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Bolševikai pasiūlysią laiką
Kolcakui ir Denikinui

Sušauks Steigiamąjį Su
sirinkimą

—■ "■ - .........................—--------------

varkėj ir j ieškojo prieglaudos 
Estonijos teritorijjc.

Dalis Rusijos kareivių su 10,- 
000 pabėgėlių, apsigyveno į pie
tus nuo Narvos. Niekurie iš ka
reivių jau tapo nuginkluoti.

“Keturos rusų divizijos, ku
rios pasitraukė iš Jamburgo į 
Narvą, dabar yni suorganizuotos 
po gen. Tonnison”, sako gen. 
Soots. ‘‘Jie noriai klauso paliepi
mus Estonijos karvedžių ir ap
gina pozicijas šioj pusėj Narvos. 
Rusijos kareiviai turėjo maišyti 
miltus su sniegu, delei stokos du 
onos. Daug pabėgėlių vaikų mi
rė nuo bado ir šalčio.”

7c. karteris 
pasilieka

NUPIGINAMA TIK PERKANT 
DAUGIAU TIKIETŲ

Perkant iškalno 50 tikietų bus 
mokama po 6c nuo sekamo pa

gedėlio.

Gal pasiūlys taiką ir Anglijai True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

, J ... . ..i TAIKOS sutartim talki-Lietuva vis dar spiriasi prieš taiką ninkai patįs save su-
MUŠĖ.su bolševikais

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 191! i 
as reųuircd by the act of Oct. 0,

BOLŠEVIKAI PASIŪLYSIĄ 
TAIKĄ VISIEMS SAVO 

PRIEŠININKAMS

Sako Leninas, šalįs prasiskoli
nusios Amerikai.

Taipjau sutversią naują valdžią 
ir sušauksią Steigiamąją susirin

kimą.

LONDONAS, lapkr. 25. — čia 
gauta vokiečių bevielinė žinia 
sako, kad Maskos bolševikų laik
raštis Pravda paskelbia, kad pro 
jektuojama yra nauja Rusijos 
valdžia, kurioj dalyvaus ir men
ševikai: kad taikos pasiūlymas 
bus pasiustas admirolui Kolča- 
kui ir gen. Denikinui, ir kad bol
ševikų premjeras Nikolai Lenin 
mano sušaukti Maskvoje nacio- 
nalį (steigiamąjį) susirinkimą.
Leninas patariąs sovietams pa

siduoti.
LONDONAS, yapkr. 25. — 

Pasak atėjusio per Stockholmą 
pranešimo iš Helsingforso, Rusi 
jos bolševikų premjeras Nikolai 
I^enin pataria sovietams, kad 

geriausiu dalyku dabar butų 
jiems pasiduoti ir tada prisiren
gti prie milžiniško kampanijos 
visame pasaulyje.

Suklimas buvo ir Irkutske
Oficiali pranešimai karės de

partamentui patvirtina pirmes
nes žinias, kad talkininkų karei
viai numalšino sukilimą Irkuts
ke (naujojoj Kolčako sostinėj) 
ir Vladivostoke, Siberijoj.

(Tai yra pirma žinia Amerikoj, 
kad sukilimas buvo nelik Vladi
vostoke, bet taipjau ir Irkutoke)

vietų valdžia kuolabiausiai gei
džia taikos.

Anglijos atstovas O’Grady sar
ki), kad jo instrukcijos yra grieš- 
tos ir kad jis yra įgaliotas tar
ties tik nužymėtuose dalykuose 
(apie apsimainymą belaisviais).

Nors O’Grady griežtai atsisa
kys svarstyti taikos pasiūlymą, 
kokį Li t vi novas gali paduoti, jis 
tečiaus gali sutikti veikti kaipo 
karjeras ir nuvežti pasiūlymą 
Anglijoj kur, tikimasi, pasiūly
mas butų išegzaminuotas ir jei-[karų silpnėja. Versailiės taika 
gu butų atrastas vertu, bus pa-Į yra didžiausiu smagiu, kokį ta L 
duotas kitoms valstybėms.

LONDONAS, lapkr. 25. — 
“Begėdiškos atakos revoliucijos 
priešų padarė stebuklą. Mes lai
mėjome pilųą pergalę ant Kolča- 
ko, kuri bus istorinės svarbos 
dėl žmonių rytuose”.

Tai pasakė Leninas antrame 
visos Rusijos masulmanų (maho 
metonų) komunistų kongrese 

Maskvoje. Jis tęsė:
“Tuo pačiu laiku atakos iš va-

kininkai galėjo patįs sau užsiduo 
ti. Žmonės aiškiai mati, kad pre 

Tru* transkiloi, HM wlih the po,t- pantas Wilsonas neatnešė lais- 
master at Chicago, III. Nov. 26, 1919 vės demokratijai, nes net perga- 

reųaired by the aet of Oct. t, 1A17 ]etojų šalįs yra prasiskolinusios 
VISOS PABALTIJOS SALYS | numaskuotai Amerikai”.

UŽ TAIKĄ SU BOL
ŠEVIKAIS.

' - • f- ■ lt ,
T)k viena Lietuva vis dar spi
riasi ir eina atbulomis. Gal tik 
viena Finlandija nedalyvaus 

tarybose.

■■■ 1 11..............................-..... ..—
True translation filed with the post- 
master at Chicago, TU. Nov. 26, 1919 
as recpihcd py r< l of Gcl. G, 1917

Estonija susitaikys su 
bolševikais.

ister at Ch I , „ ,
e<M|turod py the r< t uf Oct. 6,1917

ChicagieČiai ir toliau mokės 
7c karferį ir kraus gatvekarių 
kompanijai, susidedančiai iš 

New York Wa|l Street milionie- 
rių, naujus milionus 
Tajp m 
valstijos Public Utilities komisi
ja. Ir taip pasijį 
d. 1920 m.

Bet komįsijin 
simylėjimą” ąilt 
kas iškalno pine 
gaus juos po ■ 
galėjus važinei® 
no užsimokėti ■ 

Kas pirks 1(M 
juos už 65c, ai® 
kietą.

Vaikais irif 
sios kaihdą: dėl 
vaiko 4c karferis; dėl dviejų vai
kų pilnas 7c karferis.

Transf oriai bus išduodami 
kaip ir pirmiau.

Tikietai bus pardavinėjami po 
ateinančiam panedėliui, gruod- 
io 1 dienos. *

Miesto mayoras Thompson pa 
skelbė, kad nežiūrint naujo ko
misijos nuosprendžio, jis nesus
tosiąs kovoti ųž 5c karferį ir ti
kisi šarvo kovą laimėti. Bėt kol 
ta “saulė užtekės”, chicagiečial 
gatvekarių batonams sumokės 
daug

iijus milionus dolerių, 
usprenrič vakar Illinois I

k s iki gegužės 1

ladart vieną “su 
žmonių. Būtent, 
s 50 tikietų, tas 
c. Reiškia, kad 
fe tie, turi iškal- 
Bpanijai $3.00. 
IjRietų, tas gaus 
h po ti^c už ti-

pasilieka šėlio
ti iki 12 metų

ų dolerių.

NUTEISĖ MAYORĄ KALĖJI
MAN.

REVELIS, lapkr. 24. — Pa
baltijos valstybių sąjungą yra 
faktu ir bus viešai paskelbta, ka
da /aidžios, kurios dalyvavo ta
rybose Dorpate bus railifikavu- 
sios pradinį sustarimą.

Taikos tarybos prasidės, ka
da bolševikų atstovas Maksim 
Litvinov sugrįš iš Copenhage- 
no. litvinov turi pilna galę 
varde sovietų Rusijos tarties a- 
pie taiką su Pabaltijos šali
mis.

Korespondentas yra autori
zuotas perduoti sekamą:

“Nors Lietuvos valdžia ofi-

Ministeris mano, kad talkinin
kai nekliudys taryboms ir taikai.

politinius pasisekimus prieš gen. 
Denikiną, į kurio nesenai buvu
sias pergales jie žiurėjo su dide
liu susirūpinimu. Dabar jie ne
tik sustabdė gen. Denikino besi- 
veržimą, bet atstume jį atgal ke
liose svarbiose vietose. Bolševi
kų paėmimas svarbaus kryžke
lių miesto Kursko, žiūrimas jų 
kaipo į didelį pasisekimą, ypač 
atsižvelgiant į situaciją Kijeve.

Dar svarbesniu jie skaito po
litinį netvirtumą, dabar grasi
nantį gen. Denikinui iš užpaka
lio. Rusijos sovietų delegatas 
Maksim Litvinov, su kuriuo aš 
šiandie kalbėjau, tvirtino, kad 
gen. Denikinas yni arti visiško 
susmukimo, kadangi jis negali 
suorganizuoti pastovios valdžios 
jo kariuomenės užimtoj Rusi
jos dalyj.
Bolševikų vadlžia susitvarkė

“D|idžiausili pasekme dvicjlų. 
metų milžiniškų pastangų,” sa
kė Litvinov “buvo sutvėrimas T
ganėtinos mašinerijos musų ci
viliai valdžiai. Ji dar nėra tobu
la, bet atsižvelgiant į aplinkybes, 
kuriose ji buvo tveriama, ji vei
kia pastebėtinai gerai. Faktas, 
kad geležinkeliai veikia, dirbtu
vės dirba,žmonės maitinami ir 
aprodomi, armija aprūpinama ir 
vaikai globojami ir aprūpinami 
mokyklomis, gali būti išaiškin
tas, tik legendųriu ir sutartinu 
darbu sovietų valdžios.

Noti priskiriant viską prie 
veiklumo ir uolumo sovietų, vis 
gi jame yra stebuklingumo ele
mentas, ir tuo yra revoliucijos 
dvasia. J 4

“Gen. Denikinas turėjo ir gal
būt tebeturi didelės karinės spė
kas, bet jis yra be gyventojų pa
raitos. Jis buvo svarbiausiu gra 
ų&niu. retėžiujc^ugjjj^|įiui>H 

sovietų Rusija. Dabar jis pats 
yra apsuptas priešų ii’ turi ka
riauti belo su Ukrainos, Kliba
ma us ir Kaukazo respubliko
mis.”

Iš angliakasių 
streiko.

KABINETAS NESUSITARIA 
APIE ANGLIAKASIUS.

Taipgi negali susitarti if apie 
^leksiką.

WASHINGTON, yapkr. 25. — 
Šiandie kabinetas svarstė du 

svarbiu klausinių ir abejuose 
negalėjo padaryti jokio susita
rimo.

Ilgiausiai svarstyta angliaka
sių klausimas. Klausimas svars
tyta šešias valandas ir prisiėjo 
jį atidėti ant rytdienos, kadangi 
jokiu budu negalima buvo susi
tarti. Mat vieni kabinėto narių 
remia darbo segretoriaus Wil- 
sono pasiūlymą ^pakelti algą an- 
liakasiams 31.61 nuoš. (tą pa
siūlymą angilakasiai jau priė
mė), 'kiti gi remia daug mažesnį 
Garfieldo, Hines ir Pahnerio pa
siūlymą. Taipgi nesusitaikoma 
apie tai, ar leisti kasyklų savinin 
kams pakelti anglių kainą. Mat 
tūli minis>t!eriai laikosi McAdoo 
nuomonės, kad nereikia pakelti 
ąnglių kainos, nes kasyklų sa
vin ii ika i ir taip turi milžiniškus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai mo
bilizuoja 

lietuviui
LIETUVOS DIPLOMATINĖ MI

SIJA VYKSTA LIETUVON.

Lenkai mobilizuoja kareivius 
užimtose Lietuvos žemėse. ,

Antru klausimu, kuriame nie
ko nesusitarta, yra kas daryti su 
Meksika, nuo kurios vis dar ne
gaunama atsakymo į notą ir ku
ri vis dar nepaliuosavo Jenkins. 
Čia irgi vieni ininisterių nori 
griebties aštriausių priemonių ir 
net intervencijos, kuomet kiti no 
ri su tuo dalyku kiek palūkėti.

Kasyklų savininkai pyksta
Kasyklų savininkai labai pyk-

KOPĘNHAGEN. Iš Kauno to- 
legrauojama, kad lenkai, nežiū
rint tarptautinių Įstatymų, išlei 
do paliepimus generalės mobili
zacijos. Šimtai jaunų vyrų bėga 
per demarkacijos linjas iš lenkų 
užimtų žemių.

Diplomatinė komisija išvažia
vo iš Kauno į Suv. Valstijas. Ko- 
misjos galva yra buvęs finansų 
ministeris Vileišis. Tarp kitų na
rių yra karės ministeris Žadei- 
kis ir “garsus danų poetas” (taip 
sako telegrama4 Liudas Gira.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reųuired by the act Oct. 0,19H

Vokiečiai pakliuvo 
j kilpas. z

VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ PA- 
B ALTU O J YRA LABAI BLO

GAME PADĖJIME.

McAdoo už jo paskelbimą, kad 
tūli anglių kasyklų savininkai 
gauna net iki 2,(MM) nuoš. pelno. 
Girdi, jis neturėjęs teisės viešai 
skelbti tai, kas jam, kaipo val
dininkui, buvo pranešta ir ką 
jis turėjo laikyti paslaptyje. Tai 
esą nedora. Dabar mat publika 
atsižfaois kokių pelnų lupa iš 
žmonių anglių baronai ir

BERLINAS, lapkr. 25. — Pa
gal Tageblatt išspausdintas ži
nias, Vokietijos kareiviai Pabal
tijos šalyse yra desperatiškame 
padėjime.

Legionai, jų tarpe keli laisvi 
korpusai, kuriuos surinkta į pie
tus nuo Mintaujos, tapo užpulti 
Latvijos spėkų arti Krukių (arti 
Joniškio, Lietuvoje). Latviai ei
na iš šiaurryčių, kad užgriebus 
geležinkelį tarp Mintaujos ir 
Šiaulių.

Penki traukiniai, vežę šiuo 
keliu pabėgėlius iš Mintaujos, 
buvo apšaudomi lietuvių ir, sa
koma, 50 žmonių liko užmušta 
ir 150 sužeista. Dedamos pas
tangos, kad palaikyti liuosu ge
ležinkelį, kad galėtų juo pabėg
ti pabėgėliai. Generole koman
da 6-to vokiečių korpuso turi 
kvatierą Šiauliuose ir .geležinke
liai į vakarus nuo šio miesto yra 
kontroliuojami vokiečių.

Žinios sako, kad padėtis yra 
nepaprastai rusti ir, vietomis de
speratiška. I

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
25. — Federalis, teisėjas šiandie 
nuteisė Muncie niaybrą Bunch 
ir prokurorą Murphy, kiekvie
ną dviem metams kalėj i man ir 
užsimokėti po $1,000 pabaudos. 
Jie buvo rasti kartu su dauge
liu kitų, kaltais prigavystčse.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reąutred by the act of Oct. 6,1917

Drąsina kare.
REVELIS, lapr. 23.' (Rašo 

Cliicago Daily Novys korespon-, 
dentas Mielinei Farbman*. — 
Buvusis sovietų Rusijos ambasa
dorius Berline Joffe, sovietų vai 
džios reikmenų komisaras Krau
siu ir Maksim Litvinov yra kal
bami, kaip sovietų Rusijos dele
gatai į Dorpato taikos konferen
ciją, praMiiJedančią gruodyje. 
Birk, užrubežinių reikalų minis
teris naujojoje Estonijos valdžio 
je, pasakė man šiandie, kad jis 
tikisi, jog tarybos su sovietų Ru
sija prives prie pastovios taikos. 
Jo nuomonė tokia, kad bolševi
kai yra prisirengę padaryti dide
lių koncesijų, kad išvengus ki
tos žiemos kampanijos. Paklau
sus ar jis tikisi opozicijos iš tal
kininkų pusės taikai su Rusija, 
jis pasakė:

“Ne, kadangi talkininkai pui
kiai žino sunkumą musų padėji
mo, ypač musų ekonominius ir 
finansinius vargus. Mes karia
vome beveik be vienos dienos 
pertraukos. Mos esame ant kra 
nto išsisekime ir kita žiemos 
kampanija butų didžiausiu var
gu. Niekas Estonijoje neabejoja, 
kad armija atliks savo pareigą 
stovės nežiūrint visų vargų, bet 
valdžia bandys nuspręsti ar nea
tėjo laikas sustabdyti kraujo lie
jimą ir duoti šaliai taiką”.

Laiko pastarųjų kelių dienų 
sovietų kareiviai darė nuolatines 
atakos Estonijos parubežyje, gal 
būt su dvigubu tikslu: pirmiau
sia, įvaryti likučius Judeničb ar
mijos į Estoniją ir tuo įvykinti 
jos nuginklavimą ir, antrą, pa
daryti spaudimą ant Estonijos 
armijos, kad jos valdžia dar la
biau pageidautų taikos. Visos a- 
takos tapo atmuštos, bet atkak- 

| hunas sovietų kareivių, kurie ė- 
ir jo štabas neteko susidūrimo jo septynias mylias jų atakose,

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reųuired by the aot of Oct. 6,1917

Bolševikai visur per
galėtojai.

DENIKINO DIENOS SUSKAI
TYTOS.

True translation filed with the post- cialiai užginčija, kad nebus pu—
master at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as reųuired by the act of Opt. 6,1917
LITVINOV ATVYKSTA Į CO- 

PENHAGENĄ
I^iukiama taikos pasiūlymo An
glijai. Rinkmai Rusijoje busią 

gruodžio 16 d.

sitikimo su bolševikais Dorpa
te gruodžio 1 >1. apsvarstymui 
taikos, yra aišku, kad Pabaltijos 
ir kitos parubežinės šalįs, išė
mus Finlandija, pradės taikos 
tarybas už kelių savaičių”.

(Vakar Naujienose buvo iš
spausdinta Žanui, kad Estonija 
mano pradėti taikos tarybas su 
sovietų Rusija ir tarsis viena, jei 
kitos valdžios ir atsisakytų da
ly vaut tarybose).

Litvinov sako, kad jis neturi po
litinės organizacijos ir yra ap

suptas priešų.

D’ANNUNZIO SUĖMĖ slavus 
KAIPO UŽSTOVUS.

BIELGRADAS, lapkr. 25. — 
Pasak pranešimo iš Sebenice, ar
ti Žara, 12 žymių jugo slavų ta
po areštuota ir laikoma kaipo 
užsbovai Italijos okupacinių spė
kų Dahnatijoj.

Žinios priduria, kad Sebenice 
griebiasi priemonių ginties nuo 
užpuolimo Gabriele d’Annunzio 
armijos.

Reikalauja sustabdyti įšėlusį 
poetą.

bus pakelta anglių kaina.

Plieno darbinin
kų streikas

PLIENO DARBININKŲ STREI 
KAS TESIS IR TOLIAU.

>.......-
Labai mažai darbininkų sugrįžo 
ir dirbtuvės nieko nenuveikia.

COPENHAGEN, lapkr. 24. — 
Anglijos torpedinių laivų nai
kintojas, kuris veža į čia Mak
sim Litvinovą, tai>o sulaikytas 
audros ir nors jo buvo tikėtasi 
atvyksiant šiandie 9 vai. ryte, te 
čiaus galbūt jis neatplauks iki 
vakaro.

Copenhageno rytmetiniuose 
laikraščiuose įlipusios žinios, 
paskelbiančios, kad konstituci
niai rinkimai sovietų Rusijoje į-i 
vyks gruodžio 16 d. ir kad kan
didatai bus išrenkami laisvai, 
be jokio kliudimo, skaitoma nu
rodančiomis, kad premieras Le
ninas deda milžiniškas pastan
gas įgijimui -taikos ir kad bolše-i 
vikai supranta, kad jie negali il
giau laikyties be didelių permai
nų savo valdžios sistemoje. Taip 
jau priduodama svarbą nuomo
nei, kad Litvinov įteiks taikos 
pasiūlymą. Yra žinoma, kad so- su armija, kuri pasitraukė bet- padarė didelį įspūdį į ėstomis.

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, UI. Nov. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917
JUDENIČIAUS ARMIJOS KAIP 

IR NEBĖRA.

Kiti nuginkluoti, kiti pasidavė 
estonams.

REVELIS, lapkr. 24. — Pa
sak gen. Soots iš Estonijos armi
jos, gen. Judeničiaus šiaurvaka
rinės Rusijos ann^joos kaipfrt 
nebėra. Gen. Rink iš generalio 
štabo, kuris sugrįžo iš Narvos 
fronto nedėlioj praneša, kad lai
ke pasdtraukimo po bandymo 
paimti Petrogradą, gen. Judenič j

DORPATAS, lapkr. 19. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas M'ichael Farbman). — 
Rusijos sovietų valdžia keliais 
atvejais paskelbė su dideliu išdi
dumu, kad jos taikos sąlygos ne
priguli nuo karės žemlapio.

Negalima pasakyti ant kiek 
patįs bolševikai tiki savo teori
jai, taikos, paremtos vien an't pri 
ncipų ir ant kiek tai skelbiama 
propagandos tikslais. Net jeigu 
sovietų vadovams galima bųtų 
įtikėti nuoširdume nuomonės, 
kad permainos karės stovyj ne
darys įtekmės į jų taikos sąly
gas, yra nepalaipiingu, kad tai
kos tarybos įvyksta laiku, di
džiausio sovietų kareivių kari
nio pasisekimo.

Denikinas silpnas politiniai.
Sumušimas gen Judeničo sekė 

didelis smūgis prieš admirolą 
Kolčaką. Omskas tapo paimtas 
ir didelis grobis pakliuvo įran- 
kas bolševikų, kurie skelbia, kad 
adm. Kolčakas tapo galutinai 
sumuštas. Bet bolševikai skai-

' to svarbiausiais savo karinius ir

GENEVA, lapkr. 25. — Serbi
jos biuro Berne gautosios tele
gramos iš Bielgrado, Žara ir Spa 
lato, perduoda nuomonę, kad tik 
greitas įsimaišymas talkininkų, 
gali neprileisti prie kar.ės už Ad- 
ratiko situacijų, nes jugo slavai 
nebetekę kantrybes ir yra prisi
rengę kariauti su italais.

YOUNGSTON, O., lapkr. 25. 
— Čia streikierių raštisėje pas
kelbta, kad nacianalis komite
tas, kuris veda plieno darbinin
kų streiką ir kuris vakar turėjo 
susirinkimą Pittsburghc, vien
balsiai nutarė tęsti steriką.

Mažai grįštančiųjų.
PITTSBURGH, Pa., lapkr. 

25. — Plieno darbininkų strei
ko komiteto pirmininkas John

DAR 7 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MEDŽIO ALKOHOLIO.

Pastaromis die-CHICAGO.
nopiis dar 7 žmones mirė nuo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
PRISIŽADA PAGELBĖTI UK- 

RAINOMS ŽYDAMS

Fitzpatrick išleido paskelbimą, južsip!uodįjimo m|edži6 atlkoho- 
----  " > kad tik keli jjo, jjc vieton degtinės, 

streikierių sugrįžo į darbą, ir jie visi guli pavieto lavoninėj.
Nuo ivedimo piphibicijos, lie

pos 1 d., Chcagoje mirė nuo me
džio alkoholio jau 20 žmonių, 
nej&aitant daugybės tų, kurie su 
sirgo ar apako.

kuriame sakoma,

tai daugausia nepatyrę darbi- 
kar. Todėl nežiūrint, kad kopi- 
panjos vietomis prisigabeno ne 
pri tyrusių streiklaužių, dirbtu
vės tebėra dizorganizuotos ir ne 
gali daugiau pagaminti, kaip 10 
ar 20 nuoŠ. to, kas buvo jose 
pagaminama prieš streiką, kuo- 

j met dirbtuvių op<‘.ravimas strei
klaužių pagelba daug brangiau 
truslui atseina. Jis sako, kad

PROVIDENGE, R. L, lapkr. 
25. — Valstybės sekretorius Lan 
sing telegramoje pulk. Outter 
pirmininkui nacionalės žydų šel
pimo tarybos, užtikrina, kad 

valdžia pabaudos visus budus 
pagerinimui žydų padėjimo Uk
rainoje. Telegrama sako, kad 
generalis konsulas ir 
pasiųsti ir 1 
tamentas gelbės organizacijoms' 
persiuntime pašelpos ten esan- nių nlfi’J ir žmoniškesnių dar- 
tiems giminėms. bo valandų.

U SUKU, KUU
uos i«» ir štabas bus micionalis komitetas tęs kovą.' 
kad valstybės depar- darbininkai neįgys pilno lai- •

mejim'o ir neiškovos sau geres-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"NAUJIENAS”

Pastaba
Ryto, lapkričio 27, dėl 
Kalakutinių, arba Dėkos 
Šventės, Naujienos neiš
eis.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Sereda, Lapkričio 26, 1919

Laiškai iš Lietuvos.

ra-

(Bašo Anodiją lluh laite):
Mielas Petrai, mano brokdi, 

nerupinkies apie mus, mes dar 
prasimaitina m ligi šiol. Turiu

kino per kelis motus, norėjo 
mus badu išmarini. Nei tur
gaus nebebuvo, nei nieko nu
pirkai nebgalėjai. Viskas buvo 
vokiečių rankose. Rugių pu-Įvįeim karvę vieną arklį, žemę 
rus buvo po 125 rutilus; dųo-hižsėjmu,, Ir nameliai tebėra 
nos savo nebgalėjai gaut misi- kaip buvę. Pinigų mfln dabar 
pirkti. Melnyčioj bentalė po nesiųsk, dabar pinigai yra ne- 
čvertį svaro asabai ant durnos. Į geri; nežinom, kuomet Ibus tik- 

,O namuose nuo gyventojų ir ri pinigai, kada stos tikra val
džia. Dabar, Petriuk, nesku
bėk dar valiuoti, <hrtl»r dar vnn 
denįs yra nečysti ir pus mus dar 
nėra paku jaus. Griaunąs ant
tnusų lenkai, su jais reikia va- 
javot; o dar ir ruski kolčakai ei
na ant musų. Esam stipriai su
spausti ir nežinom dar po kuo 
paliksim, ar po lenku, ar 
ruskiu. Lenkai eina dabar iš 
Vilniaus j Kauną, ir trinti eina 
Vaina. Dabar mes norėtume 
žinoti, ar galėtume į Ameriką 
atvažiuot? Kiti visi tebesam 
gyvi ir sveiki, tik mamos ne
bėra, antri metai kaip mirė. Pas 
mus buvo viskas labai brangu, 
ale dabar biskį jau atpigo. Pa
vasarį rugių pūras buvo 125 r., 
pųežių 60 it., avižų 40 r., bul
vių 19 r., sviesto svaras 9 r., 
lašinių sv. 8 r., audeklo praš
iausio, lamstyto, mastas 3 r., 
mĮo mastas 10 r.; o su kronio 
daiktais ką bešnekėti, 
pradėjo riti viskas pigyn. 
bar pasilik sveikas ir mes 
kame sveiki. —

Iš Kalakutiškės, Ratavo vak 
Telšių apskr^

Petrui ButeJei, Chicagoj,
šo jo draugas Jonas Jokšas:

Mielas mano draugeli! Tam
sta gyveni Amerikoj kaip <i&n-ĮllU)0 triobetnlnkų visur girnas 
giškmne rojuje.
si. '
tau kaip į pragarą. Tuojau,' raAyti.
mus apspito neprieteliai ir kan-1

-   -------------- t III IR./ U DJUVllUllIMĮ VAOMA

me rojuje. LaSmingaa Khs apsakys anų kan-
O aš parvažiavau ir įkri- kyues! Reiktų jaučio sfcura pri 

“ Nelaimingu musų Lie
tuva; vieni kankintojai nusėtUo 
nuo musų sprando, diAbar vėl 
kiti antsėdo. Nelabieji lenkai 
griaunąs ant nnisų, iŠ Vilniaus į 
Kauną jau eina. Dabar pas 
mus bus didelė vaina. Lietuva 
nenor pasiduot lenkams, o len
kai griaunąs slapta: aniems nė
ra pavelyta eiti į Lietuvą. Da
bar visa 
ginklo.

Milžiniškos Prakalbos
SU PROGRAMŲ

Rengia
L. M. P. S. 9 kuopa 

KETVERGE, 
LAPKRIČIO-NOV, 27 D., 

Mildos Svetainėje, 
3142 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 1 v. po piety
Kalbės drauge Ivunauskiutė 

ir kitiij kidbėtojtu. Dainuos 
Chicagos L. V. Choras, bus ir 
kitokių pamarginimų.

Nuoširdžiai kviečiame ger
biamą publiką kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir išgirsti (tau

Lietuva žada imti už
. • -j w

Klausi apie pinigus. Pinigai 
pas mus yra netikri; tada bus 
tikri, kada Lietuva gaus savi
valdą.

Tamstos bro'lai ir sesuo Ame
lija yra gyvi sveiki ir tamstos 
nameliai yru čieH; tik motino- 

.. v._ lės nebėra jau dveji metai kaip
gelį naujų dalukų. Draugiškai mirė. —‘Kad butų kelias atdo- 
kviečia visus r ras, važiuočiau į Ameriką. O

Prakalbų Komtetas. dabar lik sveikas.

DIDELI ŠOKIAI
Rengiami 

Sietyno Mišraus Choro,

Seredoje, Lapkričio 26 d. 1919 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place,

Pradžia 7:30 vai. vak. įnžanga 35c.

širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant baliaus, kur bus gera orchestra. Galėsite linksmai praleisti 
vakarą. Visus širdingai kviečia S. M. K. KOMITETAS, 

h iirnu nu ■ ■■■■■■■■ .lem n. i

Puikus Didelis ir Iškilmingas
Kalakutinis Balius

. Parengtas
Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio

KETVERGE, LAPKRIčIO-NOV. 27 D., 1919.
Padėkavonės Dienoj,

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 5 va!, vakare. įnžanga 3^c. porai.

Todėl kiekvienas jaunas ar senas nepraleiskite progos, kur ga
lėsite puikiai pasilinksminti. Grieš puiki muzika lietuviškus 
ir angliškus šokius, kuriuos visuomenė labinusiai myli. Prie to 
bus dar skanus nauji gėrimai. Taigi, nepraleiskite progos, kad 
potam nesigailėtumėte, nes tai bus paskutinis balius prieš adventą.

Kviečia visus KOMITETAS.
.............................. ............................ ......

GRAIBŠTINIS

BALIUS
— Bengia —

Apšvietos ir Dailės Draugystės, 
SUBATOJ, LAPKRIČIO-NOV. 29 D.. 1919 M.

J. MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJ,
1036 East 93rd St., kgmpas Dobson Avė., 

Burnside, Illinois.
Pradžia 6:30 vai. vak. įnžanga 25c. ypatai

Lietuviai ir lietuvaitės malonėkite atsilankyti ant šio pasilinksmi
nimo, nes bus pirmutinis toks musų miestelyje balius, kurio dar nesa
te mate, ir gera proga tiems, iprie gerai išsilavinę veikti. Todėl, ne
praleiskite tos progos, bet atsilankykite kiekvienas, nes tai paskųs 
tinis balius prieš adventus. Tik nepamirškite, o busite užganėdinti. 
Bus puiki muzika (orkestrą) Zbigelių.

Širdingai kviečia KOMITETAS*.

Ir nameliai tebėra

Iš Panevėžio.

Dabar
Da- 
lie-

Pcrtrui Žiukui, Chicagoje, ra
šo Juozas Viapštas:

Sveikina tamstą Želvių ir 
Stakių žmonės ir prašo tamstos 
pajieškoti Želvio Petrą ir Oną 
Taniušiunaičiią. Labai norėtų 
gimines apie juos sužinoti. Mes 
su Ladze Tamušiunu abudu e- 
sam kariuomenėj. Va javo ja- 
mės su tais bolševikais; gaj 
greit, o gal ir negreit pabaig
sim. Be to dar ir su paliokais 
reikia Va ja voties. Žinoma, sun 
ku su dviem neprieteliais vnja- 
voti. Per tuos penkerius luo
tus turėjom visa ko pargyven- 
ti. Daug pažįstamųjų buv<> ka
rės lauke, ale daug jau pagrį
žo. Nuo pirmos mobilizacijos 
išbėgo Visockis, o bėgdamas ir 
Jurgį Želvį išvadino, tai tas per 
keturius metus plavinejo, ate da 
bar sugrįžo, apsiženijo ir gyve
na gražiai su savo namiškiais. 
— Juozas Viapštas, Panevėžio 
Komcndant kuopa.

(Rašo motina:)
Aprašysiu apie savų, gyveni

mą, vargus, ir bėdas. Tėtušėlio 
jūsų pasimirė, čielus metus iš
gulėjęs ant patalo. Palikau vie 
ia, ndbfeturiu sau užtarytojo. Pa 
kavojoių Paistrejc. Batbunė 
taip jau mirė; pakavojo Pušalo
te. Ir Stotkevičius pasimirė. Na- 
vynos pas mus nekokios, viskas 
abai brangu; sunku gyventi, o 
žlinot, dr senatve: sunku užsi
dirbt. —

Iš Laižavos, Mažeikių apskr.

Jonas Mažeikis, buvęs chica- 
gietis, Teisybės Mylėtojų ir Lino 
sybės Draugysčių narys, rūgs. 
2(1 d. š. m. rašo pp. Jakščiams, 
1'407 E. 59th sj., Cleveland, 
Ohio:

Bengia 
L. D. L. D. 1 APSKRITIS

Ketverge, Lapkričio 27, 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place, 
« Svetainė atsidarys 5 vai po piet. 

Programas prasidės 0:30 v. vak.

Gerbiamieji! šis koncertas bus vienu puikiausių, nes a- 
part linksmų šokių bus dainų, muzikos ir kitokių pamargi- 
nimų. Kalbūs draugas K. JUBGELIONIS ir dar vienas kal
bėtojas iš rytinių valstijų. Dainuos draugė Stilsonienė ir ki
ti. Deklamacijas atliks p-le čeplinricaitė ir kiti.

Po programui bus ŠOKIAI prie puikios muzikos. Bus ge 
rų gėrimų ir užkandžių, šokiai tęsis iki vėlybos nakties. 
Kviečiam visus draugus ir drauges atsilankyti j šj vakarų.

KOMITETAS.

Garbingi ponas ir poni Jakš- 
čiai! Duodu žinot, kad esu 
sveikas ir gyvenu Lietuvoj. Iš 
Busijos sugrįžau birželio 9, 

1919 m. Bėdos neturim, duo
nos užsidirbu. Žinoma, sunkus 
gyvenimas, netaip kaip Ameri
koj, bet ką Įnidarysi... Buvau 
pas lamstų tėvelius; jie sveiki, 
tik tamstos sesuo Vale mirė. Šie 
Inetai Lietuvoj labai geri, ir 
viskas yra brangu: ukininkhnis 
todėl labai gerai, tik paprastam 
darbininkui tai bloga, nes vis
kas brangu, o uždarbių nėra. 
Aš tarnauju parubežio sargy
boj, sergsti! Lietuvos rubežių 
Pakuršėj, kad nevežtų produk
tų iš Lietuvos į Kuršą. Algos 
gaunu 200 rublių mėnesiui, sa
vo valgiu ir kvaUera. Viskas 
labai brangu, duonos svaras 50 
kap., sviesto 8 rub., bulvių pū
ras 20 rub. ir tt. Drabužių la
bai sunku nusipirkti. Kaip da
bar Amerikoj einasi? Aš norė
čiau vėl važiuot pas tamstas; 
man nepatinka Lietuvos gyve
nimas. Žemės yra sunku įsi
gyt, bet ir įsigijus suijku prasi-

dėt gyventi, nes gyvuliai bran
gus. Karvė kaštuoja 2000 rub., 
arklys 3000—4000 rub., o kur 
mes galim gauti tokių kapita
lų. Aš laukiu kaip saulės už
tekančios, kada bus galima 
Amerikon važiuoti. Mums žy
deliai pasakoja, kad jau greitai 
bus galima važiuot į Ameriką, 
tiktai kožnas turįs turėt parenč 
ninką iš Amerikos. Aš esu be- 
partinis, nepriklausai jokiai par 
tijal. Prašau pagarsinti Ame
rikos laikraščiuose mano atsi
šaukimą į draugus, kurie ffj^ve- 
na Chicagoj: Krūmas, Pauli- 
kus, Baliai, Tupikaitis, Valnic- 
kis ir Antanina Zolpaitė-Nagic- 
nč. Mano adresas: Laižavos 
miestas, Mažeikių apskr.—Jo
nas Mažeikis.

Valstybės departmei^tas sa
kosi gavęs informacijų, jog trįs 
didelės laivų statymo įstaigos 
bus užvestos Peruose. Viena 
jlų bus po Amerikos priežiūra, 
antra po Anglijos, o trečia po 
Italijos.

Didžiausios Prakalbos 
Puikiausias Koncertas

Tėmykit! Pirmu sykiu Chicagoje kalbės 
d. S. Michelsonas “Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostdno ir d. C. A. Herman iš New Yorko, abu 
delegatai į L. S. S. suvažiavimą. Bengia 1. 
Vili ifajonOs. Kohcerte dalyvaųy^gg^ift 
iiininkdi ir daininTiike?. Tos i

, S. s.
ii (lai

bus 
nedčlioj 30 d. lapkričio, 1919. Hoerber’s svetai
nėje, 2131-35 Blue Island Avė., tarpe 21 ir 22 
gatvių. Tai žinoma puiki socialistų svetaine. Vi
si ęhieagiečiai iš anksto bukit pasirengę į tą 
iškilmę. Prasidės lygiai 4 vai. po piet. Po pra
kalbų ir koncerto bus linksmų šokių. Visas tų 
iškilmių programas bus paskelbtas vėliau. TS- 
mykit “Naujienose”.

RENGIMO KOMITETAS.

DIDĖLIS DVYLIKTAS METINIS

BALIUS
Draugystčs Palaimintos Lietuvos

KETVERGE, PADĖKAVONĖS DIENA, 
LAPKRIčIO-NOVEMBER 27 DIENĄ, 1919 M.

• I

Puiaskio svetainėje, 1709-1715 S. Ashland Avė.
♦

Svetainė atsidarys 4 vai. po piet. šokiai prasidės 5 vai. vak.
Muzika Brolių Sarpalių. įnžanga 25c ypatai.

Lietuviai ir Lietuvaitės, visi ateikite t Šitą puikų baljų, o 
busite užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

Jei jus esate netvirtas 
arba nesveikas, jus 
turite patįs padaryti 
sekantį išmėginimą: 
patėinykite, kiek ilgai 
jus galite dirbti arba 
kiek Jus galite nepa
vargę nueiti. Tuokart 
imkite ' dvi penkių 
gramų pleškele* NU- 
XATED IRON tris 
kartus į dieną per dvi 
savaiti laiko. Tuokart 
išmėginkite jūsų sti
prumą ir vėl ir patė- 
mykite kiek jus pasi
taisėte. Daug žmo
nių padarė Šį bandy
mą ir ftusistebėjo jų 
padidėjimu stiprumu 
pakantrumų ir oner- 

« •■įitjd. Nuxtited A Iron 
yra garantuota suteik 
t i užganėdinimą arba 
grąžinami pinigai.

Pas visus gerus ap« 
tjekorius .

W

Kojų Specialistas 
Išegzaminavimas dykai.

Kam Jums turėti skaudamas kojas, 
kuomet aš garantudju tikrą smagu
mą, —. moksliškai gydau užtrinas, 
vištakius, įaugusius nagus, surem
bėjimu* ir silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER, 
35 South Dearborn St.

Tel. Central C53 Room 315

IIIIlUlUlILHIIIIIIUilIlUlUlllllllllllilUiUIIINniMIUlilltO

EXTRA1IU1 JUAAMO

o A "i....i'i I AI Tw Jms

M J Z1L B B (Ei,-Z • Didžiausias ristikas pa-

EXTRA

' ■ Draugystes Sūnų Lietuvos, 
KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV. 27 D., 1919 M.

FRANKO DALKO SVETAINĖJE,
3301 So. Morgan St., kertė 33 St.

Svetainė atsidarys 2 v. po pietų, o balius prasidės 3čią vai. po pietų 
įnžanga 25 centai.

Kviečia visus senus ir jaunus, didžius ir mažus, nes bus labai, 
gardžių užkandžių ir gėrimų, boto bus ir kandžių. Puiki muzika, 
į{ros lietuviškus, šokius. Kviečia visus KOMITETAS.

PASARGA: — Kurie atsilankys ant viršui minėto baliaus, tie 
bus priimami i Draugystę iki 35 metų dykai. Todėl kas norės, 
pristoti j Draugystę', meldžiam atsišaukti Baliaus Dienoj prie Ko
miteto. ,

šaulyje imsis
Padėkavonės Dienoj 

LAPKRIČIO 27 D., 1919 
Lygiai 8 vai. vak.

Lauterbacho svetainėj,
12 ir 48 Ct., Cicero, UI.

Su juo dar keturi ristikai. Atei
kite pamatyti, Jonus yra Jietuvys 
championas, kuris turi paliudijimą 
iš armijos. Jis nori kad norintis 
su juo ristis atsišauktų pas jo ma- 
nadžeri G. W. Mills. Telefonas 
Hayinarket 1292.

Dr. W. Ytiszkiewicz
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

VALANDOS: •
Nuo 9 iki 10 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.
DR. W. YUSZK1EWICZ 
1407 Milvvaukee Avenue, 

ChicaRO. Iii.

> Graži Komedija “Piršlybos
m Y7«»X>«A, Ir Z\zv i 1 11 • lzxž< ■ M t ir> I z\ <1 t»»

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 30, 1919 M.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PLACE

Pradžia (i vai. vakare.

— Bengiama —

LIETUVIŲ MOTERŲ PROG. 58tos KUOPOS
Ant Town of Lake

Viršininėlą komedijų los gabiausios ypatus; užtad užganėdijiinasvyra už
tikrintas. Komedija ppti per save yra labai juokinga ir pamokinanti, — la
biausia tiems, kurie neužilgio žada vesti, čionai pamatysite tų, kas tik prieš 
vedimų yra reikalinga. Po perstatymui bus Šokiai. Kviečia KOMITETAS.

akarą su Šokiais
— Rengiu —<

ROSELANDO LIETUVIŲ DARBININKŲ KORPO
RACIJOS BENDROVE .

Nedėlioję, Lapkričio 30, 1919
I

K. OF P. SVETAINĖJ
11037 Michiiran Avė., Roseland, III.

Pradžia 6:36 vai. vak.’ Įnžanga 35c ir 50c

Scenoje statoma

ABEJOTINA YPATA
Vieno veiksnio juokai

■<*n imu nanio nį iigriM**—i*..................... ....

Gerbiamieji: — Roselando ir apielinkčs lietuviai nutarė Įsigyti nuosavą 
Svetainę. Apie reikalingumų .darbininkams turėti nuosavų svetainę, negali būti 
nei pas vienų abejonės. Ji būtinai reikalinga. Tam tikslui ir rengiamas Sis 
vakaras. Todėl, gerbiamieji ir gerbiamos, atsilankykite! o tuomi paremsite 
naudingų darbų Duetų solo ir kvartetų išpildys sesers Grnšiutčs, A. Ku- 
Činskiute j r G. Žilvičiutė. Orkestrą Grušo. Kviečia KOMITETAS.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Sereda, Lapkričio 26, 1919 NAUJIENOS, CKlcagO., IĮ!.. 1 ' ' S

Ia r tamsta gavai
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
ško, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus "galima 
siųsti Lietuvon Ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė

Lietuvių pasportų 
reikalais. *

120 TREMONT STREET 
ROOM 618 E 

BOSTON, :: MASS.

Paskutinių dviejų mėnesiui 
laiku į Lietuvių Biurą labai 
daug žmonių kreipiasi paspor- 
tų reikalais. Biuro vedėjas krei 
pės į įvairius lietuvių veikėjus 
tą dalyką padėti išrišti, bet pa
sirodė viskas veltui. Tuomet 
kreiptasi į Suvienytų Valstijų 
Valstybės Departmentą, paklau 
siutu, kaip lietuviai, neturintie
ji Amerikos pilietybės popierų, 
galėtų gauti leidimą išvažiuoti iš 
Amerikos. Iš valst. departamen

Bell System

Telefoninio patarnavimo trukumai, kurie buvo la
bai apčiuopiami per ligą laiką, paeina nuo ne
paprastų sąlygų esančių visur išdirbystės, pre
kių ir naminiame pasaulyj.

Karė atėmė vyrus ir moteris nuo jų priprastų pa
reigų kur jie atlikdavo gerą darbą, ir išblaškė 
juos j visas puses prie naujų uždavinių ir daž
nai neprityrę žmonės užėmė jų vietas.

įvairios pramonės pamažu gamyi atgal savo pir- 
mesniuosius ištesančius darbininkus, bet tarnys
tės ūpas dar nėra pilnai sugrįžęs; kad jis sugrįš 
į trumpą laikų, tai tikras dalykas.

Telefoninis 
blogesnis 
vagų.

patarnavimas gal nėra gerosios ar 
už paprastų biznio ir naminių reikalų ,

Telefono vedėjai visomis jėgomis stengiasi pasta
tyti savo patarnavimą atgal ant senosios spar
tumo ir akuratumo normos. Nebus niekas pa
likta nepadaryta šitos pageidaujamos išdavos 
pasiekimui.

to gauta Šitoks atsakymas:
“Del išvažiavimo lietuvių 

iš Suvienytų VaLMijų į Lie
tuvą, Departmentas padarė se 
kaulį nusprendimą:

“Kiekvienas lietuvių kil
mės asmuo, kuris neturi Ame 
yikos pilietybės popierų, turi 
gauti paspotlą nuo Busi jos 
diplomines atstovybės, arba 
konsulio valdininkų Suvieny
tose Valstijose, tečiau, jei jis 
negali gauti rusiško pasportų 
jis gali paduoti afidavitą, pai 
žyniint Mietą ir dieaią savo 
gimimo, vietą ir dieną savo 
tėvo gimimo, dieną, kuomet 
jis atkeliavo į šią šalį, savo 
gyveninio šioje šalyje, savo 
adrdsą Amerikoje, savo už
sieni imą, vardus, vietas ir 
dienas gimimo savo moters 
ir nepilnamečių vaikų, kurie 
eina sykiu su juo, trumpą pa 
reiškimą savo kelionės prie
žasčių ir pareiškimą, kad jis 
negali gauti rusiško pasporto. 
Prie to afidavito reikia pri
dėti fotografiją aplikanto ir 
kiekvieno nario aplikanto šei
mynos kurie su juo sykiu ke
liaus. Grupos fotografija, ku 
rioje ypatiškumai kiekvieno 
asmens yra aiškus, labiau pa
geidaujama, neg atskiros fo-. 
tografijos.
Aplikanto asmens aprašymas 
turi būti pridėtas prie to afi
davito, kuris potam turi būti 
įteiktas artimiausiam šio De- 
partmeinto agentui, (papra
stai imigracijos inspekto
riui), kuriam formate aplir 
kacija turi būti induota, kad 
gavus leidimą išvažiuoti iš

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

bus reikalinga kiekvienam 
aplikantui gauti liudijimą, 
kad jis yra išpildęs taksų nuo 
jeigu Įstatinių reikalavimus. 
Tok j liudijimą rejikia gauti 
iš “Internal revenue” kolek
torių to distrikto, kuriame ap

likantas gyvena.
Įvairus laiškai ir paklausi

mai tuo reikalu turi būti ad
resuojami taip: - Department

> of State, Foreign Penuits 
Office, Division of Passpont 
Gontrol.”

Pasirasęs: Edhvin S. Puller, 
Chief, Foreign Permits Office, 
Division of Passport Control.
Besiteiraujant pasirodė, kad 

Rusijos konsuliai atsisako iš
duoti lietuviams pasportus. Tai 
gi ir lieka tik afidavito išpildy
mas.

Čia reikia aiškiai suprasti, 
kad toks pasportas nėra leng
va gauti; reikia nemaža keblu
mų pereiti. Su gavimu paspor
to vargas dar neužsibaigia. Bei 
kia dar jį vizuoti. Besiteirau
jant pąs įvairius konsulius, pa
sirodo, kad jie nėra linkę jų vi
zuoti tol, kol lietuvių atstovas 
pirmiau jo neužvizuos. Girdėt, 
kad Lietuvių Tarybos Ekzelyi- 
tyvis Komitetas Washinglone 
tuo rūpinas.

Mes pa tartume lietuviams 
laukti, kol dalykai pilnai paaiš
kės ir jokiu bildu nevažiuoti iš 
namų tefl, kol tikrai neturėsi 
pasporto, laivakortės ir paliudi
jimo nuo taksų savo rankoje. 
Namie esant ir pragyvenimas 
daug pigesnis ir, nereikia tiek 
daug vargo privargti, kaip nu
važiavus į pamarių miestą, ka
me šiais laikais net nei kamba
rio pagyventi nėra kur gauti. 
Boto ir atsižvelgiant į daugy
bes kitų dalykų, kiekvienas lie
tuvis turi turėti omenyje, kad 
jei negali savo mieste, arba ar
timame didesniame mieste gau
ti išvažiavimjui reikalingų da
lykų, leidimų, tai Ncw Yorke, 
Bostone, San Francisco Phila- 
delphijojc ar kur kitur bus daug 
sunkiau tai gauti.

— Pr. Šivickls.
Valdžios Informacijos Biuro 

Lietuvių Skyriaus vedėjas, 124 
E. 28th Street, ,New York City.

, 1 w«.

adekavones
Visi būna linksmus, taigi, ir musų krau

tuvėj neprastas išpardavimas visokios pu
šies žieminių aprėdalų, labiausiai overkotų 
ir žieminių siutų, nes mes turim partrau
kę didelį skaitlių naujų overkotų ir žiemi
nių siutų. Naujausi audimai ir pasiūti po 
naujausa mada, labai gražiai pritinka kiek 
vienam, jaunam ir senesniam. Taigi, ku
rie norite gauti šiltą žieminį siutą arixi over 
kotą ir naujos mados, atsilankykite į mu

sų krautuvę Padėkavonės Dienoj, o pama

tysite, kad musų krautuvėj randasi visoki 

aprėdalai, nauji ir geresni ir daug pigesni 

negu kitose krautuvėse. Mes priimame ir Li 
berty Bonsus pilna verte.

PAUL P. PILKIS
729 West 18th Street 

Chicago, Illinois
Copyright 1918 Hart Schaffncr & Man

Ką rašo Ekzekutyvis 
Komitetas.

Lietuvių Ekzelęiįtyvis Komi
tetas Wasliingtone. skelbia kle
rikalu ir tautininkų spaudoj 
(jis tik tų dviejų partijų laik 
rąščius ir teinformuo/ja), ka< 
jis gavęs iš Kauno kablegrami 
nuo Lietuvos užsienio relkah 
mjništerio Valdemaro, kurio 
jis pranešęs, kad Lietuvos at 
stovas Amerikon esąs jau ski 
riamas, o tuo tarpu prašąs Ek 
zekutyvį Komitetą tarpininkai 
ti tarp Lietuvos ir Amerikos va 
džių.

Pasportų reikalais.
Pasportų dalykais Ekzekuty 

vis Komitetas duoda šitokių pi 
aiškinimų:

Kiekvienas, keliaująs Lietu 
von, nežiūrint kurios valstybei 
pasportą turėtų, turi turėt Lie
tuvos atstovybės vizą, nes be jc 
nebus Lietuvon įleidžiami.

Norintieji keliauti Lietuvon 
turi pasirūpinti, kad jų paspor- 
tuose butjų pažymėta, jogei jie 
važiuoja ne kurin kitan kraštan 
bet Lietuvon. Visi pastoriai 
neturintįs pažymėjimo, jogei jie 
išduoti važiuot į Lietuvą, ne
bus Lietuvos atstovybės vizuo
ti.

Norintįs pasportus vizuoti, 
|turi išpildyti tam tikras aplika
cijas, gaunamas Ekžekutyvio 
Komiteto raštinėj, 703—15tli 
Street, N. W. Washington, D.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu 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, Neryątona, 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 rėžimasmatizmas pranyko diegliai nebebade po krutinę. Vidurių rėži 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radejistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Pasporto vizavimas mokąs 
vieną dolerį.

Visi aplikantai, prašantįs pas 
pertus vizuoti, turį kartu pri
siųsti liudijimus nuo Tautos 
Fondo (sic!), arba nuo Nepri- 
jgulmy’bels Fondo (šia!) Vieti
nio skyriaus.

Lietuvos atstovybes vizuoti 
paspbrtai tinka kaip Lietuvon 
įvažiuoti, taip ir išvažiuot iš 
Lietuvos. Jeigu gi kas norėtų 
tik pervažiuot per Lietuvą į Bu 
siją ar Lenkiją, tai turėsiąs gau 
■ti iš Lietuvos užsienio ministe
rijos pasportų skyriaus ir gene- 
ralio štabo leidimą.

Skaitykite ir Platinkite
« XT A TT T T IT ¥ A G »

Išsiųsta daug aukso ir sidabro.
Per pirmus devynis mėnesius 1919 m. iš Suv. Valstijų išsiųsta už $225,921,000.00 

aukso. Tai yra antrą-tiek, negu išsiųsdavo per 12 mėnesių prieš karę. $59,000- 
000.00 aukso išsiųsta Pietinėn Amerikon, o $116,000,000.00 Azijon. Per Inos pa
čius devynis mėnesius išsiųsta Indijon sidabro už $109,000,000.00.

Sidabro stoka — Kainos kila.
Anglijos valdžia uždraudė išsiųsti sidabrą į svetimas šalis, nes Londone la

bai trūksta sidabro. Mexjka taipgi draudžia siųsti' į kitas šalis daugiau kaip 50% 
iškasamo sidabro. Mexikoj tokia stoka sidabro, kad pirkliai neturi smulkiųjų pi
nigų išmainymui.

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinigai. Šimtai tūkstančių šįdabr|nįų pini
gų tapo sulieta ir parduota. Pati valdžia moka po 140 frankų už 100 sidabrinių 
frankų.

Cninija kasdien perka sidabrą ir moka po $1.40 už unciją! Londone sidab
ras kainuc/ja apie $1.55 uncija, o kitur dar brangiau.

Sidabro kompanijos gauna didelius pelnus.
Visos sidabro kasyklų kompanijos gauna stebėtinai didelius pelnus. Viena 

iš jų jau išmokėjo šėrininkams 263%.
Colorado Consolidated Minės & Power kompanijos sidabro ir aukso kasyk

los yra pripažintos garsiausių Suv. Valst. geologų ir mineralogų — didžiausiomis 
pietvakarinėje dalyj Colorados. Viename Sunshine kalne yra matoma ir atkasta 

z s u virš trįs milijonai (3,000,0(10) tonų aukso ir sidabro rudies. Kituose trijuose 
kalnuose yra taipgi daugybė milijonų tonų rudies.

Col. Cons. M. & P. Co. turi vieną iš geriausių rudies perdirbimo fabriką, 
įrengtą naujausiomis, moderniškomis mašinomis. Budis bus perdirbama sulig 
naujausio išradimo *Flotation”. Fabriko vertė apskaitoma $500,000.00.

Kompanija turi naujausią vandens-elektros fabriką, gaminimui elektros. Tas 
fabrikas ir jo įtaisymai kainuoja apie $250,000.00. Beto, kompanijai priklauso 
visa žemė miesto SHERMAN, lentų piovykla ir apie 5,000 akrų žemės: miškų 
ir ganyklų.

Visos propertės yra pilnai užmokėtos — be skolų.
šėrininkai gauna Pirmą Mortgečių.

Kompanija išduoda investoriams Preferrcd šėrus, kurie yra Pirmas Mor- 
gcČius ant viso kompanijos turto, ir investuoti pinigai pilnai gvarantuojami. Morgc- 
čio jėrai neša nuo pirmos dienos 7% pelno. O Comnion šėrai neš didesnius dividen
dus pelnus.

Iki Gruodžio-Dcc. 1 d. galite pirkti du Seru —- Preferrcd ir Common kartu — 
už $15.00, o nuo Gruodžio 1 d. šėrų kaina bus jau $20.00 už abu. Investuokite šim
tus, o gausite tūkstančius. ... ,

Siuskite orderius Express Money Orderiu arba bankos drattu.
PEOPLES INVESTMENT COMPANY,

220 So. State St. Room. 1422 Chicago.
Ofisas bus atdaras Padėkavončs Dieni), taipgi nedėliomis nuo 11 iki 5 imi piety.

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
Mašinėlių laiškams (tinkuoti Ir ofiso darbams yra 

naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
Šliubinius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame, visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas: DROVER 7309

NUO 1-MOS RUGSeJO

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

8514-16 W. 12th ST
Arti St. Louio At6. 

CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
and Dury, Lentų, Rėmy ir Stogams Popierų.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

už

išveš Bondsus
$50, 8100, 8500, ir 81,000.

BANKAS
1341 Milwaukce 'Avė., 
atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

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

Dr, Charles Segal
Persikėlė j savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tel. Drexel 2880.

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai;

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

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

Luoinons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augusiinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau tr pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South Halsted Street

1)
2)
3)
4)
5)

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 PREKfiS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėmė 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,
Dept 85, Milwaukee>

D R. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akią 
Specialistas

Ar esi nervuotas, skauda galvą, 
kreivos akis, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
strytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenku akinius. Ypatin
ga domą atkreipiame į vaikus einant, 
čius j mokyklą.

Valandos: nuo 12 iki 8 v. v. Neda
lioj nuo 10 iki 1 vai.

Ofisas: 1553 West 47 StM kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

WisA

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Ave^ Roseland. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
• .........

lilblblMh. A;.
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Editor P. Grigaiti!

1789 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tebphone Canal 1506

66.00
8.50
1.85

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje paltu:

Metams ..................................
Pusei metu ........................
Trims m ta esi ams .............
Dviem menesiams ............
Vienam menesiui ..............

Chicagoje — per nešiotojus j 
Viena kopija ..................
Savaitei ............ ....................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

02
12
50

65.00
3.00
1.65
1J25
J5

17.00 
4.00 
2 00

Delei pasportų 
ženklinimo.

dabar randa- 
paaiškinimų.

“Egzekutyvio

Dvi savaitės atgal “Nau
jienos” išspausdino p. Vini- 
ko pranešimą apie popieras, 
kokias turi įsigyti žmonės, 
norintis važiuoti į Lietuvą.

Tenai buvo paaiškinta, 
kad šios šalies piliečiai, va
žiuojantis į Lietuvą, privalo 
gauti valdžios pasportą, o 
nepilieciai — leidimus išva
žiuoti. Prie to paaiškinimo 
dar buvo pridurta, kad pas- 
portai ir leidimai išvažiuoti 
turi būt paženklinti (vizuo
ti) pas visų tų šalių konsu- 
lius, per kurias ketinama ke 
liauti, ir “Lietuvių Egzeku
tyviam Komitete“ Washing- 
tone.

Mes tuomet % pastatėme 
klausimą to pranešimo au
toriui, kuo remdamasis jisai 
reikalauja, kad dokumentai 
žmonių, keliaujančių Lietu
von, butų siunčiami “Egze
kutyviam Komitetui” dėl 
vizavimo.

“Tėvynėje” 
md platesnių 
Vadinamojo 
Komiteto” pirmininkas, p.z 
Vinikasy ir raštininkas, p. 
Bielskis, paskelbia telegra
mą, gautą nuo p. Voldema
ro, Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerio, ji skamba 
sekamai:

Atstovas Amerikon ne
trukus skiriamas. Iki jam 
nuvyksiant ir toliaus Eg- 
zekutyvis Komitetas pra
šomas tarpininkauti tarp 
Lietuvos ir Amerikos val
džių.
Šita telegrama ’į>p. Vini- 

kas ir Bielskis, matoma, no
ri atsakyti į “Naujienų” 
klausimą ir parodyti, kad 
“Egzekutyvis komitetas” 
ištiesų turi galios vizuoti 
(ženklinti) dokumentus 
žmonių, keliaujančių Lietu
von.

Bet parodę publikai savo 
“įgaliojimą,” juodu paskel
bia dar ve ką:

Kiekvienas keliaujantis 
Lietuvon, nepaisant ko
kios valstybės pasportą 
jisai arba jinai turėtų, 
privalo turėti Lietuvos 
Atstovybės vizą, be ku
rios nebus Lietuvon įleid- 
džiamas (Musų pabrauk
ta. “N.” Red.).
O “Lietuvos Atstovybe” 

minėtieji ponai vadina save

— “Egzekutyvį Komitetą.” 
Išeina tad, jogei tas ko- 

1 mitetas ne tiktai pasiėmė 
galią ženklinti keliaujan
čiųjų Lietuvon dokumentus, 
o ir spręsti, kas bus įleidžia
mas Lietuvon, o kas ne.

Tai yra perdidelis tų po
nų pasistatymas.

Vienas dalykas, tai “Eg- 
zekutyvia ,Komitetas” nėra 
jokia lafetuvosl Atstovybė. 
Svetimos šalies atstovybė 
Amerikoje gali būti tiktai 
Amerikos valdžios pripa
žintoji tos šalies atstovybė. 
Bet Amerikos valdžia nie
kuomet nepripažino “Egze
kutyvio Komiteto” Lietuvos 
atstovybe. Tas komitetas 
yra valdžios akyse grynai 
privatinė įstaiga (todėl ji 
neturi teisės ir pasportus 
duoti lietuviams).

Antras dalykas, Lietuvos 
valdžia niekuomet nedavė 
teisės “Egzekutyviam Ko
mitetui” atstovauti Lietuvą 
Amerikoje. Voldemaro te
legramoje prašoma tiktai 
tarpininkauti susinėsimuose 
tarpe Lietuvos valdžios ir 
Amerikos valdžios» bet tar
pininkas tai nėra atstovas.

Pagalios, minėtoje tele
gramoje nėra nė užsiminta 
apie tai, kad Lietuvon bus 
įleidžiami tiktai tie žmonės, 
ant kurių dokumentų bus 
uždėta “Egzekutyvio Komi
teto” (ar kokios kitos įstai
gos) štempelis. Tie “Lietu
vos atstovais” ‘ pasivadinu
sieji žmonės Washingtone, 
pasirodo, savinasi teisę, 

kurios jiems niekas nėra 
davęs. Tai yra gryna uzur- 
pacija.

Bet to dar negana. Minė
tieji asmens rašo “Tėvy
nėje:”

Visi aplikantai, prašan
tis pasportus vizuoti, turi 
kartu prisiųsti paliudy
mus nuo Neprig. 
arba nuo Tautos 
vietinio skyriaus 
bos.
Neprigulmybės Fondas y- 

ra tautininkų partijos įstai
ga, o Tautos Fondas, yra 
klerikalų partijos įstaiga.

Reiškia, tuodu vyrukai 
Washingtone sako, kad Lie
tuvon galės važiuoti tiktai 
žmonės, kurių dokumentus 
juodu paženklins pagal pa
liudymą tautininkų arba 
klerikalų partijos! Tai yra 
impertinępciia, daugiaus 
nieko.

Argi tuodu vyrukai įsi
vaizdina, jogei Amerikos lie 
tuviai yra tokie mulkiai, 
kad jie duosis šitaip iš savęs 
tyčioties? Niekur pasauly
je nėra, kad tai arba kitai 
partijai butų pavesta kon
trolė |ant įvažiavimo xį jko- 
kią-nors šalį.

Butų geriaus, kad juodu 
žiūrėtų savo “džiabo”, o ne 

mėgintų lošti : Lietuvos 
“aniolų sargų” rolę.

Fondo 
Fondo 
valdy-

Priešų 
komplimentai.

Vadinamųjų komunistų 
spauda rašo ir rašo apie tai, 
kad tautininkai giria Gri
gaitį, darydama iš to “išve
dimą”, kad Grigaitis pavir
tęs “buržujum;” nes, girdi, 
jeigu jisai butų geras socia
listas, tai tautininkai ne gir? 
tų, jį, o niekintų .

Delei šitų pasakų mes tu 
rime kaiką priminti komu
nistams. Ar jie jau užmir 
šo, kad tie patįs tautininkai 
trejetas metų atgal gyrė V. 
Kapsuką, kuomet jisai, at 
vykęs Amerikon ėmė čionai 
skelbti “kairųjj ' socializ
mą”? “Vienybė Lietuvnin

kų” tuomet sakė, kad Kap
sukas esąs daug “tikresnis” 
socialistas, negu Grigaitis.

Ar komunistai ' užmiršo, 
kad dvejetas metų atgal 
klerikalų “Darbininkas” 
garbino “tikruosius revoliu
cionierius” iš LSS. centro ir 
iš “Kovos” redakcijos už 
tai, kad jie agitavo prieš 
Lietuvių Darbininkiį Tary
bą? 0 “Naujienų” redakto
rių ir jo vienminčius tasai 
klerikalų laikraštis vadino 
“buržuaziniais socialistais” 

(lygiai taip, kaip šiande va
dina juos komunistai).

Ar komunistai užmiršo, 
kad mažaus kaip meta lai
ko atgal chicagiškė “Lietu
va” garbino Stilsono frakci
ją LSS-je, vadindama ją 
tikraisiais socialistais” ir 
niekino “grigaitinius” socia
listus? K

Kodel-gi tuomet tie* ele
mentai, šiandie apsikrikšti
jusieji “komunistais,” neda
rė tokio pat išvedimo iš 
tautininkų (ir klerikalų) 
komplimentų?

Jeigu buržuazijos kompli
mentai yra blogas paliudiji
mas revoliucionieriui, tai tie 
rėksniai, kurie šiandie vadi 
na save komunistais, butų 
turėję senai išsižadėti ir sa
vo frakcijos. Bet jie tokio 
išvedimo nedarė ir nedaro, 
kuomet buržuazijos komp- 
imentai paliečia juos.

Jie net neatkreipia domos 
; tą visiems žinomą dalyką, 
<ad tarpe uoliausiųjų Rusi
jos bolševikų užtarėjų šioje 
šalyje nesenai buvo nabaš- 
ninko Roosevelto sėbras, pul 
kininkas Robins, ir reakcio- 
nierio Root’o sėbras, pulki
ninkas Thompson, ir kad 
bolševikus giria šie buržua
ziniai žurnalai: “New Re- 
public”, “Public”, “Nation” 
ir “Dial”. •

Jeigu buržuazijos konų> 
limentai reiškia pasmerki
mą revoliucionieriams, tai 
kodėl komunistai nepasmer
kia bolševikų, kurie buržu
azijos tarpe turi karščiau
sių garbintojų?

Mes žiūrime į buržuazi
jos komplimentus taip, 
kaip kitąsyk žiūrėdavo Au
gustas Bebelis. Jisai kartą 
išsitarė taip: “Jeigu ant ry
tojaus po to, kaip aš laikiau 
kalbą reichstage, buržuazi
nė spauda giria mane, tai 
aš galvoju, ar nepasakiau 
kokios kvailystės.”

Gyrimas iš buržuazijos 
pusės dar nereiškia > blogo 
paliudijimo socialistui, o tik 
tai verčia jį būt kritišku su
lig savęs.

Buržuazija ne už viską gi
ria socialistus, kas yra blo
ga, ir ne už viską peikia 
juos, kas yra gera. Pats Be
belis, dar begyvendamas, su 
silaukė didžiausių kompli
mentų iš buržuazijos; vie
nok tiktai asilas galėtų paša 
koti, kad jisai buvęs buržu
azijos tarnas.

Apvertinimui socialisto 
darbų; socialistai turi savo 
saiką; jiems nereikia vado- 
vauties buržuazijos protu— 
nei tada, kada ji rodo prie
lankumą jiems, nei tada, 
kada ji niekina juos. Socia
listai, pav. niekuomet nesi
duoda suklaidinti tuo faktu, 
kad buržuazija, lygindama 
socialistus su anarchistais, 
pirmuosius visuomet pripa
žindavo “geresniais”: to ne
veizint, socialistai skaitė ir 
tebeskaito anarchizmą bur
žuazine idėja.

Taip-pat socialistai mano 
ir apie naujosios mados “ko
munistus”. Nors buržuazi
ja labai smerkia juos, bet 
socialistams yra aišku, kad

NAUJIENOS, Chicngo ijl.

tie “komunistai” yra ligi au
sų paskendę buržuazinėse 
idėjose ir prietaruose. Jie 
vra piktesni socialistų prie
šai, negu vidutiniškas bur
žujus, kadangi jie atstovau
ją smunkančius ž^myn, at
silikusius nuo ekonominio 
progreso buržuazijos sluog- 
snius.

Komunistų neapykanta 
prieš socialistus todėl yra ge 
riausis komplimentas socia
listams.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True trnnslation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 26, 1919 
as ręąuired by the net of Oct. 6,1917 

MEKSIKA. \
Mezico City.—[Kuriasi komu 

n te tų Partijos skyrius Coahui- 
lojj. Meksikos komunistų par
tiją įkūrė savo skyrių Coahui- 
loj. Tą skyrių vadovaus A. P. 
Araujo.

Arini j o yra Meksikos revo
liucionierius, kuris laike Diazo 
režimo pabėgo į Jungtines Val
stijas ir gyveno čia ir Kanadoj 
apie penkiolikę metų. Susibū
ręs su kitais “Meksikos radika
lais jis redagavo “Rcgenara- 
cion,” kuris išpradžių ėjo San 
Antonio, o paskui St. Louise. 
Kontrabandos keliu laikraštį 
jis gabendavo Meksikon. Laik
raštyj buvo vedama agitacija 
už sukilimą prieš Diazo valdžią 
ir kūrimą Meksikoj socialisti
nės valdžios. Delei tos agitaci
jos jam teko sėdėti du metu su 
viršum Ft. Leaven,worth’o ka
lėjime. Sėdint kalėjime, jį tan 
kiai lankydavo Eugepe V. Deb- 
sas, Fred D. Warren ir kiti so- 

jcialistų vadai, kurie dėjo visas 
'pastangas, kad paliuosavus 
Araujo ir kitus Meksikos revo
liucionierius.

RUSIJA.
Petrogradas.— [Klasių skirtu 

mas]. Bėgiu daugelio mėnesių 
Rusijos bendruomenė buvo skir 
stoma į naudotojų klasę ir dar 
blffinkifkTdšęr “ 'iiTTg "to paškir 
stymo buvo dalinama ir mai
sto porcijos. Tečiaus pirma ta 
sistema buvo palikta komitetų 
nuožiūrai. Gi dabar ji turės na 
čiohalį pobudpW-

Sulig naujo patvarkymo, visi 
gyventojai liko padalinti į du 
skyrius—miestiečius ir kaimie
čius.

Miestelėnai skirs lotina į tris 
kategorijas: prie pirmosios pri* 
klauso visi darbininkai dirban
tys fizišką darbą; prie antrosios 
-klerkai, įvairios rųšies valdiniu 
kai, amatninkai, kurie nenau
doja kitų, nepilnametis jauni-

nėščios moters, sužeistieji karei 
viai ir jų šeimynos; prie trečio
sios—buvusieji kapitalistai, dva 
sininkai ir žmonės, kurie neturi 
pastovaus užsiėmimo.

Kaimo gyventojai skirstoma 
sekamai: prie pirmos kategori

jom priskaitoma samdininkai; 
prie antros—mažažemiai ūki
ninkai.

FRANCIJA.
Paryžius. — [Protestuojamą 

prieš blokadą]. Sekdami Ana- 
tole Franee’o, paskelbusio ra
šytojo, protestą-*—70 žymiausių 
Francijos mokslininkų ir rašy
tojų išleido memorialą, kuriame 
jie vadina Rusijos blokadą “kri
minaliu, nepateisinamu ir dižiau 
siu prasižengimu.” Savo me
morialą jie baigia šiais žo
džiais: “Mes (griežčiausia pro
testuojame prieš tą nežmoniš
ką blokadą, kuri priešinasi kaip 
žmogaus sąžinei, taip lyginai ii' 
musų šalies tradicijoms.”

Prie viso' to. Romam Rolland, 
garsus rašytojas, sako “L’ Hu- 
manite”: “Pasirodo, kad pašau 
liuę karę vedė plutokratine vi
durinė klasė prieš, iš vienos pu
sės, paskutines monarchinio re
žimo pastangas valdyti pasau
lį, ir iš kitos puses, prieš bun
dančius žmones, kurie reikalai! 
ja sau teisių.”

Paryžius.—[Sadoulo byla pri 
vėrtė valdžią prisipažinti, kad

ji kariaujanti su Sovietų respub 
lika], Sąryšyj su Kapitono Jac- 
ques Sadoulo byla valdžia, ant 
galo, oficialiai prisipažino, kad 
ji kariaujanti prieš Rusiją. Ka
linis teismas teisė Sadlouil už 
tai, kad jis prisidėjęs prie bol
ševikų, priešininkų. Savo kal
tinimo akte valdžios prokuro
ras pareiškė:

“Nors mes diplomatiniai ir 
neskelbėme Sovietų Rusijai ka 
rėš, tečiaus musų kareiviai ko
vėsi su raudonąja armija. Ode
sos nuotakiai patvirtina mano 
mintį.”

Reikia pasakyti, kad Sadoul 
randasi Rusijoj ir, supranta
ma, teisme nedalyvavo. Socia
listai pastatė jo kandidatūrą 
nuo Paryžiaus į Atstovų Butą.

Paryžius.—[Darbininkai gi
na savo teises]. Darbininkai 
ėmė burties j “Ligue Popu- 
laire,” kurion įeina socialistai ir 
sindikalistai. Tps lygos pagcl- 
ba jie dabar apsaugoja savo su
sirinkimus nuo įvairios rųšies 
juodašimčių, kurie ardydavo jų

Lygos nariai sudaro sargybą, 
kuri rūpinasi palaikyti susirin
kimuose tvarką.

Atžagareivių spauda kaltina 
lygą sabotažo naudojime. Esą 
Kapitonui Andre Tardieu, nau
jam blokados ministeriui, lygos 
nariai nedavę kalbėti. Jie be* 
paliovos šaukę: “Te gyvuoja 
Leninas”. Gi Bcllivelle’o susi
rinkime, kurį vedė Maurice 
Barres, akademijos narys, gir
dėjosi šauksmai: “Tegyvuoja 
Vokietija 1”

Generales Darbo Konfedera
cijos skyrius Paryžiuj nutarė 
“vesti smarkią agitaciją, kad 
Išgelbėjus Rusijos revoliuciją ir 
paliuosavus politinius prasikal
tėlius.”

S’ •

mar
ėmė 
Sei-
tarp

AIRIJA.
Cork.—[Anglijos kareiviai

puola civilius gyventojus], An
glijos kareivių regimentas, 
šuodamas Corko gatvėmis, 
šaukti: “Velniop Airijos 
mą!” Ištiko susirėmimas 
kareivių ir civilių gyventojų.

Visas regimentąs puolė muš
ti beg’inUlius žmones. Krautu
vės ir šiaip namai gerokai nu
kentėjo.

Kai-kuriosc vietose įniršusi 
žmonių minia įveikė kareivius, 
bet užtat tose vietose, kur ne
didelės žmonių grupės buvo ižo 
liuotos, kareiviai elgėsi, kaip 
tikri kazokai.

laivai,
ITALIJA.

Rymas.—{Sulaikyta 
kad davus progos jūreiviams 
balsuoti]. Kapitonas Giulietvi, 
Jūreivių Federacijos sekreto
rius, išleido patvarkymą, kad 
laike balsavimų laivai pasilik
tų prieplaukose. Tuo budu jū
reiviai turėjo progos balsuoti.

Tarp sulaikytų laivų buvo 
“America” ir Pesaro1/’ Pasa- 
žieriai, ypač “žymus” anierikie 
čiai, reiškė savo nepasitenki

nimą. Mat jie norėjo kuogrei- 
čiausia vykti namo svarbiais biz 
nio reikalais.

Skaitytoju Balsai
;j [įjį išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

Kas tai yra “buržujai”?

Musų komunistai savo laik
raščiuose ir prakalbose tvirtina, 
kad socialistų laikraščių redak
toriai, socialistų kalbėtojai ir 

apskritai visi socialistai esą 
“buržujai.”

Tai tau! Ligi šiol aš ma
udau, kad “buržujus” yra tas 
žmogus, kuris nedirba naudin
go darbo ir gyvena iŠ kitų žmo 
nių prakaito. Maža to. “Bur
žujus” -deda visas pastangas, 
kad įnešus darbininkų tarpan 
suirutės. Kuomet darbininkai 
pešasi tarp savęs, tąsyk jiems 
nėra laiko kovoti su tikraisiais 
priešais. Tuo atžvilgiu komu
nistai yra artimiesni “buržu
jams,” negu socialistai. Socia
listai nori suburti daiktan visas 
darbininkų pajėgas. Jie gerai 

supranta, kad vienybėj yra ga
lybe.

Na, o kągi daro komunistai? 
Jie skleidžia visokias melagy
stes apie kitokių įsitiki minų dar 
bininkus, o ypač socialistus. Jie 
vadina socialistus “buržujais” 
jniikiausia žinodami, kad tai 
yra melas. Komunizmo apaš
talams pasisekė suklaidinti dar 
bininkų dalį. Ir tie sufanatizuo 
ti gaivalai pradėjo vesti atkak
liausią kovą su socialistais. Pa- 
sidekojant tam apsireiškimui L. 
S. S. kilo didžiausi suirute.

Komunistai tvėrės ardyti so
cialistų susirinkimus ir prakal
bas. Tūlose vietose daeita net 
ligi tot kad prieš socialistus na u 
dota kumščia. Tuo pačiu me
tu social-anarcbistų laikraščiai 
rašė šlykščiausių prasimanymų 
ir džiaugėsi, kad komunistai 
“ima viršų.”

Dabar susidėjo labai rimta 
padėtis. Pradedama persekioti 
įvairus susirinkimai. Neužilgio 
gali būti padaryta pasikėsinimų 
ir ant socialistų susirinkimų. 
Reikėtų visiems susirūpinti, kad 
atrėmus tą reakcijos antpuolį.

Bet musų komunistai vis dar 
(tebedirba savo pragaištingą 
darbą: nesiliauja kovoję su so
cialistais. Vienok ateis laikas, 
kuomet žmonės tinkamai įver
tins komunistų darbus ir su
pras, kad jie daro daugiau blė- 
dies darbininkiškam judėjimui, 
negu naudos. — XXIX.

L.S.S.Jtelkalai
L.S.S. nepaprastas 

suvažiavimas
Įvyks šią savaitę, lapkričio 

27, 28 ir 29 d.

Lietuvių Socialis-tų Sąjungos 
nepaprastas suvažiavimas įvyks 
šią savaitę, ketverge, pėtnyčioj 
ir subatoj (lapkr. 27, 28 ir 29 
dd.), Ghicagoje.

Posėdžiai bus laikomi Hull 
Housę rūmuose, Halsted St. prie 
Įjolk St., ant antrų lubi\ ir pra
sidės kaip 10 vai. ryto.

A. Liutkus, 
J. Yuknis, 
M. Jurgelionienė.

L. S. S. kuopų veikimas.
Waterbury, Conn.—L. S. S. 

34 kuopos mėnesiniame susi
rinkime lapkričio 23 d. buvo 
skaitytas laiškas nou L. S. S.- 
gos Liglaikipio Komiteto, ku
riame pranešama, kad nepapra 
stas L. S. S.-gos Suvažiavimas 
įvyks lapkričio 27, 28 ir 29 dd. 
Chifcagoje. Laiškas vienbalsiai 
priimtas. Nutarta siųsti vieną 
delegatą. Apsiėmė važiuoti de
legatu drg. A. Nainis.

Žmogue kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasfmasi pasidaro papro- | 
čiu, ir tuomet žmogus ką- I 
sosi pejučioms. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir 2 
visi kiti tą žino. *

Vyrai ir moteris kenčia | 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus j

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, | 
i įvykstančių nou pleiskanų.
| RUFFI^KS |

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo. ... , .

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. I 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
| RUFFLES, jei turite pleiskanų. . . !

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
| galime atsiust jums tiesiog, jei gausime 9110 jūsų 75 centus pačto 
i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

r, AD, RICHTER G CO., 326-330 BroAdway, New Y^rk

žemos kainos
Atsakantis tavbras 

Mandagus 
patarnavimas.

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina visiems.

Priimam Liberty Honda už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

WAVVK*J * A

Po to nutaria paduoti Suva
žiavimui keli sumanymai ir pu- 
siųs# pasveikinimą. Taap-pat 
buvo išreikšta pageidavimas, 
kad L. S. S. organu birtų paim
tos “Naujienos,” jai tai butų 
galima padaryti, nes naujo laik 
raščio leidimas šiuo tarpu la
bai mus, socialistus, apsunkintu 
ir butų daug nereikalingo mu
sų spėkų aikvojimo.

Valdyba pranešė, kad ji ren
gia prakalbas d. St. Michelso- 
nui, d. Gegužiui, draugei Pui- 
šiutei ir d. C. A. Hermanui pa
skaitą.

Draugo P. Grigaičio maršru
to rengimo komisija pranešė, 
kad maršrutas įvyks sausio m. 
1920 m.

Gulinus dar nutarta rengti 
koncertą. Rengimo komisijon 
paskirta dd. T. Matas, V. Bag- 
danavičius ir P. Miknaitis.

Nutarta surengti <lar prakal
bas d. F. J. Bagočiui.

— Dėdės Draugas.

Redakcijos Atsakymai ]
---------- \

Keletą dienų sirgau, todėl ne
galėjau atsakyti į daugelį laiš
kų, kuriuos gavau paskutiniu 
laiku—prieš ligą ir laike ligos. 
Atsakysiu, kaip tiktai sutvarky
siu užsivilkusį savo darbą.

P. Grigaitis, “Nauj.” Redak.
Stan. Grikštui, Chgo.—Tam

stos vardu adresuoto laiško 
Naujienų ofise nėra. '

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Vtda viaokitu reikalus, kaip kriminaUikuoee 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3321 S. Halsted SL 127 R. DearMni 61.

Ant trečių lubų tttVII Unlly BMf.
Tsl. Drover 1311 Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

1121 North Wester‘n Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 > . - ----•

1 .. !■.«

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Phone Yards 723
P-LĖ E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA
4515 S. WOOD ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical College.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Nelaimė ir mirtis.

lankios sartaitės atgal Joną 
Zakarevičių, gyvenusį 1300 S. 49 
Ct., patiko nelaimė •— išpuolė iš 
gatvekario. IŠ tos priežasties jis 
pradėjo nesveikuoti ir tolyn vis 
blogyn jautės. Vėliau pasidavė 
į Willard F ra neės Ligoninę, kur 
išbuvęs dvi savaites, vakar ryte, 
lapkričio 25 d. mirė, sulaukęs 
tik 36 metų amžiaus. Velionis bu 
vo laisvų pažvalgų. Prigulėjo 
prie Liet. Raudonos Rožės Paš. 
Klhibo Cicero} ir draugystėje 
“Vienybėje’* Chicago j. Paliko 
Amerikoj vienų seserį, dvi pus* 
seseri, vienų pusbrolį. Lietuvoj 
yra motina, penkios sesers ir du 
broliai. Paėjo iš šakių apskr. 
Gelgaudiškio vals. Bagdžių kai
mo. — V. S.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 d., 5 vai. ryto, su
laukęs 36 metus amžiaus. Gy
veno pn. 1300 So. 19 Ct., Cice
ro, III. Paėjo iš Lietuvos! Ša
kių apskričio, Gelgaudiškiu 
vaIŠČ., Bagdžių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Josę ir ivogerį Vincų 
Tumosus, pusbrolį,puseseres Ir 
daugiau giminių. Lietuvoj y- 
ra likus motina, 5 seseris ir 
du broliai.

Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau.

ATMINČIAI
TELESVARO GAIŽANUSKIO

Mano mylimo rolio, kuris mirė mcu 
tai atgal, lapkričio 26 <1., 1918 m., 
nuo sužeidimo dirbtuvėj.

Jis mirė vos sulaukęs 22 m. am
žiaus. Amerikoj išgyveno 5 metus. 
Paėjo iš Kauno gub. ir pavieto, Be- 
tigalos pa ra p., Norgeliškių kaimo*

Paliko tėvus, broli ir seseri Lie
tuvoj ir brolj ir seserį čia Amerikoj.

Palaidotas lapkr. -8 d., Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Ilsėkis mielas broleli šalto1] sveti
mos šąlies žemelėj, paaukavęs savo 
jaunų gyvastį delef kapitalizmo go
dumo.

Nubudusi sesuo
MICHALINA GAIŽAUSKAITĖ.

Reikalauja jauno vyro ar jaunos moters prie ofi
so darbo, kuris moka lietuvių kalbą ir gali rašyti ma
šinėlė. Pageidaujama, kad mokėtų rusų ar lenkų 
kalbą, bet nebūtinai. Atsišaukti:

RUSSIAN AMERICAN BUREAU 
160 N. Wells St., Room 205.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petrinų Ir desainų 
kirpti ir siūti vyriokus 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 tą mokyklą, nes mes mo
kinamo 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 DE8IGNING
SCHOOL

■■3103 So. Halsted St., Chicago.

NORTH SIDE_____
Atitaisymas klaidos.

Be kita vakar Naujienose bu
vo pranešta, kad LSS. 81-ma 
kuopa išrinkusi delegatais į LSS. 
suvaiavžimą A. Kalpoką ir P. 
Galskį. Nežinau kieno čia klaida. 
Bet delegatais j LSS. suvažiavi
mą nuo musų kuopos yra: dd. 
A. Karaokas ir Dr. A. Montvldaa. 
Tokia pavarde kaip A. Kalpokas, 
nario musų kuopoj visai nesiran 
da. Kai dėl d. P. Galskio tai tiesa 
kad jisai buvo išrinktas, bet vė
liau jam atsisakius jo manda
tas tapo suteiktas Dr. A. Mont- 
viciiu. — Narys.

Atžagareiviams nesiseka.
Teisimi įstatytasai mokyklų 

superintendentas Cbadsey vakar 
gavo naują smūgį. Mokyklų ta
ryba vakar, nutarusi visiškai su
siaurinti jo veikimo ribas, taip 
kad jisai negalėtų teikti jokios 
paspirties Loebo sėbrams— at
žagareiviams.

Dėlei to dabar Cbadsey’o ad
vokatai žada kreiptis į teismą. 
Kaip, girdi, taryba statanti ant 
juoko ir teismą ir patį Cbadsey.

Nušovė banditą.
Name 1220 W. 49 gatvėj poK- 

rija vakar naktį nušovė tūlą Thc- 
odore Pieeh’ą. Sako, kad tai bu
vęs banditas. Nušautasai polici
jai gerumu nepasidavęs. Ban
dant jį areštuoti vienas policis- 
tas tapo pavojingai pašautas į 
klubą. Gal pasveiks/

Negrai plėšikai užpuolė lietuvį.

Du negrai banditai užvakar 
apie 11 valandą naktį ant 31 ir 
Wenlworth gatvių užpuolė lie
tuvį verteivą, p. Klemensą Ra- 
mašauską, gyvenantį 1718 So. 
Halsted gat. Atėmė dvidešimt 
penkis dolerius. Lietuviai, bu
kite atsargus vargščknlami vė
lai naktimis. Cbieagoj dabar 
priviso daugybė /lėšikų ir ki
šenvagių.

Nauja kryžkarė prieš 
darbininkus.

Hoyne’o žygiai, matoma, pa
drąsino ir South Chicagos ka
pitalistus. Vakar ten tapo areŠ 
tuoti trįs unijų vadai ir kalti
nami kaipo kyšių ėmėjai. Tai 
da romia ne todėl, kad suradus 
sukčius, jeigu jų ten butų, bet 
kad gavus progos prisikabinti 
prie darbininkų organizacijų ir 
pakrikdyti jas. Reikia tečiaus 
tikėti, kad South Chicagos su- 
nVoksihibikai laimės tiek pat, 
kaipir jų sėbrai chicagiečifti su 
valstijos prokuroru Iloyne pry- 
šaky. 

-...... i ■
Nepamirškite debatų.

Sekamą nedėldienį, lapkričio 
30, Chicagos socialisfai rengia

Kur Reikia Kreiptis Siunčiant 
=Pinigus i Lietuvą=

Visiems gerai žinomas Bankas

savo užsieninį skyrių, kuris užsiima vientik siuntimu pinigų į 
kitas šalis kuogeriausiomis sąlygomis ir pilniausia garantija, 
kuri yra paremta ilęametirtių prityrimų ir žmonių užsitikėjimu, 
supratimu priedermių Jog pinigai bus kuogreičiausiai įteikti pa
ėmėjui. ,

Del patogumo žmonių, kurie dienomis yra užsiėmę darbu, 
mes pasiryžome ofisą laikyti atdarų panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis iki 6 tos vakare, o utarninke, ketverge ir subatoj iki 
8-tos vakaro. Darome tai, idant išvengus didelį darbo susikim
šimą musų užsieniniame skyriuje ir suteikti urnų patarnavimą 
musų klientams. Jų pačių reikale meldžiame, idant gelbėjant 
savo artimiausius gimines tėvynėje su panašiais reikalais kreip
tųsi kuogreičiausiai.

; Musų banko turtas išneša iki 13,000,000.00 ir turi sąryšius 
su visais didesniais valdiškais ir užrubežniais bankais.

NORTH WESTERN TRUST & SAVINOS BANK
JAN F. SMULSKI, Prez. • JAN FREDIS, Vice-Prez.

WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez. T. M./HELINSKI, Kasierius.

gJ. JUlAm

Kuris jųdviejų—pabludėlis?

svarbaus debatus erdviame 
Ashland Auditoriuine (įtampas 
Ashįand ir Van Btircn gatvių). 
Debatuos prof. Scott Nearing 
su adv. Clarence Darro^v’ų tęs 
ma: ‘‘Ar pravertus socializmo 
tvarką bus galima pašalinti ka
rės?” Pradžia kaip 2:45 v. po 
pietųN įžangos 25c asmeniui. 
Tik ie ty galima gaut Cook pa- 
viečio organizacijos raštinėj 
ant Matlison ir Halsted gatvių.

Miesto psichopatų ligoninės 
daktaras, Wiliiam J. Hickson, 
turi y*tin keblų džiabą. Matai 
džiovė Fry vakar nusiuntė pas 
jį ypatingą porelę—poną Šamą 
Cross’ą ir jo prisicką Susią. 
Abudu jie atėję pas džiodžę 
Fry’ą ir paprašę jo išrišti klau
simą, būtent: kuris jų yra pa- 
bludęs—Šamas ar Susia? Džio 
džė tečiaus tokio klapato neno
rėjo ir liepė tą porelę nuvest į 
psichopatų ligoninę.

ATVYKSIANTI LIETUVOS
MILITARĖ MISIJA

Gruodžio mėnesyj žadanti at
vykti Chicagon Lietuvos Milita- 
rė Misija. Kas ta militarė misija 
yra, mes nežinome. Spėjame, 
kad tai tas pats p. Swarthou,t ar, 
kaip lietuviai jį pakrikštijo*, Juo- 
dodis, ir pora kitų šit juo asme
nų, apie kuriuos kai-kas jau bu
vo lietuvių laikraščiuose minė
ta.

Pranešimai
LSS. VIII Rajonas rengia didžiau

sias prakalbas ir didžiausi koncer
tą nedėlioj, 30 d. lapkričio, 1919 
Hoerber’s svetainėje, 2131-35 Bluc 
Island Avė., tarpe 21 ir 22 gatvių. 
Pradžia lygiai 4 vai. po piet. Da- 
važiuoti lengvai galima iš visų Chi
cagos miesto dalių: Ashland Av., 21, 
22, 18 ir Bhie Island Avc. karais. 
Tai puikiausia socialistų svetainė 
Chieagoje, kurių komunistai norėjo 
pirkti. >

Tėmykit, pirmu sykiu Chieagoje, 
kalbės visiems gerai žinomi veikė
jai: d. S. Michefeonas, “Keleivio’' re- 
redakt(H-ius iš South Bostono 
ir d. C. A. Herman iš New Yor- naujienų.

<

NORTH WESTERN TRUST 
& SAVINOS BANK

ATIDARfi DIDELIUOSE NAMUOSE PRIE

1520 West DiVision ir Kampas Dickson Gatvių

*
k’o. Koncerte dalyvaus geriausios 
Chicagos spėkos. Visi iš anksto 
bukit pasirengę 1 tą iškilmę. Po 
koncertui linksmus šokiai.

Atsilankykit; tikriname, kad busit 
užganėdinti.'

(Kviečia LSS. VIII Rajono iškil
mių rengimo Komisija.

North Side. — Stygų orkestras re 
peticija ir susirinkimas įvyks ket
verge, lapkr. 27 d., 1 v. po piet, Lino 
sybės svetainėj, 1822 W. Wabansia 
Avė. Visi* orkestras nariai atsi
lankykite — yra labai svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. choro sta
tomo veikalo “Revoliucionieriai” ge 
nevalė repeticija bus ketverge, lap
kričio 27. kaip 8:30 v., ryto Melda- 
žio svetainėj. Visi lošėjai kviečia
mi atvykti laiku. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re- 
peticflja įvyks ketverge, lapkr. 27, 
ii vai. iš ryto Mildos svet. Visi dai
nininkai malonėkit susirinkti pas
kirtu liuku, nes tą pačią dieną esam 
užprašyti dainuoti.

Sekr. J. Gedraitis.
♦ ........ ............. ..........

. Ciceriečię domai. Kurie norite 
nusipirkti tikietų, į rengiama Lietu
vių Socialistų Sąjungos VIII rajo
no vakariene subatoj' lapkričo 29 
d., galit gauti žemiau nurodytu 
antrašu: 1409 So. 49th Avc.

Komitetas.

Liet. Mechanikų Sąryšio susirin
kimas įvyks šiandie, 26 lapkr., 
7’3(1 V. vak. Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi kviečiami at
vykti, nes turime daug svarbių

> — J. Songaila, Sekr.

numerį.

Aš ESU AKIŲ SPECIALISTU
ir jei kas yra bloga 
su jūsų akimis, tai a- 

1 teikite pas mane ir lei 
skite man su atsidėji
mu išegzaminuoti. Jei 
manote, kad jums rei
kalingi akiniai, tai ne 
bandykite prisirinkti 
juos patįs, ar pirkti 
Juos sankrovoj pagal 

Duokite savo akinis kick-
vieną progą^jus nenusipirksite kitų 
akių. Nors as esu prityręs akių dakuj 
taras, bet mano kainos akiniams nė-J 
ra didesnės —« o dažnai mažesnės 
— už tas, kurias jus mokėtumėte a- 
kių daktarui ar optometristiii, taigi 
kodėl neįsigijus geriausių? Atei
kite ir pasiinatykite su D-ru Fran
klinu O. Carteru, garsiu akių ;jpe- 
cialistu, okulistu ir chirurgu, kuris 
praktikuoja savo profesijoje 
virš per

23 metus prie State gatvės, 
Chieagoje ir kurio sugebumas 
žinomas visoje Amerikoje. Tai 
geriausias patarnavimas, kokį 
jums, ar kam kitam galiu duoti, 
gyk geriausi.

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

GERKLĖS.
120 So. State St. 2 augštas, Antros 
durįs į Šiaurę nuo Fuir sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Nedčldieniais 10 
iki 12.

Šil

yra 
yra 

aš
Įsi-
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Lietuvai Gelbėti Draugijos 3 sky
riaus susirinkimas įvyks seredoje, 
7:3Q vai. vakare, lapkričio 26, Dom. 
žemaičio sveainėje, So. Union Avė. 
ir 18tos gatvės. Visi malonėkit at
silankyti- ir savo draugus atsivesti.

— Valdyba.

(Seką ant 6 pusi.).

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą dfdtfge 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 
phonograftj, 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 tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Męs priimame Laisvės Bondus.
\VESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrlson St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafoiuis, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešanti praneškite 
per laišką man.

ADELA LUKAM
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius | 

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

Tel. Canal 2199.

Vyriškų Drapanų Baigimai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, 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 ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautb $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. Vak. Sutato-* 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.,

Įsteigtą 1907
Chciago,

(Saugokite Savo Akis)

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga Į 
krūvų, 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 užsiėmimą su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sies U gerkles ligą. Po priežiūra

•’ ’ specialisto. U-
tarnlnkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite į mano parašų. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

DR. C. M. GUSER
e Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas * 
8149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs irydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas fr Labaratorija: 1025 W. 18th 
Bt. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10— 1? pietų, ir 
8 vakarais. Telephono Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephono Yards 5032

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

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

aacMttttseaai’rag? .2,t."

Res. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Hftymarket 25<4 *

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškę, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 S. Morgan St. Chicago, 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. 
Ncdėliomis 9 iki 12 dieną. 

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

an
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vai. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.



LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą Žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti musu visuo
menišką darbą. DrarjgiŠkai

Rengimo Komjsija.

LSS. nariams ir simpatizuojan
tiems žinotina, kad draugiška va
karienė delegatams į LSS suvažia
vimą priimti įvyks subatoj, lap

kričio 29, liuli llouse svetainėj (Hal
sted ir Polk gal.) kaip 8 vai. vakare. 
Inžanga $1.00 y patai. Norintiejie

dalyvauti šiame vakarelyj, malonė
kite pranešti Rengimo Komisijai as
meniškai arba laišku, nevėliau kaip 
28 d. lupkrČio 3 vai. po pietų, atn- 
rašu:

A. RYfKEVICIA, 1739 S. Halsted 
St., kartu užsimokėdami inžangą.

— A. Rypkevičia.

North Side. — LLF 1 kp. susirin
kimas įvyks ketverge, lapkričio 27, 
8 vai. vakare, “Kardo” raštinėj, 
1113 N. Paulina St. Nariai ir no
rintis prisirašyti prie kuopos malo
nėkite ateiti laiku.

Sekr. J. Galvydas.

Kareivių atidai. — Visuotinas S. A. 
S. K. Centralis susirinkimas įvyks 

, scredoj, lapkričio 26, 7:30 vai. va
kare Lietuvos Bendrovės svetainėj, 
3249 So. Morgan St. Visi susivieni
jimo nariai malonėkit atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų. Taip 
gi visi buvę Lietuvos sargai pirmo 
regimento malonėkit atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus svarstyta ką 
daryt su pinigais, kurie dar randas 
pas kasierių.

I)r. S. Naikelis, Pirm.,
J. J. Zamkus, Rast.

Visi tie LDLD. 45 kp. draugai, ku
rie esate praeitam susirinkime iš
rinkti darbininkais i LDLD .pirmo 
apskričio koncertą, žinokite, kad 
Koncertas bus sekančiam ketverge, 
27 lapkričio, M. Meldažio svetainėj, 
2242 \V. 23 PI. Pradžia 6 vai. vak. 
Visi turit būti paskirtu laiku.

Kuopos sekr., Ant. Jums.

Harvey, 111. — LSS. 228 kp. ren
gia prakalbas nedėlioj, lapkričio 30, 
Dudak svetainėj 15639 So. Halsted 
St. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pra
džia kaip 7 v. vakare. Visus kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

— Komtetas.
Lietuvos Vėliava Amerikoj No. I, 

rengia pramogų vakarą sausio 25 d. 
1020 m. SoKool Draugijų
prašytume nerengti tą diena jokiy 
pramogų. — Komiteas.

Chicagos Socialistų Vyrų Choro 
repeticija įvyks seredoi, 26 d. lap
kričio, kaip 7:30 vai. vakare, M. Mel
dažio svet., 2244 W. 23 PI. Visi se
ni choro nariai ir tie, kurie dar ne
priklausote prie choro, bet mylite 
dainuot stengkites būtinai atsilan
kyti paskirtu laiku.

Sekr. D. Miller.

Sietyno Mišraus choro repeticija 
įvyks utarninke. Mažojoje Meldažio 
svetainėj, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
dainininkai atsilankykite laiku.

— D. Miller.
Cicero. — Ciceros Lietuvių Koo- 

peratyvės Krautuvės gražus balius 
su vsiokiomis pramogomis įvyks ke
tverge, lapkr. 27 d., J*. Juk niaus svet. 
4837 W. llth St. Pradžia 5 vai. va
kare. Prašomi visi lietuviai ir lei- 
tuvaitės atsilankyt. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. Imo ap
skričio vyrų choro generališka re
peticija įvyks ketverge 27 d. lapkr. 
Mildos svetainėj. 12 vai. dienos. 
Visi vyrai dainininkai bukite lai
ku. — Sekr. F. Mažola.

i

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJ I KAK AL’ savo vyro Antano 
Adomavičio Katučio, kuris prasiša
lino nuo manęs jau du metai atgal, 
t. y. 10 d. sausio 1917. Manau, kad 
jis yra Indianos valstijoj- Aš ser
gu ir turiu du vaiku. Malonės jis 
pats ar kas kjtas man apie jį pra
nešti, duosiu 5 dol. dovanų.

Mrs. Marcijona Adomavičienė, 
1932 So. Union Avė., Chicago, III.

Aš ONz\ Jakaitienė pajieškau sa
vo brolio Antano Gudaičio, Suval
kų rėd., šakių apskričio, Barzdų 
valsčiaus, Griškabūdžio parap., Pur
vinių kaimo, turiu labai svarbių rei
kalą, gavau laišką iš Lietuvos nuo 
tėvelių malonėkit atsišaukti adresu: 

Ona Jakaitis,
158 VVood St., Harvey, III.

PAJIFšKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., Sauslaukio kai
mo, apie 50 metų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą. .

Juozapas Stasitis, 
3202 So. Auburn Avė., Chicago, 111,

ASMENŲ JIESKOJ1MA1 f REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš

kaus Tillos, Kauno rėd., Utėnos ap
skričio, Anykščių parapijos, Rubi
kių sodžiaus. Turiu labai svarbų 
dalyką pranešti, gavau laišką iš Lie
tuvos.

Antanas Tilla
2406 Grand St., Sioux City, loyva.

PAJIEŠKAU savo švogerio Myko
lo Mačiuko ir Onos Šidlauskienės, 
abudu gyveno pirma Chicagoj. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Petras Ruošis
Box 8, Minden, W. Va.

PAJIEŠKAU puseserės Petronė
lės Juozapaitės iŠ Milgaudžių sodž., 
Gaurės parapijos, Kauno rėd. At
važiavusi Amerikon 1914 m. Gir
dėjau gyveno Chicagoj, III. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Šeputis.
6107 So. State St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio 
Juozapo Sližiaus, paeina iš Kauno 
gub., Ukmergės pav.. Kurklių para
pijos, Vilkatenų sodžiaus. Apie 15 
metų kaip gyvena Amerikoj. Jis 
pats ar kas žino apie jį malonės pra
nešti šiuo adresu:

Ona Sližiukė po vyru 
Mrs Anna Mozetowitz

Box 849, Park City, Utah.
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Brazaičio, Kauno rėd., Tauragės ap
skričio, Sartininkų vals., Putokšhų 
kaimo, 
vos. 
resu:

Putokšhų
Jam yra laiškas iš Lietu- 

Jis pats tegul atsišaukia ad-
Juozapas Spačkausky

556 \V. 15 St., Chicago, 111.
PAJIEŠKAU Martyno Kazimiero, 

ir Petronėlės Sungailų, pirmiau,Mar 
lynas ir Kazimieras gyveno Ken- 
singtone. Dabar jie rodosi gyvena 
Chicago. Jie patįs ar kas kitas teik 
sitės pranešti adresu:

Jonas Gruinis
1307 — 19th St. E. Moline, III.
.'J 1 -1 IBg-J_________JBL J_____'________ !--------

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU kambarį vedusiai porai 

ar dviem moterim arba ir mergi
nom. Ruimai dailiai ištaisyti, aš e- 
su visai vienas vaikinas, šeimines 
nėra, ateikit ir gyvenkit ir bukit 
ant savęs gaspadoriais ir gaspadi- 
nėmis, atsišaukit laišku arba ypa- 
tiškai nuo 6 v. vakare.

W. Tarvidavičius, 
1123 So. Clinton St.,* Chicago, III.

4tas augštas iš prunto

IŠDUODAMA kambarys vienam 
ar dviem vaikinams su valgiu ar 
be valgio. Elektros šviesa, telefo- 
fonas ir maudyne. Atsišaukite te
lefonu McKinley 310 j Brighton 
Park.

4325 So. Fairfield Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ'
MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ 
PREKIŲ KAMBARIUOSE

Pakeliams vynioti
Prekėms peržiūrėti
Prekėms į maišus dėti
Sverti pakinės pačtos užsisukimus
Atžymėti prekes
Pakuoti užsisakymus

Rinkti užsisakymus ir kitą 
atlikti musų prekių skyriuje.

darbi)

Pastovus užsiėmimas. Gera mo
kestis. Proga pakėlimui geriems 
darbininkams.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45
Homan Avė. ir Arthington st.

MERGINŲ

16 metų amžiaus

PREKINES VIETOS 
Darbas musu 

AUKSINIŲ BEI SIDABRINIŲ 
KTU IR ŽAISLŲ SKYRIUOSE

DAI-

Užsisakymus rinkti ir kitokį dar
bą atlikti, kuris susiriša su prekė
ms.

Puiki proga merginoms, norin
čioms biznio išmokti. Gera mokes
tis pradžiai. Pastovios vietos.

Sears Roebuck 
and Co.

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

Homan Avė. ir Arthington St.

REIKIA MERGINŲ PRIE PENT
IES, MERGINŲ Į VIRTUVĘ, KAM- 
BARINIŲ, DIENINIŲ PLOVĖJŲ, 
MERGINŲ Į LANDRĘ, SKALBINIŲ 
SURAŠINĖTOJŲ. KREIPTIS I 
MORRISON HOTEL, SAMDYMO 
SKYRIUS, 23 SO. CLARK ST.

MOTERŲ

MERGINU IR MOTERŲ

16 iki 30 metų amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

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

Sears Roebuck
ainid Co.

Valandos 8:00 iki 4:45
Homan Avė. ir Arthington St.

REIKALAUJA merginų pajiega va 
romomis mašinomis siūti.

8948 Houston Avė.
South Chicago, III.

REIKALAUJA moters skudurams 
skirstyti. Pastovus darbas, gera mo 
kestis. Atsišaukti

1012 So. Fairfield Avė.

AR ESI VEDUSĘ
Ar turi gana išlaidoms pinigų? Ar 

nenorėtum suvartoti atliekamą lai
ką, jei aš parodyčiau, kaip galima 
padaryti nuo $35 įki $50 ) savaitę. 
Apsukri* žmona' padaro ir daugiau. 
Ateik tarp 9:30 ir 2 vai. pas p. Vo- 
landus, Room 312, 81 E. Madison st.

MOTERIES, nuolatiniam darbui; 
turi būti patyrus lietuvė pardavėja į 
dry goods krautuvę.

3442-44 So. Halsted St.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Dray
1447 Blue Island Avė.

REIKALAUJA pardavėjos prie ma 
stiniv prekių, prityrusios, ar be 
prityrimo. Turi mokėt lenkiškai 
Pastovi vieta. Gera mokestis.

E. Stabiner, 
3836 So. Kedzie Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis. .
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKALAUJA l(b prityrusių mo- 
tu išmetamoms /popieroms skirs- 
rti. Gera mokestis. 
REPUBLIC W/STE PAPER CO.

626 W. Tą^’lor St., kampas 
Dėsniai nes St.

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

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

DRAPERIJŲ IR DRESIŲ 
SIUVĖJŲ

Moterų, kurios yra siuvę draperi
jas augštosios klesos firmoms. Ge
riausia mokestis. Geros darbo va
landos. Pastovus darbas. Atsi
šaukite tūojaus.

W. P. NELSON CO.
614 So.Michigan Avė.

REIKALAUJA moterų 
rams skirstyti.

B. Cook.
2643 W. 12th St.

MERGINŲ
Rinkti ir vynioti lengvas geleži

nes prekes. Atsišaukti:
GARDEN CITY PLATING &

MFG. CO.
Kamp. Ogden Blvd. & Talman Avė. 

p. Robinson.

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos virš 1G metu amžiaus prie leng
vo darbo dirbtuvėje; smagi vieta ir 
geros sąlygos $15 į savaitę pradžiai, 
pastovus darbas per visus metus. 
Atsišaukite:

OLSON RUG CO.,
1508 \V. Monroe St.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; gera mokestis tik 2 
šeimynoj, plauti drapanų nereikia. 
Kreiptis tuo jaus; adresas:

3548 So. Halsted St., vienais laip
tais augštyn iš pryšakio.

MERGINŲ prie stukinio dar
bo, gali uždirbai $3-4 į dieną.

BIRTMAN ELECTRIC CO.
1422 W. Randolph St.

MOTERŲ_________
MERGINŲ

Prie darbo krakmolo 
ruime.

CENTENIAL LAUNDRY CO.
1417 Roosevelt Rd.

MERGINOS — Antros, kom- 
petentos, Riversidėj. Geriausia 
alga. Du šeimynoje. Tel. River- 
side 86. Telefonas atmokėtas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ

TVIRTŲ 
DARBININKŲ

TROKININKU
VĖRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington St.

CO

JAUNŲ VYRŲ

■■ ....... .

17 iki 25 metų amžiaus

Pakuotoji)
Vyniotųjų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

Šitos vietos turi puikius galimu-
........  Pui-mus ateityje ir yra pastovios, 

ki alga pradžiai.
2300

SEARS ROEBUCK &
Valandoj v įfpo iki 4:45 

Subatomi^ iki pietų 
Homan Avė. fr Arthington

VYRI 
tis. Pas

U reikida/pK — Gera mokes- 
dovus dąjpas-

National Lead Co.
900 West T 8-th Street,

DARBININKŲ dirbtuvės darbui, 
nuolatinis darbas.

WESTERN EELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

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

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

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

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY 
1809 Diversey Pkw/

TEKINTOJU 
TAIPGI 

KIMSĖJŲ
skudu-

Pastovus darbas per apskritus me
tus; gera mokestis.

CONLON ELECTRIC 
WASHER COMPANY 

19 St. ir 52zAve., Cicero.

Stipraus vyro porterio darbui.

MORRISON MOTEI.
23 So. Clark St.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. JtfEYNE 
Wrighttwood & Hermitage Avė. 

............... u ■ ■■■

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

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

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

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

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

— -—■ ........— 1

REIKALAUJA nusimanančio apie 
šapą, — pakavimas.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 

2431 W. 14 St., Chicago.

RĖIKIA VYRŲ I KIČINĄ IR VAI
KINŲ ANT BUSS’O. SAMDYMO 
SKYRIUS, 23 SO. CI<ARK ST.

REIKALAUJA piuklų galąstojo ir 
kitokio tolygaus darbo.
AMERICAN SAW & TOOL VVORKS 

2431 W. 14 St., Chicago.

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

STOCKMĖN’S SADDLE HORSE 
LIVERY.

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

i lic
Gera

REIKALAUJA pagelbinnikų 
jyklą ir prastų darbininkų, 
mokestis, pastovus darbas.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.,

2300 So. Springfield Avė., Chicago

REIKALAUJA aslinių ir varsto- tiniij - - - - -
gera mokestis.AMERICAN BUILDING

FOUNDRY CO.,
So. Springfield Avė., Chicago

CO

st.

REIKALAUJA 2 vyrų prieA aps
krito darbo išmetanujįjų popierų 
šaix>je ir pagclbininkų ant vežimo. 

REPUBLIC WASTE PAPER CO.,
626 W. Taylor St., kampas 

Desplaines St.

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

GREAT WESTERN SMELTING
& REFINING CO.

41ina ir Wallace gatvės

REIKALAUJA mašinisto prie te
einamos mašinos.
AMERICAN'SAW & TOOL W()RKS

2431 W. 14 St., Chicago.

VYRŲ
Reikia dviejų (2) gabių vyrų an 

(baker 
mui. 
savaitę 
pas

vagono) 'duonos išvažiioji- 
Gabųs vyrai gali uždirbti 
$30 ir daugiau. Atsišaukit

C. VVITKOVVSKY 
3529 W. 25 St.

REIKALAUJA darbininkių išmeta 
moms popieroms skirsty$įi| i>asto- 
vus darbas, gera mokestis, taipgi ge 
ros darbo sąlygos. Atsišaukti:

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

Dipliomuoto inžinieriaus. Dieni
nis darbas. Be nedėldienių, turi 
pat s-pasikurti, $28 į savaitę. 
AMERICAN SAW & TOOL W0RKS 

2431 \V. 1'4 St., Chicago.I . t ' _ /______
DARBINlNKŲlr TBOKININ^ 

KŲ. Pastovus darbas. Atsišaukti 
pas laikvedį.

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

DROŽĖJŲ prie rėmų paveik
slams.

W()OD CRAFTS CO.
616 E. Elm St.

MAŠINŲ operatorių — prie
mašinų darbams iš medžio.

D. A. MATOT
1546 Montana St.r

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

P. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsltcd St., Chicago.

REIKALINGAS lietuvis barz- 
daskutis dirbti vakarais šiokio
mis dienomis nuo 4 ik 8 v. v. Su
batomis visą dieną. Atsišaukite 
pu. 1915 Union Avė.

VAIKŲ
Rankioti ir vynioti 'lengvas ge

ležines prekes. Pastovus darbas. At
sišaukti

GARDEN CITY PLATING & 
MFG. CO.

Kamp. Ogden Blvd. & Talman Avė. 
p. Robinson,

VAIKŲ 

16 metų amžiaus.

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.
Geros, pastovios, vertos 

mo vietos, puiki mokestis
jicškojl 
pradžia i

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
Homan Avė. ir Arthington St.

& CO

PARDAVIMUI
PARDUODU $175 vertės vic- 

trolą, vartotą 4 savaites už $65. 
Daug kitų bargenų. Atidaryta 
vakarais. $250 vietrolą už $85.

1402 So. Kedzie Avė.

EXTRA
'. Gera proga pirkti bučernės ir gro 
sernės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobilių, 7 sėdynių, visai naujas. 
Lotas Park home. Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Malonėkit atsi
šaukti greit.

KAZIMIR SPITLIS,
1334 So. 50th Ct., Cicero, m

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
8 metai. Kas nusipirks, uždirbs pi
nigų.

1621 So. Union Avė.* I

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

1619 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Atsi-

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
černė, lietuvių apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas nuo senai, 
šaukit po num.

4602 Rockvvell St.

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

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

PARSIDUODA grosernė pigiai lie
tuvių ir kitų maišytų tautų apgy
venta vieta, didelis Storas, gali pa
talpinti ir bučernę su 4 ruimais pa
gyvenimui. Priežastis pardavimo 
ta, kad turiu du bizniu ir esu vie
nas, turi būti parduotas šį mėnesį 
Kas norite pirkti, malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė. Chi
cago, III.

RAKANDAI

Savmmlkas ati- 
su mum©- 

st©liu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

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

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur

nitūra 4855 So. Elizabeth St. iš fron
to, žemai Yj bloko į vakarus nuo 
Ručine Avė. , Atsišaukit penedėlyj, 
utarninke ir scredoj 24, 25 ir 26 lap
kričio nuo 6 iki 10 vakare.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
ikros skuros seklyčios setą, varto- 
ą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
iriversti taipgi pratuštinti daug ki- 
ų seklyčios setų’ vėliausios stailės. 
dės taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA stubos rakan
dai pavieniui arba visi sykiu. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišauk- 
i 1238 W. Washburn A ve., 3 
lubos iš priešakio.

> IšRENDAVOJIMUI
PASIRANDUOJA šiltas, švie

sus kanibaris, dėl vaikinų, mer
ginų ar vedusių su maža šeimy
na. Atsišaukite šiuo antrašu: 
3324 So. Union Avė., Chicago.

PARSIRANDAVOJA 4 kam
bariai, garu apšildomų šiltas 
vanduo, elektros šviesa dykai, 
beizjmente. Randa tik $8 į mėne
sį. F. S. 309 E. 47 St.

NAMAI-ŽEMĖ
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
dos. $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 elektrą. 
$500 įmokėti. Kaina ......... $3000.00.

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

J. McDONNELL SYSTEM 
*3517 Archer Avė.

PARDUODU naują mūrinį namą, 
Storas ir (lotas, cemento beisman- 
tas, randos neša į metus $780; par
duodu už $7000, antras Storas ir 2 
fletai ir garadžius 2 automobiliam, 
randos į metus neša $1056, parduo
du už $8500, reikia įmokėti $2500; 
kitus randos išmokės per šešis me
tus. Aš parduodu tik vieną, kat
ras geriaus patiks. Abu namai nau
ji, statyti ne agento, bet paties; vi
sur kieto medžio, gazas,. elektra, vis
kas aukštos klesos įtaisyta gatvės ir 
jielos išbrukuotos ir atmokėtos, gra 
ži apiclinkė, netoM parko, tik gal ki
tiems netiks, kad mažai lietuvių toj 
apielinkėj. Aš parduodu taip pi
giai, kad šiandie namo pigiau nega
lit gauti; aš perku didelį biznį tai 
turiu vieną namą parduoti. Kas 
norėtumėt pirkti ir pamatyti, tai pa
šaukite mane per telefoną Garfield 
2468.

Extra Bergeną!
4 pagyvenimu mūrinis namas 

randog 946 i mėnesi, parsiduoda už 
»3,8OO, reikia įmokėti SJ57OO,2 pagyvenimų mūrinis namas po 
4 kambarius, parsiduoda už $2,800, 
įmokėti $500.

4 pagyvenimų medinis namas su 
elektra ir maudynėmis, randos $45 
į mėnesį, parsiduoda už $3,800.

4 pagyvenimų mūrinis ir medinis 
namas parsiduoda labai pigiai, rei
kia įmokėti tik $300, kitus kaip ran
dą. šitie visi namai randasi ge
riausioj vietoj, lietuvių apgyventoj 
ant Bridgeporto, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Atsišaukit greitai pas

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. fjąlsted St., Chicago, Į||.

PARDUODU vieno akerio ūkį, 
stubą penkiais kambariais ir barnę 
netoli nuo Harvey, 1111. Parduosiu 
lengvomis išlygomis. Atsišaukite 
adresu: %

158 Kensington Avė.

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir storas su grosernės ir bu 
černės fikčieriais. Parduodama pi
giai.

3511 Ismerald Avė.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaighing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdai y.

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

Mes turime didžiausius ir feriae- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplankyti ir 
Samstyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti speciališ 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės ąrba dydžio, iš bl 
le madų knygos.
BUSTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kastlcka, Ptrditlals 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE3

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wells st.

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 suknea ui 
$10. Phone Seeley 1648

SARA PATEK, Plrmlalakl

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

<os kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašys >

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




