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Vokietijai vėl paskelbta blokada?
Vokiečiai negaus maisto kol 

neapleis Lietuvos

JĮ.'.'J.Į.L. .■.■'.'L ■----------

ling tapo nuplaktas. Amerikie
čiai skaito Kohnikovų kaip “Si-, 
berijos Vilią” ir jis pridaręs 
daug nesmagumų ir jo užpuoli
mai pasižymėjo žiaurumais ir. 
teriojimais.

<^5=-

Tai tik juokai, sako kiti
TALKININKAI UŽDĖJO NAU
JĄ BLOKADĄ ANT VOKIETI

JOS, SAKO PARYŽIUS.

Grąsinimas neduoti Vokietijai 
maisto, jei jos armija pasiliks 
Pabaltijo! išpildyta vakar. Su
siaurina Rusijos blokadą.

a-PARYŽIUS, rūgs. 30. 
sak Intransigeant, V< 
blokada, kuri buvo talkininkų 
grasinama atsitikime, jei gen. 
von der Goltz vokiečių kareiviai 
nebus ištraukti iš Pabaltijos ša
lių (Latvijos ir Lietuvos), pra
sidės šiandie. Laikraštis sako, 
kod jokiems maisto laivams ne-

iki tolimesnių paliepimų.
Tečialis jau plaukiantiems į 

Vokietijos uostus laivams bus 
leista nuplaukti į jųjų vietas.

Susiaurins Rusijos blokadą.
Pasak Le Journal, vyriausioji 

‘taryba vakar nusprendė, kad ue 
tik reikalinga palaikyti Rusijos 
bolševikų blokadą, bet dar la
bili jų susiaurinti. Sakoma, kad 
taryba svarstė sunkumus, kokie 
gali pasidaryti, jei Vokietija at
naujintų ryšius su Rusija, kada 
taikos sutartis įeis galen.

Galicija bus prijungta prie 
I^enkijoe?

Temps sako, kad jis turi prie
žasčių manyti, jog vyriausioji 
taryba svarsto sumanymą su
tverti pastovią valdžią rytinėj 
Galicijoj naudai Lenkijos. Ji 
užimtų vietą laikinės valdžios, 
kuri būva palaikoma nuo lenkų 
okupacijos tos šalies.

Vokiečiai atšauks von 
Goltz.

der

BASEL, rūgs. 30 — Čia gau
toji iš Bėdino žinia sako, kad 
gen. von der Goltz pastangoms 
“priversti savo kareivius eva
kuoti Pabaltiją nepavykus”, 
Vokietijos valdžia nutarė “jį ga
lutinai atšaukti”.

True IraiuMinn filed witl» tb« pn^t- 
master at Chicago, III. Oct. 1. 1919 
as reųuirrd by the act of Oct. <», 1917

AMERIKIEČIŲ “EKONOMI
NIS SPAUDIMAS* ESĄS 

VIEN JUOKU DEL 
EUROPIEČIŲ.

Truc translidion filed with the posf- 
’ inaster at Cbicago, III. ()<•!. 1. 1919 
as rtHpiired by the act of Oct. (>, 1917

ANGLŲ KAREIVIAI UŽĖMĖ 
ODESĄ.jos atsisakys leisti Amerikos fir

moms pirkliauti Vokietijoje, 
kad palaikius ekonominį spau
dimą prieš von der Goltz ir mi- 
litaristus, vien tuo pasinaudos' 
kitos šalįs ir suims visų biznį,' 
paliekant Ameriką be nieko.

Yra neužginčijamų fdktų, viai iš Anglijos laivyno Juodose 
kad taikos konferencijoj vieni 
lik amerikiečiai rimtai atsineša 
j “ekonominį spaudimų”, o ki
tos valstybės leidžia jiems tai 
daryti, ypač jei tas duoda joms 
progą gerai prasidėti Vokietijo
je prieš atėjimų Amerikos fir-

(Bet Amerika kontroliuja 
maisto išteklių ir jos atsisaky
mas teikti maistų \okietijai .Turkestano, Kongreso išleistas 
turėtų dideles pasekmes. O ir ki- prHIle&inas sako, kad mahome

tonai spiečiasi apie r hdonojo 
komunizmo vėliava ir kad so-

i vietų Turkestanas pataps revo
liucine mokykla dėl visų rylų.

tos Europos šalįs negalėtų at
gabenti Vokietijon maisto, nes 
ir jos pačios perkasi visų mais
tų Amerikoj. Skelbiamoji Vo
kietijai blokada, kaip matyt iš 
pranešimo, nepaliečia kitų ta- 
vorų, bet vien tik maistų).

True Irans’aU ’n file-J w;‘h 1h? 
fnaster at Chicago, III. Oct. 1, 1919 
us rrqdired by the •"< i oi Oct. G, 1917

Nuplakė amerikieti
SIBERIJOS KAZOKAI NUPLA

KĖ AMERIKOS KAREIVI.

Amerikiečiai reikalauja atsipra
šymo. Japonai užtarė kazokus.

rūgs. 19.
Komanduotojas

Kareiviai išsodinti iš Juodęju 
jurų ir užėmė miestą.

Pasak

jurose tapo išsodinti Odesoje ir 
užėmė miestų.

Turkestano mahometonų 
kongresas.

LONDONAS, rūgs. 26. — Be- 
vienlinis pranešimas iš Maskvos 
sako, kad antras Turkestano ma 
hometonų kongresas įvyko sų
ryšyj su susijungimu Rusijos ir 
.........   Kongreso išleistas

True (ranslation filed with the pnst- 
master at Chicago, Iii. Oct. 1, 1919 
as reųuirrd by the act of Oct. 6,1917

CLEMENCEAU LAIMĖJO 
PARLAMENTE.

Atstovai išreiškė jam 
pasitikėjimų.

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Cle- 
menceau valdžia šiandie laimė
jo pasitikėjimo balsavimų atsto
vų bute. Premjero reikalavi
mas atidėti svarstymą atstovp 
Andre Lefevre įnešimo, palie- 
penčio valdžią išgauti naujų 
priedų prie Versaillės sutarties

VLADIVOSTOK, 
(suvėlinta.) 
Amerikos spėkų Siberijoje maj. 
gen. William S. Graves parei- apie tolimesnį Vokietijos nusi- 
kalavo atsiprašymo nuo gen. Ro- 
zanov, komnduotojas Rusijos ka 
riuomenės Amūro provincijoje 
už areštavimą kapt. L. P. Johns,

ginklavimų, tapo priimtas 
halsais prieš 188.

262

post -
1919

žinios iš Lietuvos
Vakar Naujienų Redakci

ja gavo vėl stambų pluoštą 
Lietuvos laikraščių. Daug 
įdomių žinių. Skaitytojai 
ras jų kasdien išspausdinta 
Naujienose, skyriuje “Kas 
dedasi Lietuvoj”. Pasiskai
tykite.

ganizatoriaus nubaudimų, gi 
kitus du paliiiosavo nuo pabau
dos.
Apclicijų teisėjas pavadino Fos- 
terj “pavojingu naminiu prie
šu” ir liepė darbininkams nuo 
jo apsisaugoti. Girdi, tie forci 
neriai darbininkai plieno t rusto 
vergai yra užganėdinti savo pa
dėjimu ir gauna gerų algų ižx 
visai nemanytų apie streikus?

Truc IrunslaHnn filed with the post- 
inastyr nt Chicago, III. Oct. 1, 1919 
as rėųuired by the act of Oct. 6,1917

Neatidarys karštamu
PROHIBICIJA NEBUS PA
NAIKINTA KOL TAIKOS 

SUTARTIS NEBUS 
RATIFIKUOTA.

WASHINGTON, rug.s 30. — 
Nors kares departamentas šian

die paskelbė, kad “karės at
sitikimai ir progresas demobili
zacijos užsibaigė”, generalio 
prokuroro Palmer nuomone ka
rės laiko prohibicija negali būti 
panaikinta iki nebus ratifikuota 
taikos sutartis.

Probibicijos įstatymai parė-

užsibaigimui karės ir demobili
zavimui armijos. Palmer sako, 
kad karės stovis neužsibaigia 
kol taikos sutartis nėra ratifi
kuota.

Prezidentas Wilsonas užėmė 
tokių pat pozicijų, pradžioje me
tų prašydamas kongreso atšauk 
t i karės laiko įstatymus, ant 
kiek jie paliečia lengvų vynų

ŠIANDIE GAL PRASIDĖS 
LAIVŲ BUDAVOTOJŲ 

STREIKAS.

ir

WASHINGTON, rūgs. 30.
Laivų budavotojų unijų atsto
vai šiandie pasitiko valdininkus 
ir laivyno departamento ir ga-

ralo Benjamin Sperling, 31 in- 
fanterijos pulko ir pastarojo 
nuplakimu per gen. Kalmikov 
kazokus.

Tyrinėjimas pasielgimo Japo
nijos ofeierių įmanė, kur atsi
tiko areštas,t aipjau tapo prade 
tas Japonijos vyriausios koman 
dos.

Incidentas, kuris ištiko nigs. 
5 d. yra vienas iš rūsčiausių nuo 
talkininkų kareivių išsodinimo

True Iranslalion filed with the 
master at (’liicago, III. Oct. 1. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Italijoje
D’ANNUNZINO PASKELBĖ 

KARŲ JUGO SLAVIJAI.

RYMAS, >. 30. — Telegrafi
niai pranešimai iš Fiunie sako, 
kad komanduotojas insurgentų 
kareivių mieste liet.-pulk. d’An
nunzio pasakė, kad jis skaito, 
jog jis yra kar^s stovyje su Ju-

nūs jiems reikalavimų atšaukti 
departamento ir tarybos palie
pimus, panaikinančius algos pa
kėlimus po spalio 1 d. Nors dar
bininkų atstovai vengė žodžio 
“streikas”, jie pasakė, kad ry
to bus “bendras sustabdy
mas“ darbo praktiškai visuose 
laivų budavojimo yarduose pa
lei Pacifiko vandenyno pakraš
tį, jei reikalavimai nebus ’iępil- 
dyti.

Grąsino amerikiečiams.
Kapt. Johns pabėgo ir prane

ši čia apie suėmimų Sperlingo. 
Amerikiečių būrelis iš 150 ka-

nejunti tą dalykų policija negali 
nuspręsti. Egzaminavimas paro
dė. kad ji buvo visiškai sveika 
kada ją užmušta. šiaip nelai
mė negalėjo ištikti, kadangi vie
ta nėra žmonių lankoma. O ka
dangi ji buvusi gera katalikė, 
tai negalėjusi žudyties. Spėti, 
kad jų kas nors išvežė iš vienuo
lyno irpaskui nužudęs padėjo 
ant bėgių, vėl lyg butų nedrąsu, 
nes tuosyk tyrinėjimai nueitų jei neatsirastų tokių pavojingų; 
perdaug toli ir net reikėtų pak-1 "‘ ' 1 ’ -i : ; -
lausinėlj aj)ie tai ir dvasiškas 
asabas. Todėl dabar nebesuma
noma kas daryli ir kų spėti.

Truc IraDsIntion filed with tbe post- 
nia^lcr at Chicago, III. Oct. 1, 1919 
as rc(|uirc(l by the act of Oct. 6,1917

Anglijos gele
žinkeliečiu 

streikas.n

UTAH RATIFIKAVO MOTERŲ 
BALSAVIMĄ.

SALT LAKE CITY, r. 30.
Utah valstijos atstovų butas ir 
senatas vakar ir šiandie ratifi
kavo priedų prie federalės kon- 
stituiijos, suteikiantį moterims 
balsavimo teises.

Dar 33.000
darbininkų 

sustreikavo
357,000 PLIENO DARBININ

KU rSTREIKUIJA DABAR.

Nėra vilties, kad trustas įstengtų 
sulaužyti streiką.

PITTSBURGII, Pa., r.

agitatorių, kurie tuos darbinin
kus sukursto ir skelbia savo kny 
gomis tarpe jų anarchijų. Bet J 
su juo nieko negalima padary- i 
it, kadangi jis yra čiagimis, jei 
bent įkišti kalėjimai!.

KAREIVIAI TAPO PASTATY- 
| TI ANT ANGLIJOS TRAU

KINIŲ.

RASINĖS RIAUŠĖS 
ALABAMOJ.

MONTGOMRY, Ala., r. 30. 
Vienas policistas ir keturi neg-j 
rai užmušti, vienas vaikas pra
puolė ir du negrų vadovai išvy
ti iš miesto, lai pasekmė vaka
rykščių rasinių riaušių. Du neg-Į 
rai tapo nulinčuoli vakar vakare 
ir du šįryt. Laukiama ir dau
giau sumišimų.

OMAHOJ RAMU.
OMAHA, Neb., r. 30 — Po už

vakarykščių riaušių, kuriose j 
govrda bandė nulinčuoli ir ma
jorų, dabar ramu. Miestų sau
goja apie 1,600 kareivių. Mayo- 
ras irgi pamažu sveiksta. Jau 
trečias žmogus mirė delei riau-

Darbininkai tuo labai piktinasi 
ir išleido parsergėjimų. Nėra 

jokių sumišimų.

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Vy
riausioji taryba šiandien surado, 
kad bus sunkiau užblokuoti Vo
kietiją, jei ji neatsikratys von 
der Goltz, negu buvo tikėtasi.

Kol taikos sutartis nebus ra
tifikuota dar dviejų talki nikų 
valstybių, jokios paskolos ar 
kreditai negali būti suteikti Vo
kietijai, bet tuo pačiu laiku turi 
būti išdirbta specialė legalė ma
šinerija, kuri nedaleistų privati
nėms įstaigoms daryti biznį su 
Vokietijos firmomis. Kadangi 
Anglija jau ratifikavo taikos su 
tartį, butų praktiškai negalimu 
dėl premiero Lloyd George ne
leisti Anglijai pirkliauti su Vo
kietija, o franiuzai ir italai su 
didžiausiu paskumubn reorgani į
zuoja savo prieš-karinius pirk- pasiimdami užstovus. 
lybinius ryšius. Jei Suv. Valsti- Tyrinėjimai parodo, kad Ster-

Iman, kad jį paliuosavus. At
vykę į tėti jie paėmė tris kazo
kus užstovui.

Jie atrado Kalmikovo kazo-

tas po to, kaip galva franeuzų 
misijos pareikalavo, kad pulk. 
d’Anminzio atsteigtų telegrafi
nis susinešimus su Kroatijos so
stine Agram, kuriuos d’Annun
zio pertrauke.

juos panaudoti spėką, kada ja
ponų majoras užsistojo už ka
zokus ir pasakė, kad atsitikime 
susirėmimo tarp amerikiečių ir 
kazokų, Japonijos kareiviai 
įmanė prisidės prie kazokų. Jis 
pasakė amerikiečiams, kad 
Sperling tapo išvežtas į Kalmi- 
kovo kvatierų Chabarovske.

Tuojaus telegrafu pareikalau
ta paliuosavimo Sterling ir jį 
prižadėta paliuosuoti. Ameri
kiečiai tada sugrįžo į Spasskoje,

ITALAI UŽDARĖ SIBERIJOS 
RUBEžIŲ.

RYMAS, rūgs. 29. — Iš Tries
te pranešama, kad Serbijos ru- 
bežius tapo uždarytas 15 dienų.

True translafion filed wilh the post- 
inastcr at Chicago, III. Oct. 1, 1919 
as reųaircd by the «»cl of Oct. 6,1917

Maistas Vokietijoje nupigo 
50 nuoš.

BERLINAS, rūgs. 29.

LONDONAS, rūgs. 30. — Vai- ž 
džia daranti progresą geležinke- ‘ 

■ liečiu streike.
Valdžios išleistas oficialia pra 

, j nešimas sako, kad traukinių vai 
I kščiojimas tapo pagerintas ir 
j daugiau traukinių leidžiama.

Vakar pirmų kartų įvykęs 
! bandymas nuversti nuo bėgių, 
traukinį, esųs, pasak oficialiu 
pranešimo, “vienas iš mažesnių 
aktų sabotažo“. Delei to nie
kas nenukentėjo. Esu labai 

| daug siųlosi liuosnorėn tarny
bon.

Streikieriai neišleido jokio 
formalio pranešimo, bei vadovų 
išsireiškimai paroto pasiryžimų 
vešli kovų iki galo. James Hen 
ry Thomas, streikierių sekreto
rius, viešame susirinkime po 
atviru dangum pasakė, kad 
svarstoma apie atsišaukimų į 
kilus darbįninkus pagelbos. Jis 

, paskelbė, kad geležinkeliačiai 
; nebeatsisakinės nuo pasiųlymų 
užuojautos streikų iš kitų unijų.

Grand Jury neužilgo pradės 
(yringjimą, kad suradus riaušių 
kaltininkus. Jau apie tuzinas i 
žmonių, daugiausia vaikai ir 
jaunuoliai lapo reštuoti sąryšyj 
su riaušėmis ir plėšimais.ninku streiko situacijoj nėra. 

Kasdii n vis daugiau darbininkų 
prisideda prie streiko, lik kui
ne kur vienas kitas iš streikie- 
rių nueina streiklaužiauti. Kaip 
išrodo, nėra mažiausios vilties, 
kad trustas įstengtų sulaužyti 
darbininkų streiką ir jis turės 
angščiau ar vėliau nusileisti 
darbininkams.

Streiko komitetas šiandie pa
skelbei kad dabar streikuoja 
apie 375,000 darbininkų, taigi 
nuo pereitos savaitės skaičius 
streikierių padidėjo dar 33,000. 
Didžiausias padidėjimas įvyko 
delei sustreikavimo Betblehem 
Steel Co, darbininkų.

Plieno Irusias savo dirbtuvė
se užkure daugiau pečių, kad 
butų daugiau dumv(, bet tose 
dirbtuvėse nieko nedaroma de
lei stokos streiklaužių. Net ir 
užkurtuosius pečius nėra kam 
prižiūrėti.

■ Streiko komiteto pranešimas 
tarp kitko sako:

“Neatkreipkite atydos į me
lagingus pranešimus laikras- 
čiuose. Plieno darbininkai be
veik kiekvienų plieno dirbtuvę 
visoje šalyje uždarė. Dabar 
yra laikas laimėti musų didelę 
pergalę. Mes negalime pralai
mėti, jei laikysimės vienybėje”.

ties susirinkimu, sušauktų transPaskelbė lokautu 5SSZR
PASKELBS LOKAUTĄ 

NEW YORKO PRESMONAMS.

7,000 presmonų bus išmesta 
iš daibo, kad tik pergalėjus rei

kalaujančius pakėlimo algos 
darbininkus. <

NEW YORK, rūgs. 30.
Spaustuvių savininkai šiandie 
nutarė, paskelbti lokautų prieš 
7,000 presmanų, dirbančių prie • j)fų()įai
spausdinimo knygų, žurnalų ir 
šiaip didelių darbų. Lokautas

Darbininkai prieš vartojimą 
kariuomenės.

Kareiviai tapo pastatyti ant 
visų traukinių šiaurinėj dalyj 
su paliepimais griebtis pasek
mingų priemonių prieš kliudi- 
ma traukinių operavinufi.

Streikieriai piktinasi kareivių 
vartojm-ui, matomai, bijoda
mies, kad kareiviai bus panau
doti kaipo streiklaužiai. Kal- 

i susirinkę Nuneator 
šiandien persergėjo valdžia, kad 
gali kilti rūsčios pasekmės dė
lei vartojimo kareivių Newporl 

darbininkai prigrųsino 
jei kareiviai kliudys

prasidės ryto.
Savininkai atstovauja 75 j dokų 

nuoš. komercinių spaustuvių streiku, 
New Yorke ir su jais eina iš- ' geležini 
vien lendėjai 152 žurnalų, tūli; Pranešama apie išdalinimų ka 
kurių yra didžiausi visoje šaly- rcivių po įvairius cenitrus. Jiems 
je. Savininkai skelbia, kad jie duota kulkasvaitlžiai ir daug 
iki galo kovosią su “bolševi- amunicijos dėl šautuvų.
<iŠku unionizmu” ir vien lik I Darbo ministerija paskelbė, 
samdysią presmamis, kurie pri- kad ji apsaugos kiekvienų dar- 
guli prie internacionalės pres- bininką, kuris dirba, ar sugrįš į 
manų unijos. i darbo laike geležinkelių krizio.

T . .v . ......... . Valdžia dės visas pastangas,Lokautu išmetanueii is dar- , .. ... . v. . .. •. .. . . < kad svarbiansieji geležinkeliai)o presmanai priguli prie r rauk , .,.•<< • • »,. .. XT 1 .).? • Lt V 1 butų atdari pristatymui maisto,m unijos No. 23 ir New York1 1 1 ................
’rinting Pressmen’s unijos No.

51, kurios nėra pripažintos in- 
erivicionalčs unijos. Savinin
kų kontraktas su tomis unijo
mis užsibaigia šiąnakt vidur
naktyj ir presmanai su “feede- 
riais“ buvo nutaręs treikuoti, jei 
nebus pakelta jiems alga $14 j 
savaitę ir nebus suteikta 44 vai. 
darbo savaitė. To paties rei
kdavo ir kiti spaustuvių darbi
ninkai, bet jie buvo priversti at 
sisakyti savo reikalavimo, delei 
spajudimo International Typo- 
graphical Union.

Savininkams paliepta neat- 
rodytvj kad įvyko nelaimi, tyri- patvirtino Fosterio ir kito or-'leisti kitų spaustuvių darbinin-

Valdžia nusileido, bet 
pervėlai.

SAN FRANCISCO, r. 30.
Gabenimo tarybos nutarimus 
leisti Pacifiko laivų budavoji- 
mo yardams pakelti algą darbi
ninkams, jei valdžiai tas nieko 
nekainuos, atėjo pervėlai, kad 
sulaikius prasidėjimą streiko 
San Francisco distrikte šį vi
durnaktį.

VIENUOLĖ RASTA NEGYVA 
ANT BĖGIŲ.

PATVIRTINO FOSTERIO 
NUBAUDIMĄ.

P1TTSBURGH, Pa. r. 30
Generalio streiko komiteto se
kretorius W. Z. Foster dar už

mų plieno darbininkų streiko ta 
po su kitais trimis organizato
riais areštuotas Duųuesne ir to 
miestelio mayoro nubaustas už 
laikymų “nelegalio*’ susirinki
mo. Visiems keturiems buvo

BATTLE CREEK, Mich., rūgs 
23. Ketverge iš lenkų katali
kų vienuoline Grand Rapids pra
puolė jauna mergaitė Stella Ja- 
blonsky iš Bay City ir tą naktį 
jos Ihvoną rado čia ant Grand' 
Trunk geležinkelio bėgių. Kaip

- De- ji čia atsidūrė ir ar pati nusižu- 
lei gero valdžios suorganizavi-, dė. ar kas kitas nužudė ir tik pa- 
mo, maisto kainos Vokietijoje dėjo ant bėgių jos lavoną, kad priteista užsimokėti po $100 pa 
nupigo 50 nuoš. nuo laiko nu- ją traukinys pervažiuotų ir iš baudos. Dabar pavieto teismas 
ėmimo blokados.

Taipjau paskelbta, kad darbi
ninkai, kurie lapo išmesti iš 
darbo delei streiko gaus bedar-

Valdžios rateliuose, tikimasi, 
kad šiandie sustos vagščioję 
gatvekariai ir omnibusai. Kas 
munitę laukiama streiko palie
pimo.

kų, kaip zecerių,, linotypistų ir 
knygryšių, kol nebus užbaigtas 
jų darbas.

Lokautas laikinai sustabdys 
virš 150 žurnalų, taipjau sustab
dys spausdinimų knygų ir pa
lios virš 10,000 darbininkų.



šalis, nuvei|ct bolšeyikaips

Apie Kolčiakininkus

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovaną
savo giminėms Lietuvoje,

PRANEŠIMAI.

- !■

Laiškai iš Lietuvos

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

NAUJIENAS

Reikia
darbininkųfe.

:sm

rašau su asa

l,

kad jiems atiduo 
turkų miestas

kaip mes 
dabar padarėm didelį išpardavimų su dideliu 
išpardavimas trauksis per tris dienas:

Mes
nu-

Ar įieškai
DARBO?-

pramuštgalvių
• juos sukilti 
Ją. Kadangi 

plinkui gyvenant

Lenku sukilimas 
Seinuose.

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klcsos 
phonografų. kuriuos 
mes parduosime už 
Lile pasiūlytų-kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

A. J. Draugeliui, 337 E 
th st., Chicagoje, 
jo motina iš Mariampole

CHICAGO 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

25 E. Wafihington St. 
Marshall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
I

Rezidencijos telefonas West 6126

Kariškiams žemė. Lietuvos 
valdžia nesenai išleido įsakymų, 
kur nurodo, kad kariškiai gaus 
dovanai žemės, kuri bus atim
ta nuo dvarininkų. Dabar L. U. 
ir V. T. Ministerija praneša, kad 
ji ėmė dalinti kariškiams šiuos 
dvarus:

Vilkaviškio Suvalkų 
gub., . Podvarko Stolaukelio, 
Laukupėnų irwLiukų dvarus.

Mariampolės apskr. Suvalkų

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

Dviejų Metų
IŠPARDAVIMAS

Lietuvos lauk. Nes rusai papra
tę savo namuos vaidytis, žudyti 
kits kitų ir darbo nedirbti, nuo 
to savo papratimo negali atsi
kratyti vis tiek, kur jie nebūtų.

Bet ko jie čia į' Lietuvą atė
jo? O mat ko. Per šių karę dvi 
didelės valstybės smarkiai pralo 
šė ir skaudžiai nukentėjo: tai 
Husai ir Vokiečiai. Bušai ir vo
kiečiai dabar visam pasaulyje 
yra visų apleisti ir didelėj bėdoj. 
Vokiečius skaudžiai nubaudė 
santarvė už jų piktus darbus, o 
rusai patįs save nubaudė. Kaip 
rusai taip ir vokiečiai norėtų iš 
to vargo, iš savo bėdų, išbristi, 
bet vokiečius prispaudę laiko 
santarvininkai, o rusus — bol
ševikai. Todėl ir rusai ir vo
kiečiai jieško pagalbos. Bet 
jiems niekas tos pagalbos neduo 
da. Čia gudrus vokiečiai ir su
galvojo velniškų dalykų: rusams 
ir vokiečiams reikia išvien susi
dėti ir tuomet nereikės jiems 
jokios svetimos pagalbos. Tuo
met jie, kiek atsigavę, bus taip 
galingi, kad jų vėl visi bijos. 
Bet susidėti rusams ir vokie
čiams kliudo Uitvija, Įgauni j a 
ir Lietuva. Tat reikia pirma 
paimt Lietuvų, paskui Latviją

ravo, Naujadvario, Igliškio ii 
Mikališkio dvarus.

Raseinių apskr. Kauno gub. 
Jurbarko majoratų ir Sergijev 
kos dvarus.

Taurągės apskr. Kauno gub. 
Tauragės apskrity majorato Bu 
dvyčių, Pažerūiių 
rus.

nukentėjo
Išgriovė

bažnyčias, sudegino

vargdama 
tas blogas, duonos duoda gal 
truputį daugiau kaip čvertį sva
ro dienai. Svarbiausias maistas 
vien tik kruopos, nuo kurių aš 
visai nusilpau. Pašalpų nė jo
kių iš niekur negauname. Kad 
galėčiau pasiversti margu kar
veliu, lėkčiau, mano brangus 
sūneliai, pas jus, turėdama vil
ties, kad pas jus tikrai nekęs- 
čiau tol diedulio vargo. Aš da- 
lA‘i;r (Meiliai graud!iin<uos, kad 
jūsų, brangus sūneliai, neklau
siau, kada mane kalbinote va
žiuot,} Ameriką
išsilgau, negaudama per penkis 
metelius nė jokios žinelės.. Ne
žinau, ar dar Visi sveiki ir gy
vi esate. Nežinau, brapgųs su 
nuliai, gal jus mane, sena moti
nėlę jau ir užmiršote. Jei dar 
neužmiršote, laibai maldaučiau 
kokios nors pagalbos man se
nai savo paskutinėmis dienoms 
baigti. Labai norėčiau dar jus 
gyvus pamatyti, o kad negali
ma, tai kad nors mane senų laiš
ku suramintume!. Per tų laikų 
nuplyšau ri taip vaikščioju api 
plyšusi, neturėdama už kų ge
resnį rūbų įsitaisyti.

Musų šalelė daug 
nuo to baisaus karo, 
miestus

Real Estate Brokers
Managers

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

t'/KVIEČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir formas. Inšiurinti forniČius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Pei žiūrimo abstraktus ar padarome notariališkus 
raš us. PasJ<ojinaine pinigų ant niorigęčių.

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

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. HarHson St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vpL Neda

liomis nuo 10 iki 4

kai taip judošiškai užpuls. Tad 
musų kariuomenė ir valdžia tu
rėjo pasitraukji ir iš Seinų lie
tuviai gyventojui pateko į pra
muštgalvių lenkų rankas. O čia 
į pagalbų sukilėliams suskubo 
ateiti lenkai legionieriai, kurie 
už kelių dešimčių varstų stovė
jo. Tokiu tai budu lenkai per 
apgaulę pagrobė, tikrų Lietuvos 
miestų Seinus.

Nereikia manyti, kad pa
grobti lokiu budu Lietuvos mie
stai ir teks amžinai lenkams. A- 
naip tol ne, ir lenkai patys suprn 
ta, kad to nebus. O pagrobda
mi Lietuvos miestus jie tik tikis, 
kad mes nusiminsiin ir visi lie
tuviai po lenkais pasiduosim, ar 
ba kad besiderėdami su mumis 
dėl Lenkų ir Lietuvos sienų, len
kai už tų miestų sugrųžinimų ga 
lės reikalauti ir nuo imis ir 
nuo santarvininkų didesnio at
lyginimo. Bet jeigu mes, lietu
viai, daugiau nesiduosim len
kams mus taip prigauti, kaip jie 
šiuo kartu prigavo ir nei žings
nio joms nenusielisim, jei męs 
griežtai reikalausim kas yra mu 
sų — sugrąžinti mums, tai len
kai nieko nepaveiks ir nieko ne
peš: kas musų — jie turės 
mums ir atiduoti.

Nariai Cook County Real Estate Board
i & Chicago Board of Underwritcrs.
A. Petratis S. L. Fabijonas

Aiškus ištarimas gerai- nutaikintu to
nu leidžia kalbantį lenvai suprasti 
per telefoną.

Nerėk.
Kalbėk palengva.

„ M

Kalbėk kalbamon triubelėn, ne viršum, 
po apaęia, ar į sali.

Greita, neaiški ir tranki kalba apsun
kina supratima, sutrukdo ir neuž
ganėdina.

Telefonas yra mechaninis įtaisas ir ga
li tik perduoti vartotojo asmeninius 
budus. Jis reikia vartoti atsargiai ir 
išmintingai, jei norima patenkinamų 
rezultatų turėti.

Kauno “Lietuva” rašo:
Nerami dalis teko Kuršėnams 

ir Šiauliams. Kiek seniau čia 
naikino žmones vokiečiai, da
bar atsidangino už kokios neži
nomos gaujos ir susisukę sau li
zdą. Nežinomos dėlto, kad pa
sirėdę kaip rusų kareiviai ir vic 
ui vadina save rusais, Kolčako 
karžygiais, o kiti sakosi klausą 
tiktai vokiečių generolo Holco. 
O patsai Holcas sėdi sau Liepo
joj ir giriasi nieko neklausąs. 
Bet ištikrųjų, viskas nors tyčia 
supainiota, bet yra labai aišku. 
Toji “kolčakininkų” ar teisin
giau “holcininkų“ kariuomenė 
susideda ir iš rusų ir vokiečių, 
kurie, nemokėdami nei žodžio 
rusiškai, vadina save rusais ir 
nešioja prisisiuvę, rusų pravo
slavų kryžių. Tie rusų ir vokie
čių būriai pirma daužėsi dau
žėsi po Latviją, pragarsėjo ir šu
nybių pridirbo Liepojai ir kai 
santarvė pagalinus įsakė jiems 
pasitraukti iš Liepojaus, jie at
sikraustė į Lietuvą. Atėjo į Lie
tuvą trukdyti mums tuomet, 
kai mes sunkiai su bolševi
kais kariaujam ir vėjam juos iš

Kauno “Garas,” rugsėjo 5 
laidoj, rašo:

Kaip lenkai nesimeilintų^ nesi 
gerintų lietuviams, kaip jie 
mus nevadintų broliais, kai
mynais, prieteliais ir lt., tokių 
gerybių jie mums nežadėtų, — 
mes žinosim, kad jie visuomet 
buvo ir šiandien tebėra ir bus 
didžiausi musų priešininkai. Ir 
jeigu lenkai mums peršąs su 
savo brolybe, žada mus nuo 
rusų, vokiečių ir kilų apginti, ža 

I da mums luis-viŲ ir- Įeiti;
bių, — tai žinokim, kad jie 
mus, lietuvius, skaito kvailu
čiais ir nori tik prigauti. Jie 
visuomet gražiai mums meluo
ja, bet biauriai su mumis elgia 
si. Kad tikrai taip yra,apie tai 
liudija lenkų sukilimas Seinuo
se. Sukiliidas tas taip atsitiko:

Vilniuje yra tokia lenkų įstai
ga, kuri vadinas, “Straž kreso- 
wa,” arba lietuviškai “Pakraš
čių Sargyba”. Toji įstaiga su
randa pramuštgalvių žmonių, 
duoda jiems pinigų ir viso, ko 
lik reikia ir siunčia tuos žmo
nes į pafrontę ir už fronto į 
musų pusę prieš musų valdžią 
vyventoji’i kurstyti. Be abejo, 
tokie pramuštgalviai lenkai atsi
dangino ir į Seinų miestą, kur 
surado daugiau ] 
lenkų ir įkalbino 
prieš musų valdž 
Seinuose 
daugiau lietuvių, negu lenkų, 
tai lenkai malė, kad gera valia 
Seinų miestas jiems niekuomet 
neteks; užtat jie ir sumanė už
pulti lietuvius iš pasalų.

Keletą dešimčių varstų už 
Seinų jau buvo lenkų ir lietuvių 
frontas. Tat vieną gražią dieną 
lenku, sukilėliai ėmė prašytis mu 
sų valdžios leisti juos per fron 
tą į lenkų pusę. Musų vietinė 
valdžia, nieko pikto nemanyda
ma, nemažą lenkų buri leido eit 
į užfrontę. Ir štai naktį rugpiu- 
čio 22 dieną tie sukilėliai, matyt, 
gavę iš lenkų ginklų, sugrįžo at
gal ir užpuolė musų* kares sar
gybą. Musų sargybos buvo ne
daug ir ji turėjo pasitraukti į

Daktaras

John W. Sapalius 
Gydytojas ir Chirurgas
3252 S. HALSTED ST,
Ofiso valandos

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Skaityk 
kasdien

ir tėmyk 
skyrių

lyj yra daugybė nelaiilmingų 
žmonių, kurie didelį vargą var 
gsta. Musų šalelę buvo užėmę 
vokiečiai, kurie tik dabar pa
skuti nėmis dienomis kraustosi 
į savo žemę. Jie vargino mus 
visokiais budais. Mažiausi daik
tai pabrango dešimtį kartų negu 
pirma buvo, o javai ir gyvuliai 
tai 20 ir 30 kartų pabrango. Da
bar mums šiek tiek nušvito 
akys, atgijo kiek dvasia kaip 
išvydome savo brangius karei
vius. Dabar niiisŲ šalele Lietu
va jau į'.ūjo suvyvaliliį, uepri- 

klausoinybę. Jau jūsų brangiu 
brolijai senai lieja kraują gin
dami savo šalį, o jus ten Ame
rikoj kai būt užmiršote pagel
bėti ri >savo tčvjyne.i Lietuvai. 
Šiuo kartu Lietuva kenčia dide- 
liausj vargą, gindamosi iš visų 
pusių, tai nuo rusų bolševikų, 
lai nuo lenkų; tie paskutinieji 
taipgi ėmė užpuldtinėt musų šalį, 
žudydamlii musų brolius. Jei 
turite nors truputį meilės savo 
gimtinei žemelei, tai pasisku
binkite mums padėti ją išva
duoti, kad nebūtų pervelu. T no 
kartu sudiev, mano brangus su 
'nelci. — Jieva Draugelienė.

Kaziiųicrui šurkui, 763 S. 
Koln|ar av., Chicago, rašo jo 
borlis Jonas Šurkus iš Akme
nės.

Mielas ir brangus mano bro
li Kazimierai, brolienė Jieva ir 
broli Antanai, s veik name tave 
visi aš, tėvai, seselė Ane ir 
brolis Proncė ir vėlajam tams
toms visa gera. Aš parvaževau 
į s'ivo tėvynę iš Vokietijos, iš 
nelaisvės,1 ačiū Dievui, sveikas 
linksmas, aile ta linksmybė su 
verksmu, nes išbuvau vokiečių 
nelaisvėj daugiau kaip trejus 
melus ir ten būdamas buvau vi
sai suvargęs ir sveikatos nete
kęs, taip kad važiuodamas į tė
vynę savo kūne parsivežiau vos 
tik pasilikusius skaroj silpnus 
kaulus. O parvažiavęs nebera
dau mielos seserėles Pra neles: 
numirė pernai per Visus šven-

ir šajis, nuveiki bolševikams — riuomenės taip pat buvo maža 
ir tuomet rusai ir vokiečiai bus j nes valdžia nesitikėjo, kad len 
išgedėti.

Bušai apsidžiaugė tiems pie
nams, jau j iemis rodos, kad bol
ševikai Rusijoj apgalėti, kad ru
sai jau turi Petropilyj ar Mask
voj carą, kad jie vėl svetimas že 
mes kariauja; 
tas didžiausias 
Konstantinopolis, taip pat Lietu
va, Latvija, Suomija, Estanija 
ir |t. ir tt.; kad rusai vėl silp
nesnių sprandais jodinėja, kazo
kai visus nagaikomis plaka, 
kaip tai pirmiau būdavo... Ir 
daug kas dar jiems rodos!

Bet tai tik nutrūktgalvių rusų 
sapnai. Husai patįs nieko gero 
nemoka ir negali padaryti. Jie 
visuomet svetimu darbu gyve
no. Jie ir dabar mano, kad jie 
panorės, taip ir bus. Tuo tarpu 
tie jų norai visai neišsipildo. 
Husų admirolas Kolčakas, kurs 
žadėjo bolševikus nuveikti ir 
jau artinos prie Maskvos, dabar 
sumuštas ir bėga į Sibirą, bol
ševikai net pavyti negali. Kitas 
rusų generolas Judeničas, kurs 
žadėjo per penkias dienas Pet
rapilį paimti, dabar bėga nuo 
Petrapilio; Estų šaly rusų balto
ji gvardija buvo pasirodžiusi 
fronte prieš bolševikus; bet da
bar pasiskubino pasislėpti tarp 
ežerų, toj pat Estų žemėj, kad 
bolševikų nematyt, žodžiu — 
girtis rusai visur girias, žadėte 
visko žada, o padaryti nieko 
negali ir nemoka.

Tat nebaugus mums ir jų pie
nai Lietuvą pagrobt. Jų Lietu
voj yra tik saujalė ir nieko jie 
plačiai Lietuvai nepadrys. O kad 
jie girias, tegu sau girias, 
juos už paprastus plėšikus 
Irauktgalvius žmones skaitom, 
kurie nemoka doro darbo dirb
ti ir kuriems nėra kur dėtis. 
Mes juos pamėginsim geru iš 
Lietuvos išprašyti. O jeigu ge
ru neišeis — rokuosimės piklių 
bet savo laiku iš Lietuvos turės 
išeiti.

Suėjo 2 melai 
linkėj. Taigi mes 
atpiginimu, šitas

Ketvergą, Petnyčią ir Su batą 
Malonėkite visi mano gerbiamieji apsilankyti, o busite užgan 
dinti. Taipgi mes dirbame patįs Oyerauzes, Kelnes, Vaikų 
tus, AKrgpičių J)reses ir Moterą $hitus ir Dręscs.

Darbų atliekame kuogeriausiai.

D. KUBILIUS
3625 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILI

nupirksi gi*A2ų S20O ’fdiIogrA-* 
fq drauge su 24 rekordais, deiman-.- 

tinę adata, groja visokio padarymo 
-- įji iib- rekordus, vartota^ I 

tik 30 dienų.
taipgi turi 

nle tikros šikšnos 
svetinei eilę ii' ki-

relėms. Buvo ištekėjusi už Juo
zapo Aleksio iš Kivilų. Tais 
mętais buvo užėjusios Baisios 
ligos, vadinamos grupa, ir apie 
mėnesį laiko kasdien po 7 ar 8 
laidojo. Ir Gulbi nuošė ar 8 
numirė, šiaip Gulbinai nelabai 
nukentėjo karo laiku, nenude
gė; Akmenė ir nenudegė, ale 
Viekšniai ir Papilė ir Kuršėnai 
ir Šiaulių miestas —- tie visi su 
daužyti ir sudeginti. Dabar pra
dedam gyvent geniau. Vokiečių 
vaiskus išėjo; kad kur dar ir 
yra, tai nebeima nieko. Mes bu 
davojamės ant kolonijos, buda- 
vojamės prie Naulaukio, prie 
Vožkupio. — Dar gerų dienų 
nuo ledės Juozapo Šurkaus, nuo 
dėdienes ir nuo Grapų, nuo 
Ku-nteikių, Stonkų ir nuo Elkis 
kiių Cukurų. Cukurienė prašo, 
kad parašytum, f.ir nežinai ką 
apie jos suims, ar jie sveiki ir 
gyvi. Prašo,kad jie atrašytų jai 
gromaltą, LaJ>ai dideliai dėko
ju tau, broli, kad mane šelpi ir 
palengvinai, kada aš sirgau. O 
dabar lik sveikas, mielas broli.

—Jonas šurkuš.

“Aš esu dar gyva, bet sveika
ta mano jau menka, mažai cit 
galiu. Gyvenu dideliame var
ge. Ligi 1918 m,, gyvenau šiaip 
ta<ip viesna. Icęsdianrna. l>;i<Is; ir 
vargą. Pasienius krepšelį vai

kščiojau po kaimus jieškoda- 
ma duonos kąsnelio, bet taip 
vaikščiot ilgai negalėjau, nes 
prie senalves pasibaigė vi
štai mano jiegos. Dėka kun. 
Novicko įstojau į prieglaudą, 
kur ir ligi šiam laikui gyvenu 

Prieglaudoje ’maiis. 
duonos
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balsais prieš 5, (? B e d.) kad 
S. A. Dementis butų prašalin-

WESTVILLE, ILL.

žmonių neužsitikėjimas kleri
kalais.

šio mėnesio 24 d. vietos ka
talikai buvo sutaisę prakalbas 
kun. Laukaičiui. Kadangi jis 
dar ne senai atvažiavęs iš Lietu
vos, tai publikos, norinčios iš
girsti žinių iš savo šalies, stisi- 
rinko nemažai, gal daugiau kaip 
keturi šimtai. Kun. Laukaitis 
pasakojo, kaip buvo musų ša
lis skriaudžiama kaimynų, ypač 
vokiečių, kurie visa ką vogė, 
plėšė; tą pat darą lenkai! bolše
vikai taipjau neaplenkę. Vis 
dėlto, sako kun. Laukaitis, Lie
tuva pirmiau tokio didelio var
go ir bado nemačius, su kokiu 
jai dabar reikia susitikti. Di
džiausias Lietuvai vargas esąs, 
tai atgyti. Kun. Laukaitis pa
sisakė, kad jis atvažiavęs čia 
“Žiburio” draugijos įgaliotas

Ihiblika protestuoja, kad ji atė
jus pasiklausyti prakalbų, iš
girsti šį tų apie Lietuvą, o ne 
biaurių koliojimų klausyties. 
Del kilusios suirutės pašaukta 
net policija, bet ta pasirodžius 
vėl išėjo. Pašokęs česnulis gė
dina westviHiečius: “Mes tikė
jomės gaut iš jūsų kelis tukstan 
čius dolerių (publika nušvil
pia), o jus nesudėjot nė šimti
nės”. Iš publikos atsibepia, 

kad žmončjj nematą reikalo au
kot. nes erą renkamos aukos 
kunigų “Žiburio” draugijai, o 
ne Lietuvai gelbėti. Lietuvai 
gelbėti, sako, mes čia turime į- 
steigę tam 
Ccn tralinį
tiems mes savo aukas siunčia
me. Dar nori kalbėti Poška, bet 
publika protestuoja, ir jis pri
verstas pasitraukt nuo pirminin
ko vietos. Aukų lėšoms padeng 
ti taipjau maža tesurinkta. Vy
čių mergaitėms padainavus “Lie 
tuva tėvyne inusų”, susirinki
mas pasibaigė.

Draugai Naujienų skaitytojai 
tegul dabar sprendžia kurtink 
traukia musų lietuviški “komu
nistai”. — Narys,

SO. OMAHA, NEBR.

tikrus fondus — 
Komitetų ir k., ir

ciams (Vilniaus ir Suvalkų sry- 
tyse) nuo lenkų gelbėti. Daiktų 
brangumas Lietuvoj esąs neap
sakomas: paprasta karvė mo
kanti 2(XX), o arklys, su kuriuo 
galima pa važiuot penkis verstus 
per valandų, mokąs nuo 3000 iki 
4(XX) rub.

—Lietuvos Simus.

MILWAUKE'E, WIS.

Lietuvos pakarščiams galbėti, 
kalbėtojas atsisėdo užrašinėti 
vardus tų, kurie atnešiu nema
žiau kaip penkis dolerius. Bet 
aukotojų pasirodė vos keli. Pi r 
mininkas J. P. Poška, Česnulis 
ir kun. Laukaitis — vienas pas
kui kitų karštomis kalbomis at-

ti aukų, bet publikos nes u grali-, 
dena. Poška gabaus ima kolio- 
ti susirinkusius, ima šmeižti so
cialistus, kurie esu prišingi Lie
tuvos gerovei. Kįla triukšmas.

Nedėlioję, 21 d. rugsėjo, įvy
ko L. D. L. D. 56 kp. susirin
kimas. Tvarkos vedėju išrink
ta J. Gabartas. Seki dorins (J. 
A. Dementis) perskaitė' nutari
mus, kas be pataisymo liko pri
imta.

Apsvarsčius menkesnius da
lykus išklausyta Ištyrimo Ko
misijos raportai: T. Miliauskas 
sako: Mes nieko svarbaus ne- 
ištyrėm, bet suradom, kad drg. 
Stasys A. Dementis yra kaltas. 
F. Beržanskis: Sutinku. Ir pas 
mane tas pats, (ii J. i 
tis, pradėjo skaityti
gautus nuo L. D. L. D. sekreto
riaus, K. Steponavičiaus. Bet 
laiškai daugelyj vietų, buvo “per-

Deinen- 
laiškus,

Iš vietos lietuvių veikimo.
Vietos lietuvių veikimas tuo 

tarpu kaipir apmiręs. Seniau 
vadovaujama spėka buvo pir
meiviai. Mat vietos LSS. 131 
kuopai dažnai padėdavo pažan
gesnieji tautininkų elementai, 
o kuopa jiems. Ir darbas ėjo ge- 
ari. Bet reakcijai kįlant tapo 
uždraustik syetimkalbių susirin
kimai, deHo ir LSS. 131 kuopos 
veikimas tapo pakirstas. Kartu 
tėčius pasiliovė ir tautininkų vei 
kimas. Visa to priežastis 
sutikimai, smulkus asmeniniai 
kivirčai.

šita proga pasinaudojo kleri
kalai. Jie pradėjo stiprinti sa
vo spėkas, ir tuo bildu savo pu
sėn patraukė dalį tautininkų 
veikėjų. Savo keliu tai nega
lėjo neatsiliepti į tautininkus. 
Pav., rugsėjo 14 dienų buvo 
6LA. 87-tos kuopos susirinki
mas, kur kilo ergelių. Kilo dėl... 
pirmenybės. Buvo taip. Be ki
ta sekretorius perskaitė laiškų, 
adresuotą SLA. 87-tai kuopai 
nuo švento Antano parapijos. 
Laiške prašoma, kad SLA. kuo
pa prisidėtų prie bendro veiki
mo “ant Lietuvos naudos“. Ki
taip sakant surengimo taip va
dinamos “Teg dei.“ Pasak kvie
tėjų, visi surinkti nuo So. Oma
hos lietuvių pinigai busią pa
siųsti Lietuvos valdžiai, f Kau
ną, per prezidentą Smetoną 
Perskaičius laiškų pašoka pir
mininkas ir daro užmetimų sek
retoriui. Girdi, tai jis pats tų 
laiškų parašęs ir tt. O sekreto
rius, kišdamas jam laiškų, šau
kia: “Žiūrėk kieno tas

gali siekti tolyn ir apimti kitas 
dalis — mažiau ar daugiau. Jei
gu opos nėra gydomos arba ne
laikomos švariai, Skaudus išti
nimas arba net puvimas gali at
sitikti. Be to, užkrėtimas pa
prastai pasiekia .slėpsnių giles, 
kur prasideda uždegimas ir 
skaudus padidėjimas. Šitokia 
gilių padidėjimas (buljonai), jei 
gu negydomas, galų gale gali 
reikalauti

Todėlei
jų išpjovinio.
visuomet reikia urnai 
daktarų ir diktariška 
reikalingi taip ilgai,priežiūra 

kol nebelieka pavojaus syfiliui 
atsirasti.

Šankroidas, kaip ir syfilis bei 
gonorrhea, gali būt lengvai per
duotas kitiems žmonėms. To- 
dd žmogus, tupintis šankroidu, 
turi prisilaikyti sekamų taisyk
lių dėl savo labo ir kitų apsau
gojimo:

1. Neturėk lytiškų susinėsi, 
mų, kol turi ’ligų, nes tai yra 
būdas, kuriuo veneriškos ligos
platinamos.
2. Užlaikyk opas arba žlugan 

čias mėsas čystai. Pilnas ir 
tankus dalių valymas sulaikys

3. Nesulsok gydytis pas teisin
gų daktarų. Atydžiai sek jo pa
tarimus apie švarumų ir tvars

tįilrs

Didelis Augimas šio Banko
Rapolas išsiųstas Auditoriui Valstijos Illinois Rugsėjo 12-tą dieną rodo, jog 

ŠIS BANKAS

North Western Trust 
& Savings Bank 

a

1201 Milwaukee Avė., kampas W. Division St., 
Chicago, Illinois.

TURI

Siunčia

Valstibinį

Lenkijos

Taupomajame skyriuje .............. $ 8,050,000.00
Visi indėliai išneša.......................... 11,300,000.00
Turtas Banko ................    12,600,000.00

Pinigus j Lenkiją
tiesiai į

Lenkijos Banką
VARŠAV0JE ----------- =

PO VARDU

Skolinimo Kasa

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500,3 r $1,000.

Krause Valstijiūis Taupymo

d. rugpjūčio. Tada S. A. De
mentis prašo: Nuolat aš jūsų 
prašau, kad man prirodylumėt

1341 Mihvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat. 
Turtas virš *200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

asmenis aš atkalbinau 
į darbinkiškas organiza- 
Nutarimuose už 27 d. 

pasakyta, kad aš varus 
Bet iki šiol jus dar

kokius 
nestoti 
ei jas? 
be|X)s,
agitacijų, 
nepriparodėte...

Ginčai tęsės apie pusantros 
valandos. Po to, nubalsuota 3

žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučiom*. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes. tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti.' Nebus g 

daugiau niežėjimo, kasįniosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių uou pleiskanų.

RUKFLE fil į
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvas apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. |

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: į

——•r. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

laiškas 
asme

niški užsigauliojimai ir tt. Nebe
žinai nė ko čia beklausyti... Bet 
triukšmui nurimus ir vėl ima
ma svarstyti laiškų. Čia turėjo 
Įvykti prietikei! Tie asmens, 
kur iki šiol be atodairos rėmė 
laikinąją Lietuvos valdžių, dagi 
chicaginę Lietuvai Gelbėti Drau 
gijų (daktarų įkurtų), dabar 
kiek drūti priešinosi bendram 
veikimui su klerikalais. Taigi, 
kilus triukšmui, laiškas tapo pa
dėtas į šalį nors rimtesnieji sto 
jo už tai, kad dalyvauti. Kodėl 
taip? Dėlto, kad klerikalai, o 
ne jie pasisavinę pirmenybę - 
pasiskubindami pasiųsti kuopai 
laiškų — ir tuo norį diktuoti 
tautininkams...

Tokių dalykų pas mus deda
si. — Omahos Darbininkas.

■Sveikatos Skyrius
Ligoniams su šankroidu arba 

minkštuoju šankeriu.

K0NTRAKT0RIUS
L'_ J -'L"2 įj......... ....■'■J"....................         ■■ i" 1

Murinu ir medinius namus statau, taisau senus, pilu 
konkretų pamatams po senais namais ir kitokius darbus 
atlieku prie namų statymo. Norėdami pataisyti savo na
mus kreipkitės šiuo adresu:

S. M. MARKŪNAS,
2448 West 47-th Street, Chicago.

Tel. McKinley 6087.

Rusiškos ir Turkižkos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzi* 8902.

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

CHICAGO, ILL

Chicagos sveikatos skyrius 
duoda sekančių patarimų ligo
niams, kurie turi minkštąjį šan- 
kerj arba šankroidu:

“Šankroidas yra limpama lo
kalu opa arba mėsų žlugimas, 
gaunamas paprastai lytiškuose 
susi nešimuose.

Neretai syfilis gaunamas tuo 
pačiu laiku, kaip užsikrečiama 
šankroidu, ir tokiuose atsitik i- 
m<uose syfilis pifasideda su jo 
pirmiau aprašytais symptomais 
po to, kaip šankroidas laikosi 
per kokių porų savaičių.

Da daugiau, atvira opa arba 
mėsų žlugimas šankroido ligoj

4. Atsimink, kad visoumet 
vra pavojus syfiliui išsivystyti. 
Todėl naudokis daktaro patar
navimu, kol jis užtikrins, jog 
syfilio ižsivystymo pavojus jau 
visai praėjęs.

5. Ncimsivargink savęs darbu, 
vlaikščiojimu ir mankštinimosi 
daugiau, negu būtinai reikalin-

Nusivaikščiojimas duoda 
progos pasiekti slėpsnių 
ir išvystyti bobomis.
Atsargai elgkis su savo ra n

kom. Nuplauk ir nuvalyk jas 
plaukančiai ix> ligotų dalių ap- 
žiurėjinu).

7. Jokių 1 aisčių ir skarulių, 
kuriuos vartoji ligotų dalių ap- 
laisymui, neleisk melžtis, kad 
jos nestatytų kitų žmonių į pa
vojų.

< 8. Po išsimaudymo, išplauk 
gerai maudynę.

Gydytojui šankroidu, kaip ir 
,yfilį su gonorrhea, pripažįsta

< šaut užkrečiama ir perduodama 
liga. Papraščiausis kelias ne
leist šitoms veneriškoms ligoms 
plėtotis yra išgydant kiekvienų, 
kas tokią ligą turi. Todėl rei
kia gydytis, kaip įstatymai lie
pia ir būti po daktaro priežiū
ra.

šituose paaiškinimuose šiek- 
tiek neaišku santikiai tarp šan
kroido ir syfilio. Beikia žinot, 
jog tai yra dvi visai skrtingos 
ligos, nieko bendro tarp savęs 
neturinčios ir paeinančios neva 
nuo vienokių gaivalų, o kita vi
sai nuo kitokių. Pats šankroi- 
das niekad syfiliu nelieka, tik 
jį gaunant labai dažnai kartu 
gaunamas ir syfilis, kuris ga
li būt nepastebėtas, nes jo pra
diniai symptomĮai vienoki ir ša n 
kroido besiiplėtopimas gali ap- 
maskuoti, syfilio symptomus. 
Todėl sveikatos skyrius kreipia 
ligonių atydą, kad jie šito lak
to nepraleistų. Dr. A. Montvidas.

Jonas S. Smulski, Prez. 
Wm. H. Schmidt, Vice-Prez.

Patemykih Savo Kraują
kuomet geležis jame sumažėja.

Tąsyk firpli Jais Pivijis 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.

Jonas A. JPrebis, Vice-Prez. 
T. M. Helinski, Kasierius.

AS ADOMAS A. KARAIJAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispcp 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų 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. Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, dąį PQ ępvąptojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 1 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų 
rndėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikinuiis patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITL’TION J. Baltrūnas, Prof.

1787 S«. Haleted St., Telephone Canal 6417. Chicaga,

pa- 
ge- 
to-

III

• i

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Aušros” Ar Skauda Galva

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

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

3003*3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

įsigauli, jeigu turima lytiški su 
si nešimai, kol šaitkrolidą daro 
žlugimų arba nėra užgijus. To
kiame atsitikime tik už penkių 
ar šešių savaičių, po pirmosios 
opos gavimo.

Šankroidas paprastai praside
da kaipo maža opa arba žlugi
mas mėsų ant lytiškų dalių ir 
pradžioj paneša į syfilį. šank
roidas, jeigu nesurištas su sy. 
filiu, yra grynai lokalu liga, bet 
lokĮalės opos, jeigu negydomos 
ir nfcjMMurinrtvsl ĮgSdJ dbtHįį * 

įjprastų rezultatų. Pradinė opa

RAŠYK MUSŲ MAŠINĖLE
Nerašyk laiškų kaip su vištos ko

ja, rašyk juos musų puikiąja nami
ne rašoma mašina. Daugelis žmo
nių, vyrų ir‘moterų rašo labai ne
aiškiai. šita mašina yra pigi, bet 
gera. Kiekvienas vaikas gali rašyti 
ja, pamėginęs kelias miliutas ir pa
rašęs kelias valandas guli greitai 
rašyti. Kiekvienas verteivis, agen
tas ar draugijų sekretorius, taipgi 
privalo turėti rašomąją „mašiną”, 
nes nepaskaitomas raštas padaro 
blogą įspūdi į besivertimo kokybę. 
Musų mašina turi labai protingą su
dėjimą raidžių, o kaina yra tik 
$2.75. didesnis numeris. $6.75, pai
manti ponierą I) coliu pločio. Mes 
taipgi turime kitą mašiną, kuria ga
lima rašyti taip kaip ir su 100 do
lerių mašina, negirdėta kaina 
$18.50. Kiekviena mašina yra ge
rai supakuota ir visos lėšos apmo
kėta iki nat IJusų durų. Prie kiekvie
nos mašinos pridedame pilnus pa
mokinimus, kaip apsieiti Ir kaip ra
šyti su ja. Prisiųsk savo užsisa
kymą drauge su pašto piniginiu pri
saką šiandien į Universal Distri- 
uiting Co., Dept. 279. 36 Madison 

Sq. Station, New York, N. Y.

Kaip padarius ištyrimą, kuria pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
kad baisiai didelis žmonių skaičius, 
kurie yra silpni ir serga, neturi gele
žies savo kraujuje ir kad jie serga 
ne dėl kokios kitos priežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveiką, stip
rų veikimą, traukia žemyn visą or
ganizmą ir susilpnina visą sistemą. 
Išblyškęs veidas, nervuotas, aržus 
palinkimas, stoka stiprumo ir iš
tvermės ir negalėjimas statytis su 
stipriais, tvirtais žmonėmis gyveni
mo lenktynėse — tai prasergėjimo 
ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
mot kraujas skysta, blykšta, vande- 
nėja ir tiesiog miršta dėl geležies 
stokos. Jei gerai nežinai, kaip su 
krauju yra, eik pas gydytoją, tegul 
jis apžiūri ir pasako, kaip su la
vina yra, arba padaryk 
Šitokį ištyrimą: Pažiūrėk kaip 
ilgai gali dirbti, arba kaip toli gali 
nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes plokštis Nuxated Ge
ležies tris kartus į dieną po valgiui 
per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxated Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti įdiegti atnaujintą 
energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuxated geležis ne taip kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jų juodais ir ne
sugadina vidurių. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tiekose.

Mokykloj
Prasidės žieminis Betonas, 

bus šie skyriai: 
Angių kalbos. 
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir

2)
3)

kitų5) _ 
matematikų.

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Aufustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

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

Dr. 1. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo vietą į numirusio 

DR. D. J. BAGOČIAUS ofisą Ro- 
selande, III. Praktikuos tarpe lie
tuvių šiame mieste ir apielinkėse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Are. 

Telefonas Pulhnan 342 
Roseland, III.

Rezidencija: 4515 So. Wood St., 
Telefonas Yards 723 

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. , 

NAUJIENŲ NAME
1789 So. Halsted St., Chicago, III.
Valnndok: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare.

Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Dideli* Žiūrėjime 
• r Skilvi* Suirimo; 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Sloga* ar 
kokią Nosies ar 
Gerkle* kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėki n 
gų pacientų pasakis jums ką a§ 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą nriparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,
Akly, Ausy, Noaiea ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros dur|s nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki G; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 W 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose

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

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—-9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.
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M 1N) O S Vienos žinios sako J būti jų šalies santykiai su kito- armija atsteigimui Rusijos mo-
' ‘ mis tautomis ir kokia turi hnti nnrrhiios ir kad knin urritkad rinkimai įvyksią dar mis tautomis ir kokia turi būti narchijos, ir kad kaip greit 

__ vidujinė šalies tvarka. O musų, tatai busią padaryta—talkinin-spalių mėnesyje, kitos 
kad prieš Naujus Metus.Published Diily exc«pt Sunday by . .

the Lithuanhn New» Pub. Co. In«.» SltOS ZiniOS reiškia StaTIl-

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGOf ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
01. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ..................................  85.00
Pusei metų .............................  3>00
Trims mėnesiams .................. L65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 05

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................. 87.00
Pusei metų................ ........... t 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12 
du

Žinios iš
Lietuvos.

Tolyn vis daugiaus žinių 
pradeda ateiti iš Lietuvos.

Vakar mes vėl apturėjo
me pundą Lietuvos laikraš
čių. Kaikurie jų turi jau 
šio mėnesio datas — rugsėjo 
3 d. ir 5 d. Taigi paduoda
mos juose žinios yra palygi
namai naujos. Įdomesnią
sias jų perspausdinsime 
‘‘Naujienose”.

bų Nepriklausomosios Soci
aldemokratų partijos laimė
jimą. Ji reikalavo, kad bu
tų paskirti reichstago rinki
kai. 0 valdžia, susidedanti 
iš socialdekratų didžiumie- 
čių ir buržuazinių partijų 
koalicijos, priešinosi tam 
reikalavimui. Ji, mat, bijo, 
kad rinkimuose ji pralai
mės.

To bijo ypač socialdemo
kratų didžiumos partija 
(scheidmanniečiai), kadan
gi paskutiniu laiku jos įtek
mė darbininkų miniose la
bai sumažėjo, įsigalėjus Ne
priklausomųjų socialdemo
kratų partijai. Pastaroji 
šiandie yra dideliuose mies
tuose stipresnė, negu schei- 
demanniečių partija.

Valdžia norėjo, kad reich
stagas butų sudarytas iš 
Steigiamojo Susirinkimo na 
rių, kurie jau pabaigė savo 
darbą (konstitucijos rašy
mą) Weimare. Tatai butų 
reiškę, kad dabartinio sąs
tato koalicija kontroliuotų 
šalį dar penkerius metus.

Reichstago rinkimuose da 
bartinei Vokietijos valdžiai 
bus riesta.

Amerikos gyventojų, pareiga Lai leisią Ilobenzoriernams 
bus remti Lietuvos žmonų j u- grįžti atgal į Vokietiją.” 
dėjimą, kiek jisai sutinka su 
darbo žmonių reikalais.

Tuo tarpu tautininkai (ir
klerikalai) kažin kodėl vis prie
šinosi Lietuvos apsisprendimo 
obalsiui. *

LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMAI.

k

SU-

IUXEMBURG.
Luxemburg.—Kova už respub
liką). Apie 20,000 darbininkų 
mažutėj Luxemburgo kunigai
kštystėje surengė deinonstrciją 
dėl angštų pragyvenimo kainų ir 
užatakavo parlamentą bei ku
nigaikščių palocių. Jų dernon-

Pereitą subatą Brooklyne pra slracija, nors neužginčinamai 
sidėjo LSS. suvažiavimas. “Kai- pasireiškianti prieš augštas pra- 

spauda praneša, kad dc- gyvenimo kainas, kartu buvo irrioji
legatų atvykę apie šimtas.

Svarbiausis suvažiavimo klau <ič, kad Luxemburgo darbimn- 
sims bus LSS. prisidėjimas prie Lai jau atsisveikinę su monar- 
Komunistų Partijos. Suvažiavi- chizmu ir siekiasi republikinės 
mas, be abejonės, nutars prisi- tvarkos, 
dėti. Ir veikiausia taip pat ji
sai nutars perkeisti Lietuvių 
Socialistų Sąjungos vardą į Lie
tuvių, Komunistų Sąjungos ^ar-

Tais nutarimais formaliai už
sibaigs senosios LSS. gyvavi
mas, kaipo socialistų organiza
cijos.

polilikinio pobūdžio. Jije paro-

Apžvalga
SOCIALISTŲ INTERNACIO

NALAS IR TAUTININKO 
PAMOKSLAS.

Lietuvos laik
raščių kalba.

Rašomoji kalba Lietuvoje 
. žymiai skiriasi nuo Ameri

kos lietuvių laikraščių kal
bos.

Suprantama, kad Lietu
vos rašytojai vartoja daug 
grynesnę kalbą, negu mes. 
Jie turi, be to, daug naujų 
žodžių, nukaltų paskutiniais 
heleriais metais.

Mums reikės taiky’i savo 
kalbą prie jų. Gerai bus, 
kad ir skaitytojai pratinsis 
rašyt ir kalbėt taip, kaip Lie 
tuvos žmonės.

Slaptas degtines 
pardavinėjimas 
Lietuvoje.

Kauiiiškėje “Lietuvoje” 
rugsėjo 3 d. paskelbta fi
nansų ministerio J. Vileišio 
įsakymas, kuriame tarp kit
ko skaitome:

Slaptas degtinės parda
vinėjimas ir varymas to
lyn labyn plaunasi. Tuo 
budu darkoma daugybė 
javų, ardoma žmonių svei 
kata, žmonės pataikauda
mi tvirksta ir Valstybės 
lėšos mažta.
Šitam blogumui pašalinti, 

valdžia uždraudžia ęlaptą 
degtinės varymą ir pardavi
nėjimą ir paskelbia, kad tuo 
bizniu galėsią užsiimti 
tai asmens, gavusieji 
tikrą leidimą.

tik
tam

ę L n j n ji! Dq|qQ j Pknu Rašydami ilgus straips- Naujienos”. — Pažiūrėjęs į a- U l\ d 11 J I U I Ų D d I U d ! nius jie tik apsunkina ir save ir kis,klausk sveikatos — sako se 
--------- • ^Redakciją. Skaitytojų Balsų lla patarlė. O čia

ĮZ7i išreikštas Šiame ekyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

DELEI LIETUVIŲ LIUTERO
NŲ SUVAŽIAVIMO.

“Įstatymai ir tvarka” buvo 
atasteigta Francijos kariumenė, 
atėjusia pagelbon Luxemburgo 
kareiviams. Du kartu prieš tai 
kunigaikštystė buvo gavusi nau 
jo leidimo tęsti monarchizmo 
dienas svetimos šalies kariuo
menei gelbstint. Pirmą kartą 
tai buvo atsilankius ten gene
rolui John Pershingui. Tuo lai
ku darbininkai pamanę, kad pCjLti 
esant jų žemėj “demokratinei” 
Amerikos kariuomenei yra gera 
proga padaryti perversmą iš mo

paskaityk
skyriui yra pageidaujami trum- antgalvį ir jau suprasi kokio

straipsnelį mums reikėjo su
trumpinti. — Redakcija.

KAIRIASPARNIŲ PAS
TOGĖJ.

Tie musų “kairiasparniai” ir 
jų šalininkai — ypatingi žmo
nės. Jie taip tobuli, taip išmin
tingi, kad dažnai “nesuspelina” 
dagi savo vyriausių vardų pa- 
v;V<lės. Kartą vienas toks “iš
mintingas” musų “kairiaspar- 
nis” stengėsi man priparodyt iš 
kur kilęs tas garsusis bolševiz
mas. Girdi, “pirmiau nebuvo 
nė bolševizmo nė menševizmo, 
bet Strockiui su Leninu susipy- 
kus ir pasidarė minėtos parti
jos”... Bet apie tokį Strockį pa
saulyj nieks nieko nėra girdė- 

Kairi; tspamiui” paslebė-

“štofo” pripildytas tasai “straip 
snis”. Tas' pats ir sekamuose 
“straipsniuose”. Tik reikia ste- 
bėties, TFaip to “laikraščio” špal- 
tose galėjo pasirodyti L. F. d’M. 
R. Juk jis, o ypatingai jojo 
mdteris, “kairiaspasnių” jau se
nai apkarunavoti... Tikrai nebe
suprantama! Tas lapelis abso
liučiai neturi jokių žinių iš po
litinio ir ekonominio darbinin
kų* judėjimo, jei neskaityt tų 
“straipsnių” apie socialburžu- 
jus, socialpatriotus, sociališda- 
vikus ir kitus galus.

Visa tai rodo, kad “‘kairias- 
parniųV pastogėj nebėra jokios 
tvarkos. — P. Silpnutis.

Dar vienas “komunis 
tų” bluffas.

K. Balutis rašo, kad socialistų 
Internacionalo konferencija, į- 
vykusi pradžioje rugpjūčio me
nesio Luzerne, pritarė Lietuvos

Toje konferencijoje, kaip 
“Naujienų” skaitytojai jau ži
no, dalyvavo ir du delegatai iš 
Lietuvos: Juozas Pajaujis ir 
Ernestas Galvanauskas, Lietu
vos Socialistų Liaudininkų De
mokratų Partijos nariai. Ačiū jų 
pasidarbavimui, Internacionalo 
konferencija vienbalsiai priėmė

1. Lietuvių Tautos deklara
cija delei neprigulmybės pil
nai sutinka su internaciona- 
lių kongresų nutarimais apie 
tautų teises patiems apši

.2 Jnternacionalis Kongre
sas reikalauja iš Taikos Kon- 
f( rencijos Paryžiuje, kad vi
sos valstybės pripažintų nc- 
prigulinybę Lietuvių tautos ir

sučiu veiksniu Lie- 
I 9

tstybiniame organiz-

Amerikoje ir netu- 
progos jiet susižino- 
va, — dalyvaut Lie

B. K. Balutis delei šitos rezo
liucijos rašo: 

o

Negalima susilaikyti nepri- 
dėjęs keleto žodžių pastabos. 
\ i i šminėta rezoliucija ir ak- 
tyvis, energiškas dafbavima- 
si Lietuvos socialistų Lietu
vos valdžioje aiškiai liudija, 
kaip jie žiuri į Lietuvą ir jos 
neprigulmybę. Kaip butų ge
rai, jeigu ir musų Amerikos 
socialist: i pagalios aiškiai ir 
tvirtai s' dų ton pačion vagon 
ir tokiu budu taptų pozity
viu, tve 
tuvos V 
me.
Būnant 

rint bevei1 
tk su Liet
tuvos vals ybės tvėrime yra sun 
koka.

Bet kas dėl Amerikos lietuvių 
sočiau. midijos Lietuvos 
klausime, tai p. Balutis visai be- 
reikalo imasi jų mokytojo ro
lės. Mes jau penkeri metai at
gal užėmėme lygiai tokią pozi- 

as reąuired by the act of Oct. 6,1917 - C1J{i» kokiai dabar pritarė soci- 
. alistų Internacionalas. Mes rei- 

a^kiiluienus dienomis a- Galavome Lietuvai apsisprendi- 
tėjo žinių iš Vokietijos, kad mo teisės. Toliaus, mes sakė- 
tos šalies valdžia rengiasi me, kad Lietuvos žmonės 
paskelbti rinkimus į reiėhs- valo palįs nuspręsti, kokie

Vokietijoje 
bus rinkimai.

post-Tnip tranalatioh filed with the 
masler at Chtcago, III. Oct. 1, 1919

Kartu su LSS. suvažiavimu 
įvyks ir IDLD. suvažiavimas. 
Komunistai, matoma, yra pasi
ryžę padaryti “revoliuciją“ ir 
šitoje organizacijoje, T 
jie skelbia, jogei iš LDLD. turė
sią bus prašalinti visi neprita- 
riantįs komunistams nariai.

Bet pagal teisybę, tai turėtų 
hut iš LDLD. prašalinti komu-1 
n i štai, kaipo Socialistų Partijos 
priešai, kadangi LDLD. konsti
tucijoje yra pasakyta:

Kiekvienas draugijos na
rys, kuris pasirodytų esąs 
priešu organizuoto į Socialis- forma buvo įsteigia. Šį kartą 
tų Partiją lietuvių darbiniu-^tečiaus pasiskubino . * ’
kų judėjimo, išbraukiamas 
iš šios draugijos.
Pagal šitą LDLD. konstituci

jos punktą, visi komunistai tū
tų pasitraukt lauk iš draugijos 
ir pavesti ją Socialistų Partijos 
pritarėjams, kurie yra toje drau 
gijoje. Bet kas matė, kad ko
munistai pildytų konstituciją, 
tuomet ji yra nepatogi jiems!

— • I J v B. T K-'* K7*4iU AkJ

ac angį nurcbijos j republiką. Bet po-
nas Jonas, kartu su kunigaikš- 
te prisižiūrėjęs kariuomenėn,ne 
dviprasmi ilgai davė suprasti, jo- 
gei Amerikos militarizmas ne-

1 pasiaulpuis save — revoliucijai.
Kada Amerikos kariuomene 

pasitraukė, luksemburgiečiai ir 
vėl bandė sukilti ir pilniausiai 
atsiekė tikslo. Faktiniai, trum
pa mlaikui republikinė valdžios

pasiskubino atvykti 
Francijos kariuomenė, ir pasini 
pino, kad kunigaikštystė nepa
taptų republiką.

ŽADA DUOTI APYSKAITĄ.

“Naujienos” kiek laiko atgal 
paminėjo straipsnį, tilpusį “Ke- 
eivyje”, kur buvo reikalauja-

?crkuno bylos reikalams.
DdĮci to reikalavimo dabar at 

siliepe spaudoje tūlas Gudzin iš 
Schenectady, N. Y., ir J. Šukys 
iš Philadelphijos. Juodu sako, 
<ad atskaitos busiančios paskel 
Dtos.

Bet Gudzin dar “ant magary
čių” iškolioja “Keleivį“ ir “Nau
jienas,“ už kų jie drįsę parašyti 
apie tų klausimą. Komunistiš-

VENGRIJA.
Budapest.-r-IBlogos talkinin

kų šeimyninkavimo pasekmės). 
M ii i ta rėš talkininkų misijos čia 
skaito savo padėtį esant nepa
kenčiama. Biaurus Friedricho 
rėžimas ir rumunų šeimininka
vimas parode, jogei talkininkai 
skaitomi tokiais, su kokiais ne
esama reikalo skaityties.’

Baltasai teroras yra blogesnis 
negu kada nors buvęs bolševi
kų teroras. Romanai plėšia 
dirbtuves ir ukes taip, kad šaliai 
nebusią jokios galimybės pra
dėti normalį gyvenimų taip

Darbininkai likę be darbo, duo
nos ir vilties.

Ir buržuazija ir darbininkai 
nebetekę pasitikėjimo talkinin
kais; jų padėtis desperatiška; 
jie jaučių, jogei jie esu priversti 
nusilenkti brutalei rumunų glo-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Indianapolis. — (Indianoj 

tveriama Darbo Partija). Pa
starojo metinėj Indianos DarboTrue tvanslation filed with the post- . . ... j-i.i-

master ai Chicago, UI. Oct. 1, 1919 Federacijos konvencijoj didele 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 .balsų dauguma nutarta įkurti

I toj valstijoj Darbo Partiją. 
Klausimas dabar atiduot visuo
tinam narių nubalsaviinui.

Federacija beto, griežtai išsb 
reiškė už pripažinimą mįažom- 
sioms tautoms teises spręsti sa
vo likimą, šešių valandų darbo 
dieyą, šešių dienų savaitę gatve- 
k,arių darbininkams ir t.t.
Z New York. — (Ir Wall stry- 
tis patyrė ką reiškia streikas). 
Rugsėjo 16 dieną Amerikos fi- 
nansistų gatvei Ne.w Yorke, 
Wallstryčiui, pagrūmojo pirma
sai pavojus streiko. Vaikai-žy-

Naujienų nr. 222 ir 224 p. Jo
nas Tumaitis (tur būt Tunaitis) 
stipriais žodžiais įtaria mane 
rašymu neteisybių, melų ir tam 
panašiai. Kad tuos savo rašy
mus parėmus faktais jis neva 
cituoja mano straipsnelį, iš
spausdintą Naujienų nr. 216. 
Ten buk esą paduota citaitų iš 
Chicagos tautininkų laikraščio 
Lietuvos. Po to jisai sako: 
jeigu aš ir nesutinkąs su tauti
ninkų laikraščio pakraipa, “bet 
kam skelbti viešėti melus/?”

Matau reikalo utreikšti, kad 
minėtame straipsnelyj ano lai
kraščio aš visiškai nepakliu- jęs. 
džinu. O lodei visus m:|n me- ta, būtent: gal jis turįs omenėj 
tarnus įtarimus gražinu pačiam Trockį? Musų didvyris pasijų
jų autoriui, p. Jonui TumaiČiui. to tarytum ant žarijų. Mat, ten

Kai dėl tos prūsų lietuvių ta- pat stovėjo būrys jo draugų ir 
rybos, 
dariau ir nė nemaniau ką nors tapo supliektas. Tada “kairias-

Aš dar kartą nurodau, parnis” tuoj atpasakojo Brook- 
krįd visa kas reikėtų daryti, tai lyno Laisvės žodyną ir atliktas 
pakeisti vieną žodį: vietoj “Pru- kriukis.
su” reikėtų padėti “liuteronų”. I 
Tuomet ji pilnai atsakytų savo 
užsibrėžtam tikslui. žodžiai 
“I^usų” ar “Žemaičių”, mano 
supratimu, yra antraeilis dajy-kitiems"staČįj'ant 
kas.

Bet p. Tumaitis sako, kad ir 
siūlomoji liuteronų draugystė 
esanti negera: ji, girdi, neliute- 
roniška... Bet ’ten pat rašinėlio 
autorius pasisako esąs tos drau
gystės narys. Sulig to, dabar rei 
ketų manyti, kad jis taipjau c- 
sąs “neliuteroniškas”! Vis dėl
to, jis labai įtikinančiai kalba 
apie lietuvių liuteronų reikalus. I 
Girdi, tik tas galįs būt geru liu
teronu “kas tiki biblijai”. Ką 
tatai reikštų? Nieko daugiau, 
kaip tik tą, kad tokį suvažiavi
mą turėtų šaukti tik liuteronų 
parapijos. Bet tai butų ta pati 
politika, kurią praktikuoja ka
talikų klerikalai. Savo rašine- 
lyj aš todėl ir pasakiau, kad 
Lietuvos gyventojai, kaipo pi
liečiai, neturi būt nė liuteronai 
negi katalikai,, bet 'lietuviai!. 
Tikėjimas yra privatinis kiek
vieno ;<sinens reikalas.

Beje, mano oponentui labai 
nepatinka, kad aš buk norįs vi
sus lietuviu liuteronus padary
ti — socialistais! Bereikalinga 
baime. Galiu jam prisipažinti, 
jogei aš, kadir taip norėčiau, • 
šito lečiaus neįstengčiau. Ttai y- 
ra perdaug didelis reikalavimas 
Suprantamas daiktas, jeigu aš 
galččiili, tai mielu noru- “Dar' 
ryčiau” socialistais netik “visus 
liuteronus”, ale ir pačius kata
likus. Būti socialistu reiškia 
būti žmonių pažangos šalinin
ku. Tai yra garbingas darbas.

An't galo turiu pasakyti, kad 
aš nč nemaniau reikalauti, i- 
daait kalba įnašai suvažiavimas 
būtinai turįs įvykti. Tai dar y- 
ra ginčo-svarstymo dalykas. 
Dėlto dar kartą sakau: tas klau
simas turėtų būt aįisvarstytas 
-įvairiuose lietuvių liuteronų su
sirinkimuose. Tegul jie nus
prendžia: reikalingas jisai (su
važiavimas) ar ne? Taigi labai 
juokinga girdėt tokius “protes
tus”, kaip p. Jono Tumaičio ir 
kitų. LjįetųvO liuteronai ne
privalėtų kreipti į lai domos. 
Jeigu didžiuma ras, kad suva
žiavimas reikalingas, tai jisai 
įvyks, ar p. Tumaitis šito norė
tų ar ne. O jeigu ta didžiuma^ 
nuspręs kitaip—dėl to man nė 
įšilta se šalta. |

pai stovėjo būrys jo draugų ir 
tai aš tik pastebėjimą girdėjo kaip jų vadas ant vietos

Atsimenu, nesenai atgal St.il- 
sonas galvotų nusitempė "į L. S. 
S. 4-tą kuopą — Geležėlę. Bet 
šiandie tą buvusį savo draugą 
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licitn.cijos stato. Bet Geležėle 
buvo ir yra Stilsono dešinėji 
ranka. Atsiminkime incidentą 
su Geležėle 1913-14 metais. L. 
S. S. l itą kuopa siuntė Pila. 
Komitetui didžiausius pluoštus 
priparodymų dėl minėtojo as
mens nusižengimo. Siuntė per 
sekretoriaus Stilsono rankas. 
Bet šisai stengdavosi nukreipti 
dalykus priešingon pusėn: buk 
matęs, ka'd Geležėlės pusėj esan 
ti teisybe. O tuomet Geležėlė 
buvęs ytin dažnus svetys — ant 
Moyniciming aunūs, Philadel- 
phijoj...

| Grikštas tai kairėj i p. S til
sono ranka. Tas žmogus -ant 
Boebling ir So. 1 gatvių kampo 
(ties Laisvės ofisu) kaip drūtas 
(niekindavo socialistus. Taip 
jisai daro ir dabar — kad pava
davus Stilsoną. Teko skaityti 

Jaikr ^čiuose, kad tas socialistų 
šmeižikas L. S. S. kuopoms pra-

I Bei tai vis menkniekiai, kas
dieniniai nuotikėliai. Žiūrėki
me dėsnių. Ve, “kairiaspar- 
nis” J. Baltrušaitis. Ir jis, kiek 
drūtas, užsipuola ant socialistų. 
Bet mes dar nespėjome užmirš
ti incidento su L. S. S. 13ta kp., 
Frankforde-Ehliladelphijoj! Tai 
irgi buvo (bent šitaip ji pati sa
ke) “tikrų revoliucionierių” — 
maksimalistų kuopa. Jos dva
siškieji vadai buvo A. Bernotas, 
J. Gaigalas, V. Preikštas ir kiti. 
Maksimalistas, bolševikas ar di- 
džiumietis tai yra vienas ir tas 
pats. O kaip prieš juos kovo
jo dabartinis “kairiasparnsis”, 
J. Baltrušaitis? Jis turėjo sau

VOKIETIJA. 
• *

Hamburgas. — Verbuoja ka
reivius kovai su Rusija). Išeina 
aikštėn, jogei talkininkų liepia
mu Vokietija darosi kareivių 
verbavimo vieta prieš Rusijos 
sovietų valdžią. —Jaunas dirb
tuvės priveizdo pagelbininkas, 
Hamburge, savo 'laiške į “Ar- 
beiter Zeitung’ą, nurodo kokiu 
budu tatai yna daroma. Jis sa
ko:

“Praeitą mėnesį aš pasisiū
liau įstoti vielos milicijon, Al- 
tone. Vietoj to tuoj buvau pa
siųstas Berlynan, o iš ten — į gunai, dirbantįs dųlžiulėsc mek- 
Baltjurio provincijas. Ten lerių įstaigose ėmė ir užreiškė, 
mums buvo įteikta prirengti kad atėjo laikas apginti savo, 
dokumentai ir liepta pasirašyti. (kaipo šios šalies piliečių, teises 
Juose buvo užreiškimas verčias 
mus kovoti už Kolčaką.

“Iš 2000 vyrų tečiaus pasi
rašė tik poras šimtų. Likusieji, 
taipgi ir aš pats, buvome palik
ti Mintaujoj be pinigų bei gali
mybės sugrįžti atgal.

> “Iš paskalbėjimų su aficie- 
pri- rąjs mes sužinojome, kad neuž- 
turi Ilgio busianti sudaryta didelė

lę nusikratyti samdytojų uždėtą 
jiems badmiriavimo jungų. Jie 
pareikalavo didesnių algų. Tai 
buvo vienintelis, ko jie reika
lavo. Tuoj p oto 1500 žygūnų 
metė daubų.

SKAITYKIT IR PLTINKIT

Stirbį, kuris, kaipo diktas vy
ras, kartų J. Baltrušaičiui sutei
kęs sekamos “pagelbos*: išvijęs 
iš L. S. S. Imos kuopos susirin
kimo anų dienų bolševikus. Gi 
A. Bernotas buvęs dagi pasiųs
tas laiptais... O šiandie? Kur 
stovi Baltrušaitis šiandie? Reiš
kia, kad J. Baltrušaičiui rūpėjo 
ne bolševizmas, bet laimėti ko
vą prieš J. O. Sirvydą.

Pagalios, ar senai Laisves re
daktorius Paukštys liepė “drau
gui” Jukeliui pasimokinti a. b. 
c., o jau paskui imti rašyti pas
kaitas. Gi dabar “draugas” Ju-

. MarksoPrie progos darau sekamą kelis j.,,,, slovi 
ateidyj nė p. Tu- ir 0Clįso

Musų kairiasparniai leidžia 
tam tikrų lapelių, kuriuos jie 
dievai žino kodėl vadina laik
raščiais. Vienas jų, pavardytas 
“Žarija No. 26” pateko į mano 
rankas. Kol buvau neskaitęs 
jų, manydavau, kad jie aiškina 
savo principus. Nieko pana
šaus! Pirmasai puslapis ir da
lis ainroic užpildyta “straips
niu”, pavardytu: “štai ko nori

užreiškimą: i 
maičiui, nė kitiems jo pagalbi
ninkams aš nėa įsakinėsi u. TdH 
butų bergždžias eikvojimas lai
ko. Tuo tarpu tai padariau tik 
todėl, kad atrėmus nepamatuo
tus mano' oponentų priekcffštus. 
To, manau, užteks.

— Laisvės Varpas.
Pastaba. — Musų bendradar

bių prašytume, kad jie pasi
stengtų rašyti kiek galima trum

■
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Baigiantįs smukti Chicagos 
lietuviai “komunistai“ prade
da skelbti naują “komunistiš
ką“ bluffą. Dviejuose lietuvių 
socialanarchistų lapeliuose jie pa 
skelbė, buk Chicagos lietuvių so 
sialistų skaičius esąs visai ma
žas; taip mažas, kad jie tuos 
pačius narius priskaito kiekvie
nai vietos lietuvių socialistų 
kuopai — kad tik, girdi, išrūdy
tų daugiau.

Tai betgi yra tas pats senasai 
“komunistiškas“ bluffas, kurį 
jie per keliatą mėnesių bubni- 
jo ir viešuose susirinkimuose 
ir savo, atsiprašant, laikraščiuo 
sc. Tas pats bluffas dėl “komu
nistų“ didžiumos. šiandie jie 
patįs mato, kad ta jų “didžiu
ma“ rėmėsi tik upu. Jos nėra. 
Ji dar liko tik “komunistišku“ 
straksėtoji) galvose.

Bet reikia gi kaip nors dumti 
mažiau apsišvietusi us-susipra- 
tusius darbininkus. Reikia 
“kalti“ jiems, kad “komunistiš
ki principai“ yra nesugriauna
mi, kad “komunistai“ daro “di
delį progresą,” ir “išdavikai“ 
— kaip jie dabar kolioja lietu-

smu livius socialistas — visai 
ka ntio koto.”

Tai naujas musų “komunis
tų“ bluffas. Jo musų “komuni
stai” pasigavo tuoj po to, kada 
tapo reorganizuota LSS. 81-nia 
kuopa. Kadangi reorganizuoton 
kuopon iškarto susirašė keturias 
dešimts narių, tai “komunistai,” 
kad nenupuldžius dvasios savo 
sėbrams kitose Amerikos lietu
vių kolonijose, pradėjo šaukti, 
buk kuopon susirašę . visi “so
čia 1-patriotai,” kiek tik jų Chi
cagoje galima rasti. Girdi, jei
gu jiems reikėtų paskelbti na
rius, kurie susirašė į kitas orga
nizuotas Chicagos lietuvių soci
alistų kuopas, tai pasirodytų, 
jogei jose priklauso tie patįs 
northsidiečiai.

Tegul jie nusiramina: Chica
gos lietuviai socialistai neužil
go pasistengs paskelbti viešai vi
sus reorganizuotų kuopų narius. 
Tada jie galės pamatyti vietos 
socialistų spėką. Tada truks 
pastarasai jų išpustas bluff’as.

Prie progos noriu pastebėti, 
kad pačių Chicagos “komunis
tų” eilės negirdėtai retėja. Mat, 
pasak tos patarlės, žmonės gali
ma dumti tik laikinai. Apdum
tieji LSS. nariai-chicagiečiai jau 
pradeda suprasti, kur juos buvo 
nuvedę tie suanarchistėję ele
mentai, ir dabar pereina į socia
listų pusę. Gali būt, kad po 
kiek laiko iš Chicagos lietuvių 
“komunistų” liks tik toks savo 
rųšics — atsiminimas.

Pagyvensime ir — pamatysi
me. — Ex-K6munistaą.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
S t<ėp ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Narnų Ofisas:
3323 S. Halstec' S*.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

* Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chtcago. III
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| Saugokite Savo AkiajLietuviu Rateliuose
BRIDGEI’ORT

Lavinimosi Lekcija

WEST SIDE

Pramogų vakaras

STOKA CUKRAUS

DR. I. E. MAKARAS AUTOMOBILINĖS NELAIMĖS
ŽYDŲ FONDAS

Telephone Yards 5032

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
800 SLAUGYTOJŲ NURSIŲ

NETIKĖTA MIRTIS

BANDITŲ ŽYGIAI

VALDŽIOS KRAUTUVĖ

AKI 
Aki*

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St»

darbais
- Buvęs

no- 
itira

vai- 
vak.

džiojo niežėjimo. Kai 
na 50 centu ir du cen 
tai mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO., 
CEDAR RAPIDS, I0WA

MIRTINGUMAS MAKSVOJE 
DVIGUBAI PADIDĖJO.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet 
dėjimą,

darbininkų mi- 
Socialistų Partijai 
ir išaugt į milži- gcra 

inkstų 
šlapinimo

W. F. SEVERĄ CO., 
CEDAR RAPIDS, I0WA

rtgrnnhs contain 
3 arfiant’s fui!

.... „r-
conditions undcr 

and security

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarųinkais, Ketvertais ir 
Subatomis 9—9.

BRAVARNINKAI NENORI 
MOKĖTI TĄKSŲ.

Publikos buvo vidutiniškai!'
— Tau n of lak ietis.

Dr. M, Stupnlcki
3109 S. Morgan st. Chicago

PONAI PRIEŠAI RADI 
KALIZMO.

D-RO D. BAGOČIAUS 
VIETOJ.

SPECIALISTAS 
zaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
- tuščias, kada pra 
n nyksta regėjimas 
H Mes vartojam 
w pagerintą Oph- 
fij thalmometer. Y- 
F patinga doma at 
I kreipiama 

ku«. Vai.: nuo 9 ryto iki 
Bfdėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4JUH g. Ashland av. kamp.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

rinkimą 
kares žy 

Ta jų rinkliava praside-

STOCKHOLM. rgus. 29.
Čia gautos oficialus skaitlinės iš 
Maskvos parodo, kad palyginus 
su pereitais metais, mirtingu
mas Maskvoje dvigubai padidė
jo. Skaičius gimimų gi trečda
liu sumažėjo.

and addresses of individual 
r, if a Corporation, givc 
and the narnės and add-

Phone Pūliniai! 621
DR. LEW1S II. LJPpMAN 

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

319 Kenaington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet. 
Telephone Yards 687

Ponai darbdaviai šiandien tu
rės savo susirinkimą J. M. Gleli
no ofise. Jis yra sekretorius 
Illinois Mamifacturers Associa- 
cijos. Tame susirinkime keti
na būti visi didesnieji darbda
viai: fabrikantai, bankieriai ir 
farmeriai. Svarbiausias jų tik
slas — kova su radikalizmu.

klube, neuralgija, 
sutinimas, są- 

ų sustiprinimas ir toly- 
jps. Kaina 30 ir 60 cen- 

3"mitais mokesčių, visose

Severos
Odinė Mostis

yra geru tepalu nuo 
niežulio ar šašų, odos 
uždegimo, dedervinės, 
parstupu užsinuodiji- 
m o, padrėkusios de-

Dr. A. R. Karreman, turtingas 
medicinos daktaras, rastas ne
gyvas jo namuose, 6417 Stewart 

Subraižyta jo gerklė ir su- 
kalnie-

Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago
Telephone Hayinarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9603

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

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

Severos Gyduolė 
nuo Reumatizmo 
yra goru maistu nuo 
reumatizmo, podagros 
sustirusių sąnarių, 
dieglio strėnose ir re
umatinės neuralgijos. 
Žiūrėk tikrai gerai iš
mėgink. Kaina $1.25 
ir 5 centai mokesčių.

Įųs kenčiate galvos skau- 
tuomet raštas susibėga į 

krūvą, kuomet siuvate arba .skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias r^sękmes.

Gydymas visų aki 
sle« ir gerkles ligų.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čloa lubos, virš Platt’o aptiekos 
» Tėmykite j mano parašą. • 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 42 valandai dieną.

šį vakarą gaus diplomus 800 
nursių, kurios mokinosi” 8 sa
vaites, prižiūrimos sveikatos 

departamento. Tai bu naujos, 
taip vadinamos, žmonių svei
katos apsaugojimui slaugytojos 
(mirsės). Antrai partijai tokių 
slaugytojų jau esą užsirašę šeši 
šimtai. Aplikacijas galima pa
duoti R. Pritchard, sveik. Dept., 
7 augštas miesto name.

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Bcz. Tel. Seeley 420

Geras
Linimentas

įgykite atsargumo paprotį laikyti po 
ranką kaipo apdrnudą nuo priepuolio, 
gerą, ištirtą, veikmingą ir duodanti 
geras pasekmes linimentą tokį, kokį 
mes siūlome jums, gerai žinomame vai
ste, garsinamame vardu

Metodistų Episkopatų bažny
čios kunigai, dėl augštų gyveni
mo kainų, negali žmoniškai 
pragyventi, todėl išsižada savo 
stono ir eina į paprastą biznį. 
Kun. A. O. Stixrud, rašo distrik- 
to perdėtiniui, kun. A. F. Clar- 
ke, kad jis eina į paprastą biznį, 
nes negali tinkamai išmaitinti 
savo šeimynos. Jis kunigavo 
10 metų, bet dabar išsižada sa
vo stonį. Kun. C..-A. Nyman, 
buvęs Broadway metodistų baž
nyčioj, gavo darbąį prie Guaran- 
tee Trust Ko 
ke. Jo kunigini

14 AREŠTUOTŲ.
Keturiolika vyrų, kurie buvo 

kaipo streiko dabotojai prie 
Ha r t Schaffner and Marx‘s ofi
so namo, W. Monroe ir So. 
Markei gat., areštuota vakar po 
piet. Jie buk nenorėję pasitrau
kti nuo to namo, kuomet jiems 
buvę įsakyta.

Severos
Reguliatorius

yra patarimas kaipo 
apskritas taisytojas 
palengvinimui ir gy
dymui ligų ar nesvei
kumų savotų mote
rims. Kaina $1.25 ir 
5 centai mokesčių.

P-mą E. Gould, 164 N. Taylor 
avė., Oak Park, sužeista. J. II. 
Murphy, 826 Barry avė. užmuš
tas. J. Poreurhonski, 9 m. 
atfižiaus, užmuštas. J. Zoller, 
45 iri. amžiaus, 1425 Fletsher 
gat., skaudžiai sužeistas į gal
vą, gal būt mirs.

Severos Gyduolė 
nuo Inkstų ir 
Kepenų 
yra paprastai 
nuo uždegimo 
ar pūsles 
kliūčių, geltligės, skil
vio su rūgimo ir pečių 
skaudėjimo. Kainos: 
75c ir $1.25 su 3 ir 5 
centais mokesčių.

Rosclando ir Kensingtono lie
tuviai, mirus d-rui D. Bagočiui, 
buvo palikę be savo daktaro. 
Tcčiaus neilgam. J nabašnin- 
ko daktaro D. Bagočiaus vietą 
RoselandieČiai ir Kensingtonie- 
eiai gavo naują daktarą, būtent 
daktarą I. E. Makarą, kuris iki 
šiol turėjo savo ofisą ant Town 
of Lake, 1741 47th st. Dakta
ras L E. Makaras jau vakar per 
sikraustė į tą patį ofisą, kurį tu
rėjo daktaras D. Bagočius — 
HMMJO So. Michign avė. Dr. Ma
karas yra jaunas lietuvių gydy
tojas ir ketina darbuotiem žmo
nių sveikatos taisymu su atsi
dėjimu.

Severos Gydantis 
Odinis Muilas.
yrn puikus ir antisep- 
tiškas muilas praus
tis, šveistis, trintis ir 
skustis. Puiku-, vai
kams prausti. Kainu 
25 centai, be mokės

imo armijos likusių dalykų. Pe- HOFFMANO PRIRENGIAMOJI 
rcitą petnyčią ir subatą ta kruti-' MOKYKLA,
tuve pardavusi visokių daiktų 
už $75,000.

Vakar 50 bravarniukų atėjo į 
peržiūrėjimo kortą ir ųžreiške, 
kad jie negalį mokėti taksų. 
Darymas “near beer” neneša 
jiems jokios naudos. Jie dabar 
tik padarą dešimtą dalį to, ką 
pirma padarydavę. Vienas už- 
reiškė, kad jis pardavęs vežimą 
“near beero” už $20, o “gerai
siais laikais“ jis butų gavęs 
$200.

KUNIGAI IASI2ADA SAVO 
STONO.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
matodas X-Kay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.’ 18th 
Bt. netoli Fick Bt. k

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Jr 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Lalstetl Street
VALANDOS: 8—tf ritO.-tlkUL

tme, nes

jaiųjos New Yor 
alga buvo 

$2,000 metams, (labai* jis gau
siąs $4,000. Taigi pameta ku
nigystę dar šie kunigai: A. 
D. Thibodea‘u S. B. Edmond- 
son, C. A. Kelley ir P. A. Rice.

Telephone Yards 5834

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

Virškinimo 
Taisytojas

Jusų virškinimo sistema dažnai reika
lauja taisytojo, kuris pakankamai pa- 
Icngvintų Jai sveiką virškinimo darbą 
ir tokiu bildu suteiktų užganėdlniini) 
abelna sveikata, sugrąžinant norų vul- 
flyti. sutaisant užkietėjusius vidurius 
Yr prašalinant visokias kitas kliūtis.

Banditai įsilaužė j Foley na 
mins, po nr. 1057 W. 47 gat 
Rado ten 14 metų Foley duktė 
rį, prismaugė ir sumušė ją. Pas 
kui išplėšė skrynią, rado tei 
$500, pasiėmė juos ir išėjo sa
vais

Nuo 2 d. sausio, 1920 m. pra
sidės gyventojų surašymas: Da
bar jau Cbicaga, Cook County 
ir Lake County reikalauja tam 
surašinėjimui tinkamų vyrų ir 
moterų, net 285. Aplikacijas 
galima paduoti P-n.ui Steffel, Ci 
cerojc. laikės atlikti tam tik
rus kvotimus. Darbas tęsis 4 
savaites; mokestis — nuo $4 iki 
$6 dienai’.

Valdžios krautuvėj, Siegel 
Cooper name State ir Van- 
Buren gat., parduoda įvairių

INFLUENZA
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

W APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.

? ^c* *l,r9e slopas Nosies, Gerklės, nr bronchinių
takų tai jus lengvuigalip!.užsikrėsti Influenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
riu gatfie visai nepasveikti.

Mano gydymas neleidžia plč-toties ir gydo Infltienzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš ai įtaisau
Aš prirenki!

STATEMENT OF THE 0WNER-Į 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE.

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

Of the “Naujienos” published daily 
exept SuncĮay, at Chicago, Illinois 
for Octoper 1, 1919.

State of Illinois, į
Copnty of Cook j
Before ine, a Notary Public in 

and for the State and County afore- 
suid, persopally appcared Klcofas 
Jurgelionis who, having been daly, 
svvorn aecording to Jaw, deposes and 
says that he is the Business Mana- i 
aer of the “Naujienos” and that the 
follosving is, to the best of his 
knowledge and bclief, a true state- 
ment of the ownershii), manage- 
ment and circulation of the afore- 
sala publicaflon for the date showa 
in the above caption, reųuired by 
the Act of Augusi 24, 1912, embodicd 
in scction 443, Postai Laws and Re- 
gulation, printed on the reverse of . 
this form, to wit:

1. That the narnės and addresses 
of the publisber, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher, Lithuanian News Pub- 
lishing Co., inc., 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Editor P. Grigaitis,
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Managing Editor none.
Business Manager, 

Kleofas Jurgelionis,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
2. That the owners are: (Give 

narnės 
owncrs1 
its name 
resses of stockholdcrs owning or 
holding 1 per cent or more of the 
totai amount of stock).

Lithuanian News Publishing Co., 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.: 
K. (ingis, 127 N. Dearborn St.,

Chicago, III.
K. Jamonfas, 1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
A. I.alis, 1739 So. Halsted St., 

Chicago, 141.
.1. Šmotelis, 1739 So. Halsted St., 
M. Jokubaiticnė, 2444 W.Potomac st. 
J. Markus, 1739 So. Halsted St., 
J. J. Bagdonas, 1739 So. Halstd St., 
all of Chicago, III.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, 
niortgages, or other securities are: 
Vincent Giluitis, J. Sopis, J. Mar
kus, J. Tautvaišas, A. Liutkus, A. 
Rinkevičius, M. Jcnčius, A. Vylis, K. 
Sešelgis, K. Jąmontas, all of Chi
cago, in.

4. That the l\vo paragraphs next
above, giving the narnės of the own- 
ers, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security hold- 
ers as they appcar upon the books 
of the coinpany būt also, in cases 
where the stockholdcr or security 
holder appears upon the books of 
the company as trustec or in any 
olher fiduciary relation, the name of 
the person or Corporation for whom 
stlch trustec is acting, is ffiven; also 
that the sald fwo pa 
statements embraci ....
kno\vledgc and Bclief as to the čir 
eums t a n ccs and 
which stockholders ..... . ......... .
holders \vlio do not nppcar upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a cn- 
pneity other th.-m that of a bona fide 
owner; and this affiant has no rca- 
son to believe that any other porson, 
association, or Corporation has anv 
interest direet or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities 
than as so stated by him.

5. That the average nunibop of 
eopies of each i.ssue of this publica- 
tion šoki or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscrih- 
ers during the six moriths preced- 
ing the da'o shown above is 16,700.

K’i. ias Jurgelionis.
Business Manager.

Svvorn to and sųbscribed before 
me this 29 day of September, 1919

(Seal) Anthony Lalis
(My commis.sion e.xpires Mareli 4. 

1020).

Vyrišky Drapaną Bargioii
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. / Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutąi ir ©verkautai, valiu
sios staibis ii* konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
H nežymiai vartotą siutą ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakarus iki 9 vai. vi»k 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato* 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

8. GORDO17,
1415 So. Halsted 8U Chicago, III 

/ įsteigto

Emil Neibrockc, 41 m. am 
žiaus, nusipirko iš Forest Par 
ko aptiekos skys tymo (wood ai 
cohol) ir išgėrė. Atvežtas į pa 
vieto ligonbutį mirė.

ir proletariato judėjimui.
Kitas klausimas: ar Socialis

tų Partijos vadovai dėl savo am 
bicijų skaldo partiją? Kalbėto
jas atsakė, kad ne. Kalbėtojas 
nurodė, kad lietuviškų komuni
stų ambicijos, tai ištiesų suskal
dė LSS. Jie demoralizavo darbi
ninkus ii* dar tebedemoralizuo- 
ja savo negudriais 
Žmonių buvo nedaug.

Severos 
Gotardiškas 
Aliejus

Jis yra labai tvirtas laukutinis vaistas 
nuo visokių skausmų ir gėlimų, kur 
tik tepalas duoda geras pasekmes. 
Pamėgink gydinti juo reumatines ligas, 
tokias kaip skaudėjimas strėnose, po
dagra 
skaudėjimas pačiuose 
narių ar rami 
gins kitos nc£ 
tų su 2 f 
aptiekose

Chicagoje vėl mažai cukraus; 
sako, kad cukrus bus pardavinė
jamas po 20c. svaras, jei 
negalės jo daugiau gauti. Resto
ranuose pradės vartoti cukrų 
taip, kaip buvo karės laike var 
tojamas — kiek nori, negalima 
bus gauti. Prašo, kad žmonės 
butų patriotiški ir kuomažiau- 
siai valgytų cukraus.

Chicagos žydai planuoja 
daryti didelį pinigų 
nukentėjusiems nuo 
dams
sianti nuo 26 d. spalio ir tęsis iki 
2 dienai lapkričio. Esąs jau iš
rinktas tam tikras komitetas, 
susidedantis iš 100 žmonių. Pir
mininkas to komiteto esąs, bu
vęs armijos oficieras Abel Da- 
vis. Tikisi, kad tas komitetas 
Chicągoje surinks $35,000,000.

F*luolcsnoS
.Jaunų žąsų 79č. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEp. STORE. 

3323—25 So. Halsted st.,

Rugsėjo 28 dieną Chicagos 
Choras suren

gė pramogų vakarą p. Meldažio 
Manė, kad bus galima : svetainėje. Vaidinta dvi kome- 

diji: “Mamos nedasupta” ir 
“Pašėlę dantįs.” Buvo ir dau
giau pamarginimų. Lošimas, 
reikia pasakyti, buvo truputėlį 
silpnokas. Gaila, kad musų, lo
šėjai nepasistengia tinkamai iš
simokinti rolių. Kada lošėjui 
prisieina klusyties sufloriaus, 
tai ypač reikia pastebėti apie 
monologistą, A. Jančių.

Bet užtai labai šauniai pasi
rodė pats choras, d. Diliaus va
dovaujamas. Puikiai padaina
vo kelia tą dainelių. Tai pagir
tina.

Kai kurie šios šalies mokyk
lų patvarkymai nedaelidžia kiek 
vienam suaugusiam žmogui pa
siekti mokslą, todėl, kad suau
gęs netinka prie jaunesnes kar
tos. Kita priežastis. Daug 
suaugusių vyrų ir moterų netu
ri progos lankyti dienines' mo
kyklas, o vakarais, retai lanky
dami, negali pasiekti daugiau 
mlokslo. Negali progresuoti 
taip, kaip jie gali ir nori. Kiti, 
kurie dėl šiokių ar tokių prie
žasčių buvo apleidę savo mok
slą ir norėtų vėl jį antnaujinti, 
Iloffmano mokykloje jiems yra 
parankiausia proga.

Kad užpildžius tas mokyklų 
systemos spragas ir suteikus ap
švietimo tiems, kurie geidžia 
jo, tai 19 d. rugp., 1910 tapo į- 
steigta Hjoffmano Prirengiamo
ji Mokykla. Ją dabar lanko šim 
tai vyrų ir moterų, netik iš Chi
cagos, bet ir iš visos Amerikos 
Ir Šimtai jų persitikrino, 
I{offmano Prirengiamoji 
kykla ne tik ateičiai yra 
bet ji naudinga visam jų gyvo 
nimui.

žvairas akis vienu atsilunkynm.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rami 2066 ?
W. M. LAWH0N, M. D.

3Ū So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto

Nedėlioj, 28 d. rugsėjo, Auš
ros svet., Jaunų Liet. Soc. Ly
gos 1 kp. parengė lekciją. Ją 
skaitė d. J. Buragas. Lekcijos te 
ma: “Socializmo Istorija Suvie
nytose Valstijose.“ Jis savo už
duotį atliko gerai. Nurodė kaip 
šioj šalyj prasidėjo socialistinis 
judėjimas. Pirmutiniais piešė
jais socialistinio judėjimo buvo 
Vokietijos ir Francijos ateiviai., 
Jie pradėjo tverti socialistiškas .Lietinių Vyrų 
ži i n d i rhy s t ės beįul ri j a s 
musas 
tas idėjas išplatinti tarpe šios 
šalies gyventojų — įkūnys soci
alizmo tvarką. Bet jie apsiriko. 
Kapitalistai darė visokias klin
tis ir tos bendrijos turėjo griū
ti. Tcčiaus tos socialistinės idė
jos neišnyko. Atsirado Socia
listų Darbininkų Partija (soc. 
Labor Party). Ji savo konstitu 
cija apsirubežiavo, kad toj par
tijoj nebūtų nei vieno inteligen 
to — profesionalo. Partijos 
žvilgsniu, jie nesiskaitė darbi
ninkais. Tuo bodu Soc. Darbin. 
Partija negalėjo plačiai bojoti, 
nes truko inteligentiškų spėkų, 
be korių pagelbos Partija nega
lėjo išsidirbti sau kelio ėjimui į 
platesnes darbininkų minias. O 
kuomet vėliau nuo Soc. Darbi
ninkų Partijos atsimetė dabar 
tinė Socialist Party, tai S. D. P. 
dar labiau sumažėjo ir jos vei
kimas pasidarė visai nežymus.

Socialistų Partija paskiau u- 
žėme pirmą vietą socialistinia
me darbininkų judėj 
ji mokėjo geresniais budais pa 
siekti platesne 
nias. Taigi 
lemta gyvuot 
nišką organizaiiją, nežiūrint da
bartinės situacijos. |

Buvo paklausta, kuriai komu
nistų partijai bus lemta gyvuot? 
Kalbėtojas atsake, kad abiem 
komunistų partijom nėra pa-' 
mato gyvuoti, todėl, kad komu- • 
nistai atmeta visokį darbinin
kų būvio pagerinimą dabarti
niu laiku. O Socialistų Partija, 
ypatingai po suvažiavimui, ku
ris buvo Chicagoje, padarė di
delį progresą. Paplatino ir pa
darė griežtesnį programą. Su
tvarkė ir pagerino Socialistų vei 
kimo taktiką; kuri labiau atsa
ko šių dienų socialistų veikimui

Severos Plotkelės 
nuo Galvos 
Skaudėjimo
yra patariamos nuo 
galvos skaudėjimo. Jos 
veikia greitai ir pa
tenkinamai. Kainu 25 
centai ir 1 centas mo

kesčių.

Vynuoges, VynuogesT
VynuogčS valgymui, vaisių košę 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apšlimis nori gur- 
bcliais, krabclčruis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dnn Ceyie'o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vaier SI. Chicngo, III.

avė
draskytas ir kruvinas 
rius, nurodo, kad jis buvo pa
smaugtus. Lova, kurioj rado 
negyvėlį, buvo apdegusi. Mano
ma, kad norėta sudeginti visą 
namą, kad nei ženklo neliktų jo 
mirties. Tame sąrišyje, jau dvi 
moterįs yra suimtos. Kaimynai 
pasakojo, kad daktaras gyvenęs 
vienas ir jie matę tankiai lan
kant jį vieną moterį. Vienos 
moteries rastas paveikslas apsi
rengusios daktaro rūbais. O J. 
Cain liudija, kad jis vakar ma
tęs kitą moterį išeinant per dak
taro namų jardą. Galų-gale 
namas užsidegė ir atvažiavę ug- 
nagesiai rado negyvą dr. Kerre- 
m h. Sąryšyje su jo mirčia 
dar areštuoti 3 vyrai.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglą kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klcsą.
ATEIKITE ŠĮ VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1587-39-41 jS’orth Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

Severos 
Gyvasties 
Balsamas 

yra jums tokiu taisytoju, nes mes ži- 
iiome iš tikro prityrimo, kad jis buvo 
atsukančiu vaistu gydanties nuo užsi- 
senėjusio vidurių užkietėjimo, nevirš
kinimo, dispepsijos* kepenų kliūčių ir 
apskritos negalės. Jis reikia imti po 
kiekvienam valgiui. Kaina 85 centai ir 
4 centai mokesčių visose aptiekose.

DR. A. R. KARREMAN 
NUŽUDYTAS.



C h i c.a g o Sereda, Spalių^Oct. 1, 1919

Mokslo Žinios Kad triobų negalėjau įsitaisyt, 
i apsigyvenau |>as vienų lietuvį

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI < REIKIA DARBININKŲ Į REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ Į 
vVrų “i

RaSo šernas.

KARĖ IR ŽMONIŲ'MIRTIN
GUMAS. •

tarimų”; ginto gynė neprikhut- 
syt draugijoms; bijojo išleist 
mane pas kaimyną kone prie
varta vertė mane daryti taip, 
kaip jis l-Įnd patariąs, 
kas buvo veltui. Jauste nujau-

Ir pagalinus, ka- 
patųrėjas*’ pašte- -

Išgirsk, atsiliepk Ignus Mačiulis.1 
gyvenęs Detroite, Bucine, \Vis., o 
dabar nežinau kur. 'I'avo tėvas ant 
miltino patalo. Pasiimk laišką iš 
Naujienų, kame yra smulkmenos. i

-rr-
MOTERŲ VYRŲ

PRITYRUSIŲ GELUMBIŲ 
AUDĖJŲ.

NAMAI-ŽEME

Laike kariu nepaprastai dau 
giau žinomų miršta negu tai- ė.iau spąstus, 
kos laike. Priežasčių to yra vi- dn ta8 mano 
šokių, bet svarbiausioji tai žino- bėjo, kad aš savaip jau vedu sa 
nių vargai ir stoka teikalingiau-1 
siųjį’i jiems daiktų. Labiausiai 
gi karės laike žmonėms trūksta 
maisto, vaistų ir daktarų ptigel-

Papieškau savo pusbrolio Petro ; 
. Pronckaus, ansai išvažiavo iš Chi- i 

Bet vis- engus 27 d. 1919 Sebtember nežinia • 
kur. Meldžiu pranešti man adresu:

K. Pranekus,
176 Center SI., Naperville, III.

NUOLATINIS DARBAS.
GALI UŽDIRBTI

DIDŽIAUSIAS bargenai, Ch:cag>- 
je , parše.oda 2 lota, krūvoj Oi'i 

i 130 pėdų pu».al pat 72 ir Archer Av 
i ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

rėš laike žmonės negali savo 
laukų apdirbti, vaistų negali pri 
sigabenti. o daktarus šaukia ka- 
riumenėn kareivių gelbėti. Tat 
paprastiems žmonelėms gelbė
ti jų pasidaro stoka. Daug 
žmonių miršta ir nuo stokos pa
stoges. Mat, kare naikina cie- 
lus miestus, ir juose gyvenu
siems žmonėms pastogę atima. 
ŽmonėiiKs tenka kęsti visokius 
gamtos negerumus ir tas, žino
ma. jų sveikatos nesudrutina. j

Anglijoj paskuhnumsc metuo 
se prieš karę mirdavo tarp 18 
metų vyrų ’ll:k 3%; laikė ka
rės tarp vyrų iki II metų tas 
nuošimtis pakilo iki 8^. ’larp 
20 metu vyru mirčių skaitlius 
1915 mi tais, baigi jau kares pra
džioj, pakilo iki 20%; 1916 me
tais iki 38%; 1917 m. iki 17% 
ir 191K m. 51%. Paskutiniuose 
meluose daug aukų j geresnį 
pasaulį nuvarė influenza. Ka
rės laike atsiranda kartais eptde 
mijos; tąsyk jos ir siučia smar
kiau* negu paprastai, daugiau 
aukt.i į kitą svietą nuvaro. Ka
rės laike ir tarp moterų daugiau 
negu paprastai esti aukų. Pa
prastai moterų nuo 27 iki 31 
metų amžiaus mirdavo, papras
tame Vilke, tik 4%, pernai gi 
jų mirė 1(K, taigi daugiau ne
gu dvigubai. Kare vienok An
glijos nė nepasiekė, ji vien joje 
dalyvavo. Kraštuose, kuriuos 
karė pasiekė, kaip ant Francijos 
ir aukų turėjo bent daug dides
nis nuošimtis; daug didesnis jų 
nuošimtis buvo Rusijoj, taipjau 
Vokietijoj. Karių laikais žūva 
daugiui žmonių ne vien mušiu 
laukuose, bet ir kraštuose 
toli nuo jų esančiuose.

vo ūkį ir jau pradėsiu žmoniš
kai įsigyventi, yjaikščioju į drau 
gijos susirinkimus, tada jis man 
ir pasisakė, kad mėnuo atgal jis 
kotik manęs neišvijęs ir mano 
daiktų neišmėtęs. 'Tokia mat 
butą to mano geradėjo. Del to 
aš ir sakau, kadnaujokai ypa
tingai turi bu t atsargus, jie turi 
gerai susipažint su aplinkybė
mis, su kaimynais, o svarbiau
sia priklausyt ukinikų drau
gijoms. — J. MiseviČia. ■■

R. L Box 102, Throp, Wis.

Pranešimai
LIAUDIES KURSAI prasidės pėt- 

nyčtoj, spalio 10. šiuo mokslo se
zonu, kurs tęsis per šešis mėnesius, 
išguldomieji dalykai bus: 1 —- Vi

suotinoji istorija, nuo Didžiosios 
Fraucuzų Revoliucijos iki šių dienų. 
2 Kultūros istorija. 3 — Valsty
bės ir valdžios formos. I — Poli li
ne ekonomija. Lekcijos tins du kar
iu savaitėje: pėlnyčiomis, vakarais, 
ir nt'dėlilieniais iš ryto, Aušros Mo- 
kvklij. f.ekeijv klausyti bus įleid- 
zinr i lik tie, kurie bus užsirašę iš- 
lisi’in sezonui, o todėl norintieji 
lankyti Liaudies Kursus prašomi 
jau išanksto užsirašyti, iki lekcijoms 
prasėdėsiant. Del užsirašymo ir dėl 
platesnių informacijų Liaudies Kur
sų dalykais prašome kreipties į di
rektorių V. Mišciką, “Aušroj”, 3001

Cicero, — Cicero I ieluvių Raudo
nos Rožės Paš. Kliubo mėnesinis su- 
sii inkimas įvyks prtnyČioj, spalių 
3, J. Neffo svetainėj 1500 So. 49th 
Av®. Pradžia 8 vai. 
nariai prašomi susirinkti, 
priėmimas 
t i tu c i jos ir 
bo reikalų

vakare. Visi 1 
nes bus 

Kliubo Federacijos kons- 
šiaip daug svarinu kliu- 

lurimc. — Valdyba.

Purk. — LSS. 174 kuo- 
snsiriakimas bus

net

Ūkininkų Balsas
ŪKININKAI IR DRAUGIJOS.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Reikia Moterų ir Merginų, $25 IKI $30
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros KREipTjS į

Į SAVAITE.

Rrighton 
pos mėnesinis
Šiandie, spalių 1, kaip 7:30 vai. va
kare. T. Maženio svetainėj, 4834 So. 
Kedzie Avė. Yra daug svarbių reika
lų, lodei malonėkite būti visi.

— J. Baltupis.

kambarys mokesties musų kepamųjų I 
pn. 1721 miltelių klijavimo skyriuj.

. .. Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite.

BHdg7- Galima sėdėti prie darbo 
r kad šdnuninke pagan.i.>•. vėsiuose, švariuose švie- 
ienę. Rašykite šiuo adre- sjuose> OringUOSe kamba-

— riuose.i ' Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui

ATIDUODAMA rendon 1 
vaikinui 18-tos gatvės apielinkčjc 
matyti galima vakarais ] 
Ruble st. Į> !■ ---- -- 1 1

SOUTH BENO VVOOLEN CO., 
SOUTH BENĮ), INI),

J IEŠKO KAMBARIU
Pajieškau kambario apie 

portą, turi būti geras kambarys su 
šiluma ir 
tų vakarienę.
siu Aiex J., 1739 S. Halsted St.

ARBA 208 S. EA SALI.E ST.
ROOM 1854 CHICAGO. 

TEL. WABASH 0510.

PAJII ŠKAU kambario Brighton 
Parke. Town of Lake ar Bridgepor-

ilo paielinkcse. Turi būt apšildomas i , ,, . . , ...
ir elektros šviesa. Kas turite, mel-. skalbiame JUS KUS SRV«litc 
dzin pranešti adresu.
J. C. K. 28AP W. 40th St., Chicago UyKdL

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojamų arklių; mokestis $90.00

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

TRIMER1Ų

ESAFE PRITYRĘJEI
TRIMUOTl GEROSIOS
RŲŠIES ŠVARKUS

ATSIŠAUKITE

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

2153 So. Kedz’e Avė

REIKIA —t moterų indams plauti. 
Dienomis. Ateikite

W()()DI AWN RESTAURANT, 
6319 So. Halsted St., Chicago.

ISS. 4 kp. veikalo Nepalaidoti----------------
Kanai paskutinė repeticija įvyks 
seredoj, spalio 1, d.. 7 vai. vakare, 
( • PS. svetainėj, 1126-28 \V. 18 St. 1 REIKIA merginu sviestui vynioti. 
Draugai ir draugės būtinai susirin- Gr.-n mokestis. Atsišaukite pas su
kite paskirtu laiku. — Komitetas, perintendenta

BLUF VALLEY 
CREAMFRY CO.

So. Clinton St., Chicago.TUinų Vyrų I. i.etuvių Drnuy. !r P.
Kliubo mėnesinis susirinkimts į- 

v\ks ketverge, spalio 2 d, kaip 7:30 
vai. vakare, Malinausko svet., 1843 
So. Halsted st. Visi nariai bukit paž 
vinčtu laiku ir naujų narių atsives
kite. — K. Chas. Navickis.

700

dykai.

CALUMET BAKINC 
POWDER CO.,

4100 I'illmore St.

MERGINŲ

ar

MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus, 
įdomaus darbo musų 
popierinių krabių 
dirbtuvėje.
JOKIO PRITYRIMO

NEREIKIA

PASTOVIOS7 VIETOS

PRADINE ALGA GERA

Valandos ritio 8 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK &

■omui lt ArthinfUn

co.
Sti.

4129 Emerald Avė. Chicago, III. 
Phone Yards 1076.

REIKALINGAS šiaučius, kad ir 
nemokantis, jei tik nori mokyties, 
gali atsišaukti; aš išmokysiu. Kas 
norėtų pirkti parduosiu visą biznį. 
Elektrinės mašinos ir visi kiti daik
tai. Remia pigi; daug apsigyvenusių 
lietuvių; kito lietuvio Šiauįiaus nėra 
toj apielinkėj..
10835 Michigan Avė. Roseland, III.

PAJIEŠKAU patyrusio bučerio; 
gera užmokestis; darbas ant visa
dos. Atsišaukite tuojaus:2454 So. Oakk’.v Avė., Chicago.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

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

5TRUPAS and Co
92 \Varwick St., Newark, N. J.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 \Vest 18-th Street,

REIKALAUJA — kirpėjų, stiČiuo- 
tojų, kurpalininkų, apibaigėjų Če- 
verykų dirbtuvėje ir merginų prie 
darbov pakavimo kambaryj.

Kutie — Kiddy Shoe Co.
904 W. Lake St., 3 augštas,

REIKAIAUJA vaikinų 16 ir 17 
metų, nuolatiniam darbui su proga 
pakėlimui. Geros valandos ir dar
bo sąlygos.

Anksti uždaroma subatomis.

Price Baking Powder Factory
1001 Independence Blvd.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Dirbėjai Geresnių j ų 
Patiektųjų DRABUŽIŲ 
Vyrams ir Jaunuoliams.

PASKELBIA ATIDARYMĄ 
SAVO

NAUJOVINĖS KELINIŲ 
DIRBTUVES

prie '
POLK ir KARLOV AVENUE

JEI ESI PRITYRĘS 
STATYTOJAS 
DŽOINERIS 
KIŠENIŲ DIRBĖJAS 
STICERIS 
PROSYTOJAS

ATSIŠAUKITE tarp 9:00 
11:0- vai ryto.
SAMDYMO SKYRIUN

733 Karlov Avė.

ir

REIKALINGAS kukorius (virė
jas) turi būt patyręs savo darbą, 
gera mokestis, Ū...1— ’
Atsišaukite greitai, B. W. Jucius, 
3305 So. Halsted SI., Chicago, III.

Parduodama namas dviem pagy
venimais pn. 3814 Lowe Avė., pry- 
šakyjė 4 kambariai užpakalyje 4 
kambariai su maudyne gazu ir lt.— 
$1650.00.

T. McDonelI System, 
3517 Archer avė.

Parduodama pn. 3805 Emerald 
avė. 4 pagyvenimai —4-3 ir 5-3 kam 
bariai. Guzas, augštas panamis, dar
žinė, $2,00$, įmpkėti reikia $365.00 

T. McDonnell System, 
3617 Archer avė.

Parsiduoda 3 pagyvenimais mūri
nis namas po 6 ruimus. Parduosiu 
už $3400 randos neša $40.00 mėne
siui. Atsišaukit pas savininką Koch 
2851 Emerald avė. arti 29 gatvės 
Tel. Yards 5720.

PARSIDUODA — labai pigiai — 2 
pagyvenimais namas — 6 kamba
riais — apačidj ir 5 ant viršaus. Du 
lotai, manas randasi lietuvių kolo
nijoj prie Edbrooke Avė., tarp 1(17 
ir 108 gatvių. Priežastis nardavi- ' 
nio, — savininkas jau išvažiavo ant 
fyrmą. Atsišaukite greitai.

M. G. Valaskas, 
373 Kensington Avė., Pulbnan 3417

PARSIDUODA — labai pigiai 10 
lotų (1 akefis) išdirbtos žemės, 1 
karvė. 2 kiaules, 50 vištų, antįs ir 
tl. Naujas namas, 5 kambariais, 
lengvas išmokėjimas. Randasi Chi
cagos priemiestyje. Kaina $2400. 
Atsišaukite greitai.

M. G. Valaskas, 
373 Kensington Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA farma labai dide
lis bargenas Wisconsino valstijoj, 6 
karvės, 3 veršiukai, 3 meitėliai, ge
ras tymas arklių, su javais, mašino
mis, trobomis; pusantros mylios 
nuo miesto. Rašykite Šituo adresu: 
G. D.; P. O.Box 156, Wausaukee, 
\Vis.

PARDUODAMA namas penkiais
darbas ant visados, pagyvenimais pn. 3628 Parncll Av., 

I)o 7, 3 ir 3 kambarius, mūriniu pa
matu, tikrai pigiai. Randos atne
ša $52 menesiui. Parduoda savi
ninkas.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 2 uragvvenimais 

kampinis namas, garu šildomas su 
į yroserne ir bnČerne. Apielinkė ap- 
Įščiai apgyventa lietuviu, namas ir 

. Bandos 
namas neša 8105 j mėnesį, tai bar- 

... pirkėjas 
lik turi turėti nuo $2000 iki $3000 pi

Klauskit Mr. Davis. 4965 Archer 
re., Tel. McKinley 4339. Chicago.

PARSIDUODA barzdaskutykla su 
3 krėslais su visomis elektros maši
nomis, parduosiu labai pigiai. 
1932 Mogoun Ave.^E. Chicago, Ind.' 

________ ' , _____________ _ j bargenas greitai perkant.

PARSIDUODA kriaučių šapa; kas nięais. 
nori, gali pirkt visus daiktus atski- • 
tai. Priežastis pardavimo — savi-( 
ninkas apleidžia Chicagą. 
3202 So. Morgan St., Chicago ' LIETUVIAI ŪKININKAI

Meldžiu justi atsišaukite į mane, ku- 
PARSIDUODA barbeno biznis; Jie turite daug bulvių. Rašykite 

renda nebrangi ir yra išduotas lys- man šiuo adresu.
tas. Randasi lietuviu bendrovės na-' J. K. JUTELIS,
me, Akrone, Ohio. Pirkėjas gaus vi- ( Bos 315, Diverrton, III.
sai pigiai, bilei tik bus lietums.

Priežastis pardavimo gaus žinoti 
per laišką,

J. A. DAMBRAUSKAS,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

MOKYKLOS

Vieni sako , kad tiki nikams 
draugijų nereikia, kiti tvirtina, 
kad būtinai reikia. Patįs fak
tai rodo, ktad ūkininkams būti
nai reikia turėti savo draugijų, 
ypatingai tiems, kurie naujai 
p iuieda ūkininkauti. Privestu 
vieną pavyzdį iš spvo patyrimų.

Pereitą melą rugsėjo mėne
syj pirkau ūkį Thorp, Wis„ apie 
linkėj. Lietuvių nedaug, bet 
vieta smagi. Patekau pas vie
ną lietuvį kurs mane norėjo 
taip valdyt, kpip rusų caras. 
Bet, žinoma, pažinodamas daly
kus plačiau, jam valdyti nesida- 
viau. Vėliau sužinojau, kad čia 
yra Lietuvių Fannerių Draugi
ja. Nuvykau į draugijos susi
rinkimą ir patapau jos nariu. 
Ūkininku susirinkimai jiems 
taip sųiFbus reikalas, kaip ir 
pats ūkininkavimas. Jie čia pa
sikalba apie pačius opiausius ir 
svarbiausius ūkio dalykus, bet 
kartu ir apie paprasčiausius, ku
rie ypatingai naujokui svarbu 
žinoti. Kartais mes pavieni su
sitinkame ir su labai gerais pa
tyrusiais ūkininkais, pasiteirau
jant su jais, kartais vėl skaity
dami ūkio žurnalus randame 
daug naudinių pamokinimų, o 
įgyję tokių žinių skubiai eina-, - 
ifte susirinkiman ir mielai pra
nešame kitiems, kurie to dar 
nežinojo, nematė ir negirdėjo. 
Naujokui ukninkui gi tai ypač 
labai svarbu.

Kaip aš pradėjau ūkį.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 3 sky
riaus susiryikimas Įvyks seredoje, 
spalių 1 d.> kaip 7:30 vai. vakare. 
Domininko šemaičio svet., kertė So. 
I’iuoii Avė. ir 18tos gatvės. Visi 
kviečiami atsilankyt. — Valdyba

REIKALAUJA prityrusių ištisinių 
prosytoju; Mera 'mokestis.

STFRLING LAUNDRY
5247 N. Clark St. Chicago.

Tel, Edgevvater 744.

Dirbęs ilgą laiką miestų dirb- 
nusitariau eiti ukiniiv 
Pinimi turėjau mažai.

Poieland. — Visi tie, kur norite 
im ki lies lietuvių ar anglų kalbos, j 
atl ikite j Aušros Mokyklą, 10900 S. į 
Michigan Avė. vakarais nuo 7:30 v. 
v. Jek’u susiras ganėtinai moki
nių bus Įkurta mokylkla.

— Komitetas.

REIKIA kelių gerų moterų sku 
diirams rinkti. Gera mokestis, 
Ginsberg A Alter, 2707 W. 12th St., 
Chicago, III.

REIKIA duonkepio, pirmos Mė
sos prie duonos ir biskuitų, Karol 
Metas, 542 E. 43rd St., Chicago, III.

Merginų ir moterų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. Neprityrusioms 
25c. valandai pradžiai; prityrusioms 

130c, ir 35c valandai.
1 Stout Mfg. Co., 145 W. Austin Avė.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Suv. 25 
Paš. bertaininis susirinkimas įvyks 
scredoie, 1 d. spalių, 7:30 v. vak. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia Avė. 
Draugės ir draugai, malonėsite su
sirinkite laiku, nes bus svarbiu rel-. 
kalų. — Ra5t. J, Kalpokas

Pajieškojimai 
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI | 
Pajieškau savo brolių: Bronisla- 

vo ir Boleslavo Butkų. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių apskr. Kalti
nėnų par., Ėobšų sod. šeši metai 
atgal gyveno (Jdcngoje. Jie patįs ar 
t:>s kitas malonėkite pranešti mirė-; 
>u 
nė

—Juozcf.i Butkaitė-Grakauskie
3117 T. S r., So. Omaha, Nebr.

Alsifauk Petrai Bronske, bereika- 
Jo išvaŽiav i i< Chicagos, riekus ant 
tavęs nepyksta ir tavo sesuo K. P. 
nori, kad tu sugrįžtum atgid. arba 
duotum jai žiotų tuojaus, kur tu esi.

Pajieškau šeimininkės prie ma-' 
žos šeimynos gali atsišaukti našlė 
ar mergina, arba vedusi k r i, gali 
tureli savo mažą šeimyna, Imi atei 
Ii pas mane, gvventi. Atsišaukit 
šiuo adresu: 2290 Mihvaukee avei

Pajieškau Antano Liekio. kuris 
užsiimti inšiurinimu. Tamistos ge
rai pažįstamas P. G. turi svarbu rei
kalą prie tamistos. — 819 W. 31 St.

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Pranoktus, kuris išvažiavo iš Chi- 
cagos 27 d. Sent. 1919. Aš Žinau vis
ką apie Tomistą, bet aš viską do-1 
vanotu, jeigu greitai parvažiuosi,

Sugryžkite
- kaip norėsi, taip bus, kaip aš sa-» 

kiau tai iš juoku. K. B. 615 W. 18th

t u vėso 
kauti.
Gerą ūkį nusipirkti negalėjau, o
iiliomoti nenorėjau. 1 at pirkia u arba pranešk kur esi.
pigiai plotą girios, avietynų ir ~
. • • • i t . KIč$U irtikitokių brūzgų, krūmynų. st chi, ag()( m.

REIKALAUJA merginų prie 
bo knygoms apdaryti, taipgi 
apskrito dartoo,

Columbia Bank Note Ce.
11$4 So. Wabash avė.,

dar-
pria REIKIA šiaučiaus arba gabaus 

vyro, kuris norėtų mokintis to ama 
to. Aš išmokinsiu, galit turėt mažą 
šeimyną, gaus pas mane ruimus gy 
venti. Atsišaukite šiuo adresu: 
2290 Milvvaukee Avė.

MERGINŲ 
LENGVAM 
DIRBTUVĖS 
DARBUI.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 
atsišaukite: 
TUOJAUS

AMERICAN COLORTYPE
1151 Roscoe St.

PAŽASČIŲ 
STRIGUOTOJŲ

CO.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Turi kelias vietas 
pažasčių striguotojoms 
turinčioms patyrimų su 
darbu prie geriausių 
išeiginių švarkų.

ATSIŠAUKITE

fiAPON “C.

411 So. Sangamon St.

MOTERŲ PRITYRUSIŲ
VILNAS VERPTI 

PASTOVUS DARBAS.
PUIKIOS GYVENIMO

SĄLYGOS. GALI
UŽDIRBTI NUO 

$27 IKI $30 I SAVAITĘ.
ATSIŠAUKITE

COLUMBIAVILLE WOOLEN
MILLS,

COLUMBIAVILLE, MICH.,
ARBA ROOM 1854, 

208 S. LA SALLE ST.
CHICAGO.

TEL. WABASH 6540.

REIKIA skryndirbių ir dailydžiu 
sankrovų įtaisoma taisyti. Nuolati 
uis darbas. Atsišaukite: 628 South 
Halsted St.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jei reikalaujate rakandų, nepralei 
skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
nimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama UŽ $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

TRIMERIŲ

JEI ESI PRITYRĘS
TRIMERIS PRIE
AUGŠTOS RŲŠIES
ŠVARKŲ

ATSIŠAUK

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
ta 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios slailds. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Mokykla Kirpimo ir Designin^ 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus Šiuovu į trumpa 
laiką.

Mes turima didžiausius ir gertais 
sius kirptrno-daslguing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes sutelksima praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mažiuos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti to 
Samstyti musą mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais tr gauti specialu 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Juzą mie 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bL 
le madų knygos.
MABTER DESIGNENG 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinl*
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

r VALENTINE DRESMAKING 
COtLEGES

EXTRA! Parsiduoda vėlionio dro. 
Bagočiaus rakandai. Pardavinėjimas 
prasidės šiandie, rugsėjo 29 d. ir 
trauksis kas vakaras nuo (i iki 9 v. 
pn. 10731 So. Michigan avė.

REIKAJLAUJA merginų — operini 
ti pa'jiega varomas mašinas, vaikų 

i drabužiai. Tik prityrusios teatsilie 
piu. Lengvas darbas ir gera mokes
tis, 904 W. 12th St., Cor. Peoria St., 
2 augštas.

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

2153 So. Kedzie Avė.

RANDAI

S2M So. Halsted at, 24»7 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signlng, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
$10. Phone Seeley 164$

SARA PATEK, Pirmininkė

PARANDAVOJ1MUI 4 kambariui, 
yra eleetra ir gazas, viskas gražiai 
ištaisyta, randa $13.00 mėnesiui, na
mas 3122 So. Union Avė. Su reikalu 
atsišaukit pas savininką, Kaz. Praš- 
čius, 735 W. 73rd St., Telefonas 
Stevvart 524.

" .... . . . i ■

NAMAI-žEMft

INTERNATIAL BARBER SCIIOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

k ui mes mokame 50% to ką moki
nys uždirba 053 W. Madison St., 
vienas blokas i rytus nuo Halsted 
gatves.

MERGINŲ virš 15 metų am
žiaus prie lengvo švaraus darbo 
dirbtuvėje, jokio prityrimo ne
reikia; dirbamieji kambariai 

yra šviesus ir oringi; ideales 
darbo sąlygos.,

BAUER * BLACK
41 W. 25 St., k am p. Dearborn.

REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas, gera mokestis, Louis Holstein, 
3847 Stony Island Avė., Telefonas 
Midway 8015, Chicago.

Freitinių drabininku reikninuja 
Rock Isbmd fręitauzėie prie Sher- 
man ir Taylor gat. Pastovus dar
ias.

ŠITIE NAMAI PARSIDUODA 
LABAI PIGIAI.

Naujus mūrinis namas, 3 metai 
statytas po 6 kambarius, garu šildo 
mas, parsiduoda 2 tuksiančiu pigiau 
negu jis vertas; priežastis pardavi
mo — savininkas yra miręs. 2 pagy 
veniniai mūrinis namas Atiburn 
avė. ir 33 St. parsiduoda už $3.500. 
Medinis namas su visais įtaisymais 
elektra ir maudynėmis šalę tuščias

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
lės, stenografijos, lynevvritlng, pir- 
klvbns teisių. Suv. Valst. istorijos,

lotas galima laikyti vištos žą*įs ir ahelnos istorijos, geografijos, poli- 
visoki, kiloki gyvuliai. Parsiduoda tikinės .nijos, pilietystės, dai- 

■—--------- --------------- )TT,Ilabai pigiai; 2 šimtus reikia įmokėti ”
• i <REfH?lA fiftifruM’rio TY* T&bcrth 1 jfidbA knip fenda; namas yra labai 
Scrap Iron Ynrd, pastovus darbus, gražioj vietoj nrie 84 ir Morgan st. 
Trocfuois Steel Iron Co., 4620 W. C. Surornski Co. 3346 So. Halsted 
12th St., Chicago, UI. St. Ctoicaga* III.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL




