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Latvijos premieras streikų

rezignavo
Prezidentas jį buvo vetavęs

Jo vietą užėmė socialistas MUN1CHUI STOKA ANGLIŲ

Angliakasių streikas įvyks

Sako unijos prezidentas

Jo vietų užėmė socialistas

Taip sako Revelis

•d' ?

Skaitykite ir Platinkite

Cantono majoras suspenduotas; 
nepajiegęs išlaikyti tvarkos.

True translation fileH w>th the pn<» 
master at Chicago, III. Oct. 28, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 191/
BESSARABIJA REIKALAUJA 

APSISPRENDIMO TEISĖS.

Lokautas išmes į gatvę apie mi 
lioną darbininkų; bandys per 
kalbėt samdytojus.

Daug streikininkų areštuota 
prieplaukos darbininkai atsi 
sako grįžti darban.

Jungtinės Valstijos neturės 
gios s*u Didžiąja Britanija 
stovy bes.

IVue translation filed with the post-master at Chicago, III. Oct. 28, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

At&tovų butas užgyrė svetimša 
lių bilių.

Jiems gręsia dešimts metų ka 
Įėjimo.

Ispanų valdžia 
nusigandus

Plieno darbinio 
kii streikas

KOPENHAGEN, sp. 27.
Latvių legacija čia gavo iš Kauno 
telegramą, jog generolas von der 
Gotlz, Eberhardtas ir Bermond- 
t-as padarę su bolševikais sutar
ti, būtent: taip greitai kaip lat
vių kariuomenė įgys pergalės 
bolševikų fronte, kad generolas 
von der Goltz ir Bennondtas už 
pultų latvių armiją iš užpaka-

MILVVkUKEE, sp. 28. — Mil- 
waukės socialistai tariasi išnuu- 
jo nominuoti savo išrinktą at
stovą į kongresą, Victorą Ber- 
gerį. Tai busią padaryta po to, 
jeigu atstovų butas nutars jį 
neįsileisti į kongresą dėlei ta
riamų jo nusižengimų Bepubli- 
konai ir demokratai, bijodami! 
kad jis ir vėl gali būt išrinktas, 
žada kreiptis į valdžią, kad ji 
uždraustų statyti jo kandidatu-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 28, 1919 
ns required by the act of Oct. 6,1917

LATVIJOS PREMIERAS 
REZIGNAVO.

BIJO DARBININKŲ 
SUKILIMO.

Kariuomenė valdo 
Knoxvillę

Truo translation filed with the post 
master at Chicago, III. Oct. 28, 1919 
as reąuired by the act of Oct. G, 191’
JUNGT. VALSTIJŲ KARIŠKI 

LAIVAI MESSINOJ. ,

MESSINA, Italija, sp. 27.
Čia tik-ką atvyko keturi Jung
tinių Valstijų kariški laivai — 
tarpėdų leidėjai No. 111, 183, 
137 ir 167.

True translation filed with the poęt- 
master at Chicago, 111. Oct. 28. 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LLOYD GEORGE LAIMĖJO.

LONDONS, sp. 27. — Svetim
šalių suvaržymo balius, dėl ku
rio praeitą savaitę valdžia buvo 
sumušta, šiandie tapo pataisy
tas ir priimtas sulig valdžios pa
geidavimu.

True Irnnsliiilon filed w’th the post- 
master at Chicago, III. Oct. 28. 1919 
as reqiiire<l by the act of Oct. G, 1917

ATSTOVŲ BUTAS U2GYRĖ 
PROH1BICIJOS BILIŲ.

MILWAUKĖS SOCIALISTAI 
IR VĖL NOMINUOS — BER- 

GERĮ.

praveditno bilių, ir atso- 
tuoj užgyrė jį išiuiii- 

ja 174 balsius prieš 55.
Manoma, kad senatas taipjau 

padarys tą patį ir kad bilius liks 
įstatymu dar šią savaitę.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
ĮVYKS.

NUTEISĖ DU FINŲ LAIKRAš 
ČIO REDAKTORIŲ.

Nauja revoliucija Peru 
respublikoj.

Tarybos Baltjurio valstybių 
atstovu su bolševikais, kurios 
turėtų prasidėti šį mėnesį Dor
pato mieste, tapo atidėtos. Tai 
dėlei ypatingosos padėties Ry
goje.
Talkininkai negelbsti latviams.

' RYGA, sp. 27. — Kol kas čia 
žinoma, kad Amerika ir taikinio 
kai iki šiol dar nesutarė dėl me
džiaginės paramos Latvijai jos 

ykarėj prieš pulkininko Bermond 
’to kariuomenę. To neveizint 
Anglų ir fnuicuzų m iii tarės mi
si j OS ir Anglijos kariniai laivai 
padarė griežtą krypsnį į latvių 
pusę ir teikia jiems moralės ir 
fizinės ■paspirties.

Reikalingi didesnės paramos.
Bet visa ta, teikiama latviams 

paspirtis, kaip tvirta ji nebūtų, 
negali latviams padėt laimėti 
Jie reikalingi kur kas stipresnės 
paspirties. Antra vertus, jeigu 
jie nusimanytų negausią dau
giau paspirties iš svetimų šalti
nių, jie tur būt padarytų kokių 
nors su Beimondtu susitarimu, 
kurie nebūtinai turėtų reikšti 
visišką perodimą nepriklauso
mybės. Bet delei to dar esama 
vtin didelės abejonės.

ga. Rusų kolonijos nariai Pa
ryžiuj šituo betgi netiki. Bol
ševikai negalėję nužudyti šė
lta piną, kurį jie stačiai dievina 
ir kurie perpildydavo Maskvos 
ir Petrogrado teatrus kada tik 
jis ten pasirodydavo.

Naujas streiku varžymo 
bilius

HAASEI PADARYTA KETVIR 
TA OPERACIJA.

POŽEMINIŲ GELEŽINKELIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS 

PARYŽIUJ.

BERLYNAS, sp. 28. Didelė 
anglių stoka privertė Bavarijos 
sostinę uždaryti visas dirbtuves, 
aprūpinančias miestą elektros 
šviesa ir gatvekarių varymo spė 
ka. Visi gatvekariiai sustojo. 
Naktimis miestas yra visai tam
sus.

Valdžia laukia atsakymo.
WASHINGTON, šp. 28. — 

Prezidento Wilsoiui> kabinetas 
I laukia oficialiu anglikaasių vir
šininkų atsakymo į prezidento 
pagrūmojimą. Nesitikima tė
čiu us, kad jisai butų patenkinau 
lįs. Todėl esą daroma prisiren
gimų tinkamai pasitikti didįjįį 
angliakasių industrijos krizisą. 
Kol kas visa laikoma paslapty j. 
Pasak vieno valdininko, “ tatai 
bus Atidengta po to, kai anglia
kasiai padarys pirmą neapgal
votą žygį“.

DIDELI ŠALČIAI NORTH 
DAKOTOJį.

STOCKHOLM, sp. 27. — Lat 
vijos premieras. Kari Uhminis 
rezignavo. Kelintas kraštuti
nių js, socialistų ministerių taip
jau pasitraukė iš kabineto. Nau
juoju Latvijos premieru paskir
ta M. Jemdres (Zemdres?) so- 
cialistivs.
Vokiečiai tariasi su bolševikais?

PARYŽIUS, sp. 28. — Pary
žiaus požeminių geležinkelių 
darbininkai nutarė mesti darbą. 
Streikas prasidės lapkričio pir
mą. Darbininkai reikalauja 
ladid'inti algas ir pravesti gėrės 
nes sąlygas darbo.

kad su streikininkais jie nesi- 
tars. Bet tokiame atsitikime 
streikininkai Žada kreiptis į pirk 
lybinio laivyno uignegesių uni
ją bei kitus tų laivų darbinin
kus, kad jie paskelbtų užuojau
tos streiką.
ILand) Ispanijos valdžia nusi
gandus. į
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maudą dėl visos sovietų armi
jos. Taipjau pranešama, kad 
Petrogrado sovieto galva, Zi- 
noviev, dhvė ginančios Petro
grado kariuomenes oficieriams 
pažadėjimo, jogei visi bolševi
kų komisarai busią atšaukti iš 
fronto ir kad oficieriai todėl tu
rėsią pilnos savo veikmė lais
vės.
Bolševikai nužudę šeliapiną?

PARYŽIUS, sp. 27. — Pary
žiuj vaikšto gandų, jogei bolše
vikai nužudę paskilbusį rusų 
dainininką Teodorą Serapiną. 
Esą, šdliapinas bedainuodamas 
Maskvos operoj susirgo ir bolše
vikai pabijoję, kad jis serga plė-

AVASHINGTON, sp. 27.
Californijos senatoriaus Jolin- 
ono pataisa prie taikos sutar

ties dokumento, reikalaujanti 
kad tautų lygoje Jungtinės Vals 
tijos turėtų lygią su Didžiosios 
Britanijos bei josios kolonijų 
atstovybę šiandie tapo atmestas. 
Už pataisą balsavo 38 senatoriai, 
prieš ją — l().

KNOXVILLE, TENN. sp. 28. 
—- Vakar į čia lapo atsiųsta du 
pulkai valstijos milicijos. Ją at
siuntė Tennessee valstijos gu
bernatorius Robertą neva tuo 
tikslu, kad palaikius tvarką. Ta 
“tvarka“ yra palaikoma seka
mu budu: gatvekarių darbinin
kams metus darbą kodu pa n i j a 
laba r verbuojąs! neunijistų- 
drciklaužių ir kariuomenės gi- 
umta ojieruoja jais gal vaka

rius*. Gatvekarių darbininkai 
-eikalauja padidinti algas ir su
trumpinti valandas darbo.

ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS.

Išrinko daug atstovų į parla
mentą.

BERNAS, sp. 28. - - Praeitą 
subatą ir nedėlią Šveicarijoj bu
vo parlamento atstovų rinkiniai. 
Pilnų žinių dar nėra, bet spėja. 
maUkad socialistų atstovų par- 
‘lanlente busią nenftiždau klvip 
31. Senajame parlamente so
cialistai turėjo tik devyniolika 
vietų. Atžagareivių partija pra- 
1< ištisi.
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PARYŽIUS, sp. 27. -- “Bes- 
larabija yra perdaug maža tau
telė, kad pati iškovojus sau ap
sisprendimo teisę“ vakar čia 
oareiške M. Krupensky, Bessara 
bijos atstovas taikos konferenci 
ioj. Atstovas prašo, kad tą 
teisę jai pripažintų — talkinin
kai. Būti Rinmanijos valstybės 
dalimi Bessarabija nenori.

SANTJAGO, sp. 28. — čia 
gauta žinių, kad kaimvnėj res
publikoj, Peru, žada kilt nauja 
kruvina revoliucija. Cbili res
publikos valdžia siunčia į savo 
valstybės sienas kariuomenę ir 
laivyną. Smulkmenų nepaduo
dama.

WASHINGTON, sp. 27. —
Prezidentas Wilsonas šiandie po 
pietų vetavo visuotinos prohibi- bandė pastoti kelią 
rijos i 
vų būt

AVASHINGTON, sp. 28. — Co 
lo rados senatorius, demokratas 
Thomas, vakar pAsIlil? KehAtin 
iviuią biliu, kuris, jeigu jis bus 
užgirtas, prezidentui didelės ga
lės suteiks, būtent: panaudoti 
kariuomenę kasyklų, geležinke
lių ar kitų industrijos šakų ope- 
ravimui —, jeigu ten kiltų strei
kais. Bilius atiduotbp senato 
karinių reikalų komisijai.

NEW YORK, sp. 25. — Pri
taikintieji teisėjai šiandie čia 
rado esant kaltais du finų laik- 
rinŠčio “Klesų Kova’’ redakto
rius, Gust Aloneną ir Carl Pia- 
vio. Jie buvo kaltinami dėl į- 
dėjiimo į savo reiįaguojamą 
laikraštį straipsnio, kurstančio 
nuversti valdžią.

Sulig įstatiniu, kuriuo rėmiau 
ties jiedu buvo pripažinti esant 
kaltais, jiems grūmoja apie 
dešimt metų kalėjimo. Teisėjas 
bausmės dar nepaskyrė. Nu
teistieji žada apeliuoti.

BISMARCK, N. D. sp. 28.
Vakar čia siautė didėlė pūga. Į 
Sniego prisnigo apie šešetą colių1 
storio, šaltis pasiekė 10 laipte 
nių žėmiaii zero.

PUOLIMAS PETROGRADO 
NEIŠVENGIAMAS.

iš Hevelio sako: Sulig patikrin

tų pranešimi;, puolimas Petro
grado yita, neišvengiamas. Ge
nerolas Judenič yra pasiryžęs, 
paėmus Petrogradą, nesustoti 
jaune, bet veržtis prie linijos, 
esančios ties Valkovo upe, jun
giančia ežerus Rmin (?) ir Lo- 
dogą, apie septyn-iasdešimts pen
kias mylias į rytus nuo Petro
grado. Tai dėlto, kad įgijus 
tvirtą atramos punktą prieš ga
limus užpuolimus iš Maskvos.
Bet Judeničo nepalaimos didėja.

HELS1NGFORS, sp. 27. — 
šia urvą karinės rusų armijos ko- 
mandutojas, generolas Judenič, 
šiandie porųiškė, jogei painia
vos paėmimui Petrogrado padi
dėjo. Jai delei atvykusių bol
ševikams sustiprinimų ties grę- 
^amt/mis jmn pozicijoinis ir 

jų pasistatymas paimant (tarš
koje Selo. Vis dėlto, generolo 
Judeničo kariuomenei pavyko 
užimti Gurilą, esančią keturias" 
mylias į šiaurę nuo Carskoje 
Selo.

Kai dėl kitų frontų, tai padė
tis yra neaiški. Generolas tik 
IMižymi, kad ten bolševikai mu
šasi “kaip pasiutę’’.
Nori panaikint Kareivių tarybas.

IIEUSINGFORS, sp. 23. — 
Gaivti iš Rusijos pranešimai ro
do, jogei bolševikų kareiviai, 
palyginant tai su praeito pava
sario žygiais, dabar likę kur katf 
menkesni dvasia. Todėl Mask
vos valdininkai daro didelių pa
stangų pakelti jų kovojamą 
vertę. Lomias Trošky, kuris 
dabar randasi Maskvoj, pašilde 
urnai panaikinti visas kareivių

BERLYNAS, sp. 27. — Hugo 
I Liase, Nepriklausomosios so
cialdemokratų partijos vadas, 
sunkiu serga. Šią savaitę jam 
jiadaryta jau ketvirta ojicracija. 
Maža vilties, kad jis pasveiktų.

Neveizint valdininkų ir pačių 
undjos- vir£*iiiirrk ų. ni-ijHiiiimo, 
streikuojantįjį prieplaukos dar- 
bininkai dar vis atsisako grįžti 
darban. Tatai jie d^ir kartą nu 
tarė — visuotinu savo balsavi
mu. Balsavimas parodęs, kad 
veik išimtinai visi streikininkai 
stoja už tęsimą streiko.

Kai kuriuose dokuose jau su- 
verbuoftla neskaitlingi bl!riai 
sti'eiklbužių^ kuriuos/ atydžiai 
sergsti policija ir kompanijų 
I>asamdyti mušeikos.

Samdytojai, padrąsinti valdi
ninkų gnimojimais streikinin-

Pranešimas pažymi, kad vo- 
kiečių orkdvis, skridęs iš Berly
no, buvo sustojęs Šiauliuose, bet 
veikiai iškeliavęs Maskvon tiks
lu sutarti visas reikiamas smulk 
menus kai dėl užpuolimo ant 
Latvijos.

Latvijos valtižia nutarė kon
fiskuoti savastis visų tų asme
nų, kur ima dalyvinno konspira
cijoj su generolu Goltzu, Eber- 
hardtu ir Bermondtu.
Mobilizuoja daugiau karinome- 

menės.
Latvija be to, mobilizuoja 

visus vyrus, priskaitomais 1884 
iki 1892 metų klesoms.
Tarimas! su bolševikais atidėtas.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

SPRINGFIELD, sp. 28. — 
“Angliakasių streikas nebus at
šauktas!’’ šitaip vakar čia pa
reiškė United Nįine Workers 
prezidentas, John L. Lewis. Jis 
dagi>negulįs būt atšauktas, ka
dangi jo reikalauja patįs orga
nizuotieji darbininkai. Jisai ga
lįs būt atšauktas tik tuomet, kai 
kasyklų savininkai sutiks išpil
dyti nors didžiumą įteiktų jiems

liot Šito stundyto
jai nedaro. Jie nori, kad darbi
ninkai tenkintųsi tomis pačio
mis sąlygomis, kaip kad iki šiol.

Kai dėl* prezidento Wilsono 
pagrūmojimo tai unijos prezi
dentas posakė:

“Aš gailiuosi dėl prezidento 
Wihono pasistatymo. Aišku, 

kad jis yra blogai painformuo
tas apie musų pažiūras”. Ir 
pirma ir dabar angliakasiai yra 
pasiryžę visą reikalą užbaigti 
gražumu. Bet to neveizint jie 
busią priversti užbaigti jį kitu 
budu streiku. O tai dėlto, 
kad šito norį patįs samdytojai. 
Jie gundo valdžią, kad ji įsi
maišytų į streiko reikalą ir pa
dėtų jiems suardyti angliakasių 
uniją. Bet jų geidimas esąs vel
tus. Grasinimais esą negalima 
priversti darbininkus dirbti, jei
gu jie to nenori. Dagi, streiko 
nepašalins ir tai, jeigu dėlto bu
tų suareštuotas pats unijos pre
zidentas ir artymiausieji jo pa- 
^elbminkai unijos organiza
toriai. “Grasinimai bausti ir į- 
kallinti mane ir mano pagelbi- 
ninkus — pareiškė John L. Le- 
wis —, jeigu tatai įvyktų, negali 
nė pašalinti negi užbaigti strei
ką“. Jeigu valdžia tikrai norin
ti jį pašalinti, tai ji tegul pasi
rūpina urnai sušaukti visus ka
syklų savininkus į bendrą konfe
renciją ir tegul panaudojanti 
navo įtekmės, idant išreikalavus 
nuo jų pripažinti teisingus savo 
darbininkų reikalavimus.

Tolinus unijos prezidentas sa
ko, kad kasyklų savininkų pa
sakojimas apie, dideles angliaka
sių algas esąs melas. Didelė di
džiuma darbininkų per šiuos 
niėtus uždirba vos po 800 dole
rių. Tai dėlto, kad samdyto
jai ne8cid*žia jiems dirbti pilną 
laiką. Aplamai imant angliaka 
šiai dirba tik po tris dienas sa
vaitėj. Dėlto jie ir stato reika
lavimą sutrumpinti valandas 
darbo (penkių dienų savaites) 
ir padidinimo algų, šito atsisa
kyti jie negali, kadangi tai reikš
tų, kad jie ir toliau turėtų ten
kintis tokiomis pat bado algo
mis, kaip kad-jie gaudavo iki 
šiol.

Ryto Indianapoliše įvyks visų 
angliakasių unijos^ viršininkų 
konferencija. Ten bus galutinai 
nutarta: išpildyti pkedidento 
Wilsono reikalavimą ar ne.

COLUMBUS, sp. 28. — Ohio 
valstijos gubernatorius Cox va
kar paskelbė patvarkymą, ku- 
riuo jis suspendavo Canton 
miestelio majorą, Charels Poor- 
maną. Suspendavo todėl, kad 
pastarasis nepajiegęs suvaldyti 
“keliančius riaušes“ — plieno 
darbininkus. Majoro pareigų 
Iiildymą gubernatorius pavedė 

Isavo sėbrui, vice majorui Sch- 
rantzui.

Ta j>ati telegrama sake: “Ma
joras Poonman norėjo būti be- 
partyviškas dabartiniame plieno 
darbininkų streike“. Tai rody
tų, kad jis tapo suspenduotas 
ne dėlto, kad nepa jiegė “išlaiky
ti tvarkos”, bet kad nedavė kottn 
panijonKs reikalingos pagelbos 
jų pasistengime sulaužyti pliene 
darbininkų streiką.

“Prieštaraujančias žinies.”

P1TTSBURGH, sp. 28. — Te
legrama iš Pittsburgo sako: 
“čia gauta prieštaraujančių 
žinių. Streiko vadai tikrina, 
kad šeštoji streiko savaitė nepa
dariusi jokių atmainų.. Darbi
ninkai tebestreikuoja. Tuo tar
pu dirbtuvių savininkai sako, 
kad darbas jau įėjęs į normales 
vėžes“.

Streikininkų komjitdtas čia 
rengiasi atidaryti savo krautu
vių, kur darbininkai galės gau
ti maitso produktų pagąmiiuimą 
ja jų kaina.

Naujas “pasikėsinimas“ 
Youngstowne.

Y0UNGST0WN, sp. 28. Iš 
Youngstohvno pranešama: “Strei 
kininkai ar jių pritarėjai praei
tą naktį kėsinosi padegti polici
jos stotį Hazeltone. Pasikėsi
nimas nepavyko. Gaisras veikiai 
buvo užgesintas“.

“Streikas sulaužytas“.

GAR Y, IND. »p. 28. Rien© 
koriipanijos vakar paskelbė: 
“Streikas Garyj ouhužyt*". 
bininkai grįžta' darbai“.

NEVY YORK, sp. 28. — Va
kar čia kilo kruvinų riaušių, 

Į kuriose pavojingai sužeista de
lsimi streikuojančių prieplaukos 
'darbininkų, o apie šimtas gavo 
pramušti galvas. Riaušės kilo 
po to, kai būrys streikininkų 

"į streikkiib 
žiams, ėjusiems dirbti į Bush 
Terminai doku% ir perkalbėti 
juos. Streiklaužiai ir lydėjusi 
juos p>licija tuoj užpuolė strei
kininkus ir pradėjo mušti. Sako, 
^trdikląužkvi buvo apginkluoti 
revolveriais. Apie pora dešim
čių šūvių buvo paleista į susi
rinkusią minią streikininkų, bet 
nepataikė. Dėlto policija tai 
“puikini pasidarbavo“: ji be pa
sigailėjimo mušė streikininkus. 
Dešimt streikininkų, sako, pavo
jingai sumušti. Da galbūt mirs.

Daug streikininkų suareštuo
ta ir kaltinama dėl kėsinimosi 
ant žmonių gyvasčių. 

1
Darbininkai atsisako grįžti 

darban.

MADR1D, sp. 38 
valdžia labai susirupinus fabri- 
kininkų kongreso nutarimu pa
skelbti visuotiną lokautą. Val
dininkai nujaučia, kad tai iš
šaukti; didelį darbininkų subruz 
d imą ir gal revoliuciją. Fabri- 
kininkų nutarimas tiesioginiu 
budu paliečia apie vieną mili
joną darbininkų. Bet tai dtų* 
nevisiL Užsidarius dirbtuvėms 
delei to turėtų nukentėti ir ne 
fabrikų darbininkai. Toks da
lykų stovis juose iššauktų keršto 
jausmą ir prieš fabrikininkus ir 
pačią

Manoma, kad Saldžia darys 
ianti reikiamų žingsnių, idant 
tas lokautas butų atšauktas.

Ispanijos <Ųrbininkai ir gi 
bruzda. Sekamą subatą Bar
selonoj įvyks Katalonijos dar
bininkų sindikato konferencija. 
Joje bus svarstoma apie tai, ko
kių įmonių stvertis prieš šitą 

True trunslufion filed with the post- ,, ;,, : i biieia iiimaster at Chiengo. 111. Oet. *»”'«>»•> «<»,1 V |>.isnno,|inią. Kiltis iii
js requircd by the net of Oct. <>, 1917 ri tikslo sutriuškinti Ispanijos 

JOHNSONO AMENDMENTAS ^‘rbminkų unijas.
ATMESTAS

Koks skirtumas tarpe Apvalstybinimo ir “Ap 
visuomeninimo”? Koks skirtumas tarpe Poli 
tinės Demokratijos ir Industrinės Iemokratijos‘^

Šituos ir panašius klausimus išaiškins
Naujienų redaktorius, P. Grigaitis 

referate, kurį jisai skaitys tema 
“Kaip įvesti socializmo tvarką”.

Nedėlioję, lapkričio 2 d., 1:30 vai. popiet 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PI

POLICIJA BIAURIAI SUMUŠĖ Laužo gatvekarių darbininkų
10 STREIKININKŲ

True iranslathin filed with the post- 
luaster at Chicago, III. Oct. 28. 1919 
as reqtiired bv the act of Oct. G, 1917
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U A\ m 0 ff MOS I liaudie ns darbo žmp

utHUAMUN 0A.uw ir pasta-
--------  I Šiušioji juos Valstybės Tar 

ryha sutverti Lietuvos valą- 
‘ ‘ ua’ _?—------- ” jtybę, ę užsienio imperialistų

Editor P. Grifaitle jr popų pagelba.
1739 SO. HALSTED ST., 1 Šitoje Lietuvos valdytojų 
CHICAGO, IL1JNOIS. ^politikoje ėjo su jais išvien 

mūsiškiai dešinieji. Jie rė- 
~|mė ir teberemia juos pini- 

'gaiš, surinktais iš žmonių 
drovfi, 1739 S. Halsted St., ^Ghioafa, neVS “LjetUVOS laisvei”. Jie 

skelbė ir tebeskelbia, kąd 
darbo žmonės dabar nepri- 

^•J’valą statyt savo “partyviš- 
> ta •! 1 _ •______ _ J________ •

T«Up*om Canal 15M

Hl. — Telefonas: Omai
UfeMtameji Kalas: 

Chicagoja — paeta:
Metams ................................
Pusei metų ................. ..
Trims menesiams ...Z....
Dviem m fineliams ...............
Vienam menesiui .................

Chicago je — p«r Męiiotoįaa:
Viena kopija ...........................
Savaitei ......................................
Mėnesiui ................... ................

Suvienytos* Valstijose. Chicago j,
pąHu:

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

Lietuvon ir kitur užaicaiaaaa:
(Atpiginta)

Metams ......................................
Pusei metų ............... ..
Trims menesiams .................

Pinigus reikia siųst Pačio Meriey 
Orderiu, kartu su uŽMdfcgMti.

1.45 
.75
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kų” reikalavimų, kadangi 
reikią pirmiausia išgauti ne
priklausomybę Lietuvai.

Turėdami tokią paramą iš 
Amerikos dešiniųjų, Lietu
vos valdytojai ir buvo drą
sus. Tuo tarpu kad Lietu
vos liaudis ir josios atstovai

1.13 negavo jokios pagelbos iš 
savo pritarėjų Amerikoje.

♦ Rūpinimąsi Lietuvos reika
lais Amerikos lietuviai dar-

V-it bininkai pavedė klerikalams 
3ii i* JU sėbrams tautininkams,

♦ kaipo “buržuązišką” daly-

-įSiL TiMifaįfegįĮįMi JĮI ĮjįJl-i '.UJfĖWrt|RWWJULJIMIl!—UlJtUA 

apie “įįJįųdukcijps” padidinimą, tijomi/s lUftutuV- A. I. KUPRIN.
va^lži# visai nesirūpina įkurti v^ns įvairių jiems reikalingų 
naujų išdirbysčių milžiniškuose prekių, 
amunicijos fabrikuose, kurie 
ktu'ei pasibaigus užsidarė. Lloyd 
Geę^ge nuolat kalba apie pasta- 
tymį naujo pasaulio. Bet, anot 
vieno Brolysčių kongreso dele
gato, butų daug geriau, Jei jis 
pasirūpintų pabudavoti naujų 
namų.

Suprantamas daiktas, yra la
bai sunku pasakyti, ar visi tie 
apsireiškimai ženklina revoliu
cijos prisiartinimą, ar ne. Te
čiaus, kiekvienas, nors šiek-tiek 
sekantis gyvenimą, turi pripa
žinti, kad nerimavimo dvasia 
platinasi po visą šalį; kad žmo
nės nebep/iduoda svarbos se- 
ntamsiems įstatymams ir tradi
cijoms.
Politinės nerimavimo priežaštįs.

Kova už būvį, žinoma, yra vy 
riausias nerimavimo faktorius. 
'Patai parodė Hyde Parko de-1 
įuonstraciios, kurias

B-vės “VENTA” steigejei yra 
komersttuitas Jonus Tumas, tei
sių kandidatas dvarininkas K. 
Lukounskis, Šiaulių klebonas 
kun. Jasienskis, “Rūtos“ fabri
ko savininkas A. Gricevičius, 
“Birutės“ fabriko savininkas V. 
Vaitkus, pramonininkas A. Za- 
borakis, bankininkas B. Kibor- 
tas. Pirmieji penki yra pilnai
siais Bendrovės nariais. Bendro
vės reikalų vedėjai yra J. 'rū
mas ir K. Lukomskis,

Laiškai iš Lietuvos.
Iš žilių, Papilės par., 

Šiaulių apskr.

Rašo Dr. A. Monlvidui jo 
vai:

Rugsėjo 25, 1919 m. Mielas 
sunau! Nelinksma pranešti, 
kad tavo sesuo Stasytė, kuri bu- 

*2 ' vo 13 metų, mirė. Mirė ji lai- 
surengė rusų su vokiečiais. Vie-

unijos tuo tikslu, kad užprotes- stovėjo vienoj Ventos pusėj, 
tąvus prieš maisto spekuliato-^ kiti kitoj, jr jau<ivSį (Montvidų 
ritus. Susirinko tūkstantinės yfcjjsgdija yra ant pat Ventos 
lųinios žmonių. Rezoliucijos bu 
vo entuziastiškai priimtos. Vie-( 
nok indonnu buvo pastebėti, kad

(Pabaiga)

tė-

po

Utarninkas, Spalio 28, 191^

Kada “Naujienos” ir kiti 
protaujantis socailistai dve

jetas metų ątgal ėmę ragin
ti progresyviškus lietuvių 

Tautininkas Karužą, ku-, darbininkus jungties į daik- 
ris šiomis dienomis pagrįžo tą ir tverti Darbininkų Ta
is Lietuvos, pasakė Bakimo- rybą kovai už tikrą Lietu- 

laisvos”.
“Keleiviui

“N&ra laisvos 
Lietuvos ’

riiLs. Susirinko tūkstantines yfcjjsgdija yra ant pat Ventos 
lųimos žmonių. Rezoliucijos bu kranto)# Armotų šūviai per

gąsdino Stasytę ir ji apsirgo.
.Nė daktaro pašaukti, nė vaistų 

visi kalbėtojai neužmiršo pri- .)arne^tį negalėjom, nes mūšiai 
minti ir tas beprotiškas, islai-,.. apjjn!jcui> Musų ‘svirnas, 
das, kurias vhMžm eJcvoj. vali jr tyąrtą. slI(|p.
minti ir tas “beprotiškas” išlai

rėje, kad “dar Lietuvon nėra vos laisvę, tai “kairiaspar- 
laisvos”. ’Hiai” (dabartiniai “komunis

“Keleiviui” dabar rąšo tai”) šoko griauti ją. Šlyk- 
laišką iš Kauno Kastas Sti-'šti jų agitacija sutrukdė tą 
klius, ir jisai ištisa eile fak-Jdarbą. 0. dabar ką mes tū
tų patvirtina tuos Karužos rime?
žodžius. | Dar Lietuvos laisvos nė-

Laiško autorius sako, kad ra! Lietuvos demokratijos 
“dar neturime Savitos ir »e- ’ pajiegos atstumtos nuo ša- 
priklausomos Lietuvos, nes’lies vairo. Mes-gi nesame
dar nenuspręsta vidaus poli- ‘prisirengę, kad padėjus Lie
tuos ir ekonomijos at^mi-j 
mo klausimas”. Toliaus seka ’
kiti faktai: 1 ‘ —Į .... . ......

Demokratijos pajiegos nej Ka^la Amerikos lietuviai 
naudojama, o laukiamą iš ’ 1 * ’ ’ • 
kitur pagelbos;

Lietuvos valdžia pataikau 
ja svetimų šaJių imperialis
tams;

Lietuviai nemoka tvarky-, 
ties, turtas eikvojama be rei 
kalo, viešpatauja savavalia
vimas;

Krašto apsaugos įstaigose 
pilna neištikimų Lietuvos 
valstybei elementų;

Perdaug visokių įstaigų 
ir vaidininkų, kurie ima di
deles algas;

Mokesčių ėmime nėra jo,-
kios tvarkos;

Steigiamasis Seimas ne
šaukiama;

Darbininkai neturi jokių 
teisių;

Dvarininkai, klebonai ir 
valdininkai skriaudžia žmo
nes;

Karės stovis ir pneępąų-

tuvos liaudžiai išplėšti iš at
žagareivių nagų salies vai- 

idymą.. ,„L.

darbininkai supras savo pa
reigą ir ims pildyti ją?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Tai “tokiosjtokelės” Lie
tuvoje. Dalykai, kaip ma
tome, labai blogi. Jie pat
virtiną tuos pesitnįstiškus 
pranešimus, kuriuos ameri
kiečiai iki šiol girdėjo iš at
skirų Lietuvos veikėjų ir iš 
privačių žmonių. Jjo pat
virtina tą nuomonę, kurią iš 
reiškė “Naujienos” apie Šle
ževičiaus valdžios puolimą 
— tą, būtent ,kad ta valdžia 
puojė ne vien dėl užsienių 
politikos dalykų, o ir dėl sa
vo negabumo tvarkyt vidu
jinius šalies ręikąlu^.

Bet augščįąųs pąmijjėtięji 
faktai-rodo ir pąmątmę ^rią 
žastj/ dabartinių Lietuvos 
keblumų. Josios nelaimė y-1 
ra tame, kad Lietuvos vak

True Iranslalieii filert wtth the post- 
nvaster at Chicago, 111. Ori. 28, 1919 
ąs reąuired hy the act ef Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Londonas. — Kadangi darbi

ninkų judėjimas šiek-tiek buvo 
aprimęs, tai ęjitimistiškieji dar
bdaviai, buvo bepradedą many
ti, kad gyvenimas jau įeina į 

. “normales vėžes.“ Tečiaus, pas
tarųjų dienų nuotikiai skaud
žiai apvylė juos. Rugsėjo 20 d. 
sustreikavo 50,000 su viršum ge 
ležies liejyklų darbininkų; ke
lioms dienom praslinkus prie jų 
prisidėjo dar 20,000 tos |>ačios 
pramonės darbininkų; inžinie
riai diena iš dienos rengiasi 
mesti darbą.

Prie to viso įvyko geležinke
liečių streikas. Woolwiche, kur 
bjkvo įkurta milžiniškos amuni
cijos išdirbysles, ilko pašalinta 
iš darbo apie 50,000 darbininkų. 
Tai padaryta delei “ekonomi
jos.” Dabar tūkstančiai bedar
bių vaikščioja to miesto gatvė
mis. Nerimavimas tarp jų nū
dien didėja. Reikia pasakyti, 
kad moters ir merginos sudaro 
didesnę pusę tų bedarbių. Taip 
dalykams stovint, lefigva atspė
ti, ką joms lemia ateitis. Nc- 
jųaža jų jau liko išmestą gatvėn.

Ar padėtis yra seriozišką?
. Negali Imti mažiausios abe
jonės, kad Woolwicbo bedarbes 
krizis yra vienas iš serioziškiau 
šių. Organizuotieji geležiukcr 
liečia i ir plieno liejyklų darbi
ninkai raudąsi tokioj; padėtyj, jo 
gei jie gaji pastovėti už save. Jų 
reikalavimai, kaip viskas rodo, 
bus išpildyti. Galop, jų unijos 
yra labai stiprios ir įstengs at-

mui karės su Rusija ir Airija,
Neguli būti mažiausios abejo- jautis.

nes, kad Anglijos darbininkui nė valius, javus, drabužius ir net 
ra saumyliai. Rūpindamiesi sa avalynę atėmė. Buvome likę 
vq reikalais, jie nciužiii.irš(a ir be nieko ir ką tik badu neiš- 
kitų šalių dąrbininkų. Bedarbė mivęna. Mirė ir sesers Mortos 
guli priversti vyrus stoti į armi- ’ vyras Martinas Statkus, o ji iš- 
ją, kaip ji kad priverčia moters tekėjo už Kundroto Papilės mie- 
pardavuiėti savo kūną, — bet steJyj; jie turi krautuvę. Mirė 

l. to _,w?1 m'usų kaimyno Stepono Kulve- 
• lio duktė Mare ir jo pati. Visi 

matėme tokio vargo, kokio 
AIRUA. I žmonės nebuvo n\atę. Nctcko-

Dublinas. — [Sulaikyta šeši mc sveikatos ir pasenome be 
Dublino laikraščiai]. Anglijos laiko. Aš ii- tavo mama visai 
v jldžia pasiskubino duoti atsa- nebegalime dirbt, o sūnų Pra- 
kymą Į unijų kongreso rezoliu- 'ną paėmė į kariuomenę. Turi- 
cįją. Atsakymo neprisiėjo laukti me du arkliu ir dvi karvi, bet 
nei septynių dienų. laukai apleisti, karės laike liko

Atsakymas į unijų rezoliuciją, išmindžioti, nėra dabar kam 
kMioj buvo reikalaujama nepri išdirbi ir nėra trąšų. Be trą- 
gųlmybė Airijai, išreiškė pasi-' «U niekas neaugs. Kad galėjų 
Ivčiojimą iš Airijos rcspiibli- kas iš vaikų, Kazimieras ar Jo- 
kos. Anglijos valdžia griebėsi nąs, iš Amerikos sugrįžti ir 
dar šiurkštesnių pricinonių, kad m,ums pagelbėti, butų lengviau, 
užgniaužus Airijos žnthnių j u-Vargams da galo nematyt. Iš 
dėjbną. Laikraščiai, kurie pa- viynur ghaujasi l.cnkai, iš kitur 
laikė neprigulmybę, be jokios at rusui, iA trečius vokiočiaj ir Lie- 
žvidgos liko sulaikyti. ' tuvos kariuomenė mjušasi su

Vįsi jaunesni vyrai ima- 
į kariuomenę prievarta.

Brangumas daiktų neišpasaky
ta^,* ir gauti negalima, nors ir už 
pinigus. Prisieina būt basiems 
ir pusnuogiams.

Girdėjome, kad tavo brangi 
žmona mirė. Kaip griaudu ir 
gąila ! Tokiame jauname am- 
žįuj, tokia graži ir su lokiais 
gąlblumais turėjo tave apleisjli. 
Išmirė ir pą3 mus daugybė žmo 
nių, sirgome ir męs visi ta nau- 

i jajij liga (influęnza), ale pąsvei- 
■ konie. Marės VaitekauLcne>s 
'vyrais (daktaro sesers) išbuvo 
kariuomenėj; per visą karės lai- 

įką, bet sugrįžo gyvas ir svei
kas. Jie tebelaiko krautuvę 
Akmenėj, ir Ona su jais gyve-

ginti. Sudegė gražus arklys ir 
Ūko tik trtobos. Gy-

Churchlilo karės delei I 
kiek nedarosi populerišk^snės.

“Girdas apie lovą paėjo 
visą miestą ir greitai mano bu
tas prisipildė visa virtine dyko
sios publikos. Ateidavo tokie 
ponai žiūrėdamas į kuriuos, aš 
joku budu negalėjau suprasti: 
kur ir kaip aš galėjau su jais 
susipažinti. Jie siūlė man įsigy
ti pas juos “reikalui” rakandus, 
kiti arklius, treti rekomendavo 
man bažnyčią ir giesmininkus, 
ketvirti nieko nesiūlė, bet kal
bėjo šlykštiftnus. Aš mačiau, 
kad reginys mano plačios lovos 
įkvėpia visuose nedoriausias 
mintis. Aš šėlau ir raudau, bet 
jaii pradėjau suprasti, kad į ma 
no ramų gyvenimą įsiveržė ne
pašalinama įtekmė kokio tai ne
doro likimo, kuris užkabino ma 
ne ir kur-tai velka. Aš hipnotf- 
zavaus.

“Labiau už kitus man įkirėda- 
vo mano buto šeimininkės. Jos 
vadinosi: Lina, Mina ir Eudox- 
ie. Tai buvo trįs senos mergi
nos, ilgos, juodos, plokščios kru
tinės ir piktos. Aš urnai pasida
riau centru didelio, globojimo, 
koketiškų šypsų, aiškių užmi- 
ninių ir kokių tai bežodžių, bet 
nekantrių maldavimų.

“Ūkimas tempė mane su di
dėjančiu greitumu.

“Naktimis, laike bemiegės, gu 
lėdamas su pramerktomis aki
mis po puikiu mano lovos-ro- 
koko baldachimu, aš bandžiau 
kovoti su tomis paslaptingomis 
suokomis, iš visų pusių stumu- 
siomis mane prie pražūtingo 
nuosprendžio... Bet veltiiiI Kas 
gal žinot, galbūt dvasios ištisos 
eiles gentkarčių, mylėjusių ir be 
sidžiaugusių ant šios lovos, gal
būt, tos viltingos dvasios nakti
mis nematomos tebešėlo ir slė
pėsi sunkiuose kvolduose užlai
dos? Kankinimos užvydo lin
kui uzurpatoriaus jų žemiškos 
relikvi os, jos vertė amūrus 
Šypsoties, linguoti garbiniuoto
mis galvutėmis ir pašiepiančiai 
Šnibždėti:

“—Tavo /lova perdaug plati 
dėl vieno... perdaug plati... 
perdaug plati... Tau joje bus’ ir 
šalta, ir tuščia, ir baisu... bai
su... baisu.... <•*

“Bet aš prieštaravau:
“—Kasgi pasidalins jąja su

mų klausimą. — Juk tą koky
bė taip rętg moterių Mas M- 
nott^e, kad garbingasis Odissė- 
jus, sugrįžęs namo Ir sulaužęs 
kojas jauniems viliotojams, ne
radę pas save Šeimynoje jokio 
begėdiško priauglio... Bet mes 
nieko nežinome apie tai, kaip 
nekaltoji Penelopa ilgėsi paskui 
paskui po firma, sugrįžusio vy
ro? Beabejončs, ir jus, ponai, 
amūrai, nesykį matėte ,kad lova 
-rokoko pasidaro gana plačia 
ir dėl trijų?

Bet' amūrui juokėsi ir tikrino 
man priešingai- Dešimtįs tei
singų vyrų ir moterų ragavo čia 
laimę ir niekad su Vilimas nesu
tepė šios puikios lovos. Argi ki
taip tavo lova turėtų tokią gra
žią, iškilmingą išvaizdą.

“Na? Ką toliau sakyti? Eu- 
doxie patapo mano pačia. Liki
mo nuosprendis išsipildė, gera-

niekis, kad mano pati, prie ar
timesnio apžiūrėjimo, pasirodė 
ir kreivašone. Bet baminga, 
šykšti, tamsi, kvaila, bailinga. 
Pagalios — baisu pasakyti -Jf 
mano senovines brangias urnas 
vartoja namjiniems reikalams.

“Betė, vilingi, pla&askruos- 
čiai vaikėzai begailestingai ma
ne prigavo: lova-rokoko pa- 

ug plati dėl dviejų
pastaruoju laiku...

Mes išėjome iš restauracijos. 
Aš mačiau kaip netvirtais žing
sniais dingo pilkoje šlapioje 
mtigojje rudens nakties jo pa
niūri, gaili figūra. Bedalis! Jis 
su baime grįžta į savo puikią lo
vą stiliaus rokoko.

— Vertė K. Baronas.

dyĮojai iįi šiol, stęngesi ne- koyą.
prileisti prie Lietuvos tvar- Bet Woolwiclx» darbininkų 
kyųio demokratines Lietu- padėtis yra blogiausia visoj ša. 
vps pajiegas. lyj. Kuomet nuolat girdisi balsy
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AR VARTOJAI KUOMET SLOANO 
L1NIMENTĄ?

Laikyk j j po ranka greitam paleng
vinimui reumatinių skaus

mųir gėlimų.
Jei žinotum, ką Soano Linimeu- 

tas padaro, taip kaip žino tūkstan
čiai vyrų ir moterų visame pasau
lyje, tai jį taipgi laikytum po ran
ka. Panaudotum jj nuo tų “reuma
tinių gėlimų”, palengvinimui to die
gimo šone, raumenų sustirimo ir 
skaudėjimo, gėlimo, visokių lauku
tinių siausmų ir nuo oro paken
kimo.

1 Nedaug tereikia, tepant be brau
kymo, kaip bematai susigeria, išvai
kydamas sutinimą, suteikdamas gai
lestingą palengvinimą, virpančioms 
šokinėjančioms dalims.

Tr|s dydžiai — 35e., 70c., <1.40 
Gausi pas kiekvieną aptiekininką. 
Jei gi ne, tai mu norėtume žinoti 
jo pavardę.______________

Sloaris
HMM—_ |

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullmau 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.
. .................—.. ........... . .... .............. .

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone CanaE 257

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O, D. LEIDŽIAME 
APŽIURSTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČIAMJE Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 \V. Harrison SK Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdfi- 

liomis uuo 10 iki •

*»v » G i1’ o'*-', užlaiko
■' mv no • s ethdtu.

