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TVERIASI DIDELĖ PABALTI- 
JOS ŠALIŲ SĄJUNGA

Sujungs visas šalis nuo Baltijos 
iki Juodųjų jurų.

DORPATAS, lapkr. 15. — Vi
suotinas posėdis Estonijos, Lat
vijos, Lietuvos, Finlandijos, Len 
kijos Baltgudijos (Minsko gub.) 
ir Ukrainos delegatų nutarė: 
“Yra pageidaujama, kad politi
nis ir karisis susivienijimas butų 
sudarytas visų parubežinių šalių 
nuo Finlandijos iki Juodųjų ju- M rų.

Skelbiama tikslu tos lygos yra 
“apginti nepriklausomybę ir lai
svę panibežinių šalių^nuo Vo
kietijos ir bolševikų“.

Tapo paskelbta, kad artimoj 
ateityj dvi konferencijos bus su
šauktos Dorpate ir Rygoje aps- 
vattsymui politinių ir karinių 
smulkmenų sumanytojo susi

vienijimo.
Atstovaujamos konferencijo

je valstybės netiki, kad užtenka 
tautų lygos apsaugojimui jų 

interesų. >•.
Visuotina Pabaltijęs konferen 

cija užsidarė iki panedėlio, ka
da ji vėl atsinaujins, kad pasi
tikus bolševikų atstovus. Kele
tas delegatų sugrįžo č savo sos
tines, kad pasitarus su savo val
džiomis apie ginčijamus klausi
mus, kurie, tikimasi, iškils k o iv 
ferencijoje su bolševikais.

Vienatinių dalyku, kuris, sa
koma, bus svarstomas pirmame 
susirinkime su bolševikais, bus 
apsimainymas užstovais ir be- 
kusviais. Kada bolševikai at
vyks, jiems bus įteikti surašai 
Pabaltijos politinių kalinių ir 
giminių Pabaltijos žmonių, e- 
sančių užstovais, kurių paliuo- 
savimo bus reikalaujama apsi- 
ntainymu.

Karinis tų šalių komitetas 
svarsto apie mūšių pfaliaubos 

sąlygas, kurias manoma paduo
ti bolševikams.

Talkininkai daro didelę įtek
mę į konferencijos svarstymus 
ir yra galimu dalyku, kad bus 
paprašyta jų užgirti paliaubos 
sąlygas, kokios bus paduotos 
bolševikams. Tečiaus lauktojo a- 
ną vakarą sensacinio pranešimo 
apie tarybas su bolševikais, ne
buvo.

Thip translatten fil«*H wUh th*» 
niaster at Chicago, III. Nov. 18, 1919 
as retyuirtd by the act ef Sėt. 6,19W

PABALTIJOS ŠALIŲ TARY
BOS SU BOLŠEVIKAIS PRASI

DĖJO VAKAR.

Talkininkai nors nepritaria ta 
ryboms, bet joms ir nekliudo.

REVELIS, lapkr. 17. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Michael Farbman). — 
Estonijos valdžia kątik nutarė 
nuginkluoti tuos gen. Judeničo 
armijos kareivius, kurie pasi-*

Tuo pačiu laiku Dorpato lai
kos konferencija tęsiasi nekliu
doma. Bevielinė žinia paskelb
ta, kad sovietų Rusijos atstovai 
perėjo rubežių nedėlios ryte.

Aš atvykau į Revelį tikslu pa
tikrinti nelabas žinias, kad tū
los spėkos vdikia, kad suardžius 
Dorpato konferenciją. Iš mano 
čia surinktų žinių, aš esu įsitik- 
rines, kad nieko neatsitiko, kas 
pateisintų didelį susirūpinimą, 
kokis buvo jaučiamas Dorpate 
l>er jiastarasias 48 valandas.

Estonijos užrubėžinių reikalų 
ministerijoje man griežčiausiai 
užtikirno, kad talkininkai tebe
silaiko prielankaus neutraliteto.

Yra suprantamu, kad taikiniu 
kų kariniai attftdvai, kurie di
džiumoj yra rėmėjai ginkluotos 
intervencijos Rusijoje, mažai su 
pranta, arba neprijaučia taikai 
su sovietų Rusija, bet užrubeži- 
nių reikalų ministeris užtikrino 
man, kad“ jie ikišiot neišreiškė 
jokio oflcialio pageidavimo, 
kad paliaubia su bolševikais ne
būtų daroima.

Mano pastangose pasiekti Ži
nios dugną, aš nuėjau pas šiaur
vakarinės Rusijos valdžios pir- 
klybos ir pĄajnonės mlnisterį 
Margulies. ši valdžia ir gen. Ju
deničo armija yra žuvusi, jei Pa
baltijo padarys pąliauba su so
vietų Rusija ir todėl koks nors 
veiksnia prieš taiką turi čia ir 
prasidėti.

Aš radau Margulies labai nusi
minusį. Jis kątik gavo žinią, kad 
bolševikai paėmė Jamburgą.

Jei Estonija padarys taiką au 
sovietais, gen. Judeničo armija 
turi būti internuota ar nugink
luota jai įėjus j Estoniją, kadan
gi vienu iš bolševikų reikalavi
mu yra, kad Pabaltijos šaljs Be
turi būti naudojamos organiza
vimui kareivių prieš sovietus, 
ar vartojamos kaipo vieta at
šokimui pašokimo vieta atako
se ant sovietų Rusijos.

Šiaurvakarinė valdžia todėl 
deda visas pastangas, kad pri
kalbinus Finlandija gelbėti nu
versti, ką vadinama, bolševikų 
tyroniją, bet kas tikrenybėje y- 
ra įtik prailginimu agonijos šios 
keistos valdžios be žmonių ir 
palaikimu visiškai sumuštos ir 
dezorganizuotos gen. Judeničo 
armijos.

Margulies pripažino, kad nė
ra i>ermainos Finlandijos politi
koje linkui Rusijos, bet, sakė jis, 
kad jei talkininkai duotų užtek
tinai pinigų, jis suorganizuotų 
liuosnorę kariuomenę iš kelių 
tūkstančių kareivių. (Reiškia bu 
vo melu ir keletą dienų atgal pa
skelbta žinia , kad Finlandija 
tuos Judeničui 30,000 kareivių 
įaimiti Petrogradą).

Tečiaus prospektai gauti tuos 
oinigus yra labai menki. Jis su
pranta pavojų gen. Judeničo ar
mijai, jei paliauba bus padaryta 
r tikisi, kad kasnors atsitiks jos 
Šgelbėjimu L- •

“Mes daug kartų buvome pa
dėtyj, kada viskas išrodė žuvu-

netikėtas ateidavo išgelbėjimui’’.
Šį sykį gen. Judenič ir jo sve

tima valdžia gali būti išgelbėti 
tik prailginimu didžiausio skur
do rytinėj Europoj.

Kas bus svarstoma Dorpato 
tarybose.

WASHINGTON, lapkr. 17.— 
šiandie paskelbta, kad valstybės 
departamento gautosios žinios 
parodo, jog Pabaltijos šalių— 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos 
— atstovai ir Rusijos bolševikai 
pradės tarybas šiandie Dorpate. 
Tarp klausimų, kurie bus tose 
tarybose svarstomi yra šie:

Pabaltijos šalių nepriklauso
mybė; sutvėrimas neutraliu zo- 
no nuo Lenkijos iki Finlandijos 
įlankos tarp bolševikų Rusijos ir 
Pabaltijos šalių; bolševikų pro
paganda Pabaltijos šalyse bus 
uždrausta; nedaryti apsimainy
tu u konsuliniais ar diplomati
niais atstovais; Pabaltijos šalių 
piliečiai, esantį* bolševikų eilėse 
negaus aiųncstijos; susitarimas 
apie tuojautinę demobilizaciją.

True tranelatioa filed wilh the post 
mastei’ at Chicago, III. Nov. 18, 1919 
m reųuired by the act ef Oct. 6, 1917

Judenič bėga 
Ęstonijon

JUDENIČO ARMIJA BĖGA Į 
ESTONIJĄ.

Estonija nuginkluos ją. Judenič 
pasitraukė.

LONDONAS, lapkr. 16. 
Pasak žinių iš Helsingforso, ge
nerolas Judenič pasitraukė nuo 
komandavimo Rusijos šiaurva
karinės armijos. Gen Laidoner, 
vyriausias komanduotojas Es- 
tonijos armijos, užims jo vietą. 
Sakoma, kad Judenič rezigna
vo išvengimui internavimo jo 
armijos po įėjimui Estonijon. 
Žinia nėra patvirtinta.

Traukiasi į Narvą.
.. HELSINGFORS, lapkr. 16. — 
Gen. Judenič skubiai traukiasi 
iš Jamburgo linkui Narvos. Nie- 
kurie iš jo kareivių jau perėjo 
Estonijos linijas.

Estonijos valdžia paskelbė, 
savo mierį nuginkluoti Judeni
čo siekas.

Armija blogame padėjime.

REVELIS, lapkr. 16. — Gen. 
Judenič šiaurvakarinės armijos 
padėtis pasidarė dar rūstesnė 
Dizorganizacija kasdie darosi 

didesne. Savaitė atgal gCn. Ju- 
enič paklausė Estonijos ką ji 
darys, jei jis bus priverstas pe
reiti rubežių. Ą^sakyta buvo, 
kad jis gali pasiimti savo ligon- 
bučius ir reikmenis, bet jo karei
viai bus nuginkluoti.
Estonija nuginkluos Judeničo 

armiją.
COPENHAGEN, lapkr. 16. — 

National Tidende Revclio kores
pondentas parneša^ kad Estoni
jos valdžia nutarė nuginkluoti 
gen Judeničo armiją, jei ji per
eis Estonijos rubežių.

44 streikai į vieną savaitę.

WASHINGTON, lapkr. 15. — 
Darbo departamentas paskelbė, 
kad sulig jo gautomis žiniomis, | 
pereitą savaite iškilo 7 nauji dar 
bo kivirčiai, buvo 44 streikai, 
kurių 4 užsibaigė ir 111 vedamų i 
su samdytojais tarybų, kurios

traukia į Estoniją. siu”, pasakė jis, “bet vis kasnors dar gali užsibaigti streikais.

Belgijos 
socialisty

laimėjimas
SOCIALISTAI LAIMĖJO DAR 

25 VIETAS PARLAMENTE.

Klerikalai pradeda visur pralai
mėti Belgijoje.

BRUSSELIS, lapkr. 17. — 
Klerikalai pradeda netekti savo 
svarbiausios tvirtovės — Belgi
jos, kurią jie ikišiol valdė. Tai 
pasirodė nedėlios rinkimuose. 

Iš tos priežasties dabartinis mi- 
nisterių kabinėtas pasisiūlė re
zignuoti, bet karaliui prašant su
tiko paniukti tikresnių pasek
mių rinkimų.

Nors dar nėra tikrų žinių, bet 
kiek žinoma, socialistai laimėjo 
dar 25 vietas parlamente. Jas 
jie atėmė iš klerikalų, kurie pra
deda visur pralaimėti. Socialis
tai naujame parlamente turės 
iki 65 narių. Klerikalai senaja
me parlainenttc turėjo 101 vie
tas, dabargi turės vos 80 vietų. 
Socialistai (Jhugiausia laimėjo 
dideliuose miestuose. Tarp iš
rinktųjų socialistų yra Camile 
Huystnane, Tarptautinio Socia
listų biuro sekretorius.

■ . .............. ..... ........ ........................................................................-

fnie translatinn filed with the 
niaster at Chicago, III. Nov. 18, 1919 
4b rotpuTed by *U. i ot' t, IUX7 J
HOI^EVIKAI BANDO PRISI
GRETINTI PRIE ANGLIJOS.

LON1X)NAS, lapkr. 17. — Di- 
pamatiniuose rateliuose mano
ma, kad yra aišku, jog bolševi
kai pradeda tarybas Dorpate, 

Esonijoj, apie apsimaiuymą be
laisvi jų, su pilniausiu mieriu 

stengties pradėti taikos tarybas 
su Anglija. Delegacijos sąsta
tas, kurios galva yra buvusis so
vietų ambaasdorius Anglijoje 
Litvinovas, skaitomas reikšmin
gu, taipjau tas faktas, kad gauta 
daug telegramų nuo sovietų val
džios, parašytų mandagiausiu 
tonu, išreiškiančių dėkingumą 
už surengimą konferencijos. At
stovų buto darbo nariui James 
O’Grady, kuris atstovauja An- 
kliją, duota grieštos instrukci
jos nepradėti jokių kitų tarybų, 
kaip tik apie belaisvius.

Daily Hcrald korespondentas 
Berline sakosi patyręs, kad Rusi
jos sovietų valdžia, delei jos ar
mijos pergalinčio veržimos Si- 
berijoje, bando susižinoti su Ja
ponija, kad išrišus svarbius klau 
simus. ”

Korespjondentas sako, kad jis 
mano, jog sovietų valdžia gei
džia, kad Suv. Valstijos prisi
dėtų prie tarybų išrišimui Sibe- 
rijos ateities.

True transl»H»» the >*»♦-
niaster at Chicago, III, Nov. 18, 1919 
as reųitireti by the bet ef •ėt. S. 1917

FRANCUOS DARBININKAI 
PRIEŠ INTERVENCUA RUSI

JOJ.

PARYŽIUS, lapkr. 17. — Kad 
pabrėžti* savo protestą prieš in
tervenciją Rusijoje Nacionalė 

Uostų ir Dokų Fedearcija palie
pė savo šalininkams aitsisakyti 
krauti ginklus ir amuniciją ant 
plaukiančių į Rusiją laivų. Val
džia pasitiko tą kliūtį prisitaty- 
damla Lietuvos kareivius prie 
krovimo laivų.

Suokalbininkams 
nepavyko

PASIKĖSINTOJAMS ANT RUB 
SIUVIŲ UNIJOS NESISEKA.

Paleido dar vieną melą, kad tik 
pridengus nepasisekimą užpuo

limo ant unijos

CHICAGO. — Suokalbinin
kams, kurie ryžosi suardyti rub- 
siuvių uniją — Amalgamated 
Clotbing Workers of America— 
ir pasikvietę pavieto prokurorą 
padarė unijos ofise kratą, visai 
nebevyksta. Paleidę alikraščiuo 
se daugybe melų jie turėjo prisi
pažinti, kad jų darbas nuėjo nie
kais ir jie nieko negalėjo suras
ti nors mažiausiam apkaltini
mui unijos viršininkų. Beit ir 
prisipažindami prie pralaimėji
mo, jie paleido dar vieną melą 
kad kaip nors tą užslėpus.

Valstijos prokuroro jjagelbi- 
ninkas Miehels nuo pat padary 
mo kratos unijos ofise kasdien 
I>er kapitalistų didlapius skelbė, 
kad jis surado Iš unijos knygų 
kad viršininkai ėmę kyšius, kad 
daugelis rūbų kompanijų pa 
čios prisipažino, kad davė šim
tus ir net tuksiančius dolerių u 
nijos viršininkams, kad tik jie 
neskelbtų jose dirbtuvėse strei
kų ir šiaip nekliudytų darbui 
Tūla firmą, prfcdpaiirto užmo
kėjusi net $30,(Xh) ir ji buk prie 
Ho prisipažinusi. O apie tuos 
unijos viršininkų darbelius jie 
patyrę ir tūlos Fay Rubin, kurią 
dirbti prie telefonų įstatė vy
riausias suokalbininkų Loujs 
Mintz, su kuriuoo unija atsisa
kė daryti kontraktą, kadangi jis 
pi imlesniuose streikuose buvo 

streiklaužių agentu ir šiaip pa
sižymėjo įvairiais juodais dar
bais. Ji buvusi unijoje už šnipą 
ir sužinojusi daug dalykų, delei 
ko ir tapo padaryta kraite, bet 
paskui viskas sužinota jau iš pa
čių “nuskriaustųjų” fabrikantų 
ir iš unijos knygų, taipjau iŠ 
konfiskuotų laiškų.

Taip buvo skelbiama kasdie 
per virš dvi savaiti laiko. Bet 
štai urnai užvakar prokuroro 
pagelblninkas Miehels paskelbė, 
kad Fay Rubin urnai dingo ir 
niekur jos surasti negalima. Tur 
būt, girdi, unijos viršininkai, ar 
jų pašamdyti žmonės ją išvogė, 
nes kas Itai ją matęs subatoj iš- 
važiuojanit automobiliu su 
dviem žmonėm. Ir, kad svar
biausia, jei ji bus nesurasta, nie 
ko negailima bus dairyti prieš 
unijos viršininkus, nes tik ji vie
na težinanti apie jų darbus. 
Jieškoma jos busią po visą ša
lį, bet jeigu nebus surasta, tai 
prisieis byla prieš unijos virši
ninkus panaikinti, nes nėra kam 

liudyti prieš juos. Bet kur 
dingo visi kiti liudytojai, tie vi
si fabrikantai, kurie prisipažino 
patįs mokėję viršininkams pini
gus, davę jiems kyšių, kur jie 
dingo, to gudrusis Miehels nepa
aiškina.

Tai reiškia pridegta paskel
bimą, kad visos Mintz ir kitų su 
okalbininkų pastangos suardyti 
uniją nuėjo niekais, Bylos gi 
prieš unijos viršininkus nebega
lima užvesti, kadangi liudinin
kė pabėgo ir visas prokuroro 
darbas nuėjo niekais. Suokal
bininkams nepavyko.

Bet kurgi dingo liudininkė 
Fay Rubin? Kas ją išvežė? 

Niekas jos nevežė ir niekur ji ne 
dingo. Ji kaip buvo ir tebėra 
savo namuose ir niekur iš

icbuvo nė išėjusi. Reiškia pro
kuroras tyčiomis melavo apie 
švogimą, kad kaip nors paslėp
ti savo nepasisekimą. Pati Fay 
Rubin atėjo pas rubsiuvių advo
katą Wm. Cunnea vakar ir po 
prisaika užreiškė, kad ji niekad 
lebuvo sutikusi ir nebuvo pa
kaukta liudyti prieš prokurorą 
Miehels, ir kad ji nieko nežino 
įpic skelbiamus unijos viršinin
kų ėmimus kyšių ir kad, kiek ji 
patyrė dirbdama unijos ofise, 
visi unijos viršininkų darbai bu
vo legaliai ir ji jokio blogo jų 
larbo nepatėmijusi.

Reiškia pradžia • prokuroro 
pradėtos komedijos baigiasi. Jis 
nebegali surasti visą laiką na
mie buvusios liuidninkės ir to
lei visą žygį prieš nuijos virši
ninkus turi panaikinti.

Kitas suokalbininkų tikslas, 
pasėti unijos nariuose neužsiti- 
kėjimą savo viršininkais, irgi 
neatsiektas. Nariai greitai per
matė kas čia slepiasi ir visur iš
reiškė pasitikėjimą savo virši
ninkams ir savo pasiryžimą sto
vėti už juos, ką nė darytų suo
kalbininkai.

Bledies suokalbis, žinoma, 
kiek i>adarė. Jis laikinai delei 
konfiskavimo visų popierų, su
trukdė unijos darbą, uždavė 
daug bereikalingo darbo unijos 
viršininkams, sukėlė daug ru- 
pėsčio unijos nąriuose, rūpesčio
ne už viršininkus ir kaltinimus, 
prieš juęs, tą jie žinojo mela
gingais esant, bet už unijos gyva 
dį, nes jeigu nariai butų likę 
kaip nors suklaidinti kapitelis-; 
tų laikraščių ir suokalbininkų.; 
tuosyk lengvai gali unija jei ne-‘ 
suirti, tai bent žymiai susilpnė-j 
ti.

Chicago pasilie 
ka “sausa”

*

Taip nusprendė teismas.

CHICAGO. — Vakar federa- 
lis teisjeas G. A. Carpeniler pa
rėmė karės laiko proliibiciją ir 
atsisakė leisti pardavinėti degti
nę ir alų.

Tą patį nuosprendį išneš ir 
Peoria teisėjas.

Tokiu budu Chicago pasiliks 
sausu miestu iki atšaukimui ka
rės laiko prohibicijos įstatymo, 
o gal ir ant visados.

Nelaimės
4 DARBININKAI UŽMUŠTI, 

7 SUŽEISTI.

PH1LADELPHIA, lapkr. 17. 
— Keturi Hog Island laivų bu- 
davojimo darbininkai įtapo už
mušti ir 7 sužeisti šįryt, trauki
niui užgavus troką, kuriuo jie 
važiavo į darbą.

DU DARBININKAI UŽMUŠTI.
12 SUŽEISTA.

Gal dabar suokalbininkai. ne< 
dege savo pirštus pirmame pa-‘ 
dkėsinime, nebedrįs daugiau 
daryti prieš uniją suokalbių, nes įj 
jie neišeis jiems ant naudos. 25

CHICAGO. — Du drabinin- 
kui tapo užmušti ir ąpie 12 su
žeista, kelt jų turbut mirtina!, 
Armour and Co, skerdyklose 

eksplodavus kubilui su hydro- 
genu. Keletas namų liko apar
dyta eksplozijos ir sužeistieji ir 

užmuštieji tapo palaidoti po 
griuvėsiais.

S ŽMONĖS UŽMUŠTI.
IIAYS, KasM lapkr. 17. — Pen- 
žmonės topo užmušti ir virš 
žmonės liko sužeisti ar ap

deginti, eksplodavus gasolinui

Užpuolė lietuvių 
susirinkimą

Goveda užpuolė ir išardė lietu
vių susirinkimą

’ GRAND RAP1DS, Mich., lap. 
16. — Goveda iš apie 100 žmo
nių,, daugiausia buvusių karei
vių, šiandie užpuolė ant neva 
bolševikų susirinkimb Lietuvių 
svetainėj, kuriame dalyvavo a- 
pie 300 žmonių, susirinkusius 
žmones išvaikė ir pasigriebė 
raudoną vėliavą.

----  —r,--- --

Užpuolė susirinkimus.

MINNEAPOLIS, lapkr. 16.— 
Vidt'os policija užpuolė ant dvie
jų susirinkimų, iškratė apie 400 
žmonių ir konfiskavo daug li
teratūros ir vėliavų.

17 žmonių areštuota.

OMAHA, Neb., lapkr. 16. — 
Policijai užpuolus ant I. W. W. 
svetaines tapo areštuota 17 žmo
nių.

Užpuldinėja žmones.

WALIA WALLA, Wash., lap. 
16. — Pavieto valdininkai pri- 
gelbiami buvusių kareivių,, už- 
rniolė ant dviejų geležinkelių bu
rta vojimo kempių ir areštavo 14 
žmonių, kurie turėjo I. W. W. 
narystės knygeles. Kitus gi žmo 
nes susltlatė eilėje ir prisaikino 
juos, kad jie bus ištikimi Suv.

jų Valstijoms.

vietos gąsdino stoty]. Keletas
namų ir grudų svirnas užside
gė, bet juos pasisekė užgesinti.

15 žmonių areštupota.

AKRON, 0^ lapkr. 17. — Fe- 
derali agentai šiandie čia arešta
vo dar 15 žmonių, nes buk jie 
esą anarchistai.

(dc!
Stokos 
Popleros.
Naujienos yra priverstos 
tuo tarpu išeidinėti mažes
niu puslapių skaičium, ne
gu kad iki Šiol išeidinėjo, 
Popieros badas jKilietė ne 
tik mus, bet ir didžiausius 
laikraščius, tokius kaip 
“Tribūne”, ir “Cįuly 
News,” kurie irgi yra pri
versti išeidinėti mažesniu 
puslapių skaičium ir talpin
ti mažiau apskelbimų. Ma
nome tečiaus, kad toks da
lykų stovis neilgai tęsis, y- 
paČ kad jis gali būti iš- 
šauktos tyčia, idant la- 
biaus pakėlus popieros kai
nas. Tur būt popieros at
siras kiek reikia, kaip tik 
didžiosios popieros kompa
nijos dar labiaus pakels ir 
taip augštas popieros kai
nas. Nežiūrint į brangumą, 
Naujienos tada ir vėl eis 
dažniaus šešių, ėŠtuonių ir 
dvylikos puslapių kasdien.
.......
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ziso, kurj ji pergyvena, tai 
reiškia, kad susitvarkius ji 
augs dar aparčiaus, negu 
prieš tą krizisą, Apsivaly
mas nuo (<komunistų” jai pa 
galios išeis i sveikatą.

Truo trgniJatlon fUed vvith tha post- 
, nuuter at Chicago, III, Nov, 18, 1919 
as reųuired by tha act of Oct. 6,1917

Mažųjų tautų 
sąjunga.

Tos žinios, kad Pabaltos 
valstybių sutartis i» jų de
rybos su Rusijos bolševikais 
suirusios, tur-but buvo ne
teisingos,

Lietuvos, Latvijos ir Es- 
tonijos atstovai tebelaiko 
konferencijas. Prie jų pri
sidėjo dabar ir atstovai Fin- 
lendijos, Lenkijos, Baltgu- 
dijos ir Ukrainos. Bendra
me visų šitų astovų posėdy- 

j je tapo nutarta,’ jogei “yra 
pageidaujama,\kad butų su 
tverta politnė ir karinė są
junga visų parubežinių 
(Rusijos) valstybių nuo Fin 
lendijos iki Juodosios Ju- _ »

Tos sąjungos tikslas bu
siąs “ginties nuo bolševikų 

__  _______ • Bet prie 
jo veikiausia bus pridėta ir 
“ginties nuo kolČakinių”, , 

Kas dėl gynimosi nuo bol
ševikų, tai parubežinės val- 

-------  stybės šitą klausimą gal išris 
Lapkričio 4 dieną rinki- ■ greičiaus, negu galutinai į- 

mai, kaip jau buvo kartą nu- sikurs jų sąjunga, nes kon- 
rodyta šioje vietoje parodė, ferencija vakar turėjo susi- 
kad Socialistų Partija ne tik tikti su bolševikų atstovais 
tai gyvuoja, o ir auga. Dau- ir pradėt su jais taikos (ar- 
gelyje miestų, kur buvo lai- ba bent mūšių paliaubos) 
komi rinkimai tą dieną, so- derybas, 
cialistų kandidatai gavo 
dauginus balsų, negu pirmes kininkų valdžios daro spau
dais metais; bet geriausia dimą į Pabaltos valstybes, 
pasirodė partija New Yorko trukdydamos jų taikymąsi 
valstijoje.

Jau minėjome šioje vieto-.s*08 sako, kad tokio 
spaudimo nesą. Talkinin
kai, matoma, jau nebesitiki 
atsiekti savo tikslų Rusijo
je su Judeničų, Denikinų ir 
Kolčakų pagelba. Tie pas
kalai apie talkininkų drau
dimą tarties su “sovietų Ru 
sija” veikiausia buvo tiktai 
agtacija, varoma tam tikrų 
privatinių interesų, prita- 

demokratų partijų tikietų. rįan^U Rusijos atžagarei- 
Buffalo mieste socialistas viams‘
Frank C. Perkins tapo išrin- Butų gerai, kad mažosios 
ktas į miesto komisionie- tautos, gyvenančios senosios 
rius, kurių yra išviso tiktai Rusijos teritorijoje, sūsi- 
{ris. Jisai gavo daugiaus JungtiJ tarp savęs ir padary- 
balsų už visų partijų kandi-^a1^ karei su Rusija: ta
patus. » |da butų užkirsta kelias Vo-

Arrdai, kada buvo praneš- ^kietijos junkeriams ir talki- 
ta, kad miesto komisionierių ninkų imperialistams prie 
nominacijose Bųffalo'je už susivienijimo su reakcijos 
socialistą paduota daugiau rėmėjais Rusijoje, 
kaip 12,000 balsų, o už ko
munistą tiktai 400, tai “kai
rieji revolucionieriai” sakė, 
kad tai “nieko nereiškia”, 
kadangi nominacijoms pilie L. S. S. 133 kuopos veikimas 
čiai neduoda jokios svarbos.1 XT , - ---- T . <v ,
Bet pasirodo, kad antruose r Mass.—Lapk. J d.
balsavimuose socialistų par- L’ ' S’ 1A k’?' la,ke “T 
tijai pasisekė dar genaus: 19 nariy ’

Kadangi bijomasi, kad per- 
simėieliai “kolnunistai” neiškirs 
tų kokio šposo socialistams su 
L. S. S. 133 kp. arutspaudu ku
rį jie laikosi pas save, tai kuopa 
išrinko naują komisiją, kad ji 
dar sykį pareikalautų iš jų 
grąžinimo antspaudo, o jei 
tai kad prie komisijos akių 
naikintų jį.

Taipgi kuopa išrinko du 
legatų į VI Rajono konferen- 
cciją, kuri bus 16 d. lapkričio, 
So. Bostone.

Kadangi tame susirinkime 
nebuvo galima visko apsvarsty
ti, tai ir L. S. S. 138 kp., Cicero, 
Iii., visų įnešimų negalėjo pa
remti ir nominacija tų 14 drau
gų tapo atidėta sekamam su
sirinkimui. Parėmė antrą įne
šimą: kad Pild. Kom. butų at
šauktas iš New Yorko apielin- 

3:—rinkti L.S.S. Pild. K. 
iš Chicagos apielinkės.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

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

Chicago je — per nešiotojas:
Viena kopija ....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieninoeett 
(Atpiginta)

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

16.00 
8.50 
1X5 
1.45 
.75

$6.00 
3.00 
1JM> 
1JI5

$7.001^08 .
4.90
300

Pinigus reikia siųst Pačto Money . vnlcforiii”. 
Orderiu, kartu su užsakymu. “ nuO VOKieCly

Socialistų laimSji 
mai rinkimuose.

jp apięrąoqąĮistųJąimėjimus 
New Yorko mieste. Dar ge
naus jiems pavyko kaiku- 
riuose kituose tos valstijos 
miestuose. Lackawannoje, 
pavyzdžiu, socialistas Gib- 
bons tapo išrinktas mayoru, 
pergalėdamas kapitalistų 
kandidatą, kuris buvo pas
tatytas ant republikonų ir

drg. Perkins gavo 47.102 
balsu, o komunsitai tik lai 
— 500.

Daytone, Ohio, socialis
tų kandidatai į miesto komi- 
s'onierius gavo 10,000 iš 
25,000 visų 'paduotų balsų, 
nors partijos skilimas su
trukdė tenai visą agitaciją-

Massillon, O., H. H. Vogt 
tapo išrinktas mayoru.

Byesville, Ohio, gavo irgi 
mayorą socialistą.

Akyvaizdoje šitokių rezul
tatų, socialistams nėra rei
kalo nusiminti. Nors viso
kie anačhistiški gaivalai, įsi
skverbusieji į partiją, laiki
nai sutrukdė jos veikimą, 
bet suardyt ją jie neįstengė. 
Partija vėl atsigriebia. Jei
gu ji nepražudė savo įtek
mės miniose net ir laike kri-

Buvo skelbiama, kad tal-

su bolševikais; bet paskiau-

LS.S. Reikalai

su- 
ne, 
sū

de-

Kadangi tuoj Įvyks konferen
cija, tai L.S.S. 133 kp. delega
tai tuos įnešimus, kaip pranešta 
“N-nose” spalio 31 d., 1919 m., 
peniuos VI Rajono konferenci
jai ir sykiu paremsime; tuo, 
manome, greičiau atliksime 
darbą.

Musų kuopa jau buvo prisi
rengusi laukti d. P. Grigaičio su 
prakalba, bet pamatėme “Nau
jienose” pranešimą, kad marš
rutas tapo atidėtas, tai ir mes 
turėjome susilaikyti, bet lauk
sime vėliau.

Vienas dalykas, kurio negali
ma prhleisti nepaminėjus, tai 
Šitoks: Musų L. S. S. 133 kp. 
nuo seno laikosi tokio neprak
tiško papročio* kad išpradžių, 
atidarius susirinkimą, kuomet 
susirinkime būna daugiau na
rių, svarsto visai menkus daly
kėlius; bet kuomet nariai išsi
skirsto, palieka mažai, tada 
imasi svarstyt svarbiausius Są
jungos reikalus: referendumus, 
nutarimus, įnešimus, nominaci
jas ir tt. Ir kuomet tokie svar
bus dalykai reikia svarstyt ir 
balsuot, tuomet jau narių, ne
bebūna ir dažnai perleidžiama 
svarbus tarimai vos keleto na
rių. Tuo bildu nominuotieji 
asmenįs mažai gauna balsų ir 
tt., o kartais net neatsako rei
kalaujamam skaitliui. Man ro
dosi, kad tokia pastaba čki vie^ 
toj, ir kuopos turėtų (sako “lai
kosi pagal konstituciją”) to
kius įpročius bei madas keisti, 
kuomet tatai pasirodo labai ne
praktiška. A. Liutkus.

LSS. KUOPŲ VEIKIMAS.

Garfield Parko LSS. 158 kuo 
pa savo susirinkime lapkričio 
6 dieną namuose 1256 So. Al- 
bany avė., išsirinko valdybą iš 
ši,v. narių: Organizatorium 
Nap. Vilimaitis, 3154 Dengias 
Blvd.; Nutarimų Raštininku 
Ant. Zaluba, 1412 S, Clifton 
Park Ay., Kasierium Anna Sta- 
lionienė, 1256 So. Albany Av., 
Fin. Raštininku Jonas Bogdy
šenka, 802 Independent Blvd,

• Buvo perskaityti LSS. 138 
Kuopos paduoti įnešimai LSS 
referendumui. Visi tie penki į- 
nešimai tai>o vienbalsiai parem-

Išrinkta du delegatai į IJSS. 
VIII Rajono konferenciją, kuri 
įvyks šio lapkričio mėn. 23 die
ną M. Meldažio svetainėje,

— J. Bogdyšenka.

KŪRESPONDENGIJOS
’-uTia ‘ •'Siiaii IIi ■■ . ............-

WAUKEGAN, ILL.

Streikas. Prakalbos.

Didžiulės American Steel and 
Wire kompanijos darbininkų 
streikas eina ramiai ir sėkmin
gai. Streiklaužių visai maža ir 
jie kone išimtinai — gatviniai 
sporteliai. Taigi darbininkų 
streiką sulaužyti jie nepajiegs. 
Vietos biznieriai tečiaus daro 
visa, kad kaip nors sulaužius or
ganizuotų darbininkų vienybę. 
Jie apsiginklavę pagaliais (?) 
uoliai sergsti būrelį streiklau
žių ir ginasi, kad streikas bus

dai* nesiranda nė streiklaužių, 
nė tokių kurie norėtų juos apser 
gėti.

Organizuotųjų dai'bininkų 
vienybė stačiai stebėtina. Jie 
laikosi kaip vienas vyras ir y- 
ra pasiryžę laimėti kartą pradė
tą kovą. Beje, andais šerifas

kad jis eitų saugoti streiklaužių. 
Bet tas jam davė tokį gerų at
sakymą, kad Šerifas yt musę 
kandęs turėjo eiti sau.

9 dieną įvyko skaitlingas strei
kininkų susirinkimas erdviojoj 
slavų svet. Kalbėjo d. Ho|an 
iš Milwaukės, ir d. Means, iš 
Chicagos. ^Abudu socialistai. 
Nesumušamais faktais d. Hoan 
priparodė visas kapitalistų šuny 
bes. Beto kalbėtojas ragino 
darbininkus remti savo klesos 
partiją. Socialistų Partiją, ir 
prisiartinus rinkimams — bal-

suoti už jos Išstatytus kandida
tus. Susirinkusieji, kurių ten 
buvo apie trįs tūkstančiai žmo
nių, ilgais ir triukšmingais ap
lodismentais pertraukdavo jo 
kalbą. Pagalios, vietos gėlyno 
savininkas d. Hoanui įteikė di
delį raudonų gėlių buketą.

Antras kalbėjo d. Means. Jis 
aitriai kritikavo valdininkų žy
gius, kurie visur ir visame re
mia darbininkų naudotojus — 
kapitalistus. Taipjau klaiLsyto- 
jus ragino laikyties vienybėj, 
kad iškiimtEjiis’ savp kovą ir tt.

Jo kalba buvo užimanti ir 
susirinkusius pilnai patenkino^

Keletas dienų prieš minėtąsias 
prakalbas čia taipjau kalbėjo 
draugai niil)wauk iečiai. Vieno 
pavardės nebepamenu, kitas bu^ 
vo dg. Krzynecki,, Milvvaukės 
šerifo padėjėjas-socialistas. A- 
budu kalbėjo apie darbininkų 
klesos reikalus. Nurodinėjo 
kokios pragaišties atgabena ka
rės ir tt. Pasirodo, kad milSvau1 
kiečiai turi gerų kalbėtojų 
organizatorių. — Menas. 

f

ir

DETROIT, MICH.
t 1
Detroit miestas vyriausiai pa

garsėjęs automobilių dirbtuvė
mis. Ypač paskilbusios yra For 
do dirbtuvės. Išnaudojimas dar 
bininkų begalo didelis, bet dar
bininkai velku jungą be jokio 
murmėjimo. Fordo darbinin
kai pus vietos gyventojus net 
priežodin įsigyveno: juos vndina 
Fordo mulais, — taip jie sun
kiai verčiami dirbti.

—Andais lietuvių bolševikai 
buvo surengę vakarą, ir kad 
apdumus žmonėms akis dėl tik 
rojo savo tikslo, atspausdino 
plakatus rėksmingu antgalviu: 
“Varpas jau Detroite” ir tt. Ka- 
žin-kur gavo surūdijusį varpą, 
paskirtą dieną užsinešė ant pa
grindų ir skambina Tai, žino
ma, buvo parodija ir pasityčio
jimas iš tautininkų “laisvės var
po”, bet tuo budu jiems pasi
sekė suvylioti <laug publikos ir 
iš jos pasijuokti. Tą darbą atli
ko tamisiaustfeji brodklyniškio 
socialanarchislų organo auklė
tiniai ir Fordo vergai. Tie žmo- 
neliai taip protiškai užmušti, 
kad jie nebepajiegia atskirti, kas 
priešas, o kas brolis, kas gera, 
o kas bloga. Nenuostabu todėl 
kad jie nepajiege suprasti nei 
šviesios, pakilios socializmo idė
jos, bet krikštijasi save tai bol
ševikais, tai komunistais —nors 
jie taipjau neturi supratimo nei 
apie bolševizmą nei komuniz
mą, ir jeigu/išgirs dar kokį nau
ją tos rųšics vardą, jie vėl persi
krikštys.

Tai tokios tokelės pas mus, 
tame garsiajame Detroite.

— Jonas Kukutis.

ROCKFORD, ILL.

L. S. J. Lygos veikimas.

Pirmu kartu man teko aplan 
kyli Rockfordą. šio miesto 
lietuviai, kaip matyti, nesnaud
žia. Kaą vakai*ą jie rengia lavi
niluos susirinkimus, o subatva- 
kariais parengiama vakarėliai 
su programų. Toj srityj ypač 
pasižymėjo L. S. J.Lyga.

čia man visai neapeina nuro
dinėti Lygos ir jos barių truku
mus. Man nesvarbu kokių po-

Visa kas man rupi, tai pažymėti 
tą faktą, jog Lyga stengiasi rim 
tai lavinties. O tai pagirtina.

Kuomet kituose miesteliuose 
koloj ama viskas, kas ne komu
nistiška ir be paliovos pliauškia
ma apie “diktatūrą, tai čia ban
doma rimtai veikti.

Gan dažnai rengiama ir deba
tai, kur kiekvienas turi progos 
reikšti savo nuomones.

•— Slapukas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiet as.
Namų Ofisas: 

1321 S. Halstod St 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
117 N Dearborn St.

1111*13 Unlty Bldg.
Tai. Centrui 4411

Skaitykite ir Platinkite

p stata
Mildos Name

32 ir So. Halsted St.
Rengia L. D. L. D.

SEREDOJ, LAPKR. 19 d., 
Svetainė atsidarys 7:30 v. 

vakare.

Darho žmonės! Kadangi 
viršminčta draugija turi sa- 
vo tikslu sviesti darbinin
kus, tai šituo tikslu ji ir ren
gia šias prakalbas. Šiose 
prakalbose buš aiškinama 
'ko vieupirma (reikia darbo 
vergams; jiems reikia ap- 
švietos taigi čia ir randasi 
apšvietos draugija kuri yra 
kiekvienam lengvai prieina
ma.

L. D. L. D. 19 kp. kviečia 
visus skaitlingai atsilankyti

Rengėjai

Severos Gyduoles užlaiko V 
«eirv|ynos sveikatą.

Geras Linimentas.
i 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

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau
dėjimams priešas. Jie rekomen
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

Kova su
Influenza E*na

Ohios valstijos Sveikatos Skyrius 
rengiasi prie kovos su liga.

Ohio valstijos Sveikatos Skyrius 
yra surengęs organizacijų kovaj su 
influenza. *

Valstijos viršininkams prižadėjo 
pagelbą Suvienytų Valstijų Viešo
sios Sveikatos tarnija ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius šitoj kovoj su 
epidemija.

Kovos šauksmu bus “apsisaugo
jimas”. Pereito sezono užrašai pa
rodo, kad infhinezos galima išveng
ti. Kickveinas asmuo pats dėl sa
vęs, savo šeimynos ir suvo artimų 
privalo visokiais budais saugotis 
nuo šitos ligos.

Kapitonas Paul Preble, iš Wash- 
ingtono, D. C., kuris yra Suv. Val
stijų viešosios sveikatos tarnijbs 
viršininku pasakė, kad pirmesnė 
epidemijos istorija nurodo; į atsi
kartojimą ir pasakė, kad maža vil
ties begalima dėti ant skiepų kai
po vaistų.

Influnezos antkritis visuomet Įei
na ir vystosi per alsavimo orga
nus, tai yra, per burną, nosis ir 
gerklę. Neleisk antkričiui įsigau
ti į veisimos! vietą šituose orga
nuose ir bus negalima užsikrėsti in- 
fluenza.

Geras antkričio naikintojas, var
tojamas retkarčiais bus prideramu 
apsaugotojo. Turpo pataria .gydy
tojai ir slaugotojos, nes jis apima 
senovinius tarputino vaistus (se
nai žinomus kaipo geriausis nami
nis antkričio naikitnojas), kamparą 
ir mentolį, grynoj mineralėj for
moj.

Pašniauk Turpos kelis kartus į 
dieną ir infhienzos antkričiui bus 
maža proga Įsigauti ir veistis.

Nusipirk už trisdešimts centų slo- 
jikčlį Turpos nuo savo aptiekinin- 
ko ,kol jis jos turi pakankamai. Per 
nai aptiekininkai negaišo ištesėti 

^visiems. Turpo turi stebėtinas y. 
patybes palengvinimui peršalimo ir 
slogų. Jei nežiūrint visokio saugu
mo. Influenza išsivystytų, tai gulk 
lovon ir šauk gydytoją. Tai yra 
perdaug pavojinga liga, kad ji ga
lima butų dėti niekais.

Atlik savo apsisaugojime nuo In- 
fluenzos.

Pinigais už

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

Krause V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Įhoffmano
MOKYKLA

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

Arti Milwaukee Avė.

Telefoną* Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

F. SEVERĄ CO.
C^EDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Mareliai! Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
K-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

European American Bureau
A. PETRATIS & CQ. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS l LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir pampina pašportus j tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

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

• A. Petratis, S. L. Fabijonas.
i > HIMII l ii

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutino, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
lf taip toliau. Salotos Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, G bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Hitleris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
akrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St., Chicago, III.

nilllllllllllllllOIIMIHIl

REIKIA SUKELTI
LIETUVOS PASKOLĄ

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuogreičiausiai pas- 
kolint jai vieną milioną dolerių ant dviejų metų ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento į metus.

Organizuokite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba priėmė se

kančią rezoliuciją šiame reikale lapkričio 5 d., Pittsburghe.
“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos 

valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime $1,600,000.00 pasko
los dvejiems metams ant 5^ nuoš.“

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildykime 
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonus! 
z Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų

Už $50.00 reikia inmoketi nemažiau $5.00 v
Už $100.00 reikia impoketi nemažiau $10.00 
Už $500.00 reikia inmoketi nemažiau $50.00 
Už $1000.00 reikia inmoketi nemažiau $100.00

Sėsk luojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu. 
Tada galėsi būti ramus žinodamas, kad savo priedermę išpildai.

Lietuvos Bonų Iždas
120 Tremont St., Boston, Mass.

šiuonū užsirašau Lietuvos Bonų už*$..................... ir su šiuo laišku prisiūti-
čiu pirmą mokestį $.....................

Lai gyvuoja Lietuvai

Mano vardas ......................... . .........................................................................

Gatvė ..... ....................................................................................... ...............

Miestas ..............................................................................................................

HMIIIIIIIIIIIinillHM
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Prakalbos
PARTOHERB 

vaistai yra dėl išvengimo ir 
apsigynimo nuo skausmų 
kaip tai nugarkaulio, inkstų 
ir šlapinimosi pūsles.

Lietuviu, Rateliuose

PARTOHERB

• L. S. S. 81 kp. rengia pra
kalbas Liuosybės svetainėje. 
1822 Wabansįa Avė. Ketverge, 
lapkričio 20 d. Kalbės D-ras 
Mon tvidas. Pradžia bus 8 
vakare. Inžanga dykai.

Vigus kviečia atsilankyti.
Komitetas.

vai.

yra geriausia ir naudin
giausia gamtos dovana. Tai 
yra rinkinys visokių gydan
čių žolių ir šaknų ♦

PRANEŠIMAS.
Naujienų Bendrovės Direkci

jos reguloris i>osėdis įvyks se
redoj, lapkričio 19 d., š. mš 
Pradžia 8 vai. vak. Visi direk
toriai prašomi būti laiku.

—J. šmotelis, sek.

PARTOHERB

JUOZAPAS TVERIJONA8 
persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Park Avenue ligoninėje lap
kričio 16 d., 1919 m. pusiau 
aštuntą valandą ryto, sulau
kęs 38 metus amžiaus.

Jis paėjo iš Lietuvos iš Kau
no rėdybos, Telšių pavieto, 
Darbėnų valsčiaus, Šukės so
džiaus. Paliko dideliame nu
liūdime Amerikoje brolius 
Prancišką ir Steponą ir seserį 
Moniką. Lietuvoje paliko se
ną motiną ir seserį Barborą.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 19 d. Išlydėjimas iš 
namų pn.«5700 So. Union Avė. 
į Dievo Apveizdos bažnyčią 
bus pusiau dešimtą valandą ry 
to. Iš bažnyčios kūnas bus 
lydimas į šv. Kazimiero ka
pines. 'Palaidojimu užsiima 
graborius Maselskis.

Visus giminės ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame ateiti į 
šermenis ir dalyvauti paskasy- 
nose.

Su širdies skausmu brolis
F. TVERIJONAS.

yra arbata kuria geriasi ry
tais atsikėlus ir vakarais ei
nant miegoti.

PARTOHERB
turi savyje gydančias sun
kas, kurios pereinant per 
šlapumą žmogaus veikia 
pravalanti ir sustiprinanti 
darba.

PARTOHERB
yra tikru ir geru balsamu 
inkstams, šlapinimosi pūslei 
ir šlapinimosi kanalui.

1 Kaina vienos dėžutės vie
nas ($1.00) doleris, šešios 
dėžutės $5.00.

PARTOSO APTIEKA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
leTefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergą vakarais nuo 7—9 

Telefonas, Yards 723.

Jei nori pagelbėt nelaimingiem draugam ir giminėm

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

BRIDGEPORT
L.D.L.D. 19-tos kuopos 

susirinkimas.
PūtnyČios vakare, lapkričio

7 d., buvo LDLD. 19-tos kuopos 
susirinkimas. Narių susirinko 
neperdaugiausia: iš 150 pilnai 
užsimokėjusių narių susirinki
me dalyvavo vos penkiolika. 
To neveizint susirinkimas bu
vo gyvas ir tvarkus, apsvars
čius kuopos reikalus nutarta 
išrinkti darbininkus LDLD. 
I apskričio rengiamam koncer
tui, kuris įvyks lapkričio 27 d. 
Meldažio svetainėje. ,

Beje, svarstyta apie blankas, 
kurias gauta iš draugijos cen
tro. Malt viena rytinių valstijų 
kuopa padavusi sumanymą, kad 
Literatūros Komiteto nariai ga
lėtų būti tiktai tie kur yra išbu
vę nemažiau kaip du metu L. 
K. S. Šitoks “įnešimas** iššaukė 

I nemaža juokų. Ir nebereikalo. 
Juk ta komunistų sąjunga te
gyvuoja vos pora mėnesių lai
ko, o čia reikalaujama, kad LD. 
LD. nariai butų joje išbuvę ne
mažiau kaip du metu! Didžiuma 
balsų itas “įnešimas” — atmes
ta

Susirinkimas užsibaigė gra
žiai, be jokių karščiavimus! ir 
užsivarinčjiinų.

Iki sekamo susirinkimo tiki
mės sulaukti naujų LDLD kny
gų. Nariai, tėmykite sekamo su
sirinkimo paskelbimą.

— J. Beliaskas.

<> EURE V A FACSEHIZZBA
Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPEELERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiegę, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas I’aiii-Eipellerls ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

A-MOHOR, (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra valzbažonklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 3oc. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTF.R & CO., 326-330 Broadway, New York

v

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417.

Salutaras:

Prof.
Chicago, III.

y

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

SOUTHWEST TRUST and SAVINOS BANK
Lietuvių Valstijinis Bankas

35-ta, Archer ir Hoyne Avė Chicago,

LIETUVIAI RUBSIUVIAI RE
MIA SAVO UNIJOS VIRŠI

NINKUS. « •

Piktinasi kapitalistų sumdksli- 
ninkais, tykančiais sutriuškinti 
...... rub8iuvių uniją.'

Buvusiame Lietuvių Rubsiu- 
vių Skyriaus 269 A. C. W. of A. 
susirinlcirKie. Unijos snlEje, 15G-4 
N. Robey St. buvo kalbėta a- 

pie dabartinį padėjimą unijos ir 
pasiKČsinimus valstijos proku
roro prieš uniją. Tapo pirimta 
sekanti rezoliucija: /

Rezoliucija.

| Saugokite Savo Akia|

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jUsxesate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akiu, ausų no
sies įp gerkles ligų. Po priežiūra 
> . “specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 3 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite į mano paraša. • 

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

PINIGAI | LIETUVA
JAU NUEINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių įstaigų

EUROPEAN AMERICAN BUREAII
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai
3249 So. Halsted St., Chicago, III

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

VIENATINIS BBGUTBUOTAS KUBAS APTUKORIUS ANT BBIDGEPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso HmuoM nuo 88.00 Ir nu- 
ffičinu. Sidabro rėmuo** nno |1.00 Ir 
augičiau. Pritaikome aklnlua uidyk*. 
Atminkit: Gahroe eopCjinaM, nervliku- 
maa, akių ekaudSjimaa, uivilklmaa ir 
tt. yra ▼alelah {vairių litrų, kurios ga
li būti pralalintoB gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimai uidykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei joe raudonos, jei gal- 

| va sopa, jei blogai matai, jei akis siip- 
| sta, neteik Ilgiau, o j ieškok pagelbos 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uldykų. Atmink, kad mes ko#- 
nam grarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenk na.

n J

I. M. MMIROFF, EkspsrU# OptikM.
Jei jus ssrgate ir reikalaujate patarimo arba vatatų, ateikit pas mana. Al buvau aj>- 
tlekoriuc Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimas DYKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai asu 
draugas Įmonių. .z
S. M. Mesiroff. 3149"S. Morgan St, Chicago, III.

Blogos 
i Migdolinės 

Gilės
Ausų ligos, širdies ligos, reu

matizmas, galvos skaudėjimas, 
blogi viduriai ir kurtumas, te
kėjimas iš ausų gali paieiti nuo 
blogų migdolinių gilių (tonsi- 
lų). Taip-pat Bronchitas ir du
sulys, sunkus alsavimas pa- 
purtimas kaklo giles taipgi ga
li paeiti nuo migdolinių gilių 
blogumo. Jei skauda gerklę, ar 
giles papurtę, ateik pas mane, 
aš išegzaminuosiu ir prašalinsiu 
klintį.

Dr. A. R. Blumentbal

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

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

23 metus prie State gatvės 
Valandos 9 iki 6. Ncdėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subutomis po pietų.

D R. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

. 120 S. State St., Chicago.
‘ Bc.s’isuk'amų šviesų iškliba per 

23 metusAprie State gatvės. 
Valandos 9 iki 6. Ncdėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

m

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

vatiškų ligų. Prancūzišką daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
II ŪAiMAi 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. van “aing v«i. 7—9 PO Pietu

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 

k 4649 S. Ashland ar. kamp.47 sL 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

—i

DR. G. M. GLASER
e Praktikuoja metai 

Gyvenimas ir 'Ofisas 9 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
p Telephone Yards 687

f

VISKAM PABRANGUS.
Atydai Krautuvninką ir šiaip žmonių, kurie norite pirti BIČIŲ 

MEDAUS. Trumpu laiku pargabensiu į Chicagą daugybę ME
DAUS nuo farmų ir atvykęs patsai išvežiosiu kostumcriains(po kiek 
kas norės) į namus. Reikalaukite farmų Medaus, 5 svarų viedru- 
kas $1.80, didesnis orderis pigiaus.

Siųsdami orderius adresuokite:

W. STRYGAS, SPARTA, MICH.
Arba trumpu laiku:
W. STRYGAS, G. D. P. O. CHICAGO, ILL.

niniai tūlų darbdavių, kuriems 
gell>sti valstijos prokuroras, ant 
Amalgamoj tų Unijos viršinin
kų, varant jiems kaltinimus dėl 
ėmimo kyšių korupcijos ir skel
bimo boikoto, turi tikslo ardyt 
musų organizaciją;

Kadangi dauguma laikraščių

užincti-

DR. M. HERZMAN
RUSIJOS

Gerai lietuviam# llnomas per i« pie
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą# 
ir akuSeria.

Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausia# 
metodas X-Ray Ir kitokius elektroa pria- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fiak St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Dii Charles Sopi
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.
f Tel. Drasel 2880.

....... ■■11111.... 'BĮ"1"1..........

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveikslus ] 
sienų pardirbame 
bildingus, šapose 
tainėse draugijas, 
bus ir 11. Visokį 
gerai ir garantuojame, 
įsitikinkite

STUDIO 
L. YAKUBOWSKI,

614 West 18th St.. Chicago, III.

pasportams iš 
naujus, imame 
mašinerijas sve- 
vestuves, pagra- 
darbą atliekame 

Ateikite ir

Pranešimai
ADMINISTRACIJOS ATSAKYMAI,

Mr. Frank Lyons 956? Kenosha, 
Wis. — Negalime 'Lamstai duoti laiš 
k u atsakymo, nes Tamsta labai ne
aiškiai parašei savo adresą — taip 
kad negalime iškaityti.

Telephone Yards 5032S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, 111.

Tel. Canal 2199.

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicagodarni

manus, veda kampaniją prieš 
Amalgameitų Uniją ir tokiu 

budu suvedžioja žmones, kurie 
neturi pilnų ir tikrų žinių apie 
dalykų stovį.

Liekasi nutarta: Mes, Lietu
vių Skyriaus 269-to nariai A. C. 
W. of A., pilnai pasitikime da
bartiniais viršininlčais Jungti

nės Tarybos ir piktinaipėą, vi
sais nepamatuotais kaltinimais 
iš pusės darbdavių ir valstijos 
prokuroro, kuris lošia dėl darb-

URBONAS.
persiskyrė

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepraleh- 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i tą inokyŲą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir motefrs. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DE8IGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago

davių, bandydamas užkenkti 
darbininkų organizacijai.

A. Chapietis
F. Žilinskas.

pres.
sdkr.

PASIKĖSINIMAS ANT 
TORIŲ UNIJOS PRE

ZIDENTO.

JANI

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

ALEKSANDRAS 
40 metų amžiaus 
su šiuo pasauliu nedalioj lap
kričio 16 d. 3 vai. ryto Jeffer- 
sono Parko ligoninėj. Jis bu
vo nevedęs; paliko Amerikoje 
du broliu Viktorą ir Juozą ir 
Lietuvoj tėvus du broliu ir dvi 
seserį. Paėjo iš Kauno rėd. 
Skaisgirės parp., Dvclaičių 
kaimo.

Palaidojimas jo kūno įvyks 
seredoj, lapkr. JO d. Išlydė
jimas iš namu pn. 3015 W. 38 
PI. bus 9 vai. ryto į Brighton 
Parko lietuvių bažnyčią, o iš 
ten i Tautiškas papines

Visus velionio paž)stamu| 
ir draugus kviečia ateiti ir dd 
ly vairi i, šermenyse. Palikęs 
nubudime jo brolis 

VIKTORAS URBONAS.

Piktadariai prie jo buto 
padėjo bombą.

S |

Nežinom! piktadariai andais 
padėjo bombą prie ja nitorių 
unijos prezidento, William 
Quesset buto 4732 Indiana 
Avė. Ekspliozija gerokai ap
draskė butą, bet ne Ęuesse ne 
jo šeimyna nenukentėjo.

Kas atlkio šitą piktą ir nedn 
žygį — nežinia. Vieni sako, 

kad tai esą namų savininkų 
darbas, būtent: dėlto, kad uni
ja rengiąsi paskelbti streiką. 
Kiti gi pasakoja, kad tai atliko 
patįs janitoriai—kad Quesse nesi 
skubina paskelbei streiką. ^Pas 
taroji nuomone yra — melas. 
Janitorių streiko sulaikyti uni
jos prezidentas negalėtų — kad- 
ir norėtų^ Beto, unijos prezi- 
deiltas to iki Šiol nė nedarė. 
Pagalios, janitoriai tokio darbo 

' nė nedasileistų. Tai, matyt, y- 
ro provokatorių darbas.

Rrighton Park. — LSS. 174 kp. su
sirinkimas įvyks seredoj, lapkr. 19 
d., 7:30 v. v,. A. Maženio svet., 3834 
S. Kedzie Avė. Visi draugai ateiki
te laiku, nes yra svarbių reikalų, 
taipjau nominacijos. Tie draugai, 
kurie nebesilanko dėlei komunistų 
rėkavimų, ateikite — jie mums dau 
giliu nebekenks.

— Rašt. K. Kipšas.
S———II ■ .11' ■■■■■»»■ I

I Roseland, III. Roselando Liet. 
Namo Statymo korporacijos draugi
jų delegatų susirinkimas įvyks ket
verge, lapkričio 20 d., 7:30 vai. va
karo Aušros kambariuose, MAIOOO 
Michigan Avc. Visi delegatai kvie
čiami atsilankyti.

A. Grebelis, Raštininkas.

LMPS. 29 kp. susirinkimas įvyks 
semtoje, lapkr. 19 d., 7:30 vai. va
kare, Viešo knygyno . svetainėje, 
1822 AVabansia Avė. Visos draugės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
Taipgi bus rinkimas kuopos virši
ninkių. Sekr. A. čepukienė.

Chicagos Lietuvių Vyrų Chofo 
veikalo “Bedarbė” repeticija įvyks 
utarninke, 18 d. lapkričio, 8 vai. 
vakare, Mark White Sguarč svet., 
(Engiu Romu) Halsted St. ir 30 St. 
JVisi 'lošėjai malonėkite būti' pas
kirtu laiku. J. Gedraitls.

Vyrišky Drapanų Bargenai
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 overkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščrau.
< Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.

Pirkite sau overkautus dabar pa
kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciafa 

įsteigta 1907

Bridgeportiečiam*. — Kadangi 
S. A. L. Kareivių Brid. kuopos ren
giamos prakalbos 'neįvyko pereitą 
panedėlj, tai kuopa, šaukia susirin
kimą utarninke,, 7:30 vai. vak. lap
kričio 18 <1., Lietuvos svet., 3249 S. 
Morgan St. Kiekvienas narys pri
valo atsilankyti. Bus daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipogi norintis 
priklausyti prie šitos organizacijos 
ateikite į ši susirinkimą.

Pirmininkas B. Digris.

(Seka ant 4 pusi.)]

SPRINGFIELD, ILL.

Svarbus pranešimas Springfieldo 
ir aplinkinių miestelių lietuviams.

Seniausia, tvirčiausia ir didžiau
sia pašelpinė draugystė Lietuvos 
Simų. —

Atpigino įsširašymą naujiems na
riams, ateinančiame susirinkime, 
kursai įvyks nedalioj, lapkričio 
23. 1919, 2 vai. po pietų.

Salėje Painter IJall, South 6-th St.
Lietuvos Sųnų draugystė .susir

gusioms nariams pašelpos moka už 
savaitę — $6, $12 ir $18.

Draugystė turi įsteigusi pašelpos 
3 skyrius. y

Galima prisirašyti į bile kurį sky- 
ri* ; ii

1

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544 *

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

STRIKOLISI
u v i s

DR. M. T.
Liet

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tol. 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.
Tol. McKinley 263 

■■mBiws»aM3osisi1 ubi į..... .......

. Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo B iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.



t X \ u l I N o S , Uli i r,;i. 111. Utarnink., Lapkričio 18, ’19

Sus. I let. Soc. D. 1 apskričio vi
sų chorų generalė repeticija jvyks 
seredoj, lapkričio 19 d., Mildos sve
tainėj. % F- Mazola.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ”

PARDAVIMUI

•9 1 .... ........

Roseland. LSS. 134 kp. extra su
sirinkimas jvyks utarninke 18 lap
kričio. 7:30 vai. vakare, 9 vardos 
sc**ai,isių sveainėje, 111 gat. ir Mi- 
chigan Avė. Bus balsavimas refe
rendumo. Visi nariai būtinai atsi
lankykite. Organizatorius.

Cicero. — LLF. 2 kp. susirinki
mas įvyk utarninke, lapkričio 18 d., 
7:30 v., v., S. žvibo svet,. 1347 So. 
50 Avė. Yra svarbių reikalų, taip
jau bus renkami darbininkai gruo
džio 7 vakarui. Beto visi užsimo
kėję nariai, ar kurie užsimokės, 
gaus knygą “Barborą Ubrik”, todėl 
visi nariai atsilankykite.

— Valdyba.

MERGINŲ IR MOTERŲ Saldainiai

Parsiduoda grosernė labai pigiai, 
lietuvių apgyventoj vietoj; išrenduo- 
sim pigiai 4 ruimus pagyvenimui. 
Kas norit gerą bizni, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 PaineiI Avė., Chi
cago, 111.

OFISO 
SIUNTIMO Merginu

VAIKŲ ir 
JAUNŲ VYRŲ

Perskaityk

PREKIŲ 
SKYRIUS

PREKIŲ
ir

SIUNTIMO SKYRIUOSE

DARBININKŲ
TROK ĮNINKU

Parsiduoda grosernė, maišytų tau
tų apgyventoj vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti pirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 2958 So. Lowe Avė.

Prityrimas nereikalingas
JJawnu Motera

Frank Harris, Pearson’s Magazine 
žurnalo redaktorius, iš New Yor- 
ko, Workers’ Institute pakviestas, 
laikys du referatu: 1) Seredoj", lap
kričio 19, 8 v. v., East End Hali so- 
lėj, kampas Clark ir Erie gt.. refe
ratas apie Bernard Shaw: 2) Ket
verge, lapkr. 20, 8 v. š., West Side 
Auditoriume, Racine ir Taylor gt., 
referatas apie Oscar Wilde.

OFISO DARBININKĖS 
t

Sietyno mišraus chorą repetici
ja įvvks utarninke, lapkričio 18 d., 
Meldažio svetainėj. 2242 W. 23 PI. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi choristai pra
šomi ateit laiku. — Valdyba.

Ar moki gerai skaitliuot? 
Ar moki aiškiai rašyti; 
ar moki 
ar moki 
skirstyti 
raštinės

mašinėlė rašyti; 
perrašinėti; ar nori 
popierius ir laiškus 
Skyriuose?

m ūsų

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

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Federal Sigim 
System EHectnc

212 N. DISPLAINES STREET

Prie darbo musų prekių ir siunti
mo skyriuose, pakuoti, vynioti ir 
dėstyti prekes užsisakytas musų Ko- 
stumerių. Sverti pačtinius 
liūs ir tt.

pake-

PuikiGera mokestis pradžiai,
proga pakėlimui. Pastovios vietos.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Mes galime duoti jums pastovias 
vietas su gera užmokestimi ir puikia 
proga pakėlimui.

Pajieškau J. Bitės, Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Pašušvio parap., Le- 
gėčių kaimo, gyvena Elizabeth, N. 
J. Malonėsite pranešti ar pats at
sišaukti adresu.

Frank Vasilausky, 
1936 Case Avė., Racine, \Vis.

Prityrusioms darbininkėms moka
me pagal jų mokėjimą.

PRITYRUSIU PAJIEGINAS 
MAŠINOS OPERATORIŲ

Pajieškau savo pažįstamos Mari
jonos Daugirdienės, ji pirma gyve
no ant Devynioliktos, o paskui per
sikėlė ant Bridgeporto. Ji pati, ar 
kas Žino apie ją malonėkite pranešti 
adresu:

Mary Jankauskienė, 
1236 S. Nevvberry Av., Chicago, III.

SIUNTIMO KAMBARIO
DARBININKES

Prie naminių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki $25 j 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, 
1056 N. Wood St.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų 

Homan Avė. & Arthington St.

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo
vo Žabarausko; paeina iš Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskričio, Pajavo- 
nio valsčiaus, Daugininkų kaimo, 
Daržininkų. Pirmiau gyvenome kar 
tu Anglijoje, dabar girdėjau gyvena 
Amerikoje. Svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas'apie ji žino 
malonėkite pranešti adresu:

Joe žabarauskas,
712 E. 95th St., Chicago, III.

Tvirtos, veiklios, sumaningos mer 
ginos ir moteris pakavimui, vynio
jimui, svėrimui ir skirstymui pašti- 
nių pakelių ir ekspresinių užsisa
kymų.

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

MERGINŲ

PREKIŲ DARBININKAS

Mokintis atmušti adatinio meno 
daiktus ; taipgi prityrusių mušėjų; 

ra mokestis; pastovi vieta. 
T. Bųettner & Co. Ine.

317 W. Adams St.
ge«’

REIKALAUJA BENDORIŲ
Prie pastovaus, malonaus darbo 

dirbtuvėje.
ATSIŠAUKTI

F. J. LEWIS MFG. CO.,
2500 So. Robey St.

Pajieškau Julijos Misiūnaitės, gir
dėjau buk ji vedus, vyro pravar
dės nežinau, pirmiau gyveno Cice
ro J, III., paeina iš Kauno gub., Novo- 
Aleksandrovsko pav.. Papilio para
pijos, Kubilių kaimo. Jai yra 
siųstas laiškas iš Lietuvos nuo 
tėvo. Atsišaukti:

Jonas Burčikas, 
1313 So. A vers Avė., Chicago,

Merginos ir moteris vjirš 16 metų 
amžiaus sudėstymui, pažymėjimui, 
peržiūrėjimui ir pakavimui pačtinių 
užsisakymų musų prekių skyrnuose.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

at
jos

Puiki proga pakėlimui.
III.

Reikalauja moterų prie švaraus, 
lengvo pastovaus darbo prityrusių 
vilnas skirstyti. Mokestis $18 savai
tei. Valandos nuo 7 ryto iki 5 va 
kare. Subatomis iki pietų.

Gumbinsky Bros Co., 
2261 So. Union Avė. \

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

Reikalauja lietuvio bučerio, pas
tovi vieta, gera mokestis.

Wolff,
3453 So. Halsted St.

Pajieškau savo borlio Stanislovo 
Gimbučio, pirmiaus gyveno Ke\va- 
nec, III. Paeina iš Kauno rėd., Tel
šių pav.. Varnių meistelio. Jis pats 
ar kas žinote praneškit.

Stanislava Gimbutis, 
3631 So. AVaUace St., Chicago.

Sears Roebajiclk 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. & Arthington

Reikalnulja merginų išmetamoms 
popieroms skirstyti. Atsišaukti 

613 W. Vau Buren St. 
arti Desplaines St.

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Prabisho. Septyni metai gyveno 
f’hicago, III., ant Wabansia Avė. 
Kur jis dabar yra, nežinau. Malo
nės jis pats* ar kas kitas duoti man 
žinią.

St.

A. Prabish,
2201 Lake St., Melrose Park, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau didelio bei šilto kam

bario, tarpe 18 ir Madison, Halsted 
ir Ashland gatvių. Atsišaukite j 
Naujienų ofisą pažinodami num. 5. 
vo Žabarausko; paeina iš Suvalkų

Saldainiai

I X MERGINŲ 
/ Nuo 16 iki 30 metų, 

f Mes turime pastovias vietas musų 
8 dirbtuvėse pastovioms merginoms, 
kurios nori išmokti gero amato. 
Mes užtikriname mažiausiai $13 į sa
vaitę besimokinant.

Atsišaukti
Panedėlyj ir utarninke prisiren

gus prie darbo.
ASSOCIATED SIIOE MFRS OF 

CHICAGO 
817 N. Ashland Avė. 

arti Chicago Avė.

VAIKŲ
Virš 16 metų amžiaus mokintis 

spaudos amato. Prityrimas nerei
kalingas, $14.00, 48 valandų j sa
vaitę.

Subatomis iki pietų.
Atsišaukti

P. J. Kittredge & Co., 
Green nad West 

Superior St.

REIKALAUJA DRAPERI.I Ų 
SIUVĖJŲ

Atsišauk!i pas 
MANDEL BROS.

14 augštas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Motera
Dirbtinėms gėlėms dirbti; ne

paprasta proga gauti pastovią, 
gerai apmokamą vietą; prityri
mas nereikalingas.

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

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Mes galime sunaudoti
25 šokoladines liejikles

Taipgi pakuotoji), ir tt.

Kelių saldainių dirbėjų
ir kitų darbininkų ir darbininkių 
Sviesi naujovinė dirbtuvė.
Geriausios darbo sąlygos.

Augščiausia mokestis ir nuolati
nis darbas užtikrinama tinkamom^ 
darbininkėms.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat.

MOTERŲ

Aslai plauti dirbtuvėje. Gera mo
les! is, lengvas darbas. Darbas 
iekama su mašina.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Ausi i n Avė.

at-

MERGINŲ

REIKALAUJA
Molderių prie varstotinio, maši

ninio ir aslinio darbo; kalta ir pil
ka geležis.

Atsišaukti pas
Illinois Malleable Iron Co., 

1809 Diversey Pkwy.

Dirbtuvės darbui; $14 j savaitę 
kuomet mokinasi. Nuo štukų dar
bas $17 iki $20 i savaitę.

Reikalauja darbininkų. Pastovus 
irbas. Atsišaukti Western Feltdarbas __

Works, 4115 Ogden Avė., Chicago.

American Insulated Wire and 
Cable Co., 

954 W. Žįst St.

VAIKŲ

16 metų amžiaus

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ7 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO., 

228 W. Kedzie St.

Mes reikalaujame daugybės vai
kų musų prekių ir raštinės sky
riuose prie visokio darbo, prityri
mas nereikalingas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

šitos vietos geros su pakėlimo 
proga atsakantiems vaikams.

Mes galime sunaudoti
Kelis gerus sukėjus.
Paviršių ir ybiškės (marshmalow) 
darbininkus
Šokolado lieji kės (merginas) 
ir kitus darbininkus ir darbininkes. 
Šviesi naujovinė dirbtuvė 
Geriausios darbo sąlygos 
Augščiausia mokestis
Bonusai ir nuolatinis darbas, 
tinkamiems darbininkams.

s

,WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat.

Superior 8400

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ
PRIE NAUJŲ IR TAISOMO AU

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

WM. J. HUGHEY & SONS 
2518 S. MICHIGAN AVĖ.

Reikaluja kalvio ir kalvio pagel
bininko.

AMERICAN SAW AND TOOL
VVOBKS

2431 W. 14th St., , Chicago, III.

Tekintojo mašininiams peiliams 
tekinti.

AMERICAN SAW AND TOOL 
WORKS

2431 W. 12th St., Chicago, III.

STATYMO DARBININKŲ

STONE & VVEBSTER 
AVHITMAN & BARNES PLANT

1000 W. nota gatvė
CHICAGO.

MŪRININKŲ

STONE & \VEBSTFR 
AVHITMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

DAILYDŽIŲ

STONE & WEBSTER 
VVHITMAN & BARNES PLANT

1000 W. 120ta gatvė
CHICAGO.

Reikalauja — automobilių aptai
sytojo >•' medžio darbininkų prie 
žieminių viršų.

x Lavvder,
6910 Lafayette Avė.

arti State ir 69tos gatvių.

REIKALAUJA

Vyro su pačia abelnam namų dar
bui, prižiūrėjimui vejos, pečiaus ir 
automobiliaus; prityrimas su auto
mobiliniu nereikalingas; turi mokė
ti anglų kalbą ir turėti gerą paliu
dijimą; gera vieta tinkamiems žmo
nėms. šiaurinės pusės priemiestis 
Rogers Park. Parašyk, tclefuonuok 
ar ateik.

W. C. Gillett, 
801 So. Wells St. 
Tel. Wabash 801

VĖBAUSININKŲ 
PAKUOTŲJŲ

Parsiduoda barzdaskutykla lietu
viais apgyventa vieta, biznis išdirb
tas per daugeli metų, parduosiu vis
ką sykiu: Kliperius, Britvas ir tt. 
pagal pirmą pasiulimą. Priežastis 
pardavimo — barberis mirė 
Francijoj. Kreipkitės vakarais kaip 
5 vai. 246. W. 51st St., Chicago, 111.

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

Parduodama! player piano, visai 
mažai vartotas. Kam reikalingas 
atsišaukit pn. 4238 So. Campbell 
Avė., 1 lubos.

Sears Roebuclk 
airadl Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

Kas turi parduoti koncertiną se
ną pogrotą ir nebrangią, mokytis 
grot ir prisiųskit laišką, pasakyda
mi kiek ji kainavo nauja ir kiek, 
jus ją dabar laikote ir kokios kom
panijos.

A. S
511 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJ1MŪL

Išduodu svetainę susirinkimams 
laikyti, taipgi išduodu du kambariu 
garu apšildomus ofisui, ar gyveni
mui. Atsišaukite pn. 731 W. 18th 
St. Joe Martin.

DARBININKŲ PRIE 
VARSTOTO IR ŠIURBŠTOKO

Mes galime panaudoti kelis dar
bininkus dirbančius su pielyčia prie 
smulkaus darbo

NAMAI-žEMĖ
M—>—M—

Parduodama trijų augštų mūrinė 
sankrova ir 5 pagyvenimai pn. 2126 
So* Halsted gatvės. Našlė paveda 
parduoti už įmokėjimą $2500 ir ly
kini ilgą išmokėjimą.

KOCH AND CO., 
2603 So. Halsted St.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. A usti n Avė.

Pajieškau pagyvenimų janitoriaus 
pagelbininko, kurs moka darbą, 
ram vyrui geras užmokestis ir 
laikymas. Atsišaukit tuojaus.

Frank Gedmint,
3558 W. Polk St., Chicago,

REIKALINGAS
Pirmos klcsos 

vaitinės algos ir 
duris virš $35. 
Normai 1682.

Ge- 
už-

III

barberys, $?4 sa- 
piisė to, ką jis pa- 

Telefonuokite —

KOTŲ ŠAPA.
Reikia 3 kišenių dirbėjų prie ko

tų ir 3 rankinių guzikams skilių 
dirbėjų.

Royal Tailors,
731 So. Wells St., Chicago, III.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

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

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

lai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND £ INVESTMENT 

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

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija ,

1922 So. Kedzie Avenue.

Parsiduoda stuba 6ių kambarių. 
Elektros šviesa gasa, taipgi yra. Ne
toli Craineo dirbtuvės. Kam to
kie kambariai butų reikalingi, ma
lonėkite atsišaukti. Yra patogioji 
vietoje, num. 3130 W. 39th Street, 
Chicago, III., K. Povilaitis.

vi- 
re-

BRIDGEPORTO BARGENAI
2 pagy venimų mūrinis namas už 

$2,000 mažais jmokėjiniais; namas 
yra prie Union Avė. ir 34 gat.

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas, garu apšildomas, su maudy
nėmis. elektros šviesa, užpakalyj 
garadŽius 2 automobiliams, kampi
nis namas, lotas 35 pėdų platumo, 
parduodama už 38 šimtus. Namas 
vra prie 32 gat. netoli nuo Halsted 
Street.

Parduodama rakandai keturių lui- 
mų gęrame stovyje, kiti visai nau- 
jutukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport Avė. prie elės, ant antro 
augšto iš pryšakio. Emilija Vaišvilas

aitn= 
duos su iuu©“ 

gtoHnuu samu
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausj pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
te su mumis pirma pirkimo kur 
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 West 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. 
Nędėliomis nuo 10 iki 4 v. po

C. P. Suromski Co.,
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

ki-

vak. 
piet.

VYRAI PASISAVINKIT SAU GĖRĖS 
I NI GYVENIMĄ PADARYDAMI 
J SAVO LIUOSA LAIKA 

BRANGIU.
Mes turime suorganizavę Lietuvių 

Skyrių ir reikalaujamą keleto in
teligentiškų ištikimų vyrų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdien ar
ba keletą dienų kas savaitė per vi
sus metus. Jus galite atlikti šį dar
bą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio jūsų užsiėmimo. Ge
ras pelnas. Puikus pakylimas gy
venime. Atsišaukite nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po piet, arba nuo 6 iki 
9 vai. vakare. Klauskite: Adam Mar
kūnas. Lietuvių Skyrių Vedėjas, 
Room 847 First National Bank Buil-1 
ding, 68 W. Monroe Street, Chica
go, III.

Pastovios vietos, gera mokestis 
pradžiai

Sears Roebuick 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:15 
Subatomis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.
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REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 & S. Morgan Sts.

Eesu priverstas parduoti puikią 
Victrolą, taipgi Grojiklį Pianą; se
klyčios, valgomo kambario ir mie
gamo kambario setus, kilimus, lem
pas, misinginę lovą ir k. d. pigiai. 
2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

Mokykla Kirpimo ir Desigrning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turimo didžiausius ir geriau
sius kirpimo-desiguing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksimo praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mlo- 
rą —■ bile stailės arba dydšio, ii fai
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

REIKALAUJA dailydžių prie ka
rų, darbas nuo stukių prie freitinių 
karų taisymo.

THE STREETS CO.,
W. 48 & S. Morgan Sts

PARDAVIMUI

REIKALAUJA DAILYDŽIŲ 
17 ir Robey gatvės 

Scredos rytą. 
$1.00 valandai. 

Atsinešk įrankius 
Folwell Ahlskog Co.

Reikalauja darbininku $4.50 j 
ną pradžiai sengeležiu kieme.

Snm Cohn Sons,
52 Avė, ir 16ta <gat.

dic-

RETA PROGA
Trumpu laiku parsiduoda pikčer- 

nė (Photo Studio) su visais įtaisy
mais; geroj" vietoj, biznis išdirbtas 
per daugelį metų; apgyventas viso
kių tautų. Neša gryno pelno nuo 
$300 iki $100 į mėnesį. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvažiuoti į Lietu
vą. Norintiems padaryti pinigų į 
trumpą laiką, meldžiu atkreipti ati
dą.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated »L. 2407 W. ■>- 
dison, 1850 N. Wella *t.

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 suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

1739
K. JAMONTAS, 

So. Halsted St. (

J hJf, >

BUK BARBERYS
Geriausia proga, geriausi rezul- 

Chicago, III. tatai. Gera mokestis. Darbas gva- 
rantuotas, 625 W. Madison St.




