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True translation filed with the postinaster at Chicago, III. Nov. 10, 1919 is reąuired by the act of Oct. G, 1917

Lietuviai vėl sumušė kolčakiniusr

Trr*

Lietuviai atsiėmė iš 
rusų Biržus

Rumunijai gręsia revoliucija

Judenič niekur negauna pagelbos
True trauslatiou filed with the post- 
ii’nstvr at Chicago, III. Nov. 10, 1919 
as retpiircd by the act of Ori. 6. 1917
LIETUVIAI VĖL SUMUŠĖ BER- 

MONDTO KAREIVIUS.

Atsiėmė Biržus iš kolčakinių ir 
pastūmėjo juos kitose vietose.

COPENHAGEN, lapkr. 6. — 
šiandie gautas Kauno išleistas o- 
ficialis pranešimas sako:

“Lietuvai paėmė Biržus, Pas-

geibus iš Pabaltijos valstybių, 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos, 
vienatinė Judeničo viltis yra 
Finlandijoje. Greitas finų ofen- 
sivas prieš Petrogradą, dar galė
tų pataisyti padėtį, bet labai prie 
šhiraujančios žinios ateina apie 
Finlandijos pagelbą. Niekurie sa 
ko. kad Finlandija laukia tik 
gavimo kainos už intervenciją.

nergiškai ir desperatiškai. Sovie
tų kareiviai yra atgabenti iš Kol- 
čako, Denikino ir Pabaltijos 
frontų.

Finai atsisako gelbėti 
Judeničą.

HELSINFORS, lapkr. 4. — 
Finlandijos valdžia šiandie pra
nešė gen. Judeničiui, kad ji ne
gali kooi>enio4i su juo ištiuo- 
savimui Petrogrado. (Tai yra 

laivių ’prėši« buuuh,1wskelbė,iFil',iHI<Hj'w 1 tur
kiui ketvirtų diena jų naujo o- j vakarinės Rusijos valdžios a>t- 
fensivo, latviai laipsniškai apsu- ^šaukim;) pagelbos, siūlant pr<- 
pa pulk. Bermodt spėkas ir bom- 'pažinimą 
barduoja jo pasitraukimo lini
jas su pagelba talkininkų laivy
no. i

Vokiečių k ont r-a takos tapo 
a įmuštos, bet atkaklus mušis te
besitęsia. Rusų pulkai su jų ofi- 
cieriais pereina latvių pusėn.

Berniodt kareiviai traukiasi lin
kui' Schoteberg. Jo kareiviai 
taipgi liko atstumti atgal Kra
kių, Raseinių*- Linkartų lini-

Latviai irgi stumia rusus vokie- 
čius.

Finlandijos nepri
klausomybės).

Judenič neteko miesto.

True iranslftllon filed with the post- 11
inaster at Chicago, III, Nov. 10, 1919 ■ |A 11
us reųuired by the act of Oct. G, 1917 I U I III ^1 V 11 U

AUSTRIJA PASKELBSIANTI ■ UlUlIlUv llU 
AMNESTIJĄ. pia baigt 

streiką
V1ENNA, lapkr. 8. — Valdžia 

pasiūlė amnestijos aktą, kuris 
apima mažesnius civilius nusi
dėjimus, politinius prasikali i-] 
mus ir niekurius prasižengimus 
prieš karinę discipliną; tus ak
tas tečiaus neveiks dėl pehui-
gaudų ir maisto krovikų. Aklas TEISMAS LIEPIA ANGLIAKA- 
įeitų galėn lapkr. 12 d., šven
čiant metines sukaktuves susi
darymo Austrijos respublikos. Federalis teismas paliepė užbaig

ti streiką. Darbininkai nepa
siduos, bet ir toliau kovos.True translation tiled with the post- 

mastei* at Chicago, UI. Nov. 10, 1919 | 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917

Typhus siaučia Siberijoje.

SIAMS GRIšll I DARBĄ.

TOKIO, spalių 14. (koresp.).
Iš Omsko per Am. Raudoną

jį Kryžių pranešama, kad Libe
rija gręsia didžiausia istorijoje į ‘y111 . . . , .. XT.......... • 1 I liak:typho epidemija. Nuo sausio 1 
d. 120,(MM) Siberijos kareivių sir
go ta liga. Naujų susegimų bū
na po 1,(MM) į dieną.

True translntinn filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Nov. 10, 1919 
as re<|uirc<l by the i of Ori. G. 1917
PRIĖMĖ SUSILAIKYMUS PRIE 

TAIKOS SUTARTIES’

WASHINGTONAS, lap. 8.
Senatas šiandie priėmė susilai
kymą apsaugojimui šalies teisių 
pasitrauk Ii iš tautų lygos. Visi 
republikonai ir 6 demokratai 
balsavo už susilaikvma.

BUVĘ] BULGARIJOS OUGšTIE- 
JI VIRŠININKAI AREŠTUOTI.

Reikalaujama taipgi išdavimo 
buvusio caro ir premiero.

True translation filed with the pnst- 
;naster ai Chicago, III. Nov. 19, 19!9 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rumunijos sos
tas svyruoja

LONDONAS, lapkr. 8. — Iš 
Hclsingforso pranešama, kad 
šiaurvakarinės Rusijos valdžios 
narys gavo pranešimą, jog mie
stas Gdov pasidavė bolševi
kams. Jei tas tiesa, dar viena 
gen. Judeničo armijos komuni
kacijos linija tapo perkirsta.

Bolševikai vėl siu 
lo taiką

Siulo didelius nusileidimus 
timoms šalims.

LONDONAS, lapkr. 6. — Dar 
bininkų laikraštis Daily Herald 
šiandie išspausdino sąlygas, ku 
riomis sovietų valdžia Rusijoje 
sutiktų svarstyti tuliką su talki
ninkų valstybėbis.

sve-

IND1ANAPOLIS, Ind., lapkr. 
8. - Federalis teisėjas šiandie iš 
nešė nuosprendį, kad minkštųjų 

! anglių kasyklų angliakasiai tu
ri iki utarninko vidurnakčiui 

formaliai atšaukti 4(M),(MM) ang- 
____ ašių streiką.

Jis sako, kad streiku perženg
ta maisto ir kuro kontrolės ak
tas ir kad streikas netik yra ne- 
legalis, bet prie dabartinių ap
linkybių yra tiesioginiu maištu.

Angliakasiai tečiaus ketina ne 
pasiduoti teismo nuosprendžiui, 
bet ir toliau kovoti kol jų reika
lavimai nebus išpildyti.
Federacija šaukia svarbią kon

ferenciją.
WASHINGTONAS, lap. 9.— 

Prezidentas Samuel Gompersas 
skubiai sušaukė Amerikos Dar
bo Federacijos pildamosios ta
rybos konferenciją, kuri įvyks 
šiandie. Konferencija yra labai 
svarbi, kadangi ji svarstys apie 
Indianapolis teisėjo išduotą in- 
juctioną ir paliepimą iki utarnin 
ko vidurnakčio užbaigti anglia
kasių streiką. Ką ji nutars, tu
rės didelės svarbos, kadangi ji 
yra vyriausia valdžia Federaci
joje ir jos nutarimams turės pa
siduoti ir angliakasių) unija. Po
sėdis yra laikomas prie uždary-

SOFIA, lapkr. 9. — Bulgari
jos valdžia oficialiai patvirtino 
žinias apie lapkr. 4 naktį arešta
vimą žymesniųjų narių Rados- 
lavovo kabinete, kurie dar tebe
buvo Bulgarijoje.

Tarp areštuotųjų yra Ton-1 
čev, buvęs firimsų ministeris 
karės laiku ir gen. Radko Pet- 
rov. Belo daug sobranijos narių, 
prigulėjusių. Radusiavovo parti
jai ir generolai apkaltinti než
moniškumuose karėje irgi tapo 
suimti. Viso areštuota 2(M> žino-1 
nių.

Valdžia pradėjo tarybas apie 
išgavimą išdavimo buvusio caro 
Ferdinando, premiero Radosla- 
vov ir buvusio vyriausio Bulga
rijos armijų koman,duotojo gen. 
Jekov, kurie carui abdikavus pa
bėgo iš Bulgarijos.

DAUG ŽMONIŲ AREŠTUOTA
ITALIJOJE

RYMAS, lapkr. 7. — Socialis
tai suorganizavo streiko susirin
kimus Turine, paminėjimui su
kaktuvių Rusijos revoliucijos. 
Kavalerijos užpuolimai juos iš
vaikė. Keli šimtai žmonių tapo 
areštuota, jų tarpe Rabezzina, 
socialistų kandidatas ateinan
čiuose generaliuose rinkimuose.

Milano socialistai taipjau bau 
dė sukelti streiką, bet nepavyko.

60 SOCIALISTŲ AREŠTUOTA 
BERLINE.

LONDONAS, lapkr. 8. — 60 
Nepriklausomųjų Socialistų ir 
Komunistų vadovų Berline tapo 
areštuoti sąryšyj su bandymu 
švęsti dvimetines sukaktuves Ru 
sijos revoliucijos. Dar daugiau 
žmonių busią areštuota. Žymiau- 
seji vadovai esą pasislėpę.

RUMUNAI REIKALAUJA RES
PUBLIKOS.

Trnr transl»tion filed w»th the jMHd- 
inuster at Chicago, 111. Nov. 10, 1919 
as r«qulred by the act of Oct. 6,1817
Talkininkai Bulgarijai: priim
kit ar atmeskit taikos sutartį.

Karalienė jau pabėgo i.š Rumu
nijos.

konferencija neutralėje ša 
po susitarimui apie musių 
liaubą.

Blokada butų nuimta ir 
kiniukų valstybių piliečiai 
retų pilną laisvę važinėties
sais geležinkeliais ir naildoties 
uostais buvusios Rusijos impe? 

rijas, įskaitant parubežines

pa-

tu- 
vi-

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Ru
munijos sostas svyruoja ir mo
narchija greit turbut turės už-

Tikimasi, kad Federacija nu
tars remti angliakasius jų kovo
je, kadangi išklausimas teisėjo 
nuosprendžio gręstų netik ang
liakasiams, bet ir visiems orga
nizuotiems darbininkams, nes 
toda bile teisėjas pradėtų tokius 
paliepimus išdavinėti. Belo an
gliakasių unijos nariai vargiai

ANGLAI APLEIDŽIA SIBERI- 
JĄ.

VIADIVOSTOKAS, lap. 2.

važiavo šiandie namo laivu Mon 
teagle. Pasilieka Siberijoje tik 
gen. Knox, viršininkas anglų ka
rines misijos ir apie 50 jo ofi-

Tūkstančiai žmonių areš 
tuntą Įvairiuos miestuos
Visur areštuoja ir krato 

“raudonuosius”
DAUGELIS AREšTUOTOJŲ 

NUŽYMĖTI DEPORTAVIMUI.

Nevv Yorke areštuota virš 700 
žmonių, Chicagoje apie du 
šimtai. Norima 7 chicagiečius 
deportuoti, šimtai areštuoti 

kituose miestuose.

Valdžios agentai pradėjo kra
tas ir are'štuojs visose Su v. Val
stijose, nuo New Yorko iki San 
Francisco. Daugiausia tečiaus 
žmonių areštuota Ndw Yorke ir 
Chicagoje. Kratos ir areštai da
romi ne kokių nors kriminalistų, 
bet areštuojami “raudonieji”, 
kaip matyt iš žinių daugiausia 
rusai, komunistai ir socialistai, 
t.y. tie, kurie kovoja prieš val
džią.

Kratos prasidėjo pėtnyčioj ir 
dar tęsiasi ikišiol ir dar negreit 
jas ketinama sustabdyti. Šimtai 
žmonių tapo areštuota pėtnyčioj 
sekamuose miestuose:

Chieagos a pyga rdo j 
areštuota . 200

200 
. 30 
. 50 
.. 27 
.. 36

Philadelphia ..
Detroit ............
Ansonia, Conn.

St. Louis........................... 2
Jackson, Mich....................6
Waterbury, Conn............ 6
New Haven, Conn......... 3
New Brilain, Conn.........3
Harford, Conn................... 2
San Francisco ........ 2

Populiaris judėjimas už tą 
permainą taip išsiplėtojo, kad, 
kaip patirta iš augšto autorite
to, karalienė Marija buvo priver
stai dėl saugumo apleisti šalį.

Lvdinm savo dukters, prin
ceses Elzbietos, ji apsigyveno 
Florencijoj, kuomet kita duktė, 
pri neesą Marija, yra saugiai pa
sislėpusi Anglijos mokykloje.

PARYŽIUS, lapkr. 6. — Tal
kininkai atsakyadmi į Rulgari- 
jos taikos delegacijos reprezen
tacijas apie Bulgarijai įteiktą 

taikos sutartį, sako, kad Bulga
rijos žmonės negail ištrukti nuo valstybes ir Finlandiją ir lais- 
atsakomybės ir kadangi taikos 
konferencijos nuosprendžiai yra 
padaryti su deramu apgalvoji
mu, jie negali būti pakeisti.

vai pirkliauti šalyje ir už Jos

True tranKlation filed with the post- 
m:eter at Chicago, III. Nov. 10, 1919 
as reąuired by the art of Oct. 6.1817

Pasmerkė m irt i n už susineši- 
mus su bolševikais.

True translation filed with the pnst- 
irastcr at Chicago, III. Nov. 10, I919 
as required by the act of Oct. 6,1917
JUDENIČIUS NIEKUR NEGAU

NA PAGELBOS.

Neteko dar vieno miestelio.

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Ka
pitonas Jacąues Sadoul šiandie 
tapo vienbalsiai nuteistas ant 
mirties karinio teismo, kuris 
teisė jį už susinešimą su prie
šu. Kaltinimai yra paremti jo 
ryšiais su Rusijos bolševikais. 
Jo nebuvo teisme, kadangi 
tebėra Rusijoje.

NARVA, lapkr. 8 — Petrogra
das pasiliks bolševikų rankose 
ir šią žiemą, jei gen. Judenič 
šiaurvakarinės Rusijos armija 
negalės įeiti į miestą, o ji nega
lės įeiti, jei negaus didelės pagel- 
hos iŠ svetur

Nesant progai talkininkų in
tervencijos ir negaunant pa-

Paslėpė pačios lavoną.

LONDONAS, lapkr. 9. — Ka
da jo pati mirė. Dr. Arthur Go- 
och niekam nieko nesakė, bet 
gyveno su jos lavonu viename 
kambaryje. Dabar ir jis mirė ir 
tai išėjo aikštėn, Ji gi mirė apiė 
130 dienų atgal.

Išmokėtų caro skolas.
Sąlygos pateikia, kad sovietų 

yaldžlia ^dės siųstli astovus į 
visas talkininkų šalis, kad bus 
ištraukti visli talkininkų karei- 

iviai iš Rusijos ir sustabdyta taL 
jksininkų kaltinė pageilba bolše- 
.vikų priešininkams. Soveitų 
(valdžia taipgi prižada pripažin
ti visas užrubežines skolas bu
vusios Rusijos imperijos.

Talkininkai prašomi padaryti 
pasiulymią prieš lapkr. 15 d. So
vietų valdžia “trokšta turėti pu- 
siau-oficiales Amerikos ir An- 

jis tflijos valdžių gvarantijas, kad 
jos darys viską užtikrinimui 
Franci jos išpildymo paliaubos 
sąlygų”

Bolševikų laimėjimai.
LONDONAS, lapkr. 7. — Bol 

ševikų spėkos Rusijoje paėjo lai 
ke paskutinės savaitės vidutinis 
kai po 30 mylių palei, buvo 250 
iki 300 mylių ilgio frontus. Da
bar jie eina priekyn beveik kiek 
viename fronte.

mo baigti streiką nieko nelai
mėjus, nors streiko užbaigimą 
palieptų ir jų pačių unijos virši
ninkai.

NEPAISO TALKININKŲ REI
KALAVIMŲ.

PARYŽIUS, lapkr. 9. — Fran- 
cijos užrubežinių reikalų minis
terija paskelbė, kad vyriausio
ji taryba pasiuntė Rumunijos 
valdžiai griežtą reikaląvmą, kad 
ji tuojaus ištrauktų savo karei
vius iš Vengrijos.

Tuo pačiu laiku atėjo žinia iš 
Rumunijos, kad Bucharesto val
džia arti puolimo. *

Konferencija dabar jau ketvir
tą sykį pareikalavo iš Rumuni
jos ištraukti savo kareivius iš 
Vengrijos.

Išrado besparnį aeroplaną.

PARYŽIUS, lapkr. 8. —. Du 
franeuzų išradėjai išrado bes
parnį aeroplaną, kuris galės lei
stiem vertikaliai ir be judėjimo 
laikyties ore. Valdžia davė išra
dėjams $20,000 
bandyntfams.

DIDELIS GAISRAS.

CHICAGO. — Vakar skudurų 
sandėlyj Robin & Jameson, 1510 
Ncyvvberry St. kilo didelis gais
ras. Gaisras kilo ant 4 augšto ir 
ugniagesiams bandant ten dasi- 
gauti, ilužo lubos ir vienas ug- 
niagesis liko užmuštas, o 8 su
žeisti. Nuostolių gaisras pridarė 
už $30,(MM). Tyrinėjama jo prie
žastį.

Negalėdamas prisišaukti pagel
bos nusižudė.

GRAND RAPIDS, Much. — 
James Francisco, gyvenęs netoli 
Webena ežero, nusidegino vie
ną koją, kad pasišaukus pagel- 
bą paleido penkis šūvius, bet jo 
niekas neužgirdo. Nenorėdamas 
mirti badu tada pats nusišovė 
paskutine kulka.

Sudegė du vaikai.

PORT ARTHUR, Ont. — Už
sidegus ūkininko Otto Strey na- 

tolimesniems ’ mui, sudegė dvi mažos mergai- 
, tės. \

Kelios dešimt areštuotųjų ta
po išvežti į Ellis Island ir ten 
sutalpinti kol teismas nenus
pręs apie jų deportavimą. I ten 
atvežta kelios dešimt žmonių ir 
iš kitų miestų. Apie 150 areštuo
tųjų tapo paliousuoti.

250 areštuota Detroit.
Chicagoje kratų ir areštų su

batoje nebuvo, bet užtai jų buvo 
Bridgeport, Conn. ir Detroit, 
Mich. Pirmame mieste areštuo
ta 60 žmonių, o Detroite suim
ta 250, neskaitant 50 suimtų 
pėtnyčioje.

Visur paimta daug literatū
ros, kadangi areštai daugiausia 
buvo daromi namuose, kurie 
taipgi buvo iškratomi ir visa ras 
ta literatūra buvo paimta. Kitur 
kratos ir areštai buvo daromi 
net vidurnaktyje.

Visi areštai yra atkreipti prieš 
ateivius, kad išlikimus juose 
“maištingą dvasią”, nes jie su
kurstę streikus plieno darbinin
kų ir angliakasių ir esą kaili už 
dabar esančius nerimavimus vi
soje šalyje.

Plieno darbiom 
kų streikas

Už STREIKĄ ESĄ KALTI 
RADIKALAI.

Prie tų areštų jau nuo senai 
Imivo rengiamasi ir jau iškaliu 
buvo išduoti emigraejos valdi- 
ninku 36 warrantai, kad suėmu? 
nužymėtuosius žmones ir pas-I 
kui pareikalavus jų deportavi 
mo. Areštai padaryta daugiau 
šia švenčiant dviejų metų sukal
tu ves bolševikų valdymo Rusi j- 
joje ir daugiausia areštuota tos 
valdžios šalininkai. Visus areš 

tus darė federales valdžios agen
tui.

Taip sako senato komisija. Kal
tina ir Gary.

jų 7 rusai tapo nužymėti depor 
tavimui. Tarp jų yra Rusų Dar 
bininkų Sąjungos sekretorius E 
Vasilevski. Kiti yra tos pačio? 
sąjungos nariais. Stoklitskis ne
buvo areštuotas, nes tą dieną ji? 
kalbėjo St. Louis, bet valdinio 
kai pasakė, kad su Stoklitskiu jie 
apsidirbsią vėliau. Ką su kitai? 
areštuotaisiais padaryta, nėra 

aišku, gal paleido perklausinė 
jus.

Dar 500 areštuota New Yorke.
Subatoje valdžia padarė antrą 

eilę areštų ir kratų New Yorke 
73 vietos Brooklyne ir Manha
ttan buvo užpultos. Penki šim
tai žmonių tapo areštuota.

Thrpe areštuotųjų yra Jim 
Larkin, airių darbininkų vado 
vas, vadovavęs dideliu streiku 
Anglijoje 1914 m. Subatos areš 
tuose daugiausia suimti komu
nistų partijos nariai. Daryte 
kratos ir laikraščiuose ir dauf 
literatūros suimta. Šitose kra 
tose dalyvavo ir policija Su val
stijos konŠtabeliais«

WASHINGTONAS, lap. 8. — 
Senato komisija, kuri tyrinėjo 
plieno darbininkų streiką, paga
lios išdavė savo nųjortą. Ji kal
tina už streiką visus, bet labau- 
sia radikalus, kurie buk sukurs
tę UarBiniiikus prie streiko ir 
\merikos Darbo Federaciją, ku

ri sumaniusi darbininkus suor
ganizuoti.

Mesdama didesnę kaltę ant 
•adikalų ir Federacijos, komi
sija visgi turėjo pripažinti, kad 
larbininkai ne be priežasties su
streikavo, kadangi darbo valan
dos yra labai ilgos ir kad plie
no trusto galva Gary atsisakė 
tarties su darbininkais.

Budą išvengimui streikų ta 
senato komisija mato įstei
kime arbitracijos tarybos, pana
gios į tą, kokia buvo karės algų 
♦aryba. Todėl ji prašo kongre
so tokią tarybą sutverti, betgi 
nerekomenduoja priverstinos 
irbitracijos. Taipjau rekomen- 
hiojama priimti amerikoniza- 
vimo įstatymus, sulig kuriais a- 
‘eiviai butų šviečiami, kad val- 
Ižia teiktų pagelbą norintiems 

’sigyti namus, kad natūralizaci
jos įstatymai butų taip papildy- 
li, jog butų galima deportuoti 
’vetimšalius, kurie bėgyje pen
kių metų neišmoktų anglų kal
bos ir kad butų priimti kuosmai* 
kiausi įstatymai prieš visus, ku* 
rie kėsintųsi sunaikinti Amen, 

^kos valdžią.
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Chicagoje — ucr nešiotojus: 
Viena kopija ..................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................ *

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

* 
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fili » T
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lių 24 ir 25 d. Čia įvyko Ameri- I 
kos ir Anglijos radikalų kon- 
ferenclja, kur buvo svarstoma 
“Anglų-Amerikonų laisvės tra
dicija*. Ypač daug laiko pašvęsta 
apibudinimui žodžio ir spaudos 
laisvės ir laisvės gyventi ten, 
kur kam patinka. Diduma kal
bėtojų reikalavo ūmios amnes
tijos visiems politiniams prasi
kaltėliams. Bet labiausiai suju
dino susirinkimų Anglijos impe
rialistinis atsinešimas link Indi
jos ir Airijos.

Indijos ir Airijos delegatai sla 
čiok kreipės į Anglijos delegatus 
reikalaudami, kad jie išsireikš
tų tame klausime. Anglijos de
legatai pareiškė, kad jie pilnai 
pritariu Indijos ir Airijos žmo
nių troškiniams, bet kol kas jie 
esu mažumoj ir todėl negali nie-1 
ko nuveikti..

Iš konkrečių nutarimų pažy
mėtinos yra sekamas. Nutarta 
įkurti kaip New Yorke, taip ir 
Londone speciali biurai, kur ra- j 
dikalai-keliauninkai galės gautiI 
reikiamų informacijų apie ša
lies judėjimą. Biurai leis tam 
tikrus biuletinus, kur bus pa
duodama svarbiausios žinios. 
Biurų kurimu rūpinsis specia- 
lis komitetas.

New Yorkas. — (Audėjų Uni
ja stiprėja). Lapkričio 1 d. prie 
Generalės audėjų unijos prisi
dėjo neprigulminga audėjų li
nija, kuri turėjo 6,000 narių.

aemiuLj!!JĮĮ!U ■ JU1I L

Ir Štai referėjiduKpas kaip 
tik bus paskutinis kvotimas: 
mes aiškioj matysima, kiek 
bus balsų ui rezoliucijų (pri
sidėjimo prie Komunistų Par
tijos “N.” Red.) ir kiek biis 
prieš; mes aiškiai patirsime, 
kaip didelė jų (socialistų. 
“N.” Red.) ta sąjunga ir kiek 
narių eina su jais, o kiek su 
mumis. Kad tą parodžius, 
visos kuopos privalo dėti did
žiausias pastangas, kad su
šaukus į susirinkimus visus 
pilnai užsimokėjusius narius, 
ir kad viii dalyvautų balsavi
me.
Taigi iš šitų išvadžiojimų išei

na, kad "komunistų“ bosai stai
gu sumanė padaryti tą refe
rendumą dėl “kvotimo“.

Pereitą subatą “Naujienose“ 
jau buvo išaiškinta, j<ogei tas 
komunistų “referendumas“ ne
turi jokios vertės LSS-ai. Žmo
nės, prisidėjilsieji prie komuni- 

_ j sh> partijos (reiškia, apleidusie- 
’g5 ji LSS.), turi ne daugiau teisės 

daryti “referendumus“ Lietuvių 
Socialistų Sąjungos reikaluose, 
kaip šv. Juozapo “susaidės“ na
riai arba vyčiai.

Bet iš “Laisvės“ numerio 6 
dieną lapkričio patiriame, kad 
tas “referendumas“ yra daro
mas visai kitokiu tikslu.

■ t , • | 11 « r

Tame numeryje J. Šukys, A. 
Jurevičius it J. šaltis praneša, 
kad ant LSS. Namo Fondo esąs 
uždėtai; areštas. Areštą uždėję 
New Yorko advokatai, Hillųuit 
ir Levine; ir bankas, kuriame y- 
ra padėti LSS. namo pinigai, 
dabar atsisako išmokėti juos 
“komunistams,’* kadangi komu
nistai nori pavartoti juos “ne 
tiems tikslams, kokiems yra su
rinkti”. Taigi, kad išgavus tuos 
pinigus, tai ‘*komunistų” bosai, 
dabar ir sumanė pasielgti “pa
gal LSS. konstituciją 
ryti “referendumą.“ 
trįs asmens rašo:

Draugai skolintojai! Jūsų 
pinigai, paskolinti Namo Ben
drovei, nepražus. Jie tik lai
kinai sustabdyti, kol paleistas 
referendumas pereis.

Tai ve kpme šuo pakastas! 
“Laisvė” skelbė, kad tas refe
rendumas esąs sugalvotas dcl 
“kvotimo”, o čia, pasirodo, 
dėl apgavimo teismo, idant “ko
munistai” galėtų išgauti sudė
tus LSS. namui pinigus!

Iš to bunibugo, žinoma, nieko 
neišeis. Advokatai, kurie sulai
kė LSS. namo pinigus nuo ne
teisingo išeikvojimo, mokės pa
rodyt, kokią vertę turi tas “refe- 
endumas”. Be to, juk Hillųuit 

pagamino LSS. Namo Bendro
vės įstatus, ir jam nereikės klaus 
'i “komunistų” patarimo kaip 
tinkamai juos pavartojus.

Bet čia galima pasigėrėt “kp- 
munistų“ organo “sąžiningu
mu”. Jisai rašė, pasakojo, kad 
“komunistai” sumanė daryt “re
ferendumą*, idant sąjungiečiai 
turėtų progos išreikšti savo nuo
monę apie Prooklyno suvažiavi
mo nutarimus, žinodamas gerai, 
kad tai netiesa. Ne organizaci
jos narių teisės parupo “ko- 
munistanis”, o tiktai pinigai, su
rinkti jsocialistiškai įstaigai. Ir 
“Laistė”, žinodama tatai, per ti
kis melavo žmonėms, mėginda
ma apgauti juos!

Apie Šukį, Jurevičių ii* šaltį, 
kuriį' vadina “išmatomis” soci
alistus, palikusius ištikimais sa
vo partijai ir Sąjungai, reikia 
pasakyti tas pats. Jie stengiasi 
ĮlČnlbet žmonėms, kad Namo pi
nigai priklausą “komunistams”, 
nors jie puikiai žino, kad tie pi
nigai buvo ir renkami ir duo
dami tiktai Lietuvių Socialistų 
Sąjungai, kaipo Socialistų Par
tijos daliai, o ne kam kitam. Tą 
rodo ir įstatai, kuire buvo pada
ryti Socialistų Namo fdndui. 
Pavesti dabar Inos pinigus į vi
sai priešingos partijos rankas, 
tai butų apgavystė. Vienok tie 
nepraustaburniai mėgina sulošti 
žmonių akyse nuskriaustos ne
kaltybes rolę ir neikina socialis
tus, kurie gina savo teises nuo 
jų pasikėsinimo! ; '

Reikia prilipinti jiems, kad jei
gu jie bandyj 
fcrenduniais
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Apžvalga
KLERIKALŲ MELAS.

“Darbininkas“ lapkričio 4 die
ną paskelbė kokio tai krikščio- 
nio-demokrato laišką iš Lietu
vos, nepaduodamas jo vardo. 
Tame laiške tarp kitko sako
ma :

Politnės naujienos: iš Galva 
nausko kabineto maža turime 
vilties. Kr-demokratai ne
įeina. Daugelis ir Čarneckis 
iš partijos išstojo... Mus kal
tina “demagogijoje“ ir vieny
bėje su social-demokratais, 
bet tai insinuacija. Sočia 1-dc- 
mokratai stovi už susivieniji
mą su lenkais, kas yra griež- 

*■ tai priešinga kr.-demokratų
nusistatymui.v 1

Jeigu Lietuvos krikščionįs- 
demokratai susideda iš tokių 
žmonių, kaip šito laiško auto
rius, tai jie yra aršesni, negu 
demagogai. Nes tas žmogus be 
gėdiškiausiu budu meluoja, pa
sakodamas, buk socialdemokra
tai norį susivienijimo su lenkais. 
Faktas v ra, kad Lietuvos social
demokratai griežčiau priešinasi 
lenkiškai unijai negu kokia kita 
partijr, nes jie mato joje dvari
ninkų ir kitokių išnaudotojų jun 
gą Lietuvos dSrbo žmonėms.

Apie socialdemokratų pozici
jų tame klausime skaitykite 
š ame puslapyje straipsnį “Kam 
įeikalinga Lietuvos unija su len
kais?“ perspausdinta iš “Social
demokrato.“

KODĖL JIE ATVIRTO PRIE 
“DEMOKRATIJOS?”

Lapkričio 5 dieną “komunis
tę/* organas pranešė, kad “ko
munistų“ bosai staigu atrado, 
jogei Brooklyno suvažiavimas 
neturėjo galios panaikinti LSS., 
ir kad lodei jie nutarė perleisti 
per referendumą to suvažiavi
mo nutarimus, šitą bosų žing
snį jisai pavadino “labai protin
gu” ir patarė savo pritarėjams 
uoliausiai išpildyti jų paliepimą; 
patarė net pavartoti kuopose 
“savo rųšies diktatūrą:”

išrašinėti visiems pakvieti
mus, ir pasakyti, kuris narys 
nepribus į susirinkimą ir ne
praneš priežasčių nepribuvi- 
mo, tas skaitysis išbrauktu iš

O kam reikėjo tokios “diktatu 
ros?“ Pasak “komunistų’* °r- 
gano, kad ‘‘komunistai“ parody
tą savo spėką “sociaibliržu- 
jams.” Ir visas referendumas 0- 
sąs sumanytas tiktai tuo tikslu, 
kad ir “komunistų” ir “sočia |i- 
buržujų” draugai turėtų progos 
parodyti, kiek yra vienų ir ant
rų organizacijoje.

Girdi:

ir pada- 
Minėtieji

mupjstų j Namo Ęepdrovfe 
stoyųs pasiglemžti socialistams
muųistų į

^ikjapsančiųa pinigus, tai jta 
gali susilaukti dar didesnių ne
malonumų. šalies įstatymai tru
putį kitaip žiuri į apgavystę nL 
niglškuos reikaluos, negu į opo
nento minčių kraipymą polemi
koje. Jeigu “komunistai” gali 
be bausmės užsiimti socialistų, 
dergimu, tai tas nereiškia, kad 
jiems yru viskas leista.

fcodel yi«nai» keliais juodu eina 
afeitiu ir vienodais budais giną 
savo reikalus, savo likimą. Gi 
gintis nuo pražūties tėra vienas 
būdas: neduoti susidaryti de
mokratinei Lietuvai ir sujungti 
ją su Lenkija.

Lenkija tokia, kaip šiandien 
ji yra susidariusi, dar pilnai at-

Kam reikalinga Lietuvos 
unija su lenkais.?

Nekalbant apie smulkiuosius 
bajorėlius ir sulenkėjusius mies 
telėnus, da yra Lietuvoje nema
ža lenkiškai kalbančių darbi
ninkų, kurie laukia lenkų atei
nant, girdi, išganys, nuo gyveni
mo vargų. Kaip ir kuo išganys, 
apie tai negalvojama.