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

Severai------ --
Kidney and Liver Remedy

pradėjo šeimyninkauti Dubline, mi 
Jie aplimkė tas spaustuves, kur 
buvo spausdinami “New Įre- 
land,” “Irish World,“ “Nationa- 
lity,“ “Fai an Lae“ ir “Voicę of 
Lpbour,“ ir pareikalavo, kad 
tie laikraščiai butų sustabdyti.

Visuose tuose atvejuose nebu
vo net paaiškiitta, kokios prie
žasties delei sulaikoma laikraš
čiai.

Naujas Airijos darbininkų 
laikraštis.

Laikraštį “The Voice of Lar 1 
bour” Anglijos valdžia sulaikė 
ir jis daugiau nebeišeina.

Tečiaus Airijos trainsporta<ęir- 
jos unija greitu laiku pradės 
leisti naują savaitraštį, / vardu 
“The Watchxvnrd of Labour.” 
Savaitraštis rupinsLs tinkamai 
nušviesti Airijos darbininkų ju
dėjimą. Jau pasižadėjo bendra
darbiauti žymus rašytojai ir vei 
kejai. lĮlct to turint omenyje,

pą- /
Nežb.ipmc, ar gausį šį musų 

laišką, lodei daugiau nieko ne- 
rąšoių.ę, Rašyk mums, kaip 
ten už jūrių gyvenasi;.

Tavo tėveliai,
. B. ir M. Montvidai.

kaito apie 120,000 narių, reikia 
manyti, jogei laikraštis turės 
pasisekimą. >

LAIMAI LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

. ui Riųkęvičiui, nuo j,o žmo

Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŠIAULIAI.

Prekybos ir Pramonės Bendrovė 
“Venta

veikti Pre- 
įsitikėjimo

Šiauliuose prad 
kybos ir Pramon 
Bendrove vanį^ “VENTA”, tu
rinti tikslo imties gaminti vei
kai i ilgesnių prekių vyriausiai 
iš vietinės žaliosios medžiagos. 
Beto Bendrovė “VENTA” žada 
užsiiminėti plačiai prekyba ūkio 
produktais ir žalia ja medžia
ga ir pristatinėti didesnėmis pur

Jonui
nps Jievos. Keršįkčs-Rinkevičie- 
nps iš Altoniškio kaimo, Zapyš
kio valse., Kauno apskr.

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuoiC 
taip ir civiUikttose teisptftose. Daro 

visokiai dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

31133. Kalstau Si.
Ant tračių lubų

Tel. Urover 1310

.......... ■—1‘w '■■■■■ —

Kazimierą? Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Doarborn St. 

UlbMIblųBKK,
Tel. Central 4411

f*
Telefonas Pūlinian Rf>6.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

10657 Michigan Ave.f Roseland. 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

_________________'___________ f

manim ?
“—Kvailas klausimas! Kodel- 

gi tau nepaklausti apie tai siau- 
raveidę Eudoxie? — šnibždėjo 
amūrai.

Eudoxie? Bet ji juk netaip- 
jau jauna...

“-r-O ar tu jau taip jaunas? 
Pažiūrėk gi į savo žilus paau
sius.

“—Belo, rodos, ji ncatsižymi 
nė ypatingu gražumu.

“—Niekis. Tas tik taip ro
dosi. Prisižiūrėk į ją kaip rei
kia — ji ištikrųjų yra gerutele

“—Liesi.
“—Na tai kas? Iš ko tu ži

nai? Galbūt jos liesumas ir kal
ba naudai jūsų busimos laimės.

“—Bet ar bus ištikima siau- 
raveidė Eudoxie? -- rūpinaus 
aš, pakeldamas paskutinį, ncra-
/■T.... I-""‘i1-1 - H.... . l" I

DR. A. MONTVID 
chicago

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 ¥. IVushington St. 
Marshall Fięld Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: ąuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vąjuų;ę-

X-Spį \duliai. Phon.e Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

^■FTrru iį'i ■»n|Įi.»wrinii"!1!'11 ir

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepęnų), jtjgu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikomo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinyeių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 76 ot. ir 5 et. taksų, arba 
$1.26 ir 6 et. taksų.

PRISIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresą kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinfita j 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo gimines ir pažįstami at
vers šitą knygą ir Žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti $u jumis,

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

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

W F SEVERĄ CO.
CLDAR RAPIDb, IOWA

Pranešu Visiem
Kad Saltfte Slomach Bitlers yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek- 
viieno, katras tik jaučias vidurių ne- 
sycikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbama 
nęskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir. taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
ters viską prašaJina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
ta) persitikrinkite, o būsite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salųte Bitteris iš šaknų žievių, 
žęlių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa- 
žįntas svaigalu, bet gyduolę

Galįma gauti kiekvienoj apiiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
nęy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
taj prisiusime dėl tainistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antraša ir rašy- 
kiįt taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

6}6 W. 31st St., Chicago. III.

'"i".... . n

Nariai Cook ('minty R,eal Estatc Board
& Chicago Board of Undenyriters.

Ą. Petrątiz S. L. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
► Reąl Estate Brokers

1 Managers
EUROPEAN AMERICAN BUREAU

3249 South Halsted St., Chicago, III.
UŽ/KVfEČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par

duoti: uainus, lotus ir farluas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taįpgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose. ų

Pcržiųriųjo abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigą aut morlgečią.

VALANDOS: Kasdien nup 9 ryto iki 6 po pielų. 
UtarniMkę, Ketverge ir Subatojc nuo 9 rytų iki 9 vak. 

Neddlioniks nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Telefonas Boulevard 611.

.■l.flįlI.H.ĮH! | || | J ||,

G A S P A D I N K $ 
Ar ląukiąt Kalėdą, ar laukiat 

Kūčios?
\rgi busit be lietuviško medaus 
per metines šventes? Mes vie
ninteliai pardavinėtojai tikro, 
ncfabriknolo medaus. Musą, me
dus supiltas į liaująs blokines 
|M> 5 svarus, kain,uoj<t^L85. Di
desni orderiai pigiau.

Adresuokite įdėdami pašto

AMERIKOS ŲKJN.INKAS
P. O. Box 96, Kart Michigan.

k *

'V?r, '/.p ’v.

Gerkles skaudėjimas, diegliai kruti
nėjo, inthienzos, pasirodymo ženklai.

ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krūtine vilnonę materija. 
Neapsileis k taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pjeųrisę, pileumoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekojo I’alų-Lxpcllerlo. 85c. ir 
65c. mitelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

£ IKARĄ
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER 6 CO.

326*330 Brpadway - . New York

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pinigais už

Laisvas Bondsus
|50t ubo, $500, it $1,000.

KrauseValstijiaisTaupymo

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat. 
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

Lietuvių Rateliuose. liftai yra tikrutaįuis kovotojais 
ir visu svietu.

IHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffllHllllli

BRIDGEPORT
Geležėlės “protesto" prakalbos. 

L. S. S. 4 kp. susirinkimas.

Spalių 24 d įvyko neva pro-
i testo prakalbos prieš kapitalistą 
_ žiaurumus su darbininkais.

HOFFMANO 
MOKYKLA

I prirengs jus Kolegijon trum- 
I pu laiku. Mes tgipgi turime 
I klesas anglų kalbos, kur jus 
I galite išmokti anglų kalbą nuo 
I prityrusių mokytojų. Dr. A. 
I Montvidas mokina pas mus 
I; lietuvių gramatikos klesą.

ATEIKITE ši VAKARĄ pasi- 
I iiurėti.

1587-39-41 North Robey SL 
Arti Milwaukee Avė.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

Jei ir kitoms naminėms vartonėms, 
CaUfornijos, New Yorko, Michiga- 
■o kas kokiomis apštimis nori gur- 
bcMais] krabelėmis ąr vogonais. Tel. 
M ai n 2835. Klausk Dan Coyne‘o.

Coyne Bros., 
119 So. Water St. Chicago, IU.

Rengė jus pramoniečiai. Kal
bėjo K. Geležėlė. Iš šios jo 
prakalbos buvo aišku, kad to
kiam Geležėlei darbininkų rei
kalai neapeina ir nuo senai vi
siems ^rai žindma, kad jis 
|“baikoniis” neužsiimu ir eina 
' tik tada kalbėti, kada turi ką 
pakolioti. Taip buvo ir šį sy
kį 1 Vidlon kad užjausti velian
tiems su kapitalistų berųais kru 
viną kovą plieno darbininkams, 
jis visą prakalbą pašventė smer 

j kiniui tų darbininkų ir jų orgar 
nizacijų, taipjau ir tų žinomų, 
kurie Šiokiu ar tokiu budu rū
pinasi sustiprinti streikuojanr 
čių darbininkų dvasią. Geležė
lei atrodo, kad tik vieni aidob-

Spalių 26 d. Fe91owslrip sve
tainėj buvo L. S. S. 4 kuopos 
susirinkimus. Narių susirinko 
ganu gražus būrelis, nors ir ne 
visd . Pirmininkavo drg. J. J. 
Čeponis. Nutarimų raštininko, 
J. žemaičio, nebuvo, todėl jo 
vietų užėmė drg. P. Juzeliūnas.

Protokolų perskaityta ir pri- 
inįųi. Paskui skaityta laiškas 
js Socialistų partijos, raginan
tis prie smarkesnio^ veikimo, 
etc. Laiškų vienbalsiai priim-

t LAIVAS I LIETUVA
-

Sekantis laivas su visokiais siuntiniais išeis iš New 
York’o prieplaukos apie 10-tą dieną Lapkričio (Novem- 
her) ir pasieks Lietuvą prieš Kalėdas.

t ■ ' Ml

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So.OIalsted Street 
Chicago, IM.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

Žąsų plunksnos .... 79c Ib. 
Jaunų žąsų.......... $1.39 ib
Geriausi balti pykai 1.89 Ib.

Henry J. Schnitzer State Bank
Parabjant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Ajitras laiškas buVo paragi-! 
nimas, kad 4 warda nužymė
tų kandidatus į įvairias vald- 
vietes sekamimes rinkimams. 
Laišką priimta, tečįaus plačiaus 
tai apsvarstčius nutarta, kad 
kad L. S. S. 4 kuopa susižinotų 
su 4 wardos lokalu, kuris taip- 
pat gyvuoja ir veiktų tame da
lyke išvien su juo.

Buvo pakeltas klausimas a- 
pie L. S. S. 4 kp. turtu, kurį pa
sigriebė komuniniai. Tame da
lyke išreikšta įvairių nuomonių. 
Vieni reikalavo daryti viską ką 
galima, kad tas tuiitas, kuria 
susidarė per ilgus darbavimosi 
metus, priklausytų L. S. Sąjun
gai. Kiti-gi, nenorėdami, kad 
iškiltų dar didesni nesutikimai, 
ir vis dar pasitikėdami komu
nistų dorai, išreiškė palinkimų 
kreipties į komunistus ir reika
lauti tik dalies turto ir tų daly
kų, kurie komunistms nebetin
ka, k .a. tūlos knygos, a n įspau
dą, etc. Kiti gi laikėsi nuomo
nės, kad dabar užbaigti su ko
munistais visus reikalus ir dau
giau nieko bendra su jais ne
beturėti': jei tie komunistai, beg 
darni iš sąjungos, apiplėšė ją, 
tegul sau ir naudojas, mes ap- 
seisim ir be to turto. Nutarta 
palaukti L. S. S. suvažiavimo ir 
daryti tai, ką jis mitais.

Nominuoti kandidatai į rajo
no pildomąjį komitetų ir išrink-

k

Jei kas prisius mums savo siuntini vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siuntinys bus pasiustas i Lietuvą ki
tu laivu paskiaus.

'i*

Lithuanian American Trading Co
(Naujas Antrašas)

680 Fifth Avenue, NEW YORK CITY, N. Y.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiii^

meldžiame kreipus pa® 

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desaimj 
kirpti ir siūti vyriškus apręda- 
lus. Turime geras elektrines , 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didielę, 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir yakarajs; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškajs arba 

ypatiškai.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

VinNATINia naGISTRUOTAS RUSAS APTUKORIUS ANT BBIDGBPOBTO
VYRAMS ir suąugiems

Akiniai aukso rimuos* nu<? **.00 te *u- 
gftčiau. Sidabro rimuose nuo *1.00 te 
Iustčiau. Pritaikome akinius a*dyk*.

Įminkit: Galvot sopėjimas, nervilku- 
mas. akių skaudėjimas, užvilkimas te 
H. yra vaisiais įvairių ligų, kurioj ga
li l»utl praėalIntos gerų akinių prilaka
mu. Utyrimas utdykų. jei perėti ar, 
skauda akis. Jei jos raudonos, Jei sal
va sopa. Jat blogai matol, jei akte 
■to, nelošk ilgiau, o jieėkok pagetboe 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykn. Atmink, kad mes ko»- 
aam gvarantuojam akinius te kiekvte- 
uam gerai prirenka!*.

*, ML MES1ROFF. Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Ak bavan ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 1* metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bUe kokių* nuiikua vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al 
draugas įmonių.

S. M,Mesiroff, 3149 S. Morgan SL, Chicago, Iii.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kctvcrgais 
ir Subatomis 9—9

J. G. $ACKHE1M & CO 
1335 >ULWAUKĖE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

■W

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
„ R Orimai 2221 So. Kedzie Avemuępr. ul van Haing Vai. 7—9 P<> p*eta r

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

SPECIALIAI: MaJevą malevojimui stubų iš vidaus,, po $1.50 už> gal.
| CARE BROS. WRECKING CO.,

BOOSJ#^ SOUTH HALSTĘp STREET, CHICAGO, IHfflOIS.

(limiii.

Kadangi L. S. S. centras pa
kliuvo komunistų globon, o 
Naujojoj Anglijoj viskas suįro, 
todėl L. S. S. 4 kp. vienbalsiai 
nutarė L. S. S. centrą atšaukti ir 
padaryti jį Chicagos apiclinkėj.

Kuopos susirinkimus nutarta 
laikyti FellowsHįp svetainėj 
tais pačiais nedėldieniais, kaip 
ir pirmiau kad buvo laikomi. 
Beto nutaria, kad kiekviename 
susirinkime, prieš atidarant, 
butų pašvęstas pusvalandis lai
ko lavinimo® reikalams. Seka- 
įname susirinkime skaitys drg. 
P. Juzeliūnas. Todėl, draugai 
ir draugės, tėmykit Naujienose 
pranešimus, kad bus sekamas 
L. S. S. 4 kp. susirinkimas, atei
kite ir atsiveskite su savim dra
gų. — J. B. A.

Fred Ilellyer, 25 m., sūnus 
turtingo Samucl Hellycr, 728 
Sheridan Rd. keletą mėnesių at
gal išžagino tris mažytes mer
gaites, 7, 8 ir 10 metų amžiaus. 
Vienok tebjiifliS. panaikino dvi 
bylas, o teisiant ųž tretį nusidė
jimą teisimas pripažino Jį ne- 
sveikapročiu ir pasiuntė į be- 
pi’otnaunį. Bet ten jį išlaide vos 
tris mėnesius ir paleido, kaipo 
sveiką. Dabar jis vėl yra liuo- 
aųs ir “geriausias pilietis“. Vals
tijos prokuroras dedąs pastan
gų, kad atnaujinti panaikintą
sias bylas ir pasiųst j j k.ąleji- 
nian. Bet vargiai jam pasiseks: 
įstatymai ir prasižengimui yra 
tik dėl biednųjų, turtingieji gi 
visuomet luina “nekalti“, o jei 
ir nuteisia juos, tai jie per vie
nus duris įeina, o per kitas iš- 
eipa.

Charles Hobbs, dirbęs kempė
je už virėją, tapo užmuštas ei
nant skersai Illinois Central 
gąležinkeljo bėgius, Chicųgo 
Heights.

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

s?ja,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensi*. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsipuvo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtiuną ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaą 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417.

PAJIESKAU savo moters Proxidos Mikėnienės kuri prasišalino nuo 
manos Spalio 11 dieną, išsiveždama su savim mergaitę 10’Zs mėnesių. 
Mergaitės vardas Helena. Pinigų išsivežė $1,809.00. Plaukai jos tamsiai 
geltoni, ak{s mėlynos ir linksnio budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu 
dcl kokios priežasjies prasišalinol. Kas pirmiau praneš, apie tokią y patą 
tam duosit $25.01) ir visas išlaidas apmokėsiu. Taipgi pajięškau Antano 
Marccjuno 25 metų amžiaus, ant dešinės rankos ant vieno piršto nėra 
nago. Juodi plaukai, rudos akįs. Nešiodavo akinius. Atsišaukite šituo 
adresu. POV. MlVftNAS, 4920 Baring Avė, East Chicago, Ind.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvas skau
dėjimą, kuomet raštas susibėgą j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regi* arba toli regis, paaitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur norą kitur. Mano 26 metų 
patyrimas siarfie užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, aiuų no
sie’ ir gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų..

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chieage.
Kampes 18-to« gatvės.

3-člos lubos, virš Platt’o ąpttekos 
• Tėmykite i mane parašą. •

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

Dr. A. R. Blumentbąl

ge- 
to-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akiu Egząrąinuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kadą pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalniometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Val.rnuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėlięmis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 aL 

Telephone Yards 4317 
Boulevąrd 6437

į ■ i n m i............... i...............................................

****

Prof.
Chicago, m.

J

Nosies Kliutįs
paeiti nuo 

niigdulinių gilių— 
tonsilų arlm nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ir kitos prie
žastį*, o jas gaji 

susekti tik nusinianingas gydytojas 
po akylo ištyrimo. A§ esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš niekę neskaitau už pasi
tarimą ir aš jpKLS, pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus gulite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Atėjo papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu
jų

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
120 State gat., 2 lubos. Antros du« 

rjs i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 

’ nuo 10 iki 12.

i * i

Traukinis suvažinėjo.

■“ '* 7.’’’ r*,-? -.r -• ’

(Seka ant 4 pualj

Turtingas prasižengėlis per vie
na^ duris įėjo, per kitas išėjo.

■t:,. .-....’.... ?. .v. u

PETRAS MAČIUKEVIČIUS

gimė Sausio 30 d. 1910 m.; mirė (bežaidžiant kitas vaikas pašo
vė) Spalio 26 d.. 1 vai. po pietų, 1919 m. Laidotuvės atsibus, 
spalio 29 d., iš namų 1036*E. 93rd $L, 9 vai. ryto j Tautiškų Šv. 
Petro bažnyčių, 9239 Drexel Avė., Burnside, o iš ten į Tautiš
kas kapines.

Tėvai iš Lietuvos paeina iš Suvalkų rčd. šakių apskričio 
Lukšių pųrap. Vidukelių sod„ Visus gimines draugus ir draugas' 
nuoširdžiai užprašome atsilankyti į šermenis ir dalyvauti laidtk 
tuvese. Pasiliekame nuliūdime JUOZAS "ir MARJONA, tėvai ir 
maža dukrelė MARIUTE.

Burnside, o iŠ ten i Tautiš-

Telephone Lawndale 961.
DR, WOCHLEK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

3946 W. 26th St. 
Valandos nuo 1 iki 3 v. po piet 

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant kętvergų vakarus. 

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—>1 po piet ir 6—7 vak.

Telephone Boulęvard 2160 
DR. A. J. KARALIUS r 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Cfcieago, 11L
T. ...............  i I 'J11.

Vyrišką Drapaną Baronai
Teisingas .apsiėjimas. Garantui
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyri^ir vaiki
nų ncatsišaųkti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėlinu
sios staįlės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų -gnlavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prtcš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir aukščiau.

Full nress, tųxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

• Atdara kas vakaras ikj 9 vai valę. 
Nekėliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą dieną ilp 1Q vaL vak.

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chciago. 

įsteigta 1907

DR. A M. RUSEI
Praktikuoja 28* metai
Gyvenimas ir Ofisas ♦ 

3149 S. Morgan et, kertė 32 et 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų iv Vyrišką. 
Taipgi Chsoniškų Ligų. 

OfclSO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po

Telephone Yajrdą £37 -

DR. M. HERZMAN* 
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me-Gerai lietuviams fcinomas per 1G me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas !r Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 „vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 8*12 S. Habted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S*. Chicago
Telephone Drover 9693 

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

Phouą Pullmaa 621
DR. LEWIB H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai
V **

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 t$L 

Tel. Boulevard 160. 
Namai: 2914 W. 43 $L

Tel. McKmley 263 
Valandos: W) ryto iki 2 po pietų; 

6:30 iki- 8:30 vakarais.
N,ėdčliomis 9 -n 12 rytais.

•T
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) Pranešimai REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ ( REIKIA DARBININKŲ

Rekordas sumuštas. •
PAAIŠKINIMAS.

MOTERŲ 

MERGINŲ

MOTERŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ
■'■'-JJJ'UJ.-'.T.'JJ!!111 ....................... J.

NAMAI-žEMe
VYRŲ

Nedėlioj Chicagoj tapo sumuš 
t i visi rekordai. Rekordai vo
gimo automobilių. • Paprastai 
Chicagoje buvo pavagiama vi
dutiniškai iki 25 automobilių 

į dieną, bet praeitą nedėldienį 
jų pavogta net 48. Tu r būt at
rasta, kad tai pelningas darbas

S. Tilvikui. A. Rudauakui ir Drau
gijos Lietuvos Ūkininko valdybai:— 
Jūsų pranešimui, susirgus vienam 
redukcijos nariui, liko nepastebėti 
ir lodei netilpo laiku. Atleiskite.

JAUNŲ MOTERŲ

toinobilius.
Nuo sausio mėnesio pavogta 

3.785 automobiliai vertės $31- 
OOO.tMM). Iš jų 2.562 automo
biliu atgauta. .

Kaltina policistus.

Civilės tarnybos komisija pa
skelbė, kad ji apkaltinus poli
cijos kapitoną Thomas Cronin 
ir penkis detektyvų seržantus. 
Jie visi jau yra suspenduoti. 
Rusią ir daugiau apkaltinimų.

Jie visi yra kaltinami leidime 
plėtoties paleistuvavimui ir 
gystėms ir ėmime kyšių.

va

da-Nežinomi vagiliai išardė 
lį murinės sienos Palacc Loan 
sankrovos, 3450 S. State St. ir 
išnešė už $2.000 įvairių daiktų.

Skaitykite ir Platinkite

Gaudentas Bučius

'■•A

50 metų amžiaus, paeina iš Kauno 
rėd., Panevėžio apskričio. Samaninės 
sodžiaus, persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 d., 191(> m.

Aš Uršulė vinčiavoju savo (lukte
ri Saverutę su abrožėiiu, kurį čia 
rasite šitame laiške. Atrašykite man, 
ar paėmėte šitą laišką ar ne

Laiškas rašytas rugsėjo 23 d., 1919 
m., o mes paėmėme nuo tamstų laiš
kų rūgs. 22 d. Visųpirmiausiai svei
kinu Dievo žodžiais Tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus, su tamstų 
malonum atsakymu — Ant amžių 
Amižinųjų Amen.

Poliaus visųpirmiausiai mes kurie 
dar gyvi esame, sveikinam Sarpe- 
čius, aš motina sveikinu savo mielą 
žentą ir dukterį Rozaliją ir anūkę 
Saveriją; tolesniai sveikinam ir mes, 
seserjs Petronėlė ir Uršulė, ir brolis 
Juozapas, taipgi ir dėdė Petras. To
lesniai; musų mieli Sarpečiai, žinote, 
katrie mes jumis sveikiname, kad 
jau, ne visi sveikiname, o kurgi mu
sų tėvelis, kad jau jūsų nebesveiki- 
na, ir babunė: Jau jiems reikia sa
kyti amžinų atsilsi; jie jau iš musų 
atsiskyrė. Tėvelis kaip mirė jau tre
ji bus metai birželio 10 d., o babu
nė mėnuo kaip mirė.

Tolesniai, ačiū Dievui kiek esame 
gyvų, tiek ir visi sveiki.

Tolesniai mes visi sakome ačiū 
jums, kad dar tamstos musų neuž
miršote ir rupinatėsi apie mu
mis ir mes rūpinsimės, kolek gyven
sime. Tolesniai mes tamstų labai pra
šom, kad mum atlaistumėte foto
grafijas. visi tris nusiėmę, mes la
bai pasiilgom tamstų. Tolesniai mes 
turime padejuoti, kaip mes gyvena
me varge. Prie vokiečhj ir prie bol
ševikų, parašysiu vienu žodžiu apie 
visus. Prie vokiečių tai buvo čyš- 
čius, o po bolševikų pragaras, o da
bar rojus prie Lietuvos. Prie vokie
čiu nieko neturėjome, nei arklių, 
nei karvių, anei kiaušinis, nes ir tas 
buvo surašytas ir to negalėjom su
valgyti, o jeigu višta nededa, tai rei
kėdavo stropas mokėti. Ogi prie bol
ševikų dar blogiau, teipojau neturė
jom nuosavybės anijokios; dar to 
rzosan, t i R r-j i jj griovč, knni&us šan- <lf, kankino žmones kaip jie norėjo. 
Tolesniai dabar mes gerai gyvenam, 
arklių dvejetų turime, o karves ke
turias melžiamas ir dvi telydi, o kiau
lių penkiatas ir visos didelės.

Tolesniai apie seselę Alzbietų ne
turim ką rašyti; švogerlo nėrą dar 
nuo vainos; jinai viena su sūnum 
gyvena, sunaus vardas Aleksandras 
jau penktų tnety.

Sudievu, sudievu, likite sveiki ir 
linksmus musų aplankyti ir mes įte
kame sveiki ir linksmus tamstų ap
lankyti.

North Sidės L.L.F. 1 kuopos susi
rinkimas įvyks seredoj, spalio 29 <1., 
7:30 vai. vakare, LiuosyBės svet., 
1822 VVabansia Avė. Nariai malonė-, 
kitę būti laiku. — Sckr. J. Galvydis.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
veikalo “Bedarbė” pirma repeticija 
įvyks utarninko vakare, spalio 28 
d., 8 vai. Mark \Vhite Sųuare (En
gine Room), 29 ir Ilalsted St. Visi 
lošėjai malonėkite pribūti paskirtu 
laiku. — K. Vaiciu.ška.

S.L.A. II Apskričio susivažiavimas 
įvyks lapkričio 2 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvos svet., 3249 So. Morgan St., 
Malonios kuopos teiksitės prisiųsti 
delegatus nuo 10 narių vienų (pagal 
Apskr. įstatus) Gerbiamieji delegatai 
pribuki! ant laiko, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui.

— H Apskričio Sekretorius
’M. Jufka

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. 1-mo 
Apskričio Vyrų Choro generališkos 
repeticijos įvyks seredoj, spalio 20 
d., 7:30 vai. vakare. M. Meldažio sve
tainėje 2242 W. 23 pi. Visi prigulin- 
lįs prie SI..SDA. 1 Apskričio vjrų 
chorai malonėkite laiku susirinkti.

— Org. J. Urbonas

Progresyvių Draugijų atidai. Sau
sio 25 d., 1920 m. North Sidės drau
gijų sąryšys rengia balių su progra
mų palaikymui viešo knygyno, Di
džiojoj \Vicker Park svetainėj, 2016 
W. North Avė. Meldžiame kitų drau
gijų nerengti tų vakarų pramogų.

— Rengimo Komisija.

Lietuvių S. S. Sietyno M. Choro 
repeticijos j vyks utarninke, spalio 
28, lygiai 8 vai. vakare, Meldažio sa
lėj. Nariai ir narės visi atvykite.

— A. Jonaitis.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramų —“Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti ti/'ihenų vakarų, 
bud neuŽkenktute nninrsh

Chicagos L. ‘V. Choras

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1M Al

PAJIEŠKAU Vinco Makavecko, 
Kazimiero Rudžio, Viktorijos Dau- 
giniutės (po vyru nežinau pravardes) 
taipgi Marijonos Tautaišaitės (pra
vardės po vyru nežinau, gyveno apie 

lonėkite atsišaukti, ar gal kas apie 
juos žinoleę meldžiu pranešti, nes 
turiu į juos svarbių reikalų. Jie vi
si paeina iš Žagarės, Šiaulių pavieto.

ANTANAS NAINYS
943 Bank St., Waterbury, Conn.

Pilnam
ar

Daliai laiko

MOTERŲ

PRIE ABELNO DARBO 
DIBTUVĖJE, BESIMOKINAN-

Prekių Siuntimo ir Dirbtuvės ČIOMS MES MOKAME GERĄ 
Skyriuose.
Prekių skyriui vietos

Pirkinių peržiūrėjimas, 
pundų vyniojimas, 
užsisakymų dėjimas musų
KARBATKŲ, ŽAISLŲ,

VAISTŲ, AUKSADAIKČIŲ
ir kituose skyriuose.
Siuntimo skyriuose vietos

MOKESTĮ IR PAKELIAME 
TUOJAUS KAIP TIK PRA
MOKSTA. SUBATOMIS IKI 12 
VAL. DIENOS. UŽKANDŽIAI 
TEIKIAMI RE PELNO, ŠVIE
SUS IR SVEIKI DIRBAMIEJI 
KAMBARIAI. GEROVĖ IR k.d. 
ATEIKITE PASIRENGĘ 
dirbti.

VAIKŲ

BERNIOKŲ

VYRŲ

PREKINES VIETOS

REIKALAUJAMI7, patyrusių -gele
žies karpytojų geležies karpymui 
geležiniame skrepjardyj. Kreiptis 
uojaus j COHN IRON & STEEL CO.

2044 Soutbporj Avė.

Vaikų 16 metų amžiaus ar se- J
nesnių užsisakymams dėti, pun
dams vynioti, pirkiniams sužy
mėti ir kitokiam darbui musų

REIKALAUJA anglių pilėjų ir pa- 
cuotojų. Gera mokestis. Ateik pasi
rengęs dirbti.

INDEPENDENT PACKING CO. 
41-ma ir Halsted Sts., Chicago.

prekių skyriuose.

VYRŲ
SIUNTINIAMS

PREKIŲ SKYRIUOSE

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MP.NF.SI.

Geriausia pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
5VESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA: pn. 3301 AVood 
St. 9 kambariais namelis (2 šeimy
nom) maudynė gazas ir tt., 2 kam
piniai lotai 50 per 125 — $500 įmo
kėti. Kaina $1600.

619 W. 46 St. du pagyvenimai po 
$ kambarius, kiekvienas ir šeši kam- 
>ariai apačioj. Maudynė, gazas įmo
kėti $500. Kaina $3000.00

.1. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago.

DVIEJŲ augštų medinis namas, 
dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių 
pečiais -apšildomais prie 31 gatvės 
arti Wailace. Kaina $2200, $500 įmo
kėti, lykis išmokestimis. Atsišauk:

Room 412 Reaper Block. Adolph 
Lundgren.

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
mūrinis namas po 6 kambarius, ce
mento apačia viskas padaryta pagal 
naujos mados, nes tiktai 3 metai 
kaip statytas, šalymais tuščias lo
tas parsiduoda su lotų arba be loto; 
parsiduoda labai pigiai; namas ran
dasi prie Lowe Avė. ir 34 St.

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

darbas musų popierinių 
skrynučių dirbtuvėje, 
legalumų dirbtuvėje,

* sieninės popieros fabrike
Pastovios vielos. Prityrimas 

nereikalingas. Gera mokestis 
pradžiai. Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų.

Sears Roebuck 
amd Co. ■ 

.Homan Avė. ir Arthington St

MERGINŲ: prie automatinių 
mašinų ir lengvo dirbtuvės dar
bo;
$14

prtyrimas nereikalingas, 
pradžiai ir trumpos valan-

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. 12th St.

MERGINŲ prie darbo pas ga
rinį stalą. Gera mokestis, be ne- 
dėldiemio darbo.

HARMONY CAFETERIA
21 S. DEARBORN.

Nvw Yorkų) Visi viršiminėtieji ma-'MERGINŲ
16 iki 24 metų 
LENGVAS ŠVARUS 
DIRBTUVĖS DARBAS 

PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

Pradžiai $13 į savaitę.
$1 bonusų už pilnos savaitės

PAJIEŠKAU savo brolio Stanis
lovo Daukinčio, Jis gyveno Chicago
je, iš kur pernai prieš Kalėdas kaž
kur dingo ir niekas nežino kur jis 
yra. Jis pats arba, jei kas žinotų a-Į 7.30 iki 4:30

Pusė dienos Suimtomis.
KENNEDY BISCUIT W0RKS

1005 W. Randolph St.

pie jį ar jo mirtį, malonėkite pra
nešti, nes turiu prie jo svarbų rei
kalų iš Lietuvos.

ANTANINA 2EBRAUSKIENĖ 
1616 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Teofilio Radavičiaus; 
turiu prie jo svarbų reikalų. Jis 
pats, ar kas kitas teiksitės pranešti 
maigia paduotu adresu. Kas pirmas 
praneš, tam duosiu $5.

JOHN TŪBELIS, 
3349 Auburn Avė,

REIKALAUJA-r

Merginų ir moterų 16 iki 30 me-
(.hieago, III. Įy prj0 (|ar|K) (linbtuvėje. Mes 

turime vietas prie stalų ir ma- 
nataičio; jis paeina iš Kauno gub.„ šintj- Prityrimas nereikalingas. 
Basehiių pavieto, Kelmės yal.ščiaus, Geriausia mokestis besimoki- 

Įnant. Prityrusios merginos už
dirba augštą algą.

KELLOGG SWITCHBOARD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams Street

PAJIEŠKAU savo švogerio B. Jo-

Dykšių sod. Girdėjau pirmiau gyvo-Į 
no Nc\v Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalu.

ST. EITMONTIS
3206 So. Wallace St, Chicago

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pran
ciškaus Matulio; jis paeina iš Kauno 
vedybos, Vilkmergės pavieto. Dubei- 
kių parap., Naujolico sodžiaus. Tu
riu svarbų reikalą; atsišaukit patjs 
arba kas praneškit adresu:

STANISLOVAS MATULIS 
5102 So. 44 St., So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU Felikso Murkevičiaus, 
kuris pirma gyveno Brockton, Mass. 
lis paeina iš Kauno rėd., Panevėžio 
apskričio; malonėkite atsišaukti, nes 
turime svarbių žinių iš Lietuvos. Ga
vom laiškų nuo tėvų.

MORTA MURKEVIČIUTE 
Chrnieliauskicnė,

2211 W. 23 Place, Chicago, III, 
——— '■ ' . ... t.
SnJI.YMAI KAMBARIŲ

PARSINANDAVOJA kfltnbaris su 
elektros šviesa, netoli Humboldt 
Parko. Atsišaukit pn.: 
z 3240 Augusta St., 2 lubos

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA,
MOTERŲ 

POPIltROMS
/ SKRTSTYTl

1451 Są^PEORIA STREET

MERGINŲ — senesnių kaip 16 
metų mažiems duršliniams pre 
sams operuoti, prie kitų mašinų ir 
varstotinio darbo. Atsišaukti pas.

BOYE NEEDLE WORKS 
4343 Ravenswood Avė.

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

HUMP IIAIR PIN COMPANY

REIKALAUJAMA: 
valgomame kambaryj 
dus nuo stalų, gera 
Nedėldienyj diarbo nėra.

HARMONY CAFETERIA 
21 S. DEARBORN ST.

----------- r#—

Merginų 
nuimti in 
mokestis;

CmUmentffill Ganu 
Compamy 

Ine.
2221 So. Halsted Street

Skirstymui ir kraustymui siun
tinių freitu ir ekspresu.

Pakuotųjų, darbininkų, troke- 
rių ir krautuvinių darbininkų. 
Pastovios vietos. Gera mokes
tis pradžiai. Puiki proga pakė
limui. Valandos nuo 8:00 iki 
4:15. Subatomis iki pietų.

/

REIKALAUJA MERGINŲ -
Visuose Skyriuose

Sears Roebuck 
and Co.

. Homan Avė. ir Arthington St..

“SAVININKAS ATIDUOS feU NUOS- 
TOLIU”

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiūly
mą. Taipgi $125 gražus, didelis ke
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 3^ St.
Atdara nuo 9 v. ryto* iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po

vak
piet

PARIS LAUNDRY CO.
2328 Prairie Avenue

REIKIA tik prityrusių merginų ir 
moterų prie dešrelių dirbimo ir sti- 
taisymo.
1215 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALAUJA MERGINŲ — 
Vyresnių kaip 16 metų am
žiaus, lengvas darbas dirbtu
vėje; prityrimas nereikalin
gas; mokesnes $14 į savaitę 
pradžiai.

HEYW00D BROS.
& WAKEFIELD

2624 W. Taylor St.

REIKALAUJA merginų kavai, ar
batai ir pipirams pakuoti ir užra
šams klijuoti.

E. R. MILLAR & CO.
320 N. Michigan Avė.,

MERGINŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėje 

$13.50 į savaitę pradžiai.
C. H. HANSON CO.
305 W. Erie Street.

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

NATIONAL LEAI) CO.
900 W. 18th St., Chicago, III.

REIKALINGA indy — di.šių plo
vėja. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 
2 vai. po piet. Gera mokestis. Leng
vas darbas. Atsišaukit tuoj. Restora
nas — 2596 Blue Island Avė.

ftEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ 
DARBININKŲ SENGELEŽIŲ 

KIEME
711 W. 15 PLACE

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

REIKALAUJA trokėrių — pasto
vus darbas ir gera mokestis. Atsi
šauk

ERIE RAILROAD 
14ta ir Clark Sts

REIKALAUJA VAIKU

Virš 16 metų mokintis spaudos n- 
inato; pritvrimas nereikalingas; $14 
pradžiai; 48 valandos. Subatomis iki 
pietų. Greitas pakėlimas tiems “ 
nuoliams, kurie yra stropus.

ATSISAUKT
R. J. KITTREDGE & CO. 

Ui ten & Super'or Sts.

jau-

PAKUOTŲJŲ IR
UŽSISAKYMŲ DfiJEJŲ, — 

APSIPAŽINUSIEJI SU CHEMI
NIAIS APARATAIS IR STIK
LAIS PAGEIDAUJAMI. 
RIAUSIĄ MOKESTIS. 
CENTRAL SCIENTIFIC < 

460 E. OHIO STREET

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

GE-

co.

NUOLATINIS DARIUS

HERMANAM. HETTLER 
LUMBER CO.

2601 ĖLSttfN AVĖ.

ATEIK TUOJ AUS

DARBININKŲ REIKALAUJA .Šal- 
dvkloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER & STEVVART AVĖS.

VYRŲ lentoms kraustyti. 
Atsišaukti 7 vai. ryto. 
Išmokestis kasdien.
LORD and BUSHNELI 

2424 S. Laflin St.
CO.

\ DIDELIS BARGENAS
Parduodu rakandus penkiems 

kambariams — 3 lovos, 2 stalai, ir 
visi kiti naminiai daiktai; visi la
bai gerame stovyje. Be to parduo
siu karvę, 3 kiaules, vištas, antis, 
gramofonų ir vargonus. Norinčiam 
čia apsigyventi didelė proga visa 
tai paimti sykiu. Na m ifo.se yra elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir 
išeinamoji vieta. Šalę to pagyveni
mo yra naujas medinis namas par
davimui, prie jo lotai. Kas nori 

pirkti ras gerų progų. Atsišaukti pn. 
1204 W. 1121h Place. Tol. Beverly 
816.

GERIAUSI BARGENAI
PARSIDUODA dviem pagyveni

mais namelis po 5 kambarius su ge
rais įtaisymais ir naujai nupentuo- 
tas; randos neša $26 i mėnesį, bus 
parduotas lengvais išmokėjimais. 
$300 įmokėti o kiti randomist Kaina 
$2600. /

PARSIDUODA naujas bizniavas 
namas Brighton Parke, štoras iš 
fronto iš užpakalio kambariai, taip
gi ir viršui 6 dideli kambariai. Ga
lima pirkti su bizniu arba be biznio, 
bus parduotas lengvais išmokėji
mais.

PARSIDUODA visai naujas mūri
nis namas 5 ir G kambarių su nau
jausios mados įtaisymais garu ap
šildomas. Knygoms ščj)a, pakura, 
sun parlor, randos neša 12 nuoš. bus 
parduotas 1500 pigiau negu reikėjo 
pabudavoti, 30 pėdų lotas ir visos 
gatvės išmokėtos. Randasi netoli par 
kų ir bulvarų, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. Kas greitai pirks minė
tą namą galės nupirkti su $1000 į- 
mokėjimo, o kitus išmokės ii randų. 
Atsišaukit pas •

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT COMPANY

3301 S. Halsted St., Chicago.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokj priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 

jčinė eilė, valgomojo ir miegamojo 
i kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir lt. 

! visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu- 
' bu sprendžina fonografas, groja vi- 
Lsus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kcdzie Avenue.

PARDAVIMUI — Savininkas par
duoda rytinį kampų 3158 So. Union 
Avė., mūrinis štoras ir du pagyve
nimai. Rendos neša $74 į mėnesi 
Kaina $8200. Pusė įmokėti. Ateik 
pas savininkų, 6601 So. Hermituge 
Avė.

vi-

PARSIDUODA didelis Phonogra- 
fas vertės 175.00, 1 seki, setas, 1 val
gomojo kambario setas, 2 komodoj, 
2 karpetos, 2 knygų šėpos, 1 lova ir 

|daug kitų stubos daiktų; pigiai. Krei
pkitės vakarais.
3014 So. Union Avė., Chicago. 

ant antrų lubų iš fronto.

BARGENAS
PARSIDUODA naujas didelis mū

rinis namas, 5249 So. Troy St. arti 
prie 53 gatvės, su akmens porČiais, 
visi trimingai ir asla kiaurai aržuo- 
lo. Namas turi būti parduotas grei
tu laiku, nors pigiausiai. Troy Street 
,yra antra gatvė į rytus nuo Kėdelė 
Avė. Milintįs vištas ir karvę laikyti 
čia ras geriausių vietą.

CHAS. Z. URNICK,
154 W. Randolph St., Room 19

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Kriaučių Sa- 

pa, vieta išdirbta per keletą 
metų ir biznis daromas kuonui- 
kiausis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Auksinė 
proga geram kriaučiui. Kas pir
mesnis, tas geresnis. Atsišaukit 
pas K. JAMONTĄ.

RARGENAS tam, kas tuoj 
pirks prie 2410 So. Wentwortii 
Avė. mūrinį namą dviem auga
lais, 5,-6-6 kambariais. Kaina 

$4,000.00
WILL J. BILL
Išimtinis agentas

69 VVashington St. Telefonai 
Randolph 3543 — Central 2579 
per 22 metu po šituo adresu

BARGENAS

ofise.PAJIEŠKAU pirmos klesos kepėjo, 
kuris mokėtų atsakančiai kepti juo
dą ir baltą duoną. Geram kepėjui 
sutikčiau atsakančią algą mokėti; 

darbas užtikrintas, gražiam mieste- j)jzajs išdirbtas per 9 metus, 
lyj netoli nut/ Chicagos. Atsišaukti įas(is pardavimo 
į Naujienas, ^pažymėdami num. 18. j • ........

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė lietuvių apgyventoje vietdje, 

Prie 
t turiu du bizniu, 

noriu persikelti į vieną. F. A. L., 
1618 So. Union Avė.

ALFRED DECKER & COHN

Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj, gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
Gali 
suvartoti

Viršutinių apikaklių dirbėjus 
ANTRUOSIUS BEISTERIUS 
PERPEČIŲ IR KITŲ APIKAK
LIŲ BEI^TERIŲ 
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ.

SAMDYMO SKYRIUS

Piet-vak. kampas Franklin 
Van Buren.

ir

DAILYDŽIŲ prie karų — prity 
rusių senus freitinius karus taisyti 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

The STREETS CO
W. 48 ir S. Morgan

REIKALAUJA prityrusio išmokeš- 
čių kolektoriaus, turi mokėti lietuvis^ 
kai ir lenkiškai. Atsišaukti 
METROPOLITAN CREDIT HOUSE 

1204 So. Ilalsted. St.

MAINYS krautuvę ant mūrinio 
namo dviem pagyvenimais geroj apy
gardoj; krautuvu verta daug daugiau 
kaip $5,000. Atsišauk pas TAMOŠIŪ
NĄ., 3505 So. California Avė.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deoigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprčdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padaryt jut Žinovu i trumpa 
laiką.

Met turime didžiausiut ir gerlan- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur met suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokyaitėa.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
Samatyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti tpeciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jutų mle» 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MA8TER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasalcka. PerdMials
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niavtsimn žmogui, o prekė 
pigesne už žemes negu kitur. Gra- 
žios (letkos) ežerai dabina visą a* 
nielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
6re galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. MOKYKIS BARZDASKUTVM
LIBERTY LAND & INVESTMENT AMATO, geriausia proga, kodėl?

COMPANY, 
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.

< VALENTINE DRESMAKING
6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma-

diMn. 1850 N. We)li at.
137 Mokyklos Sut. Valstijose. 

Siuvimas, Petrepų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes oi 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlnlnkl

MOKYKIS BAJ^DASKUTVSTftS

Klausk pn.
625 W. MADISON STREET

. ______________




