Mieliausia broli, tie žo- 
ale bajorėlių lenkų tai Nemakš-, džini pas mus skamba, tos ne- 
čiuose netrūksta. Yra jionių, i laimės pas mus gyvena. Ketve- 
puuelių ir visokio amžiaus po- mus metus diena iš. dienos bai<- 
nų: vedusių, našlių ir “kavalie
rių“. Beje, dar yra ir tokių, ku
rie savo pačias palikę yra Var- 
šavus karalystėje. Taigi hayeža 
vežimais maistą iš tos “pšeklen- 
tos Litvos”. Kartais ir vežimus 
su arkliais palieka lenais, o grįž 
ta pėsčiomis. Bet kad jus ži
notute, ką jie kalba susiėję Šven 
tadieniais ir trečiadieniais (čia 
tomis dienomis esti turgai), tai 
net šiurpas pakratytų. Aimni- 
nuoja, dejuoja, karščiuojasi, gin 
čijasi, mužikus ir valdžią keikia

greit -

Mužikėlis.

Laiškai iš Lietuvos

LIETUVOS KAREIVIO
LAIŠKAS.

— Skaudvilė. Važiuodamas 
per Skaudvilę užėjau į taikos 
teismą, kur tuo kart nagrinėjo 
bylą apie iškirtimą uosių pagal 
kelio. Lenkas dvarininkas iš 
dvaro Pagojau?* netoli Kelmės 
kaltino Kelmės vaistininką B.

S> DARBIOS

Prakalbos
Jauni) Lietuvių Am. Taul. Kliubo 
UTAKNINKE, LAPKRIČIO 11 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kalbės P. Grigaitis 

MILDOS SVETAINĖJE
.. 3142 So. Halsted St.

Darbininkai kviečiami atsilankyti 
ir pareini savo straikuojančius drau
gus.

D.

KOMITETAS.

Nemakčiai, Raseinių apskr.
Musų miestelis šiais metais 

buvo pusiau sudegęs. Bet dabar 
jau baigia atsistatydinti.

Turime pašto skyrių. Gyven
tojai labai paštu patenkinti, nes 

s dabar jau rcgulingai ateina ko
respondencija, net į antrą dieną 
iš Kauno. Galima ir laikraščių 
Įstaigose nusipirkti.

Turime ir valsčiaus raštinę. 
Tik jąją, matyti, žmonės ne la
bai tesirūpina. Langai išdaužy
ti, išrodylų lyg smuklė butų. 
Raštinikas — sėdi vyrukas į kup 
rinę susimetęs ir dejuoja. Ir 
kaip nedejuos, kad lietus lieja
si ant rašomojo stalo. Buvo 
pradėta organizuoti Kooperaci
jos Bendrovė vardu “Kardas“, 
bet ir tam, matyti, tur būt bus 
“amžiną atilsį“. Rengėjų kuope
lė jau ir pinigų buvo surinkusi, 
rodos apie 3000 auks. Tik iš
rinktoji Valdyba, matyti, bus 
pamiršusi savo uždavinį, nes jau 
ir kalbėti apie “Kardą“ nustojo.

Turime dviklcsę mokyklą. 
Vaikučių matyti, prisirinks ne 
mažas skaičius. Girdėjau dar,

DIDELI ŠOKIAI
Rengiami y

SOUTH SIDES VAIKINŲ 
šie šokiai būna

Kiekvieną Seredą
Pulaskio Svetainėje -

1711-15 So. Ashland Avė.
Pradžia nuo 8 vai. vaknfo Iki 12 vai. naktį. Pirmutiniai ati

darymo šckfar bus scredoj, 12 d. lapkričio (Nov.) 1919.

Kviečiame visos Chieagos, jaunimą atsilankyti ir smagiai pa
sišokti. . Muzika B. Sclect Jazz Band.

Kviečia Šokių Rengimo KOMITETAS.

Rašo A. Žymontui, Chicago- 
je, jo sesers sunūs:

Gerbiamas Dėde! Nebepažįs
tu m manęs: aš jau esu užau
gęs ir kariauju su savo krašto 
priešais — bolševikais, lenkais 
ir vokiečiais okupantais. Jau 
čieli metai kaip tarnauju Lietu
vos kariuomenėje savanoriu. 
Savo gyvenime jau daug ir visa 
ko praleidžiau: ir mokytojavau 
liaudies mokykloje Pernaravo
je (baigiau Kaune mokytojų 
kursus), ir maniau vargoninin
kauti, bet viską mečiau, pasida
viau kareiviu ir dabar grumtuos 
u savo šalies priešais, su tais 

plėšikais. Musų tėvynė Lietu
va daug ko pergyveno, daug ko 
matė. Iš pradžios rusai kanki
ni kaip įmanydami, paskiaus 

’ižpludo vokiečiai, ir tie nepasi
gailėjo. Neprieteliams vokie
čiams išėjus užgriuvo bolševi
kai. Musų kariuomenė dar bu
vo nesusorganizavus, nes vokie
čiai neleido, visokiais budais 
’Tukde mums pradėti darbą. 
Bet jiems išėjus stvėrėmės visų 
lirma organizuoti kariuomenę; 
lar gavom nuo vokiečių ginklų 
r drabužių ir kitokios amunici

jos, ir po kelių savaičių musų 
kariuomenė jau pradėjo kariau
ti su savo priešais. Dabar yra 
au taip sustiprėjus, kad malo
ni ir pažiūrėti. Savo priešus 
musam, kad jų net kailis dulka. 
Bolševikai jau visai iš Lietuvos 
išvyti; dar tik lenkai prieš mus 
šokinėja; žinoma, ir jų nepasi- 
gaflėsim, ir jie gaus į kailį, jei 
geruoju nenorės išsikraustyti iš 
Lietuvos. Dar ir vokiečių plė
šikai musų kraštą plėšia, ne
nori gerumu išeiti. Iš visų pu
sių esame dar Lietuvos priešų 
’psupti, bet vistick, kas Ijus kas 
nebus, bet Lietuva nepražus! _ _ 
dėtis musų yra nelengva, reikia 
n.uo visų priešų ginties, reikia 
iš savęs viskuo ruptf ties, vis-| 
ką iš svetimų šalių/pirkti. Bet 
vistiek, savo brangiui tėvynei, 
nepriklausomybę iškariausim.

sitiusius vargu* kentėjom. Ne
galima nė apsakyti nei aprašyti, 
ko esam iškentėję. Turėjom 
žemėj urvus išsikasę, liubom su
lindę po uštuonlas sutkas kentė
ti ir nieko savo nebeturėjome: 
ką norėjo, tą darė vokiečiai, tik 
tas paliko, kas jiems netiko. Iš. 
pjovė gyvulus, išdraskė visus 
pašalius, kad nebūtų, tik kas pa
kavo ta; o mes kad norėjom ką 
beturėti, reikėjo kasti į žemę ir 
taip užtaisyti, kad nebūtų pa-z 
žinta vieta. Devynias sutkas 
buvom pačioj ugnyj. Strielbų 
kulkos lėkė kai bitės zimda- 
mos, ir daug nekratu žmonių 
galvas padėjo. Annotų bom
bos į musų gyvenimus krito, 35 
sprogo ir į dvi valandas išdrasČ 
žemę baisiausiomis duobėmis, 
budinkus apdraskė; o mes patįs 
išsisklaidėme kaip paukšteliai 
ir viens kito nebežinojome, kas 
kur beesam. Bet po nutylimo, 
vakare, susirinkom į vieną būre
lį, visi gyvi, tr tuoj pradėjo 
bėgti gyvuliai iš krūmų baubda
mi, rėkdami namo. Nežinojom, 
kur jie buvo. O iškadų pridary
ta neapsakomai.

Tolinus, broli, aprašysiu dau
giau. O dabar pas mus taip y- 
ra: tebesam visi gyvi ir sveiki,

linki jums geros sveikatos. —
Mieliausia mano sūneli, neb- 

mislijau sulaukti tokios dienos, 
kad galėsiu dar su tavim pasi
kalbėti. Kad dabar pamisliji 
ant tų praėjusių laikų, viskas 
kūnas sudreba, ešu visa ko ma 
čiusi ir kentėjusi, ir mušta ir 
peiliu pjauta ir visaip draskyta, 
kad iŠ baimės reikėjo numirti. 
Mielas sūneli, žadat pagelbėti, 
ale aš nieko kita nereikalauju, 
tik neužmirškite manęs, o jei ga 
Įima, atsiųskite nors vieną svarą 
cukraus ir vieną bačką silkių iš 
Amerikos. —

Naujienos pas mus tokios: va
sara buvo labai lietinga, sunku 
buvo su laukų darbais. Dabar 
vėl turiu daug vargo, reikia trio 
tais statyti; dirbam naujas, mu
ro. Sesuo Skutulienė yra gy
va sveika, ir Poškai tebėra gy
vi, tik dideliai nukankinti ir da
bar yra ant karšyhos. — Sudieu, 
musų mielieji. — ■

m.
Iš Piplių, Zapiškio vai 

Kauno Apskr.

(Rašo motina savo sunams 
Talalams:)

Gyvenam labai vargiai. Tėvu
lis jūsų jau treti melai kaip 
mirė. Ruskis atėmė karves, ru- 

l^Pa ^us SU(^^no visus ant lauko;

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

užėjo germanai, atėmė arklius, 
ttriobaS' visas sudegino, viską 
sudaužė šaudydami. Miliūnų 
žmonės matė daug baisumų. 
Per vasarą buvom žemėse, tu
rėjom tokius tusius žemėse. 

Lai gyvuoja musų brangi tėvy- Kai. šaudė, tai net apkultom, 
nė! Lai gyvuoja nepriklausomo- ^so turto teliko tik tiek, ką po 
ji Lietuva! Lai gyvuoja musu žemėmis buvome pakovoję dra- 
narsioji karinome^! ‘ panų ir grudų. Lig rudens gyvo

T . ... y . i nome žemėse, o žiemą pusė uly-
Daugiau moko neberašysiu, čios gyvenome Pdriunuose, o 

"Jpusė. Meiliūnuose. Paskui pasi- 
statėm grinčią; punią ir kloji
ma, ir dabar gyvename kai iš 
numirusių atsikėlę.
daug žmonių numirė. Vis dar 
pas mus nespakaina. —

tti. Daug daug atmainų, ir mu
sų tėvyne dabar visai kitaip at- 
uodo ne kaip pirma kad buvo.

Si. .Jaras, Kėdainių Komen
dantūros ‘kuopa, Kulkosvaidžių 
būrys, Kėdainiuose.

Po vainos

meldžiame kreiptis pa*

Henry J. Schnitzer State Bank

11.
Iš Dilbikių, Židikų para p.

Sedos apskr. <

Rašo Slhnislovui Vanųmels- 
kni, Chicagoje, jo molina ir bro 
lis Antanas:

, Silpnybes, paeinančios nuo persidirbitno, pailsimo, sunarni ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, vra graliui prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
‘‘Draugu Reikale”

Šeimynos, kurios teartą dožinojo jo veikiančią jiogą, (langiaus bojo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelicris ir dėl. justi apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

Jeigu nnt pokelio nėra vuiz.bažejukli.) Ikaro, tai jis neri tikras ir jus lokio 
neimkite. Visose aptiokose po lipo. i» (*5c. Taipgi galima gauti po;i išdirbėjus :

F. AD. RICHTER A CO., 326-330 Broadvvay, New York

TV. i /
šiomis dienomis aplaikiau 

nuo savo broliuko J. Liutkaus 
laiškelį iš Manikunų kaimo, 
Saločių parapijos, Pasvalio ap
skričio, kuriame truputį mini 
ir apie Rygą. Baso v

“Aš gyvas ir sveikas ir links
mas; gyvenu pas senelę jau 3 
menesiai. Aš palikau vienys,pats 
vtanas, tikras našlaitis; nebetu- 
tinriiT nė tėvelio, nė molinos. 
Jeįg^l praeitais metais aš nebu-' 
čia išvažiavęs į kaimą tai nebū
čių žinojęs nė kur gyvena sene
le ir senelis. Alberto teves (rei
škia ir manrf ievas. A. Liut
kus)’ tuomet dar buvo gyvas, o 
dabar jau miręs. Mano motina 

'r?.?bulų mirusi, jeigu Rigoje ne-

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis v spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dalininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie- 
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, Iii

Wllll«
butų buvęs badas. Tuo laiku, ka 
da mama mirė, Rigoj juodės 
duonos svaras kaštavo 8 rub
liai. Miltų svaras 9 rub.; apie 
mūsą ir sviestą nei kalbėti nėra 
ką! Lietuvoj rugių pūras 100 
rublių. — Aš sunkiai sirgau ti- 
fu. Kada sugrįžau pas senelę 
(mano pamote. A. Liutkus), 
tris dienas gulėjau be sąmones. 
Dabar esu sveikas. Pasilieku su 
guodone, J. Liutkus.”

Tai dar pirmas laiškelis iš tė
vynės mane pasiekęs nuo prad* 
žios karės. Skaudu! — A. Liut
kus, Norwoo<k Mass.

i DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas/ 
25 E. IVanhingtom St. 
Marshall Ficld Annez 

18th fl. Ruiman 1827 <,
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas VVesf 612t

Iš Vai’nupių, Padovinio vai.
Mariampolės apskr.

Telephone Lawndnle 961.

©R. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

Valandos nuo 1 iki 3 v. po piet 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant kotvergy vakarus. 

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—1 po piet ir 6__7 vak.

u—...........-... -
Rašo Juozas Giedraitis savo 

broliui Jonui Giedraičiui, Chi- 
?agoj :

Garbus broliuk! Nudžiugom 
labai gavę nuo tavęs laišką. 
Esame dar sveiki, kurie išlikom 
nuo pavojų, nuo karo audrų. 
Nelipkime sveikam lokių nelai
mių, kokių mes nukentėjome 
Iš pat karo pradžios 144a is ir 15- 
tais metais kentėjom po šūviais

uvoj, toliau nebuvo vielos savo 
k ras lėly j. Aš su seseria Alzbitt- 
■a ir broliuku Antanu ir dviem 
tomaičių vaikais, Vincuku ir 
Jonuku, 1915 metais apleidom 
'evynę ir išbėgom j Rusiją. Ten 
’šbuvau iki 1.918 m. O kad prii- 
•ėjo grizli atgal, lai sugrįžom 

tiktai mudu su sese, o Anlonius 
•r Žemaičių vakai kaip pasiliko 
Rusijoj, tai lig šiol dar nėra nuo

yra ir nežinia, ar dar jie gyvi, 
ar kur galvelę padėjo, švogeris 
Dranginis kaip iškeliavo nuo 
pirmos mobilizacijos 14-tais m e. 
tais, taip jokios žinutes apie jį 
daugiau ir nebe gavom. Sesė Bal
tuškienė mirė 17 metais, o Že

maičių .Juozuke mirė Kitais m. 
Kaip sugrįžau iš Rusijos, tai 
’šsykfo savo Varnupių kaimelio 
ie nepažinau: visas buvo su
degintas, ir musų viskas sude
gė - net akmenėliai nuo kait
os suskilę. Tai dabar labai blo

game padėjime*, nebežinai nė 
kaip gyvent pradėt, ne kaip ūkis 
kurt, nes nėra iš ko. Viskas su- 
laikinla, suardyta, flrųp gyvu- 

’iai, taip padarai ir triobesiai. 
Rašyk, broliuk, dažnai mums 
laiškelių, nors tais mus var

guose suraminsi. Juozapas i 
Giedraitis. - • 28 VIII. 19 m.

Ar jieškai
DARBO?

Skaityk
kasdien

NAUJIENAS
ir tėmyk

skyrių

Reikia
darbininkų
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čia atgijo 
nebegyva-

nes su

jau apie porą metų 
vus, L. S. S. 206 kuopa, bet at
gijo nebe senuoju vardu, o nau
jai steigiamos “komunistų są
jungos” vardu. Socialistai, ži
noma, jon neprisidės,
“komunistais” jiems nepake
liui.

— Visi anglių kasyklų dar
bininkai čia Streikuoja. Laiko
si tvirtai. Koks bus streiko 
galas, sunku dabar spręsti. Bet-' 
gi turime tvirtos vilties, kad 
darbininkai laimės.

— Nevierninkas.

“Jei išeičiau iš kalėjimo šian
die, tęsčiau savo ąoėialistinį ir 
darbininkų klesų kovos darbą, 
kurį apleidau balandžio mėne
syj, eidamas j Moundsvillės ka
lėjimą. Tą sugaištą laiką leng
vai papildyčiau nauju veikimu.

“Mano pažvalga, kaip atėjau 
, nepersi mainė nei 

kiek. Neatimčiau atgal nei vie- 
lyginat su gyvenimo brangumu, ,u> sakinio, nei vieno žodžio, ką 
tai uždarbiai visai menki. esu sakęs. Niekam nežadėjau ii 

Anglių kasyklos musų ka<l mane paiiuosuo-
...... . v. -‘ tų. lai nebūt laisvė, jei issi-apielinkej nuo pirmos šio m e- / . . .1 . . ..... žadėčiau savo žodžių ir darbų,nešiu dienos visos užsidarė. A n- A c .. lai butų man didžiausia vergi- ghakasiai sustreikavo, o skobų I.

kompanijos negauna. Del to, J"'..clamlcc Darrow.us bllvo 
anglių ^nlaviuėtojm už ang- l(raenai/ Jei bu£iau pasakęs 
lis lupa nuo žmonių be jo ’io Pa“ 1Kjrs 2odį, kad noriu iš čia išeiti, 
sigaiįėjimo, ir anglių sunku gau gaJčjęs išeiti. Bet bučiau
b- J* Bu-ta. turėjęs suteptą sąžinę visą savo

mušė, o kiti trįs labai pavojin
gai susikūlė.

— Darbai pas mus šiuo laiku 
juda pusėtinai, ypač skerdyklų- i kalėjimą, 
se gerai dirba, tik. žinoma su- 1

EAST ST. LOUIS, H.I..

87 kuopa buvo surengus teatrą 
balių. Vaidinta “Kryžių”. Vai
dinimas nusisekė gerai, kaip iš 
darbininkų tai geriau ir reika
laut sunku. Žmonių atsilankė 

z nemažas būrys. Butų gal ir 
daugiau atsilankę, bet tą pačią 
dieną taipgi ii’ vietos brosvi mu
kai buvo surengę savo balių tuo 
tikslu, kad pakišus koją soci
alistams.

— šio mėnesio 5 dieną nelai
mę kliudė šešis darbininkus Mo 
rrūs and Co. įstaigoj.
puolė žemyn nuo naujai stato
mo dūmtraukio, apie 300 pėdų'arba Pittsburghe. Tą žinau taip 
augščio, ir trįs ant vietos užsi-‘gerai, kaip kad savo vardą.

Pirmiau ir dabar. T

Eugene Victor Debs
David Karsner atlankė Debsą 

federaliame kalėjime, Atlanta. 
Ga. Kalbėjosi su Debsu visą va
landą. Tarp kita ko Debsas pa
sakęs: “Jeigu išeičiau iš šio ka-, 
Įėjimo šiandien, ryto aš bučiau 
Garyj, Ind. arba Pittsburghe. Iš- 
tikrųjų ten aš ir priklausau, ir 
ten aš bučiau. Ponas Palmei’, 
Gary ir kiti kapitalistai žino tai 
labai gerai, dėlto jie ir laiko ma
ne čia, kalėjime.

“Aš nesėdžiu kalėjime už pra

gyvenimo pabaigą.
“Galiu būti šiame kalėjime 

tūkstantį metų; galiu be baimės 
sakyti lą antį ko budavojau visą 
savo gyvenimą. Sakau tai nesi
girdamas. Negalėčiau kitaip 
daryli, lai labai natnrališka.

“Nesu nė joks didvyris. Bei 
tikras esu, kad gyvenau pakan
kamai ilgai ir galiu būti liūdi nin 
k u kryžiavo] imo darbininkų 
klesos ant kapitalistų kryžiaus. 
Bet mes jau artinamės prie pri
sikėlimo.

“Mes nuimsime nukankintą 
darbininkų kūną nuo kapitalis
tų kryžiaus, įkvvpsim jam mei-

kalbą. kurią sakiau Gan tone bir lės dvasios ir augštų gyvenimo 
želiu iųėn., 1918. Mane laiko siekių.”

Karsner pasakė jam, kad kiek 
vienas jo draugas, kiekvienas 
soeialislas, kovoja ir nori, kad 
lis butų paliuosuotas. Dėbso a- 
kyse pasirodė ašaros.

“Žinau tai be sakymo.

Buvo užtiestas ir pradėtas sta
tyti didelis namas; buvo parū
pinta visa medžiaga, jau ir 
daug darbo buvo pridėta ir at
likta. Žadėjo išdygti didelė ir 
svarbi įstaiga. Bet užėjo aud
ra, viską išardė, išbalškė, taip, 
kad namas vargiai galės kilti 
savo pinnesniame gražume ir 
didume.

Tuo gražiu rumu, tąja didele 
įstaiga žadėjo būti Chicagoje su 
tverta Lietuvių Darbininkų Ta
ryba, kurią 1917 m. sumanė 
musų gabesnieji veikėjai, kurie 
matė, kad tokiai įstaigai yra 
plati dirva ir kad ji gali atlikti 
didelių darbų.

Nežiūrint, kad jau h’ tada bu
vo kilę tarp socialistų dideli gin 
čai ir nesutikimai, darbas išpra- 
džių ėjo labai pasekmingai; vi
si jam pritarė ir tapo suorgani
zuota į Tarybą virš 80 draugijų 
su apie 13.000 narių. Bet vos 
apie tai užgirdęs Philadclphijos 
štabas ir pamatęs, kad ta Tary
ba gali greitai surinkti savo glo 
bon visas pažangiąsias draugi
jas ir draugijėles, kaip tuoj nu
sigando “pilkųjų minių” ir pra
dėjo visą darbą ardyti, nes, gir
di, kam esą jų nepasiklausta 
apie Tarybos organizavimą. Jie 
smerkė kiekvieną Tarybos su
manymą, kiekvieną jos darbą, 
visur vedė prieš ją didžiausią 
agitaciją ir vien už tai, kad l'ary 
ba būva įveriama be jų pasi- 
klausimo. Bet ką reiškia pasi
klaus! mas prieš suorganizavimą 
i taip trumpą laiką desėtkų tuk- 
dančių žmonių?

Tiesa, aš pats tada abejutiš
kai žiurėjau į Tarybą, nes jokiu

Tar- bildu netikėjau, kad socialistai 
linu jaučiu kalėjimo kambaryj {alėtų išlaikyti savo kontrolėje 
maino draugų judėjimą. Jaučiu tokį milžinišką sąryšį pilkųjų 
draugų širdžių plakimą. Matau minių. Maniau, kad socialistų 
jų gryną sąžinę ir linksmus vei priešininkai gali sutvirtėti toje 

Taryboje ir pamaži ją užvaldy
ti. Bet taip manydamas, aš kly 
lau, nes gyvenimas parodė, kad 
to negali atsitikti. Jei to laiko 
♦ocialistai, o dabartiniai komu- 
listai, butu pašventę tiek ener
gijos ir parodę tųkių gabumų 
veikime Taryboje, kokių jie pa-

Naujienų 
Kalendorius
1920 metams

avcikslas NAUJIENŲ KALEN- 
E ORIUI 1920 METAMS jau tapo 
nupieštas. — Jo tvėrėja yra ga

bi Amerikietė artistė panelė Izabella 
Zioniutė. — Juodu ir baltu ji gražiai * 
atvaizdino tai, kas rods nėra atvaiz
dinama, būtent žinių-naujienų lauki
mų. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančių jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus i jį žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik įsigys NAUJIE
NŲ SIENINĮ KALENDORIŲ 1920 
METAMS. Tai bus gal pats gražiau
sias sieninis kalendorius, kokį iki 
šiol kada-nors buvo išleidę lietuvių 
laikraščiai. — Kalendoriuje, žinoma, 
bus nurodytos visos svarbiausios dar
bininkiškos, tautiškos, katalikiškos 
ir amerikoniškos šventės.

Jie nu- čia už prakalbas, kurių aš bu
čiau dabar pasakęs Gary’j, Ind.,

Puikus Bargenai*

šioj krautuvėj, kokių dar nebuvo. Pardavinėjimas prasidėjo 
pėtnyčio-j Japkr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nedėldienius. Per
žiūrėkite musų išpardavimo cii kuliorius, kurie bus dalinami po na
mus. Daug puikių daiktų išstatyta išpardavimui ir jų visų nega
lima čia aprašyti. Bet mes užtikriname jus, kad jus užčedysite 
nuo 13 iki 25 nuošimčių, pirkdami šitoje valgomų daiktų sankro
voje rūkytus kumpius, šviežius mažus paršiukus ir visokios rūšies 
dešras ir visokias lietuvių farmerių dešras ir šviežius veršius, gy
vus kalakutus, žąsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe
buvo tokio bargeno valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj ir pirkdami joje sumažinsite pragyvenimo išlaidas.

Peoples Markei & Grocery Co
3358 So. Halsted and 34th Sts.

SERGANTI ŽMONES / I
Gydoma chroninės, ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatišky ligų. FrancuziŠkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
M | 1/MM 2221 So. Kedzie Avenuevan "aing v®i. i—7—9 po pietų "

dus. 'Pas duoda man energijos 
ir užteksiu \jos tūkstančiai me- 
hj-

“Labai gerai. Lai draugai 
dirba gerą darbą visur. Lai jie 
visi eina socializmo keliu. Lai 
jų balsą išgirsta Wasbingtone. 
Kuomet" Amerikos kapitalistai 
pamatys, kad darbininkai ne
juokais tai daro, tuomet ir tik 
tuomet atsidarys kalėjimų du- 
rįs visiems politiniaims ir indu
striniams kaliniams.

“lai yra būdas, kaip galiu iš
eiti iš šio kalėjimo. Dar dau
giau: tai vienatinis būdas, kaip 
aš noriu išeiti iš kalėjimo.

“Dabartinėj kovoj tarpe plie
no liejyklų darbininkų ir plieno 
korporacijų aš matau seną ko
vą, kuri jau tęsiasi nuo daug 
metų. Žinau, kad streiko vado 
vai ir streikininkai nenori ir 
nebando daryli suiručių; bet aš 
žinau, kokią tjaiktiką visuomet 
vartoja korporacijos prieš pro- 

. testuojančius darbininkus. Tos 
kompanijos turi savo policiją; 
tai jų privatine armija. lr jeigu 
ta jų privatine armija, kaip 
Pi'imsj'lvanijos kazokai, neįvei
kia darbininkų, tai jiems pagcl- 
bon ateina federalė kariuomenė 
ir padeda skaldyti darbininkų 
galvas.

“Maniau, kad plieno liejyklų 
streikas apsieis be praliejimo 
kraujo, bet Iiai negalimas daik
tas ten, kur kompanijoms atei
na pagelbon armija. Aš visuo
met buvau ir esu priešingas 
riaušėms ir kraujo liejimui.

“šiandie aš šiame kalėjime to 
dėl, kad skelbiau taiką. Aš ti
kiu į pasakymą: “Neužmušk”!i 
Niekas nėra man šventesnio ' 
kai Į) žmogaus gyvybė.”

ba visuomet butų pasilikusi so- 
:ihlistų kontrolėje. Ir kokią

:istai, arba kad ir komunistai,
/ t ■'

Kada Taryba tvėrėsi, socialis
tai turėjo didelę įtekmę mituose. 
Kokių jie milžiniškų darbų butų 
atlikę tos minios pagelba. Butų 
galutinai suardę dabar augan
čia klerikalų ir tautininkų įtek-

Victor Debs’o gimimo diena. Jis 
ę d. š. m. bus 64 metų am
žiaus. Kalėjime sėdint jo svei 
kata pablogėjo. Daktaras sako, 
kad jis by dieną gali mirti - 
taip yra silpnas.

Socialistų Partija dabar varo 
specialę kampaniją politinių ka 
linių išliuosavimui. Yra išsiun 
tinėtos tam tikros blankos rin
kimui pinigų. Ir lietuviai socia
listai turi jų. Reikėtų visiems, 
kiek galint, gelbėti politinius ka 
linius, reikalauti i* valdžios, 
kad jie tuojau visi butų pab‘uo- 
suoti. — Antanas ž .

remti visą darbininkų judėjimą 
Lietuvoj, kad Lietuvos socialis
tams nebūtų reikalo dabar skųs- 
tįs, jog Lietuvoj “visomis ker
tėmis švilpauja reakcijos vėjas“.

Dabargi ta didelė įstaiga, mil
žiniška kanuolč prieš Lietuvos 
ir šios šalies atgaleiviškus ele
mentus, tapo suardyta, sugriau
ta. Ir ją suardė tie, kurie de
dasi tikraisiais “kovotojais” už 
darbininkus ir vienatiniais svie
te “revoliucionieriais“. Ir kam 
jie savo tokiu darbu pasitarna
vo? Ar proletariatui? Ne, jie 
pasitarnavo tik to proletariato 
priešams — klerikalams ir tau
tininkams. Kleriklai ir tauti
ninkai, kurie buvo visai nebete
kę įtekmės miniose, dabar la
bai sutvirtėjo, kuomet socialis
tų ir tų pačių komunistų įtek
me sumažėjo. To patvirtinimui 
privesiu vieną pavyzdį. Štai 
Ghicagoje gyvuoja Jaunų Lietu
vių Tautiškas Kliubas, turintis 
virš 400 narių ir apie $4.(X)0 tur 
to. Jame socialistai turėjo di
delės įtekmės, ir valdyba suside 
da vien iš socialistų, ar komunis 
tų. Dar šiemet Kliubas dalyva
vo Gegužines apvaikščiojime. 
Bet dabar valdyba nebeturi jo
kios galios, nebegali jokių suma 
nymų pravesti ir Kliube pilniau 
šiai viešpatauja tautininkai. Tas 
pats yra ir kitose draugijose.

Dabar reikės vėl išnaujo bū
davot! ; tiek triūso ir laiko pa
dėjus vėl išnauojo pradėti darbą 
dirbti, ir kas blogiausia — svar
biausias laikas tapo praleistas. 
Vienok reikia tikėties, kad tiems 
ardytojams iš mus tarpo pasi
traukus, vėl galėsime dirbti, tik

Salutaras:

Prof.
Chicago,

pa- 
ge- 
to-

III.

Įsigijimui šito puikaus kalendo
riaus reikia tik būti Naujienų skaity
toju/Kiekvienas Naujienų skaityto
jas gaus jį dykai, kaipo metinę do- 
vanų.

dar su didesniu pasišventimu, su 
dar didesne energija, nes nebe 
bus vidurinių mus darbo truk
dytojų, o gyvenimas mums pa
rodė, kad nėra nieko negalima, 
jei tik yra noras.

Musų pirmesnis darbas liko 
sugriautas musų pačių buvusių 
draugų ir mums daug žalos pri
darė. Bet nenusiminkime. Tik 
reikia dirbti, dirbti ir dirbti, o 
vėl atstatysime tą milžinišką į- 
staigą — Lietuvių Darbininkų 
Tarybą. —J. B. Aglinskas.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažjstamiems su 
kiais atsitikimais patariu'nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417.

vadą. Netik kad sėlyklų cukri
nis sirupas yra saldus, bet jis 
yra ir skanus, panašus savo 
skonių į medų. Jis esą galimas 
vartoti vietoj cukraus.

Nors sėlyklų cukrus jau labai 
senai žinomas chemikams, te- 
čiaus jo gaminimas komercijai 
tik dabar teprasideda. Du daly
ku paraginę jo dirbimą. Cuk
raus stoka pratiesė kelią jį par
davinėti, ir dabartinės prohihi- 
cijos įstatymas duoda progos 
panaudoti medžiagą ir mašine
riją, kuri yra reikalinga jo^šdir 
bimui. Sėlyklų cukrinis siru
pas yra padaromas iš tų pačių 
grudų, kaip ir alus, ir gali būti 
padaromas iš kukurūzų ar bul
vių ar kitokių augalų turinčių 
krakmolo. Miežiai, kurie pirma 

tės Departamento, chemijos biu- buvo vartojami alui daryti, da
ro ekspertai, kurie daro tipinė- bar galėsią būt suvartojami sė
jimus, kad suradus cukrui už- lyklų cukraus sirupo darymui.

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c Ib. 
Jaunų žąsų......... $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

n

SALDUMYNAS VIETOJI’ 
/ CUKRAUS.

Sėlyklų cukraus sirupas yra 
naujas saldumynas, kuris galįs 
pavaduoti cukraus stoką, sako 
Suvienytų, Valstijų Žemdirbys- __ I . a * • « •

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. Water St. Chicago, III.
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pirma darbininkai buvo silp 
nesni. Jie kentė priespau
dą,. kol nejautė pajiegos pa
sipriešinti jai.

Jeigu anglakasiai šiandie 
nebūtų tvirtai susiorganiza
vę, tai jie nebūtų drįsę ne
klausyt valdžios, liepusios 
jiems nestreikuot Jeigu ne 
butų susiorganizavę milio- 

Naujienos ein. kasdien., išskiriant i nai darbininkų kitose indus- 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- trijose, tai Jie nebufų Stoję 
drovč, 1739 S. Halsted St., (.hii qii a neri i o Ic Darni. — Telefonas: Canal 1506. l ell£ SU angliaKaSiaiS. imr 

bininkų minių susiorganiza- 
vimas, reiškai, yra viena 

*■<50 svarbiausių sąlygų, vedan- 
L85 cių prie didelės kovos tarpe 
^75 darbo ir kapitalo.

Todėl tai socialistai! vi- 
. suomet stoja už darbininkų 

vienijimąsi į dideles organi
zacijas ir peikia ti^os elemen 
tus, kurie nori skaldyti jas. 
Tik organizuotų darbininkų 
jiega gali pergalėti kapitali 

I stus.
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l7()0 Komunistai rengia 
J“ si prie apgavystes.

Musų komunistai rašo sa
vo spaudoje, kad jų bosai 

____________ nutarė padaryti kuopose Darbo kova pnes i § g referendumą” ir i§- 
kapitala._____________ rinkli atstovus į L. S. Namo

-------  | Bendrovę, idant paėmus į sa 
Valdžios mėginimas gąs- vo rankas L. S. S. turtą, 

dinimu priversti angliaka
sius nusilenkti kaptalistams 
atnešė visai priešingų rezul
tatų, Ažuot susilpninus, ji 
sustiprino juos, kadangi an
gliakasių pusėn stojo visi or 
ganizuotieji Amerikos dar
bininkai.

» Amerikos Darbo Federa
cija paskelbė pranešimų, ku 
riame ji užreiškia, kad ang
liakasių streikas yra teisin
gas, ir prižada remti jį viso
mis jiegomis. Ta orgąniza- giečius, 
ei ja turi apie 4 milionus už- prieš komunistų kėsinimąsi 
atmokėjusių narių, todėl su- paminti po kojomis organi- 
laužyt jos spėką bus ne leng- zacijos narių teises? Kodėl 

-vas darbas valdžrai. jie bėgo galvotrūkčiais į ko-
Bet valdžios įsikišimas į munistų partiją, ir tempė 

streiką suteikė jam ir giles- paskui savę sąjungiečius^ ne 
nes reikšmės. Jisai pavirto 
politiška kova. Darbininkų 
unijos, kurios pirma eidavo 
išvien su valdžia, dabar sto-, 
ja prieš ją. Gompersinei 
klesų taikymo politikai su
duota baisiausis smūgis, jei 
gu ji ne palaidota amžinai: | _

Kas atvedė dalykus prie Ko1 Jie to nepadarys, tai 
dabartinės situacijos? Vai- kiekvienas žmogus galės žiu 
džia jos nenorėjo; Gomper- i juos, kaipo į ųžsispy- 
sas jos nenorėjo; angliaka- kėlius, kurie nežiūri tiesos, o 
šiai ir kitų industrijų darbi- tiktai stengiasi pastatyti 
bininkai, savo minioje, irgi an^ sav°- 
nenorėjo jos. Jie visi geidė, Bet ant nelaimės, komu- 
kad santykiai tarpe darbo ir nistai dar nerodo palinkimo 
kapitalo iš vienos pusės ir prisipažinti prie klaidos ir 
tarpe darbo ir valdžios — iš atitaisyti ją. “Naujienas” ir 
antros butų kuotaikiausi. tuos sąjungečius, kurie gy- 
Daugeliui žmonių todėl išro- nė savo teises nuo komunis- 
do, kad šitas susikirtimas į- tų bosų savavaliavimo, jie 
vyko per kokių-nors pikta- dabar dar aršiaus plusta; o 
darių kaltę. sumulkintiems savo pritarė-

Buržuazinė spauda ir ne- iams jie rengia dar naujų 
gudrus valdžios agentai da- šposų, 
bar yra labai užsiėmę tų kai 
tininkų jieškojimu. Jie, ži- vo organizacijos kuopoms 
noma, “suranda” juos tarpe 
visokios rųšies “raudonų
jų” : anarchistų, bolševikų, 
aidoblistų ir kitokių. Kone 
kasdien laikraščiai praneša, 
kad esą susekta koks-nors 
suokalbis, kad esą sugauta ferendun as”, kurį jie daro, 
tiek ir tiek nelabų sutveri- ir ta “L S. S. kuopų atsto- 
mų, susitarusių nuverst vai- vybė” bu i neteisoti- 
džią ir ąuardyt šaleis indus- Komuristų šalininkai, pa- 
trijas. gal pačių savo lyderių palie-

Suprantama, kad visa tai pimą, atsimetė nuo socialis- 
yra žiopli prasimanvmai. tų organizacijos ir davė sa- 

Darbininkai susikirto su vo kuopoms vardą “komuni 
kapitalistais todėl, kad jų stiškų” kuopų. Kaipgi da
rei kalai yra priešingi vieni bar jie gali vadinties L. S 
kitiems; o su valdžia todėl, S. nariais ir rinkti L. & S. 
kad ji remia kapitlistus. Jei kuopų atstovus? Argi ko- 
gu toks didelis susikirtimas munistų bosai mano, kad jų

Vienok jeigu komunistai 
• ir butų tokie be sąžinės žmo- 
. nes, kaip mano jų vadai, 
kviesdami juos prie tų suk
tybių ,tai tas dar nereiškia, 
kad jų pienas pavyks. Jie 
užsimiršta, kad čia eina klau 
simas ne vien apie dorą, o 
ir apie teisę.

Teisę negalima taip lengr 
vai mindžioti po kojomis, 
kaip įsivaizdina komunistų 
vadai. Jie tą dabar patyrė, 
pakliuvę į keblumą delei L. 
S. S. turto; jie patirs apie 
tai dar daugiaus, kada jie 
mėgins apgavingomis prie
monėmis užgrobti jį.

Jeigu komunistų kuopos 
darys nutarimus kaipo L. S- 
S. nariai ir duos paliudiji
mus savo įgaliotiniems L. S 
S. kuopų vardu, tai jos užsi
trauks ant savęs pavojų pa
kliūti atsakomybėn už fal
sifikaciją; tie kuopų virši
ninkai, kurie pasirašys ant 
tų sufalsifikuotų dokumen
tų, gali susilaukti “trobe
lių”. Jų žiniai čia bus nau
dinga paaiškinti ,kad falsi
fikaciją persekioja krimina
liai įstatymai.

Tagi tegul jie apsižiūri, 
rirma negu įsivels į naujas 
)ėdas.

portui pargrįžus iš Wasliingto- 
no, jis turi būti pasiųstas arba 
nunešta^ geriausia ypatiškai nu 
nešti, pas visus'konsulus pro ku 
rių šalį yra manoma važiuoti ir 
kurių šalių varikli yra suminėti 
ant pasporto. Turint visų kon
sulų už viza vimą, pasportas tin
ka kelionei. Kai kada galima 
išvažiuoti be pilno vizavimo pas
portų, t. y. galima apleisti vizą 
vieno ar kito konsulio tas yra 
vienok labai negeistina ir nepą- 
fartimv. Nepilnai vizuoti paspor
tai beveik da suteikia dai
giau kebįimi^kaip apsaugos. 

 

Važiavimas Lfctnvlų, kurie nė. 
ra piliečiais Suvienytų Valstijų.
Lietuviai, kurie nepastojo Ame 

rikos piliečiais gali važiuoti į^trejo ir pagalinus State Departa- 
Lietuvą gavus sekančius doku
mentus: Pas Notarijušą arba 
pa^ advokatą turi būti padary
tas “afidavit”, kuriame turi bu 
ti nurodyta:, Vardas ir pavardė 
važiuojančio; vieta ir data jo 
gimimo; vieta ir data jo teyp gi
mimo; data jo alkeliarvimo į 
Ameriką; protarpiai kuriais jis 
čionai gyveno; jo amerikoniš
kas antrašas ir užsienjrmas; var 
dar ir datos ir vietos gimimo jo 
pačios ir vaikų, jeigu juos turi, 
kurie nori su juo keliauti; ir 
trumpas, . bet aiškus nurody
mas jo priežasties keliavimui į

kad mes jį kitaip negalėjom pri 
imti kaip tik priimti jį kaipo pa
malą tolimesniom pertraktaci- 
join vedančiom prie išgavimo 
pilnos teisės išdavinėti Lietuviš
kus pasportus. Dalykai berods 
labai gerai sekėsi, bet tuo tarpu 
pradėta lankyties į State Departa 
mentą įvairių žmonių su tuo 
l»Čiu tikslu. Tie lankymaisi 
buvo daromi slaptoje ir nuo Eg- 
zekutyvio Komiteto ir nuo vi
suomenės ir todėl nieko negali
ma buvo padaryti sutartino, ko
ordinuoto. Ką mes sakėm kiti 
užgynė, ką kiti sakė mums ne
žinant beabejo prisiėji ir mums 
užginti. Tokiam babeliui bee
sant, musų pertraktacijos paaš-

neįvyko pirmiaus, tai dėlto, 
kad pirma nebuvo tokio 
skaudaus gyvenimo reikme
nų brangumo, ir dėlto, kad

Pirmiausia tad reikia pa
klausti jų: kodėl jie plūdo 
“Naujienas”, kuomet jos nu 
rodinėjo, kad tverdamiesi į 
naują organizaciją, jie ne
tenka teisių prie L. S. S-gos 
nuosavybės?

Kodėl jie plūdo “Naujie-
- - — -

Pasportai ir keliavimas 
j Lietuvą.

Pranešimas iš Washingtono.
Važiavimas į Lietuvą yra leis

tinas visiems Amerikos pilie
čiams ir nepiliečiams’, turin- 

nas", kuomet jos aiškino, tiems svarbius koniercijinius ar 
kad komunistų suvažiavi
mas Brooklyne neturėjo ga
lios panaikinti L- S. S.? Ko
dėl jie niekino tuos sąjun- 

kurie protestavo

ba privačius reikalus.

duodami jiems nė išdisku- 
suot tos partijos principus?

Jeigu tie plūdimai buvo 
be pamato, jeigu tas komu
nistę lyderių elgimąsi buvo 
negeras, tai jie turėtų dabar 
viešai pasitesinti ir prižadėt 
daugiaus taip nebesielgti.

Komunistų bosai liepia sa

dalyvauti neva L. S. S. refe
rendume ir rinkti “narius” 
į L. S. N; mo Bendrovę, kai
po atetov is nuo “L. S. S. 
kuopų”. Bet juk jie gerai 
žino, kad ir tas “L. S. S. re-

pritarėjai nepasipiktins ra
ginimu prie šitokios apguvy 
stės? Argi jie skaito juos 
be doros žmonėmis?,

piliečiai, pirm išvažiavimo turi 
gauti pasportą nuo Amerikos 
Valdžios. K *

Norint gauti pasportą reikia 
kreiptis prie artimiausios rašti
nės Suvienytų Valstijų Teismo. 
(Člerk’s Office of the United 
States Court). Gyventojai New- 
Yorke ir apielinkės gali paduo
ti aplikacijas ir gauti pilną infor 
maciją pas spccialį pasportų a- 
gentą muitinyčioje, (Special 
Pasport Agent at the Custom 
House). Kituose miestuose apli
kacijų blankus ir informacija y- 
ra gaunama Suvienytų Valstijų 
Teismų Raštinyčiose..

Važiuojančiojo nurodymai su 
kokiais reikalais jis važiuoja į 
užrubežį turi būti pilnai parem
ti dokumentariais priparody- 
mais nurodančiais, kad jam yra 
neatbūtinai reikalinga išvažiuo 
ti. Pavyzdi n, jeigu yra važiuo
jama sutvarkyti ūkio nusavylies 
reikalus, yra tą syk reikalinga 
paduoti sykiu su aplikacija vi
sus laiškus iš Lietuvos, kurie nu 
rodo mirtį savininko ūkio ir va
žiuojančiojo sanryšį ir įpėdiny
stę prie turto, ir tt.

Užmokestis už pasportą yra 
vienas doleris, kuris turi būti 
užmoki tas kartu su padavimu 
ąplikaciios. šie pinigai eina i 
State Departamcnt. Apart šios 
užmokesties reikės apmokėti 
Teismo klerkui pas kurį bus pa 
dar , t< “afidavits ’ ir prisiegG®. 
Tas taipgi kaštuos apie vieną do 
Ietį.

Jeigu su aptikai.tu ketina ke
liu t kelitrati pati arba nražam..- 
eini vikiti, tai atskiro pasporto 
nereikia, bet jų lotografij »s ly
giai larp ir pačio a plikanti) turi 
būt priduos su aplikacija.

Ant visų aplikacijų turi būti 
•d4kiu’. ;< žymėtu, u«.d pasportas 
\ru j m mas į Lietuvą, (Lithua- 
nia), taipgi tos šalys turi būti 
pažymėtos per kurias yra .ma
noma važiuoti.

Gavus pasportą jis pirmiausia 
turi būti pasiųstai registruotam 
Laiške į Lietuvių Egzekutyvį
Komitetą W;aflhiingt'onei, , (Lith- 
uanian Executive Conimittee, 
703 - 154h St., N. W. Washiiig- 
ton, D. C»), d’el užvizaviniov Plis

Prie šio “afidavit*’ turi būti 
prijungtos fotografijos važiuo
jančio ir tų, kurie nori su juo’ 
važiuoti, taipgi, prie Šių popierų 
turi būti pridėtas užreiškimas, 
kad aplikantas negali gauti pas. 
porto nuo Rusijos atstovybės. 
(Rusijos atstovybe oficialiai at
sisako išduoti Lietuvos pilie
čiam pasportus. Jeigu ir luitų 
galima gauti Rusijos pasporfųt. 
lai jis Lietuvos valdžiai nieko 

nereikšti] kilo kaip tik kad savi
ninkas lokio pasporto yra Rusi
jos piliečiu ir todėl, kaip ir kiti 
Rusijos piliečiai šiuo tarpu ga
lėtų būti neįleisti į Lietuvą). 
Taipgi prie “afidavit“, geriau
sia ant atskiro lapo, turi būti 
priduotas pilkas aprašymas va
žiuojančios ypatos, kaip tai: au- 
gštis, svarumas, amžius, spalva 
akių, spalva plaukų, veido iš
vaizda, ausų ypatybės, ir visi y- 
patingi ir nepaprasti ženklai. 
Šis “afidavitas,” kartu su foto
grafijom, turi būti perduotas į 
artimiausią agentūrą State De
partamento, paprastai imigraci
jos inspektoriui, kur formate ap 
likacija išvažiuoti iš Amerikos 
turi būti padaryta.

Taipgi reikės, lygiai kaip ir 
tiems lietuviams kurie pastojo A 
menkos piliečiais, gauti cčrtifi- 
katą hudjiantį, kad “Income 
Tax Lafw“ mokestis yra pilnai už 
mokėtos. Tuos cerfifikalus ga
lima gauti pas “Collector of In
ternet Rcvenue“ to pat distrikto 
kuriame važiuojantis gyveno.

Invažiavimui į Suvienytas 
Valstijas Lietuvos piliečiai gali 
pristatyti Amerikos diplomatam 
arba konsuliani dėl vizavimo 
“afidavitus“ darodančius ypa
tos tikrenybę ir tautybę, “affi- 
davits. of indentity and nationa*- 
lity), ar^a dekleraciją, žinomą 
kaipo “fonn two twenty eight” 
vietoj pasportų.

Gavus leidimą išvažiuoti iš 
Suvienytųjų Valstijų jis privalo 
būti prisiimtas Eyzekutyvtiam. 
komitetui, .registruotam laiške, 
dėl vizavimo, lygiai kaip ir pa
prasti pasportai. Kaina gavimo 
tokio leidimo yya maždaug ta 
pati kaip ir pasporto Vizavimas 
pasportų ir “Leidimų Išvažiavi
mo” kaštuoja vieną dolerį. Pini
gai turi būti visada užmokami 
kartu su aplikacija dėl vizavi 
mo;

Čionai išdėstyta forma “Lei
dimo Išvažiuoti iš Amerikos ne 
piliečiams, buvo mum pasiūlyta 
rugpjūčio* 14, su tuo skirtumu, 
kad tą syk reikalavo arba. Rusiš
ko pasporto arba raštiško paliu-

mentus October 13, 1919, prane
šė mums ir paskelbė visiem sa
vo hgentam čionai išdėstytas 
išlygas, kurios skiriasi nuo pir
mų išlygų tiktai tuoini. kad ne
reikalauja raštiško paliudijimo 
nuo Rusijos atstovų. Ant musų 
tolimesnių pertrakeijų, pat vals
tybės sekretorius Lansingas. 
October 28. 1919. mums atsakė, 
kad šie padavadijiniai, tuo tar
pu yra galutinais.

Kaip matote, tad dabar kaip 
pasportai Amerikos piliečiam 
taip ir “Leidimai Išvažiuoti” ne 

piliečiam yra išduodami per 
5nrv. Valstijų Valdžią tiktai. 
Jokios privačios įstaigos negali 
išdiioti nei leidimų nei pasportų 
jos vienok gąli pagelbėti pada
ryme “afidavitų“ ir išpildymų ap 
likacijos blankų. Užmokestis 
už tokią pagalbą neturėtų būti 
daug augštesnė už čionai pažy
mėtą skaitlinę. — M. J. Vinikas.

Nuo Redakcijos

Šitame pranešime p. Vinikas 
nepaa itiic iiij., kokis, turi

pasportų “vizavimas“ vadina
mam Lietuvių Egzekutyviam 
Komitete. Tas Komitetas juk ne
turi valdiškos įstaigos teisių; 
jisai nėra pastatytas pildyti Lie
tuvos konsulio pareigas; jisai y- 
ra privatinės įstaigos padėjime. 
Bet! pats p. Vinikas nurodo, kad 
pasportų reikalais reikią kreip
ties į valdiškas, o ne privatines 
įstaigas.

Be to, jihai mini, kad delei to 
klausmo buvo (o gal ir tebėra?)

tai asmenų, “slaptai lankiusių’’ 
valstybės departamentą; ir pri
sipažįsta, kad ne tiktai tie as
mens trukdė L.E.K. veikimą, o 
ir L.E.K. (t.y. p. Vinikas) truk
dė jų veikimą. Kode! dabar p. 
Vinikas aiškiai nepasako, ar val
stybės departamentas pagalios 
pripažino “geresniais“ L.E.K. 

žmones, negu tuos slaptus jų 
konkurentus, ar jisai atmetė ir 
vienus ir antrus.

Matome, kad Washinglone 
tarpe mūsiškių penkskatikinių 
“diplomatų“ yra varinėjamos 
vaikiškos intrigos ir kad jie, var
žydamiesi dėl garbes ( ir “džia- 
bo“), stengiasi pasistatyt visuo-l 
menės akyse vieni už kitus aug- 
ščiaus, todėl išreiškiame pagei- 
davmą, ka stie, kurie skelbiasi 
turį įgaliojimą ženklinti paspor
tus. parodytų, kuo jie remiasi. 
Pasakykite tad, meldžiamieji, 
kas Jums tą galią suteikė.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation filed with the post- 
master at Chieago, UI. Nov. tl, 1919 
as re<iuirc(t by tlie act of Oct. 6, 1917

INDIJA.

Giasgovv. — [Škotijos dvasi
ninkai patvirtina socialistų kal
tinimus]. Indijos Darbo parti
jos ir socialistų vadai, B. H. 
Waddhia ir S. Sayainusiti, va
žinėja po Angliją ir kalba apie 
sensacinę eksphiataciją Indijos. 
Tečiaus tuo dalyku susirūpino 
ne vien tik darbininkų vadai. Ne 
senai Škotijos presbiterionų dva 
surinkai išleido knygą, įvardyta 
“Sočiai Iikals in India.” Knygos 
autorius yra misionierius Wil-

dijimo nuo Rusijos atstovų, kad liams Paton.
jie atsisako išduoti pasportą. Paton stalo klausimą, - ar 
Tas ant tiek nesutiko su priuci- Indijos valdžia yra krikščioniš- 
paiš Lietuvos < Neprigulmybės, ka? Ir jis svyruoja pasakyti,

kad ta valdžia yra krikščioniš
ka. Jis esąs palinkęs manyti, 
kad valdžioj įsigyveno koki tai 
nauja dvasia. “Rėkia atvirai pa
sakyti, kad Europos pirkliai 
vyksta Indijon tuo liksiu, kad 
eksploatavus indusus. Ir jeigu 
valdžia nori nuplauti rankas, ji 
privalo tatai pripažinti.’*

Pirkliai užkariavo Indijos rin 
kas savo prekėmis. Net patįs in- 
dusai nebevartoja savo išdirbi 
hių. Tenykščiai darbininkai yra 
baisiausia naudojami Anglijos 
fabrikantą. Jie verčiamą dirb
ti dvyliką, tiryliką, keturioliką ii 
net penkioliką valandų dienoj. 
Kuomet padėtis darosi nepaken
čiama, darbininkai tveriasi strei 
ko, kad iškovojus geresnių gy
venimo sąlygų iš Europos nau
dotojų. Paton nesmerkia tų 
streikų; jis sako, kad “kiekvie
nas reformininkas turi susirū
pinti, kaip pastatyti Indijos indu

Boinbay labui dažnai galima 
užtikti viename kambaryj pen
kioliką arba dvidešimtis asme
nų, abiejų lyčių, viename kam
baryje. Jie miega krūvoj. Apie 
higieną negali ' būti ir kalbos. 
“Bet pramonininkai rūpinasi 
tik pelnu ir palaikymu savo ga
lios.“

Paton daro 'tokią sutrauką; 
“Naudojamieji yra paskendę 
skolose. Net sava rųšies vergi
ja yra praktikuojama; kuomet 
skolininkas negali grąžinti sko
loj tai jis verčiama atidirbti tą 
skolą.” e

ANGUJA.
Londonas. — [Mokytojų var

gai]. Londono mokyklų virši
ninkų asociacija savo visuotina- 
’me susirinkime priėmė rezoliu
ciją, sulig kurios tos asociaci
jos iKii-iiii pi'ivalo apleisti Lo-n- 
dono mokytojų asociaciją, ka

dangi pastaroji stoja už lai, kad 
kaip mokytojams, taip ir mo
kytojoms butų mokama vieno-

Mokytojų Viršininkų Asocia
cija mano, kad tatai gali atstum 
Ii mokytojus nuo tos profesi
jos. Nors iš kitos pusės argu
mentuojama, kad suvienodini
mas algų atsiims moteris nuo 
mokytojų profesijų!

Bet tas nuomonių skirtumas 
apsireiškia tik Londone. Nacio- 
nalč Mokytojų Unija dar perei
tą balandį nutarė suvienodinti 
abiejų lyčių mokytojams algks. 
Jie nutarė, kad nhažiausi alga 
mokytojams turi būti 200 svarų 
sterlingų ($860) metams. Mini- 
nuun žemumas parodo visuome 
nes atsinešimą į tą svarbią pro
fesiją.

Londonas. — [Internaciona- 
lis špiegavimas]. Profesoriui 
Guodė, “Manchester Guardian“ 
korespondentui, ant galo, liko 
leista grįžti Anglijau. Jis “Guar- 
diane“ aprašo savo prietikius.

Ševikų frontą, jis vyko Revelin 
Čia jis liko areštuotas ir įkalin
tas. Kalėjime jam teko išbūti 
30 valandų. Estonų militarinė 
valdžia pareiškė jam, kad areš
tavimo reikalavusi Anglija.

Anglijos misija Pabaltijoj, į 
kurią kreipėsi profesorius, pat
virtino, kad Anglijos valdžia 
reikalavusi jo areštavimo. Goo- 
dc’ą išpradžių paliuosavo, bet 
paskui vėl pasodino į laivą “Ven 
turous” ir išlaikė ten išties tris 
savaites. Ant galo, jį išsodino 
Sheemesse, iš kur jis ir parašė 
korespondenciją savo laikraš
čiui KorcspondUndija baigiasi 
šiais žodžiais: “Aš pasirūpinsiu 
gauti paaiškinimų kas dėl ma
no ncteisdlio areštavimo ir su
laikymo.”

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
V.7 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Blrfs.
Tcl. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

S32S S. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
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Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Utarnin., Lapki 10 n i’ 19

L.S.S. Reikalai
MM*

Sąjungiečių kuopose ir 
rateliuose.

So. Boston, Mass. — Kaip ki
tose kolonijose, taip ir pas mus 
lietuviai socialistai pradeda at
siskirti arba apsivalyti nuo tos 
rėksnių frakcijos, kuri veikda
ma pastaraisiais metais pagal 
Sąjungos centro bosų koman
dą visą laiką, energiją, spėkas 
ir susirinkimus pašvęsdavo pa- 
si kol lojimams. Socialistai nuo 
tų rėksnių atsiskyrė nuo to lai
ko, kada parvažiavę kuopos de
legatai iš Brooklyno mitingo 
parvežė svetimos partijos prog
ramą ir konstituciją. Išdavus 
delegatams raportą ir perskai
čius programą ir konstituciją, 
socialistai, kaip visuomet taip 
taip ir šį sykį, bandė narius per
tikrinti, kad toks veikimo bū
das nėra socialistiškas. Socialis
tu pastangos sufanatikėjusiems 
rėksniams nieko negelbėjo. Kri
tikoj su socialistai jie jaučiasi 
persilpni ir todėl povartojo sa
vo paprastą būdą: uždarė dis- 

i kusijas ir priėmė svetimos par
tijos programą ir konstituciją 
kaipo “neklaidingą“ dalyką.

Daugeljs socialistų senajai L. 
S.S. 60 kuopai nuo senai buvo 
nustoję mokėti mėnesines duok
les; daugelis jų visai nelanky
davo susirinkimų. Bet tie so
cialistai, kurie iki šiol kūopoje 
’mvo pasilikę, laukdami, ku<r 
tas viskas baigsis, nuo priėmi
mo syetimos partijos programo 
užreiškė, kad socializmo grabo 
riais jie nebus. Nuo to laiko 
visi socialistai iš senosios L.S.S. 
kuopos pasitraukė ir ėmėsi už 
darbo perorganizuoti kuopą.

fSpulių ižfi, į'vy-
ko persiorganizavusios kuopos 
susirinkimas, kame tapo išrink
ta valdyba iš sekamų asmenų. 
Org. T. Greviškis, proL rašt J. 
Lapaitis, fin. rašt. P. Mataus- 
kas, ižd. P. Valukonis, knygius 
Jankauskas. Buvusi laikinoji 
valdyba raporteoio, jog čarteris 
kuopai jau gauta. Beto, kuo
pa įgaliojo savo viršininkus 
darbuotis išgavimui iš nudardė
jusių pas “komunistus“ senosios 
kuopos turto^

Malonu Aažymėt, kad į taip 
trumpą laifą kuopon susispietė 
apie 40 patyrusių ir nuo senai 
dalyvaujančių darbininkų judč- 

! jime socialistų. — Reporteris.

Skaitytoju Pastabėlės.
“Koks skirtumas tarp komu- 

I įrištų ir socialistų, jeigu jie abeji 
Į pripažįsta proletariato diktatū
rą?“ klausia pašalietis dviejų 
besiginčijančiųjų dėl komuniz
mo ir sicializmo.

“Matai, drauge: socialistai tai 
buržujai, išdavikai, socdalis- 
lai... “ pradėjo savo litaniją ko
munistas.

“Et, ne tame dalykas!“ perta
rė pašalietis: “aš klausiu, kodėl 
iivs, abudu pripažindami dikta
tūrą, taip aštriai dėl tos dikta
tūros ginčijatės ir nesutinkate?

“Skirtumas štai koks: mes, 
socialistai, stojame už proleta
riato — už darbininkų kaipo klc 
sos — diktatūrą ant buržuazijos, 
sudarančios daug mažesnę vi
suomenės klesą už darbininkų 
klesą; o komunistai stoja už sa
vo partijos diktatūrą, dago už sa 
vo pairu jos bosų diktatūrą aAt 
proletariato, taigi ant darbinin
kų klėsta“, paaiškino socialistas.

* *
Brooklyno “komunitilai“ pa

minėjo, kart Emma Goldman ir 
Alexander Berk m a n pirmu kar
tu pasirodę po to, kai juodu su
grįžo iš k lorgos; bet prie tos 
progos jie užmiršo .paminėti ir 
tai, kad Emma Goldman atvežė 
ir katorgoj tebekaiikinanios so- 
cialistčs Kate OTlarc prašymą: 
“Draugai, darykite visa, idant 
politiniai kaliniai butų paliuo- 

jsuoti!“ (

Tas, turbut musų “komunis
tams“ n.e košar..y

j — Tiesmukas.
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L. S. S. 22 kp. veikimas.

Lapkr. 2 d. M. Meldažio svet. 
įvyko L. S, S. 22 kp. susirinki
mai. Semi jau kuopa neturėjo 
tokių susirinkimų. Kol kuopoj 
buvo kairiasparniai - komunis
tai, tokie susirinkimai buvo ne
galimu karingi jie vien keldavo* 
triukšmu ir neduodavo nieko 
rimto svarstyt. Reikėdavo ne 
pačių svarbiausių kuopos reika
lų. neapsvarsčius skirstyties. 
Tuo jie tikėjosi užgriebti L. S. 
S. kuopų ir jos turtų. Bet jiems 
tai nepavyko. Tiesa, jie sus
pėjo pasiglemžti kuopos iždų 
(vien pinigus), bet tai neilgam. 
Jie turės sugrąžinti juos kuo
pai, nes finansų knyga aiškiai 
parodo kiek buvo ižde pinigų ir 
kuopa mokės išreikalauti.

Dabar komunistų kuopoj ne 
bėra ir susnrinkimai pasidarė vi 
sai kitokiais: tvarkus, ramus, 
viskas svarstoma rimtai; be ma 
žiausio triukšmo.

Sis susirinkimas buvo skaitliu 
gas nariais. Pirmiausia skai
tyta protokolas pereito susihin- 
klmo, paskui sekė įvairių komi
sijų raportai.. Vakarų komlsi-

ja pranešė, kad kaip ir visuo
met, taip ir šiemet bus L. S. S< 
22 kp. kalėdų vakaras. Buvo 
skaityta keletas laiškų iš Socia
listų Partijos, kuriuos priimta. 
Taip jau tapo nominuoti kandi
datai į L. S. S. pildomąjį komi
tetą, išrinkti delegatai į L. & S. 
Vili rajono konferenciją, pa
remti L. S. S. 138 kp. nešimai 
referendumui, išrinkti delega
tai į 11 wardo Socialistų komi
tetą, išrinktas komitetas rinki
mui aukų streikuojantiems plie 
no darbininkams ir nutaria 
greitu laiku surengti prakalbas, 
tam darbui išrinkta komisija. 
Kuopon įstojo vienas narys. 
Kuopa ateityj žada dar labiau 
išplėsti savo veikimą, o kad ji 
įstengs tai padaryti, nėra abe
jonės, kadangi kuopa susideda 
iš veiklių ir suprantančių savo, 
kai|M> socialistų, pareigas narių.

Susirinkimą užbaigus visi nu 
ėjo į didžiąją svetainę, pasikloti 
syt\d. P. Grigaičio referato.

r — Ant. Jusas.

GIRTUOKLIAVIMO PASEK
MES.

Trečia auka girtuokliavimo dak
taro namuos e mirė. Visi užsi
nuodijo medžio alkoholiu.

Pinfgais ui

Laisves Bondsus
•50, lt00, 1500, ir SI,000.

KrauseValstijinisTattpymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gal.
Turtas virt S200.000.G(k

Apskrita bankininkystė.

MOKYKLA
prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesns anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klcsą.
ATEIKITE SI VAKARĄ pasi
žiūrėti.

1537-39-41 North Robey St. 
Arti Milwaukee Avė.

“Misteriškas” nunuodijimas 
dviejų moterų. Dr. I. J. Krzemin- 
ski, 1046 N. Oakley Avė., na
muose išsiaiškino, mirus ir tre
čiam žmogui, Antanui Stanke
vičiui, 1329 Holt St., kuris kartu 
buvo daktaro namuose. Visos 
tos mirtįs įvyko delei girtuoklia
vimo.

Pas daktaro pačią pėtnyčioj 
atėjo jos drauge Mrs. Sofija 
Schultz ir Antanas Stankevičius 
ir visi pradėjo gerti. Gėrė netik 
tą vakarą, bet taipjau ir kitą ir 
dar kitą — iki panedėlio vaka
rui, taigi keturias dienas. Kar
tais ateidavo kiti žmones, kar
tais prie stiklelio prisėsdavo ir 
pats daktaras. Bet tai būdavo 
tik retkarčiais, gi moterįs ir 
Stankevičius gėrė be paliaubos. 
Kada pritruko degtinės, pradėta 
nešti medžio alkoholių ir jį 
maišyti su namie dirbtu vynu 
ir kitomis priemaišomis — ir 
paskui gerta. O medžio alkoho
lis yra nuodai. Nuo jo tankiau
sia žmones apanka, o jei perdaug 
išgeria — tai ir miršta. Tas pats 
atsitiko ir čia.

Kada pagalios panedėlio va
kare užsibaigė girtuokliavimo 
orgija, nakti susirgo Sofia

Schultz ir j rytą mirė Paskui su
sirgo daktaro pati ir taipgi už 
poros valandų mirė. Tokia ūmi 
mirtis dviejų moterų sukėlė po
liciją ant kojų. Areštuota dak
tarą, pradėta jiėškoti nuodyto
jų, pradėta kalbėti apie baisią 
žmogžudystę. Ypač stropiai jieš- 
kota buvusio su jomis vyro, ku
ris buvo nužiūrimas nunuodiji- 
ine. tų dviejų motery. Pagalios 
policj ai pasisekė surasti ir me
namąjį nuodytoją — Antahą 
Stankevičių. Bet kada policija 
nuėjo į jo namus, jo neberado: 
pirm kelių, valandų jį sergantį 
išgabenta į pavieto ligonbutį, kur 
už keliolikos miliutų po atveži
mui ir pasimirė. Pasirodė, kad 
visi trįs mirė nuo medžio alko
holio, kuriuo užsinuodijo be
gerdami per keletą dienų.

Dr. Krzeminski tapo paliuo- 
suotas iš kalėjimo.

Abelnai labai fluug žmonių 
CMcagoje šiais prohibicijos lai
kais užsinuodija nuo medžio al
koholio ir daug žmonių miršta, 
daugelis gi apanka. Yra miru
sių ir lietuvių.

Andai ant Town of Lake vie
nas jaunas lietuvis viename sa
li une išgėrė medžio alkoholio 
ir ant vietos mirė. Saliunininkas, 
kad atsikračius nuo bėdos, mirš
tantį išvilko į ėlą ir ten pametė. 
Betgi saliunininkas vistiek pa
kliuvo: tapo areštuotas.

KUNIGAI SUSIPEŠĖ.
Nekuriu episkopaių kunigai 

susipešė tarp savęs. Ginčai dar 
tebėra paprasto mandagumo 
rybose, bet jie gali greitai išeiti 
iš tų rybų. O tie ginčai kįlo už 
stebuklingąjį gydytoją Hickson 
iš Anglijos, kuris vienoj episko
paių bažnyčioj gydo “stebuklin
gai“ visokias neišgydomas li
gas — vien rankų palietimu. 
Kadangi jis daro gerą biznį ir 
vienas negali apsidirbti, tad nu
sisamdę sau pagalbininkus — • 
du kitus kunigus, kurip už jį 
gydo. Tas nepatiko kitiems ku
nigams, kurie irgi norėtų tokio 
biznio, bet kurie visgi nenori 
griebties tokių humbugų. Todėl 
ir iškilo dabar ginčai apie šven
tumą tokio gydymo. Vieni sako, 
kad toks gydymas esąs “all- 
right,” bet kiti vadina tą viską 
kvailybe kaip kunigų, taip ir 
jiems tikinčių žmonių. Esą ir 
skundų paduota vyskupui.

beti angliškai — byla ir vėl bus 
atidėta”.

UŽPUOLĖ JAUNĄ NĖR 
GAIT®.

Keturi jauiri piktadariai su 
batos naktį užpuolė keturiolikos 
metų mergaitę, Rulh Thomas, 
616 Oakwood gatvėj. Įsivilioję 
ją į automobily piktadariai k® 
sinosi ją sužagti. Neužilgio te 
Čiaus juoš užtėmi j o policijų ir 
visus areštavo. Piktadariai už 
daryti į kalėjimą, o mergaitę a- 
tiduofa •— ligoninėn.

AR NEMATĖTE TĄ VAGI?
Policija būtinai norėtų pasi

kalbėti su tuo geru žmogumi, 
kuris vakar turėjo progos pama 
tyli vagį, besivežantį pono Ad- 
xvin Valzcnuui — rūkstantį pe
čių. Buvo taip. Pons Valze 
naai,pakuręs pečių ir pats išėjęs 
krautuvei]. Sugrįžęs jisai nebe 
rado nė pečtauv nė anglių. Po
licija negalinti suprast, būtent: 
kukiuo tikslu vagilis pasiėmė pu 
no Valzenuai pečių. Anglių da
bar. tiesa, yra stoka, bet pečių 
dirbėjai dar nestreikuoja.

SMERKIA HOYNE ŽYGIUS.

Chicagos Darbo Federacijos se
kretorius sako, kad valstijos 
prokuroras lošta į ranką — 
samdytojams.

> ^.1 v,'veron Gyduole s uilaiko 
šeimynos sveikata.

. .■ _________ *____________

Severa’s
Gothard Oil •

1 (Severo* Gothardišką Aliejų), kure ’
* yra žinomas kaipo galingas ekau- f 

dėjimams priešas. Jis rekomen- k 
duojamas nuo rheumatizmo, strftn- i

• dieglio, syatikos, tidimo, strėnų • 
. skaudlįimo ir eanarių ir raumenų X

eustingimo. Parsiduoda visur ap- T
i tiekose. Kainos: S0 et. ir 2 ot. V 
. taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų. k

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

už užpuldinėjimus ant streikie- 
rių.

APVOGĖ LIETUVĮ.
Nežinomi piktadariai praeitą 

pėtnyčdą įsilaužė į p. J. Jokšoj 
butą 1325 N. Ashland gatvėj iš-, 
sneše daugiau kaip už pustrečio 
šimto dolerių drabužių. Bū
tent išnešta du naujutėliai gar- 
nitoriai už 140 dolerių, ploščius. 
— 55 dol., reinkotas .— 18 dol. 
trįa poros kelnių, dvi kurpių ir 
kepurė — rišo už 52 dol.

Piktadariai nepagauti.

Iš Įvairių Sričių.

JI • -A

Akių, Aubu> Nosies, Gerklės f- f .“t
ir Tonsiių žinovas. | Saugokite Savo Akl31

BRONCHINIŲ TAKŲ LIGOS j ■— ” *

Palikus influenzą 
nesustabdyta ji nuei
na žemyn į bronchi
nius takus ir po t tilo 
laiko užpuola plaučius 

j pagimdydamu bron
chitą. Jei bronchitas: 
nėra dar išsivystęs,;

S tai Dr. Cęrtor nauju 
'būdą visuomet išgydis

Ar turi kosulį?
Ar nyksti?
Ar kosti naktimis?
Ar skauda šone?
Ar kosti pasikvengždėdamas?
Ar esi kariais nulindęs?
Ar spiauni geltonais skrepliais?
Ar kosti guldamas?
Ar kosti rytmetyj? 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar
Ar kosti labiau nakčia kaip ryte?
Ar nakčia i>ikia atsisėsti, norint 

atsikvėpti?
Jei turi galvos skaudėjimą, ateik 

pas gydytoją. Nalauk, nes influenzą 
apveiks,

DR. F. O. CARTER 
Akių, Au*ty, NosieiL Ir Gerklia 

J 20 8. State St., Chicago.
Besisukamų šviesą iškaba ger

23 metus prie State gatvte. 
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 16 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

' Geras Linimentas.
Rodos, kad nlra reikalo aiškinti 

* reikalingumą laikyti po ranka bon- 
į ką kokio — nors gero linimento pa

viršutiniam vartojimui nuo visokią 
J* irietikią—-ir rasi, kad tokiose atvi- 

ose nira nieko geresnio už

spjaudai sukepusiais šmotais?
bjauriesi riebiais maistais?
kutena gomuryj?
skauda po krutinę?
jautiesi einąs silpnyn?
degina gerklėj?

GATVEKARIŲ KOMPANIJA 
LAIMĖJO, 

t

Septynių centu transferis 
pasilieka.

Chicagos gatvekarių komna

Teisingai pritaikytais akiniais,^ 
kuomet iąs Kenčiate galVąs skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Iąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu, eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias prekines.

Gydymas visą akiu. au>ą no
sie* ir gerkles lign. Po priežiūra 

specialisto. U- 
torninkais ir pftlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietą.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1861: S«. Ashland Av«u, Chicago. 
Kampas 16-toa gatvės.

3-čioa lubos, virš Platt’o aptickos 
t Tfanykita Į liana parašą. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
6 vai. vakaro. Nedėlioja nuo 9 
▼ai* ryto iki 12 valandUi dieną.

i

I

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

Liberty Bonds po dienos kurso kairia. Padaro viso
kį urNOT A RIJA LIS KUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 

-Taštu DYKAI.
VALANDOS: Kasdien nuo !> iki 6 po pietą. Utarninke, Ket

verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo !) 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Pctratis, S. L. Fabijonas.

foija dar kartą laimėjo. Public 
Utilities komisija dar kartą at
sisakė atmainyti savo pirmesni 
patvarkymą. Del visa ko ii. hc- 

ije. pasakė, kad atmainyti tą pa- 
tvarkymą ji negalinti dar ir lo
dei. kad kompanijos turtas dar 

'esąs neapskaitlhiotas. Kiekvie- 
Įnam tečiaus aišku, kad varnas 
i varnui akies nekerta.
Miesto valdininkai taipjau ža- 

ida nepasiduoti. Advokatai sa-

Tas užpuolimas ant Amalga
ma ted unijos raštinės, kurį su
rengė valstijos prokuroras Hoy- 
ne, iššaukė didelio pasipiktini
mo tarp organizuotųjų Chica- (
gos darbininkų. Tuoj po to, ka- l 
da valstijos prokuroro raštinė 
suteikė spaudai žinių apie “di
delį Amalgamedtų sumoksią”, 
Chicagos Darbo Federacijos 
sekretorius, Ed. Nockels, pasiun 
lė valstijos prokurorui (Maclay 
Hoyne) laišką, kuriame jis be 
kita nurodo, kad savo žygiais 
prokuroras* lošiąs į ranką — 

samdytojams. Jo agentai užpuo
lė rubsiuvių unijos raštinę no 
lodei, kad ten rasti sumoksii- 
ninkų, bet kad padėjus samdy
tojams pasmaugti rubsiuvių li
niją. Girdi kada valstijos proku
roro agenltai pasiūtojo ant rub
siuvių unijos, tai, Cook paviečio 
šerifas saikdina “specialius de- 
lektivus” plieno kompanijoms, 
kurie taipjau “darbuojasi’ kad 
suradus tokių pat “sumokslinin- 
kų” tarpe streikuojančių plieno 
industrijos darbininkų. Dar dau 
giau. Prisaikintieji “tvarkos da
botojai”, kaip inatjti; ten daro 
visą, idant atsikartotų “Aiįgo 

karžygių” darbai. Bet valstijos 
prokuroro raštinė nedaro rei
kiamų pastangų, kad apsergėjus 
darbininkų teises. Mat čia — ki
tas (talvkas!

Rašo ŠERNAS.

ANGLIŲ STOKA EUROPOJE

Dabartine karė pagimdė daug 
visokios veislės nemalonių tru
kumų, kaip tai stoką drabužių, 
maisto rite. Bet nemažiau nema
lonus yra ir trukumas kuro, rei
kalingo ne vien apšildymui gy
venamųjų namų žiemos laiku, 
bet laivų, traukinių ir mašinų 
fabrikuose varymui. Tų medžia
gų visur reikalaujama daugiau, 
o jų produkavimas visur Euro
poje sumažėjo: vienur kasyklos 
tapo priešų sunaikintos, dauge
lis vandenių užlietos, kitur dėl 
karšis darbai sustabdyti. Frakci
jos kasyklas vokiečiai išardė, o 
už ta/i vokiečių kasyklas francu- 
zai užėmė Šnaro distrikte, len
kai gi Silezijoj, taip kad vokie
čiams labai mažai jų beliko. Ne
mokantis tinkamai kasyklų iš
naudoti, lenkai vien griebia sve
tur buvusias anglių kasyklas, ir 
užgriebė jų net daugiau, negu

naudoti nemokėdami, žinoma, 
produkciją labai sumažins. Net

ko. kad jie kreipsis j Cook ap
skrities kortus reikalaudami 

1 prieš gavekarių kompanijos in- 
džionkšeno.

J. G. SACKHEIM & CO.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—0
Utarninkais, Kctvergais 
fr Subatomis 9—9

1385 MIIAVAUKEE A V K. 
!arp Paulina ir Wood Sta.

TURĮS IŠMOKTI ANGLŲ 
KALBOS.

Tada galėsiąs gauti — dešimt 
tūkstančių dolerių.

Augšlesniojo korto teisėjas, 
Micliael L. McKinley. mulais už
dėjo sunkią “pabaudą”; p. Juo
zui Vitavičiui. (1363 SI 6a n Sa.) 
būtent: iki liepos l dienai jisai 
turįs išmokti — anglų kalbos!

Dalykas toks. P-as Vi tavi
ems patrankė tieson Mowbray 
and Robinson kompaniją. Rei
kalauja dešimt tūkstančių dole
rių atlyginimo. Tai dėlto, kad 
vienas neatsargus tos kompani
jos šoferis 1916' metais jį (Vi- 
tavičių) pavojingai sužeidęs. 
Bell kad p. Valavičius, negale
damas tinkamai susikalbėti an- 

j gliškai, pareikalavo vertėjo^ tei-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Darą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabą iš vidaus, po $1.50 ui gal,
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

sėjas pasakė: “Vertėjas jam ne 
reikalingas. Jis reikalingas 
mokytojo. Aš duosiu jam pro
gos susirasti jį. Byla atidėta 
iki liepos 1 dienai. Jeigu iki to 
laiko jis neganėtinai išmoks kai

Chicagos Darbo Federacijos savo viduriuose karės nelics- 
sekrdlorius klausia: ką visa tai *a Anglija anglių produkciją su
turėtų reikšti? Į mažino nuo 76,689,000 iki 23,-

000,0000 tonų, todėl nei Angli
ja negal padengti Europoj ang
lių trukumą. Nepriteklių anglių 
Europoj turėtų padengti Ame
rika; ji turėtų Europai per me
tus suteikti 81,000,00(Ftonų, bet 
prieš karę ji suteikdavo Euro
pai anglių vos 20,000,000 tonų, 
todėl padengimui Europos nepri 
tekliaus ji turėtų anglių prodli- 
kuo>t 62,463,000 tonų daugiau 
kati metai ir turėtų keturis kar
tus daugiau Europon anglių pa
siųsti į poYą ničncsiių negu prieš 
karę pasiųsdavo per visus me
tus. Bet tam padaryti Amerika 
neturi pakaiukamai laivų, nes 

jie reikalingi ne vien anglių ve
žiojimui, M turi vežioti Euro
pon ir maisto, kurio kol susi
tvarkys, Europa rėiloi'lauja da
bar daug daugiau, negu prieš 
karę kad reikalavo. Ateinančią 
žiemą visokį žemės kraštai rei
kalaus 179,511,000 tonų anglių, 
o iš to 97,723,000 tonų reikalaus 
kiti kraštai, no Jungtines Valsti
jos. Pervežimui iš Amerikos rei
kalaujamų 81,788,000 tonų ang
lių reikės 1,219,000 vagonų po 
50 tonų, arba 25,000 traukinių, 
kiekvienas po 50 vagonų; arba

UŽMUŠĖ KETURIS ŽMONES.
Neatsargus hutomobilių šofe

riai užvakar užmušė keturis 
žmones, o penkis pavojingai su- 
eidė. Du šoferiai sulaikyti.

Gruodžio mėnesyj tarp Chi
cagos ir Omahos pradės vaigščio 
ti Jungt. Valstijų pašto orlai
viai.

Nedėilos naktį poliicja suren
gė naują medžioklę. Areštuota 
daugiau kaip trįs šimtai vyrų ir 
moterų. Kone visi kaltinami 

dėl “netvarkaus elgimosi”, ki
taip — evii’kavifno.

Charles Stein, šešiasdešimts 
metų senelis, 3321 Herndon ga
tvėj vakar rasta nutroškusi gasu

Streikuojantįs bučiTnių dar
bininkai rengiasi atidaryt visą 
eilę savo krautuvių. Kelios krau
tuvės vakar jau atidaryta.

NUTEISĖ ŠERIFO MUŠEIKAS.
Teisėjas Hugh R. SteAvart, So. 

Chicago teisme užvakar palie
pė areštuoti tris šerifo pagelbi
ninkus, kurie liudijo prieš strei- 
kierius, kad buk jie netvarkiai 
elgėsi. Streikieriai gi liudyjo, 

kad tie šerifo mušeikos patįs

Belo teisėjas nuteisė šerifo 12,400 laivų po 1000 tonų talpos 
imgdbiiuu'km J. Johnslonc 6 ; kiekvienas. Reikėtų 60,000 dau- 
mėneriams kalėjimai! ir A. N. giau darbininkų, kad tiek dau- 
Evans užmokėti $50 pabaudos, ginu anglių iškasus.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitterš yra 

pripažintas Washingtonc, D» C. už 
tikrą Ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturiu! ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstą 
Ir taip toliau. Sahites Stomach Bit 
terš viską prašalina ir palieka lai- 
mingią taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite udgauA- 
dintL Kaina bonkąi 91.5G, 2 boakes 
$3.00, 4- bonkos, $5.Ž5, 6 bonkos 67.50 
12 bonką 914.00.

Salute Bitteris iš Šaknų žievių, 
žolių sėklą ir žiedą, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiąsk mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiėk rcikalaunat 
tai prisiusime dėl tandstą.

Pasarga: Reikalaudami pristąskit 
tikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTBANAS CO.,

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

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
z Taipgi Chronišką Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yardg .687^

Dl Charles Sigai
Persikėle į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrą, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rylmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tol. Drexel 2880.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dontistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. iLlsted 8L, Chka*o, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselandc: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 31-80 
Chicagos ofisas: 4515,S. Wood St. 
Tik Kelvergą vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avc., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto* 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

Vyrišku Drapanę Bargeeai
Teisingas apsiejimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelines $3.00 ir augščiau.
Vaiką siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa 

kol prieš ateinančią) žiemą nvpaki 
Ip kainos.

Mes užlaikomo taipgi pilnų sandė
li nežymiai vartotų siutą ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

Fidl dress, luxedo, frock siutai, 
ir tf. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakrfras iki 9 vai vak, 
Nodėliomis iki 6 vai. vak. Sut.ito 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Clich%,». 

įteigia W07

»—■■■....  . ................ .......................... ......

■ DR. M. HERZMAN

I

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas 
ir akušeri?.

Gydo aštrias/!r chroniška^ ligas, vy
rų, moterų iv vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Lnbaratorija: 1025 W. 18th 
gt. netoli FiaU St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

—b— i m ■

TeZephone Yards 5032

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

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

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligų

Ofisas: 3854 So. Halstcd SL Chicago
Telephone Drovcr 9693

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

*•*

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
------------------  ofisai -----------------

lt* Kenai ng ton A vemia 
f»7S7 So Michigan Ava.

Kalbu lietuviškai.
S*

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47 St.

Tei. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Ncdčliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 VV. 43 St.
Tol. McKinley 263

J Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priminimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
332’ So. HaLsted Bt.. Chicago.



CHICAGOS
ŽINIOS

Milžiniškos Prakalbos Jauny Lie
tuvių Am. Tautiško Kliubo, bus lt 
d. lapkr. 7:30 v. v. Mildos svet. Kal
bės Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis Tema: Milžiniškas streikas.

Komitetas.

MOTERŲ

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- 
inanai” repeticijos būna kiekvienų 
seredos vakarų, 7:30 vai. vak. Mark■ -n - . -  | scrvelos /*<>u \*n, viik« k

Atmetė janitoriu reikalavimus. Wh»ę Sųuare svet Hahted ir 30 gut.
. , , , . Vi ii lošėjai ateikite pažymėtu buku.Reni estate boanl pudoniasai __ Komitetas

komitetas atmetė 7,(XM) janitoriu ' 
reikalavimus, bet duos savo pa- j 
siūlymą. Janitoriu streikas te* 
čiau.s vargiai kils prie naujus 
metus, kada baigiasi jų senasis 
kontraktas.

Paj ieškojimai
ASMENŲ J1EŠKOJ1MA1
Pajieškau savo brolio Andriaus 

Trainio paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr., Plokščių parap., 
Voniškių kaimo. Pirmiau gyveno 

, Detroite, Mich. Turiu svarbų rei 
2.400 barzdaskučių grasina kaią. Jis pats arba kas žinote, mel 

streiku, jei nebus išpildyti jų pranešti adresu:
reikalavinun paikelti algą iki 

$25 savaitėj ir 65 nuoš. virš $35. 
Jie dubti r gauna $23 ir 50 nuoš.

Barzdaskučiai reikalauja pake
ltom algų.

Frau k Treinis, 
5m7 N. \Vood St., Chivugu, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Vuzniaus, Kauno gub., Telšių pav.,

virš jų uždirbtų $35 savaitėj. Varnių parap., Miežainių sod.: turiu 
į labai svarbų reikalą. Atsišaukit ad
resu:

Miss N. Marciana,
107 St., Roseland, III.

Streikas kilių lapkr. 17 d.
Apie paskelbimų streiko nu

tars susirinkimas Utarninke. 149 E.

Merginu

Jauniui Moterų
LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 

GERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAl; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARIU 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

' Federal Sigim 
System Electric

212 N. D1SPLAINES STREET

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA
.'i1*** Utarnin., Lapkričio 11, 1919

MOTERŲ

VIETOS ATDAROS
MUSŲ DIRBTUVĖJE

GERA MOKESTIS MOKAMA 
BESIMOKINANTIEMS

IR 
užkandžiai 

paskučiausi

PRIE DURKšLINIO PRESO 
APSKRITO DARBO.
BE UŽDARBIO. 
METODAI.

ATEIKITE PRISIRENGĘ 
DARBO 7:30 V AL. RYTO.

PRIE

Cemitfiinientffll Cam 
C©mni]pffliniy

2221 So. Halsted Street

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ T VYRŲ

RAKANDAI

ŠOKO Iš GATVEKARIO — 
UŽSIMUŠĖ.

AVilIiatn Paul, gyvenęs 7357 
Emerald gatvėj, vakar šoko iš 
greitai ėjusio 69 gatvės gatve- 
kario ir ant vietos užsimušė.

Pajieškau savo brolio Petro Ado- 
hnaičio, paeina iš Lietuvos iš Seinų 
apskričio, Kaciunų valsčiaus Kaza- 
nių kaimo. Meldžiu atsišaukti ad-

John Adomaitis, 
Box 356 Pawnec, III.

l’ujiešknu Jono Ručkaus, jisai 
pirmiau gyveno Chicagoj. Girdė- 
iau kad dabartės gyvena Racine, 
Wi.'i. Meldžiu atsišaukti adresu:

J. Popelius,
2(W2 Canalport Avė., Chicago, III.

RADO PAŠAUTĄ VAIKĄ.
Netoli Lincoln Purk policijos 

stoteLs ]M)lcija rado pašautų vai
ką. tūlų Kurt Keinį. Kulka jstri- 
gūsi khlbnn. Kas jį pašovė, vai . N<y«'iaa kur gyvena mano

1 brelio vaikai: Petras, Liudvise ir A-
kas nepasako. I dėlė šimbeliai visi paeina iš Lietu-

! vos, Kauno rėd., Panevėžio J>av., 
~ ’ Pati alio miestelio. Nesenai gyve-

ANGLIŲ BADO DAR NEBUS. no New Yorke; jie patjs ar kitas 
» hieagiečiai gali būt rainų-’. *as žino juju antrašo malonėkite 

. . ,, * ,? pranešti ant šio antrašo:
Anglių bado (rtl’ nebus. (iClcziil | Juozas šimbelis,
kelių administracija paliuosavo Bon Lodge, Mont.
nuo “arešto” 1.756 vagonus pil | 
nūs.-pilnutėlius •- ..ūglių.

MERGINŲ

MOTERŲ

50 MERGINŲ, jaunesnių, kaip 16 
metų; $12 j savaitę pradžiai ir bo- 
nusai; šviesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pasto
vus darbas

HUMP HAIR PIN COMPANY
1918 Prairic Avė., kamp. 20-tos

Pranešimai
Cicero.
irę bus

- šiandie, 7:30 vai. va- 
prakalbos paminėjimui 

metiniu šukaktnviij užbaigimo did- 
žiosios pasaulinės karės ir užuojautai 
plieno darbininkų-streikierių kovos 
su darbdaviais. Kalbės Dr. \.
Monlvidas. Po prakalbu šok'*»’. 
inžam.’a 25c. Visas pelnas eis plie
no darbininkų-streikierių naudai. 
Vieta L Juįmiąus svet., 4837 W. 14th 
St. Rengia Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubas.

Pajieškau savo tėvo Andriaus Ku
bilius, brolių Kazimiero ir Jono, 
seserų Marijonos ir Rožės iš Pabir
žės. Panevėžio pav., Kauno rėd. Ma
lonės jie patįs atsišaukti, ar mano 
kaimynai, iš apielinkės, kurie susi 
*ln » su savo giminėmis Lietuvoje, 
teil sis pagelbėti man juos surasti, 
už' ką busiu dėkinga.

Anna Kubilius,
34 River St., Platus, ”a.

JIEŠKO DARBO
l ajieškau darbo kepykloje, galiu 

keiti juodą ir baltą duoną ir kėk- 
sus. Atsišaukit laišku Naujienų ad- 
les.i, pažymėdami Num. L

Mes turime vietas merginoms ir 
moterims, kurios nori išmokti 
bo šituose prekių skyriuose:

Žaislų
Vaistų
čeverykų
Panėiakų
Auksinių daiktų
Sidabrinių daiktų
Baltinių
Nėrinių, karbatkų ir kitų 

skyriuose.

Užsisakymams dėti
Užsisakymams žymėti
Prekėms peržiūrėti
Pakeliams vynioti

dar-

prekių

REIKALAUJA TIK PRITYRU
SIOS MOTERS IR MERGINŲ PRIE 
DARBO PAS STALĄ DE8RELRMS 
)IRBTI.

1215 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.

MERGINŲ
Prie Lengvo darbo, 

automobilių lempų, 
džiai.

Atsišaukti
Howe Lamp and

sudėstymas
$13.50 pra-

[ Mfg. Co.,
115 E.'Ontario St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ LR MOTERŲ

Roitcbnd. III. — “Ateities'Spindu
lys” vaikų draugijėlės choro repeti
cijos joks seredoj, 12 d. lapkričio, 
6:30 vai. 
t ai n ėję. 
susirinkt, 
lapkričio

KEIKIA DARBININKŲ
' -O -I'.B f — 11 - ■ I M——

vakare Pahner Park sve- 
Vaikučiui, malonėkite visi 
nes turėsite dainuot 16 d. 
ant scenos. — Globėjas.

MOTERŲ

Gera mokestis pradžiai. Prityru- 
sien’s darbiniams mokoma pagal 
mokėjimą. Proga pakėlimui.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subale- 
mte Ui pietų.

Heman Avė. ir Arthingrten St.

Hart Schaffner 
and Marx

Nauju overkotu fiapa

LMPS. 25 kp. moterų choro repe
ticijos įvyks seredos vakare, 7:30 
vai. Palmer Park svetainėje . Daini
ninkės, malonėkite visos susirinkt, 
nes turėsime daftmot savo koncerte 
16 d. lapkričio. —1 Ko mite: aa.

SIŲNT1MO SKYRIUS.

Tarnaitės prie apskrito namų dar 
bo Evanstotie, 7 minutos nuo “L.” 
stoties. Kambarys su maudyne. 
Mužas namas, 4 diiteli; be skalbi
mo; geriausi namai pasaulyje tin
kamai merginai. šauk Evanston 
279. Iškaščiai bus sugrąžinti. 
Mrs. Standard 
r—-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

70c VALANDAI 
REIKALAUJA PRASTŲ 

DARBININKŲ 
Atsišaukti 

WRIGHTWOOD IR 
HERMITAGE AVĖ. 

GERHARDT F. MEYNE.

Reikalingas Linotypistas 
Turi mokėt gerai savo dar
bų. Atsakomam 
kui mokestis ne 
kaip $30 j savaitę, 
j Naujienas.

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU”

Trišmotj tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiuly- 

į mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jus, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pnsimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St.- 
Kampas Archer Avė.

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

I 
■ . ...  ............... ■g«L«A. .. ..... ....................................... .

darbinin- 
niažiaus 
Kreiptis

REIKALAUJA
20 darbininkų moli dirbančioje 

dirbtuvėje. Pastovios vietos. Ge
ros darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA COTTA
W. 16111 St. & 52nd Avė.

NAMAI-žEMe

VYRŲ reikalauji. Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-1 h Street.

REIKALAUJA DARBININKŲ I 
LIEJYKLA. PASTOVUS DARBAS 
ATSIŠAKT1 J SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BEI T CO..
39th AND STEWART AVĖ.

Didelis Bargemias.
Parsiduoda mūras, listas pasibai

gia lapkr. 24 d. Bildingas yra ant 
geriausio kampo aplinkinėj, strytka- 
rls užsisuka pagal štora ir žmonės 
daugiausia laukia karo ant šio kam
po. Vieta apgyventa lietuvių arti 
lietuvių bažnyčios, artimausias što- 
ras nuo parkų; vasarą tūkstančiai 
žmonių eina pro štorą i parkus pa-

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite pn. 6222 Har- 
per Avė. 3 pagyvenimas iš užpakalio

APMUŠĖJŲ 
IR

AP PAIŠYTOJŲ
PRIE NAUJO IR TAISOMO AU

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

WM. J. I1UGHEY & SONS 
2518 S. MICHIGAN AVĖ.

DARBININKŲ
TROKININKŲ

VERAUZININKŲ
PAKUOTOJŲ

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

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

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

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

LORD and BUSHNELL CO.
2424 S. I^aflin St.

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar sižiurėt žvėrių, artimiausia gazoli- 
nntros rankos, kuris mokėtų kepti 1,0 tenka, kur girdo automobilius, 
baltą ir juodą duoną; geram darbi-jviens gazolinas užmoka beveik už 
ninkui gera mokestis. Atsišaukite! randą, jame atsibuna rinkimai mies- 
pn. 8651 Baltimore Avė, South' Chi- 
cago, 111. Tel. So. Chlcago 1191.

VAIKŲ 
ir 
JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

PREKIŲ
ir
SIUNTIMO SKYRIUOSE.

Prie darbo musų prekių ir siun
timo skyriuose. Pakavimas, vynio
jimas ir sudėjimas musų kostume- 
rių užsisakytų daiktų. Svėrimas 
pačtinio užsisakymo pakelių ir tt.

Gera mokestis pradžiai. Puiki pro 
ga pakėlimui. Pastovios vietos.

Sears Roebuck .
and Co.

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

Homan Avė. ir Arthington

Siibato-

VAIKU

16 iki 18 metų amžiaus.

St.

Prie darbo musų raštininių 
rių ofisuose, abelno ofiso darbo.

sky-

Ratine, Wis. — “Birutės” choro 
praktika ir susirinkimas bus sere- 
doje, lapkričio 12 d.. Union Hali, 
room 4, 7:30 P .M. Reikalinga, kad 
visi dainininkai susirinktų, taip-gi 
kviečiami ir nauji nariai prisidėti. 
Turin e nepamiršti, kad tik vienas 
(heras Barine yra. Reikalinga spė
kų pastatymui gero veikalo, kurį 
mano duot

MERGINŲ 
IR 

MOTERŲ

Mes atidarysiu! panedėlyj, lapkri
čio (Nov.) 10, st* musų naujais ir 
puikiais įtaisymais, moderniškame 
dirbtuvės name pe anai. gttS Vfest 
St. Paul Avė.

Gera mokestis pradžiai, puiki pro
ga pakėlimui vaikams jieškanticms 
pastovaus darbo.

po Kalėdų. — Kam.

( eros vietos dabar siūloma mer
ginoms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų 
siuntimo skyriuje. Darbas suside
da iš vyniojimo ir raišiojimo pun
dų. svėrimo pakelių ir užsisakvmų 
ir tt.

KRIAUČIŲ SAPOS DARBININKU
Mes reikalaujame tuojau visokių 

darbininku dirbimui overkotu. Atsi
daro puiki proga aiuvi^anis visese 
šakose siuvimu amato.

REIKALAUJA STATYMO 
DARBININKŲ

WELLS BROS CONSTRUCTION Co.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos «:00 iki 4:45. Subato- 

mis iki pietų.
Heman Are. * Arthington St.

US M1

Brtehton 
si rinkimas 
jos I skyriaus jvyks seredoje, 12 lap 
krlėlo 8 vai. vakare 4535 So. Rork- 
well St. Lietuviai ir lietuvaitės, ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. — Valdyba.

Park. — Nepaprastas su- 
Lietuvai Gelbėt Draugi*

The Houne oi 
Kuppenheimer BRENNAN PACK1NG CO.

PARDAVIMUI

Cera mokestis pradžiai. Puiki 
proga pakėlimui.

Sears Roebuck 
and Co.

Roseland. — Aušros knygyną va- \ alandos 8:00 iki 4:45. Subato- 
laikančių draueijų delegatų susirin- nite iki pietų, 
kimas bus šiandie, lankričio 11. Auš- Homan Avė. & Arthington SL 
ros kambariuose 10900 Mirhignn___________
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi de
legatai prašomi atvykt laiku. -----------------

—• F. Varekojicnė. Į —

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. 1-mo ap
skričio vvru choro generoliška re- —----- —..... ............... ......... .
peticija (vyks seredoj, 12 d. lap
kričio. 7:30 vai. vak. M'Idos sv^f. skirstyti. 
Gerbiami wrų choro dainininkai Peoples Iron & Metai Co., 
pribuki! laiku. — F. Mazola. i 5835 So. Loomls St.

Avė. & Arthington SL

REIKALAUJA
Šitų pityrusių darbininkų.

ŠVARKU S A P O J E

•**;kpiinga moterų — skudurams

* 1 >»»!■!.m. ,i i i—r—    ''*

Sietino mišraus choro reoeti-i- REIKIA moterų ir merginų dėl 
jos šiandie nejvyks, kadangi užin’ta lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokės 
svetainė; jos bus sekamą utern’n- lis, darbus ant visados. Atsišaukti 
ką. — Sekr. A. Jonaitis.

Juostelių dirbėjų
ApikaklinCs drobės trimeria
Apibaigėjų
Perpečių susiuvėjų
Pažastes beisterių 
švarkų stičiuotojo 
Guzikinių skylių dirbėjų.

NATIONAL LEAD CO.
90<» W. l«th St., Chlcago, III.

Ro-elanM. — LMPS. 25 kp. veika
lo “Prisikėlimas Gyvųjų” reneticija Reikalauja prityrusių patarnau- 
įvvks utarninke 11 d. lapkričio. 7-30 tojų
vai. vak.. Palmer Park svetainėje, • Pnw*r House vąlO’kloje,

2437 So. Lcavitt St.
vai. vak.. Palmer Park svetainėje,' 
ant antr” hihn. Visi Arftefąj jp nr- 
tistės malonėkite susirinkti nni m.

— Komitetas. REIKIA moters popieroms
_ nrm.miM ir Aižyti. Gera mokestis.

kli-boi ja., dabar nutari..- anie -.k! FRANCIS HUGHES CO.. 
nink” rengim ir pasirinkit* dtę-' A_ ___
nas 1920 m. Dabar nunirkau rt^r-; 1405 5V. 21 St., ChicagO
■>n Lyons ir turiu du nidkins dnr-*_______________ ,
žus. Pirt'.riu nesamdvti muzikantų Į PEIKTA MOTERŲ IR MERGINU 
nepasimačiu* ąu mpnirn j i darbas išskirstymų. Ge-

— Geo. M. Chernauskas. ra mokėsite. 
---------— T -onnrį Srrd Co.,k 

fhlmtro. Lipomu V>ry Cho-M 221 W. Kedzie St.
stato iretnHn veiksmu drama — MP«- 
darhė” Vn|roras Ivvks <»rnndžin n8 
d. M. Meldnžln svet. Meldžiame 
draugijų nerengti ta dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagoe L. V. Choras

VTRPTOS 
GERT NAMAI ATSAKANT AT. 
AtsiŠmikti

5222 Universitv Avė..
Tel. Hyde Park 234.

KELINIŲ ŠAPOJE

Kišenių dirbėjų
Mašininių operatorių
Skyriaus užžlurfitojų (moterų)
— operatorių 
leistu t raukyto! u
Siūlų ir pamušalų prosiitejų.

SAMDYMO SKYRIUS 
Polk St. Sl Karlov Avė. 
(arti Crawford Avė.)

Transportacija puiki. Paimkit Lo 
gan Sųuare arba Humboldt Park 
elevatorių iki Western Avė., arba 
Milvvaukee, V/estern arba Nort|i Av. 
gatvekarius kurie daveš Jki vietai.

DIRBTUVĖJE 2 NUM. 
40th PLACE & NORMAL AVĖ.

PARDAVIMUI bučernė apgyven
tu lietuvių vietoj. Biznis išdirbtas 
Der daug metų. Parduoda lengvo
mis išlygomis, todėl kad mirė savi
ninko žmona. Atsišaukite nuo 8 v. 
ryto iki t» vai. vakare. ,

‘ Albert Blabec, 2009 So. Halsted St.

Atsišaukit tuojau:

HART SCHAFFNER AND MARX

asta w. st. paul avenue
(1H pėdų i rytus nuo. Westera Avė.)

Molderiai, jei esi tikrai geru var 
gtotiniu ar spaudžiamuoju molderiu, 
tai gali padaryti gerus pinigus prie 
marmuro tapymo darbų Jollete, III.* 
Klausk artesnių žinių.

W. E. Pratt,
1H N. State St., (’hlcago, III.

KAS TURI PARDUOTI
Grosernę arba saldainių krautu

vę Chicagoje. Malonėkite tuojau 
atsišaukti į Naujienų ofisą; klauskit, 
K. Lideika.

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

REIKALAUJA 
DAILYDŽIŲ PRIE KARŲ 

IR
PRASTŲ DARBININKŲ 
PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKTI PAS 
THE STREETS CO., 

W. 48 & Morgan Sts.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
anielinkė apgyventa lietuvių; biznis 
išdirbtas per devynis metus; prie
žastis pardavimo — turiu du bizniu, 
negaliu abiejų užlaikyti; turiu grei
tu laiku parduoti.

1618 So. Union Avenue.
. ..................................." . .............. . 111 'S*-1*

RAKANDAI

Prie teagve, švaraus įdomaus dar
bo musų popierinių skrynelių dirb
tuvėje, tegalimų dirbtuvėje ir sieni
niais popieros fabriko.

REIKALINGA paprastų darbinin
kų ir azetylino degintojų, dirbti ge
ležies skrepjardyj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės tuojaus į 
RELIANCF IRON and STEEL CO., 

2133 So. Sawyer St.

Gera alga pradžiai 
Puiki proga pakėlimui

co
Subato

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

mis iki pietų,
Jtve. & Arthtagttm St

DARRININKŲ PRIE DARBO 
DIRBTUVĖJ $18 PRADŽIAI 

C. H. HANSON 
305 W. ERIE ST.

Reikalauja siuvėjų prie moterų 
dresių. pageidaudama moteris, ku-

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
Je koki priimtinų pasiūlymų 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.

PARDUODU savo dar naujus du 
gramofonus. Vienas didelis antras 
mažas. Anart to ir stubos rakandai 
parsiduoda. Kas mano pirkti kam 
ant Kalėdų dovanų tai proga. Ati-

rtns dirbtų nuo 10 iki 4 vai. arba i duosiu už bile teisingą pasiūlymą.
•??* ® 4 Krėipkltės xi<karais ir š^ntaflie-

to valdybos, už ką miestas užmoka 
160 dol. metams. Dabar jame yra 
Ice Cream parlor, saldumynų ir val
gomų daiktų, bet galima laikyt ką 
tik nori, vietos yra užtektinai prie 
jo yra da lotas. Parsiduoda pigiai, 
tik už 10,000 dol., nes mes turim Iš
važiuot is šio miesto. Daugelis žmo
nių ateina ir nori palistyt. Jeigu 
nebus parduotas iki lapkričio 24 d. 
bu< palistylas. Pasjnaudok proga, 
lik 3 tuksiančius ant rankos, o ki
tus pagal sutartį. Neša landos 70 
dol. į mėnesj. Kam laikyt pini
gu; banke, kad gali iš jų turėt di
desnę naudą.

J. ULINSKAS, 
1609 Sc. Main St., Rockford, III.

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
neimtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šjmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiain žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
niclinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais 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..

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

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 gražus namai, pui

kioj vietoj, labai pigiai . Neša ran- 
dos j metus $600 su viršum. Atsi- 
šaukit urnai, nes turiu išvažiuoti j 
farmą. 3204 So. Emerald Avė.

Parduodama nekrutamas turtas 
Westsidėj — trijų augštų mūrinis 
namas — gerame stovyje pn. 2238 
W. 21 St. Kaina $6500. 
vakarais pas

Chas. W. Remnert.
2710 W. 22 Place.

MOKYKLOS

Atklausk

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jas slaovu į trumpą 
laikų.

Mm turima didtiaMtaa ir geriaa 
sius kirpimo-dMigniag ir saivimo 
skyrius Jkur idm autaiksima prakti* 
ką patyrimų kuomet Jus mokysitės

Elektra varomas mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate uikviečtami aptaškyti b 
pamatyti musų mokyklų Mla ląsta— 
dienų ir vakarais ir gauti speeiaiM 
kai pigią kainų.

Petrenos daromos pagal Jnsų adė 
rą — bite stailės arba dydžio, ii bi 
te madų knygos.
MASTER DESIGNTNG 8CHOOL

J. F. KasnicH. Perdėtlnls 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welte st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kieto medžio skiedros atiduoda

mos veltui, geros, prakuroms ir px> 
člui. Atsišaukite 705 So. Wčhės- 
ter Avė. ant 2 lubų, Rrown-Wine 
Manufacturing Co.