Tiesa, lenkai pirkliai, intįi- 
gentai ir dvarininkų dauguma 
maŽ ir nebelaukia, bet rodo di
džiausio veiklumo, kartais sle
piamo, kartais keliamo viešon 
aikštėn. Nenuostabu. Šie buržu
azijos sluogsniai padėjo savo lai 
ku lenkiškojo patriotizmo kiau
šinį Lietuvoje, savo laiku rupi- 
stingai jį perino ir dabar skaito, 
kad jau bus atėjęs laikas kiauši
nį skeldinti, kad iš jo išsiristų 
naujas paukštelis — Lietuvos su 
Lenkija unija, susivienymas.

Iš kurios gyslės muša tas ne
paprastas lenkiškosios buržua
zijos ir dvarininkų “patriotiz
mas“ bei veiklumas? Mums, Lie 
tuvos darbininkams, svarbu su
prasti turtingųjų klasių pobūd
žiai, nes, kaip žinome, dvasinin
kai ir lenkų inteligentija ne tiek 
patys kovon puota, kiek kursto 
pulti jų pagautas minias, kur
sto tuos pačius darbininkus.

Istorinio materializmo moks
las, kuriuo remiasi ir socializ
mo pamatiniai dėsniai, tvirtina,

prakilniausių žmogaus jausmų 
šaknys auga iš žmogaus pilvo,

kartą dėl Lietuvos lenkiškosios 
buržuazijos jis neklysta.

Lietuvos dvarininkai gerai su 
pranta, kad susidarius demokra
tinei Lietuvos respublikai, jų 
dvarams, o |u° pačiu ir jų vieš
patavimui musų gyvenime ateis 
galas. Ir ištiktųjų. šiaip ar taip 
žiūrėsime į atskiras musų vi
suomenės klases ir jų siekimus, 
jų tarpe neatsiras nė vienos, ku 
ri bent šiandien drįstų užstoti 
dvarininkų reikalus. Net papra 
štai turtingiesiems pajauki dva- 
siškija, net storakakliai ūkinin
kai ir besikurią lietuviai dvari
ninkai, kurie kitokiomis sąly
gomis visi susiburtų vienon soli 
darion parlijon, ir tie šiandien 
vienan baisau šaukia: galas dva
rams! Šaukia tikėdamiesi, kad 
jeigu Lietuvos demokratija pa
duos lenkams dvarininkams pir 
miltiniems gerti karčią žemės 
reformos taurę, juo mažiau 
teks jos gerti pačiai priaugančiai 
lietuvių buržuazijai.

Todėl suprantama, delko len
kai dvarininkai kiekvieną da-

ji butų p. Dovydaičio “gyvojo 
rožančiaus” kabinetas, ar dabar
tinis p. Sleževičiaus kabinetas, 
kiekvienų jų lygiai vadina bol- 
ševikiškiausia. Kiekviena tų vy
riausybių, jcad ir atžagareiviš- 

i ji butų, bežemių

lenkų buržuazijai tikrą motiną. 
Kas čia, kad priešaky legionų 
stovi “socialistas“ p. Pilsudskis. 
Musų dvarininkai žino, kad rau
sva p. Pilsudskio skranda senai 
nupluko nuo patriotinės saulės 
spindulių ir darosi aiškiai gelto
na. P. Pilsudskis pats yra Lie
tuvos dvarininkas ir tol gražu 
nėra parovęs Šaknų, kurios jį 
riša su bendru dvarininkų klaA 
sės kelmu. Juk Vilniuje ir vi
soj lenkų užimtoj Lietuvoj, 
nors ją užėmė Pilsudskio legio
nai ir jo paties buvo paskelbtas 
neva demokratinio turinio atsi- 
šaukiiAas į gyventojus, jau ant 
rytojaus visas vedamas vietas 
nutūpė tie patys Lietuvos dva
rininkai ir lenkų buržuazija. 
Dvarininkai, o ne Pilsudskis su
darė visą valdžią Lietuvoje, sa
vais žmonėmis apsodino visas, 
bent kiek svarbesnius vietas ir 
dirba dabar savo darbą: išvaikė 
darbininkų komitetus dvaruose, 
sušaudė ar susodino į kalėjimus 
veiklesnius darbininkus ir jį rei 
kalų gynėjus, naudoja maistą, 
kitokius produktus ir pinigus ne 
bieduomenei šelpti, bet dalinti 
tiems, kurių tikisi sau sėbrų su
silaukti. Vadinasi socialistas 
Pilsudskis ir nebaisus, įr nepa
vojingas.

Be Pilsudskio Lenkija da turi 
Halerių ir Mųsnickių, turi stip
rių turtingųjų |cjasių organiza
cijų, gurios šiandien yru Lenki
jos šeimininkais. _Kas čia, kad 
Seimas yra nutaręs žeinčy refor
mą ir didesniųjų dvarų padali
nimą. Nutartinimą. Nutarti — dar nepadary
ti ir dabartine Lenkų vyriausy
bė visai nesiskubina tos refor
mos gyveniman vykdinti. Vadi
nasi, Lenkijoj ar jos globiamo j 
Lietuvoje dvarininkams dar bu
tų galima gyventi. Ir ypač Liet 
tuvoje. prijungti Lietuvą prie 

'Len|<ijos butų reikalinga ne tik 
musų, bet ir lenkų dvarinin
kams ir kapitalistams. Lietuva 
reikalinga lenkų flabrikahtams 
ir pirkliams, kad turėtų kur 
parcįavineti sayo prekes ir gau
jų kelio jūron išeiti. Ji reika
linga lenkų dvarininkams, nes 
Lietuvoje plačiau žemes, dau
giau miškų, butų vietos, kur 
Lenkijos bežemius kolonizuoti 
ir tuo pavaduoti nuo padalini
mo savi dvarai. Susitvirtinti 
Lietuvoje Įenkų gaivalui butų 
reikalingos senos, vietinės šak
nys ir, vadinasi, vielinis len
kiškas gaivalas musų krašte bu 
Įų remiamas, tvirtinamas, glo
bojamas.

štai delko Lietuvos junkeriai 
ir lenkų buržuazija gabena lei> 
kų legionams iš Lietuvos duo
ną, arklius, baltinius pinigus, 
patys stoja legionuosna, šnipi- _ « • • • * » La . ’ •

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

.W. ----------------

True tiar.slatioii filcd wilh the post- 
master at Chicago, III. Nov. 10, J919 
as reciuired py the aėt of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Londonas. — (Darbininkų 

padėtis). Šiuo laiku darbininkų 
padėtis yra labai intensyve. Kai
po geležinkeliečių sftreiko pa
sekmė, keturioliko streikininkų 
atstovų, dalyvavusių streiko de
rybose, dabar vyksta tarties su 
Profesinių Sąjungų kongreso 
Parlamentarių Komitetu. Yra 

žinių, kląd komitetas sutinkąs 
šaukti specialį kongresą aptari
mui algų klausimo. Išrinkta pa- 
gelbinis komitetas, kuris persta
tys kongresui dabarties padėtį.

Šiuo momentu darbininkus y- 
pač užima kasyklų nacionali
zavimo klausimas. Nuo išrišimo 
to klausimo pareis šalies indus
trinė kontrolė. Profesinių Są
jungų ir Angliakasių Federaci
jos deputacija spalių 9 d. tarė
si su premjeru Lloyd George. 
Premjeras griežtai atsisakė pri
imti didumos Anglių komisijos 
pasiūlymą. Jis simpatizuojąs 
taip vadinamam Duckhamo ra
portui, kuris rekomenduoju 
jungtinę kontrolę. Tečiaus pre
mjeras pareiškė, kad jis visuo
met esąs pesirengęs skaityties 
su didumos norais, o tuos norus 
žmonės išreiškš ateinančiuose 
rinkimuose.

Deputacija nurodė, kad val
džia neturinti mažiausios prie
žasties atmesti komisijos pasiū
lymą; pasiūlymą tos komisijos, 
kurią valdžia pati paskyrė. Maža 
to, deputacija pareiškė, kad ka- 
syklų nacionalizavimo reikalau 
ja ne vien tik angliakasiai, bet ir 
visos profesines sąjungos. Glas- 
govo kongrese nutarta šaukti 
specialis profesinių sąjungų kon 
gresas, kuriame bus svarstoma 
budai privertimui valdžios pri
imti didumos anglių komisijos 
pasulymą. Tečiaus kol kongre
sas siu: i rinks, deputacija dar 
kartą tarsis su premjeru kasyk
lų, RiLuijos ir konskripcijos klau 
simais.

Nacionalizacijos kampanija
* r.

Spaliu 11 d., Alberto svetai-

tarta pradėti kampaniją, kad tuo 
Hudu prispirus valdžių nacona- 
lizuoti kasyklas. Frank Hudges, 
angliakasių federacijos sekre

torius, taip nuosakiai gvildeno 
nacionalizacijos klausimų, kad 
klausytojai pritarė jo planams. 
Tikimasi, jog kampanija bus

rios padarė didelio įspūdžio 
klausytojuose. Jis nurodė, kad 
Anglijoj anglių tonas pardavi
nėjama po $12, tuo tarpti darbi
ninkas rizikuodamas savo gyvas 
t į, iškasa tų tonų už 60 centų. 
Tuo budu kasyklų savininkai 
turi neapsakomų pelnu.

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

NE VISIEMS TAS PATS 
PATINKA.

skonio 
kiek- 
skonį

Sauterne; francuzų rašytojas 
Balzac vynų iš Vaubray; Vo
kiečių poetas Goethe — Reinu 
vynų Johannisberger; anglų 
poetas Byrori — portugalų vynų 
Porwcinų; Karolius V.—vynų 
Alicante; Franciškus I — ispanų 
Xeres vynų; Henrikas IV — Sa- 
resnes vynų; Sūresnes buvo tais 
laikais aristokratiškas vynas, jį 
gerdavo visi tų laikų aristųkra- 
tai, bet daugelis jų neniekino ir 
nepylė pro gerklę ir kitokių vy
no šortų. Sūresnes vynas tais 
laikais buvo vienas iš brangiau
siųjų, su juo konkuruot tegalė
jo vien Argenteuil vynas.

Patarlė sako, kad dėl 
negalima ginčyties, nes 
vienas žmogus turi savo 
ir tame su kitais gali visai ne
sutikti. Vieni žmonės mėgsta 
kartumynus, kiti saldumynus; 
ypač moters ir vaikai mėgsta 
saldumynus, o suaugę vyrai, y- 
pač mėgstantįs svaigalus, visai 
salduhifynų nenor. Paimkime 
vyną, o pamatysime, kad bent 
iš garsių vyrų ne visi tuos pa
čius vynų sortus mėgo. Kas yra 
tarp pagarsėjusių, tas pats yra 
ir tarp paprastų žmonių: ir tarp 
tų ne visi tuos pačius vynų šor
tus mėgs, ne visiems tie patįs 
patiks. Prūsų karalius Fridri
kas Didysis mėgo vengrišką To- 
kay vyną; Napoleonas I — 
Cliambertin vyną, bet jis gėrė 
mažai; Rusijos caras Petras Di
dysis —■ Madeirą, skoniu pana
šų į Kaukazo Kachetijos vyną; 
kardinolas Ricbelieu — vyną iš 
Romance; maršalas Richelieu 
—vyną Medoc; garsus teplio
rius Rubens — Maršalą; Jean 
Bart — vyną iš Beciinc; rašyto
jas Rabelais — seną Chablis; 
Saxij maršalas — Champagne 
vyną,4 Anglijos puritanų va
das Croniwell — Malvasios vy
ną; Napoleono užsienių minis- 
teris
Margaux vyną; vokiečių moks
lininkas gamtininkas Aleksand
ras Huniboldt —- franeuzų vyną * ♦• •

Chateau

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminallikuoae 
taip ir civlliikuote teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopiera»t
Namų Ofisas:

>323 «. Halsted 81
Ailt trečių luoų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:
127 N. Dearborn II. 

1111-11 Unity BUg.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTfip 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgo 
25 E. Washington 8t. 
Marškai! Field Arinei 

18th fl. Ruimas 1827 
PhOne Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Weatem Ava. 
Valandos: 6 iki 8 Vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonai W<Mt <126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Telephone Lawndal« Ml.
DR. W0EHLCK 

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. J

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, ir 11,000.

Krause V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

1341 Mikvaukee Avė.,
Bankas atdaras sukatomis iki 8 va).

Arti Pauliiia gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

A

kursto ' jų suvadžiotas minias 
kilti prieš demokratinę. Lietu
vos respubliką už uniją su Len
kija! štai delko šliaužia Lie
tuvon ir patys lenkų legionai, 
mėgindami nejučiomis užgrieb
ti Lietuvą ir suvesti ją su Len
kais unijon!

Ką reiškia ta “unija“ Lietuvos 
darbininkams, bežemiams x ir 
mažažemiams? Reiškia dvaro 
ir dvarininkų sutvirtejinią Lie
tuvoje, reiškia jų viešpatavimą 
pas mus, reiškia naują jungą 
darbo žmonėms vieton laisves ir

• ' 0 * I I

demokratines tvarkos. Seinų 
apskrities dvarų darbininkai tei 
singai Suprato padėjimą ir, len-z 
kams einant musų krašlan, 
stvėrės kuo kas galėdamas gin
tis nuo naujų okupantų, dvari
ninkų sėbrų.

Melas suprasti, kol dar nevė
lu, visos Lietuvos darbininkams 
ir stverties ginklo ginti Lietu
vos žemę nuo savųjų ir svetimų
jų grobuonių, nes ji yra ir turi 
bu t musų, darbo žmonių žeme.

(Socialdemokratas)

kiausia ji butų, bežemių 
ir mažažemių minios spiriama 
turi išrišti žemės klausimą, turi 
atimti dvarininkams dvarus, va
dinasi, |uri būt ponams priešin
ga.

Nieko gera nesitiki iš jjepri- 
klausoinosios Lietuvos ir lenkų 
inteligentija. Tie visi lenliaį 
advokatai, gydytojai, inžinieriai, 
bankų valdininkai, agronomai, 
mokytoja;, jaip-pal supranta, 
kad i?.e jie varys musų dirvoj 
pirmąją vagą ir no jie šeš krikš
tasuolių pietų valgyti: prie ge- 
rausio darbo ir geriausio valgio 
juos pavaduos lietuviai intėTi-* 
gontai. Be to daugelis tų inteli
gentų palys turi dvarų ir dvare 
lių, ar bent dvare jie yra gimę, 
dvare yra mitę. Suprantama,

, kodėl gražios vienybės jausmas Skaitykite ir Platinkite
44 nt A n i i v Ai 'a cj U

liumbugiškais “re-, _ . -
ir “rinkimais’ lęo- riša tarp savęs tuodu shiogsnlu, 1

ITALIJA.

Bologna. — (Priimta maksi
malistų programa). Italijos So
cialistų Partijos Nacįonallamc 
kongrese, kuriame dalydavo 
1,200 delegatų, liko priimki 
dviem trečdaliais visų balsų 
maksimalistų programas. Mak
simalistų judėjimą iššaukė Serr- 
ali, laikraščio “Avanti” redak
torius. Jis visą laiką stojo už 
tai, kad reikalingą gyvendinti 
proletariato diktatūrą. Esą pa
saulis gyvena universalės revo
liucijos periodą. Parlamentari
nes priemones bus vartojama 
lik propagandos skleidimui.

Nors dešinieji ir kraštutiniai 
kairieji, kurie nepripažįsta par
lamentarines ^ovos visai, ir at
kakliai kovojo kongrese, te 
čia us pa r| i jos skilimo neįvyko.

Lazzari Ino klausimu kalbėjo 
Rynie ir pabrėžė, kad nors par
lamentas ir nėra tinkama diiva 
socialistų veikimui, vienok jis 
gali atnešti šiek-tiek ir naudos. 
Todėl Socialistų Partija ir nuta
rė dalyvauti ateinančiuose rin- 
kiniuose j parlamentą.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klcsas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidaš mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St.

Arti Milwaukee Avė.

Prasergsti, Kad Influenza 
Sugris Dar Smarkesnei 

Formoje.
» .. t.... S .... s ...* ■«

Dayton, O. — UžreikŠdamas, kad ir mentoli grynoj mineralai formoj, 
žmonės nieko nepasimokiho iš savo šilos sudėtinės senai yra pripažin- 
prityrimo su liga 191H ir 1893 ni.,|tos veikliais peru naikintojais ir 
atsižymėjęs sveikatos žinovas ir ra 
Šytojas iš Chicagos, Dr. W. A. E- 
vans šiandien pranašavo, kad pa
sauli vėl šluos influenzos epidemija 
daUg smarkesnė tr pragaišti ilgesnė 

pelnai. Vienintelis badas jos 
tai

negu 
sumažinimui ar panaikinimui 
prisilaikant gydytoju patarimu.

Influėilzą galinVa sulaikyti, tą pa
rodo pernai metų pasekmės. Kaipo 
apsaugotojas nuo influenzos, Tun- 
po buvo aiškiu pasisekimu. Turpo 
yra veiklus naikintojas perų; jis ap
ima senovinius larputyno vaisius 
(kurie visuomet buvo žinomi kaipo 
geriausi naminiai vaistai), kadiparą

JUNGTINĖS VALSTIJOS '
* jjl ’ >

New Yorkas. —< (Civi|ės lais-J 
vės sekėjų konferencija). Spa- j

.,itos veikliais perą naikintojais ir 
i-1 taipgi turinčiais slcbčtinas ypatybės 

palengvininmi peršalimo ir užguli
mo . Pašniauk po truputį Tutpos 
kelis kartus per dieną fr Influenzi- 
niai perai turės maža progos apsisė
sti ir veistis. Daugelis gydytojų ir 
ligoniniu vartotoja ir pataria Turpo. 
Nusipirk už 30 centą slojikėli Tm- 
pos, kol apliekininkas turi ir vartok 
pagal nurodymus. Pernai metais ap 
tiekininkai negalėjo ištekti visiems. 
Atsimink, kad Turpo apsaugoja, o 
ne gydo infhienzą. Pasisaugok, o 
jei nežiūrint to nianylmn, kad su
sirgai ihflucnza, lai gulk tuojaus lo
von ir šauk daktarą.

Jau Išėjo iš Spaudos 
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS

X . . • . O , T 0 4.

Gražiui sutaisyta, turi 1(il puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiunlinni.

Prisiųsk M .00 įdėjęs į laišką ir hnygą tuojaus prisių- 
jįjm. Adresuok;
JUOZAPAS F. SUDRIK. 3343 S. Halsted St.. Chicago, UL

[ IMPERFECT IN ORIGINAL ____________ ___ ___ .
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Lietuviu Rateliuose
LAI8KAS 1S LIETUVOS NAU

JIENŲ OFISE.
Naujienų ofise yra atėjusių iš 

Lietuvos laiškų šiems asine- 
SiDM:

tl. Keaiunas,
' Steponas Mc^eiko.

CICERO
Spalių 25 d. įvyko Lietuvai 

Gelbėti Dr-jos skyriaus susirin- 
Idmaa. J susirinkimų atsilankė 
gana skaitlines būrelis žmo
nių, kurie ^varstė apie L. G. D. 
veikimų tarp Cicero lietuvių. 
Daugelis guodėsi, kad čia ran
dasi daug tos draugijos priešų, 
teČiaus nutara nekreipti į juos 
didelės atidos ir varyti savo dar- 

ir toliau..
Nutarta surengti balių su pro- 

gramu naudai L.G.D. Laikų pa
linkti ir surengti programų pa
likta komisijai.

Taipjau išrinktas skyriaus

S DARBIOS

prakalbos
Jaunu Lietuviu Am. Tiuit. Kliubo 
UTARNINKE, LAPKRIČIO 11 D.

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbas P. Grigaitis 

ftULDUS SVETAINĖJE 
3X42 So. Halsted St.

•artininkai kviečiami atsilankyti 
(v earetnl Nava straikuojhnčius drau-

KOMITETAS.

H9BB9R

korespondentas, kuris ra&nės 
žinučių iš skyriaus veikimo ir 
atsaknės ant neteisingų užmeti-

PjaSjo jis iŠ Krakių miestelių. A- 
merikoj išgyveno 17 metų. Pa
liko moterį Elzbietą ir brolį Zig-

MAVJICMOI, CĮ,I4.4.,

mų. Žinutes bus talpinamos 
Naujienose, Lietuvoj ir Drauge, 
jei jas priims. Korespondentu 
išrinktas S. A. Stankevičius.

Išrinkta trįs delegatai, kurie 
lankysis į apskričio susirinki
mus. Jais yra S. A. Stankevičius, 
Dr. Gurskis ir J. Kirdulis.

Susirinkime aukavo: J. Kir
dulis, $2.00; J. Kirdulis, F. J. 
Lengvenis, K. P. Deveikis, J.
Pilkis, J. Grigaliūnas, S. Zenke
vičius po $1.00. Viso suaukau- 
ta $19.80 .
Nauji nariai įstojo ir užsimo
kėjo: E. S. A. Stankevičienė, J. 
Lingis, M. Kaupas po $2.00; J. 
Šūkis, S. Monkevičius po $1.00. 
Viso $8.00. —S. A. Stankevičius.

Prakalbos ir baįijis paminėji
mui metinių sukaktuvių užbai
gimo didžiosios pasaulinės ka
rės ir užuojautai dabartinės plie 
no darbininkų kovos su darbda
viais. /• Rengia Lietuvių Raudo
nos Rožės Paš. KJ i ui mis, u ta min
kė. lapkričio 11 d. J. Jukniaus 
svetainėj, 4837 W. Htli St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. 
Visas ]>elnas eis plieno <larbi- 
ninkų naudai. Visi darbininkai 
ir darbininkės skaitlingai kvie
čiami atsilankyti. Bus geri kal
bėtojai.

Kviečia Kliubas.

SOUTH CHICAGO.

Lapkričio 5 d. ryte pasimirė 
Antanas Piepulis, 29 m., gyve
nęs prie 8919 Muskegon Avė.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desalnų 
kirpti ir sinti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i 'tų mokyklų, nes mes mo
kinamo dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
• iki 9 valandai vakare.

WHITE EAGLE GARMENTS 
PRACTICAL DESIGNING 

SCHOOL
■ 3103 So. Halsted St., Chicago.

Naujos Dainos Su Gaidomis, S. Šimkaus

mų Amerikoj, o motinų ir se
serį Lietuvoj.

Palaidojo jį šiandie su bažny
tinėmis apeigomis šv. Kazimie
ro kapinėse.

ROSELAND
LSS. 137 kp. susirinkimas į- 

vyks panedėlyj, lapkričio 10 d., 
7:30 vai. vakare, J. Stančiko sve-
tainėj, 205 E. 115th St.

LSS. 137 kp. gyvuoja jau 10 
metų. Pora metų atgal prie jos 
prigulėjo arti 200 narių, bet kaip 
atsirado kairieji, paskui bolše
vikai, ant galo komunistai — 
kuopa pradėjo pulti Jos susirin
kimuose nieko nebuvo svarsto
ma, vien tik būdavo užsipuldi
nėjimai vienų ant kitų. Socialis
tai nebenorėdami vaidyties su 
“komunistais’, liovėsi lankę su
sirinkimus, nes netik kad nieko 
negalima buvo veikti, bet ir so
cialistams nebebuvo juose vietos 
nes juos baisiausiai niekino. 
Kuopa pradėjo pulti ir vienų lai
kų beturėjo vos 80 narių. Pasku
tiniu gi laiku į kuopų buvo prii
mami tokie žmonės, kurie dar 
tik vakar labiausiai niekino so
cializmų, kurie per dienas ir na
ktis neišeidavo iš smuklių, kur 
jie visų laikų kaziriuodavo. Vie
nų kartų kuopa net buvo uždrau
dusi savo nariams koziriuoti sa- 
liunuose ir prigrasino tokių na
rių pašalinimu iš kuopos. Bet 
niekas to nepildė ir niekas jų ne
šalino: jie visi buvo geri komu
nistai, tai kaip juos šalinti iš 
kuopos? Tokie tai gaivalai buvo 
kviečiami į kuopų. Ir tai buvo

Didelis išpardavimas Gramafonu 
Geriausiu Išdirbysčiu

Pirk gramofoną pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus. Kai
nos numažintos iki lapkričio 15 d. Prie kiekvieno gramofono pri- 
dedam 6 rekordus ir 500 adatų dykai. Liberty Bondsus priimame 
pilna verte. Chicagoje parduodame lengvais išmokėjimais. Krau
tuvė atcįaryta riedClioiriis Iki 6'Valandai po pietų.

( Saugokite Savo Akis]

TYPE A $30.00
šita Grafonola yra labai dide

lės vertės, išduoda gerą balšą, 
groja visokius rekordus, gv'aran- 
tuota 5 riietains.

TYPĘ C 150.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

tai pfirnnki turėti namuose ir ant 
vakacijos 16%xl2% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TYPE K 2 $100.00.

Ši Grafonola Type E 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima gauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 42% augščio, 
21% pločiu

Daugybė kitų modelių,\kaina nuo

19’-*x

DR. RARTK» 
Akių, Autų Ir Tonallų Spaolalistai.

AUSŲ LIGOS
Influenza euątaohi* 

niats takais pasiekia 
ausis, pakenkia girs
iu i Žr dažnai apkur
tina.
Ar jus negirdite?
Ar jums teka iš ausų? 
Ar jūsų ausįs išdžiu

vusios ir lupasi?
Ar jums niežti ir degina ausis? 
Ar jums skauda Užpakalyj ausų? 
Ar jums girdisi ūžiantis balsus? 
Ar jums spengia ausyse?
Ar jus girdite poškančius balsus? 
Ar jums kartais skuuda ausyse? 
Ar kartais šnypščia ausyse?
Ar jus tolydžio girdite balsus ausyse? 
Ar jums skaudu adsiš pučiant per 

nosį?
Ar jus kartais giridite geriau.s, 

kartais ne?
Ar džimas galvoje neduoda jums 

miego?
Ar jums pučiant per nosį braška 

ausyse?
Blogos migdalinė.s gilės (tonsilai) 

pakenkia ausims ir apkurtina. Jei 
šitos gilės buvo skaudamos ar yra 
skaudamos, pasiteirauk pas Dr. 
Carter apie tai.

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerttlės 
'120 S. State Št., Chicago. 

Besisukamų šviesų iškaba per 
23 metas prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų. 

"NUO* 1-MOS RUGSĖJO
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Aušros”

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

Gydymas visų akiu, ausų no- 
sie« ir merkies ligą. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir Pėdnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų. x

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekęs 
* t Tėmykite j mano parafią. • 

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

m ..u rJ

. ................................. ................................................ ...................................-

Dr, A. R, Blumenthal

$15.00 iki $250.00.

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.

4362
4363
4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.

indainavo M. Petrausl
2356
2357 v v r
2358 Darbininkų iMačselietė ir Sukrikime Kovą.
3348 Suktinis ir Valia Valuže.
4272

Indainavo Butenis.
Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka.
Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias.

------------ ---- auskas.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos. i
Algebros, Geometrijos ir kitų

AKIŲ 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 ar. kam p.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

2)
3)
4)
5) _ . 

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

Luomons; lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street
—M«,» t L-i. C .į,: 4 x X a • > T • y ■ >

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

. •. f f l <1 n

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

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

»■ 1 ' - - 1- — - —L  -L- "   —

$55 nupirksi gražų $200 foriogra- 
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.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi- 

. me pratuštinti vietą. 
JeF GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FORNITtJRE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Spragilų Daina ir Strazdelis.
Indainavo St. Šimkaus Choras.

Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle.
Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną.

/ Monologai ir Dialogai.
Jonas šmikis Kclaiuja Nanto ir Maušaus Kelionė.
Velnias ne Boba Dalis 1 ir 2.
Jaunystės Ajsiminimai ir Referatas apie nosį.
Mano Palvis ir Diskusijos.
Medžiotojai ♦— Dalis 1 ir 2.

Dairus Recordai.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Kaipgi Gražus Gražus Rūtelių Darželis ir Batų Cystytojas.
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ii- Kokčtka Polka. Ingrota Beno.
Pavasario Rytas — Pblka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų.

4165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
4181 Pilviškių Valcas ir ant Alvitu Ežero Bangų Valcas.
2552 ”

225

V.3905 
3906
4237
1248
4099
1249 
4180

daroma, kad sudarius savo di
džiumų. Jiems pasiseko tai at
siekti.

Spalių 12 d. susirinkime lai
kytame J. Svetainėje, jie didžiu
ma bakų nutarė prisidėti prie 
komunistų. Iš apie šimto narių, 
susirinkime buvo 51, iš jų 45 
balsavo už komunistus, o 6 pa
siliko prie Socialistų partijos. 
Beiškia iš šimto narių 45 laiko
si komunistų, o kur kiti? Tame 
pačiame susirinkime, viena mo
terėlių spyrėsi, kad užrašytų, 

jog jos vyras balsuoja už komu
nistus (vyro susirinkime nebu
vo), nors vyras sako, kad jei pri 
gulėti prie komunistų, tai geriau 
niekur neprigulėti.

Tad tūli nariai nuvažiavo prie 
komunistų, bet LSS. 137 kp. 
vistiek pasilieka ir kaip veikė, 
taip ir veiks toliau, tik be tų “ko 
niunistų“. Tad draugai socialis
tai, kurie per 10 metų prigulė
jote prie LSS. 137 kp. ir tik gerb 
darni savo vardų pastaruoju 
laiku pasitraukėte iš jos, esa
te kviečįami ateiti į susirinki
mų ir vėl veikti kartu su socia
listais darbininkų labui. Kvie
čiami prisirašyti ir dar nepri
gulėjusieji. Dlabar musų veiki
mo niekas nebetrukdys. LSS. 
137 k p. gyvavo per 10 metų ir 
gyvuos ir veiks dar daug desetkų 
metų. — Socialistas.

1
I

1
1

1 
i!

E 
E 
A 
A

1161
1245
2002
2223
2397
2581 . _______________ ______
2343 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.

Francuzų Melodijos.
Gražus Maršas ir Polka.

Kitur hiažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.
JUOZAPAS F. BUDRIKAS,

3343 So. Halsted St.. Chicago, IH.

DR. R. M. 0LASER
Praktikuoja 28- metai
Gyvenimas ir Ofisas 0 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

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

7T

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: ryto, tiktai.

kurie tik priklauso prie Lietu
vių 269-to skyriaus. Susirinki 
mas įvyks seredoj, lapkričio 12 
d., 7:30 vai. vakare. Viela — 
Unijos salėje, 1564 N. Ęobey St. 
Šiame susirinkime dalyvaus 
Jungtinės Tarybos viršininkai 
S. Levin, Frank Rosenblum ir 
S. Rissman. Taigi bus pilnai 
išaiškinta kokios užmačios yra 
padaryta kapitalistų dienraš
čių, kad pasėjus neužsitikūjimą 
tarpe unijos narių ir kad tuo ga 
vus progą suardyti vienybę tar
pe darbininkų. Kiekvieno na
rio pareiga yra atsilankyti į šį 
susirinkimą. Neatsilankiusiems 
bus uždėta bausme pagal nuta
rimą. P. Galskis, atstovas.

/
DR. c. k. kliauga 

Dentistas. 
NAUJIENŲ NAME .

1739 So. Halsted StM Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 —- 9 

vakare Phone Canal 257
Vienam Balsui.

50c
. 50c

60c
60c

Pamylėjau Vakar — Vai Varge 
Vargelį ir Vai Putė Pute .. 75c 
Gaunamos tiktai J. Budrikę 

Knygyne. Užsakymus siųsdami 
adresuokite:

JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St., Chicago, III.

Era Mano Brangi .......
Ne dėl tavęs Aš Mergelę 
Miegok, Mano Balandėlį 
Sunku Man Gyventi ...

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A (C’ TUI 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. U U

J. G. SACKHĘIM & CO. i 
1335 MILWAl)|iĘE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood StH.

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
h’ Subatomis 9—9

I PUIKUS BARGENAl ’
šioj krautuvėj, kokių dar nebuvo. Pardavinėjimas prasidės 

pėtnyčioįį lapkr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nodėldienius. Per
žiūrėkite musų išpardavimo cirktiliorius, kurie bus dalinami po na- 

I mus. Daug puikių daiktų išstatyta išpardavitnui ir ju visu nega
lima čia aprašyti. Bet mes užtikriname jus, kad jus užčedysite 
nuo 15 iki 25 nuošimčių, pirkdami šitoje valgomų daiktų sankro
voje rūkytus kumpius, šviežius mažus paršiukus ir visokios rūšies 
dešras ir visokias lietuvių farmerių dešras ir šviežiuš veršius, gy- 

I vus kalakutus, žąsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe
buvo tokio bargeno valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj ir pirkdami joje sumažinsite pragyvenimo išlaidas.

PEOPLES MARK ET AND GROCERY CO., 
I '*3358 So. Halsted and 3|th Sts.

PIRMA NEGU PIRKSI,. G AUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Malcva inalevojiinui stuby iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,Z

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

hki

NARIĄMS LipTUyiŲ RUBSIU 
VIŲ SKYRIAUS 266-to

Paskutinėse dienose tūluose 
laikraščiuose buvo paskelbta, 
kad organizacijos visos knygos 
ir rekordai tapo paimti per val
stijos advokatų tirinėjimui Uni
jos viršininkų suokalbių prieš 
drapanų išdirbystes savininkus. 
Kadangi tie paskelbimai gali 

j daug žmonųi suklaidniti, kurie 
dar nėra patyrę apie tikrų da
lykų stovį, tai 269-tas skyrius 

‘nutarė, kad butų sušauktas spė
ria Us susirinkimas, visų narių,

; --------------------------------------------
M——M—, ..... -.- — " -

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

si'ja.ncvirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visut- jieškojau sau pagelboM, nesigailėjau višdje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteriu, Kraujo valyto
jo. Nervatonš, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mario pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kriiujas 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, Bittcria, lt po 3 mėli, šavrt paveikslo pa
mačiau tokį skirtumą ir 1009 .tykių dėkuoju Salutaras mylistų — 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U T A R A S > ;
CHEMICAL 1NSTITUTJON J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted Si.. Telephone (anai 6117. Chicago, . i »>,< t• • ~ .

ge- 
to-

111.

.. i ■ . ........ ■ 
dr. i e. Makaras 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S..Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kelvergų vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Telephone Yards 5032

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

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

20,000 automobilių daugiau
Miesto kolektorius paskelbė, 

kad šiemet skaičius pasažierinių 
automobilių Chicagoje, palygi
nus su perreitais metais, padidė
jo 20,000. įkaičius sunkiųjų! au-1 
tomobilių (Irokų) padidėjo 
1,000. Skaičius arklinių vežimų 
sumažėjo 3,Q00. 

------
Ęandė išsprogdinti namą.

Išėjęs iš proto dielei gėrimo 
medžio alkoojio, T^omas Peter 
son, džianitorius namuose prie 
4740 Calumet Avė., išleido iš 
boilerių visą vandenį ir paskui 
tuos boilerius užkure, kas bu
tų privedę prie neišvenktinos

persipjovė sau gerįdę. yienok 
ugnį laiku užgesinta, o Peter
soną nugabenta ligonbutin.

Rasinės riaušes kainavo
$160,361.

Nesenai buvusios Chicagoj 
rasines riaušes kainavo miestui 
$160,361. Tai neskaitant kitų 
nuostolių, bet vien tieĮt išn^okė- 
la nepaprastų moksečių polici
jai, kurį dabojo riaušių distrik- 
tą. Kiek kili nuostoliai siekia 
— dar neapskaityta.

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

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

BECK’O DEPARTMENT. 
' SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c Ib.
Jaunų žąsų.......... $1.39 1b
Geriausi tjaĮti ppkai 1,89 1b.

Lavonas ežere.
-* ■ c ' V J ę • -

Pčtnyčjos vakaran iš Miehi- 
gan ežero ištraukta nežinomos 
moteries lavonas. Ji buvo ką 
tik nusiskandinusi ar ją kas ki
tas nuskaudino.

Metinė auksažiedzią paroda 
bus Garfield pai‘ko oranžerejoj 
prasidės lapkr. 9 ir tęsis iki 
lapkr. 30 dienai. Bus įstatytu 
450QP kelnių 350 rūšių ir varsų 
auksažiedžių. Paroda atdara 
kasdie nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakare. t

Dl Charles Sėjai
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Aslaud Avc. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valaudos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
karė.

Tel. Drexel 2880.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
yaiką if visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovri* 9693

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

Vyrišku Drapaną Baronai
Teisingas apsiėjimas, darantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ii* aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mos užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų Mutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėlioipis iki 6 vdl. Vak. Suhato- 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

u įsteigia 1907
Chciago,

Phone Pullmhn 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
---------—— ’ ofisai —;—1---- »—

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Ate.

Kalbu lietuviškai

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. V St.

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

po pietų: 6:30 “iki 8:30 vak. 
Ncdėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
- Tel. MeKinley 263

Teįėphone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Friėmifno Va1and6s nuo 8 iki
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ į

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ IH MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ į

VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ I_____ NAMAI-žEMĖ

-- ’TJu'ok ai.
Draugijų pranešimus apie mi
tingui etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Viliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

SIUNTIMO SKYRIUS.

Ko»eland. — LMPS. 25 kp. veika
lo ••Prisikėlimas Gyvųjų” repeticija 
įvyks utarninke 11 d. lapkričio, 7:30 
vai. vak., Palmer Purk svetainėje, 
ant antrų lubų. Visi artistai ir ar
tistės malonėkite susirinkti ant lai- 
įOt —. Komitetai,

MERGINU 
IR 

MOTERŲ

Draugijų Atidai. — Draugijos ir 
kiiubai jau dabar nutarkite apie pik 
ninku rengimą ir pasirinkite die
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar
žą Lyona ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Chernauskas.

Geros vietos dabar siūlomu mer
ginoms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų 
siuntimo skyriuje. Darbas suside
da iš vyniojimo ir raišiojimo pun
dų. svėrimo pakelių ir užsisakymų 
ir tt.

Gera mokestis pradžiai. Puiki 
proga pakėlimui.

Roselando LSS. 137 kuopos susi
rinkimas įvyks panedėlyj, lapkričio 
10 d.; 7:30 vai. vakaro. J. Stančiko 
svet. 205 F.. 115 St. Visi nariai, o 
taipgi norintis prisirašyti prie so
cialistų kuopos, kviečiami atsilan
kyti. — Organizatorius.

Stears IRoebuick 
andl Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subirto
mis iki pietų.
Homun Avė. & Arthington St.

Merginu
ir

Jaunu Moterų
LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 

GERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSA1; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Federal Sign 
System Electric

212 N. DISPLAINES STREET

Hart Schaffner 
and Marx

------------------. r-j

VYKŲ lentoms kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išniokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL CO.
2424 S. Laflin St.

70c VALANDAI 
REIKALAUJA PRASIU 

DARBININKU 
Atsišaukti 

WRIGHTW00D IR 
HEHMITAGE AVĖ. 

GERHARDT F. MEYNE.

Naujų overkotu šapu

Mes atidarysim panedėlyj, lapkri
čio (Nov.) 10, su musų naujais ir 
puikiais įtaisymais, moderniškame 
dirbtuvės name po num. 2303 VVest 
St. Paul Avė.

Mes reikalaujame tuojau visokių 
darbininku dirbimui overkotu. Atsi
daro puiki proga siuvėjams visose 
šakose siuvėju amato.

REIKALAUJA STATYMO 
..... DARBININKU

I—   . » > '.L—J

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernč npgyven- 

loij lietuvių vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduoda lengvo
mis išlygomis, todėl kad mirė navi
ninko žmona. Atsišaukite nuo a v. 
ryto iki 6 vai. vakare.

Albert Blnbec, 2009 So. Halsted St.

Na ar ne juokai, kad musų žmo
nės tokie išmintingi ir supranta a- 
)ie žemę, gyvulius, javus, daržoves 
ir neina ant farmų; juk tai yra praš- 
čiausias daiktas, tūnot fabrikuose ir 
muštis su streiklaužiais, arba mokėt 
didelius pinigus už maistą didmies- 
čiuos. Argi negeriaus nusipirkti sau 
Jeros žemės sklypelį ir tūnot sau 
ramiai, o ypač musų kampely/, gy
venti, kur dar nesena Kolonija, dar 
nėra melagių pardavime žemių. U- 
kininko redakcija tai daro vyriškai- 
Ot taip: Atvažiuoja žmogus, parodo 
žemę ir derėkis, kaip tik nori su že
mės savininku; ot lai vyras, tai ver
tas pagyrimo.

Neduok Dieve, ką mes girdim nuo 
kitų apie Scotvillės ir apielinkės a- 
gentus. Klausyk kūmai, parašyk į 
mus ir gausi laikraštį ūkišką ir gra
žių farmų listą, ir atvažiavęs pirksi 
sau puikią farmukę ir mums nebus 
gėdos su jumis sueit po tam.

NVEI.LS BROS CONSTRUCTION Co.

BRENNAN PACKING CO.

DIRBTUVĖJE *2 NUM. 
40th PLACE & NORMAI. AVĖ.

am:mgOS ŪKININKAS
Parduodama bučernė ir groserųė 

su visais fixtures ir namu arba sa
vininkas išranduos. Parduos labai 
pigiai. Atsišaukti 3514 Emerald 
Avė., J. Stankus.

P.O. Box 98, Hart, Mich.

Cicero. — LMPS. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj, lup
ki ičio 10 d., 8 v. v., Onos Tamuliu- 
nicnės svetainėj, 1447 So. 491h Avė. 
Visos narės malonėkite būti laiku, 
nes yra labai svarbių reikalu.

— Valdyba.

Transportacija puiki. Paimkit Lo 
gan Sųuare arba Ilumboldt Purk 
elevatorių iki Western Avė., arba 
Mihvuukee, \Vestern arba North Av. 
gatvekarius kurie daveš iki vietai.

Milžiniškos Prakalbos Jaunų Lie
tuvių Am. Tautiško Kliubo, bus 11 
d. lapkr. 7:30 v. v. Mildos svet. Kal
bės Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis Tema: Milžiniškas streikas.

Komitetas.

VIETOS ATDAROS
MI SŲ DIRBTUVĖJE

MERGINU 
ir 
MOTERŲ

Atsišaukit tuojau:

HART SCHAFFNER AND MARK
GERA MOKESTIS MOKAMA 

BESIMOKINANTIEMS

-------------------------------- 1---------------
Mokleriai, jei esi likpii geru var 

plotiniu ar spaudžiamuoju makleriu, 
tai gali padaryti gerus pinigus prie 
marmuro tapymo darbų Jotiele, III. 
Klausk artesnių žinių.

VV. E. Pratt,
190 N. Stale St., Chicago, III.

PARSIDUODA garadžius ir auto
mobilių taisymo šapa.

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

"~KAŠ TURI "PARDUOTI~
Grosernę arba saldainių krautu

vę Chicagoje. Malonėkite tuojau 
atsišaukti į Naujienų ofisą; klauskit, 
K. Lideika.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2 pagyvenimų mūrinis namas, apa
čioj storas ir pagyvenimas viršui 5 
kambariai, pagyvenimas dailus, na
mas ant kampo; rendos neša $33 į 
mėnesį, parsiduoda už 25 šimtus ar 
ba mainisiu 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.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą —”Be- 
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkenktute mums.

Chicagos L. V. Choras

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

— Komitetas

PRIE DURKŠLINIO PRESO IR 
APSKRITO DARBO. UŽKANDŽIAI 
BE UŽDARBIO. PASKUČIAUSI 
METODAI.

ATEIKITE PRISIRENGI PRIE 
DARBO 7:30 VAL. RYTO.

Mes turime vietas merginoms ir 
moterims, kurios nori išmokti dar
bo šituose prekių skyriuose:

Žaislų
Vaistų
čeverykų
Pančiakų
Auksinių daiktų
Sidabrinių daiktų
Baltinių
Nėrinių, karbatkų ir kitų prekių 

skyriuose.

2303 W. ST. PAUL AVENŲE 
(100 pėdų į rytus nuo Western Avė.)

REIKALAUJA 
DAILYDŽIŲ PRIE KARU 

IR
PRASTU DARBININKU 
PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS

ATSIŠAUKTI PAS 
THE STREETS CO., 

W. 48 A Morgan Sis.

Parduodu storą Cigarų, Cigaretų, 
tabako, kendžių, ice cream ir šiaip 
visokių reikalingų daiktų; labai pel
ningas cash biznis. Vieta apgyven 
ta visokių tautų, pasiturį žmonės, di 
delis žmonių perėjimas ant kryžia
vo kampo gatvekarių, geras namas, 
randa nebrangi, užpakalyj ruimai 
pagyvenimui viduryje didelė allė 
tinkama pulruimiui. Priežastis 
pardavimo — esu vienui vienas, ne
galiu apeiti. Kreipkitės šiuom ad
resu: J. Y., 1958 W. 59 St., Chica
go, III.

BARGENAS
Parduodama du akrai juodos že

mės. didelis naujovinis 5 kambariais 
namas, didelė daržinė, vištinykas, 
geras girdomas šulinys, arklinis ve
žimas, vištos, kelios kiaulės ir tt. 
Randasi arti gatvekarių linijos į va
karus nuo Morgan Parko. Savinin
kas menkos sveikatos ir parduos ni- 
giai. ’

C. F. Elfstum,
Room 5. G331 So. Halsted St

Reikalauja
Kalvio pagrlbininko

AMERICAN SAW & TOOL W()RKS 
2431 XV. 1 Ith St., Chicago.

RAKANDAI

Pajieškojimai
AŠMENŲ JIEŠKOJIMAl
PAJIEŠKAU savo pusseserės Nas

tazijos Blankauskiutės. Po vyru ne
žinau kaip vadinasi. Seniau gyveno 
Binghamton, N. Y. Aš pusbrolis Po
vilas Tamašauskas. Ji paeina iš Kau
nu rėdybos, Panevėžio apskričio, 
Pušalotu valsčiaus, Gailiunų kaimo. 
Jeigu kas žinote, meldžiu man pra
nešti; arba ji pati malonės atsišauk
ti. Turiu svarbų reikalą.

Mr. POVILAS TAMAŠAUSKAS 
3320 So. Morgan St., Chicago, III.

Continental Can 
Connipany Ine.

2221 So. Halsted Street

Užsisakymams dėti
Užsisakymams žymėti
Prekėms peržiūrėti
Pakeliams vynioti

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

Pajieškau savo brolio Andriaus 
Trainio paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr., Plokščių parap.', 
Voniškių kaimo. Pirmiau gyveno 
Detroite, Micb. Turiu svarbų rei 
kalą. Jis pats arba kas žinote, mei 
tižiu pranešti adresu:

Frank Treinis, 
15)7 N. Woo<l St., Chicago, 1)1.

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

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

Reikalauja prityrusių patarnau
tojų

Povver House valgykloje,
2437 So. I.eavitt St.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Vazniaus, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių parap., Miežainių sod.; turiu 
labai svarbų reikalą. Atsišaukit ad
resu:

Miss N. Marciana, 
149 E. 107 St., Roseland, III. 50 MOTERŲ

Pajieškau savo brolio Petro Ado
maičio, paeina iš Lietuvos iš Seinų 
apskričio, Kaciunų valsčiaus Kaza- 
nių kaimo. Meldžiu atsišaukti ad
resu :

John Adomaitis, 
Box 356 Pasvnee, III.

Pajieškau savo brolio Petro Pužo; 
gy vcno Melrose Parke du metai tam 
atąal. Jis pats ar kas apie jį žino 
teiksitės pranešti šituo adresu:

Chas Pužas,
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

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

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

Gera mokestis pradžiai. Prityru
sioms darbininkams mokama pagal 
mokėjimą. Proga pakėlimui.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45., Subirto
mis iki pietų.

Homan Avė. ir Arthington St.

Prie lengvo, švaraus įdomaus dar
bo musų popierinių skrynelių dirb
tuvėje, legalimų dirbtuvėje ir sieni
ni nes popieros fabrike, i

Gera alga pradžiai 
Puiki proga pakėlimui.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ”

KRIAUČIŲ ŠAPOS DARBININKŲ

The House oi! 
Kupjpemheimer

REIK A L A U J A 
šitų pityrusių darbininkų.

ŠVARKŲ ŠA P O J E

Reikalauja
Mašininių peilių tekintojo 

AMERICAN SAVV & TOOL WORKS
2431 W. 14th St., Chicago.

REIKALINGA paprastų darbinin
kų ir azetylino degintojų, dirbti ge
ležies skrepjardyj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės tuojaus į 
REL1ANCE IRON and STEEL CO., 

2133 So. Savvyer St.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandą/ bus parduoti už bi
te kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir lt. 
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 x

1922 So. Kedzie Avenue.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 gražus namai, pui

kioj vietolj, labai pigiai . Neša rau
dos į metus $600 su viršum. Atsi
šaukit urnai, nes turiu išvažiuoti į 
farmą. 3204 So. Emerald Avė.

Parduodama nekrutamas turtas 
VVestsidčj — trijų augštų mūrinis 
namas — gerame stovvje pn. 2238 
W. 21 St. Kaina $6500. Atklausk 
vakarais pas

Chas. W. Remnert.
2710 W. 22 Place.

DARBININKU PIKE DARBO 
DIRBTUVĖJ $18 PRADŽIAI

C. H. HANSON
305 W. ERIE ST.

Reikalauja siuvėjų prie moterų 
dresių, pageidauįjama moteris, ku
rios dirbtų nuo 10 iki 4 vai. arba 
apie 8 valandas.

Margaret Eccless,
58 E. Washington St.

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

VYRU reikalauju — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co. 
900 West 18-th Street,

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

VAIKŲ 
ir
JAUNU VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

PREKIŲ
ir
SIUNTIMO SKYRIUOSE.

Prie darbo musų prekių ir siun
timo skyriuose. Pakavimas, vynio
jimas ir sudėjimas musų kostume- 
rių užsisakytų daiktų. Svėrimas 
pačtinio užsisakymo pakelių ir tt.

TIKTAI ŠI MENESI.
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 taipglx turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo tO iki 4 vai.

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS- 
TOLIU”

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St.
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir De&igning
Vyriškų i? -Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designiug ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bb 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

IŠRENDAVOJIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodu kambarį vedusiai porai 

arba dviem moterim ar merginoms. 
Ruimai dailiai ištaisyti; kam nusi
bodo prie gaspadinių gvventi, atei
kit pas mane ir gyvenkit, bukit ant 
savęs gaspadoriais ir gaspadinėms. 
Aš esu visai vienas vaikinį šeimy
nos nėra. Atsigaukit laišku arba y- 
patiškai, nuo 6 vai. vak. V. Tarvi- 
davičius, 1123 So. Clinton SI., <’hi- 
cago, III.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Juostelių dirbėjų
Apikaklinčs drobės trimečio
Apibaigėjų
Perpečių susiuvėjų
Pažąsrtės beisterių
švarkų stičiuotojo
Guzikinių skylių dirbėjų.

Iš priežasties dukrelės mirties ati
duodu ruimą senom merginom arba 
vedusiai porai, kad man vakarais 
nebūtu ilgu. Kostaneija Budvitie 
nė, 3363 Auburn Avė.

MERGINŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikalinga motery skudurams 
skirstyti.

Peoples Tron & Metai Co., 
5835 So. Loomis St.

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

NATIONAL LEAD CO.
9M W. llth St., Chicago, III.

Lengvam dirbtuvės darbui. Ne
reikia 'jokio patyrimo $13 į savaite 
pradžiai darbo. Nuolatinis dar
bas. Atsišaukit ant 5 augšto (floroj 
Kampas St. Clair ir Illinois gatvės.

SAMUEL CIJPPLES
ENVELOPE COMPANY.

KELINIŲ ŠAPOJE

Kišenių dirbėjų
Mašininių operatorių
Skyriaus užžiurėtojų (moterų)
— operatorių
Belstų traukytdju
Siūlų ir pamušalų prosintojų.

SAMDYMO SKYRIUS 

Polk St. & Karlov Avė. 

(arti Crawford Avė.)

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
Leonard Seed Co.,
228 W. Kedzie St.

<

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTOJŲ
PRIE NAUJO IR TAISOMO AU- 

TOMOBILINIO DARBO; PASTO
VUS DARBAS; GERIAUSIA MOKE
STIS MIESTE.

WM. J. HUGHEY & SONS
251.8 S. MICHIGAN AVĖ.

M •

DARBININKŲ
TROKININKŲ

VERAUZININKŲ 
PAKUOTOJŲ

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subirto

mis iki pjetų.
Homan Avė. & Arthington St.

Gera mokestis pradžiai. Puiki pro 
ga pakėlimui. Pastovios vietos.

Sears Roebiiclk
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45, Subato- 
mis iki pietų.

Homan Avė. ir Arthington St.

ANT RANDOS
Barbernė su visais įtaisymais; gė

loj vietoj ir geromis išlygomis. At
sišaukit pas

Robin Bi •os., .
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
«iiaon. 1850 N. Wella st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

VAIKŲ

16 iki 18 metų amžiaus.

Prie darbo musų raštininių sky
rių ofisuose, abelno ofiso darbo.

Gerą mokestis pradžiai, puiki pro
ga pakėlimui • vaikams jieškantiems 
pastovaus darbo.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

NAMAI-ŽEMF:

Didelis Bargenas.
Parsiduoda mūras, listas pasibai

gia lapkr. 24 d. Bildingas yra ant 
geriausio kampo aplinkinėj, strytka- 
ris užsisuka pagal Štora ir žmonės 
daugiausia laukia karo ant šio kam
po. Vieta apgyventa lietuvių arti 
lietuvių bažnyčios, artimausias Sto
ras nuo parkų; vasarą tūkstančiai 
žmonių eina pro Storą i parkus pa
sižiūrėt žvėrių, artimiausia gazoli
no tenka, kur girdo automobilius, 
viens gazolinas užmoka beveik už 
randą, jame atsibuna rinkimai mies
to valdybos, už ką miestas užmoka 
100 dol. metams. Dabar jame yra 
Ice Cream parlor, saldumynų ir val
gomų daiktų, bet galima laikyt ką 
tik nori, vietos yra užtektinai prie 
jo yra da lotas. Parsiduoda pigiai, 
tik už 10,000 dol., nes mes turim iš- 
važiuol iš šio miesto. Daugelis žmo
nių ateina ir nori palistyt. Jeigu 
nebus parduotas iki lapkričio 24 d. 
bus palistytas. Pasinaudok proga. 
Tik 3 tūkstančius ant rankos, o ki
tus pagal sutartį. Neša randos 70 
dol. į mėnesį. Kam laikyt pini
gus banke, kad gali iš jų turėt di
desnę naudą.

J. UIJNSKAS, 
1609 S«. Main St., Rockford,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinčs pV mijos, pilietystės, dai- 
liarašys .

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kieto medžio skiedros atiduoda

mos veltui, geros prakuroms ir li
čiui. Atsišaukite 705 So. Winches- 
ter Avė, ant 2 lubų, Brown-Wine 
Manufacturing Co.

DRAUGYSTĖ LIET. TAUT. šVIlf- 
SOS ŽVAIGŽDĖ NO. 1.

Valdyba.
Pirmininkas. Mnteušas Toleikis, 
Pagelbininkas, Kar. ŠHuževičius, 
Protok. Rašt., Plecidas Pikturna, 

5323 Sehields Avg
Finansų Rašt.. Jonis Vosilkevičius, 

4254 So. Campbell Avė.’
IlLKasierius, Petras Bredelis.




