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Norvegija Pripažino tatuvos Nepriklausomybe
■sas \----

450 žm. prapuolė 
paskendus laivui

PASKENDO DIDELIS PAŠA- Tn.e UanslHinn fih 'i whh Ihe pa
mąstei* ai Chicago, III. Sept. 20, 1919 

icųilneU o\ ine nei m *>ct. o,

AMURIKIEČ1AI FABRIKAN
TAI GRASINA VOKIETIJOS 

DARBININKAMS.

ŽIERINIS LAIVAS.
DU NEGRAI NUTFdb'H KALE 

J1MAN Už RIAUŠES.

Likimas 300 pasažierių ir didelės 
įgulos nežinomas.

Karės stovis Maskvo
Bulgarija gavo taikos sutartį

PABALTIJOS ŠAUS NEDA
RYS ATSKIROS TAIKOS SU 

BOLŠEVIKAIS.

KEY WEST, Fla., nigs. 19. — 
šiąnakt čia gauta žinia, kad is
panų pasažierinis laivas Valbane 
ra, plaukęs iš Ispanijos j Hava
na ir prapuolęs siaulusioj įlan
koje didelėj vėtroj paskendo 40 
pėdų gilumoje po užėjimui ant 
slenkančios smilties seklumos 
ties Half Moon Key.

Ant laivo buvo 300 pasažierių 
ir nuo 80 iki 150 žmonių įgulos, 
bet apie jų likimų nėra jokios ži 
nios. Galbūt kad mažiausiai da
lis, jei ne visi, žuvo audroje ju-

Pavartosią Amerikos karinome 
nę, jei darbininkai jų dirbtu 
v ūse kels sumišimus.

Vokiečių pavojus.

Klausimas apie santikius tarp 
Pabaltijos šalių ir bolševikų dar 
labiau supainiojamas vokiečių 
veikimu Kuri landi joj. Koman
duoto jas visų vokiečių kareivių 
Pabaltijos šalyse gen. von der 

j Goltz sugrįžo j Mintauja, tik už 
25 mylių nuo Rygos. Vokiečiai 
išžudė visus latvių karinius ofi- 
cierius ir jų kvalierų Kurliandi- 
jos d'istrikte, IX>belyj, buŠ eva
kuota bėgyje 24 valandų,.

Į Vokiečiai tebesiunčia karės 
medegų ir amunicijų kareiviams 

jos konferencija užsiikirė vakir,! Kurliandijoj. Jei taika su bolše- 
mitarusi berHh’ų politikų linkui 
bolševikų pasiūlymo.

Susitarimas.

Jei ir įvyktų taika, neturės su 
bolševikais jokių diplomatinių 
ryšių. Vokiečiai yra pavoju Pa. 

baltijos šalims.

RYGA, rūgs. 17. (Rašo Chca- 
go Tribūne korespondentas Ar
time Manu). — Galimybė taikos

kų didėja. Latvijos premjeras ir 
užrubežinių reikalų ministeri 

sugrįžo iš Revelio, kur Pabalti-

vikaie bus padaryta, vokiečiai 
tai padarys pasiteisinimų dar di
desniam parigriebimui šalies. 
Jie dabar daro visus reikamus 

Lietuvos, Latvijos ir Estoni-, prisirengimus pasilikimui žiema 
i voti dabartinėse pozicijose.

Norvegija pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę.

Sąryšyj su Pabaltijos šalimis 
ir jų paskučiausiu maldavimu 
talkininkų pripažinti jas, aš pa
tyriau, kad Norvegija pripažino 
de facto nepriklausomybę Lietu
vos ir šiaurvakarinės Rusijos 
anti-bolševikiškų valdžių, ku
rios kvatiera yra Revelyj, pri
pažino Latviją.

jos atstovai susitarė:
Pirma, kad jie nedarys atski

ros taikos su bolševikais.
Antra, kad jie nepradės tai- ‘ 

kos tarybų kol bolševikai nesu
tiks gvarantuoti nevesti propa
gandos jų šalyse. i

Trečia, atsitikime taikos, ne-' 
nžanegsti formalių diplomatinių 
ryšių su bolševikais, nepriimti 
bolševikų diplomatinių ir kon
sulinių valdininkų ir atsisakyti 
leisti Pabaltijos valstybėse steig- (
(i bolševikiškas telegrafų agen- . , P, i Inte rranslnbon with th° nost-
turas ir bolševikų labdarybės ar |nastcr at ( hicago, III. Sept. 20, 1919 
pusiau labdarybės agentūras, ns re<iui»cd by the ?ct of Oct. 6,1917 
kaip Raudonasis Kryžius ar ka. BULGARIJA GAVO TAIKOS 
linių gelbėjimo draugijos..

Ketvirta, turi būti neutralis 
zonas tarp Rusijos ir Pabaltijos 27 
šalių rubežių.

Manoma, bolševikai atmes 
sąlygas.

Valdini n kali čia mano, kad 
bolševikai nepriims šiuos reika
lavimus, o tokiame atsitikime 
nebus nė pradinių taikos tary
bų. Jed bolševikai priimtų ir pa
darytų laikų su Pabaltijos šali
mis, tai valdininkai mano, kad 
tas parodys bolševikų silpnumų 
ir artimumą jų ('puolimo. To k°s konferencijos 
čiaus 'pripažįstama, kad taika Georgės (---------
tarp bolševikų ir Pabaltijos šalių trumpų prakalbėlę 
negalės laįkyties, jei nebus pripa 
žinta talkininkų.
Padaryta daugiau susitarimų.

Be svarstymo bolševikų klau
simo, Pabaltijos (konferencija

Revelyj padarė keletą kitų susi- ka(Į Buigal.ijos valdžia įstūmė 
tarymų ar sutarčių, kurios jei karę Tečialls j,js L____
dar ir nepadaro formalės sąjun- SUI>rantąa< kini žmonės turės pa
gos tarp tų triji\ šalių, tai veda 
prie to. Kariniai susitarimai y-1 
ra laikomi paslaptyje. I

Sdkama konferencija bus lai
koma Estonijos universiteto mie 
ste - Dorpate, ir galbūt kad joj 
bus atstovaujamos taipgi Fin- 
landija ir Lenkija. Estonija, Lat 
vija ir Liietuva prisibijo kad 
Lenkija, su daug didesniu skai
čiumi gyventojų, dominuotų Pa^ 
baltijos sąjungoje.

SUTARTĮ.

valdžios dalyvavo įteikime 
sutarties.

PARYŽIUS, rūgs. 19. — Tai
kos sutartis tarp talkininkų ir 
susivienijusių valstybių ir Bul
garijos tapo įteikta Bulgarijos 
misijai šįryt 10:40 vai. Franci- 
jos užrubežinių reikalų miiniste- 
njoj.

Iv*da susirinko delegatai, taL
i prezidentas 

Clemcnceau pasakė

mos posėdį. Po jo sekė gen. Fe- 
odorov, galva Bulgarijos misi
jos.

Feodorov kalbėjo 15 minučių, 
nurodinėdamas, kad Burgarijos 
žmonės

Liivas negalėjo j>asjšaukti j 
pagelbos, kadangi jo bevielinio 
telegrafo aparatai tapo vėtros su 
laužyti.

True trans’p’ion filed with the post- 
master ai ( hicago, III. Sept. 20. 1919 
as rcųibi ed by thr r< i oi Ori. 6, 1917
BULGARIJOS RUBEžIAI PER

KEIČIAMI.

BERLINAS, rūgs. 18. — Bo- 
eliler plieno sindikato dirbtuvės 
Kapfenburg Wurtlemberg, tapo 
nupirktos lamcrikiečių, pasak 
Ta ges Zeitung.

Laikraštis sako, kad pirkėjai 
tuojaus pranešė darbininkams, 
jog 10 vai. darbo diena ir darbas 
nuo štukių bus įvestas ir kas 
tam priešinsis, bus pašalinti iš 

; darbo s|>aliio 1 d. ir jų vietos bus 
I užpildytos amerikiečiais darbi
ninkais.

Ka<la pasakyta, kad toks pie
nas gali iššaukti sumišimų, nau
jieji savininkai, pasak Tages

CIIICAGO. Walkr Colvin.
16 ir Charles Johnsoii. 18 m , 
negrai vakar tapo nuleisti vi- 
sn amžiui kalėjimai! sąryšy j 
su nesenai siautusiomis rasinė- 
iri< riaušėmis. Kada perskaityta 

i i(Mno verdiktas, Col in nualpo, 
i Jisry tris sykius balsavo apie 
nueisimą Colvin ant pakorimo. | 
Ji- buvo kaltinami užmušime

m prie 36 ir State gatvių.
Tai buvo pirmas nuteisimas 

sąryšy j su buvusiomis riaušė-

True translatiou filed yvith Ihe post- 
master at Chięago, III. Sept. 20, 1919 
as reųuired by Ine act of Oct. 0, 1917
LENKAI PĘRKIRTĘ LINIJĄ 
TARP KIJEVO IR PETROGRA

DO.

ZeitunK, atsakė, kad tokiame at- žinių iš Minsko, lenkams pasise- 
sitikime, Amerikos karinės spė
kos paims situacijų į savo ran
ki rs. Ilarbininkai tada priėmė sų-

kę perkirsti geležinkelio komuni 
kaciją tarp Petrogrado ir Kijevo. 
Jie darų svarbu, progresų linkui 
Dniepro, Mogilevo ir Orša.

Bulgarija netenka vakarinės
F'rak.ijos; armija sumažina, 

ma iki 20,00 kareiviu.

WASHINGTON, rūgs. 18. — 
Bulgarijos tiiiikos sutarties su
trauka, prisiųsta valstybes depar 
tamenlui parodo, kad sutartis 
paseku tų patį pienų, kų ir Aus
trijos sutartis.

Daug skirsnių yra vienodu, 
tik permainyti vardai. Jais yra 
tautų lyga, df.iirbo, apie skraidžius 
jima oru, bausmės, karės belais
vius ir kapus.

Pertvarkant Bulgarijos rube- 
žius, svarbios permainos pada
romos pietuose, kur Bulgarija 
paveda vakarinę Frakijų talki
ninkams, o jum tie nuspręs kam 
galutinai ją atiduoti. Vakari 
niai Bulgarijos rubežiai biskį 

I>akdičiani(i keturiose vietose 
naudai Serbijos.

bų, kroatų ir slavonų valstybių 
nepriklausomybę, taipjau pada
roma parėdymai apsaugojimui 
rasinių, kalbinių, tautinių, ir ti
kybinių mažumų šalyje.

Bėgyje trijų mėnesių Bulgari
ja turi demobilizuoti armija ir 
įvesti liuosnorį kareiviavimų. 
Bulgarijos armija sumažinama 
iki 20,000 kareivių, vien tik dėl 
palaikymo tvarkos ir dabojimo 
Tubežių.
Turi užmokėti 2,250,000,000 

frankų.
Išdirbimas karės medegos pa- 

gi drbtuvės turi būti uždarytos 
ar paverstos ramaus laiko išdir- 

, biidams.
Bulgarija turi užmokėti atly

ginimo 2,250,(MX),000 frankų auk 
su bėgyje 37 metų.

Parėdymai padaryti apie sut-

nėra kalti už karę, bet balso.

kurjbj Bulgarija turės atstovy
bę, bet neturės sprendžiamojo

; Bulgarija turi sugražinti bė- 
sakėsi mėnesių Graikijai ir Ju-

go-Slnvijai visus rekordus, ar- 
cbivus, dailės ir istorinius daig
ius ir gyvulius, kurie paimli iš 
Iv, šalių laike karės.

bet jie jaučia, kad1 jie | Kaipo specialiam atlyginimui

Tvho IrnnsInHnn fikH w’th the po< t- True translntion file'l wilh tho po«d-
master at Chicago, III. Sept. 20, 1919 niaster at Chicago, III. Sopi. 20, 1919 
as rei|uircd by the act of Oct. 6, 1917

EGIPTE PRASIDĖJĘS NAU
JAS SUKILIMAS.

act of Oct. (i, 1!>I7

LONDONAS, rūgs. 19. — Vo
kiečių bevielinė žinia praneša a- 
pic sukilimų tarp Egipto žmo
nių “be skirtumo klesų”. Pak
lausus Anglijos užrubežinių rei
kalų ministerijos Egypto depar
tamento užginčyti ar patvirtin- 

i fi'uų, pasakyta, k*»?. “kiek ži- 
oma, šalis yra rami’’.I

4

Nelaimės
ŽMONES (UŽTROŠKO NUO 

GAZO.

CHICAGO. — Mrs. S. DeGran 
de, 742 S. Morgan St. ir trįs jos 
vaikai vakar tapo rasti užtroš- 
ktįsiais nuo gazo. Gumbinė dūda 
buvo nusmukusi nuo krosnies 
ir per jų priėjo gazo pilnas kam- 
baris.

2 ŽMONES UŽSIMUŠĖ.
GOSHEN, Ind., rūgs. 19. — 

Du žmonės tapo užmušti, o trįs 
sunkiai sužeisti, kada greit ei
tum tis automobilius jutslydo ir 
apvirto netoli nuo čia ant Lin
coln vieškelio.

2 žmonės užmušti.
PH1LADELPHDA, Pa.,— Du 

žmonės tapo užmušti, o du sun
kiai sužeisti susirėmime tarp ita
lų valgykloj.

Apiplėšė bankų ir nušovė žmogų

GBAND RAPIDS, Mielų, rūgs. 
19. -- Plėšikai šiandie užpuolė 
Grand Rpipids Savings Bank 
skyrių Granville Avė. ir paėmė 
$3,643. Taipjau nušovė buvui* 
bemke! tuo laiku G. Streeloman. 
Paskui plėšikai pabėgo automo
biliu. šerifas net aeroplanus nau 
dojo gaudymui tų plėšikų.

nežiti atsakomybę.

“Jie sutinka tai padaryti”, sa
kė jis, “1
jokiu būdu nepapildo tokio nu- sunaikinimų Serbijos anglių 
sidėjimo, kuris priverstų juos kasyklų, Bnlgarja kasmet turi 
priimti vergystę”.

27 šalįs, jų tarpe ir Rumunija, 000 tonų anglių.
dalyvavo konferencijoj. j Bulgarija panaikina Buchares tirpo nušauti ir vienas pašalietis

Bulgarijai duota 25 dienos to ir Brest Litovsko sutartis tR negras pašautas jiem dviem pra 
pridavimui savo pastabų apie turi sugrąžinti visus gautus dėlei d&jus šaudyties šiandie vidur- 
taikos sutartį. tų sutarčių pinigus. miestyj.

DU POLICISTAI NUŠAUTI 
MEMPHIS, Tcnn., rūgs. 19. — 
Suv. Vnlst. maršalo pagelbinin- 

i pristatyti Jugo-Slavijai po 50,- ,]<as O. W. Webster ir buvęs 
miesto detektivas Wm. Smiddy

Namu bubavotojai 
sulaužė lokauto

Plieno darbininkų streikas bus 
visuotinas

DAILYDES SULAUŽĖ KON- 
TRAKTORIŲ LOKAUTĄ.

Kontraktoriai sutiko išpildyti 
darbininkų reikalavimus 
ir panedėlyj visi namų 
budavotojai grįžta prie 

darbo.

CHICAGO. — jKontraktorių 
lokautas tapo sulaužytas. Vakar 
kontn.uktorių asocfiacija sutiko 
išpiiklyti darbninlkų reikalavi

mą $1 į valandą algos ir namų 
budavotojų streikas, kuris tęsė
si beveik per 10 savaičių, užsi- 
b’.iigia panedėlyj. Tą dienų visi

ANGLIJOS KOLONIJA UŽ AI- darbininkai sugrįsta prie darbo.
RIJOS APSISPRENDIMĄ

— Ndw South Wales (Australi
joj) seimas 29 balsais prieš 28 
šiandie išreiškė savo pirtarimų 
Arijos savęs apsisprendimui*

True translatiou filed vvilh Ihe post- 
master ai Chicago, III. Sept. 20, 1919 
as reųnircd by the act of Oct. 6, 1917
MASKVOJE. PASKELBTA KA

RES STOVIS.

Kazakkų kavalerija gręsia mies- 
t ui.

HELSINGFOBS, rūgs. 19.
Petrogrado laikraštis Pravda iš
spausdino sovietų valdžios pro
klamacijų, paskelbiančių karės 
stovį Maskvoje, iš priežasties 
veikimo kazokų gen. Kamontov 
kavalerijos arti raudonosios ar
mijos.

(Gen. Kamontov kazokai apie

bolševikų linijas Tambov apie- 
linkoj, 250 myl. į pietryčius nuo 
Maskvos. Londono žinia rūgs. 
15 sakė, kad generolas vis dar 
tebeveikia užpakalyj bolševikų 

linijos, trukdydamas sovietų 
spėkų komunikacijai, kadangi 
perkirto svarbių geležinkelio li
nija. Tada jie buvo už 175 my
lių į pietus nuo Maskvos).

KARES STOVIS CORPUS 
CHRISTI.

ALSTIN, Tcx., ings. 19.
Gubernatorius Hobby šiandie pa 
skelbė karės stovį Corpns Chris- 
ti ir apielinkiniuosę miesteliuo
se, kur pereitų nedėldicni siautė 
didelė vėtra. Taipjau įvestai cen
zūra ant žinių ir privatinių tele
gramų.

Daug anglių Spitzbergene.

LONDONAS, rūgs. 19. An
glų ekspedicija tyrinėjo buvimų 
anglių ant Spitzbergen salų, to
limoje šiaurėje, ir ji apskaito, 
kad ten yra apie 5,000,000 tonų 
anglies. Tos salos atiduotos 
Norvegijai, kuri ir seniau ten 
turėjo kasyklas, bet jas labai sun 
ku išdirbti, kadangi salos, delei 
šalčio nėra apgyventos.

—■-_____ _____ ___ _

Ka<la dai lydės sustreikavo, re i 
kalaudami $1 į vai. molkesties, 

j vieton buvusių 80c, kontrakto
riai pasiūlė 92 ir pusę cento ir 

I kada darbininkai tų pasiūlymą 
atmetė, nors unijų vrldyba buvo 
priėmKisi, kontraktorių asocia
cija paskelbė prieš visus namų 
budavotojus lokautų ir išmetė iš 
darbo ir tuos darbininkus, kurie 
du r dirbo. Paskui dar pasikvietė 
budavojimo medegų 'fabrikan
tus, kad ir jie pagell>čtų “pamo
kinti nenuoramas”, 1x4 viskas 
nuėjo niekais. Įdirbiui nik ai išėjo 
pergalėtojais ir vakar tarybose 
La Šalie viešbutyj kontraktoriai 
sutiko pakelti <Iarbininkams ai-| 
gų iki $1 į vai. Ta alga pasiliks 
iki birželio 1, 1920 po ko, jei bus 
reikalaujama bus tariamasi apie 
naujų algų skalę.

visas nepriklausančias prie Irus
io plieno ir geležies liejiklas ir 
dirbtuves, kurios nepasiskubino 
pripažinti unijos ar nepanorėjo 
tarties su unijos atstovais.

Kilk darbininkų streikuos, 
nė viena pusė neapsiimu spėti. 
Šimtai dūkstančių darbininkų 
mes darbų panedėly j visuose di
desniuose pramonės centruose. 
Streikas pasieks net tolimąja Co 
lorado ir net Pacifiko vandeny
nų.

Į streiką yra pašaukti visi dar
bininkai ir niekas nebus indik
tas prižiūrėjimui kompanijų 
turto, v i laikyti ugnį pečiuose ir 
neleisti užšalti mptahii. Unijų 
atstovai pasakė, kad apie streik- 
kų pranešite buvo 12 dienų atgal 
ir jeigu kompanijos nepasirūpi
no apie savo pečius, tai ne dar
bininkų kaltė'"
Liivų darbininkai irgi streikuos.

Budos laivų darbininkai Cleve 
landė ir Detroite vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie plieno darbi
ninkų streiko ir ne vienas laivas 
negabens per visų streiko laikų 
rudos iš kasyklų į liejyklas.

Didžiausiais streiko centrais 
bus Pittsburgb, Youngsto\vn, O. 
Gary, Ind. ir Chicago.

Kompanijos irgi rengiasi prie 
J streiko. Jos tyrinėja kiek darbi
ninkų susilaikys nuo streiko, 
samdosi mušeikas, gabenasi slap 
ta ginklus, taipjau jieško streik
laužių. Jos vis dar netiki, kad

PLIENO DARBININKŲ STREI.
KAS BUS VISUOTINAS.

Panedėlyj prasideda milžiniškas 
streikas visų plieno darbininkų 
visose plieno ir geležies liejyklo

se.

PITTSBURGH, Pa., nigs. 19.
Šiandie daromi skubus galu

tini prisirengimai prie išbandy
mo spėkos tarp organizuotų dar
bininkų ir kapitalo visoje plie-

streikierius mano nuveikti spė
ka, kad ir ginklų (>agelba.

Amerikos Darlx> Federarija 
užtikrino, kad ji rems streikų 
užtikrino, kad ji rems streikų 
pinigiškai. Bet ne pinigai šį strei 
kų laimės, o vien tik darbininkų 
solidarumas ir vienybė. Bus mil
žiniškas‘streikas ir jis nebus ra
mus, nes kompanijos, kad su
laužius streikų, nesidrovės pavar 
toli ir ginklų, bet darbininkų 
pasiryžimas, jei jie tik Itikysis 
vienybės, galės viską pergalėti.

no darbininkų streikas praside
da panedėlyj ir jis apims netik 
plieno Irusių United States Steel 
Corporation ir jam priklausan
čias kompanijas, bot taipjau ir

Giedra šiandie; ryto nepasto
vus, galbūt lietus; nedidelė per
maina temperatūroje.

A Gain o f 32,200 Lines 
During August

During the month of August THE NAU
JIENOS published 112,000 lines of ad- 
vertising—representing a gain over Au
gusi 1918, of 82,200 agate lines.

THE NAUJIENOS is the first Lithuanian daily 
in America and the largest in the world.
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Kas girdėt Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių).

MIŽINIŠKOS PROTESTO DE. 
MONSTRA( ĮJOS. KAUNE.

skambėjo visur, kur tik susirin
ko keletas piliečių.

Sekmadienio rytą pasipylė 
gatvėse protesto atsišaukimų ta 
pelių, po kuriais patrini šiušios 
atskirai veik visos Lietuvos par
tijos.

“Naujienų“ 198 mini. (rugp.
21) buvo paskelbta Don Levi no.

šaukė IJetuvos darbininkus ne
tikėti pasauliu kapitalistą priža
dais. Kapitalistui Vergėjai nt* 
vienam laisvės nesutaikė Ir he- 
sutvtiks. Musą išsigelbėjimas 
musą pačių rankose, l'nigi viri 
prie ginklo! Prieš Lietuvos 
dvarponių bąl (gvardiečius le- 
gionikus ir kolčakininkus. Musą 
sąjungininkai ne franeuzuvi ir

korespondento Kaune, kablegra- 
ma apie Lietuvos žmonių pro
testus prieš lenkus ir apie mil
žiniškas protesto demonstraci
jas, įvykusias Kaune rugpjūčio 
17. Platesniu žinią apie lai pa
duoda atėję dabar iš Lietuvos 
lietuvių Liknišėi;|i. Kauniškė 
“Lietuva“ rašo:

Dar šeštadienio vakare buvo 
jausta kuniediuose neramumo. 
Tai še, lai te buvo girdėt nėra, 
m i u kalbu. — “Francuzai a ii- 
duoda lenkams Seinus“, “veda 
nauja demarkacijos linija" —

11-TAS SEZONAS

Apie 12-tą Viešojoj Aikštėj 
pradėjo rinktis minia. Buvo pa
šauktos orkestrus ir apie 1-iną 
v., chorui padaimivus Lietuvių 
tautos dainą prasidėjo kalbos.

Kalbėjo: krikščionių demo
kratą. I'aulos pažangos. Deni, 
tautos laisvės, Santaros, Soc. 
Lianai ninku demokratų ir Liet. 
Soclal-dvinokratą purlijų atsto
vai, žydą atstovai ir Amerikos 
lietuvią karininkai svečiai, vos 
atvykę iš anapus v.bndenyno.

Visi kalbėtojai, nuolat nuirau 
kiami minios protesto prieš Lie
tuvos okupantus lenkus ir kol- 
čukininkus ir “valio!“ š.tiuksmų 
musu narsiajai kgiriuiiMnei, 
karštose kalbose piešė Lietuvos 
dabarties padėtį. Iš visą pu
sią pri.šininką apsiausta, sąjun
gininku apgaudinėjama Lietu
vos darbo liaudis savo krauju 
gin i šalies laisvę. Lenkai ir ru
sai Lie t u vqs dvarininkai lietuvio, 
darbininko prakaitu sukrautais

dama neleisk prišininkains pa
glemžti miisą laisvė!’ - šaukė 
kalbėtojas.

Mhiistdrią pirmininkas nuolat 
nutraukiamas šauksmais “Tegy
vuoju musą laikinoji valdžia“, 
dėkojo Lietuvos piliečiams, kit-

sa- 
pa- 
pa- 
at-

nepriklauso- 
Geriauiišiųjų Lietuvos 
raujas pralietas už

tu darbininkai, jie mums pa

dengė karšius kalbėtojo Žod
žius. Daugelio akyse žibėjo aša 
ros.

Nuo rotušės demonstrantai su 
vėliavomis, tarpu k ių dvi bu
vo žydą, dviem orkestram grie
žiant ir korui dainuojant, trau
kė per Naująją Vilniaus gatvę 
ir Laisvės alėją į Laikinosios 
Valdžios rūmus. Demonstran
tams sustojus balkone jmsirodė 
ininislerių kabineto pirmininkas 
M. Šleževičius ir kiti iiiiniste- 
riai. Dr. Draugelis kreipėsi ju- 
linamais žodžiais j valdžią, kad 
drąsiau varyti priešininkus iš 
musą krašto. “Imk musą gy-

rt>i >*■** m.
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diečiu gaujas ir (niūkia musu 
žemėn savo dvaru atsivaduot. 
kviečiasi sau i talka užsieniuose 
tokią |>it dvarininkų kapitalis.

cijos linijas rėžydami, ir atiduo
da lenkams.

Misijos šefo padėjėjas pasisa
kė tuojaus telegrafuosiąs į Pary
žių dėl Lietuvos gyventoją rei- 
kabuvimą. Aiškinosi, kad ne 
vieni francuzai nustatę demar
kacijos liniją, bet visa santar
vė. “Ne. francuzai, bet vienas 
Klemanso!“ atsiliepė kaž-kas 
iš minios.

“Šalin okupantai! Atiduoki
te Vilnių!“ — šaukė minia dar 
keliems kalbėtojiaims kalbant... 
Po to nuėjo į Amerikos maisto 
misiją padėkovot už maistą Lie 
luvofl vaikučiams. Apsikeitę 
trumpumus kalbomis su Ame
rikos misijos atstovu, kuris iš
reiškė pasigailėjimo, kad tuo 
tarpu nėra politinės Amerikos 
atstovybės, deinonsrantai grįžo 
Laisvės Alėja pas vokiečių mi
siją, kur po prakalbų nuėjo į 
miesto sodą. •

Sode, demonstrantai pavedė 
milingo vedėjams pagaminti re 
žolinei ją remiantis pasakytomis 
kalbomis, įteikti musų laikina
jai vuldžilai ir per užsienio rei
kalų ministeriją išsiuntinėti 
Prancūzų, Anglų ir Amerikos 
valdžion tstovams. Tuo budo 
5|Z» vai. protesto demonstracija

KOKIE LIETUVOJ EINA LIE
TUVIŲ LAIKRAŠČIAI.

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS

prigavimais nori vėl Lietuvos 
darbo žmones pavergti. Bet mes, 
amžius vergavę ir Laisvės savy
je karią pijutę, jos nciitsižnde- 
sini.. Męs neturim Iii k milijoną 
pinigu, kaip musą priešininkai. 
Bet męs turime savo pusėj tei
sybę. Musą pasiryžimas, piit- 
vam, vienybė įveiks visa.

Gausiausią minios pritarimą 
gavo kalbėtojai Krii|kivičius, Bly 
nas ir Požeki.

Požėla kalboje tarp ko kita

drąsini. Lietuvos valdžia yra 
s.iryžnsi, geriau žūti, negu 
sižadėti Lietuvos 
orybės, 
sunu
musu žemes laisve, šaukia mus

“Lietuva bus nepriklausoma, 
ji kitokia negali būti“, — bai-

Šeimyniškas

Vakarėlis
jaunu Lietuvią Amerikoje Tau 

tiško Kliubo, bus,
Subatoje, 20 dieną Rugsėjo,

Mildos svetainėje, 2-ros lubos.
Visi meldžiami al.'lihmkvl'i.

— Komitetas.

RUDENINIS

BALIUS
DR-STĖS ADOMO IR J IEVOS

nisleriu pirmininkas. Pakalbė
jus dar keliems kalbėtojams ir 
prisidėjus dar keliems tūkstan
tinis naują demonstrantą, kurie 
atvyko iš užu Nemuno-, iš Su
valkijos, didžiausia minia, ko
kios dar Kaunas bėra niptęs, 
traukė tvarkingomis cilenris i 
“pūvančio kapitalizmo atstovus’’ 
kaip vienas 'kalbėtoją išsireiš
kė, j franeuzą misiją, čionai 
staiga visai minios dvasia pa
kitėjo. Vos pasirodžius misi
jos atstovams; pakilo minioj 
trukšnio, pasigirdo švilpimą, ir 
mitingo vedėjaniis sunkiai pa
vyko tvarkos išsiprašyti. Miniai 
aprimus, buvo franeuzą kalba

euzai. raižo kąsneliais Lietu
vos kūną, vis naujas demarka-

Nedelioj, Rugsėjo=Sept 21,1919
MILDOS SVETAINĖJE,

3138 So. Halsted Street

Pradžia 6 valandą vakare.

Balius
Nedėlioję, Rugsėjo-September 

21 dieną, 1911 m.
CARPENTEiHS HALl\

6114 So. Halsted st\ J
Bus gera muzika ir kiti pasilinksminimai, širdingai kviečia 

įminimų atsilankyti. — Komitetas.
Muzika Aleksandro Jazz Band.

Stato Veikalu
žingsnis prie Šviesos

Lietuvių delegacijos laikos 
konfeerncijoj informacijų biu
ras atsiuntė mums sąrašą lie
tuvių laikraščiu, kurie dabar ei
na Lietuvoj. Viso jų paduoda
ma devyni ir visi, išskyrus du, 
einu iš Kauno. Ją vardai ir ad
resai tokie:
“Lietuva“, Laisvės Alėja, 60,

Kaunas, Li t Įmania.
“Laisve“, Ožeškienės gvė, 3, 

Kaunas, Litbuania.
“Vienybė“, D. Vilniaus gvė, 34, 

Kaunas, Litbuania.
“Kariškių Žodis”, Mickevičiaus 

gvė, 16.
Kaunas, Lilliualiia. 

“Lietuvos Ūkininkas’’
Donelaičio gvė, 47. 

Kaunas, Lilliuania.
“Garsas“, DuotielaiČib gvė 

Kaunas, Lithuania.
“Žinia it i ja“, Senatorių gvė 

Rasei na i, Lilliuania.
“Nepriklausomoji Lietuva“ 

Benediktiną gvė, 8, b. 15.
Vilnius (per Kauną), 

Litbuania.
Kadangi dabar susižinojimas 

paštu su Lietuva jau galimas, 
įamcrikieČiai galiui' Lietuvoj ei
nančių laikraščių užsisaikyti. 
Pasergėsiu! tik, kad ne visų tų 
laikraščių krypsnis mums ži

nomas. Didžiuma ją — kleri
kalą įlaikraščiai; “Lietuva“ — 
Lietuvos valdžios oficiozas; “Li 
etuvųs Ūkininkas“ liaudininką 
(ar demokratų?). Kas leidžia 

“Darbą“ ir ką jis atstovauja, 
kol kas nežinome. Gal būt lai 
socialdemokratų organas, o gal 
ir ne.

Be augčiau išvardytu lietuviu 
laikraščių eina dar iš Viliniaus 
lenku kalbą-, bet lietuvių dva
sioj, “Nasza Ziemia”, Vilniaus 
gtve, 22, ir “Glos Lilwy“, ftv. 
Ignaco skersgatvis, 5.

50.

21,

Nedelioj, RugsejoSeptember 21,1919
LIET. MOT. P. S. A. 9 KUOPA.

Šis veikalas statomas pirmą syk j (’hieagoje. Jis 
yru iMumliis iš lietuvių judėjimo H906 melų revo
liucijos taiko, yra labai Įdomus vaizdelis. Užbaigoj 
bus taipgi dialogas: Pabėgėlis Sibiro. Gerbia
mieji ir gerbiamosios nepamirškite šitos progos 
ir pamatykit, kad paskui heslgnilčtumet.

MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23-rd 1‘lace,

Lošimas prasidės 7 vai. po pietų. Gros latvių or
kestrą. Kviečia visus atsilankyti.

Dengimo Komitetas,

PRENEŠIMAS.
Noriu pranešti! savo (Uaugams, 

pažįstamiems ir savo kostumeriams, 
kad aš atidarau savo ReĮ^KEslale 
ofisų, ir geidžiu, kad visi tu), ukurie 
žingeidauja, namais, tarmėmis to
tais, ir tt., kreiptųsi pas mane.

Mainau namus ant formų, ir 
taip turiu daug mūrinių ir medinių 
namų pardavimui su mažais įmokė- 
jinlais. Lotus priimu mainau pilna 
verto, taipgi ir Liberty Bonds.

Apdraudšiu nuo ugnies namų ra
kandus, slubas, automobilius, dra
bužius Ir kitas nuosavybes

Zingeidaiijmilieji kreipkitės pas: 
JOSEPII STANONIS.

G16 \Vost 31-st JSt., Chicago, III. 
Telephone Boulevard 7351

sietinis
LMPSA. 67-tog kuopus iš Kensingtono 
Sukaktuvėms vienų metų jos gyvavimo. 

NEDĖLIOJĘ. RUGSĖJO-SEPTEMBER 21, 1919 
J. STANAIČIO SVETAINĖJE.

205 E 115-th Street, Kensington, III.

Tai yra pirmutinis taip nupieštas žemaitės portretas. 
Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

1 w

L. S. VYRŲ CHORAS RENGIA

Šeimynišką Vakarėlį
Nedėlioję, Rugsėjo-September 21 d., 1919

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 
18?2 Wabansia Avė., kampas Girard St.

Programas susidės iš įvairių gabalėlių ir prakalbų.
Po programui bus šokiai.

Kviečia Komitetas.

ORKESTRĄ—BENĄ

S
 Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Kles perkame Liberty Ifronds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6

CASM
J. G. SACKHEIM & CO.

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 7041
1 Cicero office

4847 W. 14th St
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal aut

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St

Phone Proapect 8584

Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

Moterim i r VyramPIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Reiny ir Stogams Popiery,

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby iš vidaus, po $1.50 u2 gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

859 North 
Robey Street 
—8 iki lO a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

SERGANTI ŽMONES
L'Žs i šen S justos ligos gydonioš be Operacijos. Seruni dėl pri- 

vati.šky ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
D f* Pili BU O 2221 Kedzie Avenūe
1^1 • Vali B (IIIIg Vai. 1—3; 7—9 po piety

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas ^4 
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Koncertas ir Balius
Svetaine atsidarys 5 vai. vak. Programas G vai. vak. 

įžanga 35 ir 50 centų ypatai.
PhOGRAME DALYVAUS:

Atidarys vakarą su Internacionalu. Valkų Ateities žiedo choras po vad.
.. .. ........................... F. Bruškaiti’s-Varekojienės

t
5
(>
7,
8,

Grušiukai ir J. 
........................... P. K.

J. K. Šarki u įima
Kenstavičiukas 

ir K. K.

.. po vad. M. Griniaus 

. i»o vad. M.

.. Aldona Algminovic.z
(triniau

1. Laivių Socialistu Mišrus ('boras
2 ftusų Socialistų Vyrų choras

Kalba .................................................
Jaunuolių kvartetas: ....................

Duetas ......................... ,...................
Ekstra.
Aido Moterų Choras iš Boscland ..
Aido Mišrus Chbras, iš Boscland .
Solo ant piand .................. .*...........

11). Deklamacija ....................................
Duetas ............. . ................................ ’. (Ilga Dargiu!d ir .L KenslaviČiukas
Duetas ant smuiko ir piano ................................... T. jr J. Kenstavičiukai
Todėl, gerbiamieji ir gerbiamosios, širdingai kviečiame ant šio iškilminun 

vakaro. Kviečia G7-ta kuopa. Po programai bus pulkus šokiai.
J. Grušo Orkestrą. V

12.
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[korespondencijos
NORVVOOD, MASS. bendra jus turite su socialistų 

laiškais?”
Negimusj apkrikštijo.

Gal visose Su v. Valst. nerasi, 
kad kuri nors L. S. S. kuopa 
padarytų tokių navatnybių,

Po tokios pastabos sekreto
rius padėjo soc. laiškus ir prade 
jo skaityti komunistiškų laiškų.

munistai’padavė įneštimą, kad

ksinie savo atstovus į valdvie- 
tes ir nominuosime kandidatus 
į viršininkus, nes revoliucija 
nieko negalime’. J. G. sako: 
“Prisiskverbė į Sąjungų visokių 
netikusiu ( lementų ir mums rei- 

jų atsiskirti, o kitaip 
, kaip tverdami Kom. 
nes męs

Nors jau buvo visokių mitin
gų ir “svarstymų” apie tvėrimų 
Komunistų r*»irtijos. liet to <tnr 
neužtenka. Štai rugp. 31 d. ati
daręs susirinkimų organizao- 
rius sako: “Draugai, šis susi
rinkimas yra, kaip jus žinote, 
komunistiškas, todėl svarstysi
me reikalus iš musų nuotikių ir 
veikimų, o kurie nesutinka, gali 
prasišalinti arba tylėti“.

Tapo nominuoti i pirminin
kus 3 asmrnįs: Vienas socialis
tas. du komunistai. Kadangi 
komunistai “nelaikina” sociali
stu, tai sumanė suklastuoti(bal
sus. Vienas narių peržiurėjo 
balsus ir surado, kad padaryta 
klasta. Del to kilo triukšmelis.

Irieji bolševikai su organizato
rium priešakyje užsimiršo, kad
k< k tns ekstrinių imt ekstra mi

tingo “sutverė" komunistus), ar 
tverti komunistų partijų, ar ne. 
Visi sutiko. Prasideda disku
sijos. Vieni kalba iš dešinės, ki
ti iš kairės, o dar kiti per vidu
rį. Kadangi tie ekst rieji sako, 
kad komunistai tveriųsi tik dėl 

\to, k ’d atsiskyrus nuo “social-

prisilaikant parlamentarinių tai 
syklių, reikią Italsuot per nau
ja. Išrinktas pi»m “komunis
tas“. Visi aprimo ir nutilo.

negili
Partijų, nes męs reformomis 
nieko nenuveiksime. P. K. sa
ko: “Nėra nė abejonės dėl tvė
rimo; matyt iš visų pusių, kad 
skyla, todėl butų nesųmonė prie 
šintis tam darbui; bet kad Kom. 
Manifestas negeras, tai męs nė 
vienas nežinome, nes nė aš, nė 
tie. kurie sako, l<ii<l neberas, ne 
skaitėme jo." Atsistoju A. L. ir 

sako: “Man rodosi, kad Šis klau
simas pakeltas tuo tikslu, idant 
paaiškinus ir priparodžius, ko
kios naudos atneš darbininkams 
v ikiant po komunizmo skrais
te. Kiek geriau bus, pasivadi
nus komunistais, nė vienas ne
nurodė. Jeigu tik yien dėl var* 
d;> permainymo ir nustatymo 
gresnės pozicijos, kaip nekurie 
nurodinėja, tai aš nematau rei- 
k tlo tveri Komunistų partija.

į Męs galim pasidėti auksinį pa- 
' matų, nusistatyti auksines po- 
i zicijas, veikti ir vadinties kai- 
■ rių-kairiausiais, bet Vi svirną 
, tarp musų rasis vienų kitiems 
priešingų nuomonių; tas pasiro
do ir šiame susirinkime, kad 
komunistai su komunistais ne 

I vienodai dalykus supranta: vic-
protokolus, kurie su triukšmu 
ir pataisymais likosi priimti.

uzv! niytus i įskųs, venas na
rys paklausė “Aš noriu žinot, 
koks čia susirinkimas, komuni
stu, ar sočia istu? Pasigirdo

Komunistų.
komunistų”!

“J( igu komunistų, tai kode! 
skaitomi socialistu laiškai? Ko

ti su visokiomis Intomis (mat, 
f i n. sekretorius pasakė, kad tie 
pinigai, kuriuos dabar mokosi 
“komunistai”, nebusiu paveda
mi kasieriui, bet pasiliksiu jie, 
fili. sekr). taip, kad ir pinigų 
kasoj neužteko. Vienas narys, 
kuris buvo nutaręs paaukauti 
15 dol., kur kuopa jam buvo 
skolinga, kaip tik “susitvėrė” 
“komunistai“, tuojaus jis pada
vė bilų ir kasierius A. L. kurs 
jam pamokėjo; kitiems “skoli
ninkams” likosi neišmokėta dėl 
to, kad truko pinigų, nes viena, 
nariai, laukdami suskilant kuo
pi}. nemokėjo mėnesinių, o ant
ra, “koillimistų” mokestis pušie- 

mė ne kasierius. Kaip atrodo, 
skolas turės mokėti tas, kuris 
turi pinigus.

Iki šiol kasierius buvo geras 
ir užtik imas, bet užsimanius 
skaldyt kuopų, jau ir kasierius 
nebegeras, o tai dėl to, kad jis 
patarė noskaldyt kuopos, bet 
laukti LSS. suvažiavimo.

Taip su tokiu triukšmeliu 
užsibaigė susirinkimas. Iš šio 
trumpo aprašymo bus aišku, 
prie ko priveda kuopas kai-ku- 
rie straksėtojo], savo karštako- 
šiavimu ir “revoliucioniškurnu”.

Nežinau kuomet tokie žmonės 
prieš prie senso! —Narys, j

Nauji Rudeniniai Drabužiai
JUS rasite visokių naujų 

nešionių, naujų audmenų 
ir spalvų musų didžiajam 

išdėjime Rudeninių Eilių. Josios 
yra iš gelumbių supirktų anks
čiau keliais mėnesiais daug pi 
giau negu dabar atsieina pirkti 
ir padirbtos musų pačių naujo- 
vinčje dirbtuvėje, pęei-ų siuvėjų. 

Tas užt’krina jums užvadavimų 
nuo $10 iki $15. Mes taipgi turi
me didelę sankrovą drabužių ty 
čia mums padirbtų Hart Schaf- 
fnerio ir Marxo ir Alfredo 
Deckero bei Cohno (draugysti- 
nės rūšies) naujausių modelių 
bei audmenų. Kainos nuo 15% 
iki 25% mažesnės negu tos, ku
rias mokėtum kitur.

• a. d *c &prtFty Sranb (UlotĮjrs

h u k senai as esu socialistas, 
tiek s nai ir komunistas. Su
tinku su Komunistų Manifestu; 
juk vienas ir tas pats, ar vadin-Į 
sis komunistu ar socialistu, bv *. i 
lik tų programų pildai. Tai Į 
kam dar mainyt vardų?” Ir pa
reikalavo. kad prirodytų, kuris 
mus kuopoj yra socialburžujus 
ir 1.1, Tas labai nepatiko F. M. 
ir jis visaip J. T. išniekino.

Kiufnngi daugumas sakosi. j<> ltus |jk s'akė, kad revoliuci
ja niekai, o kitas — kad refor- 
mos niekai: “Nors nebuvo įvar
dyti bet abu pašokę klausia A. 
I .: “Ar aš taip sakiau, ar aš taip 
sakiau?”, ir kada į klausimą bu
vo ai kartota vieno ir antrojo 
žodžiai, tai tie smarkuoliai tuoj 
atsisėdo. —- “Aš nenoriu būt 
pranašes, sako A. L., — bet 
pamatysite’, kad po kurio laiko 
tarp “komunistų” atsiras taipgi 

j‘negeistinų’, tai ką tada darysi
me? kaip tuos negeistinus už- 
vardysim ir kur tų vardų pri- 

, t ksinie? Geriau dar nesidras-

g?i “męs nieko priešinga neturi 
me prieš Komunistų Manifestų, 
tai kam čia dar skaldytis?” Vie 1 
n is smarkuolis, K. Ž., ėmė “kri
tikuoti” Kom. Manifestų, kad, 1 
girdi, Smelstorius negerai jį iš
vertęs, ir 1.1. Jo paklausta, kad 
parodytų, kur ir kas ten nėge-; 
rai, bet tas “kritikas” ir kiti jo 
sėbrai užsičiaupė burnas. F. 
M. sako: “Męs, komunistai, rin-

r“----------- —...... ...... " ■' —

Lietuviai Automobiliu Savininkai
Mes turime speciali pasiūlymą vi
siems šito laikraščio skaitytojams 
Šią savaitę, tik ateikite ir pasimaty- 
kite su mumis pirma negu pirkaite 
rallankes ar dildąs kur-nors kitur. 
Vienintelė Lietuvių Ratlankių Kom
panija Chicagoje.

SOUTHWEST TIRE CO., INC.
2U40 Wes>t 35-th St., — 3475 Archer Avenue.

Tel. McKinley 149.

Darbo Laukas
Draugą skaitytojų prašome ra

šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių i.š savo apielinkės apie dar
bus, ty. apie darbų stovį, apie 
darbininkų bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. Žinios anie strei- i 
kus yra ypač svarbios inforrna- Į 
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 1 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

važiavimo; matysime, kaip daly
kai stovi”.

Po dviejų valandų peši mosi 
nubalsuota, kad būti “komunis
tais” tuojau . Reiškia negimusį

jo mitingas, ir
prasidėjo išnau- 
komunistai vie- 
(ne visi) pasinio 
įstojimo į “Ko-kejo po dolairį 

munistų partijų”.
Ir štai kas atsitiko. Tuojau 

po to prie kasieriaus ūme plauk

Didelis Rakandu Pardavimas
Kad sumažinus musų inventory.
Musų pečių kainos yra ypatin
gos. Pirkdami pas mus sučėdy- 
site nuo 20 iki 40 dolerių ant pe
čiaus.
šitas pečius ver
dantis su guzais 
ir anglimis, už 
kurįJrtfTima net 
po $118., o pas 
mus ’ parsiduoda 
dabar tiktai už 

$34.00

šildom? pečiai 
kūrinami su kil
tomis ir minkš- 
Jtonfis anglimis. 
Parsiduoda

$38.00
ir augščiau 

Kitų mėnesį ka
da risi reikalaus, 
nebus galima už 
tiek nupirkti. A- 
teikite.

25 iki‘60
\7q5Uii pasirinkimus vaikų drabužių naujausių nešioniųV KJllIlcIl h* spalvų. Prie kitų eilių yra dvejos pamuštos kelinės.
Audmenįs yra tos rūšies, ką gerai atrodo ir gerai nešiojasi. Kainos daug užva-
'l,1,,ia,,‘ios.................    $7 50 iki $1500

Šis krėslas prie 
kilę, penkių dėl 
valgomojo kam
bario seto.

$8.45

Šitas puikus sta
las vertės $20.00, 
bus atiduotas

DYKAI
Kuris per Rugsė- 
jo-September 
mėnesį padarys 
didžiarusį pirki
mų. Pamatykite 
jį musų lange.

Streikierių kova su slakeriais. 
Collinsville, III. — Rūgs. 12 d.

čia pradėjo dirbti No. 17 ir Cu-t 
bos mainos. Žinoma’, dirbo sla-į 
kuriai. No. 17 mainose nigs. 12 
d. dirbo virš 50 slakerių, o Čir
bos mainose virš 20. Rūgs. 13 
No. 17 mainose dirbo virš 100, 
o Gubos slakerius teh gyvenan
čios moters sulaikė. Vienam sla 
keriu i net kojų pa mušė.

Masinis Susirinkimas.
14 rugsėjo, 4 vai. po piet, į- 

vyko streikierių masinis susirin
kimas City Parke. Buvo duota 
raportas apie Collinsvillės mai- 
nieriy armijas padėjimą ir jos 
veikimų. Iš raporto paaiškėjo, 
kad annijii laikosi gerai, geram 
upe ir veikia energingai. Armi
jos užlaikymui toj apielinkėj 
(Beuld ir Gillespie) surinkta 
$295.24 ir nemažai valgomų 
daiktų. Streiko komitetas dėko 
jo streikieriams už jų namų už
silaikymų, o slakerius pasmerkė 
už streiko laužimų. Nutarta su- 
organizupt armijų tikslu stab
dyti dirbančius slakerius, kas ir 
padaryta.

Kova su slakeriais.
15 d. rūgs., 5 vai. ryto, armija 

susirinko prie mainierių Institu
to. Ten ji buvo paskirstyta už
imt tam tikrus postus. Didžiau 
šia dalis armijos užėmė postų 
pa® Vandalijos stotį, iš kurios 
turėjo išvažiuot No. 17 mainų 
slakeriai. Susidarė dvi linijos: 
pirma linija užėmė moters, <\ 
antrų —• vyrai. Slakerių susi
rinko virš 100. Sustoję ant 
Reed gat. netoli nuo stoties, jie 
tarės kr daryt. Atsirado drą
suolių, kurie manė persilaužt 
pe pirmų linijų. Viena moteris 
pasakė “Tu lietuvis ir aš lietu
vė“. Tų ištarus bėrė saujų že
mių šlakeliui į akis. Kaip ku
rios 
sios 
mė, 
ta.

Po tokio “smarkaus” susikirti 
m.o, vienas slakeris dviračiu nu
važiavo į miesto rotužę pasi
guost ir prašyt, kad duotų jiems 
pugelbos, apsaugos. Jų prašy
mas buvo išpildytas. Keturi po- 
licistai ir čyfas pribuvo į pa gei
bų. Tečiaus per tų didelę armi
jų nedrįso laužtis prie stoties, 
kur jų laukė traukinis. Slake- 
riaii, po vienų, tai po du, pradė
jo skirstytis. Pagalinus 7:40 
vai. ryto viri riakeriiri maršavo
namų link. O streikierių anni- traukinio ir nuėjo

moters buvo apsigin'klavu- 
raudonais pipirais. Bet lai 
čia atakos nebuvo padary-

Naujos marškinių 
nešionės.

Mes tik kų gavome stebėtinų 
suninka Manhattan rudeni
nių marškinių. Visi naujau
sių ir gražiausių spalvų.

$300 iki$10

Rudeninės Skrybėlės.
Pasirink sau rudeninę skry
bėlę dabar. • (Ja yra labai 
b o paNirinkti. Rasite visus 
naujausus niiodclius ir spal
vas šiame didžiuliame išdėji-
»ne $300 fkd $10

T e
Dideles Vertės šituose Naujuose čeverykuose. *

Mums padirbtuose Florsheimo ir kitų gerai žinomų išdirfbėjų. Jum* patiks 
naujos mados kurpaliai ir pirštų išvaizda ir šikšnos įvairumas. Kadi), čeverykų 
kainos kasdien eina augštyn, tai šitie yra stebėlini pigumai. ^3'00 $12'

ome
837 SO. HALSTED STR.

M
512 MILWAUKEE AVĖ.

PREKĖS ANT VISŲ KITŲ RAKANDŲ NUMUŠTOS..

Kulis’ Furniture House
3224-3226 So. Halsted St., Chicago, III.

— - -- ■ -..................................................................... .

ja, sustojus eilėn po du, po tris, 
numaršavo į mainierių Institu
tų. Moters, einant per miestų, 
išsiskirstė, o vyrai maršavo tar
ties dėl Šaukimo masinio mitin
go. Tuo tarpu miesto niajoras ir 
slakeriai laikė susirinkimų inie 
to salėj. Jų susirinkimo pasek
mės pasirodė tik 4 vai. vak.: 
areštavo 13 streikierių, tarp ku
rių devyni yra anglai, vienas 
italas i du lietuviai: Ant. Povi
laitis (LSS. 18 kp narys) ir Jur
gis Berniokas. Moterių neareš
tavo nė vienos, nors jos dau
giausiai “trubelio” sukėlė. Areš
tuotuosius paskui paleido, užsta 
čius |x> 300 (tol. kaucijos.

Sunkesnė Kova.
16 nigs.. 5 vai ryto, ta pati 

armija pradėjo rinktis prie mai
nierių Instituto, idant aptarus 
savo kovos būdų. Bet nepavyko. 
Mat, miestas buvo pripildytas 
visokių ginkluotų padaužų, ku
rie susirinkusius varinėjo, skirs
tė. Kad taip, tai streikieriai mar 
šavo užimt tuos pačius postus, 
kuriuos jie buvo užėmę pir
miau. Bet ir čia padaužos lau
kė jų ir nedaleido streikieriams 
užimti savo postų.
koriai po padaužų protekcija, 
sulipo į traukinį. Sargybinių 
viršininkas pasakė jiems evan
gelijų, kad jie’ esu apsugoti ir 
galį ramiai važiuot dirbti. Po 
evangelijos, padaužos sulipo 
ant indžino, atstatė šautuvus į 
sitrciikierius, kaipo ženklų, kad 
jie šausiu, jei streikieriai ban
dysiu kų daryti. Bet nežinia kas 
pasidarė: visi slakeriai išlipo iš 

namo, už-

Pranešimas, pargryžus iŠ 
Francijos Chlcagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 \V, 38 
St., ari i Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisų ant piet-vakarinio kam
po Leavilt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 
(los vakare.

Br. S.
Telefonas McKinley 4988

4 iki 7 valan-

iezi$

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18(h fl. Ruimas 1827 
Pitone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Hezidenčijos telefonas West 6126
V.............. ................... ................

reiškė, kad jie po ginkluota pro
tekcija nedirbsiu. Sargybiniai 
prasišalino niro traukinio, bet 
slakeriai vistiek negrįžo. —

Laisvės Mylėtojas.

Taigi sla- Redakcijos Atsakymai j -- - - - - - - - - -
B. Žukauskienei, Chgo.—Siųs

tas tamsitai laiškas sugrįžo at
gal. Neteisingų padavėt adresų.

J. Yzbickiui, Harvey. — Jei 
turėjote kų pasiaiškinti, reikėjo 
tatai padaryti urnai, o ne kone 
dviem mėnesiam praslinkus. 
Antra, pasiaiškinimais turi būt 
pasiaiškinimas, o nn ašmfiniškaK 
savo oponento Uolioj imas.

Ar jieškai
DARB0?==

Skaityk 
kasdien

NAUJIENAS

ir tėmyk 
skyrių

Reikia
darbininkų
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Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Caual 1506.

/ Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pažtn:

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

Chicagoje — per neiiotojua:
Viena kopija .......................
Savaitei .................................
Mėnesiui ........ . . ...................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
uačtu:

Metams ................................... S5.00
Pusei metų ............................. 3*90
Trims mėnesiams .................. 1*95
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

turtas, ir prašalinti iš kuo
pų komunistus.

Kuomet-gi bent penkios 
L. S, S. kuopos, apsivaliu
sios nuo komunistų, kreip
sis į Soc. Partiją, tai ši pa
vers jų išrinktiems įgalioti
niams senąjį L, S. S. čarterį, 
ir tuomet perorganizuotoji 
L. S. S. turės išreikalauti vi
są L. S. S. turtą iš dabarti
nių jo laikytojų.

L. S. S ą tvėrė ir augino 
ne komunistai, o socialistai. 
Ji buvo įsteigta 
idėjos skelbimui,
niekinimui. Taigi tiems e- 
lementams, kurie šiandie ei
na prieš Socialistų Partiją 
ir bjauroja socializmo judė
jimą, negalima atiduoti L, 
S. S. firmą ir socialistų triū
su sukrautąjąy mantą. Są- 
jungiečiai privalo tuo pasi
rūpinti.

socializmo
o ne jo»

kuninas-gi su savo pasekė
jais priešinosi tokiems įsta
tymams,kadangi jie atmes
davo, kalbant jų pačių žo
džiais, “visokį politišką vei
kimą, kurio artimiausis ir 
tiesioginis tikslas nėra dar
bininkų klesos pergalė ant 
kapitalo” (t. y. įsteigimas so 
cializmo).

Lygiai taip, kaip dabarti
niai “komunistai”.

Taigi tie musų komunis
tai tiktai dengiasi socialistiš 
komis frazėmis; o ištiesų jie 
yra niekas kita, kaip anar
chizmo idėjų gaivintojai. Jie 
yra anarchistai, užsidėju- 
sieji socializmo kaukę, žo
džiu — “social-anarchistai”.

. .....i
kūmo”, nepusUtengė supažin- kam kalbėti prieš ją. Sausio 9[mas 
dlnti savo skaitytojus su tuo ap
rašymu: mat, jisai pasirodė jai 
“trafnas“.

M. Spiridonova buvo teista 
bolševikų du kartu. Pirmą kar
ta — tuoj po grafo Mirbacbo 
užmušimo, kuomet bolševikai 
sušaudė 200 kairiųjų socialistų 
revoliucionierių. Į tą skaičių bu 
vo paskirta ir Spiridonova, bet 
ją išgelbėjo nuo mirties jurinin
kų protestai. Lapkričio mėnesy 
jo 1918 m., khomet bolševikai, 
norėdami gaut talkininkų Ipri
pažinimą, sušvelnino savo rėži- kė ji, 
mą (valdymo būda), Spiridono-. darbininkai neprivalo liesti jos’. • 1 > 4 i • f ) 1 M • 1 t • • i • i *

d. (Raudonąjį Nedeldie.nį) ji pri 
skaitC prie atminimo dienos ne 
tik cariško režimo aukų, bet ir

bolševikai, ir aplamai kalbėjusi, 
jogei dabartinės valdžios politi
ka atatinka tąją politiką, kuri 
buvo vartojama caro laikuose. 
Šalies politiką jinai pasmerkusi, 
kaipo politiką pliekimų, šau
dymų ir prievartos; pasak jos 
žodžių, maisto pristatymo būriai 
įgydavo sodžiuose maistą dur- 

I tuvy pagelba. ‘Ta duona, —■ sa 
‘ atsiduoda krauju ir

R
Subata, Rugsėjo 20 d., 1919

Laiškai iš Lietuvos

Sočiai- anarchistai.
Daugelį žmonių klaidina 

tas vardas, kurį priėmė sa
vo konvencijoje “kairias- 
parniai”. Jie pasivadino 
“komunistais”, ir žmonėms 
girdėjusiems, kad mokslinio 
socializmo steigėjai taip- 
pat vadino save komunistais 
tuo laiku, kada jie rašė gar
sųjį “Komunistų Manifes
tą”, — išrodo, kad dabarti
niai “komunistai” yra tikri 
Markso ir Engelso pasekė
jai.

Bet tai yra didžiausia klai 
da. Jau koks mėnesis laiko 
atgal “Naujienos” padavė 
ištraukų iš “Komunistų Ma
nifesto” ir iš “kąiriąspar- 
nių” (dabartinių “komunis
tų”) raštų ir, palyginusios 
jas prirodė,kad pastarųjų te 
orijos griežtai skiriasi nuo 
socializmo mokslo. Tų pri
rodymų teisingumą iki šiol 
nedrįso užginčyt joks “kai- 
riasparnių” laikraštis arba 
rašytojas.

Dabartiniai “komunistai” 
visai nėra mokslinio socia
lizmo pasekėjai (jie net daž
nai atvirai tyčiojasi iš žo
džių “mokslinis socializ
mas”). Kas-gi jie yra? Tą 
pasako komunistų progra
mas, apie kurį buvo rašyta 
“Naujienose” seredoje. Ta
me programe užreikšta, kad 
“komunistai” yra priešingi 
visokiam veikimui dėl išga
limo pagerinančių įstatymų 
parlamente (kongrese, legi- 
slaturoje arba miesto tary
boje). O tai reiškia, kad tie 
musų “komunistai” yra tik
renybėje anarchistai.

Kitąsyk, pirmojo Interna
cionalo laiku, kilo didelė ko- 
^a tarpe dviejų srovių dar
bininkų judėjime. Vienai 
srovei vadovavo Marksas, 
antrai — Bakuninas. Ji pri
vedė Internacionalą prie ski 

x v limo. Bakuninas su savo
griovikų negalima laikyti pasekėjais, kovojusieji prieš 
organizacijoje.

Jeigu ištikimieji Socialis
tų Partijos nariai turėtų ko
kių keblumų su komunistais 
(pav. jeigu komunistai, tu
rėdami didžiumą kuopoje, bininkų dalyvavimą politi- 
nenorėtų atiduoti kuopos koje ir už veikimą parla- 
čarterio ir turto), tai jie pri mente dėl atsiekimo pageri- 
valo tuojaus kreipties j pa- nimo būvio ir išgavimo di- 
vieto arba valstijos Parti- dėsnių teisių. Kas turi bent 
jos sekretorių ir prašyt pa-!mažiausios nuovokos apie 
gelbos.

Tai taip yra nutarta api 
socialistų kuopas Cook (Chi “Kapitale” yra išdėstyta pir 
cagos) apskrityje. Bet taip- mutinė istorijoje moksliška 
pat turėtų būt pasielgta ir teorija leidimo įstatymų, pa 
kituose miestuose ir kitose liečiančių darbininkus. P?

Dėlei L. S. S. per
organizavimo.

ra

(kuopoje) 
nariai, no- 
Socialistų

“Naujienose” jau buvo 
syta apie tai, kad Socialistų 
Partijos konvencija“ nutarė 
perorganizuot visas tas kal
bines federacijas (sąjun
gas), kurios tapo suspen
duotos, taigi ir Lietuvių So
cialistų Sąjungą. Prie to, 
kas buvo apie tai paaiškin
ta, pridursime dar keletą 
nurodymų.

Vakar dienraštyje buvo 
išspausdintas pranešimas vi 
siems Cook county (Chica- 

*gos) Socialistų Partijos sky 
riams, kur tarp kitko sako
ma štai kas:

Kol skyriuje 
yra bent penki 
rintįs pasilikti
Partijoje, jie turi teisės pa
silaikyti čarterį ir visą man
tą (turtą), priklausančią 
partijos skyriui, o apskri
čio (county) ir valstijos or
ganizacijos pasirūpins visas 
tų narių teises apsaugoti.

Taigi, pagal šitą praneši
mą Socialistų Partijoje gali 
pasilikti kiekviena kuopa, 
kurioje randasi bent penki 
nariai, norintįs to; nėra rei
kalo, kad apie pasilikimą 
Socialistų Partijoje nutartų 
visa kuopa. Jei bent penki 
kuopos nariai užreiškia, jo
gei jie nori, kad kuopa bu
tų, kaip ir buvus, .Socialis
tų Partijoje, tai jiems tenka 
senasis kuopos čarteris ir 
turtas. 0 Socialistų Parti 
jos priešai tada turi trauk- 
ties iš kuopos ir eit kur 

•jiems patinka.
Ištikimiemsiems Socialis

tų Partijos nariams, be to, 
įsakoma prašalinti iš kuopų 
visus komunistus ir komu
nistų pritarėjus. Partijos

Markso vadovaujamą srovę 
šiandie yra žinomi, kaipo a- 
narchistai. Kodėl jie kovo
jo prieš Marksą?

Todėl, kad jis stojo už dar

pamatinį Markso veikalą 
“Kapitalą”, tas žino, jogei

Gompersas susi
kirto su Wilsonu.
Trtta tranilatlon filed wlth the post- 
master ąt Chicago, Ilk Sept. 20, 1919 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917

Delei policistų unijos ir 
streiko Bostone, Amerikos 
Dnrbo Federacijos prezi
dentas, Samucl Gompers, 
susikirto sy Suv. Valstijų 
prezidentu, Wbodrow Vvil- 
šonu,

Gompersas viešai užreiš- 
ko, kad A. D. F. remia poli
cistų streiką, o Wilsonas vie 
šai pasmerkė tą streiką.

Naujas konfliktas tarpe 
A. D. F. viršininkų ir val
džios dabar kįla Washingto- 
ne, D. C., kur policistai taip- 
pat yra susiorganizavę į u- 
niją, prisidėjusią prie A. D. 
F. Valdžios atstovai nori 
atstatyt tuos policistus iš 
tarnystos, prieš ką A. D. F. 
viršininkai, žinoma, turės 
kovot, kad apgynus savo or
ganizacijos teises.

Šituose susikirtimuose 
tarpe A. D. F. vadų ir Suv. 
Valstijų administracijos, tie 
sa, kolkas nėra nieko stam
baus. Gompersas su savo 
sėbrais gina savo poziciją 
gana bailiai, ir labai yra ga
limas daiktas, kad galų-gale 
jie nusileis valdžiai. Bet tas 
apsireiškimas yra pats savi
mi labai akyvas.

Jisai rodo, kad ir nuolan
kiausia darbininkų organi 
zacija negali amžinai eiti 
ranka už rankos su valdžia, 
atstovaujančia kapitalistų 
reikalus. Anksčiaus ar vė
liaus ji turi pasipriešinti jai 
ir užimti savarankišką pozi
cijų.

Ar “dėdė Gompersas” to 
norės, ar ne, — o milioninis 
Amerikos darbininkų unijų 
susivienijimas pataps neto
limoje ateityje kaulu gerk
lėje kapitalistų klesai.

Klesų kovos logika dabar
tinėje visuomenės tvarkoje 
yra stipresnė už atskirų 
darbininkų lyderių norus.

Bolševikų diktatūra, ji tvirtino, 
busianti pamainyta baltgvardie- 
člų diktatūra ir kada tie pradės 
šaudyti darbininkus, kairieji so
čia 1-revoliucionieriai ateis atker
šyti už juos. Jinai neraginusi 
griebties totoriško veikimo prieš 
Sovietų valdžią. Ji tik smerku
si komunistė partiją, kaipo 
kontr-revoliucionierių spėką, ku 
ri daleidžia "po 
mą ir suirutę, 
neprirodė faktą ir nepaminėjo

Marės Spiridonovos 
byla.

vai buvo duota amnealija. Bet 
greitai ji vėl pakliuvo į komisa
rų rankas. Ji tapo apkaltinta 
už “kontr-rcvoliucinę agitaciją” 
ir nuteista vieniems metas į be
protnamį. šitos bylos aprašy
mą mes ir paduodame žemiaus 
pagal bolševikų Ne'vv Yorko laik
raštį, “Novy Mir” (rugpjūčio 
11 d., 1919 m().

“Prabėgus trims menesiams 
nuo pirmo tardymo Vyriausiuo
ju Tribunalu. Marė Spiridonova 
vėl atsidūrė Revoliucinio Tribu- 
nalo teisme. Ji buvo kaltinama 
vedime kontr - revoliucloniškos 
agitacijos ir šmežime sovietų 
valdžios atstovų. Niekuomet 
Tribunalas nesutrauke tiek žmo 
nių, kaip šį kartą. Teismo rū
mas buvo perpildytas publika, 
didžiuma kurios susidėjo iš liu
dininkų. Jie buvo pašaukti tuo 
tikslu, kad parodžius pobūdį Spi 
ridonovos kalbų, pasakytų fabri 
kuose ir dirbtuvėse.

Kaltinamoji užreiškė teismui 
kad jai nebuvo įteikta apkaltini
mų kopija, kuriuos prirengė ty
rinėjimo komitetas. Be to, ji 
pasakė, kad jinai nepripažįsta 
vienos politinės partijos teisėjų 
autoritetą teisti priešingos par
tijos atstovus ir todėl nemato 
reikalo pasilikti teisme. Po to ji 
apleido teismo kambarį.

Kada kaltinamoji apleido teis
mą, jos byla visvien buvo na
grinėjama.

Darugas Gluzmanas užreiškė. 
kad Kremlino vyriausybė per iš
tisą mėnesį bandė įteikti Spiri- 
donovai apkaltinimų kopiją, ka
da tie apkaltinimai buvo galuti
nai sutvarkyti, bet jinai atsisakė 
priimti tą kopiją.

Urenevas, Centralinio Ekže- 
kutyvio komiteto narys, kalbėda 
mas apie Spiridonovos prakal
bas susirinkimuose, pozityviai 
užreiškė, jogei jinai sakiusi, kad 
sovietinė valdžia nėra sovietų 
valdžia, bet tik komisarų val
džia, kuri toleruoja savo virši
ninkų nederamus daibelius. Su- 
lyg jos tvirtinimo, raudonąją ar
miją vadovauja kontrarevoliuci- 
jos generolai. Ji vadinasi Trotz- 
kį “rieznin kų” ir “budeliu” o 
raudonosios armijos komunis
tines grupes ji charakterizavusi, 
kaipo šnipų organizacijas, ku
rios, delei savo šnipinėjimo ar
mijoj, turi įvairių privilegijų. 
Pasak liudininko, visos Spirido
novos prakalbos buvusios pažy-j 
mėtos liguistumu ir nenormališ 
ku jausmingumu; gi jos vei
kimas radęs nesveiką perstaty
mą begalinio pasipiktinimo. Ji
nai neraginusi nuversti Sovietų 
valdžią ginklų pagelba, bet jos 
lusteriški šukavimai turėjo ten
dencijos sukelti išbadėjusiose 
masėse ir visuose sovietų, vald
žiai priešingose elementuose pro 
testo balsą, kuris bite kokiu lai
ku galėjo privesti prie sukilimo.

Liudininkas Kosarevas, komu ■ 
nistas ir Rogoškos sovieto narys, 
patvirtino, kad Spiridonova už- 
puldinejusi Zinovjcvą ir Trolz- 
kį, vadindama juos korikais, Su
sirinkimuose jinai užreiškusi, 
jog ji kovojanti ne prieš Sovie
tų valdžią', bet prieš bolševikus, 
kurie yra užtirpą toriai, ir prieš 
kuriuos reikalinga energiškai 

kovoti,
Liudininkai Bolbatovias ir Myš 

kinas, komunistų partijos na
riui, pasuke, kad Spiridonova už 
puldipėjusi Trotzkį, raudonąją 
armiją1 ir komunistų organiza
ciją toje armijoje, Jis užreiškė, 
kad komunistų kalbėtojai netu- dyti darbininkus, persekioti ‘vai • 
rėjo progos atremti jos užpuldi-; diskus’ oratorius ir neleisti jiems ( 
nėjimus, kadangi jos kalbos ant įkalbėti; Sovietų valdžios darbus

icvartą, kyšių čmi-
Tečiaus jinai

Visi liudininkai sutiko, kad ki 
tų Spiridonovos partijos atstovų 
užsipuldinėjimai buvę nemažiau 
aštrųfc ir turėję daugiau lygsva
ros ir kad jie rėmę savo kritiką 
tikrais faktais ir mokslinėmis te
orijomis.

Liudininkas N. J. Bucharinas, 
laikraščio “Pravda” redaktorius 
ir Ccn t radinio Ekzekutyvio Ko
miteto narys, smulkmeniškai 
nupasakojo, kad savo prakalbo
se Spiridonova charakterizavusi 
Sovietų valdžią, kaipo kontr-re- 
voliucionieriškiausią valdžią pa
saulyj, tvirtindama, kad ta val
džia gaivinanti caro režimą ir 
esanti remiama tais pačiais gai
valais ir institucijomis: pasto
via armija, ekstraordinare komi 
sija, kuri yra caro ‘Ochrankos* 
duplikatas, ir dvasiniu ir proti
niu stelbimu masių sąmonės 
vienpusiškos propagandos pa
galba, etc. Jinai pasakiusi, kad 
čičerino nota buvo išdavikiškas 
bandymas parduoti talkinin
kams Rusiją, tokiu jau budu, 
kaip Brcsto-Litovsko sutartis, 
kad pardavė ją Vokietijai. Spi
ridonova elektrizavo klausyto
jus, piešdama jiems tas baiseny
bes, kurias pasak jos, papildė 
ekstraordinarė komisija. Nepa
prastai jausmingas kalbų tonas 
rodė lygsvaros trukumą, nes 
tos kalbos susidėjo iš nepaliau
jamų šukavimų. Jinai trypė ko 
jomis, grąsino ir davė klausyto
jams sugestiją atminti vardus 
visų tų, kuriuos buk nužudę 
bolševikai, etc. Asmeninis, sub- 
jektyvis visų jos užsipuldinėji
mų pobūdis parojo, kad ji su
vis negali protauti, bet tomis 
atakomis ant Sovietų valdžios 
bando sukurstyti ppgromus. 
Tarp nepasitenkinančių elemen
tų iš nusmukusios buržuazijos, 
mamų savininkų ir intelcktualių- 
profesionalų, jos hysteriški šmei 
žirniai gali rasti pavojingą atbal
sį. Jos atakos ant raudonosios 
armijos yra ir-gi pavojingos, 

kadangi jos gali užkenkti jos 
darbui.

Norėdami pažeisti proletaria
to diktatūrą ir bandydami nu
versti sovietų valdžią, soeial-re- 
voliiircioniieriai iš kairės tuo pa
čiu gali privesti prie pilno šalies 
suįrimo; jie gali tik griauti, ne
galėdami nieko statyti. Spirido
nova ir jos partija yna vienas ir 
tas pats dalykas, ir jos prakal
bas negalima kitaip pavadinti, 
kaip tik krimlnalėmiis. Vienok 
liudininkas pabriežė, kad jis pil
nai tiki j Spiridonovos sąžinin
gumą. Ji žiuri į sovietų valdžią, 
kaipo į savo priešą, ir todėl sa
vo užsipultai nerimuose vartoja

Ti’uo translation filod witb tho post- 
master at Chicago, IR. Sept- 20, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Kelios sąvaitės atgal “Naujie
nos”, atsakydamos į vieno skai
tytojo klausimą, rase apie gar
siąją Rusijos [revoliucionierę, 
Mariją Spiridonovą.

Buvo atėjus žinia, kad Spiri
donova sėdi Maskvos kalėjime, 
ir kad bolševikai ketina ją už 
ką tai teisti. Tą žinią pažymėjo 
ir brooldyniškis social-anarcliis- 
tų organas “Laisvė“. Minėda- 
dama apie Spiridonovos' bylą, ji 
pusakę, kud ji nežinunti, už kq 
yra teisiamą kairiųjų sooial-re- 
volliurionįieių vadovė. Vienok 
patirti apie tai ji galėja nc’užil- 
gio po to, nes platų Spiridono
vos bylos aprašymą išspausdino 
netolimas /‘Laisvės” kaimynas ...... „ „
“Novy Mir”. Ji tečiaus laiky- tiek sukiršindavo darbininkų ji vadino provokatoriškų veiki- 

Ba- damasi savo paprasto “bešalis- mases, jogei jie nedaleisdavo ni<? inu. Paskelbtas viešai atsišauki-

revoliucionieriai darydavo ko
voj su carizmu.

Po to liudijimo draugas Dia- 
konovas paskelbė, kad teisino 
na grinėj i nuii užsiba igė.

Buvo skaitomi užgriebti Ma
rės Spiridonovos laiškai, kur ji 
patarė savo vienminčiams šau-

į raudonąją armiją, 
kuri išleido raudonosios 
armijos kairiųjų 
internacionalistų grupė, patvir
tino liudininkų žodžius kas dėl 
Marės Spiridonovos ir sočia 1-re- 
voliuci<mieriU| kalbų smerktiną 
pobūdį atkreiptą į raudonąją 
armiją, Trotzkj, armijos virši
ninkus ir komunistų grupes ar
mijoj.

Draugas Smlidovič, pradžioj 
savo ilgos, apkaltinančios kal
bos, kalbėjo apie tai, kaip sun
ku yra išnešti Social-revoliu- 
cionerių partijos vadovei, Marei 
Spiridonovaj, patenkinantį nuo 
sprendį, kuris sustabdytų jos 
pragaištingą veikimą ir tuo pa
čiu sustiprintų revoliuciją. De
taliai išegzaminavęs jos parti
jos obalsius ajikaltintojas užreiš 
kė, kad po jais, rodosi, galėtų 
pasirašyti net komunistai. Ne
veizint į tai, praktiškas sociAl- 
revoliucionierių partijos ©bal
sių įgyvendinimas veda ne prie 
proletariato spėkų sustiprėjimo, 
ne prie kovojimo su talkinin
kų imperializmu, bet prie Sovie
tų valdžios griovimo ir tuo pa
čiu imperializmo stiprinimo. 
Atsimetusi nuo komunistų ta 
partija diskreditavo save akyse 
tų žmonių, kurie rėmė ją; ji yra 
tik grupė žmonių, kuriuos jun
gia bendra idėja. Kiekvienas 
tos gurpės užsipuldinėjimas ve
da prie skaldymo Sovietų spė
kos ir stiprina priešingą mums 
imperialistinių elementų veiki
mą.

Tečiaus. ta grupė nėra labai 
pavojinga Sovietų valdžiai. So- 
cial-ravoliucionieriai darbinin
kai, kaip parodo liudininkų pa
sakojimai, neis prieš Sovietų 
valdžią. Kiti elementai, korius 
parbloškė Sovietų valdžia, ir 
kurio yra priešingi tai valdžiai, 
neturi spėkų agresyviam veiki
mui. Spiridonovos byla yra by
la visos partijos. Jos priešingas 
atsinešimas į dabartinę darbinin 
kų ir kaimiečių valdžią lengvai 
PĮastebiama liudininkų parody
muose ir spausdintuose doku- 
numtuose. Nutolę nuo .masių 
ir negalėdami pavartoti legalių 
kovos būdų, pavidale savo at
stovų, išrinkimo į Sovietus, so- 
cial-ravoliucionierių grupė ir 
jos vaddvė, Marė Spiridonova, 
griebiasi kraipyti faktus, kurs
to nuversti tą valdžią, kurią jie 
taip neapkenčia. Tos grupės 
darbai ir pačios Spiridonovos 
veikimas kliudo dabartinei val-l— Milašiukas Antanas parėjo iš 
džiai įgyvendinti revoliucioniš- 
kus laimėjimus, ir mes privan 
lome prašalinti tą kliūtį, neatsi
žvelgiant į kalti narnos y pa tos 
praeities nuopelnus revoliucio- 
niš’kanid judėjime. Atsieki- 
mui to tikslo kaltintojas skaito 
geriausiu dalyku izoliuoti (at
skirti) Marę Spiridonovą bent 
astuonių menesių laikotarpiui.

Po ilgos konferencijos drau
gas Ddakonovas, esant Marai 
Sphidonovai, 'perskaitė iteisme 
sekamą nuosprendį:

“Tribunalis skaito darodytu. 
kad Marė Spiridonova, 1919 m., 
Maskvos fabrikuose ir dirbtuvė
se, viešimi iškonaiveikė Sovietų 
valdžią ir jos atskirus atstovus, 
ir savo gudriomis nepanmtuoJ 
tų apkaltinimų ir faktų mani
festacijomis diskreditavo dar
bininkų ir kaimiečių revoliuci
jos vadus. Savo nealsakomin- 
ga ir kriminale agitacija tarp

Adelė Mažuolis, Kupiškyj, Pa
nevėžio apskr., rašo Pranui Ja
ni lioniui, Cliicagoj:

Rugpjčio 11d. rašau šį laišką 
Pranui Janilioniui. Triobos su
degė; rūmas liko, tik šarmotų. ap 
draskytas. Kalvė ir pirtis liko. 
Tėvas mirė rugsėjo 4, 1915, o 
Al polisas mirė bidajidžio 29, 
1916. Musų gyvenimas sunkus 
ir vargingas. Rugius nupjovėm. 
Jūsų laiškų vieną paėmėm, kur 
buvo Alponsui rašytas. Gude
lių Vincui ir jo gentims pra
nešam, kad* įjo motina mirė. 
Męs leidom tris laiškus, pus
penktų metų neturėjom jękių 
žinių nuo jūsų. Grašių yra, 
obuolių mažai. Kad obelis ap
šaudė, tai išdžiuvo. Prašau na
mo parvažiuot. Sudiev, liekam 
sveikos tik nelinksmos. — Ade
lė Mažuolis.

Rozalija Purvinienė, Linkau- 
čiuose, Kražių vaisė., Raseinių 
apskr., rašo Stanislovui Purvi
niai Chicagoje:

Per šį baltą popierėlį, margąjį 
raštelį aš, Rozalija, apznaiminu 
•apie savo gyvenimą. Visupir- 
mi tįsia, gavau nuo tamstos gro- 
matą rugpjūčio 5 dieną. Dide
liai dėkoju už gromatą, ji kibai 
apšvietė musų gyvenimą. Ačiū 
labai, kad pasirūpinai pirma vi
sų amerikonų atsiųsti: nė viena 
negavo da iš savo amerikonų 
groibatos, o aš gavau. Kokia 
man rodustis, negaliu ne apsaky
ti.

Dabar apie savo gyvenimą. 
Pusininku turiu Saunorą. Pie
vas baigiam šienauti. Šiemet la 
bai žėlė. Rugiai geri, vasaro
jus geras. Gyvulių turim: dvi 
melžiamas karves, keturias kar 
vilkes, dvi avi, septynetą kiau
lių. Triobos čielos išliko ir męs 
išlikom gyvi ir sveiki. Vargų ken 
te ji m ų daug esam iškentėję, ne
galima nė aprašyti. Naujienų 
pas mus tokių: Vincentas Purvi
nis parėjęs iš plieno tuojaus mi
rė; pakol sirgo eidamas, kašta
vo 500 rublių. Visa kas pas 
mus brangu; rugiai 50<rub. pū
ras, avižos 20 rub., miežiai 50 
rub., bulvių 13 rub.; karvės vi
dutinės po tūkstantį, arkliai vi
dutiniai ĮM> tūkstantį ir daugiau; 
paršiukai nuo 25 rublių; avįs 
senos 110 rub.; nuo karvės ver
šis nedidelis 50 rub. ir daugiau.

vių, jinai prisidėjo prie disor- 
flanizavimo revoliucinių spėkų 
ir tuo budu neaužiniai pagelbėjo 
konta-rcvoliucionicriams. Tribu- 
nalas atranda, kad Marės Spiri- 
donovos veikimais, kaipo atsto
vės kairiųjų social-revoliuciionie- 
rią grupės, yra labai pragaištin
gas, kadangi Sovietų Rusijos ra u 
donasis frontas nėra pakanka
mai stiprus ir šalies padėjimas, 
delei kovos su pasauliniu kapita- 
litų militarizmu, yra labai keb
lus”.

vainos 1918 metais labai bied- 
nas, 15 kapeikų teparsinešė. 
Klimašoucko ir dabar dar nėra. 
Dvaravietis parėjo gyvas; Anup 
ras Žigas ir Leonas taip j u gyvi 
parėjo; ronytas Žigas šcmatul- 
ckis; Tamošių užmušė ant vai
nos; Rimkus Jekimas parėjo; 
Stanislovo nerado; Varonika 
Purvinaičia ištekėjo; Adomu- 
kas ir Mikodemas išėjo ukva- 
čiais Lietuvos vaiskan. Ir Min- 
tečiukas ir Zilanukas ir musų 
Stasiukas, Levukas ir labai daug 
ukvačiais išėjo. Mėnesiui moka 
50 rublių. Mano tėvas mirė šie
met; šventam Petre buvo pa
grobus. Brolis Antanas parėjo 
sveikas; Rūkas parėjo ronytas; 
Petriukas mirė. Žilyčia Topilė 
ištekėjo.

Aš, Antanas Daugilas, klono- 
juos geros sveikatos, ir musų 
visi namai, žičydaml visokios lai 
mės. Sudiev, laukiam nuo tams
tų ataras©. — Rozalija ir Daugi- 
liai.

Norint parduoti Liberty Bondsus 
už aukštą kainų, kreipkitės į

European American 
Bureau

A. PETRATIS & CO.. Managers 
3249 SOUTH KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILL.
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted M.
Ant trelių lubų

Tel. Droter 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Detrborn lt. 

1111*11 Unity BI4g.
Tel. Central 4411

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Skaitykite r Platinkite

/



Subaia, Rugsėjo 20 d., 1919  .N AU J IENOS, C h i c a gxx, III.   ,o
’ . . __________________________________ _____———M—■III.—........ ■>• ■........... ...........................

Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AME RIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oakley BlvdM Chicago, IU.

. . 1

Mano Daiva.

Sveikiname!

Daiva, o Daiva, tave numylėjau 
Už visą pasaulį,už viską labiau; 
Meldžiausi prie tavęs ir ašaras liejau, 
It kūdikis tavo maldingas buvau... 
Daiva, o Daiva, gili, paslaptinga, 
Tu mūzų dievaitė maldytoja mano; 
Skrėji padangėms, it aras galinga 
Ir rodai pasaulius virš okeano.
Parodei ir man jį žiaurų, — vargingą, 
Kur jokios teisybės jam nėra senai; 
Kur* balsą vien girdžiu graudy, verksmingų. 
Kur ašarų, kraujo giliausi klanai-... 
čia galę kas turi.— rengia skerdynę. 
Turtą kas turi, tas meilę nuperka! 
čaosc velias bepročių ristynė, 
Kur žūti išjųjų daugeliui tenka... \ 
Skundą pasauliui nenoriu aš pinti, 
Ir taip jį užpludęs tamsus debesys...
Kad sielą taip verčia ašaroms šilta, 
Ir verkti kol kapas kada užgesys.,. 
Tik noriu, kad Daiva maldytoja mano. 
Dainą sugaustų prie užmiršto kapo; 
Vėjui siūbuojant viršui okeano, 
Aužuolas žalias kad judintų lapą!.,.

— M. Mokinys.

, W ...
Miuns yra labai malonu svei

kinti Jus, baigusiuosius mokslą, 
draugai. Jus, lyg šviesi žvaigž
dutė, rodote kelią prie pažymė
to siekio tiems, kurie dar likosi 
mokyklos suole., ^usų idealai 
ir troškimai pilnai pasiekti. I-ai 
mingi! Todėl ir mes, mokslei
viai, spaudžiame jūsų dešinę ir 
sveikiname jus taip svarbioje
valandoje.

Tu Pamirši Mane!
(Vertimas)

Tu greitai pamirši mane, ».
Ir kitą tu pamylėsi;
AŠ tavęs nepamiršiu, ne, 
Vis ilgai, ilgai minėsiu...

Tu veidą kitą matysi, 
Jį ginusi rankute švelnia, — 
Jausmą kitokį įgysi 
Ir laimę gal rasa jame!

Bet aš... kai kelyj paklydęs
Užmirštu ir patsai save;
Tarsi kai naktyj užmigęs 
Per sapną minėsiu tave!...

—M. Mokinys.

Prie progos ir verčiami gy
venimo tikrenybės, mes norime 
pipnj;nti baigusiems mokslą 
draugams, kad nepamirštų, jog 
visas gyvenimas yra tikroji mo 
kykla. Tai yra gyvoji knyga, 
kurią mes privalome studijuoti 
nuolatos. Bandykime užlaiky
ti ir nesutcraU augštųjų idealų, 
kurie it saule švietė mokyklos 
suole.

Bandykime pažinti gyvenimą 
taip kaip jis yra realybėje, o 
ne taip kaip mes norėtume, 
kad butų. Gi visusvarbiausiai 
tobulinkimės ir bukime žmonė
mis pilnoje to žodžio prasmėje! 
Iš milijonų pašauktųjų vos ke
letas tapote išrinkti, taigi ir at
sakomybė prieš tuos milijonus, 
prieš liaudį, yra labai svarbi. 
Mokslo žinias ir savo širdį pa
švęskime kenčiantiesiems ir nu
skriaustiesiems! Pirmyn, su pa 
sišventimu!

