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Lietuva, Latvija ir Estonija i
sudarys Federacija

Gal ir Finlandija prisidės
Pabaltijos šalįs ir Lenkija pradės 

taikos tarybas su bolševikais
TV ERIASI LIETUVOS, LATVI I nauja vieta yra parin- 
YIJOS !R FEDE- kta taikos konefrencijai, kurios

vardo tečiaus nesakoma.
Daug sujudino ir daug gandų 

yra apie tą konferenciją Beve- 
lyj. Daug yra spėliojimų apie tai, 
ar Anglija užgiria tarybas su bol 
ševikais. Daugelis spiriasi, kad 
Anglija turi užgirti ir ji nori ži
noti kokias sąlygas boilševikai 
siūlys įgijimui taikos.

Smūgis baltagvardiečiams.
Baltagvardiečiai dabar turi 

armijos kvatierą, daug kareivių 
ir civilę šiai vakarinės Rusijos j 

 

valdžią Ėstoji joj ir jie tikisi lik

 

ti išmestais,/jei Estonija pasira

 

šytų po sutąfrtim su bolševikais, 
bet jie a/ko, ka<| tarybos tęsis 

 

mažiausia savaitę laiko.

Baltagvardiečiai yra labui su
sirūpinę, bet žinia apie, suėjimą 
Pabaltijos šalių ir bolševikų pa
kurstė armiją, kuri šiandie 
sustabdė savo busdveržimą ir, 
kaip pranešama, pamaži stumia
nti bolševikus atgal linkui Psko
vo.

Paskelbimas, kad Pskovas bus 
vieta susirinkimo su bolševikais, 
privertė šiaurvakarių armiją 
skubiai nusispręsti, kad “Psko
vo nebus”. Smarkus' mušis to
je pusėje ėjo visą dieną.

Nusikapojo kojos pirštus.

VIJOS IR ESTONIJOS 
RACIJA.

Pa balt i jos šalįs turės bendrus pi. 
nigus ir muitų uniją. Taipjau 
bendrai svarstoma apie taiką 
su sovietų Rusija.

COPENHAGEN, rūgs. 16. — 
Svarbi konferencija buvo laiko
ma Rygoje, kuri svarstė netik 
taiką so Rusijos sovietų valdžia, 
bet taipjau apie sudarymą Pakai 
t i jos federaciją, pasak žinių iš 
latvių šaltinių.

Sprendžiama, kad nebuvo tik
rojo priėmimo sovietų valdžios 
sąlygų, bet iš kitos pusės, išrodo, 
kad Pabaltijos federacijos idė
ja įsikūnijo ant tiek toli, kad pa
daryta suistarimis apie bendrus 
pinigus ir muitų uniją tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estoniįos.

Finlandija irgi prisidės.
Konferencija persikėlė į Reve-

r

BOLŠEVIKIŠKA NELAIME

šoko — truko, subiro, susmuko. — Nu, kas dabar bus?

GOVEDA SUNAIKINO SOCIA
LISTŲ SALŲ.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 18, 1919 
as re<|,iiicd by the act of Oct. G, 1917

Chinija paskel
bė taiką

True translation filed with the post- 
maslcr ai Clncaųo, III. Sept. 18, 1919 
as reųtored by Ihe :•< i oi Oct. G, 1917

Fiume -- ne-
:'i’N

CHINIJA SUARDĖ VVILSONO 
PLENUS APIE ŠANTUNGA

Chinija paskelbė taiką, bet atsi- 
rako pasirašyti sutartį.

Kareiviai sulaužė rakandus, su
draskė knygas socialistų sve
tainėj New York e.

True Iranslation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III. Sept. 18, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917
VYRIAUSIOJI TARYBA PRIĖ

MĖ BULGARIJOS SUTARTI.

VVASHINGTON, rūgs. 17. — 
Naujos komplikacijos šiandie 

prisidėjo prie Šantungo ginčų, 
kurie yra viena kliūčių prie rati

fikavimo taikos sutarties su 
Vokietija.

Po patyrimui, kad prezidentas 
Wilsonas kreipėsi prie Japonijos 
paskelbti dieną kada ir sugrąžąs 
Chinijai Kiau-Chau, tapo paskel
bta, kad Chinija pasželbė taiką 
su Vokietija, po atsisakymui pa
siduoti Japonijos spaudimui pa
sirašyti Versailles taiką.

Daugiau vargo Wilsonui.
Chinijos žingsnis užbaigime 

, karės su Vokietia, dekretu da
tuotu rūgs. 15 d., vieton pasira
šyti priimtą sutartį Paryžiuje la
bai apsunkina prezidento pas
tangas numalšinti šantungo gin

priklausoma 
valstybė.

FIUME PATAPO LAISVA VAL 
STIJA

Uostas bus atdaras visiems ir , 
Fiume niekam nepriklausys.

1

dijos atstovai ir taipjau, pasak 
pranešimų, atstovai Rusijos šiau 
rvakarinės valdžios. Sakoma, 
kad klausimas taikos su sovie
tų valdžia bus svarstomas arti
ntame susižinojime su talkinin
kų atstovais.

Pabaltijos šalįs, sakoma, pri
taria taikai su Rusija, delei ne
buvimo tinkamos pagelbos iš 
talkininku pusės.

NEW YORK, ugs. 17. — Bu. 
rys žmonių, kareivių uniformo
je, pereitą naktį užpuolė ant So
cialistų svetainės 17-tame dis- 
trikte ir sudraskė dokumentus 
ir knygas, nuplėšė popieras nuo 
sienų ir (sulaužė rakandus. Ka- 
reiviai įėjo į salę išmušdami sti
klus lubose.

, PARYŽIUS, rūgs. 17. — Vy
riausioji taikos konferencijos 

taryba galutinai priėmė Bulga
rijos taikos sutartį, kuri bus į- 
teikta Bulgarijos plenipoten
tams pėtnyčios ryte.

Bet Gary nemano tarties su 
unijos atstovais. Jis tai pakar
tojo šiandie savo laiške plieno 
trusto priedinėnis kompani
joms. Jis nenorįs pripažinti imi- čus. 
jų ir su jomis niekad nesitarsiąs. | Jeigu Japonija dabai nusileis 
“Bolševizmo vilnis gal ir mus .prieš prezidentą, ji taipgi bus 
pasieks”, pasakė Gary po vieno priversta atmesti savo tvirtini? 
trusto galvų susirinkimo. i mą, kad ji neves tarybų su Chi-

J plieno darbininkų konferen- nija apie sugrąžinimą Kiau- 
ciją tapo telegrafu pašauktas ir Chau, kol Chinija nepasirašys C* 1 z * ! • . . . •Sainuel Gompers. po taikos sutartim.

True translalion filed with the p<'st- 
muster at Chicago, III. Sept. 18. 1919 ns r«u|uire<! by the act of Oct. 6. 1917

LENKIJA PRISIDĖJO PRIE 
PABALTIJOS TARYBŲ SU 

BOLŠEVIKAIS.

Buržynski, 59 m., turėjo reuma
tizmą kairiojoj kojoj ir kad jo 

atsikračius, sumanė padaryti 
sau “operaciją”. Jis ėmė ir kir
viu nukirto keturis kojos pirštus 
ir šiaip keliose vietose įpjovė 
koją. Bet ‘operacija’ nepavyko

Baisios vėtros 
pasekmės

334 ŽMONĖS YRA ŽUVŲ VĖ. 
TROJE.

Vien tik trijuose miestuose žuvo
250 žmonių.

Lietuvos delegatai vėl neatvyko. 
Visi bendrai ves derybas su 
bolševikais.
REVELIS, rūgs. 14 (Rašo

Chicago Tįibune koresponden-

DEMARKACIJOS LINIJA 
TARP LIETUVOS IR 

LENKIJOS

True Iranslation filed with the fost- 
ii.aster at Chicago, III. Sept. 18, i919 
as retpiired by the art of Oct. (i, 1917
RUMUNIJOS ARMIJA PRADĖ
JO TRAUKTIES Iš BUDAPEŠ

TO.

BUDAPEŠTAS, rūgs. 17. — 
Rumunijos armija jau pradėjo 
traukties iš Budapešto ir trau
kiniai vaigšto be pertraukos. Ti
kimasi, kad pasitraukimas bus 
užbaigtas j dvi savaiti.

Angliakasių 
konvencijoj

KLAUSIA KADA JAPONIJA 
SUGRĄŽYS KIAUCHAU.

ANGLIAKASIŲ KONVENCIJA1 
PRIEŠ PRIVERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.

Delegacijos nuo Pabaltijos šalių, 
kurios vyksta į Rusiją gauti pa
siūlymus nuo bolševikų, susirin
ko šiandie Revelyje. Atstovai at
vyko nuo Latvijos ir, kiekvien- 
no nusistebėjimui, nuo Lenki
jos, bet Lietuvos atstovai dar ne
pasirodė.

Bolševikai pirštu n te žinią, 
kad jie nepriims Pabaltijos ko
misijos Pskove, kadangi ta vie
ta yra perdaug arti, kad pak til
džius mūšiui tarp raudongvar
dinių ir baltagvardiečių, bet

Pasak šios šalies karės depar
tamento, demarkacijos linija 
(siena) tarp Lietuvos ir Lenki* 
jos esanti šiuo ruožu: Per Au
gustavą, — Sapockinę — Rat
nyčią Stakliškius — Papar
čius — Širvintus — Giedraičius 
— Tauragnus — Kazotiškį — 
Godutiškius.

Ta linija esanti nustatyta lie
pos 28 dieną šių metų, (sulig 
bendru lietuvių su lenkais su
sitarimu. Lenkai užėmę Augus
tavą liepos 26 dieną š. m.

CORPUS C1 BRISTI, rūgs. 17. 
— Tikrai yra žinoma, kad perei- 
toj nedėlioj šioj apygaidoj siau- 
tusioj didelėj vėtroj žuvo 334 
žmonės. Bet daug yra žuvusių, 
apie kuriuos dabar jokių žinių 
neturima, todėl tas skaičius žu
vusiųjų toli nėra pilnas. Vien 
tik Corpus Christi, Port Aran- 
sas ir Aransas Pass miesteliuose 
žuvo apie 250 žmonių. Jau 62 
lavonai rasti Corpus Chriisti. Be
lo yra žinoma, kad 50 žmonių 
žuvo Portland, 30 White Point 
ir 14 Rockport. Čia nepriskaito- 
ma žmonės, kurie žuvo ant pas
kendusių laike vėtros laivų.

Dabar pradėjo lyti albai smar
kus Sietus, kuris labai trukdo 
šelpimo ir gelbėjimo darbą.

Materialiai nuostoliai siekia 
nuo ,$10,000,000 iki $15,000,000.

PERU PREZIDENTAS UŽMUŠ
TAS?

SANTIAGO, čili, rūgs. 17. — 
Čia vaigšto gandai, kad Peru 
(pietinėj Amerikoj) prezidentas 
Augusto B. Leguia tapęs užmuš
tas utarninke. Kadangi visi pra-, 
nešimai iš Peru yra cenzūruoja-j

CLEVELAND, rūgs. — Ang
liakasių unijos konvencija šian
die pasmerkė milrtarizmą ir nu
tarė visais budais rupinties, kad 
įneštieji kongresai! kiliai, ivedan 
tįs priverstiną kareiviavimą, bu-

HONOLULU, rgus. 16. — Ja
ponų dienr Ištiš Nippu Jiji gavo 

| žinią, kad Suv. Valstijos papra- 
; šė Japonijos nustatyti galutiną 
dieną Kiauchau . sugrąžinimui 
Chinijai. Jajionijos valdžia d ♦, 
nieko neatsakė.

True Iranslation filed \vith the pnsl- 
inaster at Chicago, III. Sept. 18, 1'119 
as re<|iiirc<! by Ihe art of Oct. (i, 1917

JAPONIJA ATIDUOSIANTI 
ŠANTŪNGA CHINIJAI.

ja sakb, kad Įvedimas priversti. Tvjrtjna prezidentas wi|sonas. 
no kareiviavimo, už kelių metų 
sutvertų tokias ‘sąlygas, kurios

mi, todėl negalima buvo patirti 
apie gapdų teisingumą.

(Pereitą savaitę buvo atėjusi 
iš Perų žinia, kad susektas ten 
suokalbis užmušti prezidentą pc 
reitą nedėldienį laike arklių lenk 
tynių ir kad todelei daug žmo
nių tapo areštuota.).

PLIENO DARBININKŲ STREI
KAS BUS PASKIRTU LAIKU.

karę.
Konvencdja taipgi išsireiškė 

už greitą amerikonizavimą atei
vių ir atmetė įnešimą pasitrauk
ti iš Amerikos Darbo Federaci
jos. Taipjau atmetė įnešimą, kad 
angliakasiai švęstų gegužės pir
mąją, kartu su viso pasaulio 
darbininkais. Taipjau priimta 
rezoliucija prieš naudojimą ka
linių darbe kasyklose.

Gary vis atsisako taikinties ir 
streikas prasidės panedėlyj.

Rytoj
Lietuvių Socialistų Ap
švietus Kliubas rengia 
sva bias prakalbas J. 
Jukniaus svetainėj, 4837 
W. 14 St., Cicero. Kai. 
bes Naujienų redakto
rius, d. P. GRIGAITIS. 
Pradžia kaip 8 vai. vak.

True translatioii filed wilh Ihe post- 
niaster at Chicago, III. Sept. 18, 1919 
as reąnired by the act of Oct. 6,1917 
TURKESTANAS PRISIJUNGĖ 

PRIE RUSIJOS.
L ONDONAS, rūgs. 17. — Bol

ševikų bevielinis pranešimas sa
ko, kad per susivienijimą Taš
kento fronto kareiviu su Tur
kestano fronto kareiviais, dide
le teritorija prisidėjo prie sovie
tų Rusijos. Ta teritorija turi di
delius sandėlius žaliųjų medegų, 
maisto ir bovelnos, kurios yra 
241,000 tonų.

500 žuvo, sako paskiausia žinia.
SAN ANTONIO rūgs. 17. — 

Naujas apiskaitliavimas p rodo, 
kad vėtroje žuvo 500 žmonių. 
Čia stovi 35 vagonai su maistu 
ir drabužiais, taipjau ir su au
tomobiliais, kurie išvežios mais
tą į neprieinamus miestelius.

PITTSBURGH, Pa., nigs. 17. 
— Plieno darbininkų konfercnci 
jai užsidarius iki rytojui, jos pir
mininkas John Fitzpatrick pasa
kė, kad United States Steel Cor
poration darbininkų streikas 
prasidės ka ip paskelbta, t.y. panc 
dėlyj, rugsėjo 22 d. Jis sakė, 
kad konferencija svarstė prezi
dento prašymą atidėti istreiką, 
bet savo pirmesnio nutarimo ne- 
permainė. Streiką gali atidėti tik 
kad ir paskutinės dienos Gary

SAN FRANCISCO, Cal., rūgs.
. — Plačiai svarstydamas tai

kos sutarties parėdymą apie 
. Šautungą, prezidentas Wilsonas 

kalboje moterų pokilyj pasakė, 
; i jog didžiosios valstybės jam už

tikrino,. kad prie tautų lygos 
bus nauja internacionale politi
ka apsaugojimui Chinijos čiely- 
bės.

Tos valstybės, sakė Wilsonas, 
turi Japonijos prižadą sugrąžin
ti Šantungą Chinijai ir jos mano 
pridaboti, kad tas butų išpildy
ta prie lygos. Jis sakė, kad jis 
klausė savo kolegų Versailles, ar 
jie mano prie lygos pradėti nau
ją politiką linkui Chinijos ir 
jie sakė ,kad tai jie padarys.

Prezidentas Wilos!uas sakė.

True Iranslation filed wlth Ihe post- 
masler at Chicago, III. Sept. 18, 1919 
as reuiiircd by the act of Oct. 6,1917

LENKAI PAĖMĖ BORISOVĄ
Mušasi Lietuvos fronte.

LONDONAS, rūgs. 16. — Ve
dančios kampanija prieš bolše-1
vikus lenkų spėkos perėjo Bėre- Lad būdama toli nuo pragaiš- 
zina upę ir paėmė miestą Bori- tingus Chinijos interesams, tai- 
sov ant rytinio kranto, 50 įnyl. Los sutartis ištikrųjų yra pirmu- 
į šiaurryčius nou Minsko. Len-' h’iė sutartis pasaulio istorijoje, 
kų kavalerijai pasisekė užeiti į kuri padaro ką-nors dėl Chini- 
užpakalį bolševikų, įsako lenkų jos naudos. Visuose pirmesniu- 
oficialis pranešimas.

Pranešimjas priduria, 
smarkus jihišis siaučia Lietuvos $uv- Valstijos net neprotestavo, 
fronte, kur bolševikų suistiprini- —--------------------------

| ose atsitikimuose ar atplėšimuo- 
kad se Chinijos teritorijos, sakė jis,

Nepastovus šiandie, galbūt lie
tus; ryto giedra; nedidelė per- sutikimas tarties su plieno dar- niai smarkiai atakuoja Kaplavos SKAITYKIT IR PLATINKIT 
maina temperatūroje. binnkų unijų atstovais. apygardoj, į rytus nuo Dvinsko.

WASIIINGTON, nigs. 17. — 
Susitaikymais Fiume ginčuose 
tapo pasiektas taikos konferen
cijos Paryžiuje abipusiu Italijos 
ir Jugo-Slavijos kompromisu.

Kompromiso pienas tapo pa
siųstas Washingtouan preziden
tui Wilsonui, kuris ir sukėlė 
ginčus, atsisakydamas sutikti su 
Italijos aneksavimu Fiume.

Sulig susilaikymo sąlygų Fin
om bus atskira valstybe ir užta- 
ka bus laisvu uostu.

Serbų, kroatų ir slavonų kara
lystė gaus visą Dalmatiją, apart 
Žara, kuris bus laisvu uostu Ju- 
go-slavai taipgi gaus didžiumą 
Dalmatijos salų.

Italija gaus mandatą ant Al
banijos, išėmus pačią pietinę da
lį, vadinamą Epinis, kuri bus a- 
tiduota Graikijai. Valon ( Avie
na), kartu su visa apygarda, pa
tenka Italijai.

Rubežiaus linija tarp Italijos 
ir Jugo-Slavijos tapo išnaujo per 
taisyta, akiems šalims padarius 
koncesijų.

MARINS BADU FIUME
LONIMINAS, rūgs. 17. — Čia 

sprendžiama, kad Italijos vald
žia mano uždėti blokadą ant 
Fiume, kad išmarinus badu in
surgentų spėkas, kurios^ koman
duojamos Gabriele d’Annunzio, 
užgriebė miestą.

nių, pirmos gautos ča nuo išva
žiavimo iš Fiume anglų karinės

True Iranslntiou filed wilh the post- 
p aster at Chicago, 111. Sept. 18, 191) 
as reguired by the art of Oct. 6,1917 
KOLČAKAS SULAUŽĖ BOLŠE
VIKŲ LINIJĄ TRIJOSE VIETO

SE.
LONDONAS, rūgs. 16. — Pa

sak atėjusių oficialių pranešimų, 
admirolas Kolč įkas sulaužė bol
ševikų frontą trijose vietose. 
Kolčako kontr-ofensivo progre
sas grąsina užeiti iš šono besi
veržiančioms iš Tobolsko bol-

LONDONAS, nigs. 17. — Reu 
terio korespondentas praneša a- 
pie naują admirolo spėkų perga
lę. Ji,s sciko, kad 8 pulkai bolše
vikų tapo sunaikinti ir Kolčakas 
suėmė daug bedaisvių ir grobio.

švietos Kliubas rengia 
svarbias prakalbas Mil
dos svetainėj, ant Brid- 
geporto. Kalbės Naujie
nų redaktorius , d. P. 
GRIGAITIS, tema: “So
cialistai ir komunistai”. 
Pradžia kaip 8 vai. vak.
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Kam skelbiate 
netiesą?

atAtvažiavus žinomam 
žagareiviui, kun. J. Laukai
čiui, Amerikon, klerikalų 
spauda ėmė skelbt, kad jisai 
esąs “Lietuvos valdžios at
stovas”. Kada “Naujienos” 
ir kiti laikraščiai nuępd^

Šita sudemoralizuotoji 
armija remia reakcinius 
Baltjurio krašto junke
rius, kurie grūmoja Lat
vijos ir Estonijos respu
blikoms, per keletą mėne
sių plėšia Šalį, nuolatos 
pasižymi žudymo ir prie
vartos darbais prieš gy
ventojus. Jeigu Latvija 
nebus umu laiku paliuo- 
suota nuo tos kariuome
nės, tai vėl ištiks badas tą 
nuvargintą šalį.

Vokietijos imperijos ka 
reivlai randasi taip-pat ir 
įvairiose dalyse Lietuvos.

Internacionalas reika
lauja, kad socialistų par
tijos Vokietijoje ir talki
ninkų šalyse verstų savo 
valdžias, idant ta kariuo
menė butų pagalios iš
traukta iš Latvijos ir Lie
tuvos, ir kad nebūtų ren
kama arba gabenama 
naujų kareivių Latvijoje 
esantiems kariuomenės 
būriams ir Baltjurio kra
što šalies sargybai, nė 
Kolčako arba Denikino 
armijoms.

Internacionalas aštriau 
šiai protestuoja prieš to
kį pasityčiojanti iš taikos 
dalykų stovį Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Tiesiogines žinios 
iš Vokietijos.
Tru<\li‘imslatlon filed with the post- 
nutsh\at Chicago, III. S<?pl. 18, 1919 
as reąuirctl by the act of Oct. 6,1917

Iki šiol mes žinodavome

Mokslo Žinios taisyti. Dabar, kad reikia susi
rinkimą laikyt, tai ir vaikštinėja 
nuo vieno biznierėlio prie kito, 
kad gavus svetainę nusisamdyti, 
ir tuo budu susirinkimus laiko 
vieną syk čia, kitą syk ten, l^ip 
kad norėdamas priklausyt ku
riai pora draugijai, negali suži
not, kur ji susirinkimą laiko ir 
kur kreipties. Belo, daug jau
nimo praleidžia liuosą nuo dar
bo laiką smuklėse l|ekortodami 
arba butinėse botus beritinėda-

škino nė šį nė tą. Kiti pastebėję, 
kad “kalbėtojas” nepajiegiu dagi 
nė suprasti paduotų jam klausi
mų, davė jam šventą ramybę. 
Publikos buvo susirinkę upie 
pora šimtų, bet į pabaigą beliko 
apie šimtas. O būdavo į socia
listų prakalbas susirinks nuo 
keturių iki septynių šimtų žmo
nių. Taip “iniprogresavo” mu
sų bolševikai, kad publika nė j 
jų prakalbų susirinkimus nebe
nori atsilankyt. Aukų (kam?

Tai buvo laikas, kada Europa tvarka, jų nuomone, yra bloga 
pergyveno didelį politišką kri* todėl, kad žmjonės neišmano, 

kaip gerinus susti tvarkyti. Jeigu 
Žmonės kartą suprastų, kad jų 
g$yy<9iąiiiiM» yra netdistingas, ir I .
jeigu juos kas pamokintų, kaip 
putuisyti jį, tai jie tuoj aus per
mainytų tvarką. Taigi, visa, 
ku# jų, supratimu, reikėjo įvy- 
Jkjinjmui Visuomenės pervers
mo, buvo — pagaminti gerą 
visuomenės tvarkos pieną ir 
pakankamai užinteresuoli juo 
žmones, kad j|ie norėtų įvykinti 
jį*

Tuo tarpu Marksas su Engel
su žiurėjo į dalykus giliaus. Is
torijos studijavimas juodviem 
parode, kad žmonių mintįs nėra 
galutina priežastis jų veikimo ir 
visuomeniško tvarkymosi. Juo
du surado, kad pačios mintįs tu 
n savo priežastį: kitokiose gy
venimo aplinkybėse įmonės 
protauja kitaip. O gyveninio 
aplinkybes visų-pirma priklau
so nuo to, kaip ir kokiais įran
kiais žmonės gamina reikiamus 
savo gyvenimui daiktus, ir ko
kiu budu jie paskirsto tarp sa
vęs darbo vaisius. Juodviejų su
pratimu, ekonomiški reikalai 
yra kaip ir visuomenės pama
tas, kuris nustato kitus dalykus 
visuomenėje. Nuo to, kaip kei
čiasi tiek ekonomiški reikalai 
(kada mainosi darbo įrankiui, 
darbo budai ir lt.), prklauso 
keitimosi ir politikoje ir žind
imų mintyse.

Šitaip protaudami, Marksas 
su Engelsu, žinoma, negalėjo, 
kaip didžiuma komunistų, tikėt, 
jogui revoliucija Europoje turi 
eiti pirmyn lodei, kad j()s nori 
revoli u qi o nieriaji. Re vo)l i u di j os 
juodu norėjo nemažinus už 
'kar&ZauVius komunistus, jbet 
juodu žinojo, kad gerų norų ne
pakanka. Ažuot lodei žaidę sva 
jonėmis, juodu ėmę tyrinėt, ko
kios ekonomiškos priežastįs 

‘iššaukė revoliucijos audrą 1848 
m. Tie tyrinėjimai juodviem 
parodė, kad priežastis, iššauku
si 1848 m. revoliuciją, buvo in
dustrinis krizisas. Kadangi ne* 
užilgo po revoliucijos tas krizi
sas praėjo, ir Europos biznis 
ėmė atsigriebti, tai juodviem 
buvo aišku, kad revoliucinio ju
dėjimo atgijinnii nA’a tuo tar
pu vilties.

Tai lokiu budu Marksas su 
Engelsu patapo “konlr-revoliu- 
cionieriais” buvusiųjų savo pa
sekėjų akyse. Tie komunistai, 
nors ir buvo priėmę juodviejų 
parašytąjį programą, bei jų 
protavimas dar vis buvo seno
viškas, utopiškas. Jie nesupra
to revoliucinių Markso ir En
gelso minčių, todėl jie apšaukė 
juodu “revų^iucijos prieša/is.” 

šių dienų “'komunistai” yra 
daugeįii| žvilgsnių panašus į 
tuos komunistus, ką metė lauk 
Marksą su Engelsu. Jie irgi 
skaito “kontr-revoliuciniu” dar
bu tą nurodymą, kad revoliu
cijos įvykimas priklauso nuo 
ekonomiškų sąlygų. Jie taipgi 
niek’ina ir šmeižia buvusius sa
vo mokytojus. Savo “revoliuci- 
dniškus” pienus jie budavoja 
ant savo ūpo ir svajonių.

Bet daryt utopininkų klaidas, 
buvo vienas dalykas 70 metų 
atgal, o kitas dalykas yra šian
die. Tada mokslinio socilizmo 
lidėjos buvo dar visai naujas 

daug dalykas, toli pralenkęs žmoni* 
leisingiaus, negu juodviejų opo- jos minties progresą. O šiandie

zisą. “Komuniistų Manifesto“ 
autorini numanė, kad artinasi 
revoliucija, ir savo veikale pa
rašė:

Didžiausią savo atidžią ko 
numigtai kreipė į Vokietiją, 
kadangi Vokietija stovi anb 

, buržuazinės revoliucijos slen 
ksčio, o kadangi šis pervers
mas įvyksta prie pažanges
nių Europos civilizacijos są
lygų apskritai ir su daug la
binus išsiplėtojusiu prefleta- 
riatu, negu Anglijoje 17 šimt 
inetyje ir Francijoje 18 šimt
metyje, tui buržuazinė revo
liucija Vokietijoje gali būti 
tiktai įžanga į proletarinę 
revoliuciją. (Žiur. paskutinį 
puslapį ‘‘K. M.?)

Markso ir Engelso pranašavi 
mas išsipildė. Už keleto savai 
čių po Manifesto parašymo, ki
lo vasario mėnesyje 1848 m. 
revoliucija. Bet ji nedavė tų 
pasekmių, kokių laukė Manife
sto autoriai.

Revoliucijos liepsna išsiplėtė 
daugelyje Europos šalių. Prad
žioje ji buvo laibai pasekminga;' 
valdžių spėkos Berline, Pary
žiuje ir Viennoje urnai susmu
ko. Revoliucijos pergalės su
triuškino feudaližmo (viduram
žių) tvarkos galybę Europoje, 
ir atidarė kelią burždaziniam 
plėtojimniisi. Vienok jos žen
gimas tuo ir pasibaigė. Birže
lio mėnesyje Paryžiuje įvyko 
tarpe buržuazijos ir proletaria
to mušis, kuriame proletaria-

Rašo SERNAS.

NUO KADA ŽMONES KEROSI* 
N4 VARTOJA?

Kituose kraštuose, dagi tuose, 
kur yra kerosino šaltinių, žmo
nės kerosiną ne nuo .^enai varto
ju, o kituose vėl jis vartojamas 
nuo senai. Rusijoj, nors Kauka
ze, Bakų apskrityję yra, galima 
sakyt, turtingiausi jo šaltiniai, 
žmonės, išskiriant kaukaziečius, 
vartoja kerosiną nuo labai ne
seniai. Net dar dabar tebegyve
nanti žmonės .{įmena, kada jį 
pradėjo vartoti, ir lai ne iš Rusi
jos šaltinių, bet pargabentą iš 
Amerikos, kur taipjau jis ne nuo 
seniai vartojamas baltaspalvių 
jos gyventojų. Vienok yra kraš
tų, kur jis vartojamas nuo labai 
seniai. Kaikuriuose Azijos kraš
tuose kerosinas buvo jau žino
mas dar 3500 metų prieš krikš
čionių laiko skaitymo būdą, tai
gi prieš Kristaus užgimimą, ir 
jį jau tuomet vartota žibinimui. 
Babilono ir Ninivos gyventojai 
parsigabendavo jo iš semyklų 
upe Jo įpuolančia į Eufrato 
upę 
lono 
nies
tai ištikėjimai kerosino, ir jie 
juos užlaikė. Tų altorių yra dar 
Baku miesto apielinkėse. Ten 
ir paršai gyvena. Paršų, taigi 
ugnies garbintojų tikėjimas atsi
rado daug pirmiau negu krikš
čionybė. Senovės egyptiečiai 
vartojo kerosiną numirusių 
kūnams baisa muoti ir šiaipsani- 
tariškiems tikslams. Garsus 
graikų istorikas Herodotas, gy
venęs pirm krikščionių eros, ap
rašo kerosino šaltinius ant salos 
Zanta, kurie rūpino kerosiną 
2,500 prieš jo laikus, o Herodo
tas gyveno juk toli prieš krikš
čionišką erą. Kitas istorikas, 
Plutarchas, mini savo raštuose 
apie kerosino ežerą netoli Ekba- 
tanas, kurs nuo senai dega. Ro
mos gamtininkas Plinius mini 
apie 1 <'rusino šaltinius Agrigen-

Red.) surinkta keturiolika do
lerių su centais.

—Raulukas.

1220 mylių nuo Babi- 
Altoriai senovės ug- 

gurbintojų paršų buvo

mi. Jeigu turžtuine savo svetai
nę,galėtume ten įtaisyti knygy
ną, skaityklą, galėtume rengti 
lavinimo*, diskusijų susirinki
mus, šiaip dorių pramogų, ir tuo 
budu galėtume ne vieną ati
traukti nuo demoralizuojančios 
smuklių atmosferos ir kitokių 
negeistinių užsiėmimų, kurie 
kenkia jų dvasios ir kūno svei
katai. Kiek man teko sužinoti 
važinėjant po kitus miestus ir 
prisižiūrėti lietuvių veikimui, tai 
labai stebėjaus, kad kitur daug 
mažesnės lietuvių kolonijos, o 
turi įsisteigusios savo nuosavas 
svetaines, savo kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo centrus. 
Detroitiečiai neturėtų jokių bu
du nuo to atsilikti, tuo labiau, 
jog čia dagi jde giriasi ų* dide
liais uždarbiais. \

Kiek teko betgi nugirsti, sve
tainės klausimas jau esąs judi
namas, ir tuo darbu besirengian
ti užimti Lietuvių Ko-ka (?Red.) 
Bendrovė. Apie tai kitą kartą 
parašysiu plačiau.

Valaikiškietis

(Antras koresjiondentas upie 
t‘<s pačias Jukelio prakalbas 
rašo):

Jukelis savo nei/višku darky
mu įstorijos ir kraipimu faktų 
ne vien plačiai mąstančius so
cialistus piktino, bet ir laisvama- 
nįus ir dagi kai kuriuos bolše
vikus. Žmogelis, matyt, visiš
kas nemokša, nesijautė, kad jis 
savo privedžiojimais ir “Argu
mentais” save tik ant juoko sta»- 
tosi — sorkes iš savęs daro. Del 
visa ko pažymėsiu čia bent ke
letą jo paties sakinių:

“Paimu tik 500 metų atgal, 
nedaugiau. Lietuvoj buvo social
izmas, žmonių valstybė. Tašyk 
Lietuvoj užaugęs valstietis iš 
valstybės gaudavo žemės nedau
giau nemažiau kaip vieną vala
ką, pagal Suvalkijos — 30 mar
gų. Vėliaus tas žmogus su pala> 
rodydamas ranka į Vytauto pa
veikslą — nuvažiavo į Krakovą 
pas arei vyskupą, užrašė jam 13.- 
000 valakų Lietuvos valstiečių 
žemės, idant Lenkija atsiųstų 
vJisko apiplėšti Lietuvą, nes Lie
tuva kareivių neturėjo. Ponų nė

vargdienių nebuvo”...
“Neklausykit klerikalų, ponų, 

tautiečių ir menševikų, kiW Lie
tuvoj dabar badas. Netiesa! Ca- 
Irams, ponams Lietuvą valdant 
žmonelės galėjo tik pastipusį 
žąsuką valgyt. Dabar, bolševi
kams šflj valdant, žmonelės gy
vas žąseles kepa. Dabartinis 
Amerikos Lietuvių gyvenimas 
daug blogesnis negu buvusis 
Lietuvos gyventojų, fctui pt(žiu-» 
rėkit į “Keleivį”, pabėgusių mo
terų pa j ieškojimus: Pajieškau, 
pajieškau pačios, moteries ir tt. 
Tas liudija kad jų vyrai buvo 
perseni. O dėlto, kad jie mažai 
uždirbo, turėjo laukt virš 40 
metų, kad sučėdyt pinigų dėl 
savo ir jo merginos šipkorlės 
atlyginimo; tadd vyras apsive
da. Senas vyras jaunai moteriai 
smirda ožiu. Tili faktas (-rkal- 
bėtojas pasisako merginų ir mo
terų jis nežinąs, bet vyrus tai 
šiur —),nes ant savęs tą jaučiuo
si: juo labiau sęstu, tuo jaunes
nės noriu.”

Kalbėtojas stlvo kvailystę taip 
viešai žmonėms skelbdamas ne 
tik neraudo, bet dar su pasiten
kinimu Čiaupėsi. Bet klausykite 
jo toliaus: a

“Jus, velniukai, nė vienas ne- 
nežinote Lietuvos istorijos. Lie
tu vaų kaip sakiau, liko apiplėšta, 
jos turtas pakliuvo Rymaji. Ne
daugiau, nemažiau viena trečia 
dalis Rymo priklauso lietuviams 
taipgi ir minėta dalis priklauso 
popiežiaus krėslo. Dėlto 

vienykitės, darbininkai, ra- 
šykites į L. S. S. 60-tą 
kuopą. Kovokim už dariiininkų 
tiesas ir diktatūrą,.kad konfis
kavus Ryme savo turtus, ir to
mis brangiomis bulvonų stovy- 
lomis papuošime Nemuno 
krantus”.

Alt riglit, bolševikai, bet ką 
jus darysit su popiežiaus krėslu?

— J. B—.s

“Darbininkų Judėjimas”.

JOHNSON CITY, N. Y. — 
Skaitytojui perskaičius tokį šios 
korespondencijos antgalvį, Divr- 
bininkų judėjimas”, be Abejo 
tuojau galvoje tvikslels mintis, 
jog čionai aprašoma koks nors 
darbininkų nepasitenkinimas 
dėl blogų darbo sąlygų; arba, 
statoma kokie noiSi reikalavimai 
rengiamasi slreikAn. Bet taip 
manant, kariais galima ir apsi
rikti.

Rugsėjo 1 d. š. m. Endicolt 
Johnson and Co. darbininkai 
surengė milžinišką demonstra
ciją pagerbimui pono “George 
F.“ (taip čia visi vadinai poną 
George F. Johnsoną, milžiniš
kos batų dirbtuvės savininką) 
už jo “gerumą”.

Netik kad 13,000 darbininkų, 
lajike parodos, ėjo pėkšti apie 
10 angliškų mylių iš Johnson 
City, N. Y», į Endicolt, N. Y., bet 
jie patįs ir pinigus sudėjo išlai
doms padengti. Demonstrantai 
iškėlę nešė lentas su įvairiais 
užrašai^ išreiškiančias pagnr-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

ja sustojo.
Revoliuci joje akly viską rolę 

lošė kornunistaii. Kada ji tapo 
nuslopinta, tai daugelis jų pate
ko į kalėjimus, o.kiti pabėgo j 
užsienius. Daugiausia jų pri
sirinko Londone. Čion atvyko ir 
Marksas su Engelsu. Savo ištrė- i 
mime komumstai tečians dar 
ilgai nenorėjo atsisveikinti su 
mintini, davesti revoMuciją" aki 
proletariato pergalės, ir darė 
visokių pienų, kaip iššaukti 
naują sukilimą kontinente. Bet 
“Komunistų Manifesto” auto
riai nepritarė tiems plcnavi- 
mains. Juodviejų nuomonė bu
vo tokia, kad mėgint atgaivint 
lą revoliuciją butų bergždžias 
darbas.

Maiksas su Engelsu šilą savo 
nuomonę išreiškė viešai,bet juo 

Pirmieji numeriai, pasieku-į.du netikėtai neįtikino savo drau 
šieji mus, turi datas 19 ir 20 gų» O ir užtraukė ant savęs jų 
d. rugpiučio. Įmcapykaiitą. žmonės,kurie nese-

“Die Freiheit” yra kon* 
labiausiai prasiplatinęs so- 
cialistiškas laikraštis pa
saulyje. Jisai turi 200,000 
skaitytojų. Jisai eina dviem 
laidom, rytmetine ir vakari
ne. Tarpe jo bendradarbių 
randasi K. Kautsky “Die 
Freiheit” veda aštrią kovą 
su Scheidemann’o partija ir 
su dabartine Vokietijos val
džia.

Be šito laikraščio, nepri
klausomieji socialdemokra
tai leidžia dar 40 dienraš-

kari tai yra melas, tai kleri- ^Pje Vokietiją tiktai tą, ką
kalų spauda paliovė taip re
klamavusi tą “kramolos 
malšintoją”.

Bet dabar ji sugalvojo 
naują melą savo bičiulio pa
rėkiama vimu i. Pranešdami 

.apie kun. J. Laukaičio pra
kalbų maršrutą, klerikalų 
laikraščiai sako, kad jisai e- 
sąs “Lietuvos atstovas”.

Mes ir vėl turime protes
tuoti, kadangi minėtasai kle 
rikalų svečias niekuomet 
nėra gavęs įgaliojimo Ame
rikoje arba kur kitur atsto
vauti Lietuvą. Jisai atsto
vaują tiktai savo asmenį ir, 
gal-but, tokius-pat atžaga- 
reiviškųs Lietuvos elemen
tus, kaip jisai pats — bet ne 
Lietuvos šalį ir ne Lietuvos 
žmones!

Kam tad klerikalai apgau 
dinėja publiką?

Internacionalo pro
testas dėl Latvi
jos ir Lietuvos.
True trailslation filed with the post-, 
muster at Chicago, III. Scpt. 18, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 0,1917

Iš telegramų apie tarp
tautinę socialistų konferen
ciją Zuriche, Įvykusią rug
pjūčio mėnesio pradžioje, a- 
merikiečiai jau žinojogei ta

apie ją pranešdavo kapitali
stiškos žinių agentūros ir 
kapitalistų spauda. Supran
tamas daiktas, kad jose dau
gelis dalykų esti nušviečia
ma nepilnai arba net ir visai 
neteisingai. Amerikoje dar 
neišnyko‘ tas ūpas, kurį pa
gimdė karė, ir todėl jos lai
kraščių telegramoms apie 
Vokietiją labai trūksta 
šališkumo. (

be

rneBet dabar mes Įgik 
progos semti žinias apie 
šalį iš teisioginių šalti 
Vakar “Naujienų” reda 
ja pradėjo gauti iš Berlino
vyriausįjį Vokietijos nepri
klausomųjų socialdemokra
tų organą “Die Freiheit”.

ių.
Al

kais vartoja žibinimui lempose; 
o Plinius irgi gyveno prieš Kris
taus gimipią ir ką tik jam gi
mus. Kerosiną žibinimui Pli- 
niaus laikais nuo senai vartojo 
miestas Genua, o iš Ranzoon 
šaltinių nuo senai kerosiną var 
tojo žibinimui gyventojai Ira- 
waddy paupiu, Birmoj, Pietinėj 
Azijoj. . v

KORESPONDENCIJOS
J

konferencija (tarp kitko pa- čių; bet “Die Freiheit” yra 
reikalavo, kad butų ištrauk- didžiausjs ir įtekmingįau- 
ta vokičių kariuomenė iš 
Latvijos ir Lietuvos. Vo
kietijos nepriklausomųjų so 
cialdemokratų organe “Frei 
heit” dabar randame Inter
nacionalo konferencijos re
zoliuciją, priimtą tuo klau 
simu. Ji skamba sekamai:

Nežiūrint, kad Latvijos 
socialdemokratų darbi
ninkų partija protestavo 
ir reikalavo pasitrauki
mo, Vokietijos imperijos

SIS.

Kaip komunistai iš 
metė Marksą.

Čia eina kalba apie tuos ko
mu nisilus, kurie gyveno 70 me-

1817 m. slapta revoliucionie
rių organizacija, kuri vadinosi 
“Teisingųjų Sąjunga,” Europo
je, pritraukė į savo tarpą K. 

okupacinės armi jos būriai -Marksą ir Fr. Engelsą ir peronai

Igų, o ir užtraukė ant sa’ 
I neapykantą. Žmonės,kurie 
Tfai prieš tai skaitė juodu savo 
vadais ir mokytojais,dabar ėmė 
(niekinti juodu, vadinti “buržu
azijos tarnais,” “kontr-revoliu- 
cionieriais,“ “revoliucijos išda
vikais” ir lt. Pagalios, jie nuta
rė išmesti juodu (ir dar keletą 
juodviejų šalininkų) iš komu
nistų tarpo.

Šiandie visi žino, kad liesa bu 
vo Markso ir^ngelso, o ne juo
dviejų priešų pusėje. Rcvbliu- 
cija 1848 m. negalėjo nuversti 
buržuaziją. Ir kiekvienas, kuris 
bent šį-lų išmano apie revoliu
ciją, supranta, kad Marksas su \ 
^Engelsu, nepritardami didžiu
mos komunistų svajonėms apie 
a-lgaivinimą revoliucijos, elgė
si ne kaip “buržuazijos tarnai“ 
arba ‘^išidavikili,” o kaupo ge
riausi darbininkų draugai. Juo
du tiktai protavo kitaip

SO. BOSTON, MASS.

Dieve

ncnlai.
Tie komunistai, kaip minėjo-’jmasiniam darliininkų judėjime 

visose pažangesnėse šalyse. 
Atkristi dabar prie utopininkų 
'klaidų reiškia padaryti didelį 
regresą.

’ šių dienų “komunistai“ todėl 
yjra ne tiktai atsilikę nuo pro
greso žmonės, o staliai atžaga*

mc, buvo pintinius susiorgani
zavę “Tęisingųjų Sąjungoj*.” 
Idėjos, kurių jie tuomet laikėsi, 
buvo visai kitokios1, negu tos, 
kurios tapo išdėstytos “Komti- 
kiistų Manifeste”. Aplamai kai-

tos idėjos jau yra pi<gi j tįsios

dar ris tebėra Latvijoje.!n^ Mavn vardą i ‘‘Komunistų Są- bant1, “teisingieji buvo ne mok- 
Pagal paskutines Žinias,0un^ ” Sitai organizacijai Mar- .sliski, o utopiški socialistai. Jie , 
tenai vyksta dar nauji ki* ksąs su Engelsu parašė ’progra-'mane, kąd atmainos visuome-/- 
rfuomenės būriai, pilnai nl? SarsiBi “Komunįtų Mani- nėję priklauso nuo atmainų 
a (ginkluoti. testą.” ' žmonių mintyse’. Vilsuomenės

tame j vietos LSS. 60 kuopa buvo 
surengus prakalbas J ūkeliui. Kai 
bėjo tai kalbėjo, vyras. Nors aš 
visą jo “prakalbą” pasižymėjau, 
bet gaila laikraštyj vietos vi
soms jo sapationėms paduoti. 
Nors susirinkimo pirmininkas, 
a (rekomenduodamas publikai
“oratorių” užreiškė, kad jis kal
bėsiąs dviem temom: Iš kur pa
eina valdžia ir Apie Lietuvos rei
kalus, bet “oratorius
tu mieliausias — kalbėjo apie 
visą ką, apie visą pasaulį. Su
kritikavo Visus pasaulio visų 
amžių mokslininkus, reforma
torius, valdonus, valdžias, o taip 
jau, ir ypatingai, Kautskį, Eber- 
tą, Kerenskį, Grigaitį, Michclso- 
ną, dagi Smelslorių. Menševikai, 
socialpatriolai, išdavikai, žalčiu
kai tai buvo pati jo kalbas 
smelona. Klausanties iš šalies 
net gaila buvo to žmogelio, kaip 
jis pats save ir kartu publiką 
vargino per visą vakarą pliauk- 
šdamas patsai nežinodamas ką. 
Skirstanties žmonės juokavo, 
kad, girdi, geiqau lasai “kalbė
tojas” važiuotų pirmą į Valpa- 
ra.iisą pastudijuoti, kaip reikia 
bulves skusti, o ne ant pagrindų 
šmutą iš savęs daryti ir ant juo
ko slalytiies.

Pabaigoj pirmininkas pakvie
tė publiką duot kalbėtojui klau
simų, ir apie keturi tatai padare. 
Bet kada, “oratorius”, pradėjo 

“aiškinti”,

f INSURINA
namus, forničius, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
REAL ĖSTATE 

(Manadžieriai European 
American Bureau)

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Underwriters.

L' ...... . ■ III ■■■■!

DETROIT, MICH.

Iš vietos lietuvių gyvenimo

y «<i 1................y

Skaitykite t Platinkite \ politikos klausimą 
žmonių mintyse1. Visuomenės “N A U J .. E N A S *' ' nuvažiavo į relig

Detroite gyvena ne menkas 
lietuvių skaičius, pasiskirstęs j 
dvi miesto dali: į vest - saidę ir 
yst - saidę. Visuomenės judėjime 
jie kad ir dalyvauja, bet pasigirt 
daug ką nuveikę negali. Kas bu
tų reikalingiausia detroilicčiams 
tai įsitaisyti nuosavą svetainę, 
kuri galėtų būt kaip ir jų gyve
nimo ir judėjimo centras, čia 
yr« devynios galybes visokių 
draugijų ir draugijėlių ir jos 
lengvai galėtų tokią svetainę įsi-

T! VAIKINŲ Ir MF.RG1NŲlEfillIIZ NORI APSIVESTI, bet 
SKnlJlS neturėdami proftoa auai- 
■r ■ " W V? patinti ir užmeftitl mei

liškus ryšiu*, nuguli apsi
vesti. Puj'.cškojinių Žurnalas vieloms 
sutelkia tokių proįa. Reikalaukite 
liurėjimų); ten rusite plaėiausitn infnr. 
madjas. Žurnalus meta mali, kopija 10c 

ADVKRTIS1NG JOUKNAL
209-710 Temple CoUTt Bldg. Chkafto, TU,

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annet 

18th 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



Ketvergas, Rugsėjo U5, 1919
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(Seka nuo 2-ro puslp.)
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bę ir prielankumu ponui “Geo.

Skaitytojas gal paklaus: delko 
jį darbininkai taip gerbia? Gal 
jisai ir yra labai geras žmogus? 
O taip. Jisai yra geras žmogus. 
Jis taip, kaip ir visi kiti kapita
listai, išnaudoja darbininkus 
legališku budu. O kad jisai moka 
gerai išnaudoti darbininkus, tai 
galima suprasti ir išto: Apie 30 
metų atgal ponas “Ged. F.*’ įsi
kūrė mažę batų dirbtuvėlę, ku-l 
rioje ir jis pats dirbo; bet šian
die Endicott Johnson kompani
ja inkorporuota aut $36,(XX),(XX) 
(trisdešimts šešių milijonų do
lerių). Joje dirba apie trylika 
tūkstančių darbininkų. Per tę 
laikę p. “Geo. F.” netuiėjo jokių 
nesmagumų su darbininkais; 
čionai niekas ir nemanė niekuo
met streikuoti arba statyti kokių 
nors grieštų reikalavim.

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖM YKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at
spausdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais jadresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

- ■ i m ■« i —M
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St~ Chicago.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Žinoma, darbininkui jam pa
lankus dėlto, kad jis moka su 
jais gražiai elgties. Kaip 
kada p. “Geo. F.” Iškerta ir to
kių šposų: sumano kokį nors 
naują dalyką pristato jį darbi
ninkams ir pavaro gerą a gi t ak
cijų. o paskui duoda patiinisi 
darbininkams nubulsuot, ar tas 
ir tas sumanymas verta įvyk- 
dinti, ar ne. Ir beveik visuomet 
darbininkai nubalsuoja pagal p. 
“Geo. F.” norą. Taipgi p. Geo.

I F.* yra įtaisęs įvairių patogumų 
savo darbininkams: suteikia dy- 

| kai daktarę, ligonbutį, knygynę; 
įtaisyta puikios vietos žaidimui. 
Yra dar įtaisytos valgyklos prie 
dirbtuvių, kuriose ir dabartinio 
brangumo metų suteikiama val
gis už lu centų, kuomet kitose 
valgyklose reikia mokėti už tą- 
pat 35 centų. Teipgi p. “Geo. F.” 
nesigdili ir pinigų paaukauti. 
Jisai aukauja netik bažnyčioms 
bet ir tokioms įstaigoms kaip 
kad Lietuvių svetainė. O be to, 
p. “Geo. F.” savo darbininkams 
moka pasakyti puikių spyčių. 
štai kad ir toje “First Aminai 
“Geo.F.Day” (taip buvo užvar- 
dyta 1 d. nigs, šių metų). Kada 
da'rbininkai numaršavo į Ideal 
Parką, p. “Geo. F.” pasakė “pili, 
kią” prakalbą. Sakydamas tę 
prakalbą pasakė ir teisybes. 
Pavyzdžiui: Jus, darbininkai, 
nežinote savo spėkas. Bet 

I aš dėl to linksmas, kad jus ne
žinote. O ir jus laimingi, kad 
nežinote savo spėkos.” Pirmuti- 

| niainc sakinyje tikra tiesa piu. 
sakyta. Antrasis sakinys turėjo I 
būt: “Aš laimlingas, kad jus ne
žinote savo spėkų. Bet ponas 
“Geo. F.’* tą antrąjį sakinį tu
rėjo taip pasakyt, kad nustelbus 
pirmąjį sakinį. Toliau p. “Geo. 
F.” sakė: “Dirbirtinkai nepri
valo nusiimti kepuręs prieš kau 
pitalistą pirm negu kapitalistas 
nenusiinis prieš darbininkąNlies 
kapitalistas daugiau prik
lauso nuo darbinin
ko, negu darbininkas nuo kapi- 
tabisto.” Čia pasakyta tiktai da-| 
lis teisybės. Bet, kad visuomet 
tokie sentikiai butų tarp p. “Geo. 
F.” ir darbininkų, jis negalįs 
duoti Jokios ’ garantijos; • nes tie 
“ilgagalviai bolševkai” galį vis
ką suardyti.

KLEIN BROS
Halsted, 20-tos Gatvių 

ir Canalport Avė.
Sankrova bus uždaryta 
Ketverge, Pėtnyčioje ir 
Subatoje, Rugsėjo 18,19 
ir 20 delei mirties pre
zidento p. Sol. Kleino.

GERKLES KLIŪTIS

8
 Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
]inių gilių (tonsl- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 

Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. Stato St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Sėptinta- 
dieniaįs nuo 10 iki 12.

| Saugokite Savo Akis |

“Geo. F.“ skaįto bolševikais vi
sus tuos, kurie tik nesutinka su 
dabartine kapitalistine tvarka.

A. B. Vargšas.

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti paniatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų Iligh School diplomą gavę mokiniai priimami į 
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 klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENU METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE šį VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL.

(Arti Milwaukee Avenue).

Aš esmi specialitas Visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučif 
Aklumas, Kurtumas, Kataras Ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, Jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų 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.
Kambarys 867. zv- • 

VALANDOS 9 iki • .ChlCfllZO 
Nedėliomis 10 Iki 1.

35 So. Dearborn St.
(Kanapas Monroe) .

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

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

3063-3929 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

“Nebusiu komunistas”.
•. ' 3 f» t tfy t ♦ f *

Aną dieną, važiuodamas gat- 
vekariu, susitikau pažįstamą. 
Pradėjome kalbėtis. Tuoj t Ai už- 
užsiminėm apie naujai peršamą 
darbininkams “komunstų par- 
tkją”.

— Aš nesuprantu tos komu
nistų palrtijos programo, — už- 
reiškė mano pažįstamas. — Jie 
turi įrašę sakinį: “proletariato 
diktatūra,” ir tas pas juos svar
biausias tikslas. Gerai, tegul bus 
proletariato diktatūra. Bet Ko
munistų partija t.|tmcta visokias 
reformas, tuoalikinius darbinin
kų būvio pagerinimus. Duokime 
sau, sustreikuoja kurioje nors 
dirbtuvėje darbininkai: reika
lauja sutrumpinimo darba va
landų ir pakėlimo mokesties. 
Priklausydamas tai “komunis
tų partijai” ir pildydamas jos 
svarbiausi principą — proleta
riato diktatūrą — dš turėsiu eiti 
skelianti. Na, .ne; tai jau per
daug! Geriau, aš nebusiu “ko
munistas”. Aš, kaip ir buvęs, lik
siu socialistas ir, reikalui esant, 
padėsiu streikuoti kitiems strei
kininkams, kad iškovojus-geres- 
nių darbininkams sąlygų tuojau, 
nelaukiant proletariato diktatu, 
ros.

Tasai mano pažįstUmas dir
ba dirbtuvėje ir yra veiklus agi
tatorius tarp darbininkų. Bet 
jam, ta niAijoji “komunistę par
tija*’ su jos “principais”, nepa
tinka. O kuriems dabar ta “ko
munistų partija” patinka, tai vė
liau nepatiks, nes ji yra niekas 
kitas kaip tik mišinys anarcho- 

sindikaiistiškų elementų.
Kitą dieną susitikau ir kitą pa- 

žįtarną, buvusį socialistą. Šis la
bai užsipuldinėjo ant inteli-

— Inteligentai nori mus uz 
nosių vadžioti. Socialistų Parti
ja jauneatsako šios dienos rei
kalavimams, — tęsė tas buvęs 
socialistas: — ji dabar yra aftža^ 
garei viską, susidėjusi su buržua
zija. Komunistų partija dakig 
progresiviškesnė. Todėl aš da
bar busiu prie jos.

Prašau nurodyti, kur Socialis
tų Partija yrM susidėjusi su bur-

Al ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 8 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 išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadft po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenai, Frof. 

1767 So. Halated 8L Telephone Canal 6417/ Chicago, Hl.
—■Mnssa. ? 11; ,«arwaMrrar.T r imt. rTT.yrar-r-r-

m:i

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

• Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų iiiihę
> meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, Newl York, N, Y

Reikalauja Darbininkų
Mes reikalaujan c angliakasių ir 

krovėjų. Musų ’kir.į klos dirba kas
dien. Mes turime gū sių kasimą ir 
ženųn kasimą su 3 h, iki 5 pėdų an
glies. šita kmvp uiija neapmoka 
kelionės. Mes Mirime viską, kas 
darbininkus patraukia. Geros dar 
bo ir gyvenimo sąlygos. Geri na
mai, su vandeniu ir clekros švieso
mis; žemos raliuos. Dideli dar
žai, g'ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karves, kiaulės ir viš-

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-ką padaryta), dviejų 
melų kontraktas kasyklų savininkų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palmer,
New River Cųnipany, 

McDonald, W. Va.

^elephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 3—12 ryto 
2—1 vakaro 

3303 S Morgaa St, Chicago, III

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10787 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

Tel. Boulevard 8329

DarboZmoniu
Knygynas

3238 So. Halsted St.. Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duotame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas**, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir z‘Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba'toli regis, pasitarkite 
su ęianimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimai šiame užsiėmime su
telks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akiu, ausų no
sie” įr cerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS . 

1801 So. Ashland Aveu, Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. / 

S-čfos lubos, virš Platt’o aptiekos
* TTmykite į 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

Šalis Virto Sausa
bet jums nėra reikalo trokšti, 
jei jus nenorite. Prisivirkite pa
tįs sau alaus, senovinio — taip 
gairdausį, kaip Pi|sncxis. $1.50 
6 galionams. Nusiuntimas ap
mokėtas į kiekvieną vietą Su
vienytose Valstijose. Pilnas pa
aiškinimas ant kiekvieno pa
kučio. Pasisekimas užtikrina
ma. Siųskite pinigus, arba krą 
sos Money Orderį drauge su 
užsisakymu.

Old Style Malt Extract Co., 
5800 So: "Ashland ave-.į 

Chicago, III.

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 1090b So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas' 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuojjjfs valgymui, vaisių košė 

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

Coyne Bros.,
119 So. VVater St. Chicago, III.

Akis ________ ,u Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

. Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga domu at 
kreipiama 

nuo 9 ryto iki
vai- 
vak. 

nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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 Fisk St.

• VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais.. .Telephone Ganai. J1U>, 

GYVENIMAS: 8412 S. Hahted Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tikUi.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
L 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 piet.
Telephone Yards 687

žuazija. Bet tas, buvęs socialis
tas, nei klausyti nenorėjo. Jis, 
prisiklausęs “garsių oratorių” ir 
p įsiskaitęs “'komunistų** lei
džiamų lapelių, įstikino, kad jie 
dabar yra geriausi ir jų “moks
las” teisingiausis. Įtikėjo, kaip 
davatka savo klebonui, ir dabar 
bando savo tikėjimą kitiems į- 
kalbeti.

Pasekėjai tos “komunistų 
partijos“ pasidarė kažinkokie 
keisti užsispyrėliai. Į Lenįuę 
tiki, kaip tikuitiejie į Dievą. Kas 
drįsta Lenino taktiką pakritikuo 
Ii tas amžinas atžagareivis. Aiš
kinti, gvildenti, dalyką plačiau 
visai nenori. Vietoj ką nors aiš
kinus, lik priešus niekini/.

S551nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

| nic tikros šikšnos
svetinei eilę ir ki
limų. z

ii Mes iniPtd turime kc
■ Nuirai I al|gštos kiesos

I I Phonogęafų, kuriuosiNj mes parduosime už
I1N bile pasiūlytą kainą
" l/r ™ '^lĮf už tQi Kad mes turi-

V; mo pratuštinti vietų.
JEI GYVINATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 VV. Harrison St. CJlicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai., Nedė

liotais nuo 10 Iki 4

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

BEGKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Telephone Yards 5032

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

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

VyriškiįDrapanu Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdiniinas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant ul- 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės 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.
Valkų siutai $5.00 Ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų Ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

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

8. GORDOR, 
1415 So. Halsted SL Chicago, III 

įsteigta 1D02

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

............................... ........
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Miclini8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu 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. •

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak
► —*

f



LietHviy Rateliuose.
CICERO.

Iš vietos lietuvių veikimo

Ryto, rugsėjo 19, Lietuvių So
cialistų Apšvietos Kliubas ren
gia svarbias prakalbas J. Juk- 
niaus svetainėj. Kalbės Naujie
nų redaktorius, d. P. Grigaitis, 
tema “Socialistai ir komunis
tai”. Kadangi daugeils dabar kai 
ba apie tik-ką įsikūrusias 2 ‘‘ko
munistų partijas, kurios abidvi 
niekina Socialistų Partiją ir kar
tu ėdasi tarp savęs, tai bus la
bai įdomu išgirsti — kasgi per 
vieni tie komunistai yra? Tie, 
kur kartą yra girdėję d. Grigai
čio k;.Mbą, žino, kad socializmo 
klausimuose jisai yra autorite
tas. Todėl kiekvienas susipratęs 
darbininkas privalo atsilbnkyti.

Rugsėjo 12 dieną Lietuvių 
Uuosybės Namo Bendrovė su
rengė prakalbas. Prakalbos su
rengta J. Jukniaus svetainėj. Vy
riausias prakalbų t iksais buvo— 
paraginti vietos lietuvius dar 

sparčiau pasidarbuoti, kad įsigi
jus nuosavą namą bei svetainę.

Kalbėti buvo pakviestas adv. 
Kaz. Gugis, iš Cbicagos. .Jis pui
kiai išdškino reikalingumą nuo- 
s.avios svetainės ir naudą, ko
kios ji teiktų vietos lietuviams, 
o ypač jaunuomenei. Čraįau kal
bėtojas gerai supliekė taip vadi
namiems tinginiams, kurie ne
tik kad neprisideda prie įvykini- 
mo jokio naudingo darbo, bet 
dar kitiems veikimą trukdo. Rei
kia pasakyti, k: H prakalbos da
vė ytin gi rų pasekmių. Pv., Ben
drovės raštininkas, V. Stankus, 
laikytame Bendrovės šėrininkų 
susirinkime, rugsėjo 15 dieną, 
be kita pranešė, jogui Bendrovės 
šėrų jau išparduota net 140. Gi 
vėliau vienas Šerų pardavinėto
jas man pranešė, kad prakalbose 
jis paradvęs Šerus. Ttigi viso 
jau parduota 183 Šerai.

Tame pačiame susirinkime 
dalininkai nutarė naudli namo 
bendrovės surengti gražų pra
mogų vakarą. Vakaro surengti 
konysijon išrinkta penki as
mens, visi Antan M— Ant. Lingė 
Ant. Liutkus, Ant. Matukas, Ant. 
Tupikaitis ir Ant. Klainis.

Aplamai, vietos lietuviai rodo 
didelio pritarimo musų pradė
tam darbui. Reikia todėl tikėlis, 

REIKIA
DARBININKŲ

Švarkų Sapoįe
Visuose skyriuose nuo jūsų priklauso uždirbti 

kuodidžiaisią užmokestį.

GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE
REIKALAUJAME JUS — DABAR.

i

Kišenių — pirmų ir antrų beistuotojų —■ pečių beistuo- 
lojų — skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų — 
atsiulėtojų, guzukų prisiuvinėlojų, egzaminuotojų pir
mųjų ir antrųjų beisterių, pritaikytojų.

Dirbtuvėje dieninė šviesa. — Dirbkite, didžiausioje Chi- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naujoviniaustus įtaisymus 
ir sveikiausioje rubsiuvių šajjoje.

KETURIOSOESlMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ

Ateikite pasimatyti su mumis.

International Tailoring Co.
Samdymo ofisas 3148 — 50 W. 26-th St. arba

847 W. Jackson Blvd.

k H sekamais metais ciceriečiai 
jau galės pasididžiuoti puikia 
nuosava svetaine..

— Ant. Liutkus.

15-to Wardo socialis
tai prieš komunistus.
“Komunistams’’ nesiseka ir ki

tuose warduose.

Penkioliktojo wardo organi
zacija —- didžiausias Socialistų 
Partijos skyrius Cbicagoje — 
griestai atsisakė sekti naujuo
sius “.svieto taisytojus” komu
nistus. Praeitame skyriaus su
sirinkime milžiniški dauguma 
balsų nutarta pasilikti Socialis
tų Partjoj. Ir tai neveizint to, 
kad “komunistai” dėjo visas pu
st ligas, idant užkariavus jį sa
vo sektai. Kaip mums praneša, 
tai ten buvę susispietę visi “žy
mesni” “komunistų” lyderiai. 
Bet jų pastangos nuėjo vėjais. 
Susipratusieji darbinikai nesi
davė apdumti save skambiomis 
tų atžagareivių fražėmis, ir at
suko jiems nugarą.

Tokio pat “pasisekimo” jie 
(“komunistai”) turį ir kituose 
warduose. Pa v., 27, 34 ir 35 
\varduose taipjau daryta pastan
gų atitraukti tuos skyrius nuo 
Partijos. Bet be? pasekmių. Kiti 
skyriai, kurių susirinkimai dar 
neįvyko, kaip mums pranešama, 
taipjau nemaną pasekti “komu
nistus”.

Vadinas, “komunistų” šuka
vimai, buk didžiuma partijos 
narių einanti su jais, yra papras
tas bluff’as. O kas liečiasi Soci
alistų Partijos, tą patį galima 
pasakyti ir apie lietuvius soci
alistus: greitu laiku mes pama
tysime, kad lietuviškų Cbicagos 
“komunistų” “didžiuma’ taip
jau yra lik — bluff’as.

Mirė Sol. Klein.
Įsteigėjas dviejų didelių depar- 

tamentinią sankrovų.

Vakar po pietų, apie 4 vai., 
Reese ligoninėj pasimirė Sol. 
Klein, prezidentas dviejų (Ode
lių departamentinių sankrovų, 
Klein Bros., prie Halsted ir 20- 
tos gatvės, ir 12th Street Store, 
prie Halsted ir Roosevelt Road.

Velionis buvo gimęs 1858 m. 
Kerzenheimere Vokietijoj, ir 14- 
kos metų atvyko su tėvais į šią

NAUJIENOS, Chicago., Ilk " . .... .
šalį. 1880 jis įsteigė sankrovčlę, 
kuri laikui bėgant išaugo didele 
departamentine sankrova. Buvo 
labili miklus, bet ir progresyvus 
žmogus. Lietuviai buvo tarp 
stambiausiųjų Klein Bros san
krovos patronų. '

Sol Klein paliko žinloną, Mrs. 
Elta Maudei Klein, vieną sūnų 
Lawrence, ir dvi (lukteri, Mrs. 
Bernice Friedlander, Wilmelte, 
ir Mrs. Amy Eisendrath, Bucine, 
Wis. Buvo stambus rėmėjas į- 
vairių labdarybės organizacijų 
ir direktorius Žydų Našlaičių 
Namų, Cbicagoje. Be to, jis bu
vo narys Standard Kliubo, Ba- 
disloe Country Kliubo ir vice

prezidentas 'Reta ii Merchants 
asociacijos.

Velionies atminčiai pagerbti, 
departamentinė sankrova bus 
uždaryta iki ateinančio panedė- 
lio ryto. Jo mirtį apgailestauja 
visi, kurie jį pažinojo, o taip
jau daugelis jo darbininkų, su 
kuriais jis visados mokėjo nuo
širdžiai ir žmoniškai apsieiti.

NAMŲ STATYTOJŲ STREI
KAS TĘSIASI.

KPntraktoriai kaltina darbinin
kus.

Namų statytojų streikas dar 
tebesitęsia. Po lo, kada karpen- 
terių unija griežtai atmetė sam
dytojų pasiūlymą grįžti darban 
ir dirbti tomis pačiomis sąlygo
mis, kaip ir iki šiol, dabar sam
dytojai paskelbė, kad “visokios 
tarybos su darbininkais pasibai
gė” ir jie užtai neįmą jokios at
sakomybės. Delei to esą kalliipa- 
tįs darbininkai. Darbininkai te- 
čiaus šitų grasinimų nepaiso - 
kaip jie nepaisė ir kontraktorių 
skelbiamojo lokauto. *

Samdytojų padėjimas betgi' 
nepergeriausias. Nepaisant dė
tų pastangų išblokšti i$ biznio 
taip vadinamus nepriklauso
muosius kon t rak torius, kurie 
darbininkų reikalavimus išpildė, 
pastarieji darosi labai pavojin
gais associacijai konkurentais. 
Galimas daiktas, kad neužilgio 
jie, norint nenorint, bus privers
ti nusilenkti — išpildyti savo 
darbininkų reikalavimus, kad 
nedavus įsigalėti nepriklauso- 

inieinsiems kon trak toriams.

ŠUO IŠGELBĖJO SAVO PONO 
GYVASTĮ.

\Villiam Conavans butan an- 
dais įėjo nelauktas svetys—ban
ditas ir pareikalavo pinigų. Kuo
met banditas pakišo Conavano 
panosėn revolverį, didysis Cona
vano taksas, Pop, nutarė ateiti 
savo ponui pagelbon. Be niekur 
nieko jis įsikibo bandito apy
kaklei! ir parbloškė jį ant aslos. 
Pastarasis teČiaus dar suspėjo 
paleisti kulką ir Pop krito negy
vas. Bet kol Pop ėmėsi su ban
ditu, tai Canavan spėjo pasigrie
bti revolverį ir banditas turėjo 
skubiai išsinešdinti, kad netekus 
atsiginti šalę Pop’o.

POLICISTAS LAIMĖJO

Policistas Wild andais arešta
vo greitai važiavusį šoferį, ku
rio kišeniuj vėliau jis surado 
bonką geros “skoteh viskės”. 
Šoferį ir degtinę Wild tuoj pris
tatė, į kortą. Su šoferiu džiodžė 
apsidirbo greitai: liepė užsimo
kėti pabaudos ir eiti sau. Bet su 
areštuota “viske” buvo sunku. 
O tai dėlto, kad džiodžė norėjęs 
padėti ją į seifą, bet valstijos 
prokuroro pagelbiininkas pasi
priešinęs ir būtinai norėjęs — 
konfiskuoti ją. Tada įsimaišė po
licistas Wild ir apreiškė, kad 
jis norįs nunešti ją miesto che
mikui, idant jis padarytų bandy
mus, būtent: ar sulig esamų val
stijos patvarkymų ji priklauso 
prie tos rų.šies svaigalų, kurį val
stijos prokuroras turėtų teisės 
konfiskuoti. Džiodžė mielai suti
ko ir policistals pasiėmęs “vis- 
kę” išėjo savais keliais. Valsti
jos prokuroras gali būt užtik
rintas: jam tikrai nebeprisieis 
rupinties josios konfiskavimu...

SUDEGS JAUNA MERGAITE.

Gavusi dėžutę degtukų, Helen 
Oberman, septynių metų am

žinąs mergaitė, 3131 Douglas gt. 
vakar norėjo pažaisti. Bežaid
žiant degtukai užsidegė ir užde
gė mergaitės drabužius. Nuvežta 
į University ligoninę mergaitė 
pasimirė.

PATEKO BĖDON.
Policija andais areštavo ketu

ris asmenis. Visi kaltinami dėl 
naikinimo paukščių parkuose ir 
kitose viešose vietose. Kiekvie
nas turėjo užsistatyti po tūkstan
tį dolerių kaucijos.

PAMINĖJO SUKAKTUVES .
Cbicagos mokyklose vakar 

buvo surengta įvairių pramogų 
132 mėtinėms Suv. Valstijų kon
stitucijos sukaktuvėms pažy

mėti.

Pranešimai
Chlcagos Lietuvių Vyrų Choro 

repeticija įvyks nedėlioj, 2t <1. rug 
sėjo., Mildos svet. Malonėkit visi dai 
nininkai būt laiku — kaip 11 va 
landų iš ryto. Taipgi yra kviečiami 
ir nauji, kurie mylite dainuoti ir la 
vintis. — Organizatorius.

LSS. 234 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj rugsėjo 21 d. Uni 
versity Sėti lement svetainėje 4630 
Gross Avė. Pradžia lygiai 10 yalan 
dq iš ryto. Draugai, malonėkit šį 
sykį atsilankyti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

— Sekr. A. Audickas.

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
šeimyniškas vakarėlis bus suimtoje, 
20 rugsėjo, Mildos svetainėje. Visus 
kviečia atsilankyti. —- Komitetas.

LSS. 4 kp. statomo veikalo, Ne 
palaidoti Kūnai, repeticija įvyks 
ketverge, 18 rugsėjo, 7:00 vai. vaka 
re J. Norvaišo svet. 3338 So. Auburn 
avė. Draugai ir draugės turite visi 
susirinkti pažymėtu laiku.

— Komitetas.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus su 
sirinkimas bus subaloj, rugsėjo 20 
d. Unijos svetainėje 1564 N. Bobey 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie 
čia visus — Valdyba.

Lietuvai Gelbėt Dr-jos North Si- 
dės skyrius rengia prakalbas pėtny 
čioj, rugsėjo 19, A. C.W. svet. 1564 
N. Bobey st. Kalbės Dr. S. Biežis. 
Pradžia 8 v . v. — Komitetas.

Cicero. — Pėtnyčioje, rugsėjo II) 
J. Jukniaus svetainėje, 4827 W. 14 
St. Liet. Socialistų Apšvietos Kliu
bas rengia prakalbas. Kulbės Nau
jienų redaktorius, d. P. Grigaiti*. 
Prakalbos prasidės kaip 8 vai. vaka 
re. Publika kviečiama skaitlingai at 
silankyti. — Komitetas.

Kenosha, Wis. — Pusmetinis susi 
sirinkimas D. L. B. bus 28 rugsėjo 
12 vai. dienų Schultz svetainėj. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Bašt. Jonas šereikis.

Svarbias Prakalbas rengia Lietu
vių Socialistų Apšvietos Kliubas, 
ryto, rugsėjo 18 d., Mildos svetainė
je, ant Bridgeporto. Kalbės Naujie 
nų redaktorius, d. P. Grigaitis, te
ina: Socialistai ir Komunistai. Pra
džia kaip 8 vai. vakaro. Publika 
kviečiama atsilankyti skaitlingai.

— Komitetas.

LMPS. 9 kuopos veikalo žingsnis 
prie šviesos generalė repeticija į- 
vyks pėtnyčioje. 7 vai. vak. Meldažio 
svet. 2242 W. 23-rd pi. Visi lošėjai 
ir dainininkai, kurie esat pasižadė
ję lošti ir dainuoti malonėkit atsi
lankyti. — Komitetas.

Harvey, III. — Svarbios prakal
bos, rengiamos SLA. 289 kuopos 
įvyks nedėlioję, rugsėjo 21 d., kaip 
6:30 vai. vak. d. A. Gieruchi svet. 
15639 Halsted st. Visus kviečiam 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas

LSSk 235 kp. pusmėnesiais susi 
rinkimas įvyks pčlnyčioj, 19 dienų 
rugsėjo. Pradžia kaip 7:30 v. v. — 
Naujoje svetainėje 52053 So. Halsted 
St. Draugai, malonėkit ateiti paskir 
tu laiku. Sekr. D. D. Chesunas.

.\Lietuvai Gelbėti Draugijos Sky 
riaus 3 susirinkimas įvyks ketverge, 
rugsėjo 18 d., 7:30 vai. vakare, šė
maičių svet. kampas Union avė. ir 
18 tos gatvės. Visi nariai ir narės 
malonėkit atsilankyti, nes yra svar 
bių reikalų apsvarstymui. Taipgi 
pageidaujama, kad atsilankytų ir 
neprigulintieji. — Valdyba.

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

Visi delegatai malonėktie atšilau 
kyti laiku. —Valdyba.

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

ASMENŲ JIEČKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Kazimiero 

Maslausko, Kauno gub., Raseinių 
pųv., Kvėdarnos parap, Sauslaukio 
sodos, jisai pats ar kas kitas praneš
kite adresu: «.

Petras Jurgutis,
1134 Murket st., Dekaib, 111.

_ASMĘNŲ JIESKOJIMAI
Pajie&kau l’rankio ir Vaclovo la- 

nauskių apie 5 metai atgal gyveno 
Bridgeportc, Conn. Turiu labai svar 
bų reikalų jiems pranešti. Atsišau 
kil adresu: John Sokovicz, 4517 So. 
Woo(l St. ('hieago, III.

Pajieškau Onos Slunkaitės, girdė
jau, kad sgyvena Chlcagoje Bridge
porto apielinkčje. Meldžiu jos pa
čios ar ko kito pranešti adresu:

L. Laurynaitis.
21 E. 119 -th St. Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Jono Mi 
cinus, kuris gyveno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalu. Atsišaukit adresu:

Tom Mity,
B. F. D. No. 1, VVoodboro, Wis.

JTEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo barbernfij, esu 

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario Bridgeporto 

apielinkėje tarp Halsted ir Lowe 
avė. tų gerų kambarį galiu gerai už
mokėti. Gaistina, kad butų maudvnė 

B. S.
3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Matyt galima vakarais.

N. F. N. 1724 Buble St

REIKIA DARBININKŲ
' BEIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. 18th St.

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

Reikalauja prityrusių skryndir- 
bių, gera mokestis, pastovus darbas. 
Klauskite l'redo Barnickel, Roos 
Mfg. (,o„ 1051 VV. 16-th st. (Trjs l»lo 
kai i vakarus IH16 Halsted).

REIKALAUJA moterų prie šva
raus. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis į uzveizdų — Guuibin- 
sky Bros and Co. 2261 So. U :ion 
avė., ('hieago.

REIKALAUJA

BUŠELMANŲ

MES REIKALAUJAME PIR- 
MOS KBESOS RUBSIUVIŲ 
VISOKIAM DARBUI PRIE 

PLOŠČIŲ. KREIPTIS Į SAMDV 
MO SKYRIŲ:

---------------------

B. KUPPENHEIMER AND CO. 
k •*

218 W. CONGRESS STB., 
Arti Franklin.

REIKALAUJA KRIAUČIŲ —
Pritaikytojų, sagstytojų, viršuti

nių apikaklių dirbėjų, pamušalo sag 
stytojų; atsiuvinčtojų rankinių gu- 
zikams skylių siuvinėtojų prie švar 
ku. David So. Goldstein and Co., 
1557 Mihvaukee avė. arti Bobey.

PILNŲ OPERATORIŲ 
PRIE AUGŠTOS RŪŠIES VYRŲ

DRABUŽIŲ 

PRITAIKYTOJŲ, STRIGUOTOJŲ 
IR NUŠUKUOTOJŲ. GEROS 

DARBO SĄLYGOS IR GERA 
MOKESTIS.

KREIPTIS PAS 
COHN RISSMAN and CO., 

2741 North Avė.
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REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJA: motery ir mer
giną šešiolikos metą ir senes
nių prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Hair and Ridgway Co., 1418 W. 
22-nd St.

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. ('anai 5821.

REIKALINGAS karpytojas ir pa- 
gelbininkas. Atsišaukite — Peoples 
Iron and Metai Co., 5835 Loomis St.

REIKALINGA mergina prie ap 
skrito namų darbo. Skalbti nereikia. 
Tris vakarai liuosi. — Sąm. Rusnak, 
1655 Humboldt Blvd.

REIKIA moters slaugymui pu 
siau sergančio žmogaus ir padėji 
mu iprie lengvo namų darbo. — 
Sam Rusnak, 1655 Humboldt Blvd.

DUODU pagyvenimų penkiais 
kambariais ir primokėsiu $10 j mė 
nesį už pridabojimų 2 vaikų; vienas 
yra 2 metų, kitas 4 metų. Daboti 
reikės tik dienomis po keletu valau 
dų. Atsišaukit po 6 vai. vak. pn. 
3815 So. Halsted. St.

REIKALAUJA: kriaučių prįle
plynai siuvamų moterų švarkįj, 
kuogeriausia užmokestis nuolatinis 
darbas, ateikite šiandien pasirengę 
dirbti.

ARTHUR F. HESS and CO., 
3746 Ogden avė.

Pajieškau merginos arba našlės 
prie namų darbo ant ūkės. Darbas 
tik namuose. Platesnių žinių klaus 
kitę per laiškų. Adrcias: Joe. Gaubis 
Box 115, Phelps, Wis.

REIKIA 30 gabių vyrų, gali uždir
bti $6,000 į metus. Kas nori gali 
vakarais porų valandų padirbėti. 
Atsišaukti ypatiškai, arba telefo- 
nuokit: Mc Rfnley 2002 nuo 11 iki 
6:30 valandos vakare.

J. A. Wahilis, 
4980 Archer avė., netoli Crowford 
avė. Chicago, III.

BEIKALAUJA ištikimo vyro ge
ra reputacija, kuris yra apsigyvenęs 
ant vietos apsipažinęs su žmonėmis 
ir nori užsiimti atliekamu laiku 
vakarais p> savo dienos darbo ir 
nedėldieniais; tokiam turiu labai 
apmiokatnų basiulinimų. /Bašyda- 
nias paminėk, ar priguli prie ku 
rios draugijos. Meldžiu atsiliepti ir 
iš kitų miestų.

Charles Urnick, Trustee, 
220 So. State St., Chicago, 111.

Pajieškau patyrusio pagelbininko 
namsargiui; geram darbininkui bus 
gera užmokestis ir užlaikymas. At
sišaukit tuoiaus. Frank Gedmin, 
3558 W. Polk St.

BEIKALAUJA Prastų darbininkų 
liejykloje. Pastovus darbas.

< LINK BEIT CO.
329 W. 39 th St.

PARDAVIMUI
PABDUODAMA bučernė ir gro- 

sernė lietuvių apgyventoj vietoj.
3307 So. VVallace St. Chicago

PARSIDUODA PIANAS.
labai pigiai, nes turi būt parduotas 
šių savaitę. Atsišaukit vakarais 6 
iki 8 vai. — B. Varašiits,

731 W. 18 th St. 3rd floor

VALGOMU daiktu. Saldainių ;r 
Tabako sankrova parduodama pi 
giai; ramios $15 su 4 gyvenamais 
kambariais, — 3537 VVallace st, ✓ , ____

Parsiduoda 3 krėslų barbernė lic 
tuvių apgyvento) vietoj, parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukit pas Jonas 
Čepulionis, 10722 Michigan avenue, 
Chicago.

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 
koki teisingų pasiulijimų viskas 
kaip naujų. Taipgi $200 dubeltavais 
sprkigsuis Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

TIKTAI šį MfiNĖSI.
Griausis pasiulinhnas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNčIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTEBN FURNITUBE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA ^automobilius už 

$325.00. Automobilius 1914 metų. 
Mitchell, 6 ciliaderių, 5 sėdynių. 
Mašina gerame stovyje, geri gumai. 
Pampinsiu laisnj ir važiuoti išmo 

kinsiu. J. M., 3127 S. Emerald Avė.

Ketvergas, Rugsėjo 18,. 1919

/AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius Hup 

mobile mados 11)16 m. 5 pasažie- 
riams visai kaip naujas su naujomis 
ratlaukėmis. Parsiduoda labai pi
giai, priimsiu Liberty Bonds pilna 
kaina; atsišaukit tuojaus nuo 4 iki 
8 valandos vakare.

5437 So. Robey St. ,

AUTOMOBI LI U 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 nesutariau automobilių.

D. PETBAVičIA,
3147 So. Union Avė., ('hieago. 

Telefonas Boulcvard 471b
----------- -------------------------------------- i-------

BABGENAS — 2 Lozier liiniizi 
nai septyniems važiuoti. Paimti už 
skolas. Geriausis pasiūlymai gaus 
karus. The Crystal Bock A)il Co., 

3932 So. Emerald Avė.

NAMAI-žEME
Pardavimui Didelis Bargenas 3 

augštais namas ir lotas su nameliu 
užpakalyj, kaina $1,900. Atsišau
kite pn. 1627 So. Morgan St.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicug,- 
je , parš e’.oda 2 lotu, krūvoj 6Px 
130 pėdų pagal pat 72 ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Vaičaitis, 
816 W. 34 St. iš fronto

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

• BARGENAS,
7 kambariais naujovinis namas, 

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

L. Deveic,
643 OakWood Blvd.

PARDUODAMA namas su štoru ir 
bučernės daiktais pigiai arba nulinis 
ant kokio kito biznio. Taippat par
duodama karpenterio konlrakto- 
riaus įrankiai ir vieta išdirbta per 
devynis metus. Ir taipgi parduoda
ma automobilius. Atsišaukit pas J. 
Stankus, 821 W. 34 St. Tel. Drover 
4789.

PARDAVIMUI pirklybinė vieta— 
vnkrovinis pryšakis, du dviem aug 

štais namai, Jotas 25 per 150 pėdų 
Parduodama pigiai dėl mirties. •— 
1621 Elston avė., Tel. Monroe 6375, 
Mrs Geof.

PARDAVIMUI: Naujovinis dviem 
pagyvenimais mūrinis namas, garu 
apšildomus, maudynė ir elektros 
šviesos. Viskas kuogeriausiame 
stovyje. VVallace gat. arti 32 ros. 
’l'ik $8.000.00. Šita nuosavybė aliai 
kis kuoakyhausj ištyrimų. Dabar 
randa atneša $70.00 mėnesiui. — Ig 
nulius Chap and Co., 31 ir VVallace 
gatvės.
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PARSIDUADA labai pigiai ant 
l’/J pagyvenimų namas, yra visi pa
taisymai ir apmokėta, namas randa
si Roselande lietuvių kolonijoj. Kai 
na. $2450 lengvais išmokėjimais.

F. M. Jogminas,
11212 Michigan avė., Roseland.

PARDUODAMA medinis namas 
pn. 1618 So. Halsted St. dviem aug
štais, 2 pagyvenimai ir štoras su 
penkiais kambariais r užpakalyje. 
Viskas gerame stovyje. Parduos la
bai pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti. Atsišaukit 1618 So. Hals
ted St. štore.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deoignlng
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalą.

Musą sistema ir ypatiškas mokini
mas padaryt jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turima didžiausius ir geriau
sius kitpimo-deeigning ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jąs mokysitės.

Elektra varomos mažiuos musą 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą blle laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jutą mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii M- 
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING BCHOOL 

J. F. Kaanieka. Perdėtinis
190 N. STATE STREET. CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 24«7 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella st

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signinf, dd biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. PhBne Seeltrv 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

INTERNATIAL BARBER SCHOOL
Mokytis tereikia tik 10 dieną, pas 

kui mes mokame 50% to ką moki
nys uždirtia (R3 W. Madison St., 
vienas blokas į rytus nuo Halsted 
gatves.




