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Dideli mūšiai siaučia už Rygą
—- ■'

Vokiečiai užpuolė latvius B
Latviai atmuša vokiečių atakas

chaostišką padėjimą administra 
ciojs mano kareivių užimtose 
provincijose, aš paskyriau cen- 
tralinį komitetą sutvarkymui ir 
suorganizavimui laikines admi
nistracijos ir prirengimui pa
matų liberalėms adminisdraty- 
vėms priemonėms demokrati
niais pamatais, sutinkant su gy
ventojų norais“.

Įjpy 4 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAIVO.

Talkininkų laivynas rengias muši n ANGLAI NEGALI PAGELBĖTI 
LATVIJAI.

Anglai negali pagelbėti latviams kariauti

Talkininkai grąsina Vokietijai
LATVIAI SUSTABDĖ

Č1Ų BES1VERŽIMĄ 
RYGOS.

VOKIE-
ANT

toniobilius ir šaudo gasinėmis 
granatomis.

Liuoenoriai stoja armijon, Golt- 
zui pradėjus užpuolimą ant 
Rygos.

TALKININKŲ LAIVYNAS 
PRISIRENGĘS MUŠIUI.

RYGA, spalio 8. (Rašo Cbica- 
go Tribūne korespondentas Ar- 
thur E. Manu). — “Vokiečiai

COPENGAGEN, spalio 10.
Pasak Rygos žinios Latvijos in 
formacijoj biurui. Anglijos ii

įlankoje prisirengę mūšiui, lauk 
sulaužė mūšių paliaubą ir taikos darni gen. von der Goltz vokic-

1 čių kareivių atakos ant Rygos.
Karės stovis Rygoje.

Kaipo atsargumo priemone,

sutartį ir pradėjo karę“.
Kaip prasideda pranešimas, 

duotas man toitvijos premjero 
Ulmanis, kuomet tolimas bau
bimas kanuolių girdėties per jo 
ofiso atvirus langus. Puikioj 
anglų kalboj Ulmanis buvo 
studentu ir profesorium Nebras 
ka universiteto agrikultūros ko
legijoj ir išrodo kaip pasiturin
tis vakarų ūkininkas — sakė 
toliau:

“Tas žingsnis padaryta šian
die priešininko kareiviams įė
jus į Shlatsk, neutraliame zone ir!

Rygoje. Rezervai sudaromi iš 
tų, kurie negali vykti frontai!. 
Kareiviams, kurie važiavo j fron 
tą buvo metamos gėlės.

Latviai tvirtina, kad jie netik 
pridarė didelių nuostolių priešui 
ir sunaikino ginkluotą traukinį

• SI. Olai sttyj, bet taipjau kul- 
I kasvaidžių ugnim, išklojo dvi 
rotas vokiečių kareivių.

Mušis tęsiasi visu frontu.
juo I oi 11(1iv.9 iivuuuuauiv .

po to sekusioj atakoj ant Dub-1 Kita žinia iš Rygos sako, kad 
beini. • Biskį vėliau vokiečių 
aerogilanaJ buvo matomi 
Rygos ir mėtė bombas ant 
vių pozicijų.

Visos atakos atmuštos.

Tuo pačiu laiku pradėta 
ka i& Olsiine ii- palei v 

ii) iki Dauguvos upės.
“Visos atakos tapo atmuštos. Tarp liuosanorių yra visų k lesų 
“Latvijos kareivių dvasia yra studentai.

puiki. Jokios panikos mieste
u.ėra. Latvjos valdžia ir talki- su franeuzais ir anglais karia- 
ninkų misijos pasielieka ramiai vo Archangelske ką lik laivu. 
Rygoje, tęsdamos savo darbą, atvyko į- Rygą ir tapo pasiųsti 
Pečiaus vkiečių atstovai paty
lomis apleido miestą apie tris 
dienos atgal.

“Mobilizacija tęsiasi. Liuosa
norių studentų rotos yra sudaro
mos. Gyventojai entuziastiš
kai atsiliepia į valdžios pašauki
mą.

“Tai ne Rusija, bet Vokieti
ja daro ataką. Ret Vokietija spėkos toj apielinkčj 
bando susijungti su Rusija ka- apie laipsnišką pasitraukimą iš 
rei prieš talkininkus“.

Aeroplanai mėto bombas.
Vakar trįs rusų ar vokiečiui 

aeroplanai iš Mintaujos nume
tė tris bombas ant Torensb' rg tojas 
geležinkelio stoties visai arti spalio 8 d. įteikė talkininkų at- 
Rygos. - stovui notą, adresuotą “a(tsto-

Privatinės žinios iš Mintaujos vams talkininkų valstybių, Ru- 
sako, kad pulk. Bermtond pusi- sijoje.4’, kurioj tarp kitko sako- 
skelbė save Kurliandijos gene- ma:
ral gubernatoriu ir areštuoja žy | “Kad kovojus su bolševizmu 
mesniuosius latvius Mintaujoj.

Kuomet kar.uoles Rygos-Min- 
laujos fronte tcbebaiibia, žinių 
ateina mažai ir vaigšto visokie 
gandai. Tikriausia žinia yra, 
kad latvių1 kareiviai priekinia
me poste Olaine, 15 myl. nuo Ry 
gos, atmušė pirmą rusų-vokie
čių a'taką.

Mūšio frontas tarp čia ir Min
taujos tęsiasi 25 mylias ir ru
sai- vokiečiai ypač stengiasi pa
eiti didžiuoju keliu iš Mintau
ja. Jie vartoja gankhiotus a-u-

ant 
lat-

vokiečiai pakartotinai atakavo 
dideliu skaičiumi kareivių su vi
sais moderniškais ginklais vi
są naktį, bet latviai pasekmin
gai kontr-atakavo.

at- neiviai, taip ir žmonės yra pil- 
ui <*nt nz i;iz m<> ir I<u<l 1 ■ i

Latvių kareiviai, kurie kartu

į frontų.

UŽPUOLIKAI SAKOSI 
APLEISIĄ LATVIJĄ.

Kuomet talkininkų laivai ren
giasi atidaryti ugnį prieš vokic- 

įčius, Rerlino žinios iš Mintau-

susitarę

True Iranslation filetl with Ihe post- 
niaster at Chieago, III. Ocl. lt, 1919 

rvųtiircd bj Ine avi uf Oct. G, 1917

Vokiečiai paėmė 
Rygę?

RVOAJAU V RA RUSŲ. 
VOKIEČIU RANKOSE

PHILADELPHIA, Pa., s. 10.
Šiandie ant aliejinio laivo 

Chesnut llill, plaukusio Dela- 
\vnre upe, ištiko ekspliozija, ku
rioj 
Ii, o

DU

keturi žmomis liko užmuš-

AVIATuRIAI UŽSIMUŠĖ
LENaI YNfiSE.

Tnie translnfion filcd with the po*t- 
ninstcr ai Chieago, III. Oct. 11, 1919 
as reųiihed by the act of Ocl. G, 1917

KARALIUS PASIRAŠĖ ANGLI
JOS RATIFIKAVIMĄ.

Areštai Bary 
tebesitęsiaLONDONAS, spalio 10. —1 

Karalius Jurgis šiandie užbaigė 
Anglijos ratifikavimą Vokieti
jos taikos sutarties. Jo ratili- KAREIVIAI AREŠTAVO VIRŠ 
kuolas dokumentas tapo išsiųs- KETURIOS DEŠIMT ŽMONIŲ

GARY, INI).

LONDONAS, spalio 10. — An 
glijos k rasa šiandie atsisakė pri
imti kablegramą j Rygą “iš prie
žasties kariavimo“, 

ataka iš Mintaujos 
Į prasidėjo spalio 8 d. Krasos el
gimasis gali parodyti, kad vo
kiečiai perkirto sausumos vie
las, arba kad lapo uždėta Angli-1 (Žinia vargiai patikėtina, 

į jos cenzūra.' kadangi serednj latviai tik-
Į Tuo pačiu laiku yra aišku, kad r;;; tebevaldė Rygą).
Anglija negali n.ieko padėti su
stabdymui vokiečių besiverži-, 

mo. Anglų kareiviai atsisako 
važiuoti į Rusiją ir pakartoj
ai kėlė maištus paliepus sėsti 
į laivus.

Valdžia delei to ir delei vie
šosios nuomonės ištraukė savo 
kareivius iš Archangelsko ir pri
žadėjo, kad prie jokių aplinky
bių nebus daugiau siunčiama 
Rusijon. 1 
kos Pabaltijoje susideda iš ma
žo būrelio sargų ir anglų oficie-j 
rių talkininkų misijose ir kieki 
žinoma, 
susideda iš kelių senu kruzeriu, I 
naikintoju ir motorinių valčių, lTr>'^ trnnslntlon rtle.l wiih the P.;o- 

f : mastei’ at Chieago, III. Oct. 11, 1919
esančių Helsingforse. |ns miuired by Ihe act of Oct. G, 1917

Bolševikai nori 
taikos su Lietuva

Vok iečių

LONDONAS, spalio 10.
Daily Mail Helsinfors korės 
pondentas praneša, kad se- 
redos vakare ar ketvergo ry 
te rusų-vokiečių kareiviai į- 
tjo ir užėmė Rygą.

2,000 žmeniu žuvo 
ant laivo.

ARCHANGEI.sk, s. 10. - 
Iš Helsingfors bevieliniu te
legrafu pranešama, kad ties 

Dabartinės anglų spė- (Norvegijos pakraščiu pas- 
. .kendo nejvardvtns augių lai

• * - - I vas, aid kurto žuvo du tuks- 
, Anglijos laivyno sj>čkos į ta/ieilti Žmoni 1.

GAL ŠIANDIE TALKININKAI 
PASIŲS NAUJĄ NOTĄ 

VOKIETIJAI.

PARYŽIUS, spalio 10. — Vy
riausiajai tarybai pranešama, 
kad vokiečių konianduotojas 
Pabaltijoje gen. von der Gollz 
vis dar atsisako ('vakuoti tas ša
us. Taryba žimidic apie tai a*:>- 
vo telegramą nuo francųzų mi
sijos Pabaltijos šalyje.

Maršalo Focli atsakymas pra
neš Vokietijos valdžiai, kad aš
trios priemones paminėtos pir- 
mesniame talkininkų atsakyme, 
kaip suspendavimas maisto ir 
žaliųjų medegų gabenimo ir at
sisakymas suteikti finansinius 
parankiems bus išpildyti, jei Vo
kietija nepildys taikos konferen
cijos paliepimų.

Maršalo Foch nota pasakys, 
kad talkininku, komisija bus pa
siųsta į Pabaltijos šalis prida- 
bojimui išpildymo paliemimų.

Nota, kurią peržiurėjo vyriau

BOLŠEVIKAI SUTINKA TAR
TIES APIE TAIKĄ SU PA

KALTUOS ŠALIMS.

Norėtų, kad taikos tarybos pra- 
sietetv spalio 12 <1.

Worlli. D. McClure, p įsažicrim | 
besih’itk'yniu.oj mei'imc aeropla ' 
ne, kuris susidaužė vakar sku-/ 
biai nusileidžiant liko taip 
sunkiai sužeistas, kad lU’iižilgo ..... _ .... .... v mus valdžios įnešimą,mirė. Kitas aviatorius tapo uz-, 
muštas aeroplanui uŽklii’vus už 
Jcalno. Trįs aviatoriai, kurie ke-

STOCKIIOLM, s. 10. - 8 vai. 
rl:o diena tapo legalizuota 
ėdi joje, augėlesniajam butui

Keturis jų laukia karės teismas. 
Niekuriems grąžinama depor
tavimu. Plyne reikalauja nau
jų aštrių įstatymų.

PRASIDĖS INDOMI BYLA.

dabar mirė. LELAND, Mieli., s. 10

nuo Atlantiko iki Pncifiko dar kunigo gaspadinės Stanislavos 
tebesitęsia. Vienas jų aeropla- Lypczinskos, kuri yra kaltina
nt), išskridusių nuo Atlantiko ' »»a nužudyme \ 1 metų atgal iš- 
pakraščių jau pasiekė Salt Lake ' pavydo vi( niiolės Marės ir pas- 
City Ulah, ir tuojaus išskrįdo j kili paiaido.iimc jos šv. Izido- 
Sold-uro. Kitas aeroplanas skren .finus lenkų kai. hažnvčms skle- 
danlis iš San Francisco jau pa-! Frisaikinlieji teisėjai kurie 

ją leis, po visos savaitės rinki
nio, tapo išrinkti ir prisaikinti. 
Dabar padaryta paskutiniai pri
sirengimai ir byla bus pradėta 
nagrinėti panedėlje.

Kunigai deda visas pastangas, 
kad jų “brolio Kristuje“ gaspa- 
dinę išteisinus. Ketina būti į 
domi byla, nes turės išeiti į aikš
tę nelik gaspadinės, bet ir dau
gelio kunigų darbeliai, nes į šią 
bylą yra įmaišyta ir kunigų, o 
vyriausiu liudytoju yra jauna 
kuu.igo suviliota mergaitė, ku
riai kunigas ir prisipažino, kai’ 
bažnyčios skiepe buvo lavonas ii 
kuri paskui ir pranešė apie tai 
policijai, kas ir iškėlė į aikštę 
žmogžudystę vienuolyne.

Kaip pirmieji tardymai paro
dė, kunigo gaspadinė, kuri ii 
patį kunigą gana tankiai apkal
davusi, pradėjo užvydčti vie
nuolei, prie kurios jos kunigas 
pradėjo lysti ir tą vienuolę nužu 
<!<■■ it- nsthi itlo.io Itiižft v<Mos slcle

siekė Brvan Ohio. Galbūt rv- * >
to jie užbaigs savo kelionę ir 
pasieks Minneolą. Daug aero
planų yra pusiaukelyj, taipjau 
daug turėjo išeiti iš konlusto 
sugedus mašinoms. Lenktynė
se dalyvauja arti 100 aeroplanų.

Darbo ir kapitalo 
konferencijoje

KAPITALISTI PADAVĖ SAVO 
v PRINCIPUS.

Gomperso pasiųlymas užbaigti 
plieno darbininkų streiką ar- 
bitracija turbut nepraeis.

Apie tai pranešta s’°j* taryba, bus neužilgo pa- 
talkininkų atstovams Mintaujoj. į siųsta, galbūt ryto, l ėkštė pa- 

Berlino telegrama iš Mintau- ni'inima apie paskutinius atsiti- 
jos sako, kad rusų komanduo- į kimus Pabaltijoje ir ypač apie 

pulk. Avlonov-Bennond vokiečių ataką ant Latvijos spė- 
' kų, apie, ką Latvijos valdžia 
nusiskundė taikos konferenci
jai.

. tos šalies.

ir įgyjus saugumą mano bazos 
veikimo, aš, kaipo galva Rusi
jos armijos vakarinėse provin
cijose, padariau sutartį su oku
puojančios šalį vokiečiu armi
jos komanduotojais, sulig ku-

ištraukimą jų kareiviu ir sau
gumą jų tranasportacijos j o-

True Iranslnlion filo'l w»th the post- 
inaster at Chieago, III. Oct. 11, 1919 
as reąuired by the art of Oct. 6, 1917 

' HAASE TVRfiS IŠBŪTI LOVO
JE VISĄ MĖNESĮ.

BERLINAS, spalio 9. - Ne
priklausomųjų socialistų vado- 

| vas liūgo lĮįaase, kurį vakar 
pašovė austras, pasak gydytojo, 
negalės atsikelti iš lovos mažiau 
šia per keturias savaites.

Haasės žaizdų parodė, kad vieną 
kulkų nušliaužė žemyn ir įstri
go arti kelio. Ją reikės išimti 

“Kad pagelbėjus sutvarkyti pagelba operacijos.

Ir juodašimčiai dedasi 
demokratais.

GARY, Ind., 10. — Federalės 
kariuomenės daromos kratos 
ir areštai tebesitęsia. Pereitą 
vakarą kratos padaryta šišiuose 
namouse ir areštuota 40 žmo
nių, kurių visi esą revoliucio
nieriai, taipjau konfiskuota 
daug (esą apie 3,000 svarų) 
maištingos literatūros.. Visi 

areštuotieji yra ateiviai nepilie- 
čiai. Nekurems jų grąsiiama 
deportavmu į Europą, o prieš 
kilus statomi dar sunkesni ap
kaltinimai.

