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I Plieno darbininku streikas
Teismas gelbsti trustą

Valdžia ginklais triuškįs streiką

Wilsonas

BUDAPEŠTO DUONA PAVOG

rengiasi ginklais triuš 
streiką ir operuoti ge

Teisėjas Landi s uždraudė pike 
tuoti uždarytą plieno liejyklą

WASHTNGTON, rūgs. 26. — 
Streikas 200,(MM) laivų budavo
tojų Pacifiko pakraštyje tikrtu 
įvyks po spalio 1 d„ jei laivyno 
departamentas ir gabenimo tary 
ba neat&auks savo bendro pa
liepimo, uždraudžiančio pakėli
mą algų darbininkams.

LENKAI VERŽIASI ANT MO 
GILEVO IR VITEBSKO.

GRĘJSIA STREIKAS 200,000 
LAIVŲ BUDAVOTOJŲ

Kalti esą patįs streikieriai, kurie 
tapo mušeikų nušauti, sako 
koronerio teismas.

Nebegali laikyti prakalbų 
grįžtu į Washingtoną.

Išteisino 
žmogžudžius

DARBININKAI sTREI 
KUOS.

TEISMAI PRADĖJO VEIKTI 
PLIENO STREIKE.

400.000 laivų 
budavotojų 

streikuosią

Truc Iransh’lion fiied with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 27, 1919 
as recpiired by Ihe art of Oct. 0, 1917

SKANDINAVIJOS UNIJOS SKO 
LINA VOKIETIJAI MILIONUS.

Truc translntion fiied with the nostf 
master at CHicaao, III. Supt. 27, 1910 
as rccpiii cd by Ihe «»< t of O 'l. 6. 1917

ITALIJOS PREMIERAS AIŠ
KINS SAVO POLITIKĄ. .

Pasimirė miltų milionierius.
MINNEAPOLIS, nigs. 26. — 

Čia gauta žinia, kad Livermore, 
Me. vakar urnai pasimirė. John 
S. Washburn, prezidentas vie

tos Washburn-Crosby Flour 
Mills, vienos didžiausių miltų, 
kompanijų visoje šalyje.

MUŠEIKOS, KURIE NUŠOVĖ
DU ŽMONES — NEKALTI

WAUKEGAN REIKALAUJA 
MILICIJOS.

1 UŽMUŠTAS, 16 SUŽEISTA 
EKSPLOZIJOJ.

larbininkai vi- 
i. Vienok ne

mirs
Trus- 

nusileisti 
darbini n-

Tnie lran«’ntion fiied with the posf- 
muster at Chicago, 111. Sept. 27, 1919 
as retinired by the aet oi

TAIKOS SĄLYGOS SUNKIOS 
SAKO BULGARIJA.

Uostų darbininkai reikalauja 
pakėlimo algos.

NEW YORK, nigs. 26. — Uos 
lo darbininkai padavė gabeni
mo tarybai reikia lavintų pakelti 
jiems algą iki $1 į valandą. Da
bar jie gauna 85c.

ine- 
vistiek išdavė 
r turbūt prieš 

užganėdintuosius’* darbi-

“Mųn“, pridūrė jis, ji yra 
liūdniausia diena mano gyveni- 
me.

Streikas palies turbut daugiau 
kaip 6(M),(MM) darbininkų.

Garvežių inžinieriai paskel-

MONTREAL, nigs. 26. — Vic 
kers laivų budavotuvėj vakar 
eksplodavus acetelino kubilui 1 
žmogus tapo užmuštas, o 16 su
žeista.

PREZIDENTAS VVILSONAS 
SUSIRGO.

Bolševikai jau apleidžia tuos 
miestus.

CHICAGO. — Teismai jau a- 
tėjo pa geibo n plieno trustui jo 
kovoje su savo darbininkais. Va 
kar federalis teisėjas Landis iš
barė “injundtion“ prieš T. J. 
Vind, organizatorių plieno dar
bininkų Chicagos disitrikte, 
John Fitzpatridkv hacionalio 

streiko komiteto pirmininką “ir 
kitus“, uždraudžiantį streikie- 
riams pikietuoti Pollak Steel Co. 
dirbtuvę South Chicago., kuri nepastovus vakare ar ryto

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Srpt. 27, 1919 
as required by the art of Oct. (i, 1917

Lenkai skelbia 
pergales

pirmiausia 
to ga 
sažieriniu 
iną.

Taipjau prirengtas platus vnr^ 
lojimas armijos automobilių 

dėl transportacijos.

Valdžia 
kinti 
iežinkelius

ORAS.
Apsiniauką šiandie ir galbūt

$20,000,000 pagerinimui medi
cinos mokslo Amerikoj.

NEW YORK, urgs. 26. — A- 
bclno švietimo taryba šiandie pa 
skelbė, kad John D. Rockefel- 
ler paskyrė $20,000,000 pageri

nimui medicinos mokinimo 
Suv. Valstijose. Tie pinigai bus 
išdalinti bėgyje 50 metų.

Uždraudė streikieriams laikyti 
susirinkimus.

l’tarninko
traukinis į Vienną, bet du syk li
ko sulaikytas kelioms valau 
doms delei rumunų konfiskavi
mu garvežio.

STOCKHOLM. Bolševikai 
uždraudė darbininkų susirinki- 
urnose dainuoti Marsalietę, kai
po reakcinį buržuazijos himną. 
Vien tik Internacionalas gali bū
ti dainuojamas.

PARYŽIUS, rūgs. 26. - - Pre- 
mieras Nitti ir užrubežinių re i
kalų minisleris Tiltoni ryto pa
aiškins atstovų butui apie savo 
politiką ir paprašys pasitikėji
mo balso visai valdžiai, pasak 
Tempe žinios iš Rymo. Visas ka 
bilietas dalyvaus posėdyje.

bet pasakyta, kad valdžia yra 
I i įsirūpinusi turėti daug žmonių 
kurie valdė garvežiais laike ka
rės ir tie žmonės operuos trau
kinius svarbiausiems reikalams.

PARYŽIUS, rūgs. 25. — Iš 
Stockholmo pranešama, kad 

(lenkų ofensivas palei Dniepro 
upę sukėlė didelį sumišimą tarp 
gyventojų ir bolševikų kareiviu, 
kurie jau skubiai kraustosi iš 
Vitebsko ir Mogilevo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Cakal 150G

Tune translntion fil*'<l with the post- 
master at Chicago, III. .Sept. 27, 1919 
as reąuired by the aet of Oct. 6,1917

Plėšimai Budapešte

Bus atlaikyta iki panedėlio 
daugybė didelių streikierių su
sirinkimų tuose miestuose, kur 
mjayorai nėra uždraudę laikyti 
susirinkimų. AHegheny pavieto 
šerifas 'leido lokiuose mieste
liuose salėse laikyti streikieriam 
susirinkimus ir prižadėjo pa
siusti savo pagelbininkus, kurie 
apgintų darbininkus nuo kazo
kų užpuldinėjimų. Vienok tri
juose miesteliuose nfayorai už
draudė laikyti susirinkimus, tai 
McKeesport, Duąuesnc ir Clair- 
ton. Tų miestelių mayorai atvi
rai prisipažįsta, kad jie visus pa 
liepimus imja iš plieno trusto.

Ką sako Fitzpatrick.
Nacionalio streiko komiteto 

pirmininkas John Fitzpatrick 
labai skeptiškai žiuri į galymy- 
bę arbitracijos, bent dabar. Jis 
pasakė:

“Teisėjo Gary draugai sako: 
‘Laikykis, senutį; nesileisk kad 
jie tave suklaidintų’.

“Mes neprašysime iš Gary ar
bitracijos; bes priversime jį pra
šyti iš mus arbitracijos.

“Už kėlių dienų pasirodys, 
kad organizuoti darbininkai at
stato tvirtą frontą prieš bendrą 
priešą ir pasirengę duoti Gary 
ant tiek ilgą kovą ant kiek tik 
jis norės laikyties“.

noru stos geležinkelių tarnybon. 
Didelė gale maisto ministerijai.

Sprendžiama, kad kabineto ta 
ryba šiandie po piet svarstė ple- 
ivą suteikti didelę galę maisto 
ministerijai išdalinime maisto 
laike streiko, pagelba transpor
tų ant vieškelių.

Šiandie paskelbta, kad visi 
prisirengimai tapo padaryti at
gabenimui maisto ir pieno į 
Londoną ir apgynimui ištikimų 
darbininkų. Taipjau užreiškia- 
ma, kad pasirūpinta apie palai
kymą būtino aptamavimio.

Maisto ministerija šiandie 
paskelbė, kad delei svarbaus 
valstybinio reikalo, bus reika
linga sumažinti savaitines svies
to porcijas iki vienos uncijos ant 
žmogaus, o cukraus iki 6 unci
jų; mėsos porcijos bus suma
žintos iki 20 penų vertės ant 
žmogaus.
Niekame nepasiekta susitarimo.

Pabaik valdininkų, konferen
cija tarp geelžinkelių atstovą ir 
valdžios nė viename dalyke ne-

Po'llak reikalavo injunetion 
remdamasis tuo, kad buk jo dar 
bininkai yra užganėdinti darbo 

valandomis, gau
na didelę algą ir visai nemano 
streikuoti. Girdi sustreikavo 
tik keletas nenuoramų, kurie 

dabar kliudo ištikimiems darbi
ninkams. Bet vos tik spėjo 
kompanija pareikalauti injunc- 
lioną, kad apgynus tuos “užga
nėdintus’* darbininkus, kaip 
ant rytojaus visi tie “užganėdin
tieji’* iki vienam metė darbą ir 
dirbtuvę prisiėjo uždaryti. Bet 
kad ir neliko užganėdintųjų 
darbininkų, teisėjas Landis, tas 
pats ką nuteisė Germerį ir ki
tus socialistus po 20 metų ka
lėjimai!. taipgi nuteisė arti šim
to I. W. \V.nariu ilgiems 
tams kalėjimai), 
injunetioną (dab 
tuos 
ninkus)

LONDONAS, rūgs. 26. — Už
sibaigus visos dienos konferen
cijai premiero Lioyd George mi
me, 10 Ik>wning SI., geelŽinke- 
lių darbininkų vadovas James 
Henry Thomas šįvakar paskel-

600,000 streikuos.
Tuo.yuis po trūkimui tarybų 

geležinkelių darbininkų vadovas 
Thomas pradėjo pasitarimus su 
savo draugais.

Pasikalbėjime Thomas pasa
kė, kad jis ir jo organizacija lie
jo visas pastangas išvengimui 
krizdo, bet premjeras nesutiko 
su suvienodinimu algų visiems 
m t) 'bininkauis tais pačiais pa
matais, ką ir garvežių darbinin
kams. Todėl komitetas mano, 
kad nėra kito išėjimo, kaip vien 
streikas.

“Aš tečiaus tikiuos, “ sakė 
TbonĄus. “kad musų unijos na
riai supranta, kad nė betvarkė, 
nė riaušės nepagelbės musų rei
kalui. Naikinimas turto nebus 
pakenčiamas.“

DAR DESETKAI TUKSTAN- keletas dienu kaip yra uždary 
ČIŲ PLIENO DARBININKŲ

SUSTREIKUOS PANED6LYJ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephons Canal 1506

Darbininkai laikosi tvirtai. Da 
bar Gary turi prašyti arbitrą- sąlygomis 
cijos, sako Fitzpatrick

ATLANTIKO LAIVŲ BUDA- 
VOTOJAI IRGI GAL STREI

KUOS.
WASHINGTON, rūgs. 26. 

Apie 200,000 laivų budavotojų 
Atlantiko pakraštyje irgi sustrei 
k uos, jei tVis pats paliepimas, de
lei kurio rengiasi streikuoti Pa- 
cifiko pakraščio laivų darbinin
kai, nebus atšauktas. Tai pas
kelbė Jamtes O’Conne/lk prezi
dentas Amerikos Dhrbo Fede- ■ 
racijos metalo darbininkų de
partamento.

PORTLAND, Ore., rūgs. 26. 
10,000 laivų budavotojų Port 

lando distrikte nutarė sustrei
kuoti spalio 1 d., jei nebus at
šauktas patvarkymas, atidedan
tis sutartą algų pakėlimą iki po 
darbo ir kapitalo konferencijai.

PARYŽIUS, rūgs. 26. — Bul
garijai įteikta tpikos sąlygos y- 
ra perdaug sunkios ir niekurios 
visai neišpildomos, pasak gal
vos Bulgarijos delegacijos Feo- 
dorovo prirengto prieš išvažiuo
jant iš Paryžiaus pranešimo, 

kuris ką tik dabar tapo paskelb
tas viešai.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 26. 
— McKeesport miestelio mayo- 
ras šiandie paskelbė, kad jis už
draudžia streikuojantiems plie
no darbininkams laikyti jo mie
stelyj susirinkimus netik po at
viru dangum, bet ir svetainėse.

Kazokai taip terorizuoja Pitt- 
sburgho npiclinkės gyventojus, 
kad du žmonės krūvoj negjali 
nė ant gatvės pasirodyti, kad 
juos kazokai neišvaikytų. Žmo
nės net susitikę gatvėj bijosi 
tarp savęs kalbėties.

geležinkelių darbininkų algų 
klausime nedavė pasekmių, ir 
kad streikas prasidės šiąnakt 

^vidurnaktyje.
Garvežių inžinierių draugijos 

sekretorius Fred Bromley pas
kelbė, kad inžinieriai taipjau 

streikuos. Tas sustabdys vi us 
traukinius visoj Anglijoj ir gal
būt palies Londono požeminius 
kelius, gatvekarius ir omnibu-

VVAUKEGAN, III., nigs. 26.— 
Nors čia dar jokių riaušių nebu
vo sąryšyj su plieno darbinin
kų streiku, bet miesto mayoras, 
kad geriau pasitarnavus plieno 
kompanijoms, pareikalavo, kad 
Į miestelį butų prisiųstą milici
jos. Bet atvykęs generalis ad
jutantas Dickson nusprendė, kad 
čia yra visai ramu ir jokios 
milicijos neerilcia, tiMlėl gub’ėf- 
natorius atsisakė siųsti milici
ją. Negavus milicijos šerifas 
tuoj pradėjo jieškotis sau 300 
pagelbininkų iš įvairių vietos 
biznierių ir šiaip padaužų, kad 
butu kam “suvaldyti darbinin-

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 26.
Lygiai mėnuo atghl, rugp. 

26., taip vadinamieji šerifo pa- 
gelbininkai, pristatyti daboti 
AHegheny Coąl and Coke Co. 
kasyklą WCRt Natrona, kurios 
( larbininkai streikavo, be jokios 
priežasties užpuolė būrį strei
kierių ir nušovė streikierį Juo
zą Strzelecki ir angliakasių or
ganizatorę Mrs. Fanny E. SelL 
ens, kuri laike šaudymo stovėjo 
šalyje ir bandė savimi apsaugoti 
v'aikus.

Šiandie buvo koronerio teis
mas apie tą mušeikų papildytą 
dvigubą žmogžudystę. Nors vi
si liudytojai liudyjo, kad mu
šeikos pradėjo šaudyti be jokios 
priežasties, kad streikieriai ne 
i\ebuvo artyn priėję prie kasy
klos, kad mlažiausio pasiprieši
nimo mušeikoms nebuvo, kad 
Strzelecki liko nušautas jam bė
gant tolyn, nes net penkios kul
kos suvaryta į nugarą ir kad 
Mrs. Sellens buvo savimi užden
gusi vaikus nuo kulkų ir kad 
nesumindžiotų bėgantįs nuo 
mušeikų žiiionės, kuomet ją nu
siauta, ir nors visi dalyvavę iižz- 
puolime mušeikos yra žinomi ir 
vienas yra paliuosuotas už kau
ciją, koronerių teismas išnešė 
nuosprendį, kad tą streikierį ir 
tą moterę organizatorę nušovė 
“nežinomas žmogus, kuomet pa 
daryta užpuolimas ant šerifo 
pagelbininkų.“ Ir ten pat pridū
rė: “Mes apgailaujame ir kriti
kuojame svetimus agitatorius, 
kurie įkalba arįarchiją ir bolše
vikiškas doktrinas neamerikieti 
škoms ir nemokšų svetimšalių 
mintims“. Girdi tie mušeikos 
atliko savo pareigą kuomet jie 
šaudė darbininkus.

Buvo liudi jama, kad kada tei
smo pareikalauti areštuoti mu
šeikas, teisėjas atsakė, kad jis 
neturi tiek žmonių, kurie juos 
galėtų suimti ir nieko mušei
koms nebuvo daroma. O dab|ar 
koronerių teismas netik juos 

visai išteisino, bet dar pagyre, 
kad jie nušovė du žmones ir tuo 
atliko savo pareigą.

Kas butų buvę.jeidarbininktai 
butų vien tik snžeidę mušeiką? 
Tiems darbininkams tikrai bu
tu tekę atsėdėti ilgus metus ka
lėjime už “riaušių kėlimą” ir 
“pasikėsinimą ant gyvasties tvar 
koos dabotojų.“

RADO SUŽEISTĄ.
E. Happel, 35 m. amžiaus, 

4039 Kcnmorc avė., vakar ras 
tas Lincoln Park’e su perpjau
ta gerkle. Policija sako, kad 
jis bandė nusižudyti, nes buvo 
gavęs sumišimą proto. Tą patį 
tvirtina’ ir jo motina. Dabar 
jis randasi Columbus ligonbu-

Bel Panedėlyj laukiama svarbių 
permainų strfeiko situacijoj. 
Plieno Irusias skelbia, kad tą 
dieną sugrįš daug darbininkų j 
(įarbę, nes jiems jau nusibodo 
streikuoti. Bet darbininkai sa
ko visai kitą. Jie sako, kad ne
tik kad nevienas darbininkas 

negrįš į darbą, bet dar desėtkai, 
jei ne šimtai tūkstančių naujų 
darbininkų prisidės prie strei
ko. Nes panedėliyj sustreikuos 
Belblehem Steel Co. dlirbiniįv- 
kai, didžiausios plieno kompa
nijos po Irusio. Taipjau tą die
ną sustreikuos Jonės and Lau- 
■gbalin Co. darbininkai Pitts- 

btirgho priemieščiuose. Pastaro
sios kompanijos dirbtuvėse dir
ba apie 12,000 darbininkų. Be
lo streikieriai pasirūpins, kad ir 
dar tebesančios atdaromis trus
to dirbtuvės užsidarytų panedė-

Valdžia prisirengusi vartoti 
armiją.

LONDONAS, rūgs. 26. — Iš 
autoritetingų šaltinių, patirta, 
kad valdžia laikosi tos nuomo
nės, jog su vidurnaktyj paskel
biamu geležinkelių i’iirbininkų 
streiku reikia kovoti visomis ios 
galėję esančiomis priemonėmis, 
net, jei butų reikalas, vartojant 
ginkluotas spėkas.

Karės ofisas pasikdbė. ka,d 
bus reikalinga suspenduoti de
mobilizavimą armijos ir atšau
kti visus laikinus paliuosavi- 
nnis.

Valdžia žiuri į streiką, kaipo 
į grąsinimą visai draugijos gy
vybei. Nors ji nemano pasiimti ___ x . .... .... ./ . 500,000 žmonių arti badavimo,ir operuoti geležinkelius, vai- _______
džia tvirtina, kad ji apsaugos 1 Budapeštas, rūgs. 26. — Maisto 

situacija vėl yra labai blogįa. 
Per keturias dienas tūkstančiai 
žmonių neturėjo duonos. Tal
kininkų misijos narys padidina 
tą skaičių iki pusės miliono. Ją 
skaitoma per didele.

Kuomet Diemondi, Rumuni
jos atstovas, pasakoja kaip ru
munai aprūpina miestą maistu 
ir bando pagelbėti gyventojoms, 
tikrieji faktai visai ką kitą ro
do. Rumunai pradėjo plėšti pa- 
loi'ių kur būna talkininkų kari
ne misija ir net įėjo į Amerikos 
ofisus ir gyvena masins vietas, 
kad išnešus rakandus. Jiems 
paliepta išeiti, bet ėjo taip neno- 
roms, kai vienas rumunas liko 
net išspirtas. Kita rumunų parti
ni atėjo, kad išsinešus anglų 
daiktus. Jiems paliepta išeiti, 
bet jie atėjo ant rytojaus su ve
žimu ir jau rengėsi nešti rašo
mąsias mašinėles, kuomet juos 
užtiko anglų oficieriai.

Jie nenorėjo klausyti paliepi
mų kol nepašaukta būrys jūrei
vių, kurie nuvarė rumunus su 
pageflha štikų.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as sccond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., under the Act of March 3, 1879.

Taigi paskelbta, kad jei strei-1 
as tikrai įvyks, valdžia yra pri- ‘ 
(drengusi operuoti traukinius ' 

eivių ir jurininkų, 
i įsteigdama n v. t iš

miną, o jau pankui pa
traukimų vaigščiojiA |

Truc translation fiied with the post- master at Chicago, III. Sept. 27, 1919 
as rcipiired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos geležinkeliu 
darbininkai streikuoja

PITTSBURGH, Pa., nigs. 26.
' Plieno darbininkų streikas 

slenka ramilai ir ii 
sur laikosi tvirtai 
sitikima, kad butų kokių 
permainų iki panedėlio. 
las vis dar nenori 
prieš dabrininkus, 
kai gi ir neketina pasiduoti tru 
slui.

COPENHAGEN, rūgs. 26.
Skandinavijos unijos nutarė 

paskolinti Vokietijos darbinin
kams l(),(MM).0(K) kronu 4,000- 
000 kronų nuo Švedijos ir pi 
3,000,000 kronų nuo Danijos ir 
Bavarijos, kad nupirkus mais
tą Skandinavijos šalyse be dide

lio nuostolio delei ženiuino kur
so Vokietijos pinigų.

VVICHITA, Kas., rūgs. 26. — 
Pavargęs nuo trijų savaičių nuo
latinio laikymo prakalbų dide
liems minioms žmonių, prezi
dentas Wilsonas pradėjo sirgu
liuoti ir nusitarę daugiau nebe
laikyti prakalbų, bet tuojaus iš
važiuoja tiesiai į VVashingtoną. 
Prezidento padėjimas nėra pa
vojingas ir jis norėjo baigti sa
vo maršrutą, bet jo daktaras už
draudė tai daryti, kadangi pre
zidentas yra labai pavargęs nuo 
nuolatinio gyveninio traukmyj 
ir jau nuo keleto dienų skundėsi 
galvos skaudėjimu. Jis jau pa
sakė apie 40 prakalbų, kuriose 
žmonės sueidavo desėtkais tuk- 

f Oct. 6,1917 i Staučių, taip kad reikėjo pavar
toti visas jiegas balso, kad tiek 
žmonių galėtų užgirsti kalbą. 
Beto visą laiką prisiėjo gyventi 
traukinyje, apart lik trumpų su
stojimų, praleistų daugiausia va 
žinojimais po miestus žmonė
mis užpildytose gatvėse. Toks 
nuolatinis įtempimas jiegų per 
tris savaites, žinoma, negalėjo 
neatsiliepti ant sveikatos ir taip j 
jau senyvo prezidento.

TARYBOS SU VALDŽIA NE 
PAVYKO. ANGLIJOS GEIJ5ZIN | Valdži 
KELIŲ

pasiekė artimesnio susitarimo.
i (javė naujus pasiūlymus 

ir tuo pačiu laiku apsiėmė svars
tyti kokį nors nukrypimą algų 
vienodinimo projekte. Geležin
kelių darbininkų atstovai tai vi
sai <atmctč.

Kada šįvakar pakĮausta dar
bo ministerio Si r Robert Steven- 
son Horne ar durįs visiškai užsi
darė. latsinanjiniinui tarybų, jis 
atsakė:

“Darbininkų atsakymas ne
parodo niekur jokio išėjimo, ir 
kiek aš matau, durįs dėl mus 

pa s t J”, gos susitaikinti I yra uždarytos.“

7 *
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JUB1LEJINIS Kas girdėt Lietuvoj

AS
Dr. V. Kudirkos Draugijos Dešimts metų sukaktuvių

Nedėlioj, Spalio 5,1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2214 West 23-rd Place,

Pradžia 6:30 valandą v:.|;are.

Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes mes ti
kimės, kad kiekvienas lx.is užganėdintas, kadangi Dr. V. Kudir
kos dnJigija visados parengia puikų programą, taip ir šį kartų 
padarė.

PROGRAMAS BUS SEKAMAS:
1. Lietuva Tėvynė musų. Išpildys brolių šarpallų orkestrą.
2. Kalba.
3. Duetas..................... p-lių Eleonoros ir Sofijos Jasinskaičių
I. Solo smuiką. Vytautas Briedukas a komponuoja n t

Algirdui Briedukui

........ J. Sibelius ir A. Jarnefclt 
akompanuojant Al. Briedukui. 
.............................  V. Briedukas 
akomponuojant Al. Briedukui.

9. Duetas................................. Eleonora ir Sofija .lasinskaitės
10. Sudiev mazurka Kudirkos.........brolių palių orkestrą

Po programo šokiai tęsis iki vėlybos nakties. KOMITETAS.

6. Valse Triste . .
7. Solo.......... .
8. Solo — Daina

Teatras ir Balius
l.SS. I kp. pirmo kario siūlo veikalą Chicagoje Nepalaidoti Ku 

nai’ I veiksnią tragediją iš darbininką gyveninio. Kuris darbinin
kams žingeidi! bus matyli. Perstatyme dalyvaus gabiausi Chica
gos lošėjai. Atsibus nedėlioj, 5 dieną spalių (Ocl.), 1911) S. S. P. 
S. svetainėje 1126-28 \V. 18-lh st. Chicago. Durįs bus atdaras Ival. 
po pietų. Veikalas prasidės 5 vai. Vadovaus Režisierius (i. Sunku
lį as.

perstatymo bus šokiai iki vėlai nakties. Gros latvių or- 
Veikalą parašė E. Evdokimas. Vertė A. Rostovas.

Kviečia visus skąMlingai atsilankyti KOMITETAS.

Linksmus Vakaruškos
L. J. S. L. 1 kp. rengia vakaruškas

MILDOS SVETAINĖJE

Su b., Rugsėjo-Sept. 27 d., 1919
Pradžia 8 vai. vakare.

Bus puikus programas ir visokios žaismės. Kvie
čiame visus atsilankyti. — Rengėjai.

*

Lietuvių Stygų Orkestrą rengia 
DRAUGIŠKĄ VAKARĖLĮ.

Nedėlioję, Rugsėjo-September 28 dieną, 1919 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 

1822 Wahansia Aveftue.
Kas I imuziką ir dainas, nepraleiskit progos, visi ateikit.
Stygą Orkestrą deda visas pastangas suvienytomis spėkomis su 

LSS. K. .Mandolinų Orkestrą po drgo l’r. Juodžio vadovyste, kad 
davus publikai gražų programą. Programas susidės iš muzikos, 
dainų, deklamacijų ir kalbų.

