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True translation filed with ihe pusi master ai Chicago, III. Sept. 13, 1919 as required by the act of Oct. 6.1917

Bolševikai suėmė 45,000 belaisvių
Anglija išvaikė Ai

Ti oe IranMotion filed ultb the pes
imistei- at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
a.-* rripiired by the net <»f Oct. 6,1917
VALDŽIA RENGIASI PRIE SU

GRĄŽINIMO SAVININKAS 
GELEŽINKELIŲ.

True tiunslatlon Hl«»(| with the post- 
mastei* at Chicatfo; III. Sept. 13, 1919 
as i couired b} tbe act <»< Oil. ti. 191/

Baltasis tero
True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as miuired by the act of Oct. (J, 1917
AMERIKIEČIAI STENGIASI Į- 
GYTI MONOPOLIŲ ANT EU

ROPOS PLIENO IšDIRBYS-

rijos parlamenta
Kolčako armija pasidavė

Kratos ir areštai visoj Airijoj

Amerikos kapitalistai perkasi dirbtuves 
Europoje

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ BELAIS- 
VĖN 45,000 KOLČAKO KAREI

VIUS.

Visa pietinė Kolčako armija pa
sidavė bolševikams.

LONDONAS, rūgs. 12. — Bol
ševikų bev Minis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad likusioji da
lis Kolčako pietinės armijos, 
Acbtlubinsk ir Orsk apygardoj, 

pasidavė bolševikams. Tokiu 
bildu bėgyje savaitės bolševikai 
suėmė 13.000 Kolčako kareivių.

Pranešimas taipgi skelbia a- 
pie suėmimų daug belaisvių 
šiaurinės Dvinos apygardoj 
(Archangelsko fronte). Tarp tų 
belaisvių yra keletas anglų ka
reivių, c

rios kareivių spėkos šiandie kra
tė šiame mieste Sin Feinn buvei
nę.

Skubbereen ginkluota polici
ja |>adarė kratų laikraščio reda
kcijoj. taipjau privatiniuose na
muose.

Du Sin Feinn nariai atstovų 
buto tapo po kratos sulaikyti Du 
bline. Pas kitus Siu Feinn parla
mento narius irgi buvo kratos.

CORK, rūgs. 12. — Sin Feinn 
kliubai šiame mieste buvo kra
tomi. Policija darė kratas, o ka
reiviai išbutko stovėjo ant sar
gybos.

Generalis direktorius paliepė su
rašyti visų inventorių gruo
džio 31.

WASHINGTON, nigs. 12. 
Prisirengdamas prie sugrąžini
mo geležinkelių privatinė!) kon-! 
trolėn, generalis direktorius Hi- 
nes šiandie paliepy visiems ge
ležinkeliams prirengti invento-, 
rių visų esančių reikmenų gruo
džio 31, 1919 — diena, kurių pre
zidentas Wilsonas paminėjo kon 
grėsė, kaipo užbaigiančių vai-j 
džios priežiūrų.

Už kelių savaičių pirm val
džias sugrąžinimo, buvusieji vir 
šininkai užims vetaš, taip kad į

pirm negu nustos veikusi gele
žinkelių administracija, jie galė
tų reorganizuoti savo štabus.

True translation ftlcd w.<1b the nnęt- 
inaster at (’hieago, 111. Sept. 13, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917
BULGARIJOS SUTARTIS BUS 
ĮTEIKTA SEKAMŲ UTARNIN- 

KĄ.

Graikija ir Rumunija protestuo
ja ir galbūt sutartis bus pakeis

ta.

PAiRYŽIUS, rūgs. 12. — Gal
būt kad taikos sutartis su Bul-

True translation filed wilh the pnM- 
inuster at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. »». 1917

ANGLIJA IŠVAIKĖ AIRIJOS 
PARLAMENTĄ.

BELFAST, nigs. 12. — Ka
riuomenė ir policija visur šian
die* veikė prieš Sin Feinn orga
nizacijas. Kratos buvo daromos 
Belfast, Lisburne, Derry, Dun
da Ik, Louth ir Enniskillen.

Daug eksploduojamos mede- 
gos paimta Derry Sin Feinn bu
veinės kratoje.

Parlamentas, kuris paskelbė Ai
rijos nepriklausomybę, tapo 
išvaikytas.

DI’BLIN, rūgs. 12. — šiandie 
tapo paliepta išvaikyti Sin Feinn 
parlamentų.

Airijos parlamentas, arba 
“Dail Eireann”, kaip jis vadino
si gnelikų kalboj, buvo (sudary
tas Dubline sausio 21 d. iš 25 na
rių Sin Feinn partijos narių, ku
rie kipo išrinkti j Anglijos atsto
vų butų, bet atsisakė jame užim
ti vietų.

Pirmajame susirinkime Dail 
Eireann priėmė paskelbimų Ai
rijos nepriklausomybės ir parei
kalavo evakavinuo Anglijos gar
nizonų.

Anglijos valdžia išpradžių ig
noravo “parlamentų” ir šiandie 
griebtasis žingsnis jį išvaikyti 
yra pirmuoju oficialiu veiksniu.

Plačios policijos ir militarės 
priemonės prieš Sin Feinn pra
sidėjo. Plotis ir tikslas veikimo 
nėra žinonpis, bet valdžios sj>ė- 
ku kratos buvo daromos visoje 
šalyje.

Daug žmonių areštuota ir už
griebta ginklų ir literatūros.

True translation filed with the p '*f 
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
hs recjiiired b\ the a»’t nf Oct g. 1'117

ANGLIJOS POLICIJA IR KA
RIUOMENĖ DARO KRATAS 

AIRIJOJ.

Anglai krato namus, kliuhus ir 
organizacijų buveines. Kra

tos daugelyj miestų.

LONDONDERRY, nigs. 12 — 
Policijai užgriebiant ginklus na
me Rossville gatvėj mesta ak
muo. Komanduojantis oficierius 
tuoj paliepė kareivoms užsimau
ti štikus, po ko minia išbėgiojo.

garija bus įteikta tos šalies at
stovams sekamų utarninkų.

Graikijos ir Rumunijos dele
gacijos padavė dar daugiau pro
testų prieš teritoriales ir ekono
mines dalis sutarties, delei to 
galbūt bus padaryta permainų 
tekste.

True tran«HHnn fjl#»H with the nnv* 
master at (’hieago, III. Sept. 13, 1919 
as reqnired bv the act nf Oct. 6.1917

KANADA IRATIFIKAVO TAI-
KOS SUTARTĮ.

DUBLIN, rūgs. 12. — Stip

ras Vengrijoj
■ »'■1 ■

VENGRIJOJE KALĖJIMAI

Tęs.

Supirkinėja didžiausias p.’ienb 
dirbtuves Vokietijoje’ir čechijoj

PERPILDYTI KOMUNIS
TAIS.

Baltasis teroras tebesitęsia.

** VIENNA, nigs, 9. Prane
šimai iš įvairius vielų Vengrijoj 
sako, kad baltasis teroras tebe
siu učia visu smarkumu.

Žmonės mižiuiimų pritarime 
komunistams yra iareštuojamfi 
būriais ir kemšami į kalėjimus 
prie brutališkų sąlygų.

Vienas Vienuos laikraštis sa-

PARYŽIUS, nigs. 11. A- 
nnrikos interesai turės mono
polių plieno dirbtuvių Europoj, 
kada jie įsigys Skoda dirbtuves. 
Plieno dirbtuvės Vicnnoje ir 
Dusseldorf, didesnės net negu 
Kruppo, jau perėjo į amerikie
čių rankas. Škoda dirbtuvės yra 
Pilscn, čechijoj.

True translnbon Itleri with tbe pnsh 
master at (’hieago, 111. Sept. 13, 1919 

requtred by the act of Oct. 6,1917
FRANCIJA REKVIZUOS VISUS

GALWAY, nigs. 12. — Daug 
policijos ir kariuomenės darė 
km tas Sin Feinn vadovų namuo
se. Politinio pobūdžio dokumen
tų paimta.

BUNCRANA. — Policija ir 
kariuomenė šįryt čia darė kra
tas namuose ir dirbtuvėse.

()TTAWA, nigs. 12. — Atsto
vų butas šiandie priėmė be su
silaikymų taikos sutartį su Vo
kietija. Abu butai parlamento 
dabar yra ratifikavę sutartį ir 
apie, tai tuojaus tapo pranešta 
Anglijos valdžiai.

True translation filc’’ »• Uh Ihe pnst- 
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as requlred by fhe act nf Ori 6 1017
LANSING PRIEŠINGAS TAI

KOS SUTARČIAI.

tine translation filed with the post-master ai (’hieago, III. Sept. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Grinienę ir dukterį užmušė 
bolševikai

Laiške, kuris tik-ką atėjo g. žemaitei nuo vieno pažįs
tamo iš Paryžiaus, rašoma, kad bolševikai užmušė Dr. K. 
Griniaus žmoną ir dukterį. Smulkesnių žinių apie tai pa
duodama

True translation filed with ihe pnM- 
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as rcquired b.v thr act of Oct. 6,1917

Japonija pasi
laikys Korėją

žiau plėšimų ir mažiau sumiši
mų. Bet visgi nuo pradžios poli
cistų streiko nušauta jau 7 žmo
nės.

Am. Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers prane
šė, kad jis kreipėsi prie policis-1 
tų prašydamas juos sugrįšti į 
darbų ir palūkėti darbo ir kapi-, 
taol koferencijos, kuri įvyks Wa JAPONIJA PASILAIKYS KO- 
shinglone spalio 6 d. j , RĖJĄ.

ko, kad nemažiau kati p 500 žmo
nių dabar sėdi Budapešto kalėji
me, laukdami teismo ir kad 7 
žmonės tapo užmušti kalėjime. 
Laikraštis toliau sako, kad jo 

, korespondentai lapo areštuoti ir 
įgrūsti kalėjimą n už bandymų 
perduoti žinių j Vil imų telefonu.

Rumunai vis dar tebecenzu- 
ruoja visas žinias ir korespon
dencijas. j

VENGRIJA REIKALAUJA IŠ
DAVIMO BBLA KUN.

2, 500 žmonių laukia teismo Ven-
grijoje.

VIENNA, nigs. 10. — Prane
šama, kad Vengrijos kabinetas 
pasirašė po vienbalsiu reikalavi
mu išduoti'Belą Kun, galva bu
vusios JVcngriljos sovietų val

džioj, kuris dabar yra internuo
tas Austrijoje.

2,500 žmonių laukia teismo 
Vengrijoje už dalyvavimų sovie
tų “nusidėjimuose”.

True tr»ndatinn filed. wtth tbe post 
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as rr<fiiired hv thr ad nf Oct. 6. 1917

RUSINAI KALTINA LENKUS.

Sako lenkai ir magyarai perse
kiojo rusinus per 600 metų.

GRUDUS.

PARYŽIUS, nigs. 11. — Ryto 
oficialiame žurnale bus paskelb
ta dekretas, paliepiantis-generalį 
rekvizavimu 1919 metu derliaus 
mastin (maišytų grudų) ir ru-

Dekretas sako, kad tos priemo 
nes reikėjo griebties delei blo
gesnio kviečių, derliaus Franci- 
joj šiemet, negu buvo 1918 m. 
ir kad reikalinga aprūpinimui ( 
Francijos duona ateinančią žie-j 
mų rekvizuoti muštinų ir rugius 
vartojimui vien tik dėt duonos.

Darbininkų kova
BOSTONO POLICISTAI TAPO 
ANT VISADOS PAŠALINTI Iš 

DARBO.

Jau 7 žmonės užmušti riaušėse. 
Nė valdžia, nė darbininkai ne
nori nusileisti.

BOSTON, Mass., nigs. 12.

ANGLIAKASIAI SVARSTO A- 
PIE SUSIVIENIJIMĄ SU GE

LEŽINKELIEČIAIS.

CLEVELAND, ()., nigs. 12.
Angliakasių Unijos konvencija 
ryto svarstys klausimų koopera
cijos su geležinkelių darbininkų 
brolijomis, kad bendru veikimu 
atsiekus politinių ir ekonominių 
tikslų, yjMič nacionalizavimo 
kasyklų ir geležinkelių.

RENGIASI PASKELBTI LO
KAUTĄ.

Ragina ir kitas pramones skelb-
ti lokautų pdeš darbininkus.

Japonija nenorinti nė Meksikos, 
nė Siberijos žemių, bet niekad 
neduos nepriklausomybės Ko
rėjai.

WASHINGTON, nigs. 12.
Du Japonijos valdžios užrube- 
žinių atstovai išleido užtikrini
mus, kad Japonija nesilaiko už
grebi! Meksikos, taipjau neturi 
tentorialių ambicijų Siberijoj.

Iš lų pačių autoritetingų šal
tinių užtikrinta, kad Korėjos ne
priklausomybės judėjimas ,kur 
tik bus nikalas, bu^ sutriuškin
tas spėkos pagelba, kadangi tu
rėjimas Korėjos yra didelės stra-
ti'gi.škos svarbos Japonijai.

Trim transtntlnn filrd w1 h the pnst- 
(fcji'.tet' at Chicajto, III. Sept. 13. 1919 
its » equired by the act of Oct. 6,1917

SMARKUS MŪŠIAI SU SER
BAIS ČERNOGORIJOJE 

TĘSIASI.

PARYŽIUS, nigs. 12. — Pa
ryžiuje išleistas Černogorijos o- 
liicialps pranešimas sako, kad 

smarkus mūšiai tęsiasi visoj Čer 
nogorijoj prieš įsiveržėlius ser
bus, kurie aplaike didelių nuos
tolių.

Serbai per Bosniją ir Cattaro 
prisiuntė dar 15.000 karievių.

Pranešimas kaltina serbus pa-; 
pildyme žiaurumų prieš Černo-! 
gori jos moteris ir vyrus.

WASHINGT()N, nigs. 12.
William G. Bullitt šiandie liu
dydamas prieš senato užrubeži- 
lįrų reikalų komitetų, palakė, 
kad valstybės sekretorius Lan- 
sing išsirefiškė jami Paryžiuje 

pereito gegužės, kad “jei sena
tas ir Amęrikos žmonės žinotų 
ką sutartis reiškia, ji butų at
mesta.”

DIDELIS STREIKAS MARSEL 
LLBĮS.

APKALTINO 37 FIRMAS.
DAYTON, Oliio. nigs. 12.

Montgoniery pavieto grand ju- 
ry šiandie apkaltino 29 lentų 
pardavėjus ir ledinės Smetonos 
(ice cream) išdirbėjus už per
žengimų prieš trustinį įstaty

mą. »

MARSEILLES, nigs. 12. — 
šiandie Marseilles, , antrame 
Francijos mieste gatvelprių, ga- 
zo ir elektros darbininkai pas
kelbė streikų iš užuojautos strei- 
kuojantiiemjs dokų darbiniu 
kams ir suparalyžiavo visų mies
to gyveninių. '

WASHINGTON, nigs. 12.
Nusiskųsdamas ant priespaudos 
ir persekiojimo rusinu (ukrai- 
nų) tautos Galicijoj ir BukaVi- 
noj per lenkus, magyarus ir au
strus, komitetas atstovaujantis 
“Karpatų Rusinu Tautybę” Pa- 
i’yžiuje, padavė peticijų prezi
dentui Wi!somii ir kongresui, 
kurioj jis prašo leisti jiems su- 
sijuhgti su Rusija (turbūt Uk- 
k raina).

Daug kaltinimų statoma prieš 
lenkus ir magyarus už persekio
jimų rusinu valstiečių delei jų 
tautinių ir tikybinių skirtumų. 
Peticija priduria:

“Rusinai kentė persekiojimų 
per 609 metų, kadangi pirmiau 
viena, o paskui kita tauta laimė
jo viršenybę ir dabar jiems gra
sinama išnaikinimas, jei taikos 
konferencijos nebus leista susi
vienyti su jv, bendrataučiais ki
toj Karpatų pusėj”.

Daug žmonių areštavo už suo
kalbį

LOUISVILLE, Ky , nigs. 12. 
— Šiandie išdegė visas blokas 
sandėlių palei Ohio upę. Nuosto-
liai siekia keletą šimtų tūkstan
čių dolerių.

LIMA, Peru, nigs. 11. Pe
reitą n^ktį daugybė žmonių ta
po areštuota, jų tarpe keletas žy
miausių/ respublikos žmonių,

Gubernatorius Coolidge šiandie 
paskelbė, kad visi policistai, ku
rie sustreikavo, niekad nebe
gaus savo darbo, kadangi jis 
skaito policistų streikų ne strei
ku, bet apleidimu policijos ei
lių, o policija liegalinti priimti 
dezertirus, net jeigu policistai 
ir norėtų grįžti atgal į .darbų, 
prižadėdami neprigulėti prie li
nijos. Čia jokio kompromso ne
galį būti.

Tokios pat nuomonės laikosi 
ir policijos komisionierius. 
Crowley, bet jis'* dar pridūrė, 
kad jau “daug” policistų kreipė
si prie jo, prašydami priimti 
juos į darbų. Policistų gi unija 
paskelbė, kad skaičius jos na
rių netik nesumažėjo, bet dar 
padidėjo.

Vakar darbininkai # pasiūlė 
kompromisų, būtent ,kad jei po- 
licishnns bus leista priklausyti 
prie valstijos Darbo Federacijos, 
tai darbininkai prižada niekad 
neskelbti policistų streiko delei 
užuojautos. Bet tai turbūt pas
kutinis nusileidimas ir iš darbi
ninkų pusės.

Bostonu turčiai ragina guber
natorių nenusileisti ir laukti kol 
darbininkai paskelbs visuotinų 
užuojautos sterką ir tada su
triuškinti tų streikų pagelba fe- 
deralės kariuomenės. Kova tu
rinti eiti iki galo.

Darbininkai irgi rengiasi prie 
visuotino streiko. Cenlraline 
darbininkų unija jau paliepė vi
siems unijų lo'kalams tuojaus 
nuspręsti apie dalyvavimų gene

NEW YORK, nigs. 12. — De
lei gresiančio spaustuvių darbi
ninkų streiko, daugelis didesnių 
spaustuvių rengiasi paskelbti 
savo darbininkamš lokautų Vr 
uždaryti spaustuves trims mėne
siams. Daugiau to, tų spaustu
vių savininkai ragina ir kitas 
ne taip reikalingas pramones ir
gi paskelbti lokautų prieš savo 
darbininkus ir uždaryti dirbtu
ves trims mėnesiams ar daugiau, 
kad tuo “nenuoramas darbinin
kus” pamokinus nuolankumo 
savo bosams, kad darbininkai 
nedrįstų reikalauti “nežmoniš
kų algų”.

PALAIDOJO HAMONDO SKER 
DYNIŲ AUKAS.

Penkta policijos užpuolimo ant 
streikierių auka mirė.

HAMMOND, Ind., nigs. 12. 
šiandie buvo laidotuvės keturių 
Standard Steel Car Co. streikie
rių, kuriuos pereitų utarninkų 
nušovė policija ir kompanijos 
mušeikos, 3,500 vyrų ir 1,600 
moterų dalyvavo laidotuvėse. 
Kada užeita ant los vietos, ku
rioj jie tapo nušauti, procesija 
buvo sustojusi, kad paminėti tą 
vietą, kur kruvinoji Hammondo 
policija praliejo nekaltai darbi
ninkų kraujų Laidotuvės buvo 
labai iškilmingos.

Šiandie*pasimirė jau penktas 
slreikieris, kurį sušaudė policija 
pereitų utarninkų. Juo yra Stove 
Evans ir mirė jis South Cliicfl- 
go lįgonbutyj.

161 ŽMOGUS ŽUVO KASYKLO
SE.

už dalyvavimą suokalbyj už- raliame. streike.
mušti Peru prezidentą Legnia. Miestas jau eina ramyn. Ma

WASHINGTON. Kasyklų 
biuras praneša, kad gegužės hiė- 
nesyj visose Suv, Valstijose, išė
mus Kentucky valstiją, angilų 
kasyklose užmušta 161 žmogus.

I <»_______________

PASKYRĖ JAPONIJOS AMBA
SADORIŲ.

WASIIINGTON, rūgs. 12.
Kijuro Shidehara, JaĮnmijos už- 
rubežinių reikalų ministerio pa- 
gelbininkas, lapo formaliai pas
kelbtas Japonijos ambasado
rium Suv. Valstijose, pasak am
basados pranešimų.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ LIETUVI

KENOSHA, Wis. - - Pereito 
panedėlto vakare, važiuojant iš 
darbo automobiliu, tapo Nortli- 
westcrn traukinio prie Slieridan 
Road užmuštas Amil II. Juška, 
27 melų, dirbęs braižytoju J. 
I. Case Thresbin Machine Co., 
Racine. Jis gyveno ant ūkės, 
kurių pirko du mėnesiai atgal 
Geleži nkelio sargas sako, kad 
jii* singnalizavo apie ateinantį 
traukinį, bei velionis turbūt nc- 
užmatęs signalų ir tik užvažia
vus aiit bėgių sustojo automobi
lius ir tuo pač u laiku užbėgo 
traukinis. Velionis paliko jau 

nų pačių ir 2 mėtų diikteri.
Amil H. Juška yra gimęs 

Vokietijoje ir yra flirbut suvo- 
kietėjusiu lietuviu. Jis tarnavo 
ant vokečių laivo, bet pradžioj 
karės, 191 1 m., jo laivas tapo 
internuotas ir jis paskui atvyko 
j Kenoshų. Čia vedė ir visa lai
ka gyveno.

9 ANGLIAKASIAI ŽUVO EKS
PLOZIJOJE.

SAN SALVADOR, rūgs. 11. — 
9 angliakasiai tapo užmušti ir 10 
sužeista sprogus 7 tonams dina
mito, kurį uždegė žaibas. Kasyk
la ir keletas namų apardyta.

---------- -----
LAIMĖJO 44 VAL. DARBO SA. 

VAITŲ.
NEW YORK. — šio miesto 

organizuoti kriaučiai laimėjo 
44 vai. darbo savaitę ir žymų 
pakėlimą algos.
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Ūkininkų Balsas
DOBILAI

Raudonieji Dobilai.

vieniRaudonieji dobilai yra 
augmenų
Jų priei-

svarbiausi! virškintu 
Šiaurinėj Amerikoj, 
namas auginimas, didelis mais
tingumas, kaipo pašaro, ir pri
sitaikymas prie javų pamainy- 
mo s.stemos (crop ralation) - 
tai priežųsŲs, kurių dėl jie taip 
plačiai auginami.

RaiidoiMeji d(/bilai, jaukitAų 
žolių pavidale, auga vidurinėj 
Europoj, vakarinėj Azijoj ir 
šiaurinėj Afrikoj. Jų laukinės 
formos yra labait įvairios, skir
tingos Mažai tėra žinoma a- 
pie jų praeitį. Vienok žemdir
bystėj jie jau buvo žinomi pra-i 
džioje trylikto šimtmečio. Sep-' 
tynioliktam šimlmetyj jie buvo' 
auginami visoj Europoj. 1717 
metais jie buvo atgabenti į šiai! 
rinę Ameriką.

Dalia Utini u laiku, raudonieji 
dobilai yra plačiai auginanti 
Suv. Valstijose ir |H'ovincijosc 
Ontario ir Ųm bed, Kanadoje. 
Jie gerai auga ir šiaurinėse, ir 
pietinėse valstijose. Nors rau
donieji dobilai yra ištvermingi. 
pakenČiantįs šaltį, liet dažnai 
jie iššąlą arba išdega. D(4 tos 
priežastii's jų auginimas pie
tuose ir šiauriuose yra 
žinotas.

Raudonieji1 dobilai 
nuo alfalfos tuo, kad 
mėgsta drėgnas 
labai drėgnas

pirmieji 
apielinkes ir 

dirvas, kuomet 
sausesnėse vie

lose; bet kaip alfalfa, taip ir 
raudonieji dobilai rdkalauja 
apsčiai molio. Raudonųjų do
bilų auginimas rytinėse valsti
jose, ačiū sumažėjimui molio 
dirbamose dirvose pastarajame|

dešimtmety] pradėjo pulti. Ry
tinių valstijų dirvose buvo ga 
nėlinai molio, kuomet raudo
nieji dobilai buvo pradėta au
ginti. Laikui bėgant, molio ap
šils ilvciaus nuolat mažėjo ir 
dabartiiuiu laiku raudonųjų do 
bilų auginimas liko labai sun 
kiu dalyku. Daugel apielinkių. 
kuriose pasekmingai auginta 
raudonieji* dobilai dvidešimt ar 
trisdešimt metų atgal, šiandie 
jokiu bildu nebegali jų auginti, 
jei dirva nėra aprūpinama mo
liu.

Žemdirbystės žvilgsniu, rau
donieji dobilai yra galima pa

rios rinkoj yra žinomos kaipo 

donieji dobilai. Skirtumas yra 
toks: 
radedu 
vėliau;

1) Augštesnieji dobilai 
žydėti dvejotu savaičių
2) kolai vidutinių dabi 

paprastai tušti, kiauri; 
niųjų - pilni; 3) vidu

tinės rūšies dobilai paprastai 
tuo pačiu sezonu duoda sėkli
nius ir pašarinius dobilus, kuo 
met augštesniosios rųšies teduo 
da tiktai vienų iš dviejų: sėkli
nius arba pašarinius dobilus.

Kaip reikia sėti.

sėli by mėnesi 
pradedant nuo 
balandžiui, 
jie sėjama 
mėnesyj.

žiemos laiku, 
.polio mėn. iki 

Vienok daugiausiai 
kovo ar balandžio 

Sakoma, kad geria il
sėti juos yra laiku 

pavasario šalnų. Paprastai jie 
yra sėjami ant žieminių kvie 
čių, arba su vasariniais javais. 
Raudonuosius dobilus nepatar 
5 na se| vidurvasaryje kadmi 
gi jauni augmenįs dažnai nu 
kenčia nuo saulės kaitros ir sau 
so oro.

Pietinėse valstijose raudoniu) 
sius dobilus paprastai sėja ru
denį. Tai yra patartina dalyti

taip toli j šiurius, knip dobi-1 
lai guli Išturėti žiemos šalčius. 
Rudenį sėti yra nepraktišku į 
šiaurius pradedant nuo vidurio 
Obio valstijos. Vidujiniame 
Ohio’je jie turi bu tiesėja m i pra
džioj rugpiučio, kad tuo da
vus jiems laiko sustiprėti pirm 
negu užeis žiemos šalčiai.

Sėti reikia aštuonis svarus 
ant vieno akro, jei dobilai yra 
įmaišomi su motiejukais, arba 
dešimt ar dvyfėka svarų, jei sė 
jama vieni. Maišant dobilus 
su motiejukais, reikia imli ke- 
turias-penktadijl| s raudonųjų 
dobilų ir vienų penktadalį mo- 

riose stokuoja molo, suniaišy- 
kit rauduonuosius dobilus su 
“alsike” dobilais (“alsike” var
das paeina nuo vienos provin
cijos vardo, Švedijoj, kur ta do
bilų rūšis yra plačiai augina
ma): penkiis svarus pirmųjų su 
trimis svarais paskutiniųjų. Al
sike dobilai auga ant dirvų, ku
riose trūksta molio.

Kam reikalingas maišymas.

Sėklos yra maišomos tuo lik 
siu, kad, jeigu dirva, kurion sė 
(j'ama, yni nevlienoda,, 
lai tokioj dirvoj, vienodų sėkla 
sėjant, nekurios vielos liktų tuš 
čios, ačiū Stokai maistingų ele
mentų, kurių ta ypatinga sėk
la reikalauja. Žemiau paduo
du keturis mik nius, kiirie pa
prastai yra vertojamh sekamai:

L Ant gerų dirvų. kur mo
tiejukai ir raudonieji dobilai 
auga: 15 svarų motiejukų, 10 
svarų raudonųjų dobilų.

2. Vietose, kur raudonieji! do
bilai neauga:' 15 svarų motieju
kų, 5 svarus raudonųjų dobilų, 
ir 3 svarus “alsike” dobilu.

3. Vietose, kur motiejukai ir 
Iraudonieif dobilai neauga: 10

svarus 
svarus 
svarus 

šiuo žvilgsniu do

praranda daug maistingumo, 
ačiū uubirėj tįsiem^ lapams. 
Apart to, dobilai, baigiantis žy
dėti, sukietėja ir todėl netenka ■ 
daug vertes.
bilai skiriasi nuo žolės tuo, kad 
jie peržydėję prarandu dalį sa
vo svarumo, kuomet paskuti- j 
nioji pasidaro sunkesnė kokiu 
ketvirtadaliu. Taigi maišyti do 
bilus su kitomis žolėmis yra la
bai neparanku. Pav. sėdami 
mišinį dobilų ir motiejukų, mes < 
gauname sekamų rezultatų: ra u 
donieji dobilai pribręsta kokio
mis dviem savaitėm' angščiau, 
ne kaip motiejukai; kol motie
jukai prinoksta, raudonieji doA 
bilai nustoja nemažai vertes.

Raudonieji dobilai, kuomet 
auginami Skyrium,yhi labai sun 
ku padaryti geru pašaru. .Jie1 
priima labai tamsių spalvų ir,' 
jeigu oras yra netinkamas lai-’ 
ke džiovinimo, lieka labai dul
kėtu pašaru. Ūkininkai turi 
atminti štai ką: Pašarui dobi
lus reikia pjauti, kuomet jie y- 
ra pilname žydėjime ir kuomet 
dar nebjra lapai ir nesuk'ictėja 
jų kotai. ToMI'e dobilai turi du 
kartu didesnę vertę kaipo pa
šaras. — A. Dvylis.

NAUJIENOS 
Jau Eina 

LIETUVON

Lietuviai amatninkai, 
organizuokimės.

Kaipo atmintį ir Dovaną 

savo giminėms Lietuvoje, c-
išrašykite jiems Naujienas

organizuoti lieutvius a

Kiek laiko atgal spaudoj bu
vo prailgsta apiie naudinga ne\v 
yorkiečių amatninkų sumany
mą <L

malninkus, dirbančius geležies 
ir medžio industrijoj. Nevvyor- 
kiečiai savo sumanymų 
stengė pravesti gyveniman.l Ne
senai jie sušaukė savo suvažia
vimų, kur padėjo pamatus bu
simai savo organizacijai. Nors 
to suvažiavimo tarįmų mes dar 
nežinome, bet reikia tikėlis, 

viams amalu inkams jų besior- 
ganizavimo darbe.

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

BALIUS L Kur motiejukai ir 
nieji dobilai visai' neauga:

♦sYunia “jilsike

raudo-
10

Nevvyorkiečius jau pasekė 
ebieagiečiai lietuviai amatnin-

Rengia Bridgeporto Jaunimas,
MILDOS SVETAINĖJE, 

3110 So. Halsted Str.

Kiekvieną subatą, pradedant rugsėjo 13, 1919 m

Kviečia jaunimą atsilankyti, bus mazika Alexan-

TEATRAS ir BALIUS

Dobilų trąšos.
Trešiant dobilus nėra 

!lo dėti azoto, kadangi jie palįs 
tuo apsirūpina. Dobilai dau- 
giaud’ai reikalauja polašiaus ir, 
nekurtose dirvose, fosforo. Tre- 
šiant dobilus, jei dedama daug 
azoto, tūlos žolės pradeda smar 
kini augti ir galų gale išnaikina 
dobilus; bet jei yra dedama 
daug polašiaus vieton azoto, lai 
dobilai sunaikina žoles. Jei 
do|biilai yra sėjami vieni, tai 
juos reikia sumaišyti su trasa, 
arba sėt atskirai, žiūrint kokia

veiku-

Apšvietos ir Dailės Draugijos, 
Nedėliojo, Rugsėjo-September 14 dienų, 1919 m.

J. MACUKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 
1036 E. 93-rd St., ir Dabson Avė.

Pradžia 5:30 v. vak. Inžanga 35c. ir 50c. ypatai. Bus 
statoma komedija viename akte: “Šliubinė iškilmė”. Šir
dingai kvieča visus atsilankyti — Komitetas.

dobilai yra sėjami su kitais gru 

dais. tai trąša turi būti dedama 
prie tų grudų, bet ne prie dobi 
lų. Dobilai yra sėjami pašarui 
ir palaikymui trašumo dirvoje

Pjovimas dobilų.
Dobilus, dėl pašaro, reikia 

pjauti kada jie yra pačiame žy-1 
dėjime. Pjaunant vėliau jie i

Lietuvių Ąmiatnmkiį Sąryšį, 
kuriame tų6 tarpu priklauso 
virš trisdešimts lietuvių aniat- 
ninkų, kone išimtinai dirtiail
čių metalo industrijoj.

...Va < 'I n as, < >rga n iz no j a m a sa i
darbas jau pradėta. Dabar lie
ka pasvarstyti apie galutinų bu
simosios amatninkų * organiza
cijos formų bei vyriausius tos 
.organizacijos' uždavinius. Šioj 
vietoj aš tenkinsiuos lik kelio
mis bendromis pastabomis. 
Man svarbu ve kais: ar busimo
ji bendrovė bus inkorporuota ir 
ant tam tikros girnos kapitalo, 
kuris susidės tik iš aksijų-šė- 
nj, ir tuoju tikslu. kad 
Lietuvon persikėlus prumo-

nę plėtoti? Kitais žodžiais, kad 
Suteikus Lietuvos gyventojams 

■reikiamų pabūklų ir kartu sau 
^Įutikrinus geresnę ateitį, 
' kad čia, Amerikoj?

gyventojams

negu

Automobilių Savininkai!
Pirma negu pirksite raflati

kės, užeikite pasižiūrėti pas 
mus, kadangi mes sutaupinsime 
jums pinigų.

Mes užlaikome pilnų sandėlį 
ratlankių ir dūdų visokio pada
rymo, taijiogi Fordo dalis.

SOUTHWEST TIRE 
COMPANY INC.

2040 W. 35-th St.,
3477 Archer Avenue

Tcl. McKinlcv 149v

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Stato "V eikalei
žingsnis prie Šviesos

Tai viena. Antras dalykas y- 
ra: Ar besiorganizuojanti ben
drovė mano turėti tam tikrų 
skyrių, pav. leidimui naudingų 

'rankvedžių ir lt. Belo, mano 
supratimu, 'butų labai geras da
lykas įsteigti tam tikrų biurų, 
kuris nuolat susineštų su Lie
tuva, talip kad kievienas ben
droves narys, užreiškęs norų 
grįžti Lietuvon ir norėdamas 
turėti ton tinkamo užsiėmimo,

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
NedGliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero offico 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 8336 W. 66th St. 

Phone Prospect 8585

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

Luomohs; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

A.nfti'os JMolcylclci ------ ?»<?niatusia ‘ir
geriausia, jos tikslas suteikti ncat- 
bulinai reikalingi) mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų,

Dclei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

Nedelioj, Rugsėjo=September 21,1919 formacijų. Tai yra /būtinai

LIET. MOT. P. S. A. 9 KUOPA.
.Šis veikiiliis statomas .pirmų syki Chicagojc. Jis 

yra pninrtas iš hetnviy judėjimo 1’91)5 metų revo
liucijos laiko, yra labai įdomus vaizdelis. Užbaigoj 
bus taipgi dialogas: 'Pabėgėlis iš Sibiro, Gerbia
mieji ir gerbiamosios nepamirškite šitos progos 
ir paniatykit. kad paskui nesigailėtume!.

Vieta:

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 23-rd Place,

Lošimas prasidės 7 vai. po pietų, (iros latvių or-*’ 
kėsini. Kviečia visus atsilankyti.

dengimo Komitetas.

Mano supratimu tečiaus visa 
lai daugiausia turės priklausyti 
nuo pačių amatninkų, 
kiek jie šilų sumanymų 
tiek pasekmių turėsime.

Ant 
rems, 
Nors 

tiesa, daugelis gali paabejoti:
lokiam darbui reikalinga turėti

sakys. Nereikia nusiminti. Pra
dėkime kad i r su tokiais “kapi
talais”, kokių tuo tarpu galėsi
me sudėti. .Ink dabartinės mil 
žiniškos darbininkų kooperaci
jos, veikiančios įvairiose šalyse, 
taipjau nesusyk pasidarė tokio
mis, kokias jas 
diena.
ninku pasisekimai tegul 
duoda drųsos bei energijos 
mums,
kams! Tad darban.

— J. Juknis.

matome šian- 
Taigi kilų šalių darbi- 

pri- 
, ir 

lietuvliianiisi darbinin-

ALAUS DARYMAS NAMIE. < 
Kiekvienam, kuriam patinka Išsi

gerti stiklas gero, skanaus, putojan
čio alaus, bus malonu žinoti, kad jis 
gali pasidaryti jo namie prastu nau
ju budu. Nusipirk lik pakelį Besco 
Salyklus ir mielių sutaisytų Bcard- 
sley Specialty Kompanijos, 2817 
Belmont avė., Chicago, III,, ir sek 
nurodymais. TurČsi alų daug ge
resnį negu pirmiaus buvo dirbtas į 
hravaruo.se ir atsieis tik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Bcsco sa
lyklus padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko! 
gerti. Jei nori pamėginti, tai pa
siųsk jiems Sil.oll, o jie prisius pake-1 
iį, plynai aptaisytų, arba gali gauti 
Bischoffo paliekoj, 19 ir Halsted 
gatvės. i

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgą^
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

” Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytų iki 7 vai. vak.

n* HA VAIKINŲ Ir MERGINU OlAlll- NOKI APSIVESTI, bet RJ H Įl H neturėdami progos auak 
W pažinti ir užmegžti met« 

liskus ryšius, negali apsi- 
restl. Pajieftkojhnų Žurnalas visiems 
suteikia tokią progą. Reikalaukite pa- 
tiurėjimuĮ; ten rasite plačiausiai inU>r- 
cnuiijas. Žurnalas metamsSI, kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL
209-210 Temple Court Bidg. Chicago, UI.
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Gelbėkite Lietuva
Visi lietuviai ir lietuvaitės, atsilankykite, sekanti

|jį| Nedėldtenj, Rugsėjo-Sept. 14, 1919
M. G. Chernausko Darže

Lyons, Illinois

a

Svabrus Dienosfl 
Klausimas ;

Kuriame išgirsite daug svarbių klausimų. Pradžia f į 
9-tą valandą ryto iki vėlyvo vakaro. Inžanga 25 centai 
porai. Pelnas rengiamojo pikniko skiriamas Lietuvos Si 
Laisvei. : "

hravaruo.se


n

h i c a g o i

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. Halsted SI.

Vtenintėlė grynai Lietuviška Bunka pu priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir hus 
išmokėti ant pareikalavimo

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus aut pirmo mortffiČio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankoa valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ry»o Iki 
12d. Ūtarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas U I H S C RHFNZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS. Vlce-Pirm. S A SZYMKėAVICZ, Vice-Prez.

DIRBK TORiAl:
ANTANAS RRHžIS ION\S KROTKAS
ANT FNZBIGIEL ZIGM. BAI.CZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA II I iUS C. BRENZa

JONAS B BRENZA.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar k

KORESPONDENCIJOS
EAST CHICAGO, IND.

Naujienų 212 nuin. Žvingelis 
rašo apie vielos lietuviu nevei
kimą, ir dėl to visą kaltę meta 
ant kairiasparnvu. .lis taipjau 
pasakoja, kad vietos LSS. 201 
kuopa savo susirinkime perva-1 
rius nutarimą, kad nariai įs
kaitytų Naujienų, ir tai dar pro- 

Į tokolan įrašius. Tai neliesa. 
Kuopa nė jokio tokio nutarimo 
nedarė ir prolokel? to nėra jra 
šyla. Aplam i:, ji nedarė nė jo
kių nutiar.nu; <h 1 laikraščių 
skaitymo; kam kuris laikraštis 
patinką, tas tą ir skaito. 201 , 
kuopoj yra pavyzdinga tvarka, 
iki šiol ten jok'ų užsispyrimų 
susirinkimuose nėra buvę.

— Blinda.

LSS. V-to RAJONO PIKNIKAS

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVI
ir gvamntnoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų tiuli} 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

Ashland, Pa. — Taip vadina
moj Labor Day LSS. V-tas Ra
jonas turėjo pikniką Lake Si- 
dėj. Ant visako matyt, kad Ra- 
nianausko žygiai nuvedė rajoną 

■ ne priekyn, bet nustūmė žemyn.
PniĮ’tieji du 'išvažvavlimai bu
vo kur kas didesni negu šie
met. Žmonių atvyko visai ma
ža. Mat, kas tik skaito Naujie
nas ar Keleivį, tas šmeižiamas 
buržuazu, išgama ir panašiais 
iš Laisvės išmoktais koliojiimos 
žodžiais; o kad tų Naujienų ir

H] . >1 .-^.unb.v..------ — , ... j

Apsauga Padėtiems Pinigams 
security Bank 

OF CHICAGO ■■■■■■■■■■■
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDPRAL RESERVE" 5Y5TEM~

visi taip koliojanii, tai supran
ta mas dalykas, negi jie važiuos 
i šmeižikų pramogą. Ir šiame 
piknike tokie kalbėtojai, kaip 
Venskunas iš Philadelphijos, 
vietoj ką naudingo darbinin
kams pasakyti, užsiėmė vien tik 
gyrimu Laisvės kolionių ir nie
ki’ainiu Naujienų ir Keleivio:, 
tie laikraščiai esą 'lik žmontiy' 
kur su dideliais pilvais ir dide
lėms tarboms. Aš nežinau tų

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

nio, bet kad Laisvės pilvas* ir 
ftrrtJtrVtttlttW, tą vist ?fhoin, lies 
ji tik visokiais “fondais” ir gy
vena. — F. J. Lavinskas

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu FHnigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak
Darbo Laukas

J. M. Kibartas
3356 So. Halsted St., Chicago, III

Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drabužių sankrovą. 
Šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad tu
riu surengęs didelį išpardavimą vasarinių ir žieminių 
drabužių. Išpardavimas bus ketverge, pėtnyčioj ir suba- 
toj. Kas atsilankis pas mane, nepasigailės. S ik guodone, 
J. M. Kibartas.
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Lietuviu Tautiškos Kapinės.

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove apsiimta pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią tik norite, čia paduodamųjų komihinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą j Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su inoney 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.

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 malkai vilnonių siūlų.

No. 2. Kombinacija už $15.
10 sarų 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.
10 svarų miežinių kruopų.
Mi svaro pipirų.
5 matkai 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 lašiniu.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų
6 svarai
10 svarų
30 svarų
20 Šmotu muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų
2 svarai Rnvos. <
1 sąrąs arbatos.
10 matkų vilnoių siūlų.

aus. 
cukraus, 
jautienos, 
rasolių. 
kondensuoto pieno.

No. 7. Kombinacija už $100.
svarai smalčiaus.
svarai kondensuoto pieno.
svarų cukraus.
svarai ryžių.
svarų miežinių kruopų.
šmotai muilo. •

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų, 

tuzino pakelių adatų.
10 malkų vilnolų siūlų.

25
48
20
25
10
24

No. 8. Kombinacija už $200

No. 6. Kombinacija už $75.
24

50
20
48
12

svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno.
sVarų jautienos.

3$, svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

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.

tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 malkų vilnonių siūlų.

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

laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama Lietuvoj, 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:

L1THUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St, New York City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yni pilnai apsaugota ir jei koks boksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

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

IW’"^

Draugų skaitytojų prašome ra-; 
šinėti Naujienoms bent trumpų ! 
žinių iŠ savo apielinkos apie dar. 
bus. ty. apie darbų stovj, apie 
darbininkų bruzdėjimą, i

cistai ir tuojau t, patį vakarę
kitų vietų darbininkam*, ir nakčia kilo visame mlieste ne- 

(odei įvykus kur-nor, •tr.lkul tvarka. Visokie padaužos fniė 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui r
pranešti. — Redakcija.

u —

} AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. .Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ii 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kad 
begyvensiu visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

| Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterla, Kraujo valytė 
■ jo. Nervatonai, Inkstų ir Reumatizmo gyduole*, tai po suvartojimai 
įminėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai eme stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Rea- 

'matizinas pranyko, diegliai nebebadl po krutinę. Vidurių režiuuu 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s» 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistn ga- 
radėjtstei ir linkiu visiem savo draugam Ir pažįstamiem ss. tokiai* 
atsitikimais patariu nuoširdi*! kreipties pre Salutaras?

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J.

1707 So. Halsted St- Telepbona Canal 6417

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai 
matizinas pranyko, diegliai nebebadė

altrenai, frof.
Ghlcaao, 111

,«iwar»Tii»fcMr»w ■

Boston, Mass. — Rugsėjo 10 
apie dieną sustreikavo Bostono poli-

; daužyti sankrovų landus, piešti 
ir vešties, kas ką sugriebęs. Plė
šė drabužių, valgomųjų daiktu, 
bižuterijos ir k. sankrovas. Vie- 

BOSTON, MASS., nigs. 11.—' name tik South Bostone aš sus- 
Naktį iš 10 į 11 rugsėjo tapo pri- kaičiau ant Broadway 17 krau- 
siųsta valstijos kariuomenė, ku
ri tuoj užėmė vietą policijos. 
Kaikoriose vietose ji susitiko 
pasipriešinimų, labiausai ant

POLICISTŲ STREIKAS.

Akįs, Aiisįs Nosis 
ir Gerklė

DR A VATTIISH O D l KAS TURI reumatizmo skausmus, DK. V. VAllU&H, V. 1 . Įslrėn„ golvos skaudčjirnų, ūžimų ir 
Lietuvis akių; viduriy užkietėjimų. Naujas vaistas 

specialistas. išrastas, kuris suteikia palengvini- 
Ar esi nervuo* Į IU{j tuojaus. Ateikite pas mane ir 

tas, skauda ga’-‘aj pasakysiu kų padaryti.vą, galva suka
si važiuojant ga 
vekariu raidės

bėga krūvon 
skaitant, krei
vos akjs arba, 
kiti keblumai 
tas vis paeina 
nuo silpnų akių, 
pervėlu. Egzami-

Mrs Nourwaišien6, 
2154 W. 24 St.

Reumatizmas Sausgėli.

Aįjjnriu paskelbti 
vo 21 metų apecialę 
metodų gydymo 

KREIVŲ AKIŲ 
kurias aš išgydau be 
pavojaus, skausmo, 
chloroformos vienu 
atsilankymu, šis yra 
ne bandymas, bet lak
tas, paremtas mano 21

metų pašekmingas praktiku ir 500 
išgydymų, kurie yra gvarantuoti, 
kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, 
kurie yra nuo kreivų akių išgydyti 
šiemet:

P-nas Geo. Keble, 605 So. Albany 
ir-Avė., Chicago. Lguagesis sakj. 

“Dr. Carter išgydė mano mažos mer 
gailės kreivas akis be akinių. Man 
bus malonu pasikalbėti su kiekvie* 
nu, kuris turi kreivas akis”.

Iškaba besisukanti 
šviesa. 21 metai 

ant State gat.
P as Sindelar, No. 1715 String St., 

Chicago, dirbo Sears Roebuck 7 me
lus. Jo akįs buvo labai kreivos per 
20 metų. Jos buvo atitaisytos vie
nu atsilankymu, be skausmo, chlo- 
rolormos arba akinių.

P-lė Sindelar, jo sesuo taipgi bu
vo išgydyta nuo kreivų akių. Kurie 
interesuojatės galite nueiti ir pama
tyti p-nų Sindelar ir jo seserį.

P-nas Stanley Stack, No. 2030 N. 
Oakley ave„ mechanikas, turėjo 
kreivas akis per 22 metu. Jis buvo 
išgydytas vienu sykiu Dr. Carterlo 
mętodoinis.

P-nas John Keczewski, No. 2921 
Mihvaukee avė., įžymus vertelga 
bankieris ir teatro savininkas, buvo 
aklas nuo vaikio per 35 metus. Jis 
atgavo regėjimą nuo Dr. Carterio 

’ gydvmo pusantrų melų tam atgal. 
| P-ni Fosha, No. 4653 Austin avė., 
I Chicago, sako: “Dr. Carter išgydė 
mane nuo vaikio 15 melų atgal. Ma
no akįs yra dabar sveikos. Man bu
tų malonu pasikalbėti su bile ypata 
apie mano stebėtinų gydymą ”

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į 
mano ofisą, kur nš su noru parody
siu uždyką savo metodą kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie turi kreivas akis.

Fr. 0. Carter, M. D.
120 SO. STATE STREET

Durįs į žiemius nuo The Faii 
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
ryto iki 5 po piet. Nodėliomis nuo 
10—12 dieną.

Nelaukit kol nėra 
niioju akis ir teisingai prirenka aki
nius. Ypatingą domų atkreipiame i 
vaikus, einančius mokyklon. Ynlan 
dos nuo 12 iki 8 vakare, nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po pietų.

Phone Drover 9660 
1553 West 47-th St., Chicago, III.

Nesikunkykite suves skaus
mais, Reumatizmu, SausgOle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumenų sukimu: nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virinai- 
nėtas ligas; mums šiandie dao 
gybė žmonių siunčia padėka* 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga:MtALTINI8 SVEIKA
TOS”, augalais gydvties, kai
na 50c.

tuvių su išdaužytais langais ir 
išvogtais daiktais. Lietuviams 
lig šol dar pragaiščių nebuvo pa
daryta, tik A. Juškevičiaus au- 

Siollay Sųuare ir South Bosto- tomobilių susirinkus ant Broad- 
ne. Ant Siollay Squaer kone vi- way gauja sulaužė. Vietos lai- 
są dieną (seredoj) ėjo kova pen- kraščiai paduoda, kad visam 
kių policistų ir apie dešimti civi- mieste išplėšta apie 100 sankro* 
lių, apginkluotų lazdomis, iš vie- vų ir du žmonės užmušti; bet 
nos pusės, ir apie 20,000 minios mJanoma, kad ištikrųjų yra apie 
žmonių iš antros pusės. Tik at- 200 išplėšta sankrovų. Miesto 
vykus kariuomenei ir dar raita- valdžia rengiasi parsiitiaukt ku
rijai minia tapo išsklaidyta. So. riuoinenę (tatai jau padaryta.— 
Bostone buvo dar blogiau. Va- R.) ir paskelbti karės padėjimą, 
kare minios žmonių pradėjo rtn- Dėlto darbiniinkų unijos žada 
ktis ant Broadway ir išnaujo paskelbti visuotiną streiką, 
daužyti sankrovų langus ir už- J —J. P. Raulinaitls.
puldinėti kareivius. Kareiviai 
pradėjo šaudyti, ir du žmonės 
nušauta negyvai, o apie dešimts 
ar daugiau sužeista. Keliolikos 
sankrovų langai išdaužyta, tarp 
j u K. Šidlausko aptiekos ir A. :
Pilvinio krautuves. Girdėt, kadi Liet. Gelb. Dr-jos 4 skyriaus 
visam mieste yra daugiau kaip valdybai. — Pranešimą gavome 
dešimts žmonių užmušti’., o su- kada laikraštis buvo atspausdin-

ŲR. E. P. HELVZE, M. D.
Gydytojas Chroninių ir Nervų 

ligų reumatizmo, podagros, vande
ninės ir kitų.

Valandos nuo 9 ryto kasdien.
Lr. J. A. Wierzbicky, buvęs gydy

toju medikaliame Suv. Valstijų ka
riuomenės korpuse: kojoms gydy 
Jis labai praktingas. Valandos nuo 
9 ryto iki 9 vak, Septlntadienials 
nuo 9 iki 2 po pietų.

1107 iVilvvaukee avė., Chicago, 111.

| Rusiškos ir Turkiikos Vanos

V
■
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Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu
vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse lotuose, kurie parsiduoda nuo 50 dolerių ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

12th STREET
Tol. Krdzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO. ILL.

žaistų apie šimtą. Vietos laikra
ščiai paduoda, kad tik trįs esą 
užmpšti ir apie 13 sukeistų.

Tikimasi, kad šiandie ar ryto 
bus paskelbtas kares stovis. Šį 
vakarą bus visuotinis Central ■ 
Labor Unijos (visų unijų) atsto-' 
vų susirinkimas, kur bus tarta 
apie paskelbimą generališko 
straikv. . P, Ratriiimkls.

NAUJIENOSE” 
galite gauti 

“Aukso Veršį”. 
Komedija

$55'nupirksi gražų $200 fonogra-1 
frj drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

'rekordus,, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-. 
limų.

Mes taipgi turime ke 
lotą aug.štos <-klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduoshne už 
bile pasiūlyti) kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME Už DYKA. 
WESTERN FORNITURE STORAGEj 
28JO W. Rarrison St. Chicago, Jll. I 
Atdara n\io 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

DR. VIRG. NARBUTT
Physician A Surgeon 

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

3001 West 22nd ętreet 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshaii Blv.
tel. Rockwell 1681.

Telephone Bonlevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

VALANDOS: »—12 ryto

>10* 8 Morgas St, Chicago, III

Telephone Yards 5834

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

Skaitykite r Platinkite 
«xr a n i i? w a a >.
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MAUJ’^i/OS zuot skyrium nuo socialistų Tarpe “kairiųjų
I Vi. v s*- * . • nnnnnlzA ciovn Iznnvnnmia v « *

tuotomis taikos sąlygomis. 
Tuo pasibaigė, ir faktiškai 
ir formališkai, gyvavimas 
didelės imperijos, kuri pen-

ir sušaukė savo konvenciją 
“Smolname Institute” ęhi- j

Didžiausią progresą “bok'ketas suviršum metų atgal
se^^n^i'7N:^,?ubSus:TInb., y6- jį j* tenai

Be/butJ klaidJ manyt, ševizme” Amerikoje padare užįegė baisųjį pasaulio ka-
v nAAinllLĮTCl _ •1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILLINOIS. kad tos dvi “komunistų 
partijos parodo visus skir
tumus buvusiųjų “kairias- 

Naujienos eina kasdiena, išskiriant pamių” tarpe. Ir Komunis- 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- \tn i Tčnmn
drovė, 1739 S. Halsted Si., Chicago, tų partijoje NO. 1 ir KomU- 
iii. — Telefonas: Canal 1506. | nistų partijoje No. 2 yra aš-

Užsisakotnoji Kaina:
Chicagoje — paėtu:*

Metams ................................  $6.00
Pusei metų ......... .................  ! _
Trims mėnesiams ................ 1.8o I
Dviem mėnesiam ................ L45
Viena mėnesiui 7.»

(. hieagoje — per nešiotojų*:
Viena kopija ........................N 02
Savaitei .............................................. 12
Mėnesiui ................   60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pactu:

Metams ................................ $5.00
Pusei metų ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam .............  1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Telephone Canal 1506

>J rusai socialistai. Jie pirmu
tiniai apskelbė mirtiną ko
vą “menševikams” (vadin
dami “menševikais” visus,

rės gaisrą.
Iš didelės valstybės, lai

kiusios po savo jungu ištisą sk,t,,"1)1a ^un^ial
A ____ • A/l i 1 1 9 i \k/WH

kurioj sincrkiama intcnencija. tral Federated Union 
Rezoliuciją įnešė Meksikos rezoliuciją, ? kurioj reikalauja- 
Darbininkų konferencijos na- nia, kad vifįi kaliniai, pasodinti 
rys, Luis M. Moron< r. kalėjimai) už religinius, politi.

O rugdiučio 17 d. Nevv Yor-'nius ir ekonominius įsitikini- 
ką pasiek" telegramą, kurią pa
siuntė Francisco Cerventcs Lo- 
pez, Meksikos locialistų l’aili- 
jos se reloriiis. 'Idegrar.iM

Meksikos Socialistų Partijų

Tur-but laimes.
Pastebėtiniausia kova, ko 

kią kada-nors matė ši šalis, 
dabar eina Bostone: polici- 
stų kova už teisę organizuo- 
ties kartu su darbininkais.

Ji prasidėjo iš to, kad po 
licijos komisionierius sus
pendavo 19 policistų unijos 
viršininkų už prisirašymą 
prie unijos. Policistai tuo
met išėjo į streiką. Miesto 
mayoras ir valstijos guber-j 
natorius pašaukė kariuome
nę--ir jurininkus streiko surj 
laužymui.

Bet streiko laužytojams 
nesiseka. Pradžioje jiems ; 
pavyko sulaikyti nuo strei-| 
ko apie 300 policistų (iš 
1600 suviršum) ir gauti 
jiems į talką skebų iš kapi-

Subata, Rugsėjo 13 d., 1919 —
(Ir lygiai tą patį nuveikė.

‘Penki metai atgal Stilso- 
nas, ginčidamosis su aidoblis- 
ais. štati ką pasakė: “Politiš

kai darbininkai veikdami daug 
greičiaus atsieks savo tikslo, 

ik pamislykite, ką gpli kon
gresas Wasbingtone padaryti: 
vienu plunksnos pabraukimu 
gali pravesti įstatymą, kad vi
soj Amerikoj butų aštiuonių va- 
lankų darbo diena. Bet dabar 
Stilsonas grieštai smerkia tai, 
ką jis pats pirma “mokinda
mas“ kitus skelbė.

— Kad skaitai kairiaspamių 
organu^, tai iš daugel vietų ran
di korespondentų ir šiaipjau 
bendradarbių rašoma, kad tai 
šen, tai ten šnipai atsilankę ir 
kad reakcija siaučia. Ko čia 
dejuoti. Juk, pasak Baltrušai
čio, šnipai ir reakcionieriai tai 
geriausi revoliucionieriai. O 
Balti ušą lis lai ne social-buržu- 
jus, ką jis sako, taip ir turi bū
ti: šnipai ii* reakcionieriai re
voliucijas tikro; vadinas, juo 
daugiau jų bus, tuo greičiau jie 
padarys revoliucijų ir įsteigs 
darbininkams proletariato dik-

išneše štns

mus butų tuoj paliuosuoti. Re
zoliucijoj sfikoma, kad perse
kiojimas delei politinių įsitiki
nimų eina prieš šalies laisvę.

Raitimore. — (Skelbiama ka 
te radikalams). Fabrikantų ir— - ----- -- ------- ----------- / , . honnlikn MCKSIKOS oociuustų i'aruju lauinamiiiB/. rumiKunių ir

kurie nepritarė Lenino poli- ei ę Įvairių ų, P ragina Amerikos proletariatą pirklių asociacijos komitetas 
tikai), ir savo laikraštį “No- tiktai mažas sklypas žemes 

r ’ v v •, -• •• vv Mir” iie pavertė “sovie- su Viennos miestu, kaipo so
tinu skirtumų viduryje; jie resoublik0s” oraanu šio- stine; paliko milžiniška sko- 
aštrųs yra ypatingai pasta- g ^Wlk0S OrganU kj n’š‘ta, tuščias iždas, ml

3.’įo rojoje. . •
“Smolname Institute”, ka

da buvo svarstoma komuni- esąs labai pasekmingas daly 
stų programas, konvencijai kas. Rusų socialistų fede- 
tapo įteikta du projektai, racija, kuri pirmiaus buvo 

visai menka ir nariais ir sa
vo įtekme, ėmė sparčiai aug
ti. Į jos skyrius ėmė tūks
tančiais rašyties Rusijos iš
eiviai. Tos federacijos ly
deriai pradėjo daryties svar 
biomis figūromis net ir kitų 
tautų socialistų judėjime. O 
“Novy Mir”, kuris dvejetas 
metų atgal stovėjo arti ban
kroto,* dabar, neveizint to, 
kad jam tapo atimtos pašto 
privilegijos, sustiprėjo fi
nansiškai ir žymiai padidi
no savo cirkuliaciją.

Bet tai išrodė puikiai tik
tai išviršaus. To ameriko
niškai - rusiško bolševizmu 
vidus yra visai ne masinan
tis dalykas.

Vos spėjo bolševikuojan- 
tįs elementai rusų socialis
tų federacijoje apsidirbti su 
“menševikais”, kaip ėmė 
kilti kivirčų jų pačių tarpe. 
Tarytum pagal koki pieną, 
tie kivirčai prasidėjo kartu 
ir Chicagoje, ir New Yor
ke ir kitose rusų kolionijo- 
se. Jie privedė prie to, kad 
bolševikjUojančioji minia 
kuopose išmetė lauk vieną 
po kito kone visus buvusiuo
sius savo vadus, kurie įkvė-

Vieną tų projektų prirengė 
Michigano valstijos delega
tai, vadovaujami Batt’o (ku 
ris buvo suareštuotas laike 
konvencijos). Konvencija 
atsisakė svarstyt jį. Tada 
Batt ir 20 kitų delegatų pa
davė konvencijai sekamą 
raštišką užreiškimą:

“Komunistų Partijos 
organizavimo konvenci
jai :

“Mes, žemiaus pasira
šiusieji delegatai, šiuo pa
skelbiame viešai savo ne
pritarimą manifestui ir 
programui, kuriuos priė
mė konvencijai, ir tiems 
metodams, kurie buvo var 
tojami, kad privertus 
konvenciją priimti juos. 
Todėl mes prašome užra
šyti protokole, kad mes 
nebalsuojame nė už, nė 
prieš minėtųjų manifesto 
ir pndgramo priėmimą ir 
ats^akome priimti nomi
nacijas arba balsuoti, ren
kant partijos viršininkus 
šioje konvencijoje/’
Po to užreiškimo seka 21

talistų klestfs. Užvakar te- parašas.
piaus “loyališkieji” policis-1 Kada . buvo . balsuojama

4

Bolševikavimas pasirodė apykanta.

<0' ej A | r kr

tai metę skebavimą ir nuėjo komunistų manifestas ir pė jiems bolševikiškas ide- 
į unijos butą. programas, tai tie 21 “maiš- jas. Chicagoje tapo išmes-

tininkas” susilaikė nuo bal- tas Stolaras ir 19 kitų senes- 
Kada vėliaus bu- niųjų bolševikų; New Yor- 

vo renkama komunistų par- ke tapo išmestas Vainštei- 
tijos valdyba, tai jie taip- Uas, buvusis “Novy Myr” 
pat atsisakė nuo balsavimo redaktorius, ir keletas de- 
ir nuo kandidatūrų (vieną šimčių jo šalininkų. Rusų 
jų paskui konvencijos di- kuopose ėmė vadovauti kiti 
džiuma šiaip-taip priviliojo lyderiai.

i unijos butą.
Streikuojantiems policis- , .• it • • •» • s%xvimo« tams j pagelbą rengiasi eiti 

darbininkų unijos, kurios 
svarsto klausimą užuojau
tos streiko. Darbininkams 
nekartą tie patįs policistai, 
kurie dabar streikuoja, dau 
žydavo galvas lazdomis, ka
da jie kovodavo už savo bū
vio pagerinimą. Bet supra
timas, kad visų samdininkų 
reikalai yra bendri, pas or
ganizuotus darbininkus jau 
persveria keršto jausmą dėl 
patirtų praeityje skriaudų.

Todėl išrodo, kad ta 
va bus laimėta.

Chicagoje tapo išmes-

0 išmestieji bolševikai ė-

ko-

Kelios ura ko
munistų rųšįs?

i savo pusę).
Taigi faktiškai Komunis- mė organizuotis skyrium ir 

t.i partija No. 2 skilo jau be- leisti atskirą laikraštį 
gimdama. Jos mažuma ne-,“Pravdą” (New Yorke), ku 
pritaria partijos principams riame jie dabar vadina savo 
ir nedalyvauja organizaci- buvusius draugus 
jos reikalų vedime. Mažu-------:
mos frakcija turi savo orga
ną “The Proletarian”, kuris 
eina Detroite, Mich. Laikui 
1 ėgant iš jos gali pasidaryti 
Komunistų partija No. 3.

Tai tokį margą mišinį 
mes matome pas tuos “ko-

“derži- 
mordomis” ir panašiais 
vardais. .

Keletas savaičių atgal 
mes girdėjome, kad naujieji 
lyderiai rusų federacijoje 
susipešė ir su vadinamuoju 
“sovietų respublikos atsto
vu” Martensu ir rengiasi

pradėti kampaniją 
prieš liberalus, kurie nori “na
cionalizuoti šalies industriją“. 

Esą reikalinga “šviesti“ žmo
nes, kad tuo budu prašalinus 
pavojų. Liko išsiuntinėta tuk-

prie ekonominio veikimo, kad rengiasi 
nedaleidus intervencijos į Mek
sikos reikalus.” t * 

Turint ominėj tą faktą, kad 
nių skurdas ir kaimynų ne- didelė didžiuma Meksikos dar- 

, ibininkų Ašpužįsta katalikų likė-
m n K__ _ jimą, ne pro šalį yra pažymėti, stančiai cirkuliorų, kur ragina-

nacio-
_ t- « 4- llv |Ho O<llĮ Jiu | /<i& j ii i v t M »> v/** itiiiivi niu

Taikos sąlygos, pati U0- jogCj |r£s kataliką arkyvysku-(ma užstelbti tą nelemtą
tos Austrijai, turi tiek-pat 
bendra su teisybe ir demo- 
kratybe, kiek ir tos sąlygos, sikAs, o taipgi ir Suvienytų Val
kūnas turėjo priimti Vokie- stijų katalikus, ragindami juos 
tija. Aršiausia neteisybė pavartoti visą savo intaiką, kad 
tos sąlygose yra ta, kuri išvengus karės Tarp tųdviejų ša- 
draudžia Austrijos vokie- bu
čiams vienyties su savo 
viengenčiais Vokietijoje. Ji 
yra talkininkų keršto ir bai
mės vaisius. «

pai — Linares, Micboacano ir t naLzacijos idėją.“ 
(iuadalajasos — kreipėsi į Mek- Mokslo Žinios.

Skaitytoju Balsai

Apžvalga
KUR DINGO AUKOS?

Tas atsišaukimas yra labai 
reikšmingas, kuomet mes jį pa
lyginame su Amerikos ^katalikų 
kunigijos užreiškimais. Suvis 
nesenai Chicagos kunigas, Kel
ly, ragino katalikus remti inte
rvenciją. Esą to reikalaująs 
katalikų tikėjimas.
čiu laiku Meksikos arkivysku
pai tvirtina, kad katalikų tikė
jimas turi nedaleisti intervenci
jos.

(šmlkitan toiame nkyrlu/u 
nuomones Redakcija neatsako J

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
dalykais.

Gi tuo pa*

Vienas socialistas rašo “Ke
leivyje“ apie aukas, kurios bu
vo keletas metų atgia^ 'renka
mos vedimui bylos prieš fana
tikus, sumušusius Hoosick 
Falls’e Perkūną. Tas aukas 
dauginusia rinko “Laisve“.

Perkūno byla tapo panaikin
ta, bet kas pasidarė su surink
tomis aukomis, niekas nežino, 
apart rinkėjų. “Keleivio“ bend
radarbis sako:

“Laisvė

AUSTRIJA.
Vienna. — t(Sov)eitai auga). 

Liepos mėnesyj, Viennoj, Aus
trijos Darbiiii’nkų Sovietai laikė 
savo pirmą kongresą. Priimto
ji sovietų konstitucija mažai 
kuo tesiskiria ąnlo Rusijos ir 
Vengrijos Sovietų konstituci
jos.

Adlcris išreiškė tą mintį, kad 
Austrijos sovietai* privalo iš-

•— Baltrušaitis Laisvėje skun
džiasi kairiasparniams, kad jis 
negalįs ^sukritikuoti Naujienų, 
ir sako: “Pafarlina Grigaičiui 
atsisakyti nuo rcdąl<torystės“. 
Žinoma, tada Baltrušaitis ką tik 
norėtų, tai ir rašytų apie revo
liucijas, ir galėtų sakyti, kad re
voliucijos niekas nenori.

— Zigmas.

CHICAGO. — Rugsėjo 9 ^ie
ną Woodmano svetainėj (33čia 
ir Lime gatv.) buvo Liet. Gelb. 
Dr-jos susirinkimas. Jis buvo 
kiek kitoniškesnis, negu pirmie
ji susirinkimai. Buvo girdėt 
narių balsai dagi dėl perorgani
zavimo draugijos. Tam prieža
stis — buk tai neaiškus centro 
valdybos veikimas pinigų siun
timo Lietuvon reikalu. Kai ku
lio d-jos nariai apskailoję, k :d 
turėję būt daugiau negu 1600 
dol. pinigų centro ižde, nes tik 
vienas 17-tas skyrius davęs 300 
dol., o kur, girdi, kiti skyriai? 
Veik visi kolektoriai atsisakė ei
ti kolektuot, kol nebusią dalykai 
geriau sutvarkyti. Kad nekiltų 
nesusipratimų, visas dalykas pa
likta ištirti iki sekamam susi
rinkimui. Taigi L. G. D-joj gali 
įvykti stambių permainų.

Reikia pasakyt, kad L. G. D- 
joj yra susispietusių labai pasi
šventusi ų tdinj diirbiii žmonių. 
Jie dirba iš tikros širdies, nesi
gailėdami laiko ir energijos. Yra

KIEK ATSIĖJO ŽMONĖMS 
“DIEVO PATEPTINI..” 

UŽLAIKYMAS.

_ _ nelik nedavė a'l*! reikšti savo rezoliucijomis pro-
atskaitos iš Surinktų aukų, bet letariato norus ir troškimus. E- 
dar pradėjo šmeižei patį drg. są tos rezoliucijos vadovaus ku- 
Perkuną.' Kiti “kairiaspar- riamąjį Suvažiavimą ir Parla- 
niai“ taip-pat pradėjo draps- mcnlą.
lyti purvais nuskriaustą drau | Buvo pasiūlyta ir 

kesnių priemonių, 
nariai įnešė rezoliuciją, kad 
sovietai paimtų į savo rankas i 
visą ekonominę ir politinę spė- (ik nusiskundimų ant centro vai 
ką. Rezoliucija liko atmesta 
89 balsais prieš 27.

ir Parla-

Socialistų Partijos atska- rnunistus”, vos tiktai pasi- jau ir jį mesti lauk, ^kaipo 
lunai sutvėrė dvi “komunis- rodžius jiems sviete. Jų ju- 
tiškas” partijas .

Komunistų partiją No. 1 vis labiaus. Kodėl? Todėl, 
sut/ėrė tie elementai, kurie kad jie yra individualistai, o kad rusų federacija išsiimti 
ikiAkonvencijos turėjo vii- ne socialistai. Nors jie ir nėjo laiškus’ “kairiaspar- 
ties “užgrobti Socialistų švokščia apie “komunizmą” nių” (“komunistų”) kuo- 
Partiją” konvencijoje. Jų (kuris turi reikšti bendru- poms ragindama jas protes- 
vadai yra John Reed ir mi- ną), bet ištiesų jiems kiek- tuoti prieš Martensą! Pasi- 
lionierius Bross Lloyd, Chi- vlėnam savoji idėja (ir am- rodo, tai yra tiesa, kad bol- 
cagos “Tribūne” šėrininkas. bicija) yra svarbiausis pa- ševikuojantįs rusų gaivalai 
Kada jie pamatė, kad sočia- šaulyje dalykas. Kiekvienas ėdasi jau net ir su oficialiu 
listų konvencijos didžiuma tų “komunistų” lyderių turi Lenino partijos įgaliotiniu 
jiems nepritaria, tai jie su- savo mažą receptėlį žmoni- šioje šalyje, 
sirinko kitoje svetainėje ir išganymui (arba savęs 
įsteigė savo partiją, kuriai pasigarsinimui), ir kiekvie-'pas rusus, išaugęs po Rusi- kos, praneša, 
davė vardą “Komunistų nes jų “ant smert” ėdasi su jos bolševizmo įtekme. Ji ' 1

Darbo Partijos”. kiekvienu kitu kandidatu į sai kilo, kilo ir truko—kaip
kokia votis.

“neištikimą” bolševizmui, 
išėjimas skįla ir trupa tolyn Mes nenorėjome tikėti tuo. 
’. Kodėl? Todėl, Bet štai dabar patiriame,

Toks yra tasai judėjimas

L

Nors nesvejjyis, drg. Per
kūnas pastaruoju laiku pra
dėjo organizuoti Brooklyno 
cukernės darbininkų uniją. 
Kapitalistų spauda pradėjo 
lotiant tos unijos šunies bal
su. Prie kapitalistų gelton- 
lapių prisidėjo ir mūsiškių 
“kairiaspamių” organai. “Ža
rija” 17-tam numeryje der
gia tos unijos organizatorių 
draugą Perkūną biauriausiu 
budu, bet nepasako už ką. 
“Laisve” 59-tam numeryje 
taipgi maišo jį su purvais. 
Anot “Laisvės“, drg. Perkū
nas yra žemiausios rųšies 
žmogus. Bet kodėl, tai ir ji 
nepasako.

Tai taip atsimoka musų 
“kairiasparniai“ žmogui, ku
ris dirbdamas Lietuvių Soči-, 
alistų Sąjungai neteko svei
katos visam savo gyvenimui. 
Didžiausi atžagareiviai kleri
kalai nešmeižia taip šlykščiai 
darbininkų veikėjų, kaip lai 
pradėjo pastaruoju laiku da-, 
ryti “Laisve“ ir kiti “kairias
par nių“ organai.

radikališ- 
Kai-kurie 

kad

INDIJA. - r
Nevv Yorkas. — (Indijos dar

bininkai organizuojasi). Indi
jos darbini.nkai sparčiai prade
da organizuoties Indijoj. Mad-j 
rase jau susitvėrė kelios unijos 
—- geležinkeliečių, spaustuvi
ninkų, audėjų ir 
dailininkų.

dybos, kad ne visa ką tvarkiai 
vedanti ir savavaliaujanti, o to
dėl kai kas ima atšalti nuo dar
bo.

Butų negerai, jei žmonės at
šaltų nuo to darbo, nes jis yra 
didelis ir garbingas. Reikėtų 
padėt d-jai ir remti ją — auko
ti jai. Turime atmint, kad ten, 
už juryj, musų suvargusieji, ne
laimingi broliai ir sesers laukia4 e A(<1 11 II I 1^1 AJAVAAACIA 14 OVOVAO IHUniU

gatvekanų - musų, afnerikiečių, pagalbos.

rašo Darbo uulljos prezidentas, 
Widia, pasakė, kad audėjams 
Indijoj iki šiol buvo mokama 

už 72 valandas

Pasaulio DarbininkŲ 
Judėjimas.

“Dc Tribūne“, holandų ko
munistų organas, patalpino 
straipsnį, kur rašoma apie tai, 
kiek atsiėjo Vokietijos žmo
nėms užlaikyti savo karalius.

^Viename vokiečių socialistų 
laikraštyj randame sekamų ži
nių apie 22 dinastijas, kurias 
nuvertė revoliucijos audra. Jų 
skaičius siekė 278 ir jie visi 
gaudavo užlaikymą iš valstijos. 
Kiek vokiečių žmonėms atsiei
davo užlaikymas karalių, pa
matysite iš sekančių skaitlinių:

Titūlas Wilhelmas II į metus 
markių 21,200,000, į dieną mar 
kių 58,082.

Titulas Bavai'jjos karaliaus, 
) metus markių 6,685,734, į die
ną markių 18,810.

Titulas Saksonijos karalius, į 
melus markių 4,091,456, į die
ną markių 11,209.

Titūlas Wurltembergo karu
li uis, j metus markių 2,100,000, 

į dieną markių 6,575. ,
Titulas Didžiojo Bavarijos ku

nigaikščio j metus markių 1,706- 
128, i dieną markių 1,920.

Titulas Didžiojo Oldenburgo 
kunig.., į melus markių 655,000, 
į dieną markių 1,808.

Titulas Didžiojo Hesseno kil

Ir turime juos gelbėti. Bet turi
me visur vadovautis teisybe. Ir 
inteligentams reikėtų daugiau 
takto turėti kaip pinigų tvarky
me taip ir minčių išreiš
kimuose. Almenu gerai, kaip 
Vienas inteligentas internaciona
lus, t.y. socialistus, sulygino su 
šuniimis. Pasekmė tokia, kati da
bar du iš eilės susirinkimai daug 
mažesni. Antra, kodėl inteli
gentai, ypač daktarai, nesirodo 
skyrių susirinkimuose, nors su
sirinkimų vietos po pat našia? 
Moters, namus, vaikus paliku
sios, eina dirbti, kolektuoli ir 
vakarais į susirinkimus bėgioja, 
o tie, kurie daugiuusa galėtų pa
dėti, nepasirodo. Jeigu paprasti 
nariai kada kokią klaidą padaro, 
jiems atleistina: padare dėl ne
susipratimo, bet šviesesnieji, in
teligentai to turėtų vengti.

—Plotnikas.

$5.00 į mėnesį 
darbo savaitę.

Dirbantiems 
duodama 30 minučių pietums. 
Bet kol darbininkai apsiprau- 
Sra* ir išeina iš dirbtuves, tai pa
valgymui lieka nedaugiau 12 ar 
13 minučių.

Tokiame padėjime Indijos 
darbininkai randasi po to, kaip 
legislatura 1911 m. išleido nau
jus patvarkymus! Prieš tai dar
bininkai dirbdavo po 14, 16 ar 
net 17i/o valandų dienoj.

Pasak Widia, gyvenimo butai 
yra stačiog pasibaisėtini. Vai
kai nuo 9 iki 14 metų amžiaus 
dirba po šešias valandas fabri
kuose.

dienoj 120,000, j dieną markių 3,ę63.

markiųmaro kunig., į metus 
1,020,(MM) į dieną markių 2,791.

Titulas Brun»wiicko kunik. 
į metus markių 1,125,000, į die
ną markių 3,063.

Pridėjus dar keletą kunigaik
ščių, gauname viso labo į metus 
markių 41,541,593, į dieną mar
kių 113,826.”

Prieš karę vokiečių markė

True trnnslati.on filed wtth the post- 
nuister at Chicago, III. Sept. 13, 1919 
as reųuired by the aet of Oct. 6,1917

MEKSIKA. ’’
New Yorkas. — (Darbininkai 

priešinasi intervencijai). Visos 
žinios, kurios ateina iš Meksi- 

, kad darbininkui 
Ji- vienbalsiai smerkia Suvienytų 

Valstijų intervenciją. Ta opo
zicija paeina ne lodei, kad Mik
si!: s darbininkai neapkęstų A-( 
meriko' žmonių, bet todėl, kad 
jie yra įsitikinę, jogei kaip vie
nos, kiif) ir kilos šalies darbi
ninkams prisieis lieti kraują, 
kad apgynus Anglo-francuzų- 
Amerikos aliejaus magnatų rei- 

I kalus.
Reikia pažymėti, kad liepos

Kazimieras Gugis

LUXEMBURG.
Luxemburg. — (Protestas).

KELETAS PASTABĖLIŲ'

Iš praeities ir dabar.

davė vardą '
Darbo Partijos”.

Komunistų partiją No. 2 žmonijos išganitojus.
sutvėrė Rusijos išeivių fe-' Socialistai tuo skiriasi nuo
deracijos su Michigano ir šitų elementų, kad jie pir- Austli/OS

“’ airiaspar- mon vieton stato darbinin- . ' ..
elementai kų klesos reikalus. Kadan-. imperijŽUVO.

gi pamatiniai darbininkų! t ... <u .r .. . . . True trhnsintinn filed witb the post-
klesos reikalai yra vienodi, mastei- ai Chicago, m. Sepi. 13, 1919 
tai ir socialistai, nežiūrint as rc(iuired b*the nct of Oct- 1917. 
nuomonių skirtumų atski- Austrijos valdžios galva, Į 
ruošė klausimuose, moka su Dr. Renner, pasirašė Pary- mėnesyj pan-Amerikos Darbo 

žiuje po talkininkų padik- kongresas priėmė rezoliuciją,

Ohio valstijų “kairiaspar- 
rij'is”. Šitie < 
buvo suspenduoti arba iš
braukti iš partijos dar prieš 
Venvenciją, todėl jie nė ne
darė pastangų “užgrobti 
Socialistų Partiją”. Jie iš- 
anksto pienavo susiorgani- sitarti ir veikti išvien.

True translntinn filed with the post-

to namo susirinko apie 7,000 
darbininkų, išreiškimui protes
to prieš pragyvbnimo brangu
mą. i

Kai-kuive manifestantų įsi
veržė į parlamentą, bet žanda
rai išvijo juos. Burgomistras 
parsikvietė kareivius, kurie iš
vaikė ąusirinkusiąją minią.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

Keletas metų atgal Bajtimo- 
rės aidoblistai buvo galingi. 
Bet savo nelaimei parsikvieUė 
“garsųjį“ kalbėtoją Grikštą: tas 
smarkuolis alidoblistus tada ė- 
mė. ir palaidojo.

-- Cliicagos mieste buvo dau- 
giausįįii i:<ctiivių socialistų, ir 
jieins\(‘riausiai sekėsi kovoti 
su socialistų priešais. Bei kaip 

Įtik Stilsonas nuvažiavo Ghica- 
jis, pasikvietęs Geležėlę,

Veda visokius re (kalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliSktiose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

3313 S. Kalstei St, 
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 

31? M. Dearborn SI. 
111113 Unity Bldt.

Tel. Central 4411

k

. .New Yorkas. — (Reikalauja- gon
ma amnestijos politiškoms pra- pradėjo to|kį pat darbą dirbti 
sikaltėliams). New Yorko “Gen kaip kad dirbo Baltimorėj Grik-

Norint parduoti Liberty Bondsus 
už aukštų kainų, kreipkitės į

European American 
Bureau

A. PETRATIS & CO., Managers 
3219 SOUTH KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILL.
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

I

I



Subata, Rugsėjo 13 d., 1919^
Į niuojančių imperialistinių tautų 
priėmė grąsinantį pabudį.

Didžiosios pasaulio tautos ne
ramiai ir su neužsilikčjiniu žiu-

Socialistų Parti 
jos manifestas.

(Kurį priėmė Nacionalė Kon
vencija, Mašinistų svetainėj, 
Chicago, Rugpjūčio 4 d., 1919.)
True translation fllcrt wi.h the post- 
niaster at Chicago, Ui. Seut. 13, 191!) 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917

tinęs pastangas, kad išsilaikius. 
Jos rankose buvo pasaulio vald
žios; ir ji yra atsakominga už 
tų choasų, kuris dabartiniu lai
ku siaučia pasaulyj. Pastarų
jų metų nuotikiai k,uoaiškiau- 
siai parodė kapitalizmu) bankro
tą. Kapitalistų klesti pasirodė 
žmonių gerbūvio ir progreso 
trugdytoja. Tik darbininkų kle
ga gali išgelbėti pasaulį.

Kiekvienoj moderniškoj šalyj, 
ar tai monarchiškoj ar respub
likoniškoj, kapitalistų klesa bu
vo kontrolėj, turėjo monopoli
zavusi šalies turtus ir vadovavo

Jos valdytoms išsireiškė pries
paudoj, betvarkėj ir civilčj bei 
intemacionalėj kovoj.

Kiekvienos didesnės tautos 
kapitalistų interesai pilnai iš
naudojo savo šalies turtus ir pri
vedė savo žmones prie baisiau
sio skurdo. Po to jie nuspren
dė įsigyti sau naujų rinkų, kur 
butų galintys pardavinėti savo 
kapitalo perviršį ir įgyti daugiau 
žeilios medžiagos ir gamtiškų

Užstojo nauja gadynė, pakvai- 
tusio kapitalistinio militarizmo 
gadynė. Mažosios pasaulio tau
tos liko 
tautomis. Afrika ir loti- 

su jų šimtais 
milionų ramių gyventojų, liko 
padalintos į kolonijas, kur pro- 
tektatoriai panaudojo savo in- 
taiką, kad apsaugojus savo ka
pitalistų reikalus.

Kova delei svetimų rinkų da
rėsi vis nuožmesnė ir aršesnė. 
Susirėmimas tarp besilenkty-

viena prieš kitų. Miliūnai darbi
ninkų liko atitraukta nuo pro
duktyviu darbo ir lavinanti už
mušinėti žmones. Lenktyniavi
mas delei armijos ir laivyno pir
menybes užėmė svarbiausių vie
tų, o civilizacijos ir žmonių iš
laikymo klausimai liko nustum
ta j šalį. Europos tautos dejavo 
po sunkia militarizmo našta ir 
nuolat bijojo kaimyniškos ša
lies užpuolimo. Kapitalizmas sa
vo pilname išsipiltojime prive
dė draugijinį surėdymų prie pri- 
mitvvio stovio, kuomet karė bu
vo vedama tarp atskirų šeimy
nų.

Ant galo, atėjo neišvengiamas 
suirimas. Pasaulis turėjo per
gyventi baisiausių ir nuožmiau
sių skerdynę žmonijos istorijoj.

Milionai jaunų vyrų liko už
mušti. Kiti melionai sužeistu 
ir sukoliečyti. šalįs išteriotos. 
Industrija sugriauta. Daugelyj 
šalių žmones kankina badas, li
gos ir neapsakomas vargas.

Galop, kova pasibaigė. Ccn- 
tralinių Valstijų išsisėmė spė
kos, jos liko pergalėtos ir padėjo 
ginklus. Imperialistiniai taikiniu 
kų diplomatai padiktavo, taip 
vadinamų, taikų. Tai yra prie
vartos ir neapykantos taika, ker
što ir atmonijimo taika. Reakei- 
oniški diplomatai Versaillčs tai
kos konferencijoj buvo apjakin- 
ti godumu ir baime. Baisiausios 
karės lekcijos nieko naujo jiems 
nesuteikė. Jie nesugebėjo už
gydyti internaoionalių žaizdų, 
bet dar patįs pridėjo pasauliui

o V JIE NO S, C hi c a g.o., 11!
i Dabar labiau negut kada nrtrs, 

internacionalio socializmo tiks
las yra pagreitinti ir organizuo
ti tų neišvengiamų perėjimų po
litinės ir industrinės spėkos iš 
kapitalistų rankų į rankas dar
bininkų. Darbininkai privalo 
pertvarkyti draugijos ekonomi
nę. struktūrų panaikindami pri
vatinę nuosavybę ant gamtos! 
turtų ir industrines mašinerijos. * 
Ta nuosavybes forma yra svar
biausi priežastis, kuri gimdo 
karės delėi internacionalus ko
mercinės konkurencijos. Pa
saulio darbininkai privalo pert
varkyti draugijos ekonominę 
struktūrą taip, kad gamtos tur
tai ir industrijos mašinerija bu
tų kolektyve nuosavybė visų,

Pasaulio darbininkai jau pra
deda žengti link tikros civiliza
cijos patvarkymo.

Vokietijoj ir Austrijoj darbi
ninkai yra vyriausi politinė spė
ka. Kuomet tų šalių darbinin
kų vadai pasirodė esu perdaug 
baikštus, idant pavartojus savo 
spėka panaikinimui ekonomi
nės eksploatacijos, — tai darbi
ninkų masės rodo vis didesnį ir 
didesnį pasiryžimų padaryti ga-

KtEINfllROS.
HALSTED & 20th STS

PANEDELYJE
- Rugsėjo-Sept. 15=tą

I

Musų Didžiausi s Rudeninis 
Atidarymas

————————————————— — --- ---  n—1-miii - . II-

Specielumai Pirmadieniui Rugsejo-September 15 Dieną
Langams užlaidos 3 pėdų pločio 
jr 7 ilgio, padirbtos iš labai gra 
žaus alyviniai tamsaus audeklo, 
karbuotos gražiais kutais, viso 
kių spalvą, paprasta kaina $1.25; 
speciali' kaina panedėliui tik 55c

Puodeliai ir torielaitės — dide
Ii St. Denis išvaizdas po 12!6c.

Vandeniui viedrai —< 10 kvor 
tų, galvanizuoti; nerūdijami ir 
netekami,, po .. .................. 23c.

Lovoms užklodai — pilnas 1<> 
vos dydį 66 per 80 rolių; tyčia 
storos rūšies; gražus parinki 
m{as spalvuotų vilnonių .lango 
Mals; paprasta $5.00 vertė specia 
16 kaina porai ...................... $3.20

iii............................... III I.—.

Saldusis Tip-Top rūkomasis Ta
bakas—1-no svaro viedrelis 09c.v

Baltintas šakeris flunelis, sto
ras abiem šonais vilnotas, 27 co
lių pločio ne daugiau kaip 10 iar. 
dui ...................................... 22c.

1
Baltos pnsšilkinės neriamosios 

gijos. 10 centų kamuoliukas, barte 
dėlyj už ..................................6%c

Kirko American Family skal
biamas muilas 10 brusų panedč-

Gabardinas — vilnonis ceikis, 
42 colių — 125 vertės; pločio tik 
mėlynas ar žalias (i jardai tai 
daugiausia. Jardas ......... 69c.

Juodasis šilkas. Duches, 36 co
lių pločio, nepaprastai puikus ir 
Žvilgantis; $3.00 vertė; (ar
dui ..................................  $1.89

Baltintas muzlinas . 36 colių 
pločio; minkštai apibaigtas; ga
tavas tik siūti (nedaugiau kaip 
it) jardų) jardui ................ 19c.

Vatos plekai — Dideli Irisva- 
riai rituliai iš vieno pleko išeis 
antklodė 72 per 90 colius didu
mo; kiekvienas po 69c.

Moterų suknios Sacąucs — iš
gerės rūšies prkelio, šviesiais ar 
tamsiais raštais petrinų popinu 
mados; gražiai aptaisytos;
džiai 36 iki 46; $1.00 
panedėlyj tik ..............

<ly- 
sakvos; 
... 59c.

Murigold buierinas, 1 svarinuio 
se šmotuose svarui ............. 40c

Vieno šilko faffeto kaspinai —- 
skalbiami; šviesių ar tamsių spa 
Ivų; l1/; iki 5 colių pločio; 39c. 
vertė; jardas

Gražus perkeliniai žiurstai mo 
Ietims 36 iki 44 dydžio neblun- 
kamų šviesių spalvų; specialiai 
............................   $1.00

l'necda Biscuits — trįs paku
čiai už 20c. Sniderio tomefinis 
eatsupas — didelė bonka panedė 
lj Hk .................................. i9c.

Vyrams mėliui darbiniai marš 
kiniai, geros rūšies gerai padirb 
ti; 129 rūšies, panelėlyj .. ..59c

25c

Pranešu Visiem
Kad Sahite Stomach Bitters yra 

pripažintas VVashingtonc, D. C. už 
tikrą ir geriausių gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių nc- 
sveikatų, skauda po krutino, vidu
rių užkiAėjinui, skilvio nedirbiina 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmų strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir vpalięka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salutc Bittcris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

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

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO.» 

616 W. 3tst St., Chicago, III.

Kad sustiprinus savo prievar
tos ir rcakciįps viešpatavimų, 
triumfuojantis talkininkų kit" 
pitalizmo atstovai iš savo vald
žių įkūrė Ekzekutyvį Komitetų, 
kurį jie pavadino apgaulingu 
vardu — Tautų Lyga.

To kapitalistinių šalių susivie
nijimo tikrasis mieris yra apgin
ti savo plėšikiškus darbus, pa
vergti ir valdyti silpnąsias tau
tas, slopinti proletariato valdžias 
ir užgniaužti visur darbininkų 
klesos judėjimų.

Tai buvo pasaulinė kova tarp 
darbininkų klesos-4r kapitalistų 
klesos,kuri padiktavo nutarimus 
Versaillčs konferencijai. Tatai 
aiškiai galintu matyti iš to fakto, 
kait jie dėjo visas pastangas, 
kad sutriuškinus Sovietų Rusi
ją, ir padėjo nuslopinti Socialis
tinę Finlendijų ir Sovietų Veng- 
rijų; iš kitos pusės ji noriai pri
pažino ne socialistų Vokietijos 
koalicinę valdžių.

Taip vadinama Tautų Lyga 
yra niekas daugiau, kaip tik ka
pitalistų juodasis Internaciona
las slopinimui darbininkų kle
sos. Tai yra sužinus viso pa
saulio kapitalistų susivienijimas 
prieš visų tautų darbininkus.

darbo ir kapitalo ir jos vietoj 
įsteigti tikrų sočialistiškaF de
mokratiškų industrijų.

Anglijos, Francijos, Italijos ir 
naujai įsikūrusių tautų darbi
ninkai, o taipgi darbininkai tų 
šalių, kurios laikėsi neutraliteto 
karės metu, — visi tie darbinin
kai esti nepaliaujamo bruzdėji
mo stovyj. Skirtingais keliais, 
skirtingomis metoklomis, ar tai 
verčiami nepermaldaujamo pa
dėjimo, kuriame tenka jiems gy 
venti, ar aiškiai suprasdami sa
vo revoliucinius tikslus, jie iš
sižada savo laikinių programų, 
kuriuos padiktavo prieš—kari-

kontroliuoti industrijų, kas reiš
kia valdžios kontrolę taipgi.

Po /karei Suvienytų Valstijų 
kapitalizmas pasidarė labiau re- 
akcioniškas ir užpuolikiškas, la1 
Iriau begėdiškas ir varžantis žmo 
irių teises, negut ktida nors jis 
buvo.

Stodama karėn tuo liksiu, kad 
“apsaugojus pasaulį dėl demo
kratijos”, musu valdžia entuzia
stiškai susibičiuliavo su reakcio- 
nienškiausiu Europos ir Aziljos 
imperializmu. Rengiant negar-

Vyrams

kaina 
mis..

drabužiai su dvejomis 
kelinėmis.

Patogumas pirk 
Ii eilę diabuŽių 
su dvejom keli 
nėm , yra aiškus 
kiekvienam. Jis 
žino, kad švar 
kas all ilkH l.cot 
dvejas kelines. 
Ve dclko išmin 
tingu pirkti ši 
l.is drabužių ei
les; antrosios 
kelines dvigu
bai prailgins 

drabužių gyvas
tį, o pridedamo
sios klinės yra 
visai dykai! 

Jums jokių da- 
dėlinių lėšų nė 
r it. Jus negau
si I e geresnių
drabužių šita

c $2750net su vienomis

Modeliai yra senesnėsės madc<», arba 
jauniesiems su lienicnine siūle ir abiem 
pusėm segamieji .švarkai. Materijos >ra 
standžios ar minkštos gelumbės naujų šešė
lių ir maišytų. v'

aptaisu masPasiuvimas ir aptaisomas kuogeriausias. 
Jus stebėsitės, kaip jums šitie drabužiai tin 
ka; d\ džiai nuo

švarkelio ir jam 
tyčia nustatytos

32 iki

reikia

šilam
dvejų kelinių prie 
pritiks šitos; kainos 
išpardavimui $9.75

Moterų drabužiai po Specialiai šią savaitę.

Tik šių savaitę mees(pasiūlome kiapo spe

ciali pamasinimą $10 prie pirmo inmokėji-

mo už garsiąją jKerzheim Grajamąją Pianiną

dar ’fis lebeparduodamų po .... $485

Lengvos išmokestis be jokių palukių.
sugrupavome visas rausą rūšis, 817.50, 
ir $22.50 šilkinių ir šeržinių suknių ir

Mes
$20.00
numažinome jų kainas specialiai šitam iš
pardavimui ir musų

Mes isigyjonie dar kelias Solo Conccrto
atidarymo savaitę.

iš geros rūšies šilkinio 
vilnonio seržo; tuniki-

Jos yra padirbtos 
mesalino ar grynai 
niai modeliai, didelėmis megztinėmis Berilui 
apykaklėmis; kilos yra pyniuotos ar ady
tos; dar ki’os tiesiomis linijomis išvaizdų, 
su juostomis iš tos pačios materijos.

Grojamas pianinas kurias mes galime par-

duoti numažinta kaina, šilą garsioji 3500

Grojamoji Pianinu yra parduodavinėjamas

šių savaitę tik už $315
jūrine > Ika taupė kopenha-

Dydžiai 3<i iki 4<i ...............
giniai ar burgumluiiai žaliai. $15

Kortines, $2.50 vrtC pora .. $1 33

Didysis Valstijinis Bankas SBridgeport
Central Manufacturing 

District Bank
(State Bank)

1112 W. 35-th St. (3 blok. į vakarus nuo Hatsted St.) 
Chicago, 111.

Kapitalas ir perviršis $550,000.00.
Turtas virš $5,000,000.00.

Taupymo skyrius priima pinigus užčėdijimui nuo magiau
sios iki didžiausios sumos ir moka 3 nuoš. per melus. v 
Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. , 
Persiunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Duoda paskolas 
ant pirkimo ir budavojimo namų Chieagoje.

Parandavoja nesudegamas dėžutes (galely boxes) ir abel- 
nai atlieka visokius Bankinius reikalus.
Pinigai Suv. Valstijų pašto bankų, Pavieto Cook ir Miesto 
Chicagos yra laikomi šiame Banke.
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki S valandų.

Subatomis per visų dienų nuo 9 ryto iki S vakare.
Jonas Czaikauskas šio Banko senasis darbininkas jau yra sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuomenės ir.dabartės užima Lietuvių ir už- 
rubežinį skyrius po senovės. ' s

šinio veiksmus. Musų iškalbu
sis prezidentas savo idealistiško
mis ir skambiomis frazėmis pa
sirūpino užmaskiruoli begėdiš
kus pasielgimus.

Sėbraudama su juodąją reak
cija užjuryj, inusų administra
cija ir kapitalistų interesai už
pakalyj jos uoliai varė pragaiš
tingą darbą -— varžydama civi- 
lę teisę ir laisvę namie.

Po karės vedimo pretekstu, 
kongresas ir valstijų legislalu- 
ros išleido lokius įstatymus, ku
rie faktiškai panaikino politinės 

•kritikos ir opozicijos teisę, žod
žio, spaudos ir susirinkimų lai
svę. Nors įstatymų ne konstitu- 
cioniškunias buvo kuoaiškiau- 
sias, vienok teismai labai apsu
kriai apėjo konstituciją, saky
dami, kad momento svarbumas 
pagimdė tuos įstatymus. Su So
cialistų Partija, — kuri kares 
melu buvo tik vienintele partija, 
stojanti už taiką ir progresą,— 
pasielgta nuožmiausia. Jos spa
uda liko pažeista, daugelis mi
tingų liko išvaikyta, o didelis 
skaičius jos gynėjų buvo perse- 
kiojanfi ir kemšami į kalėji
mais.

suteikė net tokio pragyvenimo, 
kokį jie turėjo prieš karę. Kuo
met tušti, konservatyviai darbi
ninkų lyderiai liko papirkti be
prasmiais garbes urėdais, drą
sesnieji radikališkesnės darbini
nkų grupės vadai liko pasodinti 
j kalėjimus.

Todėl nėra nieko nuostabaus 
jei karei pasibaigus, Amerikos 
organizuotieji darbininkai yra 
toli atsilikę nuo savo Europos 
draugų, kurie visur stiprina savo 
spėkas, kad numetus nuo savęs 
politinius Ii r industrinius rete
žius.

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 W. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofiso ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Or. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

dar- 
sym

Po priedanga apgaulingo pa
triotizmo, kuris buvo niekas dau 
giau, kaip lil$ terroristiškas dzin 
gų šen I i mintas, jų pačių sukur
stytas, Amerikos kapitalistai pa
sinėrė j pelno gaudymo orgijų, 
kuri privedė šalį prie suirimo. 
Valdžia pavelijo sulyginamai ne
dideliam skaičiui žmonių daryli 
tokius pelnus, kurie siekė bilio- 
inis dolerių,, kuomet kainos ant 
gyvenimo reikmenų pakilo iki 
pasakiškos augštumos. Kuomet 
karė pagimdė tuksiančius naujų 
milionierių, -trumparegiai Suvie
nytų Valstijų darbininkai pasi- 

• tenkino nedideliu algų pakėli
mu. Tos naujos algos jiems ne-

Ret dagi Suv. Valstijų 
bininkų masėse apsireiškia 
plonių, kurie parodo, jogei suki
limo dvasia sparčiai plėtojasi. 
Visur apsireiškiantįs ir sutartini 
streikai dėl gyvenimo sąlygų 
pagerinimo, dviejų milionų ge
ležinkeliečių reikalavimas kon
troliuoti savo industrijų, nepa
liaujamas kūrimas naujų darbi
ninkiškų partijų, kurios aiškiai, 
nors ir nepainia tintai, stoja prieš 
valdančiosios kliasos politines 
partijas, - yra tie prajovai, ku- 
i ie rodo, jogei Amerikos darbi
ninkuose yra tendencija pasitrau 
k Ii nuo reakcionieriškų ir atsi
likusių savo lyderių ir prisidėti 
prie naujos gadynes revoliusio- 
niškų pasaulio vadų.

Suprasdama tą rustų padėji
mų kaip namie, taip ir užsienyj, 
Suvienytų Valstijų Socialistų 
Partija savo pirmoj po karės 
užbaigimo konvencijoj užima 
internacionalio socializmo judė
jime la požicijų, kurios prisilai
ko nedaranti kompromisų so
cialistų sekcija. Mes viešai at
metame politikų tų socialistų, 
kurie rėmė savo valdžias karės 
metu, teisindamies, kad to reika 
laujųs “šalies gynimo’’ princi
pas, ir kurie darė demoraJizito-

jaučias sutartis su darbininkų iš
naudotojais karės mietu delei 
palaikymo, taip vadinamos, ci- 
vilčs taikos ir dar dabar, karei 
pasibaigus, tebetęsia savo poli
tinį bendravimų su tais eksplo
atatoriais. Mes, Amerikos orga
nizuoti socialistai, esame pasiry
žę remti Rusijos revoliucinius 
darbininkus jų pastangose apgin 
11 Sovietų valdžių; remti Vokie-

dikališkus socialistus jų pastan
gose įkurti savo šalyse darbinin
kų klesos valdžių, ir suteikti pa
ramų toms Anglijos, Francijos 
ir Italijos ir kitų šalių socialistų

rėš metu, taip ir |)o karės paši
lki) ištikimos internacionalio so
cializmo principams.

Mes griežtai priešinamės taip 
vadinamai Tautų Lygai. Prie

tcrnacionalį susivienijimų, mes 
statome idealį laisvų ir lygių so-

tik tuosyk, kada tarp kariaujan
čių tautų užviešpataus sandara 
ir jos ^įsijungs krūvon dėl atbil
da vojimo pairusio pasaulio.

Mes griežtai protestuojame 
prieš musų valdžių delei jos ini- 
litario, materialiu ir moialio rė
mimo ciniškų Rusijos l</)nlr-re-

EXTRA BARGENAS IR GERA PROGA VISIEMS.
Gerbiamieji lietuviai, kas geriau, ar visą amžį mokėti randą ir nie

ko neturėti, ar turėti savo gražius namus, kuriuos pati randa išmokės? 
Nemokėk kitam ramios, bet imk pats ramią iš kitų; tokiu budu kiti pa
dės tamstai namą išmokėti. Bandos už namus yra ir bus brangios, o 
pastatyti namai niekuomet nebus tušti: tas užlikina įplaukas iš namų. 
Todėl, nieko nelaukdamas, pirk iš musų šiandien gerą vietą pigų lotą, ar 
kelis lotus lietuvių apgyventoj apieliukėj, kuri yra sveika ir linksma 
ant tyrooro, tokiame mieste, kuris yra netoli didelių dirbtuvių.

Visi gerai žinot C.rane (’o., YVestcrn Electric Co., 'Continental Can 
Co. Mes turime visose Chicagos apielinkėse ir visose valstijose lotus, 
namus ir farmas ir kas nori išmainome, ar perkame arba parduodame. 
Tamsta neklausyk to, kas žada brangų namą pastatyti. ,__
mane, o ašparodysiuTan islai, kai]) pigiai galima pastatyti namą su ’ma 
ža suma. Ištyrimas nieko nekaštuos tamstai. Pareikalauk manęs, 
tikrai tamstą užganėdinsiu.

Galima mane rasti nuo 9 iki 11 vai. ryto main ofise, 17 N. LaSaie 
St. Tel. Fra n k Ii n 253-254.

Nuo 11 iki 6:30 pu. 4980 Archer avė., Tel. McKinley 2002.
Nuo 6:30 iki 9 namuose, 1834 VVabansia avė. Tel. Humbold 931$.
Su baloj ir nedėlioj visą dieną pn. 1980 Archer Avė.

Su pagarba, JOHN A. WALUL1S.

Atcik pas 
i 

o aš

A. HERMANAS
LIETŪVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie A ve.

Chicago, III.
Tol. Kedzie 971 

Telefonuokile po 6 v. vak.

voliilcionierių, ir reikalaujame 
tuoj nuimti nuožmia blokadų 
nuo Sovietų Rusijos.

Mes reikalaujame besąlyginio

litinių ir industrinių kalinių, ku
rie liko pasiųsti į kalėjimus ne
garbingais špiegavimo įstaty
mais. Mes reikalaujame greitu 
ir besąlyginio paliuosavimo vi
sų tų, kurie delei savo įsitikrini- 
mų prišinosi karei. Mes reika
laujame pilno sugrąžinimo Ame 
rikos žmonėms konstitucinių 
teisių ir laisvės.

Rusijos žmonės, lyg Amerikos 
kolonistai 1776 m., buvo priver
sti savo valdonais pavartoti prie-

SKAUDA GALVĄ?
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
t/rašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
nia dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chieagoje,. specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės hkų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Šia 
te gatvės. Šimtai laimingų, lėkih 
gų pacientų posakis jums ką aš 
Jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros (turįs nuo Fair sankrovos j 
šii^rę. Valandos: nuo 9 iki 6; I 
septinladicniais nuo 10 iki 12.

i v

vartų, kad įgijus ir palaikius lai
svę. Socialistų Partija ragina

(Seka ant 8-to pusi.)
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Lietuvos j apskričius 
padalinimas.

PAŠTO SUTVARKYMAS.

20. Rokiškis.
21. Ežerynai.
22. Naujieji Švenčionįs.
23. Ašmena.
24. Lyda.
25. Gardinas.
26. Sokolka.

Lietuvos valdžia paskelbė 
tam tikrą patvarkymą, sulig ku- 
kuriuo visas Lietuvos kraštas 
padalomas kitaip, negu buvo 
pirmiau, Rusijai valdant. Pir
miau buvo padalintas j guberni
jas. ujiezdus (pavietus), volostis 
(gminus). Dabar visa tai panai
kinta. Gubernijų ne ujiezdų ar 
pavietų Lietuvoj nebėra. Visa 
Lietuva adminislratyviai pada
linta į Apskričius, o apskričiai į 
Valsčius. Viso apskričių yra 30. 
o kiekvienan apskritin įeina ke
liolika valsčių.

Apskričiai.
Apskričiai ir apskričių centrai 

yra šie:-
1. Suvalkai.
2. Seinai.
3. Vilkaviškis.
4. šakiai.
5. Mariampolė.
6. Kaunas.
7. Alytus.
8. Trakai.
9. Kėdainiai.
10 Raseiniai.
1 L Tauragė.
12. Kretinga.
13. Telšiai.
1 I. Mažeikiai.
15. Šiauliai.
1(».Pasvalys.
17. Panevėžys.
18. Ukmergė.
19. Utena.

27. Baltstoge.
28. Bielskas.
29. Valkaviškis.
30. Belovežą.

APSKRIČIŲ SIENOS.

1. SUVALKŲapskritis palieka 
buvusio vokiečių Suvalkų krei- 
so sienose, išskiriant Punsko vai 
sčių. kuris priskiriamas prie Vil
kaviškio apskrities.

2. SEINŲ apskritin įeina da
bartiniai: Seinų, Lazdijų, Šven
težerio, Veisėjų. Leipalingio, Ka
pčiamiesčio Kučiūnų, Bersinin- 
kų. Gibų, Krasnopolio, Būdvie
čio ir Rudaminos valsčiai.

3. VILKAVIŠKIO apskritin įci 
na dabartiniai: Vilkaviškio, Pu n 
sko, Paežerių. Gižų. Keturvala
kių. Bartininkų Lankeliškių, 
Gražiškių , Vižainio, Vištyčio. 
Pajevonio, Alvito, Kybartų, Vir
balio. Žaliosios ir Pilviškių val
sčiai.

7. TRAKŲ apskr.: Kruonio, 
Darsūniškio, žižmarių, Kaišedo- 
rių, Gegužinių, Žaslių, Vievio, 
Landvaravo, Trakų, Kictaviffkio, 
Seineli.škio, Ųžugaščio, Aukšta
dvario, Onuškės, Dusmėnų, Val
kininko ir Rudziškių.

8. KAUNO apskr.: Rumšiškių, 
Turžėnų, Januvos. Vendžioga- 
los, Babtų, Čekiškės, Vėlumos, 
Vilkijos, Zapyškio, Baudondva-
io, Garlevos ir Pakuonio vals

čiai. : 1

Štai ir Vėl Didelės Naujos

NUOSAVYBES

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126
.................... - . i ■/

I.ŠAKIŲ apskr.: Barzdų, Žvir- 
gdaičių. Naumiesčio, Rublelių, 
Sintautų, Slavikų, Kidulių, Gel
gaudiškio, šakių, Lukšių, Plok
ščių. Ilguvos, Paežerėlio, Lekė
čių ir Jankų.

5. MARIAMPOLĖS apskr.: Vi 
šakio-Rudos, Veiverių. Klebiš
kiu. Ašmintos, Prienų. Balbie
riškio. Gudelių II. Makališkio, 
Gudeliu, I, Kvietiškio, Antana- 
vo. Šunskų, Sasnavos, Jevaravo, 
Padovinio, Liudvinavo, Janavos, 
Kalvarijos, Liubavo, Raudonio, 
Krosnos ir Mariampolės.

6. ALYTAUS apskr.: Simno, 
Krokalaukio, Ūdrijos, Atnemu- 
nlo, Alytaus, Metelių, Seirijų, 
Miraslavo, Liškavos, Nemajūnų, 
Jėzno, Birštono, Nemunaičio, 
Punios, Pivašiūnų, Butrimonių, 
Stakliškių, Alovės, Daugų, Va
rėnos, Rudnios, Maroikonių, Per 
lojaus, Merkinės, Druskininkų 
ir Kubelių.

Columbia@Grafonolas

Type C-2 $50.00

lokio Grafonola t y po C-2 yra kaip 
liktai kokio jus reikalaujate pasiimti 
su savimi ant vakacijų. šis modelis 
turi puikų toną ir didelės vertės. Mie- 
ra per apačią 16%” X 16%” X 12% aug- 
ščio. Nudirbta Oak arba Mabogany.

Type E-2 $100.00

ši Grafonola yra labai didelė už vi
są kainą ir puikios išžiuros. Ši inaši 
na įrengta su trimis sprinksais suvie
nyto motoro ir galima gauti 
Golden Oak, Mahobany, Nusmilky
to aržuolo, Amerikoninio Riešučio 
medžio, Ankstyvo Angliško aržuolo 
ir Rudo Mahogany. Rekordų vie
toje laikoma 75 rekordai. Mitra 
427/’ augščio 19%” pločio 21%” gi- 
huno.

Didžiausis pasirinkimas gramofonų visokio išdirbinio, kaina 
nuo 10 doi. iki 250 dol. Katalogą rekordų ir gramofonų, knygų pa
siunčiu kickvinam dykai; siunčiam tavomis į kitus miestus; už 
prisiuntimą mes apmokame.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI. KAINA 85c. VIENAS.
E 1237 Jonas šmikis keliauja namo, Monologas.

1238 Jaunimo Polka ir ratų darželis.
2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykus Nemunėlis Teka.
2358 Darbininku Marselietė ir Sukeikime Kovą.
2360 Nemuno Vilnis ir Varpelis Valcas.
3191 Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio.
3213 Saulele Raudona ir Beauštant Aušrele.

E 4180 Medžiotojai, 2 dalįs, Dialogas, atliko Pleniunas.
E 1099 Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas, Monologai.
E 4181 Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka, Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valcas, Kauno kapelija.
E 3796 Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok.
E 3797 Jau kad Aš Augau pas Motinėle ir šią Naktelių.
E 3798 Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.

Indaitiavo Ant. Kvedaras.
E 3799 Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka.
E 3810 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šių Naktelę per Naktelę.

d Miego Nemiegojau, indainavo M. Petrauskas.
E 38IT Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M. Petrauskas.
E 3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, choras.
E 3906 Bijūnėli Gražus Bijūnėli žalias, Važiavau Dieną, choras.
E 3318 Stiklinis ir Valia Valuže. įdainavo M. Petrauskas.
E 3319 Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę ir Kur Tas 

Šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.
E 3625 Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuziutė.
E 3626 Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos Žiedas, Valcas.
E 3623 IIku, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 

Skarbas, Valcas.
E 3621 Šienapiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka.
E 3998 Kadrilius, ant abiejų pusių, Rusų Benas.
E 1700 Galiopas ant armonikos.
E 4165 Rusijos Liuosvbės Maršas ir kitos melodijos, Orkestrą.
A 1733 La Marsclelc ir Bože Caria Chrani, Militarė Orkestrą.

PASARGA: I kitus miestus mažiau nesiunsime kaip 6 rekordus

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

9. KĖDAINIŲ apskr. įeina šit* 
laliartiniai valsčiai: Kėdainių, 
losvainių, Krakių, Pašušvio, 
Grinkiškio, Baisiogalos, Gūdžiu- 
iu, Krakinavos, Surviliškio, Da
ntavus, Šėtos ir Žeimio.

10. RASEINIŲ apskr.: Jur
barko, Skrisnemunio, Šinikai- 
'io. Girkalnio, Juodaičių, Bety
galos, šidlavos, Titavėnų, Kel
nės, Helių, Kražių, Nemakščių, 

Viduklės ir Raseinių.
11. TAURAGĖS apskr.: Erž- 

vilkio, Skaudvilės, Upynos, Kal
tinėnų, Sartininkų, šilelio, Kvie- 
larnos, šviekšnos, Naumiesčio, 

Vainutos, Pa jūres, Pagraman
čio, Tauragės ir Batakių. ,

12. TELŠIŲ apskr.: Alsėdžių, 
Gadunavo, Triškių, Luokės, Už
venčio, Varnių, Tverų, Žarėnų, 
Rėtavo, Plungės ir Telšių.

13. KRETINGOS apskr.: Skuo 
lo, Mosėdžio, Linkimų, Grūš

laukio, Salantų. Platelių, Karte
nos, Darbėnų, Palangos, Kretin
gos, Kulių, Gargždių, Veviržėnų 
ir Andrė javo.

14. MAŽEIKŲ apskr.: Ylakių, 
Židikų, Sedos, Mažeikų, Liacka- 
vos, Viekšnių, Papilės, Akmenės 
ir Klikuolių. •

15 ŠIAULIŲ apskr.: Žagarės, 
Skaisgirio, Joniškio, Kriukių, 
Pašvitinio, Linkuvos, Pa kruo
laus, Lygumų, Meškučių, Gruz
džių, Šakynos, Kuršėnų, Šaukė
nų, Padubisio, Pakapės, Šiaulė
nų, Radviliškio, Stačiūnų ir Šiau 
lių.

16. PANEVĖŽIO apskr.: Šedu
vos, Rozalino, Smilgių, Nauja
miesčio, Ramygalos, Raguvos, 
Panevėžio, Pinevos, Pušaloto, 
Stumbriškių, Subačiaus, Suder
giu, Troškimų, Androniškio, Vie 
žinių ir Kupiškio.

17. UKMERGĖS apskr.: Kur
klių, Kavarsko, Taujėnų, Trau
pio, Pagirių, Siesikų, Pana tūrių, 
Veprių, Pabaisko, Liduokių, Bal 
niūkų. Želvos, Šešuolių, Širvintų, 
Gelvainių ir Ukmergės.

18. PASVALIO apskr.: Žeime
lio, Vaškų, Joniškėlio, Pasvalio, 
Daujienų, Krinčno, Pabiržės, 
Biržų, Sosto, Papilio, Čipėnų ir 
Kvietkų.

19. UTENOS apskr.: Anykš
čių, Debeikių, Vižonių, Užpalių, 
Daugailių, Utenos, Lieliunių, Pa 
kalnūs, Skemonių, Aluntos, Ma- 
letų, Kuktiškio ir Tauragnų.

20. Rokiškio apskr.: Šimonių, 
Svėdasų, Skapiškio, Pandėlio, 
Čedasų, Aknystos, Rokiškio, A- 
belių, Panemunio, Alotų, Kama
jų, Jūžintų, Kriaunių ir Subato.

Kitų apskričių — Ežerenų, 
Naujųjų Švenčionių, Vilniaus, 
Lydos, Ašmenos, ir buv. Gardi
no gub. apskričių sienos bus nu
statytos vėliau, būtent, po oku
pacijos, kuomet bus galima, pra
dėti valsčių organizavimą.

Pasienio kaimams ir vals
čiams leidžiama reikalauti pris
kirti juos prie geidžiamojo aps
krities ar valsčiaus.

Paštų, telegrafų ir telefoną 
valdyba.

Paštų skyriui atidaryti žemiau 
nurodytose vietose, kur priima
ma paprasta korespondencija, 
apdrausta ir laikraščių prenuine 
rata, kaip Lietuvoje, taip ir už- 
sie ny leidžiamų.

1. Akmenė
2. Alytus
3. Anykščių;
4. Biržai
5. Baisiogala.
6. Gruzdžiai.
7. Garždai.
8. Jonavos.
9. Jeznas.
10. Joniškis
11. Joniškėlis.
12. Jurbarkas.
13. Kalvarija.
14. Kapčiamiestis.
15. Kaišiodarys.
16. Kaunas.

Apsirūpink Kol Laikas, Kad Paskui Nereikėtą Bčdavoti

ŠITŲ NAMU GYVENTOJAMS REIKIA ŠTORU-
Norėdami turėti pasisekimą gyveninė, Jus turite įgyli Nuosavybę. Žmogus su nuosavu namu yra daug ga
lingesnis, daug pasekmingesnis negu žmogus, kuris rendavoja.
Kada jus turite savo nuosavybę, Jus turite tykų draugą dinhantį pinigus jums visados — Jųsų nuosavybės 
vertė didinasi dieną ir naktį metas į UKetą, kraudama turtą ir galybę.
Tas reiškia Jums pelną kelių, dolerių už kiekvieną dolerį, kurį Jus įnešate. Tas rt.iškia turėti savo nuosavy
bę, turėti galybę, galę padaryti pinigų su savo pinigais. \
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip ve Western Eleclrip Co. ir kitos* Per šilas prapertes efnh Douglas Park 
elevatorius ir yra trjs stotįs: 48-tb Avė. (Cicero Avė.) ir 52-nd Avenue (Laramie Avė.) karai eina per pra
pertes. Namai budavojamj kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę ir savininkui neša pel
ną. Delio šios prapertes nesvietiškai auga savo verte.
Nėra palukų ir nėra taksų iki galui 1921 ir nėra spe-cial rinkliavų.,
čia įsigyti nuosavybę yra labai lengva; labai maži į mokėjimai yra priimami ir mažos mėnesinės sąskai
tos surengiamos, be jokių painių. Firma turi išdirbtą nepaabejojamai gerą vardą ir su kiekviena nuosa
vybe duoda apdraudimo raštą, gvarantuojanlį visoj Amerikoj. Pamatyti šilas prapertes yra labai lengva, 
nes musų Reprezentantai gali atsilankyti pas tamistas į namus. Galite pilnai pasitikėti ir galite dėl paran
kamo kreipties priejų.

Tel. Boulevard 10066.
Frank J. Szeinet,

3307 So. M’allace St., 
Boulevard 2683.

Peter Massock,
3139 Eiiieraid avė.

Drovcr 4129.

Walter Yankevicz, 
724 Wesl 31-st SI.

Joe Valančius,
28Ž9 W. 39-th St.

McKinley 4167
John VKniauskas,

3722 \Vallace st.
Drover 5304.

Anlhony, Poshinskas, 
1000 W. Juckson Blvd.

IIaymarke‘ 8.65.

Albinas Rudinskas,
1109 S. 49-th avė., Cicero 

Tel. Cicero 2053.

ADAM MARKŪNAS
Lithuanian Dep. Sales Manager

847 First National Bank Building, Chicago, Illinois
Telephone: Rąndolph 7400

sįg*
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17. Kelmė.
18. Kibartai.
19. Kėdainiai,
20. Kražiai.
21. Kretinga.
22. Kuršėnai.
23. Kvėdarna.
24. Kupiškis.
25. Lazdijai.
26. Luokė.
27. Lyduvėnai.
28. Linkuva.
29. Mariampolė.
30 Mažeikiai.
31. Mikelmontas.
32. Naumiestis.
33. Panevėžys.
34 Papylė.
35. Pilviiškiai.
36. Plunge.
37. Prienai.
38. Pasvalys.
39. Pumpėnai.
40. Rietavas.
41. Radviliškis.
42. Raseiniai
43. Rokiškis.
44. Serijai
45. Seda
46. Seinai
47. Skaudvilė.
48. Skuodas
49. Šeduva
50. Šakiai.
51. Šiauliai
52; Šilalė.
53. šeštakavas
54. Švėkšna.
55. Tauragė.
56. Telšiai

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

57. Taujėnai
58. Traškumu
599. Ukmerge
60. Varniai
61. Viekšni ų.

- 62. Vilkaviškis.
63. Vilkija
64. Virbalis.
65. Vabalninkai
66. Veiveriai.
67. Žagare
68. Žiežmariai.
69. Ž 'imis
70. Vevirženai (
71. Naumliestis, Tauragės aps.
Del tokio naujo admlinistraty- j 

vio Lietuvos padalinimo ir pašto 
sutvarkymo, rašant laiškus Lie
tuvon neberdika rašyt guberni- ’ 
jos nė pavieto, nes jų nebėra, bet 
padėti gyvenamosios vietos (so
džiaus, miestelio) vardą, vals
čių, apskritį ir artimiausį pas- 
til-

Siunčiant laišką Lietuvon y- 
pač nereikia dėt ant konverto 
“Russia”, bet tiesiai: Europe 
Lithuanla. Mat Lietuva dabar 
Rusijai nebepriklauso.

VIBNAT1NI8 B«018TBUOTAH RU8AB AFTIKKORIU0 ANT BRIDGKFOBTO
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai sukto rėtnuoM nuo 9S.M tr •«- 
ifAčiau. Sidabro rimuos* nuo 11.00 tr 
• u^itiau. Pritaikoma akinius tildyk* 
Atminkit: Galvos oopijtiuaa, n«rrtiku- 
inaa, akių akaudijima*. užvilkima* ir 
tt. yra vagiais (vairių liirų. kurio* ga
li būti praialinto* gerų akinių pritaky- 
mu Iktyrima* uidykg, jai parAti ar 
skauda aki*. Jei joe raudono*, jai gal
va sopa, jai blogai matai, jai ak|a silp
sta, netęsk ilgiau, o jiaikok pagelto* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma 
kiniai uidykg Atmink, kad mm ko*- 
nam gvarantuojam akinius tr kiakvte- 
nam gerai prirenka*

S. M. MESIKOFP, ekspertas Optikas
Jai jų* sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. A* bavra a^> 
tiekorius Rusijoj virt 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* DTK AI Galiu 
padaryti bite kokiu* rusiiku* vaiatua. Ai rekumanduoju tik GERUS daktarui. Ai tau 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

RANEŠAM visiems savo kostumeriams, kad
mes valome ir prosiname drabužius ir dabar 

yra geriausis laikas rudeniniams ir žieminiams dra
bužiams valyti, taisyti ir prosyti. Tuomi galima už
vaduoti daug pinigų. Mes atliekame darbą gerai ir 
greitai ir mažesne kaina negu kiti.

Mes išvalome, nudažome ir sutaisome ir pertaisom 
visokius drabužius vyrų ir moterų. Geriausis valy
mas drabužių Town of Lake.

COLUMBIA CLEANERS and DYERS 
A. P. Lukaszevicz, Prop.

4823 So. Ashland A ve. Phone Yards 1654
allIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

I SERGANTI ŽMONES
Užsisenčjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng



Lietuviu Rateliuose.
KENSINGTON

Iš moterų veikimo.

■ U» ■■■. .... ..ė

MELROSE PARK

AUJ1EN0S. Chicago.. I1L

Naujienų nr. 212 buvo išspaus 
din ta žinute, kurios autorius 
kalba apie kokį ten lietuvių so
cialistų knygyną Melrose Par- 
k. Matau reikalo užreikšti, jo-

Rugsėjo 8 d. Aušros kamba
riuose buvo LMPS. 67 kp. susi
rinkimas, 
valdyba ir išrinkta darbininkės 
metinių sukaktuvių vakarui. 
Taipjau nutarta paimti Bose- 
lando Liet. Ižarbinnikų Bendro
vės šėrų už $100.00. Čia jau 8 na
rės pasižadėjo pirkti bendrovės 
serų. LSSA. Fondui paaukauta (nicku budu negalėtų jį palaiky 
$5.00. Be to, kuopa nutarė ir 
vėl atidaryti dėl vaikučių lietu
vių kalbos mokyklą — Aušros 
kambariuose bei surengti pre-

pu epidemija vedk nė nepastebi
ma: bėgiu kelių pastarųjų die
nų ja susirgę devynioliką žmo
nių,, o vienas miręs. “Bet jeigu 
žmonės nebus atsargus, jeigu 
jie neprisilaikys sveikatingumo 
taisyklių, pasekmės gali būt to
kios jau liūdnos, kaipir praeitą 
žiemą“ — sako Robertson.

aimM^

Nominuota centro

mo painokas vakarinėj įmestu 
mokykloj. Kuopon įstojo 3 nau
jos narės. Dabar kuopa turi 16 
nares.

“Ateities Žiedo” dainų prak
tikos perkeltos iš seredos į sa
balą 10 vai. ryto. — Narė.

Išvažiavimas!
Draugiškas išvažiavimas j Jeffer- 

son girias su puikiu programų. 
Rengia Pirmyn mišrus choras ir 
LSS. 81 kuopa, nedėlioj, rugsėjo 14 
dienų, 1919 Malonėktic skaitlingai 
atsilankyti, nes tai bus paskutinis 
siu metų išvažiavimas. Bus progra
mas, muzika ir šokiai taipgi bus vi
sokių gėrimų ir valgių.

Kviečia Komitetas.
pasarga: Jeigu tą dieną litų, tai 

Pirmyn choras atliks savo knygyne 
lainėje 1822 Wabansia avė.

Jaunų Lietuvių Amerikoje tautiš
kas kliubas, rengia šeimyniškų va
karėli, iš leistuvių draugo Justino 
Gustaičio, subaloje 20 rugsėjo 7:30 
vakare Mildos svetainėje ant antrų 
lubų 3142 So. Halsted St. Vakarė
lis bus su puikiausiu programa — 
tikietai vyrams 75c. moterims 50c. 
Tikietus galima gauti sekančiose 
vietose: A. Kartano aptiekoje, pas 
J. Aglinską 3238 Halsted St., pas 
J. Katėną 3247 Union avė., pas \V. 
Šimkų 3126 Emerald avė. — Komit.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

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

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai 81.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

priklauso lietuviiums /‘kalirias- 
parniams“, ale Lietuviu. Draugi
jų Sąjungai. Tai Sąjungai, savo

gų žmones, nciškiriant ir pačius 
“kairiasparniusT.. Vis dėlto, 
“kadriasparniškoji’* LSS. 43 kp. 
turinti apie porą desetkų narių.

t i negi ji turėtų teisės savi il
ties knygyną. Bet gal dėlto kny
gynas skaitoma socialistišku, 
kad ten “kairiasparnių“ delega
tas gavo knygiaus vietą? Tai 
butų neišmintinga. Juk draugijų 
delegatai savo susirinkimus lai
ko kas mėnesį. Taigi jeigu, sa
kysime, sekamą mėnesį išrink
tų kitą, visai nekairiasparnį — 
kaip tada? — XXIX.

DU NAUJI DAKTARAI.

Chicagicčiai susilaukė dar 
dviejų naujų daktarų denti®- 
tų. Nesenai gavo valstijos lei
dimą praktikuoti daktarai An
tanas Juozaitis ir Kazys Kliauga. 
Pirmasai baigęs Cliicago Den
iai /College, antrasai — North- 
\vcstern universiteto dentisteri- 
jos skyrių.

Dr. A. Juozaitis atidarė savo 
ofisą 3261 So. Halsted gatvėj. 
Gi Dr. K. Kliauga savo ofisą ati
daro Naujienų name sekamą pa- 
nedėlj, rugsėjo 15 dieną.

Beje, Dr. A. Juozaitis ilgą lai
ką dirbo Naujienų spaustuvėj 
kaipo lynotipistas. Dirbo kartu 
su a.a. Jonu Siručiu, r

Abiems jauniemsiems dakta
rams norėtuihe palinkėti geriau
sio pasisekimo jų atsakom ingo j 
profesijoj.

EPIDEMIJA SUGRĮŽTA.

Sveikatos departamentas perser- 
gsti gyventojus.

Sveikatos departamento per- 
dėtinis. John Dili Robertson, va
kar viešai pagraudeno ebieagie- 
čius būti atsargiais. O tai dėl
to, kad Chicago j ir vėl pradeda 
jovyties ta nelaukiamoji vieš
nia — influenza. Tiesa, tuo tar-

Hoffman Mokykla
įsteigia 1910. Mes prirneginme kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų ^instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai^ draugiškai, DEMOKRA- 
’I IšKAL Musų High School 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 spccinlę 
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 mokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

AfES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENU METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE ši VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSU PR1NCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA i 
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL.

/ (Arti Milwaukee Avenue).

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

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

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

t

majoro Thompsono su mm py mą 
paimti miesto kontrolei] visas 
gatvekarių ir elevatorių linijas. 
Vyriausias atrautos punktas ma
joro piene, yra —kompanijų nu
sižengimas sulaužant sutartį, 
kuri buvo padaryta su miesto 
valdžia kelintas metų atgal. Ko
misija sakosi klausimą išrištų 
labai greitai tik... tam reikalin
ga pinigų. Mat kompanijos už 
savo nuosavybes reikalaujančios 
milžiniškos sumos pinigų.

.Betai gydą mos laimėtus saldai 
nius, užvakar užsinuodijo šešio
lika jaunų mergelių, dirbusių 
Whal kompanijos dirbtuvėj. 
Sveikatos departamentas dabar 
paskelbė, kad tie saldainiai bu
vę užnuodinti. Kas tatai pada
rė — dar nesužinota. Saldainiui 
mergelės išlaimėjusios tūloj lio-

Alfrcd Threša, 8 metų am
žiaus, 261 W. 2'1 PI., užvakar ne
teko keturių kairėsės rankos pir
štų. Vaikui bežaidžiant (kažin 

kieno paleista “paklydusi kul
ka“ pataikė rankoų ir visai su
triuškino {keturis įnirštus. Pik- 
ladaris nepagautas.

Miesto valdžia.andate pasiūlė 
piliečiams balsuotojams pat vi c- 
tinti josios sumanymą padidinti 
skaičių policistų vienų tūkstan
čiu vyrų. Didelė didžiuma balsų 
sumanymas tečiaus tapo atmes
tas. Už pasilymą balsavo 36637a 
o prieš jį net 51)103 balsuotojai.

Tai reiškia, kad skaičius po
licistų turės būti toks, kaip kad 
iki šiol buefavo. Kitais žodžiais, 
tai reiškia, kad tas tūkstantis 
naujų policistų, kur bus priim
ti tarnystėn rasinėms skerdy
nėms kitus, dabar turės būt at
statyti.

, —- n —

(Saugokite Savo AkisĮ

Puikų Spalvuotą

Atvirutės Pavidale

JONO ŠILEIKOS

NUŠOVĖ—KETURIS PIRŠTUS.

Tiktai po 10 Centų

PIENUOJA PAIMTI MIESTO 
KONTROLfiN GATVEKARIUS

Specialė miesto tarybos komi- 
a — transportneijos reikalų

CHICAGIEČIAI NENORI DAU
GIAU POUCISTŲ.

UŽSINUODIJO ŠEŠIOLIKA 
MERGELIŲ.

...........

Dr. A. R. Biumenthal
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Rcz. 933 S. Asljl&nd Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25<4

D R. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahuomęter. Y- 
patihga doma at 
kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Žemaites Portretą
Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis 

žinomo lietuvių dailininko

Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės

spalvomis

Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 
Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran- 
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tų puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111

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

Gydymas visų akiu, ausy no
sie® ir flerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmyklte j mano parašą.

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—C ryto, tiktai.

NETEKO MILIONO CIGARE 
TŲ IR TROKO.

Dabar žadąs nusidaigoti.

Policija būtinai turinti sujieš- 
koti tų milioną cigaretų ir troką, 
kurį nežinomi piktadariai an- 
dais pavogė nuo Samuel Bloom, 
verteivos, gyvenančio 916 So. 
Halsted gt. Kitaip jis nusižudy

siu®. “Jeigu jus nesurasi t 
mano cigaretų — kreipėsi jis į 
policiją - aš nusižudysiu.“ Ci- 
garetai ir trokas jam kainuoja 
apie septynis tūkstančius dole
rių.

i ,

NUSINUODINO JAUNA 
TAKA.

NUO-

Mary Palerson vakar rasta nu 
sunuodinus savo miegruimyj

Įėjo bonkutč nuodų ir laiškelis, 
kuriame ji atsisveikina su vyru 
ir giminėmis. Saužudė dar ne* 
senai buvo apsivedusi. Ir nors 
su vyru ji sugyvenusi “labai ge
rai“, vis dėlto ji nieku budu ne
galėjus užmiršti savo pirmojo 
vyro, kuris miręs porą metų 
atgal. Tai, manoma, buvo tikro- 1

Phoiic Paliauni 621 ,
DR. LEWIS H. LIPPMAN . 

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

319 Kensington Avenue
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Healtho
Beverage

Company
PASIDIRBK SAU ALAUS NAMIE!

HEA1.THO — Salyklo® ir apvynių sunka yra pjeresnė už visas kitas. 
Labai koncentruotas laipsnis salyklos, apvynių ir cukraus.

Lengva padaryti. — Nereikia koŠtj. —• Tik dvi minuti pavirinti.

48 bonkos augšto laipsnio
alaus už $1.50. j

Sveikas ir mais
tingas. Tikras 
dalykas., ne nu 
davimas. Pamė

gink ir įsitikink.
Užganėdinimas 
užtikij narnąs.

Visa eilė bonkų,vožteliu, vario ir tt., |
kuo žemiausiomis kainoipis. Nelauk nei 

valandėlės, rašyk ar ateik pas mus tuojaus.
Reikalaujame agentų visur.

FRITZ GROBEL

D 1
HĮ
r“'
B Į
5 1

KARU
Raštinė ir paradvynė 2110 Lincoln avė., Tek Div«rsey 1794.

J. Baltrūnas, 1707 South Halsted Street

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navipio.

MaIevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujanie visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

KflBsma na

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiui, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budrike kny
gyne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

- - - . r - ■ - 'ii '..................................-...................... ... ■ i i

Puikiausi Proga.
PARUOŠ U 80 akrų farmą 3 

i mylios nuo Beloiit, Wis. geri bu- * 
dinkai, žemė visa dirbama ir 
labai derlinga juodžemis prie 
molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar-1 
ves, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 
kiaulės ir visos mašinos, 
kokios tk reikalingos prie 
ūkės ir vežimai. Stok ir gyvenk; ■ 
parsiduoda labai pigiai po $180 
akeriui. Turiu priežastį.

Kreipkitės.
Jos. Rumbutis,

1522 Wasbington avė.
Phonc 1777. Racinc,

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligy.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Wis.
Telephone Yards 5032

Vyriškų Drapaną Barbenai
' Teisingas apsiejimas. Gurantuo 
tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nį nealsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$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.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutu ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai.1 vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dincą iki 10 vai. vak.

S. GORDOi<
1415 So. Halated Stn Chicago, III 

latdgU 1M2

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir uuo 5 iki 8 vakare c.

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 SU Chicago, III.
Ofiso Tel. Boulevard 160 

Rcz. Tel. Steloj' 420

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c< 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlBwlcz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika-M 
vusi PennsylvanijosHr 
lospitalėse ir Pasek- 
n i n g a i patarnau
ta prie gimdymo. ■ 
Duodu rodą visokio-ff 
še ligose moterims irfj 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



inogus NAMAI-žEME

RAKANDAI\VILKES jBARlhl

valdančiosios klesos

ir ekono-
mer-

O R A S

South

ir rui-Pranešimai
AUTOMOBILIAI

a

M. Gutauskas

išva-

RFTKALACJA tarno ploščių dirb-1 block, 2,25 per 12o. At 
vėje. Gera mokestis geram vyrui,1 greitai laišku ar ypatiškai.

mergi-

450 vokiečiu Argentinoj. So

PARDAVIMU)

R. 4 105, Scottvilh?, Mirh.

I

RFIKALAUJA moters Ir merginos 
rrie darbo virtuvėje ir sankrovoje. 
Klauskit pn. 2952 VV. Madison gat.

karoe- 
stubos

LGD. 
migai 
ibu'.i

Taipgi parduodama naujas buče* 
nfs aisbaksis puse kainos.
3815 So. Kedzie avė., Chicago, III.

eisime 
seum’u

ir darbi- 
pastovus.
St.

Atdara nuo
daliomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, geri namai, gera mokestis. 
Atsišaukite

N ZIZI, 5240 Indiana avė., 
1-mas augštas Chicago, iii.

PARSIDUODA — geras groserių 
'♦mas lietuviu nugyvento j vietoj. 
Gera vieta geram žmogui. Telefonuo 
kitę Normai 5828. Klauskit Houle-

MR J. CONE 
1045 W. 12-th st

Norėdami pirkti arba mainyti, 
namą t'urmas, lotus, kreipkitės pas 
mumis, mes turime pagal kiekvjeuo

Atiduodu gerą ūkę visai veltui. 
Ūkė labai geroj vietoj, netoli nuo 
miesto. Atsišaukite John Luckovv 

3302 South Halsted St Chicago

T~tw *rnn«lMlnn Hlcl witn IbP post 
maMir at Chicago, III. Sent. i?. •<’”1 
as recĮuirod bv thp art of Oet 6. 101*7
30,000 VOKIEČIŲ MEKSIKON.

Ncgyventojas savininkas reikalau 
ja pinigų; todėl jus galite pirkti 
mūrinį namų šešiais pagyvenimais 
pn. 2904 Wailace gat. už $5000. VVln- 
ton and Narten, 6447 So. Halsted St

Iz Pupauskas, 3338 Emeraid 
3-čios lubos.

FARMA.
80 akrų žemės Michigan, my-

REIKIA moterų į dirbtuvę, pas
tovus darbas, 35 centai į valandą, 
10 valandų į dieną, subatoj pusė die 
nos.

National Lcad Co..
900 W. 18th St., Chicago, III.

RFIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 
■č dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
\V. 18th St.

REIKALAUJA MOTERŲ SKUDU
RAMS SKIRSTYTI 
HARRY DRAY, 

1417 Blue Island Avenue

LSS. 81 kuopos draugiškas 
žirvimas Įvyks nedėlioj, 14 d. rugsė- 
j i. icfferson inįškc Taingi Ims 
puikus programas. Bus užkandžių ir 
įvairių žaismių. — Komisija.

fonografas. PRISIUNČIAMI*: 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių

BARGENAS — 2 “Lozier' limuzi
nai po vieną važiuoti. Paimti užsko- 
las. Gt'riaus’s Disiujymas gaus 
karus. The Crystal Rock Oil Co..

3932 So. Emeraid Avė.

REIKALAUJU operatorių ploščių 
sankrovoje, patstovus darbas per 
ipskritus. metus.

5225 VV. North Avė.

14)LI). If-tos kuopos 
inas po trijų mėnesiu 
jvvks nedėlioję, rugsėjo 
VVhite Parko svetainėje

Reikalauja prityrusių skryndir- 
hių, gera mokestis, pastovus darbus.

• Fredo Burnickel, Roo.s 
Mfg. (,o., 1051 VV. 16-th st. (Trįs blo 
kai į vakarus nuo Halsjed).

REIKALAUJA motorų

.M" — _ 1 *'■   -TS—

NAMAI-ŽEM6

PAJIEŠKAU darbininko 
ninkės darbas lengvas ir 

J. BALTRENAS, 
1707 South Halsted

PARDUODAMA Naminiai 
visas frontinis setas delel 
vimo į farmos. Kreipkitės: 
Independent Blvd. Mikolos Kakiiau- 
skas.

Parduodama pianino, grojama ele 
ktra, yra labai gerame stovyj, ati
duosiu labai pigini. Atsišuukit Geo. 
i.tikus, 3824 So. Ked ie avė. Galima 
matyti bile kada.

tuvėje. Gera mokestis geram vy
— Percivai B. Palmer, 367 W. 
Adams St. Chicago.

Ilari i'on st., Di augai ir dr m 
malonėkit atsilankyti paskirtu 

reika

nV šešiolikos mėty ir senesnių bI1IslFn,0Kk,,tm;."d', pIoveJo vyr<>' ”"r-

C. Suromski,
3346 So. Halsted S t., Chicago

. .... "
užmuštus, daug ____ PARDAVIMUI___

PARDUODAMA buČernC ir ,gro- 
sernė lietuviu apgyvento] vietoj.

3307 So. yVallace St. Chicago

Tr<>»» irpnt'-'H'in tb-
master at Chicago, III. Sept. 13, 1919 * l\s 

r»»<niired hi Ihe >»••• of Ori •» ’ H

BELGIJOS SKOLOS SIEKIA 
$2,593,360,000.

UN«8rten,">«7 šo. norą Ir
Halsted St nąs, «3a0a So. Galitornia avė.

RFIKALAUJA prityrusių moterų vo |ocnus Aamus. 
išmetamųjų ponierų skirstymui. Ge- ' ‘'Įtiksime, 
ra mokestis. Kreinktis j Republic vv 14 PI St Stnink* 
Waste Paper Co., 626 W. Taylor St. ‘______ 1

Sie'yno mišraus choro pirma re 
''••’i'-iįa ;vyks utarninke, 16 rugsėjo, 
7:39 vai. vakare M. Mclda/.io svet. 
’*'i2 \V 23-rd pi. Visi choristai ir

at įveskite naujų narių. —Valdyba.

Norėdami užbaigti -mes siūlome 
pu. ‘640 Lowe avenue mūrinį na
mą keturiais pagyvenimais; ramios 
$42. Galima gauti daugiau. Kaina tik

8e* . . ... i u- ■

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
daryti visų, kas galima, kad at- ’ sužeistu ir baipjau daug arcšluo- 
gaivinus ir išlaikius musų civi-i ta. Kavalerija vartojo prieš mi- 
les teises iki galo, idant perėji- nių šautuvus ir kardus. Dienų 
mas iš kapitalistiško surėdimo ' pirmiau ten taipgi buvo riaušių, 
į socialistiška butų galimas bei .-------------- ------------

'ANGLIAKASIAI REIKALAUJA
6 VAL. DARBO DIENOS.

imi va r lojimo aštrių priemonių, 
ką iššaukia autokratiškas despo-

Svarbiausias Socialistu Parti
jos tikslas yra paimti iš kapita
listų ir jų imtaikųnų industrijos 
ir Suvienytų Valstijų valdžios 
kontrolę. Musų tikslas yra pa
vesti industrijos ir valdžios kon
trolę d irbininkams, kurie dirbtų 
visos draugijos labui.

Kad užtikrinus socializmo 
pergalę Suvienytose Valstijose, 
reikalinga, kad didelė didžiuma 
Amterikos darbininkų butų suor
ganizuoti politiškai, kaipo socia- 
list ii. kurie vestų nuolatinę kovą 
su visomis
partijomis. Jie privalo būti su
organizuoti politinei 
minėj dirvoj, kaipo tvirta ir har- 
moniška klesos organizacija, 
bendradarbiai nti $u Socialistų 
Partija, ir reikalui (atėjus, pasi
rengusi paremti industriniu vei
kimu politinius darbininkų kle
sos reikalavimus.

Svarbiausi pareigi, kuri stoja 
prieš Amerikos Socialistų Par
tijų. yra - atitraukti Amerikos 
darbininkus nuo nepageidauja
mų r demoralizuojančių lyderių 
apšviesti juos, idant jie suprastų 
savo k b sos reikalus, ir lavinti 
ir prigvlbėti jiuns susiorgani
zuoti politiškoj ir industrinėj 
srityse, kad tuo būdu pagreiti
nus jų pasiliuosavimų.

Tam svarbiam tikslui mes pa
šysime visų savo energija ir iš
teklius, nedarydami jokių nu
krypimų ir kompromisų. To 
tikslo atsiekimui mes prašome ’ 
paramos ir kooperacijos Ameri- ( 
kos darbininkų ir visų tų, - ku-. 
rie nori padaryti galų beprotiš
kam kapitalizme valdymui, 
pirui negut jis įtrauks žini^nijų 
į naujų kraujo ir griuvėsių per-

Subata, Rugsėjo 13 5., 1919
Indiana Itarhor, Ind.—!.. Vyrų ir 

Moterų Apšvietus Dr-stčs susirinki
mus įvyks nedėlioj, I I dieną rugsė
jo, pirma valanda po pietų I Pad
žiaus svetainėj, 3602 Cedar st. Drau 
gai ir draugės, susirinkite paskirtu 
laiku, nes turim aptarti daug svar
bių reikalų. Užrašų RaštininkaH

Pa, 
Konvencija trijų distriktų antra
cito angliakasių šioj valstijoj nu
tarė, kad kontraktai su kasyklo
mis nesitęstų ilgiau kaip du me
tu,kad kontraktai su pavieniais 
asmenimis butų uždrausti, kad 
butų pakilta alga 60 nuoš. virš 
dabartinės skalės, o dieniniams 
darbininkams po $2 į dienų, 
kad butų dirbama neilgiau kaip 
0 vai. dienoj, kaip kasyklose, 
taip ir viršuj, penkios darbo die
nos savaitėj su pusantros mokė-

kestini už darbų nedėldieniais ir 
švcnladii ni. is ir kad butų pil
nu' pripažinta unija.

UŽMUŠĖ DU ŽMONES.
BOULDER, Colo. Oran 

Flinde, 20 m., užpykęs, kam le
vas užmušė jo šunį, nušovė savo 
tėvą ir jo samdininką.

Galbūt 
nedidelė 

roję.

giedra šiliniu ir ryto; 
perimiina temperatu-

Pastaba atMiunčiantiemu draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar jgalio- 
liniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, Imi butinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pia. 
nešimas nebus įdėtas. 
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 
t

Tegrul gyvuoja internaciona. 
lio Socializmo revoliucija, bed 
kankinančio pasaulio vienintele chf)risteSt bukite pažimėtu laiku ir 
viltis! . at įveskite naujų narių. —Valdyba.

' JI SI . 1 kuopos ir .JI.AT. kliubo 
"_ *__i lavinimosi susirinkimas

Įvyks nedėlioj, 14 rugsėjo 10 valan
dą r\ to Aušros svet. 3001 South Hal- 

j't.d St. Pre’egentu bus drg. A. Dvj- 
H . agronomijos '.dudentas. Draugai 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

— honitetu*.
Finansrt minhteris reikalauja 

nauju paskolų ir specialių mo
kesčių.

BRUSSELS, nigs. 11. - - Fi
nansų ministeris Delacroix svar
stydamas atstovu bute finansi
nę situaciją pasako, kad yra rei
kalinga užtraukti*naują paskolą 
ir uždėti specialius mokesčius. 
Minist ris pasakė, kad šalies sko 
los pasiekė $2,593,360,000, nes
kaitėt $1,160,000,000 skolingų 
naciomaliain bankui už išmokė
jimą vis dar tebesančių cirkulia
cijoj Relgijoj 7,500,000,000 
mę:rkių.

MEXICO CITY, rūgs. 12.
Pasak Vokieijos atstovo Artliur 
von Magnus, 30,000 ('migrantu, 
rengiasi atvykti iš Vokietijos į 
Meksiką. Jis prašė Meksikos val
džios suteikti jam žinias epie 
Meksikos darbo sąlygas, kaip jos 
palies tuos atėjimus.

BUENOS AIRES, rūgs. 12. — 
Du laivai atvežė 450 vokiečių 
immigrantų į šį uostų ketverge. 
Visi vyrai buvo jauni, tvirti ir 
apsišvietę. Didžiuma jų jau susi
tarė apie darbų Argentinoj dar 
prieš išvažiavimų iš Vokietijos.

VALDŽIA PERSEKIOJA RADI
KALUS.

RIO DE JANEIRO, Brazilijoj, 
nigs. H. — Porto Alegre radika
lai utaminke buvosurengę susi
rinkimą viešame pleciuje, bet 
ant jų užpuolė militarė policija 
ir ištikusiame susirinkime 1

Chicagos Ijlet. Draugijos Sav. Pa- 
šalp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, t I dieną rugsėjo 2 vai. po 
pietų, Związek Polek svetainėje 
1815 N. Ashland avė. Draugės ir 
draugai malonėsite būtinai atsilan
kyti, nes apart rinkimo nutarimų 
rast, bus ir kiti svarbus reikalai,

— Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės Susi
rinkimus įvyks subatoj, 13 dieną 
7:30 vai. vakare .1. Norvalšo svetai
nėje 3338 So. Auburn avė. Drau
gai, malonėkite atsilankyti laiku.

— Valdyba.

Draugystė I.ieluvių Vėliava Ame
rikoj No I, susurinkinuis įvyks ne- 
drJioi, rugsėjo I I dieną kaip 1 vai. 
po pietų Davis Square Park svetai
nėje, prie 45-tos ir Paulina gat. 
Gerb. draugai ir draugės, malonė- 
ki'e ateiti laiku, nes turim daug 
svi rliių reikalų.

—Nutr. rast. D. Mofuz

Gerfield Park. — Lietuvių Janito 
riti vyrų ir molerų pašelpoą kliubo 

'm’netinis susirinkimas įvyks nedė 
į licj, 14 dieną rugsėjo, kaip 1 valan 

<’a pc pietų John E.įgels sve' 3720 
\\. "• - - 
gės, 
’i’ku, nes turim daug svarbių 
lų. — Sut. rašt. F. Striuko.

VISI Birutės dainininkai ir dai
nininkės. jia kviečiami Kusirinkti 
nedė’ioj. rugsėjo II, Murks \VJute 
skvėro svetainėje lygiai 12-tą valau 
dą. Bus generalė repeticija. Vėliaus 

į surengtą tautų parodą Coli-
— Valdyba.

Skyr. 38-to Garfield Parke 
ir draugės, meldžiami visi 

Į susirinkimą, kuris atsiims 
nedėlioj, 1-1 d*, rugsėjo 2 vai. po pie
tų Janitorių svetainėje 3720 \V. 
Ilarrison st. — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA siuvėjų prie mote

rų paprastųjų ploščių; linkėtina pri- 
t.vrhsieji siuvėjai; vieta pastovi; 8 
vai. diena; $30 į savaitę ir daugiau, 
mes parodysime jums kaip. Afsišnu 
kitę pas Urbunek Brothers. Ladies 
Malt and City Tailoring (’.o., 3250 
Ogdcn Avė., mieste.

REIKALAUJA senos žmonos arba 
poros senyvų žmonių prie dabojimo 
dviejų vaikų. Duosiu jiems ruimą, 
šviesą ir šilumą. Als'šauk’le laiški.

Į tokiu adresu: No. ii, Naujienos, 1737 
I South Halsted St.

St. Charles, III.— Noujai organi
zavimus I ieluvių Darbininku Val
gomų daiktų Koopctatyvės Bendro
vės susirinkimas bus nedėliojo, rug 
sėjo 14, 2:30 vai. po pietų airių 
bažnytinėj salėj. Visi, kurie esate 
prisirašę taipvi t/e kurie dar nepri- 
sirašę nudonėkille ateiti ir prisira 
'vii. — Kombcths. i

ASMENŲ .IIESKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Vincento 

Labanausko Suvalkų gub. Krosnos 
p:>r„ girdėjau gyvena ClevehAide. 
Ohio 5 metai atgal gyveno Chicago- 
jr. Jis ar kas kitas praneškit šituo 
adresu:
P. J. 1658 N. Leavitt St., Chicago,

REIKALAUJA: moterų ir 
ginų šešiolikos metų ir senes
nių prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. —- Rathborne, 
Hair and Ridway Co., 1418 VV. 
22-nd St.

rpiie^kmi savo draugės Elzbietos Jskuiskite 
Jnn(Valskienės. Pirmiaus gyveno 
( hieagoje. North Sidej, dabar neži
nau kur, turiu labai svarbų reikalą 
ir iiieldžbi a^išatikti.

St. Stasiukytė.
32'7 Emeraid avė. Chicago, III.

Pajieškau šeimynos, kuri ga
lėtų paimti trijų melų mergai
tę siratų už užinokęstį 12 dol. į 
mėnesį ir drabužius. Atsišaukite

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išdundama du kambariai no vie- 

mingu netoli stoties ir netoli karų 
linijos. Galima nuvažiuoti i miestą 
per 10 minučiti. Kreipkitės pn. 
56-16 Normai Blvd.

REIKIA DARBININKŲ 
REIKALINGAS* 

LINOTYPISTAS.
Pastovi vieta pirmos kle
sos linotypistui. į
Mokestis gera. Atsišauki
te tuojaus j Naujienų 
spaustuvę.

50 vyrų reikalauja, nuolatinis dar
bas per apskritus metus, greitai pa 
keliama algos, geros gyvenimo są
lygos, žema nuoma, geras valgis ne- 
vedusiems. Mes turime mokyklas, 
bažnyčias, teatrus ir kitas pasilink
sminimo vietas. Sveikas klimatas, 
čia daug musų krašto žmonių.

Važiuokite tiesiog New Yorko 
Centraliu gelžkidiu, arba rašykite 
pas p. James Spllinger, 4 Smithfield 
St., Pittsburgh, ;<Pa.,’ o jis plačiau 
paaiškins. t

THE ALUMLNUM COMPANY OF AMERICA, 
Massena, Ne\v York.

NAMAI-ŽEME
BARGENAS.

PARSIDUODA FARMA SU BIZNIU 
Iš priežasties sunkios operacijos 

ir nepramatomai ilgos ligos, parduo
siu savo 32 akrų River Farm Re- 
sort, Sodus, Mich., seniau žinomą 
lietuviams kaipo (Lemont’s Resort 
l'arm), 7 vasarnamiais ir visais pui
kiausiais įrengimais, patalpinimui 
apie 100 ypatų. Farma yra apdova
nota gamtiška grožybe, turi daug 
didžiulių medžių, puikiausios mati- 

EXTRA BARGENAS. Šilas gražus smoias žemes jdyklės St. Joe upėje, minerališki
Jeigu jums reikia rakandų nepra-lDrje Wabash gelžkelio tik 22 Etiniai ir tt., o visa likusi žemė, 
•skite šio bargeno. Puikus Plav- . .. yra užvesta vaisingais medžiais vy-mylios nuo (.chicagos. Arti gc* I nuogėmis ir kitokiomis uogomis, 

ros transportacijos ir miesto kurios dabar neša didelį pelną. Gat- 
bulvarų. Rašyk ar ateik artes
nėms žinioms.

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18-th SL, Chicago. 

Tel. Canal 6296.

40 AKRŲ
GEROS ŪKEI ŽEMĖS 

PALOS PARKE 
" PIRKTE AR MAINYTI 

šitas gražus šmotas žemės

lieskite šio bargeno. -------
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $2(10 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

TIKTAI ši MĖNESI.
Griausis paslulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame į 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- kolonija Wisconsine, kur jau daug 
'u seklyčios setų vėlinusios stailės. lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
Mes taingi turime visokių divonų. apsigytns, nes ten žemė labai gera, 

-------- U Z- ant kurios nepaisant kokie metai 
..... -------------------nebūtų, visada geras užderėjimas.

VVESTERN FURNITŪRĖ ŠTORAGE Dabar geriausius laikus važiuoti ir 
2810 \V. Ilarrison St. i pamatyti, kokie javai šįmet yra, 

9 ryto iki 9 vak. Ne- kad iš kitų valstijų žmones atvažia- 
Į ve stebisi. Dauguma nuo bendro- 
I ves pirkusieji buvo išvažinėją po

i vekaris eina pro šalį, privažrvimas 
' atogus. Gera Į vieta Sanatorijai. 
Šimtai lietuvių šeimynų praleidžia 
vasaros diklaikį, — posilsio savai
tes ant tos farmos, su dideliu užsi- 
ganėdinimu. Mandagiam ir apsuk
riam lietuviui užtikrintos geras pro 
gyvenimas ir sučėdijimas grašio se
natvei. Parduosiu greit pigiai ir 
lengvomis išlygomis. Norintįs patir
ti ką daugiau apie tą formą, meldžiu 
atsišaukti tam 7 ir 10 vai. vakarais, 
po nr. 4847 VV. 14-th St.. Cicero. III. 
Lement and Sons Real Estate. Tele- 
phone Cicero 39.

SKUBINKITE!
Galite nusipirkti namus už 

rendą.
Savininkas prispirtas parduo-

Parduodu rakandus susidedančius 
iš 1 sckhčinio seto. 1 Phonografo, 
t vai. kamb. sto, 1 lovą. 2 
tus. 2 komodas ir kitokius 
daiktus, atideosiu pigiai.

Kreipkitės vakarais. 3044 
Union avė. 2 fl. front 
ną ar dvi ypati labai šviesus,

■—- ——■ ’ W j/ll JI MII f U v j I j v

nlai daiktai visą Ameriką, be geriau negalėjo at- ti naiųus kuogreičiausia. Na- 
išvežia- rasti kaip Wis. lietuvių kolonijoje,Į į - : dMVin nnušČiii1135 kur išlygos yra prieinamos ir bied-l,nal ' ruimų dvejų augsi ių, 

niausiain žmogui, o prekė perpus 62-1’a gatvė netoli Halsted. Ge- 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- gvi išmokėjimai. Atsišaukite 

tuojaus į Naujienų ofisų; klau
skite No. 5.

ram stovyj. Kaina $3.000. Len-

rankumais dėl fermerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą formą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa-

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

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

EXTRA
Jeigu nori namų arba farnių pl- 

-------i-----i-IT----- S giai pirkti, tai ateik pas mus, nes PARSIDUODA automobilius uz ines fm-jinc daugelį bargenų. Tai- 
$325.00. Automobilius 1914 melų, i ,)Ogi darome visokius mainus pro- 
Mitehell, 6 cilinderių, 5 sėdynių.1 perčių.
Mašina gerame stovyje, geri gumai, i ’ - -
Pampinsiu laisnį ir važiuoti išnio- j 
kinsiu. J. Mikšis, 3127 So. Emeraid 
Avenue.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos Hudson 

automobilius vertės $Ov0 už $3Gb al- 
siŠaukit greitai.

• J. Bagdonas
4231 So. Halsted St 

Chicago, 111.

Parsiduoda namas krašte miesto, 
dviem pagyvenimais, du lotai, su 
•♦'.vidinis — dvi karvės, du paršai, 
1'0 žąsų, pulkas vištų, ančių. Parsi
duoda pigia kaina dėlei ligos. Raliai 
rilius pragyvenimas. Kreipkitės pas 
Petras Riškus, 2837 South Emeraid 
avė., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicug >- 
je , purs i soda 2 lotu, krūvoj o;’x 
130 pėdu p-igal pat 71 ir Archer V v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninko.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

PARDUODAMA naujas medinis na 
mas drauge su groserne ir bučerne 
lengvomis išlygomis, kadangi savi
ninkas nori greitu laiku išvažiuoti. 
Kreiptis pn. 4001 Brighton Place. 
Tel. McKinley 44)74

5541 South VVisconsin avė. 1 
blokas į pietus nuo Archer avė. 
karų linijos, naujas gerai pastaty
tas, 6 kambarių Stucco namas ant 
loto 60 pėdu pryšakiu, geroj lietu
vių apielinkėj parduos už $2.500, 
tikrai pigiai. Jei Kedzie, 3136

3 GERIAUSIOS PROGOS.
Parsiduoda puikus trijų pagyveni

mu namas su gasu, elektra, maudy
nėmis ir kitais pdrankumais; 4 me
tai kaip statytas ir neša geras ran
das; namas randasi lietuvių apielin
kėj Brighton Parke prie Richmond 
gatvės netoli nuo Archer galvekarių 
linijos kaina 85,000.

Antras geras pirkinys yra namas 
North saidos apielinkėje; septyni pa 
gyvenimai ir neša geras ramias; kai 
na $5.000; galima nrihnli lotą, auto
mobilių ar bile kokį biznį kaipo da
lį imokėjimo.

Trečias vėl geras pirkinys, yra 
dviejų pagyvenimų mūrinis namas, 
kuris parsiduoda pigiai ir randasi 

1 geroj Bridgeporto apielinkėj; kaina 
$2 500.

Visi tie, kurie jieškote nusipirkti 
salį gera namą taigi nepralaiskite 
nepamatę šitų namų, nes tai vra jū
sų geriausios progos ir žinokite, 
kad visų pinigų nereikia turėti per
kant vieną iš viršminėty namų, to
lesnėms informacijoms atsjlank\ki 
te dienomis ar vakarais pas A. GRI
GAS and CO. 3114 S. Halsted Slr., 
Chicago, III.

Reikalauja prityrusių parda
vėjų vyrų daiktų ir čeverykų 
skyriuje. Gera mokestis. Puiki 
proga atsakantiems vyramas.

į Reikalauja 3 prityrusių mote
rų pardavėjų moterų drabužių 
ir mastinių prekių skyriuje. Ge
ros algos ir geros valandos.

j Lustig’s Dept. Store, 
3410-12 So. Halsted St., Cb-go.

susirinki- 
pertraukos, Į 

14, Mark; 
(inžin ru- Į 

myj) kain 2 vai. no pietų. Draugai 
kviečiami atsilankyti laiku.

Kuopos Pirmininkas.

Brighton Park — Keistučio Kliu
bo draugiškas vakarėlis įvyks suim
toje, 13 rugsėjo kaip 7:30 vai. voka
le, lamo Maženio svetainėje, 3834 
South Kedzie avė.

Nariai ir narės kviečiami daly
vauti — Komitetas.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos cho 
ro pirma repeticija Įvyks gubotoje, 
13 rugsėjo, 3:30 valandą po pietų 
Paltner Parko svetainėje. Visos se- 
niy los daininkės malonėkite atsi- 
lankvti, taip gi kviečiamos ir naujos 
daininkės. — Komisija.

PPD. Unijos 300 lokalu išvažiavi
mas į Jefferson miškus Įvyks nedė
liojo. rugsėjo 14. Bus suruošta ge
ros programos. Kalbės K*. Geležėlė ir 
kiti. Visus kviečiame aHlJunlęyti.

— Komitetas

PlfiMVN mišraus <'tioro drauųiš- 
l>as išvažiavimas turėjo jvvkti 31 d. 
rugp, bus rugsėjo 14 dieną, Jeffer
son miške. Bus puikus programas 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

— Komitetai

prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Hair and Ridway Co. 2279 
Union Avenue.

Reikalinga įmigina į krautuvę 
dirb'i Ir namuose valgį pagaminti 
ne jaune nė kaip 18 metų. Darbas 
ant visados, gera mokestis, atsišau
ki! nuo b vai. ryto iki pietų.

Kaz. Jamontas,
1739 So. Halsted St. Chicago.

----------- -------------------- - -;r! • —------------------------------------------ ---------------------

| REIKALAUJA moterų prie šva
raus. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis į užvaizdą — Gumbin- 
• ky Bros and Co. 2261 So. U don 
avė., Chicago.

Reikaiincas atsekantis bnČeris, 
mokantis kalbėti angliškai, lenkiš 
kai ir lietuviškai, geram bučeriui I 

! darbas ant visados ir gera mokes
tis. Atsišaukti Eab Tipšus, 173'5 N. 
Hoyne avė. Tel1. Humboldt 2315

nas, 3505 So. California avė.
Ncgj ventojas savininkas sako teu* 

PARDUODAMA du lotai ir namas duosiąs pn. 918 W. 35 PI. mūrinį J 
dviem augštais, biznio vieta, garu namą 4 pagyvenimais su niu'iniu 
apšildomas elektros ir gazo šviesos, nameliu užpakalyje. Nuomas dabar- 

l’aipgi parduotįama naujas buče'- atnešu $49; galin u gauti daugiau; 
kaina $5,000; išlygos.
Winton and Narten, 6447 So. Hals
ted St.

PARDAVIMUI
Parduodama lotas pigiai lietuvių 

apgyvento) vietoj prie 22-ro pl. tarp .
Oakley ir \Vestern avė. Ix)tas 56 lios iki miesto, arti didelių fabrikų 

Atsišaukite miestų, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
i ganyklos, aptverta tvoromis, dide- 

ave, lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900, 
I mainom ant miesto propertes.

United Land & Investment Co., 
'117 N. Dearborn St., Chicago, 111.

NEGIRDĖTASBARGENAS!
Savininkas išvažiuoja ant Farmų, 

todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton Parke.

Medinis namas ant 2-jų lubų po 
6 kambarius, maudyklės, gazas, elek 
tra telefonai ir visoki kiti įtaisymai. 
Medinis namukas užpakalyj 3 kam
barių. Garažius vienam automobi
liui: ant tuščio loto yra šviežių dar
žovių per visą vasarą. Ateikite pasi
žiūrėti ir pamatysite kad jums pa- 

. tiks, nes yra šviesu iš visų pusių ir 
(puikus medžiai prie namo. 1 blokas 
i nuo bulvaro.
2511 W. 45-th Place, Chicago, III.

Pigiai trijų augštų mūrinis na
mas šeinis pagyvenimais po keturis 
kambarius labai gerame stovyje, ge
ras gyvenamas namas. Turi būti par 
duotas dėl senatvės. Gera vieta, 941 
W. 33 st. Kaina $7,500.

Geras pranešimas — Mainysiu ar 
' parduosiu kampinį namą ant pieti- 
' nės pusės nuosavybes arti 55. Vė 
liausio statymo namas, 5 pagyveni
mais ir sankrova atneša $185.00 į 
mėnesį, gera vieta, mainis ant mū
rinio namo 2 ar 3 augštais. Ką turi 
ateik ir pamatyk tuojaus. Kaina 
$15,500.

Chas Suromski and Co. 
3346 So. Halsted st.,

PARSIDUOLA bučernė ir grocer- 
nė geriausia vieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne- 

. praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad išeinu į sa- 

_ ..... .......Kas dėl kainos
1 ^įtiksime. Atsišaukti pn. 609

i

BRIGHTON PARK
Didelis bargenas, medinis namas 

2 augštais konkroto pamurinimu, 
triini pagyvenimais ir krautuve, pie 
nine; gera vieta lietuviui prie 17 gi. 
gazas, maudynė, elektra arti Rock- 
well gat. Ramios $43.00 Kaina $4,500yA/c PABS1DUODA Mieli, valstijojCHAS SbROMSKI and (O. .... .. - A

3346 So. Halsted St. ' su gyvuliais <?r mašinomis; 5
Jei nori gerai nupirkti, ateik nedėl karvės, 1 telyčia, 8 arkliai, 12 

dieniais po pietų pn. 4555 Francis- 
co avė.

REIKAI INGA mergina prie abel- 
no namų darbo, tfpra mokestis, ma
ža šeimviia, drabužių plaut nerei- . 
km. K’-pinfis h»oj«ns pas VV. Mise- *UU1, 
vich, 3548 So. Halsted St. ‘ « -----K--- B—PARDUODAMA PIANTNA. Pusdy

kiai atiduodu savo $600 vertės gra-

-----—----------------------------- --------
PAJJDUODAMA groserne su 

namu arba be namo lietuvių ap
gyvento] apielinkėj, visi kostu- 
mieriai yra lietuviai; butinai tu
rį būti parduota greitų laku ka- 
dir pigiausia kaina. Ponas Urni- 
kis suteiks pilnų informacijų ir 

žhi" aržuolo^ ploniną^ viet^ tiems, kurie žin-
tonas nuikus stovįs. Pirklių neno- geidaus. — Chas. Urnick, 220 
riu. krcintis pn. 125 Gertniima PI. . •)
arti North avę. ir Clark St. feo- state Room L328. t

kiaulių, 47 vištos, 12 akerių kvie 
čių pasėta, visi geri budinkai ir 
mašinos; 80 akerių žemės, dide
lis sodas. Savininkas parduoda 
be agentų. 3 mylios nuo miesto. 
Farma gražioj vietoj. Platesnių 
žinių kreipkitės laišku. Kaina 
$8,000.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir nrhs- 
sius kirpimo-designinf ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką Patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi 
le madų knygos.
MAS TE R DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted et, 2467 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va ra n t uo
tą išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PlrmininU

INTERNATIAL BARBER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kui mes mokame 50% 
nvs uždirba 653 W. 
vienas blokas i rytus 
gatves.

to ką tnoki- 
Madison St., 
nuo Halsted

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klvbos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
ebelnos istorijos, geografijos, poli- 
Ukinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liurašystės.

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




