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No. 245

True Iranslalion filed wilh the post-nuister ui Chbngo. iii. Oct. 16, 1919 as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

KARES STOVIS LIETUVOJ
Rusai užpuolė Lietuvą

✓

Nori prijungt ją prie Rusijos

Lietuvos valdžia paskelbė 
mobilizaciją

True translation fileil with the poM- 
inaster ut Chicago. iii. Oct. 17, t!)l9 
as reųiūrcd by the act pf Oct. 6. 1917

KARĖS STOVIS LIETUVOJ.

KOPENHAGEN, «p. 16. — 
Gauta iš Kauno telegrama sa
ko, kad visoje Lietuvoje tapo 
paskelbtas apgulos (karės) sto
vis ir kad įsakyta mobilizuoti 
trijų k les y kariuomenę.

Rusų kariuomenė, komen 
duojama pulkininko Vierkoličo, 
fu siken centravo Lietuvoje ir 
vokiečių padedama užgriebė te- 
tegrafo ir telefono stotis, o Lie
tuvos mokyklas pavertusi ka
riuomenėm stotimis-barakais.

Grūmoja lietuviams — kaipo 
išdavikams.

Lietuvos tautinė vėliava visur 
tapo pamainyta rusiška. Pulki
ninkas Vierkolič išleido proklia 
maciją pareiškiančių, būtent: jei 
lietuviai H uos u ndru IŠnauJo su
sivienys su senąja Rusija, Lie
tuvai bus suteikta savyvaldoe 
teisė, žinoma, po Rusijos glo
ba. Priešingame atsitikime — 
tako ta pati prokliamacija —, 
jeigu lietuviai bandytų priešin
tis rusams, jie busią skaitomi 
“kaipo išdavikai**.

True IranslMtioM filed with Ibr post- 
ut <hicago. III. Oct. 17, 1’110 

as reųnired by Ine act of Oct. k, 1917 
a

AUSTRIJOS TEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS SVARSTO 

TAIKOS SUTARTĮ.• *

VIENNA, sp. 16. — Austri
jos Steigiama&ai Susirinkimas 
susirinko svarstyti taikos sutar
tį, kuirą patiekė taikos konfe
rencija Paryžiui ir po kuriuo bu 
vo pasirašyta rugsėjo 10 diną 
St. Germain’e. Taikos sutartis 
tapo atiduota specialei komisi
jai. Galimas dhiktas, kad ko
misija savo pranešimą |>a(tarys 
gale šios savaites ir laukiama, 
kad ji tuoj bus ratifikuota.

True lr;»nstg‘io« filed with the post- 
masl '»• nt Chkago, III. Oct. 17. 191'J 
hm reqtdr«d by Ibe act of Oct. U, 1917
SINN FEIN SUVAŽIAVIMAS 

DUBLINE.

DUBL1N, sp. 16. - Nepai
sant valdžios ir vyriausio Irlan- 
dijos šefo patvarkymų, vidur
naktyj čia buvo laikoma dvylik
toji metine Sinn Fein organi
zacijos konvencija. Konvenci
ja turėjo vietos Mansibn svetai
nėj. Ji tšsčs tris valandas. Nevei 
zint visų pasistengimų nepri
leisti šitą susirinkimą, buvo at
likta visa, kas reikėjo.

Netoli du šimtai delegatų iš 
visų šalies kraštų dalyvavo su
sirinkime Mansion svetainėj, 
kurią šiandie sergėjo du šimtai 
policistai ir tūlas skaičius karei
vių Policija apsiginklavusi re* 
volveriais, o kareiviai visa ga
lybe pabūklų.

Daug kareivių yra laikoma 
reserve Trinity kolegijoj ir kito
se netolimose vietose.

True translation filed w»th the post 
mastei* nt ( hic.ig \ iii. Oct. 17, J***!) 
as reqaiird by the ihI of Oct. (i, 1917

lyANNUNZIO PRAŠO CLE-
MBNCEAU PAGELBOS.

PARYŽIUS, sp. 16. — Kapi
tonas Gabriel d’Annunzio, ku
rio kariuomenė dabar laiko už
ėmus Fiumv, pasiuntė premjerui 
(’leineciniu laišką,' prašydamas, 
kad pastarasai (hirytų reikiamų 
žingsnių, idant išgavus iš talki
ninkų valdžių deklaraciją pa
skelbiančią FitMTic esant laisvu 
portu.

Kapitonas d’Annunzio sakosi 
patiekęs manifestą, kviečiantį 
serbus ir italus užmegs t i drau
gingumo santikius.

Manifestas, kuris busiąs per
duotas orlaiviais, kreipsies į tas 
dvi tauti “išlaikyti broliškumo 
ryšius, kurie buvo pažymėti 

krauju”.

True translation filed with the jhh»1- 
n astcr ai Chicago, l’i Oct. t-, l’Jlv 
as required by the act of Oct. 6,1917
Anglija neteko^ 7,759,090 tonų 

laivais.

LONDONAS, sp. 16. — Šian
die tapo oficiališkai paskelbta, 
kad delei priešo veikimų lai
ke karės Anglijos nuostoliai 
pirklybiniais laivais pasiekė 
7,759,090 tonų.

Dclei submarinų veikimo esą 
pražudyta 6,635,059 tonai.

Oficialia pranešimas be to sa
ko. kad prie tų nuostolių dar 
reikia priskaityti 14,287 gyvas
čių, kurių netekta skęstant skan 
įtinamiems laivams.

True tramdaii«»n filed witb the post- 
mas’cr ai Chicago, i I. ' >ct. 17, *919 
a« i cqdire«i bv the i ui Ocl. G, 1917

TAIKOS SUTARTIES PRIE
ŠAI SUMUŠTI.

Lodge’o amendmentas atmestas.

\VASHLNGTON, D. C., sp. 16.
Jungtinių Valstijų senatas 55 

halsais prieš 35 šiandie atmetė 
senatoriaus Lodge’o amendtnen- 
lą prie taikos sutarties dokiumen 
to, sulig kuriuo Vokietijos tei
sės prie Shantungo turėtų būt 
priduotos Chinijai, o ne Japo
nijai.

Prasidėjus debatams republi- 
konų senatorius iš Minnesotos, 
Kellogg, pareiškė savo opoziciją 
nmendainentui sakydanilas, jo- 
gci Jungtinėms Valstijoms da
bar neišpultų pasivėlyti sau dik 
tavimo tolimuosiuose lytuose 
po to, kada jos tylėjo kai kelia
tės metų atgal Vokietija ir kitos 
šalįs ten grobdavusi sau terito
rijų.

True Iraastatien filed with the post- 
injister ai Chicago, III Oct. 17. 1910 
ns pecjuired by the act of Oct. 6,1017

SVARSTO TAIKOS SUTARTĮ,
HAVANA, sp. 16. ™ Kubos 

kongresas susirinko nepapras- 
ton sesijon apsvarstyti ratifika
vimu ar atmetimą taikos mitar
ties su Vokietija.

Masinis Protesto Susirinkimas
Plieno liejyklų streikininkai Chicagoje, Garyje, So. Chicagoje, Wau- 

kegane ir kitur kenčia baisiausius persekiojimus. Plieno trusto, ponų 
pasamdyta policija ir jų parsikviesta kariuomene daro kratas pas įžymes
nius streikininkus. Daužo ir laužo jų namus ir rakandus. Areštuoja 
niekuo nekaltus streikininkus. Jau sėdi kalėjimuose šimtai streikininkų 
ir už daugelį jų nė parankos nepriima. Streikininkai daužomi policistų 
lazdomis ir kareivių kulbėmis. Streikininku mitingai draudžiami arba 
išardomi.

Prieš streikininkus vartojamas didžiausias teroras. Jie kovoja sun
kiai. Jiems reikia pagelbos. Jie pasitiki savo draugais, susipratusiais 
darbininkais.

Mes privalome padėti jiems. Musu tai yra pareiga.
Septynios Lietuvių Socialistų Sąjungos Kuopos Chicagoje turėjo eks- 

tra savo atstovų susirinkimų, ir vienbalsiai nutarė surengti didelį viešų 
susirinkimų ir užprotestuoti prieš žvėriškus pasielgimus plieno ponų, ir 
jų tarnų.

Darbininkai! Ateikite visi į šitų protesto susirinkimų! Lai Chica- 
<ros susipratę lietuviai darbininkai parodo, kad jie moka užstoti savo 
skriaudžiamus draugus darbininkui.

Darbininkai! Atlikime savo pareigų, padėkime savo draugam strei
kininkams!

Protesto susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 17 d. spalių, 8 vai. vakare, Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

Kalbės šie draugai: OTTO BRANSTETTER, Naeionalis sekretorius 
Socialistu Partijos, (Angliškai), P. GRIGAITIS, Naujienų redaktorius, 
ADV. KL. JURGELIONIS, ADV. K.GUGIS.

Ateikite visi! Įžanga dykai.
Kviečia Chicagos L.S.S. Kuopų Komisija.

tVitc lriiQsli>ti*h filed vvith the post- 
mustei’ h! Chicago, Ui. Oct. 17, 1919 
as reųntred by the act of Oct. G, 1917

Talkininkų laivy 
nas Rygoje

Latviu kariuomenė persikėlė 
per Dauguvą.

KOPENHAGEN, sp. 16. — 
Privatinis latvių pranešimas, 
kuris čia tapo aplankytais, suko, 
kad Rygon atvyko daugiau kaip 
dvidešimts Anglijos ir Franci jos 
karinių laivų.

Pasak vietinio latvių presus 
biuro, vakar naktį čia gauta iš 
Liepojaus pranešimas, kad lat
vių kariuomenė persikėlė per 
Dauguvos upę ir kad jos kari
niai žygiai dabar linksta gerojon 
pusėn.
Latvių valdžia sugrįžo Rygon.

LONDONAS, sp. 16. — Pas
kutinis oficialiai pranešimai ro
do, kad tikrosios Rygos gyni
mas nuo vokiečių ir rusų, ko
mandų ja mų pulkininko Avalo- 
fo-Bermondlto, buvo taip pa

sekmingas, jogei Latvijos val
džia nusitarusi esant galimu 
daiktu sugįžti imiestan.

Priešas dar vis laikosi pri- 
nviesčiuos ant vakarinio Daugu 
vos šono. Bet mūšiai ten tuo 
tarpu pasireiškia tik reta šau
tuvų ugnimi.

KRATOS IR AREŠTAI TEBE
SITĘSIA.

GAR Y, Ind., sp. 17. - Strei
ko padėtis čia neatsilm|i^nius. 

Streikininkai laikosi kaipir pir
ma. O valdininkai varo senąjį 
savo darbą daro kratas ir 
areštuoja Haiiuamiuosiius sumo- 
kslininkus. Praeitą naktį ka
reiviai darė kratų daugelyj pri
vačių butų ir sako daugiau kaip 
dvidešim'ts įtariamų “radika>- 
lų” tapo areštuota. Kartu šu 
“radikalais“ kratų darytojai pa
siėmę danųpybę literatūros.

IR KUNIGAI NORI UNIJOS.

Negalį gyventi tik “dvasia šven
ta’’.

LONDONAS, sp. 17. — Dar- 
setshire atsirado kunigas, kuris 
pradėjo skleisti labai griešną 
propagandą — už kunigų uniją. 
Jo agitacija randanti daug pase
kėjų ir esą galimas daiktas, kad 
neužilgio Anglijos kunigai liksią 
‘geri unijistai“.

Tasai drąsus kunigas be kita 
pareiškęs, būtent: kad kunigas, 
nors jis ir dvasiško stono žmo
gus, bet gyventi “tik dvasia 
šventa“ jisai negalįs.

Tai labai galimas daiktas: di
džiuma kunigų Anglijoj tegau
na lik po vieną tūkstantį do
lerių metinės algos.

True Iranshitioii filed with the post- 
niaster at Ghh agi , III. Oct. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

NAUJAS PATVARKYMAS 
ATEIVYSTEI VARŽYTI.

WASHINGTON, sp. 16. — 
Milžiniška dauguma balsų at
stovų butas vakar priėmė bilių 
dar vieniems metams prailginau 
tį karės laiku išleistą jį patvarky
mą kai dėl pasportų, kad tuo 
budu sulaikius nuo važiavimo į 
Jungtines Valstijas tariamų ra
dikalų bei nepageidaujamų sve
timšalių.

Už patvarkymą balsavo 284, 
prieš vienas — demokratų kon- 
gresinonas iš Illinois, Gallagher.

Patvarkymo reikalavo valsty
bės departamentas ir debatuose 
paaiškėjo, kiad laikinasai pat
varkymas padėtį kontroliuosiąs 
tol, kol bus galutinai pravesti 
įstatymai apie ateivystę.

Sulig šito patvarkymo pri
klausymas by kokiai anarchis
tų ar radikalų socialistų orga
nizacijai arba paUinkintas prie 
anarchistinių doktrinų kiekvie
ną svetimšalį išskirs nuo teisių 
prie pilietybės.

tx*.wy.nv*n-surr>  vjyr..- v>

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Kanuolės prieš ■ 
darbininkus

Ginkluoti mušeikos išvijo uni
jos organizatorius.

HUNTINGTON, W. VA., sp. 
17. — Keli šimtai apsiginkla
vusių šautuvais ir mašininėmis 
kanuolėmis žudeikų užvakar iš
vijo iš Logan paviečių apie pen
kiasdešimts United Mine Wor- 
kers unijos organizatorių, kurie 
čia buvo atvykę organizuot Guy 
an Klonių angliakasius. Unijos 
valdyba dabar žada kreiptis į 
West Virginijos gubernatorių, 
kad užprotestavus prieš tokį nui 
šeikų žygį.

Mušeikos, užpuolusieji unijos 
orgnizatoriuš*, kone išimtiniai 
susidėję iš pačių kasyklų bosų, 
paviečių valdininkai ir specialiai 
nusamdytų padaužų. Užpuoli
mas buvo atliktas neva po prie
danga sulaikyti “giukluotiLs 
riaušininkus”. Bet ne vienas 
pasiųstų unijos organizatorių 
ginklų neturėję.

West Virgin jos anglakasiai 
ypač Guyna apielinkčsc, yra ne
žmoniškai išnaudojami. Jų al
gos yra netikėtinai menkos, o 
darbo sąlygos stačiai pasibaisė
tinos. Todėl dabar dainuo pa
stangų suorganizuoti juos.

PRIEPLAUKOS DARBININKŲ 
STREIKAS NEW ORLEANE.

NEW ORLEANS, sp. 17. — 
Penki tūkstančiai organizuotų 
darbininkų andai čia mete dar
bą po to, kada samdytojai atsi
sakė išpildyti jų reikalavimus. 
Darbininkai reikojlaiuja dides
nių algų ir geresnių sąlygų dar
bo.

Visoks jud'ėjifiias prieplaukoj 
pasdlliovė. Daugelis kifų pra
monių darbininkų taipjau nete
ko darbo, kadangi dirbtuvės ne
gauna reikiamų joms medžia
gų.

• 7? irt fe. : 1 'Vok.'-’ . i* .‘JO . ' i.įjf

URUGUAY DARBININKAI 
ATSISAKO.

Nenori dalyvauti Internaciona- 
lėje Darbo Konferencijoje. 
MONTEVIDEO, sp. 17. — Na- 

cionalė Uruguay respublikos1 
Darbo Federacija griežčiausiai j 
atsisakė dalyvauti busimoje 
Internationa Įėję Darbo Konfe
rencijoj, kuri neužilgio turės į- 
vykti šios šalies sostinėje, Wash- 
ingtone. Kada respublikos val
džia kreipėsi į ją prašymu pa
skirti nužymėtą skaičių delega
tų, kurie, kartu su valdžios de
legatais, turėtų sudaryti tos res
publikos delegaciją,, tai darbi-

True translution filed with the post- 
masler at Chb agc, III. Oct. 17, 1919 
os reųuired by the act of Oct. 6,1917

Petrogradas 
puolė?

I ----------
LONDONAS, sp. 16. — Gau

ta žinių, kad Kronsftadtas pasi
davė Anglijos laivynui.

LONDONAS, sp. 16. — Lon
dono Daiily Express gavęs ži
nių, kad generolas Judenič va
kar naktį paėmęs Petrogradą. 
Šitas pranešimas oficialiai te- 
čiaus dar nėra patvirtintas. Sa-

□inkai šitą prašymą kaip vienu 
balsui atmetė. Šitas organizuo
tų (kirbininku pasistatynDas yra 
pasekmė žiaurus valdžios el
gimosi su streikininkais.

True translation filed with the po*t- 
inaster at Chicago, III. Oct. 17, 1919 
as retpiired by the act of Oct. (>, 1917

Kolčako kariuomenė 
vejasi bolševikus

LONDONAS, sp. 16. - ■ Bevic 
lio pranešimas, datuotas spa
lių 13 dieną, kuris čia apluiky- 
ta nuo Kolčako valdžios Oms
ke, praneša apie visuotiną bol
ševikų armijos traukimąsi va
karinėj Sibelijuj. Pranešime 
sakoma:

“Bolševikų kiariuomenė trau
kiasi visu frontų. Jie deportuo
ja su savim išimtinai visus gy
ventojus — pradedant 16 ir bai 
giant 50 meti' amžiaus. Ir kar
tu jie pasiima visus gyvulius.

Tas pats pranešimas pažymi, 
apie perimtą bolševikų bevielį 
pranešimą, kuris patvirtina 
faktą, būtent: kad Maskvos dar 
bininkai visuotinu savo balsavi
mu griežtai pareiškę prieš bol
ševikus.

Privatinės ir oficialūs žinios 
rodo, kad bolševikų kareivių iš
teklius kone visiškai išsekęs ir 
kad jie nebegali suverbuot už
tektinai kariuomenes, kad ap
gynus visus savo frontus. Ge
nerolo Jude.ničo antpuolis, kuris 
leido jam pasistumti dvidešimts 
penkias mylias prie Petrogra
do, neabejrttinai šitą krizisą dar 
>a skubino.

Puolimas Petrogrado, kuris, 
pasak ekspertų spėjimo, neuž
ilgio turės įvykti, generolui Ju
deničių atidarysiąs plačią ka
riuomenės verbavimui dirvą.

Bet neveizint savo padėties 
rūstumo, mianoma, kad bolše
vikai mušis už Petrogradą iki 
pasikirtiiiosios. Jisai mat sk: i- 
tosi vyriausia jųjų spėkos atr,iT 
ina. #

Pskovas puolė.
HELSINGFORS, sp. 16.

Pasak čia aplaikyto laikraščio 
pranešimų, generolo Judenieo 
šiaurvakarinė rusų armija už
ėmusi Pskovą.

True translaHon filed with the pn j- 
imaster at Chicago, III. Oct. 17. 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

ŠAUKIA SOVIETŲ 
KONGRESĄ.

HELSINGFORS. -- Akyvaiz- 
doj dabar esančios padėties, 
Maskvos valdžia nutarė šauk
ti visuotiną tarybų kongresą- 
suvažiavilmą. Kartu pranešama, 
kad tyrinėjimas kai dėl tariamo
jo konterrevoliucinio sumokslo 
Maskvoj parodęs, jogei sąmo
kslininkai turėję tamprių ryšių 
su daugeliu pačių belšovikų» tfu 
rie esą daug karinių paslapčių 
išdavę.

koma, kad didžioji laivyno tvir 
Lovė, Kronštadtas, ginanti buvu
sią Rusijos sostinę kapituliavusi.

HELSINGFORS, sp. 16. —• 
Čia pranešama, buk bolševikai 
apleidžia Petrogradą, kadangi 
ja; kariuomenė nebenorinti ka
riaut. ; į

Judenič paėmė Gatčiną.
KOPENHAGEN, sp. 16. — 

Generolo Judenič kariuomenė 
užėmė Gatčiną, ir dabar jisai 
veržiasi prie Gi rak oje Selo, bu
vusio caro rezidencijos. ĮM'nkio- 
lika mylių atstu nuo Petrogra
do. V

Bolševikai sumušti netoli 
Archangelsko.

LONIX)NAS, sp. 16. — Vakar 
iš Archangelsko gauta oficialis 
oranešimas, pari'iškląs, kad ru- 
«ai vejasi bolševikus linkui 
Onegos, kad jie užėmę priešo 
pozicijas palei geležinkelį, su
ėmę kanuolių ir belaisvių ir su
naikinę vieną ginkluotą trauki
nį. Priešo atakos ties Kotč- 
nr.is (?) tapo atmuštos. Rusų 
besi veržimas, sako, tebesitęsia.

True lr:in.f’idion filed wit!» the post- 
'innstcr at Chicago, 115. Oct. 17. 1919 
as requir<‘d by the riet of Oct. 6. 1917

URUGUAY UžGYRĖ TAIKOS 
SUTARTĮ.

r MONTEVIDEO, sp. 16. — 
Uruguay respublikos atstovų bu 
tas praeitą seredą užgyre tai
kos sutartį talkininkų su Vokieti 
ja-

---------------------
True Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 17. 191J 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJA GAVUSI DIDELIŲ 
UŽSAKYMŲ.

BERLYNAS, sp. 16. — Pa
sak Vossische Zeitung, Vokieti
jos pramoninkai šiomis dieno
mis gavę dideliu užsakymų iš 
Franci jos dėl įvairių pabūklų ir 
plieno, kurie skirta nuleriotom- 
ioms teritorijoms.

HAASE SUNKIAI SERGA.

BERLYNAS, sp. 16. — Nepri
klausomosios Socialdemokratų 
partijos vadas ir parlamento 
atstovas, Hiiigo Haase, kuris 
buvo pašautas kada jis ėjo par
lamento ruman, sunkiai serga. 
Jisai jau netdkęs sąmonės ir to 
dėl esąs persilpnas dėl operaci
jos, kuri būtinai reikalinga.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 17, 1919 
ns reųnired by the act of Oct. 6,1917

Ludendorfas atsisako liudyti.
BERLYNAS, sp. 16. — Pra

nešamą, kad generolas Luden- 
dorf atsisakęs stoti prieš spe- 
cialę parlamento komisiją, na
grinėjančią vokiečių valdininkų 
atsakoimyhę delei kilusios karės.
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Laiškai iš Lietuvos

Vyru Siutai ir 0verkotai
KAUNAS

Naminė
KAUNAS

Subatos Special urnai
PRAKALBOS kartus

Salutaras

ŽEIMELIS
Mtfm’ffl ir^yram

KOMITETAS

MRfll

Pradžia 5:30 vai. vakare

Tau
kas

Visi Chicagos lietuviai darbi
ninkai į protesto mitingą 
vakare Meldažio svetainėje! Už
tarkite streikuojančius plieno 
industrijos darbininkus nuo po
licijos ir kariuomenės perse
kiojimą!

sunku 
mums

Bananai 
tuzinui 
Num. 1. 
virti 
svaras po

jautiena

16'20

kudy 
nenu 
ii or

šviežiai išdarytos viš- 24 
tos virimui, svaras po

Geri saldžiai raugiu- 16 c 
ti šonkauliai, sv.

pasargos žodis , 
I0WA STATE 

SA VINGS BANK 
pitalas ir Perviršis—* 

$120,000.00.
E. Cor. Fourtk ana 

Jackson Sts.
SIOVK CITY, IA.

Siutai, yna puikiausios rū
šies, švelnią kietą gelumbių, 
mėlynų seržų ir šiurkčiai api- 
baigtų ševiotų padirbti pagal 
konscrvalių arba jaunuolių 
dvisegius ar viensegius mode
lius. Galima pasirinkti to
kią madą, kokia tik patinka 
iš dideles daugybes po

Svasbios
Prakalbos

Statys scenoje L. S. M. RATELIS
NEDĖLIOJĘ SPAUO-GCTOBER 19 DIENA, 1919

BLANKETAI
Blankelai — didelio dydžio dvi 

guboms lovoms. Baltai žili ai 
rusvi , vilnoniai gauruoti; šešėli 
n jais kraštais; $4.50 rūšis. Spcci 
alė kaina Sukatoj $0.2' 
porai .. ................. W

Šis veikalas, statomas pirmą syki Roselande. Tas veika
las paimtas iš didžiosios Europiškos karės, kada vokiečiai 
užėmė Lietuvą, perstatų 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.

ordinarijos, tuos varo laukan. 
Leidžia ganyt tik 1 karvę. Yra 
dvare paliuosuotų nuo ordinari- 
jos <1 kbininkų. Jie labai išnau
dojami. Gauna butą ir kurą iš 
savininko. Už tai priverstinai 
turi eiti dirbt j dvarą. Už dar
bo dieną moka moteriškei s 30 
k |j. Turi dirbti savo duona.

niajora-

I <• Busšskos ir Tirtos Vanos

12th STREET 
Tel. Kedzic 8902.

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

CHICAGO, ILL.

JONIŠKĖLIS.
Joniškėlio apskrity pradedu 

trukti Ob-Ost pinigų. Juos gy
ventojai vieni nuo kitų pradeda 
skolinti aalbu^mainyti aini' rusiš
kų caro pinigų.

Stebėtinas sučėdinimas 
ant vyrų siutų ir overko- 
čių, kupė yra augšto laip
snio ir pagal paprastą Op- 
penheimerio gerumo nor-
Overkočiai ir siutai po $29.50 
Sučėdysite nuo $5, iki $7 ant 
kiekvieno overkočio, kurį pa
sirinksite iš šitos sąrankos. 
Tvirti žieminiai drabužiai iš 
oksfordinių melionų taipjau 
šiurkščiai apibaigtų materijų 
Ulsteretaį/ir plačiomis apika- 
klėmis švarkai, juoemenine 
siūle ir diržuoti švarkai vy
rams ir jaunuoliams, visokių 
išvaizdų, spalvų ir dydžių.

Siūtai yra visokių madų 
jaunikliams ir jauniems žmo
nėms, populiarių modelių ir 
pasiūti taip, kad jie palaiko 
išvaizdą. Pasirinkimui

Rengia LKS. 37 kuopa. Kalbės drg. J. ŠARKIUNAS
MALINAUSKO SVETAINĖJE, 1843 So. Halsted Street 

Pėtnyčiojc^Spalio (October) 17 d., 1919 m.
Draugės ir draugai, nepamirškite atsilankyti ant šių prakalbų 

Pradžia 8 vai. vakari*. Kviečia KOMITETAS.

Uždanga pasikels 6 vai. vakaro 
nu didžiaušiu stropumu 

užkvicčlania atsilankyti kuoskait- 
,dsilankiusieji bus užganėdinti. Bus gražiausių 

ilgiausi* laika praleidimas 
lietuvi

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

Tol .Pullman 312. Roseland.
Rezidencija: 4555 So. VVood St. 

Tel. Yards 723. Chicago, Iii.

kelis 
klebonijoj 

šokdavo

reikalavo už nuomą puses der
liaus. Žinom.:, tokiomis sąly
gomis imti negalėją

Dvaro darbininkai labai iš
naudojami: dirba nuo 3 vai. ry
to ligi 9 vai. v: )karo ir už tai 
gauna 25 rub. ir 12 karčių javų. 
Be to išgano 1 karvę ir 1 tely-

Alesnykų dvaras
tas. Turi apie 350 margų. Nuo- 
nnioja llsevičius. Žemės į nuo
mą neduoda. Įseki; vos visos 
žemės trečdalis. Už gyvulio 
ganymą ima 75 rub. Darbinin
kai labai varginami ir išnaudo
jami. Kumetis g<una 30 rub.

Vyrant baltiniai — naturajią 
pilkumo vilnoniai rudeninio sto
rio marškiniai ir kelinės: dyd
žiai 34 iki 50. Paprasta $2.50 ver
tė. Sufoatojc specialiai $4.79

O & VAIKINŲ Ir MERGINU 
NORI APSIVESTI, bet 

R h A S ų P S N neturėdami progos au«i- 
va ■ pažinti (r užmcgitl mei- 

Hakus ryčius, negaliap»i. 
vesti. PuiljrttkoJinpj Žurnalai Vlniema 
rutvIMu lokiu prortų. 1«'.kalaukito nn. 
ftiurėjimui; t.m rstute plai.iauuiu3 inlur- 

žnrn»t»,a metami SI, kor H-. 10c 
APVERTI8ING .IOIJKNAE

MOTERIMS JAKĖS
Gražios jakčs, padirbtos iš pui

kios rūšies šydo; ūdyti ir kriau
čių siūti modeliai; apskritos V 
išvaizda ir keturkampes apikak- 
iCs; didelis pasirinkimas., riji? 
Labai specialiai po ....

SALOČIAI
(Pasvalio apsk.)

Saločiai pasidarė žymesniu 
draugijiniu centru, negu kad 
lig šiol buvo. Kiekvienas sek- 
iiHiilienis, Čia išnaudojamas su
sirinkimams, kuriuose tariama
si, skaitomos paskaitos bei refe
ratai. Liepos 20 d. čia įvyko 
steigi, unaspi “Darbininkų są
jungos” sutrinkimus. Pirmi
ninkaujant P. Janušotniuii ir ra
štininkaujant J. Gasiunui, bu
vo kalbama ;.|iie reikalingumą, 
dabartiniais laikais dėtis į są
jungas, kad darbininkai nebūtų 
išnaudojami.

Vokiečiai buvo pradėję dras
kyti ir išsivežti siaurąjį gele
žinkelį, kur čia Uteina nuo Jo
niškio, 28 kilomertrai, pasitei
sindami, jog tą gelžkelj Lietu
vos valdžia neperka. Vienok 
užprotestavus vietos lietuvių 
valdžiai t h darbas buvo sustab
dytas.

VAIKAMS KELINĖS
Mažiems vaikams kelinės (tie

sios) vienų vilnų skolinių tvy- 
dų. Pamuštos perdėm. Dydžiai 

nuo 4 iki 9 metų. $1.50 rūšis, 
specialiai suba- $4.25

MOTERIMS PANČIAKOS
Moterimi vieno šilko halinės 

pančiakos — be siūlės pėda, dvi
gubi viršus. Juodos, baltos, žilos, 
pilkos, .iminės. Paprasta $1.50 verte. Subatdje specia- POj. 
liai ...............................

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

SU PROGRAMŲ
Parengtas Lietuvių Laisvės Kliubo

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCT. 19 DIENĄ, 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c. y patai
Taigi, kviečiame visuomenę atsilankyti j musų parengtų vakarų, nes 

bus puikus programas, kuris susidės iš dainų, monologų ir dkclamacijų. 
Dainuos mišru.-, choras ir solistai ir taip visokių pamarginimų, ir paskui 
šokiai prie puikios muzikos. Kviečia L.L.K. KOMITETAS.

r > .//,.■ .'..t,..,

Liko atspausti 
ei jos 
testinių sąjungų įstatai, 
darbininkų tarpe jau 
■p r*»f"ostines sij j tuigos 
kiemą: I'gių> siuvėjų

Rugp. 8 d. įvyko pasitarimas 
centrų komitetų visų lietuvių 
partijų dėl politinės Lietuvos 
padėties. Vieni) Jsiai nutarta 
pradėti griežtą kovą kaip spau
doje, milinguose ir demonstra
cijose, taip ir ginklu (partiza
nų būrius ruošiant) prieš len
kų plėšikų gaujas, kurios ver
žiasi per demarkacijos liniją, 
prieš baltgvardiečius rusus juo
dašimčius, kurie, vokiečių p' L 
laikomi, suka sau lizdus apie 
Šimtinis ir kilnr ir prieš visus 
kas tik musų priešus palaiko.

GIŽŲ VALSČIUS.
Pas mus ikišiol vis dar ne

girdėti d A’ant žemės reformos 
registracijos. Tas labai stebina 
vietos hiukų daitbininkus, ku
rie vienbalsiai reikalauja kuo- 
greičiausio žemės reformos pra- 
vedimo.

Dr. J. SNANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Semeniškių dvaras — majo
ratas, turi apie 9()() margų, su 
kitu dvareliu Pryga. Nuomuoja 
ja juos Madzeliauskas. Marin
tos mažažemiai, per komitetą, 
prašė nuomon ifpie 400 margų, 
bet lig šiol atsakymo negavo. 
Iš Madzeliausko praš£ žemės 
Nefnekiškio žmonės; bet jiems 
nedavė, kaip niekam neduociĄ 
Žemes neužsėta nei penktos da
lies. Visą gerybę ir Semeniškių 
Madzeliauskai veža į savo nuo- 
» l'V’V dvarų Šilėnus.

Dtirbiniiiktii — ordinarnin- 

kai gauna į metus algos 30 rub. 
ir 12 karčių javų.

Yni (tstatyių nuo darbo ku
mečių šeimynių. Joms Madze- 
liauskas nedavė žemes nei dar
žovėms pasisodyli. Už butą ir 
karvės ganymą tuos atstatytus 
liuosininkus verčia dirbti už la
bai mažą kainą.

Už ganevą ima; už k;irvę 75 
rub. arba 15 danbo dienų: už at 
vi 6 darbo dienas.

Semaniškių dvaras, (antras) 
Svaržinskio nuosavdbė Turi 
apie 180 margų. Žmonių pasa
kojimu jis sudarytas iš žmonių 
'Įimtų baudžiavos metu žemių. 

Įsėta ne daugiau 30 margų. No-

KAlšEDORIS 
liepos mčn 

milicija sugavo 
nešančius už demarkacines lini
jos 14 maišelių sacharino (apie 
14 kilogramų). Visa/buvo pri
statyta Kaišcdorių apskij valdy
bai. Kelioms dienoms praslin
kus atvažiavo iš Kauno žydelis 
su Kauno Milicijos Komjsaro 
padėjėjų A. Keiliu su liksiu iš
gauti atgal sachariną. Ir pir 
siūlė Kaišcdorių apskrities, Ap
saugos vadui 4000 auksinų, kad 
tą s/jhariną jiems sugrąžintų. 
Pil. Ap. vadas tuos pinigus paė
mė, bet kartu areštavo ir Mil. 
Komisaro padėjėją Keilj. kuris 
buvo su atatinkamu protokolu 
nusiųstas Kauno Milicijos Vir
šininkui. Žydelis suskubo pas
prukt.

įr |2 karčių javų. Liuosinin- 
kai, kuriems duoda butą, kurą 
ip žemės daržovėms, visa tai a- 
tįdirbti, be to privalo eiti tad ka
da įsakom i dirbti į (Įvarą. Už tas 
dienas moka moteriškei 30 kap. 
vyrui 50 kap. Kumečių žmo
nos taip vt.iromos dirbti net li
gones, ar su žindamais 
kinis. Jei kuri dėl ligos 
eina, atrokuojamu dieną 
dinurijos.

K. Augustinavičiui, 221 Su- 
perior St., Chicago, rašo drau
gas iš Žemaičių Kalvarijos, Tel
šių ajiskrities:

“Sveikas, drauge! Rašiau tau 
laišką ir žinau, kad tu jį gavai, 
bet iš tavęs kol-kas jokių žinių 
neturiu. Gal tavo laiškas din
go “krikščioniškoj cenzūroj...”

“Lietuvos vuleLžiui pnnnįlciiius 
Sedos apskritį ir įkūrus Mažei
kių, mes, Žemaičių Kalvarijos 
valstiečiai, likome priskirti 
prie Telšių apskrities.

“Ilgai žmonės atsimins Sedos 
apskritį. To apskričio kūrėjai, 
vokiečiai, čia daug žiauriau el
gėsi su gyventojais, negu kur- 
nors kitur. Žandarai pėrė žmo
nes nagaikomis, kankino juos 
‘stoikomis’ ir įvairiomis įiabau- 
domis. Sedoj buvo apsigyvenęs 
vokiečių burgmeisteris, Klare. 
Tai buvodrveris, o ne žmogus. 
Užtenka net dabar paminėti jo 
vardą ir tuoj žmogų išpila* šal
tas prakaitas. Paskučiausi val
katos ir chuliganai buvo likę 
slaptosios po Ii ei jos agentais.
Na, ir darbavosi jie... Be leidi
mo kitan apskritin išvažiuoti ne 
buvo galima, o leidimų niekas 
neduodavo. Susirinkimai buvo 
draudžiami. Už laikymą slap
tų susirinkimų siųsdavo pas 
Abraomą. Bet nepaisant perse- 
kiojini/i’.j kratų ir klerikališkų 
keiksmų, — dirbome politikos 
dirvoj. Laikraščių nebuvo, tat 
patįs slaptai leidome “Jaunimo 
Balsą”. Žinoma, slaptai jį ir 

.platinome. Dvasiškiai su vald
žia vienon dudon putė. Rengė
me vakarą. Pried pat vaidini
mą ‘prabaščius’ pasikalbėjo su 
žandarais ir pastarieji neleido 
vaidinti. O iškasčių mums daug 
prisiėjo pakelti... 
bus ir suprasti tai, 
teko pergyventi.

“Musų klebonas 
metuose iškeldavo 
žandarams balius, 
valsus, kad net klioštoriaus sie
nos drebėdavo. Nežinau, kieno 
dėka buvau keletą kartų pašau
ktas vokiečių slaptojon policį- 
jon. Ten mane visą apraše, 
net dantis skaitė... Klausinėjo 
apie literatūrą, etc. Kitus drau
gus areštavo ir išsiuntė Vokieti
jon. Po vienos' kratos man 
šinip-taip pasisekė pasprukti. 
Bėgau į Vilrtių. Grįžau atgal 
lik tada, kada sugriuvo kaizerio 
sostas.

“Sedos apskritis visvien kru
vinas. Šį pavasarį, bemalšinant 
neva bolševikų judėjimą, daug 
gyvasčių atimta Sedoj ir prie 
Kerežo kapinių (2 verstai nuo 
Sedos). Obalsis buvo toks: kas 
ne krikščionis-demokratas, tas 
‘bolševikas’. Muši; lipas buvo be 
pradedąs pulti. Tiek daug dir
bome dėl Neprigulmingos Lie
tuvos, o čia koks-nors ‘Kristaus 
kareivis’ taisosi prie tavo gy
vasties. Girdi, tu bdlševikas, 
nes neini su mumis...

“Bet šiandie ūpas pradeda 
kiek taisyties. Telšių apskrities 
valdininkai nelošia iš savęs ‘ca- 
ruku’ ir gyvasčių neatiminėja. 
Ir tai gerai...

Tavo Adomas iš Rojaus.

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

si'ja.ncvirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nuslojimas viso kūno, 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, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

S A L U T A R A S 
CHEMICAL 1NSTITUT1ON J. Baltrėnas, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417.

AMOSKEAG GINGHAMINIAI 
ŽIURSTAI

Visi pageidaujami mėlynai ir 
baltai languoti, neblunkamos 
spalvos. Paprastai pardavinėja
mi po 29c. Subatos vakare nuo 7 
iki 9:30 ant trečių lubų 4 Cįtf* 
jardas ...........................

Daitbo Sek; 
rupesniu išdirbtieji pro- 

Kauno 
veikia

kurpių.

Ofisai:
859 North 

Robey Street 
-8 iki 10 a.ni. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison'St.

11 rylą iki 7 vai. vak.

METINIS BALIUS
SU PROGRAMŲ

Rengiamas^D.p.K. Keistučio l’aš. Kliubo
NEDĖLIOJĘ, SPALIO-OCT. 19 d. 1919 m.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.
» Scenoje statoma puikus veikalas

NASTUTe — POLTAVKA NATALKA
Durjs atsidarys 5 vai. vak. 

Balius yru prirengtas
Gerbiama vusiuomenė yra 

lingiausiai, nes 
pramogų ir siu 

l'žkviečiame ietuvius

kurias surengė Garfield Parko sbči- 
alistai įvyks Subatoje, Spalio 18 fh 
John iiangel’s svetainėje, 3720 W. 
Harrisnn St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės advokatas Kleofas Jur
gelionis.

Tai bus tikrai darbininkiškos pra
kalbos, kuriose bus aiškirmna, ką 
darbininkai privalo veikti kad pa
gerinus savo būvį ir kokiuo keliu 
eiti idant visai pasiliuosavus iš ka
pitalistinio jungo.

Kviečia visus KOMITETAS

Žydo Fran- 
Neįsėtos nedaug 

Darbininkai labai 
Dirba nuo Lhnsos 

Moku i livrui 11-
iO rub. ir 12 karčių 

javų. ..Javus duoda nesvertus.

Jančikų dvaras 
ko savastis, 
liko žemės, 
varginami, 
liįį tamsos, 
kili metams

Siutai ir overkotai po 37.50 
čia jus lengvai rasite Siutus 
ir OvekoČius vertus $45. Vi
si yra gražiai pasiųti nuo 
Amerikon ^orinunių «4'r*>il>užių 
dirbėjų. Overkočiai iš min

kštų šiltų vicuna ir kersey 
gelumbių. Pusšilkiniu pamu
šalu chesterfieldai, kvoldiniai 
užpakaliai arba audriniai King 
modeliai padirbti nešioti su 
diržu ar be diržo.

Kalvio Duktė”
/< Trijų veiksmų drama parašyta J.J. ZOLPO

K\f P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė.
Inžanįą 75c, 50c ir 35c
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ST. CHARLES, ILI

Lietuviai 
Pardavėjai 
Visuose Skyriuose

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien huo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais Ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEEAVK <.....
tarp Paulina ir Wood Sis.

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

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

SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Jau buvo rašyta Naujienose, 
kad musų miestelyj steigiama 
Lietuvių Darbininkų. Valgomų
jų Daiktų Krautuvės Korporaci-v 
ja, po Melrose Parko čarteriu. 
Melrosparkiečių agituojami 
žmonės užsinteresavo tąja kor
poracija ir ėmė. pirkites šėrų. 
Po kiek laiko surinkta tiek ka
pitalo, kad jau pradėta rupin- 
ties apie pirkimą 
Atvykę iš Melrose Parko kor 
poracijos vadovai

krautuves.

apžiurėjo,

manė atpirkti krautuvę nuo vie 
no lietuvio biznierio. Bet pasi
rodžius, kad tasai reikalauja du 
kartu tiek, kiek surinkta pinigų, 
buvo sušauktas šeri n inkų susi
rinkimas pasitarti, kas daryt. 
Vadovai aiškino, kad reikia, 
idant šėrininkai pirktų po dau
giau serų (pirmiau jie sakė, kad

giau kaip 10 serų, ir kad balsa
vimus balsai skaitoma nuo gal
vos, o ne nuo to, kiek kas turi

niekas nesirūpina literatūros 
platinimu. Šiame vakare irgi 
niekas tuo nesirūpino, neskai
tant vienos rusės, kuri pardavi
nėjo Novy Mir.

Kitose kolonijose lietuviai vei
kia bruzda, bet Grand Hapidse 
jie stipriai apsileidę. Lietuvių 
Knygynas visai apleistas, Misa 
be tvarkos stovi. Daile taipjau 
maža kas tesiinteresuoja. Scena 
tuščia. Moterų prie choro ir 
tik kelios, nes choro vadai savo 
susirinkime nutarė, kad moterų 
nepriimti. O juk moters dau
giau supranta ir galėtų geriau 
pasidarbuoti negu jaunos mer
gaitės. Kas nors negera, jeigu 
moteris nuo choro pašalina ir 
tokius nutarimus daro.

Jauni vyrukai daugiausia lai
ką praleidžia smuklėse kortuo
dami ir bules daužydami. Na. 
o jeigu tokiais dalykais protas 
užimtas, tai ko gera norėti.

—Titnagas.

WATERBURY, CONN.

S u b a t o m i s 
Uždarome 
6 vai. vakare.

Šiemet Spalis Bus Švarką 
Pirkimo Mėnesiu

Tas, kad tai yra mėnesis, kuriame mes apvaikščiojame savo Auksi
nes Metines Sukaktuves, reiškia, jog bus duodama specialiai pasiuli- 
nimai. Taipgi svarbu yra tas, kad sezonui besibaigiant pageidauja
mi drabužiai darosi retesniais ir Rūgštesnės kainos atsiranda.

Nėra kito tokio laiko kaip šitas.

SILVERTONO ŠEVIOTAI — smarkus ploščius; 
padirbtas pilnai palaidu užpakaliu, diržais aptai
sytas; didelė atverčiama apikaklė o 7 R 
ir gražus lopiniai kišeniai; diržuo- "C ■ tJ 
tas pryšakis; specialiai...........  ”

po daugiau serų jie užreiškė, 
kad tie dalininkai, kurie turėsią 
lik po vieną šėrą, negalėsią gaut 
kredito korporacijos krautuvėj, 
šitokiu vadovų užreiškimu ėmu- 
sieji tik po vieną šėrą labai ne
patenkinti. Jie sako, kad jeigu 
taip, tai kokia nauda darbinin
kams iš tos krautuvės, jeigu jie 
negalės gauti kredito? Jie ligi 
šiol turėdavę reikalo su privati
nėmis krautuvėmis, ir tie pri
vatiniai krautuvninkai niekados 
neatsaką jiems barguoti. Da- 
bargi kooperacijos krautuvė 
dar neįsteigta, o jau smulkes
niems dalininkams pasakoma., 
kad jie savo krautuvėj negalė
siu gaut bargo. —Nekantrus.

GRAND RAPIDS, MICH.

Komunistai nesurado 
“Vagilių”.

Kas tai pranešė “komunis
tams”, kad buk L. S. S. 34 kuo
pos čarteris esąs pavogtas. Ir 
“komunistų” tarpe kilo baisiau
sias triukšmas. Jie tuoj sušau
kė kelis extra ■— susirinkimus, 
kuriuose svarstė... svarstė... 
svarstė, kaip suradus tuos “va
gilius”. Liko išrinkta keli šai
pokai, kurie landžiojo pakam
piais, grąsino, kitus koliojo. Vi- 

|sa tai buvo daroma tuo tikslu, 
kad sužinojus kur randasi čar
teris. Bet jų triūsas nuėjo nie
kais.

Tuosyk “komunistai” išrin
ko naują komisiją. Komisija 
turėjo per laikraščius pajieškoti 
pavogto čarterio. Pajieškoji- 
mas tilpo vietos anglų laikraš
čiuose ir “Laisvėj”, bet ir iš to 
nieko gero neišėjo. Tcčiaus ko
munistai vilties nepametė. Jie 
pasikvietė Audri Ulevičių, L. S. 

į S. graborių. Tasai vyrukas pra 
įdėjo kalbėti apie “čarterį”. Ko- 
;lioja viską ir visus, apart ko- 
i munistų. Vidutiniškai imant,

Praeitą subatą, Spalio 11 d., 
vietos LSS. 51 kuopa buvo su
rengus koncertą L. Sūnų svetai
nėj. Programą išpildė maišy
tų tautų žmones. Lietuvių cho
ras dainavo neblogai, tik gal ne 
reikėtų viena daina taip ilgai 
dainuoti, iki klausytojams nusi
bosta ir dainininkai visai pails-1 munistų. Vidutiniškai imant, 
ta. Šiaip visas programas iš-' jis pasako 120 žodžių į minutę, 
ėjo vidutiniškai. |o viso kalbėjo dvi valandas. Tai

Gaila, kad musų vakaruose galite sau įsivaizdinti, kiek ko-

FARIMOS .....TeMYKITE

ir kur jų reikia jieškoti

šitas paveikslėlis parodo Michigano valstiją, 50 metu atgal, kada tik tokie traukiniai vaikščiojo kur daba yra puikus miestas Hart.
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Antras paveikslas parodo, kur yra Kertinis Fabrikas, didžiau sis Amerikoje, suvirs 400 darbininkų dirba dienomis ir naktimis, 
sudedami visokius vaisius ir uogas, o iš ten išsiuntinėjami į daugelį miestų. Ten toj apielinkej daugelis lietuvių turi savo tar
mes. I ų, miksų farmerių užauginti produktai išstatyti dabar Naujienų lange 1739 S. Halsted St., kaip tai javai' ir daržovės, 
ir kas iki utaminko, Ateikite pasižiūrėt, arba adresuokite į

AMERIKOS UK1NIKA, P. 0. B0X 96, HART, MICH.
Ūkininko leidėjas bus Naujienų ofise Subatoj po pietų nuo 3 iki 8 vai. vakare.

CHIFONO ŠVELNIOS GELUMBĖS ŠVARKAI 
— Šitas švarkas iš chifono švelniosios gelumbės tu
ri ties apačia šešiolikos colių taupė coney kailio 
apvadą; apikaklė ir rankovgaliai Q *7 C 
taipgi kailiuoti; švarkas pamuštas X ■ tl 
perdėm; specialiai .......................

BOLIVIJOS AUDIMO ŠVARKAI — Tyčia smar
kus, padirbtaspalaidu užpakaliu, didele apikaklė, 
ragian rankovėmis, šilku pamuš- f\T"T CA 

tas perdėm; stičiuotas iš užpaka- į *’trv 
lio; specialiai ................ ■

VILNONIAI VELLRINIAI ŠVAR
KAI — praktingi žieminiai modeliai iš 
pukaus vilnonio veluro su didele taupė 
coney kailio apikaklė; kišeniai kailiu 
aptaisyti; drabužis (Į* f) O CJfl 
perdėm pamuštas; j) « V 
specialiai ..............

liojimo žodžių pasakė. Vienok 
ir jo žygis neatnešė pageidau
jamų rezultatų. L. S. S. 34 
kuopa kaip turėjo, taip ir tebe
turi savo čarterį, o tie komunis
tai šukavo ir patįs nežinojo ko- 
delei.

Ir kas jų prašė nųiinties L. 
kalais? Jie 
lįsti į sočia-1( neturi jokios teisės

listų reikalus. Jie plusta socia
listus biauriau, negu vyčiai. Tai 
tegul jie (bendrauja su vyčiais ir 

į nekiša savo smukių į socialistų 
•’ tarpą. — Dėdės draugas.

CHICAOOS
ŽINIOS

TEISIA PIENININKUS.

Nuo kelių dienu, prasidėjo na
grinėjimas pienininkų organi- i 
zacijos — Milk Producers 
Ass’n. — kaltinamos suokalby
je pakelti pieno kainas. Ta by
la kįlo delei 1917 m. umaus ir 
didelio pakėlimo pieno kainos, 
sutarus tos asociacijos nariams- 
ukininkams. Ji teisiamu yra I 
už peržengiiną prieš-trustinių 

įstatymų.

Nors byla tęsiasi jam keletą 
dienų, valstijos prokuroras iki 
šiol dar nieko negalėjo išgauti. 
Vakar ir užvakar liudytojų kė
dėje buvo tos asociacijos di

rektorius II. C. Bčnhart iš Itas- 
ca. Jo atsakymas įbeveik visus 
klausimus buvo: “neatsimenu, 
nežinau, nebeprisimenu“.

Čeverykai nenupigsią.

Tiems, kurie apsidžiaugė per
skaitę laikraščiuose Shoe Whole 
salers Assn. tvirtinimą, kad če
verykai tuoj atpigsią, lemta yra 
lapsivilti. Garbarnių tarybos 
konvencija dabar tvirtina, kad 
čeverykai nė kiek nenupigs net 
iki pabaigai ateinančių metų, 
nors odos nupigo 20 n u oš. Esą 
dabar pardavinėjami senosios 
odos čeverykai, o nupigusios o- 
dos čeverykai pasirodys rinkoje 
gal apie ateinantį rudenį.

v.

ŠVARKAI — vienaSILVERTONO
geriausių sezono verčių šitame silver- 
tonės materijos modelyje; rašytu saty- 
nu pamušta perdėm; apikaklė ruonio 
k a i 1 i o; diržuotas Cft
pryšakis; specife- J . Į) V

Angliakasiu Domai
’ Illinois’6oal Propcrttcs atidarė savo kasyklas ^Vitte, 
III. ir reikalauja 300 darbininkų. Musų senieji kalnakasiai 
sugrįsta, bet mes taipgi reikalaujame naujų ir tiems, kurie 
neturi paliudijinnj Illinojaus valstijai, duosime kompaninį 
darbą Kitte, Hillsberoj ir Nakomise.

Ateikite pasirengę prie darbo Big Four arba C,AE.I. 
gelžkeliu.

STERN’S
3442-3444 S. HALSTED

Išbaigimui Vyrų Skrybėlių
Mes nutarėme parduoti.

Visas
Visas
Visas

is viena

Derby (kietas skrybėles) po $2-^
Minkštas Skrybėles po
Vaikams Skrybėles po $^.00
po kiek jos buvo pardavinėjamos pirmiau.

$|.5O

Išpardavimas PĖTNYČIOJE ir SUBATOJE

Vyrų Jersey pirštinaitės $J.OO Pėtnyčioje.

fą drauge su 24 rekordais, deiman-* 
tinę adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽlURftTI. Si yra stebėtina pro- 
{[a. Ateikite arba rašykite tuo jaus.
’RISIUNCIAME Už DYKA.

WESTERN FORNITURE STORAGB 
28W W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vyrišką Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyęų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkot.ii vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
liai. $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki *28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciago. 

įsteigta 1907



mo nutarimas apie atsimeti- L. S. S. kuopų. Tie delegatai pa- 
mą nuo 2 Internacionalo įė- gal paraginimą savo lyderių nu.NAUJIENOS

to* uthuanian oailv <m£wk j0 j galią be referendumo. 
Bet toks padėjimas yra ne- 
normališkas. Partija turės 
anksciaus ar vėliaus prisi
dėt prie Internacionalo. Bu
tų buvę išmintingiaus, jeigu 
ji nebūtų • atsimetus nuo 2 
Internacionalo: tuomet ji ga
lėtų dabar kartu su Vokieti
jos Nepriklausomaisiais so
cialistais ir kitomis panašio
mis partijoms perorganizuo
ti jį arba bent sustiprinti ja
me revoliucinę srovę. Bloga, 
kad šveicarų partijos vadai 
pasidavė upui ir savo neap
svarstytais tarimais pastatė 
partiją į klaidingą padėjimą.

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon* Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstęd St., Chicago, 
I)|, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams .............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam menesiui .............

Chicagoje — nėr nešiotojus: 
Viena kopija ..... ...........
Savaitei ..............................
Mėnesiui ...............................

Suvienytoje Valstija**, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

96.00
8.50
1.85
1.45
.75

02
12
501

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65

Apžvalga
“NUPROGRESAVO.

17.00 
4.00 
2 00

Šveicarijos socia
listai ir inter
nacionalas. '

J. Rąltrušaitis rašo komunistų 
organui, kad

LSS. 6-ta kuopju Pitts- 
burgh, Pa., pereitą nedėldie- 

nį, 5 d. spal., per savo regulia- 
rį susirinkimą išklausius sa
vo delegato raj>orto iš 10-jo 
L. K. S. suvažiavimo, nutarė 
susivienyti su Komunistų

Pasirodo tuo budu, kad Lietu
vių Komunistų Sąjunga (LKS.), 
kuri dar tiktai dabar ėmė orga- 
nizuoties, jau atlaike 10-tą su-

Pereitą pavasarį Šveica
rijos socialdemokratų par
tijos valdyba nutarė para
ginti partiją išstoti iš antro
jo socialistų Internacionalo, 
kuris tapo atgaivintas Ber
no konferencijoje, ir įstoti į 
trečiąjį Internacionalą, kurį 
įsteigė Maskvoje Rusijos 
bolševikai kartu su kitų ša
lių komunistais.

Tatai labai nudžiugino A- 
merikos “kairiasparnius”. 
Dar labiaus tečiaus jie nu
džiugo, Kada išgirdo, kad ir 
Šveicarijos socialdemokratų 
partijos suvažiavimas dide
le balsų didžiuma pritarė 
tam savo viršininkų nutari
mui. Jis rodė į ta ikaipo į 
tikrą ženklą, kad antrasis 
Internacionalas jau “negy
vas”, ir kad jo vietą viso pa
saulio darbininkų judėjime 
tuoj užimsiąs bolševikų į- 
kurtasai Internacionalas.

Jų džiaugsmas tečiaus bu-'Tokį nutarimą butų galėję pa- 
vo pergreitas. Jau kelios sa-įdaryti tiktai partijos suvažiavi- 
vaitės atgal mes nurodėme, mas» 0 Nepriklausomieji Social- 
kad Šveicarijos socialdemo- demokratai dar tiktai rengiasi 
kratų partija dar nėra galu- P™ suvažiavimo (jis įvyks ne-

NEPRIKLAUSOMIEJI SO
CIALDEMOKRATAI IR 
INTERNACIONALAS.

“Laisvė”, pasiremdama “Ncw 
York Call” pranešimu rašo, kad 
Vokietijos Nepriklausomųjų 
Socialdemokratų partija esanti 
mitams atsimesti nuo antrojo 
Internacionalo. Kadangi tečiaus 
ta partija atsisako dėties prie 
trečiojo Internacionalo, tai, pa
sak “Laisvės,” ji dabar esanti 
“nei paleista, . nei pakarta.” 
Brooklyno social-anarchistų 
organas dėlei to mėgina daryti 
visokių “džiokų“ iš “gyvųjų 
nabašninkų” ir tt.

Bet tasai laikraštis pasiskubi
no parodyti savo ironijos “ga
bumus.“ Nes jeigu “New York 
CaH“ prUnešė apio Nepriklau
somųjų Socialdemokratų atsi
metimą nuo antrojo Internacio
nalo, lai jisai pranešė netiesą.

I

tarė paniekinti socialistų pro
gramą, permainyti organizaci
jos vardą ir įstoti į Komunistų 
Partiją. Po to jie nutarė, kad 
tatai tuojuus įeina į galią, ne
žiūrint ar tuos suvažiavimo nu 
tarimus patvirtins visuotinas 
balsavimas, ar ne. Paliepė ir 
— “bit po somų”!

Vienok įdomiai buvo daroma 
tie tarimai ir pačiame suvažiavi
me. Vienas delegatas, A. Liut
kus iš Naujosios Anglijos apra
šė tatai seimais žodžiais:

Skaito Komunistų Partijos 
konstituciją ir programą. Per
skaičius viešas balsavimas, 
kad prisidėti prie Komunistų 
Partijos. Pakėlė rankas 84 
delegatai, susilaikė 27. • Ka
dangi radosi nemaža priešin
gų prisidėjimui prie 
Partijos, tai buvo 
prievarta — kaip nekurie va
dina, australiškas balsavimo 
būdas — vardašaukiu. Tokių 
budu susilaikė nuo balsavime/ 
5 delegatai, i .
Tai matote, kaip “entuziasti

škai” pritarė suvažiavimo de
legatai lyderių propozicijai. Bet 
to dar negana. Prieš tuos pen 
kis drąsesnius delegatus, kurie 
drįso ir “australiškam balsavi
me“ nepasiduoti lyderių koman
dai, tapo pavartota dar dauginus 
prievartos. Mfinėtasai kores- 
>ondentas rašo:

Po nubalsavilmo liepė pa
siaiškinti, kodėl jie priešingi. 
Po - pasiaiškinimų Stilsonas 
atsakinėjo.
Pagelba šito kvotimo komu

nistų lyderiai privertė dar du 
delegatu paduoti savo balsą už

,om.
pavartota

delegatų visgi pasiliko priešin
gi. Jų “pertikrinimui“ Stilso- 
no kompanija jau tur-but nega
lėjo sugalvoti naujų priemonių.

Reikia čia atsiminti, kad ta
me suvažiavime nebuvo nė vie> 
no stambaus vadovo priešingos 
komunistams srovės.

Tai šitokiais “varymais per 
šerengą“ buvusieji LSS. bosai 
pervarė suvažiavime, kuriame 
dalyvavo mažiaus kaip trečda-.

sumanymus. Ir paskui jie nu
sprendė, kad LSS. nariai nepri
valo perbalsuoti tuos nutarimus. 
Ažuot davę progos sąjungie- 
čiams visapusiškai išdiskutuoti 
juos ir nuspręsti, ar jie geri, ar 
ne, — lyderiai užkamandavojo: 
Kaip mes nutarėme, taip turi 
būti! Kas priešingas, tas “riaus“ 
iš organizacijos.“

priošinties intervencijai į Mek
sikos dalykus.”

AIRIJA.
Dublinas. — [Kuriama Viena 

Didelė Unija]. Kas skaitė Airi
jos Transportacijos Darbininkų 
Unijos raportus, tas negalėjo ne 
pastebėti, jogei ta galinga darbi
ninkų federacija virsta į Airijos 
Vieną Didelę Uniją.

Skraitlinės parodo, kad unija 
jau turi 110,000 su viršum na
rių. Prie unijos priguli netik 
17,198 transportacijos darbinin
kų, bot 28,911 vyrų ir moterų 
toj išdirbystčj, 58,910 dirbančių 
maisto gaminimo išdirbystėj ir 
5,703 įvairių darbininkų, kaip 
tai: klerkų, mokytojų, teatro 
patarnautojų r taip toliau.

skaitmenų, darbininkai dirban
tį# prie maisto gaminimo savo 
skaičium viršija visus kitus, net 
transportacijos darbininkus. 
Prie tų darbininkų priklauso 
pienininkai, daržininkai, mėsi
ninkai, duokepiai, d'eešrini tikai, 
bravorų darbininkai ir tt.

Apart to, prie unijos priklau
so 3,259 budavotojų, 2800 lie
jyklų darbininkų; 1,112 laivų 
statytojų; 2,123 trąšų dirbėjų įr 
daugybe dailydžių dažytojų, 
nialiorių, spaustuvninkų, kaurų 
dirbėjų, etc.

Kalbėlamas apie tą raportą, 
“The Voice of Labour“ sako:

“Pastebiama tendencija kurti 
industrines 
žiui, pietinėj 
niniukai turi 
kų Tarybą,
visas pienininkų kooperacijas 
Limericke, Gorkc ir Tippcrary. 
Kelių taisytojai daro tą patį. 
Ką tik dabar Limericke liko į- 
kurta Kelių Taisytojų Taryba. 
Roscomimone ir-gi bile dieną

Airijos daly j, pie- 
jsikurę Pienini n- 
kuri kontroliuoja

“Sutartinas veikimas darbi
ninkų tarpe nūdien didėja. Ma
lūnininkai organizuojasi visoj 
šalyj. Kadangi malimuose pa
prastai dirlnč nedaug darbinin
kų, tai nebuvo galima šaukti 
nacionalės konferencijos. Te
čiaus uni ją rengiasi paruošti ben 
dro veikimo programą.

“Nežiūrint to, knųp mažai ko
kios nors prameni jo* darbinin
kų butų, unija bando aprūpinti 
jų reikalus.

“Darbininkams daugiau nebe- 
prisieina kęsti priespaudą vien 
tik dėlto, kad jie gyvena mažino 
se miestuose, kur negali dkzis- 
tuoti stipri darbininkų organiza-

tinai nutarusi įstoti į Mask
vos Internacionalą, kadangi! 
suvažiavimo nutarimas tu
rės eiti ’ ant referendumo. 
Nurodėme taip-pat, kad to
je partijoje paskutiniu lai
ku ima apsireikšti didelė at
maina narių upe ir nuomo-| 
nėse, ir išreiškėme spėjimą 
kad referendumas veikiausia

užilgo). Pereitam mėnesyj jie 
laikė konferenciją, kurios nu
tarimai, nežiūrint kokie jie bu
tų buvę, negali turėt partijai 
priverstinos vertes.

Ką ta konferencija nutarė, 
mes iki šiol tikrai nežinome, ka
dangi per dvi savaites dcl kažin- 
kokių priežasčių negavome laik- 

1 naščių iš Vokietijos. Dabar te- 
’ čiaus atėjo keletas numerių 

“Die Freiheit,” ir iš jų matome.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

“Seniau miesto darbininkai 
turėjo konkurentą asmenyj so
diečių, kurie važiuodavo į mies
tą ir dirbdavo už daug pigiau, 
negu miestelėnai.

“Dabar pasidėkoj^ntj tai ’li- 
delei Unijai padėtis persimainė.

. . . i/iv riciiicu, ii Jų iiiaioiii-v,atmes suvažiavimo pasiuly- kad Ncpl.ikl.luS(ilnlJjų Socialde- 
mokratų spaudoje eina karštos 

Taip ir išėjo. “Die Freih- diskusijos apie Internacionalą, 
eit” rugsėjo 13 d. numeryje Vadovaujanti mintis tose disku- 
rašo:

mokratų spaudoje eina karštos

True translalion filori with the post- 
masler at Chicago, Ui. Oct. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

MEKSIKA.
Nevv Yorkas. — [Spaustuvių 

darbininkų atsišaukimas į Jung
tinių Valstijų darbininkus]. 
Meksikos darbininkai kas sa
vaitę išleidžia atsišaukimų į 
Amerikos draugus. Tuose atsi
šaukimuose raginama dėti visas 
pastangas, kad išvengus inter
vencijos. šį kartą Sonoros

Plieno trustas nori su 
kelti rasines riaušes

Plieno trustas bando surengti 
masines riaušes. Illinois Steel Co. 
pasisamdė privatinę detiliftivų 
agentūrą tikslu sukelti rasines 
riaušes Kada apie tai liko pra
nešta valstijos prokurorui Mac- 
lay Hoyne, tai pastarasis atsi
sakė ką nors daryti išvengimui 
riaušių.

“Jų,s neturite pakankamai dra 
rodymų,” pareiškė darbininkų 
nepakenčiąs prokuroras, kuris 
pasižymėjo savo užpuolimais 
ant darbininkiškų organizacijų. 
Tuos užpuolimus ir kratas jis 
darydavo remianties kokio nors 
detektivo pranešimu.

Skerdynės ir riaušės pasidėko 
jant kapitalistų sumokslui, gali 
kilti streiko dlistriktuose bile 
valandą, vienok valstijos pro
kuroras nemano nieko daryti, 
kad išvengus to.

Bet tuo pačiu laiku mes suži
nome, kad policijos viršininko 
pavaduotojas John H. Alcock,< 
pritariant Garrity, suorganizavo 
policijų į tam tikrus faunus, ku
rie bile valandą yra pasirengę 
“malšinti“ streikininkus.

Iš vienos puses mes turime 
])rivatinlų xjeti4divų armiją, 

kuri skleidžia darbininkų tarpe 
tautinę neapykantą ir bando 
juos sukiršinti; iš kitos pusės 
organizuojama policistai ir mi
licija provokatoriškai sukeltų

wtird N. Nockels. Nockels pa
ėmė visus dokumentus ir nuė
jo pas Hoyne. Jis pareikalavo 
kad Shennan Service butų pat
raukta atsakomybėn už savo 
provokatorišką darbą.

Bet “tvarkos ir tiesos “dabo
tojas, prokuroras Hoyne, atsi
sakė kišties į tą įsikalą. Taip 
dalykams stovint, darbininkai 
deda pastangų, idant supažin
dinus streikierius ir visuomenę 
su kapitalistų machinacijomis.

Mokslo Žinios.
Rašo ŠERNAS.

MIEGO LIGA. V> ____
ftliego liga tarp negrų Afrikoj 

žinoma nuo senai, bet prie eu
ropiečių ji nėkimba. Apsirgu
sių negrų nei nemėginama gydy
ti, nes iki šiol nuo tos ligos ir 
daktaras vaistų neturi. Lika ta 
juodosios spalvos žmjones už
krečia ir ją platina esanti šil
tuose Afrikos kraštuose musė 
tse-tse; ji naikina ir Čielas ra
guotų gyvulių bandas. Kur ta 
musė yra, ten raguotų gyvulių 
nei laikyti negalima. Dabar 
vienok panaši į Afrikos juod- 
spalvių miego liga apsireiškė ir 
Europoj, nors čia ji ne taip pa
vojinga kaip kad siaučianti tarp 
Afrikos juodspalvių. Europoj ji 
siaučia tarp europiečių, nes ten 
juodspalvių nėra.

Pinigais už

Laisves Bondsus 
»5U, *100, J500, ir $1,000.

KrauseValstiiiūisTaupymo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatoinis iki 8 vai. 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

. Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 33G2 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spindullai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 612H

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

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

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

DR. C. K. KL(AUCA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Jungtinėse Valstijose saldu
mynų suvalgoma kasmet apie 
$1,100,000,000 svarų. Amerikie
čiai kasmet jų išperka už 
$750,000,000.

riaušių malšinimui. O jeigu jie 
neįstengtų užgniaužti riaušes, 
tai čia pat randasi gen. Leonard 
Wood, kuris by valandą gali pri 
būti su savo armija.

Fakta^ apie tą žmogžudišką 
plieno trusto kompaniją surin
ko vienas socialistas, kurį pa
samdė Sherman Service, Ine. 

(“industriniai sutaikintojai”), 
Room 1028, 208 South La Šal
ie St. Jis buvo nusamdytas tuo 
liksiu, kad skleidus neapykantą 
tarp streikierių.

“Scmth Chicagos Illinois Steel 
Co. turi užtektinai amunicijos, 
kad nušovus kiekvieną streikie- 
rį, kai šunį. Tai buvo daroma 
dvidvšiiųlis meti') atgal, lai bus 
daroma dabar. Jei kokis strei- 
kieris drįs prisiartinti prie var
tų., bus nušautas kai šuo”.

Tą pareiškimą padarė sociali
stui principalas, kuris aiškino 
jam jo pareigas. Mat socialis
tas nudavė esąs Shermano a- 
gentas. Paskui jam paliepta vy 
kti į South Chicagą ir vesti tarp 
streikierių propagandą, kad jie 
grįžtų prie darbo.

Sekamą dieną jis gavo iš Shcr 
man Service. Ine. laišką su in- 
strukcijomis. Jam buvo įsaky
ta visus laiškus, kuriuose yra ko 
kios noųs instrukcijos, grąžinti 
atgal Štai kas buvo rašoma ta
me laiške:

A 563-D Spalių 2, 1919
Gerbiamas Pone:
Mes jau kalbėjome su jumis 

ir davėme reikiamų instrukcijų. 
Mes norime, kad jus, ant kiek 
lai galima, sukiršintute serbus 
su italais. Paskleiskite tarp ser 
bų žinių, kad italai grįžta dar
ban. Bandykite visais galimais 
budais sukelti tarp tų dviejų 
tautų rasinę neapykantą; duoki
te jiems suprasti, kad jie daug 
daugiau laimės, grįždami į 
darbą. Raginkite juos grįžti 
darban. Sakykite, kad italai 
jau yra pasirengę tatai padary
ti".

Ir taip socialistui buvo pa
vesta sukelti neapykantą tarp 
italų ir serbų. Buvo daroma 
pienas sukelti maištą, kad pas
kui galėjus šaudyti streikierius, 
kai šunis.

Suprantamas daiktas, kad so
cialistas nevedė, jokios propagan, 
dos toj linkmėj. Jam tik rūpėjo 
surinkti kuodaugiausia žinių a- 
pie Sherman Service įstaigą.

Tą užsiėmimą socialistas ga
vo, atsiliepdamas į Chicago Tri- 
bune’o apskelbimą. Buvo pas
kelbta, kad reikalaujama maši
nistas. Kada jis nuėjo į Sher - 
man. Service ofisą, jam liko pa
siūlyta provokatoriaus darbas. 
Norėdamas plačiau sužinoti apie 
dalykų padėtį, jis apsiėmė.

Surinkęs reikiamų faktų, so
cialistas nuėjo pas Chicagos Dar 
bo Federacijos sekretorių, Ed-

Europoj ta nauja miego li
ga apserga žmonės po influen- 
zai, arba kartu su ja. Kol-kas, 
nuo jos dar daktarai vaistų ne
žino. \Taja ligo dažnai apserga 
žmonės ir visai sveiki, nuo in- 
fluenzos išgiję. Nei jokiais bu
dais negalima jų iš miego pri
kelti, ir daktarai nieko neįsten
gia padaryti. Miegas išrodo tik
ras, visai ramus, net apsirgusį 
sūdru tinantis. Tik po poros 
dienų ligonis pabunda visai svei 
kas ir nieko nežino, kas su juo 
dėjosi; mjano, kad miegojo, kaip 
paprastai, trumpą tik laiką. 
Daktarai mano, kad tą ligą gini 
do koks naujas, dar jiems ne- 
žiitemas bacillus. Danijos sos
tinėj Kopenhagene buvo jau 
apsčiai susirgimų tąja nauja li
ga.

Wall Street Jurnalas mano, 
jog po kelių mėnesių kerosinas 
busiąs vartojamas šildimui na
mų New Yorke.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Kazokiški 

darbai]. Spalių 8 dieną rusų dar 
bininkai surengė demonstraciją, 
kurios tikslas buvo protestuoti 
prieš palaikymą blokados link 
Sovietų Rusijos. Amerikos ka
zokai užpuolė demonstrantus ir 
ėmė juos mušti. Daug žmonių 
sužeista.

Reikia pažymėti, kad demons
tracija buvo ytin rami: jokių 
riaušių, jokios tvarkos ardymo 
nebuvo. Plevėsavo vėliavos su 
parašais: “Gelbėkite Rusijos ba- 
badaujančius vaikus’’, “Blokada 
yra priešinga konstitucijos prin 
cipams” etc. Bet nespėjo denion 
straciju pasijudinti iš vietos, 
kaip 26 raiti policistai puolė 
žmonių būrin. Prasidėjo tikra 
vakchana'lija. Policistai darba
vosi išsijuosę. Skaldė buožėmis 
galvas kam papuolė. Vaikai, mo 
terš — nedarė išėmimo. Rezul
tate daug sužeista ir du vaikai

išleido karštą atsišaukimą į 
Jungtinių Valstijų, darbininkus.

Rezoliucijoj kreipiama do- 
mos į tą faktą, jogei kapitaliz
mas, apiplėšęs Europos darbi
ninkus dabar ruošiasi pakartoti 
tą patį operaciją su Amerikos 
darbininkais. Amerikos kapita
lizmas dabar nori pagrobti Mek
sikos gamtos turtus. Tame dar
be jam prigelbsli Meksikos re
akcionieriai, kuriuos stato pa
voju n bepusi liuosuojanlis Mek
sikos proletariatas.

“Jeigu intervencija įvyks,” 
sakoma rezoliucijoj, “tai labiau
sia nukentės proletariatas. Jeigu 
musų draugai, Amerikos darbi
ninkai, nepadės mums šioj ko
voj, tai vienam Meksikos pro
letariatui prisieis kovoti su plė
šikišku kapitalizmu.

1“Mes kreipiamės į visas Jung
tinių Valstijų darbininkiškas or

sijose yra ta, kad Nepriklauso.
- nuėji Socialdemokratai privalo

Šveicarijos telegramų antrojo Intemaciona-
agentura praneša: Iki šiol )o kongre e, kuris įvyks Genevo 
balsavimas dėl įstojimo į j e, ir reikalaut prašalinimo schei 
3 Internacionalą davė 2867 demanieč ą iš Internacionalo, 
balsus už ir 4614 balsų ! 
prieš įstojimą. Nors1 dar 
trūksta žinių iš kaikuriij 
svarbių apskričių, bet jie 
jau negali padaryti nus
prendžiančios įtekmės į 
galutinį rezujtatjk 
Taigi šveicatiii, matoma, 

atmeta suvažiavimo įnešimą 
stoti į 3 Internacionalą; ir 
atmetė labai didele balsų di
džiuma, kone dviem trečda
liais.

Dabar Šveicarijos social
demokratų partija neprik-1 
lausys ne vienam Internaci- buvo, kaip LSS. suvažiavmas, * ganizacijas ir varde darbininkų 
onalui, kadangi suvažiavi- ir į jį alvyko delegatai iš 47 soliduriškumo kviečiame jus

KAIP JIT" GIMDĖ “KOMUNIS-
7 U SĄJUNGĄ.” •

i

Lietuviškų komunistų spauda 
vis pasakoja, kad imti organi
zuotųjų socialistų “minia” už
simanė atmesti socializmo priii 
cipt’* ir priimti komunizmą, ir 
ji labai didžiuojasi tokiu minios 
“susipratimu.” Vienok faktai 
liudija, kad praktikoje santykiai 
tarpt komunistų lyderių ir mi
nios yra jtfisai ne tokie, kaip ta 
spauda piešia.

štai imkime nesenai įvykusį 
Lietuvių komunistų suvažiavi
mą Brooklyne. šaukiamas jisai

cistai užpuolė Brevoorlo viešbu
tį, kur buvo pasislėpę kai-kurie 
demonstrantai. Čia vėl pasikar
tojo žiaurumo orgija.

Policija teisina savo pasielgi
mą tuo, kad demonstrantai ne
turėję leidinio.

Areštuota 8 žmonės. Vieni jų 
bus teisiami už “betvarkų elgi
mąsi,“ o kili už “kriminalį a-

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

3249 South Halsted Street. Chicago, III.
Siunčia pinigus į LIETUVA ir į visas svieto dalis ir parduoda 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARUALlšKUS raštifs ir parūpina paš- 

porlus j tas šalis į kurifis jau galima važiuoti. Perka Liberty 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raš
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po piety. Ularninke, Ket
verge ir Subatoj ilUo 9 ryto iki 9 v. vakare. Netlėliomis nuo 9 
ryto iki 3 po piety. Telefonas Boulevard 611.

s
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Lietuviu Rateliuose
Liaudies Kursai

Liaudies Kursų lankytojams 
primename, kad šiandie bus an
troji Naujosios Istorijos lekci
ja: Didžioji Franci  j os Kevoliu 
ui j p (nuo Konotituantos susirin
kimo iki įsteigimo respublikos).

Lekcija prasidės lygini 8 vai. 
vakaro, kaip paprastai Aušros 
Mokykloj, 3001 S. Halsted gtv.

Tie, kurie dar neužsirašę, o 
norėtų nuo šios dienos pradėti 
kinkyti lekcijas, malonės atvyk
ti kiek ankščiau prieš 8 vai. ir 
pasimatysi su kursų direkto
rium V. Mišeika.

Nedelioj, kaip 9:30 vai. 
bus išguldama Kultūros 

rija.

t d ___

tės, o tarp vyrų yra ir socialistų.1 
Joms jau nereikia pasakoti, jos 
jau vjską žino. Vyrai, kurie 
nepasakysite, kad jos ateitų ir 
įstotų i nMoterų susivienijimą, 
nevertu esate <IĮrrbui|iiikų Mė

sos žmonėmis vadinlies.” Ir, Į
taip per visą valandą.

Po to Clūcagos Vyrų Choras' 
padainavo keletą dainelių.

Paskui pirmininkė paprašė 
publiką nusiraminti, nes ateisiąs

“ką-nors papasakosiąs.” Ir Štai 
atsistoja — Jonušas su ‘‘eile 
pranešimų.” Ir pradeda,pirmiau 
šia apie barzdą, kam jis giria E. 
Galvanauską. Ir čia pat, kaip 
priprasta komunistams, pame
lavo, kad jis buk kartu dalyva
vęs. Tubut manė, kad kas pa
kils prieš jo tą melą, bet soci- 
cialistai nėra pratę kelti triukš-,. 
rną susirinkimuose, kaip tą da
ro komunistai.

Užbaigus jam prakalbą, Čep- 
i tinskienė pagyrė ‘‘revoliucionie
rių” ir pareiškė, kad šioj valan
doj komunistų sosaidė yra labai 
nusilpnėjusį, dėlto reikia klau
syti Januso ir paremti jį.

Pabaigoj kalbėjo Andrulevi- 
čius. Jis esą labai stebisi, o ir 
moterįs turinčios stebėties, ko
dėl, girdi, primityvėj draugijoj 
moterįs turėjo lygias teises, o j 
dabar jų neturi. Esą, ar negali-1 
ma butų iškovoti tokių komunų, > 
kokios būvi anais priešistoriš- 
kais laikais? Andrulevičius to! 
nesupranta ir nors vėliau bandė 
daryti šiokius-tokius išvedimus, 
iš to nieko neišėjo ir jeigu jis

• nebūtų parodęs knygos, tai j 
Moterų Progresyviško Susi- niekas ir nebūtų dasiprotejęs, Į

ryto,
Isto-

NAUJIENŲ APIELINK.E
Spalio 10 dieną D. ŠemjaiČio 

svetainėje buvo Susivienijimo 
Amerikos IJehivių Kareivių 18 
gat. kolonijos kuopos susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo ne
mažas būrelis kareivių ir ne ka
reivių, taipjau prie kuopos prisi
rašė nemažai naujų narių. Ka
dangi kuopa nesenai susitvėrė 
tad susirinkimai laikomi kas 
pėtnyčią, 8 vai. vak., toj pačioj 
svetainėje. — Va’dyba.

BRIDGEPORT
Ypatingas mišinis-

jm’LVl k i vrįp voj *

. vinijimo 9 kuopa spalio 15 die- 1(j “g.iršusis kalbėtojas” kalba ! 
ną buvo surengusi “progresyvi-! istorijos.” Dar gerai, kad tai 
šitas” prakalbas. Kaip buvo padaryti susiprato, 
garsi narna, kad kalbės geriausi 
kalbėtojai, tai taip ir buvo. Pir
mininkavo čeplinskienė ir ji; 
pirmiausia perstatė kalbėti tūlą 1

Skaudus krapylas.

Pereitą nedėldienį šv. Jurgio 
parap. .svetainėj kunigas patrini 

Ivanauskiutę. Gražti ir pagirti- j j(X kad tūlas vaikėzas nepado- 
na, kad ir merginos pradeda jgy j rįai §oka su mergina, o kad lie
ti drąsos stoti prieš publiką, bet 
butų buvę dar geriau, jei kalbė
toja butų pati viena pirmiaus 
pasilavinusi nors surišti 
savo žodžius ir suprasti ką ji
pati kalba. Dabargi ji to nepa- rč jų.
dariusi, per visą vahndą vargi-' 
no publiką, kartojimu nesurištų 
žodžių ir minčių, nors gal tas 
komunistams ir patiko. Girdi, i 
“moterįs daugiau susipratę už 
vyrus, moteris visos komunis-

MOKYKLA
prirengs^ jus Kolegijon trum- «pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglu 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 Milwaukee Avė.

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

Žąsy plunksnos .... 79c
Jauny žąsy......... $1.39 lb
Geriausi balti pūkai 1.89 lb.

lb.

M VW'».

paklausė persergėjimo, nusistvė 
rė kuolo ir pradėjo jį šventinti 
per gaivą. Gal Indą ištikęs ir 
smarkesnis susikirtimas, jei ne
būti’, buvę daugiau kunigo užta-

nuovadom — Gvaizdikas.

BURNSIDE
Vakaras.

12 dieną svetainėje 
prie 1036 E. 93-rd St. buvo SLA. 
63 kp. vakaras. Buvo garsina
ma, k;id bus monologų, diologų, 
deklamacijų, pianu skambini
mas ir tt., bet pasitenkinta vien 
dviem, diologais ir piano skam
binimu. Žmonių buvo nedaug 
ir tie liko nepatenkinti vakaru.

Klausinėjant kodėl toks silp-1 
nas programas buvo ir neišpil
dyta kas buvo žadėta, man pa

ti iškinta, kad buvo nutarta duo
ti perstatymą ir jau knygutes 
buvo nupirktos ir niekurie lo
šėjai gauti, bet paskui vienas 
rengimo komiteto nary^, kuris 
dagi pats įnešęs “rengei teat-1

lik menkutį programėlį.
Reikia čia daugiau gerų vaka 

rųt tuosyk ir žmones skaitlin- 
giau lankytųsi. Tad butų dides
nė nauda ir draugijoms, ir pub
likai. — B. J. Bronius.

• ■!’' <»s
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ALKOHOLIS •* 
Vaistuotas braukymui ir 
maudynei $2 dydžio bonką

$1.00

.M «JU, l iM> .

KOLD-KREMAS

ažiau- 
a t ne

buvo nupirkus keli

Saugokite Savo Akis

|p4 r -'A
• t • n iU-***^ i?' r-i '->k» t

C„-

Telephone Yards 5032

Dagger ir RamsdcH Kold- 
Kremas, 50c dydžio sloji- 
kelis ....................... 29c.

Žieminiai Siutai ir Overkotai Vyrams ir Jaunuoliams 
Atidarymo išpardavimas duoda stebėtinus pragumus pirkti šituos naujus žieminius siutus ir overkočlus to
kiu užčėdinimu, kokis nebuvo matytas šitame sezone, šitos kainos yra mažesnės už tas, kurios buvo metai 

tam atgal-
PUIKUS ŽIEMINIAI SIUTAI

Rytinio dirbėjo antviršinis sandėlis, dirbėjp kuris nieko 
kita nedaro tik augštos rųšics drabužius ir kuris yra 
uŽg;yiedlnęs tuksiančius, sunkiai {tai- 
komų vyrų, pažystančių drabužių ver- J AP
tą. Visoje šiltyje nėra nei vieno siuto, B
kuris buvo pardavinėjamas už mažiau ^3
kaip $30, daugiausiai yra verti $35 ir

Padirbti viena ir abiem pusėm segti, plynai-ir juosmeni- 
nės madų, su diržais atimamais, dviem ir trimi guzigais, min
kštu pryšakiu gražių kietų gelumbių, kašmirų ir minkštu 
mėlynų, žalių ir pilkų gelumbių; perdėm ir pusiau pamušti. 
Kiekvienas drabužis rankomis siutas. Dydžiai 33 iki 44 per 
krutinę. —<

nuo
*12-M

iki $27.00.

ff [■
a

t

Vaikas užsimušė.

KITI SIUTAI
Geros vertės Vyrams ir 'jaunuoliams austos rūšies šildai, 

padirbti Amerikos geriausių dirbėjų; visokių vėliausių mate
rijų ir madų; didelis pasirinkimas po v

$35, $45iki $65
ŠILTI ŽIEMINIAI OVERKOČIAI

$25- $35 - *45
Vyrams ir jaunuoliams overkočiai, kurie atsieitų 

šiai $5 iki $10 dauginu, perkant juos kur kitur. Tai 1 
čia kalba, šitų overkočių materijos I , ' ' 
mėnesiai atgal kuomet gelumbės buvo 50 nuoš. pigesnės ne
gu dabar. Visi yra rankomis siūti ir laikys savo išvaizdą ke
lis sezonus..

šutyje po $45 yra trijų tųadų su kailio apikaklėmis, kili 
yra padirbti iš puikių overkotinių gelumbių dideliu įvairumu 
gražių petrinų. Mados yra naujos su diržais aplinkui, ulste- 
riai, ankštai pritaikyti ir Konservatieji ehesteriieldiniai mo
deliai. Dydžiai ir ilgiai pritaikomi vyrams ir jaunuoliams pa
gal didumą.

OPPENHEIMERIO OVERKOČIAI
Ir kilų gerai žinomų firmų vyrams, norintiems 

skirtingų overkočių po
*50 *55- *60- *65

VAIKU
Gražus siutai kurie gerai nešiosis: Markina ws ir overkočiai, kurių, kiekvienas vaikas geidžia sveteri- 
nianis kotams, kad apdengus savo sveikų kūnų nuo Šalčio. Visi šitie daiktai tik vaikams tokiomis kaino
mis, kurias motina mielai užmoka.

Vieny vilnų mėlyno 
Seržo Siutai.

Vaikams vienų vilnų mėlyno 
Seržo siutai; amžiai 7 iki. 18 
metų; padirbti pagal naujau
sius diržuotus modelius su ke
linėmis perdėm pamuš- 
tomis ........................... I“

Kiti po $12.50, $15 ir $18
Vaikams dvejekelniai

Siutai
Geriausia vertė siutų Chica- 

goje šita kaina, padirbti su 
nauja liemenį ne siūle, diržas 
aplinkui iš tamsių ševiotų ir 
kašmirų. Abejos kelinės pa
muštos perdėm; amžiai

8 iki 18 metų 
P<> .........................
Kiti siutai po $15

Vaikučiams vatinio 
aksomo siutai

Geros rūšies vatinio akso
mo, mėlyni, žali ir pilki; švar
kai pamušti; dydžiai $E.OO 
3 iki S metu ..................... **

Kiti siutai mažiukams; 3 iki 8 metų; didžiausias pasirinki
mas vaikinių madų iš gražių 
materijų po

$g, ir ki $-|>50

Vaikams skalbiami siutai, 
tinkami dėvėti rudenį ir žie
ma; amžiai 2 iki 8 metų; dide
lis pasirinkimas po

1

Visi Chicagos lietuviai darbi
ninkai i protesto mitinga ryto 
vakare Meldažio svetainėje! Už
tarkite streikuojančius plieno 
industrijos darbininkus nuo po
licijos ir kariuomenės perse
kiojimų!

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

Gydymas visų akių, au»ų no
sie* ir flerkles ligų. Po priežiūra

‘ specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čioa lubos, virš PJatt’o aptiekos 
> Timykito i mano parašą. •

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

Dr, A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada p ra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Djedėliomis, nuo 10 iki llj dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Mackinaw švarkai
Vaikams Mackinavv švarkai 

tokių sudėtinų spalvų, kurios 
patinka vaikams ir motinoms. 
Gražios mados; amžiai 
7 iki 17 metų ............. ”

Kiti po $10 iki $20.

Vaikams Ov^kočiai
Dideliems vaikams ilgi over

kočiai su diržais aplinkui; pa
dirbti iš tamsiai žilų melionų; 
gerai pamušti ir aptaisyti dy
džiai 10 iki 18 metų $*j^.5O 
po ............................... ■"

Kiti iki $22.50

Mažiems Overkočiai
Padirbti pagal gražias dir- 

žuotas madas iš tamsios over- 
kįočiams materijos, kuri gerai 

nešiojasi. Kiekvienas ploš- 
čiu.s padirbtas su storu pamu
šalu; kili su kailio apikaklė
mis; amžiai 3 iki 8 nie- $©.50 
tų, po ...................

Kiti po $10.00 iki $22.00

SVETERINIAI KOTAIVAIKAMS ŠILTI

Tamsiai okslordinis su trišmote 
šalikine apikakle ir dviem kišeninis: 
pusiau su vilna; dydžiai 32 $0.50 
iki 34, po .......................

Šalikinė apikakle: oksfordiniai ži
las su raudonu liemeniu; dydžiai 28 
iki 34 colių $ Jį.51)
po ................................. “fr

L. M. P. S. 9 kuopa rengia vakarą<* 
kovo 7 d., 1920 m. .nu.., vu»»jv -». > i 
veiksmų dramą Joninės, C. S. P. S. I 8

Francis Tilley, 2 m., 1509 E. |svetainėje, r
60th St., iškrito iš 3 augšto Imi1 nerengti ta dieną jo- mi pribūti laiku.

. ’ .. . . - r k“l pramogų. r- — Komitetas. , • -----
go ir susižeidė Vakar mirė 11- __________ x

Ateities žiedo Vaikų draugijėlės 
lavinimosi, dainų, žaismių ir lietu- 

q AV V*P kalbos, susirinkimas bus uodė- Pradžia 
_ v. . . ’'li°i spal’n 19, 10 vai. ryte, Fcllow-1 ’ ’ ’ 

Monroe St. nė n epą si rėdžiusi iš- ship svet., 831 W. 33 P. Vietos ir
Ruby Jonės, 15 m

Sakerinis mezgimas, vilnoniai, 
skersiniais dryžiais ir jungtinių spal 
vų; auksiniai jūrinis, žalias su rau- 
donu; dydžiai 28 iki 34 colių $Č.98 
po .................................. v

Atverčiama apikakle .lerscy oks
fordiniai, žili ir pilkai rausvi; dy
džiai 28 iki 34; kaina ir

l uitui P. P. D unijos skyriaus 604 susi
stato scenoje 4 Į rinkimas įvyks subatoj, spalių 18 d., 

“ . ............... • vai. vak., Aušros svetainėj, 3001
Prašome visų progresy- So. Halsted Si. Visi nariai kviečia-^ Krutinės Kliutįs 

kariais paeina nuo 
Nosies nesveiku

mo, ar gal nuo su- 
-g^dusių migdolinių! 
gilių — tonsilų.į

1 ' ■ t »•! 1 I 11 I zl /X 13 MXX

apielinkės vaikučiai ir mergaites 
kviečiami dalyvaut lavMiimos susi-

Nepriklausant įs prie
, — Komisija.

ėjiw subiatoj po pie “porai mi
nučių” ir daugiau nebesugrįžo, rinkimuose. 
Manoma, kad kas ją išvogė, bet Ateities žiedo ateikite Pasirašyt, 
policija iki šiol jokio pėdsako ! J
nerado.

Pranešimai
Roseland. — Ateities Spindulių 

Vaikų Draugijėlės , mokykla susi- 
Tinks nedalioj, spalio 19, kaip 10 
vai. ryto, po num. 10900 Michigan 
Avė. Visi malonėsite susirinkt pa
skirtu laiku. Meldžiame ir naujų a- 
teiti prie Ateities Spindulių Drau
gijėles prisirašyti.

— E. Kučinskienė.

L. M. P. S. 9 kuopia mėnesinis su
sirinkimas Įvyks subatoj, spalio 18 
d.. 8 vai. vak., FeUowship svet., 831 
W\ 33 PI. Visos narės malonėkite 
atsilankyti laiku, nes turime svar
bių reikalų. Kurios dar neturite 
naujos konstiliicijo.s, 
imti.

Racine, Wis. —* A. I.. T. S. 35 kp. 
spalių t!) d. rengia Li uosy bes Savai
tės apvaikščiojimą Winter’s Hali.

i kaip 2 vai. p. p. įžangų 
dykai. Bus dainų, deldemafrijų ir 
prakalbų. Kviečia visus atsilankyd?

— M. K.

lietuvių Moterų Pašei p. Kjiubo su 
sirinkimas įvyks nedelioj, spaliu 19 
d., 2 vai. po piet. Murk VVhite Squ- 
arc parko svetainėj (Engine Room), 
46 ir Halsted gt. Naujos narės ga
li atsilankyti ir prisirašyti kol pi
gus įstojimas.

Pirm. E. Juozaitienė.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedelioj, spalio 26 d., 
Z\viązek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Scenoje statoma viena
veiksmė komedija “šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Pradžia lygini 
6 vai. vak. —Komitetas.

Cicero. — ('ic?i\),s Lietuvių Lino- 
sybės Namo Benui ovfs-mėnesines 
šėrininkų susirinkimas įvyks r<edė- 
lioj, snalio 10 d. kaip I vai no pie
tų, J. Nefi’o svetainėje, 1500 So. 49th 
Ate. Visi šėrininkai mąĮonėkite bū
ti laiku ir naujų narių atsivesti.

—Valdyba.

North Side. — Lietuvai Gelbėti 
Draugijos 47 skyrius Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė., nedė- 
lioj. spalių 19 d. rengta balių su 
plačiu programų. Pradžia 5 v, v.

Herrin, III. — LSS. 256 kp. rengia 
pramogų vakari) subatoj, spalio 18, 
N. U. K. svetainėje (buvusioj Vil
niaus Kliubo). Pradžia 7 vai. vak. 
Bus vaidinama žaismė “Kunigas Ma- 
cochas”, o paskui balius. Kviečia 
publika gausiai susirinkti, Rengėjai.

LSS. 234 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedalioj, spalio 19 d., Univer- 
sity of Chicago Settlcment svetainė
je, 4630 Gross Avė. Pradžia lygiai 
10 vai. ryto. Draugai šį sykį mahinim
kite atsilankyti visi, nes šis susirin
kimas bus vienas iš svarbiausiu kuo 
pos istorijoj. — Sekr. A. Audickas.

ateikite pąsi- North Si dės lietuvius medžiarneskni
7 *. ’tlingai atsilankyti. — Komitetas.— Sekretorė.

■ vrip •
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DR. M. HERZMAN
ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
Ir akušeris. ,

Gydo aitrias ir chroniškas litras, vy
rų, moterų ir vaikų, pažai naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

e. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28' metai 

_ ' Gyvenimas ir- Ofisas 
3140 fa. Morgan st., kerte 32 st.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po pfet.
Telephone Yards 687

kurie pagimdo Bro 
nchitą ir kosulį. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti 
pas mane, kad aš 

jus su atsidėjimu išegzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, lai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tjs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerklės ligos 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekuriuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas'.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės. ’
120 So. State gat. 2 lubos. Antros 

durįs i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 .seplintadię- 
niais nuo 1(1 iki 12.

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

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

J

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

\ 819 Kensington Avenue 
10787 So Michigan Ava.

Kalbu lietuviškai

DR. M. T. STRIKOLIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 SL

Valandos:—10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Nekėliomis 
9—12 rytais. Tel. Boulevąrd 160.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandoj nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Ho<dcd Si.. Chicago.



I Saugokite Savo AkisLietuviu Rateliuose Tifie&aneof\

Liaudies Kursai

HALSHD ST COR. ROOSEVEIT ROAD

The

12 Street Store
biiiT1 ■rr.TTjr J”" ■

Liaudies Kursų lankytojams 
primename, kad afandie bus an- 
trpji Naujosios Istorijos lekci
ja: Didžioji Frimeijos Kevoliu 
uija (nuo Konatituuntos susirin
kimo iki įsteigimo respublikos).

Lekcija prasidės lygiai 8 vai. 
vakaro, kaip paprastai Aušros 
Mokykloj, 3001 S. Halstcd gtv.

Tie, kurie dar neužsirašę, o 
norėtų nuo Šios dienos pradėti 
kinkyti lekcijas, malonės atvyk
ti kiek ankščiau prieš 8 vai. ir 
pasimatę su kursų direkto
rium V. Mišeika.

Nedėlioj, kaip 9:30 vai. 
bus išgukloana Kultūros 

rija.

tęs, o tarp vyrų yra ir socialistų.1 
Joms jau nereikia pasakoti, jos 
jau vįskų žino. Vyrai, kurie 
nepasakysite, kad jos ateitų ir 
įstotų į moterų susivienijimų, 
neverti »esate dĮrrbiniinkų klc- 

sos žmonėmis vadinties.”. 
taip per visų valandų.

Po to Cldcagos Vyrų Choras 
padainavo keletu dainelių.

Paskui pirmininkė paprašė 
publikų nusiraminti, nes ateisiųs

Isto-

NAUJIENŲ APIELINKe

Spalio 10 dienų D. Šenųničio 
svetainėje buvo Susivienijimo 
Amerikos Lietuvių Kareivių 18 
gat. kolonijos kuopos susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo ne
mažas būrelis kareivių ir ne ka
reivių, taipjau prie kuopos prisi
rašė nemažai naujų narių. Ka
dangi kuopa nesenai susitvėrė

“ką-nors pa {Nusakomus.“ Ir štai 
atsistoja - JanuŠas su “eile 
pranešimų.” Ir pradeda,pirmiau 
šia apie barzdų, kam jis giria E. 
Galvanauskų. Ir čia pat, kaip 
prifųrasta komunistaiiLs, pame
lavo, kad jis buk kartu dalyva
vęs. Tubut manė, kad kas pa
kils prieš jo tų melų, bet soci- 
ciulistai nėra pratę kelti triukA-, 
mą susirinkimuose, kaip tų da
ro komunistai.

Užbaigus jam prakalba, Čep- 
linskienė pagyrė “revoliucionie
rių“ ir pareiškė, kad šioj valan
doj komunistų sosaidė yra labai 
nusilpnėjusį, dėlto reikia klau
syti Janušo ir paremti jį.

Pabaigoj kalbėjo Andrulevi- 
čius. Jis esu labai stebisi, o ir 
moterįs turinčios stebėties, ko
dėl, girdi, primitj’vėj draugijoj 
moterįs turėjo lygias teises, o j 
dabar jų neturi. Esu, ar negali- Į

tad susirinkimai laikomi kas Į ma i)llhl iškovoti tokių komunų, j 
l>ėtnyčią, 8 vai. vak., toj pačioj kokios būvi anais priešistoriš-1 

kais laikais? Andrulevičius to! 
nesupranta Ir nors vėliau bandė 
darvli šiokius-tokius išvedimus, 
iš to nieko neišėjo ir jeigu jis 

Ypatingas mišinis. ' nebutų parodęs knygos, tai 
Moterų Progresyviško Susi-'niekas nebutų dasiprotejęs, I 

vinijimo 9 kuopa spalio 15 die-' kad “garsusis kalbėtojas“ kalba' 
nų buvo surengusi “progresyvi- ‘ istorijos.“ Dar gerai, kad tai 
škas“ prakalbas. F" 
garsinama, kad kalbės geriausi 
kalbėtojai, tai taip ir buvo. Pir
mininkavo čcplinskiene ir ji ..........t_______ c_.. __ o
pirmiausia perstatė kalbėti tulų ' para,)t svetainėj kunigas patemi 
Ivanauskiutę. Gražu ir pagirti- jtb kad tūlas vaikėzas nepado- 
na, kad ir merginos pradeda įgy j riaį §oka su mergina, o kad lie
ti drųsos stoti prieš publikų, bet 
butų buvę dar geriau, jei kalbė
toja butų pati viena pirmiaus 
pasilarinusi nors surišti 
savo žodžius ir suprasti kų ji 
pati kalba. Dabargi ji to nepa- rėjų, 
dariusi, per visų valandų vargi-' 
no publikų, kartojimu nesurištų 
žodžių ir minčių, nors gal tas 
komunistams ir patiko. Girdi, i 
“moterįs daugiau susipratę už 
vyrus, moterįs visos komimis-

svetainėje. <— Va’dyba.

BRIDGEPORT

Kaip buvo padaryti susiprato.
Skaudus krapylas.

Pereitų nedėldiienį šv. Jurgio

paklausė persergėjimo, nusistve 
rė kuolo ir pradėjo jį šventinti 
per gaiva, (kil butų ištikęs ir 
smarkesnis susikirtimas, jei ne
būti’, buvę daugiau kunigo užta- 

Voikčzas migai 
nuovadom — Gvaizdikas.

BURNSIDE
Vakaras.

Spalio 12 dienų svetainėje 
prie 1036 E. 93-rd St. buvo SLA. 
63 kp. vakaras. Buvo garsina-

ALKOHOLIS
Vaistuotas braukymui ir 
maudynei $2 dydžio bonka

$1.00

KOLD-KREMAS ..
Dagger ir RanisdeU Kold- 
Kremas, 50c dydžio sloji- 
kėlis ....................... 29c.

Žieminiai Siutai ir Overkotai Vyrams ir Jaunuoliams
Atidarymo išpardavimas duoda stebėtinus pragumus pirkti šituos naujus žieminius siutus ir overkočius to
kiu užčėdinimu, kokis nebuvo matytas šitame sezone, šitos kainos yra mažesnės už tas, kurios buvo metaikiu užčedinimu, kokis nebuvo matytas šitame sezone, šitos kainos yra mažesnės už 

tam atgal-
PUIKUS ŽIEMINIAI SIUTAI

Rytinio dirbėjo antviršinis sandėlis, dirbėjp kuris nieko 
kitu nedaro tik augštos rųšics drabužius ir kuris yra 
uŽgiųiėdinęs tuksiančius, sunkiai {tai
komų vyrų, pažystančių drabužių ver
tę. Visoje šiltyje nėra nei vieno siuto, 
kuris buvo pardavinėjamas už mažiau 
kaip $30, daugiausiai yra verti $35 ir 
$40.

Padirbti viena ir abiem pusėm segti, plynai.4r juosmeni- 
nės madų, su diržais atimamais, dviem ir trimi guzigais, min
kštu pryšakiu gražių kietų gelumbių, kašmirų ir minkštu 
mėlynų, žalių ir pilkų gelumbių; perdėm ir pusiau pamušti. 
Kiekvienas drabužis rankomis siutas. Dydžiai 33 iki 44 per 
krutinę.

HOFFMANO 
MOKYKLA

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

Arti Milvvaukee Avė.

BECK’O DEPARTMENT.
SANKROVA

3323-25 So. Halstcd Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

deklamacijų, pianu skambini- 
: inas ir tL, bet pasitenkinta vien 
dviem diologais ir piano skam
binimu. Žmonių buvo nedaug 
ir tie liko nepatenkinti vakaru.

Klausinėjant kode! toks silp
nas pnigramas buvo ir neišpil
dyta kas buvo žadėta, man pa
aiškinta, kad buvo nutarta duo
ti persta tymų ir jau knygutės 
buvo nupirktos ir niekurie lo- 

; šėjai gauti, bet paskui vienas 
rengimo komiteto narjre, kuris t 
dagi pats įnešęs “ren^u 
rų” tų viską užjmetė ir 
tik menkutį programėlį.

Keikia čia daugiau gerų vaka 
rųf tuosyk ir žmonės sikaitlin- 
giau lankytųsi. Tad butų dides
nė nauda ir draugijoms, ir pub
likai. — B. J. Bronius.

žęsų plunksnos .... 79c 1b. 
Jaunų žąsų ..
Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

$1.39 1b

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, Kuomet raštas susibėga į 
kruvą^kuomeį siuvate arba skai
tote. "'Kuomet Jus etate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, am>ų. no
sie* jr serkles hgn. Po priežiūra

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 80. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

S-čioo lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Timykito i mano parašą. •

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

Dr. A. R. Blumenthal

M

Vaikas užsimušė.
Telephone Yards 5032

KITI SIUTAI
Geros vertės Vyrams ir [jaunuoliams austos rūšies siutai, 

padirbti Amerikos geriausių dirbėjų; visokių vėliausių mate
rijų ir madų; didelis pasirinkimas po

$35, $45 iki $65
ŠILTI ŽIEMINIAI OVERKOČIAI

$25- $35 ' -■ M5
Vyrams ir jaunuoliams overkočiai, kurie atsieitų mažiau

siai $5 iki $10 daugiau, perkant juos kur kitur, 'lai nėra tuš
čia kalba, šitų overkočių materijos buvo nupirktos keli 
mėnesiai atgal kuomet gelumbės buvo 50 nuoš. pigesnės ne
gu dabar. Visi yra rankomis sinti ir laikys savo išvaizdą ke
lis sezonus..

Sotyje po $45 yra trijų lųadų su kailio apikaklėmis, kiti 
yra padirbti iš puikių overkotinių gelumbių dideliu įvairumu 
gražių petrinų. Mados yra naujos su diržais aplinkui, ulste- 
riai, ankštai pritaikyti ir Konservatieji chesteriieldiniai mo
deliai. Dydžiai ir ilgiai pritaikomi vyrams ir jaunuoliams pa
gal didumą.

OPPENHEIMERIO OVERKOČIAI
Ir kilų gerai žinomų firmų vyrams, norintiems 

skirtingų overkųčių po
$50 $55 $60- $65

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Eatinga donia at 

rcipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nydėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4640 S. Ashland av. kamp.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gražus siutai kurio gerai nešiosis: Mackinasvs ir overkočiai, kurių, kiekvienas vaikas geidžia. sveteri
niams kotams, kad apdengus savo sveikų kūnų nuo šalčio. Visi šitie <-------  .... . ----- ,
mis, kurias motina mielai užmoka. ,

daiktai tik vaikams tokiomis kaino*

Visi Chicagos lietuviai darbi
ninkai į protesto mitinga ryto 
vakare Meldažio svetainėje! Už
tarkite streikuojančius plieno 
industrijos darbininkus nuo po
licijos ir kariuomenės perse
kiojimų!

Vienų vilnų mėlyno 
Seržo Siutai.

Vaikams vienų vilnų mėlyno 
Seržo siutai; amžiai 7 ikii 18 
metu; padirbti pagal naujau
sius diržuotus modelius su ke
linėmis perdėm pamuš- $1 
tomis .........   I*

Kiti po $12.50, $15 ir $18
Vaikams dvejekelniai 

Siutai
Geriausia vertė siutų Chica- 

goje šita kaina, padirbti su 
nauja liemenine siūle, diržas 
aplinkui iš tamsių ševiotų ir 
kašmirų. Abejos kelinės pa
muštos perdėm; amžiai nuo 

8 iki 18 metų $ 12° 
Kiti siutai po $15 iki $27.00.

Vaikučiams vatinio 
aksomo siutai

Geros rūšies vatinio akso
mo, mėlyni, žali ir pilki; švar
kai pamušti; dydžiai $C,00 
3 iki 8 metų ............. **

Kiti siutai mažiukams; 3 iki 
8 metų; didžiausias pasirinki
mas vaikinių madų iš gražių 
materijų po$g, $ y. 50 ir ki $ -j g.50

Vaikams skalbiami siutai, 
tinkami dėvėti rudenį ir žie
mą; amžiai 2 iki 8 metų; dide
lis pasirinkimas po

$g.98, $j.98 ir $^.98 ..

Mackinaw švarkai
Vaikams Mackinaw švarkai 

tokių sudėtinų spalvų, kurios 
patinka vaikams ir motinoms. 
Gražios mados; amžiai $|*.50 
7 iki 17 metų ....... ”

Kiti po $10 iki $20.

Vaikams Overkočiai
Dideliems vaikams ilgi .over

kočiai su diržais aplinkui; pa
dirbti iš tamsiai žilų melionų; 
gerai pamušti ir aptaisyti dy
džiai 10 iki 18 metų 
po ............................... ■

Kiti iki $22.50

Mažiems Overkočiai
Padirbti pagal gražias dir- 

žuotas madas iš tamsios over- 
kįočiams materijos, kuri gerai 

nešiojasi. Kiekvienas ploš- 
čius padirbtas su storu pamu
šalu; kiti su kailio apikaklč- 
mis; amžiai 3 iki 8 me- $0.50 
tų, po ...................

Kiti po $10.00 iki $22.00

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labarator i ja: 1025 W. 18tli 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pistų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 

GYVENIMAS: 3412 S. fiahted Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisus: 3354 So. Hųlsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—42 dieną.

■»

VAIKAMS ŠILTI SVETERINIAI KOTAI
Tamsiai oksfordinis su trišmote 

šalikine apikakle ir dviem kišeninis: 
pusiau su vilna; dydžiai 32 $0.50
iki 34, po ........................ "

šalikine apikakle; oksfordiniai ži
las su raudonu liemeniu; dydžiai 28 
iki 34 colių $^.50
po ...................................... "f

vilnoniai,šakerinis mezgimas, 
skersiniais dryžiais ir [jungtinių spal 
vų; auksiniai jūrinis, žalias su rau
donu; dydžiai 28 iki 34 colių $|?.98 
po .................................. v

Atverčiama apikakle Jersoy oks- 
fordiniai, žili ir pilkai rausvi; dy
džiai 28 iki 34; kaina
PO

ir $3

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28' metai 
Gyveųimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

L. M. P. S. 9 kuopa rengia vakarą-T P. P. D unijos skyriaus 604 susi- 
kovo 7 d., 1920 m. Stato scenoje 4 rinkimas įvyks subatoj, spalių 18 d., 

r ,,t veiksmų dramą Joninės, C. S. P. Sj 8 vai. vak., Aušros svetainėj, 3001
Francis l'illcy, 2 m., ln09 E. [svetainėje. Prašome visų progresy- So. Ilal&ted SI. Visi nariai kviečia- 

60fh St., iškrito iš 3 atlošto lan1.'’^ <t™«*5«. nerengti t, dien, jo- mi pribūti laiku. - A. t’. R. vvui kji., v n . . .. kių pramogų. — Komitetas. t. • __________
Francis Tilley, 2 m

go ir susižeidė Vakar mirė li-

Ruby Jonės, 15 m., i
Monroo St nė nepasirėdžiusi iš
ėjo subatoj po pie “porai mi
nučių” ir daugiau nebesugrįžo. 
Manoma, kad kas jų išvogė, bet 
policija iki šiol jokio pėdsako 
nerado.

Ateities žiedo Vaiku draugijėlės 
lavinimosi, dainų, žaismių ir liehi-

<»-<<> yv vių kalbos, susirinkimas bus nedė- Pradžia 
v. . ’ <li°i spalio 19, 10 vai. ryte, i'clloiv-1 dykai.

ship svet., 831 W. 33 P. Vietos ir 
apielinkės vaikučiai ir mergaitės 
kviečiami dalyvaut lavinimo,s susi
rinkimuose. Nepriklausantis prie 
Ateities žiedo ateikite pristraŠyt.

t — Komisija.

Rncinc, Wis. -y A. T.. T. S. 35 kp. 
spalių 19 d. rengia Liuosybės Savai
tės apvaikščiojimą Winter’s Hali.

i kaip 2 vai. p. p. įžanga 
Bus dainų, dcklemaciju ir 

prakalbų. Kviečia visus atsilankyti.
— M. K.

Dr. M. Stiipnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Pranešimai
Roaeland. —• Ateities Spindulių 

VaikO Dnnigijelčs . mokykla susi
rinks nedalioj, spalio 19, kaip 10 
vai. ryto, po num. 10900 Michigan 
Avė. Visi malonėsite susirinkt pa
skirtu laiku. Meldžiame ir naujų a- 
teiti prie Ateities Spindulių Drau
gijėles prisirašyti.

— E. Kučinakienė.

L. M. P. S. 9 kuopia mėnesinis su
sirinkimas Įvyks subatoj, spalio 18 
d„ 8 vai. vak., Fellowship svet., 831 
\\\ 33 PI. Visos narės malonėkite 
atsilankyti laiku, nes turime svar
bių reikalų. Kurios 
naujos konstitucijos, i 
imti. — Sekretorė.

lietuvių Moterų Pašelp. Kliubo su 
.si rinkimas įvyks nedėlioj, spaliu 19 
d., 2 vai. po piet, Mark VVhile Squ- 
arc parko svetainėj (Engine Rooin), 
40 ir Halsted gt. Naujos narės ga
li atsilankyti ir prisirašyti kol pi
gus įstojimas.

Pirm. E. Juozaitienė.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. PąŠ 
vakaras bus nedėlioj, spalio 26 d., 
Z\viųzek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė, Scenoje statoma viena
veiksmė komedija “šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Pradžia lygiai 
6 vai. vak. —Komitetas.

Cicero. — Citros Littuvių Liuo- 
sybės Namo Benui o ve s mėnesinis 
šėrininkų susirinkimas įvyks neda
lioj. sunito 19 d. kaip 1 no pie
tų, J. Neflo svetainėje, 1500 So. ,49th 
Ate. Visi šėrininkai malonėkite bū
ti laiku ir naujų narių atsivesti.

—Valdyba.

North Side. — Lietuvai Gelbėti 
Draugijos 47 .skyrius Liuosybč.s sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė., neda
lioj, spalių 19 d. rengta balių su

Ilerrin, III. — LSS. 256 kp. rengia 
pramogų vakarų subatoj, spalio 18, 
N. U. K. svetainėje (buvusioj Vil
niaus Kllubo). Pradžia 7 vai. vak. 
Bus vaidinama žaismė “Kunigas Ma- 
cochns”, o paskui balius. Kviečia 
publikų gausiai susirinkti, Rengėjai.

Krutinės Kliutįs 
kartais paeina nuo 
Nosies nesveiku

mo, ar gal nuo su
gedusių migdnli nių Į 
gilių — tonsilų,! 

kurie pagimdo Bro 
nchitą ir kosulį. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti 
pas mane, kad aš

jus su atsidėjimu i§egzeminuočlau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
lįs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausy, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir gu
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekuriuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite Ir 
pasimatykitc su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas'.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

819 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

dar neturite plačiu programų. Pradžia 5 v. v. 
ateikite pąsl- North Sidės lietuvius medžiame'skai 
Sekretorę. 1 dingai atsilankyti. — Komitetas.

LSS. 234 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, spalio 19 d., Univer- 
sity of Chicago Settlement svetainė
je, 4630 Gross Avė. Pradžia lygiai 
10 vai. ryto. Draugai šį syki midanū- 
kite atsilankyti visi, nes šis susirin
kimas bus vienas iš svarbiausiu kuo 
pos istorijoj. — Sekr. A. Audickas.

DR. M T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 St.

Valandos:—10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Nedaliomis 
9—12 rytais. Tel. Bouįevąrd 160. 
—...........-■------------------- ... . <

(Seka ant 6 pusi.).

ii ■

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės;

120 So. State gat. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo I'air sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 spplintudię- 
niais nuo 10 iki 12.

r
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandų? nuo 8 iki 
12 ii ryto ir nuo-7 iki 9 v. vak. 
3325 So. HM*^tcd St,. Chicago.



b NAUJIENOS Pėtnyčia, Spalio 17 d., 1919

p
“ield Parko Socialistai rehflia 
bas subatoj, spalių 18 d., r J.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ ' REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ | NAMAI-žEMĖ
Hangels svetaine, 
son St. Kalbės 
Pradžia 7:30 vai. 
čiami atsilankyti.

e, 3720 W. Harri- 
I. Kl. Jurgelionis, 
vakare. Visi kvie- 

— Komitetas

MOTERŲ MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

Chieagoa Liet. Vyrų Choro ausi- 
rinkimass įvyks spalio 17, kaip 8 
vai. vak., J. Norvaišų svet., 3338 Au- 
bitrn Avė. (vienas blokas į vakarus 
nuo Haistcd gat.) Visi nariai bukite 
juiku, nes via svarbių reikalų, są
ryšiu su gruodžio 28 rengiamu vaka
ru. — Valdyba.

APIBAIGĖJOS
UŽVEIZDĖTOJOS VAIKU

VYRŲ
REIKALINGI PIRMOS KLE-
SOS šFAI KOTMEIKER1AI.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
J. RUZGAMS,
3103 SO. HALSTED ST

2 FL. ROOM 1.Sears Roebuclk 
and Co.

Reiklauja apibaigėjos prie pa- 
palaidųįų švarku kuri galėtų

T

Harvey, III. — I SS. 228 kp. susi
rinkimus įvyks pėtnyčioj, spalių 

17, paprastoj svet. kaip 7:30 v. vak. 
Nariai prašomi atsinešt mokesčių 

knygutes, kadungi turime galutinai 
išrišti klausima dėlei prisidėjimo 

jos. 
Organizatorius.

SIUNTIMO SKYRIUS

išrišti klausim 
prie Socialistų MERGINŲ 

ir 
MOTERŲ

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
rengia svarbias prakalbas ketverge, 
spalio 16 d., svetainėje prie 3925 W. 
39th PI. Pradžia kaip 7:30 vai. vak. 
Kalbės Naujienų redaktorius <1. P. mokti darbo 
Grigaitis. Visi kviečiami atsilankyti.;

— Komitetas. I

mer-Geros vietos dabar siūloma 
giiuuns ir moterims, kurios nori iš

reikalaujamo musų 
Siuntimo Skyriuje.

Darbas susideda iš vyniojimo ir 
----------  įrišimo pundų, pakinės krasos pake- 

LKS. 4 kp. mišrus choras rengia lių svėrimo ir Lt.
koncertą gruodžio 20 <1. M. Metdažio --------------------
svet. Draugijų ir kuopų prašome, _________
nervngti-tą dieną jokių pramogų

Komitetas.' Jokio prityrimo nereikia. Geros 
jHbios. Proga vakėlimui. V’al;mdos 

8:C0 iki 4:15. Subatomis iki pietij.Tolleston. In4. L. S. S. 20!) kp. Į 
mėnesinis susirinkimo* įvyks nrtlC-1 
šioje. 19 <1. sjiulių, kaip ii vai. r\to, 
A. Mališausko svet., 1520 Grant St. 
Draugai ir draugės būtinai turit at
silankyt į sekantį susirinklm j. nes 
turim daug svarbių dalykų. Taip
gi nepamirškit utsivCM bviL j o v.e- 
ną nauja narį.

— Fin rašt. Adolph Nnnartoius.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

Pa j ieškojimą i
ASMENŲ JIEšKOJIMAI MES TURIME KELIAS VIE-
MIC.IULIS, kurs paėmė Mičiulio 

laišką iš Naujienų on»< 
geras tą laišką sugrąžin . 
šaukė kita:, Mičiulis, ir į 
kad tas laiškas buvo rašytas jam.

o, tegul bus TAS JAUNOMS NOTEB1MS 
vi. nes alsi- j

priparodo, NUO 1,8 IKI 30 METŲ AMŽIAUS

PIRMESNIO PRITYRIMO NE
PAJIFšKAU SAVO Moters Prak

aulus Mikenienčs, kuri pa; išalino 
nuo manės šio mėnesio, spalio 11 d. 
su burdingierium Antanu Marcinč- 
nu ir pasiėmė mergaitę 10 mėnesių. | 
Meldžiu tuojaus atsišaukti, aš vis
ką dovanosiu, aš nežinau dėl kokios 
priežasties tu prasišalinai.

Mano adresas: ,
POVILAS MIKRNAS.

4920 Buring Avė., E. Chicago, ind.

REIKIA. DARBAS MALONUS

IR DARBO SĄLYGOS NEPA

PRASTAI GEROS.

CONTINENTAL CAN CO. 
I n c.

„ 5411 W. 65th Street.PAJIESKAU Emilijos Konikiutės, 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės vai- į 
Ščiaus, Jovarovo apskrido, kaimo, 
Gudinės. Turiu labai svarbų reika-I HEIKAI.AUJA merginų operatorių 

ą i Pr e P»jie«a varomų mašinų kudi-
t<m xv oi mA ... kiuns drabužius siūti. Tik prity-

’ 0 • - R • Chicago, III. Į rusjos teatsišauklą. Lengvas dar-
ir gera mokestis..

A. OGUS CO.
VV. 12th St., antros lubos.

bes apibaigimo skyriuje. Pir
mesnis prityrimas kaipo užvei
zite to jos pageidaujamas.

Tinę House ©U
IKuppffiimheimeir’

SAMDYMO SKYRIUS ' 
Polk St. ir Karlov Avė. 

l'OLK ST. ir KARLOV AVĖ. 
arti Crawford Avė.

MERGINŲ
Užrašams klijuoti ant popierinių 

skrynučių
BANDOJ.PU BOX & 

I.ABEI. CO.
813 \V. Van Buren St.

MERGINŲ REIKALAUJA 
16 metų ir senesnių, prie 
lengvo ir smagaus darbo, 
vynioti* ir lipinti užrašus 
ant muilų ir perfumų; nuo
latinis d irbas ir gera mo
kestis; pakėlimas trumpu 

laiku.
Ateikite pasirengę prie 

dait>o.
VVRISLEY, 925 S. VVelIs St,

Sears Roebuck 
and Co.

PUSDIENIS VIETOS

Sears Roebuck 
and Co.

Reikalauja v;|ikų 16 iki 18 
meilų amžiaus į kenavimo 
skyrių; gera alga pradžiai,

PREKfcMS DARBININKIŲ

mą.
Geros valandos ir darbo 

sąlygos, anksti uždaro 
batonus.

su-

MERGINŲ

MOTERŲ

irMes turime vietų merginoms 
moterims, kurios nori išmokti darbo 
šiuose prekių skyriuose.

Vaistų, 
Ceverykų, 
Pančckų, 
Auksinių daiktų, 
Baltinių 
Nėrinių, Adinių 
ir kitų prekių skyriuose.

Užsakymų sudėjimui 
Užsakymų sužymėjimui 
Prekių peržiūrėjimui 
Prekių sudėjimui 
Pakelių vyniojimui.

Jokio prityrimo nereikia. Gera 
alga pradžiai. Proga pakėlimui. Va
landos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

Po\wdteir

1001 Independence Blvd.

Sears Roebuck 
and Co.

JAUNŲ VYRŲ 
PRIE

DARBO MUSŲ PREKIŲ 
SKYRIUOSE.

Užsisakymų sudėjimui, 
Prekių vyniojimui 
Užsisakymų pakavimui 
Pakinės krasos pakelių svėrimui.

PAJIE9KAU Jono Rutkaucko, gy-, 
venančio Michigane. Mielas mano 
drauge meldžiu Jūsų atsišaukti ši
tuo adresu, nes pamečiau jūsų lai.š- j

I TEIKIA teisingos n merginos ar-mo
ji TELIS : teries dirbti krautuvėje vakarais;*

Divernon, III. I pr tyrimo nereikalinga. Atsišaukite PRIE
greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
-Į 32: 8 So. Halsted St., Chicago.

Du vaikinai pajieško kambario 
ant Bndgeporto; geistina, kad šei
mininkė pagamintų valgį namuose.' 
Kas turite, meldžiam pranešti grei
tai, adresu:

J. Vasius,
3433 Lowe Avė., Chicago, III.

MERGAIČIŲ

JAUNŲ MOTERŲ

J. R.
P. O. Box 315.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pundų raišlojimo 
Prekių peržiūrėjimo 
Pakinės |pačios pakelių svirimo

MERGINŲ
Prie Icm 'o dirbtuves dratbo 

Mes mokinsime jus ir mokėsi
me po $12 į savaitę kol mokysi
tės; galima padaryti $20 į sa
vaitę trumpu laiku.

Prityrimas nereikalingas.

THORDARSON ELECTRIC 
MFG. CO.

501 S. JEFFERSON ST.

Puikios algos, nepaprasta proga 
pakėlimui. Valandos 8:Q0 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST

MOTERŲ IR MERGINŲ

Prieš 
8:00 iki

piet arba po pietų 
12:00 — 12:45 iki 4:45

BLAIVUS vaikinas pajieško kam
bario prie mažos šeimynos Bridge- 
porto apielinkėje arba Westsidėj. 

Geistina, kad butų garu šildomas ir 
šviesus. Kas turite, meldžiu praneš-

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

C. WARNELLS.
2721 So. Halsted St 

Tel Boulevard 5952

JIEJKO PARTNERIŲ
N*r*ik^'» Streiku h’lot atsišaukit j mane, kuris geras šiaudiįvj; kuris 

nemokat darbo aš išmo^ystu. Nemo 
kantis Įuri turėti pinigų penkis šim
tus dolerių. Meldžiu atsišaukti 
man reikia darbininko, turiu 
darbo.

J. TELLAISHA, 
405 Sheridan Rd. Kenosha,

urnai 
daug

VIRš 16 METŲ PRIE DIRB
TUVES DARBO; PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS; GERA MO-! 
K ĖSTIS PRADŽIAI; PAKĖLI

MAS PRITYRIMĄ ĮGIJUS? GE
ROS VALANDOS IR DARBO 
SĄLYGOS. ANKSTI U2DAHO 
31 BATOMIS.

MERGAITĖS.
Mergaičių reikalauji Ane į dar

bą faktorijoj. Malonios npysio- 
vos ir d rbo sąlygos. Nuolati
nis darbas apskritą metą.
Kava pietums duodama dykai.

Geros algas. Nereikia jokio 
patyrimo. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien.

437 E. ILLINOIS STREET,
1 blokas i pietus nuo Grand Ąve.

Wis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

1C01
RFIKTA molėm r^^rv’mi dėl 

lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Ais'siiusti 

NATIONAL LEAD CO.
900 VV. 18th St., Chicago, ’ll. '

Powder
Factory

INDEPENDENCE BLVD.

25 MFRGINŲ prie dirbtuvės dar
bo !f 14 savaitei besimokinant. Siūki 
uis darbas nuo $16 iki $20 j savaitę. 
Ronusai po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSULATED \V1RE 
CABLE CI., 954 W. 21st. St.

. CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS ZECE-
RIS. Kreiptis į Naujienų o-

MERGINŲ
IR

JAUNŲ MOTERŲ
Tos kurios turi šiokį tokį pri

tyrimą rankomis siūti, gali iš
mokti gerai apmokamą užsiėmi
mą pas išdirbėjus augštojP rū
šies vyrų drabužių ir gauti gerą 
užmokestį besimokinant.

ATSISUKITE PAS
ALFRED DECKER .% COHN 

SAMDYMO SKYBIUS 
PIET-VAK. KAMPAS FRANK- 
LIN IB VAN BUREN ST.

REIKALAUJA
MERGINŲ

PRIE LENGVO SURINKIMO
DARBO

GEROS DARBO SĄLYGOS

Ec©ira©inniy Fus© &
FHanuffactniriinig C©

328 VV. KINZIE STREET

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Popierinėms skrynutėms dirb
ti. lengvas darbas, pritvrimas 
nereika’ingas. šviesus ir ma- ! 
Jonu* dirbamieji kambariai. 

SCRIPTS PAPER BOXES 
531 W. Superior.

- SpecialiisBarginas 
1 akras puikiausio juodžemio 

! viename geriausių mieste
lių prie Chicagos ir North- 
vvestern gelžkelio, 30 minu
čių važiuot nuo miesto, ar
ti sankrovų, bažnyčių, mo
kyklų ir dirbtuvių, kur gali
ma gauti darbo kiek nori. 
Galima čia turėti daržas ir V _ J
vištos ir būti neprigulmingu. 

co. Parduos $100 įmokėjus pini- 
’__'gaiš ar laisvės bondu ir po

REIKALINGAS vyras dirbti up- |ęag fnėneSlS. RaŠvk, te- 
tiekoje. Labai gera užmokestis ir 
trumpos valandos. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

WARSAW PHARMACY 
1898 Jos. Campau, Detroit, Mich.

VYRŲ reikalauji. - Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18-th Street,

DARBININKŲ REIKALAUJA i 
dvkloj, Gera mokestis. 
CALUMET REFRIGERATING < 

ARCHER & STIAVART AVĖS.

lefonuok ar ateik tuojaus.
PAUL BAUBLY 

1404 W. 18th St. Chicago 
Tcl. Canal 6296REIKALAUJA dešrinės mėsos 

piaustytojų, mėsinėtoji) ir darbinio- , ______________
kų skiepe. Geros algos. — Ateikite ! —-----------  ~

\lH;btL p.rk.,vr I PARSIDUODA 107 akrai geriaii- 
INDEI ENDl.N I J A(.KL\G (.0. | si()f, ženifs parduosiu pigiai, arba 

41-ma ir Halsted gat. Chicago. ant nflmo. FfTrma randasi
Arkansas valstijoj A)r*e miesto; 
platesnių žinių kreipkitės šiuo ad- 

Į resu: •
C. P. SUROMSKI CO.. 

3346 So. Halsted St., Chicago.

RAKANDAI

Parsiduoda 3 oagj'venimais naujas 
mitri bis namas įlaisvlas su gasu, e- 
lektra ir maudynėmis; 3 metai kaip 
statytas, parsiduoda 2 lukstanįiais

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralci 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
nimų. Taip pat graži grojamoji pia
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu-, mMau, negu .jis yra vertas; tas na- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi-, mos turi būt parduotas j trumpą 
sus rekordus. Parduodama už $55 su 1"k«: galima pirkti su mažai pim- 
rekordais ir deimanto adata. Visi «”.• Namas randasi geriausioj vie- 

! daiktai nauji.
Rezidencija

1922 S. Kedzie Avenue

toj prie Etner'»1d ir 32 uat.
C. P. SUROMSKI CO..

334(5 So. Halsted St., Chicago.

v NORINTIEMS FARMŲ
PARSIDUODA 40 akrų žemės su 

budinkais, padarais ir gyvuliais tik 
mylios nuo miesto ant

TIKTAI ŠI MftNESI.
Geriausią pasiūlymas gaus puikų

tikros skuros seklyčios setą, varto- ■ m'^antros
tą 30 dienu, vertas $175. Mes esame į dailaus ežero kranto, visa aptverta 
priversti taipgi pratuštinti daug W- <lratine tvora. Kaina tik $1.800/10. 
tų seklyčios setų vėliausios stailės.' Norintis pirkti greitai atsišaukit 
Mes tnintfi turime visokiu divonu. šiuo a<*resn

K. M. GADLIAUCKAS
Fagle River ,\Vis. Box 268

tą .w menų, verias ’ji/a. mes esame į < z.eio
priversti taipgi pratuštinti daug ki- drafine tvora.

Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 VV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai. 4814 Lowe Avė. Du pagyvenimai 
no 4 kambarius iš pryšakio ir užpa
kalio, maudynė, gazas. Bandos $13 
ir $11. Tuojaus perkant $1,500.00.

NORI PIRKTI 
ŠVARKŲ ŠAPĄ.

Mokės pinigais už švarkų š »■ 
pą ir samdys dabartinį savi n i n- i 
ką kaipo forrnaną.
H. N. MARX & CO.

900 W. JACKSON BLVD.

3730 Jxiwe Avė. Mūrinis namas 5 
pagyvenimais po 5 kamabarius. Ge- 

' ras b.'irgenas. $500 įmokėti. Kaina 
$2,300.00.

T. McDONNELL SYSTEM
3517 Archer Avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI

REIKALAUJA operatoriaus prie 
moteriškų drabužių, unijinė šapa. 
Perskaitęs apgarsinimą ateik tuoj 
į darbą. , (*•
1444 W. Ohio St., 1 lubos.

FORD CAFE žieminis automobi
lius 1918 metų parsiduoda labai pi
giai, labai gerame padėjime; kaip 
tik naujas. Atsišaukti.

SOUTH END SERVICE 
12000 Michigan Avė

Tel. Pu Įima n 1883.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimu ir adresų. 

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

iTRUPAS and Cc
92 Warwick St., Newark, N. J.

REIKALAUJA— KELIŲ TVIR
TŲ VYRŲ PRIE DARBO DIRB

TUVĖJE.
TROKERIŲ

LANGŲ PLOVĖJŲ 
KIEMO DARBININKŲ 
PASTOVUS DARBAS 

ATSIŠAUKTI 
CONTINENTAL CAN

I n c.
CO.

5411 W. 65lh Street.
Paimk 63 ir Austin karą iki 

Central Avė. ir eik dub lok u į

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernč ir buįer- 

nė geroj vietoj, apgyventoj lietuvių 
ir lenkų. Parsiduoda pigiai greitu 
laiku. Priežastis — moters nesVei 
kata ir noras išvažiuoti į farrnas.

ST. MIKUŽIS
1823 VV. 45th St., Chicago.

TURIU PARDAVIMUI grosernę 
maišytų tautų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, yra ta, kad 
turiu du bizniu; graži patogi vieta 
bizniui, pigi renda su 4 ruimais pa

gyvenimui. Norintis pirkti, malonė- 
į kitę atsišaukti nuo 6 iki 8 valandų ' 
t vakare pn. 2958 So. l.owc Avė.

1 PARDUODAMA bučernė ir groser 
Į nė lietuviu apgyventoje apielinkėje. 
. Biznis išdirbtas per <leširntį inetij. 
'Atsišaukite p n. 3435 VVallace St.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
l ietuvių Bendrovės apią Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiant žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl 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, paveikslais ir 
pienu. /
LIBERTY LAND A TNVESTMENT 

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

MOKYKLOS

NAMAI-žEMĖ
BRIDGEPORT

Našlė nori parduoti savo nuosa
vybę su nuostoliu; 2 augštais mūrinis 
storas ir 3—5 pagyvenamais; šitas 
namas yra arti mokyklos geroj vie

ptoj ant Bridgeporto; tvirtai pastaty
tas nedegamas. Bandos neša $84 į 4 
mėnesį. Ateik tuojjus. Kaina $9,000. ( Mokykla Kirpimo ir DesigningREIKALAUJA molderitj prie var-*-------------------------

stoto ir spaustuvų, atvira .šapa, ar-’
. Ii Chicagos. N.va jokiu darboJcliu- i ĮRoeDUCK

and Co.
nr’V ėiu, Ftera mokestis. Atsišaukti: Room

KOCILmVlFL 4nn 190 N. State St., nuo 8:30 iki
CHAS SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St., Chicago.

and Co

MERGINŲ 
ir 

MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus, įdomaus 
darbo musų,

Popierinių skrynučių dirbtuvėj
I.egpmlnų dirbtuvėj
Sieninės popieros dit-btuvėj.

10:30 vai.
WM. PRATT MFG. CO.

15 W. Lake St. Chicago.

I REIKALINGAS ketančius prie vy
riškų nauĮjų drabužių. Gera mokes
tis ir darbas ant isados. Atsišaukti.

I J. A. Linukus,
216 E. Main St., Collinsville, III.

Tegul tavo pinigai neša tau 6% 
palukų nuo paskolų ant gerų pa

imu pirmu mortgečium. Ateik tuojau 
i CHAS SUROMSKI CO..
' 3346 So. Halsted St., Chicago.

Vyrišku ir Moteriškų Aprėdaių 
Musų sistema tr ypat iškas mokini 

m»» padarys M žinovu i trumpą

VAIKŲ

pre-1 Prie darbo įvairiuose ipųsų
; kių ir surinkimo skyriuose. Pakuo
ti, vynioti ir sudėti pirkinius užsi
sakytus musų kostumierių, sverti pa
kinės krasos užsisakymus ir t.t.

Jokio prityrimo nereikia. Pasto
vios vietos. Gera pradedamoji alga. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA prityrusiu mergi
nti šviežio vilnų sklrMvmui. *

FFLSFNTH.M -SLEPI! Co.
757-59 W. Taylor St., Chicago.

ALFRED DECKER Si COHN
Draugystinūs Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

Gali
suvartoti
Viršutinių apikaklių dirbėjus
ANTRUOSIUS BE1STERIUS
DROBIŲ BEISTEĘIUS
RANKOVIŲ SIUVĖJUS

SAMDYMO SKYRIUS
Piet-vak. kampas Franklln 

Van Buren.
ir

ir puiki 
j ieško

Gera pradedamoji alga 
proga pakėlimui tiems, kurie 
pastovaus užsiėmimo. Valandos nuo 
8:00 iki 4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

BRIGHTON PARK 
EXTRA BARGENAS

3 augštų mūrinis narnos trįs me
tai kaip statytas, vėliausios mados, 
po (5 kambarius. Gazas, elektra, mau
dynė, prieangiai, viškos, Garadžius 
ir dadėtinis 30 pėdų lo’a-s. Visa už 
SI0,000. šitas namas yra vertas $12, 
000.00 lengvai. Ateik pažiūrėti. Ran- 
dos $100 i mėnesi.

CHAS SUROMSKI ZCO., 
3346 So. Halsted #St., ' Chicago.

Į FXTRA 2 pagyvenimais namas po 
!(» kambarius; rendos $36 į mėnesį, 
parsiduoda už 2,800, reikia įmokėti 
3 šimtus, kitus kaip renda; namas 
yra geriausioj vietoj, lietuvių apgy
vento) prie l.owe avė. ir 34 gat.

C. P. SUROMSKI CO.. ‘ 
3346 So. Halsted St., Chicago.

Maa turim* lidiUmsiiM ta* cariatu- 
sint kirpimo-designlng Ir anrvimo 
skyrius ,kur mei suteiksime nraktii- 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate ožkviečiamt nplankv*! ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kalbą.

Petrenos daromos pagnl Jwuj mis 
rą — hile stailės arba dydžio M M 
ie madų knygos.
MASTER DE8IGNJNG RCHOOI

J. F. Kasnicką. Perditinb
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampa) Lake St. ant 4 lubn
s ,

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
---------------------------------- ------ ' medinis namas, pn. 6644 TngLeside 

PAJTESKAU bučeriaus, kuris sn- <Ave. už $4,200.00 Turi būti parduo- 
prastų savo darbą ir mokėtu anglis- tas tuojaus, savininkas turi apleisti 
kai. Atsišaukite tuojaus, 1618 So. miestą. Pamatyk šitą bargeną. 
Union Avė.--------------------------------Tel. Rlackstone 1744.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas. De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lonffvl išmokėjimai, Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, PirmlnlnH




