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Siunčia kariuomene prie 
Šiaulių ir Kursenu

Vierkolič prašo taikos

kyta sustabdyt savo kariuome
nės žygį.
Amerikiečiai neprileido arešto.

Associated žinių ager.turos 
prani Šimai iš Budapešto sako, 
kad areštavimas premiero buvo 
neprileistas tik Amerikos ir An- ■ ____
glijos kareivių, atstačiusų dur- KOPENHAGEN, 
tavus ir pasirengusių stoti mu-, Vokietijos valdžia 
ši n. Angli jos oficieriai, komon-1 
duojantįs minėtus kareivius, po 
to rumunams įsaku urnai at

naujinti savo besitraukimą iš 
miesto.

Trnc f|lr<l w«th Ihe post,
mnster at ( bieago, III. O’ l. 18, 1919 
as rcųiiired by Ihe a-t of Oct. (>, 1917

Vokiečiai aplei
džia Schleswigą

PASEKMINGAS PROTESTO 
MITINGAS.

KASYKLŲ SAVININKAI BIJO
SI STREIKO.

Lenkai tyko užgrobti Kauną
True iranklatinn fitvl with the posf- 
master at Chicago, III. ()ct. 18, 1919 
as required by Ihe act of Ocl. U, 1917

LIETUVA KARIAUJA SU 
RUSAIS.

sp. 17. —
Kopenha- 

pranešimą.

Livenas gelbsti Judeničui.
Generolo Judeničo armija, 

kuri dabar veržiasi prie Petro
grado, tapo sustiprinta kariuo
mene, komanduojamu 
gaikščio Petro Liveno, ir 
noriais iš Archangelsko, 
dabar sudaro avangardą
muisi prie buvusios Rusų sos
tinės Petrogrado.

kuni- 
liuos- 
kurie

True transhjtion filed with the post- 
maslcr at chicago. III. Oct. 18, 1919 
as reqjiicu\by Ihe i’ct of Oct. 6, 1917

RIAUŠĖS FRANCUZIJOJ.

Kareiviai šaudė j demonstran
tus.

sp. 17. — 
kad išpil- 

dižus taikos sutilrtyj pažymėtuo 
sius reikalavimus, pradėjo eva- ' 
kuoti pirmą ir antrą Sehleswi- 
go zoną. Specialė tarptautinė 
kiiinisija daro prisirengimo prie 
visuotino gyventojų balsavimo 
tikslu nuspręsti ar ginčijamieji 
plotai turėtų priklausyti Vokieti
jai ar dėties prie Danijos.

PITTSBURGO STREK1NINKAI 
REIKALAUJA INDžIONKšE- 

NO.

Vakar Meldažio svetainėje 
buvo vienas tų masinių susirin
kimų, kurie primena laikus, ka
da Chicagos lietuviai socialis
tai dar nežinojo frakcinių ki
virčų ir solidariška' veikė iš
vien.

Susirinkimą sušaukė susivie
nijusios L.S.S VIII rajono kuo
pos tikslu išreikšti užuojautą 
plieno industrijos streikinin
kams ir užprotestuot prieš žiau
rius kariškos ir civilės vyriau
sybės darbus Gary‘je, South Chi 
cagoje, Waukcgane ir kitose 
streiko vietose.

Kalbėjo “Naujienų” redakto-

Rodo palinkimo taikinties.

WASH1NGTON, sp. 18. — 
Kad kaip, angliakasių streikas 
gal būt bus išvengtas. Kasyklų 
savininkai jau rodo palinkimo 
taikinties. Vakar čia buvo atsi
lankęs kasyklų savininkų asocia 
ei jos presidentas, Thomas F. 
Bre,\vster. Jisai tarėsi su dar
bo sekretorium Wilsonu, pas 
kurį buvęs ir United Mine Wor- 
kers unijos prezideiltas, John L. 
Lewis. Pasitarimo pasekmės 

dar nežinomos, bet Darbo ir Ka
pitalo rateliuose jau vaikšto 
gandai, kad .^angliakasių strei
kas, tur, būt bus užbaigtas 
žumu”.

Kruvinos riaušės 
Newporte

šeši žmonės pašauti; vienas tur
būt mirs.

gra-

. .KOPENHAIiEN, 
Lietuvos atstovybė 
;;ene gavo iš Kauno 
jogei Lietuvos valdžia siunčia
stiprią kariuomenę link Šiau

lių ir Kuršėnų, kur vokiečių ir 
rusų kareiviai pradėjo užpuoli
mą. .

K
Pulkininkas Vierkolič, bijo

damas likti sumuštu, tarpinin
kaujant generolui Eberhardtui, 
kreipėsi į Lietuvos valdžią pra
šymu pradėti derybas. Lietuvos 
valdžia tečiaus pareiškė, jogei 
ji nemano tatai daryti tol, kol 
Vierkoličo kariuomenė neapleis 
Lietuvos teritoriją. Pulkininkas, 
kol kas, į tą pareiškimą dar ne
atsakė. bet savo kariuomenę ji
sai atitrauksiąs.

Pulkininko Vierkoličo pa
siūlymais lietuviai netiki. Jie 
mano, kad tuo jisai nori tik lai 
ką pratęsti. Jo kariuomenė vis 
verbuojama iš Rusų belaisvių, 
grįžtančių iš Vokietijos. Ji esan
ti gerai apginkluota ir padeda
ma vokiečių liuosnorių, kurie 
visi yra monarchlstai.

lankai ėmėsi nustatyt pastovių 
sienų Vilniuj ir Suvalkijoj. Ma
noma, kad jie turi ryšių su Vier- 
količu ir Bermondtu ir ryžtasi 
išprovokuoti lietuvius taip, kad 
gavus progos pradėti užpuolimą 
ant Kauno.

True translntion fileil with Ihe post- 
master at Chicago, III. Oct. 18. 1919 
as reąiiircd by tne act of Oct. Ii, 1917

ANGIJJOS LAIVYNAS 
PADEDA LATVIAMS.

HY(rA, sp. 17. — Anglijos 
laivy nas Dauguvoj šiandie kaip 
pirmą valandą po pietų atidarė 
Ugnį prieš Uusų-V>kiečių ka
riuomenę. šjnulymas dar tebe- 
sitšsia.

True Irunshdiou filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 1S. 1919 
-ttrrequired by Ihe act. of Oct. <i. 1917

AUSTRIJA RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ.

VIENNA, sp. 17. — Austrijos 
Steigiamasai Susirinkimas šian
die ratifikavo St. Germain’o 
dokumentą' taikos sutartį. Su
tartis ratifikuota be jokių de
batų. Tfk viena nacionalistų 
partija pareiškė slavo opozici
jos.

TARĖSI ATSTEIGT 
MONARCHIJĄ.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 18, 1919 
»is reąuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI PRISIPAŽĮSTA 

PRALAIMĖJĘ.

Rumunai kėsinosi areštuot Ven
grijos premierą.

PARYŽIUS, sp. 16. — Echo 
de Paris gavo iš Zurieho prane
šimą, kad vakar laike demon
stracijos Kaiserslautern’e Sarre 
apskrityj, tapo pavojingai su
žeistas vieno kariuomenes būrio 
konumduotojas, oficierius. ži
nia, sako, kad kareiviai paleidę 
iininion šūvių. Vienas riauši
ninkų nušauta, o kiti — sužeis-

True IransInHon filcl vvith the pnst- 
master at Chicago. III. Ori. 18. 1919 
is let.uired by the act of Ocl. (i. 1917

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĘ 
ŽŠ,62Ž RYGOS GYyENtiJjV.

Mergelės žudeikų rolėje.

STOCIKHOLM, (suvėlinta). 
Rygos profesorius Guido Šelmei 
der, savo lekcijoj Čia pareiškė 
jogei Rygos mieste bolševikai 
sušaurė 23,632 gyventojų —

Puošniai apsirengusios mer
gelės U uos u noru apsiimdavo 

btui žudeikoms, ir šiaip ir taip 
mosikuodamos šautuvais, šifittė 
į suimtuosius.

True translntion filed wilh tbe 
master at Chicago, III. Ocl. 18. £919 
ms rcquired by the Ocl. G. yįl7

ITALIJA NORI VALDYT 
TURKIJĄ.

Miesto valdininkai ardo jų su* 
firinkimus.

PITTSBURGH, sp. 18. — Plie
no darbininkų unijos viršinin
kai vakar kreipėsi į Allegheny

ciallistų Partijos sekretorius, 
Otlo Rranstetter, Kl. Jurgelio
nis ir K. Gugi-s; pirmininkavo 
A. Zymontas. Publika, kurios 
senai nėra buvę tiek <laug pana
šiose prakalbose, i>arodč savo 
pritarimą mitingo tikslui ne tik
tai karštais delnų plojimais, o 
ir gausiomis aukomis. *

Susirinkimas vienbalsiai išne-

MEXIKOS BANDITAI 
SUMUŠTI.

duoti ind'žior.kšcną prieš Pitts- 
burgo majorą E. V. Babocą ir protesto rezoliuciją, kuri bus 
kelintą kitų to miesto valdinin
kų, kad jie neturėtų teisės ar
dyti tvarkius streikininkij susi
rinkimus.

Miesto valdininkai, sako, taip 
toli nuėję, kad jie užpuldinėja 
ir ardo netik streiko reikalais 
ša uk ia m uosius susi rinkim us, 
bet ir tofcius, kur yra svarsto
ma išimtinai tik unijos reikalai, 
neturintįs . nieko bendra su da
bar einamuoju‘Streiku.

pasiųsta į Washingtoną kongres 
manams, senatoriams ir karės 
sekretoriui.

Tokias-pal prakalbas Chica
gos lietuviai socialistai ketina 
rengti ir kitose miesto dalyse.

EL PASO, Tex.. sp. 18. — čia 
gauta žinių, kad Tamaulijias 
valstijoj, netoli Jungt Valstijų 
sienos vakar ištiko stiprus su
si rėmimas tarp Mexikos karei
vių ir tūlos Vilios bainditų gau
jos. Banditai buvo sumušti. Į 
kareivų; rankas pateko daug į- 
varių kares pabūklų ir gyvu-

NAUJI AREŠTAI GARYJ.

tm Kami ttt pradžia.

PLIENO KARALIAI
NUSILEIS?

Gary turbut sutiksiąs tartis 
unijos atstovais.

su

True translntion filed w’th Ihe post- 
inuster at Chicago, 111. Oct. 18, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

Revoliucija 
Persijoje?

LONDON, sp. 17. — Bevielis 
bolševikų pranešimas, paskelb
tas praeitą ketvergą, kuris čia 
aplaikyta, praneša, apie atkaklų 
mūšį, einantį dešimt viorstų į 
šiaurę nuo Krasnaja Gorka ir 
taipjau Krosnoje Selo ir Gatči- 
nos apielinkėse ir trįsdešimts 

viorstų į šiauryčius nuo Pskovo.
Bevielis pranešimas iš Mask

vos dar sako, kad vienuolika 
torpedinių priešo laivų bombar 
duoja Krasnaja Gorką.

Dideli mūšiai už Kronstadtą.

STOCKHOLM, sp. 17. — Pa
sak Čia gautų pranešimų, Fin- 
landijos užlajoj Anglijos laivy
nas pradėjo stiprų bombarda
vimą didižulės Husų tvirtovės 
ir lavyno bazos, Krnnstadto.

Gautas oficialis pranešimas 
patvirtina paėmimą Gatčinos ir 
Krasnaja Gorka generolo Jude- 
ničo kariuomene. Gatčina buvu
si paimta po trumpo bombar-

VIENNA, sp. 16. — Motivai, 
delei kurių praeitą panedėlį ru
munai kėsinosi areštuoti Ven
grijos premierą, Stephen Fried- 
richą, sakoma, buvo susekimas 
jo pienuojamojo coup <Fetat‘o 
(ginkluoto perversmo) tikslu 
sugrąžinti ant Vengrijos sos

to buvusį Austrijos imi^ratorių 
Karolių. Šitokią žinią gavo iš 
Budapešto vietos laikraštis 
Abendblatt.
Žadėjo pasodinti Ferdinandą, 

bet...
Vengrijos kariuomenė, ko

manduojama buvusio Austrijos 
laivyno komanduotojo, admiro
lo Horthy, praeitą savaitę nuo 
Budapešto buvusi tik vienos 
dienos žygiui. Sakoma, kad įsa
kymas žengti priekyn buvęs 
duotas paties prentiero Fried- 
rieho, kuri rumanų armijos 
komanduotojui prižadėjo, buk 
Vengrų kariuomenė pasodysian 
ti ant Vengrijos sotso Rumuni
jos karalių Ferdinandą.

Žinia sako, kad po to, kaip 
tapo susekta, jogei tikrasai pre
miero siekinys yra pasodinti ant

sp.
esą 

jogei

KONSTANTINOPOLIS, 
17. — Šičia manoma, kad 
labai galimas daiktas, 
Italija busianti tautų lygos kan
didatu Turkijai valdyti. Tai 
pažymu iš josios pasistengimų 
sustiprinti Turkijoj savo banki
nius ir pirklybinius interesus.

True transl«*i«» filed with the po«U- 
master at Chicago, III. Cct. 18, 1919 
iis reųoired by the act «f Oct. 6,1917
JUNGT. VALSTIJŲ KARIUO
MENĖ VYKSTA SILEZIJON.

Dabosianti ten tvarkos.

NEW YORK, sp. 17. — Laiki
nė Jungtinių Valstijų armijos 
divizija, susidedaniti iŠ penkių 
tūkstančių vyrų, koirĮanduoja- 
ma generolo Williain II. Sage 
ir skirta okupacinei tarnystei 
Vokietijoj, šiąnakt apleidb Hoo- 
bokeną išplaukė laivu Presi- 
dent Grant. Manoma, kad ji tu
rės būt pasiųsta į Sileziją, idant
ten pridabojus visuotinąjį žino-'menė užėknė Kicvą, Toje apie- 
nhA balsavimą.

v WASHINGTON, sp. 18. — 
Vakar čia pasklido gandų, kad 
didysis darbininkų streikas tur- 
bus užsibaigsiąs -susitaikymu. 
Ir užsibaigsią netikėtinai greit— 
galbūt sekamą savaitę.

Sakoma, kad vyriausias plie
no korporacijos šulas, tesėjas 
Gary, galų gale “susipratęs”: su
tikęs tarties šit plieno dabininkų 
vadais. Tas pasitarinuas (vyk
siąs galbūt šiandie ar sekamą

LONDONAS, sp. 17. — Kailio 
pasekmė naujosios Anglo-Per- 
sų sutarties — Persijoj prasidė
jo revoliucija. Tokį pranešimą 
čia šiandie gavo vietos laikraš
tis Daily News iš Genevos.

Sukilimo centras yra Azcrbai- 
jan provincija.

Vyriausia Persijos valdžia 
Tabrize sukilėlių tapo nuversta 
spėka.

[Anglo-Persų sutartis yra to
kia, kad Anglijos valdžia pasi
žadėjo Persijos valdžiai suteik
ti reikiamos piniginės pagelbos 
ir kartu duoti jai kitokios pa
spirties. Manoma, kad ta sytar- 
čia Anglijos valdžia gauna svar-

GARY, Ind. sp. 18. — Areš
tai čia seka vienas po kitam. Ka
riniai valdinikai vakar įsakė 
areštuoti septynis įtariamus ra
dikalus, kurie buk turi tikslo 
nuversti esamąją valdžią. Puse 
lupų prasitarta, kad juos “vei
kiausia deportuos”.

Bet valdininkai sako, kad tai 
esanti ‘‘lik pradžia”. Neužilgio 
tų areštų busią dar daugiau.

CINCINNATI, sp. 18. — čia 
gauta žinių, kad Newporte, Kon- 
tucky valstijoj, vakar naktį ki
lo kruvinų riaušių, kuriose šeši 
žmonės tapo pavojingai pašauti, 
jų tarpe buvęs Cincinnati miesto 
policijos šefas, VVillia'm Nimmo.

Riaušės prasidėjo tuoj po lo, 
kada trįs strteiklaužiai, lydimi 
devyniv( ginkluotų sargų, jų lar 
pe paties Nimmo, išėjo iš An- 
drews Steel kom,|Kinijos dirbtu
vės. Tikroji riaušių priežastis 
nepaduodama. Bet nėra abejo
nės, kad jas iššaukė patįs kom
panijos samdomieji mušeikos.

Kilus riaušėms atsitikimo vi(\ 
ton susirinko dideliausis būrys 
žmonių, ir streiklaužiai kartu 
♦u savo palydovais buvę privers
ti pasislėpti tūloj warehousėj, 
kurioj jie išbuvo apie lankius 
valandas, kol atvyko policija ir 
išvaikė įpykusią minią.

Vienas streikininkas, Gari 
Burscharber, pavojingai pašau
tas ir nėra vilties, kad bepasveik 
tų.

Andmv Steel kompanijos 
ilirbtuvė stovėjo uždaryta pra
dedant birželio mėn., kada, kom 
panjįai atsisakius išpildyt savo 
darbininkų reikalavimus, ten ta
po paskelbta streikas. Iki šiol 
kompanija nieku budo negalė
jo sugaudyti užtenkamai streik
laužių. Dabar ji nutarus atida
ryti dirbtuvę, bet joje esti dau
giai! sargų negu streiklaužių. 
Kadangi darbininkai yra gerai 
susiorganizavę ir juos remia ko
ne visi apielinkių gyventojai, tai 
esą vilties, kad galų gale strei
kas bus laimėtas.

“Pabludęs” lokomotyvas.

Kiek tuose ganduose tiesos, 
sunku pasakyti. Bet iš visa aiš
ku, kad iki šiol plieno korpora
cija, neveizint didžiausių pastanJ^ių komercinių koncesijų Per
gų, savo tikslo dar neatsiekS. 
Abelna streio padėtis dar yra 
tokia pat, kaip kad dvi-trįs sa
vaitės atgal. Ir Pittsburge, ir 
Gary ir kituose plieno pramoni- 
jos centruose darbininkai dar 
tvirtai laikosi. Streiklaužių, 
imant domon milžiniškas (minias 
streikininkų, ten visiškai nedaug 
ir jais kadir prie geriausių norų 
darbą atlikti negalima.

True Iranslotion filed witli the post- 
master at Chicago, III. Oct. 18. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ KIEVĄ.

Pra-LONDONAS, sp. 17. 
nešama, kad bolševikų kariuo-

būk ėjo tečiaus padėtis yra la
bai neaiški. Praeitą savaitę bu
vo pranešta, kad Kievas randasi 

' ukrair.v. generolo Pctrulos ran-
> COLUMBUS, Ga., sp. 18. -r- koše, kurio armija, paskelbus

Nulinčavo du negru.

davimo. Bolševikai pradėjo sosto buvusį iniperatorių Karolį, | Netoli Buena Vista įdukusi balt-(karę prieš kazokų viršylą gęn- 
bėgti, kada šiaurvakarinė armi- rumunų kariuomenė sustabdžiu- veidžių minia nulynčavo du neg- Denikiną, khivUs pasiausta prieš 
ja pasišbitė prieš juos durtu- si savo besitraukimą iŠ Buda- ru. Negrų vardai ir priežastis jų kairįjį gen. Dentino armijos 
vais. ' * pešto, o admirolui Horthy įsa- nulinčavimo nepaduodama. sparną.

sijoj].

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS BALTIMORĖJ.

SPRINGFIELD, ILL.—Vakar 
naktį pro šį miestą pralėkė vie
nas “pabludęs“ Chicago and Al
ton geležinkelio kompanijos lo
komotyvas, ištrukęs iš Ridgely 
“rondauzės“. “Pabludėlis“ bėgo 
tol, kol turėjo garo. Vėliau ma
šinistai jį pasigavo ir nuBugdė 
į “roundhouzę“. Lokomoty
vas ištruko todėl, kad mašinis
tas buvo užmiršęs uždaryti 
tvarkomąją rankeną.

-»---------- ——
True IransMion filed wiih th<* p»»O 
master at Chfcago, III. Oct 18, i919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Ofisų darbininkų streikas 
Berlyne.

BERLYNAS, sp. 16. (suvėlin
ta). Užvakar po pietų Berlyną 
ištiko naujos rūšies streikas.- 
15,000 municipalių įstaigų dar- 
hiįvnkų-knygvedžių metė dar
bą. Reikalauja diedsnių algų. 

. Tarp įstaigų, kurios tiesioginiu 
vietinėse X'«lyklose. Metė’dar" .I,udu Paėstos, priskaito- 
ba po to, kada samdytojai at-! m« J1’ <’,l.o,'os kabukių biuras 
sisakė išpildyti jų reikalavimus su 246 skyriais; taipjau kuro, 
gražumu į pieno, sviesto, riebalų ir mėsos

Darbininkai reikalauja aštuo- ’ kontroltovimo departamentai. 
n.ių valandų darbo dienos ir di-'

„1^, (True lr»nri:>Ht»n filed wlth the post-
(lesnių algų. .master at Chicago, UI. Oct. 18. 1919

---------- --------------- act 1^1*
Paliuosuoja politinius prasižen

gėlius.
DUiBLIN, sp. 17. — Lordas

Reikalauja 8 vai. darbo dienos 
ir didesnių algų.

BALTIMOHE, Md., sp. 18. — 
Vakar čia metė darbą virš tu-' 
kstantis darbininkų, dirbančių ’

KARIUOMENĖ APLEIDO 
OMACHĄ.

OMACHA, sp. 18. -

True 1r.'»ns’s»H<»n filcH with the post- 
tuaster at Chicago, III. Oct. 18. 1919 
ms re<|uire<] by Ihe act of Oct. 6,1917

Japonija skiria $125,000,000 
orlaivininkystei.

Fede- ( majoras gavo pranešimą, jogei 
rfalės valdžios kariumenė, kuriniai politiniai Maudų misižen- 
Čia dabojo tvarkos pradedant ggiiaj, sėdintį Mount Jby kalė^ 
rugsėjo 28 dieną, kada kilo , jjjne, ulmai M būt paliudsuo- 
raMinik’i Hatltfų* \tekhr apleido J ti. Tai esanti pa^kmM baSe 
miestą. 4 streiko, kurį jie buvo paskelbę.

TOKIO. — (suvėlinta). Ja
ponijos valdžia daro prisirengi
mų paskirti šimtą dvidešimts 
penkis milionus jdtilerių orlai- 
vystės reikalams. Palinkimas 
prie to buvo iššauktas specialiu 
Francijos orlaivininkų būrio, 
kurie čia mokina Japonijos ar
miją.

PREZIDENTAS BLOGĖJA.
Galbūt reikės daryt operaciją.

WASHINGTON, sp. 18. — 
Prezidentas Wilsonas dar vis 
serga. Vakar jo liga dargi pa
blogėjusi. Prie jo pašaukiama 
jau penktas daktaras-specialis- 
tas.

Spėjama, kad jam, galbūt rei
kės daiyti operaciją.

TAI BENT PACIENTAS!
Visą kratuvę nešiojosi — pilve.

BOSTON, MASS., sp. 16. — 
Daktaras L. C. Rockwill vakar 
turėjo ypatingą j>acientą—Deer 
Island pataisos namų kalinį, 
tullą Charles W. Buzzell. Jo pil 
ve rasta visa krautuvė įvairių 
mažmožių, būtent: šuns rete- 
žlis, dviejų pėdų ilgio, dalis 
“britvos”, vadinamas safety ra- 
zor, dratų, vinių, 179 šmoteliai 
stiklo ir daug kiti; panašių maž
možių.

Viaį tai fcestasai pacientas su- 
sitah> j savo pjjyįą pe 
tikslais, bet — saužndybės.



I

NAUJIENOS, Chicagų., UI.
Andrejs Upits.

Silpnais, nutrauktais pasimo- 
jimuis Mykolas Mateikis irkla
vo į krantą.

Nė kartą jis nepažvelgė atgal 
ir todėl nė nepastebėjo, kad 
valtis slinko ne į sustojamąjį 
rėvą, kur galima dasigauti iš 
valties krantan sausomis kojo-, 
mis ir kur buvo įkaltas kuolas 
valčiai prisirišti, bet buvo nu
slinkus! gerą varstą į štilį tarp 
švendrių, pludžių ir ajerų.

Prie Mateikio kojų, valties 
dugne, tysojo astuoni lynai — 
du ytią didoki, keturi vidutinio 
didumo ir du visai maži. Jie 
tysojo ramiai, tarytum nusima
nydami savo beviltį likimą. Kai 
valtis pasviro taip, kad saules 
spinduliai puolė stačiai į lynus,

jie sukrutėjo;’ išrodė, kad visi 
muskulai dreba. Apatinis, pats 
didžiausia, pi^reipė galvą į vie
ną, antrą pusę, jicŠkodlamas 
minkštesnės vietos, kur ja padė
ti ir, tarytum žiovaudamas, ati
darė balsvai rausvąsias žiotis.

Valtis įstrigo didokan plu
džių kernu ir sustojo. Porą 

kartų Mateikis dar panėrė van
denin mentes, bet valtis stovė
jo. Po to jis povaiiai įtraukė 
vairus valtin, kiekvieną savo 
vietoj ir pasižvelgė į šalį. Pro 
šalį prasiiręs — tatai jis nusi
manė ir be žiūrėjimo, o kad su 
vairais valtį iš švendrių iš plu
džių neišgausi jfs taipjau nusi
manė. Marikis ntsigožė val
ties šonon, ištiesė kojas ir užsi
tempė ilgųjų batų aulus augš- 
čiau kelių.-

Bet bristi jis nenorėjo, — da
gi pasikrutinti buvo nemėgti.

——    .... .. I. I — ,

Poyaliai jis patraukė matikų, 
kad saulė nužertų į akis, ir pa
sižvelgė ežeran.

Atokiai nuo kranto, kur gel
mė vielomis siekia šešių pėdų, 
kyšojo visas miškus baltų ly-, 
nams gaudyti venterių. Kai- 
kurie jų buvo visai baltutėliai, 
kaikuriems buvo pririšta skudu
rų o dar kiliems užtepliota nu
meriai ar šiaip juodi lankai. 
Tai dėl atskyrimo: visi mat, nar 
dė savo venterius kur kam pa*

-

Subata, Spalio-Oct. 18, 1919

JUBILEJINIS DEŠIMTS METŲ

Apvaikščiojimas 
ir Balius

SU PROGRAMŲ
Rengia

Simono Daukanto Teatrališkas Jaunuomenės Kliubas
NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 19 d., 1919

PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE 
1655-57-59 Blue Uland Avenue prie 18 St.

m.

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės (» vai. vakare.

Kviečiame atsilankyti skaitlingiausiai, visi Imsite užganėdinti, nes 
tai bus puikiausias balius, kuris susidės iš geriausio programo: monolo
gų, deklamacijų, dainų. Dainuos Pumyn Mišrus Choras ir įk!L’.. M.:
kutis; po programa bus Šokiai ir tęsis prie puikios muzikės. Sarpnlių 
iki vėlos nakties. Kviečia KOMITETAS.

aibės P. Ku-

Kviečia KOMITETAS.

SU PROGRAMŲ
Parengtas Lietuvių Laisvės Kliubo .................

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCT. 19 DIEN4, 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c. y pa tai
Taigi, kviečiame visuomenę atsilankyti į musų parengtą vakarą, nes 

Ims puikus programas, kuris susidės iš dainų, monologų-ir dkelaniaeijų. 
Dainuos mišrus chmas ir solistai ir taip visokių pamarginimų,.ir paskui 
šokiai prie puikios muzikos. Kviečia L.L.K. KOMITETAS.

■■■■ ' . ....................... ... .......................... ...........................

davo ant jų savo žymę. Ten 
pat kyšojo ir Mykolo Mateikio 
venturiai; tik-ką jisai juos per- 
kilnojo ir iš keturiosdešimts 
venturių gavo aštuonius lynus.

Mateikis patrynė rankas: ne
senai jisai susišlapino, ir minai 
jos, saulės kaitinamos, džiūvo ir 
stipriai peršėjo.

Kokia nauda dėti venterius,jei 
tik tiek tclenda, kaip kad Ma
teikiui: ašftioni lynai iš keturias 
dešimts venturių! Tuo juk nė 
darbas deramai neatsimoka, o 
kurgi dar valtis ir venteriai; ir 
jie kasdieną trūnija ir darosi 
nebenaudojami, reikia taisyti 
smaluoti... Astuoni lynai;.. 
Bet kitais kartais nė tik nebūda
vo. Kadir vakar, gavo tik vie
nui vienų, ir tą patį pykčio per
imtas jis numetė atgal į ežerą. 
Vienas — ar nė vieno, tai juk 

< nedaro skirtumo.
Lynų metai jau praėjo, jau 

senai jų nerti! Seniau, sako, 
pusę valties galėdavai prisižerti. 
Gyvenimui tų, kurie nuo seniau 
užsiimdavo gaudymu lynų, — 
tikrai smagu prisižiūrėti; bet 

Mykolas Mateikis, jis dar tik 
antri metai. Nebesiseka nūn ir 
kitiems, kaip kad sekėsi pirma, 
vis dėlto, daugiau negu Matei- 

i kini. Kodėl Mateikiui nevyks
ta? Nu, labai paprasta. Argi 
j vienas žmogus šiek tiek dera- 
; m ai gali iškelti ir panardinti 
vtiderį! Barniu laiku tai dar 
kaip nors galimĮa, bet, kilus vė
jui ir vilnims — nusikamuoji 
iki paskutinosios ir vis dėlto — 
galų gale pasekmės nekokios.

Mateikis spjauja stačiai j prie 
kį\ augštyn - Tas pats lynas, 
kur vakar Įmetė ežeran, — nu
sivingiavo ir — stačiai Į kai-

myno vcnlurį! Nelabasai! nu,1 
Ųodel jam reikėjo lįsti tik į ši
lų? Vcly butų išmetęs krantan, 
kad pašvinktų, nebūtų tekęs nė 
jam nė kiliems. Mateikio širdyj 
įsivagia nepakanta dėl kaimy
nų: kuriems lynai dažniau len
da, negu jaut

Mateikis žiuri, žiuri ir mato 
save ežero dugne, ties savo ven
teriu. /Jis guli minkštose žliū
gėse, ant pilvo, rankas pasidė
jęs po galva. Iš visų pusių link 
jo venterio traukia lynai... .

Tėti, tėti! Mama liepė eit 
povakariu! — girdi, nuo kran
to vaiko balsų. Ten stypčioja 
du berniukai, vienas septynių, 
kitas astuonių metų amžiaus, 
murzinais vqi(k:fs, sutrukusio
mis kojomis, susivėlusiais pinu

sekiniais melais reikės siųsti

I ORKESTRĄ—BENĄ
K

Visi Ura! Pas dieniausio i Jomarlo
Spalo-October 19, 1919

v. Kiekvienas galėsite išbandyti savo laimę ir nusipirkti pigiai paukščių, žąsų, 
ančių, vištų, paršiukų, bulvių ir v’sokių kitokių gyvenimo reikmenų. Taipgi bus 
parduodamas limosinas ir automobilius. Bus gardžios zupės, visai dykai.

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumo vakare. Jomatkas tęsis per visą 
mėnesį Seredom’s ir Nedaliomis.

GEORGE M. CHERNAUSKAS, Lyons, 111.

METINIS BALIUS
SU PROGRAMŲ

Rengiamas D.L.K. Keistučio Paš. Kliubo
NEDĖLIOJĘ, SPALIO-OCT. 19 d. 1919 m.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.
Scenoje statoma puikus veikalai

NASTUTĖ — POLTAVKA NATALKA
Durjs atsidarys 5 v«t. vak. Uždanga pasikels 6 vai. vakare* 

Dalius yra prirengtas su didžiausiu stropumu
Gerbiama vusiiioinenė yra užkviečiama atsilankyti kuoskait- 

lingiausiai, nes atsilankiusieji ims užganėdinti. Bus gražiausių 
pramogų ir smagiausis^aiKo praleidimas.

Užkviečiame iiduvius ir lietuvaites KOMITETAS.

7 ifmHk Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
J'/l/ UI i So. d9th Court 

Cicero, Itl.
Tel. Cicero 2316

j e, palakstę tarp venterių, iš
vilk tą krantan padžiovinti, bet 
kad tėvas jų negirdi, jie patrau
kia į smėlynus pasirusinėtų.

Bet lynai lenda ir lenda Ma
teikio venteriu, lenda palei jį, 
palei kojas, rankas, veidą... 
Lenda iš kuiipynų venterių ir 
visi pas jį. Kažin kur jie čia 
Fjesulilps... turbut venterys li
ko didesnis ar ką...

Netoli valties didoka žuvis 
šmykštela uodega virš vandens. 
Didelis vandens lašas nukrinta 
Mateikiui ant veido. Jis jau nu
simano gulįs ne ežero dugne, 
bet savo valtyj; guli, žiuri eže
ran ir mislija dėl savo sunkaus 
gyvenimo.

Jis nusimano, kad valtis ge
rokai pasvirusi šonan, kad ly-, 
na i kruta ir lankuojasi; jie jau
čia artymą 'vandenį ir galvoja 
kfcip čia ištrukus iš nemėgia
mos sausos nelaisvės. Bet at
sistoti ir patiesinti valtį, dėl to 
Mateikis nė nepaiso. Tegul jie 
ištrūksta: ką čia su aštuoniais 
lynais paveiksi! Ir Mateikis 
pradeda savo skolas rokuoti. 
Pas vieną krautuvninką dvide
šimts rublių, pas antrą 30, tre
čią... nu, mažiau negu 70 nebus. 
Honda ūkininkui už lūšnelę, ir 
tvartą karvei taipjau nemokė
ta... ką čia su aštuoniais lynais 
užkiši! Tegul bėga... Moteris 
turbut graudensis, Uolios jį, 
girdi, mažiausia^ patiems butų 
ko valgyti, bet jam tai nesvar
bu. Nuo vakarykščios jis nė 
kašnelio nesuvalgė, ir nė nesii- * , ' į ptlU.Tlt/J , IV iv/j 1/milVlClI /.1VKO1,

i... 1 atiauks į smuklę ir bus |)eį [ynas nusimano, kad jo pas-
... Dangos bus pasekmingos. Kiek-

Mt teikis nepasižvelgia, vis vieną minute jis vis daugiam
----------  p.lgįliuosuojn jo galva jau 

siekiasi valties krašto. Pagalios 
po kulnies beliko tik uodegos 
sporai. I ynas padaro didelį 
vingį ir pasiliuosuoja uodegą

.Po to jis slenka į valties šoną, 
persisveria .ant »o, bando uode 
ga pasispirti vienoj, kitoj vietoj 
ir tyliai įslenka ežeran.

Toje vieloje, kur įslinko ly 
nas, ant vandens pradeda dary
lis lankai, įdurniu paskui kits 
kitų, kiekvienas jų mažesnis už 
pirmąjį, kol galų gale visai pra-

i i nori.
, atlikta!...

KETURIOLIKTAS
Pasilinksminimas ir Šokiai

Rengia ,
Lietuvių Baltosios Lelijos Merginų Kliubas ’

SUBATOJ, SPALIO 18 D., 1919 M.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 23' PI.

Pradžia 7:30 v. v. Muzika F. Jereckio4
-_____________________________________________________ ___________

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

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

dėlto gerai mato smuklės langų 
ir raudanasias langines. Ten 
jis, pro žaliuosius kliavų lapus, 
žėri tarytum (balsvai rausvosios

Vanduo truputį šullešk.i, dar 
kartą, dar trečią. Trįs lynai

Smuklėje nūn, reikia many
ti, veik tuščia. Senasai kazo
kas, jis, kaipir visada, turbut 
sėdi kampe ir snausdamas tam
po galų pasenusios dešros... Mu
ses spiečiasi lies sietais, už bu
feto ant sienos kabo visa eilė 
rašytų patvarkymų, kaip užsi
laikyti svaigina m ų j ų 
kfaullvėse, o žemiau 
tuščių bonkų... 

j Mat( ikis .pasiraivė. 
jDors dešimtį kapeikų 
neduoda... <

Valtyj beliko tik vienui vie
nas lynas. Ant jo uodegos Ma
teikis uždėjęs savo didelį kulnį. 
Atsargiai ir tyliai lynas klaipo
si iš vieno šono antrai), kad žve
jys nepajustų jo besitaikstyiną 
ištrukti. Sudžiūvusi oda pris
paustoj vietoj bįaųriai žlegsi,

gėrimų 
daugybė

Turėtų 
bargu

IŠKILMINGAS VAKARAS

Prakalbos ir Balius
Rengiama >

Lietuvių Brighton Parko Politiško Pas. Kliubo.
NEDĖLIOJ. SPALIO-OCTOBER, 19-tą, 1919 

LIBERTY SVET. (d. WAVVŽINSKIO). 
3925 So. Kedzie Ąvenue.

Pradžia 6 vai. vak.
Pusė pelno nuo šio vakaro 

RAUDONAJAM KRYŽIUI.
Kviečia visus

Tikictas 25c.
LIETUVOS

RENGIMO KOMITETAS.
✓ *• •'

S VA RC 
^reiekciJA
Rengia P. P. D. Unijos No. 604 Lietuvių Skyrius

Temoje: “AR PRAMONINIS UNlJIZMĄS GALI BŪT 
SOCIALISTIŠKU”

Skaitys d. A*. AUDRIUS /
Nedėlioję Spalio (Oct.) 19 d., 1919 m., 2 vai. po pietų

MILDOS SVETAINĖJE, ant 3 lubų, 3142 S. Halsted St.
Po prelekcijos bus klausimai ir viešos diskusijos.

Norinčius laiką naudingai praleisti, kviečia Komitetas.
/TI “...................................      i

Didelis Linksmas Balius
-M!. _____________.T,----------------------------------------------—

Lietuvių Jaunimo Pasilinksminimo Kliubo 
—- r-:-11—-r--*"1 * ■ .■ ’ r~.~ _____ 2-___ _______ 

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 19 D., 1919 M.

i L. Tamašausko Svetainėje, 8801 Commerc.al Avenue
| South Chicago, Illinois.

! Pradžia (i vai. vak. Iužauga vyrams 50c; moterims ir merginoms 35c

Širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant siu Baliaus, kur prie geros Orchestros galėsime linksmai praleis
ti vakarėlį^ Visus širdingai kviečia L. J. P. K. KOMITETAS.

ŽIŪRĖK! ŠIMTAI DOVANŲ PASAULINIAME MASKARADE
* /

—•— Kukį rengia-----
šv.. Petro ir Povilo Draugyste iš Kensington, III.— ■ i.

\Nedėlioję, Spalio-October Prasidės 6 vai. vakare ąr tęsia net per naktį

Stmmilii Broiiy Svet
158 East W7th' Street

1 4 '

PASTABA: Pirmas keturias dovanas iš Draugystės kasos $25.00, $15.00 
$10j00 ir $5.00 skiriamos ueiškiriant vyrams ar moterims, bile bus 
didesnė grupė; likusius šimtus dovanų išdalinsime po apsvarstymui 
teisėjų. Taipgi nepamirškUe kad lai bus, puikiausias maskaradas, 
šimtas vilkų, šimtas velnių ir pat? Licipieriųs su visu pulku; o dar 
prie to devyni šimtai maišų juokų, su kuriais galėsite pilvus |>a- 
džiuginti. Kviečia KOMITETAS. 1111111111111111111111101111

Trijų veiksmų drama parašyta J.J. ZOLPO

Statys sęenoje L. S,. M. RATELIS
NEDĖLIOJĘ SPALIO-OCTOBER 19 DIENA, 1919

FL of P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 75c, 50c Ir 35c

• ■

Šis veikalas, statomas pirmą sykį Roselande. Tas veika
las paimtas iš didžiosios Europiškos kares, kada vokiečiai 
užėmė Lietuvą, perstatų vokiečių sauvaliavimą ir žiaurumą 
Lietuvoje, ir kaip buvo kankinami Lietuvos žmonės Vokiečių 
užimtose vietose. Todėl kviečiame visus atsilankyti ant to 
Vakaro, nes veikalas yra žingeidus. Taipgi dalyvaus gabiausi 
lošėjai, kaiptai p. M. Dundulienė įr kiti.
x________Kviečia L. SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS.
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Viemntėlė grynai Lietuviška Batika po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus į šią Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra g\.uantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant par eik alavinio. /

S nuuaimtia mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgiėio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. ,
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas IU1.I1 S C. RRFNZA. Kaperius 
JONAS KBoTKAS. Vice-Pirm S. A. SZYMKMVICZ, Vice-Prez.

DIREK IUKIAI;
ANTANAS BRHžIS t()N \S KBOTKAS
ANT l-NZBIGIEL ZIGM. RALCZIKONIS'
ST. SZYMKII VS.CZ JUSTLN MACKEVVICH
M. S. BRENZA JUl.il S G. BKENZa

JONAS R BBENZA.

sts

*><»■*■**■■<»* ~ ir u i*iiaii—Bufua maniui

Rilidlm tr lurkiiko* Var.oi

12th STREET
Tek Kedaie 3902

351446 W. 12th ST.
Arti St. Louia Are.

C1IICAGO, ILL.

KORESPONDENCIJOS Į
ssr;> ..... .  ,..Z

VVATERBURY, CONN.

Diskredituoja draugiją.

VVaterbiirio Lietuvių liesos 
Draugija savo susirinkime spa
lio 5 dieną atkreipė domų j ko
respondenciją NaujieiMise stlg- 
:čjo 19 dieną, kaine tūlas Dėdės 
Draugas neteisingai aprašo W. 
L. š. Draugijos susirinkimą 
rėpi. 7 d. Dėlto W. L. Š. D-ja
mato reikalo į neteisingus už
metimus atsakyti: \

1) Jokio užklausimo nebuvo.
I ad \V. I.. s. Draugija prisidė
tų prie pirkimo kokio nors par- 
1 o. Delegatų iš \V. L. D. Sąry- 

;.‘io raporto buvo pasakyta, kad 
I W. L. D. Sąryšis ketina pirkti 
1 pt rką vasaros išvažiavimams.
Susirinkimas tai apsvarstęs, nu- 
I trc pasiųsti Sąryšiui laišką, nu 

judantį, kad Sąryšis nesiimtų 
j lekią dalyke,, kurie neturi nie- 
D <> bendra su Sąryšio užbrėžtais 
tikslais, pabrėždami, kad per 
Sąryši* pinigai renkami ne par
ko pii kinui, o nuo karės nuken
tėjusiu šelpimui.

2) Netiesa, buk susirinkime 
; 'skini žinota, jog teismas dvi- 
<• šimties nukentėjusių streikie- 
iią, kuriais tasai Fondas rupi-

’ naši, prasidės rugsėjo 16 dieną, 
j Delegatai, kurie atstovavo Švie
sos draugiją tame Fonde, visai 
nežinojo, koks teisiamųjų sąsta
tas yra to fondo globoj; gi čia 
ir buvo pastebėta, kad nukentė
jusių streikierių inoterjs skun
džiasi, kad jų vyrų paliuosavi- 
i'iu nieks nesirūpina; taip pat
pranešta, kad iš delegatų rapor
tų kitose draugijose girdėta, jo- 
• vi Fondo komitetas nutaręs tik 
t >is po areštu esančiais rupin- 
ties, kurie pirmame teisme ture 
jo savo gynėju advokatą Gilfoi- 
I \ kurį ir fondo kotu. yra paė
męs tolimesniam bylos vedimui, 
o su tais, kurie pirinęsniam tei
sme turėjo kitus advokatus, 
jiems ncupeiiui.'

W. L. šviesos Draugija nesi- 
vadtioja ne kokiais ten “kairiai
siais” nė “dešiniaisiais,“ ir to
dėl ji nutarė pasiųsti Fondo ko
mitetui reikalavimą, a) kad bu
tų šaukiami delegatų susirinki
mai, kur butų išdėstyta Fondo 
veikimas; b) kad butų rūpina
masi visų ])o areštų esančių strei 
kiurių bylos vedimu, tai]) kaip 
kad komitetas skelbėsi savo at
sišaukimuose, ir paskirtus pini
gus laikinai sulaikyti ne dėlto, 
kad kenkus streikierių gelbėji
mui, bet kad prispyrus komite
tą duoti aiškų raportą iš savo 
veikimo.

Šiame susirinkime jau dele
gatai raportą davė, kuris visai 
resupuola su Dėdės Draugo tvir 
tinimais, būtent, kad teisimo na
grinėjimas įvyks net apie vasa
rio mėnesį, 1920; gi kokiu skai
čium streikierių jie rūpinasi da 
ir dabar nežino: vieni sakė 18, 
kili 24, gi da vienas užreiskė, 
kad tik 12; girdi, mes tikrai ne
žinome; kurie ateis pas komite-1 
tą, tai tais rūpinsis, o jieškoti 
komitetas neis.

W. L. Šviesos Draugijos sekr.
— A. Kontautas.

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

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

Tel. Yards 723. Chicago, III. 1 
v

$55

šitas paveikslėlis parodo Michigano valstiją, 50 metą atgal, kada tik tokie traukiniai vaikščiojo kur daba yra puikus miestas Hart.

A K* t

Antras paveikslas parodo, kur yra Kenin.is Fabrikas, didžiausis Amerikoje, suvięš 100 darbininkų dirba dienomis ir naktimis, 
sudedami visokius vaisius ir uogas, o iš ten išsiuntinėjami į daugelį miestų. Ten toj apielinkėj daugelis lietuvių turi savo for
mas. Tų, musų farinerių užauginti produktai išstatyti dabar Naujienų lange 1739 S. Halsted St., kai]) tai javai ir daržovės, 
ir kas iki utarninko, Ateikite pasižiūrėt, arba adresuokite į

AMERIKOS ŪKININKĄ, P. 0. B0X 96, HART, MICH.
Ūkininko leidėjas bus Naujienų ofise Subaloj po pietų nuo 3 iki 8 vai. vakare.

nupirksi grąžą *200 fonogra- Į 
1*0 drauge su 24 rekordais, deirnan- i 

tinę adata, groja visokio padarymo į 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi 
me pratuštinti vieta.

n j gyvinate užmiestyje mes 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI 
M‘žll RIŠTI. Si yra stebėtina pro 
Ta. Ateikite arba riišvkite tuoja’JS. 
PRTSTUNČTAMF U> DYKA 
VVESTEBN FORNI.TUBE STOBAGF 
2310 Wt,Harris(Tn Sh Cbfcago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4
1

------------------  ------------------------------------——-------------- ,-------------------—
Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nusiabnčjęs pilvelis buvo. Dlspep , 
si'ja.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad į 
begyvensiu. Visur jieškojati sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Biltcria, 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. Inkštai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko p6 užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Biltcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau lokj skirtumą ir 11'4)0 sykių .(lekuoju Salutaras-mylisių.gc->. 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted Si., Telephone Canal 6417. Chicago. III.

3142-3444 S. HALSTED

Išbaigimui Vyrą Skrybėlių
Mes nutarėme parjoti.

Visas Derby (kietas skrybėles) po $2-00
Visas Minkštas Skrybėles po $^.50
Visas Vaikams Skrybėles po $*j .00

Vis viena po kiek jos buvo pardavinėjamos pirmiau.

Išpardavimas PĖTNYčlOJE ir SUBATOJE
Vyrų Jersey pirštinaitės $1r00 Pėtnyčioje.

/
Nariai Cook County Rcal Estate Board

A Chicago Board of Underwriters.
A. Petratis S. L. Fabijonas

A. F»ETRATIS CO.
Kcal Estate Brokcrs

Mauauei’s '
EUROPEAN AMERICAN BURBAU

3249 South Halsted St., Chicago, III.
UŽKV1EČIA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par

duoti: namus, lotus ir farmas. Insinrinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

Beržiurime abstraktus ar ptularome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant morlgečių.

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

Nedėlioinis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 7
Telefonas Boulevard 611. ' x

iflMlIM

Lieltivit) Tautiškos Kapines.
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja įnirusius lietu

vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo' $50 in 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užvaizdą ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

ĄriškiiDrapanij Bargsiiai
'••i.i'igas »ipsiė|bnHs. Garuntlio

Teisingas apsiėjimas. fiaranluo- 
las užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siūlai ir overkolai vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
liai, 820.00 iki 845.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkaulai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelines $3.00 ir augščiau.
Vaikų siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

buil dress, tuxedo, frobk siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau. ’

, Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Ncdčliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.. Chciago 

įsteigta 1907

| Rąinnatizmas^Sausg^ j

I
Nesikankykite savęs skaus- 3 
ainis. Reumatizmu, SausgAle, s 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 
—raumenų sukimu; nes skau- 1 
dėjimai naikina kūnu gyvybę y 
Ir dažnai ant patalo paguldo. 1 
( APSięn COMPOUND n»Q- S 
Ištiš lengvai prašalina viršnil- d 
nėla.s ligas; mums.šiandie Z 
gybė žmonių siunčia padėka- X 

vo n ės pasveikę. Prekė 50c per v 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis I 
3259 S. Halsted St., Chicago, III. “ 

Į Knyga:“AALTIN18 SVEIKA- f 
TOS", augalais gydvties, kai- 1

• na 50c fi
į > itBS IS»A me« |>|W»

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kitų 

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

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

Au.Ši-os Moky kla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 
butinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą,

Deivi didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai' pradėkite tuoj 
nentidėliodami visi sykiu.
300Į South Halsted Street

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
-Californijos, JNTcw Yorko, Michiga
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelėmis ar vogonais. Te). 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

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

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c 1b.
Jaunų žąsų....... .  $1.39 1b
Geriausi balti pųkai 1.89 1b.
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tuose susirinkimuose elgesį gramas rodo, kad Pabalti-'statyt josios likimų ant ginklų 
panašiai, kaip kitąsyk elg- jos krašto valstybės ketina jiegos reiškia, prie dabartinioį** uthuanian o^iLV wiw« davosi sufanatizuotieji pa- ne tiktai susivienyti dėl at- Paėjimo pasaulyje, vesti ją į 

—J-----  Ifnniinnia iniavnmnniu nra- skiru laikinu reikalu, o ir Pra*uU«rapijonįs laisvamanių pra- skirų laikinų reikalų, o ir 
kalbose. įsteigti pastovią politinę, ka

Bėgiu paskutinių savaičių rinę ir ekonominę uniją.
“Naujienų” redaktorius ga-[ Ar tik gitas dalykas ne- 
Vo nuo “komunistų” dveje- buvo priežastis staigios rū
tą tokio turinio laiškų, kad (sų ir vokiečių reakcionierių 
koktu darosi, pamąsčius, jo-atakos ant Pabaltijos tau- 
gei jų autoriai dar nesenai tų?

Naujien°s eina gerbė socialistų vardą ir i-!nedčldienius. Leidžia Naujieną nen- » .
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, dėjas.

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian New> Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti!

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

įsteigti pastovią politinę, ka

Telephon-e Canal 1506

UI. — Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačtu:
Metams ..........................«• • •
Pusei metą .........................
Triips mėnesiams ...............
Dviem mfinesiams ..............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje — oer nešiotojus:
Viena kopija .........................
Savattai ...................................
Mėnesiui ...............................

\

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

85.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

Taigi laikas butų tiems 
“komunistų” apaštalams ap 

$6.oo sižiurėti, kad jų vadovąuja-
1.85
1.45
.75

Į Apžvalga

02
12
50

masai judėjimas neišvirstų į 
parastą chuliganizmą. Jie 
jau perdaug arti prie to pri
ėjo. ?

VOKIŠKI KOMUNISTAI APIE 
HAASE.

< jįiiiijjĮBiĮyi

Čiaus ta iky ties su jais.
O gal vokiečių ir rusų inonar. 

chistai skubinasi užkariauti po
zicijas Pabaltijos krašte, kad 
būti prisirengusiems paduoti 
ranką savo sėbrams Petrograde 
ir Maskvoje, kada tenai puls 
bolševikų valdžia?

kokių noro nelaimimų laiku ka
reiviai neša ūdysią į tuos, kurie 
tos organizacijos ženklelį turė
sią prisisegę. Tie agitatoriai 
saką, kad “kaip mes, kareiviai 
ir žmonės turėsime didelę vie
nybę, tai ir kapitalistus priversi 
rne prie pakaros.” Jau du mili
jonai žmonių esą ton organiza- 
cijon susirašę.

J visa tai turime pasakyti, 
kad kalbamoji “karės didvyrių”

Subate, Spalio-Oct. 18, 1919

ginsią Dėbso dirbtuvę.
Iš musų kuopos prasišalino ir 

pasivadino save komunistais vos 
keletas straksiukų ir tie, kur bu
vo užrašyti ant listo išbrauki
mui iš LSS. 133 kp. kaipo negei
stini Sąjungoj nariai už Įvairius 
prasižengimus ir nemorališku
mą.

Metams ...................................
Pusei lietą ...........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur«užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ....-....................
1 rims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Shantungo patai
sa atmesta.
True translation filed with the post- 
master at Chicana, III. Oct. 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valstijų senatas už
vakar 55 balsais prieš 35 at
metė pataisą prie taikos su
tarties, reikalaujančią, kad 
Shantungo provincija butų 
sugtąžinta chiniečiams.

Skyrius apie Shantungo 
provinciją yra silpniausis 
visoje, ir šiaip jau netiku
sioje, taikos sutartyje. Ji
sai reiškia apiplėšimą Chi- 

kurie kalėtas nijos ir griežtai prieštarau- 
i . • . ja “i4„ai prezidento Wilsono 

punktų”. Jeigu senatas ne-

87.00 
4.00 
2 00

Ne komunizmas, o 
chuliganizmas.

“Naujienos” nesmerkia tą 
darbininku, 1 
mėnesių atgal stojo į socia
listų organizaciją, o dabar _ 
seka paskui vadinamuosius pataisė net šitos sutarties 
“komunistus”. Tie darbi- dalies, tai aišku, kad jisai 
ninkai yra suklaidinti. Jie priims taikos sutartį ištisai, 
dar nesuspėjo pažinti sočia- Be pataisų, 
lizmo principų, ir demago-1 
giškiems agitatoriams buvo 
nesunku sukurstyti juos 
prieš tų principų apgynėjus.

Bet kitas dalykas yra de
magogai, kurstantįs ir de
moralizuojantis tuos darbi
ninkus . Jie savo agitacija

.sPa.u<?°je ir Prakai bose-- gu demokratais yra didžiau- 
tai ištiesų nusideda prieš vi- .priešai vieni antriems, 
suomenę ir prieš darbininkų |5eį pratktiškoje politikoje 
klesą. |jje yra broliai — kapi-

Ką jie skelbia, apart nea- talistų klesos tarnai . 
pykantos prieš žmones, ku
rie nepritaria jų nuomo
nėms? Ko jie mokina savo 
pasekėjus, apart plūdimo ir 
niekinimo socialistų parti
jų, ; 
atskirų socialistų veikėjų? <

Beveik nieko.
Paimi į rankas jų leidžia

mus raštus ir tenai kiekvie
noje špaltoje, kiekviename 
straipsnyje ir kone kiekvie
noje žinutėje skaitai, kad 
Kautskis tai “senas kalio
šas”, Haase ir visa Nepri
klausomųjų socialdemokra
tų partija tai “negyvi naba- tijos valstybių atstovų kon- 
šninkai”, Rusijos socialistai* ferencija įvyko Mintaujoje, 
tai “kontr-revoliucionierių. rugsėjo 10 d. Konferencijos 
bernai”, Amerikos socialis- programas buvo toks, 
tų partija tai “social-buržu- 
jų lizdas”, “Naujienos” tai j 
“šmokų organas”, Grigaitis 
— “išdavikas”, “niekšas”, 
“kontraktuotas nuskurėlis” 
“bjaurybė” ir tt.» ir tt.

Beveik žemiausiai už vi
sus tuos demagogus šiandie 
yra nupuolęs J. Baltrušai
tis. Kada dar jisai redaga
vo “Apžvalgą”, tai tenai bu-' 
vo duota suggestija bolševi
kams “švilpaut apie ‘Nau
jienų’ redakcijos langus”; o 
dabar jisai “komunistiškuo
se” lapeliuose “aiškina”, 
kad “Naujienų” redakto
rius yra “kraugerio drau
gas”!

Šitokių nesvietiškų kurs
tymų pasekmė yra ta, kad 

•neišlavinto proto žmogeliai, 
kurie aklai tiki savo vadais, 
darosi fanatikais, nepajie- 
giančiais nė suvaldyti save. 
Jau nekartą buvo tokių at
sitikimų, kad “komunistų” 
pasekėjai socialistų pareng-

“Naujienos” jau senai pa
sakė, kad taip bus* nes buvo 
matyt* kad opozicija Pary
žiaus sutarčiai yra daroma 
senate ne dėl ko kita, kaip 
tik dėl partyviškų republi- 
konų partijos išrokavimų.

Agitacijoje republikonai

Pabaltijos tautų 
vienųimąsi.
Trnc translntion filed with the post- 
master at Chicago, 111. Oct. 18, 1919 

socialistu laikraščių ir as reuuired by the act of Oct. 6,1917
Amerikos spaudoje buvo 

keletą kartų rašyta, kad 
Pabaltijos krašto tautos — 
Lietuva, Latvija ir Estonija 
— tariasi susivienyti apsi-

- “ t—

Prieš bolševikus tečiaus ko
voja ne vien Kolčakas su Deni
kinu ir Judeniču. V^Prieš juos 
kariauja ir mažosios tautos, gy
venančios senosios Rusijos te
ritorijoje: Ukraina, Finlendi- 
ja, Estonija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija. Su jomis bolševikai 
dabar nori padaryti taiką.

Aiškus dalykas, kafl ta taika 
jiems butų didele pagelba šioje 
valandoje. Dar geriaus jiems 
butų, jeigu tos tautos, ažuot ka
riavusios prieš juos, padėtų 
jiems ginties nuo Kolčako, De
nikino ir Judeničo. O tokia tal-

Karštas Bolševikų ir komupi- ka butų ir toms tautomis nau- 
» “New Yorker dingą, kadangi jomis kolčakiniai 

elementai yra taipgi pavojingi. 
“Naujienų“ skaitytojai senai ži
no, kad Kolčakas ir jo pagelbi- 
n ink a i yra priešingi naciona- 
liems mažųjų Rusijos tautų sie
kimams. Tą jos mato aiškiai, ir 
joms darosi baisu, kad šie ele
mentai neįsigalėtų Rusijoje. 
Ukraina, pavyzdžiui, tik kelios 
dienos atgal buvo priversta ap
skelbti karę Denikinui.

skaitlingų Vokieti-1 Bet «>^eto8io« tautos kolkas 
„_______ ų vadų, kurie nuo
pradžios ik!i galo paliko išti
kimi savo tip^tauliniemls įsi- 
tikiniimąiųZir griežtai stojo 
prieš nacionalistišką Vokieti-1 
jos darbininkų siundymą. i 
Kuomet Liebknechtas ir Ro
žė Luxomburg sedėjp kator
goje, o Klara Zetkin ir Franz 

^Mehring kalėjime, tai jisai 
per daugelį mėnesių buvo vie
nintelis įžymus socialistas, 
kuris saugojo socializmo gar
bę Vokietijoje.
Taip rašo apie Haase net vo

kiečių komunistų organas. Pa
lyginkite dabar su tuo mūsiškių 
komunistų rašymus: jiems Ha
ase yra visokio niekingumo įsi
kūnijimas. Ištiesų, juo menkes
ni yra žmonės, tuo labiaus jie 
neapkenčia tikrai didelių veikė
jų.

stų užtarėjas,
Volkszeitung,” rašo apie Vokie
tijos Nepriklausomųjų social
demokratų vadą, Hugo Haase, 
ant kurio gyvasties nesenai buvo 
padaryta pasikėsinimas:

Žinia, kad pas Hugo Haa
se apsireiškia užnuodijimo 
ženklai, pas visus iššauks 
nuoširdų gailestį. Jisai, ne
žiūrint kaikurių silpnumų ir 
svyravimų, priklauso visgi 
prie tų n 
jos sociali

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oc.t. 18, 1919 
as requircd by‘ the act of Oe.l. 6, 1917

Rusijos chaose

šios pastabos buvo parašytos 
užvakar. Po to atėjo naujų ži
nių iš Rusijos. Pranešama, kad 
Judeničas jau paėmė Gatčiną ir or^ni^acdja v^Lsaii ‘ neturi tiks- Michelsonaak dviem atvejais te- 
Carskoje Selo; anglų laivynas lų “kapitalistų prie pakaros 
paėmė Kronštadto tvirtovę. Ei-1 versti,” bet kaip tik atbulai.

Ją organizuoja didžiausi reak
cionieriai ir miiitaristai kovai su 
radikalesniu judėjimu ypač su 
augančiu darbliiiin'kų nopasi- 

'tenkininuu viešpataujančiomis 
sąlygomis. Jau patsai pasaky
mas, kad “streikų ar kokių nors 
neramumų laiku“ ta organiza
cija bus pavartojama prieš tuos 
streikus ir neramumus aiškiau
siai parodo tos “karės didvy
rių“ organizacijos charakterį.

na paskalai (nepatvirtinti), kad 
Petrogradas puolė.

Kas dėl Kauno, tai, kaip ma
tyt, žinia apie lenkų paėmimą 
jo buvo neteisinga.

Skaitytoju Balsai
[tJt tiretkštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

ŠALTO MAMONO PATRIOTAI

Kada musų šalis (Amerika) į 
sivėlė Į Europos karę ir verba
vo jaunikaičius po Amerikos vė
liava tai įvairus oratoriai kalbė
jo jiems — gyrė juos, kaipo 
geriausią motinų sūnūs 
pasaulyje. Benai griežė šios ša
lies himną: chorai vargonų pri
tariami ir kunigai prie altorių 
garbino juos ir meldės už jų 
didvyriškumą ir pasišventimą 
kovoti už šalies laisvę ir gerovę.

Kada tie patįs — tų gerų mo
tinų sūnus sugrįžo namo ir su
grįžę nerado sau darbo ir netu- 
rėdalmi rūbų, nė sau nė savo

I L.S. Sąjungoje
m a7J-.ii

Socialistai gyvuoja.

Norwood, Mase. — 12 dieną 
spalio, 1919, vietos LSS. 133 
kp. turėjo savo mėnesinį susirin 
kimą ir svarstė bėgančius reika
lus.

Kadangi besitveriant “komu
nistams”, kuopoj buvo įvykusi 
demoralizacija ir sukrikimas,tai 
šiame tusirfnklme dalyvavo tik 
14 narių.

Svarbiausia priežastik buvo

dar nesusitaikė su bolševikais. 
Delei to kaikurie komunistiški 
“gudragalviai“ dabar sako pa
mokslus tų tautų valdžioms, 
kaliu jos buvo tokios kvailos ir 
nesusidėjo su bolševikais. Vie
nok da yra klausimas, kur buvo 
daugiaus kvailumo: ar pas tų 
tautų vadovus, ar pas tuos 
žmones, kurie šiandie bara juos 
už priešinimąsi bolševikams.

Faktas juk yra tas, kad bol
ševikai mėgino prievarta, gink- i 
T -1 V 1-t* 1 11* I JI iCHADLU OUU 1A OUVV 111 ' * . * •
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motinoms, nė ko valgyti po ta *a: socialistai buvo_parašę ant 
pačia vėliava reikalauja iš ka-1 leid°s prie svetainės durų pra- 

I pitalistų sau ir savo motinoms nešimą, kad 12 dieną ^spalio na- 

pridengti savo kūną, tai kapita- i vienas bolšo j , kuris vadinasi 
r listų Irusiai samdo ginkluotus sflvc komunistu, nutrynė tą pa-

’ Knis padaužas, kurie atima vėliavą,o ra&l užrašė kad LSS. 133 kp.
nešėjus grūda į kalėjimus ap- susirinkimas atidėtas ant 19 die- 
krikštydanri juos didžiausiais ša j nos spalio.
lies neprieteliais ir tt.

Mat, kada jie nešė vėliavą už
kapitalistų interesus — buvo ge-

Spulių 12 dieną LSS. 133 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėjo d. S.

ma: Musų kova už būvį, ir: Ar 
pribrendusi dabar dirva Lietu
voje socializmui.

Kalba buvo rimta ir publikai 
patiko, bet kuomet priėjo prie 
komunistų ir nurodinėjo jų ne
tikusią poziciją ir taktiką, kurią 
jie vartoja prieš socialistus, tai 
mūsiškiai komunistėliai net ne
rimo iš karščio. Pasipylė dau
gybė įvairių klausimų, bet vi
si tapo suvary ti Į ožio ragą.

— Nairietis.

L. S. S. 71 kuopa atsiskyrė 
nuo komunistų.

Cambridge, Mass. Spalio 12

išduotas raportas delegato iš 
Brooklyno suvažiavimo ir per
skaityta komunistų programas 
ir konstitucija. Po to sekė pla
tus apkalboj i mas-diskusi jos.
Draugų tarpe apsireiškė dvi skir 
tingos nuomonės kaip taktikos 
taip ir organizacijos sutvarky
mo klausimu. Vieni stojo už ko
munistų pateiktas taisykles, ki
ti gi griežtai pasipriešino, užgir
domi LSS. konstituciją, kurios 
Sąjunga laikėsi, iki nebuvo pa
darytas suokalbis suskaldyti ją. 
Daugiausiai rimtesnieji ir ga
besnieji draugai pasipiktino tais 
Brooklyno suvažiavimo tari
mais, kuriais jis galutinai pa
mynė visas LS. taisykles.

Po diskusijų prieita prie bal
savimo. Už komunistus paduota 
17 balsų, už socialistus 16 balsų; 
kiti-gi susilaikė nuo balsavimo.

Reikia pasakyti, kad 71 kuo
pa kaip iki šio laiko taip ir da
bar tame klausime užsilaikė pa
vyzdingai. Diskusijose nebuvo 
jokių kolionių nė užmetinėjimų. 
Viskas svarstyta rinitai; apart 
“delegato“, kuris bandė būti la
bai smarkiu, bet pamatęs, kad ir 
jo šalininkai laikosi mandagu
mo, nurimo.

Taip ir nutarta persiskirti be 
piktumo, pasidalinau.! kuopos 
turtu. — Socialistas.

ant Finlendtijos, ir ant Ukrai
nos, ir ant Lietuvos, ir ant Lat
vijos, ir ant Estonijos.
tatai nepavyko, nes jie buvo su
mušti visose šitose šalyse. Bol
ševikų užpuolimas iššaukė ka
rę su jomis, ir jų žmonomis da 
ir dabar žiuri į juos, kaipo į sa
vo priešus. Tuo šiandie nau-, . ....
dojasi Kolčakas su Denikinu ir ” ‘r ,_,ri‘k,'nųs..7.
su Judeniču. Daugiaus netyčių 
karei tarpe bolševikų ir mažų
jų tautų, tