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Judeničo armija
apsupta

Finlendija netalkinin- 
kąuja Judeničui

Reikalauja Rumunijos atsakymo

Amalgameitai šelpia plieno darbininkus
kartu Mnlda žinių, kad į Brownsville

tirta, aišku, kad angliakasiai | KRAUTUVIŲ DARBININKŲ ŽURNALŲ LEIDfiJAI SUSIOR 
taikos nenori. Jie žada grįžti ' 
darban tik tada, kai samdytojai 
sutiks išpildyti jų reikalavimus

nors didžiumą jų. Didieji an- nios dienos atgal čia metė dar- 
glies industrijos centrai dabar bą didžiules Bun Mardie depar- 
panešus savo rųšies lavoninės, tainenllinės krautuvės darbinin- 
Prie kasyklų nėra nė g\’vos dva- kai-pardavėjai. Valkai’ juos pa- 
iiios.
Karės stovis Naujojoj Mexikoj.

SANTA FE, N. M. lap. 5. r- 
Naujosids Mexikos gubernato
rius Larrasola vakar išleido pro
klamaciją, kuria Colfax ir Mc 

iKinley paviečiaii paskelbti esant 
kares stovyj. Tuose paviečiuose ČILE ATIDAVĖ BOLIVIJAI DA- 
yra daugiausia kasyklų ir jų dar LĮ SAVO TERITORIJOS, 
bininkai atsisako grįžti darban.

Tvarkos išlaikymui į ten bus 
pasiųsta federalū kariuomene.

Dalis jos, sako, jau atvykus.
Visoje Naujojoje Mexikoje 

anglių kasyklos stovi uždarytos.
Kariuomenė valdys Pennsylva. 

nijos kasyklas.

PITTSBURGH, lap.

STREIKAS j’ARYSIUJE.
■

Aš tuo-

GANIZAVO.

ALBANY, N. Y. lap. 5. — Va
kar čia išduota čarteris susivie
nijusiems mėnesinių leidinių

BALSAVIMŲ PASEKMĖS

Repubhkonai, turbut, laimėjo.

CHICAGO. — Vakarykščių 
rinkimų pasekmės dar ne visai

savininkams. Naujoji organiza- pidnos. Jos bus žinomos tik šian- 
cija pasivadinusi National Orga- 'tye< Naktį gautosios žinios rodo, 
nization of Periodical Publi- kad į valstijos konstituantą pa

skers. Vyriausias josios tikslas e- teko žvmi didžiuma republiko 
sąs: “nedaryti bergždžio lenkty- nų Socialistų ir Darbo Partijos 

kad krautuvių dar- j “iaviinosi.

(sekė kitos tokios pat didelės 
krautuvės, Lafayette darbinin
kai. Reikalauja didesnių algų.

Plieno darbinin
kų streikas

.......... .

Youngstowno policija muša mo
teris.

ir ginti savo teises 
bininkŲ .streikas čia liks visuoti-1 n.u‘> organizuotų darbininkų pa-i 
nu K.itn kriiiitiivin dorbininkni simOjilIlO .
taipjau neriniastąuja.

Buvo pasigrobusi jas nuo Boli
vijos ir Peru respublikų.

True translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 5, 1919 
us reąuired by the act of Oct. G, 1917
JUDENIČO ARMIJA APSUPTA

YOUNGSTOWN, lap. 5. — 
atstovų joje, tur būt, tiebus. Pir- ;Kad ^oungstovvno policija ii plie 

I miltinės žinios rodo, kad po no kompanijos pasamdyti mu- 
'rroiiblikonu ir demokratu stiu- Polkos perdaug žiauriai elgiasi 

su vyrais, einančiais piketuotų, 
tai juos pavadavo jų moters ir 
dukterįs. Rot “tvarikkos” daboto
jai nedaro skirtumo. Vakar jie 
užpuolė apie du šimtu moterų 
pikietavusių prie Youngstowu 
sheet and Tube kompanijos dir
btuvių ir paleido darban lazdas. 
Kelios moters gavo pramušti 
galvas, o kitos šiaip apmuštos. 
Penki vyrai ir keturios moterįs 
areštuota ir kaltinama dėl kėli
mo riaušių.

Tas begėdingas užpuolimas 
padaryta neva tuo tikslu, kad 
apgynus “lojališkuosius darbiniu 
kus“, kurie ėję į dibtuvę. Girdi, 
moters pastojusios jiems kelią 
ir grūmojusios panaudoti spėką. 
Žinoma, kati tai yra melas.

Kitoje vietoje, prie Carniegc 
Steel kompanijos dirbtuvių mu
šeikos dagi pradėję šaudyti į ten 
susirinkusius pikietuottojus. Nu 
šautų streikininkų tečiaus nėra. 
Siunčia streikininkams maisto. 

J PITTSURGH, lap. 5. — Pilts-

ropublikonų ir demokratų stip
riausia partija buvo — Socialis
tų Partija. Jos kandidatai kone 
visuose distriktuosc gavo dau
giau balsų negu Darbo Partijos 
kandidatai.

Iš kitų valstijų gautosios ži
nios taip jau rodo, kad ten di
džiumą balsų gavo — rcpubli- 
konai.

Pačioje Chicagoje pasekmes
yra maždaug Jokios:

Augštesniojo teismo teisėju 
išrinkta demokratas John O’- 

■' Connor, apskrities •— republi- 
konas Fred Rush. 

Kad aklermanų rinkimai bu- 
1ų “bepartyvųs - ~ Non-partizan 
- taipjau, rodos perėjo. 

Padalinimas nrit^to į penkias
dešimts wardų — atmesta, 

i Kad aldermanų tarnavimo lai
kas butų du metu • priimta. 

Miesto bondai •— visi didele 
didžiuma balsų priimta, 

j Šie rinkiniai, ypač Cook pavie.
FRANCIJAI STOKOJA KURO. vlsfu. “nelO’v»”. P>bo-

_____  į čiaj-balsuotojaU, matoma jais;
nelabai teįdomavo. Pirmosios ži- burgu ir jo apielinkių darbinin- 
nios rodo, kad rinkimuose daly- kai gali streikuoti. Bado šmėkla 
vavo vos apie du šimtai lukštą n-(jiems jau nebegręsia. Vakar į 
ciu balsuotojų — vyrų ir mole- Natroną, netoli Pittsburgo, tapo 
FU- pasiųstas čielas vagonas įvairių

-------------------- t--------------i maisto produktų. Maistas bus 
True transJuti^n filed with the p«st- padidintas streiką ninku šrimy- 
inaster at Chicago, III. Nov. 5, 1919 noms, kurios jo būtinai reikla
us reųulred by the act af Uct. G, 1917

LODGE’O PASIŪLYMAS 
ATMESTAS.

DETROITO POLICIJA MED
ŽIOJA KRIMINALISTUS.

DETROIT, lap. 5.- Valstijos 
policija čia dabar sergsti visus 
žymesni uosius kelius einančius 
iš Detroito. Tai daroma tuo tik
slu, kad nedavus ištrukti iš mies
to kriminalistams, užpuldinė

ja n tiems bankus ir kitas biznio 
įstaigas.

WAS111NGTON, |np. 5. - 
Valstybės deportaiinentas gavo 
oficialių žinių, butęnt: Čile rvs- 

aigusi savo 
ginčus su kaimyninių respubLi- 

hoji sutikusi 
prileisti Boliviją prie ramiojo 
okeano, atiduodant jai dalį už-

KĖSINOSI IŠARDYTI KAZAR- 
MES.

taryba Paryžiuj keliatą 
reikalavo, kad karaliaus Ferdi- 
naudo kariuomenė apleistų tą 
šalį ir kad Rumaiuja atsiteistų 
už užgriebtą maistą, geležinke
lių padarines ir kitus daiktus. 
Kol kas Rumunija tečiaus dar 
nenusileido.)

atvyko burvs tedera les kariuo
menes. Ji busianti panaudoja- grobtos teritorijos šiaurinėj A- 
ma sergėjimui “nelinijinių ka- riko provincijoj.
sykių.“

Kompanija atsiduosianti val
džios malonei.

Daugiau kaip dešimts metų 
atgal Čile užgriebė ilgą sklypą že 
mes esančios prie ramiojo oke
ano, kuri priklausė jos kaimy- 

CHARLESTON, W. Va. lap. nėms — Bolivijos ir Peru respu- 
5. Kanawha anglių kasyklų brikoms Dabar dalį tos užgrob- 
asociacijos viršininkai vakar tos teritorijos Čile jau atidavė, 

kaip vienu balsu priėmė rezoliu- kad nuraminus tą savo kaimynę, 
,' ijt’i, kuria 'pareiškiama, jogei kuri buvo besitarianti su Peni 
asociacija atsiduoda besąlyginei respublika panaudoti prieš ja 
valdžios kontrolei. Tegul valdi- spėką.

Kita telegrama sako: šiandie \a(| Amalgamated Clothing VVor rinkai elgiąsi kaip tinkami, kad 
čia gautas bolševikų pranešimas U11ija praeitą naktį pasky- t»b kasyklos galėtų atsidaryti
mirjj apie suėmimą 800 belais- savo iždo trįsdešimts tuk-
vių Petropavlovsko upskrilyj ir 
apie tokį jau skaičių belaisvių, 
suimtų Tohernoje, Krymo ap-

Taip sako “sovietų valdžios 
pranešimas.

LONDON, lap. 4. — šiandie 
čia gauta bevielis sovietų val
džios pranešimas iš Maskvos pa- 
žyniįs, jogei generolo Judeničo 
šiaurvakarinė Rusų armija, ata
kavusi Petrogradą, tapo apsup-

Kita telegrama sako: šiandie

True translation filed wtth the post- 
inaster at Chicago, 111. Nov. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

FINLENDIJA NETALKININ
KAUJA JUDENIČUI.

AMALGAMEITAI ŠELPIA 
PLIENO DARBININKUS

MINEAPOLIS, lap. 5. — Te
legrafą iš Minnea]X)lis sako: va
kar naktį nežinomas piktadarys 
čia kėsinosi išardyti vietos ka- 
zarmę, kur tuo laiku mankštino
si penki šimtai valstijos karinin
kų. Kėsinimąsi nepavyko. Pikta- 
daris pabėgo pametęs dvi stipriai 
užtaisyti bombi..

Paskyrė 30,000 dolerių.

CHICAGO. — Mums pranešta,

stančių dolerių streikuojantiems 
plieno industrijos darbininkams.

plieno industrijos streikininkų 
komitetu*.

Reto, siuvėjų unija žada pra
dėti didelę aukų rinkimo kam

Bet darbininkai sakp, kad jie 
negrįš, dagi jeigu, kasyklas pa
ims savo žinion puti valdžia.

Indianoj stoka kuro.

INDIANAPOLIS, lap. 5.

prastų mokesčių ir kaip ir kur jojimą anglių . 
galėdami rinksią streikininkams I ^n<“allos xa’s^j°j 

|._ „i,,. * menkas.
HELSINGFORS, lap. 4. 

Finlcndijos valdžia šiandie 
nerolui Judeničui pranešė, jogei j 
esą negalima veikti bendrai su 
juo idant paliuosavus Petrogra-I

ge-

Tai yra Finlendijos atsakymas ■ 
į šiaurvakarinės Rusų valdžios I 
prašymą ĮMigeLbos, kariu su pri
pažinimu Finlendijos nepriklau
somybės.

Angliakasių 
streikas

Al.sis.tkc Pfrizti darban, kol sain 
dytojai nesutiks išpildyt dar
bininkų reikalavimus; karės 
stovis Naujojoj Mexikoj.

ANGLIJOS DARBININKAI 
LAIMI.

LONDON, lap. 5;. — Pasek
mės municilpalių rinkimų kol 
kas dar nežinomos. Bet nė vie- 

— na m nėra paslaptis, kad darbi 
Valstijos public Service komisi-! mukai juose ktiinėjo daugiau 
ja žada stvertis griežtų prieinu- negu tikėjosi. Viename Londo- 
nių, kad sulaikius “betikslį na u. no distrikte Darbo Partija pil- 

Kuro išteklius iriausiai sumušo opoziciją. Iš ke
ršas visai turiosdešimts dviejų vietų ji lai- 

• mėjo trįsdešimits devynias vie
tas. Chelsea distlrikte Darbo Par
tija gavo devynias vietas. Dagi 
puašiiiajame Kenai ngtone ji ga
vo šešias vietas.

Iowos valstijoj tas pats.

DĖS MOINES, lap. 5. - - lo- 
wop valstijos gubernatorius, 
Harding, vakar čia paskdlbe pro
klamaciją, raginančią gyvento
jus tausoti anglis.

SUDUžO TRAUKINIAI.

True transiation filed with thc post- 
inaster at Chicago, 111. Nov. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G,1917

GENEROLO JUDENIČO KA
RIUOMENĖ TRAUKIASI.

True translatiou filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 5, 1919 
as miuired by the act of Oct. G,1917

ITALIJA UŽLEIDŽIA JUGO
SLAVAMS SUSSAKĄ.

1ND1ANAPOLIS, lap. 5. — 
Gautos iš įvairių anglies industri
jos centrų žinios rodo, kad an
gliakasių streikas eina pasekmių 
gai. Pennsylvanijos, Illinois, O- nčioj rytinėj dalyj Fiume, italai 
Iriu ir kitų valstijų kasyklos sto- veikiausia turės apleisti teritori- 
vi uždarytos. Patįs samdytojai. ją net iki tiltui jungiančiu! Fiu

me su Sušauk priemiesčiu. Jugo
slavai, italų pritariami, užima

TRIESTE, lap. 4. - čia pra
nešama, kad delei stokos kari
nės disciplinos kariuomenėj, esa-

VVASHINGTON. lap. 4 —
Valstybės departamentas šian- ( 
die gavo oficialių pranešimų a-. 
pie besitęsiantį generolo Judeni-'nutarė ncattidaryti, kadangi ne- 
čo kariuomenės traukimąsi iš siliki gaut streiklaužių.
teritorijų, esančių į pietvakarius 
nuo Petrogrado.

Pranešimai rodo, kad bolševi-jYorko 
kų kariuomene daro stiprų puo
limą ant generolo Judeničo bu
rių.

Ne\v 
World“ valka r išspaus

dino gautą iš Indianapolis ©te
legramą: United Mine Workcrs 
unijos prezidentas, John L. Le- 
wis, griežtai ir galutinai atmetė 
Jungtinių Valstijų prokuroro 
Palmerio pasiūlymą, kurį suma
nė pats prezidentas Wilsonas, 
būtent: tuoj atšaukti streiką ir 
gjnčų rišimą pavesti specialei 
komisijai, kurią paskirs prezi
dentas Wilsonas.

Bando sutaikinti.
WASHINGTON, lap. 5. — 

Fedcralis kuro administratorius,
Garfield, vakar čia turėjo ilgą hkiakum, esančio 450 mylių nuo 
pasįitarimą su samdyltojų b3O- Cape Hatteras. Laivas skęstąs ir 
ciacijos prezidentu, J. Marrowu. reikalingas ūmios pagalbos. Lai- 
Norima surasti tinkamų įmonių1 vas plaukia iŠ Bermundo į New- 

i angliakasių streikui užbaigti. | port News’ą. Kelintas karinių
_ 4 ’ ’ į iš New Yorko jau

įsiveržė Vengrijon, vyriausioji ho sako: IŠ kąs iki šiol pa- išplaukė gelbėti skęstantį laivą.

NEW YORK, lap. 5

True translation filed with the pnst- 
ma.stcr at Chicago, III. Nov. 5, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

REIKALAUJA RUMANIJOS 
ATSAKYMO.

Neatsakanti į talkininkų notą.

PARYŽIUS, lap. 5. — Urnai 
užėjusieji šalčiai kuro stoką pa
darė dar rūstesne. Laikraščiai ir 
visuomenės veikėjai ragina val
džią daryti reikiamų žingsnių 
idant padėtis neliktų dar laistės- Į 
ne. Kuru stoką daugiausia darau 
ti netiksli transportacija.

AUSTRALIJOS PARLAMEN
TAS IŠSISKIRSTĖ.

Nauji rinkimai bus gruod. 13 d.
Japonija gaus Šantunfą.

Ii ngos.
Tas pats bus daroma ir kituo

se plieno industrijos centruose.

no darbininkams plaukia iš yi-

Anglija remia Italiją
PARŽIUS, lap. 4. — Pasak lai

kraščio Echo de Paris, Franci- 
ja pasiėmė ant savęs iniciativą, 
būtent: įteikti Washingtono 
valdžiai naują pasiūlymą kai dėl 
užbaigimo Fiume klausimo. 
Laikraštis beto sako, kad šitas 
žingsnis turįs Didžiosios Brita
nijos pritarimą.

VVASiriNGTON, lap. 4. — 
Francijos užsienio reikalų minis 
teris, Slephan Pichon, per Fran
cijos ministerį Ruchareste įteikė 
Rumunijai aštrų reikalavimą, 
būtent: be jokio atidėliojimo 
duoti atsakymą į vyriausios tal
kininkų tarybos notą, įteiktą 
spalių 12 dieną. w

(Nuo to laiko, kada Rumanai Kita telegnjpia iš Washingto- laivų

SKĘSTANTIS LAIVAS ŠAUKIA 
SI PAGELBOS.

BOSTON, lap. 5. — Vakar čia 
gauta radigrama nuo laivo Wa-

Dvylika pasažierių užmušta, 
daug sužeistų.

PARYŽIUS, lap. 5. — Greitas 
pasažierinis traukinys, ėjęs į 

Genevą, vakar naktį užbėgo ant 
Simplon ekspresinio traukinio 
sustojusio kelyj tarp Pont-sur- 
Yonue ir Sexs. Dvyliką pasažie- 
rių užmušta ant vietos, o daug 
kitų sunkiau ar lengviau sužeis
ta.

POLITIKIERIAI PERKA BAL
SUS — CUKRUMI.

NEW YORK, lap. 5. — Sep
tynioliktojo rinkinių precinkto 
lyderis, demokratas Kelly, vakar 
padarė didelę malonę: kiekvie
nas to precinkto pilietis-balsuo- 
tojas gavi po tris svarus cukraus. 
Demokratų politikierius tečiaus 
sako, kad šitas “prezentas” (do
vana) neturįs nieko bendra su 
jo partijos rinkimą kampanija. 
Nugi!

SAKSONIJOS ANGLIAKASIAI 
DIRBS SEPTYNIAS DIENAS 

I SAVAITĘ.

WASHINGTON, lap. 5. • - Be 
jokių ginčų senatas Šiandie at-

Pittsburga ir apieliųkės plieno 
kompanijų baronai, iki šiol skėl- 

traiijos parlamentas vakar čia metė republikonty vado Ijodge’o busieji apie sulaužymą streiko, 
laikė paskutinį savo posėdį ir iš- pasiūlymą pašalinti iš taikos su-į vakar ūmai nutilo. Paklausti tii- 
siskirstė.. Nauji parlamento rin-tarties dokumento skyrių, ku- lo didlapio reporterio apie, palė
kimai įvyks gruodžio tryliktą riuo visos Vokietijas teisės prie tį jų dirbtuvėse, jie trumpai |>a- 
dieną. ftantnngo atiduodama — lapo- 'reiškė: “Nieko nauja“ Tai rodo,

l.Z—2 —1__ _•______ 1__ ....

MELBOURNE, lap. 5. — Aus

nijai.
Pasiūlymas atmestas 41 bal- 

UŽDARfi CHINŲ DIRBTUVES su prieš 26.
HARBINE. I __________ ’•_________

WĄSHINGTON, IJtp. 5. - 
Gauti čia pranešimai sako, kad! 
Harbine tapo uždarytos visos 

chinų dirbtuvės. Tai delei su
mišimų Jkurie kįla chinų užim
toj miesto dalyj.

EBEVARTOSIĄ — RAUDONŲ 
FLAGŲ.

kad savo darbininkų vienybę su
laužyti jie negali.
Gary darbininkai kreipiasi į gat- 

vakarių darbininkus.
GARY, Ind. lap. 5. —- Gary 

'streikininkų tarybas sekretorius, 
'John De Young, vakar pasiuntė 
Į telegramą Internacionalės gat- 
vekarių darbininkų unijos prezi-

MEXIKOS SUKILĖLIAI UŽ
ĖMĖ MIESTĄ.

Caranzos kariuomenė pabėgo 
Jungtines Valstijas.

BROWNSVILLE

ROCHESTER, lap. 5. — Vie
tos pi rkliai-lici ta toriai nutarė 

keisti savo flagus. Iki šiol jie 
. vartodavo raudonus Hagus, liet imu keJbti Batvek;iri <larbi 
kad dabar raudonos nagos pas,- strcik Gn j Tu<) iu 

Į darė draustinos, tai bunierm. rcikalu jisai žada krei tis ir f 
.dėlto kovoti nenori. Jiems busi, j KeicSnk(.liečills. streikininkai

- - — - W Į-

pasitikį, kad Gary organizuotieji 
Į darbininkai ateis jiems į pagel- 
bą ir tuo budu pagreitins jų lai-

vinių paskelbti gatvekarių darbi

Ibai geras ir mėlynas flagas.

KAS, 
lap. 2. — Mexikos sukilėliai, va 
dovaujami generolu Andre Al- 
mazan, vakar užėmė parubežinį 
Mexikos miestelį, Reynosa. Ca- 
rranzos kariuomenė, bijodama 
papulti į sukilėlių rankas, pabė
go į Jungtines Valstijas.

UŽDARĖ VIEŠĄSIAS MOKYK
LAS.

MIAMI DARBININKAI PAS
KELBĖ GENERAL! STREIKĄ .......

Į “Didžioji spauda“ delei to da
bar kelia dideliausį skandalą. 
Girdi, tai esąs naujas sumoksiąs 
prieš valdžią ir tt. Jie todėl po» 
retų, kad į Gary butų pasiųsta 
'“naujų susttiprįnimų”. Bet tie 

(“sustiprinimai” ten visai nerei
kalingi, nes plieno darbininkai 
ir patįs moka užsilaikyti tvar
kiai.

Reikalauja “dosed shopi“.

BILLINGS, Mont., lap. 5. 
Miestelio valdžia nutarė uždary
ti visas viešąsias mokyklas. An-

BERLINAS, lap. 5. — Vosis- ’glių stoka.
che Zeitung gavo iš Dresdeno

pranešimą, kad Saksonijas
angliakasių unija nutarusi dirb
ti visas septynias dienas į savai
tę^ Tai daromą tuo tikslu^ kad 
pagaminus šaliai reikiamą ištek-' giu trijų pastarųjų dienų visoje

DIDELĖS PŪGOS NORTH 
DAKOTOJ.

FABGO, N. D., lap. 5. — Bė-

MIAMI, FIo., lap. 5. — $»io 
miestelio c^irbininkai vakar 
kaip vienu baLsu nutarė paskelb
ti generalį streiką. Streikas pas
kelbta tuo tikslu, idant iškovo
jus iš samdytojų pripažinimą 
vadinamos “elosed shop” siste
mos. Streikas prasidės sekamą 
panedėlį. Jame dalyvaus daugiau 
kiap devyni tūkstančiai organi
zuotų darbininkų.

SKUNDŽIA VALDŽIĄ.
NEW YORK, lap. 5. — Vertei

vų kompanija Heil patraukė
MAINE VALSTIJOS MOTERS tieson Jungtinių Valstijų valdžią 

GAUS LYGIŲ TEISIŲ 1 Reikalauja dešimt tūkstančių do 
AUtfUSTA, Me„ lap. 5. — .leriU už dingusią telegramą, ku.

Mine valstijos senatas vakar 24 (r^ kompanija siuntusi. Tą din- 
balsai# prieš 5 užgyrė pataisą telegramą siuntus VVestem 
prie valstijos konstitucijos, ku- l^iion telegrafo kompanija, bet 
ria tos valstijos moterims bus kad telegrafas tuo laiku dar buvo 
suteikiama lygių SU vyrais bal- valdžios kontrolėj, tai dabar de>r o “ — —. . ° 'ej m ’< ouimikiunJi* volą vyrais auuuujcj, tai uaDgr ugv

lių kuro, kurio daHar ten labai North Dakotos valstijoje aiau« gavimo taikių. Pataisų dar turėk lai diogusioa telegramos turinti 
Mokoj#. 11« nepaprastai diddta nugos. uftrirti vallftites ati<MM Hutas, atsakyti nati valdžiaJ t« n«p»pr«stai riirirffc, pūgos. v»Wtgta» Bota*, atsakyti pati valdžia.
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SertcU, Lapkričio 5 d., IMI

klauso>cuą: 1) tižsioiiiŲ p<rl:iti.»| 
ko^ 2) vidau*, 3) apsigynimo’ 

nacijos biu 
Kiekvienam jų konferenci- 

ja priėmė po rezoliucijų, kuria# 
žemiams dtidiuae.

NAUJIENOS ų>e<Hallu obalsiu “ma»ini vei
(muaram oAiut Jie sako, kad darbininkų khwM^ĮiQ 1 !» ""«»

Publiahed Daily SuiuUy by RlegOS kovą tUTl Vesti ne V3- r°’ Menam )U 
<>«« 1 .11.^r. 1 ul>. Co- Ine. organižacijų

ninkai) ne išrinktieji atsto
vai — o masos (minios).

Šitą mintį jie pamatuoja 
tuo, kad vadai gali parduoti,

Ediufr P. GriiaJUi
1739 SO. IIALSTED ST 

CHICAGO, ILLINOIS.

Taikos klausimas.
Tarydama:
1) jog Tarybų Hurijci® kurna

Telephon* Canal 15*6 ir dažnai parduoda, kapita-.8“ Lietuva ir Latvija yra
Naujienos eina kasdiena.’ UJurlant listamS darbininkų reikalus, j ‘■ps.gynimo kanu, iiimeahu. 
drov«. 1730 S. Halslo.! S..t ęhic.«o; Jį j 2) jog lio karas. Suomių,

į ninku klesos likimą. Kovoje vjjO8 Lietuvos karas su Tary- 
S6.00 savo būvio pagerinimu ir nU8jjat labai suvargino tuos 

3*50 laisvę privalo dalyvauti pa- kraštus ekonominiu žvilgsniu ir 1.85 y*_j__ i_*_... » .fiziniu.

3) jog Pabaitės valstybių bau 
dis, o ypač darbininkų klasė, at
meta karo intervenciją Rusijon, 
kadangi ji. tarnaudama imperia
listų ir nacionalistų reakcijos 
tikslams, puolus komunistų dik
tatūrai, nori įvesti militaristų 
reakcijos diktatūrų, kuri nesu
gebės užlaikyti nė vidaus, nė už
sienio taikos;

4) jog su vokiečių vyriausy
bės žinia ir pritarimu imperia
listiniai ir militariniai Vokieti
jos ir kolčakinės Rusijos sluoks
niui organizuoju Lietuvoj ir 
Kurše reakcinę rų^-vokieČių 
sąjungą, kuri gresia Pabaitės 
valstybių savarankybei ir nepri- 
kiausomybei, lygiai kaip ir pa
saulio taikai;

3) jog geriausias, ginklai kovo 
ti su ta reakcijos sąjunga yra ne 
kolčakinė, bei demoltartinė Ru
sija, atgimusi iš vidaus —

Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos socialdemokratų parti
jų konferencija siųlo tų kraštų 
vyriausybėnųs priimti Tarybų 
Rusijos taikos siųlymą ir rūpin
tis taiką padarj’ti kuri laiduotų 
valstybių nepriklausomybę ir 
taikų vystymąsi.

Konferencija kreipiasi j visų

III. — Telefonas: Čanal 1506.
UisiMkamoji Kaina:

Chicagoje pačtu:
Metams ............ .....................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ........... . .
Dviem mėnesiams .............
Vienam m ė nosiai ...............

Chicagoje — nėr nešiotojų®:
Viena kopija ..  ....................
Savaitei ................................
Mėnesiui .................................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
poetu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ........... z....................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ................  2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Meaeyj 
Orderiu, kartu su užsakymu.

145 čios darbininkų minios; ir 
•75 ne tiktai dalyvauti, o ir tu

rėti sprendžiamą balsą.
ui Bet kokiu budu darbinin

kų minios gali veikti sutar
tinai, eidamos prie vieno 
tikslo? Tiktai organizacjo- 
je. Masinio veikimo įrankis, 
reiškia turi būti masinė or
ganizacija.

Amerikoje mes matome 
I7.oo dvi dideles masines darbi- 

ninku kovas: plieno darbi- 
1 ninku streiką ir angliakasių 

'; streiką. Ir viename ir ant- 
x.-__ . __ --- . i rame streike darbininkų mi-
Darbo Paritins lai-, nios stiPrioa todeI-.kad z/uaou rarujob tat joB veikiai kai organizuo. 
mėjunai Anglijoje. ta jiega. Be organizacijos 

-------  1 1 (unijos) tos minios pakrik- 
Pereitą subatą Anglijoje tų per keletą dienų, turėda- 

buvo miestų rinkimai. Te-’mos prje§ ^ye ir kapitalistų 
legrkmos praneša, kad šituo jr valdžios galybę.

Todėl tie žmonės, kurie 
skelbia “masinį veikimą,” 
turi visų-pirma dėti visas pa 

1 kad stangas, kad susitvertų ir su 
’ stiprėtų masinės darbininkų 

i organizacijos. Ant nelaimės,

50

3.00 
1.05 
1.25 

.65

se rinkimuose netikėtai di
delę pergalę laimėjo Darbo 
Partija.

United News agentūros 
korespondentas sako, 
Darbo Partijos pergalė reiš
kia žmonių maišta prieš au- , . .. . . ...dauguma tų “masinio veiki- gstas gyvenimo reikmenų r\bzdkA?, 
kainas.

Galutinai rinkimų rezulta| 
tai dar nėra paskelbti, bet 
žinios iš daugelio miestų ro
do, kokie jie bus. Londone 
c^rbę^ąpdįdątai, gavo labai 
daug balsų. Shoreditch’e ta
po išrinkta 32 darbo atsto
vai į miesto tarybą; o pro- 

•gresistai ir reformininkai, 
kurie pirma kontroliavo 

miestą, gavo tk 10 vietų ta
ryboje.

Comberwell’e darbo par
tijos kandidatas tapo išrink
tas mayoru; Gateshead’e 
darbiečiai laimėjo visas de
vynias vietas miesto tarybo
je, dėl kurių ėjo kova rinki
muose. Ipswiche darbie
čiai atėmė dvi vietas iš uni- 
< nistų ir tris iš liberalų. 
Sheffield’e ir Liverpool’e 
darbiečiams teko daug nau
jų vietų miesto tarjrboje, bet 
didžumos jie dar neturės. 
Bristol’e Darbo Partija lai
mėjo šešias vietas taryboje, 
o Nottingham’e — septy
nias. »

• Panaši storija dabar vei
kiausia butų, jeigu Įvyktų 
parlamento rinkimai.Ar Dar 
bo Partija gautų didžiumą 
vietų, tai dar abejotina, bet 
ji tikrai pasiųstų į parlamen 
tą daugiaus atstovų už bent 
kurią buržuazinę partiją. 
Buržuazija šandie gali atsi- 
ląikyti prieš ją tiktai suvie
nytomis jiegomis.

(Šis straipsis jau buvo pa
rašytas, kuomet telegramos 
pranešė naujų žinių apie 
tuos rinkimus. Darbo Parti
ja turėjusi'didelių pasiseki
mų net tokiuose miestuose, 
kaip Qxford V Cambridge. 
Poplar distrikte Londone ji 
laimėjusi 39 vietas iš.42).

mo” skelbėjų, ne tiktai nere
mia masinių darbininkų or- 

’ganizacijų, o net ir stengiasi 
! suardyti jas. Kurgi tad čio
nai nuosakumas?

Neorganizuotas masinis 
veikimas šiandie;’ kada ka
pitalas yra taip stipriai susi
organizavęs į trustus ir ka
da valdžia yra tokia galin
ga, nesąmonė. Taigi tie žmo
nės, kurie nori sugriauti ma 
sines darbininkų organiza
cijas, yra praktikoje masi
nio veikimo priešai. Jie neša 
tktai suirutę į darbininkų 
eiles, neduoda ii jiems nieke 
gera, ir tuo bud j patarnau
ja kapitalistams.

j Apžvalga
AUKOS 
“SOCIALDEMOKRATUI.

Nedėliojo po “Naujiem’“ re
daktoriaus referato, Chicągoje 
Mildažio svetainėje, susirinki
mo pirmininkas paragino pub
liką sumesti aukų* laikraščiui 
“Socialdemokratui“, kurį leidžia 
Lietuvos socialistai. Tapo su- 
aukauta $27.00.

“Socialdemokrato“ adresas: 
Kaunas, Ukmergės plentas 22a, 
būt. L Litluiania. Kaina: me
tams 21 auks., pusei metų 12 
auks. (Kokia kaina užsienio 
prenumeratoriams nepasakyta).

PABALTAS VALSTYBIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJŲ KONFERENCIJA.

(“Naujienose’’ jau du kartu 
buvo rašyta apie įvykusių rug
sėjo vyduryje Pabaitės valsty
bių socialdemokratų partijų kon 
ferenėiją. Jos nu,tarimu i gali 
turėt didelės reikšmės tų valsty

Adj* 11' wo* klausima*.

Kovodumą su militarirmu, 
kaipo agresivine valstybes paie- 
gn, konferencija pripuŽi&tu. jog 
apsisprendimo principu h l-eidjįia 

joms savo teises ginti. Delio 
tais atsitikimais, kuomet denio 
kratinėms valstybėms, kurių 
liaudis iškovojo sau apsispren
dimų, yra pavojus, kiekvieno pi
liečio teisė ir priederme akty
viai gintis nuo jo. Šitas apsi
gynimui principas geriausia ap
sireiškia liaudies milicijoj, kai
po visos tautos armijos pavida
le. Todėl konferencija atmeta 
visokius mėginimus sudaryti 
karo iegą politiškai tendencines 
atramos keliu.

II.
Gindamosios nuo Tarybų Ru

sijos ginkluoto užpuolimo, Pa
balti* valstybių socialdemokra
tų partijos neprivalo užmiršti:

1) kad didžiausias pavojus 
tautų apsisprendimo teisėms 
tai susivienijusios reakcionierių 
ir imerialistų paiegos,

2) kad dėl to pavojaus, no
rint sėkmingai jį pašalinti, kai
mynės demokratines valstybės 
privalo suderinti savo (kares ie- 
gas ir veiksmus.

(Rezoliucija priimta visų de
legacijų be Suomių,).

Informacijų klausimas.
Konferencija geidauja, kad 

visų valstybių partijų Centro ko
mitetai, kuiių atstovai atvyko 
nustatytų organus, kurie tinka
mai galėtų informuoti apie sa
vo darbą kitas partijas.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

Masinis veikimas 
masinas organi-! 
zacijos.

Vadinamiej “kairieji” so-( 
cialistų tarpe (dabartiniai 
“komunistai*1) padarė* savo

arčiaus susipažinti. Tuo tikslu 
mes čionai perspauzdiiupnc- iŠ 
“SočiuIdcmokvato tos konferen
cijos aprašymą. Redakcija).

Rugsėjo 15 d. Rygoje įvyko 
s o c.i p Id e m o k r a t ų kon fe re n ei j a, 
Joje dalyvavo lietuvių socialde
mokratai, latviu ir suomių. Iš
viso lt) atstovų.

Konferencija svarstė šiuos

Antantes darbininkų partijas, 
kviesdama jas iš visų paiegų 
spirti, kad jų imperialistinės vy* 
riausybes netrukdytų vesti tai
kos derybų ir taiką padaryti, 
kad tos derybos butų pradžia vi
suotinos rytų Europos taikos.

Konferencija kviečia vokiečių 
socialdemokratų partijas stačiai 
ir griežtai stoti prieš vokiečių,- 
rusų reakciją, kuri Pabaitės vai 
stybėse besikurianti po vokiečių 
militaristų priedanga.

Konferencija skelbia, jog Pa
lm Itės valstybių prolctarija, ly
giai kaip ir visa demokratija, 
neturi jokios neapykantos tikra
jai Rusijos demokratijai. Ant
raip Pabaitės valstybių demokra 
tija nori taikiai ir draugiški gy
venti su rusų demokratija ir 
turėti su ja angštų ūkio senti
kių.

Ūkio politikos klausimas.
Apsvarsčiusi Pabaitės Valsty

bių ūkio politikos klausinius, 
konferencija taria, jog tarp jų 

- dėka tų valstybių geografi
niam stoviui — yra visa eilė to
kių, kurie reikalauja bendro, su 
turtino rišimo.

Dabodama darbininkų klasės 
reikalų, konferencija siūlo va- 
daujančionis partijų įstaigoms 
rinkti šiems klausiniams me
džiagą busimai konferencijai:

1) apie socialinių įstatymų 
leidimą,

2) apie ūkio ir finansų politi
ką (muitus, valiutą, gelžkelins, 
tarifus ir 1.1.)

Konferencija pripažįsta, jog 
būtinai reikalingi, informacija 
įpie tai, kas padaryta atskirose 
Valstybėse šiais klausimais, 

ypač gi darbo apsaugos dalykuo 
sę.

žemės klausimas.

.Apsvarsčiusi žemes klausimą 
■ąryšy su Pabaitės valstybių de
mokratizacija, konferencija ta
da, jog Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos demokratijoms iš visų 
įaiegų reikia stengtis, kad dva- 
•ininkų žemes nuosavybe butų 
įkviduota, nes ji duoda materi- 
dinės paramos reakcijoms 
hioksniams ne tik šiose valsty.- 

’iėse, bet ir toli už jų sienos.
(Rezoliucija priimta visų de

legacijų be Suomių).

Trufi truuslfilian filetl wlth tbe post- 
master at Chicago, 111. Nov. 5, 1919 
as required by fhe aot of Oct. (>, 1917

FRANCIJA.
Paryžius. — [Prancūzų socia

listai smerkia valdžios politi
kų]. Socialistų Partija, kuri yra 
viena stipriausių politinių par
tijų Prancūzijoj, vėl tvėres vei
kimo. Dabarties jiems yra pro
gos veikti, kadangi liko patvir
tinta taikos sutartis ir automa
tiškai nupuolė cenzūra. Spėja
ma, kad socailistai loš labai svar 
bią rolę ateinančiuose rinkimuo
se.

Apie busimų kampanijų rašo 
Henri Basbusse, paskilbęs kny
gos “Po Ugnim“ autorius. Spe
cialiame straipsnyj Barbusse iš
dėsto socialistų partijos sieki
nius. Tarp kita ko, jis sako: 
“ Pirmon galvon Rusijos So
vietų valdžia nepatenkina tal
kininkų šalių ne dėl to, kad ten 
siaučia suirutė. Talkininkai ge
rai numano, jog ne bolševikai 
kelia tą suirutę.

“Mes kaltiname talkininkus 
tame, kad jie bandė užslėpti 

>Brest-Litovsko derybų bėgį. Rei
sai pasiūlė taiką, kuri visais at
žvilgiais buvo demokratiška; 
bet talkininkai atmetė jų.

“šis faktas kuopuikiausia pa
rodo, kad žmonių išdavikai ir 
skerdynių autoriai buvo ne ru
sai, bet Francijos 
liktatoriai.

“Jie pratęsė karę ir paretino 
nac.ion.ales armijas. Dėka jiems

ir Angliję*

juose. Kas, jeigu ne jie, remia 
kontr-revoliucionierius ir tuo 
pačiu tęsia skerdynes.

“Fasidėkojant jų sistemati- 
niam organizavimui skerdynių. 
Rusiją ištiko dabarties bado ir 
suirutės katastrofa. Ir jie drjs- 
dn aa tvirtinti, kad ta kotaslro
ta esanti l>olševikiško režimo 

pasekmė.
“Mes protestuojame prieš val

džią, kuri paskytinį žmonių tur
tą eikvoja pabukymui caro se
kėjų ir banditų, kurie vadina 
save Kolčakais ir Denikinais“.

RUSIJA.

Maskva. — [Afgano misija], 
r Afganai sukilo prieš anglus. Re
voliucionieriai pasiuntė tam lik 
rą misijų Rusijon, šiomis die
nomis ta misija aplankė Mask
vą. Leninas ir čičerinas oficia
liai jų priėmė. Misijos galva, 
kuris vadina save ainbasado-

Burnai.
dantims ir apskritai 
kaipo antiseptinis vei-( 
Usnys Scvvros A.nti- 
sepsolius neturi sau 

lygaus sulig' kaina ir 
kokybe. Reikalauk ši
to tikro, nuopelningo 
sutalsymo savo aptie- 
koje. Kaina 35 centai 
ir 2 centai mokesčių.

i

Sustabdyk tą
* Kosul i

Neleisk jam apsibūti ant visos žiemos. Nusi
kratyk jį tuojaus. Nuvaryk jį Salin, vartoda
mas gerai žinomą, ištikimą, priimnų, idealį ir 
veikmingą vaistą nuo kosulio, kurio vardas, 
kuip žinote, yra

Nuo influenzos
ar paprasto užsišaldy- 
mo reikia gydytis tuo
jaus. link vieną ar 
dvi SevcroK
nuo Peršalimo ir Gri- 
po iki viduriai suliuo- 
sės . Paskui imk vie
ną kas 3 ar 4 valandos 
iki bus gauta pagei- 
da ujamos pasekmės. 
Nusipirk Šitų plotke- 
lių skrynutę už 30c. 
ir 2c mokesčių.

Kaipo Llnimerito,
jus nerasite geresnio, 
skalsesnio ar tokia že
ma kaina kaip Seve
ros Gothardiškns Alie 
jus, kuris yra žinomas 
per paskutinius 38 m e 
tas kaipo geras nami
nis Vaistas nuo vieti
nių skausmų. Kainos 
30 centų ir 60c. su 2 
ir 3 centais mokesčių.

Jūsų inkstams, 
parsieina atlikti tam 
tikra apštis darbo kas 
dien. Jei jie yra silp
ni ar ligoti, tai jų 
darbo našumas su
menkėja. Atitaisyk 
šitą kliutj, imdamas 
Severos Gyduolę nuo 
Inkstų ir Kepenų. Nu
garos skaudėjimas ap
sistos ir liga pranyks. 
Kainos: 75 ir $1.25 su 
3 ir 5 centais mokes
čių.

nar

Severos 
Balsamas
Plaučiams
Kurine žmek*t> pabekuMOgai gidesi uue kabu
lio Ir ŠalČ.U aut 1111 m., kuomet jie pirmu 
kartu tapo pasiūlytas visuomenei. Nuo to lai
ko jis įgijo sau vardą gydyme kosulio, slogu, 
sunkaus alsavimo, užkimimo, skaudamos ger
klės ir 
gerti.
opiatŲ. Jį parduoda aptiekininkai visur. Kai
na 25 ir 50 centu su 1 ir 8 centais mokesčiu.

įnėšlungipio krupo. Jis yra priimnus 
Vaikai ir suaugę myli jj. Jame nėra

Vidurių užkietė
jimas

greitai prašalinama, 
kepeny veikimas pa- 
akstinnm|ą ir abeinas 
pagerėjimas pastebia- 
ma tuojaus imant ant 
nakties Severos Pi- 
gulkas kepenims. Pa
sekmės pasirodo ant 
rytojaus be piovimo 
ar blogy pasekmių. 
Kaina 25 centai ir 1 
centas mokesčių.

Nerruotumaa

tamoa stovis ir rdka- 
Jauja švtlnfjančio, ra
minančio, malinan
čio ir podraug užten
kamai akstinančio t ci
niko. Imk Severos 
Nervotoną prirašyto
mis dozomis ir tuo- 
jaus busi ant kelio į 
sveikatą. Kaina |1.2o 
ir 5 centai mokesčiu.

Gauk Sėveros vaistus aptiekose. Jeifu neą«H VU ituti tai atsiųsk pripuolamą sumą draugą su 
mokesčiais ir užsisakymu, o vaistai bus famųsti tuojaus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

rium, pareiškė, kad jis turįs vii-1 
ties, jog tarp tųdviejų šalių bu
sią užmegs!i aVlimiausi ryšiai 
"paliuosavimui Rytų nuo Euro
pos m ii i turizmo“.

Leninas prielankiai priėmė mi 
sija “kaimyniškos tautos, kuri 
daug kentėjo ir dar tebekenčia 
militaristų jungą“.

FRANCIJA.
Paryžius. — [Organizuojasi 

profesoriai]. Profesoriai sutiko 
balsuoti, kad galutinai išrišus 
klausimų, ar jungti savo organi
zacijų prie Darbo Federacijos, 
ar ne. Mokytojai1 jau nutarė dė
tis prie Darbo Federacijos, ne
žiūrint to, kad *priešinosi tam.

Profesoriai balsįyo taipgi už 
įkūrimų intelektualų organizaci 
jos, kuri vadinsis Nacionalė In
telektualų Federacija. Ton or- 
ganizacijon galės prigulėti inži
nieriai, žurnalistai, profesoriai, 
rašytojai, daktarai ir advokatai.

Ta organ.izcija visu pirma ap
ims profesorius augštesnių mo
kslų; antra, vidurinių mokyk
lų mokytojus; trečia, visus tuos 
/įmones, kurie tarnauja apšvie
tus departamentet; ketvirta, įvai 
rios rūšies profesionalus, — ir 
šešta, visos tos unijos susilies 
su Darbo Federacija.

Redakcijos Atsakymaf j
Nebuvusiam Svečiui, Kenoslm. 

—Nesuvartosime. KorespViidon- 
tas turėtų suprasti, kad tokie 
ginčai dėl “parengimų“ tai ne 
laikraščiui medžiaga. Laikraščio 
skaitytojams rupi daug svlirhes 
ui dalykai, negu kas kam pa
rengtame kur-nors vakare pali
ko ar nepatiko.

I. S. Miniatui. - 1) Kursas 
Lietuvos pinigų, skatikų ir auk
sinų, mums nežinomas. Ant atei 
nančių iš Lietuvos jiaprastų laiš
kų lipinama pašto ženklelis už 
50 skatikų; ant siunčiamų Lie
tuvon paprastų laiškų męs li
piname pašto ženklelį už 5 cen
tus. Jeigu butų galima sulig 
tuo spręsti, tai išeitų* kad vienas 
centas pareitų V2, skatikų. 2) 
Amerikos valdžios boiųlus bus, 
be abejo, galima ir Lietuvos val
stybes banke išmainyti, žino
ma, su kai kuria nuolaida. 3) 
Ir mes nežinome, kur jis dingo.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 

taip (r civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopteras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halstod St.

Ant tračių lunų
T ei. Drov«r 13|0

Miesto Ofisai:
127 N. Dcarborn SI. 

1111-13 Unity ftdg.
Tel> CcrUr*l 4411

Laivas i Lietuva
IŠPLAUKS LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite žemiau paduotu adresu. Pris
tatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių pamokėta 
už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, iy2 pėdos pločio ir 

V/2 pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimą, 
bet ir už apdraudę ir pristatymą iš Bostono į bet ku- 

. rią -Lietuvos dalį...........
Platesnių informacijų galima gauti pas

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm.

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk informicijos pas

SOUTHWEST TRUST and SAVINGS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė. Chicago.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasimas! pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

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

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,daugiau niežėjimo, kasjinosi,
į įvykstančių nou pleiskanų.
j RU_____ _____

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, i 
! Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
j nų atsinaujinimo. I
, RUrFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, i

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
i RU.FFLES, jei turite pleiskanų.
, Jus aptiekinihkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
v—F. AD» RICHTER & CO., 326-330 Broadvay, New York <•«•“—>

Mos perkame Pergalės Bolidus pilna parašyta- A [U
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. rvk IT
Atdara wiien nuo’S 1 J- G. SACKHEIM & CO. 
l’turninkais, lujlvergais 1335 MJLWAUKKE AVĖ.

’tr Subatomis 9---9 tarp Paulina ir \V00d $tf*.
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‘FARMAZONAI’K&ip Nuxated Geležis Pagelbėjo aaac
Padėk mane j tokį puikų stovį, kad aš VlllvAlJvJw

ŽINIOS::
Padėk mane į tokį puikų stovį, kad aš

Galėčiau Įveikti Jessę Willardę
Ir aš busiu pasaulio drutuoliu.

JACK DEMPSEY 
“Kumštininkų tigras” 

papasakoja savo lavinimosi 
paslaptie, pataria Nuxated Ge- 
leiį kiekvienam, vyrui ir mo
teriai, kurie nori įgyti dides
nį tvirtumą, energiją ir 
galybę.

šiandie pripažintas 
kaipo fiziniai auštes- 
niu gyvuojančiu žmo
gum — Gadynės Virš
žmogiu — Jack Demp
sey sunkusis pasaulio 
čempionas žemai u iš
aiškina tą rolę, kurią 
Nuaated Geležis lošė pagel
bėdama jam prisirengti prie 
didžiausio jo karieros išty
rimo.

Kad jis ėmė Nuxated Ge
ležį betaisydamas savo vie
ką. tai yra įtikinančiu pri- 
parodymu to, kad Dempsey 
pridavė svarbą palaikymui 
savo kraujo gausum 
teikiančia gele- 
>ia lr pridavė

“FARMAZONAI" Saugokite Savo Aida,

“Nuxated Geležis pasta
tė pridėtinę jiegą ui mano 
kumščio ir pagelbėjo man 
nuveikti tą, ką aš nuvei
kiau Toledoje”.

JACK DEMPSEY.

tfidelą 
xated 
kaipo stiprumo 
Ir kraujo tvė
rėjai.

Utreižkime pa 
sakytame savo 
lavinimosi vie
toj Toledoje, di- 
dtiosios kovos 
regykloj, Jack 
Dempsey pasa- 
k*» “PradeJe* 

Nuaated 
besirentf 

pri« did- 
kovoa su 
VVillardu,

vieku

nejau

už 
niioieflu- 
Nei vie- 
žmogus

VVilliani 
Harrison 
(“Jack”) 
Dempsey

imtynėse kaip
tigras naujos pasaulio

vartoti 
Olešį 
damai 
žios! oa 
Jaaau
aš tuojaua patė- 
mijau, kad až

Nors 
kinta* 
Čempionas. bet labai žmoniš
ka jo pusi yra aiški iš jo žo
džių, kuriuos jis sako pasakęs 
prieš stojimn imtis, kur jis pa
sakęs: ‘‘Aš telegrafavau savo mo
tinai, ged a« laimėsiu čampiony- 
atę, ir aš nesuvylaiu jos. Aš pa- 
siatangaiu laimėti tų vardą jei na 
dėl ko kita, tai vien dėl aito ma
no prižadėjimo jai”.

Dempsey čia aprašo t»j ralę, 
kurią Nuzated Geležis lošė pa- 
glebėdama jam išlaikyti savo pri
žadėjimą ir laimėti vardą.

Drauge su augščiau 
minėtu užreiškimu, pa 
duotu Jacko Dempsey 
Dr. James Francis Su 
llivan, buvusis New 
Ytorko Bellvvue Ligo
nines (Atviro Oro sky 

riaus) ir West- 
chesterio apsk
ričio i ligoninės 
ūdytojas, sako; 
“Vis viena kas 
padarė sugesti
ją, kad Nuaated 
Geležis tą rolę, 
kuri padėjo Dera 
psey į gerą sto

vi, yra vertas 
pagyrimo 
jo 
mą. 
nas 
be gausaus ra 
udono kraujo 
pripildyto sv
eikatą teik

iančia ir 
stiprumą, 
duodančią 

griežia ne
gali atlai
kyti baisių 
užpuolimų 

tokio mil
žino kaip 

Willardws.
Kiekvienas 

mąstantis 
žmogus gu 

]i numany
ti, kad jei 
žmogus ku 
nu toks sv 
eikas kaip 

Dempsey 
skaito iš

mintingu 
tai kiek svar-

nu mažiaus nuo* 
ilsio negu pirma 
ir aš pamačiau, 
kad aš suradau 
toniką ir kraujo 
tvėrėją, kuris su 
lošė svarbią ro
lę, pastatydamas . . ....
mane į puikų stovį. Seninus as at- imti Nuxated Geleži, 
Ridėdavau vien ant stiprumą tet- biau yra vidutiniam vyrui ar mote- 
hiančių maistų ir mankštymosi at- riai žiūrėti, kad nebūtų trukumo ge- 
virame ore, palaikymui kraujo gau
som raudonais kūneliais, bet po- 
sualio čampionybei esant pastatytai 
laimėjimui, aš jaučiaus, kad aš ne
galiu dėti niekais nieko to, kas ga
lėtų pagelbėti man ją laimėti, man 
papasakojo apie didelę Nusated Ge
ležies vertę padarymui kūno tinka
mu, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jos 
vartojipias stebėtinai padidino ma
no vieką ir ištvermę. Nuxated Ge
ležis past__. w .
ir padėjo man nuveikti tą, ką aš nu
veikiau Toledoje. Pagal pasekmes 
meno paties atsitikime, kur reikia 
turėti baisia ištvermę, aš manau 
kad aš turiu tiesą stipriai patarti 
Nux«ted Geleži kiekvineani vyrui ir 
moteriai, kurie nori įsigyti didesnį 
vieką, energiją ir galybę”.

ležies kraujuje. Padarymui stiprių, 
akylų, raudonkraujų amerikiečių 
mano prityrime nėra nieko tokio, 
kas butų taip vertinga, kaip orga
ninė geležis — Nuxated Geležis”.

Išdirbėjy pastaba: Nuxated Gele
žis, kmią vartojo Jack Dempsey ir 
kuria prirašo ir patariu gydytojai, 
nėra jokiu slaptu vaisiu; tai yra vai
stas žinoma#* aptiekininkmns visurt 

aštatė jiegą už mano kumščio Tai ne taip, kaip senesnieji neorga
niniai geležies produktai; ji yra leng 
vai sutapatinama ir nepakenkia dan 
tims, nepadaro jų juodais ir nesu
gadina vidurių. Išdirbėjai garantuo 
ja pasekmingą ir pilną užgančdini- 
mą kiekvienam pirkėjui, arba pini
gai bus sugrąžinti. Ją pardavinėja 
visi geri aptiekininkai.

RUSŲ KOMUNISTŲ SUSIRIN
KIMAS.

Nedelioj, lapkr. 2 d. Smolna- 
me institute buvo Chicagos ir 
upielinkis k v. “rajono” rusų 
komunistų susirinkimas. Tą su
sirinkimą sušaukė centikdinio 
pildomasis komitetas, kad ap
tarus ir išdirbus pienus apvai- 
kščiojimo dviejų metų sukaktu
vių bolševikų viešpatavimo Ru
sijoje.

Susirinkime taip jau buvo pa
keltas klausimas apie Rusijos 
bolševikų valdžios atstovą Mar- 
tensą ir ar ir ant toliaus palai
kyti Stoklickio ant jo uždėtą boi 
kotą. Kilo smarkus ginčai. Tū
li Šaukė “šalin Martensą“ .ka
dangi jis esąs neištikimas prole
tariato diktatūrai, nes nepasi
duoda Stoklitskio kontrolei.

Bet čia atsitiko netikėtas da
lykas. Vienas komunistų, be 
jokio karščiavimosi, gana pla
čiai apibudino Martenso ir Stok 
litskia reikalą. Jis parodė, kad 
Trockis su Bucharinu buvo Ne*w 
Yorke ir gerai pažino Stoklitskį 
ir jo darbus. Bet dabar būda
mi Rusijoj prie valdžios vairo, 
jie paskyrė ir įgaliojo Amerikoj 
atstovauti Rusijos reikalus Mar- 
tensą. Iš to matyti, kad jie pa
žinodami Stoklitskį rado nega
limu juo užsitikėti ir kad ka
dangi valdžia užsitikėjo Mar- 
ensu ir paskiro jį savo atsto

vu, tai Martensas ir negali at
sakyti »nė prieš Stoklitskį, ne 
irieš kitas šios šalies organiza
cijas, bet vien prieš įgaliojusią 
, į valdžią. Tečiaus 150 balsais 
prieš 70 nutarta ir toliau boiko
tuoti Martensą, kam jis nepasi
duoda Stoklitskiui, kuriam 
jasitiki patįs jį pažįstantįs 
sų bolševikai.

Iš ano komunisto kalbos
aiškėjo ,kud Stoklitskis skaldė

Nedalioje

Meldažlo Svet
2242 W. 223 Place.

LAPKRIČIO

ne- 
ru-

pa-

Trijų Aktų 
Komedija

Stato
“BIRUTE

Z ‘FARMAZONAI’
Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Nesivėluokite!!!

Teisingai pritaikytais altiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skan- 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet įųs esate trumpa
regis arba toli regia, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akiu, aw>ų no
sie* jg gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnycioms nuo 2 
iki 6 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PBCIAU8TAB 

1801 So. Ashland Ava., Chicago. 
Kampas 18-toa gatves.

3-čios lubos, virš Platro aptiekus 
t Tėmykito j mano parašą. • 

Valandos: nuo 9-tos Vai. ryto iki

‘ ... .. j

Pinigais' už

Laisves Bondsus
850, 8100, $500, ir $1,000.

Krause V alstijinis Taupymo

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

1797 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, lll.

Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland a v. kamp.47tt 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

to-

Galvos ir Gerkles 
Ligos

z
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausios 

mados iš i>etriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite į tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 
ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

vo mašiną ne dėl idėjos, bet 
vien tik dėl džiabo. Jam neti
ko, kad atstovo vietą gavo ne jis, 
o Martensas. Taip būna ir su 
visais karštaisiais “revoliucio
nieriais”. Jie daug veikia, dar 
daugiau rėkia, visaip reklemuo- 
asi, o arčiau pažiurėjus pama- 
ai, kad tas viskas daroma tik 

politiško džiabo įgijimui. Tas 
>ats ir pas lietuvių “revoliucio
nierius“. Dar nesenai VaIparai
še bulves skutę, patampa “revo- 
luicionieriais“, šmeižia socialis
tus, varo visokias intrigas ir jau 
žiūrėk — “redaktorių” vardą į- 
sigijo. šapo s Vergas.

- 1341 Mikvaukee Avė., 
Rankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000,00.

Apskrita bankininkystė.

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.
1537-89-41 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

for- 
nuo

Bažniausia ligos 
ma, kuri paeina 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bū
da išgydo greitai 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda? 
Ar balsas užkimęs? 
Ar skrepliuoji? 
Ar visą skauda? 
Ar nosis pr+šašm? 

šniokšti miegodamas? 
bėga kraujas iš nosies? 
kutena gerklėj? 
nosį skauda ir yra opi? 
labai čiausti?

Ar skauda kaktą 
Ar

Ar 
Ar 
Ar
Ar
t\V

ir

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

Tel. Drexel 2880.
✓

Rusiškos ir Turkiškos Vonos

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleva maievojimui stuby iš vidaus, po 91yiP u J gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

8003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Art) St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

PLĖŠIMAI DIDĖJA.
Artinanties šaltesniam orui, 

plėšikų skaičius, kaip paprastai, 
didėja. Kaip pranešta policijai, 
užvakar naktį buvo šeši apiplėši
mai gatvėse, neskaitant daug 
didesnio skaičiaus plėšimų, apie 
kuriuos nepranešama policijai, 
nes skaitoma bereikalingu dar
bu, kadangi iš to niekam nėra 
naudos.

Plėšikai pradėjo atiminėti iš 
žmonių netik pinigus ar kitas 
vertybės, bet taipjau nuvelka- 
overkotus, nes mat ir jiems esą. 
šalta.

“Aušros
i Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.

ATĖMĖ $29,000.
Du gnkluoti plėšikai vakar iš

einant iš McNeil * Higins Co., 
301 E. Grand Avė., ofiso kasic- 
riui Sąuares užpuoole ir atėmė 
iš jo $1,900 pinigais ir $27,00 
čekiais, kuriuos jis nrtše bankam

D
2)
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) : 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Kotist. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

Dclei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Algebros, Geometrijos ir kitų

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

Perku
Visokius nmzikališkus instrumen

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

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

. Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigsn Avė.. Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
✓

z
Telephone Lawndale 961.

DR. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

Valandos nuo 1 iki 3 v. po piel 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergų vakarus.

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

Snigo.
Vakar Chicngojc pasirodė pir

mas sniegas, bet jo buvo visai 
mažai, vos už matyt, šiandie gal 
irgi snigs.

k ’ '

3323-25 So. Halsted Street 
Chicaąo, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

z
DR. C. K. KLIAUGA

pentistas.
NAUJIENŲ NAME

1739 So. Halsted St„ Chicago, III.
Valamlos: 9 12 ryto ir 2 — 9

vahare Phone Canal 257

Paėmė $38,000 kyšių.
Vidujinių pajamų ofisas kalti

na, kad Stanley sandėlio su ži
nia vietos policijos išvežta po 
liepos 1 d. 1,234 dėžės degtinės, 
priklaususios L Gumbinei’, 3056 
Logan blvd. ir paskui ją parduo
ta saliunininkams. Kad policija

(Seka ant 4 pusi.)

žąsų plunksnos .... 79c Ib. 
Jaunų žąsų ...... $1.39 1b 
Geriausi balti pūkai 1.89 1b. 
TšanHi'T inTiTiiSir i mVjCTasnTii..w
DR. I E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselhnde: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Ghicągos ofisas: 4515 S. Wood. St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—9

Telefonas, Yards 723.
> . I ................ ■■■.........       ■ 111^

akis silpnos ir ašaroja?
skauda pakaušį?
negali užuosti?
gerklė uždžitmis rytmetyj?
miegi išsižiojęs?
nosis užsikemša naktin?

šitie apsireiškimai gali išsivystyti 
i influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos. ♦

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

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

23 metus prie State gatvės 
Valandos 9 iki 6. NedCldieniais 10 
iki 12. Atdara Subirtomis po pietų.
.— ---------------------- . -. ■    

l^lephone Boulcvard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan SL Chicago, Iii.

H. 6. M. SUSEK
Praktikuoja 28- metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

3149 S. Morgan st.. kertė 32 at 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Ar 
Ar 
Ar

DR. VAITUSH, O. D.

AKIŲ SPECIALISTAS
Ar esi nervuotas, skauda galvą, 

kreivos akįs, trumparegyste, toli- 
regysto arba sukasi galva važiuo
jant strytkariu; siuvant arba 
skaitant; arba kiti keblumai vis 
paeina nuo silpnų akių. Egzami
nuoju akis ir teisingai prirenku 
akinius. Ypatingą domą atkrei
piamo j vaikus einančius i mo
kyklą.

Valandos: nuo 12 iki 8 v. v. Ne
dalioj nuo 10 iki 1 vai.

Ofisas: 1553 Weat 47 St., kam
pas Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa«hington St. 
Marahall Fleld Annes 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Amitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

>«■——.......... ..............

TelophoUe Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėlioitiiš pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, H1

DR. M.D. YAMPOLSKY
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenuo 

Telephone Pullman 452 
Resictencię 11147 Michigan Avė.

TeL Pullman 3599

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

mc tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGF 
2810 W. HaiTison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris. .

Gydo aštrias ir chronilkas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagaL naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elfektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1028 W. ittll 
8t. netoli Pisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

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

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 25M „

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chronišką ligų

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

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

Vyriškų Drapaną Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Tcisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrį ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautUs dabar pat 

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vab rak, 
Nndėliomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

St GORDON, 
1455 Sth Halsted St., 

Įsteigta 1907

Phone Pullman 621
DR. LĘWIS H. LIPPMAN 

GYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 
i—— ------ ofisai  ............. -..

319 Kenaington Avenue 
10737 So Michigan Ava. 

Kalbu lietuviškai

GhciafOi

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 1 iki 0 v. vak. 
3325 So. įkalbi cd St.. Chicago.



j-. . j1 . j... . i. J?
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

“nematė’’ to išvežimo, ji gavo 
$38,000 kyšių. 200 dėžių degti
nės jau surasta viename North 
Sidės garažiuje.

sėti , pradėjęs mylėti merginas, 
ir neviena, bet daugelį, su ku
riomis lankydavęs kabaretus iv 
viešbučius.
pati, taip suko ir buvusieji su

NAUJIENOS, Chicago., IK

ASMENŲ J1EŠKOJ1MA11 REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ

Sereda, Lapkričio 5 d., 1919
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REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

Pati pašovė savo vyrą.
I.ouis C. Barnum, turtingas 

restauracijų savininkas, 3457 W 
Adams St. tapo pašautas vakar 
savo pačios ir galbūt mirtinai su 
žeistas. ‘Ui V

Pati neareštuota, vien yra 
po policijos priežiūra. .Ii sako,

——.......................... ... .......................... ............................................. ..................... u-u--  ,

PAJIEŠKAU savo draugo Jono Ka-1 
veckio pneimi iš Lietuvos iš Kauno 

Taip bent sako io'flub., Telšių pav., Plungės valsčiaus, 
Luknienų sod., pirma gyveno Gary, 
Ind.. Jani yni svarbus laiškus iš Lie
tuvos.

K. DEMARK,
115-58 \V. Perrv Avė., Kensington, 

III.
Sniitho meiliškų prietikių, dau
giau nebenorėjo jų nė klausyti 
ir tuojaus davė perskyras.

y MOTERŲ MOTERŲ
REIKALAUJA moterų ir merginų 

prie lengvo darbo sėkloms skirstyti, 
gera mokestis.

LEONARD SEED CO., 
328 Kiužiu St.

bai geras, bet užėjus “blaivy
bės” dienoms, jis pradėjęs gerti 
saliu nuošė visokį mišinį, kuris 
dabar vadinasi degtine ir tiesiog 
pavirtęs į žvėrį. Jis pradėjęs ją 
smaugti ir tada, kad apsvaiginus 
jį ji išsitraukusi iš po pagalvės 
revolverį, bet tasis kaž-kokiu 
budu iššovęs ir sužeidęs vyrą.

Norėjo perskyrų
Guy Dioncognito, turtingas fa

brikantas taip norėjo perskyrų, 
o pati jų nenorėjo reikalauti, 
kad pradėjo sukinėti jos rankas, 
žnaibyti ir tt. kol pagalios įtik- 
rino pačią, jog perskyros reika
lingos.

Aš M. G. S. pajieškau savo pažįs
tamo Vinco M. Rinkevičiaus, Suval
kų gub., Marijampolės apskr., Eg- 
linčikės kaimo, Pilviškių par. Teik
sitės atsišaukti šiuo adresu:

746 Vinevvood Avė., Detroit, Mich. 
M. G. §.

REIKALAUJA MOTERS IR MER 
GINŲ PRIE DARBO PAS DESRE 
1.1 V STALĄ.

1215 SO. HALSTED ST.
MERGINŲ

PAJIEŠKAU kriaučių prie kosiu-j 
mierlško darbo su pagyvenimu. Gu
lite uždirbti gerus pinigus vakarais, 
o gal patiks pigiai parduoda. Prie
žastis, kriaučius sunkiai serga. A- 
teik brolau, prosyti kada gali yra 
daug darbo, nėra kam dirbti. 'I ei. 
Canal 3802.

ANTANAS 
655 \V. 18th St., Chicugo, III.

Kam

Stulpas užmušė vaiką.
Eddie Halloway, 9 m., 4839 

VVinthroop Avė. su trimis mer
gaitėmis žaidė ant pievukės, kur 
tarp dviejų stulpų buvo paka
bintos sūpynės. Besisupant stul
pas išvirto ir užmušė vaiką.

 JIEŠKOKAMBARIŲ
Pajieškau kambario Brighton Par

ko apielinkė, kuris butų dvigubas il
su elektros šviesa ir kad butų lais
vi žmonės, nes aš esu laisvas. Ma
lonėkit pranešti adresu: P. Kar- 
neckas, 4421 So. Marshfield Avė.

JIEŠKO PARTNERIŲ

JAUNŲ MOTERŲ,

nuo 16 iki 25 metų amžiaus

APSKRITAS OFISO DARBAS

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie aptaisymo lovų ir valy
mo Hotelyj.

The New Dober* Hotel
4167 So. Halsted St., Chicago

Reikalauja stenografės šva
rios ir akuračios.

Atsišaukite pas
J. W. Butler Paper Co.,

221 W. Monroe St.

REIKALAUJA operatorių ranko
vėms siūti, taipgi kišenių dirbėjų.

.1 .SCIDVARTZ and SONS CO.
515 So. Franklin St.

Bombos.
Už pere i tą naktį sprogo bom

ba ir nunešė visą priekį Frank 
bučernės, 2439 Lincoln Avė.. 
Nors pas jį nėra bučerių streiko, 
bet vistiek kaltinama streikie- 
rius.

Du žmonės tapo areštuoti už 
padėjimą nedėlioj bombos prie

Laike pastarųjų 24 valandų 
Chicagoje pavogta 14 automobi-

Reikalauju pusininko į Bučernę, 
arba visai parduosiu, biznis yra at
sakančiai išdirbtas ir lietuvių ap
gyventoje vietoje. Priežastis par
davimo, savininkas pageidauja išva
žiuoti į Lietuvą, taigi nepraleiskit ge 
ros progos.

G. Stasevicz, 
2901 Emerald Avė. Chicago, 111.

PREKIŲ IR SIUNTIMO 
SKYRIUOSE

MERGINŲ REIKALAUJA
PRIE DARRO MUSŲ LANGINIŲ 

UŽLAIDŲ SKYRIUJE.
ATSIŠAUKTI

1048 KINGSRURY ST., 
LAKESIDE SIIADE WORKS

REIKALINGA SKRYBĖLINIO AK 
SOMO OPERATORIŲ, LENGVAS 
DARBAS IR PUIKI PROGA TOMS, 
KURIOS YRA PRITYRŲ.

3542 OGDEN AVĖ.

f
REIKALAUJA 
VAIKŲ
VISOKIO AMŽIAUS

Mes turime puikias vietas 
karus vyresniems kaip 14 metų 
švietimas nėra būtinas šitoms vie
toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku forrnanu p. Kortaski. Lengvas 
dirbtuvės darbas smagiame saulinga 
me fabrike, smagi temperatūra; orą 
pervalome oro valytuvu.

Jus dirbsite su vaikais artimais 
ir tolesniais kaimynais.

Ateikite ir pasimatykite su mu
mis patįs.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago, III.

vai 
ap

mokėti 
randa?

Kuomet aš galiu parduoti jums 
naują dviem pagyvenimais na
mą prie Western Avė., tarp 43 
ir 45 gatvių su visais naujovi- 
uiais įtaisymais. Jus galite nu
pirktu šitą namą pigiai ir leng
vomis išmoke8limi)s. Ateikite, 
parašykite, ar telefonuokite pas 
Paul Baubly, 1404 W. 18ta gat
vė, Chicago, 111., Tel. Ganai 6296

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ Ofiso darbininkių
REIKALAUJA UNIJINIŲ SPECI

ALIŲ OPERATORIŲ PRIE MEGSTLiis.

REIKALAUJA trijų darbininkų 
prie apskrito darbo vėraužėje ir pa- 
gelbininko ant vežimo. Gera niokes-

tuvės, 33 St. John Ct.
Užvakar bomba suardė \Ves

tėm Wet Wash skalbyklų, 337 
N. Austin Avė. Savininkas ga
vęs grasinančių laiškų nuo savo 
kompetitorių.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
kpskr. Vyrų Choro generoliškos re
peticijos bus seredoj lapkričio 5 d. 
Mildos svet. BridgeįM>rte. Dainini
nkai malonėkite pribūti laiku.

Sekr. F. Mazola.

Vaikas nudurė kitų vaikų.
Frank Muszynski, 15 m. per 

du įlietu dirbo S. D. Chikissaiv 
krovoj, 136 So. Clark St. ir bu
vo geru vaiku ,bet jis nuo se
nai pykosi su Ralph Liebovitz, 
17 m., 900 Hennitage Avė., bet 
jį visuomet Ralph apkaldavęs. 
Pagalios kada užvakar jie susi
pyko ir susipešė, Frank pa si tvė
rė aštrų daiktų ir perdūrė Ral- 
phą taip, kad tasis bevežant į 
ligonini t į mirė. Frank patyręs 
apie užmušė j Estę, nualpo ir da
bar yra po daktarų priežiūra.

Rytmetinės žvaigždės P. P. Kliubo 
aisirinkimas įvyks lapkričio 6 die- 
lą. 7:30 vai. vak., Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Kiekvienas na- 
•ys turi atsilankyti, kadangi bus 
ėnkami kandidatai į valdybą atei- 
lantiems metams.

Rašt. J. Zakarauskas.

West Pullman. t.. D. L. D. 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge lapkričio 6 d., Lietuvių švet., 
12053 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi draugai malonėkite 
būti, nes yra daug svarbių reikalų.

Valdyba?

Dėbso gimimo dienos apvaikŠčio- 
limas. šiandien, spalių 5 d., 8 vai. 
vakaro, West Side Auditorium (Ru
ane ir Taylor) įvyks didelis mi- 
ingas apvaikšČiojimui Dėbso gimi
ne dienos Kalbės Stedman, John 
I’ucker, Engdahl ir kiti.

50 MOTERŲ IR MERGINŲ

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti pastovių, 
gerai apmokamų vietų; prityri
mas nereikalingas.

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

Rengiasi prie paliaubos dienos.
Niekurios patriotinės organi

zacijos rengiasi prie paminėji
mo metinių mūšių paliaubos su-

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pra
kalbas, įvyks nedėlioj, lapkričio 9, 
<aip 1:30 vai. dienos, Mildos svet., 
1124 So. Halsted St. kalbės Montvi- 
das ir Chicugo Sociulist redaktorius. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

dirbta platus programas, kurį 
paduota mayorui Thompsonui 
užgirti. Sulig programo, visi na
rnai turi būti, vežimai, automo
biliai papuošti, visame mieste

Kriaučių Kliubo Sav. P. 
susiriiiuanas įvyks sere- 

“•30 vai. vak; re 
\Vabunsia Avt. 

Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turime svarbių reikalų.

Sekr. J. Kalpokas.

mėnesinis 
joje luplričio 5 d. 
Liuosybės svet 1‘*

Mergino

ryte, šaudymas iš kaiuiolių, vi
sur, net ir ant gatvių, patrioti
nės dainos, parodos ir tt.

Brighton Park .. LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas bus seredoje, 
apkričio 5 d. 7:30 vai. vakare, A. 

Maženio svet., 3834 So. Kedzie Avė. 
Draugai, malonėkite būti visi ir lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų, 
kurie paliečia mus LSS. 174 kuopos 
stovį. Taigi turime neatidėliojant su
tvarkyti dalykus. Sekr. K. Kipšas

Jauno Moterų

Merginų ir jaunų moterų, 
kurios moka aiškiai rašyfli, 
moka skaitliuoti ar moka 
mašinėle rašyti ir j ieško 
pastovios vietos ,ar nori da
lį laiko dirbti, ras puikias 
progas musų raštinėse ir 
prekinių skyrių ofisuose.

Prityrusioms darbininkėms 
mokama pagal jų išsilavi
nimų.

Geros vietos su geromis už- 
mokestimis pradinėms, ku
rios nori išmokti apskrito 
ofisinio ir raštinio darbo. 
Pastovios vietos, ar tik da
liai laiko.

Prekių ir Siuntinio Skyriuose.

prie

NIŲ PREKIŲ, TAIP PAT TŲ, KU
RIE DIRRA PRIE BEIZBOLINIŲ 
MARŠKINIŲ IR PIRŠTINIŲ J1ER- 
KŲ. PUIKIOS VIETOS SU UŽTIK
RINTA ALGA.

STALL DEAN 
855 ELSTON AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

50 DARBININKŲ

GO.

į Mchiganą, nuolatinis darbas, 
ir geras lietuviškas valgis.

vyrų į kalvę, taipgi pečių sus- 
tatytoją, $8 į dieną arti St. 
Louiso; kiti darbai Chicagoįje

INDUSTRIAL SERVICE BUREAU.
Room 20, 112 N. La Šalie St.

10

REPUBLIC WASTF. PAPER CO.
626 W. Taylor St.

REIKALINGAS duonkepis, antra- 
rankis ar trečiarankis. Atsišaukite 
šiuo adresu:

M. ALGMINOVICZ 
12001 Indiana Avė., Kensington, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas 8175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailčs. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNčlAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGF.

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Keturių (4) pagyvenimų mūrinis 
namas, labai gerame stovyje ir ge
roj vietoj. Kas atsišauks pirmas, 
nupirks visai pigiai, nes savininkui 
yra reikalingi pinigai kitam bizniui.

Parsiduoda kampinis namas su 
štoru, geroj vietoj, su 4 Hiatais (pa
gyvenimais) ; taipbi turi būti par
duotas nepaprastai pigiai. Nepralei
skite progos, nes viršminėti namai 
bus parduoti už tokią kainą, kokios 
jus nesate girdėję iki šiol.

FARMOS. 106 a k erini Illinois vai
skioj; geriausia ir derlingiausia že
mė dėl visokių javų. puikioj vie
toj. prie upės netoli miesto; su gy
vuliais arba be gyvulių, ši farma 
turi būti parduota greitai, arba iš
mainyta ant namų.

Taipgi turim ir daugiau farmų 
Illinois valstijoj, kur yra geriausia, 
žemė, prie gelžkelių, mokyklų ir tur 
gaviečių. Kur daug lietuvių gyve
na linksmi ir turtingi. Farmų tu 
rime didumo nuo 50 iki 300 akerių. 
Parduodam arba mainom ant na
mo lengvomis išlygomis. Matykite 
mus, o persitikrinsite, kad 
tikra tiesa, kaip mes čia 
me. Kreipkitės tuojaus pas

S. SLONSKIS, 
3357 So. Halsted St.,

tai yra 
garsina*

Chicago

PAMINĖS DĖBSO GIMTADIE- 
NI.

Šiandie Chicagos socialistai pa 
minės seno jų vadovo Eugene 
V. Dėbso, kuris dabar kankinasi 
Atlantos kalėjime, gimtadienį. 
Tuo tikslu West Side Auditoriu- 
rne, kampas Taylor ir Racine 
gatvių yra rengiamas didelis 
nuisinis susirinkimas, kuriame 
kalbės Seymour Stedman, St. 

.John Tucker ir k. Pradžia 8 v. 
vak. Lietuviai darbininkai atsi
lankykite.

Susi vienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareivių, Chicago, III. Centralis su
sirinkimas įvyks seredoje, lapkričio 
> d., 7:30 vai. vakare, Lietuvos svet. 
3249 So. Morgan St. Visi narei ir šiaip 
kareiviai esat kviečiami būtinai at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų. — Dr. S. Naikelis, prim.

J J. Zam.kus, rašt.

Roseland — Lithuanian Improve- 
ment and Renefit Club susirinkimas 
įvyks seredoj, lapkr. 5 d., 7:30 vai. 
vakare., M Kukuraičio sVet., 10611 
Edbrooke Avė. Visi nariai ir norin
tis prisirašyti bukite laiku, nes yra 
svarbių reikalų.

— Sckr. D. K. Sabaliauskas

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

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC
212 N. DISPLAINES STREET

Merginų ir moterų 
nuolatinio ar pusdieninio 
darbo musų Karbatkų, Šil
kų, Žaislų, Vaistų, Sidabri
nių ir Auksinių Daiktų sky
riuose. Peržiūrėjimas ir su
dėjimas pirkinių, vynioji
mas pundų, išpildymas užu 
sisalcynių, skirstymas pa
kelių, pakavimas ir svėri- 
mas pakelinės krasos 
sakymų.

VYRŲ reikalauja ~ Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

PARDUODU savo dar naujus du 
gramofonus. Vienas didelis antras 
mažas. Apart to ir stubos rakandai 
parsiduoda. Kas mano pirkti kam 
ant Kalėdų dovanų tai proga. Ati
duosiu už bile teisingą pasiūlymą. 
Kreipkitės vhkarais ir Šventadie
niais.

3041 So. Union Avė. ant 2 lubų

FARMOS
Turtingi Michigano furmeriai, no

rėdami paliauti ūkininkavus, par
duoda savo ukes po 40 iki 400 akrų 
su visais įtaisymais, elektros šviesa, 
maudynė, padargais ir gyvuliais. 
Artesnėms žinioms ir; išlygoms kreip
tis pus

,WM. BRbWN, 
Route No. 1. \Valkerville, Mich.

užsi-

Gera mokestis pradžiai.
Puiki proga pakėlimui.

REIKIA vyro i serap iron yardą; 
gera mokestis, pastovus dal bas.
459 N. Wood St., netoli Grand \ve.

Chicago.

PARSIDUODA mažai vartoti ra
kandai parduosiu su pirmu pasiuli- 
jimu, atsišaukite greitai.

2822 Emerald Avė., 2ros lubos.

rite 
šiuo

KAS TURITE lotą Parkhotm ir no- 
mainyti ant namo, atsišaukite 
adresų t

F. J. SZEMET
Wallace St., Chicago.

Te L Boulevard 2698.
3307

REIKALAUJA darbininkų 
punduojamojo preso. 
SOUTH SIDE PAPER STOCK 

5833 S. Throop St.

prie

co. AUTOMOBILIAI

REIKAI.INGA paprastų darbininkų 
ir azetylino degintojų, dirbti gele
žies skrepjardyj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės tuojaus j 
RELIANCE IRON and STEEL CO., 

2133 So. Sawyer St.

PARSIDUODA fordinis trokas 
1919 m.

Chas. Shaltas,
708 W. 18 St.,

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kepti 
baltų ir juodą duoną; geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 

pn. 8651 Raltimore Avė. South Chi
cago, III. Tel. So. Chicago 1194

PARSIDUODA valgomų dalyką 
krautvė (grocernė) maišytų tautą 
apgyvento^ vietoj. Priežastis par
davimo, ta, kad turu du bizniu. 
Norintieji pirkti malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė. nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

Makykl* Kirpimo ir Deaigning
Vyriško ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sMteme ir ypatUMo mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpa

Pelnagaudos.
Kad smulkieji bučeriai yra 

nemažesni pelnagaudos ir už 
stambiuosius skerdyklų baro
nus, parodo dabar streikuojantįs 
bučerių darbininkai. Vienas tų 
streikierių, kuris dirbo prie pri
ėmimo mėsos bučernių savinin
kų asociacijos prezidento bučer- 
neje padavė apskliitliavimą 
kiek bučeriai moka už mėsą ir 
už kiek ją paskui parduoda.

Jis sako, kad už avieną buče
riai moka po 10 ir 12c už sva
rą, o parduoda ją nuo 25c iki 35 
centų už svarą. Veršius perka po 
13c svaras, bet veršieną parduo
da nuo 18 iki 35c svaras, o už 
kailius gauna nuo 55 iki 57c 
svaras.

Bučerių darbininkų streikas 
vyksta ir apie 800 bučernių sa
vininkų išpildė savo darbininkų 
reikalavimus.

Gary, Toleston, Ind. — LSS. 201 
kp. rengia dideles prakalbas suba- 
toj, lapkričio 8 d., kaip 7 vai. va
kare, Milašmiskio svetainėje, Grand 
įr 15 gatvės. Kalbės Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Visi vietos ir a- 
pielinkės lietuviai atsilankykite.

—. Komitetas.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis. 

FRAUCENT HUGHE CO.
1405 W. 23 St., Chicago

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

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

Pajieškoįimai
.. ... ■!— . y_____ -1.3

ASMENŲ J1ESKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo pažįstamo Kazi

mieroj Kaminsko, Suviąlkų gub., 
Šunskų parap., Paršelių kaimo. Jis 
pats ar kas kitas teiksis pranešti 
adresu:

LIUDVIKAS KRAKAUSKAS
R. F. D. 1 Steubenville, OJiio.

Pajieškau savo brolio Antano Bra
zdeikio, tūlą laiką dirbo niainose, 
du metai ir pusė tam atgal buvo at
važiavęs į Chicago, paskui vėl iš
važiavo. Jis pats, ar kas ži
notų apie jį ar jo mirtį teiksitės 
duoti žinią jo seserims Katarinai 
ar Barborai. Šitokiu adresu: Kata- 
rina žilevičienė, 11748 So. Peoria 
St., West Pullman, III.

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

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

Sears Roebuclk 
and C/O.

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

Homan Avė. & Arthington St.

PARDUODAMA grosernė ir bu- 
Černė, geroj vietoj lietuvių apgyven- 
toj apielinkėje. Biznis senai išdirb
tas, ir geras. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad cinu i kitą bizni. Atsi- 
šaukit 3200 Lowe Avė.

Mm turim* didAiaualu* ir geriau
sius kirpino-dMigning ir siuvimo 
skyrius Jiur mes suteiksime praktli- 
ką patyrimą kuomet jus motysitta. 

Elektra varomo* mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

REIKALAUJA

8 gerų darbininkų lentoms 
kraustyti, 45c į valandų, 
10 valandų į dienų.
Atsišaukti

DAVID G. MAXWELL
444h & Racine, U. S. Yards

MOTERŲ 
prie 

darbo musų

SIENINftS POPIEROS FABRIKE

Valandos 2:30 po pietų iki 8:30 vak. 
Gera mokestis pradžiai.

SEARS ROEBUCK & CO.
Roman Avė. & Arthington St.

PARSIDUODA PIRMOS
KLESOS BARZDASKUTYKLA;

TURI RUT PARDUOTA
GREITU LAIKU

M. K. G.
•4931 So. Ashland Avė., Chicago. III.

pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarai* ir gauti cpecUiU- 
kai pigią kainą,

Petrenos daromos pagal Jiuą mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinia 
L STATE STREET. CHICAGO.190 N

Kampa* Lake St. ant 4 lubų
PARDUODAMA garadžius ir auto

mobilių taisvmo šapa.
B. F. LEFT, 

3732 Wallac« St., Chicago, III.

EXTRA.
Parduodama bučernC ir grosernė 

lietuvių apgyventoje vietoje pn. 
3435 Wallace St. Turiu parduoti 
šią savaitę. Kas norite tokio biznio, 
atsišaukite.

Perdaug mylėjo merginas.
John C. Smith nors ir turėjo 

pačią Dorotą, 1527 Jonąuit te-' 
rrace, bet kada išvažiavęs “pasil. 1448 Adams St

Pajieškau savo brolio Simano Ru- 
Žiulio, turiu labai svarbų reikalą; 
yra laiškas iš Lietuvos.

E. Paškauskienė,
l., Gary, Ind.

REIKALAUJA prityrusią moterų 
išmetamoms popieroms skirstyti. Ge
ra vieta dirbti ir mokama gera i.io- 
kestis.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St.

REIKALAUJA MERGINŲ
Mes turime puikias vietas mergai

tėms vyresnėms kaip 14 metų senu
mo; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir smagi tempe
ratūra visuomet; oras pervUloma vė
liausio modelio oro pjautuvu; saulin
gi darbo kambariai; mažas miesto 
parkutis už bloko nuo dirbtuvės.

Jums patiks šitos aplinkybės, ka
dangi jus dirbsite su mergaitėmis sa
vo pačių tautystės! jums nereikia 
mokslo šitom# vietoms gauti.

Ateikite ir pašimatykite są mumis 
pačios.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lak* St. Chicago, III.

REIKALAUJA molderių — vars- 
totinių ir spaustuvinių, atdara Šapa, 
arti Chicagn.i. tokios darbo kliūties 
nėra. Puiki mokestis. Atsišaukti 

Romu 400 — 190 N. State Si.

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

REIKALAUJA
BFNDORIŲ PRIE PASTOVAUS 

IR MALONAUS DARBO DIRBTU
VĖJE.

ATSIŠAUKTI
F. L LEWIS MFG. CO., 

2500 S. ROBEY ST.
M

PARSIDUODA garadžius ir auto
mobilių taisymo šapa.

B. F. TEFT, 
3732 Wallace St., Chicago, III.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. ■*- 
dison, 1850 N. Wella tt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes oi 
110. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlnlnki

NAMALŽEMfi

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
BARGENAS

Trijų augštų mūrinis namas 6 
pagyvenimais $5,200. Atsišaukti pn. 
2010 So. Racine Avė. Chicago.

PARSIDUODA medinis namas prie 
gražios gatvės dviem Šeimynoms. 
Pigi kaina.

JUSTINAS MEKŠRAS 
4945 Baring Ava., E? Chicago, Ind.

*'■ '••■me

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisią, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, polL 
iki n ės rk mlj os, pil ietystės, dai- 

liarašys .
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 

ki 4 vąj. po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO




