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Socialistu partija užgina Ru
sijos bolševikus

Smerkia tautų lygą
Bolševikai eina ant Omsko

Senato komitetas už ratifikavimą 
sutarties su priedais

SOCIALISTŲ PARTIJOS fcON- 
t VENCIJA UŽGIRĖ RUSI

JOS BOLS VIRUS. z

l.ygina Leniną su Trockiu prie 
VVashingtono inpirmųjų kolo
nistų. Smerkia tautų lygą.

True translation filed witb the pnO- 
iiiaster at Chicago, III. Sept. 5, 1919 
a.s i tquired by the act of v>ct. t». 1917
SENATO KOMITETAS NUTA
RK RATIFIKUOTI TAIKOS SU
TARTI SUMiERMAINOMIS.

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoj e\

-.a—■tffiUĮg.'PTOL.  —-LU.'. 11 l.g-1 "*■!

Chicago, III., Pčtnyč’a, Rugsėjo-peptember 5 d., 1919

True translation filed wtth the post- in, kuri prisid 
master ai Chicago, III. Sept. *>, 1919 
as rvąuired by the art of Oct. 6,1917 | 
METfi BOMBĄ EGIPTO PRE

MJERUI.

LONDONAS, nigs. 4. Pa
sak žinios iš Aleksandrijos, bom 
b.i tajK) mesta į Egypto premie-! 
rą Russein Rusinti Pasha. Bom
ba buvo paslėpta vi n nogiu krep- ■ 
šyj, bet nesužeidė premiero. I 

Metė bombą teologijos studen
tas.

True translation filed wi h the post- 
mastei* at Chicago, III. Sept. 5, 1919 
as retpiired by the act of Oct. 6, 1917

PREZIDENTAS KVIEČIA IŠ
RINKTI DELEGATUS DARBO 
IR KAPITALO KONFERENCL

Viso konferencijoj\lalyvaus 45 
delegatai.\

Price 2c No. 210.

Darbo Federacijoj^* 
trikto valdžia' prti/nel 
tams, kad jie iki phne 
pas.trmikti iš unijos, 
jie bus pašalinti iš darbo.

Aiųcrikos 
labar dis-

d^liui turi 
nes kitaip

UžGYRft SUSPENDAVIMĄ 
SVETIMŠALIŲ FEDE- 

RACIJŲ

fene (tanslutlon filcd witn Ihe p<»si mastei’ at Chicago, III. Sept. 5, 1919 as required by the act of Oct. 6,1917

Baltasis teroras Rusijoj
FINŲ, KOI/ČAKO IR DENIKI- 

NO ŽIAURUMAI SUJUDINO 
į RUSUS.

CHICAGO. Socialistų par
tijos konvencija vakar išklausė* Baltasis teroras tik pagelbsti b.ol 

; įvairius partijos komitetų rapor
tus. Taipjau buvo perskaitytas 
pildomojo komiteto raportas a- 
pie suspendavimą niekuriu sve- j 
timkilbių federacijų ir išbrauki-; 
mą Michigano, Ohid ir niekuriu 
NeAv Yorko lokalų iš Socialistų 
partijos už jų ėjimą su kairias- 
parniais. Konvencija tai viską 
apsvarstė ir užgyrė komiteto pa
sielgimą.

ševikams. žmonės šaudomi be 
.tykio teismo. Latvijoj irgi bal 
tasis teroras siaučia.

CHICAGO. - Vienbalsiai va
kar priimtame manifeste Soci- 
listų partijos konvencija, maši
nistų svetainėje, 113 So, Ash
land Blvd.. prt lygino Leniną su 
Trockiu prie George VVashing- 
lono ir Amerikos kolonistų.

Manifestas pateisina Rusijos

Komitetas pridėjo prie taikos 
sąlygų keturis svarbius priedus.

tu, kad darbininkai buvo jų val
donų priversti to griebties.

Partijos manifestas pilnai sto
ja už bolševizmą. Taigi 
visos trįs socialistų frakcijos re
mia bolševikus, nors konvenci
ja praeitą savaitę pašal/'no kai- ‘ 
i’iojo sparno delegatus.

“Rusijos žmonės, kaip ir A- 
merikos kolonistai 1770 m.”, sa
ko manifestas, “1

VVASHINGTON,-rūgs. 4.
Prieš išvažiuosiant iš Washing- 
tono su prakalbų maršrutu, pre
zidentas Wilsonas paraše laiš- 

| kus septynioms nacionalėms or-
\VASHINGTON, rūgs. 4. ganlzacijoms, atstovaujančioms 

Priėmęs keturis svarbius susi-’ darbo, ūkininkų ir finansinius 
laikomus prie tautų lygos san- interesus, prašančius jas paskir- 
tarvės didele didžiuma balsų ir ti delegatus į darbo ir kapitalo 
pridėjęs prie taikos sutarties J konferenciją, kurią jis šaukta 

svarbius priedus, senato užru-1 susirinkti \Vashingtone spalio 
bežinių reikalų komitetas šian
die nutarė rekomenduoti sena
tui ratifikuoti taikos sutartį su

STOCK.HOLM, liepos 11 (Ra
šo Chicago Daily News korespon 
drūtas Istuid Don Irvine).
27 pacientai^Jlonec ligonbutyj, 
tapo išvesti lauk, nuvesti į dar

žą upkalyj ligonbučio ir ten 
sušaudyti finų baltosios gvardi-! 
jos, jiems atėmus OlonecŲ iš so-

! vi( tų rankų. Viso daugiau kaip 
į 60 žmonių tapo sušaudyta Olo- 

. CHICAGO. Mi-s Martha , 2W?',noni
Bvrnes. 7821 Enieraki Avc. tapo ‘Ustnkte laike v.eJpatavmio Hn- 
užmušta ir dvi moteris ir tqs hHuh,|os-Korel.|.« kareivių įves- 
vyrai ta|x> sunkiai sužeisti va-. ° *t,oro- 
kar susidūrus dviem automobi-'

MOTERIS UžMl

Keturiais1 susilaikymais yra:
1. Besąlyginė teisė pasitraukti

2. Nepriėmimus jokių obliga- 
• vijų gvarąntavimo šalims teri- 

. torialės didybės sulyg X skirs- 
_ nio, negi vartoti kareivius pri-

6 dieną.
Tie laiškai yra adresuoti 

šioms organ zacijoms: National 
Industrini Conference Board, A- 
merikos Darbo Federacijai, In- 
vestųient Bankers Ass’n, Ameri
can Society of Eųuity, National 
Grange, Nacionalei Farmerių 
Unijai ir Chamber of Commerce

Sekamas atstovų skaičius pas- 
buvo priversti verstiniems tikslams ar valdyti kiriamas kiekvienai gnipei: A- 

savo valdonais griebties prie- svetimą teritoriją po mandatu inerikos Darbo Federacijai ,|5, 
vartos priemoli ų, kad Įgyjns ir kongreso paliepimo. Chamber oi Commerce.) , in-
palaikius savo laisvę. I
Mes, organizuoti Amerikos so

cialistai, užreiškiame musu so- 
lidariškumą su revoliuciniais 
Rusisijos darbininkais rėmime 
jų sovietų valdžios, ir su radi-. 
kaliais Vokietijos, Austrijos ir 
Vengrjos socialistais jų pastan
gose įsteigti darbininkų klesos 
Valdžia savo šalyse. € *

“Mes reikalaujame ūmaus nu 
ėmimo nepateisinamos ir než
moniškos blokados prieš sovie
tų Rusiją”.

Manifestas pasmerkia elgimą
si tų socialistų, kurie rėmė karę 
ir užreiškia, kad partijos užda
viniu bus “organizuoti ir pris
kubinti neišvengtiną perėjimą 
politinės ir industirnės galės iš 
kapitalistų klesos į darbininkų“. 

Tautų lyga buvo smarkiai

Chamber of Commerceo , in-
3. Pilna laisvė nuspręsti ko- vestmentų bankeirams 2, prezi- 

r dentas paskirs 15. Viso 45.
Prezidentas pažymi si'kainus

kie klausimai yra viduriniai ir 
tokie klausimai, kaip imigraci
jos ir muitų negali būti lygos 
svarstomi.

I. Išėmimas Monroe doktrinos 
nuo lygos sprendinio ir užreiški- 
mas, kad Suv. Valstijos yra vie
natiniu aiškintoju tos doktri-

uos.

True translation filed v-’lh the post- 
mustdf at Chicago, III. Sept. 1919 
4* rejuirrd hv the art of <hi. S. 1917

FRANCUOS SOCIALISTAI AT- 
STOVAI PRIEŠINASI RATIFI

KAVIMUI.

tijos, taip ir nuo jos atskilusios 
Konuinitsų Darbo partijos*, ku
ri Luko savo konvenciją I.VV’AV.

PARYŽIUS, rūgs. 4. — Mažu
mos šoci.įlįstas Paul frjistrail lai 
ke debatų atstovų bute apie ra
tifikavimą taikos sutarties, už- 
reišk<Į, kad jis ir jo partija, skai
čiuje apie 35 nariai, balsuos 
prit š ratifikavimą.

Trn< IninduHnn filed wHh the posl- 
master at Chicago, 111. Sept. 5, 1919 
mm rrcpiired by the art nf Oct. H. 1917

DIDEI^S AEROPLANAS 

NUKRITO.

Kada Oolnec tapo paimtas, 
komisija susidedanti iš gydyto
jo ir mtilaširdystės seserų b.i-

buvo raudongvardiečių, o ketu- marškinius niekurims raudon- 
ri kitf neturtingi valstiečių, ku
rie parodė raudoniemsnems ka- Į 
re i via ms kur galima gauti mais
to ir pašaro.

“Dar 13 lavonų tapo rastai ki
tose vietose miestelyj. Vienas 
jų buvo moteries neturtfngo val
stiečio, kuris taipjau tapo nužu
dytas. Nelaimingai moterei nu
draskyta visi drabužiai ir ją pa-į 
guldyta kniupščia •..................
Pasak gyventojų, ją kauk no i-’ 
ki pusiau mirties, tada sukapota ' 
į šmotus.

“Apie 70 žmonių liko nužudy
ta Luzino apielinkėje. Kolčako 
kareiviai plake beturčius valstie
čius, kurie buvo paėmę dvar- 
ninko žemę. Kuomet jie buvo 
plakami, oficieriai kalbėjo “Ne- . 
a rikte žemės, kuri nėra jūsų“. ! 

| Kiula jų likdavo sukapota į 
' šmotus, baltieji juokavo ir paša- , 
kė ‘Užtenka*, paleisdavo juos’. (
Raudongvardiečiai marinami 

badu. i

gvardiečiam s. Vedėjas Mintau
jos agrikultūros depautamento, 
Valdmach, 70 metų amžiaus, ta
po sušaudytas. Valstietis lapo 
sušaudytas kartu su savo motere, 
ir dviem dukterims, kadangi jo 
sūnūs buvo nariu sovieto. Žmo
nės, kurie nieko bendra neturė
jo su revoliuciniu judėjimu, bu
vo teisiami kariniu teismu ir su 

sale kelio/ š ’l,d°mi. Taisei) mieste baltasis 
, terorasg ypač buvo kruvinas ir 
1 l^iivo paskiria 100 rublių dova
na už kiekvieną sugautą raudon- 
gvardieti ar sovietu darb'ninką.

Vokiečiai grąsina mirtim

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 4.
Milžiniškas pasažierinis ae- 

pla.nas Alfred W. Lavvson ori-į 
nes linijos, savo pirmutinėj ke-
ro

Yorko, smarkiai nusileisdamas 
ant mankštos žemąs, suaklė..sa
vo priekinę dali, bet nė aviato
riai, nė pasažieriai netapo su
žeisti. Aeroplanas \ bus pa
taisytas už keliu dienu H*riš- * c c

čio pacientus ir apžiurėjo daržą. 
Ji nuėjo tada į baltosios gvardi
jos kvatiera. Bal 24 ryte lengvai 
sužeistieji tapo išvesti iš ligon- 

j bučio, o sunkiai sužeistieji iš-
■ nešti ant neštuvų i daržą ir ten
■ sušaudyti.

Finai šaudo moteris.
Olonec pavieto ligonbučio 

medikailo štabo parašytas pro
tokolas patvirtina tą atsitikimą. 
Taipjau buvo ir daugiau žudy
mų. Tatiana Abramova, Oloneco

Ufa, kurią bolševikai dabar at 
siėmė, pakliuvo j Kolčako ran
kas kovo mėn. Pr ulžibj baland
žio tūlas žmoius pervažiavo per 
L’fą. Jis rado daug paimtų be
laisvė!) sovietų kareivių visur 
gulinčių sužeistais, apatiniuose 
rūbuose, be raikščių ir baisiau
siame įlųtve. Jie buvo maitina
mi lik du sykiu j keturias (.fe
nas.

Apie pabaigą lapkr. 1918 bu-

ginu negu Kurliadijoj. “Tas ku
ris dalina uždraustą literatūrą, 
yra baudžiamas mirtim,“ sako 
vokiečių komanduotojo Rygojč 
išleistas dekretas. “Tas; kuris 
žino apie pasislėpimo vietą rau- 
dongvardiečio ir nepraneša apie 
tai, yra baudžiamas mirtim. 
Tas, kuris lx* laidinio pasirodo 
gatvėje t ’.rp 6 v. v. ir Ii v. ryte 
yra baudžiamas mirtim“.

Sovietų Rusijoje žiuroma j tą 
vokiečių baltąjį teror%-Pahalti- 
jos provincijose, kaipo Į talki
ninkų b'ltąji terorą. “Ar Jtalki- 
ninkai nereikalavo savo lapkr. 
11 paliauboj, kad vokiečių ka
reiviai p.isiliktų kontrolėj Pa- 
ballijos provincijose ‘palaiky
mui tvarkos’?’ klausia jus Mas
kvoje.. “laigi vokiečiai išpildo 
tik t’fkininku troškimus. Jie ir

1. Surasti kiekvieną svarbes
nę ypatybę dabartinės industri
nės situacijos.

2. Bendrai! išdirbti praktišką 
metodą susijungimo, paremtu 
tikru bendrumu interesų, kuris 
prisidėtų prie visų žmonių ge
rovės.

Darbininkų kova
ŠOPMENAI NESKELBS DA

BAR STREIKO.

Visa gale pavesta unijų viršinin
kams, bet bus laukiama n u pigi

nimo pragyvenimo.

WASHINGTON, rūgs. 1.
Nors geležinkelių dirbtuvių dar
bininkai 325,000 balsų prieš 25. 
000 atmetė prezidento Wilsmio 
pasiūlytą mažą pakėlimą algų, 
kaipo nepriimtiną, jie nutarė“Taip vadinamoji tautų ly

ga,” sako Socialistų Partijos 
manifestas, “yra kapitalistų 
Juodasis Internacionalas prieš 
sukilimą darbininkų klesos. Ji 
yra sužinus susi vieni j imas visų

/šalių kaptta.lstų prieš visų salų
darbininkus.”

Buvusieji kaSriasparniai. da
bar Komunistų Darbo Partija 

. priėmė sekamą deklaraciją:
“Tautų lygos tikslu yra suriš

ti kapitalistų valdžias vienos a- master at (taieago, III. Sept. 5, 1919 
lies ateiti
nei valdžiai kitos šalies kaip!
tik darbininkai sukįln”r

Socialistų partijos manif < 
tas kaltina Suv. Valstijas susi-į 
dėiime su reakrionlškiausiornis 
šalimis Europoje karėje, kurio« tar/ba nusprendė prajtaįnti A.u-1 tafipjau jau (redkajauja prikėAi- 
skclbiamu tikslu buvo “paaryti strijKai laiką ataaky*m^f apie tai- mo algoi

DENIKINAS PAfiMfi KIJEVĄ pavesti streiko klausimą centar- 
PO 2 DIENU MŪŠIO.

Ka-
pa tvirtinimas,

LONDONAS, rūgs. 4. - 
lės ofise gauta 
kad gen. Denikinas užėmė Kije
vą. - Denikino kareiviai paėmė 
miestą po dviejų dienų smar
kaus mūšio.

Tcmp truns/niion wHb the post-

... , {. ,• I as t e<foiro<tą>v the act nf Oct 6,1917i pagelbon kapitulr ti-
AUSTRIJAI PRAILGINTAS

LAIKAS.

PARYŽIUS, rugs. 4. — Tai 
kos konferencijos vyriausioji i‘haČmanai,

liniems unijų viršininkams.
šiandie paskelbta, geležinke

lių darbininkų pildomoji tary
ba neskelbs dabar streiko, bet 

‘lauks pasekmių valdžios pas
tangų nupigini pragvvenimų. 
Jei nupiginimas butu didelis, 
tuosyk visai streiko nebūtų, bet 
jeigu valdžiai nepavyks nupi
ginti pragyvenimą j keletą atei
nančių mėnesių, tuosyk bus pa
skelbtas šopmenų streikas, o 

' kartu gal ir visų kitų gelcžin- 
i kelių darbininku, nes ir kiti 
' darbininkai, kaip inžinieriai, 

trainmanai ir k.

p ‘-nuli saugiu demokratijai. . kos sąlygas dri^i dienom.

ki jMisakė, kad ndra vertų pažy
mėjimo raatkcioniškesmių 'kaip 
A<ig4ija/Frnne.fja> Italija ir Japo
nija.

O R A S.
Policistai orgnnritrojasi.

Giedra. šiandie ir ryto; nedi 
dėlė permaina temperatūroje.

beninrui pasažierių tarp San 
. b'rancisco ir New Yorko. Jo 
aeroplanas yra įrengtas 2(1 pa- 
sažieriams.

Omską. .Jie buvo laikomi nešikly 
tud.se tavoriniuose vagonuose ir 
nebuvo maitinami. Gyventojai 
išpradžių jiems atnešė duonos 
ir kiek pinigų, bet greit jiems ta 
po uždrausta tai daryti. Trįs

Ko atsiekė teroras.

PIETUS ANT ORLAIVIO.

LONDONAS, rūgs. 1. — Lai- 
ke dviejų dienų skraidžiojimo 
virš Holandijos didžiuliu or- 
laviiu R-” (tos jiačios rųšies or
laivis R-34 perskrido nesenai 
Atlantika) bus duodami karšti 
pietus, kaip ir valgyklose. Tai 
bus pirmu kartu, kad ant or- 
akvio bus paduodami lienpal 
pagaminti parišti valgiai.

HARVEY, ILL.

Pašelpa streikuojantiems.

Rugpjūčio 31 dieną Amerikos 
Lietuvių Paš. Kliubas laikė sa
vo mėnesini susirinkimą. Be 
kita tapo nutarta paaukoti 10 
dolerių iš draugijos Nukentėju
sių Streikierių Apsigynimo Fon
dui. Čiajau geros valios nariai 
suaukojo dar $10.25. Aukojo 
sekami asmens:

M. Valentą ir J. Balkauskis — 
po $1.00; P. Vii t rakis, M. Dal 
gis, J. Balkus ir S. Pašelskis • 
po 50c; L. Bulividas, 'r. Siliko
nas, W . Šeputis, J. Tamašausa 
kis, J. Bernotas, J, Macikas, S. 
Soveikis, W. Vaicekauskis, A. 
Lionis, F. Vaznikaifis F. Pauli- 
kaitis, K. Asazinauskis, J. Beirto 
ris, J. Šamas, K. Norvaiša, Alcx 
Lemesh, P, Daknis, A. Macikas, 
K. Levickis, D. Stonkus, P. Sto
nis, P. Dilba, P. Vaišvilas. A. 
Bernotas ir F. Rertašius po 
25 centus.

Kartu nu paaukotais iŠ dratb- 
gijos iždo pasidaro $20.25/^ Tm 
puTicus pavyzdis ir kitų, draugi
jų ♦nariams. šelpkime-remki-

WASTUNGTON, nigs. 3.
WaBhingtoiiof policistni ktak lai*1 pereeldvtojų žabangus, 
ko^pradejo organizuoti savo uni-

šaudyta, kadangi birželyj, 1918 
laike sukilimo mieste ji paslėpė 
kelis komunistus. Kita moteris, 
V.rsilkova, tapo nuteista ant mir 
lies už pritarimą bolševikams,
bet nužudymus paskutinėj valau'dienos vėliaus daug lavonų ta- 
doj tapo atmainytas ir jai Įkirs- po išimta iš vagonų ir palaidai 
ta 25 rykštės. j sniege ties stotim. l ai buvo be-

. ... , laisvini, kurie mirė nuo bado irMoteris ir vaikai sovietu dar- y ...
...... . , • • * šalčio.I ii ti i n Lr 1 luivr/\ 1 iri n 11 Kf I m I IT III 11-bininkai buvo primuŠami ir tan
kiai nužudomi. Užtdklavo kieno 
nors praneAimo baltagvardic- 
čiams, kad niekurie nariai šei- 
mynos tarnavo raudonojoj arini (jų Piatigorske, moteris, g^g. 14 
joj ar sovietų įstaigoj, kad visa d. sekamą aprašymą to. kas at- 
šeimyna, nežiūrint amžiaus ir sitiko mieste: 
lyties, taptų išžudyta.

šaudė visai nekaltus žmones
“Kas nėra baltasis, yra raudo 

nasis“, skelbė baltosios gvardi
jos proklamsacija. Daug visai ne

niki no kazokai sausio men. š 
m. Sekretorius darbininkų uni

baltojo teroro. Sužeistieji rau- 
dongvardiečiai, palikti užpaka
lyj #besi t raukiančių sovietų ka
reivių, tapo nemielaširdingai 
užmušti iki mirties. Tas atsiti
ko šiauriniame sovietų fronte. 
Štai ką pasakojo vienas valstie
tis, kareivis, kuris dalyvavo vei
kime. prieš Kolčaką, apie atsiti- 
įiimv tūloj dalyj rytinio fronto:

“Kada mes užėmėm Luzino 
miestelį, Penu gubernijoj, mes 
radome vietinę, bažnyčią šitokia
me padėjime: Visos vertybės ta-'

“Piatigorsk tapo užimtas sau
sio 21.’ Iš priežast es staigumo 

' atakos, kuri atsitiko • kartu iš 
kdlių pusių, daugelis neturėjo 
Laiko pasišalint' prieš atvykimą 
priešo. Sergantis tyfu sovietų 
kareiviai, girdėję apie, liuosno- 
rių kareivių pap'< Įdytus žiauru
mus Ekaiteronodare, Armavir ir 
kituose miestuose*, apleido ligon- 

• bučius bevi'ik paskutiniuose 
mar.škmuose ir (ringelis jų žu
vo palei kelią. Tie, kurie išliko 
gyvais, tapo suimti ir sušaudyti. 
Visas kelias buvo nuklotas lavo-

Į Kartuvės gatvėse.
“Orgija iškilo mieste. Netik so 

vieto darbininkai, kuriems ne
pavyko pasišalinti, bet laba 

po išvežtos ir ir visi baltieji šven tankiai žmonės, kurie neturėjo 
tieji rūbai, vartojami pagražini- jokiu ryšių su revoliucija, tapo 

sušaudyti ar pakarti. Dr. D. L. 
draskyti Į raikštes dėl baltagvar- Gurari, vietos žymus social-de- 
diečių. Ikonai, knygos ir rega- mokratas, tapo areštuotas ir bar 
lijos buvo išmėtytos ant grindų, būriškai nužudytas ant d'etos.

Kunigas prieš savo pabėgimą , “ApielinkėseKislovcMtakokaT- 
atsisnkė į valstiečius žudyti visutf tuvĄs tajx) pabudavotos visose 
bolševikais. ‘Griebkite šakes, kir- didesnėse gatvėse ir nebuvo nu- 
vhis ir spėtus ir žudykite bolse- imtos per niekinį laiką“.

j dkua! Nepalikite jiems nieko iš 
sąvo produk'tųL

Valstiečiu plakimas.

tieji rūbai, vartojami pagražini
mui paveikslų (ikonų) tapo su

Teroras Ijatvijoj.

Kucrlinndltjo'j, kur vokiečiai !lr 
baltfigvajrdicčiąi išvijo sorvioti;

‘VnnpinitVkaB lliko rastas už-1 kareivius. <ri.ug žiamtuuų ,*0^“ 
, nuo savo draugus, palakusius į' muštas viduje. Nertoji nuo baž-', i.,dŠto9 viduje. NertoLi nuo baž- <Jyta.. Tštisoo šnijnjmtks tapo su- 

[,nyčios, daržinėje rasta 7 kar-! šaudytos. VfJikii'očiai sušaudė dvi

Ko atsiekė baltasis teroras? 
Ar jis duoda taiką ir užsiganė- 
dinimą? Ar jis tikrai panaikina 
iiaudonąji terorą? Atsakymas 
buvo duotas daugel y j vietų; iš 
kurių baltieji turėjo pąsitrauk- 
ti. Jis neatsiekia nieko pozity
vioj jis neduod i. taikos ir laimės 
ir jis tik sužadina raudonąjį te
rorą »r kerštą.

“Išgyvenę penkis mėnesius po 
baltagvardiečiais“, sako rezoliu- 
ciji Paurikov ir Politov kaimų 
gyventoju, Archangelsko gbu. 
“mes aiškiai suprantame, kad 
tik sovietų valdž'a gali mus iš-

. Mes jau mihto- 
fegy- 

lai vra

muš buržuazija 
me, kadkfaip tikrai yra. 
vuoja sovietų valdžia! 
typiška rezoliucija.

True transIMinn filed whh Ihe post- 
nmster at chicago, III. Sept. •'», 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI EINA 
OMSKO.

Sibericčiai traukiasi ir 
kai perėjo Toboliaus

ANT

bolševi 
upę.

PEKIN. rūgs. L Telegrama 
iš Irlkutsko parneša, kad bolše
vikai paėmė naujas pozicijas ir 
keliasi per Tobol upė, tuo |>a- 
diiTyd'imi situaciją Omske kritiš 
ką. Bolševikai vra tik už 200 my 
lių nuo Omsko. Beveik visos 
Raudonojo Kryžiaus slanigyto
jus., ( kurios ten buvo, išvažiavo 
ir speciails traukinis yra prireng 
tas“ išvežimui j rytus likusių dvy
likos atsitikime ĮKivojaus.

Matomai bolševikų spėkos yra 
daug stipresnės, negu buvo ma
nytai Sibcrijos spėkos traukia
si geroj tvarkoj ir tikisi atlaiky
ti na jųjų apsigynimo liniją tarp 
Toboliaus upės ir Omsko’. Gin- 
ikJ nerti traukiniai ir automobi
liai (kibai reikalingi, taipjau amų, 
niauja ir s-isoikios našles reikme- 
nįs. Chiniočių valdiškuose ralef- 
iliuose jaučiama slisirupin.'rm|is

—A. Lemash. buvo sukapoti lavonai. Trįs jų moteris už tai, kad jos išskalbi doleri bolševikų veržimos.
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Ūkininkų Balsas.
LIETIJVIAMSMIĖSTIEČIAMS

ŽINOTINA.

Mes, lietuviai ūkininkai di
džiausios lietuvių kolonijos A- 
nierikoj, Scottville, Mich., kurioj 
randasi apie puspenkto šimto 
lietuvių ūkininkų, šiuo kreipia
mės j savo draugus — lietuvius 
miestiečius. Vyriausias musų 
tikslas yra: užmegsti artymes- 
nių ryšių tarp kaimo ir miesto. 
Būtent: tokių ryšių, kad vieni ir 
antri galėtume atsikratyti tu 
pelnagaudų, kurie mus išnaudo
ja. Trumpai sakant, mes no
rėtume, kad musų draugai mies
tiečiai reikalingus jiems maisto

75c; žirnių — $2.50 ir $3.00; 
binzų — $7 00;. kornų — $1.00; 
bulvių — $1.50; grušių — $1.00 
iki $1.60; morkų — 50c; agurkų 

6()c; obuolių —40 iki 75c; 
slyvų ir pyčių — $1.00 iki $1.75; 
tonas šieno — $18 ir $25; tonas 
šiaudų $8 ir $10; svaras medaus 
(koriuose) — 22c; svaras kon
servuoto medaus 25c; svaras 
sviesto l— 45c; kvorta Smetonos
— 40c; tuzinas kiaušinių 35c; 
gyvos vištos — 23c svarui; sva
rus veršienos — 19c; jautienos
— 16c; gyvos karvės ir jaučiai
— 7—9 centai svarui. Lietuviš
ko sūrio ir varškės visai netu
rime kur parduoti.

. Tai tokios, maždaug, yra tos 
kainos, kuria<s mums pasiūlo 
perkupčiai ir su kuriomis mes, 
norint — nenorint, turime su
tikti. Suprantama, kartais tos

vairių ūkio produktų kas metai 
pereina per rankas įvairių peri 
kupčių -
Vai pasakysime: mes, lietuviai 
ūkininkai, jaučiamės esą nu- 
skiraustais. Perkupčiai be mie- 
laširdystės apiplėšia ir mus ir 
jus, lietuviai miestiečiai, tatai ir 
musų ir jūsų uždavinys yra — 
atsikratyti tų pelnagaudų. O jų 
atsikratyti mes tegalime tik už
megzdami artymų ryšių tarp 
kaimo ir miesto miusų ir jūsų. 
Trumpai Sakant, ar mes negalė
tume įkurti tokią įstaigą, kuri 
rištų mus į daiktą — klausime 
persiuntimo įvairių ūkio pro
duktų be tarpininkavimo pelna- 
gaudu perkupČių? Galėtume,

spekuliatorių. Atvi
Dar apie VIII Rajono 

Konferenciją.

mo įvairių Commision kompa
nijų ir šiaip kitokių spekulia- 
torių. Tuomet ir jus ir mes 
nebesijaustuine esą taip nu
skriaustais.

Kad jums butų aišku, šičia 
mes paduosime trumpą sutrau
ką tų produktų, kuriuos iš mu
sų perka Commision Kompani
jos, ir kiek už juos moka, štai: 
už bušelį kviečių nuo $1.90 iki 
$2.09; rugių $1.35; avižų —

kties reikalingų maisto reikme
nų stačiai nuo ūkininkų. Tik 
reikalinga, naci šitas pirkimas_ , « • t i* 1 e 1 f 1 lUlil i IIIUCI, II<IU oi l<ln IJJJl lllclo

karnos yra Riek didesni*. o kar- tinIwnai slllvarkvtaS. Pa- 
tais dar mažesnės. ’ .......  uA...

Taipjau matome esant reika
lingu nurodyti jums, būtent: 
kiek maisto produktų duoda 
musų kolonija Iš to jus galė
site spręsti kiek tūkstančių do
lerių susipila j savo kišenius 
perkupčiai. Kas metais iš mu
sų kolonijos išgabenama: 600 
vagonų bulvių; 200 vagonų bin- 
zų; 200 vagonų žhąmi 
tų ir n e k e n u c 
vagonų kviečių; 50
rugių; 100 vagonų avižų; 350 
vigonų obuolių, pyčių, grušių 
ir slyvų; 250 vagonų šieno ir 
šiaudų; 175 vagonus raguočių ir 
kiaulių; 30 vagonų įvairių dar
žovių; 500,000 tuzinų kiaušinių 
ir kelis šimtus tuksiančių to
nų sviesto, amerikoniško sūrio, 
paukščių J r šiaip įvairių kitų u-

keima
rį; 250 
vągonų

Iš paduoto surašo matyt ko
kią užmokęstį mes, ūkininkai, 
gauname ir kokios daugybes į-

and
Tai Kelias Patarnavimo

Visi plieno trukiai randasi dabar didmiesty]. Limited tru- . 
kini sustoja ant Adams ir Wabash kiekvienų valandų nuo 5:37 
iš ryto iki 11:37 vakare, Pasažicriai g^H gauti trukius ant se
kančių stacijų:

DATRIJOTIZMAS 
’ PaČčdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jacksun Sts.
SIO< X CITY

vyzdžiui, Michigano lietuviai u- 
kininkai turi įsisteigę savo drau
giją, Lietuvių Ūkininkų Draugi
ją. Tuo tarpu toji draugija pa
tarpininkauja norintiems nusi
pirkti ūkių. Jos tarpininkavi
mu daugelis yra labai patenkin
ti. Jalai ji galėtų įsteigti spe
ciali skyrių, kuris tarpininkautų 
miestui ir kaimui. Ir tai butų 
labai gerai. T'ik čia veik visa 
priklauso nuo pačių miestiečių. 
Jeigu jie po senovei' rems speku- 
lia torius, tai palaikymas tokio 
skyriaus draugijai neapsimokė-

gyvuoti, reikalinga idant mies
tiečiai kreiptųsi į jį su užsaky
mais. Noki taip. Kokiuo bū
du tuos užsakymus sutvarkyti 

tai kitas klausimas. Svar
biausia yra, kad butu pakanka
mas skaitlius užsakytojų -• 
pirkėjų. O jų yra, tik tuo tar
pu jie pakrikę, neorganizuoti.

Tatai ką jus draugai mie
stiečiai, manote? Kalusimas 
svarbus? Jisai yra gyvas jū
sų ir musų reikalas. Nuo to, 
kaip mes sugebėsime išrišti jį, 
prikalusys lai, ar mes ir ateityj 
busime išnaudojamii įvairių pcl-

Chicago North Shore 
Miltoaukee Railroad

Adams ir Wabash
Randolph ir Wabash

Wilson ir Broadway
Viršutiniai trukiai North Shore Linijos Milvvaukėj ranjasi 

prie kiekvieno žinomų lietelių, teatrų ir biznio vietų.

VALGYKLOS KARAI
Karai su valgykla yra prijungiami prie trukių išeinančių iš 

• Adams ir \Vabtv h Avė., 7:37 iš ryto, l;f:37 ir 5:37 vakare.

Iš MILVVAUKEE
Viršutiniai įlinkiai apleidžia Mihvaukec kiekvienų valandų 

nuo 5:15 iki !): 15 vakare, paskui 11:15 vakare. Chicagos pasa- 
žieriai gali gauti trukius sekančiose stacijose:

VVilson ir Broadway
* ■ * • >> ,

Randolph ir Wells
State ir Dcarborn

Adams ir ^Vaba’Sh Randolph ir Wabash

NORINT (.Aln DALGIAU INFORMACIJŲ GALITE KREIP 
TIKS J BU.E ELEVATORIAUS STACIJĄ, ARBA J CHICAGO 

T1CKET OFISĄ.

66 W. Adams St. Phone Central 8280

visa, 
a Š~ išnmido j iiiias k uovei-

Todėl svarstykime, riekime, tą 
klausimą 
idant
kiausia pasibaigtų. Norintieji
platesnių informacijų, kreipki
tės i Michigano lietuvių ūkinin
ku draugiją edresuodami: Lie
tuvos Ūkininkų Draugija, Ro- 
binson Building, Scottville, Mi
dija n.

Lauksime ką tuo kalusimu 
sakys draugai miestiečiai.
Lietuviai ūkininkai: Peter 

Wenckus, Jonas Rakauskas, 
Juozapas Urbonas, Ant. Kiedis 
ir Juozas Maliukaitis.

DIDELES PRAKALBOS
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Prakalbos įvyks North Sidėj, 
PfcTNYčIOJ, RUGSĖJO .*• D.
.LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 WABANSIA AVĖ.
Kalbės drg. Danta, iš Detroit, 

Mich., drg. Daubura iš Cleveland, 
O., dr-gč K. Baltrunytė-Karosienė 
iš Philadelphia, Pa. Prakalbos pra
sidės 8 vai. vakare. Todėl visi lie
tuviai ir lietuvaitės, malonėkite at
silankyti, nes turėsite progų išgir
sti daug naudingų dalykų. Inžanga 
to centų. Kviečia

KOMITETAS. 
____________________ .----------------------------- 1___

Naujienose jau buvo rašyta 
aide tą konferenciją, kuri įvyko 
rugpjūčio 24 dieną Meluose Par
ke. Vienas musų koresponden
tas be kita dar rašo:

LSS. 4-toji kuopa įneša, kad 
VIII rajonus paragintu visas 
kuopas neduoti Naujienoms 
pranešimų (kadaise tie ‘Vkniria- 
sparniai” kėlė dideliausį triukš
mą, kad Naujienos atsisakiusios 
talpinti dviejų “kairiasparniš- 
kų” (iškoliojusių Naujienas] 
kuopų pranešimus!) Tuoj pas 
visus apsireiškė nepaprastas 
energingumas šimto procen
tų. Visi norėtų kalbėti: kiek
vienas bando gaut balsą pirmu
tinis, nes bijo, kad jo “argu
mentus” kitas gali pasakyti ir 
jis nebeturės progos parodyti 
savo gabumus. Vienas pašokęs 
šaukia: “Mes su sočiai buržujais 
turime 1/ovoti! Naujienos yra 
socialpatriotų laikraštis ir mr- 
neduokime pranešimų tiems so- 
cialburžujams”... Kitas “komu
nistas” atsistoja tir apreiškia: 
“Draugai, mums jau senai tei
kėjo pertraukti visas ryšius su 
tuo šocialburžujų laikraščiu ir 
neduot jokių pranešimų social- 
išdaviku laikraščiui. Nuo da
bar. draugai', nieko bendra netu
rėsime su Naujienomis ir visais 
socialpatriolaiš.” Po to atsis
toja vidutinio ilgio vyrukas ir 
sarkastiškai šypsodamas kalba. 
“Mtikrųjų, šiitas įnešdintas yra 
labai-labai geras: jisai gina duo
ti Naujienoms tiktai nemoka
mų pranešimų. Del mokamųjų 
gaišinimų nieko, nič nieko nesa
koma. Tuo bildu, priėmus šį 
įnešimą, kuopos, Rengdamos 
pramogų vakarus, galės duoti 
Naujienoms mokamų garsini
mų. Gi jeigu kuri kuopti šauks 
susirinkimą ir norės duoti pra
nešimą, tai, kad nenusižengus 
prieš šios konferencijos nutari
mą, turės užsimokėti. Kaip ma
tote, nutarimas labai geras: 
kuopos galės duoti pranešimų, 
o Naujienos gaus apmokėti”...

sugebėjo pajuokti to “svarbaus 
įnešimo” autorius ir visus jį re- 
inusius “komunistus.’’ Po jo 
dar kalba komedijantas barkū
nas, Žarijos administratorius ir 
keletas kitų. Jų manymu, jei
gu duoti Naujienoms praneši
mus, tai paskui turi jas skaity
ti, tai gi remti. O tai esą ne
galima.

Uždarius diskusijas ir leidus 
įnešimų nubalsuoti, jisai lieka 
priimtas. Tada atsistojo p. 
Stilsonas ifsako:

Pirmininke, prašau balso! 
Aš pamiršau' dar vieną svarbų

- Ar prie to paties klausimo?
Taip, prie to paties, — at 

saką Stilsonas.
—Tai, kad jau diskusijos už

darytos, atsiprašinėja pirmi
ninkas.

-Dalykas, atsiliepia Stilso
nas, kuri aš noriu pasakyti, yra 
labai svarbus. Jis turi didelę 
reikšmę. Duokite man balsą,

Metinis Iškilmingas Balius
— Rengiamas —

TAUTIŠKOS DRAUGIJOS APŠVIETIMO BROLIŲ

Subatoj, Rugsejo-Sept 6, 1919
M. MELDAŽIO SVET., ??42 W. 23rd PL.

Svetaine alsidaris 0 vai. vakare.
Uždangų pasikels 7:30. Inžanga 35c ir 50c ypalai.

Su perstatymu komedija viename akte „KUNIGO GRAMOLOS 
v RAŠTINYGIA’’. Bus taipgi juokingą monologą, ir kitonišku | a- 

inarginimŲ.
širdingai kviečia visus atsilankyti

t I i .............................. III. II.....................u.................................. ........ .................

KOMITETAS.

Ar Jus
Vartojate Talcum
Tanke! Ganėtinai?

* , T

—y.......... į; 'i Tėtttyžig, Rugsęjo 5 d., W

Jūsų Saugumui Karštose 
Dienose Vartokite

COLGGTE’S
TALC PQWOER
*

l^AIKAM tinka susigerintis veikimas Colgate’s 
▼ Talcum — kuris prašalina vasaros laiko sus

kilimus.

Senesni žmonės, taipgi, smagesni kuo daugiau jie 
jį vaitoja. Mėginkite Colgate’s Tale jus patįs 
kuomet išsimaudote — pirm negu jus rytą išeina
te į dienos darbą — bile kokiame laike, kuomet 
kaitraus oro lipnumas suteikia jums nesmagumą.

Reikalaukite COLGATE’S savo patogesnėje 
sąkrovoje.

Norint Pigiai pirkti ar Greitai 
parduoti: namus, lotus ir farmas. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

daryti raštus kreipkitčs prie

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Notary Public. Vijoki Insurance
Nariai Cook County Rcal 

Estato Boardo
..... .  ■!■■■■—■ Ui/

visai jį pasakysiu keliais žod
žiais.

Jo prašymas išpildyta. P-as 
Stilsonas pradeda:

—Mat draugai, šitame įneši
me, kurį mes priėmėme, yra pa
sakyta, kad kuopos neduotų pra
nešimų Naujienoms. šitą pa- 
sakyni” Naujienų mekleriai ga- 
1 išaiškinti visaip. +Gali daro- 
dyt, kad mes boikotuojame jų 
biznį. O už boikotavinią biznio 
Amerikos valdžia skaudžiai bau
džia... Taigi aš įnešu pridėti žo
dį “neapmokamų.” Tuomet 
tai jie prie nlusų negalės kibli, 
nes bus aiškiai pasakyta”... Ir 
šitą “svarbų” bei turintį “dide
lę reikšmę” putaisymą susirin
kusieji diduma balsų priėmė. 
Biedni tie musų komunistai! 
Jie ant visa ko taip^lrąsųs, nie
ko nebijairtįs, net nesibijo ko
voti už proletariato diktatūrą, o 
čia ėmė ir nusigando tokio pa
lyginamai menko dalyko, įstaty
mo, kuris draudžia boikotuoti 
“kieno nors biznį”...

Dar vienas pavyzdėlis “komu
nistiškos vienybės.” “Komuni
stas” Balčiūnas duoda tokį įne
šimą, kurį tik po ilgų dviejų va
landų ginčo pasiseka suprasti 

delegatams ir pačiam jo au
toriui! Po dviejų valandų tas 
“įnešimas” suformuluota’ šiaip: 
“išrinkti dešimtį komunistų į 
raudonąją gvardiją.” Išrinktie
ji “raudongvardiečiai” busią pa
siųsti į komunistų partijos su
važiavimą tvarkai daryti! 
Lokių j.ui “randongvardiečįų.” 
reik a numyli siųs ir kitų 
tautų “komunistai:” rusai, lat
viai ir kiti. Juokinga ir biauru. 
Sakysime, komunistų konvenci
joj dalyvaus šimtas delegatų. 
Rengėjai gi sutrauka apie tiek 
pat “raudongvardiečių,” idant 
jie saugotų tuos savo sėbrus! 
Juoki ilgesnio ir kvailesnio daly
ko, kaip tas, nesugalvotų ir toks 
Brooklyno letos;redaktorius.

— Gvaizdiko Ainy s.

.....     "          ———     

KARDO Piknikas
|] [j • •• { | . ? , ► »?»’* I ! ' ''

RENGIA LIET. L. FEDERACIJA, ■ g
Nedėlioj, M Ruąseja-Sept.,19(9 |—

I

G. M, CHERNAUSKO DARŽE,
L’YONS, ILLINOIS.

Pradžia tU v. ryto. Inžanga 30 remtų. t

I .................................................................... ,

Prakalbos su Paveikslais
♦ • . 'ii I.,

Rengia Liet. L. Federacija,
P6TNYČI0J, 5 D. RUGSĖJO-SEPTEMBER, 

KENSINGTONE, J. STANČIKO SV., 205 E. 115 St.
SUBATOJ, 6 D. RUGSĖJO-SEPTEMBER, 

Naujienų apielinkėj ->
MALNAUSKO SVET. HALSTED IR 19 GATVĖS

Kaltes studentas T. J. Kučinskas. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Inžanga 10 centų.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti visus, nes bus parodyta apie 
50 puikių paveikslų ir apie juos, plačiai bus paaiškinta.

; ' ■> L ' , ’ KOMITETAS.

Nuo 1-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj
“ • ' >' • t •1'. • ,

Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai:
D Angly kalbos.

,2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kitų 

matematikų.
6) Braižymo (pliany pažinimo).
Mokytojai: Angly kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuviy kalbos — Konst. 
AugustinaviČius; Matematikos — V. 
Mistika.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiy.

3001 Soiith Malsted Street
- 'ui i’.ri

l t '♦ Č

Hoffman Mokykla
įsteigta ipiO. Mes pridiegiame kolegijai ir universitetui trum- 
Viausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingy instrukcijų, 

isi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos,. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High Schoo) diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spccialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų njokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SUTAUSOSIME VIENŲ METŲ LAIKO. ATSl-
LANRYKIT1«: ši VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-11 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL.

• * t •, t- '■<

(Arti Mihvaukee Arenue).

iTTiįi į.
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Nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilankyti ant paskutinio pikniko, 
kur turėsit progą visą dieną praleisti ant Ijro oro ir išgirsti kele’o kalbėto
jų prakalbas.

Kalbės Naujienų administratorius Kl. Jurgelionis, advokatus Harold O. 
Mulks ir T. j’. Kučinskas. <

? . b’ ’ j

Taipgi, keli chorai, palinksmins su savo puikioms dainoms.
Kviečia KOMITETAS.

, • . ■ T- ' • »

PASARGA: Važiuokite bile karais iki 22 gatvės, o 22 gatvės karais į va
karus iki sustos, ten paimkit Lypns karus, kurie daveža iki daržo.



KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.

Susirinkimas.
♦

Naujos Rudenines Skrybėlės
jau čia

Ateikite Pasižiūrėti Jų

Rugpjūčio 24 d. buvo Lietu
vių Socialistų Skyriaus susirin
kimas. Skyriau įstojo vienas 
naujas narys, F. Raškevičius.

Valdyba pranešė, kad ji su
rengė <1. Kučinskui pinkąIbas ir 
kad advokatas F. J. Bagočius 
apsiima kalbėti pabaigoj rugsė
jo. Gi d. C. Hermanas dar ne
pranešęs, kada jis galėsiąs pri
būti su paskaita. Tolinus nu
tarta rengti išvažiavimas. Laik
raščio “Naujienų” platintojas, 
pranešė, kad jis užsakęs keiias 
dešimtis kopijų ‘Naujienų” dau
giau negu paprastai užsakoma. 
Po tam išrinkta d. F. Raškevi-

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jusų 
x Giminėms Lietuvoje. !

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią tik norite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugų, nusiuntimų ir pristatymų į Lie-tuvų. Daiktų 
gerumą ir svarumų pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam’, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti. / i M * hi ’

...............- ...........y/,—.—

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo. *
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 bakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 2. Kombinacija už $15.
10 sarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

Taippat leiskite parodyti jums naujus rudeninius 
drabužius. — čeverykus — Marškinius — Kaklary
šius — Pančekas ir apatinius drabužius.

tu.
Buvo paduota sumanymas, 

kad L. S. Skyrius pasiūlytų W. 
L. D. Sąryšiui idant jis surinktus 
pinigus siųstų šelpimui Lietuvos 
žmonėms. Tas sumanymas te- 
čiaus tapo atmestas, nes pini
gai buvo renkami į Lietuvos

No. 3. Kombinacija už $20
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 Šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
% svaro pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų
15 svarų
6 svarai
10 svarų
30 svarų
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 sarus arbatos.
10 matkų vilnoių siūlų.

No. 7. Kombinacija už $100.

smalčiaus. 
cukraus, 
jautienos, 
fasolių. 
kondensuoto pieno.

svarai smalčiaus.
svarai kondensuoto pieno, 
svarų cukraus.
svarai ryžių.
svarų miežinių kruopų, 
šmotai muilo.

25
48
20
25
10
24
(i svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
V'i tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnoių siūlų.

No. 8. Kombinacija už $200

MADISON IR HALSTED GATVES 
..Kiekvienu coliu drabužių sankrova“.

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto

* Pavojus slepiasi silpnose akyse. 
Jos ardo nervų sisteni ] — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų akjs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti daiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masatus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeipu jųsų akjs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydyifao metodą prašalinimui 
ligų. Aš Jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jusų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

. Ausis.’
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—-ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu Jūsų kentėjimą. Aš 
palniosuosiu jus nuo įpročio 
^pagauti šalt|rt.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jusų Tinsnlus Jusų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yru 
)ficžastim\gerklės ligos. Tonsi- 
itis tankiai yra pradžia tuberku- 
iozo. Visi gydytojai pataria pra

šalėti visiems ser^afUiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jusų tonsilai kuomet nors 
jusų buvo užsidegė jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

nitli nukentėjusių, o laisvės iš
gavimui Lietuvjos darbinin

kams. Tai mes ir turim remti 
tais pinigais tų judėjimą, kuris 
sieks* prie darbininkų išliuosavi- 
mo. L. L. Fonde tuo tarpu 
randasi apie $600.00. Taigi tu
rėtume. saugoti“, ’ kad jie nepa
pultų į atžagareivių rankas, nes 
porą kartų Waterbui*y’o progre
syviai darbininkai jau buvo 
prigauti. Belo šį klausimą tu
rėtų pasvarstyti ir laikraščiai, 
būtent: ką mes turime reint? 
Dabar, reikėtų kuoaiškiausiai 
žinot, už ką mes turime stovėt, 
o už ką ne. Sekantis L. S. Sky
riaus suvirink i m us įvyks rugsė
jo 28 dlieną.

kp. susirinkimas. Kuo|>on įsto
jo 4 nauji nariai. Vienas jų 
tečiaus neįsileista. Jo priėmi- 
lųui pasipriešino 4 nariai. Mat 
tas ponas yra žinomas kaipo 
garsus šmeižikas. Tardaugelis 
sannatinasi kartu su juo prigu
lėti vienoj organizacijoj. Po tam 
kasierius pranešė, kad byla kun. 
Mockaus jau užsibaigė, ir paai
škino, kad $48.06 išlaidų pasi
darė daugiau, negu buvo surin
kta provos vedimuii.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 .svarų kondensuoto pieno.

A ............... Į „ |„| „

No. 6. Kombinacija už $75.
svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno.

12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

24
50
20
48

20
48
25
48

72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus.

svarai ryžių.
svarai kondensuoto pieno.
svarai cukraus.
svarai jautienos.
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
¥/ tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 sVarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

Siųsdami užsakymą viršntinėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir indėkite čekį arba nioney orderį vardu Lithuania-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama LidVuvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą^ už jūsų pinigus, o vėliaus pakvi tavoj imą iŠ Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:
L1THUAN1AN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St, New York City ’
__ ________________ z________________________________________________ <___________________ __________ i_______________

Nėra jokio nuostolio, v Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arbi^ susidaužytų, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.

“darbininkų labulk” — tai kra
tomųjų paveikslų “šiovų,” ‘tai 
pikniką, tai kita ką. Visa tai 
darbininkams duodama veltui. 
Taigi nemažai atsiranda tokių 
lengvatikių, kur šventai įsitiki
nę kompanijoj gerumu, ir apie 
saVo organizaciją nė negalvoja. 
Tai liūdna!

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš ^aliu 
prašalinti jusų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra- 
uio, be siuntimų jus į ligonbut|. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jusų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kati pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną perai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jusų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmė! nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu ‘žin.

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie State gatvės 
120 So. State St., antras augštas. 

Vienos durjs i žiemius nuo 
The Fair

pranešė, kad rūgs, pradžioj at
sidarys vaikų mokykla.. Taip
gi buvo paaiškinta, kad J. Vaba
las buk šmeižęs L. I,. S. 4 k p. 
ir jos narius. Vaikų Draugijė
lės susirinkime. Nutarta pa
kviesti jį į sekantį susirinkimą 
pasiaiškinti.

Vėliau buvo pakeltas klausi
mas deki prisidėjimo prie L. L. 
Federacijos. Tai betgi palikta 
valdybai; kad ji pasiteirautų L. 
L. Centre, o nou kitų metų gal

deracijos.
Beje, nutarta rengt prakalbas 

kun. Mockui. Dėdės draugas.
•• MM*

BELOIT, WISC.

Šis ir tas.

Darbai pas mus eina neblo
giausiai. Iš kitur atvažiaviv- 
siems darbą gauti nesunku. 
Vis dėlto, darbininkų ^naudoji
mas čia yra baisus. Paprastas 
darbininkas gauna po 30—40 
centų valandai. Prie dabarti
nės visa ko brangenybės pragy
venti šitokia alga labai sunkiu.

Chicago.
Valandos: 9 iki 7. 
Nedėliomis 10 iki 12

Reikalauja Darbininkų
Mes reikalaujaa c angliakasių ir 

krovėjų. Musų Kb-.yklos dirba kr;- 
dien. Mes turime gu stų kasimą ir 
žemyn kasimą su 31* ’ki 5 pėdų an- 
gl’.es. Šita konpmjja neapmoka 
kelionės. Mes iurln:e viską, ka.-» 
darbininkus patrauk.L. Geros dar 
bo ir gyvenimo sąhgos. Geri na
mai, su vandeniu ir clckros Švicą )• 
mis; žemos randus. Dideli dar
žai. g* ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karvės, kiaulės ir v«V

tos. Valgyklos nevedusienis darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
metų kontraktas 1 asyklų savin'nkų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatihį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palmer,
New River Company, 

McDonald. W. Va.

dirbtuvėse čia kaipir nėra. Ka>- 
dangi darbininkų susipratimas 
čia yra ant labai žemo laipsnio, 
tai kompanijos su savo darbi
ninkais elgiasi kaip tinkamos. 
Savo organizacijos, kuri galėtų 
kapitalistų reikalavimui prie- 
šinties, (larb|:ninkai čia neturi. 
O tos kompanijos čia labai iš
simiklinusios: kad ndprileidus 
darbininkų šviestis ir organizuo
tis, jos išmFslija įvairių pramo

Pav., didžiausioji šiame mieste
lyj komį Minija. The Fairbmnks & 
Co., dažnai surengia žinoma,* /;

___

Lietuvių šeimynų čia randasi 
apie pusšimtis ir tiek jau pavie
nių. Nors nesmagu, bet reikia 
pripažinti, kad Beloitas yra be
ne tamsiausioji, toliausiai atsili
kusi Lietuvių kolonija. Tiesa, 
turime dvi pašelpini draugiji, 
bet jų nariai; jei neskaityt atlie
kamų velykinę ir girkšnojimą, 
nieku dauginus neužsiinteresuo
ja. Pakalbinus dėties prie dar
bininkiškų organizacijų jie tuoj 
suranda įvairių kliūčių — što
kų pinigų ir tt. Bet nueik į sa^- 
liunų, ten, pasirodo, pinigų 
jiems visai negaila! Vienas 
už kito stengiasi būt pirmuti
niu....

Rugpjūčio 31 dieną Apšvietos 
Kliubas buvo surengęs pikniką. 
Žmonių susirinko virš šimtas. 
Jų tarpe matėsi ir rockfordiečių. 
Programas buvo toks: kelios iš
tuštintos bačkutės ir i bilijonas 
siu mandolina. Vakare visi ge
rokai “įkaitę,” grįžo namučių 
— vieni dainuodąjni tam tikrų 
“dainuškų,” kiti, silpnesnieji, 
nosimis “ardami griešnąją” že
melę... Sarmata, beloitiečiai, 
sarmata! —Atėjūnas.

Darbo Laukas
Nelaimė anglių kasykloje.

PANA, ILL. — Vienoje ang
lių kasykloje, kur dirbo apie du 
šimtai angliakasių, rugpjūčio 
30 dieną ištiko nelaimė: apie 4 
valandą po pietų viršui užside
gė “tipelis” (?) ir tuo budu už
blokavo miainieriams išėjimą. 
Nė vienas maineris negalėjo iš
eiti pro tą šaftą. Laimė dar, 
kad darbininkai suspėjo išbėgti 
pro kitą šaftą. Jei ne, tai visi 
butų dingę.

Perspėju Lietuvius darbinin
kus: nevažiuokite dabar į Paną 
darbo jicškgtų, ųes uegauisrte/ 
Mat, kada užsidegė minėta kasy-

A«, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervą tona) 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 nebebadt po krutinę. Vidurių rėšimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylista ge- 
radėjistei Ir linzių visiem savo draugam ir pažįstamiem M tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutsras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTJON J. Baltrenas, Frof. h

1707 So. Halaled 8L, Telephone Canal 6417 Chicago, HL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TaL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Louio Avė. 

CHICAGO, ILL.

Daktaras

John W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergais ir 
Subatomią 0—9.

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Teltfphone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St- Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplerų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO SAPA
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšies automo
bilius, 
torius, 
tiems 
pinigų

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall ,Blv.
Tel. Bockvvell 1681.

Phone Pullman 621
DR. LRWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

kla, tai dabar beliko tik trįs, ir 
jose vargiai besutilps sudegusios 
kasyklos dunbipltakau

—Naujienų Skaitytojas.

PINIGAIS AR LAISVĖS BONDAIS 
PRIIMAMA MOKESTIN

už labai gražų $200.00 vertes 
rhonografą, pasilikusi sankrovo
je. Šita mašina beveik nauja, prie 

y-i-u. m« jos randasi rinkinys 
jįKKtBP 24 rekordų ir dei- 

mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke 

iHflMHHl au#Mos klesos 
pliOnografų, kul iuos 

iOj? mes parduosime už
« >»ile Pasiūlytą kuiną

hlllliml I ines ,uri‘iwl I nie PIatuMinti virtą.
Kidlnl Mes taipgi turime 

U $650 player piano,jį garantuotų 10 įlietų
v ir vartotą tik 8 savai

parduosime už $325.tęs, kurį mes
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrlson St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaj. Nedė- 

iAif> lu ikf 4

Ignišen starterius, generei-
Parodysiu kaip jums pa 

pasitaisyti ir už tai neimu 
kol nesutaisau automobilių.

D. PETRAVICIA,
o. Union Avė, Chfcaga.

Telefonas Boulevard 479.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas u žga n ėdi n imas. Vyru ir vaiki- 
hiu neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės Ir konservatyvi modeliai, 
920.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.;
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų Ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomls iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vsl. vak.
.......... a. <

1415 So. Halsted Stw Chicago, T1L 
įsteigta 1902
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KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.

Susirinkimas.

NAUJIENOS, Chicago

Naujos Rudenines Skrybėlės
jau čia

Ateikite Pasižiūrėti Jų

Taippat leiskite parodyti jums naujus rudeninius 
drabužius. — Ceverykus — Marškinius — Kaklary
šius — Pančekas ir apatinius drabužius.

MADISON IR HALSTED GATVES
„Kiekvienu coliu drabužių sankrova“.

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompe ten tiško okulisto

» Pavojus slepiasi silpnose akyse. 
Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvi me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus. .

Ausis. I
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro 
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
AŠ prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
^pagauti šaltį .

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kųd tonsilai yra priežas
tis gerklė! ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vieloje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
pricžastiniSgerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku
lioze. Visi gydytojai pataria pra
šalėti visiems sergno+iems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti -be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be
skausmo *■

Be chloroformo—be krau-

Rugpjūčio 24 d. buvo Lietu
vių Socialistų Skyriaus susirin
kimas. Skyriui! įstojo vienas 
naujas narys, F. Raškevičius.

Valdyba pranešė, kad ji su
rengė <1. Kučinskui prakalbas ir 
kad advokatas F. J. Bagočius 
apsiima kalbėli pabaigoj rugsė
jo. Gi d. C. Hermanas dar ne
pranešęs, kada jis galėsiąs pri
būti su paskaita, Tolinus nu
tarta rengti išvažiavimas. Laik
raščio “Naujienų” platintojas, 
pranešė, kad jis užsakęs kelias 
dešimtis kopijų ‘Naujienų” dau- 
Kiįviti negu įkniifustiii užsakomu. 
Po tam išrinkta cl. F. Raškevi- 

Čius į \V. L P. D. Sąryšį delega
tu.

Buvo paduota sumanymas, 
kad L. S. Skyrius pasiūlytų W. 
L. D. Sąryšiui idant jis surinktus 
pinigus siųstų šelpimui Lietuvos 
žmonėms. Tas sumanymas te
čiaus tapo atmestas, nes pini
gai buvo renkami į Lietuvos 
Laisvės Fondą, taigi he šelpi
mui nukentėjusių, o laisves iš
gavimui Lietuvįos darbinin

kams. Tai mes ir turim remti 
tais pinigais tą judėjimą, kuris 
sieks prie darbininkų išliuosavi- 
mo. L. L. Fonde tuo tarpu 
randasi apie $600.00. Taigi tu
rėtume saugoti*, kad jie nepa
pultų į atžagareivių rankas, nes 
porą kartų Waterbury’o progre
syviai darbininkai jau buvo 
prigauti. Belo šį klausimą tu
rėtų pasvarstyti ir laikraščiai, 
būtent: ką mes turime remt? 
Dabar, reikėtų kuoaiškiausiai 
žinot, už ką mes turime stovėt, 
o už ką ne. Šokantis L. S. Sky
riaus susirinkimus įvyks rugsė
jo 28 dieną.

kp. susirinkimas. Kuoįjoii įsto
jo 4 nauji nariai. Vienas jų 
tečiaus neįsileista. Jo priėmi
mui pasipriešino 4 nariai. Mat 
tas ponas yra žinomas kaipo 
garsus šmeižikas. Tai daugelis 
šarma t i naši kartu su juo prigu
lėti vienoj organizacijoj. Po tam 
kasierius pranešė, kad byla kun. 
Mockaus jau užsibaigė, ir paai
škino, kad $48.06 išlaidų pasi
darė daugiau, negu buvo surin
kta provos vedimui.

O

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligy, aš įgijau speci
alu mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš ^aliu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
jkaųsmo, be chloroformo, be kra
uju be siuntinių jus į ligonbutį. 
Ma<o metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu -am.

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs i žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
Tbe Fair Nedėliomls 10 iki 12

pranešė, kad nigs, pradžioj at
sidarys vaikų mokykla.. Taip
gi buvo paaiškinta, kad J. Vaba
las buk šineižęs L. L. S. 4 k p. 
ir jos narius. Vaikų Draugijė
lės susirinkime. Nutarta pa
kviesti jį į sekantį susirinkimų 
pasiaiškinti.

Vėliau buvo pakeltas klausi
mas delei prisidėjimo prie L. L. 
Federacijos. Tai betgi palikta 
valdybai; kad ji pasiteirautų L. 
L. Centre, o nou kitų metų gal

deracijos.
Beje, nutarta rengt prakalbas 

kun. Mockui. Dėdės draugas.

BELOIT, WISC.

šis ir tas.

Reikalauja Darbininkų
Mes reikalauja:) e angliakasių ir 

krovėjų. Musų naikios dirba kas
dien. Mes turime gu stų kasimą ir 
žemyn kasimą su. 3 L ;ki 5 pėdų an
glus. šita konpmija neapmoka 
kelionės. Mes tarime viską, kas 
darbininkus patraukit.. Geros dar 
bo ir gyvenimo sąhgns. Geri nu
irai, su vandeniu ir clekros Švico >• 
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai. g* ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karvė L kiaulės ir va

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
metų kontraktas 1 asyklų savinuikų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelione bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palmei*,
New River Company, 

McDonald W. Va.

Darbai pas mus eina neblo
giausiai. Iš kitur atvažiavu
siems darbą gauti nesunku. 
Vis dėlto, darbininkų išnaudoji
mas čia yra baisus. Paprastas 
darbininkas gauna po 30—40 
centų valandai. Prie dabarti
nės visa ko brangenybės pragy
venti šitokia alga labai sunku. 
Kitokių darbų kaip geležies 
dirbtuvėse čia kaipir nėra. Ka* 
daugi darbininkų susipratimas 
čia yra ant labai žemo laipsnio,- 
tai kompanijos su savo darbi
ninkais elgiasi' kaip tinkamos. 
Savo organizacijos, kuri galėtų 
kapitalistų reikęlavimui prie
šių ties, darbininkai čia neturi. 
O tos kompanijos čia labai iš
simiklinusios: kad ndprileidus 
darbininkų šviestis ir organizuo
tis, jos išmFslija įvairių pramo
gėlių neva darbininkų labui. 
Pav., didžiausioji šiame mieste
lyj kompanija. The Fairbanks & 
Co., dažnai surengia — žinoma,

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rių tik norite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksų, apsaugų, nusiuntimų ir pristatymų į Llietuvą. Daiktų 
gerumų ir svarumų pilnai garantuojame. Pasirink vienų, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančių blankų ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir viskas, kų turi daryti. Visų kitų darbų atliks pati Bendrovė. Gausi kvitų už savo pinigus tuojaus, o , 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvų, gausi kvitų su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksų pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų°kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 mat kai vilnonių siūlų.

No. 2. Kombinacija už $15
10 sary lašinių.
10 svarų smalčiaus,

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.

v 10 svarų miežinių kruopų.
% svaro pipirų.
5 rnatkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų
15 svarų
6 svarui
10 svarų
30 svarų
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų,
2 svarai kavns.
1 sąrąs arbat"s.
10 matkų vilnoių siūlų

smalčiaus. 
cukraus, 
jautienos, 
fasolių. 
kondensuoto pieno.

No. 6. Kombinacija už $75.
24 svarai lašinių.

, 50 svarų smalčiaus.
20 šmotų muilo.
48 svarai kondensuoto pieno.
12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

No. 7. Kombinacija už $100.
25
48
20
25
10
24

svarai smalčiaus.
svarai kondensuoto pieno.
svarų cukraus.
svarai ryžių.
svarų miežinių kruopų.
šmotai muilo. t

G svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai sikiltj.
’Ze tuzino pakelių adatų.
10 malkų vilnoių siūlų.

No. 8. Kombinacija už $200

25
48
25
48
24

72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus.

svarai ryžių.
svarai kondensuoto pieno, 
svarai cukraus.
svarai jautienos.
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
V-2 tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

Siųsdami. užsakymą virširtinėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir judėkite čekį arba moncy orderį vardu Lithuania-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardų ir adresų kur siučiama Lidluvoj, taipgi jūsų vąrdų ir adresų, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimųv už jūsų pinigus, o vėliaus pakvi tavoj imą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvų. Adresas:

L1THUAN1AN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St., New York City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.

“darbininkų labuli.” — tai kra
tomųjų paveikslų “šiovą,” tai 
pikniką, tai kita ką. Visa tai 
darbininkams duodama veltui. 
Taigi nemažai atsiranda tokių 
lengvatikių, kur šventai įsitiki
nę kompanijos gerumu, ir apie 
saVo organizaciją ne negalvoja. 
Tai liūdna! M

Lietuvių šeimynų čia randasi 
apie pusšimtis ir tiek jau pavie
nių. Nors nesmagu, bet reikia 
pripažinti, kad Beįeitas yra be
ne tamsiausioji, toliausiai atsili
kusi lietuvių kolonija. Tiesa, 
turime dvi pašelpini draugiji, 
bet jų nariai; jei neskaityt atlie
kamą velykinę ir girkšnojimą, 
nieku dauginus ncužsiintcresiuo- 
ja. Pakalbinus dėties prie dar
bininkiškų organizacijų jie tuoj 
suranda įvairių klinčių — sto
ką pinigų ir tt. Bet nueik į siv- 
liuną, ten, pasirodo, pinigų 
jiems visai negaila! Vienas 
už kilo stengiasi būt pirmuti
niu....

Rugpjūčio 31 dieną Apšvietos 
Kliubas buvo surengęs pikniką. 
Žmonių susirinko virš šimtas. 
Jų tarpe matėsi ir rockfordiečių. 
Programas buvo toks: kelios iš- 
tuštintoš bačkutės ir/italijonas 
su mandolina. Vakare visi ge
rokai “įkaitę,” grįžo namučių 

vieni dainuodami tam tikrų 
“dainuškų,” kiti, silpnesnieji, 
nosimis “ardami griešnąją” že
melę... Sarmata, beloitiečiai, 
sarmata! —Atėjūnas.

Darbo Laukas
Nelaimė anglių kasykloje.

PANA, ILL. — Vienoje ang
lių kasykloje, kur dirbo apie du 
šiintai angliakasių, rugpjūčio 
30 dieną ištiko nelaimė: apie 4 
valandą po pietų viršui užside
gė “tipelis” (?) ir tuo budu už
blokavo mjainieriams išėjimą. 
Nė vienas maineris negalėjo iš
eiti! pro tą šaftą. Laimė dar, 
kad darbininkai suspėjo išbėgti 
pro kitą šaftą. Jei ne, tai visi 
butų dingę.

Perspėju Lietuvius darbinin
kus: nevažiuokite dabar į Paną 
darbo jieškytų, jjes nęga uisite^ 
Ma t, kada užsidegė minėta kasy-

«ISAg* W MM ,M.WP

VidosRusiškos ir Turkiškos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louio Avė.

CHICAGO. ILL.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
! Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija. ne virinimas pilvelio, nusiabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
tebeinąs spėkų nustojimas viso kuno.Jr buvau nustojęs vilties, kag 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visole Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisiu, 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. Vii uiy rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pe 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1009 sykių dėkuoju Salutaras myiistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdiai kreipties pra Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenas. Frof.

1797 So. Hahled 8L Telephone Canal 5417 Ghicaga, m.
-----—--------  ■—------------^^;!as-eaĮ<fr;g>;a-neriir -r-r n

—. t L - -r- - - , .. . ------- --

LHBEKTY

Mes perkame Liberty Ronds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

a- Į-.I.  ........... . m ■ .........................................n/

CASH
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARU BROS. WRECKING CO., \

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINČIS.

DR, VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall.Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

kla, tai dabar beliko tik trįs, ir 
jose vargiai besutilps sudegusios 
ka^ykJk* dajnbipIiinkaL

—vNaujienų Skaitytojas

Daktaras

John W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos

10:30 ryto iki 12
2 iki 4*po piet. 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544
Namai

■ I —-I" H 1 —R

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St„ Chicago.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO SAPA

PINIGAIS AR LAISVES BONDAIS 
PRIIMAMA MOKESTIN

už labai gražų $200.00 vertės 
l'honografą, pasilikusį sankrovo
je. šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kuiną 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 įmetu 
ir vartotą tik 8 savai 
parduosime už $325.tęs, kuri mes

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTKRN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vąj. Nedė- 

liftmi* rhif) 1P ikf I 
\  f

Už pusę kainos kaip kitose šapo- 
Taisau visokios rųšies automo- 

Ignišen starterius, generei- 
Parodysiu kaip jums pa 

pasitaisyti ir už tai neimu 
kol nesutaisau automobilių.

D. PETRĄ VIČIA,

se. 
bilius. 
torius, 
tiems 
pinigų

Telefonas Boulevard

Vyrišky Drapaną fergenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki
nu neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modėliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Hrkite sau overkutua dabar pa

kol prieš ateinančią žiemų nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliotais iki 6 vai. vale. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. rak.

a.
1415 So. Halsted Stw Chicago, I1L 

įsteigta 1102



NAUJIENOS Ivių, kokių tiktai kada-nors džiagos) ir dirba jomis. Jie
,buvo Lietuvoje, ir Amerikos |yya patįs ir dnrbo Įrankii; suvi- 
l lietuviai gana gerai žino a-

^buu«^N«7p.b."čl7inbZ.lP.ie ^si^st1 amerikie- 
čiams tą “kramolos malšin
toją,” kaipo oficialį Lietu
vos atstovą, tai reikštų vis- 
tiek, kaip spjauti jiems į a- 
kis.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

Metams ...............................
Pusei metų .........................
Trims mčnesiams ..............
Dviem mėnesiam ..............
Viena mėnesiui ..................

CMcagoje — per nebotojo*
Viena kopija .......................... N
Savaitei .......................................
Mėnesiui ........................ .. ...........

Vartojimo ir gamini 
mo kooperacijos.

16.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02 
12 
50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pactn:

Metams ................................... $5.00
Pusei metų .............................  9.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................... 1.25
Vienam mėnesiui ........ .•>......... 65

P ingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Atmetė kapita
listišką taiką.

Da-New Yorko valstijos 
rbo Federacijos prezidentas 
James H. Holland, atmetė 
raportų, kurį buvo priren
gęs tam tikras jo paskirta- 
sai komitetas ištyrimui gy
venimo brangumo , priežas
čių, ir paskelbė, kad jisai at
statys abudu komiteto nariu 
už peržengimų įgaliojimų, 
kurie buvo jiem duoti.

Tas komitetus, mat, bety
rinėdamas gyvenimo bran
gumo priežasties, ėmė klau
syt kapitalistiškų giesmių 
apie “darbo ir kapitalo rei
kalų solidarumų” ir “atra
do,” kad darbininkai turį 
per šešis mėnesius susilai
kyt nuo streikų, idant šalis 
nurimtų ir gyvenimas atpig
tų. Ir savo “atradimų” 
jie įrašė į gavo raportų, re
komenduodami jį organizuo 
tiems darbininkams.

New Yorko valstijos Dar
bo Federacijos prezidentas 
padarys gerai, atstatyda
mas tuodu komiteto nariu 
nuo “džiabo”. Tegul juo- 
dviems už tokias juodviejų 
rekomendacijas moka pini
gus kapitalistai.

Šalies ūkis, kaip žinia, skiriasi 
į dvi sritis: gaminimų ir dali
nimų. Žmonės turi pirma pa
gaminti reikiamus jiems daik
tus, o paskui tie daiktai turi bū
ti kokiu-nors bildu padalinti 
tarpe jų.

Dftrbatinėje kapitalizmo tvar-|nU stokos, 
koje yra gaminama prekės (la
vonu), t. y. tokie daiktai, kurie 
yra perkama ir parduodama. 
Prekės daromu tuo tikslu, kad 
jas pardavus ir iš to gavus pel
no. Gamintojas (išdribėjas) 
yra prekių pardavėjas. Jisai 
daro tų, kų tikisi parduoti su 
didesnliu pelnu, ir daro tiek, 
kiek pagal jo išrokavimų galima 
pelningai parduoti.

Bet kadangi kiekvienas ga
mintojas (fabrikantas, ūkinin
kas ir tt.) veikia Besitardamas | 
su kilaus gamintojais ir vado
vaujasi vien tiktai savo pelno 
troškimu ir savo išrokavimais, 
tai dažnai įvyksta negeitinų pa
sekmių kaip atskiroms gamin
tojams, taip ir visuomenei. Ko- 
kios-nors rųšies prekių esti pa
gaminama tai perdaug, tai per- 
mažai. Jeigu prekių atsiranda 
rinkoje (langiaus, negu žmo
nėms leikia, ta dalis jų palieka 
neišparduota. Gamintojai tuo
met kenčia nuostolių. Pinigai 
įdėti į biznį, nesugrįžta jiems, ir 
jie turi sustabdyti darbų, kad 
palaukus, kol jų prekės bus iš
pirktos; neretai gamintojas delei 
to visai subankrutija. Jeigu 
daug gamintojų yra priversti su
stabdyti darbų, lai didelės darbi
ninkų minios netenka uždarbio 
ir atsiduria vargingam padėji
me.

Kuomet-gi kokios-nors rųšies 
prekių esti pagaminta pertna- 
žai, lai jos pabrangsta. Var
totojai — pirkikai — kenčia; 
kenčia ir tie gamintojai, ku
riems reikia tų prekių biznyje.

Privatinis gg minimo būdas 
tuo bildu yra viena pamatinių 
ydų dabartinėje visuomenėje. 
Antra didelė yda, išplaukianti iš 
pirmosios, randasi darbo pro
duktų padalinimo, arba paskiT-

duonos kepyklų, kad nereikėtų 
pirkti duonų iš privatinių biz
nierių. Pati gamindama duo
nų, vartotojų kooperacija gali 
pigiaus pardavinėti jų savo na
riams, ir jie iš to turi dauginus 
naudos, negu kad jie turėtų iš 
pasidalinamo pelno, kurį neštų

t> *■!>» > •.*'«<

I ninkai ir darbininkai; todėl ir 
jų^darbo produktai (vaisiai) pri
klauso jiems. Jie, vadinasi, 
dirba sau. Juo dauginus jie 
padaro, tuo dauginus jie turi. 

Jeigu šitokiais pamatais bu
tų sutvarkyta visas gaminimas [ privatinio biznio pamatais pas- 
visuomenėje, tai darbininkai ne- tatytoji duonkepykla.
butų išnaudojami; kiekvienas Tuigi išeilla, kad> skigiunt ko- 
darbo Įrankių pagerinimas pa- operacijas, reiklia pradėti varto- 
lengvintų jiems darbo naštų ar
ba pirdidintų kiekvienam jų 
priklausančių produktų dalį. Ga
minimas, be to, eitų pagal tam 
tikrų visų gamintojų sutartų 
pienų, ir tuomet nebūtų padaro
ma nei perdaug reikiamų žmo
nėms daiktų, nei permažai; reiš
kia, nebūtų nė bedarbių, nei 
kentėjimo dėl gyveninio reikme-

Taigi išeina, kad, steigiant ko-

tojų kooperacijomis, ir tiktai 
tuomet, kada jos pakankamai 
sustiprėja, galima dapildyt jas 
gaminimo kooperacijomis.

Socialistų Partija dabartinėje 
savo konvencijoje priėmė rezo
liucijų, raginančių darbininkus 
atkreipti dalugiaus domos į ko
operacijų klausimų. Kad pa
skatinus prie to lietuvius darbi
ninkus, mes tų klausimų ir pa-

Vartojimo (arba vartotojų) [gvildenome šiame straipsnyje, 
koperacija turi kitokį tikslų. Ji 
susidaro tokiu bildu, kad būrys 
žmonių sudeda pinigų, atidaro 

I krautvę ir parsigabena į jų daik
tų, kuriuos jie patįs vartoja. 
Pirkdami daiktus už didelę su
mų pinigų, jie gali imti juos 
stačiai iš gaminimo vietps (dirb
tuvės, ūkio ir tt.) arba iš dideles 
sankrovos, kur jie parsiduoda 
pigiaus. Šituo keliu vartotojų 
kooperacija prašalina tarpinin
kų pirklį, esantį tarpe gaminto
jo ir vartotojo, ir numuša nuo 
prekės kainos tiek, kiek tasai 
tarpininkas gaudavo už savo pa
tarnavimų. Kooperacijos na
riai kartu pasiliuosuoja ir nuo

Monopolija

Borsalino 
ir 

Stetson 
Skrybėlės

KAIP SUMAŽINUS DRABUŽIU

l.

M W
l y

Rink 
L. Kleino 
Vaizba- 

ženklius.

LEšIAS

Dviguba Eiles Gyvastis
dvejos kelines

Klausimai ir Atsakymai.
“Naujienų” Redakcija:
Malonėkite paaiškinti vie

šai sekamus klausimus:
1) Ar Lietuvos valdžia tu

ri cenzorių ant laiškų ir lai
kraščių?

2) Ar kun. Laukaitis yra
tikras Lietuvos valdžios at
stovas ? Teisingas.

Apsakymai.
1) . Lietuvos valdžia turi 

cenzorių ark laiškų. Redak
cijai nesenai buvo pTaduotas 
laiškas, kurį gavo vienas 
musų skaitytojas, ir ant to 
laiško pasakyta, kad jį at
plėšė ir peržiurėjo cenzo
rius Kaune.

O jeigu yra cenzūruojami 
laiškai, tai juo labiaus yra 
cenzūruojami laikraščiai.

2) lĄes negirdėjome, kad 
Lietuvos valdžia butų pas
kyrusi savo atstovu kun. 
Laukaitį. Kiek laiko atgal 
buvo pranešta, kad Lietuvos 
valdžia pasiuntė Amerikon 
tam tikrų misijų, bet toje 
misijoje kun. Laukaičio var 
do nebuvo.

Jeigu-gi Lietuvos valdžia 
butų davusi kun. Laukaičiui 
įgaliojimų atstovaut jų (kuo 
mes netikime), tai ji bųtų 
padariusi baisiai didelę klai
dų. Nes tasai kunigas yra 
vienas arčiausių ątžagarei-

Kadangi prie privatinio gami
nimo budo yra daroma! prekės, 
kuri is reikia parduoti, idant jų 
vertė (su pelnu) sugrįžtų ga
mintojui ir idant jos pasiektų 
vartotojus, tai pardavimo ir pir
kimo biznis yra svarbus dalykas 
visuomenės gyvenime. Tuo biz
niu užsEima tam tikri žmonės— 
pirkliai. Jų visas darbas tai 
pirkti prekes ir pardavinėti jas. 
Jie yra tarpininkai tarpe Ramin
tojų ir vartotojų.

B t už savo ’ tarpininkavimų 
jie ima atlyginimų. Tas atlygi
nimas jiems pasidaro iš to, kad 
jie parduoda prekes brangiau, 
negu perka. Jeigu žmogus pir
ktų.^ i reikiamų jam daiktų tie
siog iš jų gamintojo (iš dirbtu
ves, iš ūkininko ir lt.), tai jisai 
gautų jas pigesne kaina, negu 
pirkdamas iš pirklio. Be to, 
pirklys neretai, ir paimdamas 
brangių kainų, duoda blogos rų- 
šies prekę. Ša\e prekių pabran-

ino, tuo bildu, pirkikus-varloto- 
jus nuskriaudžia da ir pirklių 
apgavystės.

Apsįgynimui nuo blogumų, 
kurie kįla iš tokios tvarkos, 
žmonės jau nuo senai pradėjo 
steigti kooperacijas. Ir kadan-

nurodome, dviejose visuomenės 
ūkio srityse, tai ir kooperacijos 
steigiama dvejopos; gaminimo 
kooperacijos ir vartojimo ku
opt racijos.

Gaminimo kooperacija (arba 
produklyve kooperacija) yra 
toks dalykas, kad būrys žmonių 
sudeda pinigų, nusiperka dar
bo priemonių (įrankių ir nie- tui jai yra patogu

pirkliams pirtelių nesųžiningu- 
mas.

Vartotojų koopearcija ne ad- 
ro daiktus, o tiktai padeda žmo
nėms pigiaus įsigyti jų; ji vei
kia ne gaminimo, o paskirstymo 
(padalįnimo) srityje. Ji todėl 
išrodo kaipo turinti mažiaus 
vertės, negu gamintojų koopera
cija. Jeigu ir visa pirklyba bu
tu paimta į kooperacijų rankas, 
tai darbininkai dar visviena ga
lėtų būt išnaudojami dirbtuvė
se, metami iš darbo, kada pre
kių esti pagaminta perdaug, ir 
tt.

šitokios nuomones, matoma, 
laikosi dar daugelis žmonių. 
Tarp socialistų, pa v. esama ne
maža tokių, kurie įsivaizdina, 
kad gaminimo kooperacijomis 
galima laipsniškai perkeisti vi
sų visuomenės tvarkų: reikia, 
girdi, tiktai steigti tokių koope
racijų diiugiaus ir (langiaus, kol 
jos užvaldys vienų industrijų po 
kitos, ir kapitalistai bus išvyti 
iš biznio. | gaminimo koopera
cijų steigimų nevienas socialis
tas žiuri, kaipo į “socializmo 
praktikavimų.” Daug rėčiaus 
tenka išgirsti tokių nuomonę 
apie kooperatyvių krautuvių 
reikšmę.

Vienok kooperacijomis — nei 
vienos, net antros rųšies — ka
pitalizmo sistemų užmušti ne
galima. Kapitalizmo prašalini- 
mui reikia, kad darbininkų kle- 
sa paimtų valdžių į savo rankas 
ir jos pagelbal atimtų darbo ir 
komunikacijos priemones iš pri-

į visuomenės rankas. Kitokio 
kelio į socializmų nėra.

Kooperacijos-gi tai yra tiktai 
vienas įrankių darbininkų kovo
je už savo būvio pagerinimų. Il
gų melų patyrimas tečiaus kaip 
šioje šalyje, taip 'ir Europoje, 
rodo, kad vartotojų kooperaci
jos yra pasekmingesnės, negu 
ga nūn to j ų kooperaci j os.

Mus pertoli nuvestų tyrinėji
mas priežasčių to apsireiškimo; 
bet pažymėsime čia vienų da
lykų. Gaminimo kooperacijos 
lengvai išvirsta į paprastas ka
pitalistiško biznio įstaigas, jei
gu jos gamina pardavimui.

Kada gaminimo kooperacijai 
sekasi ir ji neša pelnų savo na
riams, lai pas juos atsiranda pa
linkimas didinti tų pelnų, sam
dant darbininkus ir išnaudojant 
juos lokiu pat bildu, kaip ir ki
tuose bizniuose.

nimo kooperacija liktai tada, 
kada ji gamina vartojimui, t. y. 
kada ji yra priedas prie vartoto
jų kooperacijos. Jeigu koopera
tyve krautuvė, pavyzdžiui, par
davinėja tarp kitų daiktų duonų, 

turėt savo

; Entuziastiški politikieriai, 
kurie nori persekiojimais atpi
ginti pragyvenimo brangumų, 
geriau padarytų, jei nuimtų 
nuo lentynos nudulkėjusius eko 
nomijos mokslo rankvedžius ir 
pežvclgtų į tų skyrių, kur kal
bama apie monopolijų. Po ne
ilgo studijavimo jie įsitikintų, 
kad vienu-kitu lopu nebegalima 
pataisyti tos sistemos, kuri įsi
gyveno Suvienytose Valstijąsc, 
— jų reikalinga keisti iš pat pa
matų. •

; Monopolija yra galia nustaty
ti kainas. Asmuo, kuris nebesi- 
bijo kompcticijos ir gali pagal 
savo norų nustatyti kainas, turi, 
taip sakant, spcciales privilegi
jas.

Privatiška nousavybė gamtos 
turtų*— produktyvės žemės, 
miškų, anglių, rudies, vandens 
spėkos — yra didžiausi i mono
polija. -Jeigu žemes butų dau
giau negut žmonėms reikalinga, 
•tuosyk nebūtų monopolijos. Ki
tų gamtos gerybių, kaip tai — 
oro ir saulės šviesos — yra liek 
daug, kad visiem,s pakWka. Jei 
gu saulės šviesos ir orol butų 
mažiau, ir jeigu lutai bul^j ga
lima kontroliuoti, — tai ant jų 
butų uždėta toki jau monopoli
ja, kaip ir ant žemės.

Monopolizuoti saulės šviesų 
ir orų iki šiol nebuvo galima, 
beiti monopolizuoti žemę buvo 
labai lengva. ^įstatyti orui ru- 
bežių negalima, bet juos galima 
nustatyti žemei.

Monopolijos spėka žemės 
nuosavybėj ypač paslcbiama 
augančiame mieste. Netoliese 
nuo miesto centro randasi dy
kas plotas žemės. Kas metų jo 
savininkas sužino, kad vertė to 
žemės ploto pakilo aid 100. Mo 
kesčiai ir investuotų pinigų nuo 
šimtis sudaro 50. Vadinasi, 
jam lieka 50 gryno monopoli
jos pelno. Vienų gražių dienų a- 
teina krautu viii ūkas ir paima 
rcndoti ant dvejų dešimčių me
lų žemes plotų, kad pastačius 
ant jo krautuvę. Savininkui 
jis sutinka mokėti $1,000 ren- 
dos į melus. Tuo būdu viskas 
kas atlieka nuo $1,000 atskai
čius mokesčius ir nuošimtį, su
daro savininko monopolijos pel 
nų.

Pelnai, kurie gaunama iš že
mes, pasidėkojant jos natūra
liems turtams, yra monopolijos

Antracito (akmenines ang
lies) Suvienytose Valstijose ran 
dusi nedaug. Tuo tarpu reikala
vimas jo yra labai didelis. Tas 
duoda progos antracito kasyklų 
savininkui nustatyti tokias kai
nas, kurios yra daug augštesnūs

Monopolijos privilegija duo
da antl’ocilo kasyklų savininkui 
teisės imti didžiausius pelnus 
lik už lai, kad jis paveldėjo to
kių žemę, kur randasi antroci- 
tas.

Padėkime, žmogus nuvyksta 
į kalnus ir nusiperka žemes plo 
tų. Seniau čia augo miškas, bet 
dabar jis liko nukirstas. Žemė 
nenaši. Prasideda gaisrai, ku
rie. kliudo miškų augimui, taip 
(lalykams esant, žeme parsiduo
da po dvidešimtjs centų už ak- lės naudos iš Įvairių įstatymų, 
rų.

Antros kelinės nelėšiuoja nieko šitoj sankrovoj. 
Kiekviena eilė turi dvejas kelines.
čia pirktieji drabužiai yra prosijami.
Turėdamas antras kelines padvigubini drabužių dė
vėjimo ilgį ir tuomi sumažini lėšas pusiau, kadangi 
Po $30 mes turime rudenines eiles plynų spalvuotų 
ševiotų ir suktagįjų ir populerių flenelinių mišinių; 
juosmenine siūle, diržuoti ir konservaciųjų modelių.

Prie Kiekvienos Eiles DvejosKelines
y *

Čia pirkti drabužiai yra suprosijami ir sutaiso 
rni per vienus metus nemokamai.

žinogus už $1,000 nusiperka 
5,000 akrų tokios žemės^Jis pa
sistato menkutį namukų, užde
da visur iškabų: “Privatiška 
nuosavybė. Vaikščioti ant šio 
žemės ploto uždrausta.” Ir taip 
kelis metus praleidžia beme
džiodamas ir liežuvaudamas.

Bet štai išnelyčių užklysta čia 
geologas ir atranda, kad žemėj 
randasi antracito. Žemė buvo 
per tūkstančius metų vis ta pati, 
vienok kaip fik liko paskelbta, 
kad joje randasi antracitas, sa
vininkas tuoj pareikalavo po 
$100 už akrų, kuomet jis mokė
jo tik po 20 centų.

randasi antracito. Žmonėms 
jis reikalingas. Ir jie sutinka 
gerai mokėti už jį. Žemės savi
ninkas, todėl kad jis yra savi
ninkas, dabar jau gali gauti už 
tų žemę, kuri jam kaštavo tik 
$1,000, nė mažiau, nė daugiau, 
kaip $500,000. Kainų skirtumas 
užsiveria' monopolijos spėkoj, 
kuri išfsirėiškia nuosavybes tei-

Bet 5,000 akrų savininkas, ap 
svarstęs dalykus, gali pasilai
kyti žemę. Jis, sakysime, gali 
padaryti sutartį, kad nuo kiek
vieno antracito tono jam butų 
mokama 10 centų. Nuo to laiko, 
taip ilgai, kaip iš žemės galima 
iškasti antrocitų, jis gauna po 
10 centų nuo tono iškasamojo 
antrocito. ,,, Vadinasi, savinin
kas gauna jtų pelnų lik pasidė
kojant nuosavybės teisei.

Kur lik i’andasi du žemes plo
tai, kuriuos nori įsigyti 
žmonės, žemės savininkai 
nustatyti kainų.

A n t roci tų išduodančios
mes savininkas turi monopoli
jos spėkų, pasidėkojant nuosir 
vybes iteįsėms. Geologiškas žę- •* ii - '■■■mės sųsjtilas yra tokis, kad ant

gali

ze-

nas žemės akras, turintis antra
citų. Tokis dalykų stovis, sutei
kia monopolija antracitų talpi
nančios žemes savininkams. 
Pridėjus prie to pasekmingų 
biznio vedimų ir tų faktų, kad 
angĮliųj kasyklos yra valdomos 
lik nedidele žmonių grupe, —- 
mes gausime pilnų monopolijos 
paveikslų.

Musų ekonominis gyvenimas 
yra paremtas ant monopolijos 
Privatiška produkcijos nuosa-

nytų Valstijų produkcijos ma
šinerija randasi privališkose 
rankose. Todėl visokie pa tvar
kymai ir bausmės už kainu kė
linių prie nieko gero neprives. 
Kol monopolijoj sistema pasi
liks, tol negalima tikėties dide-

Scott Nearing.

Skaitytojo Baisa I įį Redakcijos Atsakymai
R/4 išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ P. J. Juzeliunui — Pranešimų 

įdėsime. Bet turime pastebėti, 
kad mums yra neaiškus L. S. S. 
4 kp. elgimąsi. Jos delegatai ra
jono konferencijoje agitavo ir 
pervarė nutarimą, kad L. S. S. 
kuopos neduotų savo pranešimų 
“Naujienoms.” LSS. 4 kp. tu
ri pagalios aiškiai pasakyti, ar 
ji pritaria tokiai agitacijai ir to
kiam nutarimui, ar ne.

Laisvės Mylėtojui!. — J tisų 
straipsnelio apie “Cenzūrų” ne
dėsime. Visas dalykas yra klai
dingam supratime to sakinio, 

žodžiais (“teorijoj”) ak<uri Jl*s pa<hiodate. Jo pi^is-

“KAIRIASPARN1Ų” TEORI
JOS IR PRAKTIKA.

4

Naujienų skaitytojai jau pa
kankamai girdėjo apie lietuvių 
ir kitų tautu “kairiasparnius.” 
Skaitytojams berods nėra pa
slaptis, kuo tie “kairiasparniai” 
skiriasi nuo Socialistų Partijos. 
— Jie esu geresni, tikresni revo
liucionieriai. Socialistų Parti
ja r jos .viulovai -esų buržuazai 
parsidavę jiolilkieriai ir thats’ 
all.
• Gerai.
jie vadinasi,, yra smarkiausi 
kovotojai-revoliucionieriai. O 
kaip kasdieniame gyvenime — 
praktikoj? Ar ir čia jie tokie 
pat revoliucionieriai? Nieko pa
našaus! čia jie pasirodo tikrų 
tikriausiais oportunistais-bai- 
liais.

Imkime vienų pavyzdėlį. Chi
cagoj dabar yra trįs konvenci
jos: Socialistų Partijos, “kairia- 
sparnių” ir dar “rcvoliucioniš- 
kesnės” jų atskalos —komunis
tų. Kada atsidarė Socialistų 
Partijos konvencija, lai jon tuoj 
prisistatė būrys guzikuotų tvar
kos dabotojų — policijos. Ir 
jie ten slankiojo neveizint kon
vencijos prezidiumo reikalavi
mų —: išsinešdinti. “Kairia
sparniai” delei to pakėlė didžiau- 
sį skandalų. Kaip, girdi, socia
listų konvencijoj policija! Žiū
rėkite’ — šaukė “kairiaspar
niai” specialiai atspausdintuose 
kūleliuose. Žiūrėkite, jie susi
uostė su valdžia, kad bendrai 
kovojus prieš mus, “revoliuci
nius socialistus.” Bet vos spėjo 
atidaryti savo konvencijas “kai
riasparniai” ir “komunistai” — 
ir pas juos prisistatė tie patįs 
tvarkos dabotojai. Ir delei to nė 
vienas tų “revoliucionierių” ne
kėlė triukšmo. Jie tylėjo. Jei
gu sekti jų pavyzdžiu, dabar

jau “ s u s i u o s t ę 
su valdžia... Vis dėlto, nė vie
nas rimtas socialistas šilo dar 
nepasakė ir nepasakys. Visiems 
juk žinoma kokiais tikslais 
tvarkos dabotojai lankosi j so
cialistų susirinkimus.

Lietuviai darbininkai turėtų 
gerai įsidėmėti šitų “kairaispar- 
nių” ir “komunistų” “prakti
kų.” Ji rodo, kokie yra tie sa
ve vadinantįs “revoliucionie
riai.” Prieš socialistų partijų 
jie kovoja ne rimtais orgumen- 
lais, ne faktais, o žemiausios 
rūšies šmeižimu.

' —Proletaras.

mė yra ne tokia, kad Redakcija 
atsisako duoti ‘laikraštyje dau
giau* vielos to rašytojo straips
niams, o tokia, kad tas rašyto
jas pats susipras, joget tokiais 
raštais neverta mėgint apdumt 
akis “Naujienų*'skalltytojams.

KAZIMIERAS GUGIS

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
i taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
/ visokius dokumentus trpopteras.

Namų Ofisas:
3329 S. Halsiet &

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Desitorn SI.

1111-UUitily BW(.
Tel. Central 4411

Tclephonc Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
vak. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. III.

VAIKINŲ ir MERGINŲ 
NOKI APSIVESTI, bet 
neturėdami progos #u»i- 
Kažlntl Ir užmegili mel

stus rj uitis, neilall apsi
vesti. Pajlcškojlmų Žurnalą# visiem# 
suteikia tokio projį:;. Relkaiaukite pu- 
^iurėjimuj; ten rasite plačiausias infur. 
■nacijas. Žurnalas metams?!.kopija 10c 

advertising jolrnai.
209-210 Temple Court Bldfi. Chicago, Ilk

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washinglon St. 
Marshall Ficld Anncx 

18th fl. Ruimas 1827 
1‘hone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Or.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidcncit 

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 1
(i iki 0 vakare. <
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Pėtnyčia, Rugsėjo
nežiūrite Baltrušaitienė CMaigos ptogre- 

sistes neteisingai apšmeižusi, ap
melavusi, — girdi; — iries nie
kuomet nesi vadžioj ame u^ plau
kų, susirinkimuose nesipešame. 
Ar gal kas jų taip melagingai 
paiinfonnavo; o tikrai nežino
dama, taip imus šmeižia... To
kio graudingo pasiskundĮįmo, ži
noma, publika, nelaimingos, 

nuskriaustos, karštai pasigailė
jo. — žemaitė.

Lietuviu Rateliuose.
BRIDGETOKT

Rugsėjo 3 d. Mildos svetainėje 
turėjome prakalbas, surengtas 
LMPS III Rajono. Girdėjome 
kalbėtojų suvažiavusių į Komu
nistų partijos konvenėjjų iš ki
tų miestų. Vyrų prakalbų nemi
nėsiu, nes vienas — sakosi ne
prisirengęs; k į tas — paprastas 
namiškis kalbėtojas, tankiai tų 
pačių maldelę atkartoja — neį
domu. Moterį® visuomet didžiau 
įdomauja moterų prakalbomis; 
taip ir čia- Drė Baltrušaitienė, 
nors trumpai, bet aiškia apibrė
žė moterų skriaudas, kaipo silp
nesnės lyties laikomas. Niekina
mos per vaMMaS, stačiai per vy
rus, visur nustumiamos į šalį; 
buvo neprileidžiamos prie aug- 
štesnio mokslo, niekinamos; už 
tų patį darbų mažiau apmoka
mos.

“Jei paskiau įgijome šiokias 
tokias teises — sako —- tai tik 
savo spėkomis prusinmšome; 

per didžiausių kovų likome pri
leidžiamos prie aukštesnių mok
slų. .. Per <ti<lžiausį vargų įkū
rėme Mot. Progr. Susivieniji
mų. Turime dabar savo žvaigž
dę, kelrodį; \urime spiesties ir 
kelti jį kaskarts augščiau...

O jus kų darote? 
aiugšto, prakilnaus ir naudingo 
darbo, bdt tik mažmožiais, smul 
kmenomis puiuiojatės, ly$ai 
si h lūs ar plaukus pešiojate, ne
žiūrėdamos užtiesto audeklo mu
šti. Kaip girdėti ir jus Chica- 
gietčs progresisdės, viena kitų 
tik kritikuojate į susirinkimus 

atėjusios, tik pešatės dėl kokių 
smulkmenų, kokio ištarto žod
žio, karščiuojatės... Neperse- 

kZokit, nebadykit pirštais kito
kios nuomones draugių, žiūrė
kit tik save. Skaitykit, lavinki
tės... Be mokslo, be išsilavini
mo, nieko gero nenuveiks te nČ 
sau, nė savo vaikučiams... Pa
čios nieko nemdkėikimos, neuž
augi nsit nė vaikučių dorais žmo
nėmis. ..

Taip ir tam lygiai paragino 
mus prie doros ir apšwetos; žo
džiu — naudingų pamokslėlį 
moterims pasakė.

Antra moteris drgė Karosie- 
ne, trumpai, bet karštai pakalbė 
jo. Jos kalbos turinį keliais žo
džiais galima iAreikšti:

“Kaip tik visi prisirašysim ir 
įstoflim į Komunistų partijų, 
tuoj bus įvesta darbininkų dik
tatūra; — neužilgo tikrai to su
lauksime!“

Pasibaigus visoms prakal
boms, tvarkos vedėja drgė Stil- 
sonienė ėmė prieš publikų tei- 
sinties, guodžioties, kad Drė

lc Vaistų Išpardavimas 1c
Užmokėkite mums paprastą kainą pagal išdirbėjo surašą už kurį ne
būk Čia paminėtų daiktų, o mes parduosime jums kitą tokį pat daik
tą už VIENĄ CENTĄ. Mes pasilaikome teisę neparduoti perkupčiams.

60c Baltasis linitn.cn- 
tas, specialiai 2 už 61c 
25c pudrinis teptukas 
2 už .................... 26c
$1.00 bonka plaukams 
tonikas, specialiai, 2 
už .................... $1.01
15c Olivilo muilas, 
spcialiai 2 Šmotu tik
tai UŽ ................  16c
25c garstyčių aliejaus' 
krėmas 2 už .... 26c 
25c durnaropės plcst- 
ras 2 už ............. 26c
*1.50-lįloria plaukams 
šopccO, 2 už .. $1.51 
25c 3tentholatum, 2 
už ........................ 26c

50c Nustuff 
Paliturd rakandams 2 
už ....J....C-----  15c
$1.00 Nux and Iron 
plokštįs 2 už .. $1.01 
25c nuo galvos skau
dėjimo miltliai ar plo 
kšt|s 2 už ...... 26c 
40c bonka Violclte to- 
Aletinis vanduo 2 
už .......................  41c
50c dydžio Stanolax 
mineralis aliejus, 2 
už .......................  51c
35c Schocnfeldo Arba 
ta, 2 už ............. 36c
15c. dydžio Nichbl’o 
šiaudinės skylčlcs va
lytuvas, 2 už .. 16c

45c pionkinis toalčti- 
nis vanduo, 2 bonki 
už ........................ 46c
10c varnadervio mui
las 2 šmotu už .. 11c 
35c bonka elektrinio 
linimento 2 už .. 36c 
15c karbolinis tepa
las 2 bonki .......  16c
75c guminės pirštinės 
visokių dydžių, 2 pori 
už ........................ 76c
25c Jap Rosc koldkrė 
mas 2 už ........... 26c
15c sieros ir kremo 
tartaro plokštis 2 
už ........................ 16c
$1 alyvų toalėtinis 
vanduo 2 už .. $1.01

Rūgs. 3 d., Mildos svetainėje, 
kaip jau žinoma, buvo garsiau^ 
uos prakalbos; ger aus, — isto
riškos. Buvo sukviesti delegatai 
komlunistų partijos esančios kon 
vcųcijos. Tarpe, jų buvo orato- 
itis-ba ritery s iš Detroit, Mich 

kuris trupino-kalbejo daugiau
siai. Drė Baltrušaitienė iš Pilts- 
burgh, Pa. Ji savo kalboje nu
peikė Cbicagos progresist.es. Ste
bėjosi, kodėl į moterų rengia
mas prakalbas, nedaug žmonių 
atsilankė.
Vėliau Stilsoniene perstatė gar- 

dansį, gražinusį ir gęriausį ervo- 
Uucionierių Sarkujių. Šarkųnas 
šarkuniškai ir kalbėjo, — palei
do visų savo gramofoniškų re
kordų, kų jam Juozas Stilsonas 
;grajino. O kaip priėjo prie savo 
bevardės partijos; — tas suva
žiavimas, tas, tas, tas..* na ir 
viskas.

Kaip minėjau, Drė Baltrušai
tienė, muzikė Cliicagos progre- 
sistes už tuščius ginčus. Jpas. 
gyvojo rąžančių u-s seselei, 5>til- 
son/ienei, strošniai nepatiko. Sa
vo pozicijų visu Smarkumu ap 
gynė. —- “Baltrušaitiene nieke 
nežino; nepažįsta musų judėji
mo. Rytietės neveikia, mes vei
kiame“. .. Jei Baltnišait enė čia 
gyventų, tait prie pirmos progos 
butų išbraukta iš progresisčių 
lizdo.

Paskiau kalbėjo Baltrunytė- 
Karosieuč! Ji matyt buvo įsi- 
žeįdusi nuo gyvojo ražančiaus 
seseles S-nės užmetimų, kad ry
tietės neveiklios. Sako. “Nors 
Stilsoniene nupeikė mus, bet 
kaip žiūriu, moterų parengtos! 
prakalbose vos keletas moterį 
susirinko. Tat reiškia nesusipra
timas, nepažinojimas ir nemo
kėjimas apvertinti savo reika

lų.. . ” Baltru nytes-Karoisienės 
trumpa ir gyva kalba moterų 
reikaluose, užganėdino publikų

— J. B. Aglinskas.

glal apie tas kuopas svarstė, kuo 
met aš buvau pas juos.

Bet abelnas įspūdis šiandie 
šioje konvencijoje labai pras
tas. Delegatų likę labai mažai. 
Publikos pasiklausyti jų (Rąiku- 
sijų visai nėra. Išrodo, kad šiaiii 
partijai gyvavimo dienos su1- 

kai|y|os. Vienas pasakojo man, 
kad tarpe pačių, delegatų nėra 
jokios sutarties, — vleii| kitutję- 
gali' suprasti. Užtat ir pati kon
ferencija nyksta-mepkėja.

Sosialistų Partijoj.
Sociailstų Paritjos konvenci

joj šiandie buvo gyvos diskusi- 
ios. Mat svarstė klausimų: ar 
»crąi Pildantysis Komitetas pa- 
larė suspenduodamas tiek daug 
tariu? Kalba ir už ii’ prieš. Be j 
laugumas delegatų užtaria Pil- 
lomųjį Komitetų; netik užtaria, 

bet dar ir ačiuoja jam, kad mo
kėjo išlaikyti Socialistų Parti
jų čielybėje. Jeigu netoks pil-

tai jau Socialistų Partijos nei 
vardo birtų nelikę.

Tie, kurie pitiiešinasi Pildan
čiojo Komiteto pasielgimui sa
ko, nors jie ir nesutinka su tokiu 
gisiclgimu, bet jie konferenci
jos nei partijos neapleis. Vadi
nasi, socialistai socialistais ir 
ieka, — nors jie kaip kuriuose 
da ilsimuose turi šiek-tiek skir- 
ingas nuomones, ir tarpe sa

vęs pasi^inčyja, bet užtat pama- 
inianiė principe laikosi vieny- 
lybčje.,

Dar labiau delegatai pasidarė 
Inuigiškesrųius, kucunct nuėjo 
>rie savo naujo gražaus namo 
r nusifotografavo. Ir aš neiš
kenčiau neįlindęs į tarpų tokio 
gražaus būrio drąių^ų. Draugų, 
kurie visuomet ir visur kovoja 
iž socializmų.

Visose trijose kojiferencijose 
iiandie nėra nei vieno policisto. 
r nieks jų nepageidauja.

— Rep.
----------->_

SOCIALISTŲ PRAKALBOS.

Utąrninke, nigs. 2 d., Dong
as Park Auditorium svetainėj

a«0.. I1L
-Mlty;

D

Rudeniniai apatiniai
Vaikų vienšmočiai apatiniai dra
bužiai juostelėmis austi, rudeni
nio storio, balti, augštu kaklu, il
gomis rankovėmis, atsegama sė
dynė. Dydžiai nuo 2 iki £Qp 
8, specialiai po............. WWV

Vaikų baltos vilnonės 
liemenes su kelinė
mis, dydžiai nuo 22 i- 
ki 34, kaipos pagal di
dumą, $1.00 g

vienšmočiai 
drabužiai, 

tanki vilną — Jaege- 
rio spalvos, dydžiai 
nuo 22 iki 34, kaina

Vaikiščių 
apatiniai

drabužiai vaikams.
Vaikų stori, juostuotų vienšmo- 
Čiai apatiniai drabužiai, augštu 
kaklu, ilgomis rankovėmis, pil
ki, rudenini<v storio, uždaryta 
šakuma, dydžiai 10 4 EQ
26 iki 30, po .... I ■ MM 

aikų vilnuoti marš
kiniai ir kelinės, ru
deninio storio, dyd
žiai nuo 26 iki 34 la
bai panc.šiojami, gali* 

pasirinkti 59c

Partijų Konvencijos

pagal didumą CQa te ) 
nuo $1.25 iki OvU po

mėsa ir valgomi daiktai.

Komunistu partijos konven
cijoj, Smolniantc institute, kuo
met nuvažiavau, buvo karšios 
diskusijos apie latvių federaci
jų. ftjo klausimas ar priimti ne
prigulinčias prie latvių federa
cijos atskiras kuopas. Vieni sto
vėjo už prieisimų ir tų pavienių 
latvių kuopų, o kiti tam prieši
nosi. Stilsonas aiškino, kad tos 
pavienes latvių kuopos yra kon-

M 6808.
Armuro žvaigžcftniai, 
Swifto premijuoti, Wi 
Ulono užtikrinti ar 
Morriso geriausi laši
niai, pusė, ar visa pal 
telč, specialiai svaras 
po .........................’46!4e
parinktinė naminė ja 
utiena nuo sprando, 
svaras ................ 19c
Nuo užpakalio nami
nė jėriena sv... 2754c 
Parinktinė namine ra 
ug) ta jautiena sv. 18c 
Naminė Jautiena prie 
šonkaulio 
svaras ..
Geriausia 
veršiena 
rąs .......
Morriso No. 1 Califor 
nin kumpis sv. .. 27c 

\ • Į ! I... — ,

specialiai, 
...... 29 y,c 
pienu šerta 
kepti, sva- 
....... 2454c

VAISIAI IR DAR
ŽOVĖS.

1
Tarinktiniai bananai
specialiai tuzinui 19c
Didelės sultingos cit
rinos tuzinui ... 27c

Pari ratiniai saldieji
apelsinai tuzinui.. 29c
Persaslyvčs sĮKcia-
liai gurbui ......... 19c

Parinktinės lamėtcs,
gurbeliui, ......... 10c
Parinktiniai Maidęn
Blrtsh obuoliai, 5 tik
tai už ....................... 25c

Parinktiniai agurkai,
specialiai, 3 už .. 5c

TIK SUBĄTOS

Šviežiai išdarytos viš
tos, sv................26 J4 c
Parinktinė pusryčia
ms dešrelė, sv. .. 21c 
Saldžiai raugintos ki
aulių uodbgos, sva
ras ...............   12J4c
Saldžiai raugintos kia 
ulių gjslos, sv. .. 18c 
Parinkt i nes Michiga 
no slyvos, gurbėlis 5c 
Parinkt inės Concord 
v'jnuogčs, gurbe lis t i 
ktai ...................   25c
Dideli sausi svogūnai, 
5 svarai už .... 25c

O0.I r

užtat jos yra reakcioniškos.
Bet delegatas iš Mass. valsti

jos užprotestavo. Sako, kad jų 
kuopa yra su dūšia ir kunti atsi
davusi kom’unistams. Bet tas nie 
ko negelbėjo; visos pavienės 
■laivių kuolpos nebus priimtos 
Komunistų partijom Supranta
ma, tos kuo])os paskiau galės pa 
daiyti išpažintį prieš v'.ršiausį 
tribunolų kom. partijos, tuomet 
galės jos būti priimtos.

Kitas klausimas ’ buvo apie 
(šapu) dirbtuvių darbininkų 
kuopas: ar tokias kkbpas galima 
pi rimti prie kom. partijos. Be 
Ididelių diskusijų nutarta, kad 
no. Ir dirbtuvių darbininkų kuo
pos matomai išrądo kom. par
tijai (geriau jos vadovams) re- 
akcjoniškos? . y

Suvažiavimus kom. partija 
nutarė turėti kiekvienų metų bir 
želio mėnesyj. Šu važiavimus 
kvies centralinis partijos komi- 
tetas, siaiiuue svarstymaii kom. 
partijos konvencijoj biiyo gy
vesni. Bet pirniinihkas pas juos 
visų laikų tas-pats. Matomai 

r.' i i 'sjiems
Komunistų Darbininkų Partijoj

Komunistų Darbininkų parti
ja skiriasi nuo kom. partijos iš 
Smolno it i tu lo tuon/, kad jie

■ pripažįsta dhdjtuvių darbininkų 
ketina tverti to-kuopas ir d

Specialis Išpardavimas 
Abejose Narinėse Sankrovose darome speciali iš
pardavimų parvuoto \

Audeklo IGingham 
pikelis pasirinkimas kuoįvairiaųsįų raštų, družėti 
ir languoti. Stiprus ir gerai dėvisi. Audeklų vertų 
37 ęentų jardui, atiduodame tik po

27c
gi vertą 34 centų jardui, atiduodame tik po

24c
DRABUŽIAI

Norėdami padaryti viet^ tolydžio 
pribūvantiems naujiem^ sandėli
ams rudeninių ęlrabpžių, dalį da
bartinio sandėlio atiduodame nu
mažintomis kainomis, 
visų naujausių madų 

nuo kiekvieno dolerio . • • •

15c

| Saugokite Savo Akis|

os prakalbos. Kalbėtojai beveik 
dsi Socialistų Partijos konven
cijos delegatai. Prakalbų vede- 
as drg. Hoven, paaiškinęs tikslų 
r svarbumų tų prakalbų, pir
mausiu perstatė kalbeli drg. 
~)aniel W. Hoan, majorų Mil- 
.vaukeo’s miesto. Kalbėtojas aiš
kino apie šios šalies kapitalis* 
ų godumus ir kaip jie spaudžia 
r išnaudoja darbo žmonės. 
Taipgi prisitriue apie dabarti- 
uų radikalių partijų situacijų. 
Nupeikė komunistų- kairia spar
nų taktikų prieš, Ii r laike S. P. 
konvencijos. Kalbėtojas nurodė, 
kad skaidymasis į sparnus dar- 
)iniūkiškų organizacijų, užduo
ta didelį siniugį darbininkų kle- 
;ai. Kapitalistiškos partijos tuo- 
ni labai džiaugiasi. Kuomet 
darbininkiškos organizacijos, 
denyjasi Į vienų didelę induslri- 
iinę unijų, tuomet kapitalistai 
pradeda drebėt. Tuomi kalbėto
jas nurodė netikmuų komunistų 
kairiasparnių vadovų. Tie jų va
dovai! dėlei savo -ambitiškų iš- 
rokavinių skaido Socialistų Par
tiją į mažas daleles. O tuomi 
skaldymu Solialislų Partijos, 
demoralizuoja dr ardo darbinin
kų vienybę.

Antras kalbėtojas kalbėjo a- 
pie. hetcisingal nuteistus ir kalč- 
iinvm uždu imlius politiškus pra- 
rikaltčlius drg. E. V. Debsų, T. 
Mpone.y ir kitus. Nurodė, kad 
šios šalies Valdžia pavartojo 
m'onarchiškų šiilių budus areš
tavimo politiškų prasikaltėlių; 
suvaržyme laisvės žodžio, spau
dos ir susiriūkinių.

Claessens, iš Nčw Yoi%o. Nuro
dė apie svarbų stiprių darbinip- 
ki.kų organizacijų. Kuomet dar
bininkai supras patįs savo 
klCsos reikalus ii’ susijungs vi
si, kaipo klesa, tai .tuomet jie

tinio jungo/ j'■ ‘ ’
Paikiau kalbėjo drg. A. J.

kalba buvo apie, šios šalies vald
žią iv prez. Wilsonų. Primine, 
kad prez. Wilšonas būvi jo mo
kytoju. Kalbėtojas' pasakė, kad

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs esate »tfrumpa- 
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akių, am»ų, no
sie® Ir ffcrkles llgn. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vaL vakaro. Nedėlioję duo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 
——į nu i

-

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ‘ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

4

*• i

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan Si, Chicaąo, III

SVEIKAS ŠALIES GĖRIMAS.
Vienu .šios gadynės stebuklų be 

abejo yra didžiausias populerumas 
naujo per apskritus metus gerianto 
minkšto gėrimo —"Bevo, kuris yra 
produktu Anbcuscr-Bush Bravorinės 
Asociacijos, iš St. Louis, Mo.

Vos trjs metai praslinko nuo to 
laiko kaip šitas produktas tapo iš
statytas turguje ir per šitą trumpą 
laiką Bevo pagarsėjo visoj šalyj 
kaipo minkštas Amerikos žmoąjų gč 
rimas. Rytuose ir Vakaruose, Šiau 
riuose ir Pietuose jokis gėrimas ne-

Drabužiai 
nuleidžiant

|0r. A. R. Blumenthal

Kas nori pasinaudoti pigum pir
kimu, tegul pasiskubina, kol yra 
didelis pasirinkimas. Išpardavi
mas tęsis tik iki subatos vakaro.

lipkite Narinėse Sankrovose.
Mugu tikslu yra užganėdinti visus kostumerius 

visomis pusėmis, ty. duoti jiems geras prekes, pri
deramomis kabiomis ir mandagiai ir prietelingai 
jiems patarnauti.

Pirklybos Korporacija 
Palatine

1112-1114 MILWAUKEE AVĖ. — IR — 
1701-1703 W. 47th GATVĖ.

5,000 dalininkų \ 3,500 moksleivių.
Pirklybos kursai visai Amerikai.

jis (Wilson) ir tuomet buvęs re
akcionierius. Paskiau kritikavo 
prez. 14 punktų ir niurode neti- 
kumų jo politikos. Ragino visus 
darbininkuos organizuotis, rašy
tis prie Socialistų Partijos. Vi
siems kalbėtojams, o ypatingai 
drg. Shiplacoff’uįi žmonės ki

bai smarkiai plojo.
Žmonių buvo apie astuoni šim

tai. Apie du šimtai (200) padavė (pasiekė tokio i>opuiernmo ir jokis 
aplikacijas 
Partijom

OlllIlClA T V | l\V IVIVlt/ 1 IIUIIJ 11 J V J 1\ 1D

i«toiiinui Sncinlkfn gėrimas nerado tokio pritarimo vi- Įstojinuu socialistų sur .. mokslininky ir žinovy pusGs

TEISMAS,

p-nia 
J. M.

Šiandie bus teisiama 
Emma I). Simpron, teta 
Roach, buvusio geležinkelio ma
gnato. Teisėju bus Kersten, kri
minaliame korte. Ji, balandžio 
26 dienų nušovė savo vyrų. P-nia 
E. D. Simpson sėdėjo kalėjime 
be kaucijos, nes kaucijos nega
lima buvo už jų užstatyti. Ji es- 
dejo' pavieto kalėjime. J. K. Mur 
phy, asistentas valstijos advoka-

Clarence Darrow gins jų’ir da- 
rodinės, kad ji tuom lanku, kuo
met nužudė savo vyrų, buvo pa
mišusi. Ir jeigu pinigų turės pa
kankamai, suprantam^, galės 

būti išteisinta. Nes Darro’Av'aš 
galoA.ilgai kalbėti ir įtikinti tei
sėjus, kad ištik ro ji tuoin laiku 
buvo pamišusi.

Justinas Pečiulis prašomas at
siimsi prisiųstų jam laiškų iš 
Lietuvos. Laiškas randasi pas p. 
F.” KanvoAvski, 2301 W. 22 St.

Kazimierui Jaruševičiui yra 
prisiųstas laiškas iš Ųietuvos 
(Vilniaus gub.). Prašomas atsi
imti j j Naujienų ofise.

Mildą Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevillaua Permaina.
.Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15ę.' Balkbnuš 10c.
Prie šių kainą1 priskalfoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestįa 
4 DIDELI AK TAI. K ASDIEN 
HALS1RD it 32-ra GATVĖS 

V. ' l M, - *

'AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdčliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland ąv. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas p«r 16 me

tų kaipo patyręs gydytojos, 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 Flsk 8t.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Nei vienas'šiądien neužginčys Bo
ro viršesnę bč.s tarp minkštųjų gėri
mų. Jis (virtai įsigyveno tą pačią 
dieną, kada jis buvo įvestas pirmą 
kartą, kadangi jį parėmė geras jo 
išdirbėjų vardas penkių dešimtų me 
tų senumo. Daugelis nudaviinų, 
kurie pasekė Bevo turguje tik labiau 
patvirtino jo vardą ir pagelbėjo vi
sur padaryti Bevo vadovu.

Puikios Bevo ypatybės -ir maloni 
veikmė, kurią jis padaro į gerian
čius, jau dabar yra stebėtinomis. Jo 
gaivingos veikmės į darbininkus,' 
biznierius, profesionalus, ar pramo
gos žmones, yra stbėtinomis. Ar tai 
karštais vasaros mėnesiais, ar šal
tomis žiemos dienomis Bevo tikrai 
atgaivina jausmus ir atnaujina. ener 

Niekas kitas taip neužgesina 
gaivinantis 

turi gerą 

daugelį me 
Bevo at

giją. i 
troškulio, Yra sveikas, 
ir stiprinantis ir taipgi 
skonį.

Būdamas išdirbtu per 
tų mokslinio prityrimo, 
stovaūja augščiausį naturalio gėri
mo laipsnį — mokslingiausiai tobu
las gėrimas kiekvienam, taip skonio 
malonumu, nes jis yra vėdinantis, 
taip gaivinga ir stiprinama veikme, 
kurią jis padaro į pailsusį ir nu
margintą kūną. b .

Bcyo sandėlis jūsų namuose reikš 
nepriklausonią sveiko smagumo ver 
smę visai šeimynai ir atsilankiu
siems svečiams.

Užsisakyk Bevo skanią šiandien 
pas savo aptieUininką, sankrovinin- 
ką, ar artimiausį verteivj. Jus pa
matysite, kad jis visuomet geriau
siai atgaivina' — tai džiaugsmas ir 
stiprumas bonkosc — geriausias ju 
sų sveikatai ir dvasiai, idealis mink
štas gėrimas per apskritus metus.

* I “ j * » _ X * v1* 9 ▼

UNAŪJ1ENWĘW 
galite gauti 

“Aukso Veršį”. 
Komedija..... ... . 15c.

_

DR. G. M. (USER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet. 
Telephone Yards 687

..... >i '.rr*. 1 ■■

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III,
Ofiso TeL Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A.Michpl8wicz 
Bpigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalčse ir Ihisek- 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
8D3 Sb. Halsted Str.

-(Ant aniri lubų)
• Ghioagb, III. .

Nuo 6 H?i On yte ir 7 iki v^j y^k |

B

progresist.es


r—f
NAUJIENOS

Pranešimai
PiMtaba atalunčIantU’1” draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus jdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

North Sidiečių domai. Visi, ku
rie nori niokyties lietuvių kalbos 
gramatikos, ateikite užsiregistruoti 
nedėlioj, rugsėjo 7 d., nuo 7 iki 10 
vai. rvto į Hoffmano mokykla, 
1537 N. Robey St. Mokytojau Dr. A. 
Montvidas.

Liet. Moksleivių Dr-jelė.

LMPS. 9 kp. ekstra susirinkimas 
bus subatoj 6 d. rugsėjo, 8 vai. vak. 
Aušros svet., Halsted ir 3(1 gatvės. 
Malonėsite visos drauges atsilanky
ti, nes reikia nominuoti LMPS. Cent 
į o valdyba į pilduntyjį komitetų, 
nes iki 10 d. šio mėnesio reikia 
sugrąžint blankas. — Sekr. O. V-

Roeeland. — LMPS. 25 kp. valgio 
gaminimo lekcija įvyks pėtnyčioj 
Scpt. 5 d. 7:30 vai. vak. pas V. Ru
činskiene, 10356 Wabash Avė. Na
rės ir pašalinės kviečiamos daly
vauti.

Beloti, wi» 4- Uętuviu Tau'°.\ REIKIA DARBININKŲ ! 
Fondo susirinkimas įvyks nedėlioj, _______________ —------ i
rugsėjo 7. 2 vai. po pietų Egles svet. į 
Draugai meldžiami atsilankyti. 

— Komitetas.

L SS. 4 kp.. l.SL. t kp. ir JLAT. klii 
bo bendras lavinimosi susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 7 d. rugsėjo, 10 vai 
ryto Aušros svet. 3001 So. Halsted 
St. Prelegentu bus J. A. Dementis 
atvažiavęs iš kito miesto. Draugai 
malonėkit atsilankyt.

— Komitetak.

Roaeland. — SLA. 139 kp. mėne
sinis susirinkimas bus subatoj, 6 d. 
»ngsėjo, 7:30 v. vakare UI 100 So. 
Michigan Avė.Michigan Avė. Visi draugai ir 
draugės malonėsite atsilankyti, nes 
turim labai svarbių reikalų apsvar
styti. — Rašt. K. Kalnieti*.

i Roseland. — Draugijos LDK. Vy
tauto No. 2 nepaprastas ir sykiu mė

nesinis susirinkimas įvyks, nedėlio
ję, 7 dieną rugsėjo, kaip 1:30 vai. 
po pietų brolių Strumilų svet. 158 E. 
107th St. 
kitę, bus 
nuosavos

Nariai, būtinai atsilanky
tai iama apie’ jsisteigimų 
svetainės.

— A. Grebelis. Rašt.

Liet. Mot. Pr. Sus. III rajonas ren 
gia draugišką išvažiavimų nedėlioj 7 
d. rugsėjo Jefferson giriose. Pra
džia 10 vai. ryto. Programas pra
sidės 2 vai. po pietų. Kulbes Dr. 
Baltrušaitienė iš Pittsburgh, Pa. 
Malonėkite visi lietuviai kuoskaitlin 
ginusiai atsilankyti.

LMPS. III Rajono Komitetas.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi
REIKALAN.TA prityrusių langų' Kum reikalingas pečius? Aš tu- 

1 plovėjų. — Chicago \Vindow Clęan- r iu parduot pečių visai mažai var- 
ing (io.. 62 W. \\ ishington St.. kam totą; kūrenamas kietomis Ir rnink- 
b: rys

1 .................—
REIKIA jaunų 

625 W. Mad 
’ Chicago

vyrų. 
|son St., ! m.

REIKALINGAS — geras, patyręs 
bučeris, kuris mokėtų važiuoti tru
ku. Gern mokestis, vieta ir pra
gyvenimas. Atsišaukti tuojaus į J. 
.L Mc Niškv 1015 Market St. De 
Kalb, UI. Vieta graži ir yra netoli 
nuo Chicagos.

1 REIKALINGA 
prižiūrėjimui 2 v 
dirbti. Atsišaukti

— sena . moteris, 
nikų, nes aš einu 

į Naujienų ofisų.

REIKALAUJA
1045 \V. 12th St.

indų plovėjų — 
c

REIKALAUJA i 
bo dirbtuvėje. ( 
sė dienos subatoj 
\V. 18th St.

merginų prie dar
iem mokestis, pu- 

Atsišaukti, 900
______________

REIKALAUJA jaunų merginų ir 
moterų prie lengvo darbo dirbtu
vėje. $13.00 į savaitę pradžiai. Nuo
latinis darbas per apskritus metus. 
— Olson Rug. Co.. 3095 Monroe St.

REIKALINGA kiek suprantanti

šiomis anglimis kum reikalingas 
atsišnukit

3139 Ėmei aid A\c. 3 lub. iš pr\ 
šakio, S. Zavė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, apgyvento] visokių 
tautų, biznis labai geras cash; gerti 
proga norinčiam gerą biznį įgyti. 
Pardavimo priežastis patirsit * ant 
vietos. Atsišiiukti į Naujienų ofisų 
Klausk No. 2.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra- 
lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijUną viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavats 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 7 kambarių įvai
rus riamų rakandai, viską vienam 
arba atskirom, kam kas tinka. Prie
žastis, išvažiavimas iš Chicagos.

M. J. Damijonaitis, 3237 Auburn
Avė.

Parduodama namas trimi augš 
tais ir lotas su nameliu užpakalyj, 
už $1850. Atl;luuskiie pu. 1627 So. 
Morgan gut.

l' i.SIDUODA pigiai na -<tr. 1 |>a 
gyvenimais; randus atneša $56.
J. Tai.iošiunes, 3505 So. v,..L:ornia 
Avė.

Didelis Bargėnas, 6 kambariais 
medinis namus parduodanti leng
vomis išmokestimis: 3505 So. Cali- 
fornia Avė.

ČIA TUSŲ GERIAUSIA PROGA!
Parsiduoda naujas mūrinis na

mas vienu pagyvenimu, 2 metai 
kaip statytas su gasu, elektra ir 
maudyne; namas randasi lietuvių 
apgyventoje apielinkėje i vakarus 
už Kedzie Avė., vienas blokas nuo 
Archer Avė., gatvekariu. Atsišauki
te pas savininkų sekančiu adresu:

J. Yushkevvltz,
3114 So. Halsted St. Chicago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIET D R..r08, SHEBOY. 
VALDYBA.

Juokas Bukauskas, Pirm., 
1424 S. lOth 

Fr. Maknrevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron 

Baltrušaitis, Prot. rnšt., 
1602 Indiana 

Tutis, Turto rašt., 
719 Alnbama 

Benionis, Iždin.,
1424 So. llth St

Fr. Jesinskas, Iždo glob., 
1626 New Jersey 

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 
1623 Indiana 

Jurgis Montvila, Maršalka. 
1336 Erie

Mot.
Kaz.
Mot.

st

avė
avė
Avė

avė

avė

avt
Susirinkimai atsibuna kas pirmi, 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagli 
Hull svel

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

LMPS. 29 kp. rengia vakarų su per 
statymu Vagis, taipgi ir balių 2 d. I 
lapkričio 1919 Meldažio svet. .To-1 
dėl meldžiame kitų draugijų bei kp. 
nerengti nieko, kad nedarius kon
kurencijos. —- Rengimo Komitetas.

Chicagos laikraštininkų unija No. 
5 rengia masinį susirinkimų nedė- 
lioj, rugsėjo 7, savo 
rjj 180 W. NVashington 
me 201. Pradžia kąip 
pietų.

Headųuate- 
gatvėj rui- 
2:30 v. po

pi ie namų darbo moteris ar m i gi
na nuo 35 iki 45 metų amžiaus už 
gaspadinę švariuose namuose Vie
na ypala, be šeimynos nedideli.tme 
miestelyj lllinojaus valstijų'., ge^a 
rietą ant visados gerai motorini, ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: E. 
1. Mineika, 3313 So. Union Are., 
Chicago, III.

Baltos Rožės Kliubo. Vieta tapo 
paskelbta. Pirma buvo 4511 South 
Wood St. O dabar randasi 4509 So. 
Paulina St. taitfi gerbiami nariai 
malonėkite atsilnnkvti i sekamą su
sirinkimą nauioi vietoj, kuris atsi
bus pėtnyčioj 5 d. rūgščio.

—- Franas Waišvilas.

Draugystės Pažintis Lietuvių Ame 
rikoj mėnsinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 7 kaip 2 vai. po, 
piety J. Lešinskio svet. 4535 Honore 
St. Visi nariai prašomi susirinkti 
laiku. —Pirm. L. Šimulis.

REIKALAUJA vyro apie 65 metų 
amžiaus, pastovaus, duodama 
du garu šildomi kambariai ir $40 

j mėnesiui Atsišaukti šiųdien ar ne
dėlioj nuo 2 iki 5 po pietų. — Gold- 
berg, 2237 W. 12th St.

REIKALINGI 5 jauni vyrai, gyve
nantis Pullmane, Roslande, Ken- 
sir.gton, Harvey. 111. ir Hammohde 
Imi., kurie turi plačių pažintį ir ge
rus varduš savo apielinkėje tarp • naujas

TIKTAI ši MĖNESI.
Griausis pasiulihinuis gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SlUNčlAME UŽ DYKA. Priimamo 
I ’bri tv Bonds.
5VESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

automobiliai’

PARSIDUODA dviejų pagj’venimų 
puikus muro namas su gasu, elek
tra, maudynėmis; garu šildomas; lo 
tas 40x125; rendos neša į mėnesį | 
$70: savininkas turi išvažiuoti i 
('aiiforniją ir todėl parduoda pi
giai* kaina 85500, reikia inmokėti 
$1000 ar daugiau, likusią sumą pn 

’ mėnesi. Platesnėms ialcrma- 
<ijoms atsišaukite pas

A. Grigas & Co., 
3114 So. Hulsted St.. C.tiieago, III.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st 

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st 

Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Ciceru, III. 

Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė 

Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th St 

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Plac< 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatbs vakarą kiekvieno mėnesio 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So 
Auburn avė., Chicago, II).

Fel.
Ant.

Harvey. III. — LSS. 228 kv». su
sirinkimas ivvks nedėlioj. rūgščio 7 
nanrastoi vietoj ir kain 9 vai. n to. 
Visi nn^ni kviečiami "’silnnkvti lai
ku. turime daug svarbių reikalų.

— Organizatorius

Pėtnyčia, Rugsėjb 5 d., 1919

DRAUGIJOS
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBINI*’.

KV TARYBOS 
Pldomaris Komitetą*

A. Petralis, pirmininkus
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

.T. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz Sf.

Komiteto nariai:
P. Jnkavičia, 927 VV. 33rd Pi.
J. Gustaitis, 2856 W. 38»h PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
L Briedis,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAfiELPOS. 

Valdyba 1919 metams.

EXTRA
Jeigu nori namų arba farmų pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
mes turime daugelį bargenų. Tai
pogi darume visokius mainus pro- 
perčių.

C. Suromski,
3346 So. Halsted St.» Chicago.

S. Danilevičių, pirmininkas,
v 1617 N. Wlnchester Avė.

V. Prusis, vtce-pirmininkas, 
1649 Girard St.

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 VVabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. Winchester Avė. 

V. Briedis, turtu raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Ang. Chepukienė, kont. *aštininkė, 
1648 W. Division St. 

Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai. 

L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Zvviązed Polek svet.. 1315 
N. Ashland Avė.

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL. 

Valdyba 1919 metams:

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVO> 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D.

Prpz. I). Shatkus.
213 E. Kensington Avė. 

Vice.prez. Jonas Wilkas
206 E. 116th St. 

Iždininkas W. Markauskas,
355 E. Kensingion Avė. 

Prot. Bašt. F. Grigula,
10449 So. Wentworth Avė.

Turtų Rašt. W, Dargis 
10520 So. State St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
i susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstitucija.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. Sbe- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ion Avė., Kensingion, III.

Shatkus, pirmininkas.
344 E. 116 Sti

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 Sf 

K. Baltremas, protokolų raštininkas
311 Kensington avė 

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Place 

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė 

Draugystės susirinkimai atsibaru, 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne- 
šio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Keru 
sington avė.

PARDUODAMA namelis Dn. 2830 
\V. 39 Place, tinkamas didelei šei-1 
mynai, 5 miegamais kambariais, iš
einamąją, maudyne ir guzu. Kaina. 
$2500. Gera viela vištoms ir kinu-; 
ėms laikyti $500 įmokėti, o lykis iš
mokestirnis. Atsišaukti pu. 2908 W. 
38 PI. Mr. Gleich.

Automobilius parsiduoda — Hud- 
smobile — Ų’lb nr dėl visai k.ap 

lynių — taind nauji.
> išvažiuoju į 

Labui pigiai. Atsišuu-

i SS. 4 kp. lošėjų repeu •. i tv« i- 
la.o Nepalaidoti kurnu) Įvyks pėt- 
NoVvaišo svetSej3387 s'Auburn *\v ! bizrB°. Hnoniųjr šiaip savo_ kahny- pr'i7žastiš pardavimo 
hr.Hgai ir 
k.ii laiku.

draugės malo v ».it«« r.si 
l» ji»i! ■ t H.

v‘ nų ir kad turėtų palinkimų prie biz ;.utų miestų, urnai pigia 
nio, arba vyrai buvę kokiame nors*\j|e nuo 4 iki 8 vakare.
biznyje. Tikusius vyrus mes pri
imame į savo kompanijų, kurioje 

. Musų
5437 So. Robey St.

tllliunie f savu Kumpu tujų, 
Keistučio kliu augti sykiu su mumis, 
repeticija bus pėtnvčioj, kompanija yra susidėjusi iš farme- 

7:30 vai vakare i’. M.iže- rių, turinčių savo karves ir vištas ’  • it* __ _ 1/..   — .1 .. _ f _. u a J

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 mėtoms:

BARGENAS.
Mūrinis, gražus, 3 augštų namas, 

3 fintai 5 ir 6 kambariai su vanotn. 
Fintai gražiai ištaisyti. Aukštas ba-: 
sementas. Randa $720 ant metų. I 
Kaina $5800. Ant Bridgeporto. Tu- į 
ri būti parduota greitai.

A. Pctratl.4 & Co., 
3249 S. Halstd St. Atdara netlėlioj

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius Chevrolet 1917 metų, at
rodo ir eina kaip naujas, elektra 
pradedamas ir daug kitų dalykų ex- 
tra, parduosiu pigia kaina. Kreip
kitės vakarais 6 vai. į savininkų M. 
Masiliūnų 1318 So. 49 Ct., Cicero, 
Illinois.

bo choro i
j u^.s. 5 d., .— ..... ....................... .. .. . , ,
nio svet. 5834 So. Kedzi ' Avė. Na- ir dėlto mes galime pardavinėti 
..... mi'lunėsite susirinka Luku.1 ?i mų, kiaušinius ir sviestų daug pi- 

*■’* i pieno, sviesto ir
kiaušinių kompanijos. Dėlto mes 
gauname tuksti>nčiu> kostumerių ir 
tur’n.e gera pelnų

L( ikalaujaini vyrai turčs dasidė-

f I rpnain I.rnkal' 1 kviečiami ir tie, Lr mylit ginu negu kitosL« Lftisv, b <xi^ ac j r H * j*. nrJ i* i kiaušiniu kurni)

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA: Pirm., Kaz. Brazevičius, 

402 Lincoln Street
Vlce-pirm., Ig. Jaseliunąs,

960 Jenne Street.
Prot. sekr., Jonas Serelkis, 

960 Jenne Street
Fin. sekr., Kaz. Orlauskas.

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai?

Tuozas* Poška. 809 Albert Street
M. Songaila. 653 Market Street 

Maršalkos:
ionas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. NekruŠas, 420 Orange Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

Org. P. Gura.wb»toj' ti d. r.i!l-|'l:,in:’s-
__ . Naujienų apiehn- Į

Malinauskio svet. kampas 19 į L. Laisvamanių Federacija rengia 
Kallris T L Ku- ‘ .
— Komitetas.

bas su paveikslais 
sėjo, 8 vai. vakare 
kėj. T“ 
ir fi.-dsted gatvių, 
činskas.

prakalbas su paveikslais, pėtnyčioj. r, pjnjglškui po 200 dol. arba dau 
; 5 d. rugsėjo, 8 v. v., Kensingtone J. ginu prie musų kompanijos. Pini- 
I Stančiko svet. 205 E. 115 St. Kai- Ul)i bus variniam! nlalinimui biz*

Birutės Dr-iog išvažiavimas, kuris Kučinskas
turėjo ivvkt rugoUlėio 10 diena. i?rt _____________
tttpo ttiidntt.. <į;vh- Įvvks r-ksfin 7 ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
dieną Beverlv llnl mriuj. Ii“. I ur .7^.___u-L--u._-.-u-[_-Lru.    Į’.'.l*’. > n. i pilnų ir busi patsai -»a-
turit’? nusipirkę bil’etu. įsidemė- • auršknn Peironpios Vi •«••»» dii iiČK V(' bosu.Lite tai. Visus po tavais Dudaitė iš Biuvidžių so- tniškn k™l?’
linkui UUlVVaUt’e “ VrICi . O3. • * . .. muhkuih f*r nu idickii Titiru.Idos. 1 iincuvii 

:To\vn of Lake.
LSJL. ImoH kp. ni^iesiirs im-rin* kalų.

kimus į'^ks sub.uo.į. rugsėjo (Sent.)
6 d. Aušros svrt.3b‘)l So. Htd*d'*d Si. *0/18
Pradžia 8 vai. vai: Visi nariai ma
lonėkite susirinki u.»«kiriu laiku, 
nes turime daug reikalų art utį.

-- Valdvbn.

———-*s—

gui bus vartojami plalinimui lūž
inio ir įeinąs bus atmokamas kai 

—m 30 dienu, uždarbio mes gvarantuo-

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobilių, fordinis 

Uokas, naujos ratlankis, boksus 
galima nuimti. Yru šventadieniui 
pritaisyti. Labai parankus bučernei 
arba kitokiam bizniui 7-10-16 metu. I 
Kaina $205. Tel. McKinley 4339 1 
3965 Archer Avė. K i

III

St

St.

kiiės ypųfiškai, arba laišku, para
šydami, t»ek turite melų, kuomi e- 
sale užsiėmę ir kuomi dabar užsi
imate ir su kiek pinigų galite <!m- 
Milėli

Dolton Dairy Co.,
j 351 Lincoln Avė., Dolton, III. 

Pajieškau savo pažystamų Vlado;
Fnibrulevičiaus, Andr. Tamkevi-.
čiaus ir kitų pažystamų. Paeina iš
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Aly-
taus gmino, Slabados parapijos kai- praleiskite be naudos.

Panedčlio par. gyveno 
. ’ Turiu svarbų

A. Bruzgulienč, 
ry Avė. Roseland,

ant 
rei-

111.

PADARYKITE LIUOSA LAIKA 
NAUDINGU.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ne 
Cicero. _  SLA. )94tos kp. susi- tau:< gmino, Slabados parapijos kai- praleiskite be naudos. Mums rei-

rinkimas įvvks nodėhoj, rug’čio 7, nio Antalaukio. kalingi visose Chicagos kolionijose
Onos TomoHunlenės svet. 1447 So. ^nas Embrulevičia, Į pilni energijos vyrai, kurie norėtų

4 ....................... , Chicago, UI. padaryti vakarais ar šiaip Huosu
*” " “ ’ ‘ ’ ga-

1 tflIlUMUIIIVIIl B. *11/ .^1/. »7 I a O

49 Avė. Pradžia kaip 1:30 v. po pie- S. Halsted St., 
tu. Visi nariai ir norintis prisira
šyti kviečiami ateiti.

— Pirmininkas.

Jauną Lietuviuy Amerikoj Tautiš
ko KH’ibo mėnesinis j 
bus 7 d. rugsėjo I vnl. po pietų Mil
dos svetainėj, 3142 So. Halsted St. j 
Draugai, teiksitės ateit paskirtu lai
ku ir užsimokėt užvilktus mokes
čius. ----- Raštininkas.

- į laiku «era pelną. Informacijų 
į Pajieškau draugo Viktoro Gustai- Įima klausti per laišką 
rio; jis metus su viršum tarnavo WM. D. MURDOCK CO.. 
k:it iim.dinėje, girdėjau kugrižn Fa-< J. Mozeris, Sales Mgr. 
p'.« • iš Kauno gub. r?lsfų 1430 So. 49fh Avė., Cicero, 

, A»MŠnnk»i adresu: A. M. 3(28 Union Arba nedaliomis atsišaukite yna- 
susirinkimas \wt Chicago, f III. į tiškai į lietuviu skyriaus ofisą

  4980 Archer Avė., nuo 12 iki 6 vai. 
... , po pietų. Klauskite J. Mozeris,
Vip<2”" Sales Mgr.

m

Pajieškau savo brolio 71...... ..
Saunoro i* L c»uvus paeina iš K.ui- 
rto t’žvinčio C'iirižC-
jau gyvena Clucaųoj, 111. Turiu 1

PPD. Unijos susirinkimas bus ‘.u- 
batoj, 6 dieną rugsėjo 8 yal. vakare 
Aušros svetainėj. 3001 So. Halsted 
St. Draugai, malonėkite prih’it 'ni
kų. — A. P. R.

kurie žino apie ij mi lonėkite ir/a- 
nešt man sekančiu adte.su:

1 itid-Uirda Saunoriutė,
609 Hudson A\<. B iriiester, N. Y.

Ii J t ■ U 4 " Bvikiu nutyrusių merginu ir iro- 
i1’ J!.? U! )U terų audėju nrie vilnoniu audimo.

Pastovus darbas visą metą 
tižiai.

Olson Rug Co.,
1508 W. Monroe St.,

$13 pra-

Chięago.

Nedėlioję kain 7:30 vai. vakare 
įvyks Lietuvai Gelbėti Draugijos su
sirinkimas ir prakalbos G 
nausko 
lankyti

ĮIEŠKO kambariu

■ SLA.

. M. C.cr- 
svet. Visi kviečiami atsi- 
kuoskaitlimiausipi.

— L. G. D. Komisija.

Jaunas vaikinas atvažiavęs i.š kito 
miesto, ęnjieško gyrimimo (burdo) 
N'»‘h Sldėj. Turintįs virti m-lo- 
nėkit laišku pranešti. Ch. MitcheL 

j 1739 S halsted St., (.'ity ’

Pajieškau patyrusio darbininko 
i prie i.švcžiojimo duonos arkliu, ar 
^mtomob'iiu. Ir pajieškau pirmos 
rankos duonkepio. Gera mokestis. 
Atsišaukti J. Bukauskas 3548 Eme- 
rald Av.

36 kp. mėnesinis susirinki
mas įrvks nedėlioj. 7 rugsėjo, Auš
ros svet. 3001 So. halsted St. 11 vai. 
iš ryto. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes randas svarbių reikalu.

— Valdyba.

siūlymai kambarių

Re^rlnrd Ateities Spindulių vai
ku draugijėlės susirinkimas įvyks 
Subatoj. 6 d. rugsėjo kaip ).30 v. po 
pietų. Palmer Park svet. ant 111 
gatvės. Draugės, malonėkite pri
siųsti savo vaikučius »»»<k’r‘u ln:’u.

— E. Kučinskienė. )

Parandavojimui kambarys dviem 
vaikinam, arba merginom, ar vėdu

osiu porai; narendavosiu ir pavie
niam. Kambarys šviesus dailus, 
Uitas vanduo, maudynė, telefonas ir 
kiti parankumai.

J. K. 703 W. 21st PI. antros lubos 
iš fronto.

REIKALAUJA prityrusiu nardei- 
vėju čevervkų ir vvrų anrėdalų sky 
riuose. Turi mokėti anriu kalbą. Ge 
rq mokestis. Lustinu’s Department 
Store, 3410-12 St. Halsted St.

ĮIEŠKO darbo

Vi$» Pirnvn inOri i ehęėo ir’’:d 
šiuo vre kviečiami susirinkti Kar
do r<knike Chernnusko darže, ne
dalioj rugsėjo 7 dieną. Ten turė
sime dainuoti. Nariai nenamirš- 
kttė\ —i Valdyba.

Indiana Ratbot, !ad. —» SLA. 185 
kp. nvftneatnis susirinkimas įvyks 

^nedėlioję 7 d. rugsėjo 1 v. po pietų. 
Viii draugai ir draugės būtinai tu
rit atiibmkyt, nes turim daug svar
bių reikalu aptarti.

—- Fin. Rašt. P. S. RJndokas

BARGEN.YS.
akrai gražaus derlingo juodže

mio, mažiau kaip už valandos va
žiavimo nuo Chicagos Burlington^ 
geižkellu. šita žemė tinka auginimui 
vištų ar daržovių ir teikia netur
tingam žmogui progų patapti ne/ 
prigulmingu. Daug lietuvių šelmy . 
nų Jau apsiplrko čia ir yra užganė-: 

< dinti ir laimingi, šita žemė galima 
tvt ai i . i i v ’ pirkti pigiai ir labai lengvomis iš-... \*“\IDUODA U19 Olds'nnbile S mĮoJį^stimis. Rašykite, telefonuo- 

cihnderių, žieminiu viršum, 7 paša- į.j|C< ar x<teikit-e- tuoaus platesnėms 
. .  * \V. 18

P.‘. ilSIDUODA Limousinas iiabett 
i)elr«-i| su extra) vasariniu virsmu, 
(•jim.iciiu. 7 pasfižierianru, visai ma
žai vartotas; pats starduojasi, 1917 
m. in delis. Savininkas »’.m Kriš
čiūnas, 833 W. 3i4th St. Trečios lu
bos nuo pryŠakio.

žieriams, mažai vartotas — 700 my
lių. Savininkas turi išvažiuoti ki
tur. Parsiduoda už $1750. Telepho- 
nuokite: Boulevard 2681.

5

žinioms, Paul Baubly, 1404 
St., Pitone Canal 6296.

PARSiDUODA beveik nauja ma
šina 6 naujožnis ratlankėmjs, labai ! 
maža kaina, 4642 So. Western Avė. 
Chicago, III. i MOKYKLOS

NAMAI-žEMč
DIDŽIAUSIAS bargenas Chicttg »- 

je , purs t \oda 2 lotu, krūvoj 6.‘x 
130 pėdų p'bal pat 7 J »» Archer A v 
ant puikuos kulno šit t.” žaliuojančiu aržuoll/. Atsišaukite pus savi-

R. Vaičaitis, 
816 W. 34 St. iš fronto

L’Ž $4500 nupirksi Šešis pagyveni
mus po keturis kambarius kiekvie
nus. Pardavimo priežastimi yra se
natvė. Artesnėms žinioms klaustis 
Naujienų ofise.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir MoteriSky Aprėdaly 

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
inas padarys jus žinovu i trump<

Mes turime didžiausius ir geria* 
sius kirpt mo-desiguing ir siuvim* 
skyrius ,kur mes suteiksime praklU 

‘ j mokysitės 
mažino# muši,

FARMŲ PIRKĖJAI. sayrius ,Kur mes suieiasu
Pirmiau negu pirkaite bARMA ką patyrimą kuomet jus 

gaukite platesnius paaiškinimus iš Į lUtt
tię'uviu Bendroves apie Lietuviu i .
U?, md .a X".n°BnS ?ed»r,rt.itesn?ffl P«™tyti muso mokyki, Kilę leilra-
. ..ū ilnk . u ^r > Siena (r vskafeis Ir (tn’rtl spectoiffl
apsigyens, nes ten žemė labai gera, i. . . ieajn.
ant kurios nepaisant kokie metai •* n.«„i j,,,., M„
nebūtų, visada geras užderėjtmas.
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra.

Jus esate užkviečiamt aplankyti t'

T'* Y t/ A T Y K’/'' * • V • t . a | J 11M l J I KUM IC J H V 41J IIIIT I J IJ l.IKALINGA mergaičių i dirb kad iš kitų valstijų žmones atvažia-
♦ <ivės darbą. Geros algos. AtsiŠau- ve stebisi f ‘kitę tuojaus. . • •

Goki Furniture Co., 
2230 S. Union Avė.

' RITKAIjKUJA merginu 16 nie^u ir 
•<nesnni nrie da’bu plo.Ščin dirb- 

Pajieškan darbo subatomis ir ne-'^uY^e- Priturimas nėra būtinas.
dėliomis, galiu dirbti bučernėj, n o- ,
»u 5 kalbas, lietuviška, lenkiška, ru- Adams St. 
sišką, angliškų ir žydiškų.

J. Zmagin,
2839 W. 40th St., Chicago, III.

Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo Išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolonijoje, į 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niųusiam žmogui, o prekė perpus 

1 pigesnė už Žemes negu kitur. Gra- 
.. ......... . ................... , žios (leikos) ežerai dabina visą a-' 

Perciv-i) B. Painei'A Čo., 367 Y\’. I'h'linke, miestas arti, su visais pa-1 
*'■....................................... mokumais dėl farmerių. Taip-gl ir

Petreuos daromo* pagal Jūsų i*m« 
rą — bile stsilės arba dydžio. H b' 
le madų knygos.
MASTER DE8IGNINO SCHOOl

J. F. KaanleU. Perdėtlais 
190 N, STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

blogiausiam

REIKIA DARBININKU
RFTKALAUJA imoilu kimiko, pa

stovus darbas, gera mokestis, krelu- 
tis ras Emniro Mattress (k>., 2231 \V. 
Madison St.

BF1KAT.TNGA moteris siūti storus 
daiktus mašina; pastovus darbas. 
Atsišaukti ons Emnire Mattress Co., 
2231 W. Madl.son St.

PARDAVIMUI
PAR DUODAMA bučertič ir pro- 

«ernė Beturiu angsnvntbj apylin
kėj. Savininkes išvažiuoja į k’fą 
miestą. Atsišaukti pn. 714 W. 14 PI.

PARSTDUOIaA bučernė ir groce.r- 
geriausia rietą geram žmogui. 

Kn«? norit nąripclnyti, meldžiu ne7 
praleisti tos progos. Priežastis 
oardarimo ura ta, k»d išeinu j sa-i 
vo locD'is namus. 'M kainos 

įtiksime. Atsišaukti pn. 609 
W. 1'4 PI. St. Stainis.

keliai visur geri, kad ir 
“ ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti 
pigiai, linksmoj vietoj 
vų.in.

Tai prisiųskite savo adre.sg, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. • /
LIBERTY T.AND A JNVESTMENT

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

gera formą 
ir tarp sa-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vtę. 
tos duodamos dykai. Diplouiat. 
Lengvi išmokfijiroaL (KtrronKln- 
fa Išmokinti jus pasiūti rtOknee nž 

į $10. Phofte SRteley 104.3
SARA PATEK. Pfrmirthikč

A. Chepaitis, pirmininkas,' 
4812 W. 15th St Cicero.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard

Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
2351 Custer

P. Galskis, Fin.’ Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue 

J. Katilius, Kasierius.
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesL 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
linijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICURO. ’LL.):

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė., Cicero, 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. rafttinink.. 

1923 S. Union Avė., Cicero, III 
Izidorius \Vedeckis, fin. rašt.,

555 W. 14th St. City 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petrus Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos aptekimas. 
Antanas Bičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

f
HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU

VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.
Valdyba:

M, 
III.

m.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 melams:

F'<1. Čepulis pirmininkus.
4026 So. Artesian , 

Kl. Laudanskas, pirm, pag.,
1136 So. 48 Ct., Cicero

Ig. Žilinskas, nut. rašt., 
2351 Custer St.

Frank Micklln, turtų rašt.,
2820 W. 40 St.

Saru Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

A. Selemonaviče, apiekunas ligonių 
1823 So. Peoria St.

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dčldienj kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų. Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted Si.

Avė.

, III.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
AP8VIETA 

Valdyba 1919 metams:

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted 

Pirm, pagelblninkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nuturimų raštininkė J. Pabar.škienė,
2928 W. 40th PI.

Finansų raštininkė J. Jaiavitlenė, 
3125 W. 38th St.

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe 
A. Yuškienė, 3228 VV. 38th SI. 
Maršalka K. Urbenė.

3313 Union 
Knvgė S., Stasinkytė.

> 3239 Emerald

St

Avė.

Avė

Avė.

Ro«riand. — JjSM. Ratelio repeti
cija KaMoz Duktė įvyks šiandie, 
rugsėjo 5. Aušros kambariuose, GERAS KRIAUčIUS — bušelma- 
16'^0'Michigan Avė. Pradžia kaip nos — rciknVngas į štora. Darbas1 

v?*vakare. I/QŠftJai prašomi su- pastovus. Mokestis derinusia. Trunj - -- -------
sirinkt laiku. įjos valandos. Netoli Chicpgos. At- Hna jŠ priežasties įšalimo j karę.

— S. Telksnis. suaukite tuojaus i Naujienų ofisą. Atsišaukti pn. 4843 So. Justln St.

2908 YV. 38 PI. trįs paffvvenimhi, 
vienas keturiais kambariais, du 
penkis kambarius, išeinamoji vieta-

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra* 
.švkif.c. Dienomis arba vakamis.

‘ TRI-CITY BARBĖK COLLEGE
819 So. State St., arba 606 Wcsl 

Madison St., Chicago, 111.
lAilIJIl/CllAllo* J ’ 1 I t M 11 JA/.J " Al* 1 < 11

maudynė, gnzas ir skalbimui cčbc-; INTERNATJAL BAPBER SCHOOL
Banda ^7 mėnesiui, kaina 1 Mokytis tereikia tik 

$3500. Inmokėti $50<k h’kis po $37 kul mes .mokame 50% 
PARSIDUODA apįpaųje konstiiTN**!<•>s mčneMs — po t’ek kiek nuomas n.vs užd’roh (TnB \Y. 
... ».< —-y’nix)o j kare. «1ncš»i savininkui Gieich. Atsišauk- vienas blokas i rytus 

ti pas Glcich. gatves.

nes mokame 5i> a 
uždirbi Vi*

Pirmininkas Alcx Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 

Phonis. 
]ice-pirm. Kazimieras Norwich, 

15520 Loornis A v., Harvey,
rotokoių Rašt. Antanas Bernotas.

194 I57th St.. Harvey, III. 
Finasų Rašt. Mykolas Walentą,

553 — I55th St., Phonix, III. 
Kasierius AIex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, III.
K ąsos Glovėj 

Petras Cheponis.
154 Plaoe, Box £0, 

Louis Buividas,
15819 Latrop Avė., 

Moršalkn Petras Delba, 
15815 Carce Avė., 

Susirinkimai laikomi 
paskutinį nedėldienį, 2 
tu, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.

Phonix,

Harvey,

III.

III.

11).Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie-

Kenosha, Wls.

IT. I^ibanauskas, Pirm.,
818 Alberi Street

Karolis Mickevičius, V. Pinų.
Ignas Baubonis, Prot. Sekr. '

728 Park Ct.
Juozas Baubonh, Fin. sekr. h

726 Park Are.
Karolis Mickevičius, Iždin.

Park Avc.
, acine, Wls.

Vaičiulis. Iždo* glob.,
447 N. Pleasant Street 

Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė. 

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Ra 

Juozas
Vladas

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAfiELPTNTO K LIUKO 

Valdyba 1919 metams:

Napoleonas Vilhnaitis, pirmininkas, 
3154 Dotumias BlviL 

Juozapas Užnbalis. pirm, pajrelb..
2011 W. Adams Sf. 

Fabijonas StriŠko, nut. raštininkas, 
4021 Glndvs Avt 

Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 
2328 Wcst 22 Place. 

Mykolai Kaziunos. iždininkas,
3959 W. 16tli Street. 

Susirinkimai esti kas antras ne- 
W(lLson Ui.' 3327 Sn Wallace St /IČldienis kiekvieno Yn(3!)Woi 1‘vą).
uo Halstea Fin. rašt, Vincentas Buiskas, no pietų John Ziųjel svet., 3720 W, 

1520 — 49th Avė., Cicero. Harrison St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STftl?
Valdyba 1919 metama: 

H _________
Priminninkas Juozapas Rūta,

3131 So. Emernld

pas

......  ______  Avė,
Vlče-pirmininkns Antanas Slrolle, 

2018 So. Peoria St. 
Nut. rašt Kazimieras Demereckis

adte.su



