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True Iranslation filed with the post- mastei- ai Chicago, III. Oct. 4, 1919,ls require<l l.y the act of Oct. (5,1917Lietuva tarsis su Rusija apie taiką
ea.'aR!.'..4 1 - L.!!..". —H

Paballijos šaljs užves taikos 
tarybas su bolševikais

Tinę Iranslation filed with the post- ibdai ne| džiaugtųsi provokacija 
mastei at (hicago, III. Oct. I, 1919 • . .. .. _ .
a* rei|<iii ed b> the t of Oct. 6, 1917 15 ’’ nnlcl los kad uzgrie-

ITALIJOS SOCIALISTŲ 
PERSERGĖJIMAS.

Pcrsergsti, kad reakcionieriai 
. nori padaryti perversmij.

pakraščio su Nise ir Marseilles 
miestais, kuriuose gyvena daug 
italu. C

pilnai sustabdytas

“Situacija lengvesnė“.

J. T. B row.nl i e, atstovas Amai

Plieno darbiniu- Prezidentas
ky streikas

Tarybos bus Dorpate mastei- ai Chicago, III. Oct. 4, 1919• UOTU 1 III 1,1111 III. l/Cl. imu

BYMAS, spalio L Socailis- ,,s reuuired b.y the act oi ia i. u, uu

I tai atstovai kąlik paleistame pa r; fl ■

Vokiečiai grasina užimti Liepoją
PA BALTIJOS ŠALIS SUTIKO paskelbti tą laišką platinamame 

TARTIES APIE TAIKĄ SU 
BOLŠEVIKAIS.

' tarp jo kareivių Kurliandi joje

Tarsis su bolševikais visos bend 
rai. Taikos pasiuntiniai jau 
renkami.

Keletą dienų atgal von der 
Gollz parašė laišką gen. Burt,

REVELIS, sphlio 2. (Rašo

džia neturi kontrolės ant jo
kių kareivių Kurliandijoj ir

tas. Richard Henry Littlc). —

trijų Paballijos šalių — Estoni-

luotų bandų gali papildyti nede
ramus darbus prievartos, už 
kuriuos nė jis, nė jo valdžia ne
gali atsakyti. Generolas todėl

ri “paliko užpakalyje savęs grę
siančių pei svarą profesionaliu 
militariznųi“.

“Toli nuo pasitarnavimo lais 
vei, karė yra mirtimi visoms 
laisvėms*’ sako manifestas.

Manifestas apibudina viduri
nę situaciją, kaipo klaikią ir sa
ko, kad reakcionieriai galtbut 
bandys padaryti coup d‘etat 
(perversmą valdžioje). Tečiaus 
išreiškiama viltis, kad darbinin
kai savo kareivių uniformose 
nedaleis to.

Anglijos gele
žinkeliečiai 

nepasiduoda
ANGLIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI LAIKOSI 

TVIRTAI.

Atsisako nuo arbitrarijos ir ne
daro pertraukos. Valdžia or
ganizuoja “pileičių gvardiją*’.

los, Latvijos 1! " lOgISKm UlSilKV, pi<l»5Uillll«l.> p<l- Tr(|(, lrnBS|,?lon fi|ed wilh the post.
bolševikų. Tas žingsnis tapo su ( sakyti vardus žmonių tokiose nuister at Chicago, III. Oct. 4, 1919 
tartas nrreita naktį Dorpato . organiAici jose, kurie atsisakė ,HS 1 e(l11*1 *cd by the art oi Oct. <>, 19L
konferencijoje. Laikinė vai- pripažinti autoritetą Vokietijos 
džia šiaurvakarinės Rusijos ne- valdžios, ir kurie papildo neau- 
balsavo. tonizuotus aktus. Reto, gen. 

šalįs veiks Burt priminė, kad daug laiko 
o reikal ui- nrabėtzo nuo pasirašymo paliau-

j:»ma iš estonų pirmesniame 
susirinkime su bolševikais Psko

Svarbys rinki 
mai Italijoje

LONDONAS, spalio 3. — 
Do\vning gatvės (premiero) iš
leistas pranešimas šį vakar sa
ko, kad Nacionalč Geležinkelių 
Dubininkų Unija atmetė val
džios pasiūlymą urbi ta racijos ir 
taipogi valdžios pasiųlytą sep-

š;s Paballijos šalių žingsnis 
padaro pirmą formai) pripaži
nimą sovietų Rusijos kaipo sa-

Lietuva

True Iraiisinfion filed wiih the post- 
niastcr at ('hicago, III. Oct. I, 1919 
as reiju’i'cd b> the art of Ori. 6,1917

VOKIEČIAI PABALTIJOJE 
NEBEGAUSIĄ. MOKESTIESC

Grąiina užimti Liepoją ir vis. 
tiek laikyties Latvijoje.

RYGA, rūgs. 28. — Vokiečių 
veikimas Dabai t i joje gali likti 
nuspręstu Vokietijos viduriniais 
atsitikimais* spalio mėnesyje,

kiečių politikų.

je. išgirdę lai vokiečių unviv- 
riai 2,000 kareivių, esančių 
Preekuln, apie 30 mylių nuo 
Latvijos uosto Liepojaus, nuta-

Liepojus beje bus vyriausia 
sandėlio vieta dėl Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus komtisijos Pa- 
baltijoje ir vakarinėje Rusijoje, 
kurios kvatiera dalxir yra Ry
goje.

True translii’ion file'1 with the pe<t- 
„u,Sic, at <hic»«o, III. Oct. I. Į'itĮi 
:,s ,‘c<|uirc,l by the act of Oct. (>, 1.117
VON DER GALTZ ĮŽEIDŽIA

TALKININKŲ ATSTOVĄ
'. PABALTIJOJE.

Uždraudžia anglams būti 
kiečių užimtose vietose.

vo-

BYGA, rūgs. 30. — Vokiečių 
kareivių Pabaltijo* komanduo
to jas gen. von der Goltz para
šė įžeidžiantį laišką viršininkui j 
Anglijos karinės misijos Rygo- ■ 1*1

jie vis dar ikišiol tebėra Kur- TURĖS NUSPRĘSTI KARĘ SU 
liaiidijoj. JUGO SLAVUA.

Delei tos priežasties vidaus 
reikalų ministerija išleido atsi
šaukimą organizuoti visoje ša
lyje “piliečių gvardijas*', kuri

ku laišku, net atsisakydamas Tikimasi, kad m ii turistą i ban-

pripažino esant, yra įžeidimu 
jam ir Vokietijos valdžiai. Jis 
paskelbė, kad lodei jis per
trauks ryšius su gen. Burt mi
sija ir neleis anglams būti vo
kiečių kareivių užimtoje Pabal
ti jos teritorijoje.

taipjau Ameriką ir kitus talki-

kad von der Goltz laiškas yra 
įžeidimu visiems talkininkams.

Trne Irans’oHnn file<l with the posL 
niaster at Chicago, III. Oct. 4, 1919 
as reuuired by Ihe act of Oct. (>. 1917
PLĖŠIKAI RYGOJE PAVOGĖ 

$30,000 ŽYDŲ PAŠELPOS
PINIGŲ

RYGA, spalo 2. -- Ginkluoti 
plėšikai šiandie pavogė kelis mi 
bonus rublių iš didelės žydų i- 
staigos Šiaurinio banko.

Tarp grobio yra $30,000, su-

True Iranslation filed wilh the post- 
niastcr at ('hicago, III. Oct. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917
ITALIJOS KARALIUS RATIFI

KUOS TAIKOS SUTARTI.

PARYŽIUS, s

žinios jtikrino niekinius vyriau
sios tarybos įvirins, kad Italija 
ratifikuos Vokietijos taikos su
tartį karaliaus dekretu. Abel- 
na nuomonė taryboj yra, kad 
tokis ratifikavimas yra galimas 
sulig Italijos konstitucijos, ka
dangi sutartis nc|>a keičia Itali
jos teritorijos.

ORAS.

Lietus ir šalčiau šiandie;
jc gen. Burt ir priegtam leido to apsiniaukę.

ry-

dys' sukurstyti žmones, užpul- Į 
darni ant serbų Fiume.

PARYŽIUS, spalio 3. — Ita

konstabeliams apginti ramius 
piliečius ir pi įgabenti maisto ir 
kitų gyvenimo reikmenių.

Unijos atmetimas valdžios

pasakė po rytmetinės konferen- --------
cijos: “Situacija yra lengvos- VĖL TRUSTAS BANDYS SU

LAUŽYTI PLIENO DARBININ
KŲ STREIKĄ.

ne .
l Instrukcijos angliblkasių or
ganizacijoms apie jų pozicijąi 
linkui streiko, lapo išleistos jų 
vadovo Robert Smillie. Visoms 
angliakasių federacijomis |Ų-

dabartinėje

PITTSBURGH, Pa., spalio 3. 
— Plieno tinstąs, nepavykus su
skaldyti darbininkus pereitą pa
nedėlj, išnaujo bandys suskal
dyti juos lateinantį panedėlj.

liepta neprisiimti pildyti strei- Kaip žinoma, Irusias paskelbė, 
čių parei- kad pereitą panedėlj jis atidarys 

savo dirbtuves ir visi darbinin- 
Workers, kai gali grįšti į darbą ir dirbti, 

kuri operuoja omnibusus ir ki-! Bet gi atėjo panedėlis ir niekas 
' nesugrįžo į darbą, bet dar dau- 
Igiau darbininkų prisidėjo prie 
streiko. Dabar tą patį Irusias

gų.
Union of Vehicle

tus vežimus Londone, balsuoja, 
kad nuspręndus ar streikuoti iš 
užuojautos geležinkeliečiams. 
Pasekmės balsavimo bus žino
mos subatos naktį.

Darbo ministerija jau išleido 
pašaukimus tarnauti liuosno- 
riais omnibusų operatoriais.

True Iranslation filed wilh the post- 
master ai ('hicago, III. Oel. I, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. (», 1917

Didelis streikas 
Berline

120,000 BERL1NO METALO 
DARBININKŲ STREIKUOJA.

nušautas, 20 sužeista kariu- 
menei vaikant darbininkų su
sirinkimus.

lį. Ret unijų vadovai sako, kad 
t rustas susilauks tų pačių pa

panedėlj.
Panedėlio vakare VVasliingto- 

ne bus susirinkimas visų plieno 
darbininkų unijų atstovų. Taip
jau dalyvaus pildomoji taryba 
Amerikos Darbo Federacijos.

Foster klausinėjamas senatorių.
WASH1NGTON, sp. 3. — Se 

nato komitetas, kuris tyrinėja 
plieno diarbininkų streiką, šian
die klausinėjo nacionalio strei
ko komiteto sekretorių VViIliam 
Z. Foster. Daugiausia jo klau
sinėta jj apie jo radikales nuo
mones, kurias jis skelbė keletą

sunkiai serga
PREZIDENTAS WILS0NAS 

SILPNĖJA.

Visa šeimyna vyksta prie ligo
nio. Prezidentas silpnas.

WASHINGTON, spalio 3. — 
“Prezidento padėjimas nepersi
mainęs’’, sako ‘prezidento Wil- 
sono daktaro rear admirolo 
Gravson išleistas biulctenas. Ki- t .ti daktarai irgi kasdien prižiu-

ligonies. Jo brolis irgi skubiai 
atvažiuoja į Baltąjį Namą.

Specialistas Dr. Derami iš 
Philadelphi jos, kuris egzamina
vo prezidentą vakar, pasakė,

rustus ir kad jis yra labai silp
nas.

Niekam apart artimiausių gi
minių, neleidžianiii prezidento 
lankyli. Belgijos karalius no
rėjo atvažiuoti ir aplankyti pre
zidentą privatiškai. bet daktaras

Prezidentas serga nuo visiško 
nervų išsisėmimo delei pa var

konferencijoe ir dabartinio va
žinėjimo po šalį su prakalbo
mis.

(Vakar Chicagos biržoje bu-

Jogo Slavija žmonių nubalsavi- 
mui. Italijos paralmentas yra 
paleistas ir nauji rinkimai bus 
laikomi pradžioje, lapkričio 

mėn.
Jeigu utilitaristai laimės Ita-j 

lijoje ir gaus užtektinlai dcle-
liti įsu-vi m ui už tmelcsti-vi imi ________

Fiume. tas reikš kare. 1 l>o ir

popietės konferencijos tarp pre-

unijų deputacijos, kartu su pil- 
donĄja taryba geležinkeliečių 
tini jos.

Ankščiau dieną valdžia laikė 
konferenciją, kurioj dalyvavo 
premieras, ministeris be por-

BEBLINAS, spalio L - 120,- 
000 metalo darbininkų streikuo 
jo Berline ir jo priemiesčiuose. 
Valdžia uždraudė slreikiėriams 
laikyti susirinkimus, bet šiandie 
įvyko nemažiau kaip 30 susi-

jo prie I. W. W. ir, suprantama, 
skelbė sindikalizmą. Bet jis 
pasakė, kad tos nuomonės yr: 
atsimainę. Bet jei ir nebūti 
atsimainę, tai vistiek asmenįs 
plieno darbininkų streike nelo
šia didelės rolės, kadangi strei
ką veda 21 unijos ir komitetas

las VVilsonas jau yra miręs, bet

dngas.)

lai ir išrinks didžiumą delega
tų, manoma, jie pergalės utilita
ristų partiją ir paves nuspręsti 
Fiume likimą taryboms su tai
kos konferenci ja.

Bet militaristai bandys sukurs 
lyti prieš rinkinius latvirą susi
rėmimą tarp D’Annunzio spė-

J. H. Thomas pranešimas.
Tuo laiku geležinkeliečių 

unijos sekretorius J. II. Thomas 
jsaskelbė, kad nariai deputaci
jos, kuri dalyvavo vakarykštėje 
konferencijoje, vienbalsiai pa-

uniją atsisakykime priimti val
džios |>asiulymą apie susitaiki- 
mą.

pa t ra tikus juos prie karės pro- 
gramo.

luaciją esant rūsčiausia ir Eu
ropos politikai ir diplomatai 
tikrina, kad pasaulis balansuo
jasi ant kranto naujo katakliz
mo, kokis sudrebino civilizaciją 
rugp jūty j 1911 m.

Susirėmimas tarp Italijos ir 
.Ingo Slavijos reikš Rumunijos 
ataką ant Serbijos, kad užgrie
bus Banat Temesvar ir mano
ma yra, kad Bulgarija irgi ne
praleis progos užduoti smūgį.

Italai apie taikos delegacijos 
kvatierą pradeda užimti karin
gesnę poziciją, vėlesnėms ži
nioms parodant, kad šalis links 
ta prie d’Annunzio ir jo užgrie
bimų principų.

Atvirai tvirtinama, kad nė 
Franci ja, nė Anglija negali jsi-

dūrinių kėbluniių ir darbininkų 
sukilimų, taipjau delei savo fi
nansinio silpnumo.

Italai nori ir Maseilles.
Girdima net užsiminimai, kad

nio pasidavimo, kuris buvo ne-

ležinkeliečiai šiandie yra tvirtos 
ni savo nusprendime kovoti iki

pagelbos iš kilų unijų. Aš ne- 
turi ko teisintis už greitumą pa
skelbimo streiko ir dariau vis
ką, kad jo išvengus.

lies už streiką rezignavimu, bet 
žinant teisingumų darbininkų 
reikalo, toks pasitraukimas bu-

“Aš žinojau, kad streikas turi 
savyje pavojus revoliucijos ir 
aš m/anau, kad lik aš vienas ga
lėjau pašalinti tai. Aš nesilei-

nesiseprendęs

ko taigi, algų klauismo.
“Tas faktas, kad nebuvo riau

šių yra geriausiu parodymu 
mano pastangų ir geriausiu at
sakymu į kaltinimus, kad pra
gaištingi interesai yra kalti už 
streiką. Delei stokos priemonių 
gabenimas anglių šalyje bus

menei juos bevaikant tapo už- | 
muštas 1 darbininkas, o nuo 12 pildo tų unijų ir visų darbi 
iki 20 sužeista. Aeroplanai irgi 
yi'l* 11 u j n i »i i. .Tio ssl< i'i> i < l< »

virš lll|:csto ir įieško bene kur 
prasideda demonstracija. Suse-

True Iranslation filed with the post- 
naster at ('hicago, III. Oct. 4. 1919 
is reąuircd by the act of Oct. 6,1917

KORĖJIEČIAI RENGIASI 
PRIE SUKILIMO.

policijai.

Lokautas prasidėjo
UNIJA REMIA SPAUSTUVIŲ 

LOKAUTĄ.

10,000 spaustuvių darbininkų 
išmesta iš darbo. Darbininkai 
tikisi laimėti.

NEW YORK, spalio 3. — 250 
didesniųjų spaustuvių, kuriose 
drba 'apie 10,000 darbininkų, 
tapo uždarytos užvakar sutarus 
paskelbti prieš presmanus lo
kautą. Tose spaustuvėse spaus
dinama beveik visi Ne\v Yorko 
žurnalai ir didžiuma čia išlei
džiamų knygų.

Lokautą remia International 
Printing Pressmen’s and Assis- 
tants Union of North America, 
kuri priguli prie Amerikos Dar
bo Federacijos. Presipanai, 
prieš kuriuos lokautas yra pa
skelbtas, priguli prie skirtingos, 
nuo Am. Darbo Federacijos 
nepriklausomos unijos.

Išmestieji iš darbo darbinin
kai paskelbė, kad jie streikuo
ja, nes tą valandą turėjo prasi
dėti jų streikas, neišpildžius jų 
reikalavimu.. Presmanai reika
lavo 44 vai. darbo savaitės ir 
pakelti algą $14 j savaitę. Visur 
prie spaustuvių tapo pastatyti 
pikietai, kad einančios su bo-

ninku paliepimus.
ji’s I<:a<l ten

giania įtraukti daugiau darbi

tomą, kad užuojautos streikai

darbininkams.

LIETUVIS STREIKIERIUS
PAŠAUTAS STREIKLAUŽIŲ.

INDIANA HARBOR, Ind., sp 
3. - Du negrai, kurie streiklau- 
žiauja Universal Portland Ce 
m'ent Co., Buffington, Ind., s: 
vakar pašovė į kojas lietuv* 
stCeikierių Kazimierą Keršį

bor.

negrams einant iš darbo jis pa
kalbino ir juos prisidėti prie 
streiko, kadangi iš 2,000 to.* 
kompanijos darbininkų jai 
streikuoja 1,400. Du negrai 
tuoj išsitraukė revolverius ii 
pradėjo šaudyti. Vienas negrų 
paleido du šūviu, o kitas keturis.

cago majoras ir policijos virši
ninkas ir negrus areštavo. Tai| 
jau areštuotas vienas negras pi- 
kicluotojas.

lį AR Y, In.d. policija areštavo 
9 streikuojančius plieno darbi
ninkus, 5 jų už užėjimą ant kom 
pa ui jų žemes.

sais unijos nariai negalėtų už
imti išmestųjų iš darbo vietąs. 
Presmhnai tikisi sulaužyki lo
kautą ir laimėti pradėtą kovą.

1 lONOLl'Lt’

išspausdintos iš Tokio žinios, 
ginkluoti Korėjos sukilėliai ren

lomi ]xitogios pigos apimti ša
lį. Žinia saiko, kad tikimasi 

didesnio sukilimo, negu kad bu
vo peretitą kovo mėn. ir Japo
nijos kareiviai laikomi prireng
tais malšinimui naujo sukili
mo.

LEIS VIENUOLĖS UŽMUŠĖ
JĄ. RENKA JURY.

LELAND, Midi., s. 3. — Jau 
kelinta diena renkami prisai-

bylą Stanislavos Lypczinskos, 
kaltinamos 11 metų atgal užmu
šime lenkų vienuolino vienuolės 
Marės ir paskui paslėpimo jos 
lavono bažnyčios skiepe. Jury 
bus reYtkamas ir panedėlyj. Tik 
53 žmonės visame paviete, ga
lintis liuli tesėjais, dar liko ne- 
išklausinėHais.

Greitumo skridimo rekordas.

PARYŽIUS, s. 3. — Mažas 
Spad aeroplanas tvirtina sumu
šęs visus greitumo skridimo re
kordus, bandant jį Vilią Coub- 
lay, Franci joj. Jis persk rydęs

mylias daugiau, negu žinomas 
oficialis greitumo rekordas.

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS
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Dr. V. Kudirkos Draugijos Dešimts metų sukaktuvių

Nedėlioj, Spalio 5, 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 West 23-rd Place,

Pradžia 6:30 valandą vakare.
Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes mes ti

kimės, kad kiekvienas bus užganėdintas, kadangi Dr. V. Kudir
kos (iraligija visados parengia puikų programą, taip ir šį kartą 
padarė.

PROGRAMAS BUS SEKAMAS:

1. Lietuva Tėvynė musų. Išpildys brolių šarpalių orkestrą.
Kalba........................................................... Dr. A. Mon tvidas
Duetas..................... p-lių Eleonoros ir Sofijos Jasinskaičių
Solo smuiką. Vytautas Briedukas akomponuojant

Algirdui Briedukui

2.

5. Lietuvių kvartetas.
6. Valse Triste........
7. Solo . j......... •.........
8. Solo — Daina ...

9. Duetas...............
10. Sudiev mazurka

.....................  J. Si be liūs ir A. Jarnefelt 

...............................p-lė Ona Rudauskąitė 
........................   V. Briedukas 

akomponuojant AL Briedukui. 
......... Eleonora ir Sofija Jasinskaitės 
Kudirkos, .... brolių šlrpalių orkestrą

Po programo šokiai tęsis iki vėlybos nakties. KOMI TETAS.

Svarbi Pralekcija
Rengia P. P. D. Unijos No. 604. Lietuvių Skyrius.

Temoj “ALGINĖ VERGIJA”, skaitys J. O. Svitrianin.^
NEDALIOJ, Spalių (Oct.) 5 d., 1919 m., 2 vai. po pietų 

MILDOS Svetainėje ant 3 lubų, 3142 So. Halsted St.

Po prekkcijos bus klausimai. Norinčius laika naudin
gai praleisti kviečia . KOMITETAS.

i

škicas.

ne-Miškas. Aplinkui tankus 
pereinamas pusių miškas.

Ei nava su draugu tolyn ir lo-

Karlą lurėsiva rasti galą, 
sakau jam ir pagreitinu 

žingsnius.
Žiu, - taria mano sanke- 

leivis ir rodo ranka tolumon.
— Matui?
— Kas tokia?
— Kalnas.

siekti kalną, kad pamačius kas 
randasi už jo.

Skubiai žingsni Kova prie- 
kyn. Kojose jautėva mažą nuo
vargį, bet širdyse daug smagu
mo ir vilties.

“Už kalno... ten, už kalno”... 
mastėva mudu ir rengėvos prie 
ko tai malonaus, stebinančio.

Dideliu vargu pasiekėme kal
no viršūnę.

Yt stabo ištikti mudu suslo- 
jova ir sužiurova viens kitan.

Tas pats ilgas, begalinis ke
lias, jo. pakraščiais — tos pa 
čios pušjs, kai kur apdegusios, 
ir tie patįs balsvieji smiltynui.

Mums liko sunku, begalo 
sunku.

su Programų
Rengiamas

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo

Nedėlioj, SpalioOctober 12,191Q
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St.

Praūžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
Kviečiame atsilankyti skaitlingiausiai, visi busite užganėdinti, 

nes lai bus puikiausi* vakaras, kuris susidės iš geriausio progra
mo: monologų, deklamacijų ir dainų. Dainuos Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras ir kalbės Kl. Jurgelionis. Geriausia muzika, šokiai te
sis iki vėlos nakties. Kviečia KOMITETAS.

MELODRAMA
Žodžiai Žemkalnio,

? Stalo.
“BIRUTES” DRAUGIJA

Nedėliojo, Soalio-October 12 d., 1919
C. S. P. S. SVETAINĖJE
1126 W. 18 St. prie Racine Avė.

Prasidės punktualiai 7:30 vai. vakare.

muzika Miko Petrausko.
Turime atkreipti alydą Chicagos lietuvių vi

suomenės, jog šis veikalas yra atkartojamas 
įm) vadovyste gerb. kompozitoriaus St. Šimkaus, 
kur maloniai skambančios dainos užžavės kiek
vieną atsilankiusj. Išpildymui Šio veikalo yra 
surinkta gabiausi Chicagos lietuvių lošėjai ir 
dainininkai. Tikimės, kad kiekvienas atsilan- 
kiusis bus pilnai užganėdintas.

Kviečia visus ..BRUTE”.

ŠIMTAI ŽMONIŲ NETILPO
į svetainę ir negavo matyti

KRUTAMUJU PA V EIKŠ L U

AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO
Ir Didžiausios Lietuvių Parodos

Lietuvos Laisvės Varpo Išleistuvių
Todėl, žmonėms reikalaujant šie krutamieji paveikslai

D A R RODOMI

Panedelio ir Utarninko Vakarais Spaliu-Oct. 6-tą ir 7-tą
7 valandą.

HALSTED STREET INSTITUTIONAL MOKYKLOS SVETAINĖJE
1935 S. Halsted St., tarpe 19tos is 20tos

šių paveikslų reikalauja lietuviai kituose miestuose ir turime juos kuo- 
greičiausiai išleisti iš Chicagos, todėl kurie dar šių paveikslų nematėte, 
pasiskubinkite juos pamatyti ir duokite progą kitų miestų lietuviams 
šiuos istoriškus paveikslus pamatyti.Inžanga tik 35c. — Vaikams 20c.

širdingai kviečia LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS.

nauji pasiryžimai.
Puliki gi šioji flpicjinke! Di- 

, dėlė, milžiniška dauba. Pa- 
jautiva leng- anga medžiai. Vidu-
S(‘ llllOA.llgį. • srinvenn unn Ant niiušto

Vis dėlto, mes ėjova. Ejova vis 
toliau ir toliau.

Saulė, kaitri, alsinanti saulė,

Karlų vienok turiva rasti 
galą, — sakau savo sankeleiviui 
ir akstinu jį priekyn.

Pamiškėj pastebėjova lušne-

ir tyro

ir

ne-

uz

Kiek džiaugsmo!
Gavome ten duonos 

vandens.
I 4at 6 mus atgaivino.

Ar dar toli miško galas 
klausėva lūšnelės gyventojų.

— Nevisai, — atsako jie, 
mus žingsniuojava toliau.

Bet miškas, rodos, buvo 
pereinamas.

Priėjome naujus1 kalnus,
jų ir vėl t h pats ilgasai kelias, 

j jo pakraščiais balsganų smlil- 
Į čių kupstai ir vietomis išdegu
sis pušynas...

Mes ėjova... Susirupinova, pa 
vargova. Išrodė, kad mes liko- 
va seni, sukumpę...

Mes užmiršova skaRmenas 
melų. Tik iš sjvo paliegusių

praeiti ilgi ilgi melai.
Vienok... Ar tai nebuvo

ųapnas?
Kelias ūmai užsisuko, iš čia 

slėnin, o ten —
Tiltas, upe, namaį pievos! 

mes nustebinti sušukova. 
Į Mumyse pabudo naujos jiegos,

“BIRUTE”

z

102
* NEBŪK BE SLOANO LL 

NIMENTO.
( Laikyk jj po ranka — jam nėra ly

gaus prašalinime skausmo

Sloano Linimcnlas buvo pardavi
nėjamas per 38 metus, -iandien jis 

Į.yia dar populercsnis negu kada bu- 
į vo pirmiau, 'l ik vienas atsakymas 
tegali būti — jis duoda pasekmes.

Tepamas be trynimo jis hifdgeria 
ir pasiekia išliktąją vi<lą, suteikda
mas palengvinimą nuo reumatinio 
gėlimo, skaudėjimo s-rčnose, peršė
jimo, sustirimo nuveržtam raumenų, 
degimo pečiuose ir nuo kitų laukuti
nių skausmų, peršuliu ir oro paken
kimo. Jis nesulaukuoja, nesutepa, 
neužkemšu skylučių.

1 Nusipirk didelę bonką, jei nori, 
kad butų pigiau. Turėk ją po ran
ka, kada reikia. Gausi pas savo ap- 
tiekininką. Trjs dydžiai — 35c.. 
70c., $1.40.

Sloariš
> i Ket>p ii handy

Tclephone Boulcvard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: . 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”

riu sriovėna upė. Ant augšto 
kranto slūgso palocius ir neto
liese. jo senos, 
griuvėsiai. T 
le.n i srautai, < 
las... Besileidžianti 
čio saulė... 
nų sutartinė 
Mudu sužiurova 
akyse pasirodė 
ša ros.

apleistos pilies 
p medžių čiur- 

čiulba lakštfinga- I 
už regra- 

Masinanti pienie- 
Yt pasakoje! 
viens kil’an, 

krikštolinės a-i

— Čia, čiai mes pasilsesiva; 
čia gyvensiva ir/lirbsiva!

Mano sąkcleivis pastvėrė ly
rą ir palietė josios stygas.

Pasigirdo stiprus, bet perve- 
riantjs akordai ir... jis sugniu
žo prie mano kojų----------

Aš atsiklaupiau prie s A/o 
sankeleivio lavono ir verkiau,

Vėliau... aš bandžiau atsisto
ti bet nariuose tarytum pilna 
švino.

Pasijutau apleistas,pa gailu-; 
tims vienuolis. Dairiausi į a- 

pielinkę ir bandžiau šauklies 
pagalbos, ‘bet... spėkos nebetar
navo.

lies manimi stūksojo miš
kas, užmirštasai, išdegusia gy- 
veninio miškas.

Verte Kl—as.

Čekų katalikų kunigų 
reikalavimai.

Nuo kurio laiko Čekų kunigai 
I pradėjo bruzdėti, reikalaudami 
Į iš savo vyriausybės bažnytinės 
i tvarkos reformų. Tuo tikslu •vi 1111*1 1 • _ • _
buvo kreipusis į Rymo popie
žiaus vąl'džią, prašydami tarp; 
kita ko įsteigti atskirą čekų ka-|

i kdli'kų bažnyčios patri-Vt/rchatų, 
[duoti bažnytinę parapijų savi
valdybę, duodant parapinius ku' 
nigų pasirinkimo teisę, įvesti

' čekų kalbų vieton lotynų kalbos

Teatras ir Baliusi

LSS. 4 kp. pirmą kartą stato veikalą Chicagoje

“Nepalaidoti Kūnai”
4 veiksmų tragediją iš darbininkų gyvenimo. Kuris darbinin

kams žingeidi! bus matyti. Perstatyme dalyvaus gabiausi Chica
gos lošėjai. Atsibus nedėlioj, 5 dieną spalių (Oct.), 191!) S. S. P. 
S. svetainėje 1126-28 W. 18-th st. Chicago. Durįs bus atdaras Ival. 
po pietų. Veikalas prasidės 5 vai, Vadovaus Režisierius G. Šankų
jį as.

Po perstatynio bus Šokiai iki vėlai nakties. (iros latvių or- 
Veikalą parašė E. Evadokiniov. Vertė J. Rostovcev.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

Nariai Cook County Real EsĮgto Board
& Chicago board of Undcrwriters.

A. Pctratis S. L. Fabijonas

Real Estate Brokers 
Managcrs

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
3249 South Halsted St., Chicago, III.

UŽKVIEČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir formas. InŠiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Peržuirimc abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant mortgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų. 
Utarninko, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vok. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Telefonas Boulcvard 611.

3)
4)

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.

Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Auguslinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros NJokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
ranktnno mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

1

HOFMANO
MOKYKL

prirengs jus Kolegijon truin- ! 
pu laiku. Mes taipgi turime į 
klesas anglų kalbos, kur jus į 
galite išmokti anglų kalbą nuo i 
prityrusių mokytojų. Dr. A. j 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ši VAKARĄ pasi- : 
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. ; 

Arti Milvvaukee Avė.

bažnyčių pamaldose, tai pat teis svarstomi visi katalikų bažny- 
ti kunigams apsivesti. Į šituos čios reformos klausimai. Tą 
čekų katalikų kunigų sąjungos pat diieną, .busią išleistas raštas, 
reikalavimus Rymo popiežiaus kur pranešama, kad čekų kata- 
valdžia atsake, kad dėl patriar- pkų kunigų sąjunga padarė su 
-..........r parapijų savivaldybės i lenkų valdžia sutartį sulig kuriacha to ir 
busiu galima tartis, o ką dėl 
kitų reformų (čekų kalbos Įve
dimo, celibato panaikinimo) tai 
esą nė kalbos negali būti. Da
bar vokiečių katalikų centro 
(partijos laikraštis “Gerinama” 
No. 318, rugp, 2 d. čekų kunigų 
organo “Warsdorfer Vodkszei- 
tung” žinionįis praneša, kad 
rugp. 7 d. busią čekų katalikų 
kunigų sąjungos narių visuoti-

I nas susirinkimas, kur busią

fe

Ura Ant*

Nedėlioję, SpalioOctober 5 dieną, 1919

Pas Chernauska i

vedę katalikų kunigai turėsią 
tokias pat teises, kaip ir nevedę, 
t. y. galėsią užimtii parapijų ku
nigų vietas, gausią algas ir 1.1. 
Čekuose esą apie 300 kunigų, 
kurie, pasiryžę vesti žmonas.

Vokiečių katalikų centro par 
lijos organas “Germania”, įdė
jęs šilą žilinią, kAuisVa, ar tai 
nereikalinga atskirti bažnyčią 
nuo valstybės? Matai, jei baž
nyčia butų nuo valstybes atskir 
ta, tai tokių reformų katalikų 
kunigų tarė būti negalėtų, nes 
jie’ tuojau butų iškelti ir vai 

Tolybės globa, kiek tai liečia ka- 
Jr Į taikų karapijas, jų liesti nega-

Lynos, Illinois
BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI 
Clams; zupe visiems dykai. Muzika dykai.

Piešimo Mokykla
Atsidarys nuo 13 d. spalių,.
Bus duodami šie kursai:

1) Su anglimi nuo modelių
2) Su spalvomis, abclna tcpliorys-

Teorijos aiškinimai.3)
Bus mokinama dienomis ir vaka

rais, .sukatomis ir nedčldieniais.
Prisirašymui valandos nuo 7 iki 

10 vakarais.
P. KACEROUS STUDIO

755 W. 32nd St., Chicago, 111.

Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS

1341 Mikvaukce Avė.,
Bankas atdaras sukatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.

ir jauni kai les,

Visi galės pasivalgyti gardžiai jauno paršiuko mė
sos, jautienos, vištienos, zuikienos.

Užkviečiaine visus pažįstamus ir pažįstamas, jaunikaičius 
iki vėlaus vakaro.

Dr. 1. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo vietą i numirusio 

DR. D. J. BAGOČIAUS ofisų Ro- 
selande, III. Praktikuos tarpe lie
tuvių šiame mieste ir apielinkėse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Avė.

Telefonas Pulhnan 3J2 
Roscland, III.

Rezidencija: 4515 So. \Vood St., 
Telefonas Yards 723 

Chicago, III.

nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotos 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime kc 
Irtą augštos k lesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai- kad mes turi
me pratuštinti vietą.

IJEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
'PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAM1C 
: APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PULS TUŠČIAME Už DYKA. 
\VESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. llarrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdč- 

liomis nuo 10 iki 4

'įj' Tclephone Drovcr 5052

2 Dr, A. Juozaitis
(C.V) DEN TĮSTAS
J” Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 

re. Nedėliomis pagal sutarimo, 
(gj 3261 So. Halsted SI. Chicago, UI
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Išpardavimas Panedėlyj, Utar- Storo valandos nuo 8:30 iki 
5:30. Su bato mis nuo 8:30 iki (»

Tfieotorea

HAL5TED SI. cor.
šitas Puikus 7 - Šmotą
Ištaisymas Miegru mini

ROOSEVELT ROAD

$750
DOVANAI

JI S PASIRINKU E IŠLAIMĖTOM!
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mo, tvirtai padarytos, iš riebaus mahogeno, 
iai drožtais aptaisyma’s, susideda iš medinės 
psircn. iamojo stalo su suoleliu, cbiffonettes, 
idės, paprasto ir supamo krėslo. Ateikite pa-

žiūrėt mu
kiekvienas gali la mėn sh i gražią cn 

VYRAS, MOTERIS, AR VAIKAS 
Laimėtoj,'} Išrenka Balsai

SU KIEKVIENU garsaus 
Craihlock mėlynojo muilo bru-

turčti 5 balsu*; Jei pirksile 3 
brasus, tai yaiisile 20 balsą: 
už f brusus 50 balsų, už 12 —

GALITE BALSUOTI už save 
ir prikalbinti savo šeimynų ir 
draugus, kad balsuotų už jus, 
arba galite balsuoti už vieną 
s iro draugų. —

v:

V KITĘ Į musų knmp:nį 
!le’.imls vadovaujančių 
Ims paskelbta kasdien.

nemokamai visur musų 
omosios sistemos rib)-

sukru kilę, surašykite gimines 
ir draugus ;r tegul .iie p;ą;elb- 
sli jums išltumėli. Tas asmuo, 
ur .šei’nyna. kuri gąus d'džiau- 
sį sk: itlių balsų, laimės išlai' 
svmą •—

CRADD9CK0 MĖLYNASIS MUILAS yra vaistuotas

ištiesi! tai yra puikus muitas praustis ir {rinktis.

PER ŠITA BALSAVIMĄ SPECIALŪS KAINOS

Kunigas kaipo darbi 
ninku kalbėtojas

Indiana Ilarbor, Ind. — Ka- 
ž’tikas pranešė streiko komite-

gis (kun. čiuberkis? K c d.)

1; > dalykus ir graudenęs parapi
joms o jie beveik visi darbi
ninkui ir slreikieriai laikylies 
įvirtai prieš savo išnaudotojus. 
Tuojau buvo pasiųstas vienas 
streiko komiteto narys, kad pa
kviesiu kunigą susirinkimai! j 
Auditorium. Kunigas u.eatsisa-

dideliausis
tiiukšmas: vieni ploja, kiti ko-
svetaine ji

klausės.

Nors anglu kalba jam

esu darbininkas,

b olini. Visi mis turime eiti 
išviena, visi tinime kits kitam 
padėti. Aš esu čia jusų tarpe ir 
su jumis. Kilikas gali apšaukti 
i ūme bolševiku.. . (Balsas iš 
irinio;: Tai niekas, bv-tik už

ivoioroms mes turime kovoti. 
Jei mes nekovosime patįs už 
srve. už savo reikalus, už geres
ni savo būvi, tai gerumu pini
guočiai, kapitalistai nieko dar
bininkams neduos. Ne jis mus 
maitina, bet mes, darbininkai, 
'uos maitinam. ir turtus joms 
kraunami”... (Balsas iš miinos: 
T:>i lu tikras Jėzus!).

Toliau kunigas ragino visus 
tvirtai išvien, laikytis, kad nu-

Jums dabar sunku kovot su ka
pitalistais, nes jie galin.gi ir sta-

lėtų atsilaikyt prieš darbinin
kus, j igii tik jie visi esi išvien. 
Ka ji’s laimėsite, laimėsite ne lik 
sau. bet ir savo vaikams, savo

FARMOS EXTRA BARCAIN Ellllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lilllilllllllllillllflllllllllllllllllll  ̂
EXTRA.

Leidžia turėt 56 balsus

3 BRUSAI, 25c
I • idžiu turėt 20 balsų ..

’ Balsai bus priimti tik

> IŠKLIBAI DUC.
I aižia turėt 50 balsų

12 BRUSŲ $1.00
I - • Ižia turėt 125 balsus

ai iriai.. Todėl, 
tai, vi<i išviena 
pasidžiaugsite”.

Craddock budelę

$15 Diesių' Išpardavimas

ne

>ne.

n

Exlra dydžiai 46 iki 54, 
(liktoms moterims taip-

4 i*!

Timikiniai modeliai, viršų 
tini;:i sijonai ir drapiruotų iš* 

vaizdų, švarkinių madų, tie

sios linijos modeliai, vipni su 

atversta apačia,, sijonai .aptai
syti guzikais ir pynėmis,, nėri

niais, kili .siaurais tos pačios

a

Kartą man reikėjo eit j

vo ('uoli du žmonės.

loi vaisius 12, 1.3, ir 21 va
landų darbo dienoje!

• nžiną. Pamatęs, kad darbo 
daili’ ir vienas neapsidirbsiu.

Man bu 
paprasti 

r u įminąs

•ii’st be. Pasisakė: vienas 32 
m-iri, antram 3G. O taip jie 
atrodė seni,4 taip sunaikinti. 'I'ai

MjteriiiB ii 
Meilėms 
įtikinimui justi 

ims neturime ką 
pasakyti daugiau, 

kaip tik, kad ateiki
te ir pamatykite 

šilas dreses — atei
kite ir ištirkite jas 

Merai, išinOginkitp 
vieną ir atsiveskite 
draugę, kuri padėt’ 
jums išsirinkti, ši-

MATERIJOS: — Vil
nonis tricotinaš, gry
nai vilnoniai seržai, 
satinai, tafetos, džior-

Visos rudeninės spalvos — 
pilnai yra jūriniai mėlynų pa
sirinkimui.

tose kalbose.
Lenkų ir rumunu kunigai 

daro kaip lik atbulai. Jie ragi
na savo parapijoms grįžti dar
ban ir nesipriešinti savo po
nams, “duondaviams“. Girdi, 
samdvloj.ii užmoka gerai, o dal
bas plieno liejiklose esąs ne 
sunkus (mat, ten nebuvę ir ne
dirbo, o žino!). Bei visas pa-

Žinios Lietuvos Laikraščių1S

as

p? og i 
joje

Pirkite šį rudenį formas di 
tižiausioj Lietuviu Ūkininkų ko

m n, kad vislias 
sirgai, kaip mes 
ne’.aipos rasite, 
garsiname, mes

nesinori tarpe svetimų gyventi 
Broli lietuvi, kurie mylit savo 
kalbą ir tautą, jums geriausi

Salutaras:

Prof.
m. i

P. K. BRUGHAS

Priimam Liberty Bonds už pilnų vertę.

Moterim o r Vyram

sa
pa
le - 
to-

lietu 
su savo lie

AŠ ADOMAS A. KARALIAlISKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirir.imas pilvelio, nuslnbnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėką nuslojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
be,'»> vensiu. Visur j ieškojau sau pageibos, nesigailėjau visoje Ame-

jo, Nervalona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
mali/tnas pranoko d ėgliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas 
išn\ ko po užmušimui visų ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vailė po Inile'į Salutaras. Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau loki skirtumą ir 11'90 sykių (lekuoju Salutaras mylistų 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties pi ie

iuo adresu:
A. KIEDIS CO.,

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartončms, 

Californijos, Ne\v Yorko, Michiga- 
no kas kok.omis apštimis nori gur

be! iai s, krabelčmis ar vogonais. Tcl. 

Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vmtl St. Chicago, 111.

Nosies Klintis
L

N.yj gali paciili nuo

lonsilų ariu nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su

pu! inio nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčią, bet gali 
boti ii kilos prie
žastis, o jas gali

susekti tik niisimuningas gydytojas 
no akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite taikią 
nosinę kliulį, tai nelaukite nei die-, 
ics. Atidėliojimai yra labai puvo-1 
jingi. Aš nieko neskaitau už pusi-. 
'arimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerkles, No-' 
nes ir Ausy ligas per 22 melu prie 
Siute gatvės ir jus galil? pašildai-! 
•Ii šimtų išgydyto pavieniu, kurią 
kilus jus gai pažįstate. 'Joję papra- 
‘Akile kokiu norite Įiavardžiu iš lu- 
!ų

Dr. F. 0. Carter

pei‘ 450 lietuvių ūkininkų, kur 
šįmet vasara čia suvirs 50 pir
ko faunas lietuviai, kurie turi
me savas ūkiškas draugijas lais
vas ir katalikiškas, turime baž
nyčią ir kunigą. Anglai farme- 
riai matydami tokį didelį skait
lių lietuvių čionais pareinant gy
venti miltuojąs laukan iš tos 
Lietuvių Kolonijos, palieki 
mums savo puiki; I įtaisytas u 
kės, kad parduotame lietu 
viams, kad ir už pigesnę kainą 
nes anglams nesinori tarpe lie

ūkių gyvenimo Amerikoje npie 
liuke puikaus turgauno miesto 
Scoltvillės, Mieli. Kolonija ran
dasi prie pat Micbigan Leikos 
vandenyno į kur galima 1 ii- 
vais ir traukiniais atvažiuoti. 
ž< me derlingiausi dėl visokiu
jnvų, daržovių, sodų ir pievų. 
Molis su juodžemių, upeliais ir 
ežerais geri žviiravoli keliai, 
puikiomis faunomis :t)gyve,i- 
ta. Mes turime 80 farmų paė- 
nu; iš anglų l'armerių, kurie mu 
fuojasi laukan iš tos lietuvių ko 
lo rijos, vienos yra mažos, kitos 
didesnės faunos; vienos yra su 
menkais budinkais, pigios,

m .lis; su pelningais sodais. Tu
rime supirkę dabar iš rudens 
fa uną gausit nuo kelių šimtų 
iki tūkstančio dol. piginus. Ru-

mašinas antrų rankų gausi už 
pusę kainos. N iudokis proga. 
Atvažiuoki tuo jaus mes apve- 
žiosime su automobiliu tas far- 
mas veltui, iš kurių galėsi pasi- 

i rinkti tinkamesnę farmą. Pri
plosime Liberty Bondsus už pil
na kainą, kad dabar pirksile už 

llikusią skolą nereikės mokėti 
procentų ir taksų, kol p ireisi

rašome, jeigu 
kaip mes čia 
jūsų gelžkdio 

lėšas apmokėsimo. Pilnai gali
te pasitikėti mumis, nes mes e- 
satne los kolonijos uždetojai 
ir jos apgyveudinlojais 
via:s ir mos drauge

ži s ir plieno liejyklose ir kaip 
len tame pragare darbininkai 
turėjo iki Šiol dirbti. Jie dir
bo dienomis 11 valandų, o nak
tinis - 1.3 valandų, ir kas sep-, 
tinta (liana — 21 valandas iSti- ; RoWn,(111 l!ui|<>inl,. 
S’U ! Juk tai gėda ir pasisakyt o *n n<* i..... v .11 i • 1 ScoltvHle. Mich.civilizuotam žmogui, kad tokios, 
ratvgos plieno iu.duslrijos dirb-

Kaip atrodo darbinin-

Cu ten. daugiausia dirba). 
Klausiu, kaip senai ji/ dirba 
liejykloj. — Suvirsima penke
rius metus. — O kiek jųfc am
žiaus, — Bandyk atspėti. —- 
Pažiurėjau į juos ir sakau: Apie

Lietuviij Prekybos Bendrojo
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos”, Lietuvos 

valdžios organo No. 184, Rugpiučio 23 d.:
“Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietu

vos žinių, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti 
Lietuvai ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. 
Jiems labai gero įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš 
Kauno ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas 
ir Lietuvių kolonijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lie
tuvai, ir nupiepdami Lietuvos padėtį. Netrukus manoma suteikti 
mo dž i ag mėi i pašelpos.

“Amerikoj yra sisikurus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra 
pirmiausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. 
Kada Lietuva atsig 
medžiagai išdirbti,

ąis po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių 
*_es Lietuva vien žemės ukiu negalės pralobti.

Amerikiečiai išs’ntė į Lietuvą 300 dėžh; maisto savo (riminėms. 
0 tonų maisto (ryžių, riebalų ir cukro), kurs 
ėjo dieną ji perduos Pramonės ir Prekybos 
• siuntiniu ateinu 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo 

Raudonajam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei 
o Kryžiaus Ligonei.

Bendrovės tikiląs paremti Lietuvos ateitį, iai rupi, kad šalis 
d amatai aukštai stovėtų. Dirba tam, kad Lie-

Bendrovė išsiuntė 1 
ateis apie 1 rūgs 
M n isterijai. Su tuc 
Amerikos Lietuviai 
ir 2 dėžės Raudono <<
butų turtinga ir k d
tuva būt laisva ekonomijos ir poetikos žvilgsniu”.
Iš virš paduoto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių 

Prekybos Bendrovę rašo.
Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir 

Amerikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti.
Lietuviu Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reika- 
y d’dis kapitalas sekantiems darbams.
1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai rei-

tų grįžti į tėvyškę.
Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių “Lietuvos Ūkės Bankos”, 
Kaune.

5. Atidarymui pinigu siuntimo Į Lietuvą skyrių.
6. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje.
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šė- 

rin’nkų turėsime, tuo geriau darbą galėsimo atlikti ir tuo didesnis pel
nys bus šėrininkams.

, Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildyk žem’au paduotą aplikaciją ir prisiųsk 
sekančiu adresu:

Lji'tH.oa.raiao •cil es Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

Aš šiuonii užsiraš iu ................... akcijų Lietuvių Prekvbos Bendrovės kuri yra
inkorporuota’ ant dviejų milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis 
d( lari’is (■”5.00) už kiekvieną akcija. Su šia aplikacija įmoku ........................................
doleriu. Likusius išmokėsią pagal reikalavimą.

Bendro'’", jurilūka sau teisę Bile koki iižv:>!'\nią atmesti, l’ž.sira'ęs tekaus sn- 
I nku, kad Bendrovės organizatsviai iškaščiai butu padengti iš pirmiausiai įplau
kusią mcl esčių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.

Diena ........................................ Mėnesio ..

Už ifmimas .............................................. ..

.. 1919

CHEMICAL INSTITUTION .1. Baltrėnas, 
1707 So. Hakted St.. Telephone ( anai 6117.

; užlaikome pilnai viso- 
^,Y*Kią lavorų, atsakomų laik- 

i rodei i ų, II k. aukso, šliubi- 
IWįnią žiedą ir visokią auk- 

f.j są ir deimantu. Viskas yra 
parduodama viena per 

rinta žemiausia kaina. 
Taipgi viena kaina visiems.

bd;»nd Steel Co. nuo pan.edė- 
Eo atidarė vartus darb:ninkams. 
|••^d eitu dirbti. Mokėsianti po 

Į$1 1 už 8 vai. dal-bo. Bet darbi- 
! r,’nku nieku sueina ir nemano 
ei'i niekas nenori tiek daug 
pin-:«7\ uždirbt... Kompanija 
bandė op^ruot streiklaužiais. Ne 
pasisekė. Tie lik dar didesnių 

' nuostolių padarė, nes nemokė
dami apsieit išekspliodavo vie

Akiy, Ausų, Nosies

Chicago.

ė

laikosi, laimes.
—Vainutiškis.

ną “blast furiuice”... Matysima, . 
kas bus toliau. Jei tik darbiniu-

P. K. BRUCHAS
3321 South Ilalstsjd Street

ir Gerklės. t
120 Slale gal., 2 lubos. Antros du- 

j' i šiaurę nuo Eair ...mkrovos. Va- 
’undos: nuo 9 iki (i; seplinladieniais I 
nuo 10 iki 12.

-

Ofįsai:
859 N ori hPIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

lt5
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų. 

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

.1003-3029 SOUTH HALSTED4STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Robcy Street 
Va]—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytų iki 7 vai. vak.

— •



N Ali J IENOS, Chicago Subata, Spalių-Oct. 4, 1919
a P fl pasakojo Lietuvos Žmonėms būt, kad eidami išvien SU ki-tijaą, apie ką mes žinome iš to direktorius, pulkininkas Roy

besąžiniškiausių melų apie tomis partijomis, jie daro st. Kairio (Vilniečio) laiškų, til- Bacon, pranašauja, kad atakos
- - - - - - -- pusių “Naujienose“ 1916 m.

Jau šitie keli faktai rodo, kad 
p. Karosas neteisingai inforinuo 
ja amerikiečius apie Lietuvos 
dalykų stovį. Jo sėbras Roma
nas begėdiškai melavo Lietuvo
je. apie* amerikiečius, o jisai da
bar skleidžia melus čionai apie 
Lietuvą. Ar tai krikščioniška?

jai tiTHUANlAN DAILY Ameriką; o jo sėbras Karo- klaidą; gali būt, kad ne: aiš-
-------  sas dabar melagingomis ži- kiai nustatyt savo nuomonę

Pubiinhed Daily eacept Sunday by nionljs apįe Lietuva sterigia- šitame klausime mes galėsi 
the Lithuanian Newa Fub. U, Ine. • / . ______ --------------------------- (J V 4-..; 4 .^1.. ,U1

Editor P. Grigaiti®
1739 SO. HALSTED ST

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Ilalsted SI., Chicago, 
UI, — Telefonas: Ganai 1506.

Uištaškomoji Kaina:
Chicagoje — paitu:

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................N
Savaitei ...................................
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačta:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

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

Pingius i
Drdbriu, kurtu su užsakymu.

si suklaidinti amerikiečius.
Tai tokie yra “

me tiktai tada, kada pil- 
Lietuvos niaus patirsime apie Lietu- 

mylėtojai” musų klerikalai, vos sąlygas. Bet turime įsi
dėmėti, kad norint apver- 
tinti partijų veikimą Lietu
voje, reikia stengties jį su
prasti iš tų aplinkybių, ku
riose jos veikia, o ne vado- 

ivauties kokiomis-nors abs- 
' trak temis

Tai taip jie darbuojasi “Lie
tuvos laisvei”.
; Bet tamsus žmonelės dar 
tebetiki jais ir tebeaukauja 
jiems pinigų. Kada jie su
sipras?

Kada musų liaudis pama-
,fi00 tys, Jogei jklerikalai yra ar- 

3.50 šiauši laisvės ir žmonių ge- 
} 45 rovės priešai ?

„75 ------------J Demokratijos vie- 
“ nijimasi Lietuvoje.

Kauniškė “Lietuva” rug-

ati- d

Nejaugi 
tai tiesa?

važiavimas. O tai davė pui
kios progos tautininkams ir 
klerikalams — šaukti savo sro
vės “seimusv., Tautiiunkų šei
nio, Chicagoje, dalyvavo didelis 
būrys lietuvių darbininkų, ku
rie, jeigu butų buvęs sušauktas kų. Nespėjus pasiliuostioti nuo 
Darbininkų Suvažiavimas, nie
ku budu nebūtų dalyvavę tauti
ninkų seime. Ačiū tai pačiai agi 
tacijui tapo sutrukdytas Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tary
bos veikimas. () tuo tarpu kle
rikalai ir atžagareiviai tautinin
kai nudojosi kiekviena proga: 
rengė mitingus ir kolektavo iš 
žmonių šimtus ir tuksiančius do 
lerių neva “Lietuvos laisvės rei
kalui“. Ir jiems sekėsi. O ko 
atsiekė socialistai? ]
neskaityt tos betvarkės jų pačių stiiimylis: nenoriu jam už akių 
organizacijoj.

Dėlto tie demagogai turės at
sakyti. Gaunamosios iš Lietuvos 
žinios rodo, jogei ten socialis
tinis judėjimas yra labai niko
li ngas lųusų, amerikiečių, pa
geltos. Be lietuvių liaudinin- 

I1C*' kų socialistų, ten, rodos, ne- 
.1°- esama nė vieno sociąlistiško 

Jo neturi nė patįs 
nc” . komunistų sekėjai. Na, o kokią 

paspirtį, jiems suteiksimle? Pa
rašysime stiprių rezoliucijų 
prieš “buržuazišką valdžią?“ 
Tai nieko nepadės. Ir patįs 
“komunistai” jau pamate, kad 
kovoti vien rezoliucijomis (ku- 

: nūn bastosi gatvėse kaipo ko- rių iki ši()1 jic “prikcpc” devy
nias galybes) yra bergždžias 
.----- --- Taigi, reikia ko nors
daugiau, reikia lo, be ko dabar
tinėje visuomenėje negalima ap
sieiti: pinigų. Reikia, vadinas, 
teikti jiems materialės paspir
ties. Jos mes neturime. Tą lai
ką, geriausi socialistinio veiki-- 
mo laiką pradedant 1915 ir 
baigiant 1918 metais, mes sūnau 
(lojome tik savitarpinei kovai 
gilint. O dabar ir vieni ir kiti 
likome tuščiomis rankomis.

Tai ve, prie ko privedė neap
galvotas tūlų musų organizaci
jos bosų žygis. Jie ant žut-but 
buvo pasiryžę įsteigti čia antrą 

' ją Maskvą (beje, Chicagoje 
šiaip taip tapo įsteigtas... 
smalinis institutas)-, bet šituo 
jie tik pasitarnavo — reakcijai. 
Davė progos atžagareiviams su
mobilizuoti savo spėkas ir išnaa 
(loti lietuvius darbininkus.

Dėlto jie turės atsakyti. Ame
rikos lietuviai darbininkai šilo 
neužmirš. —Brooklynietis.

Jie daro pastangų parduoti Lie
tuvą Rymui pirm, negu ji pataps 
pastovia nepriklausoma valsty
be. Klerikalai jau tempia mus 
Ryman pirma negu mes spėjo
me atsikratyti svetimųjų grobi-

nuodinguoju gasu, kurios taip ai 
Iriai buvo .smerkiamos, kada 
jomis naudojosi vokiečiai, atei
tyje gal* I’1*! vienas svarbiau
sių darbininkų pasistatymui 
slopinti būdų. Savo prakalboj 
pasakyto] vietos pranionininin- 
kų asociacijos sueigoj jis be ki
ta pareiškė, jogei ateityje riau
šininkus reikėsią malšinti gasu 

, (teargas) vietoj malšinti juos 
j lazdomis ir revolveriais.” Vie
nos dozos paleistojo gaso pilnai 
pakanka, kad juo užmušus nuo 

svetainėje prasidės dvidešimts iki trisdešimts žmo- 
įsteigtuose niu » 

Į B
Pulkininkas Bacon nesenai su 

nitų gerai, kfi’įž.ęs iš Francijos, kur jis ban
dė įvairios rųšies nuodinguo
sius gasus, skirtus naudojimui 
prieš vokiečių armiją.

Liaudies kursai

Augščiaus paduotasai par 
tijų atstovų laiško turinys jall prasidėjo,
meta daug naujos šviesos 
ant santykių, viešpataujan
čių Lietuvoje.

Apžvalga Į
i BUB I II ■ II li.BH niwi r,■■i.65 ką Laikinosios Lietuvos Vy-

L65 r-ausybes Ministenų Pirmi-! NETEISINgos INFORMA- 
mnkui. Jisai yra įdomus: 
daugeliu žvilgsnių.

*čoo; Pirmiausia, po juo mes
2 00 ( randame septynių partijų ir jungos organe “Darbininke,” p. 

reikia siųst Pačio Monei organizacijų atstovų para- J. Karosas rašo, kad 
— ~ šus; jų tarpe V. Požėlos,’

Lietuvos Social-Demokratų ’ 
Partijos atstovo; Dr. M. 
Nasvyčio, Lietuvos Socialis
tų Liaudininkų Demokratų 
Partijos astovo; V. V. Sidzi
kausko, Demokratinės Tau
tos Laisvės Santaros atsto-

CIJOS”.

,i vienų vergėjų, jie ryžtasi ati
duot mus kitanu

O kada jie šito atsieks—“var
gas nugalūtiemsiems!”

Lietuviai, Lietuvos laisvės 
priešai kala jai naujus pančius.. 
Budėkime! - Genią Dėdė.

Ateinančią pelnyčių, spalių 10 
, “Aušros“ 

mokslas nesenai 
Liaudies Kursuose.

Užsirašymas į tuos kursus

RAŽAI.
TŪLO laikraščio redaktorius

Nieko, jei parašė ilgą editorialą. Aš ne
___   _ 1 • __ _ _ ? . * V 1 •

Kun. Laukaitis savo kal
bose pasakoja amerikie
čiams, kad V. Kapsukas da
bar esąs Kaune ir veikiąs 
kartu su Lietuvos valdžia, i .. - ,

Vienas laikraštis pastebė- * ai’tlJ()S atstovo, ir k.
Antra, įdomus yra to laiš

ko turinys. Jo autoriai sa
ko, kad Lietuva tegalės tin
kamai susitvarkyti tiktai ta

jo, kad toks dalykas esąs ne
tikėtinas, nes Kapsukas yra 
žinomas, kaipo lietuviškų 
bolševikų vadas, priešingas 
visokiam bendradarbiavimui 
su buržuazinėmis partijo
mis ir buržuazinėmis val
džiomis.

Bet jeigu kun. Laukaitis 
skelbia tokias netikėtinas a- 

- Trerikiečiams žinias ,tai ji
sai visgi turi kuo-nors rem
sies. Nejaugi tai butų tie
sa, kad Kapsukas “atvir
to”?

Lietuvos Valstybei įsikurti 
trukdė ir dabar dar trukdo 
net keturi priešai: vokiečiai, 
lenkų plėšikų gaujos, raudo
narmiečiai ir rusai kolčaki- 
ninkai.
Ret kodėl jisai “užmiršo” dar 

vieną priešą: tam tikrą Lietu
voj M. Krupavičiaus, Lietu- vos klerikalų rųšį, kuri Vadu
vos Krikščionių Demokratų vaujam,a vyskupo Karevičiaus, 

j mėgino paversti Lietuvą “krik* 
ščioniškai-konservatyviską mo
narchija, amžinais ryšiais su
sijungusi su Vokietija?“

Tos rųšies gaivalai da ir šian- 

da kada ji bus savita ir ne-, V()s rib Atsi|llilll;itc Gllbrį) 
priklausoma’, ir kada “prie kun- Bartušk, ir k. Lietuvospriklausoma”, ir kada 
darbo stos visos demokrati
nės Lietuvos pajiegos”.

Toliaus, paminėtųjų par
tijų ir organizacijų atstovai pasakoja apie Lietuvos soęia 
ragina valdžia “imties gfink-( 
lo” ne tiktai prieš bolševi
kus, o ir prieš besiveržian
čius į Lietuvą lenkus ir Kol- 
čako pulkus. Jie ragina, be 
to, valdžią mažinti valsty
bės išlaidas, duoti spaudos,

J žodžio ir susirinkimo laisvę 
“tiems piliečiams, kurie sto
vi ant Lietuvos nepriklauso- 

Amerikos klerikalai dau- mybės pagrindo”, eiti neati- 
giaus už visas musų sroves (lėtinai prie Steigiamojo Sei 
giriasi savo meile Lietuvai, mo, konfiskuoti turtą tų 

Jie (langiaus už kitas sro- žmonių, kurie nusidėjo Lie- 
ves surinko pinigų “Lietu- tuvos nepriklausomybei, ir 
vos reikalams”. Jie dau- tt.
giaus, negu kitos srovės,1 Dalykai, kaip matome, ga- 
siuntinėjo žmonių Europon, na nepaprasti.
“kovoti už Lietuvos laisvę”. | Mums, amerikiečiams, i§-

Bet ką gera jie nuveikė rodo pusėtinai keistas, 
Lietuvos labui?

Surinktomis iš žmonių au vienijasi
komis klerikalai rėmė per partijos, kurios paprastu 
eilę metų p. J. Gabrį-Paršai- laiku smarkiai kovoja tarp1 
tj, kurį dabar net padores- savęs. Dar keisčiaus betgi 
nieji Lietuvos katalikai va- turi mums išrodyt), kad tų 
dina “išgama”. | partijų atstovai ,ir jų tarpe

Klerikalai nusiuntė Euro- social-demokratas. V. Pože- 
pon kun. V. Bartušką. Jisai la, ragina valdžią imties net 
tenai susibičiuliavo su Gab- tokių griežtų priemonių 
riu, o paskui nukeliavo į Lie prieš žn ones, nusidėjusius 
tuvą ir ėmė taip veikti, kad Lietuvos nepriklausomybei, 
Lietuvos valdžia buvo pri- kaip ti rto konfiskavimas, 
versta išvaryti jį iš Kauno. Iš to n .tyt, kad žmonėms 
Tr dabar .net Lietuvos krikš-Lietuv< e šalies nepriklau-1 
čionįs - demokratai kratosi somybe klausimas š.iandie liesą, kada jisai tikrina,

Amerikos klerika
lai ir Lietuva.

> jau
| tas faktas, kad Lietuvoje

i labai skirtingos

nuo jo, kaipo nuo “išsigimė- pasidai gyvenimo ir mir- 
lio”.

Amerikos klerikalai nu
siuntė Europon pp. Mastau- sunku

ties kb
Kode

išimu.
taip pasidarė, nė

ra suprasti. Lietu-

išgamas”.

Lietuvos socialistus reikia į 
dvi rųšis padalinti: social-de- 
mokratų rųšis ir socialistų 
liaudininkų rųšis

Bolševikai komunistai ir 
social-demokratai (dar juos 
vadina menševikais) priklau
so prie* pirmosios rūšies. Jie 
yra šalininkais susijungimo 
su Rusija ar su kitomis vals
tybėmis, jei tik jos butų bol
ševikiškos. Nepriklausomos 
Lietuvos bolševikai komunis
tai nenorėjo, Kapsukas tos 
partijos žmonių pažiūrų yra 
gryniausia išraiška. Prie bol
ševikų komunistų Lietuvoje 
prisidėjo turčius grafas Zubo
vas iš Šiaulių ir šiaip nemažai 
inteligentų. Dabartiniu laiku 
bolševikai komunistai, netu-

kos, Lietuvoje visai neveikia.
Socialistų demokratų men

ševikų tik vardas (,? “N.” 
Red.) Lietuvoje yra užsili
kęs, o jei jos atskirų, žmonių 
randasi, tai tie nelabai (? 
“N.” Red.) skiriasi nuo bol
ševikų komunistų. Prie men-

Biržiška, Janulaitis, Kairys, 
dr. Avižonis, dr. Matulaitis ir 
kili, iš kurių dabar nemažai 
Lieljuvos Valstybės kūrimo 
darbe dalyvauja.
P-nas Karosas pasakoja nc- 

jogei 
Lietuvos social-demokratai, ly
giai kaip ir komunistai, stoją 
už “susijungimą su Rusija arba 
su kitomis valstybėmis, jei lik 
jos butų bolševikiškos.” Žinomi

ską ir Česnulj. šituodu vy- va yra ipsiausta priešų iš visiems faktai prieštarauja to- 
ru ėmė bičiuoliuoties su len- visų pusių, ir nė iš vieno ji kiam jo tvirtinimui.
kų agentais, ir Lietuvos ka- negali laukti pasigailėjimo. I 
talikai viešam atsišaukime į Ji p. .*:r i yra ginties, sta- kratai nėra šalininkai 
.amerikiečius išreiškė pasi- tydama visas savo jiegas. Ir 
piktinimą juodviejų dar- vienas svarbiausių dalykų ši 
bais.

Kitu du klerikalų agitato- nimas jos, kaipo “savitos ir 
riu — pp. Romanas ir Ka- nepriklausomos” valstybės. uvllltJniuull 
rosas — nukeliavo Lietuvon Mes čia nemėginame gvil- jungimą su kitomis valstybė- 
biznio reikalais. Ir štai iš denti, kiek yra teisinga Lie- mis, o už nepriklausomąją Lie- 
Lietuvos laikraščių mes ma- tuvos socialistų taktika gry- tuvą. Tokią poziciją jie užėmė 
tome, kad p. Romanas pri- nai partijos žvilgsniu. Gali pirmiaua už visas Lietuvos par-

toje kovoje ja iyra pripaži-

Viena, Lietuvos social-demo- 
1 bolševi

kiškos Rusijos arba kokios ki
tos bolševikiškos valstybes. Ka
da Rusijos bolševikai norėjo spė 
ka užimti Lietuvą, jie priešinosi 
tam. Antra, Lietuvos social
demokratai stoja ne už susi

A .

kad vi§i norintįs lankyli juos, 
pasiskubintų ir» užsirašytų pir
ma, negu prasidės lekcijos. Kur
sų lankytojai turėtų nepraleisti 
nė yjenos lekcijos, nes tiktai 
tuomet jie galės lengvai sekli 
jas. Todėl paduoti savo var- i 
dus ir užsimokėti reikia bent 
prieš 8 vai. vakaro pėtnyčioje, 
kad užsirašinėjimams nereikė- . ,
hj gaišinti laiko, paskirto lokei- J’5?1?"0 ..!’UVU*"i !«ikraščio.
jai.

Užsirašyt geriausia yra 
jaus. Liaudies Kursų adminis
tratorius suteikia kiekvienam 
informacijų kasdien nuo 1 vai. 
po piet iki 10 vab vakaro “Auš
roje.”

Šiame sezone bus išguldama 
keturi dalykai: išpradžių Visuo
tinoji Istorija ir Kultūros Is
toriją, o paskui Politinė Ekono
mija ir Valstybės bei valdžios 
Formos.

Pirmutinėse lekcijose moky
tojai patars lankytojams, kokia j 
literatūra jie privalo naudoties, 
kad galeliu giliaus išstudijuoti 
išguldomus kursuose daly
kus. — P.

Pašauto Darbininku 
Judėjimas.

ANGLIJA.
■»

Netinkama karžygiams 
šalis. —

Premjeras Lloyd George 
senai atstovų butui apreiškė

karinėje tarnyboj žmonių, i 
įUf) turinčių reikiamo užsiėmimo. I

Šitos skaitmens nesudaro de
mobilizuotus aficierus, kurie 
tuo tarpu prieplaukose nešioju 
rąstus už pragyvenamąją kainą, 

j ir buvusius karininkus, kurie

inedijanlai; o kiti lurinlįs dide
lių šeimynų, priversti dirbti men darbas, 
kai apmokamus darbus.
London. — [Politinio streiko 
klausimas atdaras]. Po ilgų ir 
aitrių debatų, kuriuose dalyva

vo gabiausieji Britanijos darbi- 
i ninku vadai, trigubasai susivie
nijimas (angliakasių gclžke- 

, liečiu ir transporto darbininkų) 
pagalios nutarė atidėti rišimą 
klausinio kai dėl generalio strei 
ko, kaipo politines* kovos įna
gio. 'falai padaryta reikalau
jant angliakasių atstovui, 
bert Smillie, puikia kalba 
parodžiusio pasireiškusius

Ro-

tuo

bėgti. Tegul kalba jisai. Klau
sykitės:

Eikime mokyklon! Jeigu 
ligi šiol nemokyti žmonės 
buvo tomis “avelėmis”, ka
rais kiti ganė ir ganydami kir
po, tai dabartiniais laikais 
jiems skurdžiau gyvensis. 
Pasuoju: “skurdžiau gyva il

sis”... Eikime, prieteli, eiki
me— kadi r lietuvių kalbos pa
simokintų !

JOIN us! — šaukė “kairia- 
sparniai” stovėdami prie laip
tų mašinistų svetainėj, kur So
cialistų Partija savo konvcnci-

Ret tokių, kur pas juos “nu- 
džįoinino”, buvo tik — jie pa
tįs.

Join us! — dar ir dabar jie 
šaukia specialiai pateiktuose la-

liet.. . bet —< nieks “nedžioi- , 
nina“.

Argi, draugai kairiasparnai, 
arbi ir pats Leninas dar neišgir
do to sielvartingo Joinjoinjoin- 
joinjoin us!? — Ražas.

Truo Ivanski'ion filcd wilh Ihc post- klausimu skirtumus, 
mastei- at Chicago, III. Oct. t. 1919 
as rc(|iiire(l by the acl of Oct. 6,1917

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Rochester, N. Y. — [Laikraš

tininkai organizuojasi], šiame 
mieste tapo suorganizuota laik- 
rąštininkų-reporterių unija, ku
ri tuoj prisidėjo prie Internatio
nal Typografical unijos. Karlu! 
tapo įleista keturiems vietos, 
dienraščiams reikalavimus mo
kėti minimum po 50 dolerių sa
vaitinės algos patyrusioms savo 
darbe laikraštininkams. Dau-

raštininkų jau organizuoti.
Tatai sekė po to kai vieno, 

dienraščio bosai pasiūlė laikraš
tininkams didesnių algų, bet tik 
ta sąlyga, kad jie išstotų iš uni
jos. Laikraštininkai, .kaip vie
nas žmogus, šitą pasiūlymą at
metė.

Augusta, G a. — [Georgijus 
siuvėjų laimėjimas]. Dagi ir 
susnūdusių pietų organizacijos 
pradeda rodyti ytin spartaus 
priaugimo. Darbininkų spėka' 
diena po dienos ten darosi 
sprendžiamuoju veiksniu. Šitai 
rodo nesenai siuvėjų

darbininku laimėjimu.
Išgautąja sutartim darbiniu- 

kai
be: št ūki uis (piece work) dar-

Manchester. — [Bedarbių ka
rininku žygis]. Kad atkreipus 
publikos domų į tą faktų,'jogei 
daugelis paliuosuotų karininkų 
nebeturi darbo po to, kada jie 
atliko savo pareigas, “kad pada
rius pasaulį saugiu demokrati

niai”, bedarbiai karininkai ir ju- 
, reiviai Manchestery rugsėjo 1 I 
■ dieną pradėjo žygį į Londoną, 
kur galu-gale jie atsidūrė Dar
bo Parupinimo biure.

Buvisieji Anglijos karininkai 
susispietę Į organizaciją pavar
dintą National Assoęialion of 
Ęmploycd and Unemployed

Skaitytoju Balsai

TRAUKIA Į RYMĄ.

Mes, socialistai, jau senai sa
kėme, kad musų klerikalams 
pirmoj vietoj yra Rymas, o tik 
antroj — Lietuva bei josios gy-■ 
ventojai. Tie, kurie tuo netikė-

Tai susilaukėm gadynės! Tu
rime naujų gladijatorių. Vienas 
jų jau pasirodė smalinio institu 
to beizmųnte ir su Degtuku kad 
duoda tai duoda vėjo — kitam, 
nežinomam gladiatoriui, kur 
draugą Rimbą įžeidęs. (Ar tie 
draugai glaldi ja toriai negalėtų 
pasakyti: kur dabar randasi Su-

Didis Pryšporlo (socialpatrio- 
tiškai vadinasi Bridgeport) “vei 
kėjas”, prietelis Snargliunas, an- 
dais atsistojo ant Degtuko ir 
susibetino su šimtu dolerių.

— Nu, ripka, pasakyk man: 
ar aš buvau nuėjęs duoti kveš- 
činų tam buržujų uodegai Gri
gaičiui?

Doleriai tyli.

, ar aš ten buvau?
Doleriai tyli.

- Sei, kam nors jus reikalin
gi laužymui dantų...

Doleriai tyli.
Kai kur kai kas atsiliepė:

Ten buvo kitas “didis vei
kėjas”.. .

— Ak, šitaip.. . pasakė “didis

gul jie pasikaito sekamus Cbi- • 
cagos ileluvių klerikalų orga
no žodžius:

“... .lietuviai iki šiol neturi 
savo atstovo pas Apaštalų Sos-' 
tą... Juk aišku, kad Lietuvoje 
katalikų yra, kad.... reikės san 
tykių su šv. Tėvu. Nesant Lie
tuvos atstovo, reikės naudoties 
svetimu... Nesant Lietuvos at
stovo prie popiežiaus kįla klau
simus keno pusėje yra kliutįs, 
sutrukdžiusios tą atstovybę?... 
Senai Ryme gyvenantis kun. 
Prapuolenis šaukia iš Lietuvos 
įgalioto atstovo Ryman ir ne
prisišaukia. Jau senai eina gan- 

Dabar vargiai rasime darbi-j (|as, kad Lietuvos valdžia savo 
apie musų atstovu pas Šv. 'Povą skiria kun.

kur nematytų, D-rą Jurgį Narjauską, Šeini) vy- 
. Bet jis

Jis dar negavo įga
liojimo popierų iš Lietuvos už- 
rubežinių dalykų ministerijos.” 

Aišku. Klerikalų organas 
duoda suprasti, kad ta kliūtis y- 
ra Lietuvos valdžia. Jam nepa
tinka lai, jis stebisi, (iirdi, jis 
sužinojęs, kad Lietuvos valdžia 
buk “žada laikyti prie popie
žiaus savo informatorių”. Kle
rikalų organas tuo nepatenkin
tas. Jis mat norėtų, kad Ryme 
sėdėtų Lietuvos valdžios atsto
vas “Informatoriais,” tur būt, 
pasirūpins patįs klerikalai...

Ką visa tai reiškia, Nieko kita, 
kaip musų klerikalų norą užsi- 
sėsti Lietuvos žmonėmis ant 
sprando, dagi nelaukiant Stei
giamojo Susirinkimo. Klerika
lai nori visa apžioti jau dabar.

iJį Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako ]

JIE TURĖS ATSAKYTU

Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimas povaliai grįžta į sena 
sias vėžes. Susi pro tusieji dar
bininkai jau atsikrato tų truk
dy tojų, kur, reakcijai siaučiant, 
buvo įsigalėję ir kone visiškai 
suparalyžiavę visokį pažangų

lošėte beta.
Dabar aš duodu Įnešimą: Kas 

užmokės už suterliotas Degtu
ko špaltas? — Gvazdikas.

i atsiekė žymių atmainų dar- veikimų.

bas lapo pakeistas savaitiniu, ir niūkiu—-nekalbant 
kartu lapo panaikinta nepakeli- ‘‘komunistus”, — I , T
čiamasai naminių prakaitinių kad bėgiu kelių pastarųjų m,etų skupijos kanauninką, 
darbas, kitaip sakant davimas 
dirbinių į privačius namus. 
Naudojamieji tv. journey men jų- 
tailors dabar įsigijo tokių pat 
teisių kaipir visi organizuoti 
darbininkai.

Clcveland. — [Pritaria Darbo 
Partijos steigimui]. Vienas 
svarbiausiųjų nesenai užsibaigu 
sios United Mine Workers kon
vencijų tarimas yra užgyrimas 1 
besiorganizuojančios naciona-

ryta tuo tikslu, kad

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip krimtnališkilote 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofieas:

3323 S. Kalstei’ St
Ant trečių luoų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
M. Denrborn St. 

1111-13 Buity Bldg.
Tel. Central 4411

TO A VAIKINŲ ir MERGINŲ 
H b P B ■ NORI APSIVESTI, bet 

neturėdami progou trasi. 
ta9 U B'L/ pažinti ir užmegžfi niel- 

Hakus ryšius, negali apsi
vesti. Pajlcškojlmų Žurnalas visiem* 
autfTla tokią progą. Reikalaukite pa. 
tiurėįinnr; ten rakite plačiu usloa infor- 
(F.acijas. žurnalas metame Ji, kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL
J409-21O Tempto Court Bldg, Chicago, UI.

Amerikos lietuviai darbininkai nevažiuoja, 
neteko daugelio svarbių pozici- 

Pirmiausia, lietuvių socia
listų organizacija, L.S.S., tapo 
ko ne visiškai suardyta dėl ne- 
taktngo tūlų josios lyderių el
gimosi. O kartu, neišvengiamu 
būdu, nupuolė josios utekinč į 
plačiąsias lietuvių darbininkų 
minias. “Komunistiškieji” šu- 
kairtojai apsitvėra “kynų sie
na.” Tas, kur nepritarė Linine 
Maskvai, jiems buvo darbinin
kų priešas, išdavikas ir visa, ką 
jie pajioge sugalvoti. Jie pradė

Z*

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

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

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

kongreso 
reikiamo 
darbiniu-

išvaizdą ir užtikrinus
balso 
kams,

Pittsburgh. — [Garas malši
nimui riaušių]. Mellon institu- likos lietuviu darbininkų

valdžioje —
rių, mėtė iš organizacijos ir di
skreditavo* juos kur tik galėjo, 
ačiū tai nešvariai “komunistų” 
agitacijai negalėjo įvykti Ame- 

su-

ė, h
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Subata, Spalių-Oct. 4, 1919

Kas Dedasi Lietuvoj
Lietuvos piliečių 

balsai.
laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės Ministerių Pirmininkui.

Kurdami Valstybę mes tuo
met tegalėsime nuspręsti vi
daus, politikos ir ekonomijos at 
gimimo klausimus kada turė
sime savitą ir nepriklausomą

Tą sunku uždavinį mes tiki
mės atlikti savo visos Lietuvos 
demokratijos pajėgomis, ir ne
laukdami iš svetur pagalbos, 
pakelti dvasinę ir medžiaginę 
tautos gerovę.

cija, lenkai, rusai kolčakinin- 
kai su bolševikais ir vokiečiai 
siaučia aplink mus ir mano pa
grobti musų kraštų savo naudo
jimo tinklan, kas be galo sun
kina musų darbą.

Ir musų pačių netvarka, savi
valė, nesumanumas, turto aik- 
vojimas ir tt. kiekvienų žingsnį 
mus trukdo ir stabdo valstybės 
darbą.

Bet mes tikime, jog musų 
kraštas tuomet tegalės apsigin
ti nuo savo priešininkų, susi
tvarkyti viduj ir sudaryti de
mokratinę Lietuvos respublikų, 
kada prie darbo stos visos de
mokratinės Lietuvos pajiegos.

Todėl mes, žemiau pasira
šiusieji partijų atstovai, karštai 
kviečiame Vyriausybę tuojau:

1) imtis ginklo ne tiktai prieš 
bolševikus, bet ir prieš besiver
žiančius į musų valstybę lenkų 
legionus ir įsibriovusius draug 
su vokiečiais Kolčako batalio
nus;

2) šalinti iš žvalgybos ir 1 
štabo, kurio rankose krašto ap
sauga, visus valstybei neištiki
mus lenkų ar rusų žmones;

3) šalinti tokius pat gaivalus, 
kur jų yra, ir iš kitų musų vals
tybės į saigų;

4) mažinti ekonomijos reika-

(giamojo Seimo;
8) įstatymais apdrausti dai 

Liniukus nuo dvarininkų nau 
dojimo;

9) veikiau paskelbti įstatymų 
kuriuo konfiskuojamas turtą 
visų, nusidėjusių Lietuvos ne 
priklausomybės;

10) varžyti valdininkų savi 
valiavimą ir budriau prižiūrėt 
jų pareigų atlikimą;

11) panaikinti, kur galima 
karo padėtį ir duoti spaudos 
žodžio ir susirinkimų laisvu 
tiems piliečiams, kurie stovi anl 
Lietuvos nepriklausomybės pa
grindo ir dirba valstybės kūri
mo darbą.

Kaunas, 1919 m., rug. 25 d.
V. Požėla, L. S. D. Partijos 

Dr. M. Nasvylis, LSLD. partijos 
atstovas. V. V. Sidzikauskas, D. 
T. L. Santaros atstovas. M. 
Krupavičius, L. Kr. D. partijos 
atstovas. Parašas neišskaitomas

įos. J. Špokevičius, T. Pažangos
1. šimoliunas, — Nepriklaus. 
tuopos (kliubo) atstovas.

Lenkų okupantų 
darbai.

Širvintai. — Paskutiniais lai
kais visai jau nebegalima suvai
kyti, kur pradžia ir pabaiga len
kų šeimininkavimams, širvin- 

| tuose yra lietuvių ir lenkų ko
mendantai, rodos, aišku, kad 
lenkai turėtų teisės šeimininkau 
ti anapus lųiestelio, o»lietuviai 
šiapus; bet iš tikrųjų yra visai 
kitaip: lietuvių kareiviai nežen-

■ gia nei kojos į aną pusę Šir
vintų, o lenkų kareiviai eina ir 
važiuoja visur, net Veprius pa
siekia, oo Vepriai yra 24 vers
tai šiapus Širvintų. Vos susi
darė birželio mėn. pradžioj Ba- i

rių njusų valstybė gali apsieiti;
5) mažinti ir valdininkų skai

čių, be kurių einamas darbas 
gali vykti;

6) 'Steigti demokratines visam 
kraštui vienodais pagrindais nu į 
statytas savivaldybės įstaigas;

7) eiti neatidėtinai prie Stei-

Širvintų) laikinasai valsčiaus 
’ komitetas ir pradėjo pardavinė

ti varguoliams pigiau grudų, ! 
kai birželio 9 d. vėlai vakarą 
atvažiavo 3 lenkų kareiviai ir 
pradėjo krėsti kleboniją, ieško- i 
darni komiteto narių; galų-ga- 
le nieko neradę, suėmė klebono 

> brolį kurs visą laiką saugojo, 
kad “nereikalingi” arba “įtar- 

, tini” daiktai nepatektų į karei
vių kišenes. Nesenai prieš tai 
buvo suimti lietuvių Komiteto 
nariai Musninkuose; pradžioje 
birželio mėn. vienam Bagasla-

NAUJIENOS, ChicagA
t1■

PraneŠimas, parąryžus iš 
Franci jos Chlcagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 \V. 38 
St., arti Kodzie Avė, Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant pi et-vakarinio kam
po Leavilt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Or. S Biežs
Telefonas McKinley 4988

viskio parapijos ūkininkui pa- 
' vogė 100 rub., primušė, vežė
kalejiman, bet kely paleido.

Birželio 7 dieną atvažiavo iš 
Širvintų į Gelvanų miestelį (17

i verstų šiapus Širvintų) 5 lenkų 
kareiviai, pakėlė miestely bai
siausi triukšmą, ieškojo lietu
vių komįitetą ir kitų lietuvių, 
koliojasi bjauriausiais rusų žod
žiai, ketino sušaudyti visus lie- ; kelis lietuvių milicininkus

T

e
ris Kazys, iš Pašiles.

tuvius. Už poros dienų iš čia 1 Kursikių sodžiausjSvilat- 
kareiviai užpuolė Liudvinavo

tie Skudutiškis. — 25. VIII. 19,
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Didysis ValstijinisBankasn’Bridgeport

Central Manufactunng 
District Bank 

(State Bank)
1112 W. 35-th St. (3 blok. į vakarus nuo Halsted St.) 

. Chicago, III.

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

Taupynio skyrius priima pinigus užčedijimui nuo inažAau- 
sios iki didžiausios sumos ir moka 3 uitos. per melus. 
Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. , 
Persiunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Duoda paskolai 
ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje.

Parandavoja nesudegamas dėžutes (safety boxes) ir abel- 
nai atlieka visokius Bankinius reikalus.
Pinigai Su v. Valstijų pašto bankų. Pavieto Cook ir Miesto 
Chicagos yra laikomi šiame Banke.
Įlankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 valandų.

Sukatomis por visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Jonas (’.zaikaiiskas šio Banko senasis darbininkas jau yra sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuomenės ir dabartės užima Lietuvių ir už- 
rubežinj skyrius po senovės.

MM

11b lietuvių. 111 1 1LV1111 1 KYLIO, 1 1 •

5 lenkų armijis didvyriai taip lenkų valdžia areštavo Skuduki-1 
Įgriso visiems Gclvoniu apvlin-: iki<> klebonų kun. Julių Svirskų. 
kės uyvenlojanis. jog keletas ■ Suimtąjį lenkų legionmkas at- 
prolingesnių lenkų dvarininkų vežė j Maištus. Malėtuosc paso- 

' paprašė Širvintc komendanto ^dino^alėjiniaiL Paskui nugabe- 
atsiimti tuos lenkybės gynėjus.

D

Vidiniškiy Valsčius. — Išė
jus bolševikams žmonės buvo 
šiek liek nusiraminę. Bet dabar 
kai atėjo lenkai gyventojai vėl 
nusiminė. Legioninkai viso
kiais budais stengiasi patrauki 
žmones į savo pusę. Pastaruoju 
laiku legioninkai žymiai blo
giau pradėjo elgtis su gyvento
jais lietuviais. Išleido seniūnams 
įsakymų kuo veikiausia pa
daryt susirinkimų ir išrinkt at
stovų į lenkų seimų. Kai kurie 
sulenkėję seniūnai priverstinai 
varinėjo žmones į susirinkimą, 
baugindami uždėsiu pabaudos 
100 auksinų, kurie jų nepaklau
sysią.

Susirinkime legioninkai su 
šautuvais rankose neleido atsisa 
kyti žmonėms nuo rinkimų. Li
ko išrinkti šie: dvarininkas Pi-

no į Padbrodę. Iš čia nežinia kur 
gabens. Arešto priežastis neži
noma. Žmonės spėja, busiant už 
lietuvybę.

Demonstracija.

Lankeliškiai.

K. MICHALAUSK1S
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimas — laikro
džių, lenciūgėlių, Silabinių žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus,4 armoni
kas, ir visokius jubilicriniiiS/daiktus.

Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 
akinius.

kelis (Pisanko bernas'), keturi 
žvinenų kaimo ūkininkai lietu- 

i viai: Davidėnas Antanas, Var
niškių sodž.; Petras Venolavi-

kuliškiuose buvo demonstracija 
protestas prieš prancūzus, len
kus ir vokiečius. Tuojau po pa
maldų demonstrantai susirinkę 
į vienų vietų atėjo dainuodami 
tautines dainas į prekyvietę pry 
šaky nešdami puikių tautinę vė
liavų su vytimi; susitiko su kita 
balta darbininkų Sąjungos vė
liava su parašu: Šalin lenkai 
Endekai! šalin visokių rūšių 
provokatoriai ir lenkų dvarinin
kai! Te gyvuoja demokratinė 
Lietuva!”. Abi vėliavos apsisto
jo prekyvietėj. Pirmiausia par- 
važiavusios iš Kauno panelės 
Vanagaitytės vedamas choras 
padainavo lietuvių tautos dainų, 
paskui kalbėjo J. Lukoševičius, 
V. Rūbas, paskui vėl choras su-

K. MICHALAUSKISVilk.

Vyrišku Orapany Bargenai
i'eisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.1)0 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 užlaikomo taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

t'ull dress. hixedn. frock siutai 
ii. $10.00 ir aukščiau.
Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 

Vedė Įlomis iki (> vai. v«k Subato- 
• s dsą dineą iki 10 vai. vak.

8. GOUOOit.
• 415 8o. Halsted SU Chtcarn. 111

(Seka ant 6 pusi.).

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

’ .VvO"*'**

Reumatizmas SairgėlO. į
Nesikankykite savęs skaus 

mals, Reumatizmu. Snnšgdle 
Kaulu Gėlimu. arba MMhinmu 

raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybe 
•r dažnai ant oatulo paguldo 

(’APSICO COMPOUND rao 
stis lengvai prašalina viršmi 
(irtas ligas; mums Šiandie dav 
sfs žmonių sinm'ia padėka 
vončs pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Juslia Kulis
3259 S. Halsled St„ Chiesgo, III.

KnygafšALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydvtm kai
na 50c.

i



NAUJIENOS

DEMONSTRACIJA

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

išreikšto noro dalyvauti krašto 
valdyme. Tik čia jiems esą 
daroma klinčių.

dainavo “Pabuskim Lietuviai”,

prakalbų sudainavo
tą ranką panaikinti visas tvo
ras, įveriamas musų siekimams

Lietuvos gimną ir visa publika 
dainuodami tautines dainas il
su vėliavomis ėjo į valsčiaus 
komiteto raštinę; prisiartinus 
prie durų, choras dar kartą su
dainavo himną ir demonstraci
ja baigėsi šauksmais “Tegyvuo
ja Lietuva - 
klausoma”!

n i utėlę realinę teisių lygybei lai
dą malą tame, kad visuose ad
ministracijos laipsniuose ir vi-

laisva ir nepri- 
- žmogelis.

Žydų balsas

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECUR1TY Bank

OF CHICAGO
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO~ANf~PA D Ė TŲ PI N1GŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma. Svetimšaliu Pinigai

Žydų visuomenės darbuotojų, 
Kauno, Raseinių, Panevėžio, 
Šiaulių, Naumiesčio, Ukmergės 
ir kitų miestų žydų bendruome
nės atstovų pasitarime. Žydų 
Reikalų Ministerijos sušaukta
me, Kaune liepos 31 d. apsvars
tyt gyvenamojo svarbaus mo
mento iškeltiems prieš Lietuvos 
žydiją klausimas, vienu balsu 
nutarta įduoti Lietuvos Vyriau
sybei: memorandumą dėl 
cesų, ištikusių žydus kai 
riose Lietuvos vietose.

Memorandumo pradžioj 
reikšta žydų lojališkumas 
tuvos valstybei:

dalyvautų lygiomis teisėmis su 
kitais Lietuvos piliečiais. Pas
kui gvildenamu vielinių savi
valdybių reikalas.

Pabaigoj pasakyta: “Tik mu
su norą susidėjus ir sutartinai 
Lietuvos Valstybę kurti trukdo 
lai, kad Valstybe nepakankamai 
ipsangoja paprasčiausias musų 
Žmogaus teises.

Mes su išgąsčiu išklausėm pra 
nešimų apie ekscesus, kurių 
buvo ir dabar atsitinka įvairio
se Lietuvos vietose, ir reikalau
jama, kad tų ekscesų kaltinin
kai butų nubausti.

Memorandumas baigiasi žod-

ku-

Lic-

“Tikėdamies, kad Vyriausybė 
i'.ori pasiremti visų Lietuvos 
tautų sluoksniais, reiškiame 
įvirtos vilties, kad ji su pride
ramu svarbiam momentui rini 
tumu paklausys Lietuvos žydų 
balso.”

Laiškai iš Lietuvos

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Bridgeporl Painting & Hardware Gompany
(Not Ine.).

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

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcinias, sienine popiera, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

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

aiškiai pareiškusi, kad laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos Vai 
stybės sukūrimą ji laikanti pa
grindu ir savo politiniam ir 
ekonominiam tarpimui. Kovoj 
prieš visokius grobuonių sie
kimus ir įvairias tamsias pajie- 
gas, gresiančias laisvam Lietu
vos gyvavimui, žydai įvairiais 
budais esą pasiryžę remti Lietu
vos valstybę, manydami, kad

ti gyvenantiems jame ir suriš
tiems bendrais uždaviniais ir 
demokratiniais siekimais.

Toliau kalbama apie žydų

kalų Ministerijos

Krosnių Išpardavimasl

ijienietis Povilas Čereška

sčiaus, laišką nuo savo brolio 
Petro. Be kita ko rašo:

“Naujienos pas mus tokios: 
kaip vokiečiai užėjo, po kelių 
mėnesių jau nebebuvo girdėt 
musų apielinkėj nei gaidžio gie
dant, nei šuns lojant. Kitokio ir 
geresnio maisto pritrukę lai su
valgė gaidžius ir šunis. Dabar

džiui, arkliai, kur kikilis kar
tais mokėjo 59 rublių, dabar 5 
tūkstančiai. Musų kumelį paė
mė vokiečiai; jis dabar butų 8 
tūkstančiai rublių. Už tą, kurį 
turim, irgi reikėtų mokėt 8 tuk
siančius; šių metų kumeliukui 
butų du tūkstančiai, bet neža
dant parduoti, širmoji jau ir pa
siliejo; ją žadam parduoti, nes 
maža turim šieno, šiemet pas 
mus šlapi melai buvo, tai pievos 
liko neplautos, vandens apsem-

i

Piktasis šaltis ateina. Neužilgo kada nors rytmetyj

Kiti iki ?7.95.

Sudieu, liekam svci-

44.50 t

iiiih

| 0 Severos Gyduoles užlaiko J
' i snimvnnc aualL^ii ''4

dabar jau sulyg motute. O aš ir 
Pelikas tai vinam mokslo. Vokie

Laikas labai išilgo kaip jūsų 
nėra, rodos kelios dešimtjs metų

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. link

kad jame butu smagų ir mes graudinsimės, kad ne- 
nusipirkome, ka’p ketinome, to šildytuvo. Ateikite

Onk lleater šildytuvai, padaryti iš tyčia 
storo špižo, šaltai kočioto plieno Sto

nio, storas žarijinės išklojimas, trauko
mos vidurinės grotos, nikeliu aptaisytas, 
dega visokis koralas, geras smarkus šil
dytuvas

Siinshine apatiniu kurytuvu, padirbtas iš 
pilko geležinio špižo, pilnai nikeliu ap- • 
taisytas, didelė žarijoms duobė, keimari- 
nės grotos, su pilamu magazinu, geras 
smarkus šildytuvas.

$39.95

vienu sensacingiausių 
pigumų, kokius mes kada siūlė
me. šitoje anglinėje krosnyje ga
lima virti ir kepti su maža kuo 
anglių; prie jos yra puiki šildo
moji šeputė. Užtikrinimas su 
kiekviena krosnimi. Papi 
kaina $69.50. Dabar visa

Acorn kombinacija angli
nės ir gazinės krosnies su 
šildoma šepele.

$79.50
5.45 Žibamas Tobulasis Ži
balinis šildytuvas

$4.45
GREENGARD FURNITUR CO

3431=33 South Halsted Street, arti 35-tos Gatvės

Prekės palaikomos tolesniam pristatymui. Atdara Panedėlio, Utarninko, Ketver
ge ir Subatos vakarais.

lai mes ją lankome — aš trečioj 
klesoj, Peliksas antroj.

Meldžiu, broli, kad perduo
tom linkėjimus ir naujienas Jo
nui ir Vincentui. Vincentui nau
jienos nemalonios pasimirė jo

Žymontaitė-Vcikšienės 
itšytojos žemaitės duktė, rašo 

jai iš Joniškėlio:
Miela mano mamate! Visi ap-

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūsles uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligSs ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekosa. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.25 ir 5 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, 1OWA-

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phonė Canal 257

, Spalių-Oct. 4, 1919

rnirtetij Sratib (Plntljrs
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Rudeninių
Didelis išdėjimas vaikų siutų 

ir overkočių, visokių naujų ma
dų, nuo 7.50 iki $1.50,

Jei reikalauji naujos skrybė-

kurias mes čia turime. Padirb
tas Borsalino ir kitų gerų išdir
bėjo, nuo $3 iki $10.

Pilna eilė darbinių ir išeiginių

naujausių petrinų. $3 iki $10.00.
Stebėsitės musų dideliu čcve- 

rykų pigumu. Mes parduoda
me Florsheinl išeiginius čeve- 
rykus ir darbinius. $5.00 iki
$12.(M). 
t

Siutų ir Overkotų
Eik į vieną musų storų. Čia rasi puiki Justą su

rauką, kokią kuomet matei. Padirbti iš geriausių i m 
portuotų ir naminių gelumbių - - rankomis dirbti ži-

suaugusiems vyrams, kurie yra j uju ui. l’žčedysite pi
nigų — nuo 10 iki 20 nuošimčių — pirkdami šiluos 
siutus, kadangi jie yra padirbti musų dirbtuvėje ir 
mes parduodame tiesiog jums žemiasiomis kaino
mis. Kiekvienas siutas yra gvaranluotafų kad jis 
paliks jums, raba mes mielai sugrąžinsime jums pi
nigus.

$25, $30, $35, $40, $50
Mes aplaikėme štilį dailių siūlų ir overkočių nuo 

Hari Scbalfner ir Marx ir nuo AHTed Decker & Cohn 
(Draugyslinės Rūšies). Pasirūpinkite pamatyti juos. 
L’žčėdvsite nuo $10 iki $15, jei pirksi (c.

$30.00 iki $60.00
Dailus vyrų ir vaikų svetcrHi visokių spalvų ir še

šėlių, plynųi ar dryžuotų. Jums reikės vieno iš jų žie
mą, o kainos dabar yra žemos.

$2.50 iki $12.00

HlffeTOC’m
829-837 SO. HALSTED ST. 512 MiLVvAuKEE’AVĖ.

raudojom, manėm, kad nebesu 
si rašysime, bet mama gyva ir 
sveika; tai dabar lauksim par
važiuojant. Per Bulotos suži-

daė-

Antaną. Ciocč varkiškė, bied- 
na, kas vasarą ateina pas mane 
į Joniškėlį pėsčia — tiek kelio 
apie 20 mylių. Ir šiemet buvo 
rugpjūčio mėnesyj; 29 d. 
liavo namo.

Vokiečiai per tiek laiko 
dė iki kaklo. Matėm visa
Kad ir buvo įrėmę į krutinę 
brauningą ir mieravo šauti, bv- 
l;k nenušove, by-lik išlikom gy-1 
vi. Reikėjo viską perleisti, 
daug prisikentėti - nė aprašy
ti negalėtum. O bolševikai 
tie vėl geradariai: nuo bago- 
tesnių ima, o biedniems duo
da. Kad ima, tai visi mato, o 
kad dunda - nieks r/'inato ir

lygintoji. O paskui visi nieko ne 
'‘turi. Mat, imti gerai, ale duoti 
nieks nenori. Taip visi ir ba
dauja, žūsta.

Dabar dar neaišku, kada bus 
pakams. Dabar vis eina kova

vikais: tie tuos pastumia, tai a- 
nie tuos stumia. Kas laimės, 
nežinia. Labai bijom jau tų 
geradarių svieto lygintojų bol-

visą žiemą draugavome, rei
kėjo kožnam taikyti. Kaip žmo
nės sako: kokiame vežime sėdi,

giedant ko galvos nenutraukė. 
Kad tik būt koks nors galas vi
sam tam.

Tiek terašysiu. Sudieu; by- 
tik visi dar esam gyvi ir sveiki.

— J. Veikšvienč.
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MAGDE’.
t’tl ! Išbandžiau visokius ma:<jo 
trinHmut, mialutiottis — <r tisl 
nieko Mpooelbėįo nuo tu bjauriu 
kunti... Man pėdu net durt 

M A HE'. ‘‘.Vu, tai kum t< 
reikalingai! Žiūrėk, 
kai grožis, ir cinus 
todėl, kad aš vartoju

Kas tai yra Rl 
tai gyduolė? > 
piantjs vanduo?
J'LtšS yra tai paprasčiausia 

. plaukų ir odos sustiprintojis
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odų?

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui lik retkar
čiais^ suyilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFb'l.ES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
»>.«»•.>• p, AO. RICHTER O CO., 326-330 BroadH’ay, New York“’-“""“

Žinoma* per 25 metu* ir Valdžios prifcnirinuus

Henry J. Schaitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip piitna 

taip ir dabar

SOČIA PINKUS | LIETUVĄ
ir g varau tu Oja

Norinčius gauti prekei pinigų ir kitų liūtų 
meldžiame kreiptis pas:

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

SERGANTI ZMON
Užsisenčjusio.s ligos gydomos be Operacijos. Sermu dėl pri- 

vališkų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
E v* 2221 So. Kedzie AvenueVari b 21H g VaE 1 4; 7 9 ie(

t
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VVEST S1DE

NAUJIENOS, Chicago., I1L
NUBAUSTAS. .

T. J. Courtney pripažintas kai,

I. 1 . _■ ■ ... ■■■■■I—____■■■II. . ...M...

I kaipo žmonių pažanga — pro- bent i temps Inos užordc|ri uotus
*kom,ll 11 iįįt US, ’ kum iKti.iciinv mm i. mvjr j/i nu. i

vo atšaukti lyderiams j pagalbą, tu užmušime Annie Weiskopf iri 
kad “išėdus“ iš vietines kuopos 
socialistus. Bet dabar, kada 
LSS. 22-rą kuopą paėmė į savo 
rankas socialistai, musų “ko
munistai” nebeturi kas veikti: 
mat jie tik prieš socialistus te
gali “socialę revoliuciją“ kelti.

Dvidešimts Antroji, apsivaliu
si nuo tų triukšmadarių dabar 
ir vėl pradeda veikti. Ateinan
čią savaitę ji rengia prakalbas 
p. Mcldažio svetainėje. Vėliau 
manoma surengti visą eilę ap
švietus vakarų. — Narys.

Tai buvo vyriausias 
Kudirkos Draugijos sic- 
Šito ji siekiasi ir šian-

“komunistus,” kurie kadaise bu

£IŽ

Lietuviu Rateliuose Vinco
1 kinys. 
die.

Šiemet draugijai išpuola ap
vaikščioti dešini t mylines savo 

Kudirkos gyvavimo bei veikimo sukaktu
ves. Kad jas tinkamai pažymė-

Iš draugijų veikimo.

Daktaro Vinco
Draugija — pažangiausioji vie
tos lietuvių draugija. Nuo pat jus, nedėlioj, spalių 5 dieną, p. 
įsikūrimo iki šiai dienai ji tvir- Mcldažio svetainėje rengiama 
tai išlaikė savo poziciją. Kuo-j jubiliejinis vakaras - koncer- 
met tūlos kitos draugijos, laiki- tas.
no minių lipo įsiūbuotos, blaš
kydavosi tai į kairę, tai vėl į 
dešinę — Vinco Kudirkos Drau
gija visuomet laikėsi vieno už- 
sibriežto tikslo: remdavo tik 
tą musų visuomenėj pasireišku
sį veiksnį, kuris yra žinomas

jos sūnaus, Vinco. Teisėjas 
Pa m nuteisė jį 25 metams galė
jimo.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Paskelbtasai dienraštyj 
programas rodo, kad vakaras ža 
da būti ytin turiningas. Vietos 
ir apielinkinių kolonijų lietu
viai turėlif dalyvauti jame. Tai 
nevien. dėlto, kad jame smagiai 
praleidus laiką, bet kad kartu 
susipažinus su draugijos nuveik 
tais darbais ir jųg pasibriežtais 
siekiniais. Tuo tikslu rengėjai 
pasikvietė kalbėtoją. Kalbės 
buvęs Naujienų redaktorius, 
Dr. A. Montvidas.

Kadangi visi Dr. V. Kudirkos 
iki šiol rengti vakarai pasižymė
davo programo turiningumu ir 
tuo liudu sutraukdavo daug pub 
likos, nėra todėl abejonės, kad 
josios rengiamasai jubilėjinis 
vakaras sutrauks jos dvigubai 
ar trigubai daugiau. — x.

IŠGELBĖJO 150 ARKLIŲ.
Mixson Špice kompanijos na

me, 153 W. Illinois gat., kur 
stovėjo 150 policijos arklių, ki
lo gaisras. Duota tuojau žinia 
ugnagiesiams; tie atvažiavę iš
gelbėjo visus arklius.

Gauta Naujas Siuntinys

Kerzheim Grojamų Pianų
Kaina dar nepakelta čia

Kadir daugiau atsieina padirbimas grojamu pianų, bet mis esa
me viena tų firmų, kurios nepakėlė savo kainų.

štai Musų 
Didysis Pasiūlymas

Amerikos Garsus $600 KERZ
HEIM GROJAMAI PIANAS, kė
dė, skraistė, aslinč lempa su prie
danga ir 20 grojamųjų ritulių, 
visa už

Nusmuko nuo koto.
šiolTie elementai, kurie iki 

buvo žinomi kaipo “kairiaspar- 
niai,” o pastaruoju laiku persi
krikštijo į ‘‘komunistus,” taip 
toli nuprogtesavo, kad dabar ne 
begali dargi savo susirinkimų 
sušaukti. Visai nusmuko. Už
vakar vakare p. Mcldažio svetai
nėje turėjo įvykti ‘‘labai svar- 

spaiio -3 dienų, 1918 m. Velionis bu- bus” vietinės “komunistų” kuo
pos susirinkimas. Bet į susirin- 

. valdyba ir 
tris keturi nariai. Pastypčioję, 
palaukę ir nieko nesulaukę “ko
munistai” išsiskirstė. Išeinant 
vienas “komunistų” lyderis 

Metinėms sukaktuvėm* skundžiasi antram tokiam jau

Amžinos atminties Antanas F. Sa- 
beekis persiskyrė su šijio pašaipiu 

_ _  
vo veiklus vyras; ačiū jo pasidar-į 
buvimui buvo sulošta daug geiT, vei-; 
kalų nes velionis buvo režisieriu, kimą atvyko tik 
suprato ouikiai scenos menų ir taip 
buvo uolus pažangos raštų platin
tojas. Ilsėkis musų brangus drauge, 
nors tu atsiskyrei su šiuo pasauliu, 
bet tavo idėjos ir tayo nuveikti dar
bai, yra neužmirštami ir ilgai bus 
neužmiršti. T’ 
sukakus spalio 3 d., 1919m. Ona Su
berk ienė, jo moteris buvo dideliame 
liūdime.

\Vauk. Koresp.
Stanislovas jRibelis,

622 (ainnnings Avė.
\Vaukegan, III.

, “lyderiui”:
| — No mat, jos tik su linciugu

Bet lenciūgo tie didvyriai 
^ar neturi. O be jo jie vargiai

sos-,

Susiikos ir Turkiškos Vanosf.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Pasidėk savo pinigus

ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 
11500 MICHIGAN AVĖ.

UŽT1K1MAS BANKAS Kapitalas ir Antviršis $250,0000.00
Iv

NAUJA APT1EKA
Ed. STAHL (latvys) gerai žinomas lietuviams aptiekorius 

uždėjo aptiekų
671 W. 18-th St. kampas Union ir 18-tos gatvės. ,

Phone Canal 3300.
Patarnavimas visiems teisingas ir sąžiningas, nes daug metų 

praktikos Lietuvoje Amerikoje ir didžiojoje Europos karėje sutei
kė progą būti geru ir atsakančiu aptiekorium.

Ileika^ui esant ateikite su receptais ar kitais dalykais, o visi 
busite užganėdinti, nes viskas parsiduoda pigiau kaip kitur.

Mano gydymas

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

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerkles, aę bronchinių 
takų lai jus lengvaigalite užsikrėsti Jnfluenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
riu galite visai nępa.svc'kti.

neleidžia plčtolics ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymų plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokią ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atilojau 
Aš prirenki!

I Saugokite Savo Aki

__ NORTII SIDE___
LSS. 81 kuopos reikalais.

Vietinė LSS. kuopa tapo re
organizuota. Iškarto jon susi
spietė visos gabiausios vietos 
socialistų spėkos, o sekamame 
kuopos susirinkime, kuris bus 
šandie, spalių 4, Liuosybės sve
tainėje, kuopon įstos dar dau
giau.

Sekamą žiem.ą kuopa dau
giausia laiko mano pašvęsti la
vinimosi darbui. Su ‘‘komunis
tais“ jai jau nebeprisiėis turėti 
reikalo. Beje, Socialistų Partija 
pervedė mums senąjį kuopos 
čarterį, o kartu su juo, supran
tama, ir visą kuopos turtą. Jei
gu gi “komuinstai” bandytų 
užgriebti jį, tada pažiūrėsime 
,ką su jais daryti.

Nariai ir norintiįs į|stoti į 
LSS. (81 kuopą tegul atsilanko 
paskirtu laiku, kaip 7:30 vaka
ro. Reikės pasitarti dėl tūlų

STATYS NAUJĄ TEATRĄ.
Kur dabar baigiama taisyti 

Michigan boul. ten., netoli nuo 
Grand avė., statys naują teat
rą vertą $3,(MM),000. Sėdynių tas 
naujas teatras turėsiąs 1,700. 
Tai busiąs puikiausias ir di
džiausias teatras šioj šalyj.

PRAŠO PERSISKYRIMO.

P-nia Gladys Moore, 22 m. 
amžiaus, prašo teisino, kad jai 
dutų parsiskyrimo popieras nuo

geriąs.
Jos vyras tuo tarpu yra ap

skundęs W. E. Echrock ant 40,- 
000 kadangi jis romansu vęs su 
jo pačia.

R

Socialistas.

ŠAUDĖSI.
Vakar naktį du policistai, G. 

Burns ir F. Lęnegan, įėjo į sa
linau po num. 3301 W. Madison 
gat. Ir netikėtai rado ten bandi
tus bekrausiant kišenius. Prasi
dėjo šaudyniasis. Banditai pa
šovė abudu policistu, susėdo į 
automobilių ir nuvažiavo savais 
keliais.

Atpigs kiauliena mėsa.
MEsos baronaį paskelbė, kad 

kiauliena mėsa’ busianti pigesne 
1 ir pusė cento svarui. Busianti' 
tokia kaina, kaip' kad buvo lie
pos mčn. 1917 m.

cho

Turi nesmagumą, 
dcar naktį p-nia L 
•n. 503 E. 48-th st. 
herų

Stra-
Ne.w

viešbučio kambaryj.
yado savo vyrą su p-le B. Lord. 
Jos vyras jau 9 melai kaip tu
rįs artimų santykių su ta mer-

perskyrų, bet vyras vis ją per
kalbėjęs, sakęs: ‘‘tu esi geriau
sia moteris pasaulyje.” Dabar ji 
jam nebetikėsianti — atsiskir
sianti nuo jo.

l<l»d .Sahilo Stomaeb Bitters yra 
pripažintas NVashingtone, D. C. už 
tikrų ir geriausią gyduolę de] kiek
vieno, kalvas tik jaučias vidurių ne- 
svcikat;i, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio ne^Iirbima 
neska>mus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ic taip toliau. Salutes Stomaeb Bit- 
lers viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina honkai $J.5O, 2 bonkos 
*3.00, 4 bonkos. $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

Galimu gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prishj.sk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymų kiek reikalaunat 
tai. prisiusime dėl lamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

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

Tel. Rami 2966
W. M. LAVVHON, M. D.

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvcrgais ir 
Subatomis 9— 9.

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

nuo 9 iki 1 po pietų.
Phone Drover 9660 

1Ž53 \Vest 47-lh St., Chicago, 111.

KERZHEIM /grojamasis pia
nas yra didele grožybe . tyra ir 
tobula išvaizda, gražiai apibaig- 
tas, dvigubai veniruotas iš lau
ko pusės mahogenu' ar aržuohi, 
iš vidaus šlakuotu klevu; tvir
tai padarytas užpakalis poliruo
to kietmedžio, dramblio kaulo 
klcvišiai, o ėbenos pustoniai.

Kiekvienas Inai r u mantas

KERZHEIM ’ grojamasis 
nas yra didele grožybe . f.

I^engvog Išlygos — Be palukų.
GROJAMASIS pritaisymas vė

liausio pataisymo su išimtiniais 
pagerinimais, penkiapnnktis mo
toras, atkeliamoji prietaisu, pa
laikanti basinį ir trigubąjų pa
kojas; turi pilnų metalinę lėk- 

šlvę, uždėtų variu apvytomis 
basinėmis stygomis ir baltos ko
dinės pušies balsinę lentų.

Paremtas Klein Bros.
Užtikrinimu visam amžiui.

GARSUS kERZHĖlSrPIANAŠ, $250
Šitie pianai yra nebcrpikalo pagarsėję tono kokybe, puikesne 

forma ir balso sudėjimu. $25- yra žemiausia kaina Amerikoje už 
šilo užtikime padarymo pianų.

Pridėk savo vartotąjį pianų, 
arba kalbamųjų mašinų. Bus 
duotas geras atskaitymas.

a
Kerzheim ii’ Cable-Nelson Pi

nai ir Grojamieji Pianai, -225 
iki -750.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga i 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet ^ųs esate trumpa
regis arba toli regis, paiitarki|e 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sie*1 Ir fferkles Ilgu. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tamlnkais ir pėtnyčioms 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 aptiekus
> Temykite j mano parašų. * 

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

y

Dr. A. R. Blumenthal

NEAPSIRIK su storu. Atsimink, mes esame prie Halsted 
gtvės, arti 20-tos.

Mes uždarome 5:3- vai. vak. kasdien, Subatomis, 6 vai. vakare. kus. Vai:

SAUŽUDYSTE.
Didon, 25 m. amžiaus, 

Clil ton avė., labai sumušė 
pačią, kuomet ji miegojo.

F.
4444
savo
Paskiau pasiėmė britvą ir pats
pasipjovė. Jo kišėniuj rado laiš
ką, kuriame prašo, kad jį pa
laidotų sykiu su jo pačia į vic-

BANDITAI.
vyrai automobiliu 
prie Roimer inn,

at-
145

Penki 
važiavo 
gal. ir VVestern avė. Įėjo vidun 
ir užkamandavo visiems iškelti
rankas. Jie paėmė nuo sa
vininko $900 ir nuo buvusių 
svečių susikolektavo $1000. Ap 
sidirbę, susėdo į automobilių ir 
nudūmė savais keliais.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.
Nacionaliu Partijos Sekretorium 

išrinkta d. Otto Branstter. '

lis komitetas 
pradėti didžiausią agitaciją vi
soj šalyj prirašymui naujų na
rių ir rinkiniui pinigų organi
zacijos naudai.
narių Partijai bus 
tam tikslui pagaminta literatū
ra ir žodžiai masiniuose susirin
kimuose.

Atsisakymas d. Garmer’io 
nuo sekretoriaus vietos priim
tas. Jo vieton išrinktas d. Otto 
Branstetter, žymus socialistas, 
organizatorius ir lekcijų skai
tytojas. Dabar jis buvo Okla- 
hom,a valstijos Socialistų Parti
jos sekretorius. Taigi, Socialis
tų Partija dabar .turi gabų ir 
energingą sekretorių.

nutatė vakar

Gavimui naujų 
vartojama

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
•1414 So. 49th Court

i Cicero, 111.
Tel. Cicero 2316

Pranešimai
Wf»st Pullman. — SLA. 55 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks šeštądic- 
ny<j, spaliu 4, kaip 7:30 vai. vakare, 
.1. Gruzdžio svcl., 722 W. 120th St. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti 
pažymėtu laiku ir naujų narių atsi
vesti. — A. Statkus. 4

Tuojaus Perkant
3264-3300 So. Morg h St., Lotas 50 per 125, namas 45 per 65, 

dviem angšlais mūrinis namas, su 2 storais ir 4 pagyvenimais. 
Bandos atneša į metus $1320.00. Geriausia vieta bizniui South 
Sidėj. Kaina $9000. Išlygos — $2000 įmokėti, lykis ant niort- 
gečio arba mėnesinėmis išmokomis. Acsišiukite pas. savininką, 
FRANK and SEGAL, 105 W. Monroc SL, Tel Majestic 7690.

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH

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

LAIŠKAS DEL SALUTES
MANUFACTURING CO.

Rūgs. 3 d., 1919 m. 
l^nui P. Baltramii,

016 W. 31-st St.,
Chicago, 111.

Gerbiamasis.—

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta j 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitų knygų ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu bildu galės susi
žinoti su jumis. \

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

STRUPAS and CO.
92 War\vick St. Ncsvark. N. J.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Opli- 
thalmomcter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki llf dieną 
4649 S. Ashlar.d av. kamp.47 8t 

Tclcphone Yards 4317 
Boulevard 6137

DR. M. HERZMAN t Š RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12
8 vakarais. Telej hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

D». 6. M. GUO
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Rcz. 533 S. Ashland BĮ v d. Chicago 
Tclcphone Ilaymarket 25M 

OR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Plunksnos
Jaunų žųsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE.

3323—25 So. Halsted si.,

Mano sveikata buvo bloga 
nuo paskutines operacijos apie 
tris metai atgal. Daktarai nega
lėjo man pagelbėti. Aš pama
čiau jūsų aiyskelbimą lietuvių 
laikraštyj ir parsitraukiau iš jū
sų vieną bonką Salute S tom ach 
Bitterio. Aš sugėrimu tą bonką 
bemėgindama ir jis man stebė
tinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir valgyti ir mano raų- 
menįs daug stipresni pasidarė.

Jus galite panaudoti mano 
vardą, patardami savo vaistus. 
Pirmutinę bonką aš apturėjau 
per ekspresą. Aš turėjau laukti 
pusantros sav Ji tęs iki gavau ją 
ir man ekspresas paskaitė 44 

centus. Bukite geri prisiųsiu te 
man dar tris bonkas Salute Sto- 
mach Bitterio pakinė krasa, o 
aš užmokėsiu, k iiĮ) gausiu, 
negalite siųsti pakine krasa,

Dr. F. 0. Carter
Telephone Yards 5032

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

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

Akių, Ausų, Nosies į 
ir Gerklės, 
sau žvairas akis be 
skausmo ir chloro- 
formavimo savo o- 
fise. Jšpiaunu mig 
dalines giles (tonsi 
lūs) ir specialiais 
budais gydau ausų

H

Atilai-

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel, Seeley 420

Cicero. LSS. 1'38 kp. mišrus cho
ras rengia pramogų vakarą nedėlioj, 
spalių 5, .1. Jiikniaus svetainėj, 1837 
XV. I tth St. Bus vaidinama dviejų 
veiksnių komędija ,‘Mulkinė ir 

1 mulkintojai”. Svetainė atsidarys 4 
i vai. po pietų. Visus kviečiame alsi- 

Ar esi nervuo- lankyti. — Komitetus
tas, skauda gal-' 
vą, galva suka
si važiuojant ga 
tvekarin raides 
bėga krūvon 
skaitant, krei
vos akis arba.

Komitetus

Akinius 'prilaiko daktaras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už $1.0(1. r

*

We»t Side. — Daktaro Vinco Ku
dirkos Draugija rengia jubilėjinį va 
karą pažymėjimui savo 1(1 melų gy- 

ivavimo sukaktuvių nedėlioj, spalių 
;5, p. Mcldažio svl. 2242 W. 23 PI.

. Pradžia 6:30 vai. vakare. Visus kvie-
Hs vis - Valdyba.
nuo silpnų akių, j 1
pervėlu. Egzaini- ] Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” 

npoju akis ir teisingai prirenka aki-'susirinkimas bus nedėlioj, spalių 5, 
nįu.s. Ypatingą domų atkreipiame į kaip 2 vai. po pietų, Mark White 
vaikus, einančius mokyklon. ' Valan Sciuar? parko svetainėj. Visos narės 
dys nuo 12 iki 8 vakare, nedėliomis i kviečiamos atsilankyti, turime daug 

J svarbių reikalų. Rast. Pabarškiene

421
Mrs. W. Caparrules, 

Galbreath avė.,
New Castlc

(Seka ant 8-to pusi.)

' ''

Jei 
tai

Egzaminavimas su spinduliu 
pagalba.

DR. F. O. CARTER
120 So. State St.

Pitone Pūliniai) 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avcnue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

metu
Nuo
niais
niais

Besisukamų šviesų iškaba per 22 

prie Slale gatvės. Valandos: 
9 iki 6 kasdien. Septintadie- 
nuo 10 iki 12. Atdara šeštadie 
po pietų ir septiniadieniais.

■■H

prishj.sk


LIAUDIES
t

isgu
SIU

lomit dalykai liūs 
istorija

Kultūros istorija ■t ir valdžios formo 
ekonomija. Lckcijc 
savaitėje: pėinyčio 
nedėldieniitis iš r\Iir 

kykloj. 
žian i t

KURSAI prasidės pėt- 
iuo mokslo se- 
še.šis mėnesius, 

1 — Vi
nilo Didžiosios
is iki šių dienų.

3 — Valaty- 
. I — Poliii- 
i bus du kai 
lis. vakarais, 
. Aušros Mo-

Garfield Park. — Liet. Janitorių 
Vyrų ir Moterų Paš. Kliubo ekstra 
susirinkimas jvyks ndėlitjj, spalių 
5 d. kaip 1:30 vai. po pietų, John 
Hangels svet. .3720 \V. Ilarrison St. 
Visi nariai ir narts esat* prašomi su 
sirinkti. — Valdyba.

Harvey III.

dit n<

N A I. I !•’ N O S . C h i ra O. I I .
nMĮįMrt*1* 1 fi -" <-XW.it HWB*Wl KMWVJ>.

VMAI KAMBARIŲ
ATI DUODAM A rendon 
vaikinui 18-los gatvės 
matyti galima vakarais 
Ruble st.

kambarys 
apielinkėje 

pu. 1721

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA kelių gerų molėtų sku 
(hitams rinkti. Gera mokestis, 
Ginsberg X- Altcr, 2707 \V. 12th SI., 
(’hiengo, III.

Subata, Spalių-Oct. 4, 1919
■Ii IIIIIMI1LL i laili MM1I BU Bliu j- -JLJI. J!»iJ iMT * 'Irti MMMMMaMMtatfaKU >4«MMaMaMaKMrtaana«BaBMMMVUM9*eJaia9MMRaHM«

REIKIA DARBININKŲ | PARDAVLMl t NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ I PABDUODAMA folografyslės j- 

taisymas geriausioje vietoji“ lietuviui 
ir lenkui. Gera vieta, geras biznis. 

'Atsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
1739 So. ’lalsted Si.

ik tie. kurio bus užsirašę iš- 
v/onui, o todėl norintieji 
Liaudies Kursus

Gerui kio svet. Draugai, utei- 
atsiveskite naujų narių.

— Sekr. F. Slėnis.

MOTERŲ

prašomilauks ti
jau išai
prasidėsiiinl. Del u/.sirašvmo ir dėl

MOTEBŲ PRITYRUSIŲ
VILNAS VERPI!

PASTOVUS DARBAS.
PUIKIOS GYVENIMO

RAKANDAI

31-iaos kuępos susirinkimas
l'll 116 1! I (1’1 U IU lt Ui I |

ulaleyni’i informacijų Liaudies Kur-■ bus suimtoj, spalių I dieną, i.iuo. .- 
- - i hės svetainėj, 1822 \Vabansia avė.

Prudžai kaip 7:30 vai. vakare. Kuo- 
| pos nariai, malonėkite atsilankyt 
I laiku ir naujų narių, kur nori įsto-

sų dalykais prašome kreipties 
rekior.ų V. Mišeiką, “Aušroj”, 3001

— Kurie aju esate už 
tie, kur 
kalbos

susirinkti j knygyno 
Wafiansi;i avė. nedė-

SĄLYGOS. GALI pageidaujamos vietos

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksito TARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
i.ietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija XViseonsine, kur jau daug 
lietuvių gyvenii ir dar tuksiančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
uit kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
tam.'dyti, kokie javai šįmet yra, 

kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau ^tegalėjo at
rasti kaip XVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
eiiiusiam žmogui, o prekė perpus 
ni| esnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
lielinkę. miestas arti, su visais pa- 

rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoli.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vieloj ir tarp sa
vųjų. . , .

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

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

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nejiiidei 

skite šilo bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
nimą. 't aip pilt graži grojamoji pia 
nina stiliaus 191!) m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna 
sus rekordus, 
rekordais ir 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

vis dar tebėra mušti
$27 IKI $30 Į SAVAI'TŲ.

ATSIŠAUKTI E 
COLUMBIAVILLE VVOOLEN

MILLS,
COLUMBIAVILLE, MICH.,

ARBA ROOM 1851,

Keikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mdkesties musų kepamųjų

Naujoj Kelinių šapoj. fonografas. Groja vi- 
Parduodama už $55 su 
deimanto adata. VisiPrityrusioms

u.mviik. I' komunistais’ perorgamzuoloji kuo- 
(gramatikos) I !>a nieko bendra neturi, todėl susi- (gramaiiKosi i ., Rj neb.,ga}sinsime |ui.

lo — Sekretorius P. Miller.

hmsi registravę ir 
kyli l'gtuvių 

malonėkite 
svetainę 1822 
lioj. spalių 5
Mok\kla bus atidaryta spalių 6 die- 
ną, todėl bus paaiškinta visos smul-1 
kmpiios ir padaryta galutinas prisi- 

Komitelas..........renAima

Roąrfgnd. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų svetainės statymo korpo
racini rengia dideles prakalbas ular 
įlinko, smilių 7 d., 7:30 
.1. Stančiko svet. 205, 
X'isi lietuviai kviečiami 
Kadės Advokatas K. Gugis, kuris 
išaiškins kaip galima jsigvti nuosavą

J.L.S.L. 1 kp. lavinimosi susirin
kimas iv%\ks nedėltoj, s| ;dių 5 d., 
10 
II; 
>.a 
ir

\;al. i\\to, Aušros svet., 3001 So 
Isted SI. Prelegenlu bus d. Kerne;

Draugui, malonėkite 
i.girdi lekciją.

als:lank\ ti 
Komitetas.

2?S k n

Pamušalų siuvėjams

ned 
tair
2 v

1822

>

I i

xk

b gi 
a t v'

SI 
k in;

E. 1151h St. 
i atsilank\ti. 
Gių

lietų. Visi nariai prašomi 
taiku ir nauju nariu atsi-

— Valdyba.

at»s Choro r ■ty n o
, utarninke spaliu 7 d.. M. .Mel

svo. 2212 XV. 23 PI. Pradž a

kitę

vai. vakare. Nariai ir narės 
paskirtu laiku ir naujų al-

— Valdyba.

\. 36 kuojos mėnesiais susirin

r pietų.
St. 1 nariai

atvykti.

t.. 3001 So. 
malonėkite 
—Valdi ha.

l.
R<

lubų 3112

s I. F. Švitram n, nc-
<1. Mildos svet. ant

Ilalsted Sa.
— Komitetas.

Chicavos Lietuvių Amatininku Sa 
ršio susirink imas įvyks niMėlioj 
■a,!ii 5. kain 10 vai. rvlo n. M. Mel

Šio nariai ir norintis 
kilę at*ilank\|i. Turinu
I ių reikalų tplarti.*

išloti malonė- 
ilutig sv'ir- 
K. čepukas

akm

įcero. — pireros Lietuvių 
bertaninis susirinki
mą spaliu. 7:3'1 vai.

•n’ lt
nes > ra <em i

Sek
kai ii.

s n vi

I

•d f

• turą 
rink iii

150 ir Noi 
ntsi’ankr |i

F 12

X

naujo 
knygą

Ind. L. A. t 
jvvks rūbai

itc avė. Kv< 
n?v*j'’ narių

k»». mėnesinis
utarninke. si

Darbo žmonių
'a vuųs drnmms 

noriu atsivesti. X' 
“Barbora l‘brika

Org.

knv r 
ank‘ ♦
gaus

ai

ne,
ir

.Alutis.

rJnk’i»»«s
kaip 1:30

— SLA. vielinės ko 
’V' ks nedMioi. s’ui

susi

pietų. O. Tarnu’

ir normt’s kviečiami atsilan
— Pirmininkas

Ii.

m

■ votį

s ir
‘20'3 So. H;,I. leod S’ Brau 

nariai prašomi tai įs» !<p><«.
Vr.ldybt.

l’r':”/'rsi*v rf Chi'

įdu kolbos ir 
i t or nori

ntt su
v b ės. nr

p

7:30 vai. vakare. Lydla M. Schnud

Weci PuII m 
lietuvių Pp5

’. I :*
U.. P

t. *'”eti'infj.X vii.
ūkite paskirtu laiku

— Rast. S.

120’3 So. Halsted

Tilvikas.

LMPS ?9 kn. rengiamo 
mo “Va”i«” ropei ieii:i ivvk

K nvgvno 1X22 W:

atsih'nkvti. Rengimo Kpmi'e’sa

PPD. Unijos Liet. Skyriaus 604 
yinirirkimas bus subjiloj. snalin l 
d. k'i'o 8 v-d, vąkąpp Aušros sv<“t. 
3001 1'nzi Brąueai

laiku ir
— A. P. R.

rėkite pi«i’pnkxti 
draugų atsiveskite

rralo- 
naujų

poąpinnd — SI X. 1,39 ko, mėnesi
nis susirinkimas bus suhntoj. smi
lių » d knių 7;.30 v-d. vakare. H190 
žo. Xfichi"nn ove. ^’isi nariai 1rv:«»- 
ftąmi nKPnnkyti. teingi ir norintie
ji prisirašyti ateikite.

Rašt. K. Kalnietis.

ėini»|r<4 Vaikų Dr’i’»gijėlčs
'L’in” ren,‘D',;ia bus ned*,5oj *;naw 
liu 5 <1. 0’^0 v«»l rvtn. Fe|lnwsbip 
svet. 8^1 XX’ 33 P’ Visi nariąi kvie- 
ėi.'-n't jr ^įsivesti savo draugų 
norinčių mokintis dainų ir žaismių.

— Komisije.

tiktai si mėnesi.
Geriausis pasiūlymas gaus puikųSiūlių prosylojamsJums greitai pakels mokes

tį, kaip t’k prasilavinsite. T 
Galima sėdėti prie darbo j 

(vėliuose, švariuose švie-| 
ėringuose kamba- 

Mes parūpiname
mėnesinis siu()Se, 
nj, sualių

svetainėj. 3001 So. HaL HUOSe.
bus smagias drapanas darbui ir

iškalbiame jas kas savaitė
- dvkai.

L.S. J. L. 1-nios kuopos 
'brinkimas

: sled St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit susirinkti, nes I

I i*( nkama t ygos centro valdyba

Harvey, III. — LSS. 228 kp. mene j 
siu s susirinkimas bus spalių 4 d. | 
n*, d’lioj, 9 vai. iš ryto, 1563!) So. 
Halsted St. Draugai, malonėkite at-

;“ukyli visi, nes turime daug svar-. 
bių re kiilų apsvartyn ui{ be kila 
p( rurgrnizavimitk kuopos.

— Organizatorius.

L‘a. t Chieago. Ind. — SI A. 89 kp. i 
:k\s mėnesini susirinkimą nedė-l

toj

l-t
askirlu laiku; už nealsilanky -1 
rm mė pagal kuopos nutarimą, j 

d kviečiami i 
Sekretorė.tsilankvli.

su

CALUMET BAKING
POVVDER CO

4100 Fillmore St

ĮKALA UJA •— 100 merginų

CHICAGO.
WABASII 6510. Kišenių Kirpikams

Akiniams dailhininkams
BFIKIA moterų ir merginų 1G 

melų, prie lengvo dirbtuvės darbo: 
patyrimo nere ikia; $11 j savaite pra
džiai; nuo $18 iki $25

OI.SON BUG
1508 XV. Mųnroe St.,

patyrusioms;

CO.
Chieago.

REIKLAUJA MERGINŲ 
Prie kr'nučių darbo ant rankų ir

1 ant mašinos; taip pat reik:
, na, kuri mokėtų gerai angliškai, prie 
i ofiso (kirbu. Gera mokestis, gera 
I viela ir pastovus darbas. Kreiptis 
i pn. 11 XX’. XVashington st. Boorn 601

25 MERGINU orio dirbtuvės dar
bo $1 I savaitei besimokinant. Siūki 

‘uis darbas nuo $16 iki $20 i savaitę. 
Jlonusai po trijų mėnesiu darbo. 
AMI-RICAN INSUIATFD \VIRE 
(’.ABLE CI.. 954 XV. Si.

CHICAGO, ILI

Geriausia mokestis Pastovus
Darbas.

The IHIouse ©H 
lKn]p]peiiiih®im©ir'
Samdymo Skyrius

iii 11 d., G. M, Chernnusko sve-j 
’je, 1900 So. Union avė. l’aiDgi į 
tmirškite užsimokėti posmerti- 
niokcsčių. —Valdyba.

| REIKIA DARBININKŲ
( VYRŲ

t ’KITYKUSIU GElA’MBIŲ BEIKALAl’JA Iii ir 17

AUDĖJŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
Cicero

L“ h bes

Tu regimi

Draugystes I ietuvių 
•a susirinkimas bus;

' ių 4. kaip 7:30 vai. va- į 
sve!a:nėj. 1317 Si. 50 i 
eit visi (in corpore) 
svelfine. Visi nariui

I kviečiami atsilankyti.
— Valdyba.

GALI UŽDIRBTI

metų, nuolatiniam darbui su proga 
pakėlimui. Geros valandos ir dūr
io sąlygos.

16 melų užrašų klijavi-
mo ir pripildvmo Skyrium pri-

KREIPTIS Į
I L I' jaus pramokus darbų, geros va-

< hicneos l.'ct. Vyrų Choro seką- |<mdps ir darbo sąlygos.

’• 11 v. ryto Mo’d >s sv. Prašomi visi 
d ’nin-nkai bu‘i laiku. Taipgi kv*e- 
či: me naujų nariu ateiti prisiraš*. Ii.

— Pirm. K. Vaicu’ka.

Anksti uždaro Subatomis.
PtUCE BAKING P0WDER 

FACTORY 
100 Independence Blvd.

SOUTH BENĮ) VVOOLEN
SOUTH BENĮ), INI).

ROOM 1854 CHICAGO.
TEL. VVABASII 6510.

Anksli uždaroma sutintomis.

PRICE BAKING 
POVVDER FACTORY 

1001 Independence Blvd.

l ku. susirinkimas 
palių 5 <1.. Unlver*

dsilankvkite visi, nes yra 
!iiu reikalų.

— Sekr. A. Audickas...

Paj ieškoji m a i
SMENŲ JIEŠKOJIMAI

knu šeimininkės prlr ma
ruli atsišaukti našlė

* ba vedusi ’.)< i 1. g 'ii 
ižą še'myim, tmi Hei 
V'venti. Alsišaukit 

229(i Mihvaukec avė.

•rrtna.

mane

Pajieškau savi 
“enck”iu\ kuris

k a
V”
m ’

Pamištą, liet iš visko dn- 
parvažhiosi, 

Sugrvžkit?
, kain aš sa

la’ iš moku. K. B. 615 XV. 181h

pranešk kur e*i. 
up norėsi, taip bus

l'iau
Si. Chieago, III.

k lt “. t-H

940 2rd St..

V laišku

DARBININKIŲ

Pamušalų siuvėja

Atlapu P Liušinėtoja

2roji Beistytoja
Pažasčių Prosytoja

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus diirbiis.

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

RlIKAI.ATJA poros vyrų.

South Qide Paper Stock Co.
: So. Throop St., Chieago.

Tel. Went\vorth 7714.

REIKIA lėberių, pastovus darbas, 
gera mokestis.

American Building Foundrv Co.
2300 So. Springfield Avė., Chieago.

h'EIKIA šiaučiaus arba gabaus 
v\ ro, kuris norėtų 
to. Aš išmokinsiu, 
šeimyną, gaus pas 
venti. Atsišaukite

mokintis to ama

mane ruimus gy 
šiuo adresu:

•REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas. gera mokestis, Louis Holstein, 
6847 Stonv Isbind Avė., Telefonas 
Midway 8015, Chieago.

DABB1N1NKU BEIKALAUJA ? 
dxkloj. Gera mokestis.

CAJ.UMFT BITBIG1BAT1NG (
ABCHEB & STl'AVAB'r AVĖS.

BEI KALINGA ant burdo vyrų. 
Kambariai dėl dviejų arba pavie- 
niems. švarus kambariai. Geras v:d-

SINGFRIO SIUVAMŲ masinu ope tfjs Galima ir tie valgio, Gera viela
ratorių; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 Si. ir Union Avė., Chieago. LH''rUV’U HOTELIS.

ICiOG So. Ilalsted SI., Chieago.

BFIKIA prityrusių operatorių na- 
jiega viromu mašinų vaikų .sk:i’bi;i- 

I mus drabužius sinti. Gera pradinč 
mokestis ir bonusai.

1 1.1 JtN GI* E M i* G. (’O. 
1141 So. Crawford avė., Chieago.

PARDAVIMUI
p \ py t DJ ’()’) \ bųčcrnė ir groser- 

nč geroj vietoj, visokiu tautu apgy
vento,!; gera proga geram žmogui, 
nardav'mo nriešnstis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union

tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PBISIUNčlAME l!ž- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
\VESTEBN I UBNITUBE STORAGE 

2810 \V. Ilarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Parduodama rakandai kibai pigiai 
visi daiktai yra gerame stovyje ir 
beveik nauji. Bus parduoti pigiai 
dėlto, kad savininkas turi išvažiuoli 
kitur. Kreipkitės adresu: Dom. Ju 
eiii’i, 939 XV 31 St. 1-mhs augštas 
iš užpakalio.

BARGENAS.
Jaunai Porai.

Mes Im imc trišmotę šikšninę svet 
iiiimio daiktų eilę vėliausios mados, 
vertą $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėl tuojaus.

SOUTIISIDE FUBNITUBE
S'IORAGE

rncr avė. Atdara nuo 9 iki D vak.
Scptintiiiiieniais nuo K) iki 1 vai.
po pietų.

PARSIDUODA rakandai mažai 
vartoti. Jei kas norės, galės gyventi 
lim.se pačiuose kambariuose.

31*2 So. \Vallaec St., 2 lubos iš pry- 
šakio.

RANDAI
PABSIRANDAVOJA 4 ruimai iš 

fronto, maudynė ir toiletas viduj. 
Viskas gerai įtaisyta. Taipgi 3 rui
mai iš užmikalio. Atsipūkite.
715 XX’. 16111 St., 2 lubos., Chieago.

PARS1HANDAVO.I \ Barbcršap. 
su visais. įtaisymais. Klaustis pn 

2801 Emerald avė. Chieago

NAMAI-ŽEMĖ
F AR MA.

<30 akrų žemės Michigan, 1’/£» my
lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestų, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1990, 
im inom ant miesto properteš.

United Lomi & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chieago, III.

FARMA parduosiu už $5300, 12!) 
akru, visa išdirbki, su gyvuliais ir 
javais, arti miesto. Triobos ir že
mė pirmos klcsos. $2500 imokėl. 
Tikras bargėnas. - P. šlaužys, 2515 
Povėli Avė., Telefonas Humboldt

S 5 VIN JN K A S J ŠV AI žl U O.l A
'Tolei priverstas labili pigiai pai- 

duoli lotą. 1120 So. 50th ( ourt, Ci
cero, I’l. Kainu $150. Rašykite laiš
ką adresuodami: W. \Vogatsky, Box 
21. Oak Park, 111.

paveikslais ir

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
kampinis namas, garu šildomas su 
t’roserne ir bučei ne. Apielinkė ap- 
ščiai apgvventa lietuviu, namas Ir 
sandėlis kainuoja $15.000. Bandos 
namas neša 8105 j mėnesį, tai bar- 
bargenas greitai perkant, pirkėjus 
lik turi turėti nuo $20')0’iki $3000 pi 
r. i gaiš.

Klauskit Mr. Davis, 3965 Archer 
Avė., Tel. McKinley 1339. Chieago.

Partines Pigiai
Pusė akro miikaus 'juodžiamio 

viename geriausių priemiestinių 
miestelių prie Northvvestern gclžke- 
lio, arti gražios upės, puikios valti
mis plaukioti ir žvejoti, taipgi arti 
didelės dirbtuvės, kur galima gauti 
užtenkamai darbo didelėmis užmo. 
keslimis. 
žemės ir

Galima gyventi ant šitos 
tuginli visokias daržoves 
ir tuomi sumažinti pragv- 

«. Parduos lengvomis 
išmokrslimis.

PAUI. BAURIJY
1104 W. 18th S*.. I’hone Canal 6296.

venimr' leš 
mėnesinėmis

NAMAS pn. 710.3 — 58 St., 4 kam
bariais, nugštas beizmentiis, didelė 
b- rnė. 24 ir 24 pėdu. 2 karvės, 100 
vištų, 29 anč'ų, 1 arklvs. Atsišauki- 
’e adresu: D. Kadelsky, Box 158, 
Summit, III.

GERAI STIYINTI FIRMA

ras ir apsišvietusi moteris. Al
ga ir Komisines. Atsakantįs 
asmenis gali skaitpli ht .$10,006 
Į melus. Atsišaukite — 5 SO. 
W\BASII AVĖ.. ROOM 1512 
MALLERS BLDG. Klausk Už
sienio Skyriaus.

MOKYKLOS

Bebiit.

kaimo. Sųrv’l
::ui veno C

svarbu reikalą.

ga išmokti laikraštinankystes

gėrėtis dirbdama musų
Naujoj švarku Sopoj

PF1KAT.AU.JU bučorio, kuris ge
rai mokėtu savo (kubą. AtsišaukitėJ 
i*n. 1967 Canalport Avė., Tel Canal 
3054,

PABDUODAMA sankrova — ciga
ru. cigaretų. saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkiu valgomu daiktų. 
Gera vie’a. Parduodama dėl ligos. 
Kreipkitės pn. 1011 AV. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir grosor- 
i»ė; b'znis išdirbtas per daugeli me- 

apielinkė. 
ta, kad vo

REIKALAUJA suman us, li(,|uviŲ . „pgywnl„

PA 1 U savo moters Stanis- 
vov T*»ni’»š<‘v*:kienčs. no nirmu 

*•“1 t* nmkšticnė. Dao'f kas j“» na-
bfn 
l« T

tikr.piM;)

iau

’nd’nna p«rbnr.

• Ieškodama. Ji yra 
i: nepaklauso nei 
n**i nr!p laisv’hi. 
Pondsvillėj. Mich. 
k’h’n'U“ iii'pibifiyi;
Ind. Phila lelnbi- 

r*'h P->. Dc’r,>'t.
P,
P^acišnEno nuo m^nes »•>)<»- 

uiučio °.8 d šių motu. išsiv?ždf»Tr,a 
cm cnn’in, v:«-ms rnl-'*ndo«c, nennl’’-'-

s >,* oi)Q il')|pr*'i, Xfcl<lžin drau*’”.
9’nrtf,, onip duokite n’-oi 

*' I ' tikrą adresą aš duosiu

oro
TAMAŠFV^KIS.

SIŪLYMAI KAMBARIU
I<i'j <>}>\ kambarys urožioj 
oi ori? mažos šeimynos, vienam

Įima matvt nuo 3 iki o va], 
A. DANU O

Tel. Yards 3111.

vakarais.

2 n.

Geriausia Mokestis
Nuolatinis Darbas.

Atsišaukite luojaus.

J. SAIKUTIS,
732 XV. 19111 St., Chieago

The Įtaise
KojpjpeiroheMnieir’

117 N. DEARBORN ST 
Room 619.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. Gerui vietoj, fngyventa 
visokiu tiiutii. Biznis grynais 
pa:s. Pardavimo priežast’ 
ant vietos. Atsišaukite į “N 
nnž' modami No. 8. 
2315.

nini- 
natirsite 

ofisą 
Tel. Humboldt

THE HOUSE 
KUPPENHEIMER

Samdymo Skyrius 
Poli; gatvė ir Karlov avė., 

(arti Cro\vford avė.)

REIKALINGAS kukorius (virė
jas) turi Imt potyres savo dnrbą, 
g<>rn mokestis, dirbąs ant visados. 
Atsišaukite greitai, B. W. .budus, 
3305 So. Ilalsted SI., Chieago, III.

PABDUODAMA I krėslais barher- 
š'»uė. 4 gyvenami kambariai už»r»- 
kah i. gera proga padaryt nuo S95 
iki $00 i vnvaifo. Turi būti parduodi urėdu laiė’i. Kreintis un. 1720 S. 
Ilalsted SI., Phone Canal 4813

Rr,TI<TA 3 4 da'4i'ni»ik»’• uera
»”')kestis, <i;u’h''s T'actovųs. ątsišau- 
I ii- ’*:is \V:u,i:h'ixv“ i'i sin-l Co.

1!H5 So Mate St . (ihieago III. 
Phone S. Chieago 147.

PARSIDUODA Imvejk naujas ^’a- 
njis dorame s*nvv'<*. Piirdu'is’ida- 
bal nigiai dėl išvažiavimo iš Chi- 
cauos.

AtsifaulH’e- k Treihof. 2902 Eme- 
ri»ld Avė. 3rd 1'1. rcar.

BFIKAI AU.IA Vriauėpi prie mote
riško kostumeriško darbo. Darbas 
geras ir geras užmokesnis. Kreiptis 
pn. 14 XV. XVashington st. Room 604

ŽIŪRĖK
Extra Bargenas Brighton Parke! 

I augštais mūrinis namas, 3 metai 
kaip statytas po (i kambarius kiek
vienas pagyvenimas; gazas, maudy
nė, elektra, garažas ir dar 30 oėdi.i

Mokykla Kirpimo ir liesigniiig 
X7yriškų ir Moterišku Aprėdaly.

Musų sistema ir vpališkas mokini 
inas padarys ju> žinovu i trarapt 
laiką.

Mes turime didžiausius ir genuti 
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bilr laikone, eiCKira. garažas n u;n •><» dvuų , pmiiniju

lotas. Namas gražiai atrodo. Banda dieną ir vakarais ir gauti speciali!
$100 mėnesiui. Kaina $10,000.00. A- 
teik pažiūrėti.
3346 S. Ilalsted Si., CHAS SUROM- 
SKI CO.

PIGIAI parduos už pinigus ar iš
mokėsimos Briilųeporte nameli la
bui geros išžiuros, du pagyvenimai 
5 ir 4 kambariais. Guzas ir mau
dynė. Ateik greitai. Bandos $23.90 
mėnesiui. Kaina $1.600 00. CHAS.

SUROMSKI CO. 3316 So. Ilalsted St.

TFM Y K IT B BIDG K P AI Tl EČIAI 
dvieju iiiigšlii medinis mumis; par

duos pigiai kiek įmokėjus, arba mai
nys imt lotu. Ateik pamatyti tuojaus 
Bandos $10.00 mėnesiui. CHAS SU- 
BOMSKI CO. 3346 So. Ilalsted St.,

KETURI METAI kain statytas, 
Im i bųli parduotas pigiai Brighton j 
Parke 2 augštų medinis namas 4 i 
pagyvenimais no 4 kambarius kiek- 
v’nas. su ražu ir maudyne. Kieto me 
džio imibidva. konkreti) apačia. B;m- 
diu' $60 mėnesiui. Kaina $4.600. A- 
»<“;k hmiaus pas CHAS SUROMSKI 
CO.. 3316 So. Halsted St.

RFIKALAU.IA muilo agento, to- l 
kio, kuris Imi prityrimą ir kuris I 
IJau turi agentūrą ir norėtu šalę to į 

V..Vr>:np nrė'us su dveF’is viduriais, i dar muilą pardavinėti. Turi mokėti ( 
šitas kalbas: lenku, lietuvių ir ang- 1 
lų. Cera pastovi vb.fa ir darbas ant .

pu»st|)rni).\ labai n'<iia' nimfas

d’delis Iv'rupnHs reikalingam. Guli
ma matyti vakar}*'** n*m 5 iki 10.

M. R.
3153 So. Ilalsted St. Chieago, 

Ant antru lubų iš užpakalio.

komiširo. Ai-išnukii lųnljpus:
POLONIA SOAP rO.

1-120 Enuna St., Chieago, III.

— ■c. ; H ■. .k,. i - ■ , r L ' . Į.P . 'ii,.u.--1',2 t- .y,-..,- . .

kai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų nde 

rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOI 

J. F. Kasnicka PerdėHnU
N. STATE STREET. CHICAGO 
Kampas Lake St. ant 4 lubų

190

VALENTINE DRESMAKING 
COLLFGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma 
dioon, 1850 N AVelts at.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrmų Kirpimas, De- 
^igning, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

kos kalbų, aritmetikos, knvgvechs- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klvbos teisių. Suv. Vaisi, istorijos, 
ahelncs istorijos, geografijos. poii- 
f’kines d- nijos, pilielystės, dai-
HnraŠvs ,

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




