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True translation filed with the post-master at Chicago, IH Nov. 17, i?;.9 
jis reąuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė 
Kolčeko sostine

NAUJOJI PADEREWSKIO MUZIKA
KASYKLŲ SAVIN

STO SAVO PA!

Sutinka pakelti alg;
nenori sutrumpi! 
landų. j

Latviai apsupa Mintaują

Bolševikai artinasi prie Kijevo

Ukrainoj didelis sukilimas prieš Denikiną 
Paėmė daug miestų

Truc translntion filed with the post- Kijevu. Ją paėmė bolševikai, ku- 
master ai ('hieago, III. Nov. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917 
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ OMSKĄ.

Užpakalyj Denikino didelė bol
ševikų armija paėmė jurų pa

kraštį.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Šiandie gautasis iš Maskvos be
vieliu is pranešimas paskelbia, 
kad Rusijos bolševikai paėmė 
Kolčako visos Rusijos valdžios 
sostinę Omsk, Siberijoj.

Kolčako spėkos traukiasi j ry
tus.

rie užėmė pozicijas arti į piet
vakarius nuo miesdo.

Ukrainos revoliucionieriai 
|)crkirto geležinkelių susijungi
mą tarp Kijevo ir Denikino 
fronto Pa 1 tavoj e.

Li t vi nov (l>olševikų pasiunti- 
nis) ryto išvažiuos iš Revelio į 
Copenhageną, kur jis laikys kon 
ferenciją su Anglijos Raudono
jo Kryžiaus atstovais apie Ru
sijos karės belaisvius Anglijoj.

Bolševikai paėmė Juodųjų jurų 
pakraštį.

Pranešimas priduria, kad ry
tinis pakraštis Juodųjų Jurų nuo 
Elenžik iki Soči, tajio pahtitas 
sukilėlių armijos iš 70,000 karei
vių, veikiančios užpakalyj gen. 
Denikino spėkų. Sovietai tapo 
sudaryti.

Sukilėliai paėmė Mariupol, 
110 mylių į pietryčius nuo Eka- 
terinoslavo, Berdianską, 15 my
lios į pietvakarius nuo Mariu
pol ir Aleksandrovską, 50 mylių 
į pietus nuo Ekalerinoslavo.

Gen. Denikinas paskyrė ka
reivius užgniaužimui sukilėlių.

Denikinas apleidžia Kijevą.

Ukrainos biuras paskelbė, kad 
gen. Denikin paliepė evakuoti 
Kijevą. Ukrainiečiai, tvirtinama, 
perkirto Denikino geležinkelio 
komunikacija su miestu.

True Iraūsiutinu filed with t tau post- 
master at Chicago, III. Nov. 17, 1919 
as reąuired by act of >ct. 6,1917
RUMUNAI APLEIDO BUDA

PEŠTĄ.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 15. — 
Pereitą naktį rumunai užbaigė 
evakuoti mirštą. Admirolo Hor- 
thy Vengrijos kareiviai šįryt įė
jus miestan tapo pritinti šu iš
kilmėmis. Miestą valdo muni- 
oipalė gvardija, komanduoja

ma Amerikos pulk. Yates.
Admirolas Horthy nesenai pa

sakė angliakasiams, kad jei ne
bus tuojaus įvykinta pilna pro
dukcija, kasyklos bus paimtos 
armijos kontrolei! ir tada soci- 
alizuotos.

True trunslat'ou filed with the pest- 
master at Chicago, III. Nov. 17, 1919 
as req»iired by Mae act of O«t. S. 1917
D‘ANNUNZIO PAĖMĖ DALMA 

TUOS MIESTĄ

True translafion fllod with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 17, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6.1917
LATVIAI APSUPA MINTAUJĄ.

Žinios šiandie sako, kad latvių 
kareiviai apsupa Mintaują, kur 
yra vyriausia kvatiera pulk. A- 
valov-Bermondto. Vokiečių dip
lomatinis štabas išvažiavo iš Min 
talijos į Vokietiją.
Judenič suėmė 12,000 bolševikų

HELSINGFORS, lapkr. 15.— 
Laike pastarojo gen. Judeničo 
ofensivo, jo spėkos suėmė 12,- 
(XM) bolševikų, pasak šiaurvaka
rinės armijos raporto,

Raportas taipgi sako, kad 6,- 
000 bolševikų tajx) užmušta ar 
sužeista.

Čia gauta žinių, kad visi daly
vavę kampanijoj bolševikų ko
misarai tapo sušaudyti.

TRIESTE, lapkr. 15. — Ga
briele d’Annunzio kuris ketver- 9
ge išvažiavo iš Fiumę naujai ek
spedicijai, išlipo Žara, Dalmati
jos pakraštyj, pasak čia gautų ži 
nių. Ji gana entuziastiškai priė
mė. italai gyventojai, kurie laukė 
jo atplaukimo. Jis turi 600 ka
reivių.

Tikimasi, kad d’Annunzio da
rys ekspedicijas ir į kitus Dalma
tijos miestus.

BIJOSI VICTORO BERGERIO.

True trandation filed wtth the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 17, 1919 
i>< reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai vėl artinasi prie 
Kijevo.

MILWAUKEE, Wisc., lapkr. 
16. — Vietos demokratai au res
publikonais bijosi kad Bergeris 
vėl netaptų išrinktas j atstovų 
butą specialiuose rinkimuose, 

kurie bus gruodžio 19 d. Jie atvi 
rai prisipašįsta, kad jei kiekvie 
na partija atskirai statys kandi
datus, tuosyk Bergeris tikrai ta
ps išrinktu. Todėl tos dvi parti
jos užmiršo senus nesutikimus ir 
daro fusijų, paskirdamos bendru 
kandidatu advokatą ir buvusį 
valstijos senato narį Henry H. 
Bodenstab, kad tik kaip nors su
mušus socialistą.

12 ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

M()RGENTOWN> W. Va., lap. 
. — Justicijos departamentoCOPENHAGEN, lapkr. 16.— 15. — Justicijos departamento 

Ukrainos legacija Copenhagene agentai ir šerifo pįgelbininkai 
gavo žinią iš Kamenec, kad Dc-1 šiandie areštavo ir 'įkalino 12 
nikino liuosnoriai neteko svar- narių Scobt Run I. W. W. loka- 
bios geležinkelių kryžkelės ties lo.

k

Lietuva “Prasmek tu su savo tokia muzika!”

Pabaltijos taikos 
klausime

ŠIANDIE TURĖJO PRASIDĖTI 
PABALTIJOS TARYBOS SU 

BOLŠEVIKAIS.

Pabaltijai reikalinga taika, kad 
sutvarkius savo šalis. Rusijos 

juodašimčiai nenori pripa
žinti jų nepriklausimybės.

DORPATAS, Estonijoj, lapkr. 
15 (Rašo Chicago Daily News 
coreapondentos Mielinei Far- 
nnan). — Dorpatas kvėpuoja o- 
ru taikos ir vilties. Panedėlyj 
atstovai sovietų Rusijos susi
rinks Pabaltijos šalių konferen
cijoj ir bandys susitarti apie mū
šių paliaubą ir taiką.

Tai bus vienas istoriškųjų su
sirinkimų. čia galbūt bus nu
arta netik klausimas pertrauki

mo kariavimo tarp sovietų Ru
sijos ir Pabaltijos šalių, beit taip 
jau tų šalių nepriklausomybė 
galbūt bus galutinai pripažinta

nominiai, negu jos pietinės kai
minės, bet reikalas ir troškimas 
taikos yra bendras visoms. Pri- 
žinimas Pabaltijos šalių nepri
klausomybės priguli vien nuo 
italkininkų ir viešoji nuomonė 
nekantrauja, nesupranta ir pik
tinasi, ką ji skaito nenusispren- 
dimu talkininkų diplomatijos.

“Pripažinkit nepržkjausoipy- 
bę Pabaltijos šalių ir aprūpin
ki! jas amunicija ir jos nuvers 
bolševizmą”. Toks buvo abehias 
talkininkų reikalavimas. Tečiau, 

* talkininkai vilkina su pripažini
mu nepriklausomybės Pabalti
jos šalių ne dėlei stokos jierma- 
įlyino ar nusisprendimo, bet vien 
todėl kad jie negali gvarantuo- 

jog j y pripažinimas bus pri
imtas tų spėkų, kurias talkinin
kai norėtų matyti užimant vietą 
sovietų valdžios Rusijoj.

Aš kątik kalbėjaus su pinkly- 
bos minisiteriii taip vadinamo
sios šiaurvakarinės Rusijos val
džios, kuri turi sau vietą Reve- 
lyj, ačiū svetingumui Estonijos 
valdžios ir kuri deda visą viltį 
ant Estonijos ir Finlandijos ka
rinės pagalbos. Jis pripažino, 

kad net šioj'valdžioj vien tik 
Estonijai yra pripažįsltama auto- 
somija federatyvėj Rusijoj.

“Generolai,” skumiėsi jis, “ne
nori klausyti apie kokios nors rų 
šies federalizmą. Jie yra pasi
ryžę pagelba karinės diktatūros 

sugražinti neišdalhitąją 1914 
m. Rusijos imperiją.”

Bandydamos tarties su sovie
tų valdžia Pabaltijos šalįs seka 
sveiką instjinlktą, kadangi jos 

netik gaus pripažinimą savo ne
priklausomybės per stipriausią 
iš Rusijos klykaujančių dalių, 
bet, jei daika bus įvykinta, jos 
galės ateityj taip susiorganizuo
ti, kad galės atstovėti visus ant
puolius ant jų, iš kur jie ne pa
eitų.

Viešuose ir privaėiouse išsi
reiškimuose Pabaltijos šalių po
litikai pabrėžia, kad koks ne yra 
reikalas taikos, jos nieko neda
rys, kas nesutiktų su talkininkų 
norais. Bet butų viena didžiau
sių nelaimių, jei talkininkai at-

reikalą taikos dėl Pabaltijos ša- 
lių.

(Ta graži viltis ir geri norai 
Pabaltijos šabų žuvo talkinin
kams uždraudus Pabaltijos ša
lims tarties su bolševikais. Apie 
tai pranešė ( žr. subatos Naujie
nas) Associated Press korespon
dentas. Nors ta žinia dar nėra 
patvirtinta, bet taipjau nėra ir 
užginčyta.)

SUTINKA PARSIGABENTI 
RUSIJON.

A

NEW YORK, lapkr. 16. — Ru 
sijos sovietų valdžios pirklybinis 
atstovas Marlena parašė laišką 
valstybės sekretoriui Lansing 
pranešdamas, kad Rusijos val
džia sutinka parsigabenti Rusi
jon visus Rusijos piliečius, ku
rie nėra pageidaujami Amerikai, 
arba kurie nori apleisti šią ša
lį. Jis protestuoja prieš žiaurų 
su rusais elgimąsi tūlų valdinin
kų ir minių ir prieš ketinimą 
deportuoti negcisltinus rusus į 
Kolčakų ir Dcnikinų užimtas te
ritorijas, kas reikštų tikrą mir
tį deportuotiemsiems.

WASHINGTON,B 
Rytoj prasideda iB 
tymas angliakasiųB 
angliakasių ir kasW 
kų konferencijoj. Tj 
kasyklų savininkai! 
nakties svarstė kokiu
tymus galėtų duoti ■ 
siams. ®

Jei savininkai liiriB 
jie visai nesvarstytų fl 
landų klausinio. Jie B 
lai priešinasi 30 vai. daB 
lės reikalavimiu ir jie nB 
juos laime rems darbo® 
rkius VVilsonas, kuris iiB 
šingas tokioms darbo B 
doms, kadangi esąs reikalB 
didžiausios produkcijos.

Šįvakar kasyklų saviij 
visą laiką svarstė algų klaB 
Niekurie savinikų sulikliB 
Ii algą abelnai 20 nuofl 
mel kiti ir lo nenori

Bilo savininkai sineB 
priešinasi darymui suB 
visų kasyklų. Jie nB 
sutaritįs butų daromaj 
nain distriktui aiški r® 
rlingam laikui, lai|B 
bėgtų visose kasyk B 
Ino pačiu laiku užsiB 
lai I irs. Angliakasiai 
(lies apie sutari) ceB 
glių laukui, o paskB 
pamalu los siilarluB 
Ii. pakai šlinčmls ifl 
unija dar nėra lai|B

Savininkai laipjaB 
gli.-ikasių i < ik;d;i\ inB 
bo laikas butų skaibl^B 
pradėjimo ar užbaigiim^<W] 
anglis, bet nuo pradėjimo leis- 
ties ar išsikėlimo iš kasykols.

Angliakasių prezidentas Lew- 
is pasakė, kad jis laukia savinin
kų pasiūlymų pirm negu ką vei
kus.

SIŪLO PAKĖLIMĄ ALGOS GE
LEŽINKELIŲ DARBININ

KAMS.

WASHINGTON, lapkr. 15. — 
Geležinkelių administracija šia
ndie traukinių inžinierių ir train 
menų atstovams pranešė, kad ji 
sutinka dalinai pakelti gcležinkc 
lių darbininkų algų. Tas pakėli
mas sieksiąs viso $36,000,000 j 
metus. Atstovai sutiko svarstyti 
valdžios pasiūlymą ir apie sa
vo atsakymą duos kiek vėliau.

RUSIJOS ATSTOVAS AREŠ
TUOTAS.

siseks, ta konferencija galbūt 
yažymės pradžią užbaigos civi- 
ės karės visoj Rusijoj.

Nepanašiai į buvusias taikos 
cOnferencijas Brest-Litovske ir 
Versailles, čia , Dorpate, nebus 

pergalėtojų, nė nugalėtojų. 
Čia bus tariamasi apie taiką be 
pergalės ir be diktavimo iš vie
nos ar iš kitos pusės — taika pa
remta principais, o ne spėka.

Kiekvienas čia jaučia kad Eu
ropa pasiekė rusčiausį krizį, ka
da tikras bandymas turi būti pa
darytas susitaikinti su bolševiz
mu. Per dvejus metus bolševiz
mas buvo skelbiamas žmonijos 
priešu ir abelnu tikslu buvo ne
tik sumušti sovietų valdžią ir 
iriversti besąlligmiai pasiduoti, 
let ir išnaikinti bolševikus. Tie, 
eurie dabar kalba apie taiką su 
sovietų valdžia ir kurie surengė 
nitingą su jos atstovais, labai 

gerai žino kas prieš juos stovi.
Daug yra dlaug skirtumų, poli 

tinių ir ekonominių, tarp Pabal
tijos šalių. Estonija yra neabe
jotinai stipresnė kariniai ir eko- sisakytų pripažinti milžinišką

NEW YORK, lapkr. 15. — Ru
sijos sovietų valdžios pirklybi
nis atstovas Ludwig C. A. K. 
Martens tapo areštuotas už at- 

ŠIMTAI ŽMONIŲ AREŠTUOTA sisakymą stoti prieš radikalų vei 
SAN FRANCISCO, lapkr. 15. .kimą tyrinėjantį legislaturos ko- 

 mitetą ir pirduoti jam niekurius
—■ šiandie pajūryj kilo sumiši- dokumentus. Jis tapo paleistas 
mai, kuriuose du uosto streiklau užsistačius $1,000 kaucijos ir pri 
žiai negrai tapo lengvai sužeisti, žadėjus panedėlyj pribūti prieš 

, komitetą su dokumentais.Delei to j>olicija areštavo keletą 
šimtų žmonių, daugiausia strei
kuojančių uosto darbininkų. 
Kaltina juos kėlime riaušių.

Areštavo redaktorių.
NEW YORK, lapkr. 15. — 

šiandie policija užpuolė ant I. 
W. W. buveinės rytinėj miesto 
dalyj ir areštavo Leland S. Chu- 
mbley, redaktorių Rebel Wor- (valstijos miestuose, bus teisia- 
kcr. Taipjau konfiskavo apie to- mi už suokalbį ar kėsinimąsi mi
ną literatūros.

KALTINA KESINIMESI NU
VERSTI VALDŽIĄ.

SEATTLE, Wash., lapkr. 15. 
— Valdžios prokuroras paskel
bė, kad šimtai areštuotų I. W. 
W. naj’ių, ar manoma esant na
riais įvairiuoose Washington

versti valdžią.

Uolus mayoras
WAUKEGAN, III., mayoras 

Bindinger išleido proklamaciją,

Idaho areštuos visus I. W. W. 
narius.

BOISE, Idaho, lapkr. 15. —

las /m® 
senato u/sB 
lio, kad alsiB 
lies alinirliiB 
sako, kad ji B 
ralil iktiola B 
ja gali Imli prB 
bari linai m- posB 
binanl lauk laiiiiiB

Yra likim, kad <-<B 
demok daili kombinB 

pervarė pastabas, la ik B 
ki galo ir neleis ralilikaB 
tų pastabų, ^B

Koks nors administracijo^B 
ndyinas ratifikuoti sutartį sB 
švclncniais susilaikymais, bu? 

aitmestas.
Paklausus senatoriaus Lodge 

ar, jo nuomone, ganėtinai demo: 
kratų senatorių balsuos prieš 
ratifikavimo rezoliuciją delei 
Lodge pastabų, jis atsakė:

“Aš neabejotinai tikiu, kad 
taip bus”.

“Tada sutartis yra mirusi?” 
“Beabejonės”.

Krizis atėjo.
‘ WASHINGTON, lapkr. 16. — 
Krizis kovoje už taikos sutartį 
su Vokietija prisiartino.

Opozicija laimėjo prieš pre
zidentą ir priėmė aštrias pasta
bas prie tautų, lygos santarvės, 
ir dabar pats Wilsonas turės nu
spręsti ar jis priims senato di
džiumos sąlygas ar griebsis de
speratiškų priemonių išgelbėji
mui sutarties nuo svarbių per
mainų.

Konferencijoje Baltajame Na 
ine ryto ryte prezidentas pra
neš savo nuosprendį savo vado
vui senate Hitchcock ir duos in
strukcijas apie strdtegiją, ko- 
kįios turės laikyties administra
cijos spėkos.

Klausimas kokis stovis dabar 
prieš prezidentą yra, ar rizikuo
ti atmetimu visos taikos sutar-

uždraudžiančią kalbėti susirin- ( Valstijos (teisių komisionierius ties ir galiau jvykinimu taikos 
kiniuose Wm. Hayvvood ir Mil- Jonės išleido paliepimą tuojaus (kongresine rezoliucija, ar pri- 
waukee mayorui Hoan. Bet to- areštuoti visus I. W. W. narius, imti pastabas, kurias niekurias 
kių susirinkimų jiems niekas ir kokie tik bus rasti Idaho valsti- jų jis apibudino pražūtingomis 
nemanė rengti. v. joj. taiklų lygai.
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^arba kelios su-
K -’j.i!es d;il)ur te-

Kiurusii parlamentų 
Konėmis.

Bcialistai pirma, prie di
dumos rinkimų sistemos, 

^imėdavo vietas parlamen
te tiktai iš tokių apskričių, 
kuriuose jie gaudavo dau
ginus balsų už visas kitas 
partijas arba kuriuose ki
tos partijos nesusivienyda- 
vo prieš juos. O prie pro- 
porcijonalės rinkimų siste? 
mos, socialistams teks tam
J. 'k. 11* •. , 1 f » «O«, ■ Vi cki IX z 1 m.

.1 a 1S 1parlamente| jr laikraščiai. Bet protaujan-i 
ir is tų apskričių, kuriuose čhis darbininkus tokie melai-’ 
jie negaus didžiumos balsų, neapgaus. 2

Taigi šitie rinkimai su-: Vokietijoje- menševikų tikro-’ 
teiks socialistams gana tei- k t<> žodžio prasmėje nėra; jie* 
singą atstovybę parlamen- Y™ rusiška partija. Bet jcigui 
te. Jeigu jie turi daug nri- te Pric hurios-nors»

Vokietijos aodialistų srovės, tai 
ji arčiausia skivi prie Nepriklau-i 
somųjų Sociaidemokradų. •

te. Jeigu jie turi daug pri
tarėjų tarpe pietiečių, tai jie 
turės ir daug atstovų.

Pat^balsavimas, be to, pa
rodys, kaip yra pasidalinu
sios darbininkų ir buržuazi
jos jiegos Francijoje ir Ita
lijoje. O tatai padarys di
deles įtekmės ir į socialistų 
taktiką, ir j valdžių politi-

Vokietijoje Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų su
važiavimas, kuris prasidėjo 
15 d. lapkričio , neatsilieps 
tiek daug ant Vokietijos val
džios arba kitų valdžių poli- 
tikos, kiek atsilieptų parla
mento rinkimai; bet jisai 
gali sulošti didelę rolę socia
listų judėjime- Ta partija 
šiandie stovi pačiame šočia- 
iistų judėjimo centre kaip

— ir viso pa- 
riešinga de- 

9iių į buržu- 
*ialistų srovei 
*nunistų, pa-

Bertus, ji veikia 
Šioje tarpe ryti- 
įnės Europos, ir 
tęnarys, jungian 
proletariatų su 
opos prdletaria-

Ikių aplinkybių, 
Bmųjų Socialde- 
B-tijoje apsireiš- 
■ų krypsnių ir į- 
Br kurių eina ga- 
■ova. Dabartinis 
■s parodys, ko
jiai ima joje vir- 
|to žymiam laips- 
dausys socialistų 
a ir kitose Šalyse.

žvalga
sauaBMK

JRA1YT LIETUVOS 
AiKRAfičIUS.

gelis amerikiečių nori iš- 
i laikraščių iš Lietuvos ir 
h, kaip nusiųsti už juos pi- 
. šito dalyko iioaiškini- 
uJuodame čia sekamą pra 
kiš kauniškio “Lietuvos

is tautiečiams gyve- 
i Amerikoje ir noriu- 
rsisiųsdinti laikraštį, 
|e apdraustuose laiš
kuti Amerikos dole-

■kiškos markės.

■ k i. t tėčiai is p ridu r- 
iio (arba kaip Ame- 
B jį vadina, “lietu 
■s“) kursas šiek-
■ iio vokiškos niar- 
■kshio kursas yra
■ ž KM) vokiškų

■iL'ii buvo mokama
4 doleriai (3.80); 

Flietuviškų markių (au-‘
■ Stoja b0- ksifjių,) — puspenkto Hoidrib.i 

■i’OS (temo- Pinįgy kursas tečiaus dabar nuo 
fci. Pagal lutos mainosi.
»v iena par- amerikiečiams yra svar- 
■ dali vietų bu įsidėmėti, kad norėdami par 
pa dalis vi- sisiųsdinti laikraščius iš Lietn- 
duota UŽ JOS vos jie gali siųsti jiems ameri- 

Viena dl- įkoniškiis dolerius apdraustuose!
laiškuose. Idant nereikėtų 
daryti ilgų išskaičiavimų, kad 
suradus, kiek amerikoniškų pi
nigų reikia už laikraštį, paran
kiausia yra įdėti į laišką vieną’ 
ariia du doleriu ir parašyti, kad 
leidėjai patįs suskaitytų, kiek 
laiko jie už tai galės siųsti savoi 
laikraštį.

MELAGIŲ I>Ė»6S.

Brooklyno sociakmarchistų 
laikraštis jau ėmė prirodinėti, 
kad Schri<iemannas ir Noske 
esą “menševikai.” Komunistai 
gial ir patikės juo, nes jie tiki 
į visa, ką skelbia jų agitatoriai 

Bet protą u jau-

DEŠINIEJI TAUTININKAI 
PRIEŠ KAIRIUOSIUS TAUTI

NINKUS.

*’V ienybei 1 Jietuvnin’kų” ne
patinka, kad Sandaroje yra ele-1 
mentų, pritariančių I^ehivos 
socialis^amjs Hatidii^nkkpMs. Ji 
pataria jiems pasitraukti iš San’ 
daros ir susiorgan.ilruoti į atski
rą partiją. Sako: *

Jeigu išlikro dalis sandariu, 
čių tuo keliu eina, tai labai, 
musų nuomone, pageidauja
ma, kad jie išstotų iš ALTS. 
ir sutvertų čionai socialistų- 
liaudiniin'kų partiją, kuriai 
Lietuvoje atitiktų Lietuvos so 
cial istų-liaudminkų partija; 
gi ALTS. pasiliktų sau kaip

buvust su savo dabartine pro
grama ir simpatijomis linkui 
Santaros Lietuvoje. Taip iš- 
sidkyrus pvanykty ir tos vi
sos pjovynės tautininkų tar
pe, kurios begalo ir be kraš
to kliudo musų kulluriniaiai 
darbui už inkunijimą tarpe 
lietuvių tikrų demokralybės 
idealų ir kliudo darbe už iš
gavimą Lietuvai pripažinimo.

Tokis amerikiečių sociali- 
stų-liaudininkų išsiskyrimas 
iš ALTS. turėtų <tar ir kitą 
išganingą pusę. Jie pamatytų 
savo taktikos netobulumų. Jie 
eidami pėdomis Lietuvos so- 
cialistų-liaudininkų 'turėtų 
stovėti už koalicinį darbą Lie
tuvos laisvės reikale, prieš 
ką jie dabar labai šaukia. Tai 
gi pasidarytų tas, kad paski
rai eidami neišvengtinai tu
rėtų ateiti ton vieton, kur 
dabar stovi ALTS., Tautinė 
Taryba arba B. K. Balučio, J. 
O. Sirvydo ar Dr. J. Šliupo 
vedami tautininkai (Dr. J. 
šliupas visuomet buvo už ko
aliciją, už vienybę, nors dėlto 
jam asmeniškai prisiėjo daug 
nukentėti). Jeigu gi nesektų 
jie Lietuvos sočialistų-liau- 

dininkty ituomet visiems jiem 
išėjimas — jungtis su kai
riaisiais socialistais ir išnyk
ti.

Jei Amprikos LT. Sand. kas 
yrą ištikro socialistu liaudinin 
ku, tas lai išstoja iš ALTS. ir 
toki lai sutveria socialistų 
liaudininkų srovę. Gi ALT. 
Sandarą sulyg savo progra
mos ir sulyg taktikos nustaty
tos dviejuose savo paskuti
niuose suvažiavimuose ir su 
lyg savo simpatijų linkui 
Lietuvos Santaros pasilieka 
tautininkų demokratų parti
ja. Lai išnyksta trukdymas 
darbo ypačiai šiame momen
te, kuomet Lietuvos likimas 
padėtas ant gyvenimo ar ver
gijos svarstyklių.
“Koalicinis darbus,” apie ku

rį čionai kalba “Vienybė Lie-X 
luvninkų”, yra vienybė tautinin^ 
ką su klerikalais. Tokiai “koa
licijai” kairieji tautininkai se
nai nepritaria. Jie sako: jeigu 
eiti su kuo išvien, tai su viso
mis partijomis arba, jeigu su vi
somis negalima, tai geriau su 
socialistais negu su klerikalais.

KOMUNISTAI — BURŽUAZI
JOS PAGELBININKAI.

Kritikuodamas Vokietijos ko
munistus, Nepriklausomųjų So
cialdemokratų orgmvs, “Frei- 
heit,” spalio 2*/ dieną rašo:

Vokietijos d.(luominiai, so
cialiai ir politiniai santykiai 
nėra tinkama dirva specifiš
kai bolševikiškiems meto
dams, ir perkėlimas Rusijos 
revolitK-inių metodų į Vokie
tiją vien kontr-revoli uciją 
stiprina, ką jau suprato patįs 
darbininkų sluogsniai. Vokie
tijos komunistai visų sjialvų 
yra šiandie niekas daugiaus, 
kaip klintis pasekmingam so
čiai ės revoliucijos darbui. Jų 
mėginimai'' susilpnin t i Nepri- 
klausomųjų Socialdemokrati
ją, aplink kurią šiandie yra 
susipietęs socialistinis Vokie
tijos proletariatas, yra — įirak 
tikoje — priešrevoliucinis 
darbas, lygiai kaip nuolati
nis jų kniislymas ginčų vidu
je revoliucinio proletariato 
reiškia silpninimą darbininkų 
judėjimo ir patarnavimą bur
žuazijai.
Taip sako ne schcidemanni- 

niai, o nepriklausomieji social
demokratai, kurie atkakliausiai 
kovoja prieš Scheideniann’o;

Tie žodžiai tečiaus pilnai (>a- 
tvirtina senai išreikštą “Naujie
nų” nuomonę apie Vokietijos 
komunistus (spartakus).. Bet ka 
da mes sakydavome, jogei spar 
takai, skaldydami Revoliucinį1 
darbininkų judėjimą, kenkia 
revoliucijai ir patarnauja buržu
azijai, tai mūsiškiai “‘kairiaspar- 
niai” pykdavo ir phisdavosi.

Skaitykite ir Platinkite

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc Iranslation filed vvith tlie post- 
niuster at Chicago, III. Nov. 17, 1919 
a» retfuired by the aot of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Londonas. — [Geležinkelie

čių streiko rezultatai]. Geležiu-, 
keliečių streikas jau pasibaigė. 
Gal nieko nėra nuostabaus ta-. 
uic( kad kapitalistų spauda ban
do užglostyti visą dalyką. Ji 
tikėjosi, jog profesinės -sąjun
gos bus j>arblokštos. Gi da
bar, kuomet streikas užbaigta 
ramiu keliu ta spauda rėkia 
ant visų kampų, kad Valdžia pa 
klupdė streikininkus. Matote, 
darbininkams neišpildyta visi 
reikalavimai, — vadinasi, jie, 
pralaimėjo streiką. Tas gelto- 

mas gali įpusti durnų į akis len
gvatikiams, bet jis nieku budu 
negali suklaidinti organizuotųjų 
darbininkų.

štai susitaikymo svarbiausi

(1) Auckland Geddes pasiūly
mai, kaipo galutinas valdžios 
žodis, liko geležinkeliečių at
mestai.

(2) Ateityj algų klausimas 
bus svarstomas, neatsižvelgiant 
į jokias seniau padarytas sutar
tis. Tatai ant amžių palaidoja 
valdžios nustatytą 40 šilingų sa 
vaitei minimumą. Tuo mini- 
nnmut geležinkeliečiai buvo la
bai pasipiktinę.

(3) Dabartines algos pasi
liks ligi rugsėjo ateinančių me
tų, o ne ligi sausio 1 dienai, 
1919 m., kaip valdžia to norė
jo-

(4) Ant galo, kol brnngyme- 
tis nepasibaigs, tol mažiausi ge
ležinkeliečio alga bus 51 šilin
gas ($11.00) savaitei.

Visa tatai ktioaiškiausia rodo, 
jog prineipialiai Streikininkai 
laimėjo streiką. Auckland Ge
ddes diktatūra liko parblokšta 
ir jo nustatytasai minimumas at 
mesiąs. Tcčiąus kova už gyve
nimo sąlygų pagerinimą dar to
li gražu neužbaigta. Tai tik pir
ma pergalė. * Nėūra abejones, 
kad ateityje įvyks stambesnių 
susirėmimų. Kova turi tęstis, 
Nes ta kova eina taip dviejų sis
temų šalininkų. Senosios sis
temos šalininkai — kapitalistai 
deda visas pastangas, kad nepa-' 
leidus iš savo rankų šalies val
dymo vadeles. Jie ir ant toliau 
nori naiuloties kitų žmonių dar 
bu. il'uo pačiu metu darbinin
kų masės nori naudoties savo 
darbo vaisiais. Jie nori paimti 
savo kontrolėn industriją ir tuo 
pačiu pakeisti visą tvarką.

Streiko lekcija.
Geležinkeliečių streikas turi 

pamokyti šk>46 darbininkus. 
Visų pirma jie privalo suprasti, 
kad sėkmingam streiko vedimui 
reikalinga daugiau sutarties. 
Profesinių Sąjungų veikime pri 
valo būti daugiau vienybės ir 
solidarumo. Tiesa, ir šiame strei 
Ike profesinės sąjungos 'teikė 
paspirties geležinkeliečiams. 
Bet ta paspirtis galėjo būti daug 
•didesne, negu jinai buvo.

Pastaruoju laiku tarp organi
zuotų darbininkų eina judČji- 

nių sąjungų Centralinę Tarybą. 
Ta Taryba, lyg gencralis šta
bas, vadovaus darbininkų judė
jimu.

MEKSIKA.
M«xico City. — [Socialistai

TDlephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis;
DENTISTAS '

Valandos: lino 10 iki S vai vakn 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago. III 

\.......... m...........................   >

DR. C. K. KLIAUGA
Dcntistas.

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

vakare Phone Carai 257

Telefonas Pullman R56.
z DR. P. P. ZALLYS

BENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland. ' 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

slule komunistams jongttas dai 
k ta n]. Šio miesto socialistų aky
riu» sjjalių 23 Klieną nutarė į- rengusi moteris užvakar pavogė 
teikti partijos cfczekutyviam našlės Louise Tuttle 2449 So. 
komitetui pasiūlymą, kad pasta
rasis pradėtų vesti derybas su ko 
mu uis tais7 vienijiusos klausiau“. 
Kiek girdėti, komunistas skaito 
galimu padaryti tokį susivieni
jimą, jeigu tik kaip iš vienos, 
taip ir iš kitos pusės bus nusilei 
dimų.

Tuo pačiu metu Komunistų 
Partijos viršininkai reiškia, kad 
jie tik 4ada sutiks jungties su 
socialistais, kuomet pastarieji 
pripažins jų principus, prisidės 
pric Trečiojo Internacionalo ir 
sutiks organizuoti IWW. Be to, 
viršininkai pareiškė, kad jie įsi
leis į Centralinę Valdybą tik 
tuos, kurie neremia Luis N. Ma- 
ronesą. Gomjjerso sekėją.

Socialistų Partijos viršinin
kai kolkas dar nepaskelbė, ko
kių kompromisų jie tikisi iŠ ko 
munistų pusės.

PĘRU.

Lima. — [Išleista patvarky
mas užlaikyti šventes]. Peru 
dabar turi priverstinų f‘šventi- 
mų” įstatymą. Tai kongreso 
padaras. Sulig to Įstatymo* sek 
madieniais ir šiaip kitomis šven 
temis draudžiama dirbti šiose 
įstaigose: fabrikuose, komerci
nėse įstaigose, kasyklose, mo
kyklose, prie namų budavoji- 
nio, ant ūkių, mokyklose ir tt. 
Paliečiama visi mokytojai ir 
studentai.

Nėra išimties ne moterims 
ne nepilnamečiaus jaunuoliams. 
Tečiaus tokiuose atvejuose, ka
da yra būtinai reikalinga atlik
ti kokis nors darbas, kuris pa
liečia gerbūvį visos bendruome
nės, — leidžiama dirbti ir šven
tadieniais.

Bet užtat dirbusioji darbinin
kai gauna pasilsiu šiaip kokią- 
nors dieną.

“LAIMINGIAUSIAS 
MIESTAS”.

i
Sveikatos departamento ko- 

misiomerius, John Dili RobcrL 
šou, teikėsi pranešt ,kad Chica- 
ga.yra •— ^lai-nungjausuis miesr 
tas”. Tai dėlto, kad šiaiš me
tais marčių skaičius Chicagoj 
buvęs palyginamai mažas. Viso 
mirė tik 29,983 žmonės. Gi per 
nai tuo pačiu laiku mirčių skai
čius buvęs — 37,679.

iniHiiiiiiiiini!

H I REIKIA SUKELTI
Jį* LIETUVOS PASKOLĄ 

M ■■■■■■■■■■■■i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuogreičiausiai pas
kolint jai vieną milioną doleriu ant dvieju metu ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento į metus.

Organizuokite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė se

kančią rezoliuciją šiame reikale lapkričio 5 d., Pittsburghe.
“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos 

valdžios ir Amerikos Lidtuvių Prekybos Bendroves sukėlime $1,000,009.00 pasko
los dvejiems metams ant 5^2 nuoš.“

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildykime 
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonus!

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00
Už $100.00 reikia inmokėti nemažiau $10.00
Už $500.00 reikia inmokėti nemažiau $50.00
Už $1000.00 reikia iųmokėti nemažiau $100.00

Sėsk iuojavis ir išpildęs aplikaciją piisiųsk luojaus su reikalingu mokesčiu. 
Tadu galėsi būti ram/us žinodamas, kad savo priedermę iŠpildei.

Lietuvos Bonų Iždas
120 Tremont St., Boston, Mass.

šiuonu užsirašau Lietuvos Bonų už $............*..... ir su šiuo laišku prisiun-
eiu pirmą mokestį $.....................

Lai gyvuoja Liel-uva!

Mano vardas ....................... . ............. .............................................................

Gatve

* Miestas
v raW|WMBHMMaMNlN- -t '■
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PAVOGĖ KŪDIKĮ.
Nepažįstamu puošniai aptd-

State St. kūdikį.

Užsakymų ir siuntinių ne
siųskite mums iki mes 

pranešime.

