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drausmę
išteklius jau išsisėmė.
Samdytojai reikalauja kariuo- 

mėnės.
Rusijoje

SAN FRANCISKO DARBININ- AUSTRALIJA IR VĖL DEPOR- 
KŲ PERSEKIOTOJAS PRALO- 

\ ŠE.
TUOJA FREEMANĄ.

Fickertas neteko prokuroro vie
tos.

Deportuoja Amerikon, bet 
jo neįsileisią.

čia

Komunistai užpuolė so 
cialistų susirinkimą

Sako, angliakasiu strei 
kas nelegalis

Samdytojai reikalauja kariuomenės
REIKALAUJA KONFIS

KUOT KASYKLAS. ) ifarbin'i n kai. nesutiksią grįšti 
darban kol nebus i>adaryta nors 

Valdžia turinti paimt savo'kokia sutartis. Senosios sutar- 
žinion visas • kasyklas — ties jie jai^nebepripazįsta.
vieniems metams. Taigi išr<xk>, kad didysis an

gliakasių streikas dar neužsi
baigs. Kova eis kaip ėjusi.WASHINGTON, lap. 6. —

Telegrama iŠ Washingtono Angliakasių streikas nesulaužo- 
praneša: Republikonas kon
gresmenas iš Pennsylvanijos
Burke, atstovų butui pasiu- (Tuoj po to, kada telegramos pra- 
lė rezoliuciją, reikalaujan- nešė apie valdžios nutarimą Il
čių įgalioti prezidentą Wil- 'linois angliakasių unijos skalių 
šoną, būtent: paimti valdžios komisijos pirmininkas, Frank 
žinion visas anglių kasyklas l*ar™igton, pareiškė: Jeigu val- 
--  vieniems metams. .stybes prokuroro padčjejus pil- 

T . , v. nai pareiškia valdžios poziciją,
Jeigu kongresas šitą suma o fJt. . . <.1.1 , /.1 angliakasių streikiu lemta užsi.nymąuzg^rtų. tai sulig rezo-j tcs|ii ilgai užsitcsli) Sit()ki()s j. 

I.ucijos, visokius nesusipra- monės. liesa, galt nupnhlvtl ren
timus delei darbininkų algų gliakasių dvasią ir sumušti rei- 
ir sąlygų darbo rištų pats kalą kaikuriose atskirose vieto- 
prezidentas Wilsonas, pasi- se. Bet imant dalyką plaįiau ši- 
taręs SU speciale angliakasių lakios įmonės tik dar labiau su- 
komisija.

Valdžia beto turėtu teisės 
nustatyti kainas anglims, 
taip kad ir pirkėjui nebūtų 
nuoskaudos ir kasyklų savi- jie nuoširdus

• 1 J //A 1 1 • * *

mas — sako Farrington. .
SPRINGFIELD, lap. 6. —

ninkams liktų įtinkama dalis 
pelno. ”

VALDŽIA ATSISAKO ATŠAUK
TI DRAUSMĘ.

Sako angliakasių streikas nele
galia; kasyklų savininkai rei
kalauja kariuomenės.

WASHINGTON, lap. 6. — 
Amerikos Darbo Federacijos

pasiūlymas, kad valdžia urnai

, Mine Workers unijos viršinin
kus drausmę-indžionkšeną ir už
baigti didįjį angliakasių streiką 
“bendru susitarimu”, vakar čia 
tapo griežtai atmestas. Valsty
bės |>rokuroro padėjėjas, Ames, 
be kita pareiškė, jogei valdžia

Jo manymu, dabartinis anglia
kasių streikas esąs — nelegalis. 
Sako:

“Šitas streikas yra peržengi
mas įstatymų. Taip ilgai kol ji- 
tęsis, mes turėsime reikalo teis
muose... Valdžia negali pakęs
ti nuolatinį laužymą įstatymų, 
kokiuo pasižymėjo dabartinis 
streikas.’*

šitoks valdžios pasistatymas,

j spies darbininkus į daiktą ir su
stiprins jų pasiryžimą laimėti 
kartą pradėtą kovą.

Angliakasiai, pasak jo, netu
ri tikslo pasistatyti prieš valdžią.

. i amerikonai, 
Ir tas faktas, kad jie yra nuošir
dus amerikonai, privers juos lai- 
k y ties iki pskutji niūrios prieš 
kiekvieną darqfną ant jų kėsini
mąsi — kas jį nedarytų valdžia 
ar samdytojai.”

Anglijusiai laikosį.
INDIANAPOLIS, lap. 6. — Ži

nia iš Indianapolio sako: “An
gliakasių streikais eina gerai. 
Darbininkai laikos. Kone visur 
kasyklos stovi uždarytos.”

“Didžiosios spaudos” korespon 
(lentai dabar laiko apgulę vy
riausią streikininkų uųijos kva- 
tierą. Jie norėtų gauti čia kokių 
į’ors pareiškimų, bet unijos va
dai jų neprisileidžia. Tai dėlto, 
kad tie “melų apaštalai” yra la
bai gabus fabrikuotojai. O ka
dangi prieš unijos* viršininkus 
dabar yra išduota drausmė, tai 
pastarieji nenori duot teiemiri 
progos bausti angliakasius delei

Kova galinti pasidaryt dar grieš- 
tesne — iš abiejų pusių. Organi
zuotųjų darbininkų vadai, įga
liojusieji Gompersą įteikti val
džiai minėtą pasiūlymą, didžiai 
tapo nustebinlli. Jie sako, kadi 
apie susi taikymą dabar negali 
but kalbos. Tą patį sako ir sam
dytojai. Dar daugiau. Esą, jeigu
angliakasių unijos vadai ir at- jos taipjau atstatė apie du šim- 
šauktų streiką, tai jis vistiek ga- tu darbininkų, kadangi jiems kiniais.

Visur jaučiama stoka anglies.
Gautosios iš įvairių vietų ži

nios rodo, kad anglių išteklius 
yra nedidelis. Daroma todėl pe- 
stangų, idant kuro naudojimas 
butų tikslus, kad vienos indus
trijos negauti/ jo perdaug, o ki- 
tos — permažai. Pittsburge tatai 
jau esą daroma. Po jo tur but 
seks Chicaga.

Uždarė mokyklas.

TOPENA, Kas. lap. 6. — Mie
sto valdžia nutarė uždaryti vi
sas viešąsias mokyklas. Anglių 
stoka.

Anglių pristatymo kompani-

WASHINGT()N, lapkr. 6. — 
Kentucky valstijos anglių kasyk
lų savininkai vakar kreipėsi į 
valdžią irejikidavimu pasiųsti į 
tą valstiją užtenkamai kariuo
menės 'tvarkai ir ramumui iš
laikyti. Toks reikalavimas, sa
ko, įteiktas federatiui kuro ad
ministratoriui, Garfieldui. Smul- riimų; Judenič nieko negauna, 
kmenų nepaduodama.

Mes pergalėsime — sako 
Trotzky. SAN FRANCISCO, lap. 6. — 

San Francisco “Muravjovas”, 
LONDON, lap. 5. •— Sovietų ' apskrities prokuroras Fickert, 

pralošė. Lapkričio Ketvirtą jisai 
dar kartą statė savo kandidatū
rą, bet tafX) širmuštas jo opo

Rusijos kariumenės viršininkų 
pranešimas, kuris šiandi? čia 

atlaikyta bevieliu, sako:
“Mes gavome naują suslipri-

SYDNEY, lap. 6. — Australi
jos valdžia ir vėl nutarė depor
tuoti žinomą Australijos darbi
ninkų organizatorių, Paul Free- 
inaną. Deportuoja į Jungtines

Kėsinosi atimti kuopos knygas 
ir sumušti vieną kuopos 

viršininką.

Tai jau kelintas kartas, kaip

Jo armijos likučiai jau krinka. 
J’e yra apsupami musų kari’io- 

DARBO PARTIJOS LAIME JI- menu. Nuo Lugos musų kariuo
mene nesulaikomai užeina Ju- 

Idciičui iš užpakalio. Kitdpse 
frontuose musų padėus yra ge
ra. Mes esame išvakari iosc per-

MAS LONDONE.

Konservatoriai sumyšti.

LONDON, lap. 6. — Galuti
nos municipalių rinkimų pasek
mės rodo, kad, neskaitant mil
žiniško laimėjimo visoje šaly
je, Darbo Partija (kartu su so- 

(______ r „__  ,_______ ___
dižumą keturiolikoje ( iš dvide-' 
šimt aštuonių) Londono aps’kri-(vo * paskelbta panedėlyj, aiškiai 
čių-priemiesčių. Refonnininkai, požymus iš bolševikų kares mi- 
kuric yra tas pats kaipir konser- nisterio, Leono Trotzkio, pareiš- 
\htoriai, absoliučią didžiumą kimo manifeste, taikomam gene 
ures tik dvylikoje apskričių, 
/rogresistai, liberalai ir kitos 
panašios partijos visai prakišo. I ..Klausykitės jus, nelaisvano- 
nesitikėję ir jiatįs kraštutiniai 
optimistai — darbiečiai.

Iteikalmija, kad Juden’.č > karei
viai pasiduotų.

LONDON, lap. i. -- Praneši.
ciaFistais) gavo /absoliučią di- mas, kad generolo Judeničo ar-

_ . • mija yra apsupta, kaip tatai bu-

nento Matthcw Brady. Neveizint Freemanas deportuojama ir ve] 
didelės kapitalistų agitacijos jų 
statytinis gavd žymią mažumą 
balsų. Dėlto pasidarbavo San 
Francisco darbininkų organiza
cijos.

Fickertas pasižymėjo tuo, 
kad jo pastangomis tapo nuteis
ti du San Francisco darbininkų 
organizatoriai, Thomas Moo- 
liey ir Warren Billings. Tiedu 
žmonės, neveizint aiškių jų ne
kaltybės priparodymų, dar vis 
laikomi kalėjime. Ir ačiū Plekel
iui, kuris, pagelba hesažiningų 
liudininkų, neteisingai liudiju
siu ir prisiekusių, pasirūpino 
juos įkalinti.

sugražinama atgal į Australiją 
Dalykas mat yra toks, kad Jung
tiniu Valstijų valdžia jo taipjau 
nenorinti — kaipo svetimšalio 
ir “hidbblisto”. Pastarąjį kar
tą, kada Freeman buvo sugražin 
tas į Australiją ir valdžia atsi
sakė įsileisti jį į miestą, laive 
darbininkai buvo bemetą darbą 
protestuodami prieš tokį jos 
(valdžios) elgimąsi. Valdžia tuo
met nusileido. Bet dabar ir 
pradeda senąją avanturą.

vėl

KALINIAI KERTA MIŠKUS

Dirbs kol užsibaigs angliakasių 
streikas.

rolo Judeničo kariuomenei. Ja
me sakoma:

MEXIKIEČIAI UŽMUŠĘ 
AMERIKIEČIUS.

ŠEŠIS

6.

LOKAUTAS ISPANIJOJ NE- 
PAVIKO.

Oabar valdžia bando sutriuškin
ti darbininkų organizacijas.

MADRID, lap. 6. — Barcelo- 
nos fabrikai vakar atsidarė. 
Dtyrbjn inkai sugrįžo darban.

Raudonoji armija apsupa jus 
vis labiaus ir labiaus, ir prieš 
jumis yra koncentruojama ga
linga artilerija, ginkluoti trauki
niai, automobiliai Ir tankai. 
Vieni n tėtis jūsų lęsUgeibėjim^s 
yra, būtent: pasiduoti.”
Finų reakcionariai padės Judeni- 

čui.
HELSINGFORS, lap. 4. — 

Vienas laikraštis čia paskelbė,

WASHINGTON, lap.
čia gauta oficialiu žinių, kad 
per liepos, ru^pjudio ir rugsėjo 

mėnesius Tampico aliejaus lau
kuose Mexikos banditai nužudę 
šešis ammkiečius-kasyklų sa

vininkus ir pasigrobę iš kompa
nijos iždo už 71,895 dolerius A- 
merikos aukso.

KANSAS CITY, lap. 6. — 300 
federalės valdžios kalinių, laiko
mų Leaven^vorlh barakuose, ta
po pristatyti prie darbo — miš
kuose. Kirs irąedžaus. KJkilinini 
dirbs tol, kol užsibaigs didysis 
angliakasių streikas Ir nebus 
pavojaus netekti kuro.

VALDŽIA PRALOŠĖ

Kreipiasi į augščiausį teismą.

True franilnUon filed witb tlu> post 
master at Chicago, III. Nov. 6, 19V 
m reąuired h y the art of Oct. G, 1917
PIRMASAI TAUTŲ LYGOS 

SUSIRINKIMAS — PARYŽIUJ

CHICAGO. — Praeitą naktį 
būrys lietuviškų “komunistų” 
ižpuolė LSS. 174-tos kuopos su- 
drinkimą T. Maženio svetainėj, 
Brighton Parką, ir išardė jį. 
Tarytum kokie bomai, jie įsi- 
/eržė į svetainę ir pranešė, kad 
da pasiliksią jie, o ne socialistai. 
Negana to, tie gaivalai kėsinosi 
Rimti socialistų kuopos kny
gas ir sumušti vieną jos virši
ninką. Tik ačiū tam, kad soci
alistai nenorėjo kelti lermąs kad 
jie gražumu pradėjo pertarti 
tuos sufanatizuotus kumščios 
karžygius, pastarieji nusiramino 
ir muštynių nebekėlė.

Socialistai, išvyti iš svetainės 
buvo manę pasišaukti policiją, 
kad ji suvaldytų tuos gaivalus ir 
kad kuopa galėtų atnaujinti iš
ardytą susirinkimą. Vėliau bet
gi nutarta duoti jiems šventą 

ramybę”. Socialistai nusitarė 
nekliudyti jų, nes paskui galį 
but ir taip, kad socialistams ir 
$atve eiti nebūtų saugu...

Kuopos susirinkimas busiąs 
m&auktas kita kurią dieną. Jei
gu ir tuomet jį užpuls “‘komu- 

nistiii’, tMa socialistams nelik- 
dą nieko kita, kaip stvertis le- 
rįilių jmonjij hefiiš gdivčiltffii# 
suvaldyti. — R®P»

NORI PAŠALINTI VOKIEČIŲ 
PASTORIŲ.

Bet labai galimas daiktas, kad.jogeĄ jo manymu. Rlnla-ndijoj 
dabar ten kils generalis streikas, yru slaptai suverbuota apie dvi- 
Tai dėlto, kad valdžia atėjo tai- | dešįmV tūkstančių laisvanorių 
<on samdytojams. Jų pastan-: idant prisidėjuse prie puolimo 
gom iš Barselonos išvyta keli, ant Pdtrogrado. Laikraštis dar 
gabiausi ir įtekmingiausi darbi- pažymi, kad tie liuosanoriai bu. 
ninku organizatoriai. Darbiniu- šią aprūpinti ginklais ir kitais 
<ų nepasitikėjimas aluga. Val
dininkai tariasi kokių i monių 
stvertis, jeigu kiltų generalis 
streikas.
Pagalios samdytojai pasilakė, 
kodėl jie skelbę lokautą. Tai dėl
to, kad darbininkai pasidarę 
“neapribotais diktatoriais”. Gir
di, jie neleidę atstatyti nuo dar
bo samdytojams nemėgiamus 
darbininkus, jie taipjau sprendę 
apie ilgumą valandų darbo ir 
algas. Pasipriešinti jiems sam
dytojai nebepajiegę. Todėl jie 
nutarę uždaryti dirbtuves.

Tas samdytojų pasiaiškinimas 
rodo, kad Barcclonos darbinin
kų organizacijos yra stiprios. 
Taigi jos veikiauisa pajiegs at-

gų valdžią, pasryžusią sutriuš
kinti jas.

TAMMANY HALL PRAKIŠO 
Republikonai gavo didžiumą 
/ vietų.
NEW YORK, lap. G. — Now 

Yorko demokratų Jpolitikierfų 
lizdas, Tanunany Hali mašina, 
čia kone visiškai prakišo. Repu- 
blikonų partijos kandidatai ga
vo žymią didžiumą balsų — ir 
mieste ir valstijoje. Iš 150 vic-

reikiamais pabūklais arba talki
ninkų ar paties generolo Judeni
čo. Laikraštis reikalauja, idant 
valdžia delei to darytų kokių 
nors sulaikkomųjų žingsnių.
Estonija tarsis su bolševikais.

HELSINGFORS, lap. 5. — čia 
pranešama, jog Estonijos valdžia 
pradėsianti su bolševikais dery
bas lapkričio devyntą dieną, Dor 
pate.

Suėmė 50,000 bolševikų .
LONDON, lap. 5. — Gautas iš 

generolo Denikino kvatieros be
vielis pranešimas sako: Kazokų 
kariuomenė pradedant spalių 17 
ir baigiant 27 dienomis suėmė 
trįsdešimta penkis tuksiančius 
bolševikų. Tuo pačiu laiku lais- 
vanorė generolo Denikino armi
ja suėmusi dar dvidešimt tuk
siančių bolševikų.

WASHINGTON, lap. 6. — 
Federalė valdžia vakar kreipėsi 
Į augščiausį Jungtinių Valstijų 
teisiną pfašimu atmainyti Ken- 
tucky teisėjo Evanso nuospren
dį, kuris nusprendė, kad karės 
laiko įstatymas apie prohibiciją 
yra nelegalus ir todėl valdžia pri
valo gražinti užgriebtą bravar- 
ninkų degtinę. Valdžiia prašo, 
kad šitas klausimas butų išrištas 
k neveikiausia.

PARYŽIUS, lap. 5. — Vyriau
sioji talkininkų taryba šiandie 
nutarė, kad pirmasai tautų ly
gos susirinkimai turi įvykt Pa. 
ryžiuje. Datą susirinkimui ji tė
čiu us dar nenužymėjo.

Tri» tramdutUfl f!lW with fc* post 
master at Chicago, III. Nov. 6, 1919

LA FOLLETTE’O PATAISA 
ATMESTA.

MINNĘSOTA BUS “SAUSA*.

MINNEAPOLIS, lap. 6.
Apskrities korto teisėjas, J. Ell- 
ey, vakar čia nusprendė, kad val
tį jos legislaturos patvarkymas, 
draudžias išdirbti ir pardavinėti 
svaiginamuosius gėrimus, yra 
konstitucingas. Atšaukti tą pa
tvarkymą reikalavo
jd”. Dabar jie žada kreiptis į 
augštesnį teismą.

WASHINGTON, lap. 5. — 
šiandie senatas atmetė l a Fol- 
lette’o pataisą, reikalaujančią 
nušalinti iš taikos sutarties do
kumento skyrius apie darbą Pa
taisymas atmesta 47 bauaiA prieš

NUTEISĖ VIENUOLIKA , 
NEGRŲ.

šlapie-

Traa tranalation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 6, 1919 
as regai r ed by the act of Oct. 6,1917

OCH, KAIZERIS JAU NUBAUS
TAS!

NELENA, Ark., lap. 6. — čia 
tapo nuteista Vienuolika negrų 
kaltintų dėl pirmo laipsnio žino- 
gžudybės. Jų laukia mirties bau
smė. Apie devyniasdešimts kitų 
negrų laukia toks pat likimas. 
Visi jie teisiami dėl dalyvavimo 
rasinnėse riaušėse.

NUŠOVĖ MOTERĮ, JOS BROLI 
IR PABĖGO.

konai gavo net 108 vietas.
Socialistų kandidatų į valsti

jos legislaturą, rodos, neišrinkta. 
Bet to neveizint aplamasai skai
čius baįsų, paduotų už socialis
tų Partijos kandidatus šiemet 
yra didesnis negu praeitais rin-

ŽUVO TRĮS JŪREIVIAI.
HAVRE, lap. 6. — Eksploda-

logian, katilui, vakar čia tapo ant 
vietos užmušti trįs laivo įgulos 
žmonės — pečkuriai. Du pavo

jingai sužeisti. Priežastis tos 
nelaimės nežinoma.

LONDON, lap. 5. — Buvusis 
Vokietijos kaizeris tapo pakan
kamai nubaustas už visa, ką jis 
yra padaręs” Taip šiandie čia 
pareiškė karalius Jurgis pasi- 
kalbėjiime su tik-ką sugrįžusiu 
iš Damasco misionierium, Archi 
balčiu Forderiu.

RICHMOND, Ind., lap., 6. — 
Charles Towell vakar čia susi
vaidijo su savo moteria ir jos 
broliu Fredu. Pastvėręs revolve
rį jis pašovė moterį ir jos brolį, 
o pats pabėgo. Abu pašautieji, 
tur būt, mirs. Policija jieško žu- 
deikos.

BARBERIŲ STREIKAS MARI- 
NETTE.

MARINETTE, Wis., lap. 6.— 
Visi organizuotieji šio miestelio 
barberini vakar čia metė darbą. 
Reikalaują didesnių algų.

NŽMUŠE 27 PASAŽIERIUS.
UŽPUOLĖ BANKO ŽIGUNĄ.

PARYŽIUS, lap. 6. — Trauki
nių nelaimėj tarp Pont sur Yo- 
ir Seno, apie kurią vakar buvo 
pranešta, žuvo ne dvylika, bet 

dvidešimts septyni pasažieriai.

PHJLADELPHIA, P., lap. 6.
— Valdininkai Čia darą pastan
gų, kad pašalinus nuo vietos 
vokiečių liuteronų bažnyčios — 
Zion German Lutheran Church
— kunigą, F. O. Evereą. Jisai 
kaltinamas nelojalumu valdžiai.

BANDITAI UŽPUOLĖ BANKĄ.

Pasigrobė 20,000 dolerių.

t, III. lap. 6. — PenkiPEO 
banditai vakar užpuolė Ave.ry- 
villūs Mcchanics State banką. 

Uždarę banko darbininkus atski
ram kambaryj/plėšikai pasigro
bė dvidešimts tūkstančių dole
rių pinifcų ir pabėgo.

BOLIVIJA NIEKO NEGAVUSI.

WASHINGTON, lap. 6.
Čile respublikos valdžia vakar 
griežtai užginčijo Washingtone 
paskelbtą žinią, buk ji atidavusi 
Bolivijai šiaurinę dalį Ariko to
ri toripos.

BOMBOS.

Apskaitoma, kad šiemet Chi
cago j e buvo padėta ir sprogo 
prie namų 107 bombos. Viso su 
imta du žmonės, kurie kaltina
ntis nuo keletą dienų atgal H. 
Z. Millcn and Co. rakandų dirb 
tuvčs tarpdury! bomjba. Jie e- 
są streikieriai.

Pereitais metais buvo padė
tos 52 bombos.

38 ŽUVO RASINĖSE 
RIAUŠĖSE.

Korincris Huffman vakar o- 
ficialiai paskelbė, kad Chicago- 
j e pereitose negrų skerdynėse 
viso užmušta 38 žmonės, —7 15

HELENA, lap. 6. — Nežino
mi piktadariai Vakar čia užpuo
lė Union Trust banko žygūną. 
Atėmė 50,000 dolerių ir pabėgo, baltųjų ir 23 negrai.
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Bditnr P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tdephone Canal 1506 

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paČtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne ChlcagoJ, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Mane y 
Orderiu, kartu siųulsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

. 02
. 12
. 50

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65

$7.00 
4.00 
2 00

Truo trenstatfem filed the post- 
master at Chicago, III. Nov. 6, 1919 
n.i required by the net of Ool. 6,1917

Rusijos kars.

.S. Reikalai
reiškia, kad jų pajiegos, ne-'įnešimai LSS. kuopoms, 
žiūrint nepasisekimų, eina —■■— , , , .  _________  ______ _______

L -S. S. 1»8 kuopos paduotu ųys patarnauti.
L. S. S. 34 kp. sekretorius, 

J. S. Pruselaitis.
Redakcijos prierašas. — (’hi- 

cagos apygardos L. S. S-gos per
organizuotųjų kuopų atstovai,

ma. Bolševikų priešų ata-J 
-kos kiekvieną kartą prieina 
vis arčiaus prie tikslo. Tatai

apskritai imant, stipryn.
Kiek laiko ims, kol jie tiek'sumanymu, Liglaikinis L. S. S. 

sustiprės, kad įstengs UŽka-' VIII Rajono Kuopų Komitetas, 

j. kimo tapo įgaliotas laikinai pil- 
(lyti L. S. S-gos centro valdy
bos priedermes, paskelbia ši-

reikalingu (teiktu turėti nusi- LaįgkaS N-ttO Rdiak-
! skyrus vieną kurį-*nors «ocialis- T
tų laikraščių kaipo dficialį L.
S. S*g<>6 organą. Mes užgyveni.

, “Naujienas”, kurios, tikime,
'šiuo <kritšku momentu nealsūsa-

cijai

riauti Petrogradą ir Mask-^urs tų kuopų atstovų susirin 
vą, šiandie sunku įspėti;/ * ‘ ‘ ......
bet ank^čiaus ar vėliaus ta
tai ateis, kadangi bolševikai 
yra apsiausti iš visų pusių ir 
negali iš niekur pagelbos 
gauti.

Išgelbėt Rusiją nuo tos

tuos L. S. S-gos dalykų sutvar-j"" buv<> Naujienose pas-
kymo reikalais įnešimus: kelbta (žr. NN. 259 ir 258) to

kiu Lėktinuoju Komitetu pas
kyrė dd. A. Liutkų, J. Yuknį,

atėjo pcrvėlai, kad tilpus laik
raštyj.

John Jajnontas, Ilarvey, III.— 
Tamstai atsakymas duota laiš
ku, taigi tie išmetinėjimai yra 
visai bereikalingi. Jeigu Tamsta 
musų atsakymo negavai, tai vei 
kiausia pats esi kaltas, kadangi 
Tamsta dabar jau paduodi sa
vo pavardę kitaip, negu pirmam 
laiške. Mes rašėme Stanley Bru 
žui.

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofiaas:
3121 $. Halsted 8L

Ant trečių lubų
Te!. Drover 1310

(ierbiamo j i Bcdakci j a
Viename paskutiniųjų Tams

tų, laikraščio numerių pakarto
tinai sakoma, buk aš savo pra
kalboje Baltimore, Md., užreiš- 
kęs, kad “Laisvos Lietuvos nė
ra“. Tai yra klaidingas perda
vimas mano kalbos, — aš visur 
ir, nuo sugrįžimo iš Lietuvos, 
visų laikų sakiau kaip tik atbu
lai, būtent, kad — “Maniau, jog 
nėra laisvos Lietuvos ,bet nu
keliavęs tenai radau kad Lietuva 
yra laisva“.

Malonėkite atitaisyti tų klai
dų ir meldžiu daugiau nebeci- 
tuoti mano žodžių tokioj klaį-

Srveros Gyduoles uzLiiko 
šeimynos sveikata

Miesto Ofisas: 

12?4l-rU*Wwtl. 
1111-11 VnltyBMg.

TAI. CcntrAI

Pinigais už

Laisvės Bondsus
150, 1100, <500, ir «l,000.

Krause V alstijtnis T aupymo 
BANKAS

1341 Milwaukce Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Geras Linimentas.
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė- 
jose nėra nieko geresnio už

Severa’s
Gothard Oil

1 (Severos Gothardišką Aliejų), kurs 
i yra žinomas kaipo galingas skau- 
. dėjimams priešas. Jis rekoeien- 
\ duojamas nuo rheumatizmo, slrėn- 
I dieglio, šyatikos, tidimo, strėnų 
. skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 

sustingimo. Parsiduoda visur ap-
I tiekose. Kainos: S0 et. ir 2 et. 
, taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

L Rinkti (referendumu) L. S. Cz^’I11;) lr3; JT
baisios karės ir nuo reakcio-'s. Pildomąjį Komitetą, kuris 
nierių pergalės gali tiktai paskui paskirs liglalikinį sekro( 
ankstyva taika — tokia tai- torių vertėją- - !
ka, kurioje turėtų balsą Ru- 
sijos i 
žmonės). Jeigu Kolčakas ;, __ v -i • i- i-
diktuos taiką Rusijai, tai( 3 L. S. S. Pild. K. iš 
yra mažai vilties, kad busi-j^j^g^ jr npjeiinkes. . 
moję Rusijos tvarkoje pa-| 4. Aaukt nepaprastą L. S. S. 

liks daug vietos liaudies tei- suvažiavimą vasario mėnesyje 
sems. ‘

Rusijos liaudis,turi gaut 
progos padaryti taiką su 
mažomsiomis senosios Rusi
jos tautomis ir su visu pa
sauliu pirma, negu laimės 
kolčakiniai.\ Todėl jai turi 
būt leista tuojaus paimti ša
lies likimą į savo rankas.

Bolševikai turi atiduoti 
valdžią į žmonių rąnkas, kol sta balsų didžiuma. Jei^u balsų 
dar ne pervėlu. Taika su Ru- didžiuma yra už, 1 ‘ 
sijos demokratija yra pir- paremtas; jeigu didžiuma bal
inas žingsnis prie pabaigi-/M tai įneSiiiTas atmestas, 

šitaip, balsų skaičius r.Z"_i 
svarbos.

Trečiam ir penktam įneša- gavus Žmoniškas teises, 
muose, jeigu didžiuma balsų at-Į Tie Plieno Trusto vergai 
meta juos, kuopa gali padaryti lieja savo kraują iškovoji- 
pataisymų, nominuodama (di- mui to, ką mes ir kitų indu- 
džiuma balsų) kitą apielinkę' strijų darbininkai jau turi 
arba miestą. Bet pataisymus 

1 čia gali daryti tiktai kuopa, O ne 
atskiri nariai.

Kas Įrita L. S. S. viršininkų 
Jeigu kuopa nori

geltonienę (Chicago). Tikimės, 
'kad tam prtiars kaip Waterbu- 
rio, taip ir kitu kolonijų persi- 

,...H .„„.LU ..n.KH, R u- 2. Atšaukti L. 4. S. nutarimų, orgnniznvuslos ir perstorzam.

X __TT^iAoVoc’tas turi būt renkamas iš Broo- —---- ----------- ------- --------------

‘Rubsiuviai, remkite 
plieno darbininkus.

Tikėdamos, jog tai padarysite, 
pasilieku su augšta pagarba

R. Karuža, 
lietuves Atstatymo B-vės 

pi mi

Šioje valandoje išrodo, 
kad bolševikai visuose fron
tuose atmušė savo priešų 
atakas. Vakaruose Judeničo 
armija traukiasi, pietuose 
Denikinas tapo sustabdytas, 
rytuose Kolčakas neteko 
Tobolsko.

Tas bolševikų priešų ne
pasisekimas turi dvi svar
biausias priežastis: jų kari
škos jiegos yra nedidelės, ir 
jų tarpe nėra sutikimo.

Bolševikų priešai pradėjo 
ginkluoties daug vėliaus, ne 
gu bolševikai. Judeničo armi 
ja, pavyzdžiui, susiorganiza 
vo dar tik pereitą pavasarį. 
O bolševikai jau dveji metai 
kaip turi savo rankose visas 
karės priemones, kurios pa-!mininkai (šhop chairmen) 
liko po taikos su Vokietija.'nutarė, pagal Jungtinės Ta-

Bet užvis labiausia kenkia rybos paraginimą, kad kiek-

1920 m,., pavedant* (lemos nih 
skyrimą liglaikiniam L. S. S.

i VIII Rajono Kuopų Komitetui.
5. Vieta suvažiavimui 

nuot Chicagoje, III.
PAAIŠKINIMAS:

Kiekvienas įnešimas turi būti 
perbalsuotas kuopoje skyrium.

Balsuot reikia už tai ar kuo
pa paremia įnešimą, ar ne.

Nutarimas padaroma papra-

mo karės ir prie Rusijos at- 
budavojimo.

Remkime plieno i 
darbininkų streiką.

x Lapkričio 3 d., 1919. j

Chicago Members of the 
Amalgamated Clothing Wor 

kers of America.
Atsišaukimas:

Vienas svarbiausių nuoti- 
kių šioj šalyj dabarties yra 
plieno darbininkų streikas.

Trįs šimtai penkios de
šimtis tūkstančių žmonių, 

; kurie yra sutraukti Plieno 
Industrijon iš įvairių pasau
lio dalių ir vartoja skirtin- 

neturi £as kalbas, susibūrė krūvon, 
idant atsiekus vieno tikslo—

neim

tai įnešimas

Šio puslapio skiltysė rasi
te Chicagos Amalgamated 
Clothing Workėrs of Ame- 
rica Jungtinės Tarybos „omiiiacijos. ”. 
(Joint Board) atsišaukimą j tuojaus nominuoti juos, tai ji 
savo unijos narius, kad jie pirnriausiia nutaria taip; o pas-

me.
Visos politinės, ekonomi

nės ir militarinės jėgos yra 
kreipiamos prieš streikinin
kus.

Musų broliai laimės, jei

Redakcijos Atsakymai
W*ZS<**W*^*,,-^*^^***^«*WW****‘.**!•“

G. Kačinskienei. — Jūsų pra
nešimas dėlei klaidingo adreso, W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS, IOWA

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur Jus 
galite išmokti angly kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ŠI VAKARI pasi
žiūrėti.
1587-89-41 North Robey 8t.

Arti Milwaukee Avė.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. Petratis & Co., Managers,

3249 South Halsted Street, Chicago, III.
Siunčia pinigus j LIETUVA ir į visas svieto dalis ir parduoda 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARIJAIJŠKUS raštus ir pampina paš- 

porlus į tas šalis i kurias jau galima važiuoti. Perka Liberty ! 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raš
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarninke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 v. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas Weat 6126

remtų'‘pifii^lš'Įineho darbi- k ui jau kiekvienas narys nomi^mes remsime juos. Galinga 
ninku streiką. * mioja ką jisai nori, tik ne dau- rubsiuvių organizacija, pa-

Minėtosios unijos kuopų 'ginus kaip 7 kandidatus (jie, dėdama kovojantiems at- 
viršininkai ir dirbtuvių pir- ' :'i;lo,n'a’ iul* būt sąjungiečiais). siekti jų tiklą, suteiks strei- 

kiek b’alsV kininkams daug džiaugsmo.
Mes būtinai turime remti 
streikininkus pinigais. Kiek' 
vienas doleris bus vilties ir 
įkvėpimo pasiuntinys nuo 
musų didelės ir stiprios dar
bininkų organizacijos kovo
jantiems draugams.

-I Piniginė parama reikš 
•S taipgi įsteigimą artimesnių 

, ryšių tarp plieno darbininkų 
ir musų. O darbininkų kle-

n III JCIL4 lUVA. VlVllUO |

mioja ką jisai nori, tik ne dau- rubsiuvių Organizacija, pa- 
kaip 7 kandidatus (jie, dėdama kovojantiems at- 1_ • l.-.i •____ A*. . . \ 1.1... . .. 1 ... .

Sekretorius surašo, 
g|ivo kievienas kandidatas ir 
raportą pasiunčia Liglaikmiam

ivvmyc^ 1<y UUS pclL 0£UUI1UJ, > Koillitetlli.
bolševiku priešams ta aplin-j vienas organizuotas rubsiu-į jjgiaikinis L. S. S.z VIII

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Z Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
r už mažiau

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

Laivas i Lietuva
IŠPLAUKI. LIETUVON LAPKRIČIO 15 DIENĄ

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų "Lietu
von, tuojaus siųskite žemiau paduotu adresu. Pris
tatymas gvaran tu ujamas. Dešimts dolerių pamokėta 
už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, ĮVC pėdos pločio ir 
lį/2 pėdos gilumo užmoka nevien tik už persiuntimą, 
bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet ku
rią Lietuvos dalį.

Platesnių informacijų galima gauti pas

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisią koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, ’Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gpr- 
beliais, krabclėmis ar vogonais. Tol. 
Main 2835. Klaiisk Dan Coyne'o.

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

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslą; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais paduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kordą” ir 
“Dilgėles”. Mos padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prLsiųskitc sykiu už 6c 
krasaženklių.

Ra
kybė, kad jie susideda iš la
bai mišraus elemento. Tenai 
yra žmonių, kurie tikrai gei
džia demokratinės Rusijos, 
ir yra aršiausių atžagarei
vių, kuriems butų malonus 
monarchizmo ir dvarininkų 
viešpatavimo sugrįžimas.

Tokie priešingi vieni ki-'kos vienybės supratimą ir 
tiems elementai, žinoma, ne- būdavo tvirti kovoje už savo 
gali veikti solidariai. Kovo- klesos reikalus. Jiem^ ne
darni prieš bolševikus, jie reikia aiškinti, kad plieno* 
kartu kovoja ir tarp savęsdarbininkų kova yra kartu bai nudardėjus pas “Komunis- Į Pėtnyčioj, spalių 31 d., lo- 
ir dažnai sunku yra pasaky- '" ’ ......................
ti, katra kova jiems yra 
svarbesnė.

Kaipo svarbus veiksnys, paseks ir '-^šokamoišvedimo: Kadangi Chi-
ardantis bolševikų priešų jiCįSiuviai. Amalgąmeitų unija \ 
gas, įeina į tą kovą ir tauti-jyra progresiviškiausia viso-*nįzav() 
nis klausimas. Bolševikų !je Amerikoje ir susideda iš kuopos, tai mes atradom kaipo1 knojančių plieno darbinin- 
priešų stovykloje paėmė vir-' labiausiai susipratusių dar-1 praktiškiausį išėjimą, kad L. S. ky. \
šų tokie gaivalai, kurie neno bininkų. / v‘ ....... - ... ................ rr
ri pripažinti teisių mažom- organizacijai ir 
sioms senosios Rusijos tau- pratimui, rubsiuviai visoje 
toms; todėl šitos 1 
nors ir nukentėjusios nuo mų darbo valandų ir

vys Chicagoje duotų $2.00 jon() 
sušelprmui streikuojančiųjų 
plieno darbininkų.

Mes neabejojame, kad Chi 
cagos rubsiuviai entuziasti
škai išpildys šitą savo unijos 
nutarimą. Jie visuomet pa
rodydavo didelį darbininkiš-

Kuopų Komitetas:
A. Liutkus, 
J. Yuknig, 
Marė Jurgelionis.

Ijiglaikiiiio Komiteto adre
sas: Mrs. M. Jurgelionis, 3133 
Emerald Avė., Chicago, III.

Jiem^, ne-

Liet. Soc. Sąjungos Su
tvarkymo reikalais.

L. S. S^-gos centralinei valdy

taipgi įsteigimą artimesnių 
arbininkų 

darbininkų kle- 
sai, htsiekimui savo galuti
no tikslo, ir reikalinga pa
laikyti tarp savęs artimiau
sius ryšius.

ir jų kova. I,ns”’ Watcrburyo L. S. S. 3lokalų viršininkai ir šapų pir-
Bet mes tkimės, kad Chi- k!,o*)a snvo rcfMeriamc susirin- mjninkai laikė West ‘ Side 

cagos rubsiuvių pavyzdžiu!!'.""1 ^(’ 1.HI). apsv.ii.s- Auditoriume savo susirinki-
kitų miestu rubJc,,’s P"‘‘eV ~ £**>»• Diduma stojo už tai 

cagos apielirtkėj jau persiorga-1kad r,nktJ nu.° nar,.« 
apie aštuomos L. S. S > Parėmimui strei-

z X

Tas sumanymas paduota 
tris narius į L. S.. Generalei Ekzekutyviai Ta- 
kini organizatyyį rybai ir Chcagos Jungtinei 

tautos, šalyje įgijo didelių Jaimėji- kon“M» kuns karlu butų kai- Tarybai .
.  algų po S’ ^os v?1*1? val(,Yl)a- Ūmus veikimas yra būti-' 
bolševikų eina netiktai prieš klausime. Prie to paties da*Jo iI)1nnflUtJnlSę- avanys bultTnai reikalingas, 350,000 ligi 

plieno darbinin-lpaskelbU L> S‘. STg? |šiol neorganizuotų plieno in
kai. Tikimės tad, kad Amai-f(.,.ell(|unuls l:: :

bolševikų priešų gameitų skyriai ir kituose ,t,,, ohio, sąlygas, ar galima te
— 1. _______ —1._______________ _____ ,1______ .• * ................. .....

Ačiū savo tvirtai s. VIII Rajonas išrinktų iš savo 
savo susi- lai’P° bent

Ūmus veikimas yra buti-

bolševikus, o ir prieš Kolča- 
ką, Denikiną ir Judeničą.

Laike i _ w ,___ ___________ _____ _
veržimosi ant Petrogrado, miestuose padarys ir įvyk-1 nai .šaukti L S. S. X suvožia- ^es tikimės, kad musų na-' 

\ * \ galima, tai .pas- riai entuziastškai ir greit su’
lyje Judeničo fronto užpuor1 čhieagos įkyrius, kad parė- kolbti suvažiavimo laiką; jei ne mokės uždėtus mokesnius, 
lė Rygą; Denikinui beeinant mus plieno darbininkus šito-'^li,lla’ bd paskelbti nominaciją Teikime plieno industri

jos streikininkams reikia
mos paspirties.

Te gyvuoja darbininkų 
klesos solidarumas, kuris 
nepripažįsta industrinio, 
tautinio, rasinio ir kitokio1 
skirtingumo. '

Broliškai Jūsų,
Chicagos Amalgameity 

Jungtinė Taryba.

bar eina ir 1 • _ - _ . , 11(11X11 1117111X1ICAK/AJCL UX lYCUIYVU J. V j i į • • 1 1 • • T i •
kai. Tikimės tad, kad Amai- fercndumus. Ištirti Clevelnn-:«ustnJos darbininkų strei- 

|kas yra ne vaiko žaismė.

rusų-vokiečių pulkai užpaka dys tokį-pat nutarimą, kaip vimas. Jeigu galima, tai pas- riaį entuziastškai ir greit su '

j vietos X-tain suvažiavimui, ir 
,. it.

kit^ndusTrijū* darbininkai. I “es savęs užgyrCų, į ,ni- 
- - -- netą organikatyvį komitetą na

rius: M. J. Jurgdlionienę, A.

linkui Maskvos, jam paskel- je kovoje.
bė karę ukrainiečiai ir kau-1. Tegul sukrunta tečiaus ir
kaziečiai; o Sibire ėmė neri- j

mauti žmonės nepatenkinti Matote, kaip visa kapitalis- Jurg^oiden^ A
KOlčako tvarka. į tų klesa stoja už plieno trus- PeĮralį ir’ A ’ žym(>nJl)ą. Tečiaus

Tuo budu bolševikai dar tą. Taip-pat turi stoti visa jejgu vin Rajonas dėl kurių- 
kartą atsilaikė. Bet reikia darbininkų klesa už plieno nors priežasčių kitus narius iš-

1 šį kartą trusto išnaudojamus darbi-rinktų į minėtą komitetą/,mes 
, pilnai tam pritarsime.

Taipgi mes atradom būtinai

pripažinti, kad j 
jiems grūmojo didesnis J)a- ninkus. 
vojlis, negu kada nors pir-

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 infonnicijos pas

SOUTHWEST TfiUST and SAVINGS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė. Chicago.
Telcphone Lavvndale 961.1

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—4 po piet ir 6—7 vak. 

>. ■ ■ ......................................./

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.
Valandos:.9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone ^anal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

PENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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Lietuviu Rateliuose S-
čiuose. Ar ta spaudos komisija

ĮDOMUS TYLĖJIMAS
Jau apie pora savaičių., praėjo, 

kaip įvyko LMPS. IlI-čio Rajo
no konferencija, kurioje daug 
svarbių nutarimų ir rezoliucijų 
išnešta. Konferencijoj, kaip pa
prastai daroma, buvo ir spaudos 
komisiją išrinkta. Bet kur ji

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roaelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pūlinian 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—<9 

Telefonas, Yards 723.

užmigo ar tokia nerangi. O 
gal ta komisija nemato svarbos. 
Rodos, viena rezoliucija, para
šyta d. Žemaitės, (protestus 
prieš kapitalistų ždįiurumą bu 
geležies ir plieno darbininkais 
streikierinis) buvo priimta vien
balsiai. Kadangi tokia streikie- 
riams užjaučianti rezoliucija už
tylima, tai bene slepiasi ir čia 
kokia nors kairių kairioji komu
nistinė intryga.

— žinoma Delegatė.

L. S. S. VIII RAJONO KON; 
FERENCIJA.

Liglaikinis L. S. S. VIII Rajo
no Kuopų Komitetas praneša 
mums, kati hąikričio 23 <1. 10 
vai. rytox įvyks Meklužio svetai
nėje (2242 W. 23 PI.) rajono 
konferencija. Pagal rajono kon
stituciją, kuopos rinks į tą kon
ferenciją po 1 delegatą nuo kiek 
vienų penkių narių.

Girdėt, kad dauguma kuopų 
jau išrinko delegatus, ir jie tik
tai laukia pranešimo apie kon- s iiuvmkniua .. .. . ..

Springfield, Illinois. Icrencijos buką.

PRANEŠIMAS
Aiuomi pranešu publikai, kad per

kėliau advokatūros ofisą i Hay Buil- 
ding, viršuj Hulett’o aptiekus, karn- 
pas 6-tos ir Washington gatvių. 
Taipgi pranešu, kad pagal Sangamon 
Kounto Advokatų nutarimą ofisai 
užsidaro subatomis po pietų ir vaka
re, tadgi, mano ofisas bus dabar at
daras iki Balandžio mėnesio nuo 
71tos vai. iki 8-tos vai. panųdėlio ir 
pėtnyiftios vakarais. Ofiso telefono 
numeris dabar yra, Main 5671, Re- 
zidenoijos telefono numeris, 6704.

JS1DOR YACKTIS 
Lietuvis advokatas

Nesenai man teko išsikalbėt te pakrapštyti kišenius, ir sąra
šu vienu musų veikliu organi- sti 
zatorium. Jis man sako: “Jus 
užsidarę lyg klerikai khoštoriu- 
je, niekuomet su žmonėmis ne- 
susiduriat, ir neturit mažiausio 
supratimo apie musų liaudies 
reikalavimus. Jus rašote apie 
šokius, apie plaukimą, apie mei
lės psichologiją, apie pastabų 
pastabas, o daugiausiai įvairias 
polemikas varote, apie ekono
mines komisijas, apie aukų da
linimą, apie atskaitų neišdavi
mą. žodžiui jus mėgstate apie 
viską rašyt, bet nieko nepara
šote apie Gyvąjį Reikalą. Šitai 
kuomet gaunam S. L. A. organą 
“Tėvynę” su centro sokreto- 
Bckretoriaus bertaininėms at
skaitoms, peržiūrint skaitlių 
naujai prisirašiusių narių, pasi
rodo, kad bėgyje mėnesio vos 
po penkis šimtus naujų ndrių 
tepriflkrašo. Na, ar tai tik tiek 
turėtų prisirašyti?”

Tai dar in taip gana gerai, 
kad po penkis šimtus prisirašo. 
Aš mačiau kitų organizacijų at
skaitas, tai nei puse tiek nepri
sirašo. Atsakiau aš tam orga
nizatoriui.

Prie kitų Orgnizacijų? — at
šovė man organizatorius. Ar 
tai tamista kitas organizacijas 
nori prilyginti prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje? Tami
sta manai, kad tarpe lieutvių y- 
ra ir daugiau panašių organiza
cijų?
esu jau septyni 
zaturimn ir esu

Atmink Turiste, kad aš 
metai orga iri
as vienas pri- 
šimtų naujų 

Susivienijimasnarių, tai jeigu
Lietuvių Amerikoje butų tik to
kia organizacija kaip kitos, tai 
aš nieku budu nebūčiau tiek 
lietuvių prikalbinęs prisirašyti. 
Juk Tamista žinai, kad Susivie
nijimas moka keturių laipsnių 
pomirtinę: $150, $300, $600 ir 
net $1,000. O ką jums duoda 
kokia ten Petrinė ar Jonine ar 
Algirdinė susaidės? Pas jumis 
narys numirė, tai draugai turi-

ekstra dolerį, likusios naš
lės pagelbai; o kuomet nevisi 
draugai ant susrinkimų ateina, 
tai biedna moteriškė laukia po 
tris, keturis ir daugiau mėne
sius, i>akol gauna keletą dole
rių, biedna našlė ir nejunta 
kur tie pinigai pasideda, ir tai 
gauna nuo draugų po dolerį, 
tai draugai su pasididžiavimu 
tai moteriai prikaišioja, kad ši
tai mes Tomistai padarėme au
ką, sušelpėm. Pagalinus kiek 
tokia moteriškė daugiausia gau
na? .Kad šimtinę, tai daug ga
na, na o kuomet žmogus pri
klauso prie S. L. A., tai ištikus 
nelaimei, jo moteris gavusi ant 
kart tūkstantinę, jau šį tą gali 
pradėti, ir ji nereikalauja klau
sytis priekaištų nuo draugų, 
kad šilai aš turėjau užmokėt do
lerį tavo pašelpai, nes nei vie
nas narys, priklausantis prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, ekstra dolerių nariui pasi
mirus nemoka, ir tai jeigu tik 
viskas būna geroje tvarkoje, tai 
biedna našlė nereikalauja laukti 
keliolikos mėnesių kol draugai 
suneš po dolerį, bet tuojaus kas 
jai teisingai priklauso, gauna 
trumpame laike.

Kas nežino, kaip galima pri
sirašyti prie Susivienijimo Lie
tuvių Amriekoje, ar kas yra ma 
žai girdėjęs kokią naudų prisi- 
rašhfisiejli turi iš šitos organi
zacijos, tegul kreipiasi prie vie
tinės kuopos viršininkų, sekre
toriaus, prezidento, iždininko, 
o ypatingai prie organizatiriaus, 
tai gyvu žodžiu gaus informaci
jas apie gyvąjį reikalą. Jeigu 
gi butu neparanku kokjų norint 
priežasčių delei su vietiniais 
kuopų viršininkais susieiti ar 
nežinotumėt jų adreso, kreipki
tės tiesiai į Susivienijamo Lietu
vių Amerikoje centro raštinę 
sekančiu adresu, o gausite pil
nas infdrmacijas:
Lithuanian Alliance of America 
307 W. 30 St., New York, N. Y.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei- l 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musu mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

RINKIMŲ IR BALSAVIMO 
PASEKMĖS.

Išleidimas bondsų, nepartiniu 
aldermanų rinkimai, pada

linimas miesto į 50 war- 
dy, iniciatyva ir refe

rendumas priimti.
Užvakar Cliicagoje buvo svar 

bus rinkiniai ir balsavimai, ku
riais vienok mažai kas įdoma
vo. Buvo renkami atstovai į val
stijos konstitucinę konferenci
ją, balsuojama apie iniciatyvą 
ir referendumą, t. v. Gateway 
priedą ir apie viešąją nuosavy
bę.

Beto clūcagiečiai rinko du tei
sėjus, balsavo svarbiuose mies
to klausimuose ir apie išleidimą 
naujų paskolos bondsų įvai
riems miesto pageri nimhin s.

Chicagos distriktuose į vals
tijos konstituantą daugiausia 
išrinkta republikonai ir kele
tas demokratų. Tik keli iš
rinktųjų yra pasižadėję balsuo
ti konstituantoj už iniciatyvą ir 
referendumą ir viešąją n uos O 
vybę. Tečiaus viešieji klausi 
mai, kaip iniciatyva ir referea 
durnas, Gateway priedas ir vie 
šoji nuosavybė, chicagicčių ta 
po priimti didele didžiuma bai 
sų. Turbut jie bus priimti Ik 
visoj valstijoj.

Siiperior Court teisėju išrink 
tas John M. O’Counor, demo
kratas. Jis gavo 99.681 balsų, 
republikonai — 91.748. Socia
listų kandidatas Samu ei Block 
19.242 balsų, *o Darbo partijos 

10.104.
Circuit Court teisėju išrinktas 

republikonas George Fred 
Bush. Jis gavo 101.014 balsų. 
Socialistų kandidatas Samucl 
Holland gavo 19.817 balsų, o 
Darbo jiartijos — 10.055.

33.636 balsų didžiuma priiin- 
tns įnešimas, įvesti mieste Hc- 
Įiartinius rinkimus. Taipjau 
856 balsų didžiuliui priimta į- 
nešima-s padalinti miestą į 50 
wardų, vieton dabartinių 35 
uardų, bet renkant nuo wardo 
tik po vieną aldermaną. Tai
gi ateityj miesto taryba susidės 
iš 50 aldelmanų, viėton dabar
tinių 70. Bet inešimlas, kad al- 
dermanai butų renkami 4 me
tams, vieton dabartinių dviejų 
metų, tapo atmestas, taip kad 
aklermanai ir ateityj bus ren
kami 2 metams.

Visi pasiūlymai išleisti naujų 
bondsų įvairiems miesto pageri
nimams, tapo priimti. Tie 
bondsai siekia virš $33,000,000 
ir labai apsunkins ir taip jau 
pasknedusį skolose miestą. 
Šiuos paskolos bonsus leista iš
leisti.

Western avė. bondsai $2,100- 
000; Ogden avė — $5,400,000; 
South Water St. $3,800,000. Ko- 
bey St. 83,800,000; Ashland 
Avė. $5,800,000; North Michi- 
gan Avė. $2,000,000; gerų kelių 

•^bondsai (visame paviete) $«%- 
000,000 ir pabūdavojimui jau- 
niemsiems prasikaltėliams nau 
jo kalėjimo $5,000,(HM). Miestas 
galės užtraukti tokia milžiniš
ką paskolą nekuriu gatvių pa
gerinimui, kuomet jis negali iš
mokėti algų ir savo darbinin
kams. Nekurie tų pagerinimų 
netik darbininkams, bet ir abel- 
nai miesto gyventojams yra ne
reikalingi, kaip South Water 
St., kuri pakels kainas namų 
pakraščio vidurmiestyj, ar No. 
Michigan Avė., kurią vartoja 
vieni turčiai, bet visus tuos im
liomis ir dar su dideliais palu- 
kiais turės užmokėti visi mies
to gyventojai.

apipIeše joną ilgaudą
Uzpeireitą naktį nežinomi plė

šikai įsilaužė į chicagiečiams ge
rai žinomo p. Jono llgaudo na
mus, 3234 W. 64th St. ir išnešė 
už virš $4,500 bondsų ir įvairių 
Šerų. Taipjau išplėšė namus 
jo kaimyno.

ir

APSIVEDIMAI DAUGĖJA, 
BET GIMDIMAI MAŽĖJA.
Chicagoje pereito spalių 

mėn. apsivedė 4,480 jąunų porų. 
Tų Chicagos rekordą sumuša 
tik Bostonas, kur apsivedimai

(Seka ant 4 pusi.)1

M*- \ titt įf* a <^Į-iTinr «Tf=> zk
Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strčuoac, yra greitai pralalinarnos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“ Drangą Reikalo

Šeimynos, kurios knrtįv Pažinojo jo veikiančiu jiegi>, daugiau* be jo neapsieina. 
Yra tik vionae l’iiin-EspollerlH ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

^.ISTOZZOZ^ (Įk.axGL8)
Joigu antipokolio nėra fairtbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir juo tokio 

neimkite. Visose aptiekosetyo Boo. ir 65o. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CMTBR & CO„ 326-330 Broadvvny, New York

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labui sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspep 

Blja.nevirininias pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
anokias spėkų nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jiefikojau sau pagelbos, nesigailOjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, 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 tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažistamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
Salutaras:

1707 So. Halsted S t., Telephone Ganai 6417

Atsišaukimas i Chicagos Lietuvius
Žinomi Lietuvos Atutatymo Bendrove jus kviečia 

ant prakalbų, kur kalbės musų įgaliotinis Chemikas P. J. 
Žiuis. kuris lankosi Cliicagoj su Liuosybės Savaitės reika
lais ir kuris užmezga sunrytius su yvairioms Amerikos fir
moms, dėl exportavimo. Vakarais jis aiisiėmfi jums praneš
ti apie Lietuvos išnašumą ir Industriališkas progas. Tuom 
pat tarpu jis nušvies apie Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
tikslus ir mierius, atliktą ir vykdomą darbą, jos stovį, ir nu
rodys kode! jums apsimoka iš pinigiško atžvilgio, taip iv 
iš tautiško prigulėti joje. Po prakalbų, jis užrašinės tuos, 
kurie nori. Tadgi šiuomi esate kviečiami kuoskaitiingiatv- 
siai atsilankyti sekančiose vietose ir laiku.
Gerbiamieji!

1. Lapkričio-Nov. 4-tz d. Town of Lake, Elijošiaus svet.
46-ta ir Wood St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

2. Lapkr.-Nov. 6-tą Ketverge, 7:30 vai. vak. Strumilų
svet., Bosėland, 158 E. 107 St.

3. Lapkričio-Nov. 7-tą Pėtnyčioj, 7:30 vai. vak. atsibus
205 E. 115th St., Konsington, III.

4. Lapkričio-Nov. 8-tą, 1:30 po piet ant antrp augšto
Mildos svet., ant Halsted St., arti 31 St.

Nepraleiskite progos, nes po Naujų Metų yra manoma užda
ryti pardavimą ščrų. Tada nerugokit. Dabar galima paimti ftčrus 
ant lengvų išmokesčių. čion Liberty Bondsai yra priimami pilnoįo 
vertėje, k. A. B. turi skyrius Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, tad 
yra naudinga prigulėti visiems ką gryšta ir ką čion lieka.

Su tikra pagarba L. A. B-vės KOMITETAS.
Ii .......................-n.- ................................... ....... .............
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VIENINTĖLĖ chicagoje
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sierinčs maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

z Nervuotumo, Pilvo, Kepeny ir Inkstų ligų, Hemoroidų. 
Visokios odos ligos (šasai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis
VYRU SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel Lincoln 4421.

Žinomas per 25 metus ir Vakt&M priturimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Barelijaut Suvienytų Valstijų Valdiki kaip ptont

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Norinčius gauti preke* pinigų ir Hkų Abdų 
meldžiame kreiptis pa*

Mes perkame Pergales Bolidus pilna parašyta- ' /P A C. ll-il 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. /A U 11
Atneškite arba atsiųskite į re a A r’irTlUIlU PfhAtdara kasdien nuo 9—6 bACKHLjllVl & LU.
Utarninkais, Ketvergais 1336 MILWAUKEE AVĖ.
tr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 uš gal.
CARR BROS. WRECKING CO„

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

Chicago, III.

| Saugokite Savo Akis |

Blogos 
Migdolinės 

Gilės.
Ausų ligos, širdies ligos, reu- 

nuatizmas, galvos skaudejintas, 
blogi viduriai ir kurtumas, te
kėjimas iš ausų gali paiciti nuo 
blogų migdolinių gilių (toasi
lų). Taip-pat Bronchitas ir du
sulys, sunkus alsavimas pa
purtomas kaklo gilės taipgi ga
li paeiti nuo migdahnių gilių 
blogumo. Jd skauda gerklę, ar 
gilės papurtę, ateik pas mane, 
aš išegzaminuosiu ir prašalinsiu 
kliutlį.

Dr. F. 0. Carter
Akiy, Ausy, Nosies ir Gerklės 

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

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

Dr. Charles Segei
Persikėle 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
kare.

Tel. Drexel 2880.
■— -  _________ -*

Telcphone Boulevard 2160 
DR. A. T. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—0 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
| į H svetinei eilę ir ki- 
H nfilfll limų.

Mes taipgi turime ko 
H BnnvMl 1 au8štos klesos M iii Ijljja I phonografų, kuriuos |9 rnes parduosime už
nil bile pasiūlytą kainą
* -----'IĮ už tai kad mes turi-II ą, 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 STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vyriškų Drapantj Bargtuiai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sutato- 

imis visą dieną iki 10 vai.
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St., 
įsteigta 1907

vak.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet Jt)a kenčiate galvos skau-. 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į. 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu ęisite 
kur norą kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes. į

Gydymas visu akių, ausų no
sies ir gerkles Ji£ą. Po priežiūra 
. ' specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akta Egzaminuoju Dykai

• Gyvenimas yra 
\. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas
J Mes vartojam 

Blif pagerinta Oph- •BMET thalmometer. Y- 
patinga doma a t 

■ kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

8149 S. Morgan st., kerte 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligy.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 667

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-&ay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir LabaratortJa: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: S 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 *

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

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

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

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. UPPMAN 

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

319 Kenaington Avenue
10737 So Michigan Ava.

Kalbu lietuviškai 
................... ✓

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

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

Chciago,

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago. !
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

siekė 7,785. Pereitais metais 
spalių mėnesyj apsiveilimai sie
kė vos 1,961, betgi gimimų 
skaičius buvo didesnis negu šių 
metų spalių mėn. Pernai spalių 
mėn. gimė 4,680 vaikų, i šie
met 3,900. Bostone apsi vedi
mai ir gimimai abiejuose spa
liuose buvo pastovesni, betgi gi 
mimų skaičius daug mažesnis, 
negu Chicagoje. Ten pereitų spa 
lių mėn. gimė 1,056 vaikai, o 
metai atgal 1,814 (apsivedimų 
buvo tą mėnesį 7,684).

DVI MOTERIS NUNUO
DYTOS.

Užvakar Dr. Krzcminski na^ 
inuosc 1016 N. Oakley Blvd. ra
do nunuodytas dvi moteris: 
daktaro pačią ir jos draugę 
Mrs. Sopląc Schultz. Kartu ra
sta nemažini išgertos namie da
rytos degtinės ir vyno, kuriuos 
jos gėrę vakare prieš mirtį.

Dr. Krzeminski suimtas ir jis 
prisipažino, kad jo pati jam už
rašiusi daug apdraudos pinigų, 
taipgi ji prieš mirtį gavo pavel
dėjimą. Bet apie jų nunuodi
ji mą jis nieko nežinąs. Jis su
grįžęs vėlai naktį ir abi moterįs 
jau gulėjo. Už kiek lakio Mrs. 
Schultz |Ktsiskundė, kad jai

tų. bet į ryta ji mirė
vidu-

nebu-

sako,

bet ji taipjau už poros valandų 
mirė. Jis nežinąs ar jos gėrė 
namie dirbtosios degtinės 
no, kadangi jis tuo laiku 
vęs namie.

Daktaro pačios vaikai
kad vakare buvo taipjau vienas 
vyras ir buvo daug geriama deg 
tinęs ir vyno. Todėl dabar im>- 
licija jieško to vyro, kuris, ma
noma, yra Schultz meilužis.

Policijai apie mirtis pranešė 
graborius, kuriam Dr. Krzemin 
ski paliepė palaidoti moteris, 
pirma nepranešęs apie tai koro- 
nieriui. Miesto chemikas Dr. 
McNally rado moterų kūnuose 
pėdsakus alkoholinio užsinuo- 
dijinio, o dabar jieškos vidu
riuose strychnino nuodų, kurių 
nepilną dėžutę rado kambaryje 
kur moterįs gėrė.

Koroneris mano, kad jos už
sinuodijo mediniu alkoholio, 
nes jos su kitais vyrais gėrė 
medinį alkoholį su įvairioms 
priemaišoms, be jokios paliau
bos per kcu'trias dienas.

NORI PAŠALINTI SENŲ$ 
POLIC1STUS.

Policijos viršininkas Garrity 
nori pašalinti visus senus poli- 
cistus, kurie jau tarnybai nebe-

bos komisijos pareikalavo paša
linti, 20 policistų, kurie neišlai
kė fizinių bandymų. Tokių ne
išlaikiusių fizinių bandymų po
licistų yra 80, tarp kurių yra 
atsižymėjusių senuose laikuose.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ KRIAU
ČIŲ.

Užvakar trįs ginkluoti auto-

cob Kane, 539 E. 43-rd St. kriau Garfield Purk. — Naujai susttve- | REIKIA DARBININKŲ . REIKIA DARBININKŲ
’ _ .... * rusiis L. S. S. kuopos susirinkimas' -----------čių dirbtuvėlę ir nurimai paso- |vykg ketvcrge> « (|. pas d. F. Į 

*, 1256 So. Albany Avė. —• 
Laik. rašt. N. Vilimaitis.

vė patį Kane, kuris buvo vienas Stanionį, 
dirbtuvėlėje ir užmatęs plėši- _____~
kus, pradėjo šaukti pagelbos.

LIETUVIS VAIKAS PERDŪRĖ 
> KITĄ VAIKA.

Charles Juzetis (Juozaitis?), 
15 metų. 3227 Auburn Avė. tapo 
perdurtas peiliu į kaklą ir pa
vojingai sužeistas, susibarus 
prie 33 ir Morgan gatvių užva
kar su Jobu Zokis, irgi 15 metų. 
Sužeistasis pavežtas į ligonbu-

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMaT

MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ

pasislėpė. Dabar jo jieško po
licija.

Pranešimai
Rubsiuvių Unijos Lietuvių sky

riaus 269, mėnesinis susirinkimas 
ivvks pėtnvČioj, lapkričio 7 d., Uni
jos salėj, 1561 N. Robey St., pra
džia 7:30 vai. vakare, šiame susi
rinkime malonėsite visi priduoti sa
vo antrašus. Ig. Žilinskas, Nut. Rašt.

L. 1). L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, lapkričio 7 
d., 8 v., parko svet. Engine Room, 30 j t J » _ 1 A .1 IM K b )»») OI !)!<*•>
kurios priežasties perkelti JŠ^ nedėl- 
dienių i pėtnyčią. 
si nariai.

Halsted gat. Susirinkimai dėl nie-

Atsilankykite vi- 
Rašt. J. Beliaskas

Lietuvių Brighton l’ark Politiškas 
Pašelpinis I222_~— 
susirinkimą subatoj,

Kliubas laikys mėnesinį 
_ ___ ___ ‘ 3 lapkričio 8, 
7:30 vai. vak., P. Vingclevskio svet., 
1500 So. Tahnan Avė. Susirinkimai 
yra perkelti iš ketvergų į kas antrų 
šubatą kiekvieno mėn. Visi drau
gai susirinkite — yra svarbių rei
kalų.________ — J. Vikartas, rašt.

West Pullmano Draugijų Sąrišio 
delegatų susirinkimas įvyks pėtny
čioj, lapkričio 7 d., Lietuvių svet., 
12053 Halsted St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi delegatai malonėkite 
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
reikalų aptarimui.

Sekr. S. Tilvikas.

We«t Pullmano Draugijų Sąryšio 
vakaras jvyks lapkr. 9 d., todėl visi 
draugai, turintis paėmę platinimui 
Sąryšio tikietų malonėkite juos su
nešti pėtnyčioj, lapkr. 7 d. į Lietu
vių svet., 12053 Halsted St. Ten ko
mitetai juos priims. Visi tai pa
darykite. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, lapkr. 7 d., 8 v. v., 
J. Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Av. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti lai
ku. — Valdyba.

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
draugija laikys savo susirinkimą ket 
verge lapkr. 6 d., J. Mačiukevičiaus 
svetainėj, 1,036 E. 93rd St. Visi na
riai būtinai ateikite, bus renkami 
darbininkai ateinačiam baliui.

— Rašt. U. Kuosatiienė.

Town of Lake. — Susivienijimo 
Amerikt 
kinius jvj
8 vai. Vak., p. Juraškos svet., 4415 
So. \Vood gatvės Visi nariai ir pa
šaliečiai malonėkite atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Valdyba.

Pnjieškmi savo brolio Antano Bra
zdeikio, tūlą laiką dirbo mainose, 
du metai ir pusė tam atgal buvo at
važiavęs i Chicago, paskui vėl iš
važiavo. Jis pats, ar kas ži
notų apie ji ar jo mirti teiksitės 
duoti žinią jo seserims Katarmai 
ar Barborai, šitokiu adresu: Kata- 
rina Žilevičienė, 11748 So. Peoria 
St., West Pullman, III.

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

E. PaŠkauskienė, 
1448 Adams St., Gary, Ind.

PAJIEŠKAU savo draugo Jono Ka- 
veckio paeina iš Lietuvos iš Kauno 
gub., Telšių pav., Plungės valsčiaus, 
Luku ienų sod., pirma gyveno Gary, 
Ind.. Jam yra svarbus laiškas iš Lie
tuvos.

K. DEMARK,
115-58 W. Perrv Avė., Kensington, 

III.

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

746 Vinewood Avė., Detroit, Mich. 
M. G. š.

Pajieškau savo brolio Jono šakio, 
paeina iš Lietuvos iš Puziškės, Kau
no gub., Raseinių pav., koki 8 metai 
atgal gyveno Chicagdj, meldžiu at
sišaukti, ar kas kitas teiksis praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

Jurgis šakis,
R. F. 1) Box»146, ITerrin, III,

Pajieškau savo Susiedo Alekso ša- 
causkio iš Vizbarų sodos, Žvingių 
jkarap., (Tamošiuko', šacaluskio/ sū
nūs). Gyveno pirma 2740 Oxford st., 
Philadelphia, Pa. Malonėkit atsi
liepti greitu laiku, turiu svarbių rei
kalų iš tėvynės.

V. Grabauskis,
19 W. 2nd St., St. Charles, III.

RASTA-PAMESTA
Pereito spalio 30 d. pamečiau $267 

apie 7 vai. vakare ties 47 gatve ir 
Cottage G rovė avė Jeigu kas radot, 
sugrąžinkite man tuos pinigus, aš 
jums duosiu trečią jų dalį.

I'rank Rutkauskis, 
9034 Houston avė. So. Chicago, III.

_ JIEšKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario Brighton Par

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

Viens vaikinas pajieško ruimo 18 
apielinkčj, prašom atsišaukti į Nau
jienų ofisą, su pažymėjimu No. 22.

>" 1 « ■ 1 imi

JIEŠKO PARTNERIŲ
Reikalauju pusininko į Bučernę, 

arba visai parduosiu, biznis yra at
sakančiai išdirbtas ir lietuvių ap
gyventoje vietoje. Priežastis par
davimo, savininkas pageidauja išva-

os Lietuviu Kareiviu susirin-1 žinoti i Lietuvą, taigi nepraleiskit ge 
įvjks ketverge lapkričio 6 d., i ros progos.

Rytmetinėj žvaigždės P. P. Kliubo 
susirinkimas įvyks lapkričio 6 die
ną, 7:30 vai. vak., Lhiosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. kiekvienas na
rys turi atsilankyti, kadangi bus 
renkami kandidatai į valdybą atei
nantiems metams.

Rašt. J. Zakarauskas.

West Pullman. L. D. L. D. 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge lapkričio 6 d., Lietuvių svet., 
12053 So.

būti, nes

Halsted St. Pradžia 7:30 
Visi draugai malonėkite 

yra daug svarbių reikalų.
Valdyba.

4 kp. rengia svarbias pra-

MERGINŲ

ir

JAUNŲ MOTERŲ

nuo 16 iki 25 metų amžiaus

APSKRITAS QFISO DARBAS

PREKIŲ IR SIUNTIMO
SKYRIUOSE

Ofiso darbininkių

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

Pri t y rusi oms da rbi n i nk ėm s 
mokama pagal jų išsilavi
nimą.

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 Siuntimo Skyriuose

(i Staseviez
2901 Emerald Avė. Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
MOTORŲ

Merginų ir moterų prie 
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 už
sisakymų, skirstymas pa
kelių, pakavimas ir sveti
mas pakelinės krasos užsi-

50 MOTERŲ IR MERGINŲ
Gera mokestis pradžiai.
Puiki proga pakėlimui.

Mergmin

PAJIEŠKAU kriaučių prie kostu- 
mieriško darbo su pagyvenimu. Ga- 
Jte 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. Tel. 
Canal 3892.

ANTANAS STANEVICH 
655 W. 18th St., Chicago, III.

PARSIDUODA fordinis trokas 
1919 m.

Cbas. Shaltas,
708 W. 18 St.,

RAKANDAI

nir

Jaunu Moterų
LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 

GEBA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IB BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

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

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

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

MERGINŲ REIKALAUJA
PRIE DARBO MUSŲ LANGINIŲ 

UŽLAIDŲ SKYRIUJE.
ATSIŠAUKTI

1048 KINGSBURY ST.,
LAKESIDE SIIADE W0RKS

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

3542 OGDEN AVĖ.

BEIKALAUJA UNIJINIŲ SPECI
ALIŲ OPERATORIŲ PRIE MĖGSTI 
NIŲ PREKIŲ, TAIP PAT TŲ, KU
RIE DIRBA PRIE BEIZBOLINIŲ 
MARŠKINIŲ IR PIRŠTINIŲ .HER
KŲ. PUIKIOS VIETOS SU UŽTIK
RINTA ALGA.

STALL & DEAN 
855 ELSTON AVĖ.

MERGINŲ
14 IKI 16
METŲ AMŽIAUS 

UŽSISAKYMAMS DĖTI. 
GRAŽIOS APIELINKĖS 
$10 PRADŽIAI 
PUIKI PROGA 
PAKĖLIMUI

HOME PATTERN CO.

Reikalauja dviejų 
apskrito namų 
Schenley 1702, 
Pittsburgh, Pa.

tarnaičių prie 
darbo. Telefonas 

1067 Devon Road,

MERGINŲ — jaunesnių kaip 16 
metų saldainiams vynioti; valan
dos, 8 iki 4:30. Subatomis iki 12; ge
ra mokestis.

GURIAN CANDY COMPANY 
726 W. Jackson Blvd.

Reikalauja moterų indams 
ir virtuvėje pagelbėti.

Atsišaukti pas perdčtinj 
Morrison Hotel 
23 So. Clark St.

plauti

L. S. S. 4 kp. rengia svarbias pra
kalbas, įvyks nedėlioj, lapkričio 9, 
kaip 1:30 vai. dienos, Mildos svet., 
3124 So. Halsted St. kalbės Montvi- 
das ir Chicago Socialist redaktorius. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetai.

Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne
paprasta proga gauti pastovią,

Reikalauja moterų prityrusių sku
durų rinkėjų. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis.

M. Kaplan,
2014 FederaI St.

mas nereikalingas.
REIKIA DARBININKŲ

Gary, Toleston, Ind. — LSS. 209 
kp. rengia dideles prakalbas suba- 
toj, lapkričio 8 d., kaip 7 vai. va
karei Milašatiskio svetainėje, Grand 
ir 15 gatvės. Kalbės Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Visi vietos ir a- 
pielinkės lietuviai atsilankykite.

—• Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am I-mo 
Apskričio mišraus choro generoliš
ka repeticija jvyks nedėlioj, lapkri
čio 9 d., 12:30 vai. dieną, M. Melda- 
žio svet., 2212 W 23 PI, Visi prigulin
tis prie SLSDA. I apskr. mišrus cho
rai turi būti ant generalės repeti
cijom, nes reikia inokinties naujų 
dainų ateinančiam koncertui. Visi 
susirinkite Įnikti. —Org. J. Urbonas

Chicago* Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksniu dramq —”Ilc- 
darbe". Vakaras jvyks Rruorlžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną 
kad neužkenktute mums.

Chicagos L. V.

vakarų,

Choras

Tautiš-
“Litvo-

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
ko Kliubo statomo veikalo 
manai” repeticijos būna kiekvieną 
seredos vakarą, 7:30 vai. vak. Mark 
White Sųuare svet., Halsted ir 30 gat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

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

REIKALAUJA MOTERS IR MER
GINŲ PRIE DARBO PAS DEŠRE
LIŲ STALĄ.

1215 SO. HALSTED ST.

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

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

50 MERGINŲ, jaunesnių kaip 16 
tiictų; $<2 i suvaitę pradžiai ir lio- 
nusai; šviesi, švari dirbtuve, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pasto
vus darbas

IIUMP IIAIR PIN COMPANY 
1918 Prairie Avė., kamp. 20-tos

REIKALAUJA prityrusių moterų 
išmetamoms pepieroms skirstyti. Ge
ra vieta dirbti ir mokama gera mo
kestis.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St.

Sears Roebojiclk 
and Co.

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

Homan Avė. & Arthington

VYRŲ

St.

Reikalingas Linotypistas. 
Turi mokėt gerai savo dar
bą. Atsakomam darbinin
kui mokestis ne 
kaip $30 į savaitę. Kreiptis 
į Naujienas.

mažiaus

REIKALAUJA
VAIKŲ
VISOKIO AMŽIAUS

Mes turime puikitis vietas vai
kams vyresniems kaip 14 metų; ap
švietimas nėra būtinas šitoms vie
toms gauti; kadangi jus dirbsite po 
lenku formanu p. Kortaski. Lengvas 
dirbtuvės darbas smagiame saulinga 
ine fabrike, smagi temperatūra; orą 
pervalome oro valytuvu.

Jus dirbsite su vaikais artimais 
ii- tolesniais kaimynais.

Ateikite ir pasimatykite su mu
mis patįs.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago,

KRIAUčIAUS

BUSELMANŲ

NUOLATINIS DARBAS.

III.

II. M. MARKS & CO.
900 W. JACKSON BLVD.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti- 

iaus rakandai bus parduoti už hi- 
e kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 

ar atskirai. Vėliausio stiliaus sękly- 
činė eilė, valgomojo ir iniegatnojo 
cambario eilės, aksominiai kilimai, 
empa, gulima sofa paveikslai ir tt. 

visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu- 
)a sprendžiau fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re- 
cordais 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 $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

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 vkikarais ir šventadie
niais.

3044 So. Union Avė. ant 2 lubų

PA.JIEŠKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kepti 
baltą ir juodą duoną; geram darbi

ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
pn. 8651 Baltimore Avė. South Chi
cago, III. Tel. So. Chicago 1194

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

2822 Emerald Avė., 2ros lubos.

NAMAI-ŽEMĖ
REIKALAUJA molderių — vars- 

totinių ir spaustuvinių, atdara Lipa, 
arti Chicago.;. tokios darbo kliūties 
nėra. Puiki mokestis. Atsišaukti

Room 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
RENDORIŲ PRIE PASTOVAUS 

IR MALONAUS DARBO DIRBTU
VĖJE.

ATSIŠAUKTI
F. J. LEWLS MFG. CO., 

2500 S. ROBEY ST.

Reikalingas šioferis, gera alga ir 
pastovus (laibas atsakančiam žmo
gui.

Atsišaukite tuoja ua 1
Lietuvių Rakandų Krautuvę 

1930 So. Halsted St.

Reikalingas Janitoriaus imgelbi- 
ninkas. Kadir senyvas žmogus, su 
mokesčiu sutiksime. Atsišaukite. 
N. NViIliams (Vilimaitls), 3154 Doug- 
las Blvd., galima matytis visada.

REIKALAUJA TVIRTU VAIKŲ
16 IKI 18 METŲ

PRIE DARBO PLUNKSNŲ 
DIRBTUVĖJE
VAI^ANDOS 8 IKI 5, SUBATOMIS
IKI 12.
$15 PRADŽIAI
KLAUSK P. MENDRICKS.
KLAUSK P. HENDRICKS.

501 West Huron St.

VAIKŲ PASIUNTINIŲ.
REIKALAUJA PRIE OFISO DAR

BO DAILĖS GALERIJOJE! TURI 
ŽINOTI MIESTĄ; PUIKUS IR LEN 
GVAS DARBAS.

ATSIŠAUKTI
ROULLIER ART GALLERIES 

114 SO. MICHIGAN AVĖ
es*

PARDAVIMUI
PARSIDUODA valgomų dalykų 

krautvė (grocernė) maišytų tautų 
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.

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

JUSTINAS MEKŠRAS 
4945 Baring Avė., E. Chicago, Ind.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2 pagyvenimų mūrinis namas, apa
čioj Storas ir pagyvenimas viršui 5 
kambariai, pagyvenimas dailus, na
mas ant kampo; rendos neša $33 i 
mėnesj, parsiduoda už 25 šimtus ar 
ha rnainisiu ant didesnio namo ar 
loto nors ir ant automobilio; namas 
randasi geriausioj vietoj, prie pat šv. 
Jurgio bažnyčios ant Bridgeporto. 
Atsišaukit pas savininką

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

Parduodama du lotai 30 per^*f25 
pėdas, 7309-11 W. 62ra gatvė. Gry
nais nlnigais $450 už abu

Tel. Garfield 6241.
E. L. Grandall.

2907 W. Adams St.

Už $225.00 nupirksi permainomą 
fordlnj Roadster ir lengvą delivery 
vežimą. Gerame stovyje.

Ateik subatoj po pietų ir nedėlioj 
visą dieną.

W48 Harrison St. užpakalyj.
Tel. Garfield 6241.

FARMA 69 A K ERIŲ
Juoda žemė, pusė jau išarta, o ki

ta pusė po giria. Netoli miesto. 
Daug Javų, bulvių Ir Šieno yra. Vi
so* motinos; 10 galvijų, 2 arkliai, 3 
kiaulės; vištos, antjs. Parduosiu 
nigiai' mažu (mokėjimu, lengvomis 
išlygomis. 1327 Augusta St. Su- 
sivlenyjhno namuose.

KAS TURITE lotą Parkholm ir no- 
mainyti ant namo, atsišaukite 
adroau

F. J. SZEME1'
Wallaee St., Chicago.

Td. Boulevard 2683.

rite 
šiuo

3307

MOKYKLOS

PARDUODAMA grosernė ir bu- 
černė, geroj vietoj lietuvių apgyven- 
toj apielinkčje. Biznis senai išdirb
tas, ir geras. Priežastis pardavimo 
yra ta, kad einu j kitą bizni. At&i- 
šaukit 3200 Lowe Avo.

REIKALAUJA MERGINŲ
Mes turime puikias vietas mergai

tėms vyresnėms kaip 14 metų senu
mo; lengvas darbas dirbtuvėje, pui
kios darbo sąlygos ir smagi tempe- 
ratura visuomet; oras >>e-rvaloma vS- 
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 šitoms vietoms gauti.

Ateikite ir pasimatykite su mumis 
pačios.

MEYERCORD COMPANY 
5339 Lake St. Chicago, III.

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

LORD and BUSHNELL 2424 S. Laflin St.

PARSIDUODA PIRMOS
KLESOS BARZDASKUTYKIA;

TURI BŪT PARDUOTA .
GREITU LAIKU

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

.5

co.
PARSIDUODA garadžius ir auto

mobilių taisymo šapa.
B. F. TEFT,

3732 Wallaco St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Deaignlng
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turima didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius »kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplankyti b 
pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mls- 
rą — bile stailės arba dydilo, iš bl- 
le madų knygos.
MA8TEB DESIGNING BCHOOL

J. F. Kaaateka, PerSStlala 
190 N. STATE STREET. CHICAGO.

Kampas Laks St. ant 4 lubų

VYRŲ reikalauja - Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National I-ead Co.
900 West 18-th Street,

PARSIDUODA smulkių valgomų 
clniRtij sankrova ii- kepyklos Anlcn; 
padaroma gyvenimas ir sutaupoma 
pinigai Savininkas leis išmėginti 
bizn|. Klausk Naujienų ofiso Num, 
20.

REIKALAUJA darbininkų 
punduojamojo preso. 
SOUTrt SIDE PAPER STOCK 

5833 S. Throop St.

prie

CO.,

DIDELIS BARGENAS.
Jei tik nori tai yra proga palikti ■ 

turtingu; parduodu krautuvę vyriš
kų drapanų arti 35 ir Halsted, arba 
mainyti ant mūrinio namo geroj a-j 
nielinkėj Atsišauk pas J. J. Tamo
šiūną, 3505 So. California Avo

COLLEGES
«205 So. Halsted «t, 2407 W. Ma- 

diaon. 1850 N. Well« «t.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lenrvf išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiakš




