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Talkininkai

Lietuva pradės vėliaus

liautusios vie

Nuteisė kalejiman

Vokiečiai nori kolonizuoti Latvi

14 žuvo ant laivo

m e

Dalinai laimėjo ilgą streiką

Armijos viršininkas atvyko
Mokyklos uždarytos

IMPERFECT IN ORIGINAl

Nepasitiki Rusijos monarchis. 
tais ir reikalauja iš talkininkų

Latvijos valdininkai labai ne
kantriai žiuri į vilkinimą su pa
sitraukimu vokiečių iš Mintau
jos, tik už 25 mylių nuo Rygos. 
Aš vakar buvau nuvykęs Miniau

kta jos plenip 
po piet.

Entered as second Class Matter March 7, 1914. at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

negaus
bus teisiami karinio teismo.

Bet vokiečių kareiviai Kur

DULUTH, Minu., rugsėjo 15. 
— Anglių dokų darbininkai 
šiandie, po šešių savaičių strei
ko, šiandtie sugrįžo į darbą. 
Jiems pakelta alga 11 nuoš.

PAŠALINO PORĄ TUKSTAN 
ČIŲ DARBININKŲ.

PARYŽIUS, rūgs. 15. — Pa
sak gautų žinių, gen. Badoglio, 
pagelbininkas vyriausio karved
žio Italijos armijos, kuriam su
teikta didele galč veikti pageri** 
irimui situacijos, iškilusios delei 
kapt. Gabriele D’Annunzio įėji
mo j Fiume su didelėmis spė
komis reguliarių kartuvių, at
vyko į Fiume kartu su gen. An- 
fossi. j

Chicago, III., Utaminkas, Rugsėjo-September, 16 d., 1919

Garsus rusų rašytojas mirė Fin 
landijoje.

Estonija ir Latvija jau pradas 
tarybas su bolševikais

Taipjau nuteistas tos lygos or 
ganizatorius neva už neloja 
liškumą.

Reikalauja pripažinti 
nepriklausomybe-

100 JAPONŲ ŽUVO 
LAIVO.

Skaičius maištininkų didėja. Per 
matomas puolimas Nitti 

valdžios.

ESTONAI PRIĖMĖ BOLŠEVI 
KŲ TAIKOS PASIŪLYMĄ.

Lietuviai nedalyvavo Pabal 
t i jos konferencijoj

STOCKHOLM, nigs. 15. — 
Atėjusi iš Reveiio žinia sako, 
kad Estonijos valdžia priėmė Ru 
sujos valdžios pasiūlymą pradė
ti taikos tarybas.

LINTOtN, Ind.— Mokyklos 
Čia uždarytos delei nesutikimų 
tarp mokyklų tarybos ir moky
tojų unijos. Taryba buvo pasi
samdžiusi neprikalusančių uni
jai mokytojų, bet kada tieji no
rėjo atidaryti mokyklas, jie ra
do pastatytus mokytojų pikie- 
tus ir tada naujieji mokytojai 
irgi atsisakė užimti savo vietas.

Siunčiama kariuomenė | streiko 
vietą.

AUDINYCIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA NORTH CARO 

LINOJ.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

ESTONIJA IR LATVIJA NEBE 
NORI KARIAUTI SU BOLŠEVI 

KALS.

Pradės su jais taikos tarybas, 
bet dar nežinia ar susitaikins, 
nes bolševikų vis dar prisibi- 
jonui. Priishijoma ir talki
ninkų.

NEW YORK, rūgs. 15. — Po
rai tūkstančių darbininkų, dir
busių prie budavojimo laivų ant 
Statėm salos, Brooklyno ir New 
Jersey yarduose, kurie atsisakė 
dirbti subatomis po piet ir to
dėl pereitą subatą po piet nedir
bo, kada jie atėjo panedėlyj į 
darbą, Jiems tapo pasakyta, kad 
jie tapo pašalinti iš darbo ir 
jifems vietos čia daugiau nebėra. 
Tas pats atsitiko ir daugely] ki
tų yardų. Darbininkai pradėjo 
tuos yardus piketuoti.

SAVANNAH, Ga., rūgs. 14. - 
St. Catherine pakraštyje pėtny- 
čios naktį paskendo plaukęs iš 
čia į Kubos uostą anglinis laivas 
Barnstable. Pranešama, kad 14 
žmonių iš įgulos prapuolė ir tur
būt yra prigėrę.

nuėjus porą ' grado.
vo rubežiuose

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1500

DU LAIKRAŠTININKAI UŽMU 
ŠTI NELAIMĖJE SU AUTO- 

. MOBILIU.

NONPARTISAN LEAGUE PRE 
ZIDENTAS NUTEISTAS 

TRIMS METAMS 
KALĖJIMAN.

Fiume viešpatauja sumišimas 
Minios drasko talkininkų 

vėliavas.

TOKIO, rugp. 21 (Korespon 
dencija)
Japonijos laivyno aliejinio lai
vo Shijiki Mary žuvo kartu su 
laivu viešnioje ties Kyushu sa-

Taipgi gailimą manyti, kad 
Pabaltijos susitaikymas su bol
ševikais labai neužganėdis įvai
rias talkininkų misijas Pabalti- 
jos šalyse, kurios kartu susą.

Galbut giedra šiandie ir ryto 
ic veržiasi į gilumą Lietuvos), ncddelė permaina temperatūroj

NUBAUDĖ 336 PELNAGAU 
DAS.

D’ANNUNZIO NUĖMĖ ANGLĮ 
JOS IR FRANCUOS VĖLIA

VAS.
MADRIDAS, rūgs. 14. — Lau

kiamu, kad neužilgo į Santan- 
der atvyks buvusia Austrijos ka
ralius Karolius su savo šeimyna. 
Jie apsigyvens karaliaus Alfon
so palociujc 'Magdalenoj, kur 

jau daroma yra prirengimai.

RALEIBH, N. C., rugsėjo 15.
Albemarlc miestelyje strei

kuoji aJudinyčių darbininkdi. 
Policijai ir mušeikoms vakar 
pasisekė sukelti riaušes, kuriose 
areštuota keletas žmonių. Da
bar miestelio moyoras^paprašė 
prisiųsti valstijos kareivius ir 
gubernatorius paliepė valstijos 
milcijai tuojau*' vykti į streiko 
apimtą vietą, nes esą bijomasi, 
kad bus padarytas paikėsini- 
mas paliuosuoti suimtuosius 
darbininkus.

PABALTIJOS ŠALIS NE BENO 
RI KARIAUTI SU BOLŠEVI- 

KIAS.

True Iranslnlion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 1G, 1919 
as reųiiircd by the act of Oct. G, 1917

PORTLAND, Ore., rūgs. 15.
Du laikraštininkai, kurie va

žinėjosi kartu su prezidentu 
Wilsonu, šiandie tapo^užriiušti 
ir trįs laikraštininkui sužeisti 
nelaimėje su jų automobiliu. 

Jie lydėjo prezidentą važinėjam 
ties Columbia vieškeliu. Viso 

buvo 17 automobilių. Tie kores- 
pindentai buvo atsilikę ir norė
jo užimti savo eilę linijoj, kuo
met pasipainiojo kitas piifbmobi- 
lius ir besisukant į šalį nuo to 
automobliliaus, korespondentų 

automobilius apvirto.

j kad išlavinus ir apginklavus Es- | 
tonijos ir 7 
riavimui su bolševikais. Gali bū
ti reikšmė ir tame, kad bolševi
kų bevieliais pasiulyma^ tapo 
pasiųstas tuo laiku, kada politi
niai ir kariniai Estonijos ir Lat
vijos vadovai tariasi tarp kitko 
ir apie bolševikų problemą.

Estonijos ir Latvijos delegi.- , 
tai nutarė nesteigti pastovaus Pa 
Baltijos susivienijimo, bet laiky
ti periodinius susirinkimus pre
mjerų ir užrubežinių nukalu mi- 
nisterių trijų šalių. Padaryta su- 
t Į tis apie bendrus pinigus, vie
nodą geležinkelių operavimą ir 
kad bus laisva piklyba (be mui
tų) tarp tų dviejų šalių taikos 
laiu. I

UELSINGFORS, rūgs. 14. — 
Garsus rusų rašytojas Leonid 
Andrejev, kaip rašo Hufvustąds- 
bhidt, urnai pasimirė pėtnyčios 
naktį Mustamaeki, Finlandijoj. 
Jis susirgo širdęs liga po bolše
vikų užpuolimui, kuriame buvo 
numesta arti jo namų bomba.

Leonid Andrejev buvo vienas 
iš garsiausių rašytojų vėlesniu 
laiku ir ypač pagarsėjo po pirmo 
sios revoliucijos laikais. Jo raš
tai ypač didelę įtekmę turėjo į 
jaunuomenę, kuri, nepavykus re 
voliucijai, įpuolė į kokj-tai nusi
minimą ir vien atsidavė rišimui 
•‘prakeikto [klausimo”: ‘‘Kam 
žmogus gyvena.” Jo pesimisti
niai raštai taip ir atsakė tam 
upui ir todėl jo raštai ir dramos 
turėjo tada, didelį pasisekimą.

Iš svarbiausių jo raštų yra dra 
mos ‘‘Žmogaus gyvenimas”, 
“Gaudeamus”; ‘‘Musų gyvenimo 
dienos”, “Gyvieji lavonai“ ir 
daug kitų. Lietuvių^ kalbon yra 
išversta “Žmogaus gyvenimas” 
(rodos, tebėra rankraštyj), “Pa
sakojimas apie septynis pakar
tuosius” ir keletas kitų smulkiu 
apysakų.

antomobĮliuje. Beveik vienati
niais žmonėmis gatvėse yra vo
kiečių oficieriai ir kareiviai, vai- 
kštantjs po ranka su savo mergi
nomis.Viešbučiai buvo pilni vo
kiečių oficieriai ir iš vieno dide
lio budinki), kuris buvo kaz h*- 

geležinės divizijos”, buvo

True Iranslnlion filed wilh the po.st- 
nuisler at Chicago, III. Sept. 16, 1919 
as reųuired by the act of Ocb-(i, 1917

AUSTRIJOS EX.KAtfĄLIUS 
APSIGYVENS ISPANIJOJ.

prt V* kareiviiįi nori llaikyties 
ten delei buvusio Latvijos pro 
miero Needra prižadėjimo jiems 
žemes. Needra, nors ir latvys, 
sudarė valdžią, atstovaujančią 
vokiečių kilmės Pabaltijos b kro
nus ir prižadėjo visiems vokie
čių oficieriams ir kareiviams 

duoti žemės, jei jie pasiliks ir 
išvis bolševikus.

Bet Needra pabėgo į Mintau
ja, kur jis ir dabarym, kada da
bartinis premjeras Uhnan suda
rė dabartinę valdžią, kuri yra 
prieš vokiška ir prieš baroniška 
ir kuri atsisnfco pripažinti Nee- 
dros žemės prižadus.

(Kadangi Estonija ir Latvija 
sutiko tarties su bolševikais, tai 
nėra abejonės, knd ir Lietuva 
gal neužilgo pradės taikos tary
bas, ypač dar todėl, kad be bol
ševikų, ant jos užpuola kitas 
josjos priešas — tai lenkai, ku-

PARYŽIUS, rūgs. 15. — P;t- 
sak vėlausių pranešimų Italijos 

taikos delegacijai, dabar yra 
Fiume 26,(MM) italų kareivių. An
glų ir franeuzų kareiviai aplei
do miestą, nuleisdami savo vė
liavas, reikalaujant D’Annun- 

zio.
Italų spėkos nuolatos didėja 

prisidėjimais dezertirų* iš regu- 
liarės Armijos. Taikos konfe
rencijos rateliuose prisibijoma, 
kad Nitti valdžia gali pulti delei 
premiero pasmerkimo D’Annun 
zio.

Užrubežinių reikalų m mis
teris Tittani ryto grįsta į Dali

os ir Amerikos pripažinta ir 
gvarantuota nepriklausomybe. 

Tas išaiškina kodėl ten yra spig- 
Jieš- liuotos vielos, ir kodėl Lietuvos,

Italų delegatai taikos kon
ferencijoj labai nori, kad d’An- 
nunzio spėkų užėmimas Fiume 
butų paskaitytas viduriniu Ita

lijos reikalu. iFrancija sutin- 
k hti tai padaryti, nes šiame da
lyke tik viena Italija įmaišyta.

GENEVA, rugsėjo 15. -— Ser
bijos presos biuras gavož’fnių 
iš Bielgrado, kad Gabriele 
idTAjmun |io, remiamas spėkų 
ardėte, kurie pagelbėjo jam už
imti Fiume, apskelbė Fiumę 
prisidėjimą prie Intalijos.

Fiume tapo įstumtas į annr- 
< ’ iją, kada brigada italų karei
vių, kurie pirmiau buvo eva
kavę miestą, sugrįžo į miestą 
be oficierių, pašalino 

vil tos valdžią ir areštavo italų 
gen. Pittalugą.

Anglų ir franeuzų kareiviai 
mieste užsibarikadavo savo kva 
tierose kadangi tikisi užpuoli
mo, nes minios mieste drasko 
talkininkų vėliavas.

Sęrbijos valdžia pasilieka prie 
miestyj Susak, kuris yra izo
liuotas.

AUSTIN, TexJ rūgs. 15. — 
Buvusia Corpua Gnriati mayoraa 
Roy Miller prisiusite telegramą 
armijos kvatieron, kad ten 25 
ar daugiau žmonių žuvo vėtro
je, kuri .siautė palei visą Mexi- 

vo valdžiomis, gelbėjo ir dirbo kos užtakos pakraštį.
šiąnakt į Corpua Christi iš- 

Latvijos -armi jas k F siųsta pašelpos traukinis. Veža
ma šėtros, lovos, antklodės, vais
tai ir daug maisto.

Port Aransas taipjau tapo su
ardytas nedėlioj s 
sulos.

Keletas kitų miestelių užtakos 
pakraštyje yra delei vėtros ap
semti vandens ir nuostoliai la
bai dideli.

v True Iruinhition filed with the posl-
af L "9m A VIA fl inasler at Chicago, III. Sept. 16, 1919
k * ■ ^111 IIIIUV as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917
L U UllIUIIUU BULGARAI GAUS SUTARTĮ

SEREDOJ.

RYGA, nigs. 15 (Rašo Chica
go Tribūne korespondentas Ar- 
thur Manu). — Estonijos val
džia priėmė bolševikų pasiūly
mą pradėti taikos tarybas. Pre
mjeras ir karės ministeris Stran- 
dm .n, kurie yra čia Pabaltijos 
konferencijoj, pasikalbėjime pa
sakė, kad Estonija nenori užpul
ti Rusijos ir tik davė pagelbą 
Rusijos ne bolševikų kareiviams 

“Mes norime žinoti so\ietų 
Rusijos taikos sąlygas. Todėl 
mes ne? tsisakome pradėti tary
bas su bolševikais, bet mes dar 
jų neturėjome”.

Delegatai susirinko Pcčioro- 
se, arti Pskovo.

Dar nebuvo laiko nuo paskel
bimo vakar bolševikų pasiūly
mo, subręsti Rygos viešajai nuo
monei, bet Latvijos valdininkai 
sako, kad pors gali būti tarybos 
su bolševikais, jie visgi žiuri į 
bolševikų pasiūlymą su didele • liepimo oficieriai 
nuožiūra. Ko jie bijosi, tai už-! negaus mokesties ir maisto ir 
plūdimo bolševikų propagan

distų ir agitatorių su daugybę 
pinigų, jei taika bus paskelbta, liandijoj gali gyventi iš tos šalies 
ir jei karė su sovietais apsisto- mažiausia iki žiemos ir net pa-

Maj. Mischof iš 6 vokiečių ar
mijos korpuso, kuris yra Mintau 
joj p įsakęs savo kareiviams, 
kad jis neapleis Kurliandijos ir 
kad Vokietijos pageidavimas ko
lonizuoti Pabaltijos apygardą 
bus apkalbamas su Rusija, po 
to kaip Estonija ir Latvija vėl 
pataps valstijomis imperialės 

Rusijos. Tuo pačiu laiku vokie
čių valdžia Mintaujoje siunčiat 
Vokietijon daugybę medžio ir 
niekurius ūkio produktus.
Konferencija persikėlė į Revelį;
Lietuvos dlegacija neatvyko su

gedus automobiliui.
Visas klausim <s bolševikų tai

kos pasiūlymo ir vokiečių oku
pacijos Kurliandijoj bus ir to
liau svarstoma Pabaltijos konfe
rencijoj, kuri iš čia persikėlė į 
Revelį, kur ji vėl atsin tijins, 
galbūt jau dalyvaujant ir Lie
tuvos delegatams, kurių atvyki
mas iš Kauno liko suvėlintas de
lei sugedimo <utomobiliaus.

La t vi jos užrubežinių reikalų 
mii n isterija gavo telegramą iš 
Berlino, kad Vokietijos kabine
tas vėl p {liepė greitą vokiečių e- 
vakavimą Kurliand., prigrasinda 
mas, kad atsisakantis klausyt pa 

ir kareiviai

True traiislatiou filed with the post- 
tnasler at Chicago, 111. Sept. 16, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

D’ANNUNZIO PASKELBĖ PRI
JUNGIMĄ FIUME PRIE 

ITALIJOS.

JACKSON, Mieli., nigs. 15.
- Teisėjas E. C. Dean šiandie 

nuteisė Nonpatrisan Le .gue pre
zidentą A. C. Townley ir buvu
sį tos lygos organizatorių Jo- 
siph Gilbert, kiekvieną trims 
mėnesiams Jackson pavieto ka- 
lėjiman, nepakeičiant b.usnies I 
pinigiška pabauda.

Townley ir Gilbert buvo tei
siami už konspiraciją skelbti ne- • 
lojališkumą, kas yra priešinga i 
valstijos įstatymams ir grand 
jury liepos 12 d. rado juos kal
tais.

Teisėjas atidėjo pradžią baus
mės pildymo 60 dienų, kad nu
teistieji, jei norėtų, galėtų paduo 
ti apeliaciją.

Išnešdamas savo nuosprendį, 
tesėjas yp smerkė lygą nes 
ji parodė, kad visa ta byla buvo 
niekas daugiau kaip farsas ir 
kad iškalno buvo padarytas suo
kalbis, kad nuteisus tuos du žino 
nes ir tuo susilpninus smulkių
jų farmerių organizaciją. Jack- 
on paviete, kur buvo teismas, 
yra net uždrausta organizuoti 
tos lygos kuopas. Jury susidėjo 
iš senų ūkininkų, kurie pasauli
niuose klausimuose ir “neloja- 
liškume” netur mažiausios nuo
vokos.

ir neprigulmiilgomis šalimis.
Kolčakas kalba apie autonomi
jas, bet Lietuva, Estonija ir Lat
vija labai mažai tiki Rusijos pri. 
žadatns. Jos mano, kad vienati- 

___________ __________ niu jų apsigynimu kaip nuo Kol
itai i ų pripažinti jų nepriklau-1 čako, taip i rnuo Lenino, yra An 
somybę. Estonija apsivėrusi glij 
vielomis.

LONDONAS, rugsėjo 15. — 
Stephens maisto komitetas iki- 
šioi nubaudė 336 maisto pelna- 
gaudas, kurie užsimokėjo $20,- 
000 pabaudos, o keturi buvo 
priversti atsėdėti savo bausmę 
kalėjime.

tų, tai k VI turbūt reikės Latvi
jai laikyti stiprią parlibėžio sar
gybą.

Nebolševikai rusai čia taipgi 
yra labai suisruplnę delei g |li- 
mybės taikos tarp Pabaltijos 
šalių ir bolševikų, kas labai su
mažintų spaudimą :<nt bolševi- 
kųanrinijų ir leistų pasiųsti dau
giau kareivių prieš nebolševi- 
kų rusų armijas.

Smūgis talkininkams.

) Leonid Andre 
i jev mirėŽUVO ĮII R PARYŽIUS, rugsėjo 15. — P< wj v gjo ryĮO vyriausios tarybos po 

----- jju. sedžio išrolč, kad taikos sutar 
Keletas mesteliu užlietą vande- tis su Bulgarijii turbufl bu^ įte;

niu. Siunčiama p ag ei b a

REVELIS, rūgs 
kant Pabaltijos šalyse išaiškini- Estonijos, Latvijos ir Finlandi 
mo kodėl kampanija prieš bol-‘ .H>sk ieiv. vwton ėjas ant Petro 
ševikus nesitęsia, nuėjus porą grado, apsikasa ant žiemos sa 
mylių už Narvos randi spigliuo- 
tų vielų tvorą. Tai yra augšta 
tvora, labai spigliuota ir bud
riai dabojama Estonijos k rei
vių. Tai yra pertvara tarp Ėstom 
jos ir mažo ploto išliuosuolos 
žemės, kuri yra dabar šiaurva
karinės Rusijos respublika.

Tos respublikos armija ka
riauja prieš bolševikus. Kadangi 
(‘stonai taipjau kariauja prieš 
bolševikus, tai sunku suprasti 
kodėl tarp jų turi būti spigliuo. Tr™ "•aąsląlĮ-n filed with Ihe post-

. . v , , -. ninster t»t Chicaąo, III. Sept. 1(>. 1919ta viela, ipač kad rusų pusėje JIS iequired by the art of Oct. 6, 1917 
yra šimtai pabėgėlių, gyvenau-1 
čių tavoriniuose vagonuose ir 
atvirame lauke, kurie norėtų į-| 
riti Estonijon, kur jie galėtų gan 
ti maisto ir pastogę. Bet jie ne-t 
gali pereiti per spigliuotą vielą.

Estonų armija yra gerai išrė
dyta anglų 'uniformose ir gerai 
maitinama Amerikos maistu, 

bet ji pasitraukė prie savo ša
lies rubežių ir nebemano toliau 
eiti prieš bolševikus. Vienoj pu
sėj tvoros alkani pabėgėliai, o 
kitoj pusėj apatiški estonai. Ko
dėl? Čia ir iškįla vis^s Pabalti
jos klausimas^

Estonai atvirai sako, kad jie 
neis priekyn kol Anglija ir Ame
rika ne pripažįs ir ne gv-kan
tuos Estonijos nepriklausomy
bės. Estonija tikisi, kad kaip tik 
KoIČako armijos sutriuškįs bol
ševikus, jos užpuls ant Pabal
tijo* ir sutriuškins jų svajones 
apie laisvą savo šalį ir prijungs 
prie Ruisjos.

Taip yra netik su Estonija, 
bet taipjau su Latvija, Lietuva 
ir net Finlandija, nors pastaroji 
yri pilna respublika. Kolčakas 
ir Rusijos nacionalistai yra misis 
prendę, kad Rusija neturi tapti 
išdalinta. Litvijos sostinė Ryga 
buvo didžiausiu eksporto centru 
Rusijoj, o Estonijos sostinė Revc 

lis buvo ketvirtuoju. Rusijos 
nacionalistai atsisako leisti Pa
baltijo* šalims patapti Valstybė
mis ir atskirti Rusiją nuo priė
jimo prie šių svarbių neužšala- 
mų uostų.

Baltijos šaljs gi sako, kad jos 
turi būti pripažintos atskiromis
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1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Cbicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uftsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams .................................
Pusei mėty ...........................
Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiam ...............
Viena mėnesiui ....................

Chicagoje — per noiiotojna:
Viena kopija ..........................N 02
Savaitei ....................................... 12
Mėnesiui ..................................... &0

Suvienytose Valatfjoae, na ChieagoJ, 
P»Rn:

Metams ................................... $5.00
Pusei mėty .............................. 3.00
Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ..............

Pingius reikia siųst Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45
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S. V. politika 
sulig Rusijos.

davus progos susitvarkyti 
pačiai Rusijai.

Kas-gi dėl p. Bullitt’o nuo 
monės apie bolševikų politi
ką, tai ji patvirtina tą, kas 
apie ją yra žinoma jau se
nai. Bolševikai, pamatę, 
kad jie savo pienų neįsten
gia įvykinti,jau senai ėmė iš 
sižadėti, vienas punktas po 
kito, savo pozicijos ir eiti 
ant visokių kompromisų su 
savo šalies ir su svetimų ša 
lių buržuazijomis. Jie pas
tatė senuosius pramonijos 
bosus tvarkyti dirbtuves, 
mokėdami jiems dideles al
gas; jie įvedė dirbtuvėse 
vieną po kito įvairius kapi 
talistiško išnaudojimo me
todus; jie padarė savo ar

ijos viršininkais senuo
sius caro generolus ir ofi- 
ęierius; jie sutiko duoti vi
sokių biznio koncesijų sve
timų šalių kapitalistams; jie 
apsiėmė užmokėt užsienių 
bankieriams Rusijos skolas, 
padarytas caro laikuose, ir 
tt. Nenuostabu tad, kad p. 
Bullitt giria Lenino partiją 
ir skaito ją “nuosaikia” 
(konservatyviška).

į1 |l -4

Nuo to laiko, kada Ame
rikos taikos delegacijos na
rys matė Rusiją, bolševikai

Truc Iransialion filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 16, 1919 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Suv. Valstijų taikos dele
gacijos patarėjas, \Villiam 
C. Bullitt, paskelbė įdomių 
dalykų apie šios šalies val
džios politiką sulig Rusijos.

Jisai sako, kad pereitą 
žiemą jisai tyrinėjęs santyJnužengė dar toliaus šituo
kius Rusijoje ir atradęs,kad 
talkininkams butų išmintin- 
giaus padaryti taiką su so
vietų valdžia, negu kariauti 
su ja. Ta valdžia jo atsilan
kymo laiku buvusi jau žy
miai sustiprėjusi; spėka nu
versti ją butų buvę sunku. 
Blokada, kurią talkininkai 
uždėjo ant Rusijos, neatsieJ jus> 
Jda savo tikslo^, nes ji/ žudo 
ne bolševikų valdžią, o Ru
sijos gyventojus. Jeigu blo
kada butų nuimta, ir. talki
ninkai pristatytų maisto 
Rusijos miestams, tai jie į- 
gytų dauginus įtkmės į Ru
sijos žmones, negu ginklais. 
Nuėmimas blokados, be to, 
duotų progos patiems žmo
nėms stot į atvirą kovą su 
bolševikais, ko jie negali da
ryti dabar, kuomet Rusija 
yra apsiausta priešų.

P-es Bullitt todėl patarė 
prezidentui Wilsonui, kad 
talkininkai priimtų bolševi
kų sąlygas ir darytų su jais 
taiką. Bolševikai, girdi, su
tiko eiti'and didelių kom
promisų su talkininkais: jie 
sutiko išsižadėti savo pieno 
nacionalizuoti žemę ir išda
linti ją ūkininkams; jie suti
ko steigti taupomuosius' 
bankus, mokančius po 3% 
depozitoriams (kaip Ameri
koje) ; jie sutiko užmokėt 
visas skolas, padarytas už
sienių kapitalui ir duoti į- 
vairių koncesijų, kad gavus 
kredito užsieniuose. Suv. 
Valstijų taikos delegatas.

“nuosaikumo” keliu. Keista 
tiktai, kad bolševikai, tolyn 
vis labiaus pataikaudami 
kapitalizmui ir militariz- 
mui,nedaro jokių koncesijų 
(nusileidimų) demokratijai 
— 'darbo žmonėms. Jeigu 
jie, ažuot klupščioję\ prieš 
savuosius ir užsienių buržu- 

sušauktų Steigiamąjį 
Susirinkimą • ir pavestų • ša
lies valdymą tokiai valdžiai, 
kokią jisai pąstatys, tai Ru
sijos santykiai su užsieniais 
greitai persikeistų.

šiaurėje, ir Denikino ir Kol- pasako, kad rotužės darbinin- 
čako valdžios, nėra prielan- kai streikuoja. Gatvės yra už
klos mažųjų tautų pastan- ir kitokio’ rų’
goms atsimesti nuo Rusijos; 
jos nori atstatydinti Rusiją 
senosiose ribose. Todėl čia 
yra proga bolševikams su
kelti mažasias tautas prieš 
tas valdžias, pripažindami 
joms nepriklausomybę. Bol
ševikai, tiesa, pradžioje ne
paisė tų tautų teisių ir mė
gino ginkluota spėka padė
ti savo vienminčiams jose 
padaryti “socialį pervers
mą” . Bet tie mėginimai ne
pavyko, ir bolševikai šian
die nieko nepralaimėtų, jei
gu atsisakytų nuo kėsinimo
si ant jų teritorijų. Pripa
žindami nepriklausomybę 
toms tautoms, jie net laimė
tų jų simpatiją ir paramą 
kovoje prieš Rusijos nacio
nalistus.

Tą pavojų, kad Rusijos 
nacionalistai, pergalėję bol
ševikus, gali pavergti maža
sias tautas panašiai, kaip 
jos buvo pavergtos praeity
je, matoma, gerai nujaučia 
ir Lietuva su Latvija bei E- 
stonija. Savo konferenci
joje jos svarsto ne vien tik
tai apie tai, kaip lengviau 
apsigynus nuo užpuolikų 
šioje valndoje, o ir kaip į- 
steigus pastovų susivieniji
mą ateičiai.

Taigi, kad kokios, mažo
sios tautos, gyvenančios 
Baltjurio pakraštyje, gali 
sudaryti federaciją, kurios 
dalim butų Lietuva.

ši e b šlamštų.
Deki streiko Kensinglone ne

buvo kam šluoti gatvių ir už
degti liktumų.

“Reformatorių knygynas’*.
Bradfordo Darbo Partija va 

ro puikią propagandų “Refor
ma tonų knygyno” pagelta. 
Knygyno kostunieriais esti įvai
rių politinių partijų žmonės. 
Padare oficialį “vizitą“ nacio- 
nalės apsaugos direktorius, po
licija taipgi apsilankė kratos tik 
slais, o nuli tarė valdžia mot kė
sinosi uždaryti knygyną. Bet 
nežiūrint' tos opozicijos, kny
gyno reikalai eina kuopuikiau- 
saa ir jis dabar pienuoja atideng 
ti skyrius kituose miestuose.

AIRIJA.

Dublinas. — (Darbo Partijos 
ir Unijų kongreso reikalavi
mai). Airijos Darbo Partijos 
•ir Unijų kongresas, kuris įvyko 
antroj rugpiučio savaitėj, Dro- 
ghedoj, vienbalsiai pasmerkė 
Anglijos valdžios politiką, kuri 
atsisako išduodi pasportą Jonies 
I.arkinui, generaliniu Airijos 
transportacijos darbininkų sek
retoriui, kuris Jiko ištremtas A- 
jnorikon.

Be to, kongresas priėmė re 
žolinei ją, 131 balsu prieš 5(1, 
kad tiedvi organizacijos politi
niuose ir industriniuose klausi
muose veiktų išvein. O*Leha- 
ne, kuris patiekė tą rezoliuciją, 
paaiškino, kad Airijos darbiniu 
kains reikalinga sutraukti savo 
spėkas krūvon. Tik veikdami 
sutartinai jie galės apginti sa
vo reikalus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True Iranshition filcd wilh the post- 
ninster at Chicago, III. Sept. 16, 1919 
as reųuired by the uct of Oct. 6,1917

ANGLIJA.

Londonos. — (Pačios remia 
policijos streiką). Nesenai įvy- 

?’ikusiose Birminghamo denions- is l. .. • . . ••• .. .Iracijosc delei policijos streiko, 
streikierių pačios maršavo gat
vėmis, nešadmos iškabas su 
sekamais parašais: “Policijos 
bilius privalo būti ištrauktas iš 
parlamerilo”, “Mes, streikierių 
pačios, remiame savo vyrus”, 
“Policija nori įsigyti laisvės”, 
“Darbininkų unijos privalo 
remti unijas”.

Tūkstančiai organizuotų dar
bininkų dalyvavo policislų mi
tinge ir pranešė, kad Birming
hamo Tarybininkų Taryba pa
siūlys darbininkams streikuoti, 
kol ]X>Iicijos 
trauktas 
prašalintieji 

nai jos, žinoma, apsvarstys priimti atgal.
Londonas. — (Slapta pro pa

Kad Anglijos špiegy-

Lietuvos 
padėjimas.
True translalion i'ilcd with the post- 
master at Chicago, Iii. Sept. 16, 1919 
as rcųuiicd by the act of Oct. 6,1917

Rusijos bolševikai pasiū
lė taiką Estonijai, Lietuvai 
ir Latvijai. Šių trijų šalių 
atstovai laiko bendrą-kon
ferenciją tikslu suderinti 
savo karinį veikimą ir paš
to, geležinkelių, muitų ir už 
sienių politikos dalykus; te-

ir tą bolševikų pasiūlymą.
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susitaikyt su tomis

bilius nebus iš- 
iš parlamento ir kol 

pol teista i nebus

Sovietų respublika” nori san<la).
J trimis s^8 neatnešė pagei-

Baltjurio šalimis dėl labai J,ailja,nU rezultatų, parodo tas
suprantamų priežasčių. B oi-

VOKIETIJA.

New Yorkas. — (Socialistai 
galutinai suskilo). Abraham 
Cahan, žydų dienraščio redak- 
fortius, prisiuntė savo laikraš
čiui žinių iš Berlino/ Jis mano, 
kad Vokietijos socialistai galu
tinai suskilo. Tarp “kairiųjų“ 
ir “dešiniųjų“ socialistų nebėra 
jokių ryšių, štai Cahano pa
ties žodžiui: ,

“Bėgiu keturių dienų, kurias 
aš čia praleidau, man teko kal- 
bėlies su abiejų socialinių pav
ijos sparnų atstovais. Suskili
mas tarp jų yra pilnas ir nėra 
vilties, kad jie kada nors susi-

“Socialistų judėjimas yra be
veik lygiai pasidalinęs tarp 
dviejų partijų. Bet Berline, 
Leipzige ir kituose miestuose 
nepriklausomieji sočiai - demo
kratai yra stipresni.

socialis-
Jų svar-
Freiheit,

tai turi 40 dienraščių, 
blausias organas, Die 
kuris eina Berlinc, turi 200,000 
skaitytojų. Tai yra didžiausias 
socialistų laikraštis Vokietijoj.

Skaitytoju Balsai

Utarninkas, Rugsėjo 16, ’19
39__ .VE

tų”, kurie einą išvien su policija mėlės akių net užmušus kirmė- 
ir Šnipais.' • |lę duodasi dar pastebėti bertai-

Bet kasgi pasirodė? šnipas I nį valandos ir ilgiau. Lygtai kaip 
McDonough dabar ėmė ir pasi- mažų paukštelių, barškančios 
skelbė, kad jis visą laiką sėdėjęs kirmėels akįs veikia ir ant vove- 
“draugų komunistų” konvenci- rių.
joj smaliniame institute, dagi Bet jaigu maži paukšteliai pa
kvipo (pilnateisis jų delegatas. I t^ic|uo<ja barškančiosios kinnė- 
Vadinas, kartu su šnipais veikė jtcknlei) ir j()s 1)ijosi lai yra 
ne socialistai, o patįs “komunis- v51 žvėriŲi kurių ne nlažlau bi. 
tai Balto, Stoklitskio ir Stil- jogį barškančioji kirmėlė. Ji 
šono sekėjai. Kokiuo tikslu | baisiai bijosi kiaulių ir šikšnos- 
draugas McDoiiough (tas ku- Lparnių, taipgi stirnų ir elnių, 

daise buvęs didelis revoliucio-1 Kiaulės laikytos aplinkinėse kur 
nierius aidoblistų organizaci- yl.a ,|Mug barškančiųjų kirmėlių, 
joj) nuėjo pas draugus komu- greitai jas iš ten išvaiko. Kiau- 
nistus” ir pradėjo jiems priimti snmrkiai medžioja ant tų 
labai “revoliucijingų” platfor- kirmClių. CJa reikia pridurti, 
mų, atmetančių visokias refor- kad nu(Kjai kiaulėms visai 
inas ir reikidaujančių “tik _ pro-1 nekenkia, nes jie per laukuš ne.

gali gyvuliui į kraują prisigrieb
ti; taukams gi nuodai nieko nc-

. _ Į

38

uų lengvapėdžių neįtikinsi, ir 
delei jų nėra reikalo eikvoti lai
ką. Misa, ko aš noriu, tai pa
rodyti, kad šiandieniniai “kai- 
riasparniai” (jie dabar vadinami 
visiaip: ir “kaariusparniais”, ir 
“komunistis”, ir “kairiaisiais 
sociadistais” ir kitokiais) yra 
tikri bakunizmo pamėgdžioto
jai, taigi anarkistai. Imkime 
porą pavyzdėlių.

Baktmiimii apsigyvenus Lon
done jo pastangoms buvo į- 
steigta draugija, pavardinta Alli- 
ance lutctnnationale de la De- 
inocratic Socialiste. Vyriausias 
tos draugijos tikslas buvo: nu
verstu visas tuomet buvusias 
valdžias, o jų vieton įsteigti “so- 
cialę tvarką”. 1868 metais Ba- 
kuninas bandė ją įstumti į pir
mą j į^ln'lcrnacionalą kaipo savy- 
slovę organizaciją. General? 
Taryba (Internacionalas) te- 
čiaus atmetė Bakunino organi
zacijos reikalavimą. Vėliau da
lykai susidėjo taip, kad 1872 
metais, Haagos konvencijoj 
pats Bakuninas tapo išmestas iš 
pirmojo Internacionalo. Kivir
čai padidėjo. Ispanų, belgų ir 
valinamoji Juros (Šveicarijoj) 
sek rija Uiukšmingai apleido 
Internacionalą ir prisidėjo prie 
Bakunino Alianso. Negana to, 
“tikrųjų revoliurionierių” (ba- 
kunistų) intrigos privedė prie 
to, kad Marksas ir jo druagai 
nutarė perkelti Internacionalo 
sėdybą iš Londono į New Yor- 
ką — kad tuo budu išgelbėjus jį 
nuo smarkaujančių bakunislų 
(Žšur. Istorija Socializmo Suv. 
Valstijose). Mat, tuomet bu
kinusiai buvo taippat įsigalėję, 
kaip dabar musų lietuviškieji 
“kairiasparniai”. Bet praslinko 
eilė melų — ir kur dabar “re- 
voliucioniškųjų” bakunistų A- 
liansas? Jo nėra nė pėdsako. 
Laikui bėgant darbininkai mat 
įsitikrino, pamatė ,kad smar
kaujantis anų laikų “revoliucio
nieriai” buvo tik reakcijos pro
duktas. Taigi jie turėjo pasi
traukti iš kelio susipratusieins 
viso pasaulio dadbininkam's.

Dabar ataųadusiojiZnauja a- 
nų “revoliucionierių” rųšis — 
“kairiasparniai” — lygiai kaip 
bakunistai, skeriačiojasi prieš 
socalislus: vadina juos saciol- 
patriotaLs, išdavikais, buržuazi
jos bernais, nors tikrenybėje 
lai jie patįs bernauja tai buržu- 
zijai. Vadovaujamą “kairias- 
parnių” judėjime rolę lošia Le
nino Maskva. Leninas, kaipir 
Bakuninas, sutvėrė savo “inter
nacionalą“, kuriam'e gali daly- 
vaul 'hik jo išrinkti “neklaidin
gieji“ darbininkų “draugai“, — 
įvairių šalių socialistų partijų 
atskalos: “komuriistai“ 
riasparniai“, spartakai ir 
Visi kili — kelios dešini lįs mi- 
lionų darbininkų — jiems no 
good. Jie ir “imperialistų ber
nai” ir dar kiloki, kuriems Le
nino “internacionalas” (kaip 
kad Bakunino Aliansas) skal
bia mirtiną kovą. Reiškia, pir
moj vietoj jie stalo savo frak
ciją, o ne visą darbinfinkų ju
dėjimą. Tuo keliu eidami jie 
mano atsiekti savo tikslo...

Nereikia daug galvoti, kad 
supratus, jogei šituo keliu eida
mi jie atsieks tik vieno: dar di
desnės demoralizacijos ir vėliau 
— visiško jų ]>ačių susmilksimo.

— Laisvės Mylėtojas.
»i n ■■ ■ ............ i

Dabar — tegul valgo 
patjs.

\ “kai 
tt

letariato diktatūros“ — kitas 
klausimiMi mane interesuoja ve 
kas: Kur tas “draugas” McDon-1 kenkia, 
ough g4vo mandatą? Berods, 
netikėtina, kad “draugai komu* 
nistai” butų priėmę policijos 
departamento išduotą mandatą. 
Mano mdnymu, “draugas” Mc
Donough jį (mandatą) turėjo 
gauti iš kurios nors “kairiaspar-

Bet — iš kurios?
Į tą klausimą turi atsakyt paf 

tįs “draugai komunistai”. Dabar 
—tegul valgo jie patįs tai, ką 
pirma siūlė socialistams.

D|r daugiau. Dabar jie turi 
atsakyti ir į kitą klausmą: ar 
daug tokių “draugų,” McDon- 
ough’ų randasi “draugų komu
nistų” partijoj? Nes jeigu tikėt 
“draugo” J. Baltrušaičio po
stringavimams, kad revoliuciją 
daro reakcionieriai su šnipais, 
tai “Komunistų” partijoj tos 
rūšies “revoliucijonierių” turė
tų būti labai daug... O jeigu 
taip — ar “draugai komunistai” 
negalėtu pasakyti: kada' tie Ire- 
akcijonieriai su šnipais įvykins 
“komunistišką proletariato dik
tatūrą? Įdomu, labai įdomu bu
tų tad sužinoti...

Gana! Dabar mums aišku, ko
kiui gaivalų randasi naujųjų 
“svieto taisytojų” eilėse. Reikia 
todėl pasidžiaugti, kad jiems ne-

šios šalies darbininkų organiza-

sivJliusi nuo tos rūšies “revoliu
cionierių” Socialistų Partija da
bar galės šviesti ir organizuoti 
plačiasias Amerikos darbininkų 
minias — netrukdoma tokių 
“draugų”, kaip McDonough, 
Batt, StokliLski, Stilson ir Ko.

Genių Dėdė

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

BARŠKANČIOJI ANGIS.

RADO APALPUSIĄ

Nedėlios naktį poKcja rado 
apalpusią senyvą motelį ant ker
tės 23 ir Dearborn gatvių. Kol 
kas moteris dar atsisakanti pasa
kyti savo vardą ir pavardę. Nu
gabenta Peoples ligoninėj.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus,“kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus trpopieras.

Namų Ofisu:
1222 S. Halitet 81.

Ant trečių lubų
Tei. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. learbvn lt. 

1111-13 Buity BMk.
Tsl. Central 4411

Norint Pigiai pirkti ar Greitai 
parduoti: namus, lotus ir farmas. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

daryti raštus kreipkitės prie 
A. PETRATIS & CO.

REAL ESTATE
3249 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
I

Notary Public. Vijoki Insurance
Nariai Cook County Real 

Estate Boardo

V^RIIA VAIKINU Ir MERGINU InHIhK1 NORI APSIVESTI, bet 
H M B S 0^1 neturėdami progos eusl-

V pužintl ir užn.egžti mei- 
lUkus ryftiun, neftftll apsi

tekti. PajleSko.llmų žurnalas viniems 
nuteikia tukli) pr«»fl4. Reikalaukite t>«- 
ftiurėjlmųį; ten rasite plačiauelaa infoe- 
snacljan. Žurnalas metumsll,kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL
209-210 Temple Court Bldfi. Chicago. Ui.

UžaigavimKt g«l ataL 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Eipeller 
greit nutildo skanamg 
nuo sūniiiAlmn, nusi- 
gremdtnin ir iAsistiklmu.

Žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu i

Galinta gaut visose 
aptlekose už 35c ir 65e 
arba iAsialuzdint nuo

F. AD. RICHTER & CO,

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. WaHhington St. 
Marahall Field Annex 

18tli fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Barškančioji angis yra viena 
nuodingiausių kirmėlių ir vie
na vodingiausių žmonėms sut
vėrimų. Tik pats jų barškėji
mas pėrsergiantis žmones, jų vo 
dingumą ir pavojingumą maži
na. Pati kirmėlė, taip kaip ir 
Lietuvos giriose gyvenančios 
nuodingos angįs, traukiasi žino 
nėms liš kelio, jų neužpuola; už
puola vien nuo jų besigindama, 
šoka ant žmogaus tik pati jo už
pulta. Šiaip žvėrys, ypač ar
kliai, labai bijosi barškančiųjų 
angių ; jaučia jas nuo labai toli: 
arkliai sustoja ir nė pentinais, 
nei rimbu negalima juos priver
sti keliu labiau prie kirmėlės pri
siartinti. Žmonės tiki, kad bar
škančioji angis lygiai žmones, 
kaip ir žvėris ir paukščius mo
kanti taip užhypnotizuoti, kad 
jie nebegali prasišalinti ir tampą 
kirmėlės aukomis. Jeigu barš
kančios kirmėlė akįs ant žmonių 
neturi taip didelės hypnotizuoja- 
mos įtekmės, tai ypač mažus 
paukštelius jų akįs taip apvaldo, 
kad jie nuo kirmėlės negalį at
sitraukti. Žmones sako, kad 
tik baisiausiai suerzintos akįs 
turinčios į žmones liypnotizuo- 
janią įtekmę, bet taip įerzintos 
kirmėles niekam nepasisekė ma
tyt, Gal ji taip niekados nei 
neįpyksta, todėl nė savo akių 
galybės parodyti negali. Kaip 
rodosi, baisios kirmėlės akįs nei 
neturi ant žmonių tokios įtek
mės, kaip ant mažų paukštelių. 
Įtekmė hypnotizuoj amų jų kif-

[Ui Išreikšta* šiame skyriuje 
( nuomnnea Redakcija neatsako.] Lietuvis Daktaras

DR S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th SL
Vai. 1-—4 tr.xin. Ned, pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th SL 

Phone Prospect 8585

' faktas, jog revoliucioniškas
pampletas Nottinghamo darbi-

i ne
apsakomai sparčiai. Ant pamp

V *1 e j • • peili 1IS1V LCia e J l 11 Iltį liti 111U llcsevikai tuo, viena, nori pa- ninkų (1istl.iktllose pIaUnas5
liuosuot nuo priešų spaudi- BAKUNISMO PAMfiGDžIO- 

\TOJAI.
mo savo vakarinį frontų, |e(o viršelių yra uždėtas tokis 
kad galėjus lengviaus atsi- parašas: “The New Press, Prin- 
spirti prieš atakas pietūose | cess streot, Edinburgh”. De- 
ir rytuose. Nežiūrint per- (tei to dalyko susirūpino net paiy 

lamentas. \
'l'yrinejimai slaptosios poli

cijos Į). įrodė, kad paduot asai ad
resas yra klaidingas, ir kad pam 
plėtė sakoma, jogei parlamen
tas esąs nereikalingas ir žmo
nės privalą ruošties prie revo-

galių ant Kolčako armijų,
pagalios, išreiškė nuomonę, [kariškas bolševikų padėji- 
kad jokia kitokia valdžia ne Iaas yra keblus. ^Jtios labai 
gali valdyt Rusiją, kaip tik- Raudžiai sumusė Demki- 
tai socialistiška. ir kad vien- ,la3> atimdamas nuo jų tUl-tai socialistiška, ir kad vieš
pataujančioji (Lenino) frak 
cija komunistų partijoje e- 
santi šiandie, visai netekusi 
savo pigesniojo radikaliz
mo.

Prezidentas Wilsonas te- 
čiaus nepaisęs p. Bullitt’o 
patarimų ir net sulaikęs jo 
raportų.

Šiandie, kuomet visi ma
to, kad talkininkų politika 
aulior Kuojos, yra visiškai

tingiausą anglimis Doneco 
sritį; ir jiems suteikė didelį 
smūgį nacionalė ukrainiečių 
armija, išmušdama juos....
prieš-pąt javų valymo laiką’gui 
iš turtingos duona Ukrai
nos.

Antra, išrokavimas, ver
čiantis bolševikus jieškoti 
taikoj su trimis Baltjurio ša 
limis, yra tas, kad taikyda-jmj galima spręsti apie ncapsa- 
miesi su jomis, jie gali poli- komą streikų išsiplėtojimą An
tiškai suskaldyti savo prie-'glijoj, bet ir iš miestų gatvių 

nėpasisekus, vargiai dar,šų jiegas. ' šiaur-vakarinė išžiuros.
kas gali anejoti, kad Wilso- Judeničo valdžia, lygiai Taip, Kensingtono ir Pad-jlo atkišto į “kairiasparnius” 
nas padarė stambią klaidą, kaip ir Čaikovskio valdžia dintono Salvės kuoaiškiausia piršto visai jų nė nemalo. To-

Kaip ir paprastai, sakoma, 
kad lai daroma bolševikų pini
gais. (ii tuo tarpu slaptai iš
leistas pampletas vis labiau ir 
labiau platinasi darbininkų tar-

Londonas. — (Pilnos gatves 
sąšlavų). Netik iš oficialių pra 
nešimų ir paduodamų skaitme-

Kada koks socialistas pasako, 
jogei musųf “kaliriasparniiri” yra 
tyriausio vandens anarkistai, 
lai pastarieji kelia dideliausį 
skandalą. Kaip, girdi, jie esą 
tikrų tikriausi revoliucionieriai 
ir darbininkų draugai, o tas ir 
tas socialburžujus, socialpatrio- 
tas.drįsiąs gretinti juos su a- 
narkistais. Reikalinga tečiaus 
pastebėti, kad paties anarkiistų 
vardo tie demagogai visai nesi
krato. Dagi, delei.to jie nie
kuomet rimtai neprotestavo. 
Visa, kuo jie “piktinasi”, tai 
kad šituo pavardiji m u socialis
tai rodą j juos pirštu -- idant 
valdžia pamatytų! Tąi, supran
tama, yra labai pigus argu- 
rttentas. Vjs dėlto, daugelį žino-, 
nių jisai suklaidina. Randasi | 
mat tokių lengvapėdžių, kur pa sai vaikinėta, šarkiunas. 
mislija, ka<J valdžia ištikto c- met jisai, “išguldinėdamas” savo 
šauti tokia neregė ir be socialis-

Nesenai Chicagos lietuvių 
“kairiasparniai” (dabar “komu
nistai No. 2”) kėlė dideliausį ter
mą. Esą, Socialistų Partijos kon
vencijoj, mašinistų svetanėj, bu
vęs priimtas kaipo delegatas ir 
dagi mandatų komisijos narys 
valdžios šnipas McDonough! 
šitą paskaitę po keletą ka(rtų at
kartojo tokie komunistiški barš
kalai, kaip šarkiunas ii- Demcn- 
tis. Paskutinį kartą tą pasakai
tę girdėjau L. M. P. S. III rajono 
surengtose prakalbose Mildos 
svetainėj. Ją pakartojo minėta.

> Tun

“princų us” atkartotinai postrin
gavo, kad žmonės turį apsisau
goti “tų veidmainingų socialia-

Telephone Bonlevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
1—-• vakaro

110* 8 Morgą* St, Chleago, IU

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilinus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
/ Prie šiy kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS
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Lietiviii Rateliuose.

BRIDGEPORT

Susirinkimas.
Rugsėjo 10 dienų Bridgepor- 

to “Ketvirtoji partija” laikė sa
vo susirinkimų. Pirmininkavo 
buvęs tos partijos desorganiza- 
torius, p. dabartčlios Zavė. 
“Tvarkų’ ’ vedė — lietuviškai 
“komunistiškai”. “Priėmus” 
praeito susirinkimo tarimus se
kė labai “svarbus” įnešimai. Vie
nas “komunistas” įneša, kad 
kuopa •‘panaikintų” komisijų, 
“platinusių” Musų 'riešų ir Deg
tukų. Ddei to ima balso p. saky
tam Kairis. Jis apreiškia: “Sa
kytam, aš paprašiau vieno na
rio, sakytam, kad jis man padė
tų, sakytam, Žarijų išnešioti. O 
jis, sakytam, man atkirta: netu
riu laiko. Sakytam jis einąs pas 
merginų”... Po trumpų, bet la
bai karštų diskusijų” didele dau
guma balsų nutarta komisija 
“panaikinti”. Vadinas, dabar tų

kad ji nepasirūpino išrinkti 
“diktatūros komisijų”...

Gana apie tai. šiandie (kitas 
“svarbus įnešimas.” Stilsonie- 
nė nori, kad “ketvirtoji partija” 
atspausdintų “protesto lape
lius“ — prieš Naujienas! Girdi, 
tos Naujienos agituojančios 
tverti Lietuvių Socialistų Sųjun 
gą. Bet “oratorius” Zalpis nesu 
tinka. Jis turįs “gerų pataisy
mų..” Girdi, reikalinga užpro
testuoti prieš tas Naujienas 
“musų komunistiškoj spaudoj, 
o lapelių, matote, nereikia.” 
Nors “komunistiškame judėji
me” toks įnešimas — protestas

| Saugokite Savo Akis j

Kiekvienas, kuris rengia baksų siuntiniu į Lietuvę pažysta

miems ir giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksa

les platinti kadir — socialpatri- 
otai. “Ketvirtoji partija“ tokiais 
menkniekiais nebeužsiims. Sa
vo “prognaine” ji turi daug svar
besnį reikalavimą — proletaria
to diktatūros. Tik labai gaila,

Marijona čiuželienė, po tėvais 
Kryževičailė persiskyrė su šiuo pa
sauliu rugsėjo 13 d., 2:30 valandų 
po pietų. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyrų, tris suims ir tris 
dukteris. Paėjo iš Lietuvos iš Kau 
no gub., Telių apskričio, Plungės 
parapijos, Sokonino kaimo. Ameri
koje išgyveno 9 metus. Gimė 1M»6 
meluose, liepos 26 dienų. Pasimirė 
turėdama amžiaus 53 metus.

Laidotuvės bus
16 dienų iš namų pu. 10737 Prairie 
avė., Roseland, UI. 8 vai. ryto į Visų 
šventų parapijos bažnyčių; po pa
maldų kūnas bus lydimas į šv. Ka- 
zimieio kapines.

V:si giminės ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti šermenyse.

utarninke, rūgs.

reiškia kone tą patį, kaip įvy
kinamas proletariato diktatū
ros, bet diskusijos buvo visai 
negyvos. Visi oratoriai įkalba 
tarytum vandens įsisrėbę... Vis 
dėlto, balsavimas tai buvo “la
bai gyvas.“ Pirmininkas tris 
kartus kaukšteli kujaliu ir ap- 
znaimina: “Dabartetios turime 
įnešimą ir pataisymą. Tai da- 
bartėlios pirma už pataisymą, 
o paskui — įnešimą. Daba r le
lios — kas už pataisymą? Ke
lkite rankas! Vienas... du... 
penkiolika! DabartAkios, kas 
prieš? Du... dešimts. Gerai, o 
dabartėlios kas už pataisymą su 
įnešimu? Na* 'dafltartėlios, kelki 
te rankas...“ Bet balsuotojai 
vietoj pa kelti rankas sukelia di- 
deliausį lermą. Vieni klausia: 
“jeigu mes priimsime įnešimą 
ir pataisymą, tai kuris iš jų bus 
geresnis?” Kiti vėl šaukia: 
“prie tvarkos! Girdite, prie tvar 
kos... pinirininke — prie tyar 
kos!” O treti liepia balsuoti 
s pagai parlamentariškas taisy
kles.!’* Pirmininkas muša kūje
liu ir sako: “Du(>artčlios, kas už 
įnešimą — kalkite rankas! Vie
nas... du... devyni. Prieš? 
Viens... du... trįs... , dvlide- 
šimts! Taigi dabartėlios įnežli- 
mas atmestas, o pataisymas pri 
imtas... 
giaus?“ 
nuorama 
taisymas 
kuomet atmesta ]xdš' įnešimas. 
Girdi, “negalima sinti lopo prie 
švarko, kurio visai neturime!”

Dabartūlios, kas Jau
čia pašoka tūlas ne- 
ir apreiškia, kad pa. 
negali but/f priimtas,

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų High School diplomų gavę mokiniai priimami i 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klcsų, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų mokyklų baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE SI VAKARĄ PASIŠNEKBTI SU MUSŲ PR1NC1PALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39-11 NOKTU ROBEY STREET, CHICAGO, 1LL. 

(Arti Milwaukee Avenue).

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų ii- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug mė
ty gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. 

Pritakau akinius teisingai. 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St.

(Kampa* Monro*) .
Kambarya 307. z-r< * ~

VALANDOS 9 iki I
Nedaliomis 10 iki 1. V/lllV«^v

SERGANTI ŽMONES
Užsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
■* I 2221 bo. Kcdzio Avenueur. u. van r*aing VaL 1—3; 7—9 po pietų

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

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui atuby iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WREUKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

1. Parašyk į Lithuanian American Trading 
Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie 
tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiekvie
nam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko ne
reikia mokėti.

2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 
2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokiu kitokio didumo baksų nega
lima siųsti be perkrovim,o.) Baksas turi būti 
padarytas iš lentų arba % storumo.

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audek
lu _ klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas 
stalą užtiesti).

4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir viso
kius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų.. Tų dalykų negalima dėti dėlto, 
kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiu- 
rėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. 
Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti į užru- 
bežį.

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti 
daiktai nesikratytų ir neslankiotu.

6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar 
viela baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, 
kuriuos mes prisiuhčiame, ir priklijuok ant bak- 
so patogioje vietoje: Numerius, kurie randasi 
ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats
apmokėk iki New York o. z

9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, 
rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris 
išsiųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu 
už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lie
tuvoje į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstu- 
mei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta, 
Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad pri
mokėtume!. Prašome teisingai apskailiuoti, kad 
nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 
14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto ba
kso.

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, 
kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bak
so patogioje vietoje: Numerius, kurie randasi 
ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats
apmokėk iki New York o. z

•
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, 

rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris 
išsiųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu 
už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lie
tuvoje į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstu- 
mei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta, 
Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad pri
mokėtume!. Prašome teisingai apskailiuoti, kad 
nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 
14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto ba
kso.

10. Mes priimsime ir mažus baksiukus arba 
ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime per
krauti j pakaus prieš siuntimą per marias. Jei 
nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, 
kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiek
vieną svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lith
uanian American Trading Co.

m , _____ .1 Z

10. Mes priimsime ir mažus baksiukus arba 
ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime per
krauti j baksus prieš siuntimų per marias. Jei 
nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, 
kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiek
vienų svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lith- 
uanian American Trading Co.

Adresuok laiškus ir siuntinius:

Lithuanian American Traiding Company
z , 6 West 48-th Street, New York, N. Y.

Rekomenduojame, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuos norite siųsti. Nešiotos drapa
nos yra reikalingos Lietuvoje, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose.

Kažinkas sušunka: “Inešu bal
suot išnaujo!” Balsuojama: už 
pataisymų 15 balsų, už originalį 
įnešimų 18, prieš — 8 balsai. 
Naujas termas. Pasigirsta keli 
balsai:’ “O kodėl, kodėl nčtbalsd’ 
Vai prieš pataisymą?“ Pirminiu 
kas piktas rambalija į stalą ir 
apreiškia: “DabartSlios, patai
symas priimtas — dabrtclios! 
Tokiu budu, dabar lelios lape
lių nebespausdiname, o tik per 
laikraščius protestuosime... Da 
bar lėlio s — kas daugiau?“

Juokas, pikta ir gaila girdint 
tokius “tarinius“. Tūlų dema
gogų “pasidarbavimas,“ mato
ma visai sufanatizavo dalį lie
tuvių darbininku, taip, kad jie 
dabar ir patįs nebėgai susitarti. 
Juk veik kiekviename los “par
tijos” susirinkime “nutariama“

noms “kritikuoti“, tai laikraš
čiuose prie jas protestuoti, tai 
vėl prakalbas rengti, kad davus 
progos savo rųšics vaikėzams 
pasiphisti, šmeižti d. Grigaitį ir 
Naujienas. Bet šituo jie nieko 
fceatsiękia: nė Naujienas nesu- 
vare į ožio ragą, negi “proleta
riato diktatūros” neįvyko. Tik 
save ant jirtiko paėsta te.

' oks jau B ledo bokštas pa- 
s.a yta svar. .ant klausimą apie 
•‘ketinimą Yi J rajonui 150 dok 
nų. Neapsiriksiu pasakyda
mas, kad niekur turbūt nėra 
tokių negudrių “įnešimų“ ii 
“svarstymų,*” kaip musų “ket
virtojoj partijoj.“ Ką-gi! Mes 
padarėme didelį “progresą” pcj 
to, kada Chicagon atsidanginę 
ztinomasai “sekretorius-vertė- 

jas” trr ne? — Gvaizdiko Ainys.

Petras Butą

MOTERŲ IŠVAŽIAVIMAS.
Nedelioj, rugsėjo 7, LMPS. III 

rajonas surengė išvažiavimų į 
Jeffcrson miškų, žmonių susi- 
ko gana. daug. “Programas” su
sidėjo iš — trijų kalbėtojų: mo
kančio astuonias (visas lietuvis, 
kas) kalbas Dantos, Dr. Baltru
šaitienės ir clevelandicčio Dau
baro. Pirmojo “kalbų” dėl žino 
mų priežasčių apleisiu. — Dr. 
Baltrušaitienė kalbėjo vien apie 
moterų reikalus: apšvietę, po
litiką, teises ir tt. Trumpais žo
džiais ji nupiešė moterų padūji-

(Seka aut 4 pusi.)

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas 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, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės* tai po -suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Išsivalėm 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, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos

* __ Inksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge-
radėlistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 0417. Chicago, Iii

niuciau BKinuiną ji 
smagiai ir esu linksmas

Puikiausi Proga.
\ PARUODU 80 akrų farmą 3 
mylios nuo Beloiii, Wis. geri bu- 
dinkai, žeme visa dirbama ir 
labai dct’ilinga juodžemlis prie 
molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar
ves, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 
kiaules ir visos mašinos, 
kokios tk reikalingos prie 
tikės ir vežimai. Stok ir gyvenk; 
parsiduoda labai pigiai po $180 
akeriui. Turiu priežastį.

Kreipkitės.
Jos. Rumbutis, 

1522 Washington avė.
Pitone 1777. Racine, Wis.

šiandie, rugsėjo 16 dienų suėjo 
lygiai metai, kaip pasimirė dėl ka
rės baisenybių Petras Butą. .Jis at
vyko iš Lietuvos 1910 m. 1917 m. j- 
stojo į Suv. Valstijų kariuomenę ir 
joje išbuvo vienus melus. Karės lau 
ke jis išbuvo 6 mėnesius ir buvo 
sužeistas 5 kartus1. Po visų vargų 
jis gavo plaučių uždegimų ir nuo 
to pasimirė. Lai bunie Jam lengva 
svetima Francijbs žcmclč. Jis paėjo 
iš Kauno gub., Telšių pav., Navarė- 
nų parap., Licpakalnio sodos, Lie
tuvoje paliko tėvus, du broliu ir 
dvi sescri, o Amerikoje taipgi du 
broliu ir dvi seseri. Visi giminės 
ligšiol jo negali užmiršti ir daro 
jam bent šitų menkų atminimų.

Pilone Pūliniai! 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Micliigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir Jfisui. Pulhnan 842 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

b......... ... ............... .. i ..ui ■ m J

Krutinės Kliutįs
kariais paeina nuo 

ą Nosies nesveiku-
» mo, ar gal nuo su-

gedusių migdolinių 
gilių — tonsilų, 

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

,i„o .... ......dėjimu igegzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau, jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tįs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
g> dau Ausy, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie Stale gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekuriuos jus galite patis žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pashnalykite su manim, jei gydyto
jo 'patarimus yra reikalingas.

DR. F. O. CARTER, V 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.
1~O So.ąSlate gat. 2 lubos. Antros 

(turįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadie- 
niais nuo 10 iki 12.

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

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

Gydymas visu akių, ausg no
sie® ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Av*ų Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekei 
» Tėmykit* 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

AKIŲ SPECIALIST 
Aki* Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksth regėjimas J Mes vartojam 

yy pagerintų Oph- 
G ‘thahnometer. YA 

patinga doma at 
• kreipiama | vai

kus. Vai: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki llį dienų 
4649 S. Ashland av. kgmp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
8 vakarais., .Teleyhopje, C*p;n| zi

GYVENIMAS: 3412 S. Hahted 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, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS) 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

S551nupirksi gražų $260 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
z—rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
$ Mes taipgi turi 

nic tik1’08 šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

II Mes turime ke
1 ;m| įiWOl 1 lėtų augšlos klesos UI ll JJO I l>l1(>n°Kt'idų, kuriuos |M mes parduosime už

bile pasiūlytų kainų 
mes turi- 

Ui ■ m° piulu^tinti vietų. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite .tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. JlaiTison St. Chicago, UI. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nuo 10 iki 4

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdlnimas. Vyru ir vaiki
nų neatsi^ąukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
1| nežymiai vartotų siutu ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Snbąto 
mis visą dinėų iki 10 vai. vak.

S. GORDOR,
1415 So. Halsted 8L, Chicago, IIL 

Įsteigt* 1M3

Dr. M. T. Strikolis’
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. • Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mr$.A.MIclinlBwlcz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pašėk
ui i n g a i patarnau
ja prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. • I

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak į



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

mą įvairiose šalyse ir laikuose. 
Po to pasakė gerą pamokslėlį 
mūsiškėms progresislėius. Nu
rodė, kad jos perdaug dažnai už
siimančios menkniekiais, — pa- 
švenčiančios daug laiko ir ener
gijos tik dėl asmeniškumų. O 
tuo tarpu vyriausius savo, kaipo 
moterų ir j^rogresisčių, neka
lus jos užin irstančios. Pagalios 
gi kalbėtoja išreiškė pa
geidavimą, kad vietos progresis- 
tės įsisteigtų tinkamą lavinimui
si mokyklėlę, kur butų galima 
studijuoti labiausiai reikalingų

moterims žinoti klausimų ir (t.
Trečias “kalbėtojas” buvo — 

Daubarius. Kadangi ir jis “kalbė
jo” taip pat kaipir Danta, tai 
skaitau nereikalingu pakartoti 
jo beprasmes malimalienes. Kei
sta: ko Chicagos “progrėsistės” 
nori atsiekti kviesdamos kalbė
ti tokius iš k riešo išėjusius vyru
kus, kap limta ir Daubaras? 
Man visai nestebėtina, kad tie 
žmonės niekina visa tai, kas ve
da darbininkus prie pažangos. 
Visi atžagareiviai ‘fitaip daro. 
Bet tuomet — tegul jie kalbėtų 
vyčiams ir klerikalams!

—Buvęs.

NAUJIENOS, Chicago., Ilk

kaip vienu halsu nutarė pašalin
ti iš organizacijos visus tuos ele
mentus, kurie jau prisidėjo prie 
komunistų arba Komunistų Dar 
bo Partijų nir šiaip kitokiu bildu 
remia tas socialistų šmeižikų 
“partijas”. Cook pavečio socia
listai mano, kad susipratusiems 
diarbirtinkanis su tais suanar- 
chistėjilsiais elementais — nepa
keliui.

Utarninkas, Rugsėjo 16, ’19

UŽKIETĖJIMAS VIDURIŲ 
"GUD-BAI".

Nevirškinimas maisto, nete
kimus apetito, užuitoji j imas 
kraujo!

Partola sureguliuoja jūsų 
maisto virškinimą.

Tai malonus ir skanus saldai 
niai, katrie valo kraują ir vidų 
rius. Partola — geriausia prie 
monė prieš visą viduriuose ne
galavimą.

Turime tuksiančius laiškų, 
nuo žmonių, kurie liudija gerą 
veikimą.

Germeris rezignavęs. 
Chicagos socialistai prieš “ko

munistus.”
Vakar buvo pranešta, kad Ra

cionai is Socialistų Partijos se
kretorius, d. Adolph Gormer, re
zignavęs, Kas užimsiąs d. Ger- 
merio vietą, dar nežinoma. Ta
tai tur būt padarys Partijos pil
domasis komitetas, kuris laikys 
savo posėdį 27 ’d. rugsėjo.

Beto, mums pranešama ir tai, 
kad Cook paviečio delegatų su
sirinkimas (paviečio organizaci
jos ofise, kampas Halsted ir Ma
dison gatvių) praeitą nedėldienį

LIETUVIŲ PARODOS SKY
RIUS COLISEUME.

Praeitą ncdeldienį, rugsėjo 
14, turėjau progos pamatyti lie
tuvių parodos skyrių didžiuliu- 
nie C.hicagOH Coliscutne, prie 14 
ir Wabush gatvių. Žinu/ha, nieko 
labai ypatingo ten nebuvo. Pro
gramas susidėjo iš kelintos ga
balėlių muzikos, solo, choro, šo
kių ir prakalbėles.

Apart lietuvių taipjau ir kitos 
tautos turėjo progos pasirodyti

savininkas Meroch išliko svei
kas sveikutėlis. Vakar jis ture 
jo stoti prieš džiodžę Stewart 
ir pasiaiškinti.

—Girtam nevalia važinėlies! 
pasakė teisėjas.

- Tamsios nialonylbe — pro
testavo Meroch aš visai nebu
vau girtas... Tik vieną burne
lę, liesą sakant, buvau priėmęs. 
Bet ir tai senai prieš įvykusią 
nelaimę...

—Žmonės visai nebopaiso, nė 
įstatymų negi savo gyvasties — 
graudeno teisėjas.

—Bet. tamstos m'alonybč, aš 
išlikau sveikas! Ir tai aCin mu- no alsargunnri - gyrėsi Mcrro 
rbs.

—Gerai, eik namo ir kitą 
kart pasistengk būti dar atsar
gesniu.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS 

LINOTYPISTAS.
Pastovi vieta pirmos kle- 
sos linotypistui.
Mokestis gera. Atsišauki
te tuojaus j Naujienų 
spaustuvę.

Reikalauja prityrusių parda
vėjų vyrų daiktų ir čeverykų 
skyriuje. Gera mokestis. • Puiki 
proga atsakantiems vyrams.

Reikalauja 3 prityrusių mote
rų pardavėjų moterų drabužių 
ir mastinių prekių skyriuje. Ge
ros algos ir geros valandos.

Lustig’s Dept. Store,
3410-12 So. Halsted St., Ch-go.

REIKALAUJA merginą prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
se dienos suimtoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUOLA bučernė ir grocer- 

nė geriausia viela geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra la, kad išeinu į sa
vo locnus namus. Kas dėl kainos

i sutiksime. Atsišaukti pn. 609 
W. 14 PI. SI. Stainis. 1

PARSIDUODA — geras groserių 
štonts Lietuvių apgyvento] vietoj. 
Gera vieta geram žmogui. Telefonuo 
kitę Normai 5828. Klauskit Houle- 
han.

I

PARDUODAMA bučernė ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] vieloj.

3307 So. \Vallace St. ('hici.go

r^tircliiocJfiina vi artimi, grojama ele 
kiru, yru labai gcraine stovyj, ati- 
duosiu labai pigiai. Atsišaukit Geo. 
la ikus, 3824 So. KeJ’ie avė. Galima 
matyti bile kada.

PARDUODAMA du lotai ir namas 
dviem augštals, biznio viela, garu 
apšildon.as elektros ir gazo šviesos.

Taipgi parduodama naujas bučer- 
nfs_ aisbaksis puse kainos.
3815 So. Kedzie avė., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagi- 
je , pars i’.uda 2 lotu, krūvoj (iPx 
130 pėdą p'i^al pat 72 Ir Archer Ar. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
816r W. 34 St. iŠ fronto

PARDUODAMA naujas medinis na 
inas drauge su groSerne ir bučerne 
lengvomis išlygomis, kadangi savi
ninkas nori greitu laiku išvažiuoti. 
Kreiptis pn. 4001 Brigliton Place. 
Tel. MeKtnley 4974

F A R M A

Šita dėžutė laiko savyje gerus 
saldainius, kurie valo kraują ir 
vidurius. Šitas apgarsinimas 
yra vertas didelių pinigų, bet, 
atmindami, kad žmonės varto
dami Partolą palieka sveiki, 
užsisakant dėžutę Partola kai 
nuoja tik 1 doleris.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L 1 (80) 1

Pranešu Visiem
Kad Sahite Stomach Bitters yra 

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

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. B A (.TRANAS CO„ 

616 W. 31st SU Chicago, III.
■T

Healtho
Beverage

• Company
PASIDIRBK SAU ALAUS NAMIE!

HEALTHO — Salyklo* ir apvynių sunka yra geresnė už visas kitas. 
Labai koncentruotas laipsnis salyklas, apvynių ir cukraus.

Lengva padaryti. — Nereikia košt]. — Tik dvi minuti pavirinti.

48 bonkos augšto laipsnio 
alaus už $1.50.

Sveikas ir mais
tingas. Tikras 
dalykas, ne nu 
davimas. Pamė

gink ir įsitikink.
Cžganėdinimas 
ūžti kr j namas.

^Visa eilė bonkų,vožteliu, vario ir tt., 
kuo žemiausiomis kainomis. Nelauk nei 

valandėlės, rašjk ar ateik pas mus tuojaus.
Reikalaujame agentų visur.

GROBEL KARL
* 4/ . M *■ -* •

Raštinė ir paradvynė 2110 Lincoln avė., Tel. Diversey 1794.

J. Baltrėnas, 1707 South Halsted Street

prieš publiką. Bet atsilankiu
sieji be tautiškų ceremonijų ga
lėjo matyti ir kitokių dalykų. 
Buvo daug įvaįrių paveikslų, 
tarp kurių buvo ir musų rašyto
jos, gerb. Žemaitės, lietuvio ar
tisto, J. Šileikos pieštas. Reikia 
pripažinti, kad tai gražus pa
veikslas. .Jo kaina, kiek patyriau, 
1500 dolerių* Beto mačiau dar 
vieną rankų darbo medinį laik
rodį. Jo kaina — 200 dolerių^ ✓

Tikictas buvo po 50 centiLj
— PlotiuktraT

WEST SIDĖS “CARAS” NE
TEKO VIETOS.

Lietuvis policistas išteisintas.
Marųuelte policijos stoties 

kapitonas, arba West Sidės “ca
ras”, kaip jį vadindavo patįs 
westsi d iečiai, Patrick E. Ho. 
gan, neteko vietos. Civil Ser
vice komisija rado jį esant kal
tu dėl “nederamo elgimosi su 
piliečiais” ir atstatė nuo vietos.

Kapitonu Hogan, sako, dange 
lis jau serui buvę neįkiten
kinti; dagi patįs polieistai turė
ję to nesmagumo, taip, andais 
kapitonas Hogan apstumdęs/a- 
tėjusį į jo ofisą lietuvį policis- 
tą Juozą Vabalą (Joseph F. W0- 
bal) ir paskui apkaltinęs jį ne
paklusnumu ir ncpageitbimu jo, 
Hogano. Civil Service komisi
ja, suprantama, šituos kaltini
mus rado esant nepamatuotais 
ir J. Vabalą išteisino. Vietoj to 
tapo rastas kaltu pats kapito
nas, ir atstatytas nuo vidtos.

Vyriausias Hogano kaltinto
jas tečiaus buvo tulas VVilliam 
H. Curran, gyvenąs 1847 So.

NORĖJUS PAŽAISTI REVOL
VERIU — NUSIŠOVĖ.

David Sctnvartz, 14 metų vai
kėzas, andais nusipirkęs revol
verį. Užvakar jisai norėjęs jį iš
bandyti. Bandymas buvo visai 
nelaimingas: vaikėzas mirtinai 
pasišovė. Nugabentas .paviešio 
ligoninėn jisai pasimirė. Polici
ja j ieško lo “draugo”, kuris D t 
'vidui pardavė savo revolverį.
k ALAUS DARYMAS NAMIE

Kiekvienam, kuriam patinka išsi
gerti stiklas gero, skanaus, putojan
čio alaus, bus malonu žinoti, kad jis 
gali pasidaryti jo namie prastu nau
ju budu. Nusipirk tik pakelį Besco 
Salyklus ir mielių sutaisytą Beard- 
sley Specialty Kompanijos, 2817 
Beimant avė., Chicago, III., ir sek 
nurodymais. Turėsi alų daug ge
resnį negu pirmiaus buvo dirbtas 
bravoruose ir atsieis tik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Besco sa
lyklus padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko 
gerti. Jei nori pamėginti, tai pa
siųsk jiems $1.50, o jie prisius pake
lį, plynai aptaisytą, arba gali gauti 
Bischoffo patiekoj, 19 ir Halsted 
gatvės. /
■«,. l—'įsas

Pranešimai

REIKALAUJA moterų ir mergi
nų šešiolikos metų ir senesnių 
prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Hair and Ridgway Co. 2279 So. 
Union Avenue.

'9
(

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo, gera mokestis, ma
ža šeimyna, drabužių plaut nerei
kia. Kreiptis tuojaus pas \V. Mise- 
vich, 3548 So. Halsted St.

PARSIDUODA barzdaskutykla, 
vieta apgyventa lietuvių ir lenkų, 
biznis išdirbtas per daugybę metų. 
Savininkas apleidžia Chicagą; atsi
šaukite greitu laiku.

400 So. Hermilage avė.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra- 
lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubcltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA Mich. valstijoj 
su gyvuliais ir mašinomis; 5 
karves, 1 telyčia, 3 arkliai, 12 
kiaulių, 47 vištos, 12 akerių kvie 
čių pasėta, visi geri budinkai ir 
mašinos; 80 akerių žemės, dide
lis sodas. Savininkas parduoda 
be agentų. 3 mylios nuo miesto. 
Farma gražioj vietoj. Platesnių 
žinių kreipkitės laišku. Kaina 
$8,000.

F. L.
R. 4 Box 105, Scottville, Mich.

r

FRITZ

Žinomai per 25 metas ir Valdžios prižiūrima*

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauta prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

į Henry J. Schnitzer State Bank
\ 141 Washington Street, New York, N, Y.

Ashland gatvėj. Andais p. Cur- 
ran buvęs nuėjęs kapitono raš- 
tinėn, kad pasiskundus dėl ne
deramo tūlų jo stoties policistų 
elgimosi. Bdl kapitonas Ho
gan vietoj pabarti savo pavaldi
nius, ėmęs kolioti ir dagi mušti 
pati Curraną. Po to jis įmetęs 
jį kalrjji.Km. Šitokį Hogano el
gimąsi *')•. ii Service ko. iisija 
rado esant neleisfinu policijos 
perdėtiniiii darbu, ir nubaudė 
kaltininką.

Kitas nemažiau svarbus kalti
nimas buvo toks. Laike pasta
rojo International Harvestcr 
kompanijos darbininkų streiko 
buvo biamįiai sumušta kelin
tas streikuojančių darbininkų. 
Tuos žmones, be jokio matomo 
reikalo sumušę polieistai, vado
vaujami paties West Sidės “ca
ro” Hogano. Ir šitą kaltinimą 
komisija rado esant pamatuotu, 
taigi teisingu.

Taigi West Sidės “caras” Ho
gan, tarnavęs policijos depar-
tamente net 35 metus neteko 
vietos. Ir westsidiečiai, ypač 
gi sumuštieji McCorniicko dar
bininkai, delei to ne nemaną 
liūdėti.

ATSARGUS ŠOFERIS.
Pons Artbur Meroch andais 

atliko nors ir pavojingą, bet 
šaunų žygį: savo “fordu” jis 
įvažiavo stačiai į Michigtm eže
rą ir kaip tik toj vietoj, kur sto
vėjo policijos valtis. Automo
bilius užšoko ant valties, o jo

TIKTAI SI MRNEST.
Griausis pasiulinimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
NVESTERN FURNITURE STORAGE

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

5541 South Wisconsin avė. 1 
blokas į pietus nuo Archer avė. 
kalų linijos, naujas gerai pastaty
tas, 6 kambarių Stucco namas ant 
loto 60 pėdu pryšakiu, geroj lietu
vių apielinkėj parduos už $2,500, 
tikrai pigiai. Tel Kedzie, 3136

Pranešimas. Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoj Seimas pra
sidės rugsėjo 19 d., 10 vai. ryto., 
“Aušros” svetainėje (3001 South 
Halsted st).

Visi delegatai malonėktie atsilan 
kyti laiku. —Valdyba.

---------------- s
LMPS. 29 kp. susirinkimas įvyks 

seredoje, rugsėjo 17 dieną, pradžia 
7:30 va), vak. Viešo knygyno svetai 
nėję 1822 Wabansia avė. Visos na
rės, ateikite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. A. Cepukiene

Socialistu Partijos Lietuvių Sky 
riaus, North Sidėj, susirinkimas į 
vyks ketvergo vakare, rugsėjo 18 d. 
Amalgamated Clothing tvorkers of 
America svetainėje, 1564 N. Robey 
St. Pradžia 8 vai. Draugai, kurie bu 
vot kviečiami malonėkit atsilankyti 
taipgi ir tie kur norite būti nariais 
Socialistų Partijos—bus galima įsto 
ti. — Komitetas

Brighton Park. — Keistučio Dra 
mos Skyriaus ir LSS. 174 kp. dra
mos skyriaus repeticija įvyks sere- 
iloje, rūgs. 17 1’. Maženio svet. 3834 
So. Kedzie avė. Visi lošėjai malonė 
kit susirinkti kaip 7:30 v. vak., nes 
bus dalinama rolės. Organizatorius

Pirma repeticija Teatralio Kliubo 
choro Lietuva įvyks šį vakarą kaip 
8 Vai. yak. ParkuČio svetainėje, ant 
45-tos ir S. Paulina galvių.

Visi dainų mylėtojai esate kvie
čiami atsilankyti. — Komisija.

Chicagoa Liet. Vyrą Choro lošėjai 
ir dainininkai malonėkit susirinkti 
j Fellowship House, 831 W. 33-rd 
PI. utarninko vakare 16 dieną rug 
sėjo 7:30 v. Bus generoliška repetici 
JR. — Valdyba.

Sietyno mišraus choro pirma re- 
!?eoicija 1’vvk;s utarnlnke, 16 rugsėjo, 
99^0 w ’noak.are. Me^ažio svet. 
-242 W 23-rd pi. Visi choristai ir 
choristės, bukite pažimėtu laiku ir 
atsiveskite naujų narių. —Valdyba.

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI
Pajieškau Stanislovo Valacko, jis 

pirmiau gyveno pn. 1142 So. Troy 
st., Chicagoj, o dabar persikėlė ne 
žinau kur padėjęs rekordus. Jei kas 
žinot, kur jis gyvena malonėkit pra 
nešti. Jis yra garsus pirmeivis, Nau 
jieną skaitytojas. Pranešti adresu: 
Konstantinas Kučinskas, 1321 So. 
Sa\vyer avė., Chicago, III.

Pajieškau-Frankio ir Vaclovo Ja- 
nauskių apie 5 metai atgal gyveno 
Bridgeporle, Conn. Turiu labai svar 
bą reikalą jiems pranešti. Atsišau 
kit adresu: John Sokovicz, 4517 So. 
Wood St. Chicago, III.
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JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo barbernėj, esu 

patyręs tame darbe ir norėčia gaut 
ant South Side. Mano adresas yrą to 
kis: S. A. L., 52 E. 103rd pi. 1

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 
vaikinki 18-tos gatvės apiclinkėje 
matyti galima vakarais pn. 1724 
Ruble st.

REIKALAUJA: moterų ir mer
ginų šešiolikos metų ir senes
nių prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Ilair and Ridgway Co., 1418 W. 
22-nd St.

Reikalauja prityrusių skryndir- 
biųi, gera mokestis, pastovus darbus. 
Klauskite Fredo Barnickel, Roos 
Mfg. (.o., 1051 W. 16-th st. (Trįs blo 
kai i vakarus nuo Halsted).

PARDUODAMA Naminiai daiktai 
visas frontinis setas delei išvažia
vimo į farmas. Kreipkitės: 1135 
Independent Blvd. Mikolas Kak Itali
škas.

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime trišniotę šikšninę sve 
ruimio daiktų eilę vėliausios mados, 
vertą $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografą, tftip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE

—2102 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak.

3 GERIAUSIOS PROGOS.
Parsiduoda puikus trijų pagyveni

mų namas su gasn, elektra, maudy
nėmis ir kitais parankumais; 4 me
tai kaip statytas ir neša geras ran- 
drfs; namas randasi lietuvių apielin- 
kčj Brighton Parke prie Richmond 
gatvės netoli nuo Archer grilvekarių 
linijos kaina $5,000.

Antrus geras pirkinys yra namas 
North saldės apielinkėje; septyni pa 
gyvenimai ir neša geras randas; kai 
na $5.000; galima priimti lotą, auto
mobilių ar bile kokį biznį kaipo da
lį įmokėjimo.

Trečias vėl geras pirkinys, yra 
dviejų pagyvenimų mūrinis namas, 
kuris parsiduoda pigiai ir randasi 
geroj Bridgeporto apielinkėj; kaina 
$2,500.

Visi tie, kurie jieŠkote nusipirkti 
sau gerą namą taigi nepralaiskite 
nepamatę šitų namų, nes tai yra jū
sų geriausios progos ir žinokite, 
kad visų pinigų nereikia turėti per
kant vieną iš viršminėtų namų, to
lesnėms inform(arijoms atsilankyki 
te dienomis ar vakarais Pas A. GRI
GAS and CO. 3114 S. Halsted Str., 
ė.hicugo, III.

Septintadieniais nuo 10 iki 4 vai. 
po pietų.

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJA moterų prie šva

raus. lengvo nuolatinio „darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis į uzveizdą — Gumbin- 
tky Bros and Co. 2261 So. U.iion 
avė., Chicago.

Reikalingas atsekantis bučeris, 
mokantis kalbėti angliškai, lenkiš 
kai ir lietuviškai, geram bučeriui 
darbas ant visados ir gera mokes
tis. Atsišaukti F«b Tipšus, 1736 N. 
Hoyne avė. Tel. Humboldt 2315

PARSIDUODA Automobilius Hup 
mobile mados 1'916 m. 5 pasažie- 
riams visai kaip naujas su naujomis 
ratlankėmis. Parsiduoda labai pi
giai, priimsiu Liberty Bonds pilna 
kaina; atsišaukit tuojaus nuo 4 iki 
8 valandos vakare.

5437 So. Robey St.

BARGENAS,
7 kambariais naujovinis namas, 

elektros šviesa, karštus vanduo ir 
šiluma. Lengvomis išlygomis $500 
įmokėti, lykis mėnesinėmis ištno- 
kestimis.

L. Deveic,
643 OakWood Blvd.

MOKYKLOS

BARGENAS — 2 “Lozier‘ limuzi
nai po vieną važiuoti. Paimti užsko- 
las. Geriausis įjasiulymas gaus 
karus. The Crystal Rock Oil Co..

3932 So. Emerald Avė.
REIKALAUJA moters ir merginos 

prie darbo virtuvėje ir sankrovoje. 
Klauskit pn. 2952 \V. Madison gat.

REIKALAUJA pardavėjo, gerai 
įsteigta firma nori turėti susiriši 
mus su vienu ar dviem lietuviais. 
Atsakantis vyras galės padaryti 
$10,000 į metus. Alga ir komišinas. 
Matytikis nuo 10 iki 12 v. ryto. Kam 
liarys 1512 Mallens Bldg. 5 So. Wa- 
bash avė. Klausk užsienio' skyriaus.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšies automo
bilius Ignišen starterius, generei 
torius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi 
nigų kol nesutasiau automobilių.

I). PETRAV1ČIA,
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Boulevard 479,

NAMAI-žEMĖ

MERGINŲ REIKALAUJA.!

1(5 metų, ar senesnių. Linkėtina, 
kad butų prityrę knygas apdaryti, 
bet tas nėra būtinai reikalinga.

Visas rankų darbas — ^anksty 
maš, Sudėstymas, skirstymas, Riši
mas, ir tt. lengvu išmokti.

GEROS ALGOS.

Šviesi ir švari Dirbtuvė. Ateikite 
tuojaus. Ed'vards and Dęutsch 
Litho. Co, 2320 Wubash avė., Chiea- 
go, Illinois.

REIKALAUJA moters ar mergi
nos prie namų darbo; pastovus dar 
bas, maža Šeimyna, valgis ir viskas 
ant vietos. Atsigaukit pn. 732 W. 
19-th St. Tel. Canal 5821.

REIKALINGAS BUČėRIS.
Reikalingas bučer.is turi suprasti 

visa bučernės biznį; gera mokestis. 
— 3312 So. Halsted St.
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RETKATJNGAS karpytojas ir pa- 
gelbininkas. Atsišaukite — P-eoplcs 
Iron and Metai Co., 5835 Loomis St.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie 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- 
niausiain žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais 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- 
▼viu*

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su platės*4 
nląis paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & TNVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St„ Chicago, III.
----- ---- --------------------  ------------------  ----- — y-----------

Pardavimui Didelis Rargenas 3 
augštais namas ir lotas su nameliu 
užpakahM* kaina $1,900. Atsišau

kite pn. 1627 So. Morgan St.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą.

Musą sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus fauovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir aerlaa- 
sius Hrpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jąs moaysitM.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiaroi aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusą mit
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madą knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kaanlcka. Perdėtinb
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted ai, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella it.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus pasiūti suk nes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmialnfcė

INTERNATIAL RARRER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dieną, pas 

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

MOKYKITĖS Rarzdaskučio ama
to. Išmokiname j 6 nedėlios. Ge
ras uždarbis išmokus, įstojimas $10 
Atsišaukite 625 W. Madison St.