Belo areštuota dar keturi 
zoninės, kurie bus atiduoti ka
riniam teismui. Jie yra kalti
nami šešuosc prasikaltimuose,.

vimas, užpuldinėjimas ant spe
cialių policislu, grąsinimas, kė
limas sumišimų ir l.t. Skelbia
ma, kad jie buk prisipažinę, jog 
unija paliepusi jiems grįšti į 
darbą, kad jie dirbtuvėje kurs
tytų streiklaužius. Delei to esą 
galbūt bus patraukti federalin 
teisman streiko vedėjai. Nežinia 
ar lai tuščias grąsinimas, ar 
provokacija.

Darant tolimesnes kratas taip

IIELSINGFORS, spalio 10. — 
Rusijos sovietu valdžia sutinka 
pradėti taikos tarybas su Pabal
tijos šalių (Latvijos, Lietuvos, 
Estonijos ir Finlandijos) atsto
vais Dorpate, Livonijoj. Taip 
užreiškia bolševikų užrubežinių 
reikalų ministeris čičerinas, at
sakydamas į Pabaltijos šalių 
delegatų pranešimą, kad jie su
tinka pradėti tarybas Dorpate, 
jei Pabaltijos šalių nepriklauso
mybė bus pripažinta.

čičerinas sako, kad sovietų 
valdžia pageidautų, kad tarybos 
butų vedamos sovietų teritori
joje, bet ji sutinka su parinkimu 
Dorpato, kaipo tarybų vietos ir 
pasiūlo, kad jos prasidėtų spa
lio 12 d.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chieago, Hr. Oct. 11, 1919 

reąuircd by Ihe act of Oct. G, 1917
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 

KIJEVĄ.

as

STOCKIIOLM, s. 10. Laik
raštis Folketts Dagblad patyrė, 
kad bolševikai atsiėmė Kijevo 
miestą.

(Jokios žinios apie gręsiamą 
pavojų Kijevui negauta, nors 
buvo skelbiama, kad bolševikų 
bariai veikia užpakalyje lenkų 
ir Denikino linijų. Abi armi
jos yra nuėję toli už Kijevo).

ORAS.
Giedra ir šalčiau šiandie ir 

ryto.

nuok" išėjo pasivaikščioti ir prn 
puolė. Jieškota po laukus kele
tą dienų bet nesurasta. Paskui

4 4 * - - . 1 •

Jų savininkai areštuoti.
Visi suimtieji laikomi specia

liai tvora aptvertam darže, kaip 
buvo laikomi belaisviai karės 
laukuose. Reto jie yra verčia- 
«»>i, |>o kai-ci-vių. <iivl>ti
kareiviu virtuvėse, ar valvti

įnešimo butų 
streilkierių prieš 

“Publika“ gi yra 
Jas įnešimas turi

VVASHINGTON, spalio 10. 
Darbo ir kapitalo konferencijo
je šiandie įvyko pirmas nesu- 
sitarimas. Jį pagimįdė Gomperso 
įnešimas užbaigti plieno darbi- 
iiiitkij. stroiktj 

cijos. įnešimas atiduota 15 
žmonių komitetui, kur ir už
kliuvo, nes komitetas negali ras 
Ii visiems priimtino rekomen
davimo, todėl jis uždare savo 
posėdį iki utarninkjii. Gomper
so įnešimas vargiai praeis. Ka
pitalistai tvirtina, kad jie negali 
mašyties į dabartinius streikus, 
o ir' priėmimas 
pripažinimas 
plieno Irusią, 
pasidalinusi.
pirmiau būti priimtas kiekvie
nos grupes didžiumos komitete 
ir paskui kiekvienos grupes di
džiumos abelnoj konfereniijoj.

Kapitalo grupė šiandie irgi į- 
u.ešū 12 punktų savo principų, 
kaip tai padarė Vakar darbo 
grupė. Kapitalo grupės svar
biausiu principu yra taip vadi
namasis “open sliop“, t. V. kad 
nebūtų reikalaujama pripažin
ti unijų ir kapitalistai galėtų 
samdyties kas jiems patinka, o 
ne vien organizuotus darbinin
kus. Antru svarbiausiu princi
pu yra lai, jog kapitalistai pri
pažįsta darbi ninkaifis teisę or- 
ganizuoties, bet sutinka tarties 
lik su jų pačių darbininkais ar 
atstovais, bet ne su jų unijos 
Atstovais. Kuomet darbininkai 
reikalauja 8 vai. darbo dienos, 
kapitalistai siųlo noaprubežiuo
tas valandas, tokias, kokios ne
kenkia darbininko sveikatai.

go iš vienuoliiu), kad ji apsive 
dė, kad kas lai matė ją Chieago 
je su vaiku ir l.t., kad lik pa
slėpus pėdsaką.

Praėjo 1 1 metų. Atvyko jau 
nas kunigas ir prisiviliojo jauni 
ūkininkaitę, kurią ir suviliojo 
Bet jis kartą jai papasakojo 
kad kada rengtasi taisyti bažny
čios skiepą, senasis kunigas prr 
nešė, kad ten yra kaulai ir pra 
šč juos palaidoti naktį ant ka
pinių, ką jis ir padarė su pagel 
ha zakrisitijono. Mergaitė pa 
lapo u.esčia ir turėjo savo tcvu: 
prisipažinti apie sugyvenimą si 
kunigu, taipgi ji kartu papasa 
koja ką girdėjusi nuo 
apie lavoną bažnyčios
Pranešta policijai, kuri tuojau! 
suėmė zakristijoną ir tasis nuro
dė palaidojimo vietą. Kaulai ta
po atkasti ir tada prisiminta 
apie pržuvusią vienuolę Marę 
Po to suimta ir kunigo gaspa- 
nę ir ją apkaltinta žmogžudys 
tėję. Ji. žinoma, neprisipažįsti 
prie jos ir kunigai deda pašiau 
gas ją išteisinti. Jos kunigas 
kaip pats prisipažino, surinkęs 
savo paskutinius skatikus ir už
stalė kauciją, kad ją iki teismui 
paliusuotų. Dedama buvo pa
staugiu, kad teismįą perkelti j

padidinimo produkcijos ir dide- kitą vietą, bet nepavyko ir už po 
lės Tcooperacijos tarp darb ir ros dienu prasidės jos bylos na- 

kapitald. grinėjimas.

prieš kariuomenės atvykimą 
irgi nėra paliuosuoti, nors prieš 
juos nepastatyta jokio apkalti
nimo.

Dist rikto prokuroras Clyne, 
kuris tyrinėjo streikierių neva 
prasikaltimus, šiandie skubiai 
išvažiavo į Wasbingloną. Skel
biama, kad jis ten išvažiavęs 
liksiu paraginti kongresmanus 
irailginti veikimą špionažo į- 
datymų ir po įvykinimui taikos, 
ir išleisti naujus įstatymus, ku
riais radikalams butų uždraus
ta vesti propagandą, su didele 
bausme už jų nepildymą.

DAUG STRE1KIERIŲ SUIMTA 
SOUTH CHICAGOJE.

skiepe Vakar policija suėmė daug 
pikietuotojų prie Illinois Steel 
Co. dirbtuvės, nes jie buk sumu
šė vieną šerifo pagdlbininką, 
kurį paskaitė už streiklaužį.

7,000 GELEŽINKELIŲ DIRB
TUVIŲ DARBININKŲ 

STREIKUOJA.

ALTOONA, Pa., s. 10 — Veik 
visi mechanikai Pcnnsylvania 
geležinkelio dirbtuves šiandie 

sustreikavo iš užuojautos strei
kuoja ntiemsdepo nieshanikams. 
Sakoma, kad nuo 7,000 iki 8,- 
000 mete darbą šiandie, o ryto 
.mes darbą ir visi kiti darbinin
kai. .

ARCHANGEI.sk


NAUJIENOS. Chica,yw I.lį * ■B#
Subata, Spalio-Oct. 11, 1919

Didelis Sėtinis Balius
Rengia Leib Gvardijos D.L.K. Algirdo Kareivių Dr-ja

Subatoje, Spalių (October) 11 d., 1919.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 W. 23-rd PI

Pradžia 7 vai. vakare. __ Inžanga 35c porai.
šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti j viršmlnėtą juoku 

vakar;i, kuris bus vienas iš linksmiausiu ir gražiausiu vakarų. Už tai 
nepamirškite kuoskaitlngiausiai atsilankyti su savo draugais ir savo vai
kučius atsivesti. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Didelis Vakaras
North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo Knygyno.

Subatoie 11 diena Spalio 7:30 Vai. vak.

-1UBILEJINIS DEŠIMTS METŲ

x VIEŠO KNYGYNO SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.
Bus puikus programas, susidedantis iš prakalbų, deklamacijų 

ir muzikos. Po programui šokiai iki vėlyvos nakties.
Kviečia visus KOMITETAS.

Teatras ir Balius
. Parengtas Spėkomis 13-kos Draugijų

—4 Naudai —  
WEST SIDE LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

2222 South Leavitt Street
Nedėlioję, Spalio-October 12 d., 1919

» M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2212-44 West 23-rd Place

\ Stato scenoje dviejų aktų komediją 
“A Ą Y A DTTTD TQ»

suTaipgi ir STEPUKAS su savo moterc dalyvauja šiame vakar 
pilnu maišu juokų. Ir bus pagarsėję Chicagos kalbėtojai.
Durjs atsidarys 5:30 vai. vakare. Inžanga 25, 35 ir 50c.

Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vakare.
šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti į viršminėtą juokų va

karą. kuris bus vienas iš linksmiausių ir gražiausių vakarų. Už tai ne 
pamirškite kuonoskaitlingiausiai su savo draugais., šokiai tęsis iki vėlai 
nakties. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

ipo tikros šikšnos 
svetinei teilę ir ki-

Mes taipgi turime ke 
Irtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRTSIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FORN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nūn 10 iki 4

Apvaikščiojimas 
ir Balius

SU PROGRAMŲ ,
Rengia *

Simono Daukanto Teatrališkas Jaunuomenės Kliubas
NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 19 d., 1919 m.

PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE
1655-57-59 Bluo laland Avenue prie 18 St.

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

Aėmoje PROMONINIS K1MUNIZMOS, 
Skaitys d. J. LAUKIS

NEDĖLIOJ, Spalių (Oct.) 12 d., 1919 m. 2 vai. po pietų

MILDIS SVETAINĖJE ant D lubų, 3142 S. Halstcd St.

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės 6 vai. vakare.

Kvicčiame atsilankvli skaitlingiausiai, visi busite užganėdinti, nes 
tai bus puikiausias balius, kuris susidės iš geriausio programa: monolo
gų, deklamacijų, dainų. Dainuos Pirmyn Mišrus Choras ir kalbės P. Ku
kutis* po programo bus šokiai ir tęsis prie puikios muzikės, Sarpalių 
iki vėlos nakties. Kviečia KOMITETAS.

Po prelekcijos bus klausimai ir viešos diskusijos. 
Norinčius laikų naudingai praleisti kviečia Komitetas.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach IMttcrs yra 

pripažintas Washingtonc, I). C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirugimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Sahites Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago, III.

Pranešimas, pargryžus ii 
Francuos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 \V. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Ir. S. Bležis
Telefonas McKinley 4988

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

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

te.
3) Teorijos aiškinimai.
Bus mokinama dienomis ir vaka

rais, subatomis ir nedėldieniais.
Prisirašymui valandos nuo 7 iki 

10 vakarais.
P. KACEROUS STUDIO 

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

BAUBS Melodrama
I- f “Birute”

žodžiai ŽEMKALNIO; Muzika MIKO PETRAUSKO.
STATO “BIRUTĖS” DRAUGIJA

NEDĖLIOJĘ. SPALIO-OCTOBER 12 D., 1919
C.S.P.S. SVETAINĖJE

1126 W. 18 St. prie Racine Avė.

ra

Isterini irfyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

859 North 
Robcy Street 

Vai.—8 iki 10 a.m. 
nuo 7 iki 9 vakaro 

802 W. Madison* St. 
11 rytą iki 7 vai. vak.

Reumatizmas Sausgėlė.
Nesilankykite savęš sknua 

mals, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo 
itis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybfi žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė ;»0c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga :“SALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gv lyties, kai
na 60c.

Prasidės punktualiai 7:30 vai. vakare.
Turimo atkreipti atydų Chictfgos lietuvių visuomenes, 

jog šis veikalas yra atkartojamas po vadovyste geri), kom
pozitoriaus S|. Šimkaus, kur inaloniai skambančios dainos 
užžavės kiekvieną atsilankiusį. Išpildymui šio vakaro veika
lo yra surinkta gabiausi Chicagos lietuvių lošėjai ir daininin
kai. Tikimės, kad kiekvienas atsilankiusis bus pilnai užga
nėdintas. Po perstatymui bus šokiai ir trauksis iki vėlos 
nakties. Kviečia visus “BIRUTĖ”.

Kalvio Duktė”

KETVERGO VAKARE
SPALIO (OCTOBER) 16 D., 1919

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted St.

Inžanga moterims 30c; Vyrams 40c 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Muzika ALEXAN!)ERS JAZZ BANĮ)

Prasidės 6 vai. vakare ir tęsis net per naktį

Trijų veiksmų drama parašyta J.J. ZOLPO
Statys scenoje L. S. M. RATELIS 

NEDĖLIOJĘ SPALIO-OCTOBER 19 DIENA, 1919
K. of P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 75c, 50c ir 35c

Šis veikalas, statomas pirmą sykį Roselande. Tas veika
las paimtas iš didžiosios Europiškos karės, kada vokiečiai 
užėipė Lietuvą, perstato vokiečių sauvaliavimą ir žiaurumą 
Lietuvoje, ir kaip buvo kankinami Lietuvos žmonės vokiečių 
užimtose vietose. Todėl kviečiame visus atsilankyti ant to 
vakaro, nes veikalas yra žingeidus. Taipgi dalyvaus gabiausi 
lošėjai, kaiptai p. M. Dundulienė ir kiti.

Kviečia L. SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS.

ZIUREK! ŠIMTAI DOVANŲ PASAULINIAME MASKARADE
"■—,— Kukj rengia -----

šv. Petro ir Povilo Draugystė iš Kensington, III.

llillllllllllllillllllllllllllllll

edėhoje Spalio-October y g §yg|

20 a., iviy 158 East 107th Street
■ ■ l»l --- - ■ 111 '■ •" I”11 ' ■■■■'■■ —■ ■ ■

. Visi Ura Ant Pietų

PASTABA: Pirmas keturias dovanas iš Draugystės kasos $25.00, $15.00 
$10.00 ir $5.00 skiriamos neiškiriant vyrams ar moterims, bile bus 
didesnė grupė; likusius šimtus dovanų išdalinsime po apsvarstymui 
teisėjų. Taipgi nepamirškite kad tai bus, puikiausias maskaradas, 
šiuflas vilkų, šiinlat^velnių ir pats Lit'ipierius su visu pulku; o dar 
prie to devyni Šimtai maišų juokų, su kuriais galėsite pilvus pa- _ _
džiuBinii. . Kviečia KOMJTETAS. |h|||||||||||||||||Į||||||||

3

Extra pranešimas
Pas M. Chernauska j Lyons, Illinois
Nedėlioję, Spalio-Oct. 12 dieną, 1919

< ( BUS PRIRENGTI GARDUS PIETAI

Clams zupė visiems dykai. Muzika dykai.

ršiuko mėsos, jautienos, vištienos, zuikie
l žkviečuune visus pažįstamus ir pažįstamas, jaunikniičiiisir jaunikaites, 

9 vai. rvto ir tesis iki vėlaus vakaro.* &

Visi kurie turėjote tikietus nusipirkę dėl praeitos nedėlios Oct. 5, 
galėsitą tais pačiais tikielain naudotiem ateinančią ncdėllą Oct. 12, 199

- prasidės Jomarkas—
bus galima nusirkti visokių gyvulių, ver-

širų, avių, jaunų paršiukų, ančių, vištų ir t.t. Taipgi bus parduodamos labai pigiai 
bulves ? po 3c. svaras. Pardavimas atsibus, Seredomis ir Nedėliomis per visą mėnesį. 
Galėsim? gyvulius1 papjūtį tuojaus, kad norėsite. Pradžia 10 vai. ryto iki vėlyvo va
karo.
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LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE
pigių kainų.

=•3

ar.-3

THE PEOPLES FURNITURE COMPANY 
193011)32 South Halsted Street

Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios rųšies ir už prieinamiau- 
kainas. Palankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius ra! audus už

a

^s.

•X’ • 
■STS

ssr 1
1

Kukniniai pečiai, kuriuos gali
ma vartoti vasara su gesu o žiemų 
su anglim. Mėlynai, baltai arba 
pilkai ame’juoli ir gvarantuo- 
jami užganėdinti kiek- $"7C.U0 
veinų pirkėjų, tiktai .. ■

Puikiu Krėslas, mink
štai apmuštas roval sku- £4 A 00 
ra. Kaina ................ ■

Turime didžiausi pasirinkimų 
ž ūminių pečių visokiu gatunkų 
ru<> *10'°" ^’IOO00

M. T. Kežas. V siems ži
nomas gerai sem < Avestsi- 
dės biznierius, o < abar mu
sų daiiįlinkas, už įrašo sa
vo buvusius pirkėjus atlan
kyti ji jo naujam? užsiėmi 
m e.

V. Makaveckas. Užprašo 
įsus savo draugus ir pu
stomus atlankyti jį. nes 
s turėdamas ilgų melų 
dyrinu) ir visiems užtik- 
na užganėdinimą.

tikros skuros apmuštas, 
aržuolo arba raudonmedžio rėmai ......... .............. ..............»85w»

=S.1

ji !
11
v5 ■

ca®si
't i?

K
Visokio didumo grajinamos

mašinos $00.50 $4 .00nuo .... Vfc iki 1UU

Taipgi mes užlaikome didžiau
siame pasirinkime lietuviškų re
kordų su dainomis, deklamacijo
mis ir šokiais.

UUIU

Puiki plienine lova su matrosu 
ir sprinsais tiktai $25Šitie tvirti artavoto plieno 

springsai gvarantuoti ant SE-Ol) 
10 m. musų kaina tiktai .. **

KELNES

DYKAI

TIK 69c
Mes norime įtikinti visus darbininkus Chicagoje, 

kad jie privalo pirkti narių sankrovose, kur jie gaus 
gerus daiktus pigiau negu kur kitur.

Pigumų Savaitė Vaikams
Kelinaitčs vaikams iš labai tvirtos materijos, gražiai

atrodo ir gerai dėvisi, tik................................... ggg

Drabužiai vaikams su dvejoms! kelinėmis dideliame 
pasirinkime, labai geros rūšies, įvairių spalvų. Vi

sur parduoda po $12.50, pas mus kaina $10.75, šią sa
vaitę tik ................................................... $9.85

Vaikams bateliai. Tvirti kaip plienas. Gražiai pritaikyti prie kojos. Užsegami guzi- 
kais.

,No. 479 paprasta vertė $3.00, atiduosime tik už 
No. 467 paprasta vertė $3.50, atiduosime tik už 
No. 469 paprasta vertė $3.60, atiduosime tik už

, •. _ ____ i /

HTI-<M VIZ IT R Be šito didelio numušimo duodame
i fl JVi I I\1 1 C AUTOMATINĮ PAIŠELĮ

Savininkai K. K. BURKOWSK1, GORPSTAS, J. ZINKEVICZ

Vilija Garage Jau Atidarytas 
pirmas Lietuvių Chicagoje, kainuojantis trisdešimts penkis tūkstančius 
dolerių, naujausios nndos jaįsymas. VILIJA GARAD21US atlieka viso
kius darbus pigiausiomis kainomis. Atliekame pervežimus automobiliais, 
darbą gvarantuojame. Sustatome automobilinius rėmus. Taipgi visokius 
vežimus. Patarnaujame dieną ir naktį. Taipgi norintiems renduoti, duo
dame vietą automobiliams. Kainos labai žemos.

VILIJA G AR ADŽIUS užlaiko ratlankes, Tūbas, gasoliną, Alyvą te
palą; taipgi springsus visokiems karams, ypač dabar, naujas stakas ta- 
voro. Jei nori persikraustyti tai mes perkraustys’m. Turime automobilių 
vestuvėms, krikštynoms, ir pagraba;ns.

Sauk vilija garage
4642 48 SO. VVE8TERN AVENUE.

Phone McKinley 4231

NAUJAS PIRMOS KLIASOS

GAR ADŽIUS
15 a P

i
!

S

BKSRranNBi

3205-3207 SOUTH HALSTED STREET
Tik ką tapo pabaigtas ir bus apdarytas Spalio-October 

dincą, 1919 m. Garadžius bus švariai užlaikomas.
'šildomas, atdaras dienų ir naktį.

KAINOS VIDUTINĖS
Atkreipiame a lydą ant geros vielos šio garadziaus.

Petras Krasauskas
3249 SO. HALSTED STREET

Tclcplione Boulevard 611.
(A. PETRATIS & CO. OFFICE).

Trlcphone Boulcvard 2161)
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

W' ’

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

$2.50 .
$2.98
$3.00

prie kiekvieno drabužio, kelinaičių ar batelių.
Išpardavimas tęsis tiktai nuo Spalio 6 d. iki Panedėlio Spalio 13-tos dienos

Taigi pasiskubinkite, nes tokiaproga negraitai beatsitiks.
Pirkite narių sankrovose, kurios yra nuosavybe 5000 darbininkų. Gausit daik

tus geros rųšies, prideramos kokybės ir mandagų bei prietelingą patarnavimą. Ta
tai kam varyti j turtus kitus?

Savas pas savą! Darbininku pinigai — į darbininkų rankas.

Pirklybine Korporacija Palatine
1112-1114 Mihvaukee Avenue ir 1701-1703 West 47-ta gatvė.

$

5,000 Dalininkų 
į 500,000 kapitalo

■faSMBMIIIM

I’irklybos Kursai visoj Amerikoj

4,000 Mokinių
2 Didelės Sankrovos

The Wiersema State Banį
11106-08 Michigan Avenue

*

Pranežiriiai, bizniui basibaigus rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 

Illinois valstijos viešų apskaitų peržiūrėtojo.

VERSMES

Paskolos ir atskaitos 8i,021 709.21 
S.V.Bondai ir paliud. 295,512.75 
Miesto ir Korp. Bond. 634,050.62 
Antviršiniai ištraukimai 353.67 
Intaisos ....................... 4,875.18
Karės taupymo ir Inplaukų

ženkleliai ............. 1,140.93
Nekrutamas turtas ......... 935.05
Gryni pinigai ir pripuolu

iš bankų ......... 296,432.34
Viso versmių $2,358,009.75

SKOLINGUMAI

Kapitalo san. įmokėta 200,000.00
Antviršinio Išdo ......... 10.000.00
Noišdalintų pelnų .... 28,140.91 
Depozitų ................ 2,116,031.43
Neatmokėtų dalybų ....... i. 15;
Atidėta mokesčiams.... 3,822,

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICH0LAS W. WIEBSEMA, Kas.
GEORGE DALENBEBG, Vic-prez. I'BEDEBICK J. VVIEBSEMA, p.-k.

T

K. MICHALAUSKIS
LAIKRODININKAS IR

AUKSORIUS

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

Liberty Bondsus priimam pilna kaina.
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

kas, ir visokius jubilierinius daiktus.
Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akinius.

Viso Skolingumų $2,358,009.

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

1 Mandagus 
patarnavimas.

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SECUR1TY BANK 
■mmmm of chicago mmmmmmmbm

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM 

! 3%~ PELNO. ANT P A D ĖTŲ _P I N1GŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

K MICHALAUSKIS

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina visiems.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

—
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tautininkas, 
džios pryš 
Galvanauskui, Smetonos į-

1 tėkmė dar labiaus sumažė
tų. Laikinoji Lietuvos val-

1 džia butų tuomet viena pro- 
I gresyviškiausių valdžių Eu- 
1 ropoję.

Ta valdžia bus iki susi
rinks Steigiamasis Seimas 

~ ir pastatys nuolatinę vai- tapo 
- džia. Bet tas faktas, kad 

" Naujienos eina kasdiena, ilskiriant socialistai Lietuvoje jau 
avdėldienius Leidžia Naujienų Ben- 

sdrovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, Šiandie yra 1 
11). — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina-
< hieagoje — pačiu;

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

Chleaffoie — per neiioto|o» 
Viena kopija ................
Savaitei .............. ...............
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne < hieagoj, 
pačiu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Ringius reikia siųst Pačto Mouei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

NAUJIENOS
t LITHUANIAN DAILY

Publinhed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co^ Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

$6.00 
3.50 
t.85 
1.45 

75

N 02
12
50

Haase pašautas.
True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 11, 1919 
as reųulred by the uct of Oct. 6, 1917

Užvakar piktadarys pa
šovė Hugo Haase, Vokieti
jos Nepriklausomųjų social
demokratų vadą, kuomet ji
sai ėjo į Šalies Susirinkimo

Atsistojus vai- zijos tvarkai ir jie steigią Taigi visa Europa šiandie 
akyje Ernestui socializmą. Vėliaus betgi stovi lyg ir prieš didelę “ok- 

jie atstatė nuo dirbtuvių zameną”. Parlamentų rin- 
kontroliavimo darbininkų kiniai parodys, kaip yra pa- 
koinitetus ir pakvietė žmo- sidalinusios atskirų klesų 
nes iš buržuazijos valdyt jiegos kiekvienoje šalyje, ir 
dirbtuves, mokėdami jiems kurion pusėn krypsta tų jie- 
dideles algas; darbininkų gų centras. Tie rinkimailpa8a. 
komitetai, pagalios, tapo vi- nereikš revoliucijos, kadan- 
sai panaikinti. Dirbtuvėse gi revoliuciją negalima pa- 

» įvesta diktatoriška daryti rinkimais. Bet iš jų 
tvarka. Privatiniam kapi- rezultatų bus matyt, ar dar 
talui vėl leista ne tiktai to- toli yra Europa nuo visuo- 

. Todėl 
jie turės labai didelės įtek
mės į visų partijų taktiką ir 
į valdžių politiką.

“ ! yra taip stiprus, liaus varyti savo biznį, o ir meniško perversmo. 
, duoda pamato tikėties, kad steigti naujus biznius.
I jie ir Steigiamam Seime va
dovaus. 4 1

Kaip tai butų gerai, kad 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai paremtų Lietuvos 
socialistus ir padėtų jiems 
da labiaus sustiprinti savo 
pozicijas!

i Taigi praktikoje bolševi
kai atmetė visa, ką jie skel
bė. Jie padarė ir tebedaro 
didžiausių kompromisų su 
militarizmu, su. imperializ* 
mu ir su buržuazija. Prezi
dento Wilsono pasiuntinys, 
p. Bullit, jau pereitą pavasa
rį, astilankęs Rusijoje, atra
do, kad bolševikų politikoje 
nebeliko jokio revoliucioniš- 
kumo, ir kad praktikoje jie 

' yra taip nuosaikus (mode- 
rate), kaip tiktai gali būti

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

VOKIETIJA.
Berlinas. — [Noske ryžtasi 

pakartoti Berlino taktiką]. No- 
senai Gustau Naskel. apsigynimo 
ministeris, kalbėjo
Social-demokratų partijos sU-

• važittvimte. Tarp kita

Saksonijos

ko, jis

“Ai dėsiu visa$ pastangas,1 
kati pasipriešinus įgyvendini
mui Vokietijoj tos Sistemos, ku
ri praktikuojama Rusijoj. Taigi 
reikalinga atimti gyvybę ke
liems tūkstančiams pamišėlių, i- 
dant išgelbėjus kelis šimtus tuk 
s ta nčių ramių piliečių, aš be 
mažiausio dvejojimo vartosiu 
tas pačias įmones, kokios buvo 
vartojamos Rereline, Hambur-

I Didžiausia Pianu Krautuve
■ NE VIDURMIESTYJE
I ŠTAI KUR CHICAGOS SOSTINĖ 
j Vertingiausių Užvedamųjų Pianų

Musų specialia
Pasiūlymas KERZHEIM

Cia yra musų didysis pasiūly
mas, kuris atnešė mums tiek 
daug biznio, kad mes dabar turi
me užimti net tris floras, idant 
viski} aprūpinus.

L

*30? Visiems nusilei- 
džia, tik ne de- 

"\mokratijai. ) .
True translation filed with the post-
master at Chicago, m. Oct. n, 1919 dešiniausieji socialistai.
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Rusijos bolševikai sakėsi 
nepripažįstą jokių kompro
misų (nusileidimų) nė su 

Į imperializmu, nė su milita
rizmu, nė su buržuazija.

Kada jie dar tiktai sten
gėsi užkariaut valdžią, jie 
skelbė, kad jie atmeta karę 
ir kariuomenę, ir agitavo, 
kad kareiviai mestų ginklus 
ir broliautųsi su priešu) 
Kuomet Laikinoji Valdžia alistų partijas? Kodėl jie 
sustiprinimui disciplinos ka varžo spaudos ir žodžio lai- 
riuomenėje sumanė įvesti svę? Kodėl jie neduoda 
mirties bausmę, (kurios ji žmonėms išreikšti savo va- 
tečiaus niekad nevykdino lią rinkimais į Steigiamąjį 
praktikoje), tai bolševikai Susirinkimą? 
apšaukė ją “kruvina” ir “ca-~~ —
riŠka”.

Bet šiandie bolševikai ve- kimai Europoje. 
da karę ant trylikos frontų. - ----- -

Bolševikų užtarėjai pasa
kys, kad aplinkybės priver
tė prie to bolševikus. Ge
rai. Bet jeigu aplinkybės 
verčiami Rusijos bolševikai 
daro visokių kompromisų ir 
su militarizmu, ir su impe 
rializmu, ir su kapitalizmu, 
tai kodėl jie nedaro kompro
misų su demokratija?

Kodėl jie persekioja soci-

Tme Iransiatioa filed witli the >oet- 
master at Chicago, III. Oct, 11, 1919 
as reųuired by the art af Oct. 8, 1>17

ANGLIJA.
Londonas. — Vienas svarbiau 

siu šalies istorijoj Unijų kong
resas susirinko Glasgowc. 
Prie šio visatine kongreso pri- 

, vedė du kiek anksčiau įvyku- 
sieji kongresai — mainierių 
kongresas ir kongresas geležin
keliečių, transportacijos darbi-' 
ninku ir mainierių. '_______
gresuose buvo nutarta laikyti vi 
satiną Unijų kongresą. Reikia 
atsiminti kad buvo grąsinta pa
skelbti generalį streiką prieš 
Rusijos intervenciją, konskrip- 
ciją ir prieš ginkluotą malšini
mą streikų. Tie klausimai ir 
buvo atidėti iki viso kongreso.

Kongreso bėgis.

“Tikėjimas į pasaulinę revoliu 
ciją yra niekas daugiau, kaip 
muilo burbulas. Aš visai netu
riu mintyj, taikai įvykus, atnau
jinti vėl militarizmą, bet mes 

H privalome skaityties su neišven
giamu. Armija be disciplinos y- 

' ra paikystė. Kareiviai, kurie 
patįs sau išsirenka viršininkus, 
pavojingoj valanddj lužĮta kai 
stiklas. Jei man reikėtų paau- 
gštinii du oficieru — negabų so- 
cial-demokratą ir talentingą at
žagareivį — tai aš atiduočiau 
pirmenybę antrajam.’’

Tuose kon-1 JUNGTINĖS VALSTIJOS. .
New Yorkas. [Visatinas telefo
nų darbininkų streikas]. Vis 
daugiau ir daugiau yra galimy
bių, kad kils visatinas telefonų 
darbininkų streikas. Šiuo tarpu 
tas judėjimas ypač yra pastebė
tinas New Yorko ir Ncw Jer-. 
seys valstijose. Darbininkai 
griežtai pareiškė, kad jie ilgai-1 
nebemano laukti. Esą pakelki-

$600 vertės KERZHEIM UŽVEDAMASIS4 (Tį 
PIANAS, pastatomoji lempa, suolas, :vbru-«p^l
sas ir 20 lošiamųjų rolių — VISKAS už Tt 4-r 

Lengvas išmokėjimas —Be palukų
šitas 88 notų užvedamasis pianas galima gauti padai ? las ••> 

mahagony, ąžuolo ar riešuto. Jo tonas yra grynas, jis gražiai ra 
padarytas ir jo mechanizmas yra puikiausias. Jis turi 5 punktų 
motorą, perstumiamą, nustatytoją ir skambamąją lentą.

GARSINGIEJI KERZHEIM PIANAI PO $250
Šitie pianai tikrai yra garsus1'dėl savo tono puikumo, savo su- 

taisynio ir garso. $250 yra žemiausia kaina visoj Aincriko>j už šito
kio pasitikėtjno darbo piani}.

Cable Nelson Pianai ir Užvedamieji Pianai $350 iki $750

9 SOUTH HALSTED ST
I NEAPSIRIK nu Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted
_ gatvės arti 20-tos
I Mes uždarome 5:3* vai. vak. kasdien, Subatomis, 6 vai. vakare.

Piktadarys aiškina savo 
užpuolimą asmeniško kerš
to motyvais; bet publika nu
mano, kad tai buvo politiš
ko pobūdžio darbas. Haase 
rengėsi iškelti į aikštę Vo
kietijos militaristų pienus 
sulig gen. Von der Goltz’o 
khriuome'hės? Lietuvoje ir Atgaivino priverstiną ka- 
Latvijoje. I reiviavimą.

Junkeriai, matyt, norėjo riuomenėje discipliną 
ginklu prašalinti pavojingą 
jieirs priešą, kaip jie yra 
padarę su Eisneriu (Bavari
jos Neprigulmingųjų social
demokratų vadu), Liebk- 
nechtu ir Rože Luxemburg. 
Bet atskirų asmenų žudy
mais junkeriai sukels tiktai pasipriešinirpus 
daugiaus v neapykantos prieš, kams. 
save* i Kada bolševikai

užkariaut valdžią, 
i skelbė, kad jie neves taikos bus stipriausia partija par- 
: derybų su jokia valdžia, lamente.
! kaip tiktai su darbininkiš- Dar prieš pabaigą šių me- 

Ta žinia, kad Lietuvos ka. Jie žadėjo griežtai at- tų ketina įvykti rinkimai ir 
ministerija rezignavo ir kad mesti Rusijos skolas, pada- Vokietijoje. Nesenai buvo 
prezidentas Smetona pa ve- rytas užsienių bankieriams žinia, kad Vokietijos valdžia 
dė sudaryt naują ministerių 
kabinetą Ernestui Galva
nauskui, dar nepatvirtinta.

Jeigu ji butų teisinga, tai 
reikštų, kad socialistai Lie
tuvoje yra labai įtekmingi.

Ernestas Galvanauskas y- 
ra Socialistų Liaudininkų 
Demokratų partijos narys. 
Tą partiją jisaį atstovavo 
tarptautinėje socialistų kon 
ferencijoje Luzerne.

Iki šiol Lietuvos valdžio
je jau taipgi buvo keletas 
socialistų, ir net du social
demokratai—Kairys ir Pak- 
nys. Senasis ministerių 
pirmininkas Šleževičius yra 
liaudininkas, bet dešinesnis 
už Galvanauską.

Lietuvos valdžioje iki šiol ir prižadėdami užmokėt vi- se dalykuose, 
turėjo stiprią atstovybę sas 1 usijos skolas užsienių lijos parlamenta 
krikščionis demokratai. Jei- kapitalui, duoti visokių kon- rinktas neperseniai, 
gu /ministeriją sudarytų cesijų Rusijoje užsienių biz- taip-pat yra ^pasenęs” 
Galvanauskas, tai krikščio- nieriams ir atsisakyt nuo šiandie tenai sąlygos yra vi
nims demokratams veikiau- komunistiškos propagan- sai kitokios, negu buvo, tik
sią nebūtų vietos joje. dos svetimose šalyse. ką sustojus karei. Arti-

Laikinasis Lietuvos prezi- Kada bolševikai paėmė miausieji rinkimai Anglijo- 
dentas Smetona, matoma, valdžią į savo rankas, tai je gali iškelti Darbo Partiją 
lošia ne didžiausią rolę vai- jie paskelbė, kad Rusijoje į viešpataujančiosios parti- 
džioje. Jisai yra dešinysis jau padaryta galas buržua- jos vietą.

i i >

Socialistų įtekme 
Lietuvoje.

Atgaivino ka

debatų. Juos sukėlė J 
Smiltie, pasiūlydamas vartoti 
streiką alsiekimui politinių tik
slų. Parlamento komitetas, at
stovaujamas J. R. Clynes, stoja 

! už tai, kad butų naudojamas 
streikas tik industrinėj dirvoj, 
o politiniai klausimai butų pa
likta rišti parlamentui. Tečiaus 

, nežiūrint karštos Klyneso opo- 
True •transl.tiou filed wilh tbe post- S,uillie l»“vedė savo pa-
mastei- at Chicago, III. O<-t. 11, 1919 siūlymą. ( Už pasiūlymą balsa
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Vo beveik trįs ketvirtdaliai mi-

Lapkričio 16 .d. įvyks Iion() balsuotojų.
Francijos parlamento rinki-! 
mai. Tai bus toje šalyje pir-1 
mutiniai rinkimai nuo to lai-

Parlamentų rin-

triausioje formoje. Panai
kino kareivių komitetus. 
Pastatė armijos viršinin- 
kais senuosius oficierius ir koTkaip’prasirėjrdidžioji 
8?ner°lUri, JVed®’ ,!r ,7.k(h' karė- Jie bus atlikti pagal streiko. Tai yra niekas daugiau, 
na praktikoje, mirties baus- naują, demokratiškesnę, sis- kaip tik darbininkų nuomonė, 
n.ę uz mažiausius kareivių Nėra jokios abejo- Tečiaus ji parodo aiškiai vieną

dalyką: tarp politinių ir indus
trinių klausimų darbininkai ne
randa reikalo pravesti liniją. 
Tokiuose, atvejuose, kuomet vaf 
džia spėkos pagelba kišasi į dar
bininkų reikalus, veda kovą 
prieš socialistinę Rusijos vald- i 
žią ir nori įvesti konskripciją,! 
darbininkai yra pasiryžę naudo
ti generalį streiką.

Vėl blokada!
Rugpjūčio 5 d. Žemutiniame 

Bute valdžios vardu liko parei
kšta, kad “prieš jokią Rusijos 
dalį nėra daroma blokada.’’ Bet 
kuomet švedų raudonasai kry-

JiU

Kongrese įvyko Jabtii įdomių tc 25 nuoS. a|g)J arba mes skclb- 
Bobert jame streikų, kuris virs visatinu 

streiku.
Kiek laiko atgal, kada darbi

ninkai inteike savo reikalavi
mus, tai Ncav Yorko telefonų 
kompanija biskutį pakele algas. 
Tečiaus specialiai sušauktas mi
tingas pripažino, kad pakėlimas 
algų nėra patenkintinas. Parei
kalauta viena iš dviejų arba iš
pildyti reikalavimus arba at
mesti juos.

Susirinkimas buvo vedama 
labai atsargiai. Neminėta jo
kių vardų. Mat bijotasi, kad 
kompanija nebūtų įtaisiusi dik- 
tafonų susirinkimo salėj. —-

Liaudies Kursai
Ta šiame momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt-

Rusijos reikalai.

Suprantama, nereikia many
ti, kai lasai balsavimas reiškia 
greitą paskelbimą generalio

Kazimieras Gugis

ir nedėldienių rytais.
NEPAMIRŠKITE

Visi, nes ji reikalinga kiekvienam, išlaiko prisirašyti, 
kad paskutinę dieną nčsutrukdžius lekcijos.

Visada galima prisirašyti
AUŠROS MOKYKLOJE 

3001 So. Halsted St.
Nuo 1 vai. po pietų iki 10 vai. vakare.

Šios mokslo šakos bus išguldomos kursuose:
1) VISUOTINA ISTORIJA

2) POLITINE EKONOMIJA
3) KULTŪROS ISTORIJA
4) VALSTYBĖS IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičius, A. Labs, K. 
Gugis, P. Grigaitis, K. Jurgelionis, M. Jurgelionienė, V. 
Miszcika.

virsinin- į naująjį Francijos
! parlamentą pateks daug 

stengėsi daugiaus socialistų, negu 
tai jie buvo iki šiol. Jie veikiausia

Veda visokius reikalus, kaip kriminalUkuose 
taip if civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

32!! S. Halsted St.
Ant trečių luoų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą* i
U7 N. Dcarborn lt. 

1111-18 Unlty Bldg.
Tol. Central 4411

Tclephone Drover 5052

1 Dr. A. Juozaitis
i DENTISTAS

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

DENTISTAS

Nariai Cook County Rcal Estatc Board
• & Chicago Board of Undersvritcrs.
A. Petratis S. L. Fabijonas

ir imperialistiškoms vai- atsisakė nuo savo pieno ap- 
džioms. Kada jie jau buvo skelbt Steigiamojo Susirin- 
pasigrobę valdžią į savo kimo narius reichstago na- 
rankas/jie sakė, kad jiems riais; reichstagas bus ren 
nereikia svetimų valdžių karnas. Šitie rinkimai vei- 
pripažinimo, by tik proleta- kiaušia labai perkeis parti- žius ruo^si pasiųsti laivą 
riatas pripažintų juos. Įju santykius Vokietijoje. Di milistu i Petrogradą, kad išgel-riatas pripažintų juos.

Bet paskui bolševikai ė- džiumos social-demokratų 
mė dėti didžiausių pastan- patrija tur-but žymiai su- 
gų, kad nusitaikius su tarp- ijiažės, 
tautiniu imperializmu. Pir- socialdemokratai pasidarys 
miausia
B ręst L;ovską tarties su
Vokietijos kaizerio atsto- laukti ir Italijoje ir Angli- 
vais. ?askui jie pasiūlė joje. Italijoje žmonės jau- 
važiuot į Prinkipo salas tar- čia, kad dabartinis parla- 
ties su ( lemenceau ir Lloyd mentas neišreiškia piliečių 
George’o atstovais. Ir da- valios. Karės laiku įvyko te 
bar jie be paliovos siunčia nai, kaip ir kitose Europos 
ir siunčia notas talkininkų Šalyse, didelių permainų 
valdžioms, siūlydami taiką žmonių nuomonėse ir visuo-

Bet ir Ang- 
s, nors iš- 

jau 
nes

o Nepriklausomieji

jie nuvažiavo į daug stipresni.
Rinkimų neužilgio reikia

bėjus badaujančius vaikys, tai 
Švedijos užsienio ministeris pa
reiškė, kad to negalima padaryti 
delei anglų blokados. Vadina
si, neleidžiama ne tik įvežti An- 
glijon žalios medžiagos iš Rusi
jos (ir tai daroma tuo laiku, 
kuomet kapitalistų spauda įta
ria darbininkus neproduktiviš- 

‘kumu) bet dar papildama prieš 
žmoniją didžiausias prasižen
gimas, kuomet palaikoma' blo
kada ir neleidžianta neutraliai 
šaliai išgelbėti vaikus iš mirties 
nasrų!

Sąryšyj su tuo yra svarbi? 
pažymėli “Fight the Femine” 
'karybos pastangas pakeisti tai-

Vokietija privalo pristatyti 140,- 
000 melžiamų karvių. O tuo 
tarpu iš tikrų šaltinių yra žino
ma, kad dėl pieno stokos Vokie
tijoj serga ir miršta tūkstančiai 
vaikų. Užtat ta Taryba rengiasi 
paduoti premjerui prašymą, kad 
hutų pakeista aukščiau nurody
tas laikos sutarties punktas.

MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phonc Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North W«stern Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare. ' 

Rezidencijos telefonas Wcst 6126

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 10900 S. Michigan Avė.

Tel .Pullinan 312. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Tel. Yards 723. Chicago, UI.
-  — —  ---------------- /

S

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpinti visokiems 

reikalams
IV J. SALAKAS ji'

...................... 11
■ 1414 So. 49th Court 
n? Cicero, IR.
** Tel. Cicero 2316

^j^C.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistns.

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

vakare Phonc Canal 257

Real Estate Brokers
Managcrs

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

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

Peržiūrime abstraktus ar padarome nolariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant niorlgecių.

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

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

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrim**

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA
ir gvarAntuOja

NmaMua gauti prekes pinigų ir kitų ainių 
meldžiame kreiptis paa:

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

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

J. G. SACKHEIM & CO.
1835 MILVVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina Ir Woo4 Sta.
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Mokslo Žinios
Kaso ŠERNAS.

milžiniškus mokesčius, 
jos pačios reikalams ke- 
nusipirkimui iš kitur ir 
nedaug beliko. Anglių

KEROSINAS Iš ANGLIŲ.

Žmonija daug sulaukė išra> 
dimų reikalo priversta.

uždėjo 
tai jai, 
rosi no 
pinigų
gi kasyklų talkininkai Vokieti
jai kiek paliko, todėl jas ji 
ir nori išnaudoti ne vien kuro 
gaminimui.

Ant žemės paviršiaus na tu raDau-
» *ka- » , . -

1 1 > Bškų kerosino šaltinių vra nėrės. Jos tat daugiausiai ir iš- t . . . x ...
radimų žmonijai suteikia. Daž
nai kares laimi ne tiek kareiviui 
skaičius, kiek kareivių vartoja-“ 
mi tinkami išradimai. L. — 
kartinė karė n'c viena žmonijai 
suteikė išradimą, kuriuos ji po-
karės galės savo praktiškiems 
reikalams suvartoti. Vienas lo-

traukiamas kerosino iš anglių. 
Tą būdą dabar Vokietijoj nugi- • 
narna išnaudoti, o paskui ir ki
tos tautos galės savo naudai • • į-vartoti, žinoma, turinčios ang-i. 
liu kasyklų, nes anglis iš kitur 
gabenti kerosino ištraukimui 
neapsimokėtų; tatai galėtų da
ryli vien tąsyk, jeigu kitolkiu 
budu iš niekur kerosino gauti 
negalėtu. Dabar bando to grieb 
ties pirmiausia Vokietija, nes ji 
savo kerosino semyklų neturi, o 
jai, kares įveiktai, talkininkai

daugiausiai. Daugiausiai jo 
produkuoja Jungtinės Valsti
jos šiaurių Amerikos. Antrą 

Ir"(h J vietą užima buvusios Rusijos 
Kaukazo apskritįs, kurios da
bar nuo Rusijos atsiskyrė, o dėl 
nMvarkos ten kerosino sėmimu 
dabar užsiimti nei negalima.

| Yra dar menki kerosino šalti
niai išnaudojami: Meksikoj, 
Galicijoj ir Rumunijoj. Tai taip 

l reikalingas kurui ir žibinimui 
kerosinas vrauirti visiško išsi-* w I

sėmimo. Reikia todėl jieškoti 
jį rasti kitur, ne vien natura- 
1 iškilose šaltiniuose. Vokiečiais

Severos Gyduoles užlaiko
V

• šeimynos sveikata. • »

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

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertirHo šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 ct. ir 3 ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct taksų.

reikalo priversti. Užsiima tuo 
i ir Vokietijos valdžia, vadovau
jama savo mokslo vyrų.

Vokietijos valdžia skiria pi
nigų įrengimui didbtuVių iš
traukimui kerosino iš anglių ir 
pavertimui anglių į koksą. Ap
arėtas kerosinas, apie ką iki 
dol niekas nesirūpino, yra tai 

grynas pelnas, nes koksas ir iki 
>.ol buvo t’.rbamas ir turėjo 
pramonėj gana platų pritaiky
mą.

Ištraukimas kerosino iš ang
lių surastas pirmiausia Angli
joj, bet būdas ten pripažintas 
nepraktiškas. Vokietijoj būdas 
tapo pagerintas ir turės prak
tišką pritaikymą, nes naujasis 
būdas duoda 10% kerosino kai
po gryno pelno, pirma niekur 
nesunaudoto, benzino ir 
2% aliejaus; atlieka koksas, ku
ris pramonėj turi taipgi gana 
platų pritaikymą ir iki šiol tik 
jį, iš anglių ištrauktą, pramonėj 
vartojo.

W.' F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, JOWA

Tie

112

Jei sergi reumatizmu.
Turėtum turėti po ranka Sloano Li-« 

ninientą nuo gėlimų ir skausmų.

Kam laukti didelio skausmo, gėli
mo, varstymo nuo oro pakenkimo, 
raumenų skaudėjimo, strėnų diegimo 
ar dieglio šone, kuomet, turint po 
ranka Sloano Linimentą galima 
prašalinti ir būti veikluni ir tin
kamu?

Be trynimo, neš jis susigeria, pa
lipk ištiktąją dalį šiandien. Paste
bėk, kaip greitai malonus palengvi
nimas atei». Sloancf Unimentas 
negalėtų turėti daugelio tūkstančių 
savo draugų visame pasaulyj, jei jis 
nedarytų gero'. Tas reikia 
Gaunamas visose aptiekose 
dydžių — didžiausias yra 
s«-</ 70c.. *1.40.

atminti. 
— trijų 
pigiau-

Siparis
Liniment v 

, > Ketp ii tiarifly£

Brooklyniškis lietuviškų so- 
cialanarchistų organas kuo to
lyn, tuo darosi atkaklesnis ir 
icgėdiilgesnis. Jisai netik ko- 
lioja sau nepatinkamus asme
nis, bet stveriasi dagi tokių į- 
monių, kuriomis turi pasipik
tinti kk‘kvienas padoresnis žino 
gus. To, atsiprašant, laikraš- j 
čio redaktorius rugsėjo 30 die
nos laidoj įdėjo sekamą 
torialą:”

“Kada Socialistų Partijos vie
špačiai pradėjo šluot laukan ne
geistinus elementus, triukšma
darius, tuomet p. M. Hillqui- 
tas, Centarlio Išpild. Komiteto 
narys, neva iš priežasties li
gos, nusidavęs mirštančiu žmo
gių tylėjo, nei puse lypų nepra
bilo nei už, nei prieš. Vienok 
mes prisimenam, kada ir P-

NAUJIENOS, ChlcagA
‘J?‘•.S į KHE

/

O

socialistinio darbo. Tie 
visa tai jie žino! Vis dėlto, kiek 
pikto, nedora us pasityčiojimo, 
kiek begčdingo melo jie pažeria 
to neva laikraščio skiltįse!

51 Avė, ir W. 19th Str.
Telephone — Cicero, 225.

Labai paranku atvažiuoti karais, bet jeigu no
rite tai lik patelefonuoki! Cicero 225, tada automo

bilius atveš jus dykai.

Nuol avyibe Tai Galybe
BėdavotApsirūpink Kol Laikas, Kad Paskui Neprisieitų

&
4

ui

1

-SU

ŠITŲ NAMŲ GYVENTOJAMS REIKIA ŠTORŲ.
• r • • . ji

Norėdami turėti pasisekimą gyvenime, Jus turite įgyti Nuosavybę. Žmogus su nuosavu namu yra daug galingesnis, daug p įsekmingcsnis negu žmo
gus, kuris rendavoja.
Kada jus turite- savo nuosavybę, Jus turite tykų draugą dirbantį jums pinigus visados — JUSU NUOSAVYBĖS VERTĖ DIDINASI DIENA IR 
NAKTĮ METAS I METĄ, KRAUDAMA TURTĄ IR GALYBĘ.
Tas reiškia Jums pelną kelių dolerių už kiekvieną dolerį, kurį Jus įnešate. Tas reiškia turėti savo nuosavybę, turėti galybę, galę padaryti pinigų 
su snvo pinigais.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip ve Western Electric Co. ir kilos. Per šitas praperles eina Douglas Park elevatorius ir yra trįs stotis: 48-th 
Avė. (Cicero Avė.) ir 52-nd Avė. (Laramie Avė.), karai eina per praperles. Namai budavojami kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia 
apielinrkę ir savininkui neša pelną. DĖLTO ŠIOS PRAPERTĖS NESVIETIŠKAI AUGA SAVO VERTE.
NĖRA PALUKŲ IR NĖRA TAK^Ų IKI GALUI 1921.
Čia įsigyti nuosavybę yra labai lengva;. labai maži įmokčjimai yra priimami ir mažos mėnesinės sąskaitos surengiamos, be jokių painių. Firma tu
ri išdirbtą nepaabejojamai gerą vardą ir su kiekvienai nuosavybe duoda apdraudimo raštą, gvnrantuojantį visoj Amerikoje. Pamatyti šitas 
pertos yra labai lengva, nes musų Reprezentantai gali atsilankyti pas tam i namus. Galite pilnai pasitikėti ir dėl parankamo kreipties priej namus. Galite pilnai pasitikėti ir dėl parankumo kreipties prie

pra- 
jQ-

Didysis ValstijinisBankasa'Bridgeportm

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.

Taupymo skyrius priima pinigus užčėdijiniui nuo mažiau
sios iki didžiausios sumos ir moka 3 rruoš. per metus. 
Pinigus^padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. , 
Persiunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Duoda paskolas 
ant pirkinio ir budavojimo namu Chicagojc.
Parandavoja nesudegamas dėžutes (safety boxcs) ir abel- 
nai atlieka visokius Bankinius reikalus. \
Pinigai Suv. Valstijų pašto bankų, Pavieto Cook ir Miesto 
Chicagos yra laikomi šiame Banke.
Bunka . atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Sercdomis vakarais nuo 6 iki 8 valandų.

Subatomis per visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Jonas Czaikauskas šio Banko senasis darbininkas jau yra sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuomenės ir dabartės užima Lietuvių ir už- 
rubežinį skyrius po senovės.

PETER MASSOCK
3139 So. Einerald Avė.
Tel. Drover 4429

ANTON PUSI1INSKAS'
1000 W. Jackson Blvd.
Tel. Hayinarket 1765 

JOHN PABARŠKA
2928 W. 40-th PI.

' Tek Canal 6982 
JULIUS LAUKZENS

3218 Wallace St. 
JOHN STRAZDAS

830 W. 33rd Placc.

FRANK J. SZEMET
3307 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 2683

JOSĘjPH PESHNIUS
830 W. 33rd Place. 

PETER NARBUT
3302 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 100(56

JOSEPH BLOZIS
3531 Wcntworth A ve.

Tol. Canal 3362
ANTONI MIčIULIS

3119 S. Union Avė.

JOE VALANČIUS
2829 W. 30-th St.

Tel. McKinley 4167

WALTER YANKEVICZ
724 \V. 31-st Str.

ly. RUKŠĖNAS, 
4349 So. Woųd St.

JOHN J. GRAKAUSKAS

ADOLPH CHLURPA 
3959 Archer Avė. 
Tel. McKinley 4361.

JOHN WISNIAUSKAS 
3722 So. Wallace St.

Tel. Droved 3501 
PETER BALČIUI 

1516 So. 50-th Ct.
Cicero, III.

Tek Yards 4127

MARTIN PILNIS
3207 So. Lo\vc Avė.

Adtam IVIarlcurms
Lithuanian Dep. Sales Manager

847 First National Bank Building
Telephone Bandolph 7100

Ūmui ant praperčių kas vakaras nuo 5 vai. vak 
iki 7 valandai vakare.

Hillųuilas buvo tos pačios nuo
mones, kad Socialistų Partiją 
reikia apvalyti.... Bet čia 1lill- 
(jiritas veikiausia lošia veidmai
nio rolę.”

Tie — Z
Tokio aiškaus, nemaskuoto 

laikraštinio chamizmo mes dar 
nematėme. Tie ----labai gerai
žino, kad d. Hilląuitas serga ir 
kad tik dėlto jis buvo priverstas 
pasitraukti nuo pildymo savo 
pa’reigų Socialistų Partijoj. Jie 
taipjau žino, kad nesenai būvu-

konvencija delei to pareiškė gi
liausio pasigailėjimo, ir kartu 
vilties, kad josios vienintelis gi
lus teorininkas kada nors gal 
pasveiks ir grįž atgal prie savo
sunkaus ir atsakomingo darbo visai Amerikos lietuvių laikraš

tijai? — Genių Dėdė.

—_

niška. Tuo labiau biauru, kad 
tasai laikraštinis7 banditizmas 
palaikoma lietuvių darbininkų 
pinigais. Sudėję savo sunkiai su
tausotus skalikus tie darbinin
kai dabar verčiami tenkinties 
tokiu ‘‘dvasiniu penu”, nuo ku
rio turi užsigrįžti kiekvienas 
šiek-tiek padoresnis žmogus.

Ar ilgai jie visa tai pakęs? Ar 
ilgai tie----- , nusidavę lietuviu,
darbininkų draugais, šeimynin- 
kaus to laikraščio redakcijoje 
ir tuo darys didžiausią negarbę

MAGDE. (<Ak, kaip man nieiti pal- I 
vq ! Išbandiiau visokius masyojimus, 5 
trinkimus, muilavimus ir viskas tas I 
nieko nei>aifelbėj<> nuo (u bjauriu pleis- 2 
kanu... Man gėda net darosi!” f Į 

MARE. ‘'Na, tai kam tau kfst be- 9 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- Į 
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 2 
todėl, kad aš l artoju Itl !•'!•'!.ES !”

Kas tai yra RUPELES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- | 
piantįs vanduo? Ne!! RUE- ! 
EI.ES yra tai paprasčiausia y 
plaukų ir oęlos sustiprintojis, •

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt I 
smagesnio už čystiį nenicžinčią galvos od%?

ie U JP* JEC 1L< I£ esi
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFELES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- i 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. c !

Nusipirkte šiąnakt RUEFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik į 
63c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai z 
pridėti prie kiekvienos bonkutes. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

p. ad. RICHTER 6 CO., 326 330 Broadway, Now York

Aš ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjys pilvelis buvo. Dispcp 

siia.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ii 
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, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Beu- s 
nudizmas pranyko diegliai nebebadė po kridinc. Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykiu dėkuoju Salutaras myhstų gc- 
radėiislei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to-radėjistei ii ............. —..........
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INS'lTI1JT1ON .1. Baltrėnas, Prof.

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

Pasidėk savo pinigus
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

* 11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIK1MAS BANKAS Kapitalas ir Ant virtis $250,0000.00

- -  - I Iii IT' ---.I    Į I  .......................... ............

III. :

PRISIVSK SAVO ADRESU
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

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

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

ST11UPAS and CO.
92 War\vick St. Ncwark, N. J.

Starkas šr Turkiškos Vanos

12th STREET
Tek Kedzie 8902.

2514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILK

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Ar esi ncrvgp- 

tas, skauda gal
vų, galva suka
si važiuojant jfa 
tvekariu 
bėga 
skaitant, 
vos akis 
kiti kcbltmilji 
tas vis paeina 
nuo silpnų akių. I 
pervėhi. Egzami

nui prirenku aki- 
imti

raidųs 
krūvon 

kyci7 
arba,

Nelaukit kol nėra 
nnoju akis ir tcisL„„. ....... .
n i lis. Ypatingą domą atkreipilm'fįvj 
vaikus, einančius mokyklon. Vnląn 
dos nuo 12 iki 8 vakare, ncdėliomis nuo 9 iki i po pietų.

PJionc Drover 9660 
1553 M’csl 47-th St., Chicago, IIJ,
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ALKOHOLIS IšSITRINIMUl IR 
MAUDYNEI

$2.00 dydžio onka už............

$1
______ TKe_______

12-Street Store
Tfie Store ^Satos^ctoo/2

HALSTED STcor ^ ROOSEVELT ROAD

Rudeninio Atidarymo Išpardavimas Orėsiu, Švarku ir Siutu
Labai patiks moteriai ar mergelei, kuri turi skonį ir nusimanymą

šitai progai mes padarėme specialių kainų numušimus augšlos rųšies ^Irabiižiam's Drabužis yra madinis, bet nepcrdaug išsiduoda*, materijos ir spalvos

i

M

Naujos Rudeninės Dresės iš Trikotino, Pavieto. Tvilo, 
gero seržo velveaino, trikoleto ir čarmuišo, — bliuzinės 
išvaizdos; tunikiniai ir A
tiesus modeliai; trįs ma- A A ■ M B
dos parodyta; daugelis ki- Ar _ ra« B
tu pasirinkimui, vertos \J
šio, *I5 ir 49.75. Rudeni- £ »

atidarymo specialu-' ^^^B _______
mas ..............—

švarkai Blumenthalis ir Pcco ruoninio pliušo vilno
nio, silveilomo, jolama audimo ir tt. Didelės palerini- 
nės apikaklės ar tos pačic jb 0^7 ■■
gelumbės. Dalmono išVaiz- ^B ^B i 
da, diržuotos mados, gu- B %
zikais ih suktinus aptai- B B B B į 
syti, populiariausias ilgis 
Steeol, 40 colių ir pilno 
ilgio modeliai po bBb flBi —

Rankomis siūti siutai, verti $65, $75, $85; daugelis ap
taisyta kailiu; materijoj yra veliūras, trikolinas,silvcr- 
tanas, gabardinas. Porict M| 

i vilas vcluasas, jojamas, A ■ B
gražiaj pamušti kasotojo I I
gluosnio šilku; rudeninio j® NZ
l'.tidarimo išpardavimas A U A B —————

Musų Pardavėjai Nebijo 
Tų “Levų” 

M r. Sales man — 
Are there any U0NS in your path ? jį 
ls Anything Keeping You From Succcss?.xf£?^ 

If So, Lets Kill Theml

Mr. Saksmaft.

mokinsime, kaip nebijoti tų 
lio neprityrusio pardavėjo, ir

ir buk su mumis, o mes iš- 
“levų”, kurie stovi ant ke- 
parodysime, kaip eiti tiesiai

galėti tuos levus mokėsi parduoti, o mokėdamas parduoti, 
padarysi daugiau pinigo. Kreipkis tuojaus pas p. ADOMA 
MARKŪNĄ Lilhuanian Sales Manager, Bonui 8’17 First 
National Bank Blg., 68 W. Mon.roe s t r. ant 8 lubų.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bau- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Suimtoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

I VYRIAUSYBE: *
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas
JONAS KROTKAS,

ANTANAS BROŽIS 
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMK1EWICZ 
M. S. BRENZA

JULIUS C. BRENZA. Kasteriąs 
Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Viee-Prez.

DIREKTORIAI:
JONAS KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONTS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

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

Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik_ 
las, geležiniai tavorai ir tt.

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

Rudeninio Atidarytu) Išpardavimas Kainos Žieminiams Baltiniams
Tai yra priparodytas dalykas, kad jei nori pirkti baltinius daug žemiau kainos, tai turi eiti j 12 gatvės Sankrovų

Vyrams Vilnonio pro
ceso baltiniai; visi 
dryžuoti, naturalio ži
lumo marškiniai ir 

kelinės, švitinės rū
šies; visi dydžiai; kie- 
vienas po $1‘.69

Vaikams I.ambdavvno 
v.ienšmoĮ.iaj baltiniai;

lygiai gauruoti, geri 
Pasiskirk žiemų dėvėti, dydžiai 

26 iki 34, kiekvie 
nas ..$1.69
Moterims vilna atbaig 

t i vienšivočiai balti-

— Ši- tas padavimas išlaikyta šitame sezone 
daugiau negu kuom.et nors pirmiau — 
musų sandėliai beveik dvigubi, o kaina 
daugelyje atsitikimų nepadengia dabartinių 
dirbtuvės lė’u.

Šilti Švederukai Kūdikiams
Rudeninio atidarymo kainos pageidau- 

moterims ,jamos

visi dryžuoti, augštais 
kaklais ir ilgomis, ran
kovėmis, ’ olandinis 

kaklas alkūninės ran
kovės, visi iki čiurnių 
ligio, kiekvienas $1.69

Moterims pusvilnonės 
! kelinės} naturalio ži

lumoj; nesitraukian
čios vilnonės lieme
nės; visokie dydžiai, 
kiekvienas $1.69

Moterims gauruoti va- Vaikams Vellastic
liiijai baltiniai; Sprin- vienšmočiai baltiniai;
gtex rųšies liemenės, . pliušiniai gguruoti pe-
franeuzine pyne vir- Pasiskirk čiai vaikaips ir mer- 

šus, žemas kaklas, ran gaitėms; spalvos, gels-
kovės, kelinės iki čiur va ir žila, vatiniai; dy-

niu, paprasta $1.69^^ Aidžiai 2 iki 10 papras- 
mšis 2 drabužiai už A B |p $1.50 rušis; 2 siu-
«2.35 JF IO n)) lai ož $2.35
Vyrams pusvilnoniai Vytams gauruoti va-

vjenšmočiai baltiniai; .................... tiniai baltiniai, gels-
Springte.'i rųšies vi- —■■■■—vos spalvos; visi dry- 

dutiiin storio; dydžiai ............. ..žuoli; šukuotos vatos,
36 iki 46; paprasta Springtex ryšis; pa-

$3.50 kokybė kiekvie- prasta $1.65 kokybė;
nas $2.35 6u drabužiai iiž $2.35
Colinso rudi vilnoniai marškiniai ir kelinės;
vyrams, pirmo gerumo; ribota apštis; kiek
vieni $3.95
Moterims pliušiniais pečiais vienšinojiai bal
tiniai, vellastic gauruoti baltos vatos; aug- 
štas kaklas, ilgos rankovės ir olandinis kak
las, alkūninės rankovės; daugiausiai visi di
desni dydžiai; paprasta $2.,85 vertė; du siu
tai už $3.95

Vyran.s vilnoniai vienšmočiai baltiniai; ge
rai žinomi padarymais; visi dryžuoti; natū
raliai jr bespalviai dydžiai 31 iki 46; kiek-

Kūdikiams sveteriai — 
padirbti iš grynų vil
nų, gražaus zefyro, 
baltrodžiai Kopenha- 
giniai, turkjziniai ir 

rudi su kitokių spal
vų kraštais; antvalk- 
čių ar žiponų mados; 
■kiti su diržais ir kiše
ninis; $3.95 $0.95
vertės .......... k

Vaikams kepurės — Grynų vilnų jūrinės, žilos 
raudonos ir baltos; 75c vertės *Po ................  *»□

Trišmotės sveterinės 
eilės kūdikiams. — 

Svetelis, kepurė ir 
blauzdinės; rožiniai, 

kopenliaginiai ir rus
vi; ‘dydžiai 24 ir 26, 
verti $2.50} 
specialiai po

.60

Šilti Švarkeliai Mergaitėms
čiomis vidutiniausiomis kainomis

Nauji žieminiai švarkeliai gražių madų, 
padirbti jš plyno audimo veliūro, kordu- 
rai ir aksomo, kailiu ar panašuni j bebrų 
aptaisyta apykaklės visi pamušti; dvdžiai 
2 iki 6 metų po $15.50, $9.50 $0.95
$7.50 fkj ............

klodės—

Moterims pusvilnoniai baltiniai; gelsva spal
va; liemenės žemais kaklais, be rankovių ir 
(liaudiniais kaklais, su pusrankovėmis, keli
nės iki čiurnių, Morrelle r;šies; paprasta 
*2.50 kokybė; 2 drabužiai už $3.95

klodės

Kūdikiam,3 
Importuoto japoni- 
nio šilko
šviesiai raudonos 

ir mėlynos; gražiai 
išadytos iki $0.95 
$5.95; viena

Kudikiams jakės— 
vilnonio kašmiro 

adytos ar apšildė- 
tu pryšakiu apyka
klės ir rankovga- 
liai šilkiniai, kas- 

nininis raištis; 
$1.25 vertės ČQc 
po............. Dv

Vyrišky Drapanų Bargenai
apsiėiinias. Garantuo

Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganėdinimas. Vyrų r vaiki
nu neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatvvi mode
liai. $20.00 iki 845.00.

Vyrų ir vaikinu gatavai padaryti 
siutai ir overkaulai $1.00 iki $2,8.00.

V\ rų kelinės $3.00 ir augŠčiau.
Va:ku siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkaulus dabar pa-

lo kainos.
Mes užlaikome taipgi pilnų sandė

li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautu $8.50 ir augščiau.

I'iiil dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chciago. 

įsteigta 1907

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

Coyne Bros.,
119 So. VVnter St. Chicago, TU.

SKAITYKIT IR PLTINKIT 
NAUJIENAS

1

I

Pranešimas
)

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS
Gydotojas ir Chirurgas

PERKeLė savo gyvenimo vietą i BRIGHTON PARK
2914 W. 43 ST. (43 ST. IR FRANCISCO AVENUE

Telcphone McKinley 263.

OFISAS: 1757 W. 47 St. (47 ir Wood Sts.)<
VALANDOS:— 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 rytais.

Tel. Boulevard 160.
MBBMI«a
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Subata, Spalio-Oct. 11, 1919

Lietuviu Rateliuose
_______________________ _——■1—X——

spėkar, kad birutiečiŲ vakarai, mums visiems kokią jie turi tie-'
butų tokie, są mainyti kuopos vardą be m u 

pačių tarimo.
—Socialistas.

RRIDGEPORT.

Ką veikia birutieČiai
Sunku butų išskaityti visa tai, 

ką jau nuveikė ir dar tebeveikia 
visuomet veiklus birutieČiai. Pa

taigi ir sekamasai, 
kuriais žmones lankytojai galė
tų netik pasigerėti, o ir pasimo
kinti.

Del to aš visai neabejoju.
Na. o ką daugiau Birute vei

kia ar mano veikti? Daug. Bet
negi čia visa galima išskaityti! į vado detektivams įsakyta su- 
Pažymėsiu tik du dalyku. Neuž jieškoti policistą James Too-

Jieško policisto.
Jis esąs banditas.

Cottage Grove polieijos nuo-

.v........ .....<.. | rjzMiit-Mit uk uit uuivku. neuz jiešKoti policistą James loo-
kaks tof kad pasakius, jogei kas j Rgo jr p, Meldažio svetainėje ji (iney. Prieš jį turima labai rimtų 

kaltinimų. Vakar naktį ketu
ri banditai buvo užpuolę Ri
chardo Reinsbęrgorio saliuųą 
3848 Cottage Grove gatvėj. .Jų 
tarpe, sako, buvęs policijas Ja
mes Toomey — persirengęs ci
viliais rūbais. Tatai spėjama iš 
pamesto saliune revolVerio, ku
ris, sako, priklausąs policistui

mielą vakarą jie daro repeticijas į duos Vtin juokingą farsą ”Par 
— tai choro, solistų, duetų, trio mažomis.“ Veikalui režiseriau- 
etc., ete. Mark White Sųuare ja j. Ukteveris. O sulaukti 

Naujus Metus — Pulaskio sve
tainėje bus surengta šaunus ma 
skaradų balius.

O kas daugiau? Apie tai se
kamą kartą. — Ursus.

parko svetaine kas vakarą už
imta birutiečių. Ir veikia jie ne 
by kaip, ne “baikomis,“ ale iš 
peties! Veikia taip, kaip pridera 
veikti — birutie^kims.

Sekamą nedėldienj, spalių 12, 
birutieČiai dar kartą žada išban
dyti savo kanklių-nekanklių sty
gas. Jie, puošnioje CSPS. sve
tainėje, duos puikią M. Petraus
ko melodramą,

ROSELAND. .

ir gi “Biru
tę”. Chorą prirengia gerb. St. 
Šimkus. O kadangi jis, kiek gir 
dėjau, šioj Šalyj pasiliksiąs tik 
šiuo sezonu, tai jis žadąs pasi
darbuoti taip, kad mes, chicagie 
čiai, jo niekuomet neužmirštu
me. Vadinas, jis dėsiąs visas

HOFFMANO 
MOKYKLA

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 šj VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Mihvaukee Avė.

L.S.S. 137 kp. susirinkimas 
įvyks rytoj, 12 spalių, lygiai 10 
valandą iš ryto, J. Stančiko sve
tainėje 205-7 E. 115th St. Drau
gai! Atminkite<-kad šis kuopos 
susirinkimas bus svarbiausia iš 
visų buvusių susirinkimų. Ry
toj mes turėsim.c tart galutiną 
žodį: Ar mes pasiliksime ir to
liau Socialistais ir veiksime dėl 
tos idėjos? Ar mes jos griežtai 
išsižadėsime ir panie'kinsimė? 

Kurie per tiek daug metų ger
bėme ir dėl jos dirbome ir ki
tiems skelbėme, kad žmonės 

galės pasiliuosuoti iš vergijos 
j tik per Socializmą. O, dabar? 
Jau tos kuopos susirinkimas 
yni šaukiamas visai kitų vardu! 
Kas jiems pavelija taip daryti ir 
kodėl jie taip daro? L.S.S. 137 
kuopa dar niekada nėra perkei
tusi savo vardo, tai niekas ir 
neturi tiesos iš josios tyčioties. 
O “komunistai” taip daro. To
dėl draugai žinokite, kad rytoj 
bus susirinkimas ir visi būtinai 
atsilankykite. Jie turės pasakyti

Tas užpuolimas banditams 
labai nepavykęs. Kada saliunan 
įėjo banditai, jame radosi apie 
trįsdešimts žmonių. Visiems 
paliepta iškelti rankas. Tada vie 
nas banditas atsistojęs prie du
rų kaipo sargas, o trįs pradėję 
darbą. Viso, sakoma, jie “su- 
sikolektavę” apie tūkstantį do-

Automobilių Savininkai!
Didelis išpardavimas visokią rat

lankių ir tūbų, taigi pasimatykitc 
su mumis pirma negu eisite kur ki
tur, kadangi < galimo suėėdyH • 
jums pinigus. Pirkite šiandie ir su- 
čėdykite sau nuo 10 iki 20 nuošim
čių. . • -

K1V KOMPANIJA CHICAGOJE 

SOUTHVVEST TIRE CO. INC.
2010 W. 35th St., 3477 Archer Avė. 

Tel McKinley 149

miiiiirciinnniiHM

Lietuvių Tautiškos Kopines.

jo skambėti telefonas. Saliuno 
savininkas, kur laike užpuolimo 
buvo gyvenamame kambaryj ir 
apie tai nieko nežinojo, įėjo sa
liunan ir bandė prisiartinti prie 
telefono. Tuo tarpu prišoko du 
banditu ir paliepė jam sustoti. 
Reinbergeris smogė vienam 
į galvą. Tas parvirto ant aslos, 
o kiti leidosi bėgti. Vienas 
banditų, matoma labai persi
gandęs, bėgdamas dagi savo re
volverį numetė ir pabėgo. Per
blokštąjį banditą pasisekė sulai
kyti. Jis pasisakė esąs Patrick 
Myron, gyvenąs 455 W. 45 gt.

Detektyvų seržantai matė, tą 
bėgantį banditą, kur numetė sa
vo revolverį ir pažinę jį kaipo 
policistą Toomey, bet jie nieko 
jam nedarę, nes manę, kad jis 
vejasi banditą. !

Tąs policistas, James Too
mey, nesenai buvo nuskirtas į 
Stockyardus, kada ten kilo 
streikas, /“tvarkai daryti.” O 
dar nesenai buvo išteisintas dėl 
pašovimo vieno tariamų baudi-> 
to. Dabar policijos vyriausybė 
norinti padaryti “rokundą” su 
juo patim. Vakar naktį policis- 
tai laukę jo prie jo paties na
mų, bet nesulaukę.

Į Vėliaus laikraščiai prane
šė, kad tas polioistas-banditas 
jau buvęs suareštuotas, bet.. . į 
ir vėl laimingai ištrukęs. Delei 
to tapo suspenduiti du kiti poli- 
cistai, kurie leido jam, ištrukti. 
O pats banditas žinoma, irgi 
tapo... suspenduotas.]

NAUJIENOS. ChlCMgo, UL
•ii* Av, .-w .-i.. . ,. * zj.,-

$25.oo iki $50.oo
✓

Dr. A. R. Bltimenlhal

Bortrtu Srauč (Ulntfir® ©A 0KQ

------- Čia

Ateikite j Musų Sankrovą 
Naujų Rudeninių Madų

TŲ S rasite vėliausias, populiariškiausias sezono 
madas siutų ir overkotų suaugusiems, jauniems 

ir vaikams musų dviejose sankrovose. Visi puoš
nieji vėliausi modeliai, kurie priduoda žmogui ar
tistiškumą. Mes prisipirkome gelumbių kol kai
nos dar buvo žemos, o kadangi mes dirbame dra
bužius savo pačių dirbtuvėje, kur geri siuvėjai mo
ka kaip pasiūti gerus drabužius, tai mes ant siu
to ar overkoto suįėdysim nuo dešimties iki' penkio

likos dolerių. Pasirūpinkite pamatyti šitas di
džiausias vertes.

Čia Taipgi Pigumai
Didelis išdėjimas -siutų ir overkotų nuo Hart Schaff- 

ner ir Marx ir Alfredo Decker ir Cohn (Draugystinės 
Rųšies). Šitie yra labai geros kokybės drabužiai. Pir
kite juos čia ir sučėdysite pinigus. $35 iki $60

( Saugokite Savo Akla Į
________ .___  K

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate ąjba skai
tote. Kuomet iąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsifimime su
teiks julns geriausias r^ekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie® ir aerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnjnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-fcios lubos, virš Platt’o aptlckos 
Tėmykite i mano parašą. *

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

tui. Vak: nuo 9 ryto iki 
nedaliomis, nuo 10 iki Iii dieną 
4641 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

Dar Didesnes Vertės
Mes tik-ką apturėjome didelę su

rauką sveterinių švarkų visokių nau
jausių šešėlių ir spalvų. Plyni arba 
druožlėti. Vienas jų bus jums reika
lingas, kuomet ateis šaltesnis oras. 

$3.oo iki $15.oo

Didelis įvairumas vyrams žieminių

baltinių, Mes turime vienšmočių ir

dvišmočių mados, šitie baltiniai yra

šilti žiemų ir labai gerai nešiojasi.

$1.50 iki $7.oo

Jei Nori Ceveryky, Kurie butu Madoj
Tai nepraleisk nepamatęs šitų tamsiai rusvų čeverykų. Padirbti pagal 

naują madą pirštų galai ir kurpalis. Šitie čeverykai yra smagus ir gerai ne
šiojasi. Tai yra puikios vertės po....... ........................$(-J, kiti po $5 iki $12

4

v

L lome oiKJooaVn/lotnes
829-837 512 Z

So. Halsted Street Mihvaukee Avenue.

vak.

..... ..................... ....................

DR. M. HERZMAN
iŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams fcinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labarator i ja! 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110.
GYVENIMAS* 8412 Hol.ted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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
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Ir Armiras nori Piecwor 
ko.

Netik Maskvos Leninas gali 
norėti piecevvork’o (darbo nuo 
štukių) sistemos. Jos norįs ir 
Chicagos skerdyklų karalius, A- 
rm.ouras. Tatai užvakar pasa
kė vienas Armouro kompanijos 
superintendentas, G. F. Laugh- 
lin. Teisėjui Alshuleriui, valdžios 
paskirtam tarpininkui skerdyk
lų savininkų ir darbininkų ne
įpratimams rišti, jis be kita 
pasakęs, kad pieccnvork sistema 
nepavaduojajna jokia kita. Gir
di, jeigu pieceworkas busiąs pa 
naikintas, tai delei to skerdyk
los turėsiančios didelių nuosto
lių: darbo našumas labai nupul- 
siąs ir. ... samdytojams prisi
eis samdyties daugiau darbinin
kų! Darbininkų įgaliotiniai tc- 
čiaus labai priešinasi. Jie, girdi, 
visai nenorį būti pono Armouro 
vergais ir be laiko eiti į kapus. 
Jie nori nedčlinio, o ne picce- 
work .darbo.

L.D.L.D. 19 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj 
Spalių 12 d., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare svetainėj 
(Engine room), Halsted ir 30

S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa 
sutverė vaikų ir mergaičių cho
rą, kuris bus po vadovyste p-les 
Salom,ijos Slaniuliutes. Repeti
cijos atsibus kožną nedėldienį 
Murk White Sq. svetainėj prie

landą po pietų. Už kelių savai
čių bus įsteigta dainų, lekcijos 
lietuviškos, kalbos, rašymo ir 
skaitymo. Tėvai, kurie žingei- 
daujat šiokiais dalykais, prira
šyki! savo vaikus. Organizatorė.

Chicagos Liet. Vyrų Choro gc- 
nerališka repeticija įvyks (nedč- 
lioj spalių 12 d., Mildos svet., 11 
vai ryto. Dainininkai malonėkit 
laiku būti, nes turim prisirengti 
į busiantį vakarą. Valdyba.

Karės jiirklybos 'Taryba skel
bia, kad nuo spalio 1 d. karės 
laiku buvusieji aprubežiavimai i Į 
konjercinii’i susinėsimų Jugtinių 
Valstijų su kitomis šalimas pa-

P. P. D. U. Lietuvių Skyrius ren
gia svarbią protekciją, temoj “Pra
moninis Komunizmas”. Skaitys d. 
J. Laukis, nedėlioj, spalių 12 d. 2 
vai. po pietų, Mildos svet., ant 3 lu
bų, 3112 So. Halsted St. Kviečia

— Komitetas.
sija, ir išdalies su Austrija, Ven-

Pranešimai
Lietuvon Mylėtoją l)r-stės bertai- 

jiinis susirinkimas bus sukatoj. II 
d. spalio, 7:30 vai. vakare, J. Nor
vaišų svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugai, malonėkite atsilankyti lai
ku. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos bertaini- 
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
skalių 12 d., 2 vai. po pietų, ,i,A knygyno 
Zwiazek Polski svetainėj. , ... .
X- \ 1 1 I A 11 I vauli lošėjai, jN. Ashland Avė. Valdyba. j,askirtu laiku

1315 Avė.

Herberto Spencerio Literatinė 2_____________________________
Draugija Hoffniano Preperatory mo
kykloj 1537 N. Robey St., rengia NUO 1-MOS RUGSĖJO- 

viešą mitingą nedėlioj, spalių 12, 
kaip 7:30 v. vakare. Mitingas ren
giama tikslu pažymėti Amerikos at
radimo dieną, kurt pripuola 12 spa
lių. Visi kviečiami atsilankyti.

“Aušros
Kensington. — L. M. P. S. 67 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj; 13 <1. spalių, Aušros kniuba 
oriuose, 10906 Michigan avė., 7 v. v. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. —Sekr. M. Zalabienė

Tolleston, Ind. — L. S. S. 209 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 19 d. spalių, kaip 11 vai. ryto, 
A. Mališausko svet., 1520 Grant St. 
Draugui ir draugės būtinai turit at
silankyt į sekantį susirinkimą, nes 
turim daug svarbių dalykų. 'Kaip
gi nepamirškit atsives! bent į o vie
ną naują narį.

— Fin rašt. Adolph Nanurtonis.
ną

North Sidės Draugijų Sąryši 
rengia vakarą, su programų suba- 
toje, spalių 11 d., 7:30 vai. vak. Vie
šo Knygyno svet. 1822* NVabansia 

Avė. Po programai bus šokiai
— Kon’.itetas.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. ren
gia pramogų vakarą balių sukatoj, 
spalių 11, po num .15639 So. Hal- 
sted SI., Pradžia lygiai kaip 7 vai. 
vakare. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystes Palaimintos Lietuvos 
beri ainiais susirinkimas įvyks ne
dalioj, spalių 12, kaip 1 vai. po piet.
J, Malinausko svetainėj 1813 So. 

Halsted St. Visi nariai privalo atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. — Komitetas.

Ateities žiedo vaiku draugijėlės 
lavinimosi susirinkimas jvyks kiek
viena nedėldienj, 10 vai. ryto, Fel- 
lowship svet. 831 W. 33 PI. VietosL. M. P. S, 29 kp., rengiamo per

statymo ' _ _ * .
d. spalių, kaip t vai. po pietų, Vie f kviečiami skaitlingai dalyvauti la- 

i svet., 1822 \Vahansia vinimosi susirinkimuose. Kurie ne- 
: ‘Ateities žiedo”, a- 

prisirašyli. Komisija. 
(Seka anl 8-to pust.)

“Vagis”, repeticija įvyks 12 ,Jr anielinkės vaikučiai ir mergaitės 
i 1 Ar'il i m tuntu r Ir 1411 ! I,.

1822 \Vabansia vinimosi susirinkimuose. Kurie ne- 
Kurie esate apsiėmę daly- priklausote prie ‘Ateities žiedo”, a- 

malonėkite atsilankyti teikite 
i. — Komitetas.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

dėlionris nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglą kalbos.

Lietuvią kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.

5) Algebros, Geometrijos ir 
matematiką.

6) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvią kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

3)
4)

kitų

Pinigais už

Laisves Bondsus
850, $100, $500, ir $1,000.

KiMiseValstijinis Taupymo 
BANKAS

1341 Mihvaukee Avė., 
Bankas atdaras subirtomis iki 8 vai.

Turtas virš $200,000.00.
Apskrita bankininkystė.

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

Goriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE. 

3323—25 So. Halsted si.,

Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago 
Telephone Haymarket 25U

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vnk. Ncdėlioms 10—12 d ieną.

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Scclcy 420

Phone Pullman 621
DR. LEWIS II. LlPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St- Chicago. j

i
\ .



Subata, Spalio-Oct. 11, 1919
Sus. Liet. Soc. Dain. Am. 1 Aps 

kričio konferencija įvyks subatoj. 
spalių lt <1., M. Meldažio svet. Ger
biami Chorai, malonėkite prisiųsti 
delegatus. — Sekt. F. Mažola.

IIP.. .............. ... '1111 ■■ |

Draugystės Liet. Vėliavos An*s No. 
1. susirinkimas įvyks neilčlioj, spa
lių 12 d. 1:30 vai. po pietų, Davis 
Sųuare Park svetainėje. 45 ir Pauli-1 
nu gt. Draugai ir draugės, malonėki
te ateit laiku, ir naujų narių atsi
vesti. Turim svarbių reikalų apsvar
styti. — Nut. rašt. D. Slotuz.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ Į

MOTERŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ !
VYRŲ

MERGINŲ nuo 11 iki 16 melų am
žiaus po $10 ir $11 į savaitę pra
džiai. Puiki proga išmokti leng:j, 
švarų amatų. Pastovus darbas, per 
apskritus metus..

POOL BROSi
605 So. Clark St.

Lietuviai

P\RDAVLMU1
I PARSIDUODA bučernė ir grosei 
nė; biznis išdirbtas per du 
tų; lietuvių apgj venta 

į Pardavimo priežastis yra t 
žiuoju į kiti) miestą.

.1. SAIBUTIS,
7.32 XV. 19th Si.,

RAKANDAI NAMALžEMe

Reikia Moterų ir Merginų; REIKIA DARBININKŲ 
18 metų ir senesnių, prityri-l 
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip t'k prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie- 

oringuose kamba- 
Mes parūpiname 

KO 4 metai NIKIU kvvviiu rmiiiuri- , . , j » . .
phij .j. Pu. dabar giMfjau yra chi- smagias drapanas darbui ir i 

skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

Angly kalbos lekcijos duodamos 
už dyką kiekvienai moteriai VValsh 
mokykloje, 20ta gatvė ir Peor’a gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 diena, 1 
valandą po pietų. Mokinama bus 
kiekvienų Utarninka ir Ketvergi) 

nuo 1 iki 3 no piet. Vaikus galima 
su savim pasiimti.

VYRŲ
VYRŲ reikalauja — Gera mokes- 
>. Pastovus darbas.

National Lend Co.
900 \Vest 18-1 h Street.

Pardavėjai

atro-

PARDUODAMA pieninė 
įtaisymais, 1 automobilinis trukus, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da
ryti ir visokios kilos mašinos ir į- 
taisymai. Biznis yra puikioj lietu
vių apielinkėj. Gera proga lietuviui 
padumti gerų biznį. Atsišaukti pn. 
571 XV. 18th St. Chicago.

uigelį me- 
apielinkė. 
a, kad va-

keturiems 
laiku. Ats 
vakarais 
mie, nedė

Chicago. 1314 N. (

su visais

PARSIDUODA rakandai su indais 
kambariams, labai greitu 

išauki! antros lubos po 6 
iki 7 vai. savininkas na-; gaukite platesnius 
lioj nuo 7 iki 12 vai. ryte ietuvių Bendrovės 

L. VEZLS j kolonija Wisconsine
ir.k’iiver SI. 2 lubos iš front

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI Isiuose, 

riuosė.PAJIEŠKAU brolio Juozapo špo
ko 4 metai atgal gyveno Philadel-

cagoj. Geistina, kad jis pats atsi
šauktu arba kas žinote, malonėkite

STANISLOVAS ŠPOKAS, 
1510 Mvvrence avė.

Phonc Ravenswood 9788

DARBININKŲ REIKALAUJA 
(hkloi. Gera mokestis. 
CA1. U M ET RFFRIG E RATING

ARCHER & STEWART AVĖS.

PARDAVINĖTOJŲ

APIBAIGĖJŲ

.šal-

CO.

Ribotas skaitlius gerai 
dančių pardavėjų, kurie kalba 
lietuvių kalba, kurie ištikro no
ri padaryti pinigus per sunkų ■ PARSIDUODA Pianas labai 
darbą ir veikimą. Proga iš- pigiai; metų senumo, deki išva

žiavimo į kitą miestą.
MARIJONA PILIPAITf: 
4545 So. Tahnan Avė.

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime Irišmotc šikšninę svet 
ruiinio daiktu eilę vėliausios mados, 
vertų $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografų, taip kaip naujas, su
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rčt tuo jaus.

PADĖJĖJŲ 
prie veisčių , 

Nuolatinis darbas. Trumpos valandos 
SUBARTOMIS PUSĖ DIENOS

AUGŠTA ALGA.

PAJIEŠKAU svietkų nelaimės, at
sitikusios liepos 14 d. 1918 m. Nedė- 
lioj po pietų, 3 valandą prie 31 gat
vės ir Union avė. kur strylkaris už
gavo automobilių, kuriame važiavo, 
trįsmoti'rįs su vaikais. Buvau gavu-| 
si svietkų vardus, bet nelaimėn pa-, 
mečiau. Kas matėte tą nelaimę ma
lonėkite atsišaukti, busite atlyginti 
už tai.

A. KAZAKEVIČIENĖ 
8831 Justin Avė., So. Chicago, III.

CALUMET BAKINC 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St.

FARQUHARSON and WHEELOCK
800 T0WER COURT 

Kampas Chicago avė. arti Michlgan

mokti nuolatinį biznį; vyrai, ku
rie pirmiaus buvo ir yra gerai 
susipažinnę, yra pageidaujami. 
Su atsakančiais vyrais aš dirb
siu pats ir pamokinsiu biznio 
smulkmenų. Ateikite į kambarį 
846 First Natonal Bank Bldg., 
ofisas atdaras iki 8:30 vai. va
kare., S. Mitchell, Užsienio sky
riaus vedėjus.

—2102 VV. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septinladicniais nuo 10 iki 4 vai. 
po pietų.

sParduodu barber sbop, 2 krū 
litis Labai pigiai. Aš turiu du 
bizniu; vieną parduodu. Kreip
kitės tuojaus:

JOSEPH GRIGONIS 
2050 Coulter St. and W. 25 St., 
Chicago, III.

NAMALžEMe
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.

i Kreipktis pn. 571 \V. 18th SI.

FARMŲ PIRKĖJAI
Pirmiau negu pirkaite PARMA 

paaiškinimus 1S 
apie Lietuvių 

, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
•ipsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
mbuių, visada geras už.derėjiinas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvaž.inčją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip XVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiain žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
n’elinke, miestas arti, su visais pa
lankumais dvi farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore 'galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų* .Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveiksiąs ir 
l'.lin'ilTY I.AND « INVESTMENT 

COX1P\NY,
3301 So. Haisted St.. Chicago, UI.

REIKALAUJAME vyrų į vėrauzę. 
Kreipties į Samdymo Skyrių —

Einplovinent Department
HIBBARD SPENCF.R 

BARTLETT * CI. 
State and So. XVater St.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas po 6 kamb. rendos $36.00 į įnė- 

! nes j: parsiduoda už $2.800; reikia 
......... . ... i įmokėti 3 šimtai, kitus kaip remia;

ning and Dyemg'Stori•) ja namas randasi labai gražioj vietoj 
ant Lowe avė. ir .31 st. 2 pagyveni
mų mūrinis namas garu šildomas 
su maudynėmis ir elektros šviesa;

PROGA KRIAUŠIUI
Valymo ir dažymo krautuvė (C.lea- 

pigiai. Daug darbu. Priežastis parda
vimo — priepuolis. Įstaiga gyvavo 
8 metus.

Parduodama keturiais kam
bariais namas ir lotas, loto di
dumas 30 per 125 pėdas. Par
duos pigiai. Atsišaukite pn. 
5536 S. Kenneth Avė.

PAJIEŠKAU Nastazijos ir Aneli- 
jos Geležinkiu. paeina iš Kauno gub, 
šiauliu pav., Saihivos miesto. Jų mo
tina iš Lietuvos per laiškų prašo, kad 
atsišauktų adresu i

JOSIFU SHASTOK
3430 Emeraid A ve., Chicago.

REIKALAUJA — 10 prityrusių 
moterų skudurams skirstyti. Pasto
vu. darbas — gera mokestis.

P. GOLDMAN, 
10'7 Fairfield Avė. 1 blokas į šiaurę 

nuo 12 gatvės.

» MERGINŲ prie dirbtuvės dar-
tūlio. Atsišauk, tau yru 
Lietuvos .

2859 XV. 21st Placc, Igo, iii.

Bt no Irių’ inčnn"ii darbo.
A> ’ RICAN INSULATED \V1RE 
C/ BLE CL, 954 XV. 21sf. SI.

CHICAGO, ILL.

VINCAS bernacka:
miestelio, 
Francijoj 

Oct. 5 d. 
į kaHuo-

REIKAIaAUJAME jaunų vaikinų 
dirbti vėrauzfje.. Kreiptis tuojaus 
į samdymo skyrių.

HIBBARD SPENCER 
BARTLETT A CO.

State and So. VVater St.

REIKALAU.IA pirmos klesos bu- 
šelnumo ir kriaučinus. Geriausia mo-

ROBINSON & PFAFF
221 Monroe Bldg.

104 S. Michigan Avė.
Tel. Central 290

R EIK ALINGAS antros rankos Re
ktorius; darbas pastovus; mokestis 
gera.

J. JUKNIUS, 
3357 Auburn Avė, Tel Yards 5953.

Barčių kaimo,, Meteliu 
Seinų pav., Suvalkų gub. 
tapo mūšiuose užmuštas 
1918 m. Buvo paimtas 
mene < hieagoje geg. 28 d. 191'8 m. 
Girdėjome, kad Philailelphijoje yra 
jo seserų ir tėvai gyvi Liptuyoj, 
Kas norės apie jį plačiau sužinoti 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

PR. JOKUBAUSKAS 
1269 N. Lincoln St.

MERGAITĖS.
Mergaičių reikalaujame į dar

bą faktorijoj. Malonios apysto-
Mes reikalaujame daugelio

JIEŠKO KAMBARIŲ

nii darbas apskritą metą.
Krva pietums duodama dykai.

Geros algos. Nereikia jokio 
patyrimo. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien.
SELF LOCKING CARTON CO.

437 ILLINOIS ST.

pirmos klesos off preserių• •
kotams ir overkočiams. Atei-

kitę gatavai dirbti.

Geriausia mokestis
Pastovus Darbas

Ar nori
Geresnio 

Pragyvenk 
fflO?

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- ’• MERGINŲ
to apielinkėje, kuris butų su šviesa, .. v
apšildymu ir maudyne Rašykite ad- operuoti dislinius presus ir prie 

apskrito dirbtuves darbo.
PRITYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
35c. valandai

Geros darbo sąlygos 
Atsišaukite į

Clearing, m. CHICAGO PRESSED STEEL
CO.

resu: J. K. No. 13, 1739 So. Hal-
• sted St.,

REIKALAUJU ruimo, taipgi ir vai 
gio pas gerus žmonės. Apielinkėjumo 
47 iki 59, tarpe Western avė. ir Ke- 
dsie avė. Atsišaukti i

V. LAURENSKI. '
5707 W. 64 Place,

The House of 
Kuppenheimer 

Samdymo Skyrius

JIEAKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU PARTNERIO, gara- 

dilaus biznyje, kuris mokėtu auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir teros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 
So. Haisted St., Tel, Boulcvard 691.

2352 W. 22 Street

JlEftKO DARBO
Pajieškau darbo prie duonos 

išvežiojimo. Sutikčia dirbti ark 
Jin arba automobiliu. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai, angliškai ir 
rusiškai. Kam reikalingas žmo
gus prie tokio darbo meldžiu at
sišaukti į Naujienų ofisą 1739 
So. Haisted St.

A. J. K. M. No; 14:

MERGINU
Prie apskrito dirbtuvės dar

bo, prie rpaninų ir durkslimų

BFJKAI AUJA molderių — varsto- 
t'niųHr asjinhi, augšta mokestis ge
riems darbintnkams.

MASON DAVIS A CO.
7740 So. Chicago Avė.

Sfl'LTMAI KAMIMII.
P .\ H SI RANDAVO J A dveji ruimai 

po 5 kambarius. Gazas. elektros švie 
sa, vanos ir visas įtaisymas. Randa 
nebrangi. Atsišaukite

O. KAZAKEVIČIA
521! So. Kildare avė. Chicago.

Vienas blokas nuo Archer avė

ir gręžiamųjų presų. Tinginių 
vyniotųjų ir surinkėjų. Gira 
mokestis besimokinant. Atsi- 

š& ūkti

REIKALAUJA /
Punduotojo

Skudurų šapoj\
HARRY DBA Y 

1447 Blue Island Avė. 
. Chicago, III

KE1J.OGG SWrrCHB6AHI>

KAMBARYS ir visi palankumai 
dykai moteriai arba vedusiai porai, 
tokiai, kuri dienomis nedirbtų ir 

galėtų pridaboti mano 3 metų mer
gaitę. Galite klausti dieną arba va
karais.

J. Shalkauskas, 2771 W. 38 pIace, 
2ros lubos, Tel. McKinlcy 5284.

1066 VV. ADAMS STREET. &

Dirbėjai Poniškų 
Drabužių.

Reikalauja
Pečio ir Apykaklės Beisterių

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJA senos moters, arba 
vedusių žmonių su maža šeimyna 
namams prižiūrėti; Šiluma Ir šviesa 
už dykų. Atsišaukti pn. 4511 So. Fair- 
field Avė. STANISLOVAS ŠLIA2AS.

MERGAITES
kurios greit bus šešiolikos metų 
amžiaus, proga išmokti gražiu 
popierinių skrynučių dirbimo. 
Gera pradinė alga ir geros dar
bo sąlygos. Ateik gatava į darbą.

FR4NK G. SHUMAN CO.
216 N. Clinton St. 4-tas augštas.

Antrųjų Beisterių

Rankovių siuvėjų 
ir

Pečio džoinerių

REIKALAUJA moterų mai 
šoms sinti.

MUTUAL BAG CO.
1243 West 12th St.

REIKALAUJA lietuvaitės 
ofisą.

Dr. M. Glasser
3149 So. Morgan St.,

Kreiptis:
Samdynyi Skyrius 

Pietvakarinis Kampas 
FRANKLIN ir VAN BUREN

STREETS

TURIU PARDAVIMUI daugybes 
namų ir lotų jiiuiai, visose dalyse

• mūrinis namas parsiduoda už $1.700,! mus rasite toki narna pirkti, kokio 
2 šimtai reikia įmokėti, kiti kaip jus jieškote. Taigi jieškantieji pirk- 
renda. Turime visokių namų, bran- *’ ---- —«>♦*“-
gių ir pigiu. Kreipkitės šiuo adresu:

C. P. SUROMSKI CO.
, Chicago, III.

VM 'S * ri.i/.ooM* Psu’s’duoda už. $3,700. 2 pagyvenimų Į Chicagos miesto. Užtikrinu jogei pas 
■i. 

jieškote. Taigi jicškantieji pirk
ti namų arba lotų, pirmiausiai atei
kite pas mus. o mes patarnausime 
jums tame dab ke teisingai. 

ST. SLONSKSNIS CO.
839 W. .3.3rd St. Mes nelaikome o- 
fiso.

748 XV. 79th St., Chicago

PARDAVIMUI pn. .3606 Lowe avė.
dviem augštais namas 5 ir 6 kam
bariais, su maudynėmis, guzu, beis- 
mentu ir tt. $200 įmokėti, likusius So Haisted St" 
kaip randa. $3,700.00 i_____________

T. McDONNELL,
.3517 Archer Avė., Chicago.' PARSIDUODA naujas mūrinis na- 

I mas 2 lubų augščio — 2 po 6 kamba- 
' rius pagyvenimai, viskas po naujos 
mados infaisymai; elektros šviesos, 
baltos maudynės ir sinkus. Kaina 
tik $5900.

PARDUODAMA fotografystčs 1- 
taisymas geriausioje vietoje lietuviui 
ir lenkui. Gera vieta, geras biznis. 
A įsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
17.39 So. Haisted St.

PARSIDUODA beveik naujas pia 
nas »'or--wn<- stovyje, l’s.r.l < losi .>1 a 

' bai pigiai <lel išvažiavimo iš C.hi 
cagos.

) Atsišaukite: F. Treihof, 2902 Fine 
raki Avė. 3rd Fl. rear.

Parduodu du pečiu: kietoms 
anglims ir gazu šildomas, abu
du geri nauji pečiai, parduosiu

TI KIME 2 GERAS FARMAS ILLI
NOIS VALSTIJOJE pardavimui ar 
išria’nvinui ant Ch’eagos namu; a- 
bidvi formos yra išdirbtos beveik su 
naujais bndinkais; žemė yra der
linga ant kurios viskas auga ką tik 
sodintum; abidvi yra su gyvuliais 
ir su visokiais reikalingais 

1>s«<ls.r-«ais^; f:»rni.os rnnclnsi 
. .... • • ,—nuo Chicaoos tarpe lietuviu,geri įimnsymai, namas randasi prie venjJt Atsišauk;’e nas

M. J. KIRAS, 
.3331 So. Haisted St., Chicago,

farimi
• no >1 kambarius pagyvenimai,

31 ir Auburn Avė. Kaina tik $620(1. 
M. J. KIRAS,

3331 So. Hnlstęd SI., Chicago.
A. GRIGAS & CO.

(.3111 So. Haisted SI., Chicago, III.

Peoria St. 3 lubos, iš pęiekio.
Chicago.

$500.00 ''mokėti, nupirks 2 lubų aug 
Ščio murini narna — 2 po 5 kamba
rius pagyvenimai, su augštu beis- 

Atsišaukite pn. 1919 So. mentu, randasi po numeriu 3725 Lo- 
i we Avė. Kaina $3800.90.

M. L KIRAS,
• 3.331 So. Haisted St..

PARSIDUODA pigiai naujas žie
minis pečius kelis infnesius varto
tas, geras iinš'ld) mui kokiu 5 kai”-' 

Į bariu, Galima deginti kietas ir 
'minkštas anglis, kam i ---- ,
geras pečius, tegul atsišaukia adresu dos nesą $68.00 į menesį.

J. Jakaitis, v230 Lowe Avė. C.hicag $0J>00. p--x- • -

PARSinUODA PUIKUS TRIJŲ 
PAGYVENIMŲ NAMAS įtaisytas su 
gasu, elektra, maudynėmis ir kitais 
up,,ank"nu,is: namas sfatvtas 4 me
lai atgal; neša geras randas ir ran
dėsi tferoij Ii*>hiviu .apgyvento] anie- 
linkėį Brighton Park; Kaina S5000; 
nereikia visu pinigu turėti, perkant 
šitų namų. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO.
.3111 So. Haisted St., Chicago, III.ATIDAI RRIDGEPORTIFfIŲ 

PARSIDUODA mūrinis narnos 5 
reikaFngas pagyvenimais prie Union avė. Ran-.

Kaina
. Priežastis pardavimo, savi- NIMŲ MURO NAMAS 

____ ninkas išvažiuoja ant farrnos gyven- I 
įti. Atsišaukite pas savininko reppe-1 geras 

PARSIDUODA barbernė trinys zcntunt<L nvrcvic 
krėslais ir kitais gerais įtaisymais. ...

į Vieta išdirbta per septynis melus; 
: parduosiu pigiai dėl nesveikatos. Al 
'sišaukite laišku pažymėdami N. lf 
į Naujienų ofisą.

Mes priimame vyrus, kurie 
dabar mažai teuždirba, o nori I 
uždirbti daugia, ir mes išmoki
name juos biznio, kaip parduo-1 
ti, nors jie nieko dar nebūtų 
pardavinėję savo gyvenime. 
Mes taipjau išmokinome daugelį 
žmonių, ir jie uždirbo daug pi
nigų. Ateik pas inus ir tams
ta. Daugelis musų vyrų už

dirba į metus nuo $3f500 iki 
$10,000. Ateik tamsta į musų 
ofisą ir pats susipažink su jais. ; 
Musų biznio pamatas yra tei
singumas, pagelba ir patarna
vimas pirkėjams. Ar nori, kad 
mps Tams 
Tai ate -------r-------------
su mumis^ kaip Tainista galė
tum padaryti geresnį pragyve
nimą. Klausk Mr. Adam Mar
kūnas Lithuanian Sales Mana- 
ger, Iloom 847 First National 
Bank Bldg., 8 lubos, 68 W. Mon- nes 7 pas.•Turing 5 Tires. Visi gera-Į 
roe str.

automobiliai

839 VV Chicago.

PARSIDUODA DVIEJŲ PAGYVE- 
........... . po keturis 

kambarius, geram padėjime ir neša 
i rendas mamas randasi ant 

Bridgenorto lietuvių apielinkėje; 
kaina tik $2200. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS & CO.
.3111 So. Haisted St., Chicago, III.

asitarnautume? 
ojaus ir pasikalbėk

PARSIDUODA automobilius Mit
chell 1918 metų, 6 cilindrų, 7 pasa- 
Žierlų; atrodo ir eina kaip naujas, 
perduosiu pigiai; arba mainysiu ant 
loto, arba ant kokios kitokios pra- 
nertSs.

C. P SUROMSKI CO.
3346 So. Haisted St., Chicago, III.

" PARSIDUODA automobilius —Pa- 
ckard. 6 cilindrų, 8 pasažierių, 4 
durimis uždarytas. Šiltai. Maleva ir 
ratinės nauji. Galima uždirbti dide
lius pinigus su vestuvėmis krikšty
nomis ir laidotuvėmis. Turi parduoti 
maža kaina. 708 W. 18 St., Tel. Ga
nai 3.348.

FARMA.
80 akrų žemės Michigan, l^j my

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miešti.!, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900, 
mainom aut miesto propertes.

I nited Land Ji Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, 111.

TURIU PARDAVIMUI daugybės 
lotų pigiai, ir lengvomis išmokėsii- 
mis visose Chicagos miesto dalyse 
ir lietuvių apgyventose apielmkese. 
Užtikrinu, jogei pas mus rasite toki 
lota pirkti kokio jus jieškote. laigt 
iieškantieji pirkti pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums tame dalyke teisingai. 
J J. D. NAMON CO.
3122 So. Losve Avė ant trečiu lubų 
Mes nelaikome ofiso. Chicago.

PARDUODAMA pigiai namas pn. 
1616 So. Haisted St., Kiek duosite. 
Tel. Monroe 1738.

PARSIDUODA nigiai vartoti 3 aii- 
i. 5 ratlankis 

Chahner 7 nas, Turing 5 Tires, Hay- Pyflkfl zmute.
mc padėjime.

VILIJA GARAGE.
4642 to 48 So VVestern avė. Chicago

REIKALINGI PIRMOS KLE
SOS SESI KOTMEIKERIAI.

ATSISAIJKI'IE TUOJAUS 
J. RUZGAITIS, 
3103 SO. HALSTED ST., 

2 FL. ROOM 1.

PARSIDUODA Automobilius Mit
chell 6 cilindru 5 sėdynių arba mai
nysiu ant mažesnio automobilio ar 
ant motorcyklio, ar ant gramofono. į 

J. M.
3127 S. Emeraid Avė. 3-čios lubos

RAKANDAI

REIKAIaAUJU 3 gerų kriaučių EXTRA BARGENAS
Pri<L siVY?,no, ™Qterifšk,L Jei reikalaujate rakandų, nepralei
Atsišaukite tuojaus, J. M. LouutU, sĮ£į|e §jt0 bargeno. Vėliausios mu- 
306 So. XVestern A\., Chicago, • dos seklyčios eilė, valgomojo setas 

-------' miegamojo setai, aksominiai kili- 
‘ ‘ “. bus atiduoda-

<rreį? tni už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
K . niiną. Taip pat graži grojamoji pia 

nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja_ vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su

— rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija 
1922 S. Kedzie Avcnue

REIKALINGAS bučeris bent kiek ,n‘,l» paveikslai ir lt. 
mokantis darbą. Atsišaukite 
t ui.

Ton v Zaleckis, 
658 VV. 35th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė geroj vietoj, visokių tautų apgy
vento] gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

PARSIDUODA
SALIUNAS

CHAS BUDRIUS
733 W. 18th St.,

ht>'

Puikiausios žinios ateina, kad 
Miehigano Valstijoj šįmet gerai už- 

’ld'-rėio visokį javai, o labiausia so
pai kuriu apie mus netrūksta. Se- 
įlipu niekas n<'įmd:ivn nukritusiu 
vaisiu nuo medžiu, o šįmet kada nė- 
rn didmiesčiuos alaus, tai nukritu
sius vaisius perka i fabrikus iš ku
riu daro kitokius gėrimus ir bran
giai moka už juos. Daugelis ir mu- 
‘-ii ūkininku naėmė po $300 ir dnu 
giau už. vienu* obuolius, o anglai 

ir tuksiančius. Aš atvažiuosiu 
į Chiraca ir atsivesiu nekuriu au- 
gohi dėl parodinio, -nes žmones ne
tik’. kad pas mus užaugina tokius 
nuikiiis javus. Manydami pirkti 
fprvią ga'č-ife rlnžinnt kok'OS tik no
rėsit. Aš busiu pėtnyčioj, Octnber 
17 <!. r>"o iki S v. v., nas J. Ber- 
nnfn. 66.3 \V, 1‘Hb PI., Subatoj, Oct. 
19 d no n’ehi Naujienų Ofise nuo .3 
iki 8. 17.39 Sn. TL-tlsted St„ ketvergo 
vak,n nedėl'oj no pietų (Oct. 16 
«r 19<4 ) pas T. Mironą. 1901 49111 
A'"». Cicero. III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką. »

^les turime didžiausius ir geriau- 
sius kirpimo-desiguing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiž 
ką patyrimą kuomet jus moaysitAa

| Elektra varomos mašinos musą 
1 siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti b 
' pamatyti musų mokyklą bile laiku - 
dieną ir vakarais ir gauti spncialil 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Ju*ų ml* 
ią — bile stailės arhę avdžin 14 bt 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING HCHOOt

J. F. Kaanicka Pardėti
190 N STATI’ STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Haisted st., 2407 W. Ma- 
dlson, 1850 N. Wella Bt.

137 MokvkJos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
tn išmokinti jus pasiūti suknee uf 
$10. Phnne Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

M XV<denčhis.
P. O. Bos 96, Hari, Miehigan.

AB NORI, kad ninierai nnšf’i 13-ta 
vvnonnfn. Ia> nusipirk '131119 G j 
veniniais no 4 kambarius su namuku 
ii^nnkah in g EunRariu alnulii muri- 
n’ai. piurš’i bn’smnntai. ctinms na- 
mn įtaisymai. Rangos neša i motus 
<ftin9()on Be k’tu <‘,,sn<>ns’i tnksu «♦- 
p«‘š gryno nclnn prnnpn»a. At‘!- 
šaukit į «ovininką vaknra's arba

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios setą, varto- 
įtą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
.priversti taipgi pratuštinti daug ki- 

•ji seklyčios setų vėliausios stailės. 
'Mes taipgi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAMI*; UŽ- 

iDX’KA. Priimame I ibertv Ronds.
XVESTFBN FURNITURE STORAGE. šventomis dienomis 13 valandos 

2810 XV. Harrison St. | .L' K.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- .3533 So. X\rallace St . ’ Chicago. 

dčliomis nuo 10 iki 4 vai. 4 lubos iš užpakalio.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

J.' K.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, tynevvriting, pir
ki vbos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abe’nos istorijos, geografijos, poii- 
tikinės oV nlj'os, pilietystės, dai- 
JiaraŠys

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




