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True translation filed with the post-nlaster at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiai kraustus
iš Lietuvos

vr a • *• • va • < • j a »ką Litvinov pasakėi buvoVokiečiai veržiasi Lietuvon, sako »u čia apsvarstymui apst ' v . « -vi . t

kita žinia

Pabaltija ir bolševikai apsimainys 
belaisviais

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III. Nov. 21, 191)0 
us reųiiired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš 
LIETUVOS.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 21, 19U 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PABALTIJA APSIMAINYS BE
LAISVIAIS SU BOLŠEVIKAIS.

Lietuviai ir latviai prižadėjo ne
kliudyti vokiečių pasitraukimui.

BERLINAS, lapkr. 19 — Pu- 
siau ifi c kiliai paskelbta, 

kad grįžimas Vokietijos ka
reivių iš Pabaltijos šalių yra pri
žiūrimas gen. Eberhardt, kuris 
atvyko į Mintaują.

Talkininkų komisija tareisi 
su Latvija ir Lietuva, kad nebū
tų kliudoma pasitraukimui.
Vokiečiai varomi iš Latvijos.
COPENHAGEN, alpkr. 19. — 

Esantis šiaurvakarinei Kuria n- 
dijoj ir Tukume vokiečių karei
viai tapo atkirsti iuiq tų, kurie 
yra Mintaujoj ir piet nėj Kuria n 
dijoj, pasak latvių, biuro paskelb 
tų žinių.

Latviai paėmė Kemmem, ne
toli Rygos ilankos ir daug kitų 
miestelių, kurių ^citi randasi ar
ti Mintaujos.

Vokiečiai apleido Mintaują

Latvių laikraščio praneša, 
kad vokiečių kareiviai apleido 
Mintaują ir panikoje bėga lin
kui Vokietijos rubežiaus.
Reikalauja pasidavimo Liepo

ja us.
Liepojaus fronte ‘latviai at- 

n^elė reflęalavimą, kad Liepo
jos kapituliuotų (pasiduotų) ir 
rengiasi prie ofensivo.

Latviai paėmė Bauskę.
Latvijos legacija paskelbė, 

kad Latvijos kareiviai po smar
kaus mūšio paėmė Bauskę, Kur- 
tandijoj, apie 25 įnyl. į pietry
čius nuo Mintaujos. Milžiniškas 
grobis, paliktas pulk. Bermodto 
rusų-vokiečių spėkų tapo suim
tas.

Apsupimas Mintaujos progre
suoja.

Rygos uostas atidarytas 
LONDONAS, lapkr. 19. — Lat 

vijos legacija paskelbė, kad Ry
gos uostas vėl tapo atidarytas 
laivams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
as feųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI VĖL VERŽIASI 
LIETUVON."

30,000 vokiečių kareivių perėjo 
Lietuvos rubežių, sako žinia.

Eina linkui Šiaulių.
COPENHAGEN, lapkr. 19. — 

Telegrama iš Kauno vietos lie
tuvių telegx)uiT|U( ((gentura pa
duoda patvirtintą žinią iš Taura
gės, kad vokiečių armija iš 30,- 
000 kare iv} ų^ ijų Jtabpe .'vokie
čiai afirkiečiai kareiviai, koman
duojami pulkininko Lcthow-Vo- 
beck, su 400 ginkluotų automo
bilių ir kitais moderniniais gink 
laks, perėjo Lietuvos rubežių.

Žinia sako, kad tie-kareiviai 
eina linkui Šiaulių.

Jau padarytas apie tai Dorpate 
susitarimas.

DORPATAS, lapkr. 20. — Kon 
ferencija Estonijos, Latvijos, 
Lietuvos ir bolševikų atstovų, 
pasiekė sutarimą svarbiausiuose 
klausimuose apie apsiinainymą 
belaisviais.

Bolševikų delegatas Litvinov 
lyto išvažiuos iš Dorpato Į Co- 
penhageną tarties apie belaisvius 
su Anglija.

True tranehtina filed with the past» 
inaster at Chicaao, III. Nov. 21, 19W 
as reųiiired by the rri et Ock 9,
KAIP BOLŠEVIKŲ PASIUNTI
NIAI ATVYKO PABALTUON.

F)ston ijos-Bolšievikių fronte, 
lapkričio 16 (Rašo Chicago Dai
ly NeNvs'korespondentas George 
Whrte). — šaltame šios dienos 
ryte balta vėliava pasirodė ant 
medinio namo netoli mūšio li
nijos. Už kelių pėdų buvo ap
kasai ir vielų užtvaros, o toliau 

sniegu padengia lyguma, — 
“niekeno žemė” tarp bolševikų 
ir Estonijos linijų.

Nors šioj vietoj buvo vieni di
džiausių mūšių, šiandie čia bu
vo viskas ramu. Tik toli girdėjo
si baubimas laukų kanuolių.

Pasistatė kalnierius žiūrėjo
me linkui bolševikų linijų. Mes 
atvykome keliomis valandomis 
ankščiau specialiu traukiniu. An 
glų oficierius, Amerikos laikraš
tininkas ir aš atvykome prisi
žiūrėti kas ateityj gali pasirody
ti istoriška valanda.

Mes laukėme sovietų declga- 
cijos į Dorpato mūšių paliaubos 
konferenciją, kuri prasideda ry
to. Užpakalyj būrelis indomau- 
jančių kareivių ir valstiečių sto
vėjo krūvoje ir laukė. Tik trįs 
mes buvome liudytojai iš vakari 
nio pasaulio.

Urnai tolumoje pasirodė sun
kusis automobilius, o už jo am- 
bulanso automobilius, abu su 
baltomis vėliavomjis. Jie įtresi 
liskui mus, kartais iki ašiai pas- 
kęsdami šovinių duobėse. Apie- 
linkine tuštuma darė savotišką 
įspūdį į visą atsitikimą. Atvyki
mas sovietų delegatų buvo nepa
prastas, kaip viskas yra nepa
prastu, paeinančiu iš Rusijos po 
paskutinės revoliucijos.

Gabaus abu automobiliai bu
vo aiškiaa iną'tytie.‘|. Pirmame 
buvo Estonijos kareiviai ir trįs 
Į bolševikus panašus žmonės. 
Antras vežė delegaciją, suside
dančią, kaip vėliau patyriau, iš 
bolševikų žunibcžio minist. pa- 
gelbininko Maksim Litvinov, ko 
misaro Umblis ir dviejų mote 
rų — Kopinova ir Gbrodeckaja. 
Bet kada automobiliai važiavo 
pro, Šalį, mes negalėjome jų ma- kol taika nebus formaliai pas- 
tyti, kadangi ambulanso durįs kelbta.

I
buvo užrakintos.

Mes sulipome į savo automo
bilių ir sekėme jų trokus, kurie 
važiavo tiesiai į Isbersk stotį, 
kiek toliau į rytus.

Trakams atvykus daug karei
vių iš čia stovėjusių dviejų Esto
nijos ginkluotų traukinių, susi
rinko apie juos, norėdami pa
matyti atstovus valdžios, su ku
ria jie kariauja. Bet jie tylėjo 

lipant Litvinovui, Umblis ir 
dviem moterim.

Visi buvo šiltai pasirėdę, kai
lių kepurėse ir ausinėse. Viską 

“ - ‘ “Aš c
apsi mainy

mo užstovais”. Jis atsisakė ką 
nors sakyti apie musių paliaubos 

tarybas.
Delegatus lydėjo iš fronto To- 

iningas, užrubežio ministerijos 
sekretorius. Jiems duotas spe
cialia vagonas, neprieinamas pa
šaliečiams.

Trįs žmonės pirmame troke 
pasirodė esą anglų kareiviais, 
kurie 7 mėsesius išbuvo bolševi
kų belaisvėj. Jie išrodė taip, 
kad net jų motinos butų paskai- 
čiusios juos už bolševikus. Visi 
trįs tečiaus pįafsakojo, kad su 
jais bolševikai apsiėjo labai ge
rai.

Dorpato konferencija t sis gal 
būt dvi dienas, po ko Litvinov 
ir dvi moters važiuos į Copenah- 
geną pasitikti Anglijos atstovus, 
o Umblis grįš į Rusiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
as reųuirad by the act of Oct. 6,1917

Nauja ministerija 
Vengrijoj

Vengrijoje buk siftidarfus koali
cinė valdžia.

VIENNA, lapkr. 20. — čia 
gauta žinių apie susidarymą 
Vengrijos kabineto po Julien W. 
Lissat, buvusiu prezidentu tei- 
singystės teismo. Grafas Esaky 
yra užrubežinių reikalų ministe- 
riu. Krikščionių blokas yra at- 
stovafująmas grafo Jean Zihy, 
Friedrich ir Kari Huszar; social
demokratus atstovauja Garami 
ir Julės PeidI, buvęs premjeras. 
Talkininkai reikalauja rinkimų.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 17. — 
Si r George Clark Vengrijos par
tijų atstovų konferencijoje šian
die perskaitė notą, kurioj sako
ma, kad talkininkai darys taiką 
tik su Vengrijos valdžia, kuri 
atstovauja visą šalį ir kad pre
mjeras Friedrich negali pasilik
ti. Naujoji valdžia turi laikyti 
rinkimus tokiu budu, kuris lei
džia liuosą išreiškimą valios vi
sų žmonių. Clark pasakė, kad 
jei partijos nesusitars išpildyti 
šias sąlygas, jis išvažiuos iš Bu
dapešto už savaitės.

Beveik tuo pačiu laiku armi
jos komanduotojas gen. Horthy 
atvirai prisipažino laikraštinin
kams, kad jis yra griežtu mo- 
narchistu ir grasino kruvinomis 
represijomis, jei kiltų bolševi
kiškas (respublikoniškas) judė
jimas.

Ministerių taryba nutarė laiky 
ti rinkimus gruodžio 21 d. ir 
kad seimas turi susirinkti sausy
je. Abiejų lyčių piliečiai virš 24 
metų amžiaus galės balsuoti.

Truc translation filed with the post- 
naster at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
is reųuircd by the act of Oct. (i, 1917

PROHIBICIJA BUS PANAIKIN 
TA TIK FORMALIAI PASKEL

BUS TAIKĄ.

WASHINGTON, kipkr. 20.— 
Šiandie Baltajame N&me oficia*- 
liai pasakyta, kad prezidentas 
VVilsonas nieko nedarys panai
kinimui kares laiko proliibicijos

Kandidatai į krikščionių-demokratų partiją.

Lietuvos klebonijoje: Mudu su boba atejova prisirašyti prie 
partijos. Bet kiek yra už ta atlaidų?

Vėl grąsina 
Meksikai

AMERIKA PASIUNTĖ AŠTRIĄ
NOTĄ MEKSIKAI 

--- 9---
Reikalauja SuV. Valstijų paliuo- 

suoti konsulinį agentą

WASHINGTON, lapkr. 20. — 
Valstybės departamentas paskel
bė kad Meksikai tajx> pasiųsta 

aštrią notą, reikalaujanti tuojaus 
laliuosuoti Siįv. Valstijų konsu
linį agentą Puebloje William C. 
Jenkina, kurį areštavo Meksikos 
valdžia. Notoje pasakoma, kad 
tolimesnis kliudymas Jenkins’o 
“ruščiai palies sautikius tarp 
Suv., Valstijų ir Meksikos, už ku
riuos Meksikos valdžia turi pri
siimti pilną atsakomybę. Jen- 
uns areštavimą vadinama nedo
ru ir nepateisinamu darbu.

Kiek laiko atgal .Tenkins buvo 
suimtas tūlo plėšiko ir pareika- 
autja $150,(MM) už jo paliuosavi- 

mą. Vienok po kelių dienų jis 
[ apo paliuosuotas užmokėjus rei-

Po kiek laiko jis tapo areštuo
tas Meksikos valdžios, kadangi 
atsirado žmonių, kurie liudijo, 
<ad tas suėmimas buvo tyčiomis 
sutartas, kadangi Jenkinsą lan
dai matyta to plėšiko namuose. 
Bet po kelių dienų tapo paliuo- 
suotas. Tečiaus už kelių dienų 
vėl tapo areštuotas ir pasodin
tas kalėjimai! už grąsinimą pen
iams, kurie liudijo prieš jį prieš 
>irmą areštą. Jis ir ligšiol tebė
ra laikomas kalėjime.

SOCIALISTAI BELGIJOJE 
LAIMĖJO 30 VIETŲ.

BRUSSELS, lapkr. 19. — Kiek 
ikišiol žinoma, pereitos nedėlios 
rinkimuose socialistai laimėjo 
30 naujų vietų parlamente. Kle
rikalai pralaimėjo 26 vietas, o Matymus, 
liberalai 11.
A į Z , L L -

LENKAI ATIDARĖ UNIVERSI
TETĄ VILNIUJE.

t . ... i
COPEINHAGEN, lapkr. 19. — 

Pasak čia gautų žinių lenkai a- 
tidarė savo universitetą Vilniuje. 
Dalyvauti univessiteto atidary
me buvo pakviesti Latvijos ir 
Estonijos atstovai. Lietuvos at
stovų nekviesta.

Terorizavimas žydų 
Vilniuje

TERORIZAVIMAS ŽYDŲ 
VILNIUJE

Žydų socialistų dienraščio For 
verts (Cbioagoj) koresponden
tas, N. šifrin, lapkr. 18 d. rašo 
iš Vilnis irs:

Dabar Vilniuje’ lenkai neren
gia didelių žydų pogromų, bet 
užtat eina iš dienos į dieną ma- ’ 
Žiūkai pogromėliai, žydų muši- Į 
mai, jų sankrovų piešimai. Pa
prastai tai atlieka lenkų karei
viai. Paminėsiu čia tik keletą 
tokių pogromėlių papildytų die
nomis tarp 20 ir 25 spalio mė
nesio. Hallerio kareiviai išplėšė 
beveik visas žydų sankrovas So
dų gatvėj; senas Įsrai Kaccnel- 
sonas užmuštas, o 20 metų, am
žiaus Chaim Levitanas, dakta
ras Libau ir laikraštininkas Ro- 
zovskis baisiai sumušti. Išplėšta 
sankrova Zavalnoj gatvėj, Etin- 
gerio bižuterijos sankrova Vil
niaus gatvėj, o jos savininkas ir 
jo duktė negyvai sumušti. Rin
kos plečiu j e išplėšta Minko san
krova, taipgi keletas žydų san
krovų Vokiečių gatvėj. Tai tik 
keletas iš daugelio atsitikimų, 
įvykusių pastaromis dienomis, 
liet taip dedasi nuolatos, diena 
iš dienos. Žydai terorizuojami 
baisiausiu budu ir jų gyvenimas 
visados pavojuje. Beto, žydai 
verčiami dirbti visus sunkiau
sius ir nešvariausius darbus mie
ste.

NEIŠDUODA PILIETYBĖS PO
PIERIŲ ANGLIAKASIAMS

SPRINGFIELD, III., lapkr. 18. 
— Montgomery pavieto teisėjas 
šiandie atsisakė išduoti piliety
bės popieras 20 streikuojančių 
angliakasių iš Hillsboro distrik- 
to. Teismas nusprendė, kad jie 
“netinka pilietybei”, kadangi 
streikuoja laužydami šalies įs-

• ■.........  •" ■ 11 1 T' ' ■

SUGRĮŽO IR VĖL METĖ DAR
BĄ.

CHARLESTON, W. Va., lapkr 
19. — Apie 8,000 angliakasių 
New River distrikte, kurie buvo 
sugrįžę, kada streikas tapo at
šauktas, šiandie, vėl sustreikavo, 
kadangi kompanijos panaikino 
niekurias angliakasių teises buk ' 
už sulaužymą kontrakto.

Iš angliakasių 
streiko.

ANGLIAKASIAI ATMETĖ 
SAVININKŲ PASIŪLYMĄ

Savininkai siūlo pakelti anglia
kasių algą tik 20 nuoš.

■ ■■■■........... i /

WASHINGTON. lapkr. 20. — 
Miskštųjų anglių kasyklų savi
ninkai pagalios šiandie davė sa
vo pasiūlymus. Jie sutinka pa
kelti mokestį po 15c ant tono, 
arba 20 nuoš. Tas pakilimas į- 
eitų galen kaip tik angliakasiai 
sugrįžtų į darbą.

Angliaika's|i(i^ prczjidcntas ĮLe- 
wis pasakė, kad pakėlimas nėra 
užtektinas ir jis net nemano, 
kad ^pasiūlymas yra padarytas 
rimtai. Tas pakėlimas algos pra
nyktų manomu.pakėlimu anglia 
kasių reikmenų ir įrankių. Beto. 
slavlninkai nieko nekalba apie 
sutrumpinimą darbo valandų.

Uždraudė streikuoti.
DENVER, Colo., lapkr. 20. — 

Distrikto teisėjas Norley išleido 
paliepimą draudžiantį ryto su
streikuoti Colorados angliaka
siams, kaip tas seniau buvo nu
tarta angliakasių unijos.

RYTO BUS SAULĖS UŽTEMI
MAS.

Sukatos ryte Chicagoje ir piet 
vakarinėse valstijose bus maty- 
ties saulės užtemimas. Prasidės 
jis 7:44 vai. ir baigsis 9:06 vai. 
ryte. Mėnulis užtemdis didesnę 
pusę saulės.

Texas valstijoje bus matyties 
pilnas žiedinis užtemimas. Jis 
•tęsis 7 minutes.

Norint tėmyti saulės užtemi
mą reikia žiūrėti per rūkytą sti
klą, nes kitaip akis galima pa
gadinti.

VALDŽIA UŽGRIEBĖ LIETU
VIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 

LITERATŪRĄ.

NEW YORK, — Darant čia 
kratas ir užpuldinėjimus an|t 

radikalų, neišliko ir lietuvių So
cialistų Sąjungos literatūra. Vi
sa LSS. literatūra, kiek jos buvo 
atgabenta Broėklynan ir ten lai
koma kol persikels spaustuvė, 
tapo užgriebta ir turbut niekad 
daugiau nebebus atgauta. Vertė 
literatūros siekia porą tūkstan
čių dolerių.

KURO ADMINISTRACIJA SPI
RIA UŽBAIGTI ANGLIAKASIŲ 

STREIKĄ.

Bet kasyklų savininkai vis dar 
neišdirbo savo pasiūlymų

WASHINGTON, lapkr. 19. — 
Kuro admistratorius Garfield 

šiandie pasakė minkštųjų ang
lių kasyklų savininkams ir ang
liakasiams kad žmonės turi tu- 
rėti ir turės anglių ir dayė dar 
vieną progą susitaikinti. Jis nie
kam negrąsino. bet kiek žino
ma, jei savininkai greit nesusi
taikins su darbininkais ir pasta
rieji negrįš j darbą valdžia grieb 
sis kraštutinių priemonių ir gal
būt net paims savo kontrolėn ka
syklas.

Boto Garfield pasakė anglia
kasiams, kad jų reikalavimas 
pakelti algą 60 nuoš. yra negali
mas, bet kartu pasakė ir kasyk
lų savininkams, kad jie negali 
užkrauti viso algos pakėlimo ant 
publikos, bet turi dalį to pakėli
mo padengti iŠ perviršio. savo 
pelnų. |

Tarybos su savininkais vis dar 
neprasidėjo, kadangi jie vis dar 
nesusitaria ką duoti angliaka
siams.

Trlie translntion filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 21, 1910 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

Kaip bus su 
taika?

Busią susitaikinta kompromisu, 
sako Hitchocock.

WASHINGTON, lapkr. 20. — 
Demokratų vadovas senatorius 
Hitchcock, pranešime pranašai!- * 
ja, kati prezidentui išnaujo pa
davus taikos sutartį, galima bus 
uadaryti kompromisą su senato- 
\fiaif»,> prttarialn^tnils j)iliūkavi
mu i kokioje nors formoje. “Nu
sileidimai abejose pusėse turi bu 
ti tikri o ne nominaliai”, sako 
jis. <
Pienuoja paskelbti taiką seka

mą mėnesį.
WASHINGTON, lapkr. 20. — 

Republikonų vadovai senate ir 
bute pranašauja greitą veikimą 

už rezoliuciją, paskelbiančią 
karę su Vokietija užsibaigusia.

Senatorius Lodge mano įneš
ti rezoliuciją senate pradžioje se 
kamo posėdžio, kuris prasideda 
gruodžio 1 d. Manoma, kad di
džiuma galima bus gauti abejuo
se butuose, kadangi visur yra pa
linkimas užbaigti karę nelau
kiant kitų šešių mėnesių deba- 
tavimui apie sutartį.

Ji bus padaryta bendra rezo
liucija ir kaipo tokia reikalaus 
prezidento parašo.
Europos šalįs paskelbs taiką 

gruodžio 1 d.
PARYŽIUS, lapkr. 20. — Fran 

cįja, Anglija ir Italija bandomai 
nutarė įvykinti Versalllcs talkos 
sutartį gruodžio 1 d.

Tas žingsnis padaryta po ga
vimui žinios apie Amerikos se
nato užsidarymą be ratifikavi
mo sutarties.

Jei tarp dabar ir gruodžio 1 d. 
bus gauta žinia iš Washingto- 
no, kad demokratų ir republiko
nų vadovai susitarė apie kompro 
misus ir kad yra galimybė, kad 
senatas ratifikuos sutartį laike 
pirmųjų dienų gruodžio, talki
ninkai galbūt ir palukės su pas* 
kelbimu taikos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,191?
VLADIVOSTOKO SUKILĖLIAI 

SUMUŠTI.

Miestą vėl valdo Kolčako gaujos.

VLADIVOSTOKAS, lapkr. 18. 
Revoliucinis judėjimas prieš Kol 
čako valdžią, kurį pradėjo pa- 
nedėlio ryte socialrevoliucionie-- 
rių žemstvos grupė Vladivosto
ke, po karine vadovyste gen. Gai
da, buvusio komanduot. čecho- 
slovakų spėkų Siberijos fronte, 
tapo ^)uin|pilšm,ta0 šiandie val
džios spėkų. Gen. Gaida, kuris 
liko sužeistas, tapo suimtas.

Valdžios spėkos dabar pilnai 
valdo miestą. Atakoje auštant 
jos galutinai sumušė revoliucio
nierių partiją, paimdamos gelc- 
žnkelio stotį, kur sukilėliai pa
darė paskutinę atspirtį. Nieku- 
rie iš valdžios spėkų paimti be
laisviai jau tapo sušaudyti.

Talkininkų kareiviai Vladivos 
toke ir talkininkų kariniai laivai 
uoste laikėsi neutraliai.

TRŪKSTA POPIEROS

KANSAS CITY, Mo., lapkr. 18. 
— Cendralinių vakarų laikraš
tininkų konferencija, atstovau
janti kelių valstijų laikraščius, 
nutarė, kad sutaupimui popie- 
ros, kurios dabar taip labai truk 
sta, reikia sumažinti skaičių ap
garsinimų laikraščiuose, tuo pa
čiu laiku pakeliant jų kainą.



išklausyti

TETAS

$15.00

Iš Rėtavo, Telšių apskr

Didelis Koncertas ir Balius
Milwaukee and Ashland Avės. TWO STORES Belmont and Lincoln Avės

LITVOMANAI
Keturių Aktų DramaBalius su Programų

Dvi Pusi GalvosMILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. HALSTED ST

Pradžai 7:30 vai. vak Vieno Veiksnio Komedija

__

Stato Jaunų Lietuvių Ame 
rikoj Tautiškas Kliubas,Inžanga 50c ir 35c.

Kviečia KOMITETAS

dantį iš 5 žmonių: Misiūra, Kra
sauskas, Baseinas, Strelec ir Al- 
teris, ir areštavo, o kitų dieną, 
pareiškęs suimtiesiems, kad jie 

esą bolševikai, išsiuntė visus 
Rusijon.

Be to buvo areštuoti dar apie 
20 žmonių, jų tarpe Malūninin
kų ir Tartokų Darb. Sąjungos 
valdyba 
leido.

Pulaskio Svetainėj, 
1709-15 So. Ashland Avė

............  vedamas S. Diliaus 
..................... p-lč.. Pukiutč 
Ukrainą Komunistų Choras 
................. -p-lč Viščiuliutč 
............ vedamas Katiliaus 
. ..... ............... p-lč Viliutė 
,.. Stogis, Ascila ir Draugai

kos.” Rėtavc vaikai ne matyti 
nematė; kitur sakė gavusis po 
biški.

Jie butų nieko, bet kad su jais 
kartu eina vagįs ir plėšia tuos 
pačius darbininkus. Kaslink jū
sų surinktų pinigų, tai girdėjo
me, kad buk buvo atsiųsta Lie
tuvon ir buk dalinę micsliš- 
kiams. Dabar nuo vardo Ame
rikos atsiunčiama Lietuvos vai
kams miltų ir cukraus, bet mu
sų ponai valdininkai ar kam 
parduoda ar patįs išsikepa “bab-

Svetainč atsidarys 5 vai. po pietų 
programas prasidės 6 vai. vakare

Rašo Adomas Mickus savo 
švogeriui Juozapui Janušau
skui, 918 W. 34th st., Chicago,

NEDĖLIOJĘ, 
LAPKRIČIO-NOV. 23, 1919

MARIAMPOLfi.
Mariampolės Apskrities Ta

rybos visuotinam susirinkimui 
svarstant savo dienotvarkės 5- 
tą punktą einamojo momeijto 
paaiškėjo, kad valstybės prezi
dentas nepabojo nė musų svar
besniųjų partijų reikalavimų, 
nė liaudies balso, išreikšto per 
skaitlingiausias visoj Lietuvoj 
manifestacijas ir privedė Sle
ževičiaus kabinetą prie krizio. 
Lodei Mariampolės apskrities 
seimelis smerkdamas Preziden
to pasielgimą, griežtai nusista-

Didelę 
Kostiuminę 

Puotą 
Surengė

Draugija Lietuvos Dukterų 
Nedėlioję, lapkr. 23 d., 1919 

Mildos Svetainėje, 
3142 So. Halsted St. 

Pradžia 5 vai. po piet.
PASTABA: — Dovana 

bus duota už puikiausią Ko
stiumą. t

Tikietas 35c ypatai.

atsilankyti, o busite pa

Atsibus
SUBATOJ, LAPKRIČIO 22 D., 1919 M

to prieš vadinamą, (jalvauuu 
sko tveriamą, darbo kabinetą.

Reikalauja
liaudies balso, gražinant koali
cinį kabinetą, 2) patenkinti Lie 
tuvos darbo žmonių reikalavi
mus, 3) įvesti demokratinę tvar
ką, 4) tuojau sušaukti Steigia
mąjį seimą, 5) laikytis savaran
kės užsienio/politikos, 6) griež
čiau kovoti su lenkais užgrobį- 
kais ir juos palaikančiais Lie
tuvos dvarininkais. [“S-d.”]

Medetkos sveiki ir gyvi, o Pa
kalniškis pats mirė. * Leonoros 
vyras Jasius neparėjo iš karo, 
nežinia kur dingo. Amelija 
Mickaite, mano duktė, paliko 
našle. SučŲeV, likUt sveiki.— 
Mickus.

Didžiausia Overkotų 
Diena 1919 m.

Mieliausi Švogerėliai! Pergy
venome ir mes visa ko. Rusai 
traukės ir skriaudė; atėjo vo
kiečiai tai plėšė ir vogė, žudė 
kiek tik norėjo per daugiau kaip 
trejus metus. Dabar Lietuva 
kariauna, irgi šio to reikalauja. 
Visa ką išrinkus iš musų, vis
kas labai pabrango. Matėme 
skurdo, persekiojimo ir vargo, 
o biednesni ir bado. Vilnių už
grobė nuo musų lenkai ir dar 
jie nori visą Lietuvą pasiimti. 
Dabar mes esame neva tai sa
vivalda. Bet ir toji musų val
džia prastesnė už rusų. Nieks 
jos neišrinko; vokiečių pasta
tyta ir vedžiojama kunigų ji 
elgias kaip nori. Paskirti val
dininkai neva tai mūsiškiai va
gia ir piešia mus neprasčiau 
kaip rusų žandarai. Vincentą 
norėjo paimt į kariuomenę, o 
jis nenorėjo eit. Tada policija 
su kareiviais atjojo ir mus dra- ,

Subatoj prieš Padėkonę yra didžiausia metuose overkotų 
diena. Tas buvo per 27 metus pas Klee’ą. Mes tikimės ry
toj sumušime visus pirmesniuosius pardavimo rekordus, 
nes Klee’o mados ir kainos vis daugėtu ir daugiau yra ver
tinamos.

ALUS DEGTINĖ VYNAS.
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie matavimai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime ga
vę $1.00 Money Orderiu, pinigais 
ar pačtos ženkleliais.

Villiam Klaes Institute, 
Dep. 85, Milwaukee, Wis.

Gerbiamieji:—
Šis balius bus vienas iš puikiausių, nes apart 

linksmų šokių bus dainų, muzikos ir kitokių pamar- 
ginimų. Dainuos pirmu sykiu 
panelės Jasinskiutės, draugė Stilsonienė ir ki
ti, Kalbės draugas Kukutis. Lietuvių Moterų 
P. S. 9 kp. savo parengimais visuomet mokėjo pub
liką užganėdint, todėl mes drąsiai visus kviečiame ir 
sakome — busite pilnai patenkinti.

KOMITETAS.

W DYKAI Vaikams — dideli sviediniai plaukais iš- 
kimšti, Šikšna aptraukti; vienas prie vaiko siuto, 
overkoto ar Mackinavv — kurioj nebūk Klee’o san- 
krovoj.

NEPERPUČIAMI ir Ncperlijami Mackinaws— praktingiausi, Šil
čiausi žieminiai kotai vaikams; Kiče sankrovos laiko geriausio 
darbo; didelis pasirinkimas po $8.45 iki $18 už gerinusį Patrick 
Mackinavv. Specialiai subatoje vaikams vienų vilnų Mackinavvs, 
priskaitant garsiuosius Mankato rušiess, dydžiai 
nuo 7 iki 18 po

LAZDIJAI.
Tai vienas tamsiausių Dzuki 

jos kampelių. Nei organizaci 
jų, nei draugijų jokių nėra 
“Mano tėvas pragyveno be jo
kio mokslo, be draugijų, pra
gyvensiu ir aš,”—sako musiš-

EXTRA! EXTRA!
TELEGRAMAS Iš PILSEN AUDITORIUM

Ką tik gauta telegrama, kuri praneša kad 23 d. Lap
kričio ten atsibus kas tai nepaprasto ir didžiai žin- 
geidaus, nes 5 draugijos bendromis spėkomis rengia 

milžinišką Balių
Kuris atsibus nedėlioję,

23 D. LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1919 M.
PILSEN AUDITORIUM,

1657 Blue Island Avė. Prie 18-tos gatvės 
Balius prasidės 6-tą valandą vakare, 

Inžanga vyrams 50c. moterims 25c ypatai.
Šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti į virš- 

minėtą balių, kuris bus vienas iš linksmiausių ir gražiau
sių vakarų

Už tai nepamirškite kuonoskaitlingiausiai su savo 
draugais ir draugėm is atsilankyti. Šokiai tęsis iki vėlumui 
nakties. Kviečia visus atsilankyt

KAUNO.
Areštai ir Pštrėmi- 

m a s. Spalių 15 d. Kauno ko
mendantas pašaukė pas save vi 
są profesinių sąjungjų Centrą- 
linio Biuro prezidiumą suside

VAIKAMS siutai su dvejomis kelinėmis; dydžiai 7 iki 18; nauji juo- 
smenine siūlė ir diržuoti modeliai; grynų vilnų gelimbė, gerai 
dėvisi; pardavimo kaina subatoj tiktai $15.00

Atdara vakarais Rytoj, Ateinantį Utarninką ir Seradą. Uždaryta 
ateinantį Ketvergą Padėkavonės Dienoj

skė mušė ir dar nubaudė ant 
500 rublių už tai, kad jo nera
do namie. Apie bolševikus 
taip galime pasakyt. Numetus 
rusų carą, paskiaus, po įlietu 
laiko, paėmė valdžią į savo ran 
kas darbininkų ir kareivių ta
rybos. Tas pavadinta liko bol
ševizmu, o jo šalininkai bolše
vikais. Jie yra socialistai, ku
rie nepripažįsta nuosavybės. 
Pieša, jie padalino Rusijos dva
rus ir dirbtuves tarp darbinin
kų. Išėjus vokiečiams iš Var
nių, bet Plungėj ir Rėtave ne
buvo. Paskiaus musų kariuo
menė išvarė juos iš Lietuvos.

šiltom! kviečiame publiką atsilan
kyt kuoskaitlingiausiai ir prašom 
ne.sivėlint, nes programas prasidės 
viršminčtą valandą; bus žingeidi! 
pamatyt istorišką dramų 4 aklų 
“LITVOMANAI” ir akto komedi
ją Dvi Pusės Galvos; tai yra juo
kinga komedija.

Virš ngnėtas kliubas visada paren 
gia gerus veikalus; ir Šiuomi sykiu 
stogsimčs užganėdinti atsilankiusią 
publiką.

Po programų bus šokiai iki vfllos 
nakties.

Kviečia KOMITETAS.

Rengia
LIET. TEATR. DR-STĖ RŪTA NO. 1.

Subatoje, Lapkričio 22 d., 1919 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd Place,
PROGRAMAS:

Atidarymas, Rusijos Himnas, išpildys L. D. K. Vytauto Benas.
Daina, Lietuvių Komunistų Choras, .................... vedamas Katiliaus
Solo atliks .............................................................................. P. Stogis
Kalba. x 
Dainos, L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras, 
Deklemacija, atliks ...'.........................
Dainos, .....................................................
Solo, pianu atliks ............................. .

Dainos — Pirmyn Mišrus Choras ... 
Deklemacija, atliks .................................
.Mažiukų Kvartetas: mažiausias (> pėdų ,

Extra. ,
Dainos: L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras...................vedamas S. Diliaus
Solo, atliks .............................................................................. P. Stogis
Dainos, atliks Lietuvių Komunistų Vyrų Choras, vedamas Katiliaus
Visi lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiami 

kinti. Duėįs atsidaris Ii vai. vakare. 
Programas prasidės lygiai 8 v. vakare.

Jaunuolių Overkotai
Padėkonės išpardavimas — puikios vertybės tarp overko
tų jaunuoliams abiem pusėm segami, diržuoti, ulsteretai ir 
ankštai pritaikyti, padirbti i& geriausiųjų ■■■ 
Knit-Knot ir Wesnito gelumbių, vienų vilnų \ A 
kersey, meltonų, bouele ir tt., plynų ir dailių- V 
jų spalvų JL

OVERKOTAI dideliems vaikams; ilgi; nauji modeliai, $15 iki $35. 
Suverčiama apikraklč ir rusiškieji overkotai mažiems nuo 2 iki 12 
grynų vilnų, gražus maišiniai arba žilds Činčilės; Hfl
gražus, šilti kotai po * ■ "“V

SĖDA, Mažeikių apskr.
Čia sėdi kalėjime keletas “ci- 

eilikų:” Milvidai, ukin. Viz- 
gaudis ir kt. Mat, šiandien kas 
socialistas, arba kas nesilenkia 
prieš davatkų ir zakristijonų 
komandą, tas—bolševikas ir tu
ri būti įkištas kalėjimai!.

Rugsėjo 12 d. anksti rytą at
silankė pas Juzumą slaptosios 
policijos agentas špicholdas su 
keliais kareiviais, paklausė, kur 
jų nesenai grįžusi iš Kauno duk
tė ir padarė smulkią kratą. Nic 
ko neradę išėjo.

Kaip girdėt iš “gerų” žmonių, 
ji pernai bolševikiškąjį “Darbo 
Balsą” platinusi, tai ir esanti 
bolšcvikė.

Jei musų kairieji darbuoto
jai liks sugruMi į1 kalėjimus, 

tai busim. Steigiamajame Sei
me viešpataus zakristijonai, da
vatkos ir brostvininkai.

Rugsėjo 13 d. stotyj sulaiky
tos dvi žmonos, norėjusios va
žiuot į Kauną nusiskust vyriau
sybei: jų vyrai vienas Sėdos 

kalėjime sėdi, o kitas, kur die
na, kur naktis slapstosi. Ple
chavičiaus slaptosios policijos 
agentas špicholdas atėmęs iš jų 
pasus ir net- ketinęs areštuok

[“S-d.”]
Nepertekami Mackinaws
Bik Vaikams

Draugystė šviesybės Lietuvių No. 1.
« •— Rengia 7

DIDELI BALIŲ
Subatoje, Lapkričio 22 d., 1919 '

J. J. Elias Svetainėje, 4600 So. Wood Street, 
Pradžia 7tą valandą vakare. Tikietas 30c ypatai.

Visus širdingai kviečia atsilankyt, nes bus puiki muzika, prie 
kurios galėsite linksmai laiką praleisti. KOMITETAS.

Laikraščių ateina mažai ir 
ųpgręįhų, ,Wafigi neturim ge
rai sutvarkyto pašto. Kaip ka
da laikraščius gauname po še
šių dienų. Susenejusių niekas 
nebenori pirkti. Taip ir snau
džia musų kampelis. [“S-d.”]

Laiškai iš Lietuvos.

Overkotai Visokių Modų
Chesterfieldiniai, palaidi ir dailieji overkotų modeliai nuo 
$25 iki $75 jauniemsiems madiniai overkotai su kailio apika 
klemis, $50 ir daugiau. Overkotai su Wallable kailio pa- 
mušalu ir hudsoninių ruonių- apikaklėmis, dabar $70.00.

I IT AI Naujausios dvisegės, diržuotos ir stulpuotos OI U 1 /B*""mados jaunuoliams po $35, $40. $50 ir $60.



Pėtnyčia, Lapkričio 21,1919

!!“ I*

TIK

LK ■

•J .na

^vW» '4Zth,and Ashland Aie.'

I Stebėtinos Overkotų Vertės
I ŠITAME PARDAVIME PO $10.00
I Šitie Overkotai yra padirbti iš labai gerų 

gelumbių, šetlandų; velurų ir maišinių, 
visų pageidaujamų materijų, šiurkščių ir 
švelnių, mėgiamų spalvų. <»

I Tarp šitų madų yra chesterfieldai , dir- 
I žuotais užpakaliais kotai, dviesegiai, su
I diržais aplinkui, ir ulsteriai ir ulsteretaį

$40

SUBATOJ
Valgomų daiktų pigumai.

Kiaušiniai, kiekvienas ištirtas, 
tuzinui ............................... '. 41c
Geltonieji sėtiniai, 4 svarai 10c 
Saldžiosios bulvės Hancy Halis, 
5 svarai ................................. 19c

Vieny vilnų užtraukiami sve- 
teriai — $5.75.

Šitie syteriai yra tokie, kurių pa 
geidauja šimtai moterų šituo pa
tim laiku. Jie gražiai nunerti ir 

spalvų. Dvd-

$5.75
Jersey piršti- 

tik juo-

žiai 36 iki 41.
Subatoj
Moterims pirštinės 
nės, gaurais pamuštos, 
dos, dvigubas užsegimas, dydžiai 
6 iki 7Mi. Paprasta ££(* 
kaina 75. porai _ wwU 
Damaskinės staltiesės 58 colių 
pločio sidabriniai išbaltinta <la- 
masknė staltiesė, naujais gėlėtais 
raštais, gera staltiesė COr* 
Spėriai Subatoj Uvv

NAUJIENOS, Chicago I

r ■I

KORESPONDENCIJOS
Wasn<- &CHERRY, ILL.Liūdnos sukaktuvės.

Lapkričio. 13 dieną čia buvo 
rengta prakalbos paminėji

mui 10-metin.ių sukaktuvių nuo 
didžiosios katastrofos, kuri čia 
ištiko ir kurioj žuvo apie trįs 
šimtai angliakasių. Atsimenu, 
kitais metais čia būdavo suva
žiuoja labai daug svieto. Bet šie
met nebeišgalėjonic nusamdyti 
traukinį, nes mažai beliko mai
nomų, todėl ir apvaikščiojinias 
buvo niažas-neskaitlingas.

Kalbėjo trįs kalbėtojai — visi 
angliškai. Kalbėtojai trumpai 
paaiškinę svarbą tų liūdnų su
kaktuvių toliau kalbėjo apie ap 
lamudsius darbininkų klesos 
reikalus. Visi aštriai kritikavo 
valdžios žygį prieš organizuo
tuosius darbininkus. Esą, nė kul 
kasvaidžiai negi durtuvai Garyj 
nepadarė ne vieno šmotelio plie 
no. Taipjau jie negalės iškasti

7fie&weo^ The

12 St reet Store
'Satis/act/on

HALbltD S1. COR^ tatVtU M1A1)

Siunčiam
Užsenin

$2 Skrybėlių Išpardavimas

Puikios Žieminių Dresių Mados
Specialis išpardavimas dresių kurios patinka 
kiekveinai moteriai reikalaujančiai naujos žiemi
nės dresės. Išdirbėjas pardavė mums šitas dreses 
daug pigiau negu paprastoji vertė.
Materijos yra vilnoniai seržai, jersey, ir trikoti
no gelumbė, visokių naujų mados idėjų, kaip va 
adytos, pynėmis 
Visų mėgiamųjų 
mergelėms.

apvedžiotos ir plynai pasdutos. 
šešėlių.

LAPKRIČIO 22
Maudynei daitkai.

Turkiškai maudynei daiktai, 1 di
delis rankšluostis, 1 svečiams 
rankšluostis ir viena prausiamo
ji pala, $2.95 vertės, specialiaisu- 
batoj tik 
eilei

Vaikams flenėHtos padžamos.
Padarytos iš minkštos šiltos fle- 
neletės, dydžiai 8 iki 16 metų, 
$2.00 vertė, subatoje

Pogalviai.
Gražus artistiški impiliniai užval 
kčiai, visokių spalvų impilai, pri 
pilti maišytų plunksnų, reikėtų 
parduot po $1.50 vieną, Ofln 
subatoj po OvG

Vaistų specialumai.
50c dūdelė Pepsodent dantims 
milteliai ............................... 39c

Dydžiai moterims ir

24.75
Mirose Talcum milteliai 
po ........................... 13’Ac

25c

DIENĄ.
25c 
tiktai
2 blekinukes už
15c. Pahnolive muilas 3 už 25c

$2.25 šokoladai.
“Morse” maišyti kremai, labai 
puikus, 60c rūšis# subatoj sva
rui tik ...............
Tangos .............
Kreminiai keksai
Crackcrjack ....
Chums ......... ■...

tik darbininkai, kurie dabar ko
voja už geresnes sąlygas darbo 
ir didedsnes algas. Kalbėtojai 
a tkar lotinai pabrėžė, jogei ang
liakasių reikalavimai yra tei

singi, nes dabar gaunamomis 
algomis darbininkai 'nebegali 
išsimainyti. O kad jie pareika
lauja didesnio kąsnio duonos, 
tai kapitalistai ir jų pataikūnai 
dailininkus apsunkia anachis- 
taist bolševikais, radikalais ir 
dar kitokiais. To dar negana, 
apstato dirbtuves ir kasyklas 
“nationalgvardicčiais” (valsti
jos milicija), kurie kiekvieną 
griežtesnį darbininkų pasistaty
mą pasitinka — kulkomis. Ir tt.

Prakalbos susirinktosioms pa
iko. Aplamai imant, angliuką 

šiai darban grįžti nemano tol, 
kol nebus išpildyti jų reikalavi
mai. — Jonas Ampusaitis

•t......................

Kurj nori pasfrink 
Subatoj tik rytmetyj 

8:30 iki 12 ' 
Gražus citronai, spe- 
liai, 6 už 
Saldus plona žieve apcB 
sinai, tuzinas 
Gražus maišyti keksai, 
specialiai svarui

39c 
6c 
6c 
6c 
6c

25c
23c 
19c

Pranešimas

Visa, kas tik muzikoje žinoma.

Lyon Healy
Wabash Avė. ties Jackson. Tel. Wabash 7900.

Užprašomai Kalėdoms reikia paduoti dabarSkaitykite ir Platinkite

i

Visiems Amalgamated Clothing Wor 
kers of America nariams.

P
± r ■

*

TERRE HAUTE, IND.
Susilankėme—kariuomenės.
Lapkričio 11 dieną ir mes su

silaukėme to, kas angliakasių 
streike buvo neišvengiama—ka
riuomenės. Utarninke čia pasi
rodė astuoni tavoriniai vagonai 
pilnutėliai kareivių. Visi vago
nai buvo aklinai uždaryti, taip 
kad nieks nė nematė kas čia 
atgabenta. Traukinys taipjau 
nesustojo stotyje, bet ant North 
14tos gatves, čia juos paleido 
iš vagonų. Pamatę naujuosius 
svečius mes tuoj supratome ko- 
kiuo tikslu jie čia atvyko. Tai 
dėlto, kad angliakasiai grįžtų į 
darbą... Angliakasiai tečiaus 
tvirtai laikosi ir nemano grįžti 
kol nebus išpildyta jų reikala
vimai. Streikas eina tvarkiai.— K—s.

r. e.

New Yorkinio išdirbėjo, kuriam pritru
ko pinigų. Išparduodama subatoj, vie
na šutis, po •

didelio trukumo ir sparčiai ki- 
kainų. Tai yra vienas tų apy- 
apic kurias dažnai tenka girdė- 
retai tenka proga turėti ją. Su- 

šienauti”. Vieta

Mes Nustebinsim Didžąią 
Vakarų Dalį Sensacingu 

$2 Skrybėlių Išparda
vimu

Tik šitas išpardavimas suteikia didesnį ir daug j 
vairesnių surinkimų žieminių skrybėlių; puikiai ap
taisytos parodinės skrybėlės; vertos
$7.50, po ųJfc.VV

Jei mums reikėtų smulkmeniškai aprašyti kiekvieną 
madą šitoj stebėtinoj sanrankoj, tai mums užimtų 
dešimtį puslapių. Užtenka žinoti, kad šutis apima 
Visą pavyzdžių ir antviršio sendėlį (rijų $2.00 
didžių skrybėlių išdirbėjų; vartės iki $7..>0^

Galima pasiskirti kokią tik nori mažo, vidutinio ar 
didelio pavidalo; jūreivių, lopšinę ir turbaninę pa
dirbtą iš aksomo, lyonsinio aksomo ar bebrinės; vi
sokių spalvų ir gražių dvitomių sąjungų.
Aptaisytos naujausiomis strusinėmis plunksnomis, 
gražiomis juostelėmis, degintomis žąsinęmis plunks
nomis, špilkomis, gražnomis ir kaspinais.

500 madinių žieminių Overkotų suau
gusiems ir jauniems vyrams; pirkti iš

Mes skaitome save labai laimingais ga
vę šiluos overkotus; nuostabiausiai 
pirkimo dalyku yra tas, kad mes ga
vome juos žymiai nužeminta kaina ne
žinių t 
lančių 
vartų, 
Ii, bet
bala tai diena jums

yra 12tos gatvės Sankrovoj. Bukite čia! 
Kolai, kurie išparduodama; yra |ger 
riausio laipsnio drabužiais, tąja kaina, 
kurią jus mokate už pigiuosius dra
bužius. Kiekviena pageidaujama ma
da jaunuoliui; konservatyvineji senes
niam; didelis pasirinkimas gražių ko
tų. Dydžiai tinka vyrams ir jaunuo
liams visokio apėmio.

Suaugusiems ir jauniems vyrams gražus Overkotai, padirbti Kup- 
penheimerio firmos ir kitų įžymių dirbėjų, kailiu pamušti ir kailio 
apikaklės; didelis pasirinkimas po........................... $50 $100

Chicagos Bendras Komitetas su
rengė eilią Švietimo susirinkimų; jų 
bus devyni .prasidės pėtnyčios va
kare lapkr. 22 d. Pradžia lygiai 8 
vai. Carmen’s Hali svetainėj, ties 
Vau Buren gat. ir Ashland blvd.

Pirmą šitos eillės referatą turės 
visuotinasis A. C. W. of A. sekreto
rius Joseph Sehiossberg, o visuoti 
nasis A. C. W. of A. prezidentas 
pirmsėdžiaus šitame susirinkime.

Alexander žukovvsky ir orkestrą, 
susidedanti iš dvidešimts penkių 
Chicagos Simfonijos Orkestros na
rių išpildis muzikali programą kiek
vieną iš devynių švietimo susirin
kimų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti. 
Inžanga tik su unijos knygutėmis. 
Jei neturi knygutės, gauk įžengiamą 
ją kortą nuo savo šapos čermano.

CHICAGOS BENDRASIS 
KOMITETAS.

Žinoma, jus norite visiems 
patinkamo instrumento 

šios dienos!
Bendžo, tenorinė bendžo, mandolilinė bendžo ir 
naujos kanklių formos bendžo — tokis įvairu
mas bendžo, kad ritmo mylėtojas visuomet ga
li atrasti sau patinkamą!

Išlygos: — Instrumentai virš $25 duodama 
mėnesinėmis išmokestimis.

$35 nupirksi gražų $125 fonągra-11 
|‘ą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES. 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja’is. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

*3

VyriškųDrapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. 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 overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 val< vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciafo. 

įsteigta 1907

Kotu-Siutu-Dresių

Jie buvo nuo $35 iki $49.75

Atrodo taip kaip senais laikais
kada grali nupirkti
Tokio stebėtino gražumo ir ma
terijų gerumo po

Puiki naujiena musų antrame augšte laiš
kia Chicagos moterų ir merginų. Mes pa
darėme dar vieną tų išpardavimų kurie 
privertė; visą Chicagą kalbėti apie šitą 
skyrių. Jei mes mokėtume pasakyti kiek
vienam, kuris skaito šitą, kad jis supras
tų, kaip nepaprasti šitie drabužiai yra, 
lai eile apstojusi musų namą lauktų du
rų atidarymo nuo 8 valandos.

KOTAI•
Kailio apikrtklė ir kaiiine 
rija aptaisyta visiems patinka
mos polo, silvertonai, Švelni ge
lumbe, šilkinis pliušas, kersey, 
vilnonis vehiras palaidu užpaka
liu, diržuoti ir trumpi sportiniai 
modeliai. Moterų ir mergaičių 
dydžiai.

SIUTAI. DRESĖS
mate- Vilnonis poplinas, seržas, ševio

tas ir tt. nauju pamušalu ar šil
ku pamušti; guzikais ir pynėmis 
aptaisyti; kriaučiniai atlapai ar 
augštai užsegamos apikaklės; 
siauri diržai; nepaprastos verty
bės moterims ir merginoms.

Trikoleto, trikotino, gerojo seržo, 
^satyno, džordžetų maišiniai; poi- 
ret tvilas, pynėti, adyti ir tuniki- 
niai modeliai; stiliai moterims ir

Mtlr i’*.
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Publiahed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newe Pub. Con Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1606

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. —? Telefonas: Canal 1506.

Ušsisakomoji Kaina:
Chieagoje — pašto:

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

66.00
3.50
1.R5
1.45

.75
Chieagoje — per nešiotojas:

Viena kopija .............. .A......... 62
Savaitei ......................   12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštu:

Metams ................................... 65-00
Pusei metų ...................  3.00
Trims mėnesiams ................ 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1-25
Vienam mėnesiui........................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................... 67.00
Pusei metų  .................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True trahslation filcd with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
«s reųuired by the act of Oct. 6,1917

Revoliucija
Sibire.

Dabar pradeda aiškėt, 
kodėl Kolčako jiegos tapo 

sumuštos Sibire ir turėjo 
atiduoti bolševikams Oms
ką. Pasirodo, kad Sibire 
kilo revoliucija prieš Kolča- 
ką.

Telegramos praneša, kad 
sukilimas įvyko Vladivosto
ke. Sukilėliai esą jau be
veik pergalėti. Kolčako 
generolas, Rozanov, atėmęs 
miestą iš sukilėlių; bet ge
ležinkelio stotis ir apielin- 
kės dar tebesą sukilėlių ran
kose.

Pastebėtina, kad sukilėlių 
vadu buvo gen. Gaida. Ji
sai pirma buvo vyriausia Si
biro armijos komanduoto- 
jas, ir apie jį buvo žinių, 
kad jisai esąs reakcionierių 
—monarchistų priešas. Vė
laus Kolčakas atstatė jį. 
Gen. Gaida dabar esąs su
žeistas mūšyje Su kolčaki- 
niais Vladivostoke ir suim
tas.

Dar nuostabesnis dalykas 
yra štai koks. Telegramo
je iš Vladivostokč, išleistoje 
18 dieną lapkričio, sakoma:

Ant gen. Gaidos trauki
nio netoli stoties buvo iš
kelta žalia ir balta vėlia
va Sbifo seimo, kurį ad
mirolas Kalčakas* paleido. 
Ant vėliavos buvo užrašy
ta žodžiai “Už Steigiamą
jį Susirinkimą”.
Taigi iš šitos (pavėlintos) 

telegramos matyt, jogėi su
kilimas prieš Kolčaką kilo 
dėlto, kad, jisali išvaikė Si
biro seimą, kuris stojo už 
Steigiamąjį Rusijos Susi
rinkimą. Dvejetas mėnesių 
atgal buvo pranešta, kad 
Kolčakas, sustiprinimui sa
vo puolančio autoriteto, 
šaukia Sibiro zemstvų ir ki
tokių visuomenės įstaigų at
stovų suvažiavimą . šitą su
važiavimą jisai ,matoma, ir 
išvaikė, kada pasirodė, kad 
jisai (suvažiavimas) yra 
priešingas Kolčako diktatu 
rai. *

Sukilimas prieš tokį Kol
čako pasielgimą tur-but su- 
demoralizavo jo spėkas ne 
tiktai rytinėje Sibiro dalyje, 
o ir Omske.

Pridursime Čionai, kad 
Denikinui nepasisekė’ pietį-

nėję Rusijoje irgi dėlto, kad 
žmonės pasipriešino atžaga- 
reiviškoms jo užiriažioms ir 
padarė maištą. Pagalios ir 
Judeničas pralaimėjo mū
šius su bolševikais de}to,kad 
jo atžagareiviškumas atstū
mė nuo Jo žmones Pabaltas 
krašte. ,

Taigi yra vilties, kad at
žagareiviams gal nepasiseks 
atgauti savo galią Rusijoje. 
Bolševikai nepatenkina Ru
sijos žmonių, bet dar la- 
biaus, negu bolševikų, jie 
bijosi monarchijos šalinin
kų. Reakcija, reiškia, dar 
neatsiekė savo tikslo.

Komunistų 
“demokratija”.

Musų komunistai staigu 
įmė stoti už demokratiją. 
Per dvejetą metų (kada dar 
jie vadinosi “kairiaspar- 
niais” ir vėliau) jie niekino 
demokratiją, kaipo “buržu
azijos išmislą;” o dabar jie 
netikėtai atrado, kad ji gali 
būti geras daiktas.

Demokratijos gerumą ko
munistai surado LSS. klau
sime. Po to, kada jie pamy
nė po kojomis visus LSS. įs
tatus ir pagalios pačią LSS., 
įsteigdami komunistų są
jungą ir prisidėdami prie 
komunistų partijos, jie da
bar staigu ėmė reikalauti 
teisių lietuvių socialistų or
ganizacijoje. Ir reikalauja 
jie tų teisių, pasiremdami 
tuo, kad jų esą .daugiaus, 
negu sąjungiečių^ palikusių 
ištikimais socializmo princi
pams.
7 Demokratija, girdi, pri
pažįsta viršų didžiumai; to
dėl LSS. turtas turįs priklau 
syti komunistams.

Labai gerai, kad komuni
stai atsiminė bent tiek ąpie 
demokratiją. Bet jie klys
ta, jeigu jie įsivaizdina, kad 
sąjungiečiad socialistai prie 
šinasi didžiumos teisės pri
pažinimui. Jie nesiprieši

na, o tiktai turi... geresnę 
atmintį už komunistus. \

Sąjungiečiai socialistai at 
simena, būtent tą faktą, kad 
komunistai jau nebėra LSS. 
nariai. Jie pasitraukė iš lie
tuvių socialistų organizaci
jos, ir LSS. reikaluose jie 
šiandie neturi jokio balso. 
Todėl klausimuose apie L. S. 
S. yra visai nesvarbu, ar 
komunistų yra daug ar ma
žai, ar jie savo skaičium vir
šija LSS. narius ar ne.

Tą, rodos, galėtų ir mažas 
kūdikis suprasti. Bet jeigu 
komuniistai nepajiegia to 
suprasti, tai mes duosime 
jiems palyginimą. Sakysi
me, ateina į kieno-nors na
mus būrys žmonių ir užreiš- 
kia: “Musų yra 15, o jūsų, 
namo savininko šeimynos, 

tiktai penki žmonės; todėl 
mes trijų ketvirtadalių bal
sų didžiuma nutariame, kad 
jus turite kraustyties lauk 
ir palikti mums savo turtą. 
Pagal demokratiškas teises 
jūsų » turtas priklauso 
mums.” Tegul dabar pagal 
voja komunistai ir pasako, 
ar namo savininkas nepaim
tų šluotos šitokiems “demo
kratams”?

Bet jeigu komunistai ne
įstengs pritaikyti šitą pavy
zdį prie LSS. klausimo, tai 
mes galime duoti jiems dar 
kitą. Lietuviu Socialistų 
Sąjunga gyvuoja jau apie 
14 metų. Per tą laiką jai pri
klausė daugybė visokių 
žmonių. Iš jų tečiaus paliko 
organizacijoje tiktai dalis; 
didelė didžiuma atėjo, pabu
vo ir išėjo. Tokių perėjusių 
per LSS. žmonių jau dveje
tas metų atgal galėjo būt

apie 10 tūkstančių arba dau
giaus. įsivaizdinkite dabar, 
kad jie vieną gražią dieną 
atsikreiptų į LSS. ir pasa
kytų, j°geį jie nori paimti 
LSS. į savo rankas — ka
dangi jie kada-nors buvo 
LSS. nariai. Ar jie turėtų 
teisės statyti tokį reikalavi
mą?

Lygiai toks “keisad” yra 
ir su komunistais. Pirma jie 
buvo LSS. nariai ir turėjo 
balsą jos reikaluose, bet iš 
to anaiptol neišeina, kad jie 
(uri tą balsą ir dabar, kada 
jie yra pasitraukę iš LSS. 
Išsižadėdami organizacijos, 
jie išsižadėjo visko, kas tai 
organizacijai priklauso.

Ęutų galėję būt kitaip 
tiktai tada,kada su komunis 
tų pasitraukimu LSS. butų 
paliovus gyvuot:nesantkam 
nabašninko turtą valdyt, ji
sai gal butų tekęs komunis
tams. Bet LSS. nenumirė. 
Šiandie ir patįs komunistai 
žino, kad jų suvažiavimas 
Brooklyne “nepalaidojo” 
Amerikos Lietuvių Sociali
stų Sąjungos. Todėl jieš- 
kot įpėdinių LSS. turtui nė
ra reikalo.

Komunistų lyderiai Broo
klyne norėjo vienu šuviu du 
zuikiu nušauti: kuogreičiau 
šia įsteigt savo sektą ir nu- 
daigot LSS-gą, kad pasinąu- 
dojus jos nuosavybe. Bet 
LSS. jie nenudaigojo, ir to
dėl jų skubus komunistiškos 
sektos steigimas atnešė 
jiems tą pasekmę, kad jie 
atskyrė save nuo LSS. tur
to.

Lyderių paklausę komu
nistiškieji kuopų nariai taip 
pat pasiskubiho persikrikš
tyti ir prarado savo teises 
LSS-oje.

Suktais “demokratijos” 
aiškinimais dabar jau tos 
bėdos neatitaisysi. Ažuot to
dėl plūdę socialistus,' tie nau 
jos “vieros” pasekėjai pa
darytų daug geriaus, jeigu 
įsidėmėtų, jogei aklas nega
li aklam kelią rodyt, nes — 
abudujpuola į duobę.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

True translntion filiui with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

. AUSTRALIJA.
Australijos darbininkai atsisa

ko dalyvauti Internacionalėj 
konferencijoj.

Australijos darbininkams liko 
pasiūlyta nominuoti delegatus į 
Tautų Lygos rengiamą Interna- 
cionlę “Darbo” konferenciją, 
kuri įvyks Washingtone, D. C. 
Tečiaus darbininkai pareiškė, 
kad jie nenori turėti nieko ben
dra su taja konferencija, ka
dangi jos tikrasai tikslas esąs su 
rasKi naujų būdų darbininkų 
naudojimui, nes karės metu 
senieji “skyriai” netekę savo 
galios.

Atsisakydami dalyvauti kon
ferencijoj, Australijos darbinin
kai padarė maž-daug tokį parei 
škimą:

1() Tautų Lyga yra niekas 
daugiau, kaip tik pasaulio ka
pitalistų susivienijimas, kuris 
nori daryti šiokių tokių koncer, 
sijų darbininkams, kad paskui* 
butų galima juos lengviau nau
doti.

(2) Darbo konferencijos su
dėtis yra visais atžvilgiais neti
kusi, nes joj viršenybė 'turės dar 
bildukų priešai.

(3) Australijos valdžios ry
žimesi skirti delegatus yra nede 
lųokrątiškas. Ji rūpinsis pa
siųsti atžagareiviškiausius ele
mentus.

(4) Jeigu tie delegatai butų 
pąsiųisti, tai Australijos darbi
ninkai moraliai bus spiriami pi! 
dyti konferencijos tarimus, ne
paisant tų įtarimų bledingumo.

(5) Tinkamai darbininkų rei

kalus gali svarstyti toki konfe
rencija, kurion įeina išimtinai 
darbininkiškų organizacijų 
delegatai, ir kurią tveria patįs 
darbininkui, o ne anti-darbinin- 
kiškos valdžios. . j >

(6) Rengiamoji konferencija 
yra tik kapitalistu 'sumoksiąs, 
kurie planuoja ir ant toliaus nau 
doti darbininkus. 5

(7) Darbininkai gali pagerin
ti savo būvį įtik kpvos kėliu.
Streikuoja New South Weles’o 

duonkepiai.
šiuo laiku Sydney mieste 

streikuoja duonkepyklų darbi
ninkai. Jie reikalauja didesnio 
užinokesnio, tnunpcsnių darbo 
dienos vaalndų ir teisės pradėti 
darbą ne anksčiaus 7:00 vai. 
ryte.

Darbdaviai bandė įvesti nak
ties darbą, bet bendruomenės 
opinija buvo prieš juos ir jie n6 
roms-nenorom,s turėjo išsiža
dėti to sumanymo. Paskatinti 
Kuo laimėjimu darbininkai pas
tatė naujų reikalavimų. Yra Ži
nių, kad apie 20 nuoš. visų sam 
dininkų sutiko išpildyti reika
lavimus ir padarė kpntraktą su 
unija. Nėra abejonės, kad grei
tu laiku turės nusileisti ir lik- 
kusieji darbdaviai. Unijistai lai
kosi vienybėj ir ryžasi streikuo
ti tol, kol jų reikalavimai bus iš
pildyti.
Valdžia nepripažįsta bolševikų 

konsulio.

Laikas nuo laiko buvo daro- 
‘niu pastangų gauti iš valdžios 
pripažinimo Sovietų generalio 
konsulio Australijoj, Petro Si- 
monovo. Tečiaus ilgi šiol Au
stralijos valdžia atsisakė tatai 
padaryti. Simonovas randasi 
keblioj padėtyj, nes jo kores
pondencija esti sulaikoma ir 
jis negali susinešti su savo vald
žia. Be to, jis sako, kad jam 
siunčiami pinigai esti sulaikomi. 
Ir tuo pačiu metu atsisakoma 
Jam duoti kokis nors darbas. 
Taip dalykams susidėjus, jis e- 
sąs priverstas gyvenlti draugų 
pašalpa.

Cenzūra dar nepanaikinta.
Nors oficialiai ir liko paskel

bta, kad Australijoj cenzūra 
jau nuimta, bet faktiškai dabar 
ji yra dar aštresnė, negu pirma. 
Padaryta darbininkų vadų rašy
tojų ir kalbėtojų surašąs ir jų 
privatine korespondencija aky
liai peržiuriama. Yra faktų, ku
rie rodo, kad jų laiškai yjfa at
plėšiami garo pagelba, o paskui 
vėl užklijuojami. .

Paskelbus tą dalyką Australi
jos parlamente, valdžias oficia
liai pareiškė, kad nieko pana
šaus nesą praktikuojama. Te
čiaus darbininkai/ turi raštiškų 
paliudijimų, kurie* neužginčija
mai rodo, jogei ta slaptoji cen
zūra egzistuoja Australijoj.
3,000 su viršum politinių pra

sikaltėlių.
į Dabar liko paskelbta, kad 
karės metu buvo persekiojama 
Australijoj už politikos prasi
kaltimus 3,474 piliečiai. 100 li
ko nuteista kalėj iinan, 185 įka
linta be jokio įteisino.

Labiausia buvo persekiojama 
už priešinimąsi įvesti konskrip- 
^iją. Bet tuo pačiu laiku ne
kliudyta aršiausių valdžios opo 
nentų, nes jie buvo remiami 
stipriausiomis darbininkų orga
nizacijomis.

Atvirai buvo pareikšta, kad 
daugelis darbininkų vadų ir ra
šytojų butų buvę įkalinta, jei
gu valdžia nebūtų bijojusi dar
bininkiškų organizacijų.

EKSPLOZIJA MILIONIERIŲ 
KLIUBE.

■ , i—

South Shore Cbunty Kliubc, 
kur gyvena išimtinai vieni tur
čiai, vakar naktį kilo didžiule 
eksplozija. Eksplozijos priežas
tis ne “raudonųjų”, bet neat
sargus Kliubo patarnautojas. Ji
sai mat norėjo pakurti didelį pc» 
Čių, bet atsukęs gąžą mesiira’d'o 
degtukų. Kol tatai* jis sujieš- 
kojo, virtuvė buvo pilna gazo. 
Įbrėžąs degtuką kilo eksplozi
ja. Darbininkas pavojingai ap
degė, bet turčiai teturėję tik ne
apsakomai dideles baimes. Nuo- 
soliai nedideli.

Padėkle Franci jos 
belaisviams! 

A \

Iki pusiau spalinio mėnesio 
1)910 m. Pareivių Komisijoj 
prie Lietuvos Delegacijos Fran- 
ęijoje yra suregistruotų 892 
( 86 Prūsų lietuviai). Pa-
relviams pasų duota 78; gavę 
pasus, vieni iškeliavo Lietuvon, 
kiti gi yra pasilikę Francijoj ar
ba nuvažiavo į kitas šalis.
Kaip tokia lietuvių krūva atsi- 
, rado Francijoje?

Didelė didžiuma tai yra iš Di
džiosios Lietuvos žmonės, karo 
belaisviai, paimti vokiečių iš 
Rusijos armijos. Jie buvo pa
statyti dirbti įvairių darbų prie 
Fra nei jos pafrončių—Belgijoj, 

Bizase, Lorrene, Pareinyje. 
Kuomet sumušti vokiečiai 1918 
m. pabaigoje turėjo trauktis už 
Beino, tai belaisvių dauguma' 
pasiliko tose vietose ir teko 
Franci jai ir Belgijai.

Mažosios Lietuvos .belaisviai 
yra tekę alijantams (Frahcijai, 
Britanijai, Belgijai, Rumanijai) 
iš vokiečių armijos, kaipo tikri 
imtiniai. Yra dar (Lorrene) ir 
Kaip vadinamų priverstinų dar
bininkų, kuriuos vokiečiai val
dydami Lietuvą buvo išvarę į 
Vokietiją darbų dirbti.

Rasta dar lietuvių ir svetim
taučių Francijos Įcgijondosę. 
Liuksemburge yra kelios dešim- 
tįs lietuvių 'darbininkų nuo se
niau tenai dirbančių.

Prancūzai lietuviams pasky
rė dvi koncentracijos vietas:

(1) Verdun (Meuse) Caseme 
Jardin-Fontaine. Detachement

Lithuanien, ir
(2) Tours (Ge Region); šio

je renka Mažosios Lietuvos 
belaisvius.

Belgijos lietuviai sutelkti— 
Buthom-Furnes, Bel^iųue.

Lorreno lietuviai susiorgani
zavę.ir turi savo Komitetą—Nil- 
vange, Lorraine, rue Castelnau, 
15, Pirmininkas: Navickas.

Liuksemburgo lietuviai turi 
irgi savo organizaciją mieste 
Bach sur Alzette, rue Radange 
86. Salonikuose lietuvių yra 

šiose dalyse:
(1) Saloniųue, Grėcc, Sect. 

Post. 507, Batall. Russe 19;
(2) 1 Batall. Russe, 4 conip.
Alžerijoje, Afrikoje, keliose 

vielose yra po keletą lietuvių.
Francijos Lietuvių Kareivių 

būrys 143 žmonės laikosi La- 
Fallice Charente Infcr. France, 
Camp Lituanien, t. y. tam ppr- 
ite, kur kraujama nupirkti nuo 
Amerikos pirkiniai Lietuvos 
armijai. Jų dalis neužilgo iš
važiuos Liepoj un kartu su 2 
kraujamais jau laivais. Gaila, 
kad tie laivai nedaug žmonių 
tepriima.

Dar po kelias dešimtis lietu
vių susitelkę Nancy-Mcurthe et 
Moselle:

(1) 23 Sect. C. O. A. Militaire.
(2) 120 Rcg. d’Artillerie 105 

Sect.
(3) 166 Reg. d’Artillerie.
Bet iš čion lietuvius jau Ver- 

dun’an gabena.
Daug lietuvių dar yra tarpe 

lenkų legijonų; pasakoja, kad 
pavasarį, kuomet lenkų genero
las Haller’is vežėsi iš Francijos 
70 tūkstančių lenkų armijos, 
tai kartu su lenkais išsivežęs 
apie 12 tūkstančių lietuvių, ku
rie, žinoma, lenkams nemažai 
pagelbėjo. Mat tuomet lietuviai 
dar neturėjo susiorganizavę 
savo' parcivftuns šelpti organi
zacijos.
Kaip Francijos pareiviai galėtų 

sugrįžti Lietuvon?

Tąi priderėtų padaryt Franci
jos valdžiai, bet ji nelabai sku
binasi. Jau ftu menesiu suvir
tum ji koncentruoja lietuvius 
Verdun’an ir Tours’an, bet iki 
šiol tik pusę darbo teatlikusi. 
Keliai du: arba gclžkeliu per 
Vokietiją, arba juromis į Lie
poją, Klaipėdą. Per Vokietiją 
iki šiol dar nesusitarta sųJA)- 
kiečiais. Juromis—tik savo pi
nigais. Per Vokietiją su dideliu 
vargu savo pinigais galima par
važiuot; tam reikia turėt bent 
3OO frankų.

Gal pasiseks pargabent keli 
šimtai Lietuvių su nupirktais lo-

komotivais. Tas dalykas turėtų 
šiomis dienomis išsiaiškinti. Bet 
ir tai itikT'os žinios nėra. Štai 
jau vėl nebepriima telegramų į 
Berliną. Vėl politikos kompli
kacijos, Vėl alijantai bijosi gar
vežius per Vokietiją gabenti.

Tokiu budu dalykas pagrįži- 
mo Lietuvon ir iki šiol neišsiaiš
kinęs. Kada musų pareiviai šuT 
grįž tėviškėn, dar nežinia. Gal 
reikės ir žiemą Francijoj žie
ma voį. . .

Kol kas belaisvius ir kareivius 
valdžia maitina, apdengia; jei 
varo darban, tai kasdien 75 san
timus duoda.

Demobilizavimas.
Kas demobilizuojasi, tas pa

prastai užsidirba apie 15 frankų 
dienai. Bet demobilizuotis ne
lengva. Reikia tam turėti nuo 
kokio-nors darbdavio liudiji
mas, kad gausi, išėjęs iš karei- 
vijos, uždarbį ir netapsi valka- 

Na, nemokant kalbos, daž- 
sunku rasti toksai geradė-

negana. Francijos karo

ta. 
nai 
jas, kuris duotų tokį raštą. To 
dar 
ministerija dar reikalauja kiek
vienam demobilizantui nuo Lie
tuvos valdžios liudijimo, kad 
yra ištikimas (ne bolševikas) ir 
gero pasielgimo. Be to, kiek
vienas norintis demobilizuotis, 
turį patsai paduoti karo min is
terini prašymą su savo parašu. 
Paskui ministerija <Jar daro ly
rinėj iiflų, ar teisingi tie liudiji 
mai/ Ir tik po to visa duoda 
demobilizaciją, arba, tiesiau sa
kant, ilgąjį paleidimą (urlopą).

O laikas, labai jau laikas grįž 
ti Lietuvon. Rašinėja išten be
laisviu) giminės, kad nėr kam 
vaikai auginti.... Pridedame gale 
keletą ištraukų iš laiškų, parė
jusių iš Lietuvos į belaisvius ir 
iš prašymų į valdžią.

Belaisvių dvasios reikalai.

Knygų lietuviškų pareiviai 
taip kaip neturi, nes paštui ne
susitvarkius, iš Lietuvos beveik 
neateinp. Laikraščių nuo se
niau gaudavo belaisviai tik du: 
“Išeivių Draugą” iš Škotijos ir 
“Prūsų Lietuvių Balsą’*/iš Til
žės; dar iš Lietuvos kartas nuo 
karto pakliūdavo keletas laik
raščių. Paskutiniu laiku pra
dėjo lateiti iš Amerikos: (1) 
“Darbininkas,” (2) Chicagos 
“Lietuva,” (3) “Draugas,” (4) 
“Sandara/’ (5) “DirVa,” (6) 
“Naujienos,” (7) “Saule,” ir ki
ti. Iš Lietuvos ateina su kur- 

jerais “Liejtuvos Ūkininkai” 
“Darbas,” “Socialdemokratas,” 
“Kariškių Žodis,” “Vienybė.” 
Nors prašyta ir kitų redakcijų, 
bet ikišiol neatsiliepta.

Labai reikahngjos knygos, 
dainų rinkiniai ir kiti lengvesni 
pasiskaitymai.

Reikia pagalbos.

Taigi arti 1000 lietuvių lau
kia, kada galės sugrįžt namo. 
Kitos valstybės pamažu gabe
nasi saviškius tėvynėn. Lietu
viams gi tai nepergerai sekasi. 
Šiais metais vos tik kelios de-

Francijos delegaciją Lietuvon. 
Priežastis tokio užtrukimo—pi
nigų stoka. Kad taip ištekliaus, 
pinigų, nors 20,000 frankų, tai 
butų galima per kokiu du mė
nesiu beveik visi Francijos lie
tuviai pargabenti narnom Su 
Prūsų Lietuvos belaisviais lie
tuviais Francijoje mieste Tour- 
s’e tas pats. Amerika ir Anglija 
visuomet atsiliepdavo į savo 
brolių vargus. Pali Pareivių 
Komisijų, kuri darbuojasi Pa
ryžiuje, turi didelės paspirties 
iš Amerikos lietuvių.

Tikimės, kad ir šį kartą susi
lauksime reikalingų sumų iš 
anapus didžjurio, pradžiugin
sime laukiančius gimines ir 
griūvančius ukius, duosime ša
liai naujų pajėgų, žodžiu, pd- 
gelbėsime atsistatyti naujai Lic 
tuvai.

Sąrašą esančių inĮusų žinioj 
Francijos ir Belgijos belaisvių 
ir šiaip norinčių grįžti namon 
lietuvių, tik neturinčių Kam pi
nigų, skyrium atsiųsime.

Gal atsiras gerų žmonių Ame
rikoj, kurie atsiųs nuo savęs 
Delegacijai pinigų sugrąžini
mui savo artimų žmonių iŠ sve
timos šalies Lietuvon.

Pagal apskaitymą, iš Pary
žiaus Kaunan per Vokietiją par
važiuot atsieiti/apie 100 dole- 
rių:( gelžkelio biletui, bagažini 
parvežti, maistui kelionėj, kan- 
celarijos ir pasų (vizų) išlai
doms, pagalios ^prėdymui žie
mą keliaujant, ir netikėtoms iš
laidoms. Kas liktų iš tų pini
gų, tai butų nusiųsta Kaunan, 
kad parkelįavusianj į tą vietą 
pinigai butų atiduoti. Delega
cijos adresas: Dėlėgation de Li- 
tuanie, Avenue Marceau, 55, 
Paris, France.
PAREIVIŲ KOMISIJOS PRIE 
FRANCIJOS DELEGACIJOS. 

Pirmininkas, (Dra. K. Grinius.) 
Sekretorius, (Kun. A. Vilimas). 
Paryžius, 
28 X, 1919.♦ »

Prie šio Pareivių Komisijos 
atsišaukimo pridėtame laiške 
Redakcijai p. B. K. Balutis, Lie
tuvos delegacijos Paryžiuje 
sekretorius, rašo:

“Šiomis dienomis išplaukė iš 
La Pallice vienas laivas (“AU- 
GUST WILKE”) su musu, pre
kėmis į Klaipėdą. Jis paėmė da
lį musų kareivių; netrukus iš
eina kitas laivas “GRAF SERE- 
NYI BELĄ,” kuris, be prekių, 
paima dar Lietuvon aficiefrus ir 
apie 150 musų kareivių, kurie 
pirmiau* buvo Vokietijos ne
laisvėj, vėliaus, laike paliaubų, 
pasiliko Frakcijoj, o dabar pa
stojo Lietuvių armijom Be jų, 
yra dar! Frtuicijoj ir Belgijoj 
apie 800 lietuvių (buvusių trem
tinių Vokietijoj), kuriuos svar
bu pargabenti atgal Lietuvon— 
atgal j savo tėviškę, prie savo 
giminiu Pinigų jie neturi, bet 
(Jauguma jų turi savo gimines 
Amerikoj. Todėl sumanėme 
atsišaukti prie jų, kad jie savo 
giminėms ar pažįstamiems pri
siųstų pinigų gryžimlui. Tuo 
tikslu rengiamas yra jų sąrašas, 
kuris bus netrukus prisiųstas 
Am. Lietuvių Laikraščiams. Tik 
ras grąžinimo išlaidas dabar 
sunku apskaitliuoti delei kainų 
m|ainymosi ir įfvairių žmonių 
ypatingų reikalavirpų (dauge
lis jų neturi drabužių). Todėl 
patariama pasiųsti ant Delega
cijos rankų šimtą doliarių išlai
doms kiekvienam. Delegacija, 
per savo Pareivių Komisiją, ap
rūpins visas išlaidas, gi liku- 
sins persiųs Kaunan, idant jie 
tenai butų išduoti jiems ant

T

Redakcijos Atsakymai
M. Janušoniui.—Ačiū už iš

karpą] .Ta vienok nepasinaudo
sime, nes nauja ten nieko nėra.

J. Moliui. Tas-pat.
N. Domaševičiui.—Mes ma

nome, kad tie, kurie skaito raš
tus, norėdami tą himną išmok
ti iš atminties; žino, kur jį rasti. 
Pagalios, musų chorai nuola
tos jį^gieda visokiuose parengi
muose, ir kurie norėjo jį išmok
ti, išmoko iš to.

Adomui Norbului.—Jūsų
straipsnio “Senuolių Tvėrimo 
jėga” nedėsime laikraštin. Per- 
silpnai apdirbtas.

Kazimieras Gugis
> ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas: 
3323 S. Halsted lt 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 I. Dearbom M. 
1111-13 Unity BMg.

Tel. Central 4411 
H

Knmsar

DR. A. MpNTVID
chicago

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126
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Jei Rūpinatės Ateitimi Tai Pirkite žieminius 
Siutus ir Overko- 

tus Dabar.
Turgaus kainos pakilo 
nuo to laiko kaip mes bu 
vome supirkę musų dab 
artini sandėlį. Bet mes 
nepakčlėme musų kainų 
ir jus galite pasinaudoti 
tuomi kol dabartinio san 
delio'išteks.

Kiekvienas siutas ir o- 
verkot^s suaugusiam ar 
jaunym vyrui musų sank 
’rovoj yra tikru bargenu 
tąją! kaina, o jų yra šimt 
ų šimtai pasirinkti 

$25 $30 $35 $40 
$45 $50

Mes atkreipiame atidų 
j musų puikų išdėjimų 

vaikų siutų ir overkotų, 
vaikams nuo 3 metu am
žiaus augštyn prieinamo
mis kainomis.V

Atdara Utar- 
ninko, Ketve
rto ir Su ba
los vakarais.

Atdara Nedėl 
dieniais 
piety.

iki

1800 iki 1806 Blue Island Avenue kampas 18 gat?

Jau ISe-Jo 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 prisiuntimu.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laiškų ir knygų tuojaus prisių
siu!. Adresuok; *
JUOZAPAS F. BUDRIK. 334G S. Halsted St., Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
C tani i n kais, Ketvergais 
h' Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & 00
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woqd Sts.

--- ------------------------ T-------------------------------- --  - T - - ----------------------------------------------------------------------------------- - ■

Specialis Pasiulinimas Tik Per 30 Dieną
Niekuomet ligšiol jums neteko matyti tokio pasiulinimo.

Kodėl nepasinaudojus juobiį? Mes turime tik 10,000 šitų laikro
dėlių šitam specialiam pasiutimui. Prie kitokių apystovų Įjus turėtu
mėte užmokėti dvigubą kainą už lakrodėlį — o mes duodame jums visus 
kitus daiktus DYKAI. Norėdami įsitikinti šituo specialiu pigumm at- 
klauskiĮe pas ką jus norite, o jus pamatysite, kad šitas laikrodčns už 

<a yra tikrai stebėtinas.$10.95

Visa, kas jums reikia padaryti, tai pamatyti laikrodėlį ir jus sutik
site su tuo, kad tai yra didelis pigumas tąja kaina, kuria mes siūlome, 
.lis yra tokio jau didumo, kaip čia parodyta. Puikus tikrini akmens vi
duriai i<lčli | gražiai graviruotus auksuotus viršus, dvejais uždengimais 
harantiiojaina 25 melams. $50 laikrodėlis neduos jums didesnio paten- ‘ 
kinimo. .Mes užtikriname, kad jis patiks visiems draugams. Jums bus 
yi ;,.Z.O ,n(d l Europą nuvažiuoti su juo. .Jus, pamatę šitą puikų laikėodėlį, 
sutiksite su tuo. kad tai yra pigu tąja kaina, kuria mes siūlome. Do
vanos, kurios bus duodamos per ateinančias 30 deinų yra tokios: •

1. Automatinė yla, siuvanti į ten ir atgal kaip mašina. Perduria per 
storiausią šikšną. Siūlas įsiveria automatiniai.

2. * Sernolė. Tikros šikšnos. Yra skyriai popieriams, smulkiems pi
nigams, pažinimo korta, kalendorius ir tt. z

3. Pagerintas stereoskopas. Včliausis modelis, kuris padidina vaiz
du* iki naturalio didumo. \ i .

4. Automatinis kirptuvas plaukams. Gali nusikirpti sau plaukus taip 
lengvai, kaip ir sušukuoti. Atsisekite už laikrodėlį į trumpų laikų.

5. Rinkutė raktams. Laikis visam amžiui.
6. Signetinis žiedas. Paauksuotas. Garantuojamas 10 metų. Su 

jūsų vardo raidėmis.
Nesiųsk jokių pinigų už laikrodėlį. Tik iškirpk kuponų žemiau. 

Indėk 3ac. persiuntimo lėšų padengimui ir pasiųsk j| mums ŠIANDIEN. 
Užmokėk $10.95, laiškanešiui kuomet laikrodėlis ateis. Visa kas jums rei 
kia pasiųsti su užsisakymu, tai 35 centus siuntimui. Kitus ne Šuv. Val
stijose reikia pinkai siųsti su užsakymu. Pasinaudok šituo paslulinimu. 
Kainos pakils. Siųsk savo užsisukimų ŠIANDIEN. Nepraleisk šitos 
didelės progos.

L.S.S. Reikalai
Suvažiavimas ir referendumas.

Vakar jau buvo rašyta “Nau
jienose”, kad Liglaikinis Komi
tetas nutarė šaukti X LSS. suva
žiavimų Chicagon šio mėnesio 
gale — 27, 28 ir 29 lapkričio.

Svarbiausia įto suvažiavimo 
tikslas bus galutinai sutvarkyt 
Sąjungą ir paduot Socialistų Pa r 
tijai aplikacijų dėl nuėmimo 
suspendavimo, kurį užtraukė 
ant LSS. buvusiųjų josios virši
ninkų darbai.

Socialistu Partijos Nacionalio 
Pildomojo Komiteto posėdžiai 
bus gruodžio mėnesio pradžio
je; todėl LSS. suvažiavimas tu
ri įvykti urnai. Visoms kuopoms 
jau lapo išsiuntinėta paragini
mai rinkti delegatus.

LSS. suvažiavimo klausias 
yra paduotas referendumui. Ke
tvirtam to referendumo įneši- j 
me siūloma šaukt suvažiavimų 
vasario mėnesyje. Tų įnešimų 
dabar butų goriausi^ atmesti, 
nes suvažiavimas turi įvykti tuo- 
jaus. Bet kiti įnešimai (1, 2, 3, 
ir 5) turėtų būt priimti.

Tegul LSS. kuopos sukrunta. 
Kada Sąjunga susitvarkys, tai! 
visas jos veikimas bus daug pa-1 
sėkmingesnis.

lupti žemes plotus Vokietija 
nuo nesenai pradėjo, bet ju ga
na prisilupo ir iš jų jos dirbtu
vės gaudavo ne mažai žalios 
medžiagos su daug mažesnėmis 
išlaidomis, negu gabenant iš 
kitų kraštų.

Prieš karę Vokietija 'turėjo

Į LSS. V-to Rajono Draugus 
Atsišaukimas.

Draugai Į Nf iisižlciains Icomu- 
nistams pavyko laikinai suar
dyti, sudemoralizuoti LSS-gos 
kuopas visame V-me Rajone.

Dabar jau daugelis musų, so
cialistų, matome, kad tų ko
munistiškųjų agitatorių suva
džioti ir suklaidinti, buvome pa
darę neapgalvotų žingsnį, i Ir 

daugelis musų draugų, pabėgu
sių nuo socialistų, neturi pa
kankamai drųsos prisipažinti

listų eiles. Vienok prie pirmos 
progos jie tatai padarys.

t Deltogi, (Irad&ai* kurie liko- 
tės ištikimi Socializmo idėjai, 
ir kurie buvote apleidę ją, bet 
pamatėte savo padarytų klaidų, 
spieskimės vėl į būrį po 'Socia
lizmo vėliava, ir varykime dar
bų pirmyn.

Kad savo darbų sustiprinus, 
kad darbininkų klaidintojų, ko
munistiškų agitatorių demora
lizuotas lietuvių socialistų kuo
pas vėl atgaivinus ir sutvarkius, 
mes turime surengti maršrutų 
geram socialistų kalbėtojui.

Draugas P. Grigaitis žada lan
kytis su prakalbomis rytinėse 
valstijose. Gal butų galima 
mums ir į savo apielinkę jį par
sikviesti. Tada mums butų 
lengviau tasai kuopų perorga
nizavimo darbas atlikti.

Draugai, negaišinkime laiko. 
Visose kitose valstijose L. S. 
Sąjungos kuopos jau persior
ganizuoja, atsikra lydamos savo 
suvadžiolojų komunistų, tatai ir 
mes nebūkime paskutiniai.

Į darbų, draugai!
Kurie tik pritariate šilam rei

kalui, praneškite man, tada, su
sižinoję ir pasitarę sušauksime 
LSS. V-to Rajono konferenci
jų, kurioj galėsimo tinkamu 

4budu reikalus sutvarkyti ir pa
tiesti pamatus tolimesniam so
cialistiniam darbui.—Draugiš
kai,

A. Staniškis
213 E. Ccnter, Shenandoah, Pa.

UNION. SALES CO., 
GARANTUOJAMAS KUPONAS — GERAS TIK 30 DIENŲ.

Union Sales Cq., Dep. 414,
747 N. Lincoln

Chicago. t •/
Gerbiamieji:, i

Indedu 35 centus siuntimo lėšoms, /iž kiniuos malonėkite prisieti 
man jūsų 21 akmeniu laikrodėlį. Taipgi prisiųskite man savo dovanas.

Aš užmokėsiu laiškanešiui $10.95, kuomet jis atneš.
Aš siunčiu jums šitą užsisakymą tuojaus, kad gavus jusi) dovanas.
Aš išmėginsiu jūsų laikrodėlį per 10 dienų. Jei man nepatiks, tai 

aš sugrąžinsiu jį su jųsų dovanomis ir jus man sugrąžinsite pinigus.
Vardas .....................................................................................................
Adresas ...................................... j...........................................................

Iš Įvairią Sričių
Rašo ŠERNAS.

NUŽUDYTOŠ~VdKIECIV
KOLONIJOS.

kere tikėtasi taplli žemes valdo
ne, nužudė ne vien Europoje 
gana didelius jai priklausiusius 
žemės plotus, bet ir didesnius 
plotus buvusių Vokietijos ko
lonijų, kurių ji, sulig bukos są
lygomis, turi išsižadėti. Tie
Vokietijos nuostoliai yra kur 
kas didesni negu plotas visos 
prieš* karę buvusios tikrosios 
Vokietijos. Steigti kolonijas 
kituose žemės kraštuose ir ten

I ketvirtainių kilometrų, su 
Į 12,360,000 gyventojų. Didžiau- 
I das savo kolonijas Vokietija 
turėjo Afrikoj: Rytinės Afrikos 
miopijos užėmė plotų 995,000 
ketv. kilometrų su 6,2000,000 
gyventojų; Pietvakarinės Afri
kos kolonijos užėmė plotų 
835,000 ketv. kilom. su 
2,000,000 gyventojų. Prieš ka
rę į savo kolonijas Vokietija 
kas mėliai gabendavo, savo fab
rikų išdirbinių už 10,770,000 

Į markių, o iš ten parsigabenda
vo žalių produktų už 10,096,000 
markių. Prieš karę viena svar
biausiųjų Vokietijos kolonijų 
buvo nuomojamoji 99 metams 
nuo Kilių Kiau-čau kolonija, 
bet laike karės vokiečius iš ten 
išvijo japonai, ir kol-kas patįs 
jas laiko; ateityj žada tų koloni
jų sugrąžinti Kinams, tik sau 
pasilaiko tūlų iš jų naudų. Prieš 
karę Vokietija, kartu su savo 
kolonijoms, užėmė trečių ant 
žemės vietą po Anglijai ir Fran
ciai; dabar kolonijų ji visai 
nebetu/ės, nes drauge su kare 
ir visas savo kolonijas kituose 
kraštuose pralošė.
Nedideles savo kolonijas Vo-

blausios buvo ant salos Naujo
sios Gvinėjos, bet tos jos kolo- 

nijos tapo padalintos arp Ang
lijos ir Japonijos: Japonija ga- 
vo buvusias vokiečių kolonijas 
į šiaurius nuo 
Anglija 
nuo jo.

ekvatoriaus, o 
esančias į pietus

■A

į

Colorado Consolidated Minės & Power Co
(Po priežiūra dviejų valstijų: Colorado ir Arizona)

Kapitalas $1,000,000.00
Panedėlyj užtikome labai svarbų straipsnį didžiausiame ir jtekmingiausiame 

Colorados laikraštyje “The Dciiver Post”, Nov. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. W. C. Blilir.

P-s Blair rašo, kad COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & POVVER KOM
PANIJA sparčiui varo priekyn išlaukinius darbus Sherman’e ir kad daugelis dar
bininkų dirba prie įvairiausių įrengimo darbų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus 
greitu laiku užbaigti ir kompanija galės dirbti žiemų. Taipgi rašo, kad COL. 
SONS. M. & P. CO. įsigijusi didelį “'l’obasco” fabriką, kurį nugriauja ir iš jo pa
naudoja įvairias mašinas, tramvajų ir tl. Prie damo-muro; gabenama rustai ir 
damas baigiamas mūryti. x

Straipsnyje patėmija, kad COLORADO CONS. M. & P. CO’S rudies fabrikas 
esąs Vienu iš puikiausių visoje Cųloradoje ir kad įrengiamas naujausiomis ir ge
riausiomis mašinomis. Viskas įrengiama taip, kad perdirbimas rudies atsieitų 
kuopigiausiai. » z .

Apie kasyklas rašo, kad garsiausi Suvienytų Valstijų geologai ir minerologai 
kaip prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog šios kompanijos kasyklos yra didžiau
siomis visoje pietvakarinėje Coloradoje. Sako, kad kasyklose matosi suvirs 3,000- 
000 tonų riidies, kurių tik reikia laužti ir perdirbti. .

Kompanijai, sako, labai palengvina darbą du dideli automobiliai (trokai), ku- 
i ie atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COLO. CONS. M. Ir. CO. už vi^kų moka 
“Cash”. Ant 'galo primena, kad šita kompanija, turėdama t<fi<ių puikia vietų, toki 
dideli ir moderniškiausiai įrengtą nulies fabriką, naujausią Ivandens-elektros fab
riką ir labai dideles ir turtingas kasyklas, greitu laiku liks Viena is didžiausių 
ir turtingiausių, kasyklų kompanijų tik va^arinėje (joloradpje.

Taip rašo apie COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & POWĘR CO. vienas 
iš geriausių Colororados kasyklų žinovų? Panašią opiniją turi visi tie, kurie at
lanko šios kompanijos propertes Shermane ir, kurie savo akimis pamato visus įtai
symus, fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtingas aukso ir sidabro kasyklas.

Dabar baigiami įrenginio darbai. Greitu laiku kompanija pradės siųsti i val
džios bankas išdirbtų auksų ir sidabrą, o savo šėrininkams didelius dividendus. 
Todėl neseniai prezi'dentas savame laiške minėjo, kad Šerai greitu laiku pakils nuo 
100% iki 200% ir daugiau. ... , . , „CDabar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. Pinigai renkami paskutiniems p en
gimams. Greitai visi/Šerai išsiparduos ir vėliau niekas nebegalės serų pirkti. Da
bar paskutinė proga prisidėti prie šios ‘į^IRAšYK TUO^
hivi Nueinirk kuodauffiausjfii Herų. NRLAL K NLI DILNOSe LZblliASiiv n u 
JAUS. Investuok šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi du serus (Preferred ir 
Coimnon kartu) už $15.00, o nuo Gniodžio-Dec. 1-mos jau Šerų kaina bus $20.00 
už abu, arba po $10.00 kiekvienas-

Siųskite orderius Exprcss Money Orderiu arba bankos draftu.
PEOPLES investment; co.,

20 So. State St.. Room 1422, Chicago.
u vai. po pietų.

Ilarrison 2024»
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ITAS paveiksiąs yra nuo tikros 
fotografijos. Jis parodo KOKY

BE, kuri yra Wilsono Užtikrina- 
muose Kumpiuose.

Mes parenkame kumpius, paura- 
n, lengvai išmirkome ir išru-J 
kiname juos ikį paskučiausioj 
skonio tobulumo palietimo, fi

ŽTIKRINAMOJI kokybė 
kumpius, kurie geriau 

minkšti pinuti, gražia/ atrodo — 
plonai ar kokio nori storumo 
ir turi skonį, kuris yra nepa 
ginamas. v 4 
Mums linksma bus pasiųsti jums 
dykai musų knygų ‘Wilsor*s 
Mcat Cookery”, kur aprašyt 
kaip ekonominiai pirkti ir vir- 

, ti mesąs.
Adresas Wilson & Co., Dept. 58, 41st St. ir Ashland Avė.

7
ynai curvuynb-s"WILSON C<M

išverda,

41st St./ir Ashland Avenue 
9227 Baltimore Avė.
1257 Oakdale'^Ave.
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lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Moterų susirinkimas. •
Praeitą šeštadienį, lapkričio 

15, LMPS. 9-toji kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą 
Fellowship svetainėj. Apie aš

tuntą varĮundą narės pradėjo 
rinklios, bet valdybos kaip nė
ra taip nėra. 1 Sėdime, dairo
mės: kas čia bus? Ant galo 
sulaukiame: ateina protokolų 
sekretorė, o įdurumu ją— finan
sų sekretorė. Bet pirmininkės 
nėra. Nares pradeda nerimau
ti: jau devinta valanda, o su
sirinkimas dar vis neatidary- * *
tas... Pakįla Vikšrienė ir. sako: 
“draugė Stilsonienė nebegali 
pribūti į susirinkimą”... Tada 
narės duoda įnešimą atidaryt 
susirinkimą. Tai padaryta. Kuo 
|x>n įstoja viena nauja narė, Iva
nauskaitė. Atidarydama susi
rinkimą sekretorė dar prane
ša, kad “šiandie bus balsavi
mas referendumo.” Beikia iš
sirinkti pirmininkę, bet nė vie
na neapsiima. Galų gale pasi
seka. Skaitoma laiškai. Ant 
stalo guli laiškas nuo Lietuvių 
laisvamanių Federacijos, atsių
stas d. Žemaitės adresu. Bei- 
kalinga jį perskaityt, bet viena 
narė, Meškauskienė, stipriai su
šunka:

— Atmesti laišką!
Kitos narės protestuoja: kaip, 

girdi, atmesti nesužinojus kas 
ten rašoma? Sekretorė varto 
rankose laišką ir nebesusiburia: 
skaityti, ar neskaityti. Narės 
ginčijasi: Et, biitum jau per
skaičiusi! Ko čia belauki?— 
įkerta viena. Sekretorė paga
lios susiburia ir skaito. Tai 

laisvamanių atsišaukimas, pra
šąs kad pažangioji visuomenė 
paremtų juos aukomis, kurių 
reikalinga bylinėjimuisi su lie
tuvių klerikalais dėl įkalinimo 
Mockaus, sumušimo adv. Bitgo- 
čiaus ir tt.

— Ką <|a‘rome su laišku?-^ 
klausia pirmininke. Viena įne
ša, kad kuopa.paaukotų iš iždo.

— Ar galiu gaut balsą šian
die įsirašiusi?—klausia Ivanau
skaitė. Jai atsakyta, kad—taip.

Mano nuomonė—sako ji 
kad nereikia juos remti. Kaip 
tokį Mockų galima remti? Jis 
tik tikėjimą šmeižia, bjauriais 
žodžiais niekina... Laisvamaniai 
nekelia, neremia proOitarijotą; 
neskelbia klesu kovos. Susita
rę su buržuazija ir klerikalais 
jie gali persekioti prolitarijotą... 
Matome gi jų veikimą! Mano 
nuomone, nereikia tos laisva
manybės, įtarčiau nieko ne
sukant.

nieko neveikia 
ir komunizmo...

kunigais faituo-

(1(4 socializmo 
dudena kita.

— Jie tik su 
jusi! pasuoja trečioji.

Atsisitdja kita.—Maino nuo
monė visai kitokia, sako ji. 
Kaip gi nereikia laisvamanybės? 
Jei ne laisvamanių veikimas, ar 
mes turėtume bent vieną socia- 
listę? Juk ir mes pirma liko
me laisvamanės, o tik paskui 
socialistės. Laisvamanybė trau
kia prie socializmo. Tegul lais
vamaniai nekovoja su kunigais, 
tai pastarieji tuoj pultų ant so
cialistų ir komunistų, kad visa 
ką nuslopinus.

Pašoka Ivanauskaitė:
— Nenuslopys, ncnuslopys 

komunistų! Valdžia kovoja ir 
tai nieko nepadaro, o laisvama
niai su klerikalais nė tiek lie
pa j iegs.

— Kam ten remti kam au- 
kotl—ttuMvoja Vikšrienė. Esą, 
“toks laisvamanis Bagočius sa
vo prakalboj Chicagoje kaip iš- 
juokė-išpeikė kairiuosius. O 
tuomet komunistų nebuvo, tik 
kairieji... Kadangi laisvama
niai kovoja prieš komunistus, 
tai mes prasižengtume prieš 
musų principus remdamos juos. 
Etc, etc.

Visos nutilo. Eina balsavi
mas: šeši balsai kad paaukoti, 
aštuoni—prieš. Klausimas nu
puola.

Buvo dar komisijų raportai

(Tąsa ant 7 pusi.)

NAUJIENOS, Chicago., U Petnyčia, Lapkričio 21, 1919

Subaty vakarais
Atdara Ketvergy ir

Overkotas Kurio Jums Reikia
Padčkavonės dienai, visai žiemai, 
daugeliui ateinančių žiemų.

yra padibtas čia jums Padekones dienoj 
su užčedijimu nuo $6 iki $15

AUGYBĖS vyrų perkasi sau naujus overkotus šią savaitę — sa
vaitę prieš Padėkavonę. Tai yra geras laikas pirkti — nėra 
klaiisianui jau kokios mados “bus priimtos” sezonui. Taigi, 
nepraleisk tos progos.

Mes žinome kokios mados yra - mes pasirengę su jomis — daugiau negu 
paprastai prisirengę — nes mes esame prirengę galybes puikių vertybių 
vyrams, kurie pirks šią savaitę ir kitą.
Mes žinome savo dalyką, kuomet sakome “Overkotas’ kurio jums reikia 
yni čia su užčėdinimii”, — nes musų sandėlis yra toks didelis, kad jis 
aprūpins reikalus kiekvieno. Jus negalite pasakyti nei vieno naujo mo
delio, kurio mes ncutrėtimie. Nuo bičnių. pa rūdingų chesterfieldų iki di
džiulių, dailių ulsterių, nuo plynų, švelnių materijų iki šiurkščių jų kild
intų gelumbių, jus rasite čia jas visas — didžiausiame, musų nuomone, 
sandelyj augštojo laipsnio overkotų Chicagoij, Kainos

$30 = $60iki
pačia kaina 

siutai ta

U-u-u! Kalakutas ir dar tiek daug jo, spanguolių padažalas ir 
naujas siutas tai puiku” — Padčkavones 

Kombinacija kuri

PADARYS VAIKA LAIMINGU
čia yra didelės vertybės vaikų drabužiuose

Padėkone! — Kokia diena galėtų 
reikšti daugiau sveikam, išalkti*, 
šiam vaikui? Bet atminkite, kad* 
jūsų vaikas nori ne tik maisto; jis 
nori taipgi drabužių ir daiktų, ku
rie tinka prie jų pasigėrėjimo ir 
pagerbimo nuo savo vaikų draugų 
Mrs‘turime vaikų skyrių, kltriltohi 
mes džiuagiamės, kad jis pripil
dytas tokiais drabužiais vaikams.

• kokių vaikai nori, kokius jie tu
rčių turėti — madingi, tvirti, ge
rai pasiūti, kurie devėsis ir dėvė
sią! Nupirkite savo vaikui naują 
siutą ar overkolą Padėkonės Die- 
nai, —: atsiveskite jį į Continental 

ŽINOKITE, kad jūsų doleriai 
atgabens kuodaiigiausiai pritinka
mos mados ir tikros vertės.

Chicagos didžiausia augštamiesčio drabužių ir čeverykų sankrova 
f 

MILWAUKEE IR ASHLAND AVENUES. Į
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PINIGAI | LIETUVĄ
JAU NUEINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių įstaigą

EURCPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai
3249 So. Halsted St., • Chicago, III.

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

lengviausi amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai, lošia didelę 
rolę pasaulyje. <

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

111.

ge- 
to-

TJrVs'SIAN

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

k

PH..

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

sija,nevirininfas 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 krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų — 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

r

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rpselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi! vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumae tun būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SA.VINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourtk anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Moterim Iriyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jys nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai:
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

Gaivos ir Gerklės 
Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bil
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visų skauda?

> Ar
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzų. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytojų prie pirmo apsireiškimo li
gos.

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

120 S. State St., Chicago.
Besisukamų šviesų iškaba per

23 metus prie State gatvės.
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

nosis prlšašus? 
šniokšti miegodamas? 
bėga kraujas iš nosies? 
nosį skauda ir yra opi? 
labai Čiausti?
akjs silpnos ir ašaroja? 
skauda pakaušį?

Dr. Charles Sega!
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 Jjo. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyr^, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tel. Drexel 2880.

Visokius muzikališkus instrumen
tus .senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
linkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešanti praneškite 
per laiškų man.ADELA LUKAM
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

►



Pžtnyčia, Lapkričio 21, 1919

I kūnas
MOTIEJAUS KAZLAUSKO

kūnas parvežtas iš Sibiro. 
Palaidojimas bus iš namų 
FranciŠkaus Gečio pn. 3036 S. 
Union Avė. Velionis padėjo 
savo gyvastį balandžio 1 d. 
1919 m.; turėjo 33 metus am
žiaus ir išbuvo Suv. Valstijų 
kariuomenėje du metu. Jis pa 
ėjo iš Vilniaus gub., Trakų p.; 
Amerikoje išgyveno apie 20 
metų ir paliko dideliame nu
liūdime brblį Vladislovą, se
serį Paulina ir švogeri Gečią.

Laidotuvės bus subatoj, lap
kričio 22 d. Kūnas bus nu
lydėtas j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią ir iš ten į Sv. Ka
zimiero kapines.

Pamaldos bus apie 8:30 va
landą ryto.

F. GEčIAS.

T

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

-(Tąsa nuo 6-to puslp.)

ir rinkimai darfjininkių busi
mam vakarui. Bediskusuojant 
nares tečiaus taip pavargo, 
kad “balsavimas referendumo’’ 
tapo atidėtas kitam sįusirinki- 
mui. —Nauja Narė.

GAVO “ATSTOVKĄ”.
Bet jis dar pasikalbesias 

“su ta gauja*’.

Civil Service komisija vakar 
rado esant kaltu dėl nepildymo 
savo pareigų Warren nuovado 
kapitoną, Thomas F. Cronin, ir 
atstatė jį nuo vietos.

Kapitonas nukaitinta todėl, 
kad jo prižiūrimam distrikte tu
rėjo “geros protekcijos” įvairus 
tvirkavimo urvai ir šiaip “la
bai abejotinos įstaigos”. Pastara- 
sai tečiaus sakosi esąs nekaltas 
ir delei iškeltų prieš jį kaltini
mų jisai dar pasikalbėsiąs — 
“su ta gauja”, taigi jo kaltinto
jais.

Tokio pat likimo, sako, laukia 
visa eilę kitų nuovadų kapitonų 
ir policlstų. Visus juos dabar ar- 
buoja komisijos arba.

FOTOGRAFŲ STREIKAS 
Dalia samdytojų! jau nusileidžia.

Didžiulių vidurmiesčio studi
jų darbininkų streikus eina pa
sekmingai. Jau buvo rašyta, 
kad darbininkai reikalauja didės 
nių algų ir kad jiems butų mo
kamu už viršluikį. Mažesniųjų 
studijų savininkai po ilgo dvejo
jimo jau nusileidžia. Spiriasi tik 
didžiųjų studijų savininkui. Ma
noma tečiaus, kad ir jie turės 
nuskusti, tuolabiau, kad jie ne
gauna užtenkamai streiklaužių 
ir turi daugybę užsakymų, bet 
negali* jų išpildyti.

APVOGĖ MĄRSHALFIELD 
KRAUTUVĘ.

Nežinomi piktadariai užva
kar atliko stebėtiną! pasekmin
gą žygį. Pačiame vidudienyj ir 
nieko nepastebėti jie išsinešė iš 
krautuvės apie už dešimts tūks
tančių dolerių jvnirių brangak- 
menų.

Sąryšy j su tuo vakar naktį po
licija (areštavo keturis įtaria

mus asmenis.

NAUJIENOS, C K f efi g 0., UL

Lietuviai pardavė
jai visuose sky

riuose

rrv
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J Saugokite Savo Akis)

Sveikatos Suvažiavimas
Skelbia Influenzą Esant 

Neišrišamu Klausimu
» ————
New Orleans. — Delegatai Ame

rikos Viešosios sveikatos suvažiavi
me .visuotiname posėdyje čia išreiš
kė savo nuomones, sakydami, kad 
Infhienzos epidemija sugrįš šią žie
mą ir neturėdami tinkamo žinojimo 
ligos, jie neturi nustatyto programo 
epidemijai vėl pasirodžius. Jie už
gynė 
misininko Dro Alleno B. Frcemano 
pieną, atkreipti savo pastangas ne- 
prileitliinui komplikacijų paeinan
čių nuo ligos.

Jau vienas tas, kad gydytojai ne
turi nustatyto pieno Infltienzal su
grįžus šią žiemą, padaro apsisaugo
jimo pienus juo reikalingesniais. Tai 
v ra klausimas, ar influenza galima 
išgydyti ir jei ligonis pasveiksta, tai 
dar gali būti, kad jis ar ji bus labai 
blogame stovyje ir ims ilgus metus 
iki visai pasveiks.

Infhienzos galima apsisaugoti. Tą 
parodo pernai metu pasekmės. Gy-

pasirodžius. Jie tiž
ios valstijos sveikatos ko-

dytojai pataria vartoti gerą naikin
toją antkričio. Turpo yra smar
kus naikintojas antkričio; jis apima 
senovinius tarputyno vaistus (kurie 
visuomet buvo žinomi kaipo geriau 
sias naminis antkričio naikintojas), 
kamparą ir mentoli grynoj ininera; 
lėj formoj, šitos sudėtinės senai pri 
pažintos veikiais naikintojais ant 
kričio ir turinčiais tikrai stebuklin
gas ypatybes palengvinimui nuo per 
sišaldymo ir slogų. Pašniauk po 
truput) Turpos kelis kartus dienoj 
ir Influenzos antkričiui maža bus 
proga įsigauti ir veistis. Daugelis 
gydytojų ir ligoninių vartoja ir pa
taria Turpo.

Prisiruošk dabar. Nusipirk slo- 
jikėlį Turpos už 30 centų, kol ap- 
tiekininkas turi (gana, ir vartok, kaip 
pasakyta. Pernai aptickininkai ne 
išteko vsieins. Atsimink, kad 
Turpo apsaugoja nuo Infhienzos, o 
negydo. Apsirūpink savimi.

Siųsk Pinigus į Lietuvą
v

Gvarantuoju, kad nueis. Siųsk per
Justiną Mackevich,

2342 So. Leavitt St., Cihcago, III
Tel. Canal 1678

NEPAMIRŠKITE DEBATŲ
Lapkričio 30 dieną Ashland 

Auditoriumc Chicagos socialistų 
organizacija rengia svarbius de
batus. Debatuos prof. Scott Nea- 
ring su advokatu Clarencc Dar- 
roAv’u tema: “Ar pravedus in- 
ternacionalį socializmą bus ga
lima panaikinti kares?” Prad
žia 2:45 vai. po pietų.

DAR DAUGIAU TRAUKINIŲ 
SULAIKYTA.

Geležinkelių ą’dniin is t rac i j os 
patvarkymu vakar tapo sulaiky
ta dar keturiasdešimta pasažie- 
rinių traukinių. Kuro saoka.

JAUNA, dvidešimts metų am
žiaus mergele, Auna Rosie, 920 
So. Sibley gt. vakar rytą rasta 
nusinuodijusia gazu savo mie- 
gruimyj. Saužudystes priežastis 
nežinoma.

PONIA Sara Ottis, gyvenanti 
puošniame Gnasmere viešbuty j, 
susilaukus sau jaunos konku
rentes. Dabar ji reikalaują diyor 
so ir alimonijos, bet jaunąją 
konkurentę neįvardija. To ne
veizint džiodžė josios reikalavi
mą išpildysiąs.

■BILU!!"

Sukatomis už
darome 6 vai. 

vak.

DR. M. HERZMAN

ir su šiuo laišku prisiun-

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
* 2—9 vakaro

3303 S. Morgan SL Chicago, 111.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų _

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

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

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaic o

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs Gydytojas, chirurgas 
Ir akuieris.

Gydo aštriasjr chroniškas liftas, vy
rų, moterų ir vkfkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas tr LabaratoriJa t 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tikuū

OVERKOTAI
Chesterfieldai ir Ulsteriai

Plynai juodif overkotai, aksomp apikaklės; chcstcr- 
fieldų mada; taipgi Hynai^^ 
žili ir tamsiai žalių maišinių W B w B 
kotai ulslerių mados; gerai J g
pasieti; nepaprasčiausios ve f j f -1 < F
r lybes šį metą; kaina po MHI MHHi

Overkotai--Madų Įvairiumas
Ulsteriai, ulsteretai ir kotai su diržu aplinkui suaugu
siems ir jauniems vyrams;
taipgi chesterfieldiniai kotai B B ■ B faa 
plyna ar aksomine apikakle B^B tZl ■ 
pamušti su sumestu užpaka f gb B m t J 
liu; puikus dralbužis, kaina

Puikijs Overkotai—Nepaprasta Vertė
Daug vertes įdėta į šituos overkuotus: didelis pasirin- 
kimias. gražiai pasiūti; nauji md- BR|
deliai — visi; puikus žieminio M* W 
storio drabužis — šiltas ir madin 
gas» šiame išpardavime' specialė A B A B 
kaina

Labai Puikus Overkotai
Jus tikrai stebėsitės įsigiję sau vieną. Jie tikrai ne
paprasti; negalėtum atskirti jų .
nuo padarytųjų užlsisakymu dvi- {F B B 
gubai didesne kaina; čia visos nau H B
jos mados; puikios vertybės, tik- j B ® W 
tai po

BiiMiiiiRiniiiiniHi '1311 ■■ilMlIDIIIIIIiilIlffll
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Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet Jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias ynsekmes.

Gydymas visų akių, ausų no- 
si<?« ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą. •

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

Dr. A. R, Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

t kreipiama Į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 

. 4649 S. Ashland av. kam p.47 st.
■ Telephone Yards 4317
■ Boulevard 6437

■

REIKIA SUKELTI
LIETUVOS PASKOLA!

DR. G. M. GLASER
w Praktikuoja 28 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—rlO ryto, nuo 12—2 po

I ir nuo 6—8 vakare. Ne- 
liomis nuo 9—2 po piet.
Telephone. .Yards 687 .... .

CHICAGO, North Sliore an<t 
Milvvaukee elektirkinių vagonų 
kompanijos prezidento padėjč- 
įas, W. Cookc, vakar neteko ko- 
jos. Pateko po vagono ratų,.

KUOMET KALBAMA APIE PARTOSO 
PARTOGLORY TUOMET MILIJONAI

ŽMONIŲ SAUKIA:
Šaltinis Tikros ir Geros Sveikatos yra Partoso Aptieka!
MIKALOJUS C. PARTOS, SAVININKAS GARSIOS VISA
ME PASAULYJE PARTOSO APTIEKOS VISUOMET 
REJO MINTYJE VIENA SIEKI:
SANŽININGAI PATARNAUTI ŽMONĖMS SU GERA 
SĖKMĖ.
Darodymu yra tas kad kasdien ateina laiškai 

viso pasaulio su padekavoniemis
Vienas butelis Partoglory kainuoja.............vienas doleris 25c
Penki buteliai Partoglory kainuoja................ penki doleriai.

VYRAMS MOTERIMS VAIKAMS
Geriausias vaistas sustiprinimui kraujo, nervų ir sveikatos.

' SEKITE PAVYZDŽIUI MILIJONO ŽMONIŲ IR TUOJAUS UŽSISA-
• KYKITĘ PARTOGLORY ' f

PARTOSO APTIEKOJE

TU-

PA-

iš
I

GYVENTOJAMS NEW YORKO IR APYLINKĖS 
PARTOSO APTIEKA atidaryta šiokiomis diesomis nuo 8 ryto liki 7 va
karo, nedėliomis nuo 8 ryto liki 2 valandai po pietų.

} KALENDORIUS 1920 METAMS.
Kas prisius užsakymą ir pinigus gaus kalendorių 1920 me- , 

tams kaipo dovaną, su kuriuo galės pagrąžinti savo kambarius.

♦

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuogreičiaiisiai pas
kolint jai vieną milioną dolerių ant dviejų metų ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento j 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 Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime $1,000,000.00 pasko
los dvejiems metams ant 51/, nuoš.“

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

Visus pinigus nereikia dabar inešti. 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 inmokėti nemažiau $100.00

Sėsk tuoijaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu. 
Tada galėsi būti ramus žinodamas, kad savo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų Iždas
120 TremontSt, Boston, Mass.

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ 
čiu pirmą mokestį $.......................

Lai gyvuoja Lietuva!

Mano vardas

Gatve

Miestas

IIIIIIIIIIIIIM

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

CARR BROS. WRE€KING CO„
3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

......r11*

Pranešimai

Pinigais už

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

KrauseValstij tais Taupymo 
BANKAS

1341 Milwaukce Avė., 
Bankas atdaras subatomis Iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

yal.

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveikslus ] 
seną pardirbame 
būdingus, šaposc mašinerijas sve
tainėse draugijas, 
bus ir tt. Visokį 
gerai ir garantuojame, 
įsitikinkite

STUDIO
L. YAKUBOWSKI, 

614 West į8th St^ Chicago, 111,

Lietuvią Socialistų vyrų choro su
sirinkimas įvyks petn’yčioj, lapkr. 
21, Viešo Knygyno svetainėj, 1822 
AVabansia Avė. Pradžia kaip 8 v. 
vakare. Draugai dainininkai, kur 
atsiskyrė nuo komunistu,prašomi ai 
vykti laiku, tuiėsime daug reikalu 
ar t arti. — Organizatorius.

pasportams iš 
naujus, imame 

įsi nerijas sve- 
vcstųves, pagra- 
darbą atliekame 

Ateikite ir

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 0 iki 12 dieną. 

Namai: 2014 W. 43 St.
Tel. McKinloy 263

...... i i i' 1 ■■■■ i n

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki I 
3325 So. Halsted St.. i

Roseland. — LMPS. 25 kp. valgių 
gaminimo lekcija jvyks pėtnyčioj, ‘ 
lapkr. 21 <1., 7:50 v. v. pas d. Sądii-I 
lienę, <0518 1 afayctte Avė. Lekciją- 
duos d. ščiukienė. Visos narės ir 
pašalines kviečiamos ateiti. j

—• Komitetas.
«—r— -.......■—■■■—  ............   —

[(Seka aut 8Jo puslp.)
9 v. vak. 
Chicago. ]
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LSJL 1 kp. Stygų Orkestrą rengia 
koncertą nedėlioj, lapkr. 23 d., y. y., 
M. Medažio svet., 2242 W. 23 PI. Vi
sus kviečia atsilankyti., — Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ i REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė apreng
ti iškilmingą koncertą Žemaites pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant šubatos, sausio 31* d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti mušt; visuo
menišką darbą. Draifeiškai

Rengimo Komisija.

Pajieškau Vaclovo ir Franciško 
Janauskių. Pirmiau Jie’ gyveno 
Bridgeport, Conn. Yra laiškas iš 
Lietuvos nuo Antano Janauskio. Ma
lonės jie patįs atsišaukti.

John Sukovvicz,
4517 So. Wood St., Chicago, III.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
l

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

MERGINŲ IR MOTERŲ

Dr-stė šviesybės Lietuvių No. < \ 
rengia didelį balių subatoj, lapkr. 22 
d. inijošiaus svet., 4600 So. Wood 
St. Pradžia 7 v. v. Kviečia visus 
atsilankyti. — Komitetas.

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Prabisho. Septyni metate gyveno 
Chicago, III., ant \Vabansia Avė 
Kur jis dabar yra, nežinau. Malo
nės jis pats ar kas kitas duoti man 
žinią.

A. Prnbish, 
2201 Lake St., Melrose Park, III

*1

OFISO 
SIUNTIMO

ir

PREKIŲ
SKYRIUS

REIKIA DARBININKŲ

VAIKŲ ir 
JAUNŲ VYRŲ

PREKIŲ

SIUNTIMO SKYRIUOSE

AU-

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ ' 
PRIE NAUJO IR TAISOMO 

TOMOBILINIO DĄRBO; PAŠTO
VUS DARBAS; GERIAUSIA MOKĖ 
STIS MIESTE.

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

Parsiduoda grosernė ir bučernė 
maišytų tautų apgyventoij vietoj; 
parsiduoda visai pigiai; priežastis 
pardavimo patiksite ant vietos. At
sišaukti i Naujienų ofisą, pažymint 
No. 4.

EXTIU PARDAVIMAS
Parduodu arba mainau ant troko 

žieminį automobilių 1917 m. Visai 
naujas, mažai važinėtas su extra va
sariniu viršum, geromis ratlankė- 
mis ir visais kitais pritaisymais. Tu
riu parduot trumpu laiku. Pardavi
mo priežastis — einu į biznį, reikia 
pinigų, 2009 So. Hasted St.

NAMAI-ŽEMĖ

Roseland. — LDLD. 79 kp. susi
rinkimas įvks subatoj, lapkr. 22 d., 
Aušros kamb., 10900 Michigan Avc*., 
7:30 v. v. Yra daug svarbių rei
kalu. todėl visi nariai ir norintis pri 
sirašvti, malonėkite ateiti.

— A. Grebelii, Sekr.

MOTERŲ Prityrimas nereikalingas

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

NATIONAL LEAD CO.
900 W. 18th St., Chicago, 111.

OFISO DARBININKĖS

Prie darbo musų prekių ir siunti
mo skyriuose, pakuoti, vynioti ir 
dėstyti prekes užsisakytas musų Ko- 
stumerių. Sverti partinius 
liūs ir tt?

pakc-

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

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

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų angyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas. Priežastis parda
vimo — vienas negaliu apsidirbti. 
Parduosiu urnai. Kas pirmesnis, 
tas geresnis.

1247 — 50th Ct. and 13th St. 
Cicero, III.

REIKALAUJA 10 VYRŲ TUO- 
JAUS 50c. į VALANDĄ.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 So. Loomis St.

LSS. VII Rajono konferencija į- 
vvks nedėlioj, lapkr. 23, Meldažio 
svetainėj kaip 10 vai. ryto. Dele
gatai fi konferenciją privalo atsi
nešti su savim savo kuopų liudymus 
— mandatus. Reto, delegatai pra
šomi atvykt lygiai paskirtu laiku.

—< Komitetas.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Nedėlioj / lapkr. 23, Chicagos so
cialistų organizacija rengia du di
deliu viešu susirinkimu. Vieną K. 
P. Hall’ėj 11037 So. Michigan Avė., 
Roselande, kitą — Carpenters Hal- 
Pėj 6416 So. Halsted St. Abejose 
vietose kalbės prof. Scott Nearing, 
iš Ncw Yorko. K. P. svet. prakal
bos prasidės kaip 2:30 v. po pietų, 
Carpenters — 3:30 v. p. pietų. Su
prantantis angių kalbą tegul jų ne
praleidžia.

Ar moki gerai skaitliuot? 
Ar moki aiškiai rašyti; 
ar moki 
ar moki 
skirstyti

MERGINŲ . ’ roSlinės
Moglių darbininkių. Rankomis

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

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

2 blokai nuo Oak Park elevatorio

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

Gera mokestis pradžiai, 
proga pakėlimui. Pastovios

Puiki 
vietos.

Reikalingi trekių darbininkai 
j valandų. Atsišaukti

Pullman Railroad Co., 
111 ir Langley Av., Pullman,

45c

III.

musų

Sears Roebuck
Mes galime duoti jums pastovias 

vietas su gera užmokestimi ir puikia 
proga pakėlimui.

\ and Co.
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. * Arthington st.

VYRŲ lentoms 'kraustyti. 
Atsišaukti 7 vai. ryto. 
Išinokcstis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

Brighton Parko Visų Šventą Drau 
gijos nariai ir remčiui, ėmusieji se
rijų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
naudai, malonėkite kaip likusius ti- 
kietus taip ir surinktus už parduo
tuosius tikietus pinigus sugrąžinti 
ne vėliau kaip subatoj, lapkr. 22, 8 
vai. vakare, T. Mazcnio svet., 3834 
So. Kedzie Avė. nes draugija turi 
padaryti sąskaitas. Pasirūpinkite 
tatai padaryti būtinai.

— Komitetas.

RF.IKAIAUJA 25 MOTERŲ ar 
merginų, arba gabių vyrų pardavi
nėjimui reni estute. Matykitės su 
sales maųadžeriu John A. Wahilas.

VVM. D. MURDOCK AND CO., 
4980 Archer Avė.

į rytus nuo Cravvford Avė. 
nuo 9 ryto iki 6 vakare.

Prityrusioms darbininkėms moka- r 
mę pagal jų mokėjimų.

NTIMO KAMBARIO
DARBININKĖS

mer

t

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lcad Co.
900 West 18-th Street, 4 MAŠININIŲ MOLDEHIŲ

Roseland. — Lietuvos Sargų Orga
nizacijos susirinkimas įvyks nedė
lioj, lapkr. 23, kaip 12:30 vai. po 
pietų, Visų Šventų parapijos svetai
nėj. Kviečiame ;—— 
rupi Lietuvos gynimas, 
stoti musų organizacijom

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

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsiša«kita pu. 6222 Har- 
jer Avė. 3 pagyvenimas iš užpakalio

GERA MOKESTIS ir 
PASTOVUS DARBAS. 

HURLEY MACHINE COMPANY 
54 Avė. ir 22 St.

»<

Kviečiame jaunimą, kuriam 
atvykti ir MOTERŲ •l į,TH

VAIKŲ
— Liet. Sargy Narys. PREKIŲ DARBININKĖS

Kenosha, Wil - LSS. 58 kp. mė
nesinis ir kartu avininiosi susirin
kimas |vyks nedČHpj. lapkričio 23, 

 

Socialistų Svetainėj 321 Prairic Avc. 
kaip 9 v. ryto. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti , nes yra daug 
svarbių reikalų: balsavimas Soc. 
Party konstitucijos ir Liet. Soc. Są
jungos klausimai.

LSS. 58 kp. sekr. J. M.

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

16 metu amžiaus

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

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

Atsišaukti

Merginos ir moteris virš 16 metų 
amžiaus sudėstymui, pažymėjimui, 
peržiūrėjimui ir pakavimui pačtinių 
užsisakymų musų prekių skyriuose.

vai 
sky

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

REIKAIAUJA MEDŽIO 
gerai išlavintų prie automobilių 
symo. Gera mokestis. 

Astišaukti 
Magnetic Motors Corp., 

2521 Calumet Avė.

dirbėjų, 
tal-

LSS. 81 k p. extra susirinkimas į- 
vyks Liuosybės svet., 1822 VVabansia 
Avė., subatos vakare, 22 d. lapkr., 
Pradžia lygiai 7 va), vakare. Drau
gės ir draugai malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes po susirinki
mo daug kuopos narių turės daly
vauti kitame susirinkftne. Visi na
riai privalote būti subrinkime, nes 
yra labai svarbių reikalu.

LSS. 81 kp. sekr. P. Miller.

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austin Avė. Puiki proga pakėlimui.

šitos vietos ^jjeros su pakėlimo 
proga atsakantiems vaikams.

------- ry---------------  Z
II.

LSS. 22 k p. nepaprastas susirin
kimas įvyks subatoj, lapkr. 22, Mel- 
dažio svetainėje lygiai kaip 8 vai. 
vakaro. Visi kuopos nariai ir no
rintis jstoti LSS prašomi atvykti 
laiku. Turime daug svarbiu rei
kalų dėl LSS. suvažiavimo ir kt.

— Organizatorius.

Reikalauja moters ir jaunų mer
ginų virš 16 metų amžiaus prie leng 
vo bardo dirbtuvėje naujovinėje 
dienos šviesa dirbtuvėje. Pastovus 
darbas, gera mokestis $15 savaitėje.

Olson Rug. Co.,
1508 W. Monroe St.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų 

Homan Avė. & Arthington

Pastovios vietos, gera mokestis 
iradžiai

St.

y v-

Sears Roebuck
' and Co.
Valandos 8:00 iki 4:15 

Subatomis iki pietų 
Hoiaan Avė. ir Arthiiigton St.

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

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

ATSIŠAUKTI
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY
1809 Diversey Pkwy.

PRITYRUSIU PAJIEGINĖS
MASINOS OPERATORIŲ

Reikalauju čeverykų taisytojo, ku 
ris supranta savo darbų. Darbas 
ant visados ir gera užmokestis.

Wm. Sabaliauskas
2337 So. Leavitt St.. Chicago, III.

Cicero. — LSS. 138 ikp. mišraus 
choro veikalo Revoliucionieriai ge- 
neraiiška repeticija įvyks nedėlioj, 
lapkr. 23, Meldažio svetainėj, kaip 
8:30 v. ryto. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų I aps
kričio mišrių chorų generalė repe
ticija įvyks nedėlioj, lapkr. 23, Mil
dos svet. Choristai prašomi ateit 
kaip 12:30 vai. dienų. Visi choris
tai būtinai privalo atvykti, nes rei
kalinga prisirengti prie musų kon
certo. — Org. J. Urbonas.

Toleston, Ind. — LSS. 209 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 23, A. Mališausko svet. 1520 
Grant St. kaip 11 vai. ryto. Draugai 
ir draugės, būtinai atsilankykite ir 
paskirtu laiku. Turime daug svar
bių pranešimų nuo LSS. Pildomojo 
Komiteto. Atsiveskite naujų narių.

Fin. rašt. A. Nanartonis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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, III.

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

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

Pajieškau savo brolio Vincento 
Sptudvilo pirmiau gyveno Drogin 
Putrin, Škotijoje. Meldžiu atsišauk
ti adresu.

John Sptudvilas,
330 Norlh 5th St., Springfield, III.

Prie muilinių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki $25 į 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, .
1056 N. Wood St.

REIKALINGA moteris ant ti
kiu 40 mylių nuo Clpcagos. Įdir
bąs pastovus, lengvas ir prie ge
rų žmonių (lietuvių). Amžius 
nedaro skirtumo, sena ar jauna, 
kad ir su kūdikiu. Del platesnių 
žinių kreipties pas

A. J. BERTAŠ1Ų 
1007 So. Oakley Blvd.t Chicago

Tel. Seeley 120.

Reikalingas vaikas prie bučernės 
rinkiniui ir išdavimui orderių. Gei
stina, kad kalbėtų angliškai ir len 
kiškai.

10742 Michigan Avė.

REIKALAUJU 1 retušuotojo, 1 
spaudėjo (printerio) ir vienos mer
ginos fitoran. Retušavimą duodu į 
namus.

P. CONRAD,
3130 So. Halsted St.

Tel. Drover 6369

MERGINŲ
DARBININKŲ PRIE 

VARSTOTO IR ŠIURBŠTOKO

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

DARBININKŲ
TROKININKŲ

American Insulated Wire and 
Cable Co., 

954 W. 21st St.

Reikalinga moteris ar mergina, 
prie cigaru tabakui stiprinti.

4337 So. VVood St.

MERGINŲ

16 -metų ir senesniu; 45 vai. į sa
vaitę; 30c. j valanda ir bonusai; sma 
gus darbas musų perfumo, muilo ir 
muilo baksu dirbtuvėje; patyrimas 
nereikalingas.

Ateikit pasirengusios dirbti.
ALLEN B. WRISLEY AND CO.

925 So. Wells St.

VYRAI PASISAVINKIT SAU GĖRĖS 
NI GYVENIMĄ PADARYDAMI 

SAVO LIUOSA LAIKA 
BRANGIU.

Mes turime suorganizavę Lietuvių 
Skyrių ir reikalaujamų keleto in
teligentiškų ištikimų vyrų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdien ar
ba keletą dienų kas savaitė per vi
sus metus. Jus galite atlikti šį dar
bą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio jūsų užsiėmimo. Ge
rus pelnas. Puikus pakilimas gyvenime. Atsišaukite nuo 10 vai. ry- 
to iki 1 viii, po piet, arba nuo (j iki 
9 vai. vakare. Klauskite: Adam Mar
kūnas, Lietuvių Skyrių Vedėjas, 
Room 847 First National Bank Buil- 
ding, 68 W. Monroe Street, Chica
go, III.

Atsišaukti
>

VĖRAUSININKŲ 
PAKUOTO JŲ

UNION
311

SPECIAL MACU. CO.
W. Austin Avė. Pastovios vietos. Gera mokestis 

pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

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

REIKALINGA jauna mergina 16 
metu arba senesnė, dėl namų dar
bo, 4 ruimų apartmentas. Turi nors 
kiek kalbėt angliškai. Atsišaukite 
tudįjaus. M. Glass, 1638 W. 12th St. 
3 augštas, apartmentas E.

DAR MUSŲ kompanijai yra reika
lingas apsukrus vyras galintis da- 
sidčti 1000 dol. arba daugiau ir už
imti vietą Store prie pardavinėjimo 
pieno, sviesto ir kiaušinių. Whole- 
sale & Retail. ši vieta neša Merą 
algą ir gerą pelną nuo įneštų pini
gų. Musų biznis labai pasekmingai 
auga, nes mes jau per praeitus 3 mė
nesius turime užėmę beveik visus 
Storus Dolton, UI., Riverdale, UI., 
West Pullman, Roseland ir Kcnsing-

REIKALAUJA DARBININKŲ 
LIEJYKLA. PASTOVUS DARBAS. 
ATSIŠAKTI Į SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BELT CO.,
39th AND STEWART AVĖ.

VYRŲ REIKIA prie anglių pyli- 
iino; 55c. i valanda, kambarys ir pra- 

-------------- 1------------- Atsišaukit prie inžinie-pasekmingai'XZn'm"S- 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51 St. and Cornell Avė.
>vesr runman, uusęianu jr tvensing-; reikta stinraus vvro nrie dar- ton, III. ir dabar jau pradedame nar1 boH’^uA j"? prlC rtar’ 
davinėti ir j Chicagos Storus. Da- UNITED^ STATES COAL STORAGE

2101 W. 39 St.
REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų, 

ra mokestis.mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St,

Ge-

aidėjęs prie musų esi ligus kompa- 
nierius kaip ir mes. Norėdami šią', 
vietą užimti, kreipkitės ypatiškai ar 
ba laišku, parašydami kiek metu tu-| DARBININKŲ dirbtuvės darbui, 
rite ir kiek pinigu galite dasidėti. 'nuolatinis darbas.

FARMERS PURE MILK CO., WESTERN FELT WORKS 
Dolton, I1L 4115 Ogden Avė.

rne ir kiek pinigu g; 
FARMERS PURE

354 Lincoln Ave.»

Sears Roebucki
am! Co.

Valandos 8:00 iki 4:45
Sįubatoiųis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

i

VYRO, nuolatiniam darbui; turi 
būti patyręs lietuvys pardavėjas j 
dry goods krautuvę.

’ 3442-44 So. Halsted St.

VAIKINAS daugiau negu 16 m. 
toks kuris yra baigęs pradinę ino 
kyklą. Atsišaukit pas 

BROCHON
5 So. Wabash Avė.

Parduodu kriaučių šapą. Vieta 
gerai išdirbta laba iapgyventa lie
tuvių, gera proga kiekvienam, prie
žastis pardavimo nenoriu laikyti 
dviejų biznių.

N. Lidius,
1410 So. 49 Ct., Cicero, III.
—. — —— „„  ........... .. —

Parsiduoda bučernė ir grosernė la 
bai geroj vietoj, nėra jokių parda
vinėjimų ant kredito. Randa pigi, 
$18.00 mČncsiui; parduosiu arba mai 
nysių ant Farmos ar ant prapertės. 
Priežastis — nėra kam dirbti atsi
šaukit greitai.

J. Bagdon, 
5718 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Prospect 8277

BRIDGEPORTO BARGENAI
2 pagyvenimų mūrinis namas už 

$2,000 mažais įmoksimais; namas 
yra prie Union Avė. ir 34 gat.

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas, garu apšildomas, su maudy
nėmis, elektros šviesa, užpakalyj 
garadžius 2 automobiliams, kampi
nis namas, lotas 35 pėdų platumo, 
parduodama už 38 šimtus. Namas 
yra prie 32 gat. netoli nuo Halsted 
Street.

C. P. Suromski Co., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

Pardavimui judomų paveikslų te
atras. Iš priežasties kito užsiėmi
mo, Biznis išdirbtas seniai. Kas 
nupirks, uždirbs pinigų.

4151 W. Madison St.

Parduodama: 3825 So. Emerald 
Avė. keturi pagyvenimai 4 ir 3 kam
bariais ant pirmo augšto ir 5 ir 3 
ant antro. Gazas, ir tt. Geros ran
dus. $2000 grynais. Kaina .. $3650 

743 W. 49 PI. Du pagyvenimai po 
6 kambarius. Gazas ir tt. Pigiai 
tiktai už................................$2100.00.

619 W. 46 St. Du pagyvenimai 
po 6 kambarius ir 6 kambariai apa
čioj. Maudynė, gazas ir elektra. 
$500 įmokėti. Kaina ......... $3000.00.

442 W. 46 St. Keturi pagyveni
mai po 4 kambarius. Inmokėti 
$300. Geros raudos. Kaina $1600.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

RETA PROGA
Trumpu laiku parsiduoda pikčer- 

nč (Photo Studio) su visais įtaisy
mais; geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per -daugelį metų; apgyventas viso
kių tautų. Neša gryno pelno nuo 
$300 iki $400 į mėnesį. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvažiuoti j Lietu
vą. Norintiems padaryti pinigų į 
trumpą laiką, meldžiu atkreipti ati
dą.

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

TURI BŪTI parduota grosernė ir 
bučernė, tuojau. Gera proga lietu
viams. Geriausias kampas apiėlin- 
kėj. Nepraleiskit proįgos. 1501 So. 
49th Avė., Citreo, 111.

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

1402 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Savimiinlkas ati=
(dltl©S SU 

stelių sau
Trišrnoti tikros šikšnos seklyčios 

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

SOUTH SIDE FURNITL’RE 
STORAGE 

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

Eesu priverstas parduoti puikių 
Victrolų, taipgi Grojiklį Pianų; se
klyčios, valgomo kambario ir mie
gamo kambario setus, kilimus, lem
pas, misinginę lovų ir k. d. pigiai. 
2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur- 

niture) 4850 So. Elizabeth St., iš 
fronto, % bloko i vakarus nuo Ra 
cine Avė. Atsišaukit subatoj Nov. 
22, nuo 6 iki 10 vai. vakare.

Parsiduoda rakandai, visi gerame 
slGvyj, pigiai.

Atsišaukti
1238 W. Washburn Avė., kampas 
Racinc Avė., 3 lubos iš pryšakio.

Tol. Canal 7270.

Parduodama medinis namas ketu
riais kanibariais ir keturi kampi
niai lotai; namas gerame stovyje, Jie 
tuvių apgyventoje vietoje. Šaukite 
Tel. Columbus 7382.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

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

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

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

BARGENAS 2 namai po 2 pagyve
nimu; peri namai. Pigiai parduo
siu, 4909 N. Seeley Avė ir 1807 War- 
ner, G. Memagh, Tel. Normai 2736.

FarmoSo

Parsiduoda 100 akrų fanna prie 
pat puikaus miestelio ir 2 linijų 
gelŽkelio, mokyklos, bažnyčios ir 
kiti visi parankumai; puikus sodas, 
keletas šaltinių čysto, sveiko van
dens, geri budinkai, su gvuliais, ma
šinoms arba be, kaip kas norėtų.

Dvi (2) farmos po 80 akerlų 
taipgi su gyvuliais, mašinomis ir tt.

VirŠminėtos farmos yra Illinois 
valstijoj; labai derlinga žemė ir ge- 
ųi visokiems javams. NorintiejiNorintieji 
nrkti atvažiuokite pas mane, o aš 
ums parodysiu ir jus patįs pama- 
ysite, kad tai yra tiesa, kaip mes 
garsiname.

Gyvenantis kituose miestuose ra
šykite mums, o mes duosime jums 
pilną rodą apie viršminėtas farmas. 

S. SLONKSNIS.
3357 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Gerlausis pasiūlymas 8»<is puilcij tikros skuros seklyčios setą, varto

ti) 30 dienu, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios s t ai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME Už- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

IŠRENDAVOJIMUI
PABANTTAVOflMUf

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

PASIRANDAVOJA stuba 6 kam
barių Elektros šviesa, gasas, taipgi 
yra. Netoli Craineo dirbtuvės. Kam 
tokie kambariai butų reikalingi, ma
lonėkite atsišauki į. Yra patogioje 
vietoje, num. 3130 West 39 Street 
Chicago, III. K. Povilaitis.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir gėriai- 
sius kirplmo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką paty rimą kuomet J s moky.it««

Elektra varomos maSinos musą
siuvimo įkyriuose.

Jus esate užkvlečiaml aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bila laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti spedališ 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal J asų mis 
rą — bile stailės arba eydlio, ii bi 
le madų knygos.
MASTEE DE8IGNING 8CHOOL

J. F. Kasnlcka, Perdttlals 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRE8MAKING . 
COLLEGES

6205 So. Halated st, 2407 W. Ha- 
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. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlalaki
iRHrwi»nn— t •
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