Surinktieji iki šiol siuntniai 
ir užsakymai yra loduojami ant 
laivo. Malonėkite palaikyti pas 
save visus siuntinius, kokius kas 
turite, rengiamus arba prireng
tus siųsti | Lietuvą per musų 
Bendrovę iki mes pranešime per 
šį laikraštį.

Užsakymai ir skrynelės sup
laukė pas mus taip skaitlingai 
kad mes nespėjame nei suženk
linti ir knygosna užrašyti, ir pa
kvitavimus pasiųsti, niekuriems 
iš siuntėjų. Tą padarysime da
bar bekraudami į laivą.

Lithuanian American 
]/ Trading Company.
680 Fift Avenue, New York 

City, N. Y.

DR
Lietuvi. Gydytojas Ir Chirurgas 
Rpgelande: 10900 S. Michigan Avė. 
TŽlcfonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi] vakarais nuo 7—>9 

Telefonas, Yards 723.

MAKARAS

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengi jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
Mėsas angių kalbos, kur jys 
galite išmokti angly kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. I>r. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE SI VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1587-39-41 North Robey St. 

Arti Milvvaukce Avė.

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiffl

Kazimieras Gugis
Veda vteokttu retkaltn^kaip krimlnaltlkuose 

taip ir civiUikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

’ Namų Ofisas:
I32S S. Kalstei 81.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
III ■. tartom Ct. 

111113 Unity Bltfg.
Tel. Central 4411 

ft

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas, 
25 E. WaHhington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

KrauseV aisti j i n is Taupymo

1341 Milwaukce Avė., 
Bankas atdaras sukatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankHifckystė.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

2)
3)
4)
5)

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
AugustinaviČius; Matematikos — V. 
Mišcika.

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

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

3001 South Il&lsted Street

^4 imperfect in opiginai
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Lietuviu Rateliuose
CICERO

Lietuvių Raudonos Rožės Paš.
Kliubo susirinkime lapkričio 7 * jauskas, 
dienų J. Neffo svetainėj buvo 
nutarta surengti pramogų vaka-i 
rų su prakalbomis tuo tiksiu, 
kati visus pelnas butų skiriamas 
streikuojantiems plieno industri 
jos darbininkams. Tatai jau pa
daryta. Prakalbos buvo sureng
tos lapkričio 11 dienų. J. Juk- 
niaus svetainėj. Kalbėjo Dr. A. 
Mon t vietas. Pirmu atveju jisai, 
nurodinėjo kokiuo tikslu buvo 
surengta didžioji karė ir ko ji 

darbini ūkams suteikė. Antru 
atveju kalbėjo apie streikuojan
čius plieno industrijos darbinin
kus. Susirinkusieji rodė didelio 
pritarimo savo draugams plieno 
darbininkams, nes Dr. Montvi
dui iKiraginus šelpti juos, visi no 
riai aukojo. Viso aukų surinkta 
81.40. Aukojo šie asmens: Geo. 
Yaškunaa — $10; Stanley Au
ga itis, Stanley Janfceiiunas, Po
vilas Juknis, Leo Lileikis, Pet
ras Nevedauskls, K. Skridulys—

po $5.06; Alex Stasiulaitis, Jur
gis Nemdcšta, Steve Belsis, K.* 
Gustas, B. Lukštą, M. Knižike- 
viez, J. Kavaliauskas, W. Tumo- 
sas — po $2.00; Alex Mbrkus, 
Frank Kisielius, Povilas Zurba, 
Povilas Masokas, Jolm Andri- 

Antanas Tupikaitis, 
John Januškis, A. Liutkus, A. 
Varpučinskas, V. Aseila, B.Olo, 
Geo. Berbas, F. (rroblis, J. Kriau 
čiūnas, J. Stašaitis, A. Jaras, J.
Jakštis, W. Simanaitis, Tony 

Angelus — po $1.00; P. Žilvis, 
Petras Balt iškis, John Slnrmaka- 
ris, Mike Zabeia, M. Poška, J. 
Gurskis, P. Kaminskis, A. J. 

Trust, Adolph Pace, I. Radacz, 
J. Maoukas, Jotui Lukša — po 
50c.

Vakaro atskaita:
h įpjauk ė už tikietus ..$24.75 

Prie baro ...................... $91.53
Už drabužius  .................... .90

Viso inplaukott -117.18
Išlaidos:

Gėrimas ir svetainė .... $55.20 
Spauda ir telefonai..........$6.05
Muzikantų išlaidos..........$3.00

Beje visi muzikantai aukavo 
savo to vakarų uždarbį dėl plie
no streikierių. Deltp reikia tarti 
ačiū vedėjams K. Bičiūnui ir J. 
Ba lakui.
Tuo budu visę išmokėta $64.25 
Pelno liko nuo ba

liaus ir prakalbų........$52.93
Aukų buvo surinkta , $81.40

Tiek toli gerai. Bet kada dra 
ugijos pasninkas davė įnešimų, 
kad sualukimui Naujųjų Metų 
draugija surengtų pramogų va
karėlį ir kad kalbėti reikėtų pa
kviesti Naujienų redaktorių, d. 
P. Grigaitį, tuoj susirado du ko
munistiški smarkuoliai. Kaip 
girdi, kviesti tų darbininkų iš
davikų, tų mulkintojų? Tai ne
galima! Juk jis atvažiuos į čia, 
kad mus mulkinus... Bet tų ko
munistiškų “argumentų” nieks 
Jiekkuisė. Nariai nutarė, kad rei
kia surengti prakalbas, o kal

bėtojų pakviesti įgaliojo patį 
draugijos raštininkų. Taigi raš
tininko įnešimas perėjo ir jis, 
be abejones, pakvies d. P. Gri
gaitį, jeigu tik pastaras®! sudiks 
kalbėti. Bet smarkieji komunis
tai tuo dar nepasitenkino. Jie 
ūme įkalbinėti nariams, buk d. 
Grigaitis reikalauja po penkio- 
likų ir dvidešimt penkis dolerius 
“tik už vienų prakalbų”. Komite
tas teČiaus trumpai jiems atsa
kė: Nešikąrščiuokite, kada bus 
sužinota tas Grigaičio brangu
mas, tada galėsite kalbėti.

Tai tokiais triksais musų ‘*ko- 
muidstai” stengiasi dumti žmo
nes ir niekinti jiems nemėgia
mas asmenis. Vyrai, tuo keliu 
netoli teeisite.

— Draugijos Narys.

PAS TVERI JONAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Park Aveliui ligoninėje lap
kričio 16 d., 1919 m. pusiau
aštuntą valandą ryto, sulau
kęs 38 metus amžiaus.

Jis p;iėjo iš Lietuvos iš Kau
no rėdybos, Telšių pavieto, 
Darbėnų valsčiaus, šukės so
džiaus. Paliko dideliame nu
liūdime Amerikoje brolius 
Franriškų ir Steponą ir seserį 
Moniką. Lietuvoje paliko se
ną motiną ir seserį Barborą.

laidotuvės Įvyks seredoj, 
lapkričio 19 d. Išlydėjimas iš 
namų pn. 3422 Emerahi Avė. 
j Dievo Apveizdos bažnyčią 
bus pusiau dešimtą valandą ry 
to. Iš bažnyčios kūnas bus 
lydimas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visus giminės ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame ateiti i 
šermenis ir dalyvauti paskasy- 
nose.

Su širdies skausmu brolis
 F. TVERIJONAS.

■ ....... A l» ■ Ą

Visas vakaro pelnas $134.33.
Pinigai jau pasiųsti Plieno 

Darbininkų Komitetui.
— L.R.R.P.K. Komitetas.

MELROSE PARK
Draugijos veikimas. Komunis

tų “triksųi”.
Lapkričio devintų L. T. Drau-t 

gyste Kunig. Aigirdo laikė savo 
mėnesinį susirinkimų. Be kitų 
syarstymų ir tarimų buvo išduo
ta atskaita iš buvusio draugijos 
vakaro-baliaus, įvykusioj spa

lių 25 dienų. Pasirodo, kad va
karas davė ytin gero išsiseki
me: gry no pelno draugijai liko 
62 doleriu.

I

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estouiją
Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWEST TfHJST and SAVINGS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė. Chicago

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriną ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

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

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

PRACTTCAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, Ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atnęškite arba atsiųskite į I d Q ACkUUIM AVAtdara kasdien nuo 9—6 bACKHLIM CK tU
Utarninkais, Ketvergais 1335 M1LWAUKEE AVĖ.
fr Stibatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
and Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.
CARR BROS. WRECKING CO.,

S003-S02, SOUTH HALSTED STREET, CSICAGO, ILLINOIS.

Binitiečiai pradėjo rengtis di
deliam koncertui, kuris įvyks 
21 d. grudožio, Hull House sve
tainėje. Koncerte dalyvaus Ghi- 
cagos Miusical Gollege profeso
rius Eduard Dufresne ir vienas 
žymiųjų Chicagoje stygų kvar
tetų. >

Birutiečiai pradėjo mokintis 
tani koncertui naujų p. Šimkaus 
muzikos veikalų, parašytų trims 
sol&tyftms, mišriam cliorui ir 
vargonams.

šių savaitę bus “Birutės” re
peticijos šiaip: \

šiand>, panedelyj,' vyrams. 
Ketverge, visiems, Subatoj vy
rams. v

Teatras ^Muzika
Didžioji Opera.

Auditorium Teatre, Congress 
ir Wabash Avė., šių savaitę pra
sideda didžiosios operos sezonas, 
kurs tęsis dešimta savaičių. Ry
to, lapkričio 18, sezonas atida
roma nauja ir CIricagoj pirmų 
kartų dar statoma Montemezzi1 
(>i>era “La Nave”, svarbiausiose 
rolėse dalyvaujant giesminin
kams ir giesmininkėms: Bosai 
Raiša, Aleksandro Dole t, Giaco- 
ino Rimini ir Cittorio Arimon- 
di, pačiam kompozitoriui diri
guojant.

Visas šios savaitės repertua
ras toks: Utarninke “La Nava”;' 
Seredoj “Nfla'dame Bulterfly”; ■ 
Ketverge “Fedona” ir Borow-j 
skio baletas-pantoliiiina “Bou- 

dour”, šokėjams Pavley ir Ouk- 
rainsky dalyvaujant; Pelnyčio) 
“Maiskų Balius’-i; Subatoj, po 

pietų, “Norma”, vakare ““Lucia1

HHHI

| Saugokite Savo Akįsj

“Birutėje

Df. A. R. Bhifiienthal

4

DR. M. HERZMAN
Pranešimai

vai- 
vak.

Tuojau pHsidėkite prie

Colorado Consolidated Minės & Powcr Ce.
Kapitalas $1,000.000.00*

Kompanijos turtas.
CcAorado Cons. M. P, Co. turi DE

VYNIAS (9) dideles aukso ir sidabro 
kasyklas garsiame SAN JUAN diatrlk- 
te, Colorado. Visos ^kasyklos užpa
tentuotos.

Kompanija tari (ledeli fabriką, kw*io 
vertė apskaitoma $590,000.00. Papri
kas įrengtas moderniškiausiomis maši
nomis ir galės .perdirbti 300 tanų ru
dies į dieną. Belo kompanija turi pa
stačiusi lentų plovyklą. x

Per kompanijos žemę teka tris upės. 
Ant Gunnison upės pastatytas ir bai
giamas įrengti didelis vandons-elekt- 
ros fabrikas gaminimui elektros. Pa
čiai kompanijai elektra atsiešs DYKAI, 
o atliekamą elektrą parduos kitiems ir 
jau gauta užsakymų, ’ Elektros fabri
kas ir įstaisymai apskaitoma $250,000.

Colorado Cons. M. įt P. K>-Jai pri
klauso visa žemė ir/ miestas SHER- 
MAN. Beto k-ja turi apie 5,000 akrą 
ariamos, mišką ir ganyklų, ir pavasa
ry) keta kontroliuoti apie 15,000 akrą žemės.
Aukso-Sidabro Kasyklom.

Kompanijos kasyklos yra ant ketu
rių kalnų. Vienuma SUN$HINE kai
ne apskaitoma suvirš 4,000,000 tonų 
rudies. Kituose kalnuose dar daugiau 
rudies.

Visi tuneliai, šaftal, išėjimui ir tt. jau 
iškasti, suvirš 7,500 pėdų ilguma 

300,000 toną rudies 
mieruota.

Siųskite orderius

PEOPLES
%el. Harrieon 2024

Naujas išradimas*
Colorado Cons. M. & P. K-iai rudies 

perdirbime atsieis labai pigiai ir at
liks dideli pelnai, nes rudis bus per
dirbama atdvg naujo išradimo—°FLO- 
TATION“.
Rudis.

Kasyklą rudį ištyrė geriausi Suv. 
Valst. inžinieriai. Rudis neša nuo 
$45.00 iki suvirš $22,000.00 nuo tono.

Rudies perdirbimas, atsieis mjažiau 
negu $5.00 tonas. Rokuojant rudį tik 
po $45.00, kompanijai atliks gryno pel
no $40.00 nuo tono. Vienok daugybė 
rudies neša $1,000.00 nuo tono ir dau
giau. Tas reiškia milžiniškus pelnus 
šios kompanijos ščrininkams.
400% pelno j metus.

Fabrikas įrengi 
300 tonų j dienų. Į

Fabrikas įrengiamas perdirbimui 
300 tonų į dienų. I metus fabrikas per
dirbs nuo 90,000 iki suvirš 100,000 to
nų. Skaitant, kad visa rudis neš tik 
po $40,00 gryno pelno nuo tono, 
metus atliks po $4,000,000.00, 
400% ir daugiau.
šėrai labai pigus.

Dabar parsiduoda paskutinė 
šėrų. —.........................
rų pirkti. Perkant 
$20.00 vertas šėrą —

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus Kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas apsibėga 1 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano ,26 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* fa* oerkles bgn. Po priežiūra

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-čios lubos, virš Platt’o ajrtiekos 
t Tčmykite i mano parašą. •

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

tai į 
arba

> dalis 
Vėliau niekas nebegaus šią šė- 

Perkant už $15.00 gauna
• Preferred ir Coin- 

moh kartu. Preferred Šerai yra Pir
mas Mortgečius ant kompanijos turto 
ir nuo dienos išrašymo neša 7% pel
eno. Common šėrai neš didelius divi
dendus.

Eapreso MoneyOrderlu ar bankos draftu.

1NVESTMENT CO 220 So. State St. 
Room 1422

C h i c a g o.

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pro 
nyksta regėjimas 

Me$ vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47«L 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

popietinio statymo, visi kiti sta
tymai pradedama kaip 8 vai. 
vak. ’

Shakespeare’o žaismės.
Šį savaitė bus paskutine 

savaitė Shakespeare’o žaismių, 
statomų Olyinpic Teatre, Clark 
ir Randolph gt., kuriose daly vau 
ja žymus tragikas Robert B. Man 
tcll. Šios paskutinės savaitės re
pertuaras toks: Panedėlyj “Ju
lius Ceasiar”; Utarninke “Ham- 
let”; Seredoj po pietų “Merchant 
df Vcnice”, vakare “King Lea- 
der”; Ketverge “Macbeth”; Pel
nyčio j ir subatoj “Julius Caesar” 
Pradžia 8 vai. vak.

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispcp 

s|įa,neviriBiinas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rabešių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano^pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
■Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau lokį skirtumą ir 1000 sykią dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjislei ir linkių visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties iirie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

DR. G. M. GLASER
4 Praktikuoja 28- metai 

Gyvenimas ir Ofisas * 
3149 S. Morgan st., kertė 32 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą. 

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Roseland. LSS. 134 kp. exlra sų- 
siripkiiDas įvyks utarninke 18 lap
kričio. 7:30 vai. vakare, 9 varnos 
sc' ai’ištų sveainėje, 111 gat. ir Mi- 
chigan Avė. Bus balsavimas refe
rendumo. Visi nariai būtinai atsi
lankykite. Organizatorius.

Cicero. — LLF. 2 kp. .susirinki
mas įvyk utarninke, lapkričio 18 d., 
7:30 v., v., S. Zvibo svet,. 1347 So. 
50 Avė. Yra svarbių reikalų, taip
jau bus renkami darbininkai gruo
džio 7 vakarui. Belo visi užsimo
kėję nariai, ar kurie užsimokės, 
gaus knygą “Barborą Ubrik”, todėl 
visi nariai atsilankykite.

— Valdyba.

Frank Uarris, Pęarson’s Magazine 
žurnalo redaktorius, iš New Yor- 
ko, Workers’ Institute pakviestas, 
laikys du referatu: 1) Seredoj, lapu 
kričio 19, 8 v. v., East End Hali so- 
lėj, kampas Clark ir Erie g t., refe
ratas apie Bernard Shaw; 2) Ket
verge, lupki*. 20, 8 v. š., West Side 
Auditorimne, Ručine ir Taylor gt., 
referatas apie Oscar Wilde.

Scott Nearing, besilankąs dabar 
Chicągoj, šiandie, kaip 8 vai. vak., 
Wicker Park Hali svetainėj, 
W. North Avė., kalbės apie 
Uncijos taktiką. Pakviestas 
kers’ Instituto. ,

2040 
revo- 
Wor-

Socialistų Partijos 4tos Wardos 
Organizacijos susirinkimas Įvyks 
Ketverge, lapkr. 20 d., kaip 8 vai. 
vak., Fellowship IIousc svetainėj, 
831 W. 33rd Place. Visi nariai bū
tinai atvykite. Yrą svarbių reika
lų. — Sekretorius.

Sietyno mišraus choro repetici
ja jvyks utąrniuke, lapkričio 18 d., 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi choristai pra
šomi ateiblaiku. — Valdyba.17 - •AREŠTAVO LIETUVĮ — 

CHICAGIETĮ.
Camdeno, New Jersey valsti

joj, policija davė Chicagos poli
cijai žinių, kad ten tapo areš
tuotas lietuvis-cltica^ietks, Jo
nas Lukas. Jisai kaltinamas 
dėlto, kad keturolika mėnesių 
atgal palikęs čia savo moterį ir 
septynius kūdikius, kurie, jam 
prasišalinus, likę dideliam var- draugijų^nerengti tą dieną vakarų;

h ....................

L. M. D r-j a Apšvietos. Virimo lek
cija bus kąs kętvergą Mark Wli)ile 
Sųuare 30 ir S. Halsted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetes.

Chicagos Lietuvių Vyrą Choras 
stato keturių veiksmų dramą —“Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 

kad neužkenktute mums.
Chicagos L. V. Choras

?

DR. CARTER
Akių, Ausų ir Tonsilą Specialistas. 

AUSŲ LIGOS
Influenza custachi- 

niais takais pasiekia 
ausis, pakenkia girs- 

ir dažnai apkur
tina.
Ar jus negirdite?
Ar jums teka iš ausų?
Ar jūsų ausįs išdžiu

vusios ir lupasi?
Ar jums niežti ir degina ausis?
Ar jums skauda užpakalyj ausų?
Ar jums girdisi ūžiantis balsas?
Ar jums spengia ausyse?
Ar jus girdite poškančius balsus?
Ar jums kartais skauda ausyse?
Ar kartais šnypščia ausyse?
Ar jus tolydžio girdite balsus ausyse
Ar jums skauda ausis pučiant per 

nosį?
Ar jus kartais giridite geriaus, o 

kartais ne?
Ar užimąs galvoje neduoda jums 

miego?
Ar jums pučiant per nosį braška 

ausyse?
Blogos migdalinės gilės (tonsilai) 

pakenkia ausims ir apkurtina. Jei 
šitos gilės buvo skaudamos ar yra 
skaudamos, pasiteirauk pas 
Cartcv apie tai.

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausy, Nosies ir Gerkles 

120 S. State St., Chicago.
Besisukamą šviesą iškaba per

23 metus prie Stato gatvės.
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietą.

Dr.

Telephone Lavvndale 961.
DR. 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 kot vergų vakarus. 

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—4 po piet ir 6—7 vak.

Draugijų Atidai. — Draugijos ir 
kliubai jau dabar nutarkite apie pik 
ninku rengimą ir pasirinkite die
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žą Lyons ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Chernauskas.
’ i. •

< \ - ■ -j
Cicero. — LSS 138 kp. mėnesinis 

susirinkimas bus panedėlyj; 17 d. 
lapkr. 7:30 vai. vakare J. Neffo svet., 
1500 So. 49th Avc. Draugai, malonė 
kitę atsilankyti laiku, nes jau turė
sime referendumo blankas balsavi
mui ir kiti svarbus reikalai kurie, 
negalima toliau atidėti.

—- Org. P. Daubaras.

Dr. Charles togai
Persikėlė į savo naujų ofisų 
pn. 4729 So. Asjand Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety j. nuo 2 iki 5 va
kare.

Tel. Drexel 2880.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c 1b.
Jaunų žųsų.......... $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1-89 lb<

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, 111.

Tel. Canal 2199. i I

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės, $8.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė- 
lį>nežyiniai vartotų siutų ir ovei4- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., 

įsteigta 1907
ChciaffO'

Gerui lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 rytt>, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
• Telephone Haymarket 2544 w

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

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

VALANDOS: £-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Haluted St.. Chicago.
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Pa j ieškojimai REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ l REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ VYRŲ

Pajieškau dėdės Jurgio Miltenio, 
Kauno gub., Valantos parap., Gilužių 
kaimo, turiu svarbų reikalų. Atsi
šaukti adresu:

Jurgis Miltenis, 
211 Lenn St., Sioux City. Iowa.

MERGINŲ IR MOTERŲ Saldam mil

OFISO
Pajieškau Felikso Klenauskio, pa

eina iš Raseinių apskr., TilftVČnij 
miestelio. Nelabai senai gyveno 
Chicago, III., dabar rodos gyvena 
Rockford, III. Malonėkite atsišauk
ti laišku arba ypatiškai. Yra jums 
iš Lietuvos svarbi naujiena.

Vincentas Sabalewskis, 
4635 So. Paulina St., Chicago, III.

Metram m
VAIKŲ ir 
JAUNŲ VYRŲ

Perskaityk su atsidėjimu
DARBININKŲ 
rROKININKU

ir mr
PREKIŲ

SKYRIUS

PREKIŲ
ir

SIUNTIMO SKYRIUOSE

Prityrimas nereikalingas
Jam n m Motera

Pajieškau Simono Wendelskio, 
Kleviškių vaitystės. Gudelių kaimo, 
Suvalkų gub. Girdėjau, kad gy
vena Scrantone, Pa.; turis svarbų 
reikalų; atsišaukti adresu:

Juozas Aldakauskas>
203 W. Wash St., Pana, III.

OFISO DARBININKES

moki
moki

Pajieškau J. Bitės, Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Pašušvio parap., Le- 
gėčių kaimo, gyvena Elizabeth, N. 
J. Malonėsite pranešti ar pats at
sišaukti adresu.

Frank Vasilausky, 
1936 Case Avė., Racine, Wis.

ir moki
mokiar 

skirstyti 
raštinės

gerai skaitliuot? 
aiškiai rašyti;

mašinėle rašyti;
perrašinėti; ar nori 
popierius ir laiškus 
Skyriuose?

musu

LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 
GEBA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

System Elteetric
212 N. DISPLAINES STREET

Prie darbo musų prekių ir siunti
mo skyriuose, pakuoti, vynioti ir 
dėstyti prekes užsisakytus musų Ko- 
stumerių. Sverti pačtinius 
liūs ir tt.1

pake-

PuikiGera mokestis pradžiai,
proga pakėlimui. Pastovios vietos.

Pajieškau savo pažįstamos Mari
jonos Daugirdienės, ji pirma gyve
no ant Devynioliktos, o paskui per
sikėlė ant Bridgeporto. Ji pati, ar 
kas žino apie jų malonėkite pranešti 
adresu:

Mary Jankauskienė, 
1236 S. Newberry Av., Chicago, 111.

Mes galime duoti jums pastovias 
vietas su gera užmokestimi ir puikia 

pakėlimui.proga

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo
vo Zakarausko; paeina iš Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskričio, Pajavo- 
nio valsčiaus, Laukininkų kaimo, 
Daržininkų. Pirmiau gyvenome kar 
tu Anglijdje, dabar girdėjau gyvena 
Amerikoje. Svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį žino 
malonėkite pranešti adresu:

Joe Zabaraūskas,
712 E. 95th St., Chicago, III.

Prityrusioms darbininkėms moka
me pagal jų mokėjimų.

MERGINŲ
Prie lengvo darbo, sudėstymas 

automobilių 'lempų. $13.50 pra
džiai.

Atsišaukti
Howe Lamp and Mfg. Co., 

115 E. Onlario St.

Sears Roebuck
■ . and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. & Arthington St.

SIUNTIMO KAMBARIO
DARBININKES PRITYRUSIU PAJIEGINES

MAŠINOS OPERATORIŲ

4

JIEŠKO KAMBARIŲ
Vedusi pora pajieško apšildomo 

kambario, North pusėje arba kitur. 
Meldžiam pranešti Naujienų ofisan, 
pažymėdami Num. 3.

Tvirtos, veiklios, sumaningos mer 
ginos ir moteris pakavimui, vynio
jimui, svėrimui ir skirstymui pašti- 
nių pakelių ir ekspresinių užsisa
kymų.

Prie naminių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki $25 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, 
1056 N. Woo(l St.

Reikalingas Linotypistas. 
Turi mokėt gerai savo dar
bą. Atsakomam darbinin
kui mokestis ne mažiaus 
kaip $30 j savaitę. Kreiptis 
j Naujienas.

REIKIA DARBININKŲ PREKIŲ DARBININKES

VAIKINŲ
šešiolikos metų ir senesnių prie 

darbo dantistų ofise prie instru
mentų.

UNITED DENTAL CO.,
4824-26 W. 25th St., 

Cicero, III.

MOTERŲ
Merginos ir moterjs virš 16 metų 

amžiaus .sudėstymui, pažymėjimui, 
peržiūrėjimui ir pakavimui pačtinių 
užsisakymų musų prekių skyrnuose.

MERGINŲ

menoMokintis atmušti adatinio 
daiktus ; taipgi prityrusių mušėjų 
gera mokestis; pastovi vieta.

'I'. Bnettner & Co. Ine. 
317 VV. Adams St.

REIKALAUJA DARBININKŲ 
LIEJYKLĄ. PASTOVUS DARBAS. 
ATSIŠAKTT I SAMDYMO SKYBIŲ.

LINK BELT CO.,
39th AND STEWART AVĖ.

Motera
Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne

paprasta proga gauti pastovią, 
gerai apmokamą vietą; prityri
mas nereikalingas.

A. L. RANDALL & CO.
729 South Wabash Avė., 4 lubos

REIKIA moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuvčs darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD CO.
900 W. 18th St., Chicago, III.

REIKIA motery popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1105 W. 21 St., Chicago

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

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

♦

MERGINŲ

Dirbtuvės darbui; $14 į savaitę 
kuomet mokinasi. Nuo štukų dar
bas $17 iki $20 į savaitę.

American Insulated Wire and 
Cable Co., 

954 W. 21st St.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO., 

228 W. Kedzie St.

Reikia 3 indų plovėjų. $13.00 
savaitę, nereikia dirbti nedėldie 
niais.

DAN J. CAHILL 
4153 So. Halsted St. 

Krautvės frontas pataisytas.
Eikit vidun.

Puiki proga pakėlimui.

Sears Roebmick 
and Co. 

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų 

Homan Avė. & Arthington

Reikalauja moterų prie švaraus, 
lengvo pastovaus darbo prityrush, 
vilnas skirstyti. Mokestis $18 savai
tei. Valandos nuo 7 ryto iki 5 
kare. Subatomis iki pietų.

Gumbinsky Bros Co., 
2261 So. Union Avė.

va

St.
Reikalauja merginų išmetamoms 

popieroms skirstyti. Atsišaukti 
613 \V. Vau Buren St. 

arti Desplaines St.

SaidainDai

Mes galime sunaudoti
25 šokoladines liejikles

Taipgi pakuotoji;, ir It.

Kelių saldainių dirbėjų
:r kitų darbininku ir darbininkių 
šviesi naujovinė dirbtuvė.
Geriausios darbo sųlygos.

Augščiausia mokestis, ir nuolati
nis darbas užtikrinama tinkamoms 
darbininkėms.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat.

MOTERŲ

Aslai plauti dirbtuvėje. Gera mo
kestis, lengvas darbas. Darbas 
liekama su mašina.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austi n Avė.

at-

REIKALAUJA BENDORIU
Prie pastovaus, malonaus darbo 

dirbtuvėje.
ATSIŠAUKTI

F. J. LEWIS MFG. CO.,
2500 So. Robey St.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

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

MERGINŲ
Moglių darbininkių. Rankomis 

prosytojų, nereikia patyrimo; svei
kas darbas; geros apystovos.

RROOKS LAUNDRY CO., 
East Avė. and North Blvd., 

2 bloką inuo Oak Park elevatorio

REIKALINGAS
Pirmos klesos barberis. G/e.ras 

užmokestis.
Paul zableckis,

916 W. 59 St.

REIKALAUJA DRAPERIJŲ 
SIUVĖJŲ

Atsišaukti pas 
MANDEL BROS.

14 augštas

MOTERŲ PERPETINIŲ

REIKALAUJA
Molderių prie varstotinio, maši 

ninio ir aslinio darbo; kalta ir pil 
ka geležis.

Atsišaukti pas
Illinois Malleable Iron Co., 

1809 Diversey Pkwy.

Prie vyrų drabužių, užžiurėti ma
šinų operavimo skyrius. Pageidau
jamas prityrimas kelinių šapoje.

THE IIOUSE O F
KUPPENHEIMER

PULK ST. IR KARLOW AVĖ.
(arti Crawford Avė.) z 

--1----------

Reikalauja darbininkų. Pastovus 
darbas. Atsišaukti VVestern Fclt 
Works, 4115 Ogden Avė., Chicago.

VAIKŲ

16 metų amžiaus

Mes galime sunaudoti
Kelis gerus sukėjus
Paviršių ir ybiškės (marshmalovv)
darbininkus
šokolado liejikes (merginas) 
ir kitus darbininkus ir darbininkes.
Šviesi naujovinė dirbtuvė
Geriausios darbo sųlygos
Augščiausia mokestis
Bonusai ir nuolatinis darbas, 
tinkamiems darbininkams.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gal. 

Superior 8400

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ
PRIE NAUJO IR TAISOMO AU

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

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

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kepti 
baltų ir juodų duonų; geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
pn. 8651 Baltimore Avė. South Chi- 
cago, III. Tel. So. Chicago 1194.

Reikalauja janitoriaus pagelbinin- 
ko. Gera mokestis valgis ir kam
barys. Kreipkitės pn. 1256 South 
Albany Avė., Chicago, III.

Reikahija kalvip ir kalvio pagel- 
bininko. /

AMERICAN SAW AND TOOL
WORKS

2431 W. T4th St., Chicago, III

Tekintojo mašininiams peiliams 
tekinti.

AMERICAN SAW AND TOOL 
WORKS

2431 W. 12th St., Chicago, III.

KRlAUčtŲ ŠAPUS 
DARBININKŲ

Juostelių dirbėjų
Kišenių dirbėjų
Pamušalų dirbėjų
Pamušalų beisterių
Dirbusių prie geriausių
Frakinių siutų

THE IIOUSE OF
KUPPERHEIMER

411 S'O. SANGAMON ST.

STATYMO DARBININKŲ

STONE & WEBSTER 
WHITMAN & BARNES PLANT

1600 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

VERAUS1NINKŲ 
PAKUOTOJŲ

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti- 

iaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtinų pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė ei!6, 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, barduos už $60 su re- 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos,
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

Parduodama rakandai keturių :ui- 
mų gerame stovyje, kiti visai nau- 
jutukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport Avė. prie ei ės, ant antro 
augšto.iš pryšakio. Emilija Vaišvilas

Sears Roebuck 
aind Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

4.

Reikalauja — automobilių aptai 
sytojų ir medžio darbininkų 
žieminių viyšų.

Lavvder, 
6910 Lafayette Avė. 

arti State ir 69tos gatvių.

^avmmkais ati- 
dlun®s su nuu©=

i šteinu sau
Triimotį tikros šikšnos seklyčios 

setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausj pasiuly 
mų. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
te su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

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

prie
PARDAVIMUI

Parsiduoda grosernė labai pigiai, 
lietuvių apgyvento] vietoj; išrenduo- 
sim pigiai 4 ruimus pagyvenimui. 
Kas norit gerų biznį, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 Parnell Avė., Chi
cago, III.

DARBININKŲ PRIE 
VARSTOTO IR SIURBSTOKO

Mes galime panaudoti kelis dar
bininkus dirbančius su pielyčia prie 
smulkaus darbo

Parsiduoda grosernė, maišytų tau
tų apgyventoj vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti pirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 3958 So. Lowe Avė.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Aust i n Avė.

ŽINOTINA

Visiems prityrusioms kriaučių ša 
pos darbiniskams

The House of 
Kuipipenheimer

Turi kelias geras vietas sekau 
tiems darbininkams:

ŠVARKŲ šAPOŠĖ

Painušalinių kišenių dirbėjams 
Drobės beisteriui
Juostelių dirbėjams
Sudurtojams
Mašinų operatoriams
Kraštų beisteriams
Apibaigėjoms
Rankovių siuvėjams
Pažąsčių beisteriams 
Guzikų skylių dirbėjams
Bušehnanui
Pažųsčių prosytojui

KELINIŲ ŠAPOJE

Parsiduoda barzdaskutykla lietu
viais apgyventa vieta, biznis išdirb
tas per (laugelj metų, parduosiu vis
ką sykiu: Kliperius, Britvas ir lt. 
pagal pirmą pasiulimą. Priežastis 
pardavimo — barberis mirė 
Francijoj. Kreipkitės vakarais kaip 
5 vai. 246 W. 51st St., Chicago, III.

Parduodamu player piano, visai 
mažai vartotas. Kam reikalingas 
atsišaukit pn. 4238 So. Campbell 
Avė., 1 lubos.

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUl'

Išduodu svetainę susirinkimams 
laikyti, taipgi išduodu du kambariu 
garu apšildomus ofisui, ar gyveni
mui. Atsišaukite pn. 731 W. 18th 
St. Joe Martin.

NAMAI-ŽEMĖ
Parduodama trijų augštų mūrinė 

sankrova ir 5 pagyvenimai pn. 2126 
So. Halstcd gatvės. Našlė paveda 
parduoti už įmokėjimų $2500 ir ly
kini ilgų išmokėjimų.

KOCH AND CO., 
2603 So. Halstcd St.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatifikas mokini
mas padarys Jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turima didžiausius ir geriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iž bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnieka. Perdėtlnia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubųMašinų operatoriams 
Kilpų prisegėjams 
Pamušalų siuvėjams 
Viršų beisteriams 
Apačių at siūlytojoms.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Hąlsted st, 2407 W. ■•- 
dison, 1850 N. Wells it.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G vara n t uo
tą išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Mes reikalaujame daugybės vai
tų musų prekių ir raštinės sky
riuose prie visokio darbo, prityri
mas nereikalingas.

MŪRININKŲ

STONE & WEBSTER 
WHITMAN & BARNES PLANT

, 1060 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

MERGINŲ 
Nuo 16 iki 30 metij. 
Mes turime pastovias vietas musų 
dirbtuvėse pastovioms merginoms, 

kurios nori išmokti gero amato. 
Mos užtikriname mažiausiai $13 į sa
vaitę besimokinant.

Atsišaukti
Panedėlyj ir utarninke prisiren

gus prie darbo.
ASSOCIATED SHOE MFRS OF 

CHICAGO 
817 N. Ashland Avė. 

arti Chicago Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikalauja lietuvio bučerio, pas- 
ovi vieta, gera mokestis.

Wolff,
3453 So. Halstcd St.

šitos vietos geros su pakėlimo 
proga atsakantiems vaikams.

Pastovios vietos, gera mokestis 
jradžiai

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:15 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

DAILYDŽIŲ

STONE & WEBSTER 
VVIHTMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvč
CHICAGO.

Atsišaukti 
PULK ST. IR KARLOV AVĖ. 

(arti Cravvford Avė.)

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
REIKALAUJA

Vyro su pačia abelnam namų dar
ini, prižiūrėjimui vejos, pečiaus ir 
automobiliaus; prityrimas su auto- 
inobilium nereikalingas; turi mokė- 
i anglų kalbų ir turėti gerų paliu

dijimą; gera vieta tinkamiems žmo
nėms. šiaurinės pusės priemiestis 
logers Park. Parašyk, telefuonuok 

ar ateik.

Mokinama: angliškos ir lietuviš- 
cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typevvriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės rV jnijos, pilietystės, dai- 
iarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 

iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

W. C. Gillctt, 
801 So. Wells St. 
Tol. Wabash 801 BUK BARBERIU. GERIAUSIA 

. PROGA, GREIČIAUSIUS PASEK- 
mės. — 625 W. MADISON ST.




