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’l'rue trunstetion filed with the post-niaster at Chicago, III. Oct, G, 1919 
us re<(uired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos geležinkeliečių 
streikas užsibaigė

bevielinė žinia sako, kad bolše
vikai apleido Tobolskų. Duona pabrango vyko j Garv, gubernatoriui iš- 'frue Iranslntion filed wilh the post-muster at Chicago, 1)1. Oct. 6, 1919

•i iv v .*(• ,, v as required by Ihc act of Oct. G, 1917pildžius senio Barnes prašymų. I ’

Padaryta kompromisas

Gen. Judenič veržiasi ant 
Petrogrado.

WASHINGTON s. 4. Pasak 
Rusijos ambasados gautų žinių 
kartu su atsinaujinimu Kolčako 
sjpėkų ofensivo prieš bolševi
kus rytiniame fronte, gen. Ju
denič pradėjo besiveržimų ant

distrikto.
ANGLIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ KOMPROMISU.

Darbininkai tuojaus sugrįsta 
prie darbo. Algų klausimas 
bus išrištas iki gruodžio mėn.

kaipo prirodymų iš kur vėjas 
pučia.

Kaip jau gerai žinoma, trūki
mas tarp Itailjos valdžios ir po
piežiaus įvykko 1870 m., kada 
Garibaldi su savo kareiviais pra
si laužė per Rymo sienų ir kon-

Nelaimės
3 ŽMONĖS UŽMUŠTI 

SUSIDŪRUS GATVEKARIAMS.

Nuo to laiko Italijos valdžia bil
ležinkelių darbininkų streikas, 
kuris grasino industriniu cliao-

užbaigtas šiandie.
Susitarimas pasiektas po ke

turių valandų konferencijos

Lloyd George ir Bonar Law iš 
valdžios pusės ir streikierių va
dovo J. T. Thomas ir kitų dar- 
biečių iš unijos pusės.

Susitarimas.
Po ilgų tarybų sekamas susi

tarimas tapo priimtas:
Darbas bus pradėtas tuojaus.

bus vedamos ir toliau su siūly

gruodžio 31, 1919.
Algos Anglijoje bus suvieno

dintos sulig jų dabartinio augš- 
tumo iki rugsėjo 30, 1920. Bile 
laiku po rugpjūčio 1, 1920 jos

į tada busiančias sąlygas.
Joks suaugęs geleži i

nimas nėra mažesnis kaip 110 
nuoš. augščiau prieškarinių

prčkurių unijos apsiima dirbti 
sutartinai su geležinkelių tar
nais, kurie pasiliko ar sugrįžo 
prie darbo ir unijos sutinka,

priežasties streiko.
Sulaikymai algų, kurie tapo

mo kontrakto bus išrokuoti p ra

Susitaikimas didžiojo streiko 
įvyko daug greičiau negu buvo 
tikėtasi, net gerai painformuo
tuose rateliuse, kur pereitų naktį 
buvo manoma, kad apėmęs šal
tesnis publikos: ūpas privers su
sitaikinau.

Truc tra.nst.Hion filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct, G. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

12 AMERIKOS KARINIŲ 
LAIVŲ DALMATIJOJ.

BOSEL, s. 4. — Iš Laibach 
pranešama, kad 12 Amerikos

Dalmatijoj. Amerikos laivyno 
spėkos Adriatikc susideda iš 
dviejų kruizerių ir daugelio lor

Truc translmion with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 6, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
ITALIJOS VALDŽIA IR POPIE
ŽIUS VĖL SUSIDRAUGAUJA.

Užsibaigia 50 metų kivirčai. 
Kardinote važiuos kariniu lai
vu.

RYMAS rūgs. 15 (krasa). — 
Kad buvę tarp Vatikano ir Ita
lijos valstybės kivirčai pamažu 
nyksta ir kad galimas pilnas su- 
sitaikimas netolimoj ateityj, 
yra nuomone gerai patyrusių 
Italijos politikų. Politikos stu-

ir delei to kartais pasidarydiavo 
labai keista situacija.

Italija (Kisidaiino (ame klau-

sius“, arba klerikalų partijų ir 
“‘baltuosius*’ arba \ dstybės 
partijas. Tarp klerikalų yra at
stovai veik visų senųjų Rymo

kardinolus ir popiežius, taipjau

lijos kariniu laivu “Quarto”. 
Ikdei to busianti iškeltu ant

ant jo yra karališkas Itlijos 
princas.

rios jis atsisakė, bet priėmė du 
augščiausius ordomis nuo kara
liaus.

True Irurudation filed widi the post- 
master at Chicago, III. Oct. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoje
RAGINA NUVERSTI 

KOLČAKO VALDŽIĄ.

Taipgi raginama sušaukti visos 
Siherijos Steigiamąjį susirin
kimą.

VLADIVOŠTOK nigs. 15 (su
vėlinta). - Ivan Jakušev, prezi
dentas pirmos Siherijos durnos,

mirolas Kolčakas, galva visos 
Rusijos valdžios Omske, rugsėjo 
5 d. pasirašė ir išleido slaptai 
proklamacijų, kviečianččių nu
versti Kolčako valdžių ir sušauk 
ti populerę konvenciją į- 
steigimui visos Siberi 
giamojo Susisirnkimo.

Konvencijos darbas 
namas sekamai:

Sudarymas laikinės valdžios,

ir išdirb-Priimti reguliacijas 
ti budus sušaukimui visos Si- 
berijos steigiamojo susirinki
mo.

Panaikiiumjis suvaržančių 
priemonių, kurios atitraukia 
valstiečius nuo žemių.

nalėms darbininkų unijoms ir

Panaikinimas reakcinio armi
jos režimo.

Paskelbimas Amnestijos žmo
nėmis, dalyvavusiems dabarti
niuose partizanių sukilimuos.

Proklamacija sako, kad lai
kas ir vieta konvencijos bus iš
skelti vėliau.

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
TOBOLSKĄ.

LONDONAS, s. 1. - Maskvos

DUNKIRK, N. Y. s. 4. — 3 
žmonės liko užmušti ir 15 su
žeista šiąnakt susidūrus dviem

Duonkepyklos pakelia kainų 
perkupčiam^, o tie jau, žinoma, 

suvartotojams. Dunos 
kaina bus gal 12c.

CHICAGO. 
kepyklų

Dalis los milicijos pastatyta apie 
Jinkimiiose miesteliuose, kur 
buvo prisibijoma kjlimo riau
šių. Milicija yra apginkluota 
su įvairiausios rūšies šautuvais, 
vienok visiems milicionieriams 
yra išduota užtektinai amunici
jos, ypač šratų šovinių. Policija 
irgi tapo apginkluota šautuvais.

Pabaltija tarsis apie mušiu pa 
liauką su bolševikais

— Didžiųjų duon- 
savininkai pranešė 

savininkams, kad 
į( j ledeliu duonos 

kainu bus pakelta puse cento. ”iu. Niekur nebuvo mažiausio 
Sankrovinir.kai mokės po 9c. ‘ susikirtimo su streiklaužiais.

Kariuoipk'nci atvykus pradėjo 
ir streiklaužiai, j 

šiandie vakare buvo susirinkę

PABALTIJOS ŠALIS GAL 
PERTRAUKS MUŠIUS SU 

BOLŠEVIKAIS.

i kod tas labai sunkiai atsilieptų

Notoje pasiųloma, kad butų
1 • . 1 • v • ■

vieton 8'
c. vieton uz pitsautro onjnr.iznolies 
aro duonos kepaliukų. ...... -.......  1
Pakėlus uždamines kainas, *Hirys streiklaužių, kad pasilsi-■

Bet praeis dar virš pusantro mė- j mitetas išrišti laktus situacijoj 
neeio. Sunku su maitinimu ir prižiūrėti priemones kokių 
gyventojų neutraliame zone. bus griebtasi.

sankrovininkai, žinoma, pakels 
ne po pusę cento, bet po visų . 
centų kainų suvartotojams, jei; 
bent kuris sankrovininkų su
tiktų sumažinti pusę cento savo 
pelno. Tuo būdu nuo šiandie 
duona parsidavinės po 11 ir 16c.

rus apie grįžimų į darbų.

ŽMONĖS PAŠAUTI, 2 SU
ŽEISTI STREIKO 

SUSIRĖMIME.

RYGA, spalio 3. (Rašo Chi
cago ITibune kosespondentas 
Artbur E. Manu). Jęi Petro
gradas nepuls pirm negu žiema 
sulsabdys kariniį veikimų, grei-

True Iranshilion filed wifh the post- 
iniaster at Chicago, III. Oct. 6, 191!) 
,as reqiiired by the act of Oct. 6,1917
FRANCUOS RINKIMAI BUS 

LAPKRIČIO 9.

DU ŽMONĖS PRIGĖRĖ. ! Duonkepyklų savininkai sa- 
\ ko, kad kainą reikėję pakelti de-

CHICAGO. - On žmonės, C. !ei Patingimo “žaliosios ine-

balos naktį jų automobiliui j.šo-'

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

SPRINGF1EIJD, III. spalio 5

Milicija Gary 
apygardoj

pūti ir trįs jų vaikiu tapo užmuš
ti šiendie didžiajam gatveka-
riui užgavus jų automobilių.

AREŠTAVO BANKO 
VIRŠININKUS.

RIAUŠĖS GARY MIESTE.

Daug žmhnią ir policistų sužeis* 
,ta riaušėse sukatoj.

GARY, Imi., spailo 4. — Va
kar vakare ant didžiosios Gary

dinavian-American Bank iš Fa r- šės nuo pat pradžios plieno (lar
go prezidentas ir kasierius lapo Liniukų streiko. Riaušėse da- 
areštuoti ir yra kaltinami krimi- lyvavo apie pora ar trejetas'tu- 
naliuose prasikaltimuose. Bau- kstancių streikierių ir daugybė

nes buk silpnai laikosi.

ir areštai yra politinis suokalbis,

gerai) Bankas paskolino daug

valdininkai panorėjo uždarymu

PREZIDENTAS VVILSONAS
KIEK GERESNIS.

WASHINGTON, s. 5. --Pre
zidentas Wilsonas jaučiasi kiek

nas ir niekam neleidžiama 
juo mat y ties.

PAŠOVĖ SAVO PAČIĄ.

su

CHICAGO. — Abraham Bel- 
man, 3253 W. 16-th St. vakar 
ryte pavojingai pašovė savo pa

DARBININKAI NEPAISYS 
UŽDRAUDIMŲ STREIKUOTI.

Sako Gompersas. Net augščiau- 
sias teismas negali priversti 

juos dirbti.

\VASHINGTON, spalio 4

iudydamias prieš atstovų buto 
tarpvalstijines ir užrubežinės 
drklybos komitetų pasakė, kad 
Amerikos darbininkai nepasi
duos priverstinos a rbi t racijos ar 
draudžiantiems streiką įstaty
mams, net jeigu tuos įstatymus 
augščiausias teismas ir pripa
žintų konstituciniais. Jis prieši
nosi įrašymui tokių įstatymų ir 
dabar rašoma geležinkelių bilių.

NAUJI PILIEČIAI.

OAKLAND Cal., spalio I. 
Trįs žmonės liko pašauti ir du

tarp bolševikų ir Paballijos ša
lių Lietuvos Latvijos, Esto- 
nijos ir . Finlandijos. Tokių iš-

sužeisti šiandie bandant sustab-, ,va<liJ. ,,š ...... /"grįžimo
,ivii n.>e.nvi»... nnf I-'lvijos valdininkų iš Pabalti-
San Francisco-Oakland Termi
nai geležinkelio linijos. Kom
panijos platformų darbininkai

DARBO IR KAPITALO KON
VENCIJA ŠIANDIE.

WASHINGT()N, spalio 5.

talistai taipjau ir organizuotų 
darbininkų atstovai. Konferen
cijos tikslu yra pasvarstyti kaip

Svarbiausiais dalykais, kurie 
bus svarstomi konferencijoj, tai 
apie dalinimosi pelnais su dar
bininkai., koleklyvis tarymasis 
tarp asmdytojų ir darbininkų,

mai. pripažinimas unijų ir l.t.

premjeru
Mejerovič.

. Pasak premicro, Dorpato kon 
ferencija nutarė, kad Paballijos

miau neapsvarstę rimtai to pa-

Tada Paballijos komi

mui smulkmenų paliaubos sąly
gų, kurios bus įteiktos bolševi
kams.

Vienu iš sunkiausių, dalykų 
Pabaltijoms šalimis yra pridabo- 
jimas tvarkos neutraliame zone 
tarp bolševikų ir Paballijos Ii 
nij^i. Pirmiausia bus paprašyti 
talkininkai atlikt tą 'darbų. Jei

neutralių šalių. Taipjau bui 
vargo su maitinimu gyventoju 
tame zone bolševikams jį eva
kavus. (ial kokia Amerikos

PARYŽIUS, spalio 4. — Vi
daus reikalų ministeris Julės 
Pams utarninke praneš atstovų 
butui, kad valdžia nutarė laikv-

čio 9 d.

Truc translalinn filed wi»h tbo post- 
niaster ai Chicago, III. Oct. 6. 1!)1!> 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Leninas noriai 
laikytųsi

LENINAS TEBKRA PRISI
RENGĘS PRIE TAIKOS.

Talkininkai gali įgyti taikų bile 
minute. Bolševikai nebenori 
skleisti komunizmo.

Riaušės prasidėjo buriu neg
rų strtiklaužių važiuojant Į dar
bų. Gatvekariui su negrais su
stojus belaukiant praeinant 
traukinio Į)rie jų priėjo būrelis 
streikierių ir pikietuotųjų ir bau 
dė pakalbinti juos sustoti streik- 
laužjįavus. Bet vienas negrų 
nieko nelaukdamas išsitraukė 
peilį ir puolė prie streikierio. 
Tas ir sukėlė riaušes. Streikie-

jo j jį mėtyti akmenimis, o neg
rus kiek apkūlė.

Tuo tarpu pribuvo policija,

Streikieriai pasipriešino ir po
licijai. Atvyko ir daugybė spe
cialių šerifo pagelbininkų ir 
komoaniios niušeikii. Nors ir

sisekė išgelbėti streiklaužius ir 
daug žmonių areštuoti. Daug 
žmonių liko sužeista. Negrai 
irgi sužeisti, vienas jų galbūt 
mirtinai. Beveik visi Gary po- 
lieistai nukentėjo riaušėse.

Daug žmonių tapo areštuota. 
Bet daugelis jų po nugabenimui 
į policijos stotis liko tuojau 
paliuosuoti. Vienok 39 vyrai ir 
1 moteris liko apkaltinti kėlime 
riaušių ir iš jų pareikalauta 
sistatyti po $2,000 kaucijos.

uz-

Pasišaukė miliciją.
Dar prieš kilsiant riaušėms

kalbėjimus su Gary, East Chi
cago ir Indiana Harbor majo
rais ir po *to tuojaus atsikreipė 
į gubernatorių prašydamas į 
šiuos miestelius priisųsti mili-

riaušių ir viena policija negalė
sianti apsidirbti. Kaip tik ki
lo Gary riaušes tuojaus išsiųs
ta H rotų milicijos, kuri bus 
sustatyta po visus apielinkinius 
miestelius.

Prapuolė čarteris
L. S. S. 4 KP. ČARTERIS 

PRAPUOLĖ Iš SALĖS.

CHICAGO.

žinomu būdu dingo iš salės, kur

sios) organizatorius drg. Kaz
lauskas rengėsi šaukti kuopos 
susirinkimų ant panedėlio ar 
utarninko. Tuosyk kasžinkas

jau nebėra salėje. Kad persi
tikrinus drg. Kazlauskas nuėjo 
į Mildos svetainę ir ištikrųjų 
čarterio ten neberado. Kas tų 
čarterį pasigriebė dar nesužino-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Oct. G, 1919 
as required by the i oi Oct. G, 1917
JAPONUO NEUŽILGO RATI

FIKUOSIANTI SUTARTĮ.

PARYŽIUS, s. 4. — Japoni
jos diplomatiniuose rateliuose

Įima tikėties, jog Japonijos mi- 
kadn>xMifikilos laikos sutartį 
už keliK dienų.

Truc translation filed \vith the post- 
niastcr at Chicago, III. Oct. (i, 1919 
as re(|uircd by the act of Oct. G, 1917

FRANCUOS SENATAS RATI
FIKUOS SUTARTĮ ŠIĄ 

SAVAITĘ.

mas Vokietijos taikos sutarties 
prasidės senate sekamų ketver
gi} ir galbūt tęsis dvi ar tris die
nas. Manoma, kad laikos sutar
tis bus ratifikuota pabaigoj sa
vaitės.

oficialė ar pusiau 
misija, apsiims tai

palūkėti.Reikės ilgokai

Eslonijos nacionalis susirinki 
mas suteikė valdžiai leidime 
pradėti tarybas su bolševikais. 
Fir.landijos seimas susirinks 2C 
d. apsvarstymui to daviko, < 
Latvijos nacionalė taryba susi-

a i

galiojimus.
'Lodei prasitęs mažiausia pus 

antro mėnesio kol kas-nors bu:

nei dar ilgiau. Manoma, ka<

mŠs šalimis paliauba nepagim 
dvs trūkimo su talkininkais

ei joj ir
tiks su paliauba. Francuzai la
bai priešinasi, bet ir turbūt nu

True Irunslnlicai filed vvith 1h? pnst 
inusler at Chicago, III. Oct. G. 191! 
as r(‘(|dircd by Ihc act of Oct. 6, 191*

Vokiečiai sutinka ap> 
leisti Pabaltiją

VOKIETIJA SUTINKA PA
LIEPTI JOS KAREIVIAMS 
APLEISTI PABALTIJOS 

KRAŠTUS.

riausios tarybos notų, reikalau
jančių urnai ištraukimo vokie-

iš Paballijos pro-
vi nei jų.

Vokiečiai

PARYŽIUS, spalio 3. — Rusi- 
ios bolševikų užrubežinių rei
kalų ministeris čičerin vakar 
ganiame išsiųsjame po platųjį 
nasaulį bevielinlame pranešime 
jako; ■ ~ i tį

“Musų mieriai apie taikų pa
silieka tie palįs, kaip ir kada 
Bullitt misija buvo atvykus. Mes

viniai tuojaus bus sustabdyti ir 
blokada nuimta. Mes neuždė- 
iome ir nenorime uždėti konui- 
lizmo ant jokios šolies*’.

(William C. Bullitt,- narys

ienai liudydamas Amerikos se
nato užrubežinių reikalų komi
sini pasakė kad jis buvo pa-

’io mėn. patirti sąlygas, kokio
ms sovietų valdžia sutiktu da- 
yti taikų. Kaip Bullitt liudi

jo, sovietų sąlygos tarp kitko 
buvo: galimoji prailginti dvie
jų savaičių musių paliauba, nu- 
’mimas ekonominės blokados, 
uojautinis ištraukimas iš Rusi

jos teritorijos visų talkininkų 
karevių, kad nebūtų duodama 
langiau karinė pagelba anti-so- 
vietų valdžioms ir pripažinimas 
Rusijos užrubežinių skolų).

PROFESORIUS UŽMUŠTAS.

CHICAGO. Prof. Leonard 
RIakey iš Carnegic l eciudogijos 
rnstilulo Pitlsburghe subatoj 
mirė pavieto ligonbulyj. Jį pėt- 
nyčios vakare prie Ashland ir 
Monroe gatvių pervažiavo nu
lomobili u.s.

UŽMUŠĖ VAIKĄ.

S. Zrensky, 5 m. amžiaus, 
1166 Indiana avė. žaidė gatvėj 
:r n.omatė, kaip W. Nelsono au
tomobilius užvažiavo ant jo. 
Vaikas mirė St. Lukc‘s ligonbu-

NUSIGANDO.

Kru tanių paveikslų cenzoriai 
nusigando, kuomet pamatė lo
šiant “maudynių merginas’’. Sa 
ko, kad tas lošimas yra gražus, 
bet nemorališkas. Užtat cenzo
riai nenori, kad jis butų lošia
mas.

jų galėję kad išpildžius obliga
cijas dalyke pasitrauk ima, bet 
protestuoja prieš grųsinimų at
naujinti blokadų, nurodydami,

Milicija atvykus.
GARY, Ind., s. 5. 11 rotųVakar išsiėmė pilietiškas

pieras 112 Chicagos gyventojų, diana valstijos mileijos jau
1)0- SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENAS”
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Panedėlis, Spalių G d., 1919

D

AH pataikauja buržuazijai ir jus obalsius ir naujus žo* nebegalės įvykti. Kiekvieną pa-
net junkeriams, o iš antros džius. Tuo tarpu vardas įstatymą nenusilenkti šitam už- 

< <»rHuANiAN — vaitoja karišką jiegą ir “socialistas” jau yra išrėk- rrišk,n>ui, seks areštai.”
priespaudos įrankius prieš liamuotas keleto dešimtine-1 un ^.n nuėsto va t imti ų 

■ x £ pasimojimą tuoj pakartojo va

UTHUANIAN DAlk^ MKW*>

'Kmhk'ct’iu revoliucinę proletariato da- čių agitacija ir geraisupran- (iinamttsai chamber of Comm-
I

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canat 1506

guiti.lnuknn,« miestų ir'gl|||||||||||||||||||||||||||||||||||N

lį. Nepriklausomieji sočiai- tarnas šimtams tukątanČių 
demokratai kaltina Eberto-' žmonių. .
Noskės valdžią, kad ji truk-’

nierce. Specialiai patiektais 
lapeliais pagrasinta darbinin- 

Noskės valdžią, kad ji truk-’ Bet dar labiaus yra susi-'kams, nurodant į kilus industri- 
do darbininkų stengimąsi rupinę sąjungiečiai “komu- jos centrus, kur darbininkai buk 
prie pasiliuosavimo, kuomet nistų” programų, kuris at-. ,letekę algų dėl ten kilusių strd- 
už jos nugaros reakcija mo- meta politišką kovą už darbi-, ,<lh KaiP° pavyzdį nurodoma 

4-tVoLi1 vinki k..„M I atsitikimai Jamcstdvvne, N. Y.,
kur “pašalinių agitatorių pusi-

-- i----bilizuoja savo jiegas tikslu' ninku būvio pagerinimą.!ąisiiiK.inai .lainesunsne, in. i., Naujienos eina kasdiena, iSskiriani j» J . & . . / , . / kur pasalinių agitatorių pusi-Sel?ąją tValk?- Mums jau teko keletą kartų, (larJ,ilnu pinkai netekę 
m?^Td’ron." č»n»i 15O«. Neapykanta ir kova tarpe tų girdėt labai karstus “kai- r»<i7.<M»0 Zlolerių „Igoniis.” Lupę-

Užsisakomoji Kaina: dv^jų partijų tolyn aštrėja riuosius” sakant: “Kur tu iis grailliena darbininkus “tegul
j čia pasirodysi su tokiu pro- jUsų pastovumas aptmeta ne-

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtn:

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

Chicagoje — per «eiiotojaa:
Viena kopija ......................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Vaįadjose. ne ( hlcagoj 
pactu:

Metams .............................. .
Pusei metų ........................... 3-00
Trims mėnesiams ................  L65
Dviem mėnesiam ................  1.25
Vienam mėnesiui J.................... 6.)

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................... $7.00
Pusei metų ..........................t 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00

Pingius i
v Orderiu, kartu su užsakymu.

vis labyn.
To aštrėjimo pasekmės gramu!”

' Ištiesų, sunku biis “komu- 
dujinėje politikoje, o ir tarp-’ nistams” pasirodyti su sayo 
tautiniuose

Vokietijos 
socialistai.

$G.oo '
, i.85 ima apsireikšti ne tiktai vi-
, 1.45
.. 75 j

N 02 Berno konferencijos laiku, čius darininkus. Karštuo- 
’’ 50 pavyzdžiu), Nepriklausomie- liai išpradžių gal pritars jam 

J ji socialdemokratai dar prita (nes jie pritaria visam kam, 
’l rė tam, kad didžiumiečiai bu-' jeigu kas jiems smarkiai pa

tų priimti į Internacionalą kalba); bet karštas ūpas yra 
(prieš priėmimą balsavo tuo- permenkas pamatas parti- 
met tiktai vienas delegatas,1 jai budavoti.
rodos, franeuzas Loriot); bet’--------------------------------------
dabar Nepriklausomieji jau 
rengiasi statyt Internaciona
lui reikalavimą, kad “schei-

retkia siųst Pačto Monei i demanniečiai” butų praša- uriii AH iiiAHkvmii. ; » x
linti. sis klausimas bus 1S- I randai ion fik(lwith the post- 

, .v. , ? T mastei- at Chicago, III. Oct. G, 1919
ristas visuotiname Interna- as icguircd by thc m-t of oct. «, 1917 
cionalo kongrese, kurs įvyks v INDIJA.
Genevoje vasarių menesyje 
1920 m. *

Socialistų skilimas Vokie-

ZJV., v. - ----------------. .....v....... .n.

klausimuose. 'programų prieš protaujan-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

deramų agitatorių žygį, kurie 
bando panaudoti tą pačią takti
kų McKeesporte, kuri James- 
lownc darbininkams išplėšė ne
toli miliono dolerių algomis.”

Kiuri teisti nė spauda taipjau 
daro visa, kad palaikius tų jun- 
keriznių. Kad pareiškus nea
bejotiną patriotizmą, jie puošia 
savo lapus Amerikos flagu ir 
čiajau ryškiai deklamuoja, kaip 
šimtai “ištikimų“ piliečių siek
dinama policijos tarnystei, i- 
dant, kilus streikui palaikius 
ramumą ir tvarkų. Tie ištikimi 
piliečiai, pasak tų pačių laik
raščių, “(įauginusia biznieriai,“ 
bus ‘“apginkluoti sustabdymui 
riaušių,“ o tuose atsitikimjuose, 
jiems busiu suteikta dagi šau
tuvai.

Truc translation filcd wilh thc post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 6, 1919: 
r.s rcipiired by thc ac

lių visose plieno industrijos sri
tyse.

“Visuose plieno industrijos 
miestuose, mažuose ar dide
liuose, politinė mašina yra plie
no trusto viešpačių kontrolėj.

jos spėka yra jų rankose, jų įsa
kymus pildo; ir jei vietos poli
cijos dar nepakanka, jie samdo-

vis 
rei-

Virškinimo 
Taisytojas

.Tusų virškinimo sistema dažnai reika
lauja taisytojo, kuris pakankamai pa
lengvintų jai sveiką virškinimo darbą 
ir tokiu budu suteiktų užgenčdinimą 
abelna sveikata, sugrąžinant norą val
gyti. sutaisant užkietėjusius vidurius 
ir prašalinant visokųis kitas kliūtis.

Severos 
Gyvasties 
Balsamas

yra jums tokiu taisytoju, nes mos ži
nome iš tikro prityrimo, kad jis buvo 
atsakančiu vaistu gydauties nuo užsi- 
senėjusio vidurių užkietėjimo, nevirš
kinimo, dispepsijos, kepenų kliūčių ir 
apskritos negales. Jis reikia imti po 
kiekvienam valgiui. Kaina 85 centai ir 
4 centai mokesčių visose aptiekose.

Severos Gydantis 
Odinis Muilas.
yra. puikus ir arrtisep- | 
tiškus muilas praus* g| 
tis, šveistis, trintis ir 
skustis. Puikus vai
kams prausti. Kaina j|3 
25 centai, be mokės- j 
čių.

Severos
Odinė Mostis

yra geru tepalu nuo 
niežulio ar ša<ių, odos 
uždegimo, dedervinės, 
parstupu užsinuodiji- 
mo, padrėkusios de
dervinės, krupy ir sal 
džiojo niežėjimo. Kai
na 50 centu ir du cen
tai mokesčių.

Severos Plotkelės 
nuo Galvos 
Skaudėjimo
yra patariamos nuo 
galvos skaudėjimo. Jos 
veikia greitai ir pa
tenkinamai. Kaina 25 
centai ir 1 centas mo

kesčių.
W. F. SEVERĄ CO., 

CEDAR RAPIDS, I0WA.

deikų streikininkams kauti.
“šitoks dalykų padėjimas ne

pakenčiamas. Ir tųes, Socialistų 
Partija, džiaugiamės tuo, kad 
plieno industrijos darbininkai 
m nusigando ir stojo kovon; 
prieš didžiausį ir galingiausį 
Suvienytose Valstijose Irusių. ‘ 
Jų reikalas tai reikalas visų 
šios šalies darbininkų. Jie turi 
kovų laimėti. Ir juo greičiau 
kasyklų ir gelžkelių, darbinin
kai prisidės prie plieno darbiniu 
kų, tuo greičiau bus kova 
mėta.

“Visur darbininkai stato 
griežtesnių ir griežtesnių
kalavimų, idant jie patįs galėtų 
savo darbu ir savo gyveniniu 
kontroliimti. Plieno darbinin
kai pradėjo kovų už laisvę. So
cialistų Ijiirtija remia jų kovų ir 
išreiškia pasitikėjimą, jog visi 
šios šalies darbininkai padės 
jiems visais galimais budais ko
vų laimėti. Jų kova yra musų 
kova. Jų laimėjimas, bus musų 
visų laimėjimas.”

Po šia proklamacija pasira
šę visi Socialistų Partijos nacio- 
nalio pildomojo komiteto na
riai: Wm. M. Brandi, John 
Hagel, Wm. II. Henry, Edmund 
T. Melm, James Oneal, George 
E. Rocwcr ir Oliver C. Wilson.

Severos
Reguliatorius

yra patarimas kaipo 
apskritas taisytojas 
palengvinimui ir gy
dymui ligų ar nesvei
kumų savotų mote
rims. Kaina $1.25 ir 
5 centai mokesčių.

Severos Gyduolė 
nuo Reumatizmo 
yra geru maistu nuo 
reumatizmo, podagros 
sustirusių sąnarių, 
dieglio strėnose ir re
umatinės neuralgijos, 
žiūrėk tikrai gerai iš
mėgink. Kaina $1.25 
ir 5 centai mokesčių.

Socialistu Partijoje’ | London. — [Anglai protestuo 
"I ja prieš valdžios darbus]. Kad 

užprotestavus prieš anglų bru- 
i vietos Punja- 

_ . _ be, nesenai Čia buvo sušauktas
kių-pat, jei ne blogesnių, pa- didelis masinis susirinkimas ir 

! sėkmių davė ir skilimas Ru- išnešta griežta rezoliucija, iš- 
i parodanti Britanijos valdinin-

a of <i. 1U17 tijoje, kaip matome, veda hl|unilĮ> tlIl.ėjusi 
Vokietijoje, matyt, tolyn P™ Pasekmių. To-

. vis labyn didėja skirtumas 
tarpe socialistų partijų. ( .

Socialdemokratai didžiu-, sl3°Je- 
miečiai yra susidėję i koali-j 
ciją su buržuazinėmis parti
jomis ir kartu su jomis su- agitacija. 
daro valdžią. Nepriklauso-; 
mieji socialdemokratai smar

SOCIALISTŲ PARTIJOS PRO
KLAMACIJA DEL PLIENO

INDUSTRIJOS DARBININKŲ 
STREIKO.

Plieno trusto Susirinkimui pirmininkavo 
t lasau Iman, nesenai , atvyk il
sis iš kruvinųjų nusitikimų vie 

I tos — Punjabo. Savo kalboje 
Jau dvi savaitės praėjo, jisai apreiškė, kad jeigu kilo su

kiai kovoja prieš tą vai- kaip prasidėjo plieno darbi- niišimų, tai jų iššaukė pati po- 
džią ir prieš socialdemokra- ninku streikas, bet jo galo hcija. Užbaigdamas kalbą jis 
tus didžiumiečius.

Sparta k iečiai arba komu-

Idar vis nematyt. ” ° pnHriežė žmonių| viltis re-
., j ' imamos busimomis reformomis 

T nepasiduoda, O nejsikunys tol, kol nebus suteik
•nftrted ‘šfartdie turi nedaug darbininkai laikosi tvirtai, ta reikiamų Indijai teisių, 
įtekmės miniose. Savo įtekai Kapitalistų spauda pra- 
mę jie prarado ypatingai ta* Ežioje paskelbė, kad žymi 
da, kada jie varė agitaciją (įa^s darbininkų pasilikusi 
prieš taiką. Nuo to laiko dirbtuvėse, o paskui ji kas- 
jiems tenka vis dainiaus, kad di°n skelbė, kad vis dąugiaus 
atsiekus ko-nors, eiti išvien dangaus streikininkų grįž- 
su Neprikausomaisiais soči-; ^adaj^M. Jeigu butų 
aldemokratais.

Su pastaraisiais juos vie
nija pirmiausia opozicija, .
nrieš didžiumiečius. Toliaus,1 siroclo> buvo tiktai muih- 
juos vienija su jais kaikurie ni^as^akni publikai 
svarbus politikos reikalai. ■ tabstiska agitacija. 
Kaip Nepriklausomieji soči*' _ _____
aldemokratar, taip ir sparta* ‘turi ir PHeno kompanijų pra- ’ estonUA 
kiečiai stoja už tai, kad visa išimai apie dirbtuvių ati- 
valdžia Vokietijoje butų pa-! darymą. Jos paskelbia, kad Stockholm. — [Areštuoja ko- 
vesta i darbininku klesos ran tų ir tą dieną tos ir tos dirb- munistua]. Privatinė žinia, ku- 
kas. ir kad Vokietija butų tuvės atsidarysiančios, ka- ri? laį^tis “iMens Nyheter’* 
ne tiktai demokratizuota, o dan^1 Jau es3 pakankamai 
ir socializuota. > sugrįžusių darbininkų. Dirb-

. Spartakiečiai pradžioje tuvės atsidaro> iš kaminų 
norėjo atsiekti savo tikslo! pl^ade?? verst>es durnai, ir 
"inkluot-j sukilimu laikraščiai rašo, kad darbas
prieš valdžia.*' Liūdnas patv-; •>au eina “beveik normališ- 
irimas tečiaus įtikino'juos,1 kal ’- Cet uz dienos kitos 
kad tas kelias yra negeras,'paslrodo’ kacl to darbo kaiP' 
ir dabar jie tolyn vis‘labyn ,r ’įera.— vien kompanijos , J 
priima Nepriklausomųjų so- Pas*£yrimas. j
eialdemokratų taktiką. Ka-! Taig' streikininkai nepri-' 
da bus reichstago rinkimai/va,° duoties apgauti kom-' 
komunistai veikiausia jau,' PaniiU ir kapitalistiškos 
nedarys taip, kaip darė Stei< sPaVdos skelbimais. Jie tu- 
giamąjį Susirinkimą ren* žiūrėt, ką sako jų išrink- 
kant: neboikotuos rinkimų tieji komitetai'ir streiko va- prusianizinas-junkerizinffs. 
o dalyvaus juose. ;dovai.

Tš Vokietijos laikraščių’; y --------
matyt, kad daugelis komu-'KūS CIO bllS? 
nistų jau įstojo i Nenriklau-' -------- i. . . . , ..
somųjų socialdemokratų, Sąjungiečiai jau ima gal- žo(lži() lui,vf Savo lt,iško> a(t. 
Dantiją, šita partija 'lodei voti, kas čia bus su ta ko- pasuotam į Amerikos Darbo Fc- 
įgyja daugiaus radikališku- munistų partija”, j kurią aeracijos organizatorių, Murphy 
mo, ir tatai savu keliu dar juos tempte tempia jų lydė- policios viršininkas užreiškė: 

Jabiaus didina jos priešingu* riai.
mą “scheidemanniečiams”.

Bet pamatinė priežastis, vardas “komunistas 
dėl kurios Nepriklausomieji ir nebus populeriškas minio- 
♦socialdemokratai vis griež* $e”. Vieni jo nesupras, ki- 
čiau ir griežčiau stoja prieš tiems jisai išrodys netinka- 
didžiumiečius, yra ta, kad mu, kadangi čia ne Rusija, 
didžfumiečių kontroliuoja- kur delei revoliucijos minios kiamasai susirinkimus nedėlioj. 
moji valdžia iš vienos pusės yra palinkusids gaudyti nau- . .ant kampo 5 ir Markei gatvių

Buvęs “Bombay Chronide” 
redaktorius, B. G. Horniman, 
kuris buvo ištremtas iš Indijos į 
Angliją delt(r, kad jis drįsęs pa
sakyti savo nuomones dėl žiau
rumų, remiamų paskelbtuoju 
šalyj apgulos stoviu, užreiške, 
jogei paskelbimas apgulos sto- 

„ . ... . . vio buvo netik nepateisinamas,
1 ase, tai šiandie jau visi dai - |)cį stačiai nežmoniškas, taiko- 
bininkai butu dirbtuvėse. Pa mas prieš beginklius gyvento

jus. Pasmerkimo Britanijos 
kapi- šcimyhinkavimui pareiškė ir 

i Londono “Daily Herald” redak- 
Tokj-pat agitacijos tikslą',orius’ Lansbury.

gavo iš Helsingforso, sako, kad 
visi komunistų f>|aliotiniai — 
delegatai, dalyvusieji Es ton i jos 
Darbininkų Kongrese Revelyj 
(rugpiučio 31 d.), lapo areštuo
ti kariuomenes, apsupusios na
mų kur kongreso posėdžiai lai
kyta.

Kongrese dalyvavo 400 atsto- 
Be kita jie nutarę prisidėt 

prie trečiojo Internacionalo.
I „■

SUVIENYTOS VALSTIJOS

McKeesport, Pa. — [Prusia* 
nizmas siaučia McKeesporte]. 
Šiame industriniame miestelyje 
pradėjo siausti aršiausios pušies 

. Be 
į laukiant plieno darbininkų slrei 
: ko miestelio majoras davė poli
cijos viršininkui įsakymų, ku
riuo šalies konstitucija tapo pa

Daugelis jų numano, kad 
” nėra

“Gerbiu musui George H. 
Lysle, miesto mjajoras, šiandie 
prašė. įmanęs pranešti jums, 
kaipo Amerikos Darbo Federa
cijos organizatoriui, kad nuo da 
bar miesto gatvėse nebus leid
žiama jokių susirinkimų laiky
ti. Tntai reiškia, kad jūsų sau-

Del geležies ir plieno industri
jos darbininkų streiko Socialis- 
tų Partija paskelbia šitokių pro
klamacijų:

“Trįs šimtai tūkstančių plieno 
industrijos darbininkų metė sa
vo darbo įrankius. Liejyklų žai 
zdrai užgeso. Nežmoniškai sun 
kios darbo sąlygos, didelis daik
tų brangumas, neapsakomas 
išnaudojimas,—visa tai pagim-

kuose didžiausio nepasitikėjimo 
ir privertė juos stoti kovon.

“Per metų metus plieno trus
tas stengėsi neleisti savo darbi
ninkams organizuoties, varto
damas tam visų šnipavimo sis
temų, vilko biletus, ctc. Be to, 
trustas, norėdamas užbėgti už

nini, darė įvairių taip vadinamų 
“profit sharing” skyrių; gabaus 
trustas bukliai mokėjo naudo- 
ties ir tuo, kad jo darbininkai 
buvo įvairiausių tautų žmonės, 
kuriems dėlto nelengva tarp sa
vęs susiprasti. Bet galų gale 
pabudimo diena atėjo.

“The United States Steel Cor- 
poralion, per savo pirmininkų 
teisėjų Gary, atsisakė dagi ma- 
tyties su darbininkų atstovais. 
Darbininkų išnaudotojai kate
goriškai Sako: “Tarties čia nėra 
dėl ko; nė jokių darbininkų uni
jų musų įstaigose nebus!“

“Taigi paprasičiausį kolekty
vaus darbininkų derėjimus ir 
ji) organizavimuos klausimų sam 
dytojai visai atmeta.

“Ir štai matome vienoj pu
sėj darbininkus, pasiryžusius 
laimėti kovų vien tik savo soli
darumu; antroj pusėj kapitalis
tus su savo pelnų milijonais, 
kurių jie pasiplėšė ligi karės, 
ir dar daugiau karės melais; o 
su jais eina dar policija, taip 
vadinami ‘pakilesnioji* elemen
tai ir kapitalistų paperkamoji 
spauda.

“Tai vaizdžiausi klesų kovos 
apraiška. Eilės suglaustos ir 
mušis eina visu smarkumu.

“Ir dabartinėj situacijoj ma
tome vėl pasikartojau t Homes- 
teado streiko 1892 istorijų. Apie 
porą dešimčių streikininkų jau 
užmušta, o daugybė kitų sužei
sta. Žodžio laisve ir susirinki
mų laisvė išnyko. Specialiai 
“deputy sheriffs” profesiniai 
mušeikos, vietos policija, milici
ja ir raitieji kazokai, kajp kad 
carų laikais Rusijoj, terorizuo
ja streikininkus, idant varu nu
ginus juos atgal vergijon. Dar
bininkų organizuotojai lapo iš-

Skaitytoju Balsai
D7# Išreikštas Štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DAR VIS MĖTO.

Tie sukom’unistėję elementai, 
kurio kėlė tiek daug triukšmo 
dėl L. S. S. suspendavimo, ku
rie šaukė, kad Socialistų Par
tijos bosai norį užgniaužti vi
sokių jiems priešingų mintį, dar 
kartų pasirodė, kad tokiais žmo
nėmis yra jie palįs, šiakite 
faktas. Brooklyniškių socialu nar 
cliistų organe tapo paskelbta ši
toks pranešimas: L. S. S. 52 kp. 
išbraukė iš kuopos d. J. Bara
nauskų. Už kų? Tegul kalba 
patįs “i^brfa'ukčjai klausykitės:

“J. Baranuskas kuopos su
sirinkime priešindavosi kairiųjų 
draugų nuomonėms... todėl ne 
gali būt vietos tarpe kairiųjų 
tiems elementams, kurie stoja 
už social-patriotus“. ..

Tegul dabar skaitytojai paly
gina tų “komjunistų*’ žodžius su 
jų darbais ir sprendžia, kas yra 
tikrieji veidmainiai. Socialistų 
Partija juos (ik suspendavo ir 
davė jiems progos pasiteisinti 
ir būti priimtais atgal į Parti
jų, bet komunistai to nepadarė: 
jie netik kad nepasistengė nuei- į

jų ir ton priparodyti savo “prin
cipų” ndkjaddjngumių, bet dar 
labiau pradėjo niekinti ir Parti
jų ir jos veikėjus. O ant galo 
jie sutvėrė sjiyo “komuinistų“ 
partijų. Tuo jie parodė', kad Pa r 
tijos elgimąsi su jais buvo tei
singas.

Bet d. Branauskas netvėrė jo 
kios partijos. Jis tik išreikšda
vo priešingų komunistams nuo
monę kuopos susirinkamuose. 
Jis, vadinas, faktinai veikė su 
juis, bet “komunistai“ ėmė ir iš
irote jį. Ir dar — spaudoj pa
sididžiavo! ♦

Tai ve kur esama tikrųjų bo
si^ tikrųjų slopintojų žodžio 
laisvės. Tik todėl, kad vienas 
narys protauja kitaip negu “ko
munistai“, jie meta jį iš organi 
žarijos.

Tokie iš jų “kovotojai už dar

Ex-kuopietis.

STREIK1ERIŲ VAIKAI.
Streikierių vakai matydami, 

kaip jų tėvai renkasi į barius ir 
paskiau vienas jų sako prakal
ba, o kili klausos. Ir vaikai

Severos Gyduolė 
= nuo Inkstų ir 
EĮp Kepenų 

yra paprastai 
nuo uždegimo inkstų 

SS ar pūslės, šlapinimo 
SŠ kliūčių, geltligės, skil- 
ps? vio surugiino ir pečių 
ggj skaudėjimo. Kainos: 

75c ir $1.25 su 3 ir 5 
B centais mokesčių.

gera

Geras
Linimentas

įgykite atsargumo paprotį laikyti po 
ranką kaipo apdraudą nuo priepuolio, 
gerą, ištirtą, veikmingą ir duodantį 
geras pasekmes linimentą tokį, kokį 
mes siūlome jums, gerai žinomame vai
ste, garsinamame vardu

Severos
Gotardiškas 
Aliejus

Jis yra labai tvirtas laukutinis vaistas 
nuo visokių skausmų ir gėlimų, kur 
tik tepalas duoda geras pasekmes. 
Pamėgink gydinti juo reumatines ligas, 
tokias kaip skaudėjimas strėnose, po
dagra, diegimas klube, neuralgija, 
skaudėjimas pečiuose, sutinimas, sąnarių ar raumnų sustiprinimas ir toly
gios kitos negalės. Kaina 30 ir 60 cen
tų su 2 ir 3 centais mokesčių, visose 
aptickose.

W. F. SEVERĄ CO., 
CEDAR RAPIDS, I0WA

Liaudies Kursai-
Al

Ta šiame momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt- 
nyčioje, spalio 10 d. 8 vai. vakare ir bus pelnyčių vakarais 
ir nedėldienių rytais. ,

NEPAMIRŠKITE
Visi, nes ji reikalinga kiekvienam, išlaiko prisirašyti, 

kad paskutinę dienų nesutrukdžius lekcijos.
Visada galima prisirašyti

AUŠROS
3001 So. Halsted St.

Nuo 1 vai. po pietų iki 10 vai. vakare.
Šios mokslo šakos bus išguldomos kursuose:

1) VISUOTINA ISTORIJA
2) POLITINĖ EKONOMIJA
3) KULTŪROS ISTORIJA
4) VALSTYBĖS IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičius, A. Lalis, K.

Miszeika.

I

v *

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. Petratis & Co., Managers,

Chicago, III. 
svieto dalis ir parduoda 

raštus ir parūpina paš- 
važiuoti. Perka Liberty 
patarimus žodžiu ar raš-

Utarninke, Ket- 
Nedėliomis nuo 9

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

3249 South Halsted Street.,
Siunčia pinigus i LIETUVA ir j visas 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARIJALISKUS 

porins j tas šalis j kurias jau galima 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia 
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų, 
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 v. vakare, 
ryto iki 8 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

taip daro.- Susirenka būriais, oi 
vienas, Irijiį metų oratorius, rė
žia jiems kraštų spyčių. Vai
kam žaidimas, o tėvams tas slrei 
kas sunki kova.

Kazimieras Gugis

EXTRA.
L. S. S. 4 kp. susirinkimas.

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

3328 $. Halsted St
Ant trečių luoų

Tcl. Drover 1310

MifflU Ofisas t 
127 N. Deaitorn SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Ttl. Central 4411

kuopos (peroganizuolas) susi
rinkimas, Mildos svetainėje, ant 
3-Čių lubų. Malonėkite būtinai 
visi draugai atsilankyti, nes. yra 
svarbus — neatidėliojamas rei
kalas. Taipgi visi atsineškite 
su savim mokesčių knygeles. 
Musų, kaipo socialistų,, ypač da 
bar, būtina pereiga lankyti sa
vo kno|>ų susirinkimus. Atei
kite visi! — Organizatorius.

BR. A. MŪNTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wesf <12(i

______ _ ..
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Susirinkimas.
Rugsėjo 30 dieną p. Wood- 

mano svetainėje buvo Lietuvai 
Gelbėti Draugijos 17-to sky
riaus susirinkimas. Bet kažin- 

1 narių atsilankė visai ma
tos šeši asmens. Kas dėlto

k oi 
ža, 
kaltas? Manyta, kad daug esa
ma priežasčių, bet kuri tikroji— 
sunku pasakyti. Bet iš girdėtų 
nusiskundimų beveik galima 
spręsti, jogei neatsilankymo į 
susirinkimą priežastis esanti 
nesusitvarkymas draugijos cen
tre. Jau praeitame susirinkime 
buvo tarta visa ištirti, bet ir 
šiam susirinkimui teko išgirsti 
tą pat j...

Tartasi kas dėl drapanų siun
timo Lietuvon. Drapanos jau 
supakuota, bet taip ir stovi. 
Girdėta nusiskundimų: esą cen
trais valdyba nelinkusi pagelbė
ti. Dagi ir informacijų nesutei
kusi... Gaila, kad pas mus ši
tas svarbus darbas varoma ta
rytum želvcs žingsniu.

-*«•—— ------- . I. ■ Į J- W # —• . I ■ ' M —n*—M * .......... .. • —11 ~ —- • ■ ' ,l . I| II •— - Ml Ii i .

’ “skyriauTsekretorius buvo suJa|||ffl|||||||||||||||||||||||i||H||||||||||M 
manęs, kad reikėtų pakelti s| 
spaudoj klausimą dėl rinkimo § 
Lietuvos karininkams Kalėdų g 
dovanėlės. Sumanytojas įga- E 
liotas kreiptis į Chicagos Lietu- ||| 
vių Tarybą ir su ja pasitart.

Dar keliatą žodžių dėl pačios == 
Lietuvai Gelbėt Draugijos.. === 
Draugai rėmėjai: nesišalinkite , B 
jos! Del kokių nors nesusiprati- g 
mų musų centralčj įstaigoj nė- § 
ra reikalo užmesti visą darbą. g§ 
Juk musų centras susideda iš g= 
pačių draugijos narių. Jeigu g 
jie pasirinka, tai musų pareiga g 
tą pasirikimą taisyti. Bet dėl g 
vieno-kito pasirikimo užmesti į Į 
visą darbą — to negalima. Mu- 
sų gentįs ir draugai ten, užnia- g 
ryj, laukia musų paspirties, g 
Tad musų pareiga daryti visa, m 
kad tos paspirties suteikus ir g 
kuodaugiausia. — Plotnikaa. s=

GAVcT^AKYMUS. H
Visų mokyklų mokytojai ga- 

vo valdžios ir majoro įsakymus, ėęęę 
kad 9 d. šio mėn. butų skirta g 
diena, aiškinimui vaikams apie B 
gaisrą. Aiškinama bus kur iš- B 
bėgti ir ką veikti, jei ištiktų ino- s 
kykloje gaisras.

Žinios Lietuvos Laikraščių
_ „ __ • — t — _

Pinigais už

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

KrauseValstijiois Taupymo

1341 Mikvaukee Avė., 
Baskai atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

PABRANGO SVIESTAS.
Sviestas buvo 65 c. svaras, o 

dabar jau reikia mokėti 72 c. 
už svarą. “Mes mažai tegalini 
uždirbti ant sviesto“, sako par
davinėtojai. Ir jie pabrangino 
sviestą — dabar daugiau galės 
uždirbti.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTĄS

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

VIS TIE DŪMAI.
Sveikatos departamentas turi 

daug darbo su rūkstančiais ka
minais. Dabar tas departamen 
tas prisikabino prie Artnour ir 
Ko. ir nuskyrė žmones, kad jie 
dabotų tos kompanijos kami
nus.

Lietuviu Prekybos Bendrovę
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 demonstraciją buvusi 17 
rugpiučio d. x

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti is 
Kauno ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas 
ir Lietuvių kolionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lie
tuvai, ir nupiešdami Lietuvos padėtį. Netrukus manoma suteikti 
medžiaginės pašelpos.

“Amerikoj yra sisikurus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra 
pirmiausia vest prekybą su LietUya* atidaryti savo sandėlius, ir tt. 
Kada Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių 
medžiagai išdirbti, nes Lietuva vjen žemės ukiu negalės pralobti.

Amerikiečiai išsintė į LietUVą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisį0 (ryžių, riebalų ir cukro), kurs 
ateis apie 1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos 
Ministerijai. Su tuo siuntiniu atejna 5 dė£ės drabužių, kuriuos sudėjo 
Amerikos Lietuviai Raudonajam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei 
ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Ligonei.

“Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateitį, jai rupi, kad šalis 
butų turtinga ir kad amatai aukštai stovėtų. Dirba tam, kad Lie
tuva būt laisva ekonomijos ir politikos 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.
Lietuvių Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reika

linga didis kapitalas, sekantiems darbams. ...
Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai rei
kalingų prekių.
Užpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galė
tų grįžti į tėvyškę.
Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių “Lietuvos 
Kaune.
Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje.
Atidarymui pinigų siuntimo į Lietuvą skyrių.
Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje.

Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo, 
rininkų turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir 
nas bus šėrininkams.

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk 
sekančių adresu:
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L-Athiiariian Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.
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Ar Skauda Galva
Galvos skaudėji- 

Ą mas gali paeiti nuo 
l Didelio žiuręjimo 

or Skilvio Suirimo, 
ni Nosis rei- 
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko- 
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu sc 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą nriparodyti. Ateikite ir 
pasiinatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

v— . ................   i.i ■ ■■■ —..u. . /

Saugokite Savo Akis

Teisinga! pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sies įF gerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMĘTANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čfos lubos, virš Platt’o aptiekos
• Tėmykite j mano parašą. • 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

NUO 1-MOS RUGSeJO

Ūkės Bankos”,

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Chanai 257

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

VIETINĖS ŽINIOS.
A. Montvido automobilių 

pavogė
Ryte* į spalių 1 d. liko pavog

tas Dr. A. Montvido penkių pa- 
sažierių limousinas, kuris sto
vėjo prie jo rezidencijos durių, 
2117 Wasbington Blvd. Auto
mobilius visai naujutėlis ir bu
vo užrakintas. Dabar daktaras 
vaikščioja pėsčias ir pienuoja, 
kaip suradus senąjį karą arba 
nusipirkus naują.

Dr.

5.
6.

Juo daugiau šė- 
tuo didesnis pel-

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mušeika.

Aušros Mokykla — 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- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
ncatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

HOFFMANO 
MOKYKLA

J ' I

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime ? 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą. 
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.

1537-39-41 North Robey St.
Arti Milwaukee Ava

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

1) Su anglimi nuo modelių
2) Su spalvomis, abelna tepliorys-

te.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAK
TARŲ DRAUGIJOS TARIMAS.

Viršminėtos Draugijos nepa
prastas .mitingas įvyko rugsėjo 
25 dienų dėl a. a. Dro Dominyko 
Bagočiaus mirties. Kadangi ve
lionis buvo veiklus ir ištikimas 
narys viršn^inetos Draugijos, 
nuo pat savo praktikos pradžios, 
todėl liko nutarta:

1. Dalyvauti a. a. Dr. Dominy
ko Bagočiaus laidotuvėse in- 
corpore.

2. Visi Amerikos Liet. Dakta
rų Draukijos nariai turi būt 
pasiryžę nešti velionio karstų.

3. Nupirkti velioniui kuogra- 
žiausj gyvų gėlių puošnią, neat
sižvelgiant į kainą.

4. Parašyti velionio žmonai, 
Marijai Bagočienei ir jo vienin- 
tėliui broliu? advokatui Fortū
natai gedėjimo ir užuojautos 
laišką,

t

Aš Šiuomi užsirašau ................  akcijų Lietuvių Prekybos Bendrovės kuri yra
inkorporuota ant dviejų milijonų dolerių |ęųpitalo, ir prižadu išmokėti po penkis 
dolerius ($5.00) už kiekvienų akciją. Su .šia aplikacija įmoku ...................................
dolerių. Likusius išmokėsiu pagal reikalavimą.

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą atmesti. Užsirašęs tolinus su
tinku, kad Bendrovės organizatyviai i.škaščiai butų padengti iš pirmiausiai įplau
kusių mokesčių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklų.

Diena ................................... Mėnesio
Užsiėmimas ........................................

Parašas z..................................................
Adresas ........... /.......................................
Miestas ...................................................

1919

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

si'ja.neviriniinas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaitė pd buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

3) Teorijos aiškinimai.
Bus mokinama dienomis ir vaka

rais, subatomis ir nedčldieniais.
Prisirašyiųui valandos nuo 7 iki 

10 vakarais.
P. KACEROUS STUDIO

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

Atviras laiškas į p. Mariją Bago- 
čienę nuo Amerikos Lietuvių 

Daktarų Draugijos.
Tamsta:—
Skaudžiai užgauti netikėta 

mirtimi Jūsų mylimo vyro ir

I N F L UIE N Z A
Šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė,
vėl yra musų tarpeVjFĮ APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
riti galite visai nepasve’kti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
p,aučju-. ' J
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
Aš prirenku akiniu* tinkamai. X Spinduliais egzamiuavinias.

Tel. Rand 2066 j [
W. M. LAWH0N, M. D.

85 So. Deafhorn St.į Imk keltinę iki 3-čio augšto.

musų jauno, veiklaus ir ištiki

mi draugo a. a. Dr. Dominyko 
Bagočiaus, mes jaučiame didelį 
nuostolį ir gedėjimą. Musų už
uojauta jūsų nelaimėj yra gili ir 
širdinga.

Anįerikos Liet. Daktarų
Dr-jos pirm. Dr. A. L. Yuška.

Atviras IjiiSltivM į adv. ForlunatiJ 
Bagočių nuo Amen lAetuvių

Daktarų Draugijos.
Tamsta:—
Mirtis Jūsų jauno ir mylimo 

brolio, a. a. Dr. Dominyko Ba- 
gočiaus, yra skaudi musų Drau
gijai! kurios veikliu ir ištikimu 
nariu jis buvo. Da didesnę šird 
gėlą ir pasigailėjimą ji sukelia 
Jumyse, todėl mes išreiškiame 
Jums gilią užuojautą ir pasiža
dame nešiot gražius atsimini
mus apie pavyzdingą musų pro
fesijos draugą.

Amerikos Liet. Dakt. Dr-jos 
pirm. Dr. A. L. Yuška.

III.

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utatninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

LIETUVIŲ ŠV. MIKOLO PARA
PIJOS MOKYKLA NEPRIPA

ŽINTA.

Šv. Mikolo parpijos mokykla 
randasi Northsidėj prie Waban- 
sia avė. ir Paulina st. Ten moki
nosi pusėtinas skaitlius vaikų, 
kurių tėvai nieko nežino apie

mokyklos teises. Kada pernai 
augštesniųjų skyrių mokiniai 
buvp iškėlę klausimą, ar jų mo
kykla yra pripažinta miesto, se
sers—mokytojos tikrino, jog 
taip, jog jeigu kuri augštesne 
mokykla (High School) atsisa
kytų priimti užbaigusius šv.

(Seka ant 4 pusi.)

Dr. I. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savi/’vietą f numirusio 

DR. D. J. BAGOČIAUS ofisą Ro- 
selande, 111. Praktikuos tarpe lie
tuvių šiame mieste ir apielinkčse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Avė.

Telefonas Pullman 342 
Roseland, III.

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

Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labsratorija: 1025 W. IStk 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fa- 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street r

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms valdonėms, 
Californijos, Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur
neliais, krabelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne‘o.

Coyne Bros.,
(19 So. Water St. Chicago, III.

IPlunksnoS.
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE. 

3323^-.25 So. Halsted st.,

Vyriško Drapaną Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganfdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti* padaryti ant už- 
sakymo siutai ir ovcrkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutat $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 nepakilę 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

. S. GORDOR,
KIS So. Halsted SU Chlcage, m 

įsteigta 1M2

DR. G. M. GLASER
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* 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

OR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III,
Ofiso Tel. Poulcvard 1OO

Rez. Tel- Seeley 420

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensingten Arenu©
10737 So Michigan Are.

Kalbu lietuviškai
L. .i ■■■ i , am > n m i

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) KĄ SAKO ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Mikolo mokyklą, tai tik vaikai 
kreipiasi į seseris ir viskas busią 
sutvarkyta. Kada atėjo pavasa
rio egzaminai, tai minyškos kal
bėjo mokiniams, jog klausimus 
duos miesto mokyklų valdyba 
ir ženklus ji skirs. Tečiaus vis
kas tas pasirodė esant grynu me 
lu. Melas gal buvo vartojamas, 
kad mokiniai neišeitų į publiš- 
kas mokyklas.

Kada vienas mokinys, užbai
gęs šv. Mikolo mokyklų su aug- 
štais ženklais ir gavęs diplomų, 
pabandė įstot į publišką aukš
tesnę mokyklą, jo niekas nepri
ėmė ir visur atsakymas buvo, 
jog šv. Mikolo mokykla nėra pri 
pažinta kaipo gera, t. y. sutin
kanti su Mokinimo Tarybos rei
kalavimais. Į laišką, kuris liko 
parašytas tėvų mokinio, užbai
gimo šv. Mikolo mokyklą. 
Board of Education atsake:

“Brangus Tamsta:
Turėjo būt kokia nors klaida 

pasakyme, buk Board of Edu
cation egzaminavo mokinius šv. 
Mikolo mokyklos prie Waban- 
sia avė. ir Paulina st...

šv. Mikolo mokykla prie Wa- 
bansia avė. ir Paulina st. nėra 
pripažinta mokykla — kas rei
škia, jog mes negalime priimti 
ją užbaigusių mokinių į musų 
augštesnes mokyklas (High 
Schools). Aš neturiu infofnun
cijų apie tai. ar jie yni kreipėsi 
kada dėl teisės, kad jų mokiniai 
galėtų būt siunčiami į publiš- 
kas High Schooles; arba, turbūt 
jie kreipėsi ir mokykla liko at
rasta ne pagal reikalavimą. Aš 
nesakau, kad tai taip buvo, bet

P. Marė Burtnikienė

Iš Muskegon, Michigan

Turėdama seserį gyventąnčią 
arti Peacock ir Fountain Mich. 
ant fannoa, nuvažiavau, norė
dama nusipirkti žemės palei įij. 
bet radau vargingai gyvenant, 
ant žemės tik pušelės ir aržuo- 
liukai lįšsikerėję palei žemę. 
Nuvažiavau j Scolvillę ir radau 
agenilą lietuvį, kuris neprilei

džia prie žemės simninko ir ne
tik tą, ibet ir su mano vyru ne
duoda pasikalbėti; tik* vis gi ei
čiau duokit pinigus. Mes spio- 
vėm ant jo pasielgimo ir nuva- 
žiavont į Hari, j t kininko Re

dakciją. kur radom svietišką 
žmogų ir pirkomės sau puikią 
farmą, 80 akrų ant kranto eže
ro, su daug ganyklų, kur ma
nom angy!' gyvulius. Velyjum 
ir kitiems 
toks:

AMERIKOS ŪKININKAS 
Box 96, Hart, Mich.

PAJIESKAU savo moters Stonis* 
lovos Tainašcvskienfs, po pirmu 
vyru Kniukštienė. Daug kas ją pa
žįsta. Ji mėgsta su visais šnekučiuo
tis. Eina gatve sulinkus, į žemę žiū
rėdama, lyg ko jieškodama. Ji yra 
tikėjimą pametusi; nepriklauso nei 
prie bažnyčios, nei prie laisvųjų. 
Pirmiau gyveno Pondsvillėj, Mich. 
midnose, paskui kituose miestuose: 
Indiana Harbor, Ind. Philadelphi- 
joj.Pa., l’ittshurgh. Pa, Detroit, 
Mich., Rockford, III. ir kituose mies
tuose. Prasišalino nuo manęs rug
pjūčio 28 d. šių metų, išsiveždama 
su savim visus rakandus, nepalik
dama nei vieno krėsliuko kur atsi
sėsti ir 200 dolerių. Meldžiu draugų, 
jei kas žinotų apie Jr> duokite man 
žinoti. Už tikrą adresą aš duosiu 
$10 dovanų.

JOE TAMASEVSKIS, 
669 XV. 14th St., Chicago, III.

PAJIESKAU savo pažįstamos Pau
linos Pugžlytės, ji paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Vabalnin
ku parakvijos, Sodos Daržių; 3 mir
tai atgal gyveno Bostone, Mass. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Ona Tarvydaitė—Kikibenė 
1712 So. Newberry Avė., Chicago.

vaJiuaži; hKiresas

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Scenos My

lėtojų Ratelio susirinkimas įvyks pa- 
nedėljdj, spalių (», 7:30 vai. vakare, 
'.Aušros” kambariuose. Visi nariai 
būtinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų tarti. X'aldyba.

PAJIEŠKAU Vilimo Stuku Pir- 
miaus gyveno 534 So. State St. Jis 
pats ,ar kas kitas teiksis pranešti 
adresu:

L. CHARLES.
1724 Ruble St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

f

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
MOTERŲ

MERGINŲ

Sears Roebuck &

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMALžEMe
SYKIU

Virš 16 metų užrašų klijavi
mo ir pripildymo Skyriun, pri- 
tyrimas nereikalingas. Gera mo
kestis pradžių, pakėlimas tuo- 

jaus pramokus darbą, geros va
landos ir darbo sąlygos.

Anksti uždaro Subatomis.
PRICE BAKING POWDER 

FACTORY 
100 Independence Blvd.

CALUMET HOTEL BARBER SHOP
Turi būt parduota greitu laiku ši

ta Barberšapė C. Hotel, 1805 S. Wa- 
bash avė. S. E. kampas 18 st. Geriau
sia transportacija iš visur strytka- 
riai ir elevatoriai prieina.. Parsiduo
da iš tos priežasties, kad savininkas 
serga. Geriausias biznis, pritaisymas 

gražiausi paveikslai. Kaštuoja lt) 
šimtų, o bus parduota už 13 šimtų. 
Priims bile kokias išlvgas. Klauskit 
savininko MARTIN BLUJUS.

.1

Sears Roebuck & Co

SIUNTIMO SKYRIUS

. REIKALAUJA
JAUNŲ VYRŲ 

prie 
Darbo musų prekių 

skyriuje.

LENGVI DAIKTAI
IŠPILDAMAS UŽSAKYMŲ
SUVYNIOJIMAS IR
SUPAKAVIMAS DAIKTŲ

GERA MOKESTIS, PUIKI 
PROGA PAKĖLIMUI.

8:00 iki 4:45 SUBATOMIS 
IKI PIETŲ

PARSIDCODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy
ventoji gera proga geraių žmogui, 
pardavimo priešustis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

PARDUODAMA 4 krėslais barber- 
šapė, 4 gyvenami kambariai užpa
kalyj, gera proga padaryt nuo $95 
iki $110 į savaitę. Turi būti parduo
ta greitu laiku. Kreiptis pn. 1726 S. 
Halsted St., Phone Canal 4813

PARSIDUODA beveik naujas pia
nas gerame stovyje. Parduosiula- 
bai pigiai dėl išvažiavimo iš Chi- 
cagos.

Atsišaukite: F. Treihof, 2902 Eine- 
rald Avė. 3rd Fl. rear.

PARSIDUODA labai pigiai naujas 
kukninis pečius su dvejais viduriais, 
didelis bargenas reikalingam. Gali
ma matyti vakarais nuo 5 iki 10.

M. R.
3153 So. Halsted St. Chicago. 

Ant antru lubų iš užpakalio.

GALI PIKTI VISUS TRIS 
ARRA PO VIENĄ

Pardavimui. Už augštesnį pasiūly
mą nupirksi mūrinį narnų 4 pagy
venimais su padanga prie Marsh- 
field ir 11 gatvės (Garfield Boule- 
vard) gražiausioj lietuvių inteli
gentų apgyventoj vietoj. Sprend
žiant pagal tai, kiek dabar žmonės 
moka už namus, šitas narnas yra 
vertas $7,000, bet dabartinis savinin
kas atiduoda jį už $5,950.

Kitas mūrinis namas visas pry&a- 
kys iš akmenų augštas ponarnis, 5 
ir 6 kambariai, o prie jo dar pui
kus namiukas loto gale, visas ap- 
taisyrnas ir aslos iš geriausio ar- 
žuolo prie 57 gatvės arti Halsted 
gat. Pagal dabartinį vertinimą šita 
nuosavybė yra verta $7,50fP, Bet 
dabartinis savininkas atiduos už 
$6,400.

Dar vienas visai naujas, fljdelis 
mūrinis namas 2 pagyvenimais su 
tinkamu g>venti ponamiu platus 
prieangis, aptaisymas, aslos ir laip
tai iš geriausio aržuolo,, griausioj 
Southsidės vietdj parankioj prie 
gatvekarių. Pagal dabartinį verti
nimų namų šitas namas yra pilnai 
vertas $7,200. Bet dabartinis savi
ninkas atiduos jį už $6,250.00.

Viršminėti namai turi būti par
duoti į 10 dienų už tiek, kiek kas 
daugiausia pasiūlys, tas ir pdims ir 
paėmęs turės atsakantį barmenų. Su
sirinkimas prie namo nebus kartu, 
tie, kurie bus užinteresuoti adresuo
kite ir jus nuveš automobiliumi 

parodymui namo.
Charles Urnick, Trustee.

Room 1328, 220 So. State St. 
Chicago, III.

Toliau Asistentas Superiten- 
dentas Mokyklų, p. J. Arms- 
trong, pataria mokiniui eit į 
pradinę publišką mokyklą, kad 
gavus iš ten diplomą, kuris bus 
geras dėl įstojimo į bile kurią 
High Schollę.

Tėvai, leidžianti vaikus į ne
pripažintas mokyklas, daro klai 
dą. Jeigu vaikas nori toliau mo 
kyties, jis nepriimamas į augš
tesnes mokyklas, kurios yra ge
rai įrengtos, turi gerus mokyto
jus ir kurių diplomai visur pri
pažįstami. Be to, tose mokyklo 
se mokslas duodamas dovanai. 
Iš tokių mokyklų, kaip šv. Mi
kolo, galima įstot į privatines 
mykyklas žemesnės rūšies, bet 
ten už mokslą reikia mokėt 
brangiai ir mokinimas nėra taip 
augštai pastatytas, kaip publiš- 
kose mokyklose. Nors ir pri
vatūs augštesnes mokyklos, ku
rios nori atlaikyti garbę, jog jos 
bile kokių, neprirengtų inokiniif 
nepriima, irgi atsisako priim: 
mokinius iš nepripažintų mo
kyklų. — Tėvas.

LIAUDIES KURSAI prasidės pėt- 
nyčioj, spalio 10. šiuo mokslo se
zonu, kurs tęsis per šešis mėnesius, 
išguldomieji dalykai bus: 1 — Vi

suotinoji istorija, nuo Didžiosios 
Erancuzu Revoliucijos iki šių dienų. 
2 — Kultūros istorija. 3 — Valsty
bės ir valdžios formos. 4 — Politi
nė ekonomija. Lekcijos bus du kar
tu savaitėje: pėtnyČiomis, vakarais, 
ir nedėldieniais iš ryto, Aušros Mo
kykloj. Lekcijų klausyti bus įleid
žiami tik tie, kurie bus užsirašę iš
tisam sezonui, o todėl norintieji 
lankyti Liaudies Kursus prašomi 
jau išanksto užsirašyti, iki lekcijoms 
prasidėsiant. Del užsirašymo ir dėl 
platesnių informacijų Liaudies Kur
sų dalykais prašome kreipties j di
rektorių V. Mišeiką, “Aušroj”, 3001 
So. Halsted gt.

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANIX)S 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲ

SEARS ROEBUCK &
HOMAN & ARTHINGTON ST.

CO.
RAKANDAI

LAIŠKAS DEL SALUTES 
MANUFACTURING CO.

1919 m

bloga

P-nui P. Baltranui,
616 \V. 31-st St., 

Cliicago, III.
Gerbiamasis.—

Mano sveikata buvo
nuo paskutinės operacijos apie 
trįs metai atgal. D Iktarai nega
lėjo man pagelbėti. Aš pama
čiau jūsų appkelbiirną lietuvių 
laikraštyj ir parsitraukiau iš jū
sų vieną bonką Salute Stomach 
Bitterio. Aš sugeri tu tą bonką 
bemėgindama ir jis man stebė
tinai pagelbėjo. Aš galiu geriau 
miegoti ir valgyti ir mano rau
menis daug stipresni' pasidarė.

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

centus. Bukite geri prisiųskite 
man dar tris bonkas Salute Sto
mach Bitterio pakine krasa, o 
aš užmokėsiu, kafip gausiu, 
negalite siųsti pakine krasa, 
siųskite per ekspresą.

Su pagarbių
Mra. W. Caparrutc*, 

421 Galbreath avė.,
N«rv Castle

Jei 
tai

Pa.

LSS. 4 kp. extra susirinkimas bus 
šiandie (panedėlyj) spalių 6 d. 8 
vai. vakare, Mildos svetainėje, ant 
3-čių lubų. Malonėkite būtinai visi 
draugai atsilankyti, nes yra svar
ius reikalas. Taipgi atsineškite su 
savim mokesčių knygeles.

— Organizatorius.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
dramos skyriaus repeticija bus sere- 
doje spalių 8 d., 7:30 vai. vakar.*, 
T. Maženio svet., 4834 So. Kedzie 
avė. Gerbiami draugai kas galėtu
mėt lošt dėl kp. malonėkite atsilan- 
cyti, nes mums trūksta lošėjų.

— Organizatorius

LSS. 22-ra kuopa rengia dideles 
prakalbas ketverge, spalių 9, M. 

Męldažib svet., 2242 W. 23 PI. Kalbės 
Naujienų redaktorius , dP. Grigaitis. 
Pradžia kain 8 vai. vakare. Inžan- 
ga dykai. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komisija.

Roseland. — Roselando Liet. Darb 
svet. Stat. Korp. Draugijų delegatu 
susirinkimas įvyks wredc{ spalių 
8 d. 7:30 vai. vakare. Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan avė. Visi 
draugijų delegati būtinai atsilanky
kite. Rašt. A. Grebelis.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų svetainės statymo korpo
racija rengia dideles prakalbas utar 
ninke, spalių 7 d., 7:30 vai. vakare., 
J. Stančiko svet. 205, E. 115th St. 
X’isi lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Kalbės Advokatas K. Gugis, kuris 
išaiškins kaip galima įsigyti nuosavą 
svetainę. Inžanga dykai. — Valdyba.

Sietyno Mišraus Choro repeticija 
įvyks utarninke spaliu 7 d , M. Mel- 
dažio svet. 2242 XV. 23 PI. Pradžia 
lygiai 7 vai. vakare. Nariai ir narės 
atvykite paskirtu laiku ir naujų at
siveskite — Valdyba.

LLF 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, spalių 7 d., 
kaip 8 vai. vakare, pn. 3238 So. Hal- 
ste<! st. Darbo žmonių .knygyne. 
Kviečia visus draugus atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. Visi gaus po 
knygų “Barbora Ubrika”.

Org. F. Alutis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIESKAU SAVO švogerio Kazi

miero Rabačauskio, Kauno gub. ir 
iav. Pakrustėlių kaimo, Surviliškio 
parapijos. Pirmiau gyveno Chica- 
roje, Jis pats ar kas žinote praneš
ate, nes turime svarbų reikalą.

VINCENTAS RUNAIČIUS 
940 3rd St., Beloit, VVis.

PAJIEŠKAU Savo draugo Rene- 
dikto Shimkaus metai atgal jis gy
veno Hovan, Pa. Dabar nežinau kur 
is gyvena; turiu labai svarbų rei 
calą. Prašau atsišaukti arba kas ži
not apie jį prašau man duoti žinoti, 
abai busiu dėkingas.

JUOZAS VVAIČEKAUSKAS
B. D. 7 Lincoln Hill, Washington, Pa.

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St

REIKALAUJA — 100 merginų — 
smagus darbas. Atsišaukite, B. Co- 
hen and Son, 1100-1114 W. 22nd St.

REIKIA kelių gerų moterų sku 
durams rinkti. Gera mokestis, 
Ginsberg & Alter, 2707 W. 12th St., 
Chicago, III.

Sears Roebuck & Co

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲ

Prie lengvo, švaraus, įdomaus 
darbo musų

POPIERINIŲ RAKSŲ DIRBTUVĖJE
LEGAMINŲ DIRBTUVĖJE 
SIENINES POPIEROS DIRBTUVĖJ

Prityrimo nereikia
Pastovios vietos
Gera pradedamoji mokesdis.

SEARS ROEBUCK & CO
HOMAN & ARTHINGTON ST.

Geros sąlygos dabar siūloma 
energingoms me rginoms ir mo
terims, kurios nori išmokti dar
bo, reikalingo siuntimo Skyriuj

Darbas susideda iš suvynio
jimo ir surišimo pundų, sveri- 
mo pakelinio pašto užsisakymų 
ir t. t.

REIKALAUJA vaikinų 16 ir 17 
metų, nuolatiniam darbui su proga 
pakėlimui. Geros valandos ir dar
bo sąlygos.

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralej 

skite šito 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. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna foADgrafas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

PASTOVIOS VIETOS
PRITYRIMO NEREIKIA
GEROS ALGOS.
PROGA PAKĖLIMUI.

Anksti uždaroma subatomis.

PRICE BAKING
POWDER FACTORY

1001 Indcpendence Blvd.

ROEBUCK & CO.SEA
HOMAN & ARTHINGTON ST.

GERAI STOVINTI FIRMA

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stuki 
nis darbas nuo $16 iki $20 i savaitę. 
Ronusai po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSUUTED WIRE 
CABLE CL, 954 W. 21st. St.

CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKŲ

nori, kad ją atstovautų geras vy
ras ir apsišvietusi moteris. Al
ga ir Komišinas. Atsakantis 
asmenįs gali skaityti ant $10,000 
į metus. Atsišaukite — 5 SO. 
VVABASII AVĖ., ROOM 1512 
MALLERS BLDG. Klausk Už
sienio Skyriaus.

VYRŲ
VYRŲ reikalauja — (lera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 Wcst 18-th Street,
REIKIA lėberių, pastovus darbas, 

gera mokestis.
American Building Laundry Co.

2300 So, Springfield Avė., Chicago. Sears Roebuck & Co

SINGERIO SIUVAMŲ mašinų ope 
ratorių; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 St. ir Union Avė., Chicago.

REIKIA prityrusių operatorių pa- 
jiega varomų mašinų vaikų skalbia
mus drabužius siūti. Gera pradinė 
mokestis ir bonusai.

ELLEN GEE MFG. CO.
1141 So. Crawford avc., Chicago.

DARBININKŲ
TROKERIŲ

VfiRAUZES DARBININKŲ

SEARS ROEBUCK & CO.
REIKALAUJU bučerio, kuris ge

rai mokėtų savo darbą. Atsišaukite 
pn. 1967 Canalport Avo., Tel Canal 
3054.

HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALINGAS kukorius (virė
jas) turi būt patyręs savų darbą, 
?era mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukite greitai, B. XV. Jucius, 
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

REIKALINGA ant burdo vyrų. 
Kambariai dcl dviejų arba pavie- 
niems. švarus kambariai. Geras val
gis Galima ir be valgio. Gtera vieta 
>akeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS, 
606 So. Halsted St Chicago.

PARDUODAMA sankrova — ciga
rų, cigaretų, saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkiu valgomų daiktų. 
Gera vieta. Parduodama dėl ligos. 
Kreipkitės pn. 1044 W. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
ne; biznis išdirbtas per daugelį me
tų; lietuvių apgyventa apielinkė. 
Pardavimo priežastis yra ta, kad va
žiuoju į kitą miest

AGENTAI REIKALINGI I , -L SAP 
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. |'32 W. 19th St 

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

STRUPAS and Co.
92 Warwick St., Newark, N, J.

Chicago.

BARGENAS 
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio 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 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE

—2102 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septintadieniais nuo 10 iki 4 vąl. 
po pietų.

Ar jus žinote, kad mes gyvename 
tokidj gadynėj, kur kiekvienas turė
tų padaryti kuodidžiausius pinigus 
savo gyvenime? Ar jus padarote ir 
sutaupote gana. Suvienytos Valsti
jos guli turtuose. Visokis biznio veik 
hunas nurodo tai. Bankiniai suve
dimai už liepos mėnesį pasiekė 
$37,000,000,0000, pereitais gi metais 
buvo tik $28,000,(MM),000.

Rašyk klausdamas pilnų informa
cijų, kas reikia daryti padvigubini- 
mui pinigų trumpu laiku ir be jokio 
riziko ir spekuliavimo. Jūsų pini
gai bus apdrausti; padvigubinti pini
gus jus pamatysite, yra labai leng
va o jus padarysite šimtus kartų 
daugiau negu įdėsite. Nepraleisk i 
šitos progos ir nesakyk, kad tai 
ne tau., Ji yra tau. Gal laimė laukia 
tavęs. Savo paties labui turi ištirti 
tą.

(’Jias. Urnick
Room 1328, 220 So. State St. 

Chicago, UI.

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
kampinis namas, garu šildomas su 
groserne ir bučerne. Apielinkė ap
sčiai apgyventa lietuvių, namas ir 
•sandėlis kainuoja $15.000. Randos 
namas neša $105 į mėnesį, tai bar- 
bargenas greitai perkant, pirkėjas 
tik turi turėti nuo $2000 iki $3000 pi 
nigais.

Klauskit Mr. Davis, 3965 Archer 
Ayę., Tel. McKinley 4339. Chicage.

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

S. W.
3152 So. Wallace St., 2 lubos iš pry- 
šakio.

PARDUODAMA medinis namas, 2 
pagyvvenimais ir didelė barnė. Na
mas yra gerame stovyje. Parduos 
už $3000 pinigais ir $2000 mortge- 
čius. Kas nori pirkti gera proga. 
Kreipktis pn. 571 \V. 18th St.

NAMAI-žEMfi

PASDUODAMA namas penkiais 
pagyvenimais, gerame stovyje, la
bai pigiai. Raudos atneša $38 į mė
nesį. —
1802 So. Morgan St., ChJcago.

MOKYK1X)S
SAVININKAS IšVAIžIUOJA

Tolei priverstas labai pigiai par
duoti loti), 1420 So. 50th Court, Ci
cero, III. Kaina $450. Rašykite laiš
ką adresuodami: XV. \Vogatsky, Box 
24, Oak Park, III.

Parduos Pigiai
Pusė akro puikaus 'juodžiamio 

viename geriausių priemiestinių 
miestelių prie Northwestern gelžke- 
lio, arti gražios upės, puikios valti
mis plaukioti ir žvejoti, taipgi art 
didelės dirbtuvės, kur galima gauti 
užtenkamai darbo didelėmis užmo. 
kestimis. Galima gyventi ant šitos 
žemės ir auginti visokias daržoves 
ir vištas ir tuomi sumažinti pragy
venimą lėšas. Parduos lengvomis 

mėnesinėmis išmokestimis.
PAUL BAUBLY

1404 W. 18th St.. Phone Canal 6296.

JUOKAI
i Na ar ne 'juokai, kad musų žmo
nės tokie išmintingi ir supranta a- 
pic žemę, gyvulius, javus, daržoves 
ir neina ant farmų; juk tai yra praš
iausias daiktas, tūnot fabrikuose ir 
muštis su streiklaužiais, arba mokėt 
didelius pinigus už maistą didmies- 
čiuos. Argi negeriaus nusipirkti sau 
geros žemės sklypelį ir tūnot sau 
ramiai, o ypač musų kampely), gy
venti, kur dar nesena Kolonija, dar 
nėra melagių pardavime žemių. U- 
kininko redakcija tai daro vyriškai- 
Ot taip: Atvažiuoja žmogus, parodo 
žemę ir derėkis, kaip tik nori su že
mės savininku; ot tai vyras, tai ver
tas pagyrimo.

Neduok Dieve, ką mes girdim nuo 
kitų apie Scotvillės ir apielinkės a- 
gentus. Klausyk kūmai, parašyk į 
mus ir gausi laikraštį ūkišką ir gra
žių farmų listą, ir atvažiavęs pirksi 
sau puikią farmukę ir mums nebus 
gėdos su jumis sueit po tam.

AMERIKOS ŪKININKAS 
P.O. Box 96, Kart, Mich.PARDUODAMA pieninė su visais 

įtaisymais, 7 automobilinis trokas, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da- 

nnv*T aitta t u u iryti ir visokios kitos mašinos ir į-„ ! l'<lpriU TO įtaisymai. Biznis yra puikini lietu-
norinčių dirbti dirbtuvėje, puolat!- 'viu anielinkėl Gera oroca lietuviui pis darbas ir gera mokestis. Ateiki‘’rJdivti gera bizni Atkaukti rin Dnrne> ir penu* Karves» 

pasirengė dirbti. W l&h St ’ %'hicago 20 anči^’ 1 Atsišauki’
ALLĘN B. WRISLEY CO. 571 ™cago. (e adr D Kaddsky, 158

926 So. Wls St., Chicaa. ' Summit, III.

NAMAS pn. 7403 — 58 St., 4 kam
bariais, augštas beizmentas, didelė 
bnrnė, 24 ir 24 pėdų, 2 karvės, 100

Mokykla Kirpimo ir Detdgning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys Jus žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausiu* ir aerlap- 
sius kirpimo-dėsi gn i nf ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomoa mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie* 
rą — bile stailės arba dydžio, iž ki
lę madų knygos.
MASTER DE8IGNING 8CHOOL

J. F. Kainicka, Perdėtiaia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
010. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Plrmiaiakė

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
ės, stenografijos, typewritiiig, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijoj 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
ikinės unijos, pllietystės, dai- 
iarašys .

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