Hrograrae dalyvaus šios ypatos:
1. Lietuvių Stygų Orkestrą.................... drgo Pr. Juodžio vedama
2. J. Margirio kalba, /

Solo daina ......................... ...................................
Monologas
Mandolina

3.

(Iš Lietuvos laikraščių).

UŽPALIAI.
(Rokiškio apskr.)

ŽemėTai gražus miesčiukas.
apicliinkės gan derlinga ir gerai 
įdirbta užtai ir ūkininkai pasi
turinčiai gyvena ir pačiame 
miestelyje yr daug murintų na
mų. Užpaliai gan nukentėjo 
prie bolševikų, nes komisarais 
čia buvo vietiniai liictuvjia'i 
(Galvydis buv. Voronežo gimn.) 
užtat ir žmonėms sunku buvo 
slėpt savo turtą nuo rekvizicijų. 
Nežiūrint, tai jog laike bolševi
kų viešpatavimo žmonės buvo 
prispausti, bet vis tiktai jų agi
tacijai nesidavė. Sakysim, ga
vėnios laiku ' Užpaliuose buvo 
sušauktas bolševiku, mitingas, į 
kurį atvyko iš Utenos bolševikų 
instruktorius Petrėnas ir vieti
nis Galvydis. Žmonių vietinių 
valstiečiu į mitingą atsilankė tik 
keletas, bet ir lie nenorėjo klau
syti jų, šaukdami: “Nereik jus 
ir bolševikų valdžios“. Dabar 
kariuomenei miestelį iš bolševi
kų jungo paliuosavus užpalie- 
čiai labai džiaugiasi. Užpaliuose 
ivvko rinkimai valsčiaus komi
teto. Visi džiaugėsi, kad dabar 
visi lygų balsą turi, ne taip kaip 

' prie bolševikų.

SEINAI.
Apleista dirva. Visi bėdavo- 

;.i, visi skundžiasi, kad musų 
apskrityje kibai siaučia ligos, 
kad žaliukai žmonės i kapus 
griūva, bet pasidarbuoti sveika
tos srityje lai ir nėra kam. Ar
šiausia, kad nėra galvos tam 
reikalui vesti. Dodel valdžia ne 
idkripia čion domės į kalbamą
jį rikalų tiesiog nesupranta
nti: tyli apskrities komitetas su 
savo seimais, negirdėti, kad ką

Sveikatos Departamentas. Kas 
čia kalkis Dievas žino. Viena 
gali būti aiškumą — tai, kad 
verkiant reik i a čion tinkamo 

. a p s k riti e s g y d y t o j o.
žmogaus, kuris šventai eitu 

pasiimtosios pareigos ir budėtų 
(■‘ei brangiausio žmonių turto 
sveikatos. Ktiogreiėliaiisia rei
kalinga taisyti kalbamoji spra
ga, nes žmonėse girdėti didelio 
ubnainavimo ir kartais nepasi- 
tenk irimo vyresnybėmis.

KAUNAS.
Kauno arklių gel^kelis prieš 

karį buvo kokios tai Belgų- 
bveicarų akcionierių kompani
jos savastis, Gvildžio mėn. vo
kiečiai ji išnuomavo Frenkeliui. 
------------—--------—-r-.....

PUIKUS ŠOKIAI
SU PROGRAMŲ

rengia
L. S. S. 4-tar KUOPA

v

Rugsėjo-Sept 28 d., 1919z 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.
Chicago, III.

Prasidės 6 vai. vakare.
šis vakviras teisingai sakant 

bus vienas iš puikiausių. To
dėl repumirškite atsilankyti 
netik vietiniai, bet ir iš kitų 
apieliukes miestukų. Visi lic- 

x tuviai ir lietums atsilankyki
te koskaitlingiausįa, o busite 
užganėdinti. Vakaras bus pui
kus. Muzikė po vadovyste d. 
Grušo.. Įžanga 35c ypatai.

RENGĖJAI.

Frenkelis išnuomavo visai nesti-1 
ai taręs nė su vyriausybe ne su ! 
Miesto Valdyba.

Dabar jisai mažai paisydamas 
reikalo renionauti Įtaisyti gelž- 
kelį žino kas mėnuo kelti mo
kesnį už važiavimą. Vagonėliai

do ratui”. Patsai kelias taipgi. 
Belo, retai šluojamas. Biletai 
rusų kalba ir tai nealatinkani 
kainai ištikrųjų imamai. Pa- 
vyzdin bilietėlyje parašyta “5 
k oi).“, o ima 30 kap. Taųgali 
duoti progos apgaudinėti nepri
tyrusius musų sodiečius. Tar
nautojai daugiausia lenkai, ty
čia kartais garsiai tyčiojasi iš 
musų kalbos.

Šlykštus nerangumas. Net 
trims dienoms praslinkus po ko 
rnendanto įsakymo Socialės Ap
saugos ir švietimo Ministerijos, Į 
Apygardos teisiną etc. rūmus ! 
vanikuoja juodasis vokiečių ere 
lis ir parašas: “Militar Vervvla- 
tung Litauen”. Pačiuose rū
muose stovi gipsinis rusų, valdo
vo biustas...

PATAIKAVIMAS ponijai.

jai baltais miltais ir bereika
lingam naudojimui pieno, svies 
to ir kitų šios rūšies dlaiktams, 
Miesto Taryba išleido brželio 6 
d. priverčiamą nutarimą drau
džiantį kepti iš bi kokių miltų 
bi kokius išdirbinius, kuriuose 
naudojami riebalai, pienas, 
sviestas, cukrus ir medus. Ten 
lyti n e k o r toli n e i duonai 
paskirta taksa I r. 10 k. svarui.

Nutarimas skaudžiai užgavo 
miesto konditerių Perkovskių, 
Gustaičių, Konnadų ir kitų ki
šenes. Jie mat neteko ką |ra- 
teikti vakarais pas juos bcsirefi- 
kantiems miesto dykaduoniams.

Nutarimas buvo labai naudin
gas, ypač biednuomenei tuo 
žvilgsniu, kad jų akių neerzino

skanumėlai poniškiems pilve
liams pagaminti, tuo tarpu kad 
biednuomenei juodos duonos su 
vargu galėjo užtekti.

Uždraudus kepti skanumė
lius,tuojaus rinkoae atpigo svies 
las, pienas, kiaušiniai ir 1.1. 
Konditeriai visu urmu puolė 
prie Miesto Valdybos, kad nu- 

j irilną panaikintų, bet čion nie
ko nepešė. Tuomet jie kreipėsi 
prie Tiekimo Ministerijos ir te
nai išklausė jų griaudžių balse
liu. Tiekimo Departamentas 
net nepasitaręs su Miesto Valdy
ba ir jai npranešęs išdavė mies
to “geradariams” šiokį leidimą:

‘Siuomi leidžiama į paduotus 
prašymus Kauno Miesto Kon
diteriams kepti ir parda\jineti 
pyragą laikina taksa pakol Mies 
lo Valdyba neišriš klausimo 
apie taksą: pyragą su mielėmis 
ne brangiau 3 a ūks. svaras, vot- 
ruškos su varške nebrangiau 8 
įtiks, sv., štruceiiai su aguono
mis ne brangiau 8 auks. sv.”

ŽALIŠARKIAI.
(Sakių apskr.).

S p e k u 1 i a c i j a. Čia /atsi
rado vienas ukinikas, kuris pra 
dėjo varyti spekuliaciją su Pil-

amato gerai išmoko gyvenda
mas prie vokiečių, (kiną gerai 
jam sekėsi. Sėmenimis padrą
sintas, ėmėsi jis dfar smalkiau 
to darbo. Taigi ir prie musų val
džias tęsė savo darbą. Ne vel
tui ir praminė jj “romeliu”. 
Bet vargšas jau ir musų valdžios 
buvo kelis kartus sugautas. No
rėdamas nušviesti dalyką, pa
imsiu bent vieną atsitikimą.

Važiuoja Lietuvon
- /

^Krutumuose Paveiksluose

18,000 Chicagiečių ir 500 Delegalų 
Amerikos Lietuvių Seimo Sykiu 

Su Lietuvos Laisvės Varpu

KRUTAMO PAVEISKLAI
Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Varpo išleistuvių 

milžiniškos parodos, kuriose dalyvavo suviršum 
18,000 žmonių,yra jau užbaigti ir

Bus Rodomi Chicagoje
PRIEŠ IŠSIUNTIMĄ LIETUVON 

Sekančiose vietose

WEST SIDE PANEDĖLYJE IR UTARNINKE, RŪGS. 29 IR 39 
Meldažio Svetainėje, 2242 West 23-rd Place.

BRIDGEPORTE SEREDOJ IR KETVERGE SPALIŲ 1 IR 2 D.
Mildos Svetainėje, Halstcd ir 32-ros gatvių.

T0WN OF LAKE, PĖTNYČIOJE, SPALIŲ-OCTOBER 3 D.
Naujame Peoples Teatre, ant 47-tos prie Ashland Avė.

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvieną dieną. Pirmas rodymas 
prasidės 7 vai. vakare. Antras 9 vai. vakare. Svetainė atsidarys 
6:30 valandą.

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisukimas. Chi
cagos ir visos Amerikos lietuvių pastangos ir darbai Įeina į pasau
lio istoriją. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pa
matysi didžiausj Amerikos lietuvių veikalą ir sykiu sušelpsi savo 
tėvynę. Ką pamatysi ir girdėsi neužmirši savo visą amžių. Bus 
tai nemirtina atmintis. Ateinančios gentkartės. gėrėsis musų 
darbais. Nepraleisk šios nepaprastos progos.

Vakarai bus pamarginti puikiu muzikališku programų.
Įžanga tik 50 centų vaikams 25c.

Pelnas eis sušelpimui Lietuvos tavo tėviškės, tavo giminių.

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuvaites 
Lietuvos Laisvės Varpo KOMITETAS.

Balius
Nedėlioję, Rugsėjo (September) 

28 dieną, 1919 m.

CARPENTERS 1IALL 
6414 So. Halsted St.

Pi|isidūs 8 vai. vakare.
Muzika Aleksandro Jazz Band.

Antroj birželio mėnesio pu
sėje, nakčia, netoli geležinke
lio, ant Višakio tilto, stovintie
ji Baltrušiuose liet. kar. pagavo 
jį vežant dešimtį centnerių kvie 
čių. Priėjus kareiviams artyn, 
važiuojęs pasiute po šimtą rub 
lių, kad paleistų. Kareiviai (ku 
rių buvo du) neva paenič po 
šimtinę; lačiaus nė nemanė pa
leist. Atidavus<kareiviams pi
nigus jis manė, kad jau galės 
sau važuoti, bet depasiseke.

Panašių atsitikimų buvo ir J 
daugiau: lai su kviečiais, tai su 
miltais, lai su jaučiais ir lt.

Z

Komunistų Partijos Latvių Skyriaus

Teatras ir Balius
— Įvyks —

Nedėlioję, Rugsėjo-September 28 dienų, 1919.

SOKOL CHARLES JONAS SVETAINĖJE
5510 W. 25-th Str.,

Pradžia 3 valandą po pietų. Įžanga 45c. y patai. 
I

-------------- ----------------------------- --------------

3-čias Linksmas Vakaras 
—Parengtas —

Brighton Park Lietuvių Atletiško ir Paš. Kliubo 
Subatoje, Rugsėjo-September 27 d., 1919

MELDAŽIO SVETAINĖJE 2Ž42-44 W. 23-rd PI.

7.
8.

I. Buragas
.1. Druskis

Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga 50 centą.
Sykiu už drapanas ir karės taksus

MUZIKA F. JERECKIO 
širdingai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Solo pianu .........     f. Visčiuliutė
E.vtrai !) I S.IL. Mandolinų Orkestro .......... pa vad. l’r. Juodžio

Po programo šokiai.. Kviečia KOMITETAS.

Mamos Nedasupta r Pašėlo Dantys4?
Pirmą Kartą Chicagoje Rengia Chicagos Lietuviu Vyry Choras

A

Pradžia 6:30 valandą vakare.
Gerbiama visuomenė. Kas mylit pasilinksminti ir daug juoko turėti, mel

džiame atsilankyti ant šio vakaro, nes šitos dvi komedijos yra labai juokin
gos, prie lo dar bus monologai ir dainos. Po programo šokiai trauksis iki 
vėlai nakties. Kviečia C. L. V. CHORAS.

M. Meldažio Svetainėje
2212 West 23-rd Place, Chicago.Nedėlioj, Rugsėjo 28, ’19

>
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(Tąsa nuo 7-to puslp.)

KALTINAMI 8 PIENI
NINKAI.

Vakar teisėjo Fitch’s teismo 
rūme buvo atvesti 8 pieno iš- 
dirbėjai — pienininkai; kaltina
nti pristatyme nešvaraus pieno. 
Bet prfeaikntųjų teisėjų negu
lima buvo surinkti. Klausinėjo 
350 vyrų ir iš jų tik keturis te- 
išrinko. Tas teisėjų rinkimas 
atidėtas ant toliau; taipgi ir t i 
bitą bus nagrinėjama kitu sy
kiu.

NELEIDŽIA APSIVESTI.
T. Netcher, 22 m. amžaius, 

sūnūs saMninko Boston’o krau
tuvės, turi nesmagumą. Jis' 
pamylėjo krutomų paveikslų1 
aktorę (i. Selby. Nuvažiavo į 
Californiją ir jau buvo ketinęs, 
apsivesti. Bet dažinojo apie tai 
jo motina ir labai užpj’ko. ► 
Kaip tai, s P<o; mano sunūs ves į 

aktorę? Niekuomet! Ir tuo
jau lelefonavo sūnui, kad urnai 
parvažiuotų namon nevedęs.

DASTATYMAS KALTAS.
Kuomet pabrango cukrus, 

tuomet valdžia paskyrė tam tik
rą komisiją, kad ištirtų kas kal( 
tas. Vakar B. J. Poole, tos ko
misijos pirmininkas paskelbė, Į 
k 4d išvažiojimas dastatymas 
pardavinėtojams yra netikęs. 
Užtat, sako, ir cukrus dabar y- 
ra brangesnis.

€ h i c a g o
w-

Subata, Rugsėjo 27 d., 1919

000 DARBININKU CHICAGOJE'i

išleidžia kasmet dauginus kaip 150,000,000 milionų dolerių misi- pirkimui rūbų, avalo ir skalbinių sau ir savo šeimynoms. O į kie
no rankas tie pinigai suplaukia? Ar-gi jūsų sunkiai uždirbto skatiko pelnas neturėtų pasilikti jūsų pačių kišeniuose.
Todėl pirkite viską sau, savo pačioms ir vaikams Narių Krautuvėse, kurias valdo 5,000 darbininkų.

MOTERŲ SIUTAI. Moterų siutai padaryti iš vilnonio milelio, iš trikotino arba velnro sekančių spal 
vų brunalinčs, melsvos, juodos ar maišytos. Naujausios mados, puikiausias' išbai

gimas. Ypatinga atidų atkreipėme j didesnius saizus. Kainos $25.00 iki $60.00

APSIAUSTAI. moterų apsiaustai naujausių madų. Trumpi taip vadinami sportiški apsiaustai, padaryti iš 
juodo aksomo su kailio apykakle irmnnkietais. Ilgi apsiaustai rimtesnių madų arba pa

skiausių madų su apykaklėmis tos pačios materijos, arba aksomo ir kailio. $15.00 iki $00.0-

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. III

FARMOS EXTRA BARGAIN 
EXTRA.

DRESĖS.Moterų vilnonės dresės padarytos iš seržo, trikotino arba džersės visų spalvų — gražiai ištaisy
tos, didelis pasirinkimas naujausių madų.

Paprastų dydžių ..M5.00 iki $15.00 
$18.00 iki $51.00

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo pu guldo.

CAPSICO COMPOUND rau
stis lengvai prašalina viršrai- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50e per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties, kai
na 50c.

parduotame lietu-

Akįs, Ausis, Nosis 
ir Gerklė

galima 1: »i- 
atvažiuoti.

aš išgydau be 
skausmo, 

vienu

Aš noriu paskelbti sa
vo 21 metų specialę 
metodą gydymo 

KREIVŲ AKIŲ 
kurias
pavojaus, 
chlorofoi mos 
atsilankymu, 
ne bandymas,

___ tas, paremtas mano 21 
metų pasekminga praktika ir 5<H) 
išgydymų, kurie yra gvarantuoti, 
kad bus ant visados.

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

P-nas Geo. Keblu, 605 So. Albany 
Avė., Chicago. t. rungęsis saK?. 
"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 

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

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

P-nas Stanley Stack, No. 2030 N. 
Oaklcy avė., mechanikas, turėjo 
kreivas akis per 22 metu. Jis buvo 
išgydytas vienu sykiu Dr. parterio 
metodomis.

P-nas John Kcczevvski, 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. 1653 Austin avė., 
Chicago, sako: “Dr. Carter išgydė 
mane nuo vaikio 15 melų atgal. Ala
no akįs yra dabar sveikos. Man bu
tų malonu pasikalbėti su bilė ypata 
apie mano stebėtiną gydymą.”

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į 
mano ofisą, kur aš 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 Fair
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 
ryto iki 5 po piet. Nedėliomis nuo 
10—12 dieną.

Si
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SVETERIAL Moteriški svetel iai su aug.Štom ir žemom ap> kaklėm, įvairių spalvų, vilnoniai ir pusvilno- 
niai. Kainos $6.25, 6.75 7.50, 8.00, 8.25, i’I.OO. 10.00 ir 15.00

Specialiai .sveteliai vyresnėms moterims be rankovių $3.35
Moteriškos vilnonės megstos kepurės tokių pat spalvųkaip ir sveteliai Kainos $1.00 ir $1.10
Moteriški šilkiniai šalikui melsvos (Kopenhagen) spalvos, rusvos (salmon) ir raudonos (rose) — Kainos 

$3.35 ir $4.75
Moteriškos apykaklės karbatkinės ir kitokios iš džordžėto arba organdijos, o taipgi setai apykaklių ir man

ketų Kaina 85c. 75c, $1.00, $1.25, 1.50, 1.75 $2.00
Moterirr.i unton-siutai rudeniniai ir žieminiai, bovelniniai $1.95 ir $2.15
Moteriški union-siutai rudeniniai ir žieminiai, kašineriniai i$2.90 ir 3.35
Moteriški vinoniai sijonai, didelis pasirinkimas materijų iry madų, dideli
Moteriškos bovelninės pančiakos — 25c, 30c, 40c, 55c ir 60c — šilkinės: 70c iki $2.75
Moteriški batukui dideliam pasirinkime nuo $3.25 iki $12.00

rubų visokiu rusiu matcU+do ir įvairiausių madų

kelinių — ir labai gerų ir tvirtų materijų vilnoniu įvairiu 
gerai pritaikytos kožno vyro stovylai

ŠILTI SKALBINIAI? iavome naujo pritekliaus šiltųskalbinių 
įrangos. Union siutai

PO $2,10, $2.25 IR $3.75
Marškiniai ir apat. kelinės po $1.35, ir $1.40
šiltos žekčs po 25e, 50c, ir 85c

SVETERIAL v> riški sveteriai pilkos spalvos, raudonais ir juosvai raudonos įvairių 
noniai ir bovelniniai.

KAINOS $295. 3.35, 6.85, 6 65, 7.50,10.85 IR 12 50
Vyriški brusloiai su rankovėmis, grynos vilnos.$7.55 Vyriškos
naktinės pajamos, flanelinės $2.75.

RŪBAI VYRAMS. Rūbai vyrams su dviem eilėm 
Gerai pasiūti. Mados paprastos 
KAINA $27.50 ir $37.50

Apart šilų rusių tinime didelį pasirinkimą kitokių
NUO $15 IKI $65.00

MARŠKINIAI? iršuliniai marškiniai pasiūti iš geros rūšies ir 
j įsi ir geros išvaizdos.

KAINA NUO $2.10 IKI $3.85
Plenėliniai marškiniai įvairių spalvų po $1.10, $2.95 3.75, $590 ir 6.25

kaip rudeninių taip

labai gražių drobių,

žieminių. Gero sorto

Įvairiausių madų. Ilgai

ir ne

nėšio*

gatunkų: grynos vilnos, pusvil-

i

Pirkite šį rudeni formas di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų ko 
Jonijoj, Amerikoje, kurioj yra 
per 150 lietuvių ūkininkų, kur 
šįmet vasara čia su virš 5(1 pir
ko formas lietuviai, kurie turi
me savas ūkiškas draugijas lais
vas ir k llalikiškas, turime baž
nyčią ir kunigą. Anglai Partne
riai matydami tokį didelį skait
lių lietuvių čionais pareinant gy
venti mufuojas laukan iš tos 
Lietuvių Kolonijos, palieka 
mums savo puiki: f įtaisytas li
kęs,
viams, kad ir už pigesnę kainą 
nes anglams nesinori lar|>c lie
tuvių gyventi kaipo jums kad 
nesinori tarpe svetimų gyventi. 
Broli lietuvi, kurie mylit savo 
kalbą ir tautą, jums geriausi 
progJ apsigyventi musų koloni 
joje kuri yra patogesni ir ge
riausi \Įcla dėl Lietuvių ant 
ūkių gyvenimo Amerikoje apie 
liuke puikaus turgauno miesto 
Scotlvillūs, Mieli. Kolonija ran
dasi pcie pat Micbigan Leikos 
vandenyno į kur 
va i s ir traukiniais 
Žeme derlingiausi
javų, daržovių, sodų ir pievų. 
Molis su juodžemių, upeliais ir 
ežerais (geri žvr.ravoti keliai, 
puikiomis farmomis išgyven
ta. Mes turime 80 farnių paė
mę iš anglų farmerių, kūne m u 
fuojasi laukan iš tos lietuvių ko 
lonijos, vienos yra mažos, kitos 
didesnės fanuos; vienos yra su i 
menkais budinkais, pigios, ki
los yra su puiki tįsiais įrengi
mais; su pelningais sodais. Tu
rime supirkę dabar iš rudens 
fanną gausit nuo kelių šimtų 
iki tūkstančio dol. piginus. Ru- 
denies gyvulius, sėklas ir ūkio 
mašinas antrų rankų gausi už 
pusę kainos. Naudokis proga. 
Atvažiuoki tuo jaus mds apve- 
žiosime su automobiliu tas far
mas veltui, iš kurių galėsi pasi
rinkti tinkamesnę farmą. Pri
mosime Liberty Bondsus už pil
ną kainą, kad dabar pirksite už 
likusia skola nereikės mokėti € V
procentų ir hiksų, kol p areisi 
gyven |‘ pavasary. (Garantuoja
me, kad viskas taip yra tei
singai, kaip mes rašome, jeigu 
netaipos rasite, kaip mes čia 
garsiname, mes jūsų gelžkelio 
lėšas apniokosime. Pilnai gali
te pasitikėti mumis, nes mes e-( 
šame tos kolonijos uždetojais 
ir jos apgyvendintojais lietu
viais ir mes drauge su savo lie 
tuviais ukininkalis gyvename po 
šiuo adresu:

,A. KIEDIS CO., 
Robinson Building,

Scottville, Mich.

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta i 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos Ženklelį. 

STRUPAS and CO.
92 Warwick St. Ncwark, N. J.

RŪBAI BERNIUKAMS.
Įsigijome daug naujų rūbų berniukams. Gražus vilnoniai ir pusvilnoniai rūbai 
įvairių fasonu ir gražiu sp: Ivu. Kainos $8,65, 8.75, 14.00, 15,75 ir 19.00 
Rūbai su dviem eilėm kelinių po $9.75, 18.00 ir 24.75 
Rūbai aksominiai nuo $5.25 iki 8.25.
Rūbai puikaus materiolo vedinamo blue serge rusvos spalvos, gerai priderinti 
ir labai tvirti. Kaina $8.50, 12.75 
Jūreiviški rūbai po $7.5$ ir 10.90.
Berniukų žieminiai overkolai padaryti iš šiltų ir tvirtų maleriolų, gražiu madų 
ir spalvų. Kainos: $5.85, 6.75, 
Sveteriai berniukams vilnoniai 
ir 4.15.
Berniukams
$2.35.
Berniukams 
kams labai

šilti skalbiniai —

čebatai labai tvirti 
tvirtos po po 40c.

10.75.''

11.75 ir aukščiau iki $22.50.

7.50, 8.25, 10.85 ir 11.65.
ir pusvilnoniai įvairių spalvų po $2.50, 2.85, 3.35

I

union-siutai rudeniai ir žieminiai nuo $1.15 Iki

gvarantuoli nuo $2.75 iki $5.25 Pančiakos beriliu

RŪBAI VAIKAMS.
Pliušiniai apsiaustuvai vaikams rudeniniai ir žieminiai spalvų: žalios, brunati 
nes, pilkos, gelsvos, melsvos ir juodos su kailio apsiuvalai po $7.50 iki $18.00 
Mergaitėms dresiukės melsvo serdžo klėtkuoto, gražiai ištaisytos po $4.00 iki 7.00 
Kūdikiam,s balti apsiaustukai serdžio ar vehiro nuo 3 metų — po $375. iki 6.00 
Vaikų rūbeliai mėgsti, kartu kepuraitės, sveteris ir kelnaitės koralinės ir baltos 
spalvos po $6.75.
Kūdikiams rūbeliai baltos spalvos su kraštais apsiūtais šviesių spalvų šilku. 
Kepuraitė, sveteris ir batukai. Kaina $1.89, 375 ir 4.50
Kūdikiams bovelniniai marškiniai, numeriai: 2 iki 6 po 26c.
Kūdikiams kašm eriniai marškinėliai numeriai 2 iki 6 po 
Vaikams pančiakailės po 25c 49c ir 81c.
Batukai mažiems vaikams iš minkštos ožio odos po 75c.
Union siutai mergaitėms rudeniai ir žieminiai nuo 1.25 
Marškiniai ir kelnaitės mergaitėms, šilti po 55c 
Batukai mergaitėms — didelis pasirinkimas nuo $2.75

09c

iki

iki

1.50, 2.00iraugščiau.
1.55

.). aa.

Prašome visų Chicagos lietuvių ateiti ir apžiūrėti musų naujų rudeninių 
vių tikslas yra duoti gerą tavo ra už pigią kainą ir mandagiai kiekvienam patarnauti.

sandėlių. Viskas gero sorto ir pigiau negu kur

Pirklybinis siuntimas visoj Amerikoj

kitur. Musų krautu-

5,000 šėrininkų 
$500,000 kapitalo

Pirklybine Korporacija Palatine
1112—1114 MILWAUKEE AVĖ. 1701—1703 W. 47-ta GATVĖ

Pirklybinis siuntimas visoj Amerikoj.

4,000 studentų
2 Didelės Krautuvės

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyrus gydytojo*. chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausius 
metodas X-Ray ir kitokiuo elektros prie
taisus.

Ofisas tr Laboratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare.

%

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

8001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

| Saugokite Savo Akiai1
Dr. A. B. Bliimentlial

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

J
■

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
UBUttfiSK AM# .W;hMSSBBKMI

f

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs 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 prekines.

Gydymas visu akių, ausų no
sies Ir cicrkles ilgu. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki

18 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
riu galite visai nepasvc'kti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ip 
Plaučių.
AŠ atitaisau
Aš prilenkti

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rami 2066
W. M. LAWH0N, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
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Subata, Rugsėjo 27 d., 1919

Kazimieras GugisĮ
F«da visokius reikalus, kaiftkrimtnaliikuose 

taip ir cMltikuose trumuose. Daro 
visokius dokumentus tr popieras.

Namų Ofisas s
sns s. itiktMi n

Ant tr*<Hų lubų
Tai. Dr./ar 1314

Miesto Ofisas:
3 27 lt Dcarbom lt. 

ni!-1Sbnlly aide.
T»l. Central 4411

Norint parduoti Liberty Bondsus 
už aukštą kainą, kreipkitės į

European American 
Bureau

A. PETRATTS & CO., Managers 

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CRICAGO, ILL.

Taiposgi siunčia pinigus ir 
parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

DR. A. MONTVID
CH1CAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wesl 6126

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicngon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa- 
ąyycnimo vietoj 3125 \V. 38 
St.. arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kum
po Lcavitt ir 22ros gatvių.
.Valandos nuo 4 iki 7 valan

dos vakare.

h. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

>1

NAUJIENOS^ Clįlc I1L
aus ■ .j.1!*

Lietuvii) Rateliuose. lauti ir kovoti 
klesos teises. O komunistai — 
ne. Jie tik urnai, k įiitalizmą 
aukšliu kojoms versti ir darbi
ninkų diklarura stosis ! No vic- 

d. P. Grigaičio prakalba. inas darbininkas lieka suklai- 
Lietuvių Socialistų Apšvietus din tas; mano, 

Kliubas ne juokais sukruto d .i’-, trukdo revoliuciją, 
buolies. C 
pastangomis įvyksta lekcijos, 
referatai, prakalbos, visuose da 
lyse miesto.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

už darbininkų .menesiui atgal. Tas yra f rakei-
. Kas nophitaria bolševi

kams ar jų taktikai, to nepri-’
— žemaitė.

jinis.

imi.

lieka 
kad socialistai

Per tai ko- 
Soc. Apšvietus Kliubo niunistai neg Hį nieko nuveikti.

Taiip-p^tj, kaip ir Busi joj bol
ševikai, geležiniu ratu apsupti,

Tas Kliubas labai visų slegiami spaudžiami, ne
daug prisideda prie apšvietimo gali geros tvarkos įvesti. Taip- 

i pat ir čia per tuos “buržujus“, 
“sociališdavikus’’, trukdomi ko
munistei, negali kapitalizmo 

kai parodo skirtumus tarpe su j nuversti, darbininkų diktatūrą 
Įsiskaldžiusių soči Vislų. Ačiū Hvcsti!...
jKliubo pasalngomis, tokią pra- 
Į kalbą girdėjome 25 rugsėjo. 
Černauskio svetainėje.

Tokia prakalba ir aiškini
mai, gali apšviesti, kad ir ne
norintį suprasti žmogų; kurs

1 /msesniųjų darbininkų. Nesi 
gaili savo spėkų nė darbo. O d. 

.Grigaitis, suprantamai ir arš-

pasiklausyti, o išgirdęs laktais 
nurodomus atsilikimus; supran
ta kame teisybė ir toks jau ne
siduos apsukti sau gaivos, karš
tuoliams — kalbėtojams, kurie 
vien tik šaukti: “revoliucijos!’* 
“darbininkų diktatūros!’* o at
meta dabartinius darbininkų 
gyvenimo pagerinimus... At
meta visokią kovą darbininkų 
su valdžia, už kokias nors re- 
forrmis — pagerinimus. šau
ki vienu užsimojimu kapita- 
lizmą nuversti, o to negalint 
greitai įvykinti, verčiau skurde 
skursti.

Socialistai nori darbininkus 
prie pagerinimo būvio laipsniš- 

i ka vesti. Visur ir visuomet. Į
i kur tik proga pasitaiko, reika-

Buvo rinitų klausimų: apie 
Internacionalus; kurs iš jų ge
resnis? Kalbėtojas rimtai išaiš
kino, jog pirmasis Internacio
nalas susidėjo iš visų šalių, vi
štikių pakraipų p \'t’ijos prisi
dėjo prie pirmojo Internaciona
lo. Visi t ik j ieškojo budo vi
suomenės surėdymui pagerinti.

Įsteigė antrą Internacionalą. 
Viso pasaulio įvairios darbinin
kų organizacijos prisidijo prie 
jo, kurs ir šiandien tebegyvuo
ja. Jau buvo keli suvažiavimai 
socialistų iš visų šalių; tvarkė ir 
stiprino savo Internacionalą. 
Per karę buvo sutrukdytas dar
bas, bet kaip tik bus įvykinta 
taika, nebekliudys kelionių į 
svetimas šjlis; socialistai včl 
sušauks suvažiavimą, visų šalių 
darbininkų, tuomet perorgani
zuos savo Internacionalą; per
žiūrės, pertaisys.

Trečias Internacionalas 
t ’ip garbina komunistąjf sutvė
rė bolševikai Maskvoje, keli

A. a. Domininkas J 
Bagočius.

Madų Paroda Gyvi 
modeliai Utarnin- 
ke 10:30 vai. ryto 

2 vai, po pieųt.
10 ženklelių dykai 
Panedelyje Alsi 

nešk gavo knygą.

KUINBROCIV HALSTED. 20™ ST S J 
Ji B. CANALPOPT AVĖ k/. CANALPORT AVĖ I

Metinis Piuties 
Išpardavimas

Didėji Rudeninė Pigumų iškilmė su jos šimtais piniginių sutaupymų pra
gumų, su jos puikiomis sankrovos dekoracijomis ir nematytais pa/ody- 
niais languose.

Pigumai, kuriuos mes parodome šilaine moliniame pinties išpardavime leis 
mums padaryti didelį biznį, o jums turėti pinti turtingą vertėmis.
Sezoninės prekės šitame išpardavime turėtų būti jums taip pageidaujamos 
kaip auksiniai kviečiai ir kukurūzai ūkininkui. Valyk šieną kol yra giedra 
— pirk dabar.

ŠVARKAI IR 
PLOSČIAI
RUDENIUI

CIA yra tokios vertės
metus nepamatysi. Šitie rudeni

niai ir žieminiai švarkai ir ploščiai yra 
padirbti iš geriausių tikrų vilnų gelum
bių, geriausių rankų darbų. Jums čia 
atliks nuo $10 iki $15, nes mes turime 
savo dirbtuvę irtuomi atmušame tarpi
ninko pelną. Jus nenupirksite tokių 
madinių vėliausio darbo drabužių kaip 
šitie kur nors kitur tokiomis žemomis 
kainomis, 
tiks, arba 
sime. jums pinigus. Pasižiū
rėkite šitų didelių verčių.

Mes užtikriname, kad pa- 
mielai sugrąžin- d»$40

Kitos po $22.50, $25 $30, $35, $50.
Mes esame vakarinės dalies sėdyba H art 
f nerio ir Marx ’o ir Alfredo Dcckero bei (’ohno 
(l)raugyslinės Rūšies) Drabužiams. Kokybė ir 
pasiuvimas šitų drabužių yra taip gerai žinomi, 
kad mes nereikalaujame patarimo duoti.
mir.škite pamatyti

$35.00 iki $60.00

Naujausios Rudeninės Skrybėlės.
Vėliausi rudeniniai modeliai ir naujausios ru 
•leninės spalvos. Padirbtos gerai žinomų Išdir 
bėjų tokių kaip Bersalino ir John B. Stctson. 
Jus galėsite didžiuoties dėvėdami šitas skry-

$3 IK[$10

Panedelyje Bargenai
Nebaltintas Muslinas, 

storosios rųšies; viso 
jardų plotis; jard. 7’Ac 

Baltintas Muslinas, pil- 
nojardo plotis, geros 
minkštai apibaigtos rų 
šios, tik sinti, jprd. 19c 

Baltinta shaker flenelė, 
27 colių pločio, tan 
kųs abiem pusėm gau

rai, jardui.....  19c
Stalui cirata, 1*4 jardo 

pločio, tik baltyi, jar
dui ................... 29c

(2 jardai daugiausia)

11c 
apie 

veltinės ši i u

Hnrietn Branil <Eku>u

Vėliausios marškinių mados.
Visokiais naujausiais dryžiais ir petrinoinis. 
Dirbti Manhattano Marškinių koibp. ir kitų 
gerai žinomų gerų marškinių dirbėjų. Ateik 
pamatyti šitas naujas madas.

'■ $3IKI $6

Šitos čeverykinčs vertės patiks Jums.
Pirkite čeverykus dabar, kol kainos nepakilo. 
Mes nupirkome dideli .sandėlį kuomet kainos bu
vo žemos. Dabar jus galite pirkti čia už ma
žiau negu jums reikėtų mokėti kur kitur. Visos 
naujos

Dabar jus galite pirkti

pirštų ir kurpalio išvaizdos.
$5 IKI $12

Jums reikės naujų baltinių.
Oi ui atvėsus jus turėsite būti prisirengusiais., Co- 
opero baltiniai yra šilti ir smagus. Mes tik ka 
gavome nauja .siuntini ir patariame jpunis ateiti ir 
pasiskirti kelias eiles dabar. Kainos yra žemos— 
jos gal pakils su sekamu siutiniu.

$3 IKI $6

įirsch^Ceisfbmpanyiome of\Jood\-/lothes
512 MILWAUKE EAVE.831 SO. HALSTED STR.

Gimęs bal. 24, 1883 m. 
Mirė rūgs. 24, 1919 m.

Daktaras Domininkas .1. Ba- 
gočius gimė Pažvelsy, Andrcja- 
vo par., Kauno rėdyboj. Moks
lus ėjo Astrachane ir Saratove, 
Rusijoj. Pastaramjam mieste 
buvo auklėtiniu TiraspoliaUs 

R. K. Dvasiškos Seminarijos. Į 
Ameriką atvažiavo 1907 m. 
Pirmi/ausia apsigyveno pas bro
lį, Pittsburge, vedinus užsiėmė 
vcrtelgyste, Eatson, Pa. ir Fitch 
buge, Mass. Įstojo V'alparaiso 
Universitetan 1911 m., o dakta
ro (medicinos) mokslą baigė 
Ghic/igo College of Medicine 
and Šurgery 1917. Išlaikęs val
stybės kvotimus apsigyveno Ro- 
selande, Chicago^ priemiėstyj, 
kur ir mirė. Mirtis buvo urna 
ir visai netikėta: Rugsėjo 17 

pakilęs eit pas ligonį buvo su
paralyžiuotas ir nebeatgavus 
kalbos nę sąnarių valdymo mi
rė palikdamas dideliame nu
liūdime. savo moterį — Marę 
Salkiutę-Bagočienę, kurią buvo

Fortūnatą, jvdvokatą.
Laidotuvės bus iš namų, 10731 

So. Michigan Avc, Roseland, Su 
baloj, rugsėjo 27 kaip 2 valan
dą po pietų. Palaidotas bus Lie 
tuvių Tautiškose kapinėse, Wil- 
low Springs.

Draugai ir pažįtsami nuošir
džiai kviečiaime suteikti jam pa
skutinį patarnavimą.

Maria S. Bagočienė.
F. J. Bagočius.

Puitinis Švarkų Išpardavimas
ševiotinio velour švarkai.

šilkinio pliušo švarkai.
tiražus švarkui gero šilkinio pliušo, didele Kit 

Concy vilugo apikakle; guzikai arti ir augštai 
prie kaklo, diržuoti ir su kišeniais; dydžiai 
visokių naujų rudeninių šešėlių, JJg QQ

Gražus modeliai švarkų ševiotinio velouro su 
gražiais dideliais vilaguis. Apikaklė iš Kit.Co
ncy,; diržuotasis modelis dydžiai C’JCI VC 
moterims ir mergaitėms I w ■ w

Vilnonio Velour švarkai.
žavėjanli modeliai moterims ir mergaitėms ge

ro vilnonio Velour didelėmis apykaklėmis, di
ržuoti, dideli naujos rūšies guzikai ir kišenini; 
visokių naujų rudeninių šešėlių, CGC-An 
dydžiai moterims ir mergaitėms. UU

RŪBŲ IR ČEVERYKŲ 
KAINOS.

Tame pačiame klausinėjimo, 
teisėjo Alschulcr rūme, buvo 
klausinėjamas M. Meyerhoff, 
savininkas krautuvės 570 Root 
St., skerdyklų distrikte. “Liepos 
mėnesyj pirkau krautuvei če-j 
verykus po $3.90 už porą; par
davinėjau juos po $5. Dabar 
už tuos p tčius čeverykus mo
ku po $6.10, o parduodu po $8. 
Kovo mėnesyj kur mokėjau už 
čeverykus $5.25, dabar reika
lauja $8.50. Aš atsisakiau par
davinėti juos. Darbiniai čeve- 
rykai pabrango nuo s- iisio mė
nesio 33 nuošimčiais. Blųc ser
gu siutai, kur (būdavo po $19, 
dabar moku $36. Tegud smun- j 
ka mano biznis žemyn; bet ti
kėkit, kad rūbų kainos pasiekė

Pintinis Rakandų Išpardavimas 
t

Puikus pasirinkimas rakandų ir krosnių nebrangiomis kainomis. Tapigi 
lengvos išmokestįs.

po .. <588.

kombinaci- 
ir gazui

Pussaiinė kombinaci 
ja. — Anglims ir ga- 
zni krosnis: kepamo 

ji krosnis galima per
mainyti anglinę ant 
gazinės j sekundą lai 
ko; jokių dalių nerei
kia išimti.

Pussalinis 
degtuvasj didelis ug
niai puodas; dvigu
bos grotos; pilnai ni
keliu aptaisytas po 
....................... $55.00
Lengvomis išmokesti- 
mis.

Oak Hcater — didelis 
ugniai puodas — ni
keliu aptaisytas; •— 
degs kokis nebūk ku- 
ralas; po .... $14.85

Didelč šeimyninė kro 
snis; •— 6 skylėmis; 
visas švelnios lietos 
geležies; didelė keptu 
vė; specialiai 
išpardavime po $15. 
šildomasis narvas $10 
viršaus.
Lngvomis ■ išmokėsii- 
mis.

Pussalinė 
ja anglims 
krosnis; nikeliuota a- 
paČia; palivotas kati
las po ............ $110.

. Lengvomis išmokesti- 
mis.

apatinis

dvigu-

nos ar turkiškai rau
donos; viena .... 5c 

Slyvos — Panedelyj tik 
didelės Californip sly
vos; valdžios sandelis; 
svarui ..........

Moterims .šliurės 
namus
rėš; pilkos ar juodos; 
tikrais briedžio pa
dais; visokių dydžių 

Porai .............. $1.00
Amber skųlbianuisis
muilas; brusas pane- 

tik . 53/4 c
(5 brusai daugiausia) 

Ceresota miltai aštunta 
dialis bačkos maišė

je ..................... $1.63
Stein Hali ir komp. ge

riausias smotinis krak 
molas; 3 svarų pake- 
lis ......   21c

Gražus Jonathian valgo
mieji obuoliai; ranki
nis gurbelis po . . 59c 

Vyrams fleneliniai marš 
kiniai tamsus ir švie
sus arba pilkos spal
vos su dviem kiše
ninis ......... $1.15

Skalbiamoji lenta; šei
myninis didumas; tvir 
tai padaryta po ..29c

Moterims fleneliniai si
jonai; šviesiai raudoni 
mėlyni, baltai pilki; il
gasis didumas. Kiek
vienas po .?.... 44c 

Lovoms užklodcs. 60 
per 80c, pilnas lovos 
dydis; tankus fleneli
niai gaurai — pilkos, 
baltos tar rusvos; gra
žiai spalvuotais kraš
tais; viena .... $1.00 

Kudykių vygei užklodės 
— 29 per 37^ colio 
baltos mėlynais ar 
šviesiai raudonais kra
štais, viena .... 25c 

Bebrinės skraistės; pil
nas dydis, išverčiamos 
bebrinės sklaistės — 
gražiais kraštais ar 
tankiais kutais, juodos 
rusvos, ar pilkos $2.19

Sveteriniai švarkai — 
moterims ir mergelėm 
vilnoniai sveteriniai 
švarkai, plynai megz
ti, skraistės spalva 
Po................... $2,97

Marškiniams audimai— 
geriausios rųšies ame
rikiniai audiniai, jar
das .............. 12>/2c

A
K '..

*.?'i

< * A
Gerklės kliutįs

KALĖJIMAM VISAM AMŽIUI.
P-nia Gminai Simpon, 25 d. 

kovo mėn. šių metų, nušovė sa
vo vyrą teisėjo Brothers teismo 
rume. Vakar prisiekusieji tei- j 
sėjai tyrinėjo jos bylą. Ir teis
inas pripažino, kad ji buvusi 
.sumišusi, kuomet šovė į savo

Teismas nusprendė pasė
ją visam amžiui kalėji-

Mikalojus Povilonis
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo

dinti 
man.

ŽYDŲ FONDAS.
Vakar teisėjas B. David kal

bėdamas žydų susirinkime pa- 
į sakė; kad 80 luiošiničių čia gy-

žydai savo tautai, karės nu
kentėjusioms jau suaukavo $35- 
000,000. Jo kalbos klausės 
skaitlinga minia žydų; lai bu 
v o ipvaikščiojimas jų naujų 
melų šventes.

(Seka ant 6 pusi.).

į Mikalojus Povilonis mirė 24 
m d. rugsėjo 7. vai. vakare 
j 53 metų amžiaus, šioj šalyj 
M pragyveno 27 metus. Paėjo iš 
i Senamiesčio parapijos, llok- 
I sunio kaimo, Lietuvoj paliko
■ brolį ir dvi seserį; čia Ameri-
■ koj paliko moterį Agniešką, 
į sūnų Kazimiera jr dvi dūkie
ji vis Brimislavų ir I-austą.

i Laidotuves atsibus subalo- 
? je, 27 rugsėo, apie 12 vai. dic- 
i na Į Lietuviškas Tautiškas k.i 
? pinus. Genlįs ir draugai, išrci 
n kšdami sągčduiiiuumo jaus- 
h iną našlaičiams teiksitės daly
ti viiuti vėlionio laidotuvėse.

Agnieška 1’ovilonieuO

i užsikrėtimo gerk- 
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir las 

‘ padaro gerklės 
> kliūtį. Nosis yra 

labai svarių u orga
nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį, Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie Slzte gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebiMną. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F.0. Carter

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042
Cicero offlce

W. 14th 8t.
Vai. 1-4 p. m. Ned. pagal sul

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66lh Si.

Phone Prospe.ct 8585
iSŽRH^.iii'ggi' n''1 'i iTii &

į Akių, Aukų, Nosies ir Gerklės
į 120 So. State St. 2 lubos. Antros

F durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos, 
įj Valandos: nuo 9 iki G. Seplinla- 
S dieniais nuo 10 iki 12.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai Ir ^verkautai, vgHau. 
stos stailės Ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 Iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padarui 
siuiai ir overkutai $15.00 iki $28.00,

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščimt 
Vaikų Siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią Žirnių nepakilo kainos.
Mes trM dkame taipgi nitus «ande> 

0 nežemini v;ntMn ^iutn ir ovtr- 
kutų ig.ftO ir ankŠČbm. *

• 'Ir*";*, tuxedo, frock shiu.i
•’ U *19.on ir ankščiau.

kn-o vakaras iki 'J vai. vak. 
Ve.hMpunI' :ki 6 vnl. vak. 'šnbeito .»•% Hinert iki 10

GORDOK.
M15 So. HaJoOd S(, Chlctoo. flt 

Utelftc 19Qt
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$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fų 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 tai|>gi turime ke 
lėtą augštos k lesus 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMe NAMAl-žEMfi

JI I GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI* 
APŽIURSI!, ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba i:«š\kite tuoju is 
prisiunčiami: u>. dyka. 
WFSTFRN FORNITURE STOHAGb 
2810 W. Harrison SI. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė 

lioniio nuo IU ik<

Vynuoges, Vyntio es!
Vynuogės valgymui, vaisių košt 

lei ir kitoms naminėms vartont'ris 
Cu’ifornijos, Ness* Ynrko, Micbign 
no kas ki»K.omis ap^limis nori gui 
belinis. krulH’Irmis 
Main 2835. Klausk

ar vognnais. Tel 
Dan Coyne’o.

Coyne Bros
( hieago. III

Plunksnoj
.l j«mu žąsų 79c. svaras. 
Pusiau su pūkais i 1.39 svhj-hs

<tj:i

DR
Konlr» »• * č»<r>V

A J KARA1.H S
K' ”

ty v’

• MM ►

V HERMANAS
IJETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė 

Chicago, III.
Tel. Kedzie 971

Telefonuokile po 6 v. vak.

Dr. J. SHANKS 
čjdylcjas ir Chininas 
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

ftįr cu:sa>: 
' 8’9 Nurik 
Bobey Street 
-8 iki Iv a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madisor St. 

11 rj tų iki 7 vai. vak.

fi'StiPzj Pajieškau giminių pųs- 
v brolių Antano ir Darni —
wlli ninko Stanevičių ir

Pranciškaus, Rapolo ir 25 
Stanislavo Rimkunų, 

v' Skirsnemunės mieste- Į 
i5, Ho; Simano Marijonos, 

Onos Andriukaičių, Palčsio kaimo, 
Skirsnemunės parap.; Jono, Onos, 
Zuzanos Slrelickių. kaimynų Skers- 
ncinunčs par. visi Kauno gub. Nese
nai sugrįžau iš Francijos, L... 
mėnesių išbuvau 
Suv. 
daug

Clcero — Jaunų So' ialKtų Lygos <‘,v’b 
rvi giamos prakalbos ivyKs ri'gsc|(»

Cicero. — Lietuvai Gelbėti Diau 
jijos 6 skyrius l.iikys mėnesiu) •» 
sirinkimų 27 d. rugsėjo, p. Neito 
s'clainėjė. Visi nariai iv priliirian- 
lie i malonėkit atsilankyti. Valdyba

LMPS. 29 kp. rengi-imo veikalo 
Vagis repeticija »vvk.» nedėlioję 28 
rugsėjo viešo kiygyno svetaimjc* 
1822 \Yabansi i avė. Aidrie esate ap
temę dalyvauti lošime, meldžiame 
atsilankyti - Ritimo Komitetas

!0 diena. 8 valanti t vakare Liberty . 
s\ < t. 52 avė. ir ?.J •>!. Tėina Kodėl
talkininkui ištraukia kariuomenę iš 
Rusijos. Kas lik gyvas i prakalbus.

— \omite(aJ.

Katine, Wig - LGD lt skyriaus 
i •. ki-»pes Ims 28 rugsėjo. \Vinleis 
i Lili |.rie 6-tos gatvė.-. Pradžia 2--.d 
valandų po pietų hižangu dykai. 
Kalius Dr. M. St; k..h; bus gružus 
otomanas. Visus kviečia ulsil.i ■- 
<VI;. — Komitetas.

f'r'ghton Purk. Draugyste Adomo 
ir Javos laikys savu mėnesinį su‘i- 
ri.’kimų nedėlioj. 28 rugsėjo 
po pietų MeKinlcy P.ūke 
svetainėje) Dt I svarbių reikalo visi 
nariai prašomi ateiti —• Th0,< Zurau 
akas.

MOTERŲ

kur,16 
i muzikantu prie 

Valstijų kariuomenės ir galiu 
kų jums papasakoti apie Lie- 
Atsišaukit laišku ar per tele-

Anton Stanevicze,
Muzikantas,

Bariton and Slid Trombon, 
G55 \V. 18-Ui St. Tel. Cam.l 3892

Chicago, III.

\VH LIAM KRAl’SAPrašau
kuris gyveno 3240 So. l-merald aVe., 
Chicago, 111. ir kurisai šių vashrų 
išvažiavo i So. Dnkotų, atsiliepkite 
luojaus.

ir kurisai šių vashrų

, Yra labai svarbus reikalas.
— Marė Jurgelionis,

824 So. Halsted si., Chicago, UI.

Pajie'kau pusbrolių Antano ir 
Juozo Petkaucku. Kauno gub., šiau- 

i lių pav.. Žagarės .miestelio, Antanas 
! pirmiau gyveno Chicagoj Juozas, S. 

Field Bostone. Jie | utis ir kas kitas mel
džiu pranešH adresu:

Domininkas Pukinskas,
1316 E. Madison st.. Butte, M uit.

I’rnnešimaH JI.SL. 1 kp. lavinimo 
si susirinkimas įvyks 28 dienų rugt ė 
jo 10 vai. ryto. Aušros svet. 3001 
So. Hiil. ted st. Tema Ims iš istorijos 
sg; ializmo. Prelegentas d. J. Bara-j 
"r.s. Draugai malonėkite atsilanky
ti. — Komitetas.

TOM MITY
Kuris pajieškojai ’nvo brolio Jo- 

, no Mlca’is, paduok jam savo teisin 
i gų adresų. Jis rašė tau kelis laiš- 
! bos ir visi jam buvo .sugrąžinti. Ra
šyk jam šituo adresu: Jonas Micius, 

' 1422 S. Union avė. Chicago, III.
East Chicago. Ind. -- L. A. U. 

K i,d)o susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 28, 2 vai. po pietų K. Grikšo 
sx\ tainejv 150 and Northcote 
Draugiu meldžiami atsilankyti 
turim daug svarbių reikalų. 

Rašt. Frank Svenckia.

avė.
nes

I SS. I kuopos veikalo Nepalaido- 
<• kanai repeticija įvyks nedėlioję, 
28 d. rugsėjo, kaip 11 valandų ryto 
J. Nervaišo svet. 3338 So. Auburn 
av *. Visi, ku-it* losiate malonėkit 

jbuli pažymėtu laiku. — Komitetas
( hieages Lietuvių Vyrų Choras 

c n >ia puiku vakarų nedėlioj, rugsė 
jo 2 . Meldažio svetainėje. Bus sulo- 

Mamos nedasup- 
visus

Meldažio
i l.'omediji 

!;• ir Pašėlę dantis. Kviečia 
atiiiankyti — CLV. Choras.

j IJSL. 1 kp. rengia vakarų subatoj 
rm'sėjo 27, Mililos svetainėj?. Prail 
Ji.-: 8 vai. vakare. Kviečia visus atsi 
lankyti. ■— Komi.e'as.

( Cicero. — Lietuvos Seserų Taut. 
1 D’-stė nedėlioj. rugsėjo 28 <1., 7 v. 
j v;.k. J. Juknia.ųs svet. 4837 \V. 14 th 

•■t. rengia prelekctją. Skaitys Dr. A.
• Montvidas temoje, Kaip prižiūrėti 
j kūdikius iki 5 metų. Kviečia \isus 
! — Komitetas.

I Lietuvių S*ygų Orkestras rengia 
Į draugiškų vakaru su programa ne
dėliok rugsėjo 28 d., Liuosybės sve
tainėje, 1822 \Vabansia avė. Pradžia 
kaip 6:30 vai. vakaro, (šis vakaras 
rengiamas vietoj neįvykusio rūgs. 3 
d. išvažiavimo Į

DR. O. VAITUSH, O. D. !
Lietuvis akių 

specialistas.
Ar esi nervuo

tas, skauda gal
vą, galva sukr-

• va/iuoj;:n* pa
vekariu ra* lės

krūvon 
krei-

akįs arba, 
keblumai

vis paeina 
silpnų akių.

skaitant, 
vos 
kiti

nuo
pervfdu, Egzumi-Ne.aukit kol nėra 

nauju akis ir teisingai prirenka ūki
nius. Ypatingų domų atkreipiame į 
saikus, einančius mokyklon. X ahm 
dos nuo 12 iki 8 vakare, nedėlioims 
nuo 9 iki 1 po pietų.

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

Tclej,bone Yards 5032
a

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Seeley 420

Tek Yards 3654. AKUŠERKA

Mfs.A.Michn
Baigusi 
legiją; ilgai p 
vusi Pennsy I
hospitalčse ir 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodų vi 
se ligose moterims 
merginoms.
3113 So. Hakited Slr.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. '

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

MERGINŲ 
LENGVAM 
DIRBTUVĖS 
DARBUI.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS

J. Sarbutis parduoda bučernę ir 
grosernę; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy
vento! kolonijoj.

732 \V. 19 SI.

DIDŽIAUSIAS bmgma,, Chicug» 
je , pars i '.oda 2 krūvoj ii. x 
130 pėdų p'«į.al pat 72 ir Archer A\ 

'ant puikaus kalno su 15 žaliuojan 
I čių aržuolų. Atsišaukite pas savi 
ninku.

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

AMERICAN COLORTYPE 
1151 Roscoe St.

CO

PARDUODA.
Savininkas išvažluoi.i į vakarus 

ir nori parduoti grosernę ir bučer- 
rę su namu už. $06(10; pusę reikia 
įmokėti. Kreiptis pm 6601 So. iler- 
niituGe avė.

JAUNOS MOTERIS.
Prie lengvo darbo dirbtuvėje $15 

į savaitę pradžiai;
rimo. I 
t us.

Parsiduoda hučrrnė ir grosernė 
Bridgeporto apielinkėj, apgyvento! 
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefonų: Drovcr 7305

nereikia paty-
Pastovus darbas per visus me

OLSON Pl’G CO.
1508 W. Monroe St. Chicago

Parsiduoda Kriaučių šana su vi
sais įtaisymais. Biznis išdirbtas per 
šešis metus parsiduoda pigiai, prie 
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišauki! 832 — 33 rd St.. Chicago.

Pajieškau šeimininkes prie ma- 
'os šeimynos gali alsišaukti našlė 
i-r mergina, arba vedusi >< i i, gali 
tureli savo maža šeimyna, Imi atei 
ti pas mane gyventi. Atsišaukit 
šiuo adresu: 229b Milvvaukee avė.

REIKALAUJA merginų prie dar
iu dirbtuvėje. Gera mokestis, 
ė dienos subatoj. Atsišaukti, 

\V. 18th St.

pu-
900

Parduodama foto^rafyslcs įtaisy
mas geriausioj'1 vieloje lietuviui ir 
lenkui, ('-era viela, g'.'us hiz-iis. 
Rašykit šituo adresu: No. 7, 1739 
Sc. Halsted St.

Pajieškau sayo vyro Franciškaus 
Kazmarskio 27 m. amžiaus apie 6 pė 
du aug.ŠČio mėlynų akiu. Plaukai 
rusvi. Meldžiu atsišaukti arba pra 
nešti kų manai daryti, kad aš žino
čiau kų daryti su rakandais. Aš no
rėčiau, kad pargrĮŽtum ir gyventum 
kaip gyvenome. Todėl meldžiu at
smaukti arba kas patėmylų pranešti 
už. ka busiu labai dėkinga. Anasta
zija Kuzmarskienė, 2969 Archer avė 
Chicago, III.

Pajieškau Charles Andriekaus 
gyveno Chieacoje, kas praneš 
jį gaus $5.00 Adresas: Martinas 
beževičius, 1739 So. Halsted st.

anie
Ru-

zmo
kuri gairių

Pajieškau sem s moli rs arba 
niu su maža šeimyna 
pridaboti 4 melų ni<* 
kambarius varu anitld-muis ir švie
sa. o su užmoki ič-u susitaikysime. 
Atsišaukit i n. II ii S> Clifl-m Paik 
avė. nuo 6 iki 10 vai. vak. Dominik 
t aucius.

REIKIA DARBININKU

Reikia Moterų ir Merginų
i MfrrZ rgH,i.!18 metlJ ir senesnių, prityri- 

nio nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj.

— Komitetas.

Cicero. — Diaugystės Lietuvos’
Kareivių nariai prašomi susirinkti j „^,.1 ~
S. Zvibo svetaine (1347 So. 50 avė)., ^Eeitdl p<lkcls Miokes- 
suhntoj, rugsėjo 27, kain 8 vai. vaka : 
re. . Reikės dalyvauti Raudonds Į 
ReJ^s Kllubo baliuj, v.,,.;.,, c,,ci. I 
rinkit visi. — Valdyba

ti, kaip tik prasilavinsite.
Nariai susi- Galima sėdėti prie darbo

vėsiuose, švariuose švie- 
oringuose kamba- 

Mes parūpiname
Lietuvių Mechanikų susirinkimas S1U0S0, 

ims nedėlioj, 28 rugsėjo, \Vcst sidėj,1 .
Meldažio svetainėje kaip 9 vai. iš TlUOSe.
ryto. Kviečiame visus lietuvius i _ j v • •
mechanikus ir nemechanikus ateiti ,SlTlcigiaS (IrppanaS darbui ir
Instojimas dykai. Be to, bus skai 
loma protokolas iš mechanikų su 
važiavimo New Yorke.

— M. Luškuskos.

skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

Roseland — LMPS. 25 kp. i engia 
puiku teatrų Prisikėlimas gyvųjų, 
taipgi ir koncertą 16 lankr'čio, K of ' 
P svetainėje. 11037 Michiuan avė. Į 
Viltos ir ppielinkės draugijų prašo-' 
me nieko nerengti tų dienų.

— Rengimo Komisija.

KenoRb*. Wi«. — T SS 5.8 kn. di- 
‘kusijos tema Kas darbininkui turi į 
rmėli daugiau: tautybė, ar darbi
ninkų reikalai, bus 28 dienų rugsė
jo 9:30 ryto Socialist Hali, kampas 
Sheridan Road ir Prerie avė.

— Komitetas. t

Wa(erbury, Conn. — Lietuvių 
So'-ialishi Skyriaus susirinkimas 
įvi ks nedalioj, rugsėjo 28 diena 10 
vai. r' lo. <03 Green si. Visi nariai, 
būtinai pr»bukit. nes turim daug 
svarbiu reikalu. Tię, km- norite bąli 
narais Socialistu Partijos, bus 
įima įstoti, čarteri jau Gavome.

— Org. P. Plečkaitis.

ga-

Milvvaukee, Wis. — SLA. 
kuopos praka’bns įvyks 28 
rugsėjo. ‘ 
First rve. Prasidės 2:30 vai. po rie
tu. kalbas dr?. p. Grigaitis, iš fihi- 

Meldžiam nenrcleisli progos 
ateikit visi, nes kalbėtojas dar pir 
nią syk mus atlankys

— S. Dementis.

177 
diena 

John Monks svetainėj 719

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Filimore St

EXTRA BARGENAS
'Puri būti parduota greitu laiku 

trijų augštų marinis namas. Vienas 
blokas nuo Apveizdos Dievo bažny 
čios. Geriausias kampas prie 18 
gatvės. I’arsiduoda iš priežasties 
jog savininkas ta namų pigiai pirko 
.r nori pigiai parduoti. Namas yra 
vertas ne mažiau 31) tūkstančių, par
duos už 20 tūkstančių. Reikia įmokė 
Ii $5,50(1 kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukit pas:

S. P. TANI S, 736 \V. 18-th St.

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite 

gaukite platesnius 
Lietuvių Bendrovės 
kolonija \Visconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metu 
nebūtų, visada geras uždcrčjinias 
Dabar geriausias laikas važiuoti , ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinčjų po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at 
rnsli kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiani žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
piclinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farrnų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais 
pienu.
LIBERTY LAND * 1NVESTMEN1 

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

b A HM A 
paaiškinimus iš 

apie Lietuvių

Šiandien didelis bargenas 2 augš- 
tų mūrinis namas 4 metai kaip sta
tytas, 4 pagyvenimai po 4 kambarius 

•■kvienas, kieto medžio apibaigi- 
mas, randos $60 į mėnesį. Kaina 
$1600. Kreiptis pas Chas Suroms
ki 3346 So. Halsted st.

3 augštais mūrinis namas po 6 
kambarius kiekvienas vėliausios 
mados Brighton Parke ant 30 pėdų 
pločio loto ir su garažu dviem au
tomobiliams.
mas. Randos neša 1 
Kaina $10,000 — Chas Suromski, 
3346 So. Halsted St.

Labai didelis pigu- 
$100 Į mėnesj.

Parduodama rakandai labai pigiai 
visi daiktai yra gerame stovyje ir 
beveik nauji. Bus parduoti pigiai 
dėlto, kad savininkas turi išvažiuoti 
kitur. Kreipkitės adresu: Dom. Ju 
eitis. 939 \V 34 Si. 1-inas augštas 
iš užpakalio.

paaiškinimais, paveikslais ii
Parsiduoda 3 pagyvenimais mari

nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
• > $3100 randos neša $40.00 mėn“- 
••’h. Atsišaukit pas savininkų Koch 
,,v51 l'mera'd n ve. arti 29 gatvės 
Tel. Yards 5720.

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, ne.pralci 

skite šilo bargeno. Vėliausios ma- 
valgomojo setas 

miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir lt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingų pasiuli- 
nimų. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ųja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

Reikia moterų įpilams sinti. Elck 
trinės mašinos gera mokestis, dar-' dos seklyčios eilė 
bas ant visados. Atsišaukite:

Empire Mattress Co.
2231 VV. Madison st. Chicago,' III.

REIKIA DARBININKŲ

Parsiuuoda pusė akelio žemės. 
57-th pi. ir 73-rd avė. Smnmit, III. 
Suvesta yra sriitvujS ir vrukio; par 
duosiu labai piviab Atsišaukit. J. 
Pūkis. 4751 \Vest Jacksot. Blvd., 
Chicago, III.

kambarys — dviem

VYRŲ

REIKALAUJA namsargio pagelbi- 
ninko — 6220 Harpers avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

Namas 4 Dagy veniniais, medinis 
no 4 kambarius, su visais įtaisymais 
labai pigiai, 6 ir pusė pėdos apačia 
319 W. 51 PI. šalę Princeton gat.

Išduodama 
va'kinam, su valgiu ar be valgio. At 
sišaukit 3210 So. Emeraid avė.

Parsiduoda 4 kambarių rakandai 
setas karpetos, 2 pečiai 2 lovos sta
lai ir krėslai, ir kiti mažmožiai pi- 
pa kaina. 3240 So. Emeraid Avė.

AGENTAI REIKALINGI.
Rinkimui apgarsinimu ir idre«’ 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentą. Kitokiems nėra .... .

STRUPAS and

kūne galite

atsakymo
________ CO.

92 YVarvvįck St. Nevvark, N. J.
geraREIKIA 3 ar 4 darbininkų 

mokestis, darbus pastovus, atsišau
kite pas Warshkwski and Co.

1915 So. Stale St., Chicago, III.
Pilone S. Chicago 147

REIKALINGA.
Keletas Teisingų Lietuvių Vyrų ir 

Moterų, kurie galėtų pasidarbuoti 
tarpe lietuvių po ChiCagų ir apielin- 
kčs miestus. Nereikti apleisti sa
vo kasdieninio darbo, nes tas yra 
galima attikti Vakarais ir švvntadie 
niais. ir taipgi yra reikalinga KE- 
NOSHOJ ir RACINEJ YVisconsm; 
platesnėms žinipms rašyk pas:

Joh.. D. Simans, mJr.agc•,. 
9028 Conunercial Ave, Chicago, i H- 
_   , ,      - - —      ...... —4—
Reikalingas vyras pakavimui po- 

pierų. Gera mokestis darbas ant vi
sados. Atsišaukite: — Peonle’s Iron 
and Metai Co., 5835 Loomis st., 
Chicago, UI.

REIKALAUJA kriaučių prie mote
riško kostumeriško darbo. Darbas 
geras ir geras užmokesnis. Kreiptis 
pn. 14 W. Washington st. Room 604

REIKALINGAS bučeris gera mo
kestis darbas ant visados, atsišau
kit: 1618 So. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 \Vest 18-th Street,

SIUVĖJAI.

Reikalinga siuvėjų vyrų prie kotų 
dirbimo, merginų prie rankų darbo 
vilnas geras preserts, vienas bu- 
ršehnanas prie seno darbo. Gera mo
kestis trumpos darbo valandos. A- 
hikit tuojau.
Žukauskas and Co. Modern Tailors, 
813-815 W. 35-th St. arti Halsted gat.

Phone Boulevard 3941

Varstotinių ir spaudčjU molderių, 
arti Chicagos. Puiki atvira šapu,1 
absoliučiai jokios darbo kliūties nė-, 
ra, kelias apniokiimas. Ateikite į 
kambarį 400, 190 N. State St.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taiDgi turime visokių divonų. 
fonografas. PP.ISIUNčIAME Už- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
\VESTFRN 1'URNtTURE STORAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdaru nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuų 10 iki 4 vai.

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime Irišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktu eilę vėliausios mados, 
vertų $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, denmirttinė adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojau s.

SOUTHSIDE FURNITUBE 
STORAGE

—2102 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Seplintadieniais nuo 10 iki 4 vai. 
po jiietų.

GALI PIRKTI VISUS TRIS SYKIU, 
ARBA PO VlėNĄ.

Pardavimui. Už augštesnį pasiu- 
Ipmų nupirksi murini namų 4 pagy
venimais su padanga 
field 
vard) 
genių 
žiant 
moka
virtas $7.000, bet dabartinis savinin 
kas atiduoda jį už $5,950.

Kitas mūrinis namas visas pryša 
kys iš akmenų nugštas nonamis, 5 
<r 6 kambariai, o prie jo dar pai
kos namiukas loto gale. Visai 
♦ aisvmas ir aslos iš geriausio 
ž’vdo nrie 
v:»t. Pn^nl

prie Marsh- 
ir lt gatvės (Garfield Boule- 
gražiausioj lietuvių ’inteli- 
apgyventoj vieloj. Sprend- 

pagal lai. kiek dabar žmonės 
už. namus, Šitas namas yra

ar
57 ea’v's art, Halsted 

dabartinį ver’inh'ių ’>ta
Be*
už

vr< verta $7.500. 
savininkas atiduos

AUTOMOBILIAI
Briscoe 5 sėdynėmis 4 cilinde- 

riais, 5 ratlankės, patsai pradeda ei 
ti. Atrodo tikrai gerame stovyje už 
pusę kainos. 319 W. 51 Place.

D. Kilpos,

$6 t no.
Dm- vienas visai nauja' di-ldis 

noirlnis narnas. 2 Ti;Kfvv'>niii1n'" 
tirknmn irvvrnti vonandu. n1-’,”s 
prieangis, nnlaisvmns. aslos ;r I ,!n- 
tai iš oeriaii'io aržuolo. "e’dansmi 
Snnthsid‘’s v'°tnt pa’’ank,ni i’r’e 
'*afvekarin. Pagal dabartini '”‘'t'- 
pipia namu šit;*' n*i’*ias vm iuhrii 
v'r’as $7 900 . TM dnb‘>r»»»H« 
nirkas oH'hios ji už ..6.9^0 91).

Viršm’nėti nnnrti tori boti par
duoti į 10 dienu už tiek. ki<;\ kns 
daugiausia nasiulis .tas ir paims ir 
pi.ėmęs turės atsukantį pargena. Su
sirinkimas prie namo nebus kaH'i. 
♦ i *, kurie bus užinteiesuoti adrosuo 
k'te >r jus nuveš automobiliui.ii 
parodvmui namo.

t'harle<- Umh’k, Trustee. 
Room 13'>8 220 Sn. State Si.

Chicago, 111.

Pigiai parduodu Packard automo 
biliu 5 sėdynėmis. Atsišaukite grei 
tu laiku. 3139 So. Halsted st.

RANDAI
Parandavojimui pagyvenimas še

šiais kambariais ir ofisu. Dentistas 
buvo užėmęs per 11 metų. Gera pro
ga atsakančiam žmogui.

Dr. G. M. Glaser, 
3149 So. Morgan St.

Parsiduoda puikus miniai. Pusė 
muro, pusė medžio, dviejų pagyve 
n imu. po 4 kambarius. Pusantro lo
to. Antri namai nuo kampo. Par
duoda pats savininkas Kr agentu. 
Pigiai. — J. Kibartas, 1352 S. Fa i r 
field Avenue.

NAMAI-ŽEMfi
ŠITIE NAMAI PARSIDUODA 

LABAI PIGIAI.
Naujas marinis namas, 3 metai 

statytas po 6 kambarius, garu šildo 
mas, parsiduoda 2 lakstančiu pigiau 

l.v j........ .1-
mo — savininkas yra miręs. 2 pagy 
veniniai mūrinis namas Auburn 
avė. ir 33 St. parsiduoda už $3,500. 
Medinis namas su visais įtaisymais 
elektra ir maudynėmis šalę tuščias

’ j negu jis vertas; priežastis pardavi

REIKAluAUJA ištikimo vyro ge- lotas galima laikyti vištos žąsis ir 
ra reputacija, kuris yra apsigy venęs ’ visoki. kiloki gy vuliai. Parsiduioda 
ant vietos apsipažinęs su žmonė- i labai pigiai; 2 šimtus reikia įmokėti 
mis ir nori užsiimti atliekamu laiku kitus kaip renda; nanias_yra labai 
vakarais po savo dienos darbo 
nedėldieniais; tokiam turiu 
apmokamų pasiulinimų. Rašydamas 
paminėk, ar priguli prie kurios drau 

r______  gijos. Meldžiu atsiliepti per laiškus
ir iš kitu miestų.

'220 So. Siute St., Room 1328 Chica-
MERGINŲ virš 15 metų am- IH- 

žiotis prie lengvo švaraus darbo i 
dirbtuvėje, jokio prityrimo ne-; 
reikia; dirbamieji kambariai 

yra šviesus ir oringi; idealės > 
darbo sąlygos..

BAUER & BLACK
41 W. 25 St., kam p. Dearborn. y’ntojcK

ir gražioj vietoj nrie 84 ir Morcan st. 
labai : C. Suromski Co. 3346 So. Halsted 

St. Chicago, III.
Pajieškau Juozapo Žako, seniau gy 
veno Springfield, III. jam yra laiš
kas iš I ietuvos, meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas žino, malonės pra 
nešti. Petras šarka, 2340 N. 15 St. 
Springfield, III.

Ar jus žinote, kad mes gyvename

dviejų pagyvenimų 
kambarius; abudu pa- 
vanoins 
namas 
$300 ar 
likusius

ir kitais pa 
randasi ant 
daugiau lei
po $20.00 į 

randos neša
namo tik

PUIKIAUSI DARBININKO PROGA 
Parslduida 

namas 2 po 4 
gyvenimai su 
rankamais; 
l’ridgeporto; 
kia įmokėti,
mėnesį išmokėjimui; 
$22.0(1 į mėnesi; kaina 
$1,760. Atsišaukit pas

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

Parsiduoda namas ir lotas. Na
mas dviem pagyvenimais po ketu 
ris kambarius naudynės ir kiti pa
rankamai, trim metu senumo. Ran
dasi ant Brighton Place pusė blo
ko nuo Archer avė. Turi būt grei
tai parduotas. Adresas: 3114 So. 
Halsted st.

lARSIt'UODA SEPTYNIŲ 
PAGYVENI M <1

nenav; pirmas flioias muro, o kita 
'iršui dabs medžio; namas randasi 
North saidos apielinktje; neša ge

randas, tik $1,009.00 reikia Įmo
ki Ii. < likusių suma randos išmo
kės; galima priimti lotų kaipo da
lį it i. kėjimo. Atsišaukite pas sevi- 
r.'.d.ų Tekančiu adresu*

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

MOKYKLOS

Parsiduoda naikus muro namas 
šešių pagyvenimų, n-imas randasi 
net |h idecnnrlo lietuvių apiebnkė- 
je: neša $72 į mėnesį randos; $2.000 
reikia įmokėti, likusių sumų leng 
vids išmokėjimais taip kaip randų; 
prekė $7.000.00. Atsišaukite pas

A. GRIGAS aid 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

l arduodama kamnas 315S Union 
avė., krautuvė ir du pagyvenimai 
Antrojo augšto ramia atneša $74 mė 
nešini. Parduos už $S 500. Pusė rei
kia įmokėti.

FARMA
80 akru žemės Michiaan, 1 v, mv- 

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestu, -10 akru dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900. 
mainom ant miesto propertes.

United Lnnd A Investment Co..
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

Pardavimui. Didelis pigumas. 
Dviem aukštais namas reikia pania- 
t' Ii. norint numanyti jo vertę. 4518 
Wallace St.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Apredaly.

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

Mes turime didžiausius ir aerian- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus moiysitėa

Elektra varomos malino* musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviepiami Aplankyti ir 
pa rifai v ti musų mokyklų hile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciali!- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Janų mie-
— hile stailės arba dydžio, iž bi- 

le madų knygos.
MASTER DESIGNING RCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 80. Halsted st, 2407 W. M>- 
diaon, 1850 N. Well» M.

137 Mnkvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
fa išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK. PirmininkėParduodama namas dviem pauy-
.... .... j veniniais pn. "3814 Lowe Avė., 

tų padary ti kuodidžiausius pinigus | šakyje 4 kambariai užpakaly 
savo gyvenime? Ar jus padarote ir ( kambariai su maudyne gazu ir 
sutaupote gana. Suvienytos Valsti
jos guli turtuose. Visokis biznis veik 
lomas nurodo tai. Bankiniai suve
dimai už liepos mėnesį pasiekė 
137,000.000.600. pareitais gi metais 
buvo tik $28,000.000,000.

Rašvk klausdamas pilnų informa
cijų. kas reikia darvti padvlgubini- 

jinui pinigų trumpu laiku ir be jokio 
1 fiziko ir spekuliavimo. Jusu pini
gai bus apdrausti padvigubinti pini- 
nigus jus pamatysite, yra labai leng
va o jus padarysite šimtus kartų 
daugiau negu įdėsite. Nepraleiski 

■ šitos progos ir nesakyk, kad tai
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H P. k !M'( ‘‘"s taisyti -tokioj gadynei, kur kiekvienas tarėMURPHY CHAIR CO.
2434 So. Western Avė., Chicago.

Kalviui nagclbininko ir 2 anibai- 
gėj'ų visokiam darbui prie vežimų ir 

1 automobiliu.Taingi vieno medžio dir 
bėjo prie taisymo ir vieno malia- 

Pastovus darbas šiltoj ša- 
poj. Geriausia užmokestis. Ateikie 
ar rašykite pas p. C. Johnson, 533 

, W. Harrison St.

$1650.00.
T. McDonell System, 
3517 Archer avė.

ory
je 4 
te

INTERNATIAL BARBF.R SCHOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kui mes mokame 50% to kų moki
nys uždirba 653 W. Madison St., 
vienas blokas j rytus nuo Halsted 
gatves.

Parduodama pn. 3805 Fmernld 
nve. 4 pagyvenimai —4-3 ir 5-3 kam 
bariai. Gnzas. auffštos panamis. dar
žinė, $2 00$, įmokėti reikia $365.00 

'r. McDonneH System, 
3617 Archer avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MoimaA
DIRBĖJŲ ir skirstytojų ir mog- 
linių merginu. Patyrusių

Sterling I nundrv,
5247 N. Clark St.,

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbu, aritmetikos, knygvedvs-PARSIDUODA Už PUSE KAINOS. ............. .....................

Du lot"i, kurie verti yra $.1.000 J ės. stenografijos. typewrltir?g, nir- 
pnr.si'lundn tik už $1200. Randasi klvbos teisiu. Šųv. Valst istoriios 
pnt I-pirfield tarp 70 j- 5 ' '. * ’ ’ ' *’ *

r------- ---------.— ................ . ............... — ... Reikalauja vyrų prie darbo Jvai- ne tau. Ji yra tau. Gal laimė laukia'viii Tris Mokai nuo lietuviško vie f’kinės
popierius. Jis mano kad jis palikes ant mašinos: taip nat reikalinga vie riuose musu dirbtuvės skyriuose. Ge Savo paties labui turi ištirti nnnhno. Visos taksos apmokytos, liarašvs 

T ot«i kitame bloke parsiduoda no< 
Chas Urnick, š*1,50() vienas, o aš narduodu du ln-

So. State str., kambarys 1328 tu už $1 2f)0. Kreipkis tuoj pas C. J. 
Chicago, III. Byrne, 5730 So. Inimble avė.

RASTA-PAMESTA
REIKLAUJA MERGINŲKAS RADO?

Mikolas Meiris pametė pilietybės Prie kriaučių darbo ant rankų ir

juos *ųvo senoje gyvenimo \ietnje m», kun mokėtu gerai angliškai, prie ra aiva pradžiai. Pastovus dartfas 
4549 S. Paulina st. Kas sugrąžins ofiso darbo. Gera mokestis. gera4per apskritus metus. j
juos gaus $10 — Mikolas Meiris ‘vieta ir pastovus darbas. Kreiptis

1739 So. Halsted St. pa. 14 W. Washington st. Room 604
Olson Rug Co.

1508 West Monro* St.
220

ir 71 gat- ahęlnos istorijos, geografijos, poli- 
jviško vie Ūkinės r k njjos, pilictystės, dai-

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




