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L E N K AI PAĖMĖ KA U N Ą?
Denikino kariuomene isi-

veržejOrel
Tik 50 mylių nuo Petrogrado
Tmc translation filed wilh the post-• True translation filed with the po si- 
inaster at Chicago, III. Oct. 16, 1919 , mastei* at Chicago, 111. Oct. 16, 1919 
as required by the act of Oc.t. U, 1917 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĖ KAUNĄ

Sako, jie “kovoją” prieš 
vokiečius ir rusus.

STOCKHOLM, sp. 15. -* Gan
tas iš Rygos pranešimas sako, 

’ kad lenkai pradėję ofensivą 
prieš vokiečių rusų kariuomenę 
Baltjurio krašte. Jie praneša 
užėmę Kauną, kuris randasi še- 
šiosdešimts mylių į šiaurvaka
rius nuo Vilniaus, (šita žinįa 
atrodo abejotina. Viena, vokie
čių Kaune nėra. Antra, apie len 
kų ėjimą ant Kauno iki šiol ne
buvo srirdėt. R e d.)

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 16. 1919 
as rc<|.iiicd by the ?<! of Oct. 6.19|7‘

DENIKINO KARIUOMENE 
ĮSIVERžfi I oręl.

■

LONDON, sp. 15. — Genero
lo Denikino anti-bolševikiška 
armija |>aėmė svarbų Rusijos 
miestą Orei kartu su tūkstan
čiais belaisvių ir didele daugy
be įvairių pabūklų. Taip sako 
gauti čia pranešimai. c

| Denikino rankas pateko dvi 
sunkiosios bolševikų armijos ka
li uolės.

Kadangi Orei randasi tik 238 
mylios į pietus nuo Maskvos, tai 
užėmimas šito miesto generolui 
Denikinui suteiks saugų atra
mos punktą prie didelių seno
sios Rusijos teritorijos plotų, 
nes minėtasai miestas skaitosi 
vienu svarbiausiuoju geležinke
lių centru, koks tik randasi į 
pietus nuo dabartinės Rusų sos
tinės.

Truc translation filed with tiir 
master at Chicago, III. Oct. 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

TIK 50 MYLIŲ NUO 
PETROGRADO.

STOCKHOLM, sp. 15. — Gau
ti pranešimai rodo, kad šiaurva 
karinė rusų armija jau pažen
gusi apie trįsdešimte mylių už 
Jamhurgo, kurį ji senai užė
mė, ir dabar randasi dvidešimts 
mylių atstu nuo Gatčinos. O 
Gatčina randasi tik trįsdešimts 
mylių nuo Petrogrado. Kartu 
pranešama apie suėmimą 1500 
belaisivų ir devynių kanuolių.

Oficierai tikrina, kad po šitos 
atakos smūgių Petrogradas neiš
vengiamai turės pulti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 16, 1919 
as reqa»red by the i of (K'l. G, 1917

NORI UŽIMTI TŪLĄ.
LONDON AS? sp. 15. — Gene

rolo Denikino kariuomenė jau 
pasivariusi visai arti prie Tū
los, tariamojo rakto į Maskvą.

Gautas čia pranešimas seko, 
kad jeigu Tūla teks kazokams, 
bolševikų komisaari turės bėgti 
j Turkestaną naudodamiesi dar 
esančia Volgos klonio spraga, 
tarp Denikino ir Kolčako karino 
menių.

LIETUVIAI TARSIS SU GEN. 
EBERHARDTU?

LONDONAS, sp. 15. — čia 
gauta žinių, kad generolas von 
Eberhardtas kreipėsi į Lietuvos 
valdžią reikalavimu pasiųsti sa
vo įgaliotinių konferencijon, ku 
ri 'turėsianti vietos Satkunuose, 
ir kad pakvietimas buvęs priim
tas.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

ESTAI ATĖJO PAGELBON 
LATVIAMS.

BERLINAS, sp. 15. — Laik- 
rūsčių žinios iš Mintaujos pra
neša apie nuolatinius mūšius 
tarp latvių kariuomenės iš vie
nos ir rusu-vofluečių kariuome
nės iŠ kitos pusės. Girdi, potb, 
kai atvyko 6000 estu kareivių, 
tai susirėmimas tolydžio darosi 
vis atkaklesnis.

CHILE KABINETAS RE
ZIGNAVO.

Bet pildys savo pereigas kol bus 
sudaryta naujas . ministertų 
kabinetas.

SANTJAGO, sp. 16. — Clule 
resepublikos ministerių kabine
tas rezignavo. Tai dėlto, kad 
valdančioje partijoje įvyko sky- 
liiuas.

To neveizint, kabinetas žada 
savo pareigas pildyti tol, kol 
partija išnaujo susivienys ir ka
da bus paskirtas naujas minis
terių kabinetas.

BRAZILUOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Valdžia deportuoja “negeistinus 
elementus“.

RIO JANIEIRO, sp. 16.
Brazilijos valdžios kėsinimąsi dc 
portuoti šešis tariamus anar
chistus čia iššaukė didelę audrą 
protestų. Vakar visame mieste 
buvo paskleista atsišaukimų, 
raginančių darbininkus mesti 
darbą kaip 1 vai. dieną ir susi
rinkti nužymėton vieton, kad 
pasitarus kokių įmonių pavar
tojus sulaikymui nederamo val
džios žygio. Valdžia nusigando 
ir pašaukė policiją daboti laivą, 
kuriame randasi deportavimui 
nulemtiji “anarchistai“. Vė
liau policija užpuolė darbinin
kų, susirinkimus ir išvaikė juos.

Galimas daiktas, kad delei to 
mieste kils generatis streikas.

True traaslatien filed with the post- 
master at Chicagc. III. Oct. 16, 1919 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917

GOLTZAS PASITRAUKĖ.

BERLYNAS, sp. 15. — Ber
lyno Tages Zeitung sako, kad 
generolas von der Goltz rezig- 
navd. Tai esanti pasekmė pa
starosios talkininkų miotos.

Masinis Protesto Susirinkimas
Plieno liejyklų streikininkai Chicagoje, Garyje, So. Chicagoje, Wau- 

kegane ir kitur kenčia baisiausius persekiojimus. Plieno trusto ponų 
pasamdyta policija ir jų parsikviesta kariuomenė daro kratas pas įžymes
nius streikininkus. Daužo ir laužo jų namus ir rakandus. Areštuoja 
niekuo nekaltus streikininkus. Jau sėdi kalėjimuose šimtai streikininkų 
ir už daugeli jų nė parankos nepriima, Streikininkai daužomi policistų 
lazdomis ir kareivių kulbėmis. Streikininkų mitingai draudžiami arba
išardomi.

Prieš streikininkus vartojamas didžiausias teroras. Jie kovoja sun
kiai. Jiems reikia pagelbos. Jie pasitiki savo draugais, susipratusiais 
darbininkais.

Mes privalome padėti jiems. Musu tai yra pareiga.
Septynios Lietuvių Socialistų Sąjungos Kuopos Chicagoje turėjo eks

tra savo atstovų susirinkimų ir vienbalsiai nutarė surengti didelį viešų 
susirinkimų ir užprotestuoti prieš žvėriškus pasielgimus plieno ponų, ir 
jų tarnų. !

Darbininkai! Ateikite visi į šitų protesto susirinkimų! Lai Chica- 
gos susipratę lietuviai darbininkai parodo,, kad jie moka užstoti savo 
skriaudžiamus draugus darbininkus.

Darbininkai! Atlikime savo pareigų, padėkime savo draugam strei
kininkams!

Protesto susirinkimas įvyks petnH>OL 17 d. spalių, 8 vai. vakare, Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

Bus daug- g-erų kalbėtojų. Ateikite visi! Įžanga djdtai.
Kviečia Chicagos L.S.S. Kuopų Komisija.

600,000 angliaka
sių mėta darbą

REIKALAUJA ŠEŠIŲ VALAN
DŲ DARBO IR PENKIŲ DIE

NŲ SAVAITES.
-■ .II,, 

f
Chicagai gręsia anglių badas.

INDIANA POLIS, sp. 16. 
Uinteil Mine Workers of Ame
rica unijos prezidentas, John L. 
Eėwis, vakar čia išleido oficialį 
atsišaukimą į visus organizuo
tus Jungtinių Valstijų angliaka
sius, tariant minkštųjų anglių 
kasėjus. Tai yra paskelbimas 
didelio angliakasių streiko, ku
ris turės prasidėti vidurnaktyj, 
spalių 31. Jame, dalyvaus apie 
šeši šimtai tūkstančių angliaka- 

jų tarpe 90,000 iš Illinois 
valstijos.

'Streikas paskelbta todėl, kad 
kasyklų savininkai atsisakė iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. O jie reikalavo še
šių vaalndų dienos darf)o, pen
kių dienų savaites ir. padidinimo 
algų. Nė vieno minėtųjų trijų 
reikalavimų samdytojai nenori 
išpildyti. Jie mat remiasi se
nąja su jais padaryta sutartimi, 
kuri be kita sako, kad kol ne
bus užbaigta karė, naujų reika
lavimų statyti esą negalima. O 
karė, girdi, dar neužsibaigusi. 
Darbininkų vadai tečiaus mano 
kitaip. Jie sako, kad ji senai 
jau užsibaigė. Gi diplomatų 
rietines jie neskaito esant kare.

Taigi, oficialiai streikas jau 
tapo paskelbtas. Jo išvengimas 
dabar priklauso nuo pačių sam
dytojų. O pastarieji apie tai dar 
nekalba.

Jeigu streikas kils, o dėl to 
negali būt abejones, Chicaga 
atsidurs labai kebliame etovyj: 
jos anglių išteklius esąs visai 
menkas. Labai galimas daiktas, 
kad tuo stengsis pasinaudoti į- 
variT* kuro spekuliatoriai. Vaikš 
to gandai, kad jie jau dabar norį 
padidinti kainas.

ORAS.

Gal bot Jis; maža atmaina 
f temperatuorj.

NEW YORKO PRIEPLAUKOS 
DARBININKŲ STREIKAS 

SULAUŽYTAS?

Dalis darbininkų sugrįžo 
darban.

NEW YORK, sp. 16. — Prie
plaukos darbininkų streike iš
tiko lūžimas. Telegramos pra
neša, kad kilnojamųjų valčių 
(ferry) darbininkai sugrįžę dar 
bau ir kad 15,(MM) prieplaukos 
darbininkų taipjau nutarę grįž 
ti. Bet 65,000 prieplaukos dar
bininkų dar laikosi.

Tie 15,000 darbininkų, kur 
nutarė grįžti, sudaro šešis pa
lankiausius unijos viršininkams 
lokalus. Juose dabar deda dhug 
vilties ir samdytojai ir atžagar
eiviai unijos viršininkai. Jie sa
ko, kad tai yra pradžia darbi
ninkų pralaimėjimo.

MINYŠKOS—STREIKLAUŽĖS.

Užėmė strAikuojiMčių nursiy 
vietas.

BURLINGTON, I0WA, sp. 16. 
— Vakar čia sustreikavo Mercy 
ligoninės slaugytojos nursės. 

Jos metė darbą po to, kada li
goninės valdyba atsisakė išpil
dyti jų reikalavimus —- padi
dinti algas ir sutrumpinti va
landas darbo.

Bet kada nursės metė darbąf 
tai į jų veltą atėjo ininyškos. Ir 
jos žadančios dirbti tol, kol li
goninės bosai susijieškos naujų 
mirsiu, kurios nereikalauja di
desnių algų.

Tokia pas jas “artymo mei
lė!”

Truc translufiaa filed with the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 16, 1919 
as reąnlred by ftoe act of Orį. 6,1917
DAUGIAU ANGLUOS KAREI

VIŲ TURKUON.

Kariaus au Mahomeddnų maiš
tininkais.

KONCTANTINOPOU5, sp. 15.
- Du Anglijos transportai išso

dino naujų susitprinimų Arijos 
Turkijoj. Jųj turės prisidėti prie 
jau veikiančių pvtaš sukilėlius 
burių.

Gyva palaidojo
Kunigo gaspadinė nusiduoda pa- 

bludusia.

LELAND, MICH., sp. 16. — 
Buvusi kunigo Andrew Biena- 
wskio gaspadinė, Stanishnvu Li- 
perynska, kuri yra kaltinama 
dėl nužudymo jaunos vienuo
lės sesers Marės Janinos, vie- 
f 9 

huolika metų atgal nuduoda 
esant pabludusia. To neveizint 
prosektoriui pavyko patirti 
naujų apie tą tragediją faktų. 
Vienas jų yra toks, būtent: se
suo Marė tapusi palidota gyva.

Istorija trumpei imant, yra to 
kia: Vienuolika metų atgal, rug 
pjučio 23 dieną 1907 metais se
suo Mare nuėjusi bažny
čios sklepan pasiiamt po
pierinių gėlių bažnyčiai kai
šytų. Jai besilrusiant bažnyčios 
skiepė žmogžudė smogusi jai 
galvon ir apsvaiginusi ją. Po to 
sesuo Marė, dar gyva tapus j- 
grusta į iškastą bažnyčios skie
pe duobę ir ten palaidota. Tai, 
pasak prosekutoriaus, prisipa
žinusi pati kaltinamoji.

Naujienų skaitytojai jau žino, 
būtent: delko visa tai įvyko. 
Tai dėlto, kad kunigo gaspadinė 
nujautisi, jogei jaunoji graikš- 
čioji sesuo Marė gali likti dėl 
jos ytin pavojinga konkurentė. 
Tatai kad nepraradus savo sugu
lovo, ji nutarė pasiųsti jauną vie 
nuolę į - “aną svietą“.

Kaltinamosios byla dar neuž
sibaigė. Veikiauisa ji tęsis il
gai. Nes “kas nors“ darąs pa
stangų, idant ją išteisinus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 16, V>19 
as required by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA STATOSI 24 
KARINIUS LAIVUS.

TOKIO. - - (Korespondencija) 
Pasak vietos laikraščiuose skel
biamų žinių, valdžia esanti nu
tarus statuti du nauju kruize- 
riu ir dvidešimts du šiaip ka
riniu laivu. Sumanymas busiąs 
paduotai sekamam atstovų bu
to posėdžiui užgirti.

(True translation filed with the post- 
‘ inas’.er at Chicago, III. Oct. 16, 1919 
us requlred by the act of Oct. 6,1917

CLEMENCEAU PASILIKS.

PARYŽIUS, sp. 16. — šiandie 
po pietų buvo padaryta pasta- 
rasai nepasekmingas opozicijos 
pasimojimas nuversti Clemece, 
a u kabinetą pirm negu įvyks 
nauji |xi.rlamcnto rinkimai.

Visas dalykas eina dėl tvar
kos, kokia najieji rinkimai tu
rėtų būt atlikti^
Atstovas Paul Meuner atkak

liai užsipuolė ant prdmiero Cle- 
menceau, pareikšdamas, jogei 
premiero brolis, Albertas Cle- 
menceau, buvęs advokatu tūlam 
Austrijos bankininkui, Rosen- 
bergui, kuris • prasidėjus karei 
paspendęs iš Paryžiaus Anstri- 
jon. \

Didžiūnu) atstovų pradėjo 
švilpti, dagi prie jų prisidėjo ir 
galerija. Tik po ilgos trįsde
šimts minučių tverusios velnia
vos pavyko atnaujinti debatus.

MIZERNAS KOMUNISTŲ 
PASIRODYMAS.

Surinko tik 300 balsų.

BUFFALO, N. Y., sp. 16. — 
Užvakar čia buvo vadinamieji 
primarie balsavimai — nomi- 
navimas miesto tarybos narių. 
Viso paduota 54,(MM) balsų. Su
lig partijų jie dalinasi šiaip: 
republikonų kandidatas iCreinli- 
eder gavo 27,043; nepriklauso- 
masai, Perkins, kurį sako, rėmę 
socialistai - 12,738; Socialistų 
Partijos kandidatai, Ehrenfried 
ir Battistoni — pirmasai 5,169. 
kibus 2,676. O komunistų par
tija per tris savo kandidatus 
surinkus vos-vos trejetą šhntų 
balsuotoji’.

True translation filed with the post 
ninstėr at Chicago, 111. Oct. 16, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

Lietuviai gelbsti 
latviams?

KOPENHAGEN, sp. 15.
Rygoj dar vis eina atkakliausis 
mušys. Latviai ir lietuviai mu
šasi su vdkiečių-rusų kariuome
ne, kuri praeitą savaitę įsiveržė 
į vakarinę miesto dalį.

Pasak čia gautų pranešimų, 
vokiečių šoviniai padegė vieną 
miesto' dalį ir pridarė didelių 
nuostolių. Mūšiams besitęsiant 
užmušta daug civilių gyventojų,.

Kiti čia gauti pranešimai sa
ko, kada visi laJtvių suimtieji 
belaisviai esą bavarai.

Anglijos kariniai laivai buvę j 
traukti mušiu ir buvę, apšaudo
mi vokiečiųrusų kariuomene. 
Nejiatvirtinta žiną sako, kad 
anglų kariuomenės būrys tapo 
išsodintas mieste arba netoli jo.

GOMPERSAS SERGA.

Sako, persidirbęs Darbo ir Ka
pitalo Konferencijoje.

WASHINGTON, sp. 16. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gompera 
serga. Pasak pranešimų, įtemp 
tas darbas Darbo ir Kapitalo 
konferencijoje žymiai atsiilepęs 
į jo nervus...

Gomperso pereigas toje kon
ferencijoje dabar pildysiąs jo 
sekretorius, Tomas Morrišon, 
kuris kartu yra ir Amerikos Dar 
bo Federacijos sekretorius.

Žada deportuot 
| streikininkus
šimtai žmonių areštuoti; 25 su

laikyti; septynis galbtu depor 
tuos.

G AR Y, IND. sp. 16. — Polici
jos, valdininkų ir kariuomenės 
sauvaliavimai čia nesilauja. 
Kiekvienas įtariamas streikinin 
kas areštuojamas kaipo sumo- 
kslininkas. Iki šiol, kaip skel
bia parsidavusioji plieno kara
liams spauda, atsakomieji val
dininkai per savo arba per
varę 150 streikininkų. Dvide
šimts penki žmonės ten užkliu
vę ir jų likimas dar nenuspręs
tas. Gi septyni areštuoti “su- 
moksiininkai“ galbūt busią de
portuojami.

Bet neveizint to baltojo te
roro, streiko padėtis neatsimai
niusi. Streikininkų ūpas kuo- 
geriausias. Tatai parodė va
kar čia laikytasai masinis susi
rinkimus. Nežiūrint kad niilin 
go vieta buvo apstatyta kariuo
mene ir kulkosvaidžiais, nežiū
rint, kad ant plotformos sėdėjo 
pats pulkininkas Hapes tū
kstančiui darbininkų susirinko 
pasiklausyti savo vadovų kalbų 
ir kone po kiekvieno sakinio ly
dėjo juos ilgais gausiais aplodis
mentais. Kalbėjo vyriausias 
plieno darbiniorkų streiko vadus, 
John Fithpntrick ir kiti.

Nors buvo sakvta, kad “rau- 
donieji“ ten stengsis sukelti 
raiušių, bet nieko panašaus ne
atsitiko. Tie, kur jų norėjo, ne 
turėjo progos pasinaudoti. Po 
prakalbų streikininkai rainiai iš 
siskirstė kas sau.

UŽSIMUŠĖ DU ORLAIVININ- 
KAI.

SALT LAKE CITY, l’T., sp. 
16. —- Vakar čia 'užsimušė du 
Jungt. Valstijų orlaivininkai, 
leitenantai. French Kirby ir 
Stanley C. Miller. Jųdviejų or
laivis, sugedus motorui, nupuo
lė nuo 200 pėdų augštumos.

MIRĖ JUNGT. VALSTIJŲ AD
MIROLAS CLOVER.

CHEYENNE, WY0., sp. 16. 
- Vakar netoli Cheyenne'o sa
vo vagone kelyj j Washingtoną, 
pasimirė Jungt. Valstiją admi
rolas Richardson Clover. Jisai 
važiavo iš Califrtrnijos Valsti
jos. Mirė nuo nefričio — inkstų 
ligos. Admirolas buvo 73 me
tų amžiaus.

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS NEW JERSEY.
JERSEY CITY, sp. 15. — Va

kar čia metė darbą daugiau kaip 
du tūkstančiai darbininkų, dir
busių Svifto ir Armouro kom
panijos skerdykolse. Be kita 
darbininkai reikalauja padidinti 
algas, pripažinti uniją ir vadi
namąją elosed shop sistemą.

Kol kas kompanija skebų dar 
ne verbuoja.

f

Šiandien
spalio 16 d. įvyks L. S. S. 
174 kuopos prakalbos sve
tainėje prie 3925 W. 39th 
Ptece. Kalbės Naujienų 
redaktorius d. P. Grigaitis. 
Visj Brightoniečiai atsilan
kykite. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare.
--------iiir .■ į jjii . . J-
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veikėjai Lietuvoje — Gab-’baltijos šalyse armiją neva 
ItAUJItelIV* i ry^ jr Bartuška — net nuo Aovai su Rusijos bojševi- 

jot* mthu«n>*n o*»».v mm Lietuvos katalikų gavo iš- kais. Bet su bolševikais ji- 
Isai niekuomet nekariavo, o 

Taigi reikia, kad tas da-'užpuolė ant tautinės latvių 
lykas butų aiškus. Karės valdžios, kuri pati veda ka
laičių Amerikos klerikalai, Irę su bolševikais.
rinkdami aukas Lietuvos! Lenkai irgi sakėsi turį 
šelpimui, prisikrovė savo misijų ginti Europą , nuo 
partijos iždus. Nejaugi a- bolševikiško pavojaus. Vie- 
merikiąčiai leis, kad kleri- nok jų armijos veikė pirma 
kalai ir toliaus varytų savo prieš tautinę ukrainiečių 

b^-'partijos biznį Lietuvos rei- 
<lroy$, 1739 S. llalsted kalų Vardu?111. — Telefonas: Canal 1506. ..................
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partijos iždus.

Paskolos bonų pirkėjai tu 
ri aiškiai žinoti, ar jie savo 
pinigais šelps Lietuvos val
stybę, ar juodąją Amerikos 
klerikalų armiją.

Suvažiavimas.
Desimto Lietuvių Sociali- 

aiistų Sąjungos suvažiavi
mo dar nebuvo.

Tas suvažiavimas, kurį 
buvusieji L. S. S. bosai su

jaukė Brooklyne, buvo ne L.
S. S. suvažiavimas.

Viena, jisai turėjo Įvykti

valdžią, o dabar prieš Lietu
vą. Jie užėmė Vilnių, jie į* 
siveržė į lietuvišką dalį Su
valkų gubernijos ir paga
lios, kaip praneša paskutinė 
žinia, jie paėmė net Kauną.

Bolševizmas neužkariavo 
pasaulio, o tiktai davė pro
gos imperializmui, militariz 
mui ir plėšikiškam naciona
lizmui po viena skraiste pa
slėpti pragaištingus savo 
tikslus.

Apžvalga
r. ■ I a ■ ■■■ ■ ■■..................- • -,-y

oiĖu. Urm .M??’"”’ 9®WU?^ ? ”* ?r0°kl^e>

KEISTI KLERIKALŲ SUMA
NYMAI.

tbtt kadangi IX L. S. S. suvažia
vimas taip buvo nutaręs, ir 
visuotinas L. S. S. narių bal-Delei Lietuvos i visuotinau o. d. narių oai-

valstybes paskolos.; savimas tą nutarimą' pat- 
-------  - 'Virtino. L. S. S. viršinin-

Vienai bizniškai Ameri- kai negalėjo panaikinti ar
kos lietuvių organizacijai ba perkeisti jį. / 
Lietuvos valdžia pavedė par Antra, pagal L. S. S. kon- 
duoti šioje šalyje Lietuvos stituciją visi suvažiavimo 
valstybės bonų už $1,000,- ’ nutarimai, kurie paliečia pa 
000. Pinigų suma, susida- J matinius dalykus L. S. S. 
riusi iš tų bonų pardavinė-, tvarkoje ,turi būt patvirtin- 
jimo, eis Lietuvos vąlstybės ti referendumo. Gi Brook- 
iždan; tai bus paskola Lie-Jyno suvažiavimas apsiskel- 
tuvos valstybei.

Mes nematome nieko ypa ga” ir nusprendė vykdinti sa 
tingo tame fakte, kad minė-Jvo nutarimus, nežiūrint ko- 
tosios organizacijos vadovai kie jie butų, be referendu- 
yra klerikalai; biznio reika-'mo patvirtinimo L. S. S. įs- 
luose partyviški skirtumai tatų žvilgsniu jie todėl netu- 

' neprivalo turėti reikšmės, ri jokios vertės. ’
Bet klerikalų pusėje yra pa- Trečia, delegatai, dalyva- 
stebima noras panaudot tą vėsieji Brooklyno suvažia- 
paskolą savo politiškiems,! vime, pasivadino komunis- 
partyviškiems tikslams; o į tais ir nutarė įstoti į Komu- 
tą jau mes turime atkreipti nistų partiją. Tuo jie pas- 
savo doma.

“Draugas”, vyriausia kle- dangi L. S.-S. konstitucija 
rikalų organas redakcinia-1 draudžia savo nariams rėm
inė straipsnyje išreiškia a- ti bent kokią partiją, apart 
bejonę, ar verta, atiduoti į Socialistų Partijos. Ir jie, 
dabartinės Lietuvos vai-1 pagalios, savo suvažiavimą 
džios rankas Lietuvos vals-' apkrikštijo “Lietuvių, Ko- 
tybės paskolos pinigus. Ji-’ munistų Sąjungos Suvažia- 
sai sako, kad p. Šleževičiaus vimu”.
ministerija veikusi be pilno Koks galėjo būt Komuni- 
Lietuvos Tarybos pritari-'stų Sąjungos suvažiavimas, 
mo, ir kad panašiai gali elg-'kada dar tokia sąjunga ne
lies ir kita Lietuvos valdžia.“gyvavo, mes čia nekalbėsi- 
“Draugas” pataria todėl pa-'me; bet aišku, kad jisai ne- 
skolos bonu pirkėjams susi-1 buvo Lietuvių Socialistų Su
organizuoti ir paskui, pir-'jungos suvažiavimas.
ma negu bus išsiųsti pini-J X L. S. S. suvažiavimas 
gai, spręst, ar Lietuvos vai-, dar turi būt sušadktž 
džia yra teisėta, ar ne (žiur.'sušauktas Clevelandė.
Apžvalgą). ( Kadangi, ačiū “komunis-

Jeigu “Draugo” sumany- tų” darbams, L. S. S. atsi- 
mas butų įvykintas, tai or-'durė labai suirusiam stovy- 
ganizacija, pardavinėjanti je, tai suvažiavimas turėtų 
Lietuvos valstybės bonus, būti sušauktas kuogreičiau- 
paimtų į savo rankas ne tik- šia, idant sutvarkius L. S. S. 
tai biznišką, o ir politišką reikalus. Todėl visi, L. S. S. 
tos paskolos kontrolę. Nuo kuopų nariai, kurie paliko 
jos yalįos priklausytų, ar ištikimi savo organizacijai, Į 
duoti pąskolos pinigus tai .privalo neatidėliojant per- 
valdžiai, kuri yra Lietuvoje, organizuoti kuopas ir paim- 
ar neduoti, apskelbiant ją ti apsvarstymui suvažiavi- 
“neteisėta”. O ta organiza- mo klausimą.

< i.ifi, kaip minė jome, yra kle ' Suvažiavimo sušaukimas 
rikalų sutverta. į tečiaus ima laiko. Ar ne ge-

Vietoje paramos Lietuvos rai butų tad, išrišimui nea
tidžiai, ta paskola tuomet tidėtinų klausimų, sušaukt 
pavirstų klerikalų įrankiu laiku L. S.~S. konferen- 
kovai su nepatinkama jai

bė save “augščiausia įstai-

Trečia, delegatai, dalyva-

tatė save už L. S. S. ribų, ka-

Koks galėjo būt Komuni-

Spaudoje jau daugelį 
buvo nurodyta, kad musų kleri
kalai laiko surinktąsias Lietuvos 
reikalams aukas Amerikoje, lyg 
laukdami, kol ateis patogesnis 
jiems laikas pasiųsti jas į Lietu
vą. Bičvo išreikšta nuomonė, 
jogei klerikalai nesiunčia dabar 
aukų todėl, kad nepritaria da
bartinei Lietuvos valdžiai, ir 
laukia, kol valdžia Lietuvoje pa
teks į jų sėbrų rankas.

Dabar panašios taktikos kle
rikalai, kaip matyt, ketina lai- 
kyties ir Lietuvos valstybines 
paskolos klausime.

Viena Bostone. įsikūrusi ben
drovė gavo įgaliojimą iš Lietu
vos Prekybos ir Pramonės mini
sterijos panhioti Amerikoje Lie
tuvos valstybes bonų už $1,000,- 
000. Ir štai ką delei to sako 

“Chicagos kiųiigų laikraštis 
“Draugas”:

P. Šleževičiaus ministerija 
Tarybą laikė-^ supančiavusi 
(supančiojusi, “N.” Red.). 
Kažkurie sako, kad net naujo
ji vidujinė paskola esant su
rengta be formalio pilno ir 
viešo apsvarstymo Taryboje.

Demokratiškų teisių žvilg
sniu tokia paskola butų netei
sėta. Bet tai nereiškia, kad 
baugu butų šitą paskolą (t. y. 
tos paskolos bonus. “N“ Red.) 
pirkti. Reikia tiktai, kad su
sidarytų kokia nors vieša A- 
merikiečių grupė, kuri pri
žiūrėtų, idant tos paskolos 
pinigai taptų tikrai įteikti Lie
tuvos viešpatijos pinigynui.
Taigi “Draugas“ sako, kad 

Lietuvos valstybes ^paskola e- 
santi neteisėta “demokratiškų

kartų

listas Galvanauskas, ir kad visas 
ministerių kabineto sąstatas ga
li būt dar radikali škesnis, negu 
senasis. Ir todėl klerikalai da
bar jau viešai sako, kad ame
rikiečiai turi uždėti aavo kontro
lę ant paskolos pinigą, sudėtą 
šioje šalyje, štai, kaip “Drau
gas” toliaus išvysto savo pieną:

Todėl mes patartutmą, kad 
kiekvienas asmuo, perkantis 
mažą ar didelį Lietuvos Pas
kolos Ženklą, tuomd pačiu tap 
tų nariu Lietuvos Paskolos 
Draugijos, ir kad joje turėtų 
vien^ balsą už kiekvienus 50 
auksinų. Tokiu budu žmo
gus turintis 100 auksinų žen
klą turėtų du balsu, o turin
tys l,0(X) auksinų ženklą bal
suotų ‘dvidešimčia balsų.

Visi ženklų savininkai vie
nas kolonijom, sulig savo no
ro, sudaro vieną ar daugiau 
kuopų, kurioj išrenka delega
tą ir tam įduoda savo įgalio
jimus. Įgaliotieji susivažiuo- 
ja į Bostoną aptarti budus, 
kaip persiuntus pinigus į Lie
tuvą įteikti juos teisėtai vald
žiai, idant paskui negalima 
butų paskolų painaikinti dėl 
formališkumų stokos.
čia jau aiškių-aiškiausiai pa

sakyta, kad paskolos bonų pir
kėjai privalo spręsti, ar teisėta 
yra Lietuvos valdžia, ar ne, ir 
ar siųsti jai pinigus, ar laukti, 
kol atsiras “geresnė’* valdžia.

šitokį sumanymą klerikalai 
daro, žinodami, kad ta organi
zacija, kuri spręs apie paskolos 
pinigų siuntimą Taetuvon, bus 
jų rankose. Mat, Lietuvos val
stybės boųų pardavinėjimas yra 
pavestas Bostono Lietuvių Pre
kybos Bendrovei, kurią suorga
nizavo klerikalai.

Butų galiniu privesti dar daug 
ir kitų atitikimų, kurie parodo, 
kaip žiauriai elgiasi Australijos 
federalė valdžia su savo politi
niais oponentais.
Duonkepiai priešinasi nakties 

darbui.
Per pastaruosius penkis me

tus naktimis darbas duonkepyk- 
lose buvo panaikintas. Tečiaus

n
jisai sako, kad ji gali kartais 
nepatekti į Lietuvos valstybes 
pinigyną, ir kad todėl turinti su
sidaryti. Amerikoje kokia-nors 
organizacija, kuri prižiūrėtų, 
kad paskolos pinigai nueitų į 
paskirtą jiems vietą.

Bet “Draugas” nesako, kad 
Lietuvos valstybės Bonai esą 

negeri. Tuo jisai pripažįsta, 
kad Lietuvos valdžios užtrau
kiamoji paskola yra legališka. 
O jeigu taip, tai kokiu budu tuo 
met gali būti abejonės apie tai, 
ar tos paskolos pinigai pateks į 
Lietuvos valstybes pinigyną, ar 
ne? Juk Lietuvos valstybes pini- 
gyn.as yra Lietuvos valdžios kon 
t rolėj e.

“Draugo“ abejones yra natii- 

raliskos tiktai tuomet, kuoiriet 
jisai skaito abejotina pačią Lie
tuvos valdžią. Ir jisai tą gana 
atvirai išreiškia, nurodydamas, 
kad Šleževičiaus ministerija

Kas Dedasi Lietuvoj
Simno apielinkėa dvarai

Butkininkų dvaras. Butki-
aiinkai majoratas. Vokio
či:> perdavė jį įgaliotiniui Kli
mui . Liko arkliai, api® 190 
cent. javų ir tt. Iš paliktų ar-IVtK JJlIvO pUIlcI'lKl IllUb* .

savininkai dabar bando gražin- jklių Klimas du paėmė savo tei
ti naktinį darbą. Unija rengia- ^aląms. Dvaro ūkvedžiu pail
si kovon su tuo sumanymu. Syd ko Burčdųską. Darbininkai, ti- 
neys duonkepiai yra pasirengę kėdami dvarų įteksiantį jiems, 
mesti darbą, reikšdami tuo pro- dirbo be užmokesčio. Norin- 
testą prieš savininkų sumany-Įčių žemė® nuomotis bežemių ir 
mą. Jie negrįš darban toliai, ko- mažažemių buvo daug ^užsira
kai savininkai išsižadės savb su- še tiek, kad ir dvaro žemės pri-

ties. Labų dienų duoda švo- 
geris Tamošauskas ir Ona. Jis
irgŲjuvo paimtas į karą, ale pa
puolė į nelaisvę, tai parėjo svei
kas. Vasiliauckytū dabar tar
nauja lietuvių kariuomenėj. Se
suo Antanina prašo judviejų su 
Petru Juid parsiųstmnčt mate
rijos žieminiams rūbams, nes 
visai neturim žieminių rūbų ir 
negalima gaut nusipirkt; o kad 
ir yra, tai nusipirkt gali tik tie, 
kuire tūkstančius turi. Lauksim; 
greito atsakymo.

—FranciŠkus Švelnia.

valdžia Lietuvoje. ID 7^7—“
Po priedanga teikimo pą- * Gfltl-bolSCVlSKCl 

Kelbos Lietuvos valstybei skraiste.
klerikalai nusikaltų nauja' ---------
ninkla vfirvmui ūova > a ni, r 1 »ue tmuslution with the post- piimią varymui savo party-* ngasier ut Chicago, m. Oct. 16, toto 
viškos politikos Lietuvoje. Įus by the act ©f Oct. h, 1917

Tą politiką Amerikos lie-r Vokiečių generolas Von 
tuviai jau gerai pažįsta. Jos der Goltz suorganizavo Pa-

“laikc supančiojusi“ Lietuvos 
Tarybą, šitoje 'Caryboje, mat, 
klerikalai yra daug įtokmin- 
gesni, negu ministerių kabinete. 
Jisai yra negeras klerikalams, ir 
jie nenorėtų, kad paskplos pini
gai patektų į jo rankas.

Dabar tečiaus yra žinia, kad 
Šleževičiaus vielą* užčmc socia

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation filed wlth the post- 
ląaster at Chicago, III. Oct. 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
Darbininkai rengiasi užduoti 

smugj naudotojams.
Kalbelamas apie New South 

Wales Darbo Partijos politiką, 
p. Storey (tos valstijos darbi
ninkų vadas) pareiškė, ktųt pa
naikinimui eksphiatacijos, New 
South Wales Darbo Partija, jei 
laimes aiteinančiuosc rinkimuo
se, pasirūpins nacionalizuoti ap 
draudos, paskolos ir kitas įstai
gas. Jų vieton bus įsteigta vi
suomenės kontroliuojamos ins
titucijos. Bus pasirūpinta atsa
kančiai sutvarkyti industrijos 
reikalus. Nacionalizuotos in
dustrijos tvarkyme galės daly
vauti ir buvusieji savininkai.

Žadama pardavinėti gyveni
nio reikmienis kuožemiausiomis 
kainolnūs, atsižvelgiant į jų ga
minimo išlaidas. Bus kuriama 
valstijos, municipalės ir koope- 
rativės įstaigos; nacionalizuoti 
sandėliai. Išvežti iš šalies rei« 
kvnenis bus uždrausta, kol ne
bus aprūpinti vietos gyventojai. 
Slieku lia t oria i bus baudžiami 
kalėjimu.

Apie deportavimą.
Apie, tai, kaip apsiciiuuna su 

departuojamais žmonėmis, kal
biu sekami atsitikimai. Tarp de
portuotųjų rusų buvo Zurenko 
ir Klušen. Pirmasai Hko paso
dintas ant vieno laivo, o prabė
gus savaitei jo žimiona ant kito 
laivo. Iš i^nios Zurenko suži
nota, kad jos vyras liko išsodin
tas mieste Bombay (Indijoj) ir 
internuotas, o ji pati tapo išso
dinta Port Saide ir įkalinta vie- 
tiiiiamo kalėjimo. Ii- U, i daro
ma tokiu laiku, kuomet ji neuž

ilgo liks motnial Tuo tanui iš
vežant iš Australijos buvo pri
žadėta ją nuvežti prie vyro.

Kitas atsitikimas dar blogės^ 
uis. Klušen liko deportuotas,, 
bet jo pačiai uždrausta važiuoti 
sykiu su juo. Kadangi ji neturi 
apsivedymą ji apsivedė i>Agal 
duelioborų apeigas—tai Aus
tralijos anti-darbininikiška vald
žia nenori jos pripažinti Kluše- 
no žmona esant. Tuo tarpu vi
si vielos rusai liudija, kad ji bu
vo Klušcno žmona.

manymo.
Militaristai gal bandys pravesti 

konskripciją.

Nors kol-kas nebuvo paskelb
ta oficialių žinių, bet tikrai yra 
žinoma, kad specialiai paskir
tas komitetas savo raporte re
komendavo AusfraiUjos vald
žiai kurti piliečių armiją. Ba- 
porte siūloma imti armijon kiek 
vieną pilietį trims mėnesiams, 
sustiprinti artilerijos ir orlaivi
uos spėkas. TĄs sumanymas jaxi 
jau begyvendin|as Naujoj Ze
landijoj. Australijos demokra
tai nužiūri, kad tas konskripci- 
jos pienas paeina iš Tautų Ly-

Bet galima tikėties, kad Aus
tralijos demokratai, kurie ka
rės metu du sykiu atmetė kon
skripciją, pasirūpins ir dabar 
nepraleisti jos.

Australijos darbininkai nu
žiūri, kad orlaivynas yra ku
riamas tuo tikslu, kad davus ką 
pi tolis tams progos užpulti strei
kininkus iš oro. Todėl jie , su 
dideliu neužsitikėjimu žiuri į 
sumanymą stiprinti orlaivyną.

ANGLIJA.
Londonas. — [Norima kurti 

dvasiškių uniją]. Dorchesterio 
kunigas veda propagandą tilo 
tikslu, kad įkūrus ■> “pryčerių“ 
uniją ir tuo pačiu iškovojus 
geresnei algas. Jau nebekrei
piama domos į tą pasakymą; 
kad “žmogus, kuris yra pašauk
tas mokyti religijos kitus, pri
valo badauti.” Sugestija kurti 
uniją šukele karštų debatų.

Daugiau kai pusė Anglijos
kunigų gauna metams mažiau 
$1,000.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Balti m ore, Md. — [Kodėl po- 

licistai streikuoja]. Kaip žinia, 
prezidentas Wilsonas griežtai 
pasmerkė Bostono policistų 
streiką. Tą streiką jis pavadino 
“prasižengimu prieš civilizaci
ją.” Tečiaus nereikia užmiršti, 
kad* policistų gyveni*mias yra 
visai nesaldus. Segamas Balti- 
inores policisto pasakojimas pa
rodo, prieš ką policistai kovoja.

“Aš turiu tik dvejus marški
nius; vieni yra armijos marški
niai. Kada reikia plauti marš
kinius, tai man prisieina pasilik
ti lovoj, kol tie marškiniai neiš- 
džiusta,” — pasakojo policislas 
Fra n k Ii n N. Thomson policijos 
kapitonui Charles E. Hurley, į- 
teikdamas jam rezignaciją.

i Thomsonas sako, kad jo alga, 
kuri išneša biskutį daugiau $15 
savaitei, yra perntenka pragy
venimui. “Mano čcvcrykal vi
sai nusidėvėjo ir aš turiu mesti 
policisto užsiėmimą, nes mano 
žmonai ir vaikams prisieis ba
dauti. Pragyvenimas anit tiek 
pabrango, kad nėra jokios gali
mybes pragyventi už policisto 
algą.”

J. Bu-ta, E. St. Louis. Bala 
jų nelindo, lokių kalbėtojų. Re- 
korduot, kaip jie koliojusi, nėra 
reikalo. Rašiilėkitc kas nau
dingesnio jūsų kolkmijoj dedasi.

Eastchicagiečiui. Tasai po
li a s Papath eod or ok o u m u nd ingi, 
olamachalopopulas, apie, kurį 
Naujienų 241 nmn. minėta, yra 
graikas. Pasakyt; ką ta begalo 
ilga pavardė reiškia lietuvių 
kalba, negalimas daiktas

truko. Darbininkai norėjo bu
simam ukiui pirktis arklių ir 
p Margų. Barčauskas pasakė 
visai tai gausią iš valdžios. Ir... 
visą dvarą atidavė nuomon žy
dui. 'Po kokiam laikui žydas 
atsimetė . Tuomet pasiūlė dar
bininkams. Bet j<u buvo sė
jos laikos. Darbininkai nebuvo 
prisirengę urnai jį perimi. Vi
sa buvo begalo pabrangę. Pe» 
rėmimas buvo begalo sunkus. 
Tada Klimas atvažiavo perduot 
jį vėl žydui. Kumečiai jį smar
kiai užėmė. Klimas žadėjo 
jiems dvarą atiduot, jei ims vi
są žemę. Jįems turint permala 
arklių — dvaras tapo perduoltias 
vėl žydui, šiandie tame dv;-|re 
iš 600 margų apis 400 margų 
stovi dirvonais. Pate nuomi
ninkas į sėjo apie 50 margų. Ru
giai buvo įsėti vokiečių.

Ir mažažemėj negavo žemės, 
nes įgaliotinis nedavė jos ties 
mažažemio lauku, bet varė į 
kitą dvaro kraštą, ypač ten, kur 
buvo menka žemė. Tai (Atsiti
ko su Dvilinlkiu, Taliausku ir 
kitais. Atsakyta Dainauskui ir 
kitiemb, nors du trečdaliai žo 
mės tuščios guli.

Darbininkų liko daug be d< r- 
bo ir be duonos. Žemės bul
vėms davė, bet jos neįdirbo. 
Už darbo dieną savo duona 
tiems buvusiems kumečiams 
moka po 2 auksinu.

čia yrą • senas darbiu ink b 
Matulionis. Visą savo amžį dir
bo dvaruose. Dabar likęs be 
sveikatos, o jo žmona be akių 
atsidūrė dideliam varge. • Vo
kiečiai dar duodavo jiems duo
nos. Nauji dvaro šeimininkai 
ir tai atsakė.

Rudaukos dvaras — mi/joni- 
tas, žemės turi apie 760 margų. 
Kalesninkų mažažemiai reika
lavo 160 mfrrgų nuomon. Jiems 
nedavė, nes žadėjo patys sėt. 
Dabar įsėta nedaugiau 200 mar
gų. Visa — pudymuoja. No
rėjo žemes ir dvn;ro žmonės, 
bet ir tiems nedavė. Atstaty
tų kumečių, norėjusių gauti 
žemės nuomon, yra 11 šeimy
nų. Už samdomą darbo dieną 
mokama jiems 3 auksinai, sa
vo duona. Už kdrvės išgany
mą ima 20 nib. ir dienos dar
bo.

Laiikai ii Lietuvos.
---------- r*"1

I

Janui š velniui, Fauntain, 
Mich., rašo jo br<4is iš JuŠkakai 
mio, Slavikų valsčiaus:

Brangus broli Joneli, net akis 
mums pna;švito, sulaukus nuo 
tavęs laišką. Mes, broliai ir se
sers, esame rtsi sveiki, tik tė
veliai ntusų abudu mirė. Jau 
treti metai kaip mama pasimirė, 
o tėtis mirė 17 liepos, 1919. Ant 
mamos šermenų nebuvau, nes 
buvau karėj; išbuvau ketverius 
metus, o kai parėjau, tai radau 
visą ūkį išpustytą; neradau nė 
tivlcliv; etabner vėl Rtielc su.sj.pii-- 
kau iv pvaded<i» gyvent.

Kare reikėjo visa ko i«nuly
ti Miidu su broliu Feliksu abu- 
dii buvom kare. Brolis parėjo 
sveikas, o mąne nelaime išti
ko: pairo tinau vieną akį. Su 
viena matau gerai, o antrą da- 
vieu stiklinę įdėti. Kurie na
mie buvo likę, tai iš namų bėg
ti nereikėjo,, ale buvo tokių va
landų ,kad nė pavalgyt nebuvo 
ko. Visjj baisenybių negalimii 
ne aprašyti. Dabar esame visi 
iwųię, Sesuo Agota gąspadi- 
nauja, tai nė nesiskubinu ženy-

ti.
J. V. KlasUičiui, 3707 Delmar 

Bl.,St. Louis, Mo, rašo jo gimi
naitis, M. Pilipaitis:

Kaunas, 5.VIII.19 — Brangus 
Dėde! Nežinau, ar Jus gyvi ir 
kur gyvenate — tiek metų nie
ko negirdėjom apie Jus. Namie 
visi gyvi sveiki, tik močiutė mi 
re pora metų atgal. Mama taip- 
pat sveika. Namai išliko nesu
deginti. Daug daug ko naUja, 
daug atmainų, bet apie taip pa
skiau.

AŠ ir Silvestras jau užaugę vy 
rai, tarnaujame Lietuvos karei- 
vijoje. Aš tarnauju Kaune, Sto
ties komendantūroj, raštininku, 
gi Silvestras raiteliuos. Rašykit 
man Šiuo adresu: Lietuva, Kau
nas, Kauno Stoties Komendan
tūra, Antanui Pilipaičiui. Taipgi 
rašykit mamai. Parašykit, kur 
gyvena tėtis, sesuo Uršulė, Al
binas, nes mes nežinetne jų ad
resų. Tuo kartu viso gera, — 
Antanas Pilipaitis.

Visi Chicagos lietuviai darbi
ninkai į protesto mitingą ryto 
vakare Meldažio svetainėje!. Už
tarkite streikuojančius plieno 
industrijos darbininkus nuo po
licijos ir kariuomenės perse
kiojimų!

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminaUkkadU 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas: 

3321 $. Militrf SI 
Ant treSių lubų 

T*L Drover 1310

Miesto Ofisas:
U? H. DearMrn $1. 

imUHnttrBMg.
Tel. Central 4411

Pinigais už

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

KrauseValstijinisTaupynio 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

114
ATLEIDŽIA PAILSUSIUS SKAU

DAMUS RAUMENIS.

Nusipirk bonka Sloano Linimento ir 
laikyk ją po ranka greitam 

reikalui.

”Kad aš tik turėčiau Sloano l.i- 
nimento!” Kiek kartą pasakytum 
tą! Bet reumatiniams vartsymams 
praėjus — po valandą kentėjimo — 
užmiršti jj. Nepadaryk to vėl — 
nusipirk bonką šiandien, nes gal šį 
vakarą reikės! Gali staiga užeiti 
dieglys strėnose, klube, skaudėjimas 
raumenų, sustirimas sąnarių, neu
ralgija, skausmai ir diegliai nuo o- 
ro pakenkimo. Tau tuojaus pereis 
nuo Sloano linimento, kuris susige
ria nebraukius.

Pats geriausias per 38 metus, šva
rus, ekonominis. Trįs dydžiai — 
55c., 70c., $1.40. _______

Stoan's
I/iniment 

Keep tihaudy

DR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St. 
Marshall Field Ąnnek 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE_____

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
47 skyrius laikė susirinkimą 
nedėhoj, spalio 12 d. Naujų na
rių užsimokėjo per komitetų, 
kurie renka drabužius: per K. 
Motei} užsimokėjo šie:

Po $2 — A. Sami jonas P. Ga
šlautas P. Nakaša, J. Pliauška, 
A. Navickas; po $1; —• A. Slan- 
čius, F. Petkunas, K. Janušis
J. Pažaveckis, F Prusis, W Ce- 
pelis, A. Šimkūnas Z Daunis, A. 
Josevienė; po 50c — J Giniotis,
K. Gulbinienė, K Urbonas. Viso 
$20.50.

Per J. Dauginį užsimokėjo 
šie: po $3— J. Radzišauskas J. 
Warnagiius A. Jatulis J, Taleikis 
W. Dirži\; po $1 — F. Ja- 
manavičius. K, Labanauskas, A. 
Gustaitis, H. Jušas, K. Gedami- 
nas, M. Jenkus, J. Stankevičius, 
J. Zinkevičius, M. Juskaitis, H. 
Wilkelis, J. Mačiulis, K. Juta 
po 50 centų — K. Stungis. Viso 
$22.50.

Per L. Lapinską užsimokėjo 
šie: po $2 — S. Weišniuriutė, F 
Byrr, J. Gardon, J. Valuckienė, 
P. Bružas, A. čerška, A. Vai
tekūnas, G. Juzėnas. Viso $16.

V. Narbutas susirinkime už
simokėjo $1. Viso kartu susi
daro $60.00. Į centrą ^siųsta 
spalio 12 dieną $100.

|. Piešėjas V. Narbutas 47-iai 
kuopai paaukojo paveikslą ran 
kom pieštą vertės $100, Tą pa
veikslą kuopa leis išlaimėjimuL 
Visi 47 kuopos nariai taria šir

BALIUS
KETVERGO VAKARE

SPALIO (OCTOBER>, 16 D., 1919
MILDOS SVETAINĖJE 
3112 So. Halsted St.

Inžana;a moterims 30c; Vyrams 40c 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Muzika ALEKANDERS JAZZ BAND

HOFFMANO 
MOKYKLA

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

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

dingą ačhi už tokią dovaną au
kotojui.

— F. Dovalgo, Rašt.

LIAUDIES KURSŲ REIKALU.
Darbas jau pradėtas. Kursai 

atsidarė. Ir reikia tiesą pasaky
ti, — pradžia nekaip teatrodo. 
Klausytojų Ugi šio laiko susira
šė sulyginamai nedaug. Mažiau 
negu buvo tikėtasi.

O tuo tarpu Chicagoj randasi 
desetkai tūkstančių darbininkų. 
Jų tarpe randasi tūkstančiai to
kių, kurie neturėjo progos su
sipažinti su išguldoanais kursuo
se dalykais. Gi pažinti politi
nę ekonomiją, visuotiną istori
ją, kultūros istoriją ir valdžios 
formas yra svarbu kiekvienam 
žmogui. Musų planetą gaUma 
sulyginti su sceną, kur nuola
tos eina veikimas. Keičiasi vei
kėjai ir dekoracijos, bet veiki
mas eina savo keliu.

Kuomet mes einame į teatrą, 
mes norime pamatyti visus sta^ 
toinojo veikalo aktus. Tai na
tūralia dalykas. Juknežinodami 
pirmo, antro ar trečio akto tu
rinį, mes negalime spręsti apie 
visą veikalą. Pats veikalas 
mums darosi neaiškus, nesu
prantamas.

Tečiaus į visos žmonijoj dra
mą mes kažin kodėl žiūrime 
skirtingiau. Mes nebandome su 
sipažinti su tos dramos pirmes- 
niąis aktais. O nežinodami pra
eities veikimo, mes negalime tin 
kainai suprasti ir to, kas dedasi 
dabar.

Gi vėliausias aklas, — tas ak
tas, kuriame ir mums tenka da
lyvauti, — yra ypač turtingas 
įvairiais nuotikiais. Kode! tie 
nuotikiai įvyko? Kas privedė 
prie to?

Į tuos klausinius gali atsaky
ti tik pažinimas to, kas dėjosi 
pirmiau.

Liaudies Kursai ir kurta tuo 
tikslu, kad nors išdalies nušvie
tus tuos klausimus ir parodžius, 
jdgėi žnibnijoš Rtfotijo® bėgis 
eina pagal tam tikrus įstaty
mus. Nieko neįvyksta be prie
žasties kaip atskirų asmenų vei
kime, taip ir visos žmonijos gy
venime.

Užtat dar kartą kreipiamies į

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas.

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

vakare Phone Canal 257 L

dttrtuAiinkius palaikyti Liaudies 
Kursus. Stokite į juos! Jie ga
lės tinkamai veikti ir gyvuoti 
ik tada, kada bus užtektinai 

klausytojų.
To ha ve and to hold — turėti 

ir palaikyti... Jus jau turite 
Liaudies Kursus, — dabar nuo 
jūsų priklauso juos palaikyti.

—K. Sėjikas.

Politikierių lizde.
Pavieto taryba turi naują 

skandalėlį. Šerifo pągdbinin- 
kas Frank Sčhaefer vieną naktį 
dabojo Milwauk.ee Avė. už Ni- 
les, kuomet užgirdo dideliu grei
tumu Rėkiantį automobilių. Jis 
pradėjo jį vytis. Bet kad pasi
vijo, automobilius atsisakė sto
ti (o ji? ėjo apie 60 myl. į va
landą greitumu) ir kada jis jau 
rengėsi traukti revolverį, auto
mobilius pasuko į šalį ir nusvei- 
dė Schaeferį į grabę. Kada jis 
pabudo, jis buvo ūkininko na
muose.

Kas gi buvo tame automobi
li u je? Sčhaefer sako, kad ja
me buvo jam pažįstami gerai 
žinomas daktaras ir augštas po
litikierius, abu su mergi
nomis, bet pavieto taryba už
draudė, jam, Scljaeferiui, trauk
ti juos teisman, nes, mat, tokie 
žmonės būva paprastai virš vi
sų įstatymų.

Bet Schaeferis sako, kad jei 
jie liousnoriai nepasiduos, jis 
vistiek paskebs viešai vardus, jei 
jis ir negalės patraukti jų teis^ 
man. O pavieto tarybos pirmi
ninkas būtinai nori patirti to 
pavieto komisionieriaus, kuris 
ir daktarą su merginomis į teis
mą, vardą ir tuo tikslu jis šau
kia tarybos susirinkimą.

Tai mažas namims skandalė
lis.

I - -
$1,119,672 pelno .į vieną mėnesį

Gatvekarių kompanijos ir 
taip milžiniški pelnai labai pa
didėjo pakeltis mokestį už va- 
žinėjiniąsi.

Pačios kompanijos paduotos 
public Utilities komisijai atskai
tos, parodo, kad kompanija rug 
sėjo mėnesį gavo $1,259,276 dau 
gliUl {plaukų, negu ji gavo tą 
patį menesį pereitais metais. Jos 
grynas pelnas, atėmus visas iš
laidas, šių metų rugsėjo men. 
siekė $1,119,672, kuomet metai 
atgal tą patį mėnesį kompani
jos grynas pelnas siekė $6,20,- 
442.

Tečiaus tada kompanija tvir
tino, kad jos pelnas nėra užtek
tinai didelis, kad akcionieriams 
išmokėjus užtikrintus 5 nuoš. 
dividendų.

Kompanija tvirtino, kad jos 
turtas yra vertas $157,000,000.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

me

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N,

Žinomas per 25 metus ir Vald£ioi| priturimais

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

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

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

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus
patarnavimas.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

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

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stuoų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

I SaugekittSavo Aida)
Gerklės kliutjs

Gali paeiti nuo 
nesveikumo migdą 

liniy gilių (tonsi- 
lų), q kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali padaryti kliūti. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosj. Tų ai padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie Stale gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugehunią. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F.O. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 

durįs j šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.
..................  m

$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi 

ine tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bilo pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. 0. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro- 
fa. Ateikite arba rašykite tuojaus. 

•RISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGB 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Teisingai pritaikytais akiniais, kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga | 
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 Siame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, au»ų. no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra

■ ,. specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

\JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Av«u, Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

K-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
• Tėmykite i mano paražų. •

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoju Dykai

šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigulite užsikrėsti Influeuza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai nepasveikti.

Mano gydymas neleidžia plėtolies ir gydo Influenzų ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymų plaučių kliūties. '
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
AŠ prirenku

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rami 2066 jJdTS
W. M. LAWH0N, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.
✓

LUBIBKTY BONM
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

C A S H
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wuod Sta.

JAUNOJI ŽMOGŽUDĖ . 
KALĖJIMAN.

Jaunųjų teismas patalpino 
penkiems metams, t. y. kol su
kaks 21 metai amžiaus į House 
of Good Shepcrd, jaunąją žmog
žudę Margaret Seithniier, 16 m., 
kurią prisaikintjųjų teisingas iš
teisino už užmušimą ją suvilio
jusio advokato Burr. House of 
Good Shephcrd yra kalėjimas 
—prieglauda, nepilnametėms ir 
pasileidusioms mergaitėms, ku
rios šiaip nėra teisiamos- į pa
prastuosius kalėjimus.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Tečiaus net public Utilities ko
misija nusprendė, kad turto ver
te yra perdaug padidinta ir su 
mažino $44,000,000, Liip kad 
ji vertina gatvekarių kompani
jos nuosavybę esant $113,000,- 
000. Bet miestas sako, kad tik
roji vertė turto yra tik $82,000,- 
OOO. Jei paėmus ir pačios kom
panijos vertinimą turto, ji gau 
na dabar arti 8 nuoš. pelno, o 
sulig miesto vertinimo — apie 
15 nuoš. kuomet jos pelnas 
turi būti tik 5 nuoš.

Dėlei to tūli optimistai pra
našauja, kad neužilgo vėl bus 
sugrąžintas 5c. karferis. Bet 
greičiau nebus. Varnas varnui 
akies nekerta.

Vaikas plėšikas pašautas.
George Stanpoli, 13 m. am

žiaus su kitu vaiku vakar naktį 
bandė įsilaužti į Moni galiūną, 
1901 W. Harrison St., bet tapo 
pašautas «dviein ■ šūviais iš 
šautuvo abu jauni plėšikai su
imti.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittoria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistęi ir linkiu visiems sayo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

GOVEDA SUNAIĘINO I. W. W.
I LITERATŪRĄ.

Užvakar didelisrburys lenkų 
užpuolė ant naujos I. W. W. bu
veinės prie 8749 Commercial 
Avė., išnešė visas ten rastas kny 
gas ir jas sudegino. Nors visai 
netoli yra policijos stotis, bet 
policija minai nieko nedarė. Leu 
<ai juodašimčiai labai pyko kam 
1. W. W. buveinė atsidarė prieš 
)at jų Nekalto Prasidėjimo baž 
nyčią. Jie todėl savo ir sveti
moj spaudoj ir gyvu žodžiu kurs 

e, prie užpuolimio, kol savo ne
atsiekė.

PAL1UOSAVO UŽMUŠĖJĄ.
Jaunų jų teismas vakar paliuo 

savo Thoimas Marg 17 m., kuris 
>risipažiiM> nušovęs Thonias W. 

Barie, apgynimui jaunos mer
gaites.

Well, kaip bus su mayont.
Mayoro Thonų>sono namo są- 

vininkas turi nustoti leidęs di
delius durnus iš namo kamino, 
nes kitaip pečius bus užpečūtin- 
tas ir mayoras, jo šeimyna ir 
eiti žmonės, gyvuliai, paukščiai 
ir kiti to-namo gyventojai turės 
kęsti šaltį. Tokį persergėjimą 
savininkui vakar pasiuntė svei
katos departamentas ir jis esąs 
galutinas.

• Į. J ĮJT--T- ir ■ I

Prisirengė, bet.
Johno Gckas iš Waukcgano 

per daugelį motų, laikė revolve
rį po paduška, kad apgynus sa
vo sankrovą nuo vagių. Jlet už
vakar jis užmiršo revolverį san
krovoj ir plėšikai, kaipir nujaus
dami, tą naktį įsilaiiže ir iš
nešė daigių, auksinį luigrodėlį ir 
— revolverį.

Well teismas sutiko.
“Jei aš taip greit važiavau, aš 

turiu būt nubaustas”. Tarė kal
tinama gi’ęitamc važiavime vi
durnaktyje p-le Carola Henning 
Svaųstonosonui teisėjui. Teisė
jas sutiko su ja ir uždėjo $12 
pabaudos.

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto Šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 et. ir 5 et. taksų, arba 
$1.25 ir 6 et. taksų.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

___________ i---------------------- ----------

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 10900 S. Michigan Avė.

Tel .Pulhnan 342. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. Wood St.

Tel. Yards 723. Chicago, III...................... ... . , /

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

Pranešimai
Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 

vakaras bus nedėlioj, spalio 26 d., 
Zwiųzek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenojo statoma viena
veiksmė komedija “šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Pradžia lygiai 
6 vai. vak. —Komitetas.

Herrin, III. — LSS. 256 kp. rengia 
pramogų vakarų subatoj, spalio 18, 
N. U. K. svetainėje (buvusioj Vil
niaus Kliubo). Pradžia 7 vai. vak. 
Bus vaidinama žaismė “Kunigas Ma- 
coehas”, o paskui balius. Kviečia 

! publikų gausiai susirinkti, Rengėjai.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo ex- 
tra susirinkimas bus ketverge, spa
lio 15 d., 7:30 vai. vak. Liuosybės 
svet., 4822 \\r/. Wabansia Avė. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. Valdyba

LSS. 234 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedelioj, spalio 19 d., Univcr- 
sity of Chicago Settlcment svetainė
je, 4630 Gross Ave^zPradžia lygiai 
10 vai. ryto. Draugai Šį sykį malonė
kite alsillinkyti visi, nes šis susirin
kimas bus vienas iš svarbiausių kuo 
pos istorijoj. — Sekr. A. Audickas.

(Seka aut 4 pusi.)

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmoraeter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki U| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Coyne Bros.,
119 So. Waier St. Chicago, UI.

............................. ■■ ■—

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonię 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą”i ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

PRISIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuviu Adresų kny 

gai. Šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitų knygų ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti su jilinis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasoe ženkleli. 

STRUPAS and CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.

Vyrišką Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas iižganedinimas. Vyrų ir vaiki- 
nų/neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailčs 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 ateinančių žiemų nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sandė
lį nežymiai Vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Firil dress, tuxędo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vnk. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, > '
1415 So. Halsted St., Cheiago. 
_ _________ Isteįgta 1907

Visi Chicagos lietuviai darbi
ninkai į protesto mitingą ryto 
vakare Meldažio svetainėje! Už
tarkite streikuojančius plieno 
industrijos darbininkus nuo po
licijos ir kariuomenės perse
kiojimą!

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ftinomas per 1S me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisu ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. neteli Fisk 8t.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

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

3149 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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. UPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-——----------- ofisai .......................

319 Kenaington Avenne 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

f DR. M. T. STRIKOLIS*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 SL 

Valandos:—10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 
9—12 rytais. Tel. Boulevard 160. 
..... .. . 1

Telephone Yąrds 5834

Dr. P. (LWiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. į 
3325 Se. Halsted SL Chicago. ;

Milwauk.ee
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ENOS, Chicago., Il\. Ketvęrgas, Spalio 16 d., 1919

Garfleld Parko Socialistai rengia ASMENŲ JIEšKOJIMAI
HiVuHuiK SDUlill 1S <1., J. > **■ J-U-L-njr J-|_T J“-“-prakalbas subatoj, spalių 18 d., 

llangels svetainėje, 3720 Hurri- 
son St. Kalbės d. Kl. Jurgelionis. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Chicagos Liet. Vyrų Choro susi- 
rinkimass įvvks spalio 1/. s 
vai. vak., J. Norvaišų svet., 3338 Au- 
burn Avė. (vienas blokas į vakarus 
nuo Halsted gat.) Visi nanai bukite 
laiku, nes yra svarbių reikalų, są
ryšiu su gruodžio 28 rengiamu vaka
rį — Valdyba.

PAJIEŠKAU SAVO Moters Prak- 
sidos Mlkenienės, kuri pasišalino 

nuo manes šio mėnesio, spalio 11 d. 
su burdingierium Antanu Marcinė- 
nu ir pasiėmė mergaitę 10 mėnesių. 
Meldžiu tuojaus atsišaukti, aš vis
ką dovanosiu, aš nežinau dėl kokios 
priežasties tu prasišalinai.

Mano adresas: POVUOS MIKĖNAS,
4920 Baring Avė., E. Chicago, Ind.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ VAIKU
-

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Užburti turtai“ įvyks ketver- 
Ue spalio 15 d., 8 vai. vak. M. Mel
dažio svet. 2242 XV. 23 pi.— Valdyba.

PAJIEŠKAU savo švogerio Juoza
po Benzino. Girdėjau jį gyvenant 
Chlcagoj. Gavome nuo jūsų prie- 
telkos gromata iš Lietuvos ir norė
tume jums pasiųsti ji. Jis pats ar kas 
kitas malonėkite P^Hncšti adresu:

ANASTAZU A BENZINIEN Ė 
Box 14 Biverton, III.

10 METŲ PRIE DIRBTU- 
PRITYRIMAS NE

Harvey, III. — LSS. 228 kp. susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, spalių 

17, paprastoj svet. kaip 7:30 v. vak. 
Nariai prašomi atsinešt mokesčių 

knygutes, kadangi turime galutinai 
išrišti klausimų delei prisidėjimo 

prie Socialistų Partijos.Organizatorių*.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

* VIRŠ 
VĖS DARBO;
REIKALINGAS; GERA MOKESTIS 
PRADŽIAI; PAKĖLIMAS PRITYRI
MĄ ĮGIJUS. GEROS VALANDOS IR 
DARBO SĄLYGOS. ANKSTI UŽDA
RO SUBATOMIS.

Sears Roebuck 
and Co.

PREKĖMS DARBININKIŲ

Reikalauja ViUlkų 16 iki 18 
meilų amžiaus i kenavitno 
skyrių; gera alga pradžiai, 
bus pakeltai įgijus prityri
mą.

Geros valandos ir darbo 
sąlygos, anksti uždaro su
batomis.

Sears Roebuck 
and Co.

JAUNŲ VYRŲ 
PRIE

DARBO MUSŲ PREKIŲ 
SKYRIUOSE.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
rengia svarbias prakalbas ketverge, 
spalio 16 d., svetainėje prie 3»2o^y. 
39th PI. Pradžia kaip 7:30 vai. vak. 
Kalbės Naujienų redaktorius d. P, 
Grigaitis. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Sears Roebuck 
and Co.

Price Baknng 
i Pow<dleir

Factory 
1001 INDEPENDENCE BLVD. 

\ j.-------------------------

MERGINŲ

MOTERŲ

irMes turime vietų merginoms 
moterims, kurios nori išmokti darbo 
šiuose prekių skyriuose.

IFMce Balkmg

Factoiry

Užsisakymų sudėjimui, 
Prekių vyniojimui 
Užsisakymų pakavimui 
Pakinės krasos pakelių svėrimui.

Jauny Liet. .Amerikoj tautiško 
Kliubo lapkr. 23 d. statomo veikalo 
“Litvomanai” repeticija bus seredoj 
špalio 15 d., prie 3338 So. Auburn 
avė.. Visi lošėjai susirinkite paskir
tu laiku. —Komitetai.

SIUNTIMO SKYRIUS

MERGINŲ
1

Roaeland. —- Visi tie, kurie eisite 
Aušros mokyklon arba kurie norite 
eiti susirinkite Seredoj, spalio |5, 
kaip 7:30 vai. vakare į Aušros kny
gyną. — Komitetas.

MOTERŲ

LKS. 4 kp. mišrus choras rengia 
koncertą gruodžio 20 d. M. Meldažio 
svet. Draugijų ir kuopų prašome 
nerengti tą dieną jokių pramogų 

Korrjtetas.

Geros vietos dabar siūloma mer
ginoms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų 

Siuntimo Skyriuje.
Darbas susideda iš vyniojimo ir 

rišimo pundų, pakinės krasos pake
lių svėrimo ir Lt.

MERGINŲ REIKALAUJA 
16 metų ir senesnių, prie 
lengvo ir smagaus darbo, 
vynioto ir lipinti užrašus 
ant muilų ir periūmų; nuo
latinis dirbąs ir gera mo
kestis; pakėlimas trumpu 

laiku.
Ateikite pasirengę prie 

darbo.
WRISLEY, 925 S. Wells St.

žaislų,
Vaistų, 
čeverykų, 
Pančekų,
Auksinių daiktų,
Baltinių
Nėrinių, Adinių 
ir kitų prekių skyriuose.

Užsakymų sudėjimui 
Užsakymų sužyinėjimui 
Prekių peržiūrėjimui 
Prekių sudėjimui 
Pakelių vyniojimui.

Gera

1001 Independence Blvd
Puikios algos, nepaprasta proga 

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

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

PROGA KRIAUČIUI
Valymo ir dažymo krautuvė (Clea- 

ning and Dyeing Store) parsiduoda 
pigiai. Daug darbų. Priežastis parda
vimo — priepuolis. įstaiga gyvavo 
8 metus.
REL1ABLE CLEANERS & DYERS, 
748 W. 79th St., Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir buįer- 
nė geroj vietoj, apgyventoj lietuvių 
ir lenkų. Parsiduoda pigiai greitu 
laiku. Priežastis — moters nesvei 
kata ir noras išvažiuoti į formas.

ST. MIKUŽIS
1823 XV. 45th St., Chicago.

TŪRIŲ PARDAVIMUI grosernę 
maišytų tautų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, yra ta, kad 
turiu du bizniu; graži patogi vieta 
bizniui, pigi renda su 4 ruimais pa
gyvenimui. Norintis pirkti, malonė
kite atsišaukti nuo 6 iki 8 valandų 
vakare pn. 2į)58 So. Lowe Avė.

. j . ......  -...... .....................- '■*"*-

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI pn. 3606 Lowe avė. 

dviem augštais namas 5 ir 6 kam
bariais, su maudynėmis, gazu, beis- 
mentu ir tt. $200 įmokėti, likusius 
kaip randa. $3,700.00

T. McDONNELL, 
3517 Archer Avė., Chichgo.

Town of Lake. — Susivienijimo 
Lietuvių Kareivių susirinkimas i- 

vyks ketverge, spalio 16 d., 7:30 V. 
vak. p. Juraškos svet., 4415 So. Wood 
gat. Visi kareiviai ir šiaip jau vyrai 
malonėkite atsilankyti ir prisirašyti 
ar nors pamatyti kareivių veikimą.

—Valdyba..

Jokio priturimo nereikia. Geros 
;Hlgos. Proga' pakėlimui. Valandos 
8:00 iki 4:45. Subatomis iki pietų.

Jokio prityrimo nereikia.
alga pradžiai. Proga pakėlimui. Va
landos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
pietų.

REIKALAUJA— KELIŲ TVIR
TŲ VYRŲ PRIE DARBO DIRB

TUVĖJE.
TROKERIŲ

LANGŲ PLOVĖJŲ 
KIEMO DARBININKŲ 
PASTOVUS DABBAS

ATSIŠAUKTI
CONTINENTAL CAN CO. 

Ine.

REIKALINGI PIRMOS KLE- 
SOS ŠEŠI K0TME1KERIAI.

ATSISUKITE TUOJAUS 
J. RUZGAITIS, 
3103 SO. HALSTED ST., 

2 FL. ROOM 1.
----- r

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 XVest 18-th Street,

X

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST.

5411 W. 65th Street.
Paimk 63 ir Austin karą iki 

Central Avė. ir eik dub loku į

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dvkloj. Gera mokestis. 
ČALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER & STEAVART AVĖS.

S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa 
sutvėrė vaikų ir mergaičių cho
rų, kuris bus po vadovyste p-lės 
Salomijos Staniuliutės. Repeti
cijos atsibus kožną nedėldienį 
Mark VVliite Sq. svetainėj prie 
30-tos ir Halsted St., antrą va
landą po pietų. Už kelių savai
čių bus įsteigta dainų, lekcijos 
lietuviškos, kalbos, rašymo ir 
skaitymo. Tėvai, kurie žingei- 
daujat šiokiais dalykais, prira
šyk i t savo vaikus. Organizatorė.

MES TURIME KELIAS VIE
TAS .JAUNOMS NOTER1MS

NUO 18 IKI 30 METŲ AMŽIAUS

PIRMESNIO PRITYRIMO NE-

REIKIA. DARBAS MALONUS

Sears Roebuck 
and Co.

bUSDIENES VIETOS

MERGAIČIŲ

JAUNŲ MOTERŲ

Sears Roebuck
o

REIKIA kriaučiaus prie moteriš
kų drabužių. Ir kad galėtų suprast 
prie pardavimo, kaip pamatysite tą 
apgarsinimu tai ateikit tuojaus į1 

darbą.

SpecialisBargiiraais 
1 akras puikiausio juodžemio 
viename geriausių mieste
lių prie Chicagos ir North- 
western gelžkelio, 30 minu
čių važiuot nuo miesto, ar
ti sankrovų, bažnyčių, mo
kyklų ir dirbtuvių, kur gali
ma gauti darbo kiek nori. 
Galima čia*>turėti daržas ir 
vištos ir būti neprigulmingu. 
Parduos $100 įmokėjus pini
gais ar laisvės bondu ir po 
$10 kas mėnesis. Rašyk, te- 
lefonuok ar ateik tuojaus.

PAUL BAUBLY 
1404 W. 18th St. Chicago.

Tel. Canal 6296

A. BACHUNAS
1751 XV. Madison St., Chicago 

netoli XVood St.

MERGINŲ
Užrašams klijuoti ant popierinių 

skrynučių 
RANDOLPH BOX & 

LABBL CO.
' 843 XXV Van Buren St.

VAIKU

Prie darbo įvairiuose musų pre
kių ir suriiYkimd"įkyriuose. Pakuo
ti, vynioti ir sudėti pirkinius užsi
sakytus musų kostumierių, sverti pa
kinės krasos užsisakymus ir 1.1.

REIKALINGAS vyras dirbti ap- 
tiekoje. Labai gera užmokestis ir 
trumpos valandos. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

VVAKSAAV PIIARM-AGY
1898 Jos. Cutnpau, Detroit, Mich.

Talleeton, Ind. — L. S. S. 209 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks nedė
lioję, .19 d. spalių, kaip ii vai. ryto, 
A. Mališausko svet., 1520 Grant St. 
Draugai ir draugės būtinai turit at
silankyt į sekantį susirink imą. nes 
turim daug svarbių dalykų. Taip
gi ■•pamirškit atsivest bent | o vie
šą naują narį.

— Fin rašt. Adolph Nanurtonis.

IR DARBO SĄLYGOS NEPA

PRASTAI GEROS.

CONTINENTAL CAN CO. 
I n c.

PRIE
Pundų
Prekių .
Pakinės pačtos pakelių svėrimo

raišiojimo
peržiūrėjimo

5411 W. 65th Street. Prieš 
8:00 iki

piet arba po pietų 
12:00 — 12:45 iki 4:45

Angly kalbos lekcijos duodamos 
už dyką kiekvienai moteriai \Valsh 
mokykloje, 201 a gatvė ir Peoria gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 dieną, 1 
▼glandg po pietų. Mokinama bus 
kiekvieną Utarninką ir Ketvergą 

nuo 1 iki 3 po piet. Vaikus galima 
su savim pasiimti.

REIKALAUJU sumaningų mergi
nų visokiuose skyriuose LINCOLN 
LAUNDRY COMPANY, Lincoln Avė. 
ir School XVay Mf. Oliver, Pitts- 
burgh, Pa.

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & ARTHINGTON ST.

MERGINŲ
IR

JAUNŲ MOTERŲ
Tos kurios turi šiokį lokį pri

tyrimą rankomis siūti, gali iš
mokti gerai apmokamą užsdėmi- 
mą pas išdirbėjus tiugšlos pu
šies vyrų drabužių ir gauti gerą 
užmokestį besimokinant.

ATSIŠAUKITE PAS 
ALFRED DECKER & COHN.

SAMDYMO SKYRIUS 
PIET-VAK. KAMPAS FRANK
LIN IR VAN BUREN ST.

Gera pradedamoji alga ir puiki 
proga pakėlimui tiems, kurie jieško 
pastovaus užsiėmimo. Valandos nuo 
8:00 iki 4:45. Subatomis iki pietų.

ALFRED DECKER & COHN
Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

Gali
suvartoti

PARSIDUODA 107 akrai geriau
sios žemės, parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant namo. Farma randasi 
Arkansas valstijoj prie pat miesto; 
platesnių žinių kreipkitės šiuo ad
resu :

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago.

Parsiduoda 3 pagyvenimais naujas 
miirinis namas Įtaisytas su gasu, e- 
Lektra ir maudynėmis; 3 metai kaip 
statytas, parsiduoda 2 tokstanjiais 
pigiau, ne.vu jis yr& vęrtas; tas na
mas turi bot nanhĮotas į trumpą 
laika; galima pirkti su mažai pini
gu. Namas randasi geriausioj vie
toj prie Emernld ir 32 i/at.

C. P. SUROMSKI CO.. 
3346 So. Halsted St., Chicago.

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALINGAS pečkurys $65.00 j 
mėnesį, ruimas ir valgis. Atsišaukite 
prie vyriausio Inžinieriaus.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st and Carnell Avė Chicago III.

ANTRUOSIUS BEĮSTEIGUS
DROBIŲ BEISTERIUS
RANKOVIŲ SIUVĖJUS

SAMDYMO SKYRIUS
Piet-vak. kampas Franktin 

Van Buren.

EXTRA 2 pagyvenimais namas po 
G kambarius; rendos 
narsiduoda už 2,800, 
3 šimtus, kitus kaip 
yra geriausioj vietoj, 
ventoj nrie Lnwe nve. ir 31 gal.

C. P. SUROMSKI CO.. 
3346 So. Halsted St., Chicago.

$36 i mėnesį, 
reikia įmokėti 
remia; namas 
lietuvių apgy-

ir
4814 Lowe Avė. Du nagyveniniai 

no 4 kambarius iš pryšakio ir užpa
kalio. maudynė, gazas. Ramios *13 
ir $11. Tuojaus perkant $1,500.00.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
MlčIULIS. kurs paėmė Mičiul.io 

laišką iš Naujienų ofi,o, tegul bus 
geras tą laišką sugrąžinti, nes ntsi- 
š.-ukė kitas Mičiulis, ir pripnrodo, 
kūd tas laiškas buvo rašytas jam.

REIKALAUJA MERGINŲ
PRIE LENGVO SURINKIMO DARBO 

GEROS DARBO SĄLYGOS.
ATISAUKTI

Ecomomniy Finiše &
FHffiiraf&ictiuiraig Co

.... .......... i
328 W. KINZIE STREET

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stuk! 
nis darbas nuo $16 iki $20 į savaitę. 
Bonusai po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSULATED WIRE 
CABLE CL, 954 W. 21st. St.

CHICAGO, ILL.

MERGINŲ
Prie lengvo dirbtuves dralbo 

Mes mokinsime jus ir mokėsi
me po $12 į savaitę kol mokysi
tės; galima padaryti $20 į su*- 
vaitę trumpu laiku.

Prityrimas nereikalingas.

THORDARSON ELECTRIC 
MFG. CO.

501 S. JEFFERSON ST.

REIKALAUJA 3 KRIAUČIŲ IR 
VIENO PRESERIO I KOSTUMIE- 

RISKĄ, ŠAPĄ. ATEIKITE TUO
JAUS.

FRANK DIDINAS, 
832 W. 33rd ST., CHICAGO.

REIKALAUJA dešrinės mėsos 
pjaustytojų, mėsinėtojo ir darbinin
kų skiepe. Geros algos. — Ateikite 
pasirengę dirbti.

INDEPENDENT PACKING CO. 
41-ma ir Halsted gat. Chicago.

3730 Ix)we Avė. Mūrinis namas 5 
pagyvenimais po 5 kamabarius. Ge
ras bargenas. $500 įmokėti. Kaina 
$2,300.00.

T. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago.

Sears Koebuck 
and Co.

PAJIEŠKAU bučeriaus, kuris su
prastų savo darbą ir mokėtų angliš
kai. Atsišaukite tuojaus, 1618 So. 
Union Avė. 
-------- - 1

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko.
6226 Harper Avė. <■

1 augštas iš užpakalio

RAKANDAI

PAJIEŠKAU savo pačios, kuri pra
sišalino nuo manes rūgs. 23, 1919 
metuose, paėmė su savim vaiką 5 
ir pusės metų vardu Vitautas, jo plau 
kai šviesiai geltoni. Po tėvais jos 
vardas Antosė Kupreniutė, paeina 
iš Lietuvos Suvalkų gub.. Kampiš

kių kaimo, Skriaudžių parapijos, 
Mariampotės pav. Prašau pargrįš- 
ti ir gyvensime, sutikime. Jei mano
te grįžti nelaukite ilgai. Kas pirmas 
praneš man tam duosiu $25.00.

Adresas:
MIKE KARANAUSKAS, 

p. O. Johnston City, III.

REIKALAUJA merginų operatorių 
rie pajiega varomų mašinų kudl- 
iams drabužius siūti. Tik prity
rusios teatsdšaukia. Lengvas dar

bas ir gera mokestis..
A. OGUS CO.

904 XV. 12th St., antros lubos.

MERGINŲ 
ir 

MOTERŲ

REIKIA teisingos merginos ar mo
teries dirbti krautuvėje vakarais; 

prityrimo nereikalinga. Atsišaukite 
greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago.

Prie lengvo, švaraus, Įdomaus 
darbo musų,

Popierinių skrynučių dirbtuvėj
Legaminų dirbtuvėj
Sieninės popieros dirbtuvėj.

MERGAITĖS.
Mergaičių reikalaujtAne į dar

bą faktorijoj. Malonios npysto- 
vos ir dl'bo sąlygos. Nuolati
nis darbas apskritą metą.
Kava pietums duodama dykai.

Geros algos. Nereikia'jokio 
patyrimo. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien.
SELF LOCKING CARTON CO,

437 E. ILLINOIS STREET,
1 blokas į pietus nuo Grand Avė.

REIKALAUJA operatoriaus prie 
moteriškų drabužių, unijinė šapu. 
Perskaitęs apgarsinimų ateik tuoj 
j darbų.
1444 W. Ohio St., 1 lubos.

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
nimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ųja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJA prityrusiu mergi
nų šviežių vilnų skirstymui.

FELSFNTHAL-SLEPH Co. 
757-59 W. Taylor St., Chicago.

Jokio prityrimo nereikia. Pasto
vios vietos. Gera pradedamoji altfa. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų.

REIKALINGAS ZECE- 
RIS. Kreiptis į Naujienų o- 
fisą.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Popierinėms skrynutėms dirb
ti, lengva* darbas, prityrimas 
nereikalingas, šviesus ir ma
lonus dirbamieji kambariai. 

SCHULTS PAPER BOXES 
531 XV. Supcrlor.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

m

REIKALAUJA molderių prie var
stoto ir spaustuvų, atvira Šapa, ar
ti Chicagos. Nėra jokiu darbo klin
čių, gora mokestis. Atsišaukti: Room 
400. 190 N. State St., nuo 8:30 iki 
10:30 vai.

WM. P8ATT MFG. CO.
15 XV. Lake St. Chicago.

Karpenterių, 60c valandai ir po 
$2 savaitei bonusų; darbas vidui, 
prie taisymo, nuolatinis darbas; te
kintojų,,, kalvių ir pageibininkų, 50- 
80c. valhndai. Automobilių plovėjų, 
janitorių 8 valandos rttiktį ar dieną, 
$80 — $92.50 mėnesiui. Senyviems 
žmonėms lengvas darbas. Ugnakurių 
ir pageibininkų 47^—55c valandai; 
mechanikų ir pageibininkų 50—80c 
valandai; garo prithikytojų ir pagei
bininkų; pageibininkų prie mašinų, 

60c valandai, prityrimo nereikia; 
skardžių ir pageibininkų; aliejuoto- 
jų; šrlubinių mašinų operatorių, glu- 
dintojų ir polišiuotojų, vaikų 16 me
tų dirbti ofise po mokyklai. Vyrų 
prie darbo trumpomis valandomis, 
rytmečiais, ar po pietų. Vyro su pa
čia kliuban. Tekintoju.

MOTERŲ
Daržovių virėjų, merginų virali

nėje, į dirbtuvę moterų; 33 ir vienas 
trečdalis cento valalandai; rnoterų 

rakandams dulkinti, moterų prie

TIKTAI SI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRIJUNGIAME Už- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. *

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų nota
rą — bile stailės arba dydžio, iž bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, Perdėtinie
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

NORI PIRKTI
ŠVARKŲ ŠAPĄ. , 

Mokės pinigais už švarkų šn>- 
pą ir samdys dabartinį snvinin- 

darbo trumpomis valandomis, nakjia ką kaipo formaną. 
ar diena. .

SOUTH PARK EMPLOYMENT I 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras .augštas. 
Visi darbai South North ir \Vest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

H. N. MARX & CO.
900 W. JACKSDN BLVD.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petremj Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio Ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirminlnH

MOKYKIT BARZDASKUTYSTftS 
AMATO, geriausia proga, kodėl?

Klausk pn.
625 W. MADISON STREET r