Baigdami, dar sykį spaudžia
me draugiškai dešinę ir velija
me kuogeriausios kloties.

— J. T. Vitkus,
“M. K.” vedėjas.

Dr.k V. Šimkus (poniškai 
šimjccvičius)baigė medicinos ir 
Chirurgijos skyrių Layola Uni
versitete, Chicagoje. Gavo laip 
snį Daktaro Medicinos. Pradi
nį mokslą Dr. Šimkus gavo Bu- 
sijos gimnazijoje. Nuq 1918 
m. Dr. Šimkus užimą pirmiinin- 
ko vietą L. M. S. A. Centralinėj 
valdyboj. Jaunas daktaras ža
da stoti ligonini Un ir speciali
zuotis medicinoje. — Paskiau 
žada traukti į rytus.

Dr. P. Z. Zalatorius, baigė 
medicinos ir chirurgijos sky
rių Layola Universitete Chica
goje. Gavo laipsnį M. D. Pra
dinį mokslą gavo Valparaiso 
Universitete iš kur 1914 m. ga
vo laipsnį B. S. Dr. Zalatorius 
žada pasipraktikavęs ligonbu- 
tyj atidaryti ofisą ant West Si- 
dės, Chicagoje.

Dr. Chas. Cherry (černaus- 
kas) baigė Chicago Collcgc of 
Dental Surgery. Dentistas. 
Gavo laipsnį D. D. S. Pradinį 
mokslą gavo Valparaisos Uni
versitete. Jaunas ir darbštus 
vyrukas. Nekartą dalyvavo vie 
šame gyvenime ir tankiai raši
nėjo į “M. K.“. Per tūlą laiką 
pirmininkavo L. M. S. A. 1-je 
kp. Chicagoje. Mano apsigy
venti Chlcagoj.

Dr. Kazys Kliauga baigė 
North - Western Universitete 
dantisterijos skyrių. Gavo Įaip- 
nį D. D. S. Pradinį nieksią 
gavo Valparaiso Unversitetc ir 
Rusijos armijoje, artilerijos 
skyriuje. Girdėjau, jog jaunasi 
daktaras j'ieško bu vėjinės Chi
cagoje.
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ISRISKIME PRAGYVENIMO 
BRANGUMO KLAUSIMI

Išsirink sau lotų Westwoodo Priede šiandien! Pirkdamas dabar užvaduo
si nuo 15% iki 50% to, kas reikės mokėt! už nuosavybę šitoje sekcijoje už 
metų laiko nuo šiandien. Kaip tik nusipirksi lotų, galėsi eiti pas ištikimų / 

skolintojų ir pasiskolinti iš jo nuo $500.00 iki $1,000.00, kiek reikės pasta
tymui namelio ar namo dviem pagyvenimais. Panaudodamas tų pačių su
mų, kuri reikėtų išmokėti mėnesiniais nuomais ir mažų savaitinį taupinį 
iš savo uždarbio galėsi atmokėti visų skolų į 5 ar 7 metus.

ir 
po $5 mokėdamas 

kas mėnesis nupirksi sau būstinį lotų 
WESTW00D0 Priede. Srutynė, Vanduo* ir 
Šalitakiai viskas įskaitoma kainon. 

I

KAS JUMS PATIKTŲ GERI AUS TURĖTI 1926 m., krūvų nuominių kvi
tų, ar gražų namų

Westwoodo Priede
Naujieji Daktarai.

šįmet pasekmingai baigė 
mokslą net šeši lietuviai dak
tarai. Norėtųsi plačiau apie 
kiekvieną parašyti, bet laikas ir 
kitokios aplinkybės šiuomi sy
kiu nedaletidžia. Žodelį apie

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE)
THE PEOPLES FURNITURE COMPANY

19301932 South Halsted Street
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios rųšies ir už prieinaniąiau- 
l.K__ Parankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius rakandus už pigią kainą.šiai kainas.

mus?

V. Makaveckas. Užprašo 
visus savo draugus ir pa
žįstamus atlankyti jį. nes 
jis turėdamas ilgą metų 
patyrimą ir visiems užtik
rina užgančdinimą.

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne p
Parduodame už pinigus arba ant lengvą išmokėjimą, 
krautuvė atdara iki 9-nią kožną vakarą, suhatomis iki 
10-tos vai. vakaro. Norėdami atlankyti musą krautuvę 
tėmykite antrašą ir lietuvišką parašą virš durą.

M. T. Kežas. Visiems ži
nomas gerai senas westsi- 
dės biznierius, o dabar nni-* 
są dalininkas, užprašo sa
vo buvusius pirkėjus atlan
kyti jį* jo naujame užsiėmi 
m e.

Geriausios ir patogiausios na
mų darbui siuvamos mašinos pil 
na i gvarantuotos 
tiktai ........................ 4>QUUU

šita sunki geležinė lova su

šita puiki aržuolinč kode, 
gražiai politūruota su sku- 
rino sėdyne $250

2 colių stulpeliais,, 
kitokios spalvos, 
P<> ... /..................

auksinės ar

$975

ir augščiaus.

ir augščiau.

šitas didelis virtuvės pečius su 
šėpuke pasidėjimui, nikeliu ap
vadžiotas ir gvarantuo- CAČ* 
tas 20 metų už ............. ų*“’*

Turime didžiausi pasirinkimą žie
minių pečių visokių C 111'00 
gatunkų nuo ................ I V W

Dr. A. Juozaitis baigė Chica- 
Collego of Dental Surgery ir 
gavo laipsnį dantisto — (lakta- I 
ro. Pradinį mokslą gavo gar
siuose Černiinvo kursuose, Pe- 

įpilyj, Rusijoj. Dr. Juozai
tis yra tėvas šeimynos ir darbš
tus žmogus savo Šakoje. Per 
tūlą laiką darbavosi “Naujieno
se“. Apsigyveno Chicagoj, 
dentisto Draugelio vietoje.

Dr. Žalys baigė 'Chicago Col
lege of Dental Surgery. Dan
tistas. Gavęs laipsnį tuojaus 
pasistengė surasti jauną, škyis- 
čią lietuvaitę^ 'kuri (sutiko pa
keisti savo pavardę ir pasivadi-* 
no poni Žalienė. Jaunavedžiai, 
įplaukę romantiškus kanipe- 
ius, grįžo ir Apsigyveno Chi

cagoje. ' „ J
Visi augščiau minėtieji dak

tarai buvo darbščais nariais 
Moksleivių Susivieniji
mo. Gal yra ir daugiau baigu- 
iiiju, bet mes apie juos mito

ko nežinome.
Visiems jauniems gydyto-' 

iams, durnoms ir dantistams 
įkėjamei kuogeriausio pasise-

— [Studentas. 
į

Mokyklos ir 
moksleiviai

Valparaiso Universitetas, 
Valparaiso, Ind.

Valparaiso Universitetas ran
dasi Indianos valstijoj, Valpa
raiso mietelyje. Jis tapo uždė
tas 1873 m. Ilcnry Baker Brown 
rūpesčiu. Kadangi stovi nelabai 
toli nuo Chicagos, tai pastaruo
ju laiku ir lietuviai atkreipė j 
jį savo domų. Todėl jau lietu
sius lankant tą universitetą už
tinkame 1901 m. Bet pradžioje 
jų skaitlius buvo visai mažas; 
lik vėliau lietuviai ėmė dažniau 
čia lankytis. Sprendžiama, kad 
šįmet lietuvių Valparaisoj ma
žiau, kaip kitais metais.

Išticsų, minėtoji mokslainė 
lietuviais pripildyta. Neturė

damas tikros statitikos, lėčiau 
spėju, kad praeitam mokslo me
lų bertai nyj lietuvių'čia buvo a- 
| ie 50. Vienus, kaip prisipažįsta, 
patraukė norus išmokti anglų 
kalbos, kitus atvijo bedarbė, 
miat, plačiai yra žinoma, kad 
čia pagyventi galima pigiau, ir 
šį tą pramokti. Taip dalykams 
stovint, 'aišku, kodėl lietuvių mo 
kinių skaičius nepastovus, nuo 
tat šlubuoja, tai pakiįdflmlas, tai 

1 vėl nupuldamas. Žinoma, prie' 
tokių aplinkybių daugumą netu-

Telefonuok — Randolph 7400 — šiandien ir klausk musų p. H. W. Elmo- 
re’o. Jis nuves jus ant vietos. Jei norėtum pats nuvykti, tai paimk 63 gat
vės ar kokios kitos rytų irvakarų linijos karų ir persikelk ant Westem 
avė. karo. Musų ofisas yra ties Western avė. ir 70 ta gatve.
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Ateikite šiandien ar nedėlioję, ar lis, ar bus gražu!!
• \

■M

k

ri nei aiškaus tikslo, tik retas 
kuris manąs užbaigti šiokią to
kią profesiją, Nuolatinių moks
leivių labai mažai.t. Kaip mato, 
ųie, lietuviai j ieško mokslo, tik 
skaudžios m(usų gyvenimo ap
linkybės daugumai labai trun> 
pai teleidžia sėdėt mokyklos 
suole. Lyg alkianas valgyti, taip 
kaikurie lietuviai pageidaują1 mo 
kslo, jįeškodanu jo tai šen, tai 
ten. Kap įvarus žmonės čia su
kasi, taip įvairios jų nuomonės. 
Ir čia visoje savo aiškumoje, at
sispindi visuomenės dvasia. Kaip 
viuomoneje šiandien kun'kuliuo 
ja įvairios sroves, įvairus kryps 
Ufiai, taip ir čia visi tie kryps
niai turi pasekėjų, čia gyvuo
ja L. S. S, kuopa, ji yra gana 
stipri. Gerai gyvuoja Valparai
so lietuvių moksleivių “Litera
tiškoji Draugija”. Tai ir yra vi
sų lietuvių centras, j kurį susi
eina sykį į sąvaitę didžiuma mo
ksleivių. Draugijos tikslai— duo 
Ii nariams progos viešame judė
jime, palaikyti draugiškumą ir 
lietuvišką dvusią. Draugija yra 
mokslškai tautiška. Prie jos 
priklauso socialistai, laisvama
niai ir tikintieji. Susirinkimuo 
se būna išpildomia įvairus pro
gramai, prakalbos, paiskaitos 
lekiamacijos ir t,t. Draugija už 
laiko nevisai menką knygyną, 
kur yra lietuviškų, angliškų, gu 
diskų ir lenkiškų knygų aipie 809 
?gz. Pasidarbavimu draugijos 
imlesniųjų narių išgauta iš VaL 
paraiso univci’siiteto lietuvių 
kalboje klesos. Pinnjiąus moky 
toją lietuvių klcsoms išrinkdavo 
pati Literatiška Draugija, bet

praeitais metais los tiesos tapo 
atimtos. Dabar jau mokytoją 
paskiria pats universiteto fa
kultetas.

Minėtoje mokykloje galima 
išmokti kaip anglų, taip ir lie
tuvių kalbos. Reikia pastebėti, 
kad šis universitetas yra pa- 

togiausis lietuviams, lankan
tiems kokįą nors mokslo šaką. 
Ritoje mokykloje galima įgyti 
mokslą už labai nežymią kainą. 
Mokslas kainuoja $20 berliainin, 
už metus susyk mokant, atsieina 
$75. Valgis kainuoja dabar 
$40 ir daugiau. Kambariai yra 
nuo 10 iki 18 doliariu vienam 
berlainiui. Rudeninis bertainis 
šįmet prasdes rugsėjo 22-čio. 
NorintiieJiis platesnių žinių ga
lima kreiptis į lietuvių knygy
ną, adresas:

Lthuanian Library, 751 Cyrus 
Str., Valparaiso, Ind. F. J. 
šaskotas.

Tamsumoje.
Tą naktį jiedu užtruko iki 

vėlumos. Jiisai neturėjo spėkų 
skirties, o jinai sutiko su juo 
visame kame ir geidė pasilikti 
ilgiaus pagodoj. Vėliaus VVilso- 
nas negalėjo atsistebėti, kaip 
drąsiai ir be baimės jinai atsi
davė jo valiai.

Kart,si nuo karto jiedu susi
kabindavo ir ineiluodavos. Pa
galinus jinai tarė: “Neateik pas 
mane, kol aš nepakviesiu. Jei
gu kokiuo nors stebėtinų budu 
mudu išsigelbėtuva, aš pasiųsiu 

tau žinutę. Bet lai prabėgs m

nėšiai kol tu galėsi atlankyti 
Phaugą. Tečiau aš beveik esu 
persitikrinusi, jog šį naktis pa
darys galą nielei,.. Nepaisyk 
nieko. Tu mane padariai links
miausia ir aš nepaisau kas 
bus.”

Ir jisai tarė: “Aš plauksiu į 
užjurį ir kaip Jik laivas sugrįž, 
tuojaus atlankysiu Phaugą.”

Prie durų jinai ilgai laikė jo 
veidų rankose. Prietamsoje 
stengėsi permatyti jo veide 
ateitį ir a lydžiai žiurėjo akysnu. 
Tik štai, staiga jinai dingo...

Sekantį ryt m e Vj Wilsonas 
grįžo atgal ant laivo. Jis mąstė, 
kokią brangią šventę jis turė
jo. Ateitis rodėsi kuopuikiau- 
sia ir jurininko darbas links
mino jį. Hoaseno užsįvarinč- 
nėjimai išrodė mergiškais po
būdžiuose. Per keletą dieną jis 
vien mąstė apie savo pareigas. 
Karts nuo karto abejone gimda
vo jo vaidentuvėje, bet jis visuo 
mel stengdavos atsikratyti. Sy
kį, viduryje jūrių, jo mintis grį 
žo atgal prie tų visų patyrimų, 
kuriuos jis turėjo pagodoj. Jis 
buvo Ubai nustelnntas, kad visi 
tie vaizdai dabar kur-kas turėjo 
gilesnę prasmę, negu tada, žo
džiai, pajauta, bučkiai, žvilgs
niai ir palietimai, kuriuos jis 
beveik buvo užmiršęs išnaujo 
atgijo.

“Jokios priežasties 4r išaiški
nimo jis negalėjo tam surasti. 
Diena po dienos jis vis labiau 
persitikrino, jog chinietes bai-

----------------- —____ _ 
J- (Seku ant 6 pusi.).
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Moksleivių vėliai
Sveikiname!
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Mano Daiva
Daiva, o Daiva, tave numylėjau 
Už visą pasaulį,už viską labiau; 
Meldžiausi prie tavęs ir ašaras liejau, 
It kūdikis tavo maldingas buvau... 
Daiva, o Daiva, gili, paslaptinga, 
Tu mūzų dievaitė maldytoja mano; 
Skrėji padangėms, it aras galinga 
Ir rodai pasaulius virš okeano.
Parodei ir man jį žiaurų, — vargingą, 
Kur jokios teisybės jam nėra senai; 
Kur. balsą vien girdžiu graudų, verksmingą, 
Kur ašarų, kraujo giliausi klanai-**. 
Čia galę kas turi — rengia skerdynę.
Turtą kas turi, tas meilę nuperka! , 1 
čaose\clias bepročių ristynė, 
Kur žutįi išjųjų daugeliui tenka.., \
Skundą pasauliui nenoriu aš pinti, 
Ir taip jį užpludęs tamsus debesys...
Kad 'sielą taip verčia ašaroms Šilti, 
Ir verkti kol kapas kada užgesys... 
Tik noriu, kad Daiva maldytoja mano, 
Dainą sugaustų prie užmiršto kapo; 
Vėjui siūbuojant viršui okeano, 
Aužuolas žalias kad judintų lapą!.*.

— M. Mokinys.

Mums yra labai malonu svei
kinti Jus, baigusiuosius mokslą, 
draugai. Jus, lyg šviesi žvaigž
dutė, rodote kelią prie pažymė
to siekio tiems, kurie dar likosi 
mokyklos suole. Jūsų idealai 
ir troškimai pilnai pasiekti, Lii 
mingi! Todėl ir mes, mokslei
viai, spaudžiame jūsų dešinę ir 
sveikiname jus taip svarbioje 
valandoje.

Prie progos ir verčiami gy
venimo tikrenyfcos, mes norime 
piĮmj;nti teigusiems mokslą 
draugams, kad nepamirštų, jog 
visas gyvenimas yra tikroji mo 
kykla. Tai yra gyvoji knyga, 
kurią mes privalome studijuoti 
nuolatos. Bandykime užlaiky
ti ir nesuteršti augštųjų idealų, 
kurie it saulė švietė mokyklos 
suole.

Bandykime pažinti gyvenimą

Tu Pamirši Mane!
(Vertimas)

Tu greitai pamirši mane, < 
Ir kitę tu pamylėsi;
Aš tavęs nepamiršiu, ne, 
Vis ilgai, ilgai minėsiu...

ne taip kaip mes norėtume, 
kad butų. Gi visusvarbiatisiai 
tobulinkimės ir bukime žmonė
mis pilnoje to žodžio prasmėje! 
Iš milijonų pašauktųjų vos ke
letas tapote išrinkti, taigi ir at
sakomybė prieš tuos milijonus, 
prieš liaudį, yra labai svarbi. 
Mokslo žinias ir savo širdį pa
švęskime kenčiantiesiems ir nu
skriaustiesiems! Pirmyn, su pa 
sišventimu!

Baigdami, dar sykį spaudžia
me draugiškai dešinę ir velija
me! kuogeriausios kloties.

— J. T. Vitkus,
“M. K.” vedėjas.

Naujieji Daktarai
Jį ginusi rankute švelnia, —
Jausmą kitokį įgysi
Ir laimę gal rasa jame!

Bet aš... kai kelyj paklydęs
Užmiršiu ir patsai saVe;
Tarsi kai naktyj užmigęs
Per sapną minėsiu tave!...

—M. Mokinys.

Šįmet pasekmingai baigė 
mokslą net šeši lietuviai dak
tarai. Norėtųsi plačiau apie 
kiekvieną parašyti, bet laikas ir 
kitokios aplinkybės žinomi sy
kiu nedaleadžia. Žodelį apie 
kiekvieną.

Dr. V. Šimkus (poniškai 
Šimjkevičius)Laike medicinos ir 
Chirurgijos skyrių Layola Uni
versitete, Chicagoje. Gavo laip 
snį Daktaro Medicinos. Pradi
nį mokslą Dr. Šimkus gavo Ru
sijos gimnazijoje. Nuq 1918 
m. Dr. Šimkus užimą pirmiinin-

valdyboj. Jaunas daktaras ža
da stoti ligonbuliin ir speciali
zuotis medicinoje. — Paskiau 
žada traukti į rytus.

Dr. P. Z. Zalatorius, baigė 
medicinos ir chirurgijos sky
rių Layola Universitete Chica- 
goje. Gavo laipsnį M. D. Pra
dinį mokslą gavo Valparaiso 
Universitete iš kur 1914 m. ga
vo laipsnį B. S. Dr. Zalatorids 
žada pasipraktikavęs ligonbu- 
tyj atidaryti ofisą ant West Si- 
dės, Chicagoje.

(černaus- 
Collegc o f 
Dantistas.Deniai

Gavo laipsnį D. D. S. Pradinį 
mokslą} gavo Valparaisos Uni
versitete. Jaunas ir darbštus 
vyrukas. Nekartą dalyvavo vie 
šame gyvenime ir tankiai raši
nėjo į “M. K.“. Per tūlą laiką 
pirmininkavo L. M. S. 
kp. Chicagoje. Mano 
venti Chicagoj.

Dr. Kazys Kliauga 
North - Western Universitete 
dantisterijos skyrių. Gavo laip- 
nį D. D. S. Pradinį mokslą 
gavo Valparaiso Unversitete ir 
Rusijos armijoje, artilerijos 
skyriuje. Girdėjau, jog jaunas i 
daktaras j'icško buvejines Clii- 
cagoje.

Dr. A. Juozaitis baigė Chica- 
Collego of Deniai Surgery ir 
gavo laipsnį dantisto — dakta
ro. Pradinį mokslą gavo gar
siuose černiinvo kursuose, Pc- 

apilyj, Rusijoj. Dr. Juozai
tis yra tėvas šeimynos ir darbš
tus žmogus savo Šakoje. Per 
tūlą laiką darbavosi “Naujieno
se“. Apsigyveno Chicagoj, 
dantisto Draugelio vietoje.

Dr. Žalys baigė‘Chicago Col- 
lege of Dental Surgery. Dan
tistas. Gavęs laipsnį tuojaus 
pasistengė surasti jauną, {Skais
čią lietuvaitę/ kuri (sutiko pa
keisti savo pavardę ir pasivadi
no poni Žaliene. Jaunavedžiai, 
aplankę romantiškus kampe
lis, grįžo ir Apsigyveno Chi

cagoje.
Visi augščiau minėtieji dak

tarai buvo darbščius nariais 
Moksleivių Susivieniji
mo. Gal yra ir daugiau baigu- 
iųjįj, bot mes apie juos n|?e- 

ko nežinome.

Visiems jauniems gydyto- 
jams, chiru^nni's ir dentistams 

įkėjame kuogeriausio pasisc-
— {Studentas.

)

apsigy-

haigė

I
fl
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ISRISKIME PRAGYVENIMO 
BRANGUMO KLAUSIMĄ

Išsirink sau lotą Westwoodo Priede šiandien! Pirkdamas dabar užvaduo
si nuo 15% iki 50% to, kas reikės mokėti1 už nuosavybę šitoje sekcijoje už 
metų laiko nuo šiandien. Kaip tik nusipirksi lotą, galėsi eiti pas ištikimą 

skolintoją ir pasiskolinti iš jo nuo $500.00 iki $1,000.00, kiek reikės pasta
tymui namelio ar namo dviem pagyvenimais. Panaudodamas tą pačią su
mą, kuri reikėtų išmokėti mėnesiniais nuomais ir mažą savaitinį taupinį 
iš savo uždarbio galėsi atmokėti visą skolą į 5 ar 7 metus.

10% įmokėti ir 
po $5 mokėdamas 

kas mėnesis nupirksi sau būstinį lotą 
WESTW00D0 Priede. Srutyne, Vanduo’ir 
Šalitakiai viskas įskaitoma kainon.
KAS JUMS PATIKTŲ GERIAUS TURĖTI 1926 m., krūvą nuominių kvi

tų, ar gražų namų

Westwoodo Priede
Telefonuok — Randolph 7400 — šiandien ir klausk musų p. H. W. Elmo- 
re’o. Jis nuves jus ant vietos. Jei norėtum pats nuvykti, tai paimk 63 gat
vės ar kokios kitos rytų irvakarų linijos karą ir persikelk ant Westem 
avė. karo, Musų ofisas yra ties Western avė. ir 70 ta gatve.

I TlEWHBWTI(MN OPGANI2ATION f? 
■S——    ■■ ........W

l EXCELLENCE IN CHICAGO SUBDIVĮSIONS J

800 FIRST NATIONAL BANK BUILDING, CHICAGO.

Ateikite šiandien ar nedėlioję, ar lis, ar bus gražu!!

tjl

Mokyklos ir 
moksleiviai

Valparaiso Universitetas, 
Valparaiso, Ind.

Valparaiso Universitetas ran
dasi Indianos valstijoj, Valpa
raiso mietelyje. Jis lapo uždė
tas 1873 m. Henry Baker Brown 
rūpesčiu. Kadangi stovi nelabai 
toli nuo Chicagos, tai pastaruo
ju laiku ir lietuviai atkreipė j 
jį savo domų. Todėl jau lietu*- 
Aius lankant tą universitetą už
ninkame 1901 m. Bet pradžioje 
jų skaitlius buvo visai mažas; 
lik vėliau lietuviai ėmė dažniau 
čia kinkytis. Sprendžiama, kad 
šįmet lietuvių Valparaiso  j ma
žiau. kaip kitais metais.

Ištiesų, minėtoji mokslainė 
lietuviais pripildyta. Neturė

damas tikros statitikos, lėčiau 
spėju, kad praeitam mokslo me
lų berlainyj lietuvių'čia buvo a- 
pie 50. Vienus, kaip prisipažįsta, 
paira ūkė noras išmokti anglų 
kalbos, kitus atvijo bedarbė, 
mat, plačiai yra žinoma, kad 
čia pagyventi gailina pigiau, ir 
šį tą pramokti. Taip dalykams 
stovint, 'aišku, kodėl lietuvių mo 
kinių skaičius nepastovus, nuo 
I i t siūbuo ja, tai pakildamas, tai 

'vėl nupuldamas. Žinoma, prie' 
tokių aplinkybių daugumą netu-

---------- —--------------------- »----
iri nei aiškaus tikslo, Lile retas 

kuris manąs užbaigti šiokią to
kią profesiją. Nuolatinių moks
leivių labai mažai. Kaip mato, 
ųie, lietuviai j ieško mokslo, tik 
skaudžios musų gyvenimo ap
linkybės daugumai labai trum
pai teleidžia sėdėt mokyklos 
suole. Lyg alkanas valgyli, taip 
kaikurie lietuviai pageidauja mo 
kslo, jieškodami jo tai šen, tai 
ten. Kap įvarus žmones čįa su
kasi, taip įvairios1 jų nuomonės. 
Ir čia visoje savo aiškumoje, at
sispindi vjsuomenes dvasia. Kaip 
viuomonoje šiandien kun'kuliuo 
ja įvairios sroves, įvairus kryps 
ųiai, taiĮi ir čia visi tie kryps
niai turi pasekėjų. Čia gyvuo
ja L. S. S. kuopa, ji yra gana 
stipri. Gerai gyvuoja Valparai
so lietuvių moksleivių “Litera
tiškoji Draugija”. Tai ir yra vi
sų lietuvių centras, į kurį susi
eina sykį į sąvaitę didžiuma mo
ksleivių. Draugijos tikslai —* duo 
Ii nariams progos ^iešame judė
jime, palaikyti draugiškumą ir 
lietuvišką dvasią. Draugija yra 
niekšiškai tautiška. Prie jos 
priklauso socialistai, laisvama
niai ir tikintieji. Susirinkamo 
se būna išpildonųi įvairus pro
gramai, prakalbos, paskaitos 
ieklaniacijos ir t,t. Draugija už 
laiko nevisai menką knygyną, 
kur yra lietuviškų, angliškų, gu 
diskų ir lenkiškų knygų aupie 800 
?gz. Pasidarbavimu draugijos 
ienesniųjų narių išgauta iš VaL 
parąigo universiteto lietuvių 
kalboje klesos. Pirminius moky 
toją lietuvių klcsoms išrinkdavo 
pati Literatiška Draugija, bet

praeitais metais tos tiesos tapo 
vitinrajlos. jau mokytojų

paskirtai pats universiteto fa
kultetas.

Minėtoje mokykloje galima 
išmokti kaip anglų, taip ir lie
tuvių kalbos. Reikia pastebėti, 
kad šis universitetas yra pa- 

togiausds lietuviams, lankan
tiems kokįą nors mokslo šaką, 
ftiloje mokykloje galino įgyti 
inokslą už labai nežymią kainą. 
Mokslas kainuoja $20 bertainin, 
liž metus susyk mokant, atsieina 
$75. Valgis kainuoja dabar 
$40 ir daugiau. Kambariai yra 
nuo 10 ilu 18 doliarių vienam 
bertainiui. Rudeninis bertuinis 
šįmet prasdčs rugsėjo 22-čio. 
Netrintiems platesnių žinių ga
lima kreiptis į lietuvių knygy
ną, adresas*.

Lthuanian Library, 751 Cyrus 
Str., Valparaiso, Ind. F. J. 
Šaskotas.

Tamsumoje.
Tą naktį jiedu užtruko iki 

vėlumos. Jisai neturėjo spėkų 
skirties, o jinai sutiko su juo 
visame kame ir geidė pasilikti 
ilginus pagodoj. Vėliaus VVilso- 
nas negalėjo atsistebėti, kaip 
drąsiai ir be baimės jinai atsi
davė jo valiai.

Kartsi nuo karto jiedu susi
kabindavo ir meiluodavos. Pa
gavaus jinai tarė: “Neateik ]>as 
mane, kol aš nepakviesiu. Jei
gu kokiuo nors stebėtinu hudu 
mudu išsigelbėtuva, aš pasiųsiu 

tau žinutę. Bet lai prabėgs in

nešini kol tu galėsi atlankyti
. TcCHavi aš beveik esu. 

persitikrinusi, jog šį naktis pa
darys galą melei... Nepaisyk 
nieko. Tu mane padariai links
miausia ir aš nepaisau kas 
bus.”

Ir jisai tarė: “Aš plauksiu į 
užjūrį ir kaip |ik laivas sugrįž, 
tuojaus atlankysiu Phaugą.”

Prie durų jinai ilgai laikė jo 
veidą rankose. Prietamsoje 
stengėsi permatyti jo veide 
ateitį ir atydžiai žiurėjo akysna. 
Tik štai, staiga jinai dingo...

Sekantį rytmetį Wilsonhs 
grįžo atgal ant laivo. Jis mąstė, 
kokią brangią šventę jis turė
jo. Ateitis rodėsi kuopuikiau- 
sia ir jurininko darbas links
mino jį. Hoaseno užsįvarine- 
nėjimai išrodė mergiškais po
būdžiuose. Per keletą dieną jis 
vien mąstė apie savo pareigas. 
Karts nuo karto abejonė gimda
vo jo vaidentuvėje, bet jis visuo 
met stengdavos atsikratyti. Sy
kį, viduryje jūrių, jo ntintis grį 
žo atgal prie tų visų patyrimų, 
kuriuos jis turėjo pagodoj. Jis 
buvo labili nustelnntas, kad visi 
tie vaizdai dabar kur-kas turėjo 
gilesnę prasmę, negu tada, go
džiai, pajauta, bučkiai, žvilgs
niai ir palietimai, kuriuos jis 
beveik buvo užmiiršęs išnaujo 
a įgijo

“Jokios priežasties Ir išaiški
nimo jis negalėjo tam surasti. 
Diena po dienos jis vis labiau 
'persitikrino, jog chinietes bai-
k"—......  ■ ----------- ----- --------- ----- — . ... . ......

J- (Seka ant 6 pusi.).
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vicninlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirnio niortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ry»o iki 
12(1. Ūtarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
' i Jt’l.ll S C. RHFNZA. Kusierius 

Vice-Pirm. S. A. SZYMKė\VICZ, Vice-Prez.
DIREKTORIAI:

JONAS KROTKAS
ZIGM. BALCZ1KONIS
JUSTIN MACKFAVICH 
JULIUS C. BBENZA.

1 B. BBENZA,

JONAS B. BBENZA, Pirmininkas 
JONAS KROTKAS,

ANTANAS BBOžIS 
ANT. F.NZBIG1EL 
ST. SZYMKlEAViCZ 
M. S. BBENZA

JONAS

psauga Padėtiems Pinigams. 
SEcuRiTY Bank 

OF CHICAGO ■■■■■■■■■■■
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO ANT~PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės

t

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII^

Lietuviu Tautiškos Kapines 4

Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu
vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

V1CNATINI8 ■ BG UIT R U OT AB RU8AB APTIEKORUJ8 ANT BRIDGBPOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukno rėmuo** nuo II 00 !r BU 
trMiau. Sidabro rėmuo** nuo 11.OB tr 
■ iitMčiau. Pritaikome akiniu* uėdyką 
Atminkit: Galvo* sopėjimą*, nerrilkn- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* tr 
tt. vr« vsininio (veirln li-ni kuri"- •• 
Ii būti pralalinto* gerų akinių pritaky- 
mu. Ilty r i mas utdykų, jei peršti ar 
skauda esi* Jei jo įauuuiio*. jei g*, 
va sopa, jei blogai matai. Jei akis sllp 
•ta, net^ak ilgiau, o Jieškok pagelboa 
aptkkoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinlal uidykg Atmink, kad aus kol* 
nam gvarantuoiam akiniu* ir kiekvia 
naro gerai prirenkam.

R. M. MKSIROFE, Ekspertas Optikas
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit paa man*. Al buvau ap- 
tiekoHus Rusijoj virt 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimas DYKAI Galio 
padaryti bila kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus Aš «aa 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedziė 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

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

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sienine popiera, stik_ 
las, geležiniai tavorai ir tt.

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

N A U’J IENOS, Chica g,o., 111. Subata, Rugsėjo 20 d., 1919
___ _________ ja   .. ii ■i.i** ■iji aiiamiiiro  ............................ i ■ i uįį ii—, iiibi _ ■■....i—, m .... ,, --------- *■ —

TAMSUMOJE

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

mė turėjo tam tikrą priežastį, j 
širdgėla ir baimė nekartą per-, 
bėgo per jo kūną. Kiekvieną va
landą jinai traukė vis labiau 
prie savęs. Toks menkutis ir 
Švelnutis kūnelis ir tiek daug 
drąsos laipina savyje. Nakties 
gilumoj, žinant kad mirties ne
bus galima išvengti, jinai vis- 
t'ek nenusiminė.

Pirmiau negu jis pasiekė 
lloiig Kongą, jisai žinojo, kad 
jo pažadėjimas apsivesti, nepa
darė įspūdžio į chinietę, bet vien 1 
tik suteikė jai užsiganėdinimą 
žiūrint į AVilsono atvirą būdą. 

1 Jis buvo tvirtai persi tikrinęs.*

sitikrinli? Kas galėtų jam pa-
■ gelbėti?

Kaip visi Sbanghajaus gy- 
<(J |Ventojai, taip ir Wilsonas sykį 

girdėjo apie šinianskj, lenką 
j perkalbėtoją, kuris ištikrųjų 
! vadinosi Činky ir žinojo kinų 
kallbų kaip savo delmoną.

įToks žmogus kaip lik buvo da
bar reikalingas. Jeigu bile vie-

išsivesti ją ant buvo Amajovo. 
Jis buvo nepriklausąs nei nuo 
ko. Turėjo pusėtinai turto.

klaidą.
Kuomet tik jis spėjo pasiliuo 

šuoli nuo jurininko priedermių

chinų pirklius ir pradėjo klau
sinėti kas galėtų atsilikti pana
šiuose dalykuose. lėčiau ma
žai ką sužinojo. Po papasakoji
mo apie dailią mergelę cbinic- 
čiai tik užmerkdavo savo sian-

jimą. Tie, kurie pažino chinų 
papročius geriausĮ, visuomet 
patvirtindavo, jog Hoaseno bai 
mė turi tikrą priežastį. Būtent 
— “Pirmos rūšies mandarinus 
galėdavo daryli ką tik jis norė
davo su savo neištikima pačia.*’ 
AVilsono širdgėla vis didinosi 
nuolatos.

stebėjo AVilsono liūdesį. Jau
nesnieji tarnautojai stengėsi 
pasijuokti iš panašaus alsiliki-

Tečiaus AA7ilsonas neal- 
ipė atydoN ir laukė, kuomet 

paliepta bus plaukti.
Kuomet jie pasiekė Shangh- 

AVilsonas pasiliuosavo ir 
.traukė tiesiog pas Phaugą. Jei
gu jis butų mąstęs apie pavojų, 

iirdgela butų pasididinusi.

mo.
krei

«jų

Šimanski išris.
AVilsonas pradėjo jo j ieškoti 

ir po koletus valandų surado. 
Jis buvo labai rinitas žmogus. 
Labai mandagus ir atydžiai 
klausėsi jo pasakojimo. Pas
kui gi pakasė savo neskustą 
smakru ir tarė šaltai:

“Aš girdėjau šį-tą apie tai... 
Jus sakote, kad jinai vadinosi 
Hoasen... Aš girdėjau apie ją. i 
Tesnai buvo kai-kas nepapras
to. Aš nebepamenu tiktai kas 
buvo. Tečiau j dieniu kitą aš 
sužinosiu tikrai ir tuomet jums 
pranešiu. Jus nepaisote jeigu 
reikės praleisti truputį pinigų? 
Ne. Viskas gerai. Jus sužino-,

Po trijų dienų jisai atėjo pas 
AVilsoną.

“Aš žinau viską”, jis pradė
jo. Jokio didelio vargo nebu
vo sužinoti apie tai. Phaugo 
sekretorius vra mokytas žmo- 
gus; aš esu taipgi mokytas. Už 
keturis svarus jis išpasakojo 
man viską...

“Tavoji Hoasen buvo vadi
nama ‘Vandenų Gėlė’, turbūt 
(ik dėlto, kad jinai buvo graži! 
ir labai šveli — chinai mėgsta 
vaisių, kuris nevisai prinokęs. 
...Phaugas pats sužinojo apie 
jūsų intrigos, kuomet jis dar 
buvo ligonis ant jūsų pačių lai
vo“.

“Bet tenai absoliučiai nebuvo 
nieko apie ką sužinoti", per
trauke \Vilsonas. “Nieko“.

“Taip, tenai buvo kai kas“, 
tvirtino šimojiskis.

nai buvo veidrodys prieš Phau
go lovą, kuriame jis galėjo ma
tyti tave. Jis taipgi matė, kad 
Hoasen; žinojo apie tavo mei
lę, t. y. jinai’ priėmė tave savo 
širdin. (Kinai niekuomet

lomai pasitiko ir priėmė. Klau- duoda savęs apvilti, kuomet jie 
sinėjo apie jo sveikatą, turtus, turi faktus. Tai jau yra jų ge- 
velijo viso kuogeriausia. AVilso- riausioji ypatybė). Jisai turėjo 
nas, nervuotas ir drebančiomis 
lupomis neflšdi^įso klausti. — 
Jisai jautėsi, lyg nelaimingas 
galvijas, kurį laiko surištą ir 
rengiasi pinuti. Kraujas virė 
jame.
bespėkis.
voti įžeidžiančio
jaute, kad chinielis žaidžia juo, 
kad Hoasenas Ibtuvo teisingas 
jog šitas keistas sutvėrimas ti- 
iojas iš jo ir pradeda įvykinti 

savo kerštą. Jeigu jis vien lik 
butų užtikrintas.
jo į chinietį ir raumenis anl nubausti prasikaltėlę sulyg Pie- 
rankų ir krutinės sukietėjo —(tiu'ių Provincijų tiesomis, jis tu 
pasmaugtų jie čia kur stovi. 
!’os nepcrvcriam'os akmenines 
akis (gyvates akįs) sutiko

mas impulso, ėjo nemąslyda- 
Senasis mandarinas mamuis.

KLEIN BROS.
HALSTED & 20th STS.

Atdara Panedelio Rytą 
8:30 Valandą

Išpardavimas šilty ir Suknioms Materijų 
$1.98 

jardas $2 ir $3 vertės

$2 Bareliui Audimas, 51 colių pločio 
2.50 grynų vilnų storojo seržo 42 colių 
pločio $2 švelnioji gelumbė, 54 colių 
pločio.$2.25 Chiffon Taffela šilkas 36 
colių pločio $3 Juodas Duobes šilkas 
36 coliu pločio $2.50 Baltas Crepe de 
Chine 40 colių pločio j

Georgette Crepe, 40 colių pločio $2.00 
BuožuoIhs aksamilas, 30 colių pločių. 
$2.25 tiražus šilkinis poplinas, 36 colių 
pločio $2 grynų vilnų ceikis, 50 colių 
pločio $2.50 Gražus kinkuotasis šilkas 
36 colių pločio $2.50 šilkinis aksomas 
27 colių pločio

Pigumai Panedelyje
skalbyklos
......... 26c

iš bačkos
.... $1.69

3 skardi-
.... 13c

milteliai; 1
25c

15c.
10c

rūšis
3 sv. pake-

sunka;

SuV. Valstijų Raštines 
muilas, 5 brasai ....... .
Wush4>urn Crosby
Aukso medaliu miltai 
maišelis ......................
Virtuvėms šveistuvas 
Šveičiamieji milteliai; 
nūs už ................
Calumet Kepamieji 
sv. skardinė .......
Šame r tyra vanilės 
bonkelč .................
Biederman Bros. Cee T'ee 
augšto laipsnio kava 
lis; 1.55 vertė, po ........ $1.29
Vyrams Marškiniai, šviesios spal 
vos audimas; padirbti iš Gurne
lio perkelių su atlenkiamais ran 
kogaliais ............................... 79c
Vaikų ir Mergaičių žieminiai bai 
linini, stori ir vidutiniški, Jersey 
kaspinuoti mai škiniai^ir kelinės, 
dydžiai nuo 20 iki 30 po 39c. Pa 
klodčs — dydis 81 per 90 colių; 
nudirbtos iš storos rūšies ^įdėk
lo; $2 verta kiekviena; viėna (4 
daugiausiai) ................ 1 $1.39

Tiktai
colių

spe
49c
A n

Moterų Žieminiai naktiniai marš
kiniai, ar kelinės, padirbta 
šukuotų gyjų; paprastieji ir 
cialiai dydžiui po ................
Baltasis švinas — Si. I.ouis.
vii baltasis švinas; sutaisytas su 
aliejumi; bertainiukui 100 
svarui .................................. 7VGc
Skalbiamieji katilai No. 8 storai 
galvanizuotos geležies skalbia
mas katilas po .................... 97c
Miltams indai — 25 sv. storai 
džapmiuotas miltams indas su 
uždangčiu po ....................... 89c
Vaikams kelnaitės iš gražios fle- 
nelės vien tamsių spalvų; aptaisv 
ta su kišeninis ir diržais; dydžiai 
nuo 2 iki 5 metų; parduodama 
po ......................................... 47c
Vyrams darbinės kelines — kaš- 
mirų ir kietų gelumbių, tamsiai 
dryžuotų petrenu; kelinės tvirtos 
dydžiai 32 — 48, po .... $2.90
Slaugėms dryžuoti suknioms gin 
ghamai; paprastieji 
dryjai 
va; specialiai jardui 
daugiausiai) ...........

sv.

ligoninių 
ncblunkama mėlyną spal 

(10 jardų 
....... 19c

Bailintas muslinas — 36 
pločio; gražiai minkštai apibaig- 
ta, rūšis; jardui
Bailinti turkiški 
(lydžiai 18 per 
metmenų siūlai; 
vienas .. ............

.. 18c.
rankšluosčiai; 

36; dvygubi 
sugeriami kiek- 
.................. 19c

Mašinai siulai, balti ir juodi; 
špulailč po .................... 2l/ac
Suduriamos špilkos tuzinas ..4c.
Pvtero batams tepalas; krabu- 
tė ................................................ 4c

Vyramu baltos Cambric nosinės 
kiekviena ............................. (J%c
Moterims adytos Švcicarinės no
sinės; kiekvina ;...................... 4c
Nėriniai — nerti kraštai aptaisv

* ‘ * .. 12%‘c
žornšo 

guzikuo 
(lydžiai 

....... 63c

mai; jardas .................
Vaikams juodi ar rusvi 
čeverykai; šniuruoti ar 
ti; smailais užpenčiais; 
iki 8; porai ...................
Vaikams trumpos kelinaitės — 
iš tvirtos materijos tamsių petre 
nų; (lydžiai 6 iki 15;...............66c

■■■" ■""■_■! ■■■■■■.'■jį

ne-

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą I Hbandiiaujvisokius mazgojimus, 
trinkimus, muiUvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” ♦

MARE. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai f Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, Švelnus ir lysti. O tai 
tadėl, kad ai vartoju RUFFLES!“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

į
B * ■

■ J

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al lanai sirgau per 3 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 nebebadi po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas a» 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laučiuoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sk tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL JNSTITUTION J. Baltrenu, Prof. Į
1797 80. Habted 8L, Telephone CanaJ 6417 Chicago, m.

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Dr. F. 0. Carter
apleisti savo namus, lėčiau jis 
pasinaudojo proga -ir palie pė 
Hoasen sergėti. Viskas kas bu
vo sakyta ir daryta pagodoj 
buvo reportuota Phaugui. Taip,

Tečiau jisai buvo visai sykį, kuomet tu šokai per sie- 
Jisai-negalėjo sagai--ną, vos tik neužpuolei anl se

kei; k retoniaus. Jis man pats pri- 
sipažino!

“Kuomte Phaugas sugrįžo ji
sai pasveikino Hoasen ir tru
putį vėliaus nuvykę) pas Augš- 
čiausįjį Teisėją, savo draugą. 

Jisai pažiurę-1Tečiau sulyg jo reikalavimų 
anl! nubausti prasikaltėlę sulyg Pie-

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? A

K U F F 1 v E N 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

» Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

.— F, ad. RICHTER CO.. 326-330 Broadway, New York*®—

Specialistas.

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės. Atitai
sau žvairas akis be 
skausmo ir chloro- 
formavimo savo 0- 
fise. Išpiaunu mig 
dalines giles (tonsi 
lūs) ir specialiais 
budais gydau ausų 
ligas.

Akinius pritaiko daktaras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už $4.00.

Egzaminavimas su spindulių 
pagelba.

nas veidas šypsojos ir Phaugas 
kartojo savo 1

i lydėdamas svečią durų link. Čia 
( jis staptelėjo ir jo šypsą tapo 
dar labiau paniekinanti:

| “Po jūsų apleidimo, aš turė
jau daug nelaimių,” — jis at
sargiai pridūrė. “Mano pati, 
kurią jus gal pamenate, ant lai
vo; aš buvau prasišalinęs vieną 
sąvaitę; jinai turbūt persišaldė, 
nes kuomet aš grįžau, jinai su
sirgo“ (ir jo akys keistais ruo
žas apsitraukė ir mirksėjo). 
“Pagalinus mirė.“

“Marė, Mirėt,“ AVf'lsonas vos

tėjo turėti viską prirengęs dar 
prieš tą savaitę, kuomet jis ap
leido savo namus“.

“Ką tu tuomi nori pasakyti**, 
šaukė Wilsonas. “Ar tie žino

nukaltas frazes nes turi žmogiškus jausmus?
i i t«i i 1 ■ ■ a 1 r /N ■ <4 * UAL 1*_ 44 a 1 — X • ' i"Ak, taip“, atsakė šimonskis, 

“bet jie taipgi yra žiaurus. Jie 
skaito sau už priedermę ir už-

rybę*. ,
“Pirm negu aš 

jums visą atsitikimą, jus priva-'
* . V • . • * — >

Originalis Vienuolių Alus J
Pasidaryk sau alų namie!

Mes užtikriname, kad busi patenkintas, nes jis visai 
kitokis ir geresnis už kiekvienų tolygų padarą, kurie 
dabar pardavinėjama. Kodėl geresnis? Nes jis yra 
maistingu maistu ne vaisiu, .lokių dirbtinių pertai
symų nereikia, l ik pavirink kokias 8 ar 10 minučių.

Tyras Pilsnerio ar Muencheno alus.
Jis nėra dažytas, bet tikras saly klos 

Produktas.
Musų vaizbos žymė anl kiekvienos skardinės reiškia

KOKYBĘ IR MAISTINGUMĄ

D R. F. O. CARTER 
120 So. State St.

raudasi viduryj Chinijos ir jus 
negalite jo pasiekti...

“Gerai, pradėsime: Jisai su
grįžo ir pasakė Hoasen, jog IIo- 
anas, miaglstratas, nori ją pa- 

, matyti. Gi jeigu jinai nori, ji-
atgaudamas dvasią kartojo —Įsai sutinka palydėti į palocių.

Senasis mandarinas, lyg la- Mergaitė, beabejonės, įspėjo ką 
bai gailėdamas, keletą sykių tai reiškia. Phaių 
mirktelėjo akimis ir draugiškai slijos palankumą.
tarė: “Bet jus malonėsite ateiti moteris apsirengė savo geriau- 
pas mane ir suteikti senam žmo siais rūbais ir jiedu 
gui lųalonę savo jaunystes svei- cinu.
katos, ir ------” žengi

Apsvaigęs Wilsonas buvo jau mis atsisuko namų link, 
gatvėje. Mirė, meilė mirė! Jis 
perplėšė ir paliuosavo kakla- susitiko akis į akį 
raištį, greitai perbėgo viešbutin Nieko dauginus palociaus sode 
ir užsidarė kambarin, f"

Mergaitė

palo-
Tečiau kuomet jinai per-

Besisukamų Šviesų iškaba per 22 
metu prie State gatvės. Valandos: 
Nuo 9 iki 6 kasdien. Septintadie- 
niais nuo 10 iki 12. Atdara šeštadie 
niais po pietų ir septintadieniais.

Musų kaina via žemesnė, atsižvelgiant į kokybę, negu kaina kokio 
kito sutaisvnio. Kaina paprastai 3 svarų skardinei-6 gaaonams 
a)aus — $1.15; C. O. D. $1.05. Tyčia didelės 5 svares skardinės— 
10 galionų alaus — $2.25; (L O. I). $2.50.
Mes garantuojame užganedinimą, jei bus griestai laikomasi nui o- 
dyinų.
ORIGINAL MONKS BREW CO„ Ne įkorporuota.
Didėji raštinė: 328 W. North Ave„ Chicago, III.

Beikalaujame atstovų miestuose ir kaimuose.______ |

kė, jai, jog jos vyras apkaltino ]j akmenį nešė rankose, 
ją neištikimybėje ir parėmė 
prirodymais. Kadahgi jis paži
nojo jos protėvius, todėl jis pra
šalino visus tanius, tikėilamas

tokiu budu nereikės pakelti vic
.Y1. .y v , . šos gėdos už savo prasižengi-1Hoasen išlipo is nešykles irJ mus.su lloanu.

Kuomet jis tai pasakė, .
Mirė! nebuvo, kaip tiktai gramozd'iš- į ištiesė ranką. Mergaitė paėmė'met

i v aa « «* . - _ . .1 ’ v- i

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Ar esi nervuo- 

tas, skauda gal
vą, galva suka
si važiuojant ga 
vekariu raidės 
)Cga krūvon 
skaitant, krei-

kiti keblumai 
tas vis paeina 
nuo silpnų akių. 

Nelaukit kol nėra pervėhi. Egzami
nuoju akis ir teisingai prirenki! aki
nius. Ypatinga domų atkreipiame i 
vaikus,'einančius mokyklon. Valai) 
dos nuo 12 iki 8 vakare, nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po pietų.

Phone Drover 9660
1553 West 47-fh St., Chicago, III.Hoa 

nas paleido jos ranką ir prasi
šalino iš palociaus kiemo.

“Tarnas padėjo tą akmenį laujama ar tikimasi, 
prieš Hoasen ir meldė jos gul- ' ’ 

itis ir padėti galvą ant akmens.
Nesaky a»na nei žodžio, jinai lengvo, 
išpildė paliepimą. Kol pirmasis pratęsti.
tarnas lių inėjo apie ją, antra- kito sudėvimo,

džių slonius rodėsi nenorėjo 
daryli, kas buvo nuo jo reik n- 

. Jisai svi- 
ravo, tai ant vienos kojos, tai 
ant kitos. Visa tai darė išpa- 

lyg norėdamas laiką 
Tečiau po vieno, ar 

jis išpalengvo
jislsis atėjo ir atved ėsJonių. Kuo- pakėlė savo dešinią’a koją ir

( _ gramozdiškas gyvulys • - alsargiiai padėjo aut mergaitės
Kaip! Senoji gyvatė! Kodėl jis kas slonis (dramblis) stovėjo už tos rankos ir jisai vedė prie'slonius, buvo jau visai arti ji- galvos, kuri ištriško kaip išsir- 
tnenusisuko savo sprando? Jis kertėje, jojo du prižiūrėtojų ir slonio. Kuomet jiedu prisiarli-’sai pradėjo akstinti jojo prieki- pęs mangomedžio vaisius...“ 

Hoanas paša- no, vienas tarnas sutiko ir dide- nę koją maža lazdele.
menusisuKo savo sprando? Jis kertėje, jojo du 
negalėjo netikėti. Kaip čia per- krūva akmenų. (Pabaiga).
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Lietuvių Rateliuose patiems samdytojams: darbiniutai” skiriasi nuo Socialistų. Tai 
buvo prirodyta ištraukomis iš kas, noriutis^žsidirbti centą

BRIDGEPORT

Drg. P. Grigaičio prakalba.

Lietuvių Socialistų Apšvietos 
Ki lubas ir vėl surengė prakalbas 
— paskaitų. Tai buvo ketvergo 
vakare rūgs. 18 d., Mildos sve
tainėje. Kalbėjo drg. P. Grigai
tis, Naujienų redaktorius, tema, 
“Socialistai ir Komunistai”.

svetainė. Laike prakalbos užsil 
Jaikė tvarkiai — pavyzdingai. 
Taip ir reikia.

Šiuo sykiu drg. P. Grigaitis nu 
rodinėjo skirtumus tarpe Socia
listų ir Komunistų. Nurodymai 
buvo bešališki. Svarbiausia bu
vo pažymėta trįs pamatiniai 
punktai, būtent:

1. Programas
2. Taktika ir
3. Filosofija (tam tikras pro

tavimo būdas).
Ir programa ir taktikoj ir sa

vo “filosofijoj”, tie “komunis-

Valgyk Viską 
Ką Mėgsti!

Bet turėk visuomet savo nami
nėje aptiekėlėlje ir gydytojaus 

formoje saldainių

Komunistų ir Socialistų literatū
ros. '

Susirinkę galėjo daugjco pa

 

simokinti iš šios drg. P/ Grigai

 

čio kalbos. Ir nėra abejbnės, kad 

 

daugelis iš jų pasimokino. Tik,, 
žinoma, nepasimokino vaikinė* 
lis šarkunas, kuris jaučiasi ga
lįs sukritikuoti bite kų — kad 
ir vsą pa saldį. Jis laiškiau drg. 
P. Grigaičihii nudavė, kad jis y- 
ni autoritetas Komunistų Parti
jos. Ne tik Kom. Part., bet jis, 

viskų žinąs. ŽOžlžilL moky
čiausias žmogus įtasnulyje. Bet 
drg. P. Grigaitis jam patarė pa
simokinti dar deBėtkų metų, tuo
met gal jis ką nors galės suprast 
apie sorializmą, o ypač 
Markso mokslą.

Publika buvo nauja, — retai 
kur matyti veidai. Ir lai labui 
geras ženklas. Tegul pradvdhi 

lankytis kuodaugiailsiai žmo
nių į panašias prakalbas; jie tu
rės daug naudos —pasimokins.

Tiesa, gal ši prakalba nebuvo 
populiariška mažiau apsiskai- 
ciusiems žmonėms. Bet ji užtat 
buvo tinkama tiems, kurie jau 
turėjo progos dalyvauti įvairio
se darbininkų organizacijose ir 
skaito laikraščius.^

Socialistų Apšvietos Kliubas 
sekančioj savaitėj ir vėl rengs 
panašių paskaitų — prakalbų

kitų daugiau — kad ncrdi'kejus 
badu stipti' —, priverstas beinje- 
ros eikvoti savo spėkas, ir pras-° 
ta d arba attikti.

. JLSL. 1 kuopos lavinimosi su
sirinkimas |vyks nedėlioję, 21 die-

I nų rugsėjo, 10 vai. ryto, Aušros svet.
' 3001 So. Halsted st. prelegentas bus
J. Liurba. Draugai.-malonėkit at-f 
silankyli ir išgirsti lekcijas.

— Komitetas

apie

kitę pranešimus “Naujienose.

Partola valo kraujų ir skilvį, 
ir jei skilvis užterštas, blogai 
virškina, jei turite galvos skau
dėjimus, tuomet suvalgykite 2 
ar 3 saldainiais Partola ir sekau 
tį rytų atsikelsite pilnai sveiku 
žmogumi.

Partola turi gardų skonį. Ge 
ra i žinoma visiems: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Partola apdovanota auksi- 
uiais meduliu^ .ant vi^vięti- 
nių purodų. Didelė jos dėžė pre 
kiuoja tik 1 dol. bdėžės už $5.00. 
šiandien užsisakykite.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. LI.

NAMŲ STATYTOJŲ STREI
KAS GAL UŽSITĘS.

Medžiagų parupinimo kompani
jos gelbsti kontraktoriams.
Labai galimas daiktas, kad 

namų statytojų streikas užsitęs. 
Kontraktorių asociacija gavo pa
galbi ninku — medžiagų (med
žio, plytų irti.) parupinimo kom 
pilnijas. Apib trįs šimtai įvairių 
medžio parupinimo kompanijų 
atstovai slaptame, susirinkime 

buk nutarę suteikti “visok as ga
limos pagalbos” Chicagos kon- 
traktorių asociacijai. Tų jMitį pa
daryti manančios įvairios plytų 
ir akmens parupinimo kompani
jos- J* .

Taigi organizuotieji darbinin
kai, gal būt, bus priversti kovot 
sunkiai ir ilgai.

STOCKJARDŲ DARBININKAI 
NENOR PIECEWORK’O

IIA VAIKINU ir MERGINŲ [■ NORI APSIVESTI, bet 
IMlIlI neturėdami progos susi- 

■r Si vai V pažinti ir užmegžti mel- 
llskua ryžiu#, negali apsi

verti. PajleŽkoJImt, Zurnalaa vinlema 
•u'eiUa tokių progą. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rakite plačiausia? infor
macijas. žurnalas metams f 1, kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL
209*210 Temple Luurt BldJ. ChlCBąo, Ill»

Stock jardų darbininkai, per

Aiscluikriui apreiškė, jogci jie 
visai nenori vadinamosios piece' 
wvrk sistemos. Ji esanti pragaiš
tinga netik darbininkams, o ir

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

.\Wsu mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spėcialę 
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. Šiušų mokykla baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete. ;

MES SUTAUSOSIMI- JUMS NE VIENU METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE ŠI VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PR1NC1PALU.

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

(Arti Milwaukee Avenue).

DR. KAZIMIERAS KLIAUGA.
PP1). Unijos 604 skyriaus susirin 

kimus bus subatoje, 20 rugsėjo 8 
valandą vakare, 3001 So. Halsted st. I 
Draugai malonėkit atsilankyti pas
kirtu laiku. — A. P. R.

Brighton Purk. Keistučio Paš. 
Kliubo devintas mėnesinis .susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 21, 
Liberty svetainėj 3925 So. Kedz.ie 
avė. Visi nariai ir norintjs įstoti 
prašomi susirinkti kaip 1 vai. po ple 
tų, „pjnn. P. Jakavičia.

v - v* ‘ '
Liet. Gelbėt Dr-jrs 38-tas akyrius 

rengia prakalbas nedėlioj, rugsėjo 
21, John Engels svetainėj 3720 W. 
Harrison st. Pradžia 2 vai. po pielų. 
Visus kviečiame atsilankyti.

-- Valdyba.

Chicagos Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas rengia pramogų vakarą spalių 
26 dienų Zvviazek Polek .svetainėj. 
Scenoj statomu komedijų šalupulris. 
Kitų draugijų prašome tų dienų ne
rengti jokių pramogų.

— Valdybų.
NUO 1-MOS RUGSeJO

Krutinės Kliutįs | Saugokite Savo Akto|
kaltais paeina nuo +
Nosies nesveiku

mo, ar gal nuo su
gedusių migdalinių 
gilių — tonsilų, 

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

jus su atsidėjimu išegzeriiinuočiau 
į 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 Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir į 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.
120 So. State gat. 2 lubos. Antros 

dųrįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadic- 
niais nuo 10 iki 12. —---------------- -—------- ----

'Lietuvių daktarų ir dentistų 
profesija įsa gijo dar vienų narį, 
kurs suteiks jai garbės, — tai 
d-rų Kazimierų Kliaugų.

Dr. Kazimieras Kliauga šiais 
metais btaligė dantisto mokslų 

vienoj iš geriausių mokyklų, bū
tent, Northwestem Universiteto 
Deli t ištiri jos kolegijų. Prieš įsto
siant į Nortlnvestvrn universite
tų jis buvo mokinęsis per ketu
ris metus Valpantiso universite
te, Valparaiso, Ind. Kaip ir dau
gelis kitų lietuvių profesionalų, 
Dr. Kaz. Kliauga besimokinda
mas turėjo nemažai pavargti.

Dr. Kaz. Kliaugi nusitarė už
siimti dantų gydymu Chicagoje. 
Jau jis atidarė ir savo ofisų, ku
riame pradėjo priimdinėti ligo
nius. Jo ofisas randasi visiems 
gerai žinomoj vietoj — Naujie
nų name. — 17^9 S. Halsted st.

LMPSA. 67 kuopa rengia teatrų ir 
balių 18 sausio, 1920m. K. P. svehii- 
nėe. Bus statoma trijų veiksmų ko 
mediją, Svetimose Plunksnose. Drau 
gijas ir kuopas meldžiame tų die
nų nerengti Jokių pramogų.

. — Komisija.

LMPSA. 29 kuopos repeticija į- 
vvks nedėlioję, 1:00 vai. po pielų 
Viešo knygyno svetainėje, 1822 Wa- 
b:i »ia avė. Visi lošėjai malonėkite 
susirinkti. — Reng. Komitetas.

Cicero — Vyrų ir Moterų Apšvie
tos Draugystės rengia vakarų su per 
statymu Geriaus vėliaus, negu nie
kad, jvyks lapkričio 2 dienų J. Juk 
niaus svet. Draugijų nariai nepasi- 

niekur dalyvauti tame va- 
bukit savo draugijos vukare. 

. — Komitete.

žadėkit 
kai r ir

138 kp. Mišrus Choras ren-LSS.
gia vakarą. Scenoj statoma Revoliu 
cionleriai. Vakaras bus gruodžio 6 
d. Meklažio svetainėj. Kuopos cho
rai, bei kitos progresyvės lietuvių 
draugijos maloniai prašomos tą 
karų nerengti jokių pramogų

— Komitetas.
va-

“Aušros
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
AugustinKivičius; Matematikos — V. 
Mišelka.'

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
nealidėliodnmi visi sykiu.
3001 South Halsted Street

2)
3)
4)

kitų

Pranešu Visiem
Kad Satute Stomach Bitters yra 

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

Salutc Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių seklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet ^ųs esate trumpa
regiu arba toli regis, pasitarkite 

■su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* ir aerkles Ilgu. Po priežiūra

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
' Tėmykita 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, Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis .Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 

_ patinga doma at
< V kreipiama i vai

kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Dr. W. Yuszkievicz
BUVO DIDELIS BLUFF’AS.
Tas Chicagos ugniagesių “su

moksiąs” įsisteigti “sovietą” bu
vo tik itidelis, didelis bulli’as. 
Tai dabar i>as:nkė pilti viešojo pa
tarnavimo (Civil Service) ko
misija. Vakar josios (komisi
jos) pirmininkas paskeJbė, kad 
“nesusipratimai ugniagesių de- 
I Mirta mente teturi tik šeimyniš
ką pobūdį—“family affair.” Jo
kio sumoksi© nesurasta. Dagi,ko 
misija negalėjusi surasti prie
žasties driko ji galėtų apkaltin
ti bent vieną ugniagesių depar
tamento narį. Taigi mat.

kp. 
rengia metini balių ir koncertą ne
dėliok rugsėjo 21 d. Stančiko sve
tainėje pn. 205 E. 115 si. Svetainė 
atsidarys 5 vai. vakare, programas 
prasidės 6 vai*vak. Inžangos tikie- 
tal 35c. Ir 50c. ypaUi. Kvičia visus 
atsilankyti. .

Kensington, III. —< LMPSA. 67

North Sidė. — Nėdėlioj 21 d. 
rugsėjo Liuosybės svetainėje Waban 
šia ir Girar'd st. bu* puikus progra
mas su dainomis, dainuos Pirmyn 
mišrus choras ir Inis kalbėtojų ir 
kitokių pamarginimų. Meldžiame 
publikų susirinkti skaitlingai.

Komitetas.

Pirmutinė Lietuviška Gydykla Chi- 
cagoje. Gydo galvos skaudėjimų, 
akių skaudėjimų, Reumatizmų, Pa-

Patarimas ir egzamina- 
dykai.

> VALANDOS:
ryto iki 9 vakare. Nedaliomis 
iki 6 po pietų.

Milvvaukeee Avė., Chicago, III.

ralyŽių, Nevirškinimų ir kitas viso
kias ligas, 
vimas

Nuo 
nuo
1407

9

A. HERMANAS 
LIETU VYS 

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS 
529 N. Kcdzic Avė.

Chicago, III.
Tel. Kedzie 971

Telcfonuokite po 6 v. vak.

F

V

Pranešimai
Pastaba atsiunčiant|ems draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar igalio; 
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Pranešimas Brightonparkiečiams. 
— Pardavimui labai gera grosernė 
ir bučernė, geroj vietoj. Parduoda 
nia dėl ligos. Atsišaukit pn. 3346 
S. Halsted st. Nedėlioj rytmelyj.

Cicero, III. Lietuvai Gelbėti Drau
gijos 6 skyrius, Cicero, rengia pra
kalbas su programų subatoj, rugsėjo 
20, .1. Jukniaus svetainėje, 4837 W. 
11 th st. šalbės Adžgis ir Dr. Nai- 
kelis. Bus dainų, deklamacijų, mo
nologų, etc. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

LMPSA. 29 kp. rengiamo veikalo 
Vagis repeticija įvyks nedėlioję, 21 
rugsėjo, pirmų-vai. po pietų Viešo 
Knygyno svetainėe, 1822 \Vabansia 
avė. Kurie esate apsiėmę dalyvauti 
lošime, malonėkit atsilankyti laiku.

— Rengimo Komitetas.

Ryt. žvalgž. Kliubo . mokyklos 
susirinkimas įvyks panedėlyj, rūgs. 
22, 7:3(1 vai. vakare Liuosybės svet. 
1822 \Vabansia avė. Malohėkil, (Irau 
gtti, atsilankyti, kurie norit moky- 
ties — Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kuopos nepa 
prastas susirinkimas įvyks šfvakarz 
J. Neffo svetainėje, K500 South 49-111 
Avenue. — Organizatorius.

Northsidiečių domai. — Visi, ku
rie norite mokyties lietuvių kalbos 
gimmatikos, ateikite nedėlioj, rugsė
jo 21, kaip 7:30 vai. ryto, į Hoffma 
no mokyklų, 1537 N. Robcy. Moki
nimo valandos nuo 7:30 iki 10 vai. 
ryto kiekvieną nedėldienį. Moky
tojauja Dr. A. Montvidas.

— A. Karsokas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
repeticija įvyks nedėlioj, 21 d. rug 
sėjo., Mildos svet. Malonėkit visi dai 
nininkai būt laiku — kaij) 11 va 
landą iš ryto. Taipgi yra kviečiami 
ir nauji, kurie mylite dainuoti ir la 
vlntis. — Organizatorius.

LSS. 234 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj rugsėjo 21 d. Uni 
versily Setllement svetainėje 4630 
Gross Avė. Pradžia lygiai 10 valau 
dų iš ryto. Draugai, malonėkit šį 
sykį atsilankyti visi, nes yra daug 
svaibiu reikalų apsvarstyti.

— Sekr. A. Audickas.

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

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus su 
sirinkimas bus subatoj, rugsėjo 20 
d. Unijos svetainėje 1561 N. Robey 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie 
čia visus — Valdyba.

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

.‘kaitlingai atsilankyti. — Komitetas

$55'nupirksi gražų $200 l'onogra- 
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

lik 30 dienų. 
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų. ‘

Mes taipgi turime ke 
lotų augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes luri- 
ąie pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES' 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME. 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus.1 
PRISIUNČtAME Už DYKA. I
WESTERN FORN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 0 ryto iki 9 vai. Nedč- 

liomis nuo 10 iki 4

Kensington.—-Ateities žiedo vaikų 
draugijėlės (po globa 67 kuopos) 
Lietuviu kalbos mokykla atsidaro 
nedėlioj, rugsėjo 21. kaip 1-ma va
landa po pietų Aušros kambariuo
se 11*900 Michigan avė. Draugijėlės 
mniai, o taipgi ir norintis prisi
rašyti, kviečiami atsilankyt/ 
( — Komisija

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.

pflsas ir Labaratorija: 1M5 W< 18th 
Bt. netoli F i ik St.

VALANDOS! Nūfi'T0-42 pietų, it 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

i

Reumatizmas Sausūlo
Ncsikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND ruo
štis lengvai prąšalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

J tįsti n Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :“ŠALTIN1S SVEIKA
TOS0, augalais gydyties, kaina 50c.

Dr.O. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, 111.
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 priskaitoina ir 

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

i

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

A.

DR. C. K. KLIAUGA
Dcntistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

DR. VIRO. NARBUTT
Physicinn & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tol. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 MarshaH Biv.
’lel. BockvveJl 1681.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—I vakaro 

*30H S Morgan St Chicago, III

r
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.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuoges valgymui, vaisių koše 

lei' ir kitoms naminėms vartončnis, 
(’alifornijos, Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštmiis nori gur- 
bcliais, krabciėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

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

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyriškų Drapanų Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garantui) 

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki 
nų neatsišjiukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliui. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt) 
siutai ir joverkutal $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepakilę 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandr 
iį nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, hixedo, frock giutm 
ir R. $10.00 Ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vok 
Ncdėliomls iki G vai. vak. Subato 
inis visų dineą iki 10 tai. vak,

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St„ Chicago, Iii 

Uteigta IMS

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

3149 S. Morgan at., kertė 32 sL 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: \!llotcriškų ir Vyriškų.

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

dėliomis nuo 9—2 po 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

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.Miclinl8wlcz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; dgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek-K 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir|j 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, IU.

Nuo 6 iki 9 byte ir 7 iki vėlai vak
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laiškų motinai per Daniją, bet jo
kios žinios negavau. Atsišauki!? 
greitai Benė Bumblaitė, 128 Ken- 
sington avė, Chicago, III.

1 Reikia Darbinįkų Reikia ParbinįkŲ Reikia Darbinįkij
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI MOTERŲ moterų VYRŲ

___ _ __ ___

Pajieškau motinos Onos Bumblic 
n ės taipgi seserų bei giminių. 
ha g>geno Kunlaičiu mieste, Telšių 
upskr. 'I'rįs mėnesiai atgal leidau 1 1 1 i

1 1 : —~ ..i. ■■ U »I ■■ ui. • — —---------■—-

Reikia Oarbinįkų
VYRU

PARDAVIMU > NAMALŽEMĖ

REIKALAUJA

ĮIEŠKO kambarių------ ________ - - I —------------- »
PaFeškau kanib^r’o Brhlgencrto 

npielinkėje tarp Halsted ir l.owe • 
avė. ta gerų kambarį galiu gerai už-1 
mokėti. Gaištimi, kad butų maudynėj 

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

Pejieškau karterio Bridgeporto 
apielinkčje tarpe 32 ‘r 3.334 SI. Au- 
burn avė. ir l'm -rald avė.)Kas imi 
aiba žinot? trebižiu m ncjlti a ire u 

,’oe Mulgn'tkr 
736 W. 18 t h St. City

REIKALINGAS moderniškas kam
barys su valgiu ir pilnas *|žla'kvm> s 
ir priežiūra G ir pusės metu vaikui 
netoli puhl’kos mokyklos ir karu 
kreipties laišku nas

P. ZABEI ’ O
D re vers National Bank Chrnago.

M. Born & Co.
REIKALAUJA PA TYRUSIŲ

PRIE SIUVIMO
MOTERŲ 'R
MERGINŲ

DARBININKIŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

M. BORN and CO.

PATYRUSIŲ SlU’ri 
MOTERŲ IR MERGINŲ

KIŠENIŲ DARYTOJŲ

. KREIPT IS I OFISĄ ADRESU:

1£32 Elggrove Avė.

M. Born & Co.
PAT YRUSIŲ PRIE SIUVIMO 

VYRŲ

( VALGOMŲ daiktu. Saldainių :r 
Tabako sankrova parduodama pi 
gi.U: randas »?,!"> su ! g> vcnnm.ii.s

i kambariais, — 3537 V/alla -e si,
PARDUODI- ristoranlų, lietuvių 

apgyvento! vietoj. Biznis išdirbtas 
per 8 įlietus. Priežastis parudavimo 
patirsite anl vietos. 1619 So. Itals- 
led st. Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda pigiai 2 barzdaskutvk 

los krėslai. Kreipkitės pn. K. Ja
unintas, 1739 So. Ilalsteil st.

KIRPĖJŲ

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE

ĮIEŠKO darbo
KIŠENIŲ DARYTOJŲ KIŠENIŲ DARYTOJŲ

Pajieškau darbo bučvrnėj. Esu 
dirbęs tų darbų ir norėčiau Herai 
išmokti. Kam reikalingas tokis dar 
bininkas. atsmauki! pu. 901 \\\ 29 
gal. Krank Vidėk.

ŠVARKŲ STICIUOTO- 
’Ų

Reikia Darbtnįkų
MOTERŲ

RANKINIŲ KRAš’l Ų 
SEGIOTŲJŲ

ŠVARKŲ STIGIUOTOJŲ

RANKINIŲ KRAŠTŲ
SUSEGIOTŲJŲ

RANKOVIŲ SKYLIŲ
SUSEGIOTŲJŲ

-..... Į '

M. BORN and CO.

DARBININKIŲ KELINIŲ
ŠAPOJE.

REIKALAUJA PATY
RUSIŲ SIŪTI
MOTERŲ IR MERGINŲ

KEIKIA geras moters prie virtu
vas. Algi* -61 I ’ savaite

PARKERS CAFF,
5066 So. Luke Park avė. Chicago, III

Peikalinva merai na nrie namų 
darbo gera mokestis, maža šeimyna. 
Al* išaukit luojaus adresu:

W. Message
.3548 So. Halsted st. Chicago, III.

DARBININKŲ KELINIŲ 
ŠAPOJE

DARBININKŲ ŠVARKŲ 
ŠAPOJE.

PAMUŠALO SEG KUO
JŲ ■

SUSTATYTOJŲ 
ši FIRMA PER 13 
METUS SAVO 
GYVAVIMO 
YRA PAGARSĖJUSI 
TUO, 
KAD JI YRA TEISINGA 
IR KADį MOKA 
GERAS ALGAS 
DARBININKAMS.

RUKAI Al'JA dešimties prityru
sių moterų senoms popieroms skir
styti — Geriausias užmokestis. Taip 
vi reikia stiprių vyrų prie abclno 
darbo.

Repuhlic Wae!e Paper Co.
626 \V. Taylor Si.

SUSTATYTOJŲ

TRIMERIŲ

ŠVARKŲ DIRBĖJŲ 
RANKINIŲ

KREIPTIS J OFISĄ ŠIUO 
ADRESU:

RFIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 

dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
\V. 181h St.

REIKALAUJA moterų prie švn- 
rgi's. lengvu nuolatinio darbo skirs
tyti kny gas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis j u>.ve!zdų — Gumbin- 
sky liros and Co. 2261 So. U don 
avė., Chicago.

ŠI FIRMA YRA PAGAR
SĖJUSI PER 13 SA. 
VO| GYVAVIMO 
METUSI TW ŠAD 
JI YRA TEISINGA 
IR KAD MOKA GE- 
raš Algas 

DARBININKAMS.

540 So. Wells St.

PAMUŠALO SIUVĖJŲ 
KREIPTIS J OFISĄ ADRESU: 

2214 So. Oakley Avenue

REIKIA patyrusios Lietuvaitės 
pardavėjos vera mokestis. Delson 
Knitting Mills.
1307 Milvvaukee avė. (’hicago, III.

RUKI A rankinės siuvėjos ir ma
šinos operatorės 8 valandos j die
nų, laikas ir pusė už viršlaiki. Gera 

mokestis. Delson Knitting Mills
1519 Milwauke avė. Chicago

VYRŲ

Kreipkitės į ofisą šiuo adresu:

540 SO. WELLS STR.

REIKIA
t

M. BORN and CO.

PATYRUSIŲ PRIE 
SIUVIMO
VYRŲ

REIKALAUJA KRIAUČIŲ —
Pritaikytojų, sagstytųjų, viršuti

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

DARB NINKU
Švarkų Sapoje

Visuose skyriuose nu9 iusu priklauso uždirbti 
kuodidžia įsią užmokestį.

GERIAUSIOSE DARBO SĄLYGOSE

REIKALAUJAME JUS — DABAR.

Kišenių — pirmų ir antrų beistuotojų — pečių beistuo- 
lojų — skylių darytojų, viršutinių apikaklių dirbėjų — 
atsiulėtojų, guzukų prisiuvinėtojų, egzaminuotoji], pir
mųjų ir antrųjų beisterių, pritaikytojų. *

Dirbtuvėje dieninė šviesa. - - Dirbkite didžiausioje Clii- 
cagos dirbtuvėje, turinčioje naiijoviniausnis įtaisymus 
ir sveikiausioje rubsiuvių šapoje.

DARBININKŲ ŠVARKŲ
ŠAPOJE.

DROBĖS SEGIOTŲJŲ

TBIMEBIŲ

RANKINIŲ ŠVARKŲ 
SIUVĖJŲ

PAMUŠALO SIUVĖJŲ

KREIPTIS Į OFISĄ ADRESU:
2214 So. Oakley Avenue

M. BORN and CO.

BUŠELMANŲ

MES REIKALAUJAME PIR
MOS KLESOS RUBSIUVIŲ
VISOKIAM DARBUI PRIE

PLOščIŲ. KREIPTIS I SAMDY 
MO SKYRIŲ:

B. KUPPENHE1MER AND CO.

218 W. CONGRESS SITI., 
Arli. Franklin.

-i_____
PILNŲ OPERATORIŲ

PRIE AUGŠTOS RŪŠIES VYRŲ 

DRABUŽIŲ — 
PRITAIKYTOJŲ, STRIGUOTOJŲ 

IR NUŠUKUOTOJŲ. GEROS 

DARBO SĄLYGOS IR GERA 

MOKESTIS.

KREIPTIS PAS 

COIIN RISSMAN and CO., 

2741 North Avė.

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

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

REIKIA 30 gabių vyrų, gali uždir
bi! $6,000 i metus. Kas nori gali 
vakarais pora valandų padirbėti. 
ĄtbBnuklI ypaližkui, arba telefo- 
nuokit: Mc Rmley 2002 nuo 11 Iki 
6:30 valandos vakare.

.1. A. VValulis.
4980 Archer avė., netoli Crowford 
avė. (’hicago, III.

REIKALAUJA ištikimo vyro ge
ra reputacija, kuris yra apsigyvenęs 
ant vietos apsipažinęs su žmonėmis 
ir nori užsiimti ai liekamu laiku 
vakarais po savo dienos darbo ir 
nedėldieniais; tokiam turiu labai 
apmokamų hasiulinimų. 'Rašyda
mas paminėk, ar priguli Pfie ku 
rios draugijos. Meldžiu atsiliepti ir 
iš kitų miestų.

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

REIKALAUJA anglių pilėjų, $55 
mėnesiui, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51-st Cornell avė.

REIKIA ughiakurio j dirbtuvę.
ROOS MFG. CO.,

1051 N. 16 th St. kampas Fisk st.

REIKALAUJA vyrų lietuvių. Kote
lyje. Gera gyvenimo vieta pakelei
viams ir vietiniams. Tinkami šva
rus kambariai po du ar po vienų ir 
nebrangus ir geras lietuviškas val
gis.

REIKALAUJA pirmos rankos ke
pėjo. Kreintis pas Warnis Bros. 
3838 So. Kedzie avė. Tel McKinley 
5011.

FtEIŠAI AUJA namsargio pagelbi 
nlnko — 6226 Harpers avė., 2 pagy
venimas, užpak.

REIKALAUJA PATYRU 45
ŠIŲ PRIE SIUVIMO 
VYRŲ.

KIŠENIŲ DARYTOJU

; Inžinieriai $32 savaitei; ugnaku- 
riai, 45—55c vai.; anglių pilčjai, 
45—50c. Vai.; prasti darbininkai, 
..i—-50 vai. Aliejuotojai, $25 savai
tei; mašinistai, 5716c vai.; mašinis
tu pagelbininkai, 15e. vai.; tekoriai, 
55c. vai.; durkllnės mašinos opera
toriai, 45—50c. vai; gręžiamojo spau

1 siuvo operatoriai, 45—-50c. vai.,
račius, 5716—60c. • vai.; dailydėe 
571/? — 65c. vai.; namsargiai $20 - 
22 savaitei. Automobilių darbinin
kei — $27 savaitei; pagelbininkai 
garaže, $22—26 savaitei.

SOUTH PARK FMPLOYMRNT 
AGENCY

419.3 So. Halsted St., 2-ras aukštas. 
| Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai*.

Kas turite pardavimui. Kas turi
te mirihiv-mui visus btičernės fik- 
čerius ir irunkius. Atsišaukil laišku 
arba ypntiškni vakarais.

Domininkas Jucis, 
830 \V. .34-h St.

DIDŽIAUSIAS bargemiA Chicag,- 
je , pars <’.-nta 2 lotu, krūvoj Iii x 
130 po<!u p-igal pat 7 2 ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Vaičaitis, 
816 \V. 31 St. iš fronto

PARDUODAMA namas su štoru ir 
bnčrrnės daiktais pigiai arba mainis 
anl kokio kito biznio. Taippat par- 

(duodama karpenterio kontrakto- 
riaus įrankiai ir vieta išdirbta per 

| devynis metus. Ir taipgi parduoda
ma automobilius. Atsišaukit pas J. 
Slankus, 821 W. 34 St. Tel. Drover 
•1789.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra- 
lieskitc šio bargrno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tl.,- parduosiu už bilę 
kokj teisinga, pasiulijimų viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

PARSIDUADA labai pigiai ant 
1^ pagyvenimų namas, yra visi pa
taisymai ir apmokėta, namas randa
si Roselande lietuviu kolonijoj. Kai 
na. $2450 lengvais išmokėjimais.

F. M. Jogininas,
11212 Michigan avė., Rosekmd.

TIKTAI ši MĖNESI.
Griausis pusiullnimas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, .varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
li seklyčios setų vėliausios stailės. 

M's taingi turime visokiu divonu. 
fonografas. PRISIUNČIAMI-: UŽ- 
’>YKA. Priimame Libertv Bonds. 
\VESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

BARGENAS 
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktu ci’.ę vėliausios mados, 
vėrių $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delj fonografų, taip kaip naujas, su 
"^kordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuoiaus.

SOUT1ISIDE FURNITURE 
STORAGE

—2102 W. 35-tb St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Seplinladieiiiais nuo 10 iki 4 vai. 
po pietų.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite l-ARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija \Visconsinc, 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 
mipiittvt'. kokie javai šįmet vra, 
kad iš kilų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolonijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
nhvisiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
piclinkę, miestas arti, su visais pa- 
rarkuinais dėl farmeriu. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiiiskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
nlenu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

Pardavimui ar išmainvinui ant 
geros faunos puikus keturiu pagyve 
nimu muro namas su akmeniniu 
priešakiu no septynis kambarius ir 
statvtas ant dviejų lotų: neša geras 
randas ir namas randasi geroj apie- 
’inkėj. Atsj’puklt nas savininkų 
adresu: Steponas Meikn, 3108 So. 
n-'lsled St. Chicago. UI. Atsilanky 
ki»e vakarais nuo G iki 9; nedalio
mis visų dienų.

iMOK YKI OS
____ AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius IIup 

mobile mados 1916 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.

PARSIDUODA automobilius už 
$325.00. Automobilius 1914 metų. 
Mitchell, 6 cilinderių, 5 sėdynių. 
Mašina gerame stovyje, geri gumai. 
Pampinsiu laisnj ir važiuoti išmo 
kinsiu. J. M., 3127 S. Emerald Avė.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda Winton Six automo

bilius. 7 sėdynėmis, 5 naujomis rat
lankėmis, |)ats jsieina. Kreiptis pn. 
3301 So. Morgan st.

PARSIDUODA geriausio padary
mo automobilius, Haynes, 1916 m., 
7 sėdynėmis, 5 naujomis rallankė- 
mis; atrodo ir eina kaip naujas. 
Parduosiu labai pigia kaina, nes tu 
ri būti parduotas greitu laiku. Atsi 
šaukit nn. .3222 So. Halsted st. Ga
ražas Chasas Bros.
^PARDUODAMA karus Pierc.e Ar- 

row 7 paaužieriams limousinas 1919 
m. pigiai.' Atsišaukit pn. 642 W. 18 
St. Galima matytis dienų visada.

NAMALŽEMĖ
Parsiduoda puikus dviejų pagyve

nimų medinis namas su maudynė
mis randasi lietuvių apielinkėj 
Brighton Parke 6 ir 5 kambariu. 
Atsišaukite pas savininką vakarais 
nuo 6 iki •; nedėliomis visą dienų 
Šiuo adresu: Stenonas Melko, 3108 
So. Halsted st., Chicago, III.

PARDUODAMA dviejų augštų mu 
rinis namas su panamių, 6 pagyveni 
mais 2615 Emerald avė. Parduos pi-, 
uiai. Kreintis vakarais pas Martin J. 
Rabbitt, 3944 Gladys avė.

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

Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą.
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geria* 
sius kirpimo-designing ir sibviivo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musv 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaini aplankvti Ir 
pamatyti musų mokvklą biie laiku 
dieną ir vakarais ir gauti speciali i 
kai pigią kainą.

Petreuos daromos pagal Jūsų mle 
rą — bile stailės arba dydžio, ii b< 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Bta- 
dison, 1850 N. Wella st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dvi biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti,suknes už 
$10. Phoae Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

INTFRNATIAL BARBĖK SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

KETURIO SOESlMTS KETURIOS VALANDOS SAVAITĖJ
Ateikite pasimatyti su milinis.

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

847 W. Jackson Blvd.

REIKIA mv’ln agento katras 
v ra patyręs. Gali kalbėt Lenkiškai 
I i*f'ivifk<>; ir Angliškai. Geras past 
tavus ir>*»darbas ant komi- 
ilono. Atstokit tuoĮaus. Poloniu 
Soap Co. 1420 Ennna st. Chicago.

BbTKALAUJA Prastu darbininkų' 
liejykloje. Pastovus darbas.

LINK B E LT CO.
329 W. 39 th St.

PARDAVIMUI

Didelis Bargenas — 2 po 7 sėdy
nes “Loziėr” limouzinai. Puikus iš
nuomavimui arba vestuvėms. Kiek
vienas vertas $2,700. Kas dauginus 
pasiulvs. tas paims.

CRYSTAL ROCK OIL CO.
,3932 So. Emerald avė.

KREIPTIS J OFISĄ ADRESU:

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės. stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės nijos, pilietystės, dai- 
liara.šys

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

1532 Elkgrove Avė.

Pardavimui kenfuvė su namu ,?r 
visais 'taisymais lietuviu apgyvento
je kolonijoj: biznis išdirbtas gerai, 
bet savininkas priverstas parduoti 
dėl nesveikatos. Kreiptis 2910 W. 
40-th St. Tel. McKinley 3791.

IPA RIN A U DOKI TE PROGA!
PARSIDUODA beveik nauias pia 

nas prieinama kaina. Turi būti 
parduotas labai greitai. NoHnticji 

' > 6 vai. vakare.pirkti atsišaukit” anie
P. DVYLIS, 

2306 So. State st.
3 augštas 5-tos lubos iš pryšakio

Chicago, III,

Pardaimui maža nuosavybė su 
groserne. ^1.000 įmokėti lykis :mu t- 
geČiu — 2224 So. Leavitt st.

Labai Didelis Rargenas. P'ie Union 
avė. arti .33 trinti augštais mūrinis 

jr didelis namopc, Visa ųž 
$5,500 Kreintis nn 3346 So Halsted 
st. Chas Suromski Co.

Pardavimui D»del’s Bargenas 3 
aukštais namas ir lota® su nameliu 
užpakalyj, kaina fM,900. Atsišau
kite pn. 1627 So. Morgan St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pigiai Viskas
Ura visi vyrai pas JOHN NORVIL- 
1,0. Mat Marrovv po 10c. Baltas alus 
nei klausti nereikia visas po ihc 
Didelis alaus stiklas 5c. Geriausi ci
garai po 10c.

John Norvillo 
3337 Auburn Avė.




