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Vokiečiai jau kraustos iš Lietuvos?
Foch persergsti lietu 

vius ir lenkus

True Iranslation filed with the post- 
master at Chlcngo, III. Oct. 9, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. 6,191*
LENINAS ESĄS AREŠTUO

TAS.

True Iranslation filed with the post-master at Chicago, III. Oct. 9, 1919 True trnnslation filed with the post
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 master at Chicago, III. Oct. 9, 1919

as rcųulred by Ihe act of Ocl. b, 191/

Lietuva nori taikos Haase pa

Liepia sustot kariavus

Ukraina paskelbė karę Denikinui

Leninas esąs areštuotas
VOKIEČIAI JAU PRADĖJO 
KRAUSTYTIES Iš PABALTI- 

JOS ŠALIŲ.

jų. kas parodo, kad permaina 
vokiečių nuomonėjo įvyko ap
galvojus valdžios ediktų per 24 
valandas).

Kareiviai pradėjo grjšti iš Lietu
vos subatoje, sako Copenha- 
geno žinia.

j gen. von <ier Goltz kareivius 
pasitraukti iš Pabaltijos šalių 
(Latvijos ir Lietuvos) pasirodė 
pasekmingu, pasak čia gautos 
utarninke Berlino žinios.

Užreiškiama, kad grįžimas 
niekurii'i kareivių prasidėjo su
batoje ir dar keli transportai su 
grįšiančiais namo kareiviais iš
važiuos neužilgo.

Pasak Acht Uhr Blatt, didžiu
ma von der Goltz kareivių patįs 
išreiškė sutikimą sugrįšti į Vo
kietiją, kuomet maža dalis vie
nos divizijos dar nėra nuspren-1 
dusi savo pazicijos. •

Pasitraukimas. į 

rūsčio. yra vedamas po koman
da von der Goltz, kadangi gen. 
Eberhard, kurį nesenai vadžia 
paskyrė vesti evakuaciją 
neatvyko į vėtą.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 9. 1919 
as riM|uired by the act of Ocl. 6,1917
FOCH LIEPIA LENKAMS IR

LIETUVIAMS LAIKYTIES 
TAIKOS SUSITARIMO.

Abiejų šalių kareiviai turi 
gi'įšti prie nustatytosios 
markacinės linijos.

sū
dė-

LONDONAS, spalio 8. — Ex- 
change Telegraph konrespon- 
tas Coponhagene sako, kad iš 
Helsingforso, Finlandijoj, pra
nešama, kad Rusijos bolševikų 
premieras Nikolai Lenin tapo 
areštuotas Maskvoje.

Leninas, sakoma, paliepęs 
areštuoti Leoną Trockį sovietų 
karės ininisterį, bet tam nepif 
vykus jis pats tapęs suimtas.

To paties korespondento per
duota iš Revelio žinia sako, kad 
revoliucionierių partija pradėjo 
didelį terorą prieš bolševikus 
Maskvoje, šiame judėjime bol
ševikų vadovas Jokūbas Peters 
tapęs užmuštas.

(Stockholmo žiną rūgs. 25 
sakė, kad Leninas yra laikomas 
belaisvių Krenti ine, Maskvoje ir 

liaudies komisarus us-
k i vra vyriausiu valdovu ir va- v
dovauja armijos veikimu. Lat
vis Jokūbas Peters buvo vedėju 
raudonojo teroro.)

Susirupinusi lenkų užpuolimais

Pabaltijos šalįs nori pradėti rekon 
Ftrukcijos darbą

PABALTIJOS ŠALYS REIKA
LAUJA NEUTRALIO ZONO.

Bet pirmiausiai bolševikai turi 
pripažinti visų Pabaltijos ša
lių nepriklausomybę.

šautas
VOKIETIJOS SOCIALISTŲ 
VADAS HAASE PAŠAUTAS.

Išardė komunis 
Iii paroda

100 ŽMONIUŲ SUŽEISTA PO
LICIJAI UŽPUOLUS ANT 

DEMONSTRACIJOS.

WASHINGTON, spalio 8. — 
Paliepdamas Lietuvos ir Lenki
jos kareivilims pasitraukti iki 
vyriausios tarybos nustatytos li
nijos, maršalas Foch parašė Lie
tuvos atstovui Paryžiuje, kad 
tas nuosprendis “nė kiek nepa
kenks nustatymui rubežiaus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir nė 
viena-iš dviejų pusių negali pa- 

pasak to laik- sinaudoti galutinam įgijimui 
jų kareiviai

True Iranslation ile<l wifh the post- 
master at Chicagb, UI. Oct. 9, 1919 

 

as reąuired by Ihc act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NETEKO 
VORONEŽO IR TOBOLSKO.

RYGA, spalio 0 (Rašo Chica
go Daily News korespondentas 
Michael Farbman). Užrubeži- 
nių reikalų 'ministeris Meirovič 
šiandie kalbėdamas nacionalėje 
taryboje paskelbė sekamas są- 

kuriomis I’aKfcJti jos ros- 
publikos yra pasirengę daryti 
taiką su bolševikais.

1. Taika bus |>adaryta visų 
keturių parubežio valstybių kar 
tu.

2. Kaipo įžanga į taikos ta-

čiai Pabalį i joje yra albiausiai 
už visus susirūpinę bolševizmo 
pavojum, bet man paklausus, 
ar jie kariauja su bolševikais, 
jie prisipažino, kad per keletą 
pastarųjų mėnesių jie nekaria
vo, kadangi jiems gręsia latvių 
kareiviai. Esą Ulmanis (Latvi
jos premieras) sutraukia savo 
geriausius kareivius palei vo
kiečių frontą.

Paklausus apie tai paties pre- 
micro, jis pasakė, kad tas tiesa.

GERLINAS, spalio 8. — Va
dovas Vokietijos Nepriklausomo 
sios Socialdemokratų partijos, 
atstovas Hugo Haase šiandie ta
po pašautavS jam įeinant į reich
stagą. Šovikas, paeinąs, iš Vien 
uos, tapo areštuotas.

Rusu bolševikų surengtoji de
monstracija tapo išardyta po
licijos. Keli žmonės areštuo
ti.

NORVEGIJOJ NEBUS 
DEGTINĖS.

Pasiliks vien vynas ir alus.

CHR1STIANIA, spalio 8

dabar užima“.
laiško tekstą šiandie peskel- 

(|ar be lietuvių pildomoji taryba.
Išaiškindamas savo funkcijas 

maršalas Foch sako:
“Mano role kol-kas turi ap- 

PERSERGĖJIMĄ VOKIETIJAI., sirubežiuoti privertimu esančių 
po m;ano komanda karinių pul
kų prisilaikyti nuosprendžio tai- 

UK..F |m-jk08 konferencijos“.
notą Vo-1-----------------------------

rton >Tme Iranslation filed with the post- .Mrauknnų Ren. i )as|er ,1( IIL ()<.| Il)19

FOCH RAŠO GALUTINĄ

PARYŽIUS, spalio 8. — Mar
šalas Foch, kuriam vakar pa-j 
liepta parašyti naują i 
kietijhi apie 
von der (roltz vokiečių kareiviu Įas reąuired by the act of Oct. (>, 1917

LONDONAS, s. 8. — Sovietų 
bevieliais pranešimas pripažįs
ta, kad gen. Denikinas paėmė 
Voronežiaus miestą, 275 myl. į 
įietryčius nuo Maskvos. Deni- 
uno kavalerija veržiasi ant Us
niai! 35 myl. į šiurę nuo Voro- 
neėo.

Omsko teiegramja, sako kad 
admirolo Kolčako kareiviai spa- 
io 5 d. atsiėmė iš bolševikų Si- 
jerijos miestą, prie susijungi
mo Irtiš ir Tobol upių.

Irtiš upės laivynas gulbė jo 
jaimti miestą. Daug belaisvių 
ir visokio grobio paimta kartu 
su miestu.

iš Pabaltijos šalių, kaip sako 
vietos laikraščiai, parašys doku
mentą labai aiškioj kalboj. No
ta, sakoma, pasakys, kad jei bus 
Berlino daromi tolimesni išsi
sukinėjimai, bus paskelbta prie
monės kokių bus grebtasi šioj 
situacijoj ir jos urnai ir kuoašr 
Iriausiai bus panadojamos.

UKRAINA PASKELBĖ KARŲ 
DENIKINUI.

Petrula dabar kariaus su kazo
kų vadu.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Oct. 9. 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
200 ŽMONIŲ.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI ATSI
SAKO APLEISTI PABALTIJĄ.

BERLYNAS, spalio 7. — Vo
kiečių kareiviai Kurliandijoj, 
kurie yra komanduojami gen. 
von der Gltz ką tik išleistoj 
proklamacijoj “į Vokietijos tė
vynė ir visus civilizuotus žmo- * fc
nes“ tvirtina, kad jie vistiek pa
siliks Pabaltijoj. Proklamacija 
sako: “Nežiūrint Vokietijos val
džios paliepimo, padaryto spau
džiant talkininkams, mes pasi
liksime šiame fronte, kad ap
gynus Vokietijos rulw‘žių prieš 
bolševikų hordas ir kad palai
kius tikrus osciailstinius idea
lus“.

Pusiau oficialė žnių agentū
ra sako, kad proklamacja buvo 
šleista prieš paskutinį paliepi
mą sugrįšti ir priduria: “pasi
lieka pafrnatyti ir paskutinis pa
liepimas iš Berlino padarys į- 
tekmę į permainymą kareivių 
minties“.

LONIMJNAS, spalio, 8. — Uk
rainos diplomatinė misija Lon
done šiandie patvirtino pirmes
nes žinias, kad Ukrainos karinis 
vadovas gen. Petlitrą paskelbė 
karę gen. Denikinui, kazokų 
anti-bolševikų vadui pietinėje 
Rusijoje.

Misija sako, kad ji gavo apie 
tai oficialę telegramą iš Kame- 
nec-P<xloJsk. Žinia sako, kad 
Ukrainos valdžios pastangos iš
vengti susikirtimo, nepavyko ir 
kad Ukrainos gyventojai entu
ziastiškai priėmė paskelbimą ka 
rėš.

WASHINGTON, s. 8. — Val
stybes departamentas gavo ži
lių, kad bolševikai sušaudė 200 
žmonių, po nepaprasto komite
to Maskvoj tirinėjimui bolšcvi- 
<ų kareivių atidavimo Krasnaja 
Gorka miesto.

True trnnslation filed with the p»st- 
niaster at Chicago, III. Oct. 9, 1919 
aš reąuired by the act of Oct. U. 1917
BULGARIJA PRAŠO PRAIL
GINTI LAIKĄ ATSAKYMUI.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 9, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

D’ANNUNZIA GRĄSINA 
RYMUI.

FIUME, s. 8. — Italijos val
džios speoialis emisaras prie 
d‘Annunzio pasakoja, kad Gab
riele d‘Annunzio pareikalavo 
$1.(MM),000 už apleidimą Fiume.

D’Annunzio taipgi užreiškęs, 
kad už dienos jis galėtų būti 
Trieste, už kitos — Venecijoj, 
o už trečios dienos Ryfrne, jei

PARYŽIUS, spalio 8. — Bul
garijos taikos delegatai šiandie 
japrašė prailginti laiką dešimčia 
lienų atsakymui į talkininkų 

nesenai įteiktą taikos sutartį.

AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ 
LENKTYNĖSE.

8.SALT LAKE CITY, Utah., s.
Du avi toriai liko užmušti su

sidaužius aeroplianui jiems ban
dant nusileisti.

BINGHAMTON, N. Y., s. 8. 
—Vienas aviatorius liko užmuš
tas, o kitassunkiai sužeista, šian

nia tik diena senesnė už pirmą-* Italijos valdžią.

NEW YORK, spalio 8. — 
šiandie raitoji policija išardė 
kelių tūkstančių žmonių demon
straciją ant Fifth Avė. Kaip sa
ko policija, ta demonstracija ta
po surengta vietos rusų bolše- 
vikų-komunistų laikraščio Ne
vi Mir ir ji neturėjusi iš poli
cijos leidimo.

. Demonstracijai vos praėjus 
pora blokų priėjo policistas ir 
paklausė leidinio, kurį atsisaky
ta parodyti. Tada tas polieis- 
tas pasšaukč daugiau policijos 
ir užpuolė demonstrantus muš
ti Ir vaikyti. Užpuolime daly
vavo apie 50 rezervų ir daug 
raitosios policijos, kuri skaldė 
demonstrantų galvas lazdomis 
ir mindžiojo juos arklais. Ap
skaitoma, kad 100 ar daugiau 
žmonių sužeista. Taipjau atim
ta nešamieji pleką tai, tarp kurių 
buvę su tokiais užrašais, kaip 
‘‘Kruvinieji Rusijos budeliai!’' 
“Deportuokite mus į sovietus“; 
“Jus norite mums duoti demo
kratiją, bet pasilaikykite ją 
sau”; “Atidarykite kalėjimus!“

šeši žmonės areštuoti.

iom latviai ir cstoiiai yra tarpe 
Ru jo j r priekalo. .Jie pilnai sti-
prnnla apie bolševikų pavojų ir baisais prieš vieną nubalsavo Pa 
’ • . ..............................  ( į naikinti degtinę ir kitus stip

rius svaiginančius gėrimus. Už 
panakininią^ visuotiniame bal
savime paduota 528,455 balsai, 

281,137. Tik viena 
didele didžiuma

ševikų pavojų, jie niekur neką-! balsų rėmė gėrimus. Čia pro- 
riauja su bolševikais. Jų ka-: hibicija gavo tik .18,500 balsų, 
riavimas su bolševikais Rygoje kuomet prieš paduota 70,(MM) 
susidėjo iš užmušimo tiek latvių

kariavo su jais kaip tik galėjo 
Gen. von der Goltz ir rusu mo- 
uarchistų kareiviai tik apsunki
no tą kariavimą, kadangi nelei
do sutverti armiją ir nors vo-j ° prieš 
kiečiai labiausiai kalba apie bol- * Christanijaturi pripažinti Lietuvos, Latvi

jos ir Estonijos nepriklausomy
bę (Finlandija jau prpažinta).

3. Gvarantijai jpireš bolševikų 
propagandą ir atakas Aeuei būti 
įsteigtas platus neutralią zonas. ’ intelektualų ir tautininkų, kirk

“Ar taika bus padaryta, ar tik 
bus susitarta apie mūšių paliau
bą, sunku dabar pasakyti”, sakė 
ministeris.

“Kol-kas parubežio valstybės 
kalba vien tik apie paliaubą. 
Labai daug kalbama dabar so
vietų Rusijoje, kad Leninas yra 
pasirengęs priimti demokrati
nį minimum.

“Jei nauja valdžia bus įsteig
ta Rusijoje demokratiniais pa
matais, parubežio valstybės no
riai padarys netik paliaubą, bet 
ir taiką ir rems Rusijos valdžią.

Talkininkai nekliudys.
“Talkininkams pranešta apie 

taikos tarybas su sovietų Rusi
ja ir jie nepastatė jokių klinčių 
jų įvykinimui”.

Latviai nori taikos.

“Padarykime taiką su bolše
vikais ir tada mes išvysime vo
kiečius iš Kurliandijos” buvo 
pirmi žodžiai, kokius aš užgir
dau atvykus man į Rygą keletą 
dienų atgal, ir nuo to laiko aš 
girdėjau tą kartojant visus lat
vius nuo premiero iki paprasto 
žmogaus gatvėje.

Lietuviai susirūpinę vien 
lenkais.

Lietuvoj žmonės yra susirū
pinę vien tik vienu pavojum — 
lenkų užpuolimais, čia Latvi
joj pavoju yra vokiečių okupa
cija Kurlandijos ir pan-rusiš- 
kos užmačios rusų monarchis- 
tinių pulkų Kurliandijoj ir ki
tur.
Man važiuojant iš Lietuvos į 

Rygą vienatiniais žmonėmis, ku 
rie smerkė bolševikus buvo vo
kiečiai ir jų draugai rusai Kur
liandijoj. Pasak jų, bolševikai 
stato pavojun jų tėvynę, žmoni
ją ir krikčioniškąją kultūrą. 
Girdi, jei jie apleistų Kurliandi- 
ją, pražūtų netik Rusija, bet ir 
Pabalti ja lengvai pataptų auka 
bolševizmo, kurį tik ginklas ga
li sumušti ir tai gali padaryti

jie jų užmušti spėjo.
“Jų tikslas yra aiškus”, sake 

premieras. “'I'ai įsteigti Kur- 
liandijoje jungtinį grandinį tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Jie gclbs 
Ii Rusijos monarchistams, kurie 
paskui pagelbės jiems atkeršiji
mo karėje prieš talkininkus“.

Vokiečiai esą neapkenčia bol
ševikų, bet jie dar labiau neap
kenčia Pabaltijos šalių nepri
klausomybės ir jų pirmuoju li
ksiu yra sunaikinti tas valsty
bes, kurios yra didžiausia kliū
timi Vokietijos įsiveržimui j 
Rusiją. Premieras sakė, kad 
pietinėj Latvijoj yra daugiau ka 
reivių, kadangi vokiečių ir rusų 
monarchistų pavojus irgi yra 
didesnis.

Uždraudimas . degtinės nepa
liečia lengvųjų vynų ir alaus, 
kurie pasiliks /ir ant toliau.

AEROPLAN LENKTINĖS.

MINNEOLA, N. C., spalio 8.
Šiandie prasidėjo lenktynės 

aeroplanais nuo Atlantiko iki 
Pacifiko. Aeroplanai skrjs iš 
Minneola į San Francisco. Keli 
aeroplanai jau išskrįdo. Kon- 
tesle dalyvauja tik armijos avia
toriai ir jis duroms išbandymui 
aeroplanų tolimam skraidimui 
ir kad su verbavus daugiau re
krutų tarnavimui armijos lakū
nų skyriuje.

Atskrido Chicagon.
Vienas iš lenktyninių aera- 

planų vakar vakariop j|au at- 
skrydo į Chicago. .Jis vdutiniš- 
kai skrido 140 mylių į vai.

jis panorėtų stoti kovon prieš die nukritus lenktyniniam aero-’tik vokiečiai.
planui. •< Tokia yra jų teorija. Vokic-

žmonės trokšta taikos.
Yra aišku, kad žmonės arti

nasi prie rustas krizo. Mažo
sios tautos — latviai, estai ir 
lietuviai — trokšta taikos. Jos 
įgyio savo nepriklausomybę ir 
dallar jos turi sudrutinti ją.

Rusijos savietų valdžia pripa
žįsta jų nepriklausomybę, kuo
met jų pačių šalyje augantis ele- konferenciją, nutarė reikalauti 
inentas netik nepripažįsta tos - - - - - - •
nepriklausomybės, bet dar skai
to išdavyste Rusjai. Rusijos 
imperialistai Kurilandijoj atvi
rai nešioja ant savo vokiečiu 
uniformų Rusijos reakcijos ženk 
lą — trijų kryžavonių kryžių. 
Todėl tai Rusijos demokratai ir 
parubežio tautos ir yra susirū
pinusios.

“Perdaug buvo čia naikin- 
mo“, sako Ulmanis. “Mes ne
begalime ilgiau atidėlioti musų 
šalies kostrukciją“.

Kas važiavo iš Kauno į Rygą, 
tas turi sutikti su Latvijos pre- 
imicru. Latvijos miestai tiek 
pat sunaikinti kiek Belgijos ir 
Fra nei jos. Ten yra griuvėsiai 
ant griuvėsių ir nė vienos dirbtu 
vės kaminas nerūksta. Pačios 
dirbtuvės yra sugriautos ir ne
palikta jose jokių mjašinų. Gar
siosios stiklo ir gumos dirbtu
vės sudegintos, o iš kitų gele
žies ir laivų budavojimo dirbtu-

IR KUNIGAI REIKALAUJA 
PAKĖLIMO ALGOS.

CHICAGO. — Metodistų epis- 
kopalų kunigai Rock River dis- 
trikto, kurie dabar laiko savo

kad kunigams alga butų pakel
ta mažiausia iki $1,500 j metus, 
nes už mažiau jie negali pragy
venti.

vių tik sienos tepasi liko.
Traukiniai nevaigšto, kadan

gi tiltai sunaikinti, bėgiai išar
dyti, <> garvežiai tapo paimti vo
kiečių ir bolševikų.

Skaičius Rygos gyventojų su
mažėjo trečdaliu ir karta buvęs 
gyvas industrinis miestas yra 
apleistas ir tarsi miręs.

Rusijai irgi reikia taikos.
Sovietų Rusijai yra reikalin

ga taika su parubežio tautomis, 
kad galėjus sumušti monarchis
tų reakciją ir pradėjus rekons
trukciją Rusijoj, kuomet paru
bežio šalims yra reikalinga tai
ka, kad galėjus liuosai kariauti 
prieš rusų ir vokiečių imperia
listų kdmbinaciją ir pradėjus 
rekonstrukciją savo šalių. r

Keturi žmonės ir jauna mate- 
ris tapo areštuoti Rusijos so
vietu, biure. Pas juos esą rasta 
radikalės literatūros ir jie su
laikyti iki prokuroras nenuspręs 
ar galima juos apkaltinti už 
p!h tinimą bolševikiškos 'litera
tūros. Paskui policija areštavo 
Anthony Toneleskį, kurį kalti
na vadovavimu demonstracijos.

DAR DAUGIAU KRATŲ IR 
AREŠTŲ GARY.

GARY, Ind., s. 8. — šiandie 
kareivai vėl darė kratas priva
tiniuose namuose kur radę li
teratūros, raudonų vėliavų ir 
net ginklų. Keletas žmonių tapo 
areštuota, bet skelbiama, kad jie 
tapo paleisti po persergėjimui. 
Taipjau skelbiama, kad “rau
donieji” pradėję “bėgti“ iš mie
sto. Busią ir* daugiau kratų, 
nes jau nuo kelių savaičių buvo 
surašomi “bolševikai“.

Uždėta cenzūra ant visų ži
nių apie kariuomenės veikimą.

PEŠTYNES Už UNIJĄ.

SHICAGO. — Vakar vakare

gatvių, kuriose, sakoma, daly
vavo apie 1,000 žmonių. Peš
tynės kilo tarp šalininkų dvie
jų gyvuilų skerdyklų bučerių 
unijų. Vienas žmogus pašau
tas.

Šiandie
L. S. S. 22 kuopa rengia 

svarbias prakalbas p. Mel- 
dažio svetainėj 2242 W. 23 
PI. Kalbės Naujienų re
daktorius, d. P. Crrigaitis. 
Pradžia lygiai 8 vakare. 
Įžanga veltui.

i
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Valts. Departamentas gavęs 
žinių iš Ispanijos, kad rugsėjo 
23 d., karaliui įsakius, įvesta 8 
valandų darbo diena. Dienos 
šviesos taupymas Ispanijoj bu
siąs panakintas spalio 6 d.

buvo davęs pastabą, kad šnipų | JIEMS BUSIĄ BLOGA, 
komisiją valdyba nuskirtų slap
čiai, kad nariai nežinotų, kas y- 
ra toj komisijoj: tuo budu bu
tų, girdi, geresnės pasekmies. Bet 
jau buvo dervčlai: delektivai bu 
vo jau išrinkti, ir rinkimų at
šaukti nebenorėjo.

Dar Z. buvo davęs sumany
mą, kad į susirinkimus nebūtų 
niekas įleidžiama be knygutės, 
ir kad susirinkimai butų visados 
laikoimi uždarytomis durimis, 
bet kad jau buvo vėlu ir buvo 
duotas įnešimas susirinkimą už
daryti, tai tas sumanymas taip 
ir palikta.

Ar ne laikas butų pamąstyti 
visiems mums, kurie socialistai 
esame ir norimi' toliaus socia
listais pasilikti, kaip apsivalius 
nuo tų savęs ncbesusivaldančių, 
iš krieso išėjusių elementų, ku
rie giriasi savo “kaiminiais” ir 
“revoliucionumais,“ bet ištikrų- 
ją patįs nebežino kas jie esą ir 
kur savo straksėjimais nustrak
sėjo. Jie net šnipus, detektivus 
skiria sekioti tiems draugams, 
kurie nepritaria karštakošiams 
“komunistams“ ar “kairiaspar- 
niams,“ kad paskui jiems šuny
bių darius ir iš kuopos brau
kus.

Draugai socialistai, ar ilgai gi 
bekęsime savo (tarpe šituos cle- 
Snentus, darančius gėdos visato

šiaip nemažai inteligentų.”
i ~

Antras geras jai sakinys yra 
toks:

“Socialistų demokratų nien 
ševikų partijos tik vardas Lie
tuvoje yra užsilikęs.”
Išpešus šituodu sakiniu iš kle

rikalų rašytojo straipsnio, 
“Laisvė” džiagsmu nesitveria. 
Iš jų padaro ji, kad sočiaIdemio- 
kratų (“menševikų”) Lietuvoje 
palikęs tik šešėlis, o bolševikai 
komunistai esą labai galingi ir 
neužilgo paimsią valdžią į savo 
rankas.

Šitaip rašydama, “Laisvė” te- 
čiaus ‘‘užmiršta“ painformuoti 
savo skaitytojus, kad p. Karo
sas tame pat straipsnyje, kurį ji 
cituoja, sako, jogei iš visų parti
jų Lietuvos liaudyje 

daugiausia intakus 
ščionįs demokratai 
lies (! “N.“ Red.)

didžiausią demoralizaciją ir y- 
ra griežtai priešingas musų ko
vos obalsiui, kuris sako: “visų 
šalių proletarai, vienykitės;“

3. Kadangi komunistai nepri
pažįsta dalyvavimo politikoj ir 
atmeta visokias reformas, kuo
met reformų keliu darbininkai 
kartais gali atsiekti sau labai 
svarbių laimėjimų (šiandie A- 
m'erikos angliakasiai reikalauja 
kasyklų, o geležinkeliečiai gele
žinkelių nacionalizacijos, \ kas

Įnizacijos laimėjimas butų 
negalimas.

Tuo tarpu pas lietuvius 
jau ima apsireikšti tokių 
gaivalų, kurie yra priešingi 
darbininkų vienybei ir or
ganizacijai. Vakar “Nau
jienos” padavė ištrauką iši 
Brooklyno “komunistų” lai
kraščio, kuris sako, kad 
“komunistai” turi stengties 
pakrikdyt Amerikos Darbo 
Federaciją. 0 Amerikos 
Darbo Federacija juk orga
nizuoja plieno darbininkus 
ir veda jų streiką! Įsivaiz
dinkite, kas butų, feigu to
kia “komunistiška” mintim 

, persiimtų lietuviai darbinin 
(kai, dalyvaujantis tame 
streike ir imtų pagal ją elg-W !

JJ ties: jie pataptų streiko ar
dytojais.

Mes galime kritikuoti blo
gumus, kokie yra Amerikos 
Darbo Federacijoje, galime 
stengties pagerinti ją, — 
nors akyvaizdoje tos milži
niškos kovos, kuri dabar ei- 

!įjjj na plieno industrijose, šian- 
--------- --------- 2.H die ir kritikai yra nepato- 
reikia siųst Pačto MoneiĮgus laikas; bet raginti 

’___ griaut, ardyt tą organizaci-
~ ją, kada ii vadovauja kelių 

“Malšina ! šimtų tūkstančių darbinin-
mflista.” 1^ streike, tai yra stačiai

J ; nusidėjimas prieš darbinin-
Miesto Gary mayoras ir kų klesą.

Indianos valstijos guberna-; Taigi, lietuviai darbinin- 
torius pasišaukė Suv. Vals- kai, kurie kartu su kitų tau- 
tijų kariuomenę “malšinti tų darbininkais sukilote 
maištą”, buk tai kilusį dėlei prieš despotišką plieno trus- 
plieno darbininkų streiko, tą, nesiduokite suklaidinti 
Kariuomenė atvyko į Gary, tiems ^komunistams” bepro 
ir jos vadas, gen. Wood, tuo- čiams. Laikyktės vienybės 
jaus paskelbė tenai karės ir bukite ištikimi organiza- 
stovį. cijai!

Bet jokio maišto kariuo- -------
menė nerado streiko dis-( Norvegija 
trikte. Tad, neturėdama ki- j atsargesne 
tokio darbo, kariuomenės' 
vyriausybė pasiuntė vieti
nės policijos agentus “radi-

Naujienos eina kasdiena, lisklriant 
nedflklienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ijj. _ Telefonas: Canal 1506.

Utstsakomoji Kaina:
Chlcaffoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj,

Metams ......................   J
Pusei metą ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................  į«oo
Dviem mėnesftun ................. L25
Vienam mėnesiui .................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuoua: 
(Atpiginta)

Metams ......... . .................
Pusei mėty .. . ..................
Trims mėnesiams .............

Pi n gins i
Orderiu, kartu su ulsakymu.

•7.10

c i ja i!

Visuotinu balsavimu Nor- 
, , „ , x. „ j jvegijos piliečiai nutarė įves-
kalų gaudyti. Buvo pada-.^j prohibiciją — svaiginan- 
ryta užpuolimai ant streiki- gėrimu uždraudimą su
ninku advokato buto ir dar vo šaJyje 
dviejų kitų darbininkiškų 
veikėjų. Jų butai tapo iš
krėsti, jie patįs tapo suareš
tuoti, ir paimta pas juos 
daug visokios literatūros ir 
kitokių daiktų.

Tai ve kam rikėjo kariuo
menės pagelbos. Karės sto
vis duoda galios vyriausy
bei nepaisyti piliečių teisių: 
drausti jų susirinkimus,

Bet Norvegijos prohibici- 
ja paliečia tiktai degtinę. 
Vyno ir alaus ji nepanaiki
na, kadangi šitie gėrimai

* nėra perdaug kenksmingi 
žmogaus sveikatai.

Suv. Valstijose ne dėlto 
: tapo uždrausta visų svaiga
lų darymas ir pardavinėji
mas, kad šios šalies žmonės 

v.. .... . . butų doresni už norvegus: overztics j privatinius gyveni L. i ., 1A . , u___  (tiktai dėlto, kad čia yra ga
lingesnės tos jiegos, ku- 
jrioms rūpėjo įvesti prohibi-

Prieš saliunus čia dau-

mus, daryt kratas ir areš-j 
tus. Šitokiomis priemonė
mis plieno trustas tikisi nu
gąsdinti streikininkus ir jų 
vadavus ir sulaužyti strei-
ką. 0 vakižia ir kariuome- ,k«vojo vadina-
nė paklusniai pildo trusto

Darbininkai, 
apsisaugokite.

mųjų “minkštųjų gėrimų” 
(soft drinks) darytojai ir 
pardavinėtojai. Jų kapita
las yra milžiniškas Suv. 
Valstijose ir jie išleido imli
omis atsiekimui savo tikslo.

PASAKAS SEKA.

Jau keletą kartų mes nu- 
rodinėjome, kad darbinin
kai, dalyvaujantis plieno 
streike, privalo vengti viso
kios netvarkos, kuri galėtų 
duoti progos valdžiai pavar
tot spėką prieš streikinin
kus. Paskutinių dienų atsi
tikimai parodė, kad tos pro
gos valdžia tiktai ir tykoja. 
Taigi darbininką privalo 
būti atsargus . «

Bet jie turi apsisaugoti ir P- Karoso informacijos yra ge
is kitos pusės. Jeigu strei- ros-
ko pasisekimui grūmoja ka- s,.’yjc vipn,». malonu jo- 

j| sios.partijai, ir vieną sakinį, ne-

Šioje vietoje jau buvo kar
tą parodyta, 
“Darbininko 
Karosas, 
neteisingai informuoja

kaip klerikalų 
redaktorius ' p. 

pargrįžęs iš Lietuvoj 
ameri-

yoje. Bet Brooklyno “Laisvei

Mat, ji surado jo strnip-

riska spėka, tai nemažesnis 
pavojus gali būti jam ir iš

turi krik- 
ir iš da- 

socialistai 
liaudininkai demokratai. Ki
tos partijos arba gyvuoja tik 
iš vardo arab sudaro tik at
skiras inteligentą veikėjų gru
pes.
Taigi, jeigu p. Karoso rašy

mas butų teisingas, tai visos par 
lijos Lietuvoje, apart dviejų, 
butų tiktai “šešėliai“. 
“Laisvė“ remiasi jo 
vien socia-demokratų 
niniui,

Toliaus, “Laisve“ cituodama 
iš Karoso straipsnio sakinį apie 
Zubovą prisidėjimą prie bolše
vikų, užtyli sekantį po to saki-

4. Kadangi komunistų pro
gramas draudžia savo nariams 
prigulėti prie kitų organizacijų 
ir tuo budu palieka jų šeimynas 
be jokios pašalpos ligoje ir mir
ties atsitikime;

5. Kadangi komunistai išski
ria iš savo tarpo namų savinin-. 
kus ir visokius profesionalus, 
naikindami tuo budu savo na-

Apskričio prokuroras Clyne 
“baikų“ nemėgstąs. Jis sužino
jęs, kad 162 groserių savininkai 
nori pasipelnyti, lupdami dau
giau kaip 12 centų už svarą 
cukraus. Taigi ponas Clyne ža
dąs pasiųsti pas juos savo agen
tų, idant tie pelnagaudos... pa
siaiškintų. Gerui, dar kud 
rime tokį veiklų prokurorą, 
taip kam tie pelnagaudos 
siaiškintų?

Kazimieras Gugis

Kodėl gi 
žodžiais 
pažemi-

kirsdami kelią prie mokslo; ir
6. Kadangi, susidedamą iš var 

gipgiausių ir tamsiausių žmo
nių, komunistų partija * negali 
nei imponuot, nei vadovaut dau 
giau apšviestiems darbinin
kams;

Tai mes protestuojame prieš 
dėjimąsi prie komunistų parti
jos ir pranešam), kad Socializmo 
graboriais mes nebusime. Mes 
kaip buvome socialistai, taip ir

tu- 
ki- 
pa-

V«da visokius reikalus, kaip kriminaliikuoSS 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisai:

3123 S. HalstHl lt
Ant trečių lubų

Tai. Drorer 1314

Miesto OfiMSt
127 N. Btarborn lt.

Hlbltlnily BHt.
Tel. Central 4411

X

Liaudies Kursai

laiku bolševi- 
neturėdami

“Dabartiniu
kai komunistai
labutyje jokios intakus Lietu
voje visai neveikia“.
Iš šitų p. Karoso žodžių išei

ni, kad jeigu nuo socialdemo
kratų menševikų Lietuvoje pa
liko tiktai “šešėlis,“ lai nuo ko
munistų bolševikų nė šešėlio ne
bėra.

Vienok “Laisvė“ paėmė to 
žmogaus pasakojimą, kaip pa
liudijimą, kad socialdemokra
tai Lietuvoje išnyko, o komunis
tai yra galingiausia partija. Ar 
rbikia didesnio pasityčiojimo iš 
skaitytojų!

Bet kadangi okmunistai Lietu 
vių socialistų Sąjungą jau palai
dojo, (0 “N.” Red) tai mums 
reikia organizuotis iš naujo. To
dėl mes kviečiame visus socialia 
lūs pasilikti su mumis ir dirbti 
po socializmo vėliavą toliaus. 
O tie draugai, kurie išsižada 
Socializm'o idėjos ir vardo, tegul 
sau eina su komunistais, ar kur 
jiems patinka.

Pasirašo: LSS. 60 kuopos na
rių laikinas komitetas: Greviš- 
kis, Alekna ir Matauskas.

—Valaikiškietis.

Nuo Redakcijos. Nusiskundi
mais dėl tų “komunistų“ su
važiavimų nieko nepadarysime. 
Reikia imties darbo. LSS-gos 
kuopi; nariai, kurie pasilieka iš
tikimi socializmui ir nori pasi-

su r daro taip, kaip jau daro L. 
S. S-gos kuopų nariai Chicagoj, 
Bostone, Waterburyj ir k.

ŠELPIMAS VAIKŲ EUROPOJE

L.S. Sąjungoje

Bostono LSS. 60»tos kuo 
pos protestas prieš ko= 

munisty užmačias.

Komunistai — Socializmo gra- 
boriai.

Nepaprastas Susirinkimas, 
Nepaprasti Tarimai.

Detroitu Mich. — Spalio 5 die
ną įvyko nepaprastas LSS. 116 
kuopos susirinkimas. Sakau ne
paprastas (nors tai buvo pusmė
nesiais susirinkimas) dėlto, kad 
buvo daug kas nauja pakelta 
svarstymui, ir kai-kurie dalykai

Amerikos Pašalpos Teikimo 
Administracijos Vaikų Fondo 
skyrius paskelbia ,kad vaikų 
m'ajtinimjas vidurinės Europos 
šalyse busiąs pratęstas iki birže
lio 1 d.} bet tiktai su ta sąlyga,

Pirmiausia buvo duotas su
grįžusio iš LSS. X-to suvažiavi
mo delegato raportas. Nors bu
vo siųsti du delegatai nuo 116 
kuopos, bet vienas nežinia kodėl 
negrįžo. Raportas buvo labai ii 
gas, ilgas dėlto, kad daug kas 
jame pripasakota ne reikalingo.

raportą čia paduoti. Pažymėsiu 
tik tai, kas daugeliui atrodė vi
sai keista, kai delegatas ėmė 
skaityti visas telegramas, svei
kinimus ir pinigų aukas at-

Del ex-socialislųr dabar “ko
munistais“ pasivadinusiųjų są- 
jungiečių pasikėsinimo panai
kinti Lietuvių Socialistų Sąjun
gą, kurios vietoj jie savo suva
žiavime nutarė turėti Lietuvių 
Komunistų Sąjungą, LSS-je kį- 
la aštrių ir griežtų protestų. Tie 
protestai kįla ypač stambiau
siuose lietuvių socialistų judėji
mo centruosi' -Chicagojc, Bos
tone, VVaterburyj etc. Bostonie
čiai draugai savo priimtoj pro
testo rezoliucijoj, kurią mes že- j nistų, o dėlto panaikinęs L. S.

S-gos vardą ir dabar vadinsis

munistų kuopų”. Visi juk gerai 
žinome, kad lig šiol LSS-je nebu 
vo nė vienos komunistų kuopos, 
nė vieno jų tuo vardu jiesivadi- 
no: Baigęs apie tai, linksmu tipu 
pranešė, kad šitas suvažiavimas 
nutaręs atsimesti nuo Socialistų 
Partijos ir prisidėti prie komu-

miau išspausdiname, žiuri į 
komunistus, pasikėsinusius L. 
S. S-gą naikinti, kaipo į socialz- 
mo graborius, ir ragina visus 
pasilikusius dar išlikimais soci
alizmui LSS-gos narius dirbti ir 
toliaus po socializmo vėliava. 
Ta Bostoniečių protesto rezoliu
cija ska'imba:

REZOLIUCIJA.

žiavilmus nutarė likviduoti Lie
tuviu, Socialistų Sąjungų ir pri
sidėti prie ką-lik atsiradusių

pos n.ariai, kurie pasiliekam iš
tikimi didžiai Socializmo idėjai 
ir principams, užreiškiam štai

kad žmonės iš tų šalių, kurie 
yra Amerikoje, nepaliausią šel
pę savo tautiečių, štai kiek yra 
įvairiose, šalyse vaikų, kurie bus 
mjaitinami: J'ugo-Slavijojc
2(10,000; Austrijoje 225,000; Če
koslovakijoje 600,000; Lenkijo
je 1,200,000; Lietuvoje 40,000; 
Latvijoje 60,000; Estonijoje 
70,000 ir Finliąudijoje 90,000.

Padedant nesenai įsisteigusiai 
nukenlėjtįsiems vengrams šelp
ti Amerikos draugijai, apie 
100,000 vaiką Vengrijoje gaus 
pašalpos iš Amerikos. Vaikų 
Fondo atstovai praneša, kad Bu
dapešte ypatingai labai reikia, 
maisto vaikams.

Sulyg generalio štabo paskel
bimų, Jungi. Vaisi, kariuomenės 
skaičius rūgs. 23, buvęs 378,- 
503. Iš šitų, 33,065 buvo Euro
poje, 7,614 kelionėje iš Europos, 
ir 304,250, Suvienytoje Valsti- 
joes.

Sevoros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Ta šiume momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt- 
nyčioje, spalio 10 d. 8 vai. vakare ir bus pelnyčių vakarais 
ir nedeldienių rytais.

NEPAMIRŠKITE
Visa, nes ji reikalinga kiekvienam, išlaiko prisirašyti, 

kad paskutinę dieną nesutrukdžius lekcijos.
Visada galima prisirašyti

AUŠROS MOKYKLOJE
3001 So. Halsted St.

Nuo 1 vai. po pietų iki 10 vai. vakare.
Šios mokslo šakos bus išguldoinos kursuose:

1) VISUOTINA ISTORIJA
2) POLITINĖ EKONOMIJA
3) KULTŪROS IStORIJA
4) VALSTYBES IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičius, A. Labs, K. 
Gugis, P. Grigaitis, K. Jurgelionis, M. Jurgelioniene, V. 
Miszeika.

žemos kainos
Atsakantis tavoras

Mandagus
patarnavimas.

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina visiems.

Priimam Liberty Honda už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsbėd Street Chicago.

Ar Jūsų Kraujas Badauja
Del Geležies Stokos
Geležis tai raudonas maistas — 

pagelbsti įdėti stiprumą ir 
energiją į gįslas vyrams ir 
raudonumą 
rims. Kodėl 
taip greitai 
nervuotus, 
žmones.

Ka)m reikia 
įimti Nuxated

Bk Geležį

į veidus mote- 
Nuxated Geležis 
pataiso silpnus, 

parsibaigusiusInkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojinias ilgainiui priveda prie be
sitęsiančią ir įkyriusią ligą, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžią. Imk

Delio kai-kurie draugai buvo 
labai nepatenkinti. Nuo to laiko, 
kaip jis įstojo į socialistų eiles, 
jie juk veikė dėl socializmo, ger
bė socialistų vardą; o štai, ką 
jie taip augštai laikė ir brangi
no, dabar jau niekina ir po kojų 
įmina!

Prieita prie naujų kuopos rei
kalų. M. pakelia klausimą apie 
“šnipus,” kad jų esą kuopoj. D., 
tas, kur nuolatos įsiprašo už 
“kalbėtoji,” o kalbėdamas nie
kados nieko nepasako, užreiš- 
kia, kad kurie nesutinka su kai- 
riasparniais, tai tie turį būt ve
jami laukan iš kuopos. Kitas tą 
patį pasakoja. Bet pirmininkas 
pastebi, kad įnešimas esąs ne 
vietoj. Tada L. duoda naują 
sumanymą: išrinkti tani tikrą 
(šnipų) komisiją iš kelių ypatų, 
kuri slapta sekios narius, šni
pinės apie juos ir ką sušnipinė- 
ję praneš susirinkimui. Suma
nomas paremta ir nubalsuota. 
Išrinkta penki delektivai tam 
šnipavimo džiabui. vienas

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Sevoros Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 76 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.26 ir 6 et. taksų.

Tukstunčiai vyrą ir moterų yra 
sugadinę savo sveikaiij, atsidavę li
gai ir tiesiog likę be sveikatos vien 
dėlto, kad jų kraujas suskydęs ir gal 
badauja dėl geležies stokos. Gele
žies stoka krau'juje netik padaro vy
ra fiziniai ir protiniai silpnu, ner- 
vuotu, arzuiu, lengvai pailstančiu, 
bet ir atima jam vyriškumo jiegų, 

I tų valios ir vieko stiprumų, kuri y- 
ra taip reikalinga pasisekimui ir ga
lybei kiekvienais gyveninio metais. 
Ji gali taipgi permainyti gražių, sal
daus budo moterį į piktų, nervuotų 
•r aržių.

I Geležis yra absoliučiai reikalinga 
kraujui, kad permainius tų maistų, 
kuris suvalgoma, į raumeninius au
dinius ir smegenis. Ariu geležiai rau 
domiose kraujo kūneliuose gyvastį 
pataikantis degis Įeina kunan. Be 
geležies nebūtą stiprumo, gyvumo ir 
ištvermes kovai su klintimis. Prie

šingai abelnai nuomonei geležies 
stoka kraujuje nebutiniai reiškia, kad 

kraujas nčra kaip reikia. Pagelbč- 
jimui žmonėms patapti tvirtais, a- 
kylais, raudonkratfjals nėra nieko 
geresnio per organinę geležį—Nu.x- 
ated Geleži. Ji, ne taip kaip senesni jai gvarantuoja' pasekmingus ir pil- 

1 neorganiniai geležies produktai, yra nai patenkinančius rezultatus kiek- 
lengvai supanašinama, nekenkia dan vienam pirkėjui, arba jie sugrąžius 
tims, nepadaro ju juodais ir nesuga- jūsų pinigus. Jų pardavinėja kick- 
dina vidurius. Vis viena kokius ki- vienas geras aptiekininkas.

tas tonikas ar geleži jąs buvote var
toję be pasekmės, jei nesate stiprus 
ar sveiki, tai jus turėtumėte padary
ti šita ištyrimų. Pažiūrėkite, kiek jus 
galite padaryti, arba kaip toli nuei
ti be pailsimo. Paskui paimkite dvi 
penkiagrami plokšteli paprastos Nu- 
xated Geležies (ris kartus į dieną po 
valgioj per dvi savaiti. Paskui pamė
ginkite savo stiprumą vėl ir žiūrė
kite, kiek laimėjote. Skaitlius pur
vuotų,, parsibaigusiy žmonių, kurie 
tolydžio sirgo, padidino savo stip
rumą ir ištvermę per dvi savaiti be
bildanti geleži tinkamoj formoj. Nu- 
Nated geleži vartoja suvirs tris mi
lijonai žmonių kas metas ir išdirbė-

1. Kadangi palįs komunistai 
pasirodė nežiną kas jie esą ir 
ko norį, nes da nespėjo nuo So- 

į cialistų Partijos atsimesti, o jau 
Į suskilo į kelias dalis, sutverė 
į dvi priešingas viena kilai “ko- 
j munistų partijas” ir dabar veda 

“Prie bolševikų komunis-; kovą tarpe savęs;•
tų Lietuvoje prisidėjo turčius 2. "Kadangi šitoks darbininkų 
grafas Zubovas iš Šiaulių ir jiegų skaldymas nesą į miųias

malonų “menševikams:” todėl 
visas to klerikalo pasakojimasi • i • y • I ’ 1 c,a‘’ v* J | Jctncl KOJIU ličio .

pakrikimo pačių Streikinin-|pilsidarė jai šventa tiesu, pa(vir-| .*
W. F. SEVERĄ CO. 

CEO AR RAPIDS, |0WA

kų tarpe.
laimėt tiktai tada, kada jie
laikysis didžiausios vieny-: Karoso straipsnyje yra toks: 
bes ir pinai atsiduos vado-' 
vaujančiai streike organiza
cija

Darbininkai gali | timuiti visa, ką ji pati rašė: 
Geras “Laisvei” sakinys

Z

Be vienybes ir prga-

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Plionę Canal 257

arba jie sugrąžins

vienas geras aptiekininkas.
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Lietuviu Rateliuose
VBgTSIDE

ŠIANDIEN PRAKALBOS.

Šį vakarą Meldažio svetainėj 
įvyta L. S. S. 22roa kuopos pra
kalbas. Kalbės Naujienų re
daktorius, d. P. Grigaitis. Tai 
bus pirmos šiais Aulais pra
kalbos. Iki šiol mat kuopos 
veikimui trukdydavo tie, / kur 
trukdo visokį pažangų darbą— 
“komunistai”. Tai apie viešą

. p

socialistinį veikimą nebuvo gą-Jbuvę taip ir busime L. S. S. ir 
Įima nė pamjslyti. Dabar kuo
pa tų elementų atsikratė ir pra
deda veikti. O kadangi dabar 
yra tiek daug visokių svarbių 
klausinių, kuriais žmonės labai 
interesuojasi, lai kad tuosJdau 
rimus Nušvietus, kadi daugiau 

arčiau žmonės su jais su- 
pažinus, kuopa nutarė reng
ti prakalbas. Todėl kiekvienas 
Vestsaidietis, kiekvienas lietu
vis darbininkas privalo atšilau* 
Lyti. Ne1 T pats atsilankyti,
bet taipjau atsivesti savo drau
gų. Bus kalbama apie dalykų 
stovį šioj šalyj ir Lietuvoje. Pra

Socialistų Pašlijos nariai. O 
“komunistai”, tegul jie eina 
kur tinkami. Sąjungai dėlto 
bus dar sveikiau. — Socialistas.

107

AR VARTOJAI KUOMET SLOANO 
L1NIMENTĄ?

Laikyk jj po ranka greitam paleng
vinimui reumatiniu skaus- 

my ir gėlimų.
Jei žinotum, ką Soano Linimen- 

tas padaro, taip kaip žino tuksian
čiai vyrų ir moterų visame pasau
lyje, tai jj taipgi laikytum po ran
ka. Panaudotum ji nuo tų “reuma
tinių gėlimų”, palengvinimui to die
gimo šone, raumenų sustirimo ir 
skaudėjimo, gėlimo, visokių lauku
tinių skausmų ir nuo oro paken
kimo.

Nedaug tereikia, tepant be brau
kymo, kaip bematai susigeria, išvai
kydamas sutinimą, suteikdamas gai
lestingą palengvinimą, virpančioms 
šokinėjančioms dalims.

Trjs dydžiai — 35c., 70c., $1.40 
Gausi pas kiekvieną aptiekininką. 
Jei gi ne, tai mes norėtume Žinoti 
jo pavardę.

TOWN OF LAKE

VAKARAS.
Spalių 5 d. buvusi ketvirtoji, 

o dabar “komunistų” kuopa su
rengė pramogų vokarą C. S. P. 
S. svetainėj. Vaidinta veikalas 
“Nepalaidoti kupai”. Nors bu
vo garsinta, kad svetainės du- 
rjs atsidarys kaip 4 v. vakare, 
bet prisiėjo laukit! net iki sep
tintos valandos. Lošimas buvo 
nė šio nė to. Toli lošėjai savo 
pareigas atliko ylin gerai.

Publikos buvo nedaug. Tur
būt lietaus pabijojo. Antra, tą 
patį vakarą kitoj svetainėj bu
vo koncertas, tai daugelis vei
kiausiai nuėjo ten.
, — Taunleikietis.

MM sete

NAUJAS PIRMOS KLIASOS

NAUJIENOS. CfiĮeigOn IU

G AR ADŽIUS
3205-3207 SOUTH HALSTED STREET

Tik ką lapo pabaigtas ir bus atidarytas Spalio-October 
15 dineą, 1919 m. Garudžius bus švariai užlaikomas, ap 
šildomas, atdaras dieną ir naktį.

KAINOS VIDUTINĖS
Atkreipiame atydą ant geros vietos šio garadžiaus.

Petras Krasauskas
3249 SO. HALSTED STREET

Telephone Boulevard 611.
(A. f’ETRATIS & CO. OFFICE).

Susirinkini# atida

1

Sloans
B" ■ i •___ _________

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengi jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.

1537-39-41 North Robey St. 
Arti Mihvaukee Avė.

Iš L. S. S. 234-tos KP. SU
SIRINKIMO.

Praeitą nedėldienį, spalių 5, 
buvo L. S. S. 234-tos kuopos su
sirinki nias.
rė kuopos organiza torius, d. 
Karneckis.
ši kartą vadinamieji “menševi
kai” bandė atsisakyti, ’ kad už- 
leidus vietą bolševikam^ . Bet 
pastarieji, kaip susitarę, nė vie
nas neapsdima. Mat, kad reikė
tų pasistatyti prieš /“buržujų 
uodegas”, lai kas kita. O čia 
mat reikia šiek tiek padirbėti. 
Galų gale turėjo apsiimti ne- 
bolševikas, d. Pabarška.

Susirinkime tarp kita ir vėl 
buvo pakelta klausimas: kas 
bus su kuopa? Ar ji pasiliks 
Socialistų Partijoj ar eis su 
“komunistais”? Pastarieji tuoj 
pradėjo šaukti, kad “šiandie ne 
galima”, nes esą mažai narių. 
Socialistai tečiaus nenorėjo kel
ti lermo, kaip kad “komunis
tai” daro, todėl jie nusileido ir 
sutiko laukti sekamo susirinki
mo. Gulimas daiktas, kad nau
josios mados “revoliucionie
riai” kreipsis į savo dvasišką tė
vą, “sckretorių-verlėją”, idant 
jis išvestų juos iš tos “namų ne
valios”. Tegul. Socialistų jis 
vistiek nenusives. Mes, kaip

Rinkta pirmininką

BRIDGEPORT. ’

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI.

čia, Mil- 
rodomi 
Tai lai-

ŠIANDIE

Prakalbos
M. Meldažio Svetainėj

Rengia L. S. S. 22-ra kuopa

• Kalbės Naujienų Redaktorius

AVestsidiečiai, nepraleiskite progos! Bus kalbama apie 
dalykus, kuriuos kiekvienas lietuvis darbininkas privalo 
žinoti. Todėl ateikite patįs ir savo draugus atsiveskite.
Įžanga visiems dykai. Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

— KOMITETAS.
z

Spalių 1 ir 2 dieną 
dos svetainėj, buvo 
krutamieji paveikslai, 
svės varpo išleistuvių 
lai. Žmonių buvo daug, pilnu 
telė svetainė. Paveikslai buvo 
aiškus ir patraukaintįs. Užbai
gus rodyti paveikslus p. Klim
ka pasakė trumpą prakalbėlę. 
Kalbėtojas be kita nurodinėjo, 
kad dabartiniu laiku vienybė 
mums yra būtinai reikalinga. 
Mes, pasak jo, esame nesusivie
niję, o tuo naudojasi musų en
gėjai kapitalistai. Tokios pat 
vienybes mums reikia ir Lietu
vos šelpini’o klausimu. Nesusi
vieniję mes negalime Lietuvai 
laisvę išgauti. Esą, jeigu mes 
neturėsime užtenkamai pinigų, 
tai lenkai užėmę* Lietuvą 
mus dar skaudžiau negu 
rikos kapitalistai ir tt.

Po prakalbos rinkta 
Lietuvos laisvės reikalams 
kur aukojo po penkinę, gavo di
doką skambalėlį, o kurie dole
rį, tai — mažyli. Visi aukojo 
gausiai. Nė nesitikėjau, kad ten 
>us galima surinkti keliūtą šim- 
ų dolerių. — Bet čia turiu pa- 

rugoti: komitetas privalėjo pra
nešti viešai, kad bus renkama 
aukos. Tai dėlto, kad daugelis, 
pradėjus rinkti aukas, pasijuto 
neturį pinigų. Mait daugelis bu
vo pasiėmę tik tiek pinigui, 
dek reikalinga įžangos tikietui 
apmokėti. Tuo budu pradėjus 
rinkti aukas jie buvo priversti 
kreipties į savo pažįstamus, kad 
gavus pinigų. Vienas sako: “Aš 
visai nė nežinojau, kad jie 
rinks”, kitas vėl: “Aš irgi neži
nojau”. Tas pats buvo ir su 
manim. Taigi toks pranešimas, 
mano manymu, butų daugiau 
naudos atnešęs.

Surinkus aukas ir vėl rodyta 
paveikslai — šį karilą visos lie
tuviškos bažnyčios, jų apielin- 
kes ir veikėjai. Bet turiu pasa
kyti, kad vienos bažnyčios ir jos 
veikėjų tai neparodė; nors tik
rai žinau, kad ji darbuojasi 
kartu su tautininkais ir pinigų 
jiems aukoja. Kam tad 
lionieti?

Beje, rodyta ir visi 
dineraščiai: Naujienos, 
gas ir Lietuva. Žmones, kiek 
teko pastebėti, buvo palt/enkinti.

— Laisvės Varpas.

Anie-

aukų 
. Tie,

ją ig-

m ūsų 
Drau-

f* Liaudies Kursai
Vienam Amerikos švietėjui te 

ko praleisti keletą įmetu Chini-

še knygą, kur atpasakojo savo

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

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

3003-3A29 SOUTH HALSTED STREET, - CHICAGO, ILLINOIS.

Kartą jam reikėjo aplankyti 
vieną sodžių. Išsirengė kelio
nėn. Bet kelio jisai gerai neži
nojo. Privažiavęs vieną sodžių, 
jis sustabdė tūlą chinietį.

—-Meldžiamasai, kur randasi 
sodžius N.

—Nežinau, — atkirto eilinio- 
tis. .

—Kaip tai? — nustebo kėliau 
ninkas. — Man sakė žmonės, 
kad nuo šios vietos tas sodžius 
randasi tik kelių mylių atstu- 

. me 1

PRAKALBOS! 1
LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIO 

SKYRIUS
Rengia indomias prakalbas

Brangus Lietuviai, šios prakalbos bus visai skir
tingos nuo visų kilų prakalbų, nes bus aiškinama 
kaip tamsta galėsite pastoti metalo išdirbystės sa
vininku ir vietoj auginti, ir penėti kapitalistus, ga
lėsi dirbti sau ir savo tėvynėje; tėvynės ir savo 
naudai..

Jeigu tau, brangus lietuvi, rupi tavo ir tavo šei
mynos ateitis ir gerovė, tad be atidėliojimo atsi
lankyk ant prakalbų kurios atsibus

Subatojc, Spalio-Oct. 11,1919, 7 vj vak 

p. MALINAUSKO SVETAINĖJE 
1843 So. Halsted Street.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet lys Kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
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 mėty 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sies ir nerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čfos 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 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumenthal

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvAs atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė imi butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa
mačiau tpkj skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei. ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

III.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vat

inis. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedaliomis, nuo 10 iki llj dieną 
4649 S. Ashland ar. kam p.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Svarbios Prakalbos
Rengia L. S. J. L. 1 kuopa

Ketverge, Spalio-Oct. 9, 191,9
MILDOS SVETAINĖJE, 32 gat. ir Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų
Kalbės d. A. ANDRULEVIČIUS ir Dr. A..M0NT-

VIDAS.
Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti 

į šias prakalbas. Kviečia KOMITETAS.

Teatras ir Balius
Parengtas Spėkomis 13-kos Draugijų

—>■---- - Naudai ------- -
WEST SIDE LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

2222 South I^eavitt Street

Nedėlioję, Spalio-October 12 d., 1919
M, MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242-44 West 23-rd Place
Stato scenoje dviejų aklų komediją

“š A L A P U T R I S”
Taipgi ir STEPU 1\AS su savo motore dalyvauja šiame vakare su 

pilnu maišu juokų. Ir bus pagarsėję Chicagos kalbėtojai.
l)urjs atsidarys 5:30 vai. vakare, Inžanga 25, 35 ir 50c.

Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vakare.
Ši uotu i kviečiame visus skaitlingai atsilankyti i viršminėtą juokų va

karą, kuris bus vienas iš linksmiausių ir gražiausių vakarų. Už tai no 
pamirškite kuonoskaitlingiausiai su savo draugais., šokiai Uj'j’LiL’ 
nakties. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Tuomet chinietis parodė į že
mę ir tarė:

—Kam num reikalinga žinoti 
apie tą soždių, kuomet aš gyve
nu čia.

iBct tokių dalykų dedasi ne- 
vien tik tarpe cliiuiečių. Tai pa
sitaiko ir m|usų tarpe. Ar dauge
lis m,ūsų žino apie tai, ką^musų 
pirm lakūnai veikė ir mąstė, Ar 
daugelis musų žino apie tai, 
kaip musų pirm lakūnai tvarkė
si ir kovojo su gyvenimo ap
linkybėmis?

Labai nedidelis skaičius...
Didžiuma musų, paklausti a- 

pic tuos dalykus, duotume cbi- 
nietišką atsakymų:

—Kam mums žuoli apie pra
eitus laikus, kuomet mes gyve
name dabar... •

(Seka ant 4 pusi.)

Pinigais už

Laisves Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause V aisti]ims Taupymo 
BANKAS

1341 Milwaukec Kve.,
Bankas atdaras subatomis iki t vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Bay ir kitokius elektros P ris
ta iaus.

Ofisas Ir Labaratorlja: 1021 W. IBtli 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: _8—9jryto,w..

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

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

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir paž|stami at
vers šitą knygą ir žinos, kąr jus1 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti su jumis.

tfeikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

STRUPAS and CO.
92 Warwick St. Newark. N. J.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms valdonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Cpynefo.

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

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

Tol .Pullman 342. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Tel. Yards 723. Chicago, 111.

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

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE.

3323—25 So. Halsted st.,

Vyrišky Drapaną Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaikb 
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutal $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
li nežymiai vartotų siutų ir ovea> 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iii 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai, vak.

S. GORDOR, 
1416 8o. Halsted SL Chlcage, HL 

įsteigta 1M2

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28»- metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Ldėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544 ,

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgai) st Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis’
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 SU Chicago, I1L
Ofiso Tel. Boulevard 160

' Rcz. Tol. Seeley 420

♦

Phone Pullman 621
DR. LEW1S H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Ava. 

Kalbu lietuviškai



-•r Ketvergas, Spalių 9 d., 1919
LIAUDIES KURSAI.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

North Sidėn Draugijų Sąryšio mo
kyklos lekcija bus pėtnyčioj, spalių 
10, Viešojo Knygyno svetainėj, 1822 
\Vabansia Avė., Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Visi mokiniai ir norin
tis mokinties tegul atsilanko lygiai 
pažymėtu laiku. — Valdyba.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU PARTNERIO, gara- 

džiaus biznyje, kuris mokėtų auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 
So. Halsted St., Tel. Boulevard 691.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
MOTERŲ VYRŲ

Chinietis nežinojo artimiau
sio sodžiaus, nes jis visą savo

Kam jam žinoti apie tai, kas 
dedasi dviejų mylių atstume, 
kuomet jis gyvena čia?...

Daugelis musų nežino to, kas 
dėjosi porą metų atgal.

Kaun reikalinga tatai žinoti, 
kuomet mes gyvename dabar?.

O tuo tarpu praeities gyveni
mas yra tas pamaus^ ant kurie 
budavojama nauj gyvenimas.

Be vakar nebūtų šiandien.
Beikalinga pažinti praeitį. 

Juo daugiau mes žinosime apie 
žmonijos praeitį, tuo geriau 
suprasime dabartinį musų gyvo 
nimą.

O suprasti dabartinio gyveni
mo apsireiškimus mums būti
nai reikia.

Nesuprasdami to, mes negalė
sime tinkamai orientuoties gy
venimo klausimuose, negalėsi
me būti naudingais piliečiais.

Dabar, kuomet atidaroma
Liaudies Kursai, reikalinga pa 

galvoti apie tuos dalykus.
Kursai ir yra rengiami tuo tik 

siu, kad davus darbininkams 
progos susipažinti su tais klau
siniais. kurie reikalinga žinoti 
kiekvienam žmogui.

Suprantama, kad j šešis mė
nesius nebus galima nuodugnai 
išgvildenti politinę ekonomiją, 
visuotiną istoriją, kultūros is
toriją ir valdžių formas. Tam 
reikalinga keli metai.

Bet nežiūrint to. Liaudies Kur 
sai gali atnešti didelės naudos. 
Jie paskatins klausytojus prie 
tolimesnio lavinimus; jie bus 
tuo paimatu, ant kurio tolimes
nis klausytojų pažinimas išgul- 
domųjų dalykų remsis.

Mums nebegalima, kaip tam 
chiniečiui, visą kliką gyventi tik 
čia.. Reikalinga pažvelgti ir lo
baus. Reikalinga suprasti, kaip 
žmonės gyveno seniau, kaip jie 
vargo, dirbo ir kovojo. Atmin
kite, kad tik pasidėkojant mu
sų pinntakunų darbams, mes 
atsiekime dabartinio civilizaci
jos laipsnio.

Yra vilties, kad darbininkai 
parems Liaudies Kursų organi
zatorių sumanymą. Ta parama

. .Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, spalių 9 d„ 7:30 vai. vakare, 
T. Maženio svel. 3834 So. Kedzie 
Avė. WDraugai ir draugės malonėki
te susirinkti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. — P- Gura.

18-tos apygardos Susivienijimo 
Amerikos Lietuvių kareivių kuopos 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, spalių 
10 d. 7:30 vai. vakare, D. šėmaičių 
svet. 1750 So. Union avė. kampas 18 
gt. Visi nariai ir kareiviai, taipgi 
ir ne kareiviai vyrai nuo IS ikj 
metų amžiaus, norintis prisirašyti, 
kviečiami atsilankyti. — Valdyba.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
atidarys virimo mokyklą pčtnyčioj, 
Spalių 10 d, 7:30 vai. vakare. Mark 
\Vhitc Sųuarc svel., 30tos ir ; - 
gat Visos nares ir tos, kur nori iš
mokti naujų valgių virti, meldžia
mos atsilankyti. — Valdyba..

nie.
Juo daugiau atsiras norinčių 

lankyti kursus, tuo geriau bus 
galima sutvarkyti darbas.

Užtat stokite kuoskaitlingiau- 
šia į kursus! — K. Sėjikas.

TEISĖJAS NORĮS BŪT 
STREIKLAUŽIU.

Automobilių važnyčios tegu) 
nusidžiaugia. Jų teisėjas, džio- 
džė Stelkas, sustreikavo, bet... 
Džiodže Olsonas sako, kad jo 
bendro pasistatymas esąs nele- 
ga tiška s ir jis galįs tatai sulau
žyti, — jeigu jam prisieitų atsi
sėsti į džiodžės Stelko kėdę.

Teisėjas Stelkas “sustreika
vo” tik todėl ,kad, sanitarių 
žvilgsniu, jo kortas likęs stačiai 
nepakenčiamu. Trjs karto lan
kytojai jame susirgę, ir džiodže 
Stoikas, pasiteiravęs su vienu 
sveikatos departamento nariu, 
nultaręs vely palikt tuščią kėdę 
ne kad sirgti. Korto kambariai 
turėsią būt išvalyti taip, kad 
juose nebesirgtų netik džiodže 
Stelkas, o ir kiti jų lankytojai.

AKTORĖ NETEKO RŪBŲ.
P-nia Rūbe Marbuard, aktorė 

viename didmiesčio teatre, turi 
nesmagumo. Neteko brangių 
drabužių, vertės 2,500 dolerių. 
Nežinomi piktadariai išnešę
N. Clark gatvėj. Piktadariai
dar nepagauti.

Pranešimai
North Sidės Draugijų Sąryšis 

rengia vakarą, su programų suba- 
toje, spalių 11 d., 7:30 vai. vak. Vie
šo Knygyno svet. 1822 VVabansia 

Avė. Po programui bus šokiai
— Ko mj tetas.

Sus. 
kričio 
spalių 
hiami 
delegatus.

Liet Soc. Dain. Am. 1 Aps 
konferencija įvyks subatoj.

11 d., M. Meldažio svet. Ger- 
Chorai, malonėkite prisiųsti

— Sekr. F. Mažola.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAHSIHANDAVOJA kambarys su 

elektros šviesa, netoli Humboldt 
parko, su valgiu ar be valgio. At
sišaukite adresu:

C. MISIUS,
3240 Augusta St., 2-ros lubos.

PASIRANDAVOJA ruimas la
bai parankus, šviesus, elektros švie
sa, telefonas, vana ir štymas. Vie
nam ar dviem vaikinam ar mergi
nom, arba vedusiai porai; 3 blokai 
nuo Lincoln parko. Atsišaukti.

ST. VARNIS,
2027 N. Howe St., Tel. Lincoln 5026

Sears Roebuck & C®

Sears Roebuck & C®

X

SIUNTIMO SKYRIUS

PASIRANDAVIJA kambariai prie 
kitos šeimynos, visi parankumai, ga
ru apšildomi, elektros šviesa, tele
fonas maudynė, 3 blokai nuo Lin- 

« h-' 'ii-ikted |(,<’ln parko. Geistina, kad atsišauk- , jutos n uuisit ina.
lyti nuo 5 vai. vakare. Atsišaukti 

J. VASILIAUSKIENĖ,
615 Center St. 3 augštas.

^'ASi>S kM’.| REIKIA DARBININKŲ 
palių H, po.num .15639 So. Ilal- 
ded St., Pradžia lygiai kaip 7 vai. 
.akare. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

MOTERŲ

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
Sertaininis susirinkimas įvyks ne- 
lėlioj, spalių 12, kaip 1 vai. po piet. 
J Malinausko svetainėj 1813 So. 

Halsted St. Visi nariai privalo atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. — Komitetas.

Ex karininkų domai. — buvusių 
karini ninku, gyvenančių Town of 
Lake apielinkėj, susiyinijimo nepa
irąsias susirinkimas įvyks ketverge 
.palių 9. P. Juraškos svet. 4415 So. 
Wood St. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
karininkai kviečiami atsilankyti

— Valdyba.

žiedo vaikų draugijėlės 
susirinkimas įvyks kiek-

Ateities 
avinimosi . .
viena nedėldienį, 10 vai. ryto, Fel- 
lowship svet. 831 W. 33 PI. Vietos 
r apielinkės vaikučiai ir mergaitės 
kviečiami skaitlingai dalyvauti la- 
inimosi susirinkimuose. Jvuric ne- 
iriklausole prie ‘ 
eikite prisirašyti.

Sears Roebuck & Co.

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲ

a. Prie lengvo, švaraus, įdomaus
Komisija. darbo musų

LSS. 222 kp. susirinkimas įvyks 
cetverge, spalių 9 d., 8 vai. vakare.
I. Mačiukevičiaus svet. 1036 E. 93 POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJE 
>t. ir Dobson avė. Nariai malonėki- LEGAM1NŲ DIRBTUVĖJE
c priimti paskirtu laiku, nes yra SIENINĖS POPIEROS DIRBTUVĖJ 
laug svarbių reikalų apsvarstyti. I ---------------- '

— Valdyba.

JLSL. 1 kuopa rengia svarbias pra
kalbas; įvyks ketverge, spaliu 9 <1. 
7:30 vai. vak. Mildos svet., 32 ir Uni
ted gat. Kalbės d. Dr. A. Montvidas 
r kiti. Kviciiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystės Liet. Vėliavos An\ No. 
I. susirinkimas įvyks nedėlioj, spa- 
ių 12 d. 1:30 vai. po pietų, Davis 
šų u are Park svetainėje, 45 ir Pauli
ui gt. Draugai ir draugės, malonėki- 
e ateit laiku, ir naujų narių atsi
usti. Turim svarbių reikalų apsvar- 
.tyti. — Nut. rast. D. Slotuz.

Lietuvai Gelbėti Draugija 3čio 
Skyriaus susirinkimas įvyks ketver
te, spalių 9 d., 7:30 va. vak. Dominin 
io šėmaičių svet. So. Union avė ir 
18 gat. Meldžiam koskaitlingiausia 
itsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
iptarti. — Valdyba.

kalbos lekcijos duodamos 
kiekvienai moteriai VValsh

Anglų 
iž dyką 
mokykloje, 201a gatvė ir Peoria gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 dieną, 1 
valandą po pietų. Mokinama bus 
kiekvieną Utarninką ir Ketvergą 

įuo 1 iki 3 po piet. Vaikus galima 
,iU savim pasiimti.

LSS. 22-ra kuo [ra rengia dideles 
prakalbas ketverge, spalių 9, M. 

Meldažio svet., 2212 W. 23 PI. Kalbės 
Naujienų redaktorius , dl*. Grigaitis. 
Pradžia kaip 8 vai. vakare. Inžan- 
(a dykai. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komisija.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Gimbuto, paeina iš Kauno gub., 
I'elšių pavieto, 2 metai atgal gyve
no Clevelande, Ohio. Aš sugrįžau 
š kariuomenės, turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu:

FRANK G1MBUT,
278 Wilder St., Aurora, III.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo špo- 
<o 4 metai atgal gyveno Philadel- 
)hijoj, Pa. dabar girdėjau yra Chi- 

ksici jis r>ats atsi- 
Umktii arba kas žinote, malonCkite 
pranešti. «.

STANISLOVAS ŠPOKAS, 
1510 Lawrence avė.

Phone Ravensvvood 9788

Aš Mikalojus Skeris paeinu iš Kau 
no gub. ir pavieto, Krakių parapi
jos, Liūčių sodos, meldžiu atsišauk
ti giminių ir pažįstamų.

MIKALOJUS SKERIS, 
Box 118 Logan, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambąrią Bridgepor- 

to apielinkėje, kuris butų su šviesa, 
apšildymu ir maudyne Rašykite ad
resu: J. K. No. 13, 1739 So. Hal
sted St.,

,5t- .

Prityrimo nereikia
Pastovios vietos
Gera pradedamoji mokeslis.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA prityrusių ištisinių 
prosytoįu; gera mokestis.

STERLING LAUNDRY 
5247 N. Clark St., Chicago.

Tel. Edgewater 744.

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiau prie lengvo dirb
tuvės darbo; $13 pradžiai, nuo
latinis darbas, pusė dienos suba- 
tomis. Atsišaukti ant 3 lubų, 
1417 W. Jackson Blvd.

merginų
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲ

Geros sąlygos dabar siūloma 
energingoms merginoms ir mo
terims, kurios nori išmokti dar
bo, reikalingo siuntimo Skyriuj

Darbas susideda iš suvynio
jimo ir surišimo pundų, svėri- 
mo pakelinio pašto užsisakymų 
ir t. t.

Ribotas skaitlius gerai atro
dančių pardavėjų, kurie kalba 
lietuvių kalba, kurie ištikro no
ri padaryti pinigus per sunkų 
darbą ir veikimą. Proga iš
mokti nuolatinį biznį; vyrai, ku
rie pinniaus buvo ir yra gerai 
susipažirinę, yra pageidaujami. 
Su atsakančiais vyrais aš dirb
siu pats ir pamokinsiu biznio 
smulkmenų. Ateikite į kambarį 
846 First Natonal Bank Bldg., 
ofisas atdaras iki 8:30 vai. va
kare., S. Mitchell, Užsienio sky
riaus vedėjas.

DARBININKŲ
TROKERIŲ

VĖRAUZĖS DARBININKŲ

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralci 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebok 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

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

PARSIDUODA stubos rakandai 
da gerame stovyje. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite

JOHN ŽILINSKAS, 
638 — 13th St., Chicago.

NAMAI-ŽEME

PASTOVIOS VIETOS 
PRITYRIMO NEREIKIA , 
GEROS ALGOS.
PROGA PAKĖLIMUI.

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

JAUNŲ VYRŲ 
prie

Darbo musų prekių 
skyriuje.

REIKALAUJA — 10 prityrusių 
moterų skudurams skirstyti. Pasto
vus darbas — gera mokestis.

P. GOLDMAN,
1017 Eairfi.eld Avė. 1 blokas į šiaurę 

nuo 12 gatvės.

REIKIA MERGINŲ nuo 14 metų 
iki 16, pastovus darbas, gera mokes
tis.

O. E. SMITU CO.
1011 Ccnter Si. Chicago.

Netoli Center St. L. Sta.

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stuki 
nis darbas nuo $16 iki $20 į savaitę. 
Bonusai po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN IN^ULATED \VIRE 
CABLE CL, 954 W. 21 st. St.

CHICAGO, ILL.

MERGINŲ nuo 14 iki 16 metų am
žiaus po $10 ir $11 į savaitę pra
džiai. Puiki proga išmokti lengą, 
švarų amatą. Pastovus darbas, per 
apskritus metus..

POOL BROS.
605 So. Clark St.

MERGINU
----- -  Prie apskrito dirbtuvės dar

bo, prie inaštinų ir durksliniu 
presų, rankinių šrubų mašinų 

 ir gręžiamųjų presų, ringinių 
--------- —— vyniotojų ir surinkėjų. Gera

• • mokestis besimokinant. Atsi-
Reikia Motery ir Merginų šaukti

18 metų ir senesnių, prityri- ---- --------
mo nereikia gavimui geros KEJ-LOGG SWITCHBOARD 
mokesbes musų kepamųjų i066 W. ADAMS STREET. | 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 

'Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 

smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaite 
dykai.

REIKALAUJA senos moters, arba 
vedusių žmonių su maža šeimyna 
namams prižiūrėti; šiluma ir šviesa 
už dyka. Atsisaukt i pn. 4511 So. Fair- 
fiel<l Avė. STANISLOVAS SLIAZAS.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

SINGERIO SIUVAMŲ mašinų ope 
ratorių; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 St. ir Union Avė., Chicago.

REIKIA kotrneikerių 
J. BARZDAITIS, 

3103 So. Halsted St 
2 fl. Room 1.

LENGVI DAIKTAI 
IŠPILDYMAS UŽSAKYMŲ 
SUVYNIOJIMAS IR 
SUPAKAVIMAS DAIKTŲ

GERA MOKESTIS, PUIKI 
PROGA PAKĖLIMUI.

8:00 iki 4:45 SUBATOMIS 
IKI PIETŲ

CO.SEARS ROEBUCK &
HOMAN & ARTHINGTON ST.

PRITYRUSIŲ GELUMBIŲ 
AUDĖJŲ

NUOLATINIS DARBAS.
GALI UŽDIRBTI

NUO $25 IKI $30
Į SAVAITĘ

KREIPTIS Į

SOUTH BEND WOOLEN
SOUTH BEND, IND.

CO.

ARBA 208 S. LA SALLE ST.
ROOM 1854 CHICAGO. 
TEL. WABASH 6540.

PAJIEŠKAU flat janitoriaus pagel- 
bininko, patyrusio darbą; geram vy
rui geras mokesnis ir užlaikymas

FRANK GEDM1NT
3558 W. Polk St., Chicago.

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dvkloj. Gera mokestis. 
CALUMET REERIGERATING CO.

ARCHER & STEWART AVĖS.

l’ARDAVINRTOJV

APTBAIGfiJŲ
PADĖJĖJŲ

prie veisčių
Nuolatinis darbas. Trumpos valandos

SUBATOMIS PUSĖ DIENOS

AUGŠTA ALGA.

FARQUHARSON and WHEELOCK
800 T0WER COURT 

Kampas Chicago avė. arti Michigan

REIKALAUJA molderių— varsto- 
tinių ir asliniu, augšta mokestis j 
rietus darbininkams.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA vaikų nuo 14 iki 16 metų 
pastovus darbas.

O. E. SMITH CO.
1011 Center St., Chicago.

Netoli Center St. L. Sto.
REIKALAUJA — 5 kišenių dipbė- 

jų, 3 rankinių skylių dirbėjų, 2 pa
mušalų dirbėjų prie švarkų.

THE ROYAL TAYLORS 
731 So. \Vells St.

REIKALLNGAS kriaučius (bušel- 
monas) gera mokestis, darbas ant 
visados. Atsišaukite

CHARLES BUDGENAŠ 
5539 So. Ashland Avė., Chicago.

REIKALAUJU janitoriaus prie 
apskrito darbo buildinge. Gera nui 
kastis. Atsišauk tuojaus. Klausk Mr. 
JOE NOHRIS, 6346 N. Broiuhvay st.

REIKALAUJA peilių tekintojo, 
mašina. Šlapias tekėlas.

AMERICAN SAW
& TOOL WORK 

2131 W. 14 St., - ,Chicago.

REIKALAUJA pirmos klesos bu- 
šelmano ir kriaučiaus. Geriausia mo
kestis. *

ROBINSON & PFAFF
221 Monroe Bldg.

104 S. Michigan Avė.
Tel. Central 290.

REIKALINGAS antros rankos pe- 
korius; darbas pastovus; mokestis 
gera.

J. JUKNIUS, 
3357 Auburn Avė. Tel Yards 5953.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė; biznis išdirbtas per daugelį me
tų; lietuvių apgyventa apielinkė. 
Pardavimo priežastis yra ta, kad va
žiuoju į kitą miestą.

J. SAIBUTIS, 
732 W. IfHh SL, Chicago.

PARDUODAMA pieninė su visais 
įtaisymais, 1 automobilinis trokas, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da
ryti ir visokios kitos mašinos ir į- 
taisymai. Biznis yra puikioj lietu
vių apielinkėj. Gera proga lietuviui 
padaryti gerų biznį. Atsišaukti pn. 
571 W. IBth St. Chicago.

PARDUODAMA barberšapė trimi 
krėslais, dviem maudynėm ir visais 
kitais naujoviniais įtaisymais. Atei
kite, ar rašykite pas

DAN. J. LUKŠA,
514 Moen Avė, Rockdale, III. 

Joliet P. O.

PARDUODAMA fotografystės į- 
taisymas geriausioje vietoje lietuviui 
ir lenkui. Gera vieta, geras biznis. 
Atsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA
BUFETAS

CHAS BUDRIUS
733 W. 18th St., 

Chicago, III

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA puse kainos 3 au

tomobiliai: Fordinis trokas su tvir
tomis ratlankėmis, antras keturiems 
ęasažieriams: trečias 5 pasažieriams 

isi gerame stovyje. Atsišaukti pn. 
2462 W. 46 PI. arti VVestern avė.

SAVININKAS IšVAIŽIUOJA
Tolei priverstas labai pigiai par

duoti lotą, 1420 So. 50th Court, Ci
cero, III. Kaina $450. Rašykite laiš
ku adresuodami: W. Wogatsky, Box 
24, Oak Park, 111.

PARDUODAMA medinis namas, 2 
pagyvvenirnais ir didelė barnė. Na
mas vra gerame stovyje. Parduos 
už $3000 pinigais ir $2000 mortge- 
čius. Kas nori pirkti gera proga. 
Kreipktis pn. 571 W. 18th St.

NAMAS pn. 7403 — 58 St., 4 kam
bariais, augštas beizmentas, didelė 
barnė, 24 ir 24 pėdų, 2 karvės, 100 
vištų, 20 ančių, 1 arklys. Atsišauki
te adresu: I). Kadelsky, Box 1;>8, 
Suinrnit, III.

TURIU PARDAVIMUI daugybes 
namų ir lotų pigiai, visose dalyse 
Chjcagos miesto. Užtikrinu jogei pas 
mus rasite tokį namą pirkti, kokio 
jus jieškote. Taigi jieškantieji pirk
ti namų arba Ibtų. pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums tame dalyke teisingai.

ST. SLONSKSN1S CO.
839 W. 33rd St. Mes nelaikome o- 
fiso.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas po 6 kamb. rendos $36.00 į mė
nesį: parsiduoda už $2.800; reikia 
įmokėti 3 šimtai, kitus kaip renda; 
namas randasi labai gražioj vietoj 
ant lxjwe avė. ir 34 st. 2 pagyveni
mų mūrinis namas garu šildomas 
su maudynėmis ir elektros šviesa; 
parsiduoda už $3,700. 2 pagyvenimų 
mūrinis namhs parsiduoda už $1.700, 
2 šimtai reikia įmokėti, kiti kaip 
renda. Turime visokių namų, bran
gių ir pigiu. Kreipkitės šiuo adresu: 

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

ATIDAI BRIDGEPORTIEHŲ
PARSIDUODA mūrinis narnos 5 

pagyvenimais prie Union avė. Ban
dos neša $68.00 j mėnesi. Kaina 
$6.500. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja ant farmos gyven
ti. Atsišaukite pas savininko repre
zentantą.

ST. SLONKSNIS, 
839 W. 33rd St., Chicago.

FARMA.
PARDAVIMUI ar išmainymui ant 

kokios nuosavybės Chicagos mieste 
ar jos anielinkėse arba ant automobi 
liaus arba troko. Yra 80 akrų žemės, 
20 akrų išdirbtos. Trobų nėra. Gera 
proga norinčiam įsigyti farmą. A t 
sišaunkti 317 W. 105 PI. J. R.

_PARSID(,ODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj gera proga geram žmogui, 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 
Avė.

TURIU PARDAVIMUI, daugybės 
lotų pigiai, ir lengvomis išmokesti- 
mis visose Chicagos miesto dalyse 

,aP8)’ventose apielinkėse. 
t žtikrmu. jogei pas mus rasite tokį 
lota pirkti kokio jus jieškote. Taigi 
urškantieji pirkti pirmiausiai atei
kite pas mus, o mes patarnausime 
jums lame dalyke teisingai 
3129 <4 Ji IK \AM°N C°;
3U2 So. Uwe Avė ant trečių lubų 
Mes nelaikome ofiso. Chicago.

MOKYKLOS

PARDUODAMA automobilius 
Oakland 7 pasažieriams 1917 metų 
modelis, gerame stovyje visas kaip 
naujas, Parduodama dėlto, kad <sa- 
vinįnkas išvažiuoja į Kanadą. Kas 
greitai atsilieps, pigiai nupirks. Ad
resas 2001 Canalpopt Avė. Tel Canal 
720. — S. DIOKAS.

PARSIDUODA automobilius Mit
chell 1918 metų, 6 cilindrų, 7 pasa- 
žierių; atrodo ir eina kaip naujas, 
parduosiu piftiai ; arba mainysiu ant 
loto, arha ant kokios kitokios pra- 
pertės.

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

PARSIDUODA automobilius Mit
chell 6 cilindrų 5 sėdynių arba mai
nysiu ant mažesnio automobilio ar 
ant motorcyklio. ar ant gramofono.

J. M. .
3127 S. Emeraid Avė. 3-čios lubos

PARSIDUODA automobilius —Pa- 
ckard, 6 cilindrų, 8 pasnžierių, 4 
durimis uždarytas, šiltai. Maleva ir 

no- ratinės nauji. Galima uždirbti dide- 
ge-1 liūs pinigus su vestuvėmis krikšty

nomis ir laidotuvėmis. Turi parduoti 
maža kaina. 708 VV. 18 St., Tel. Ga
nai 3348.

Mokykla Kirpimo ir Dedgning 
Vyriška ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designlng ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysite*. 
' Elektra varomos mašinos musu 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialil- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagel J«aą mle- 
rą — bile stailėa arba dyglio. 1* bi-

MA8TER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kandėk*. Perdėti ni*

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Na- 
dison, 1850 N. Wells it.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmininHChicago.

A .U i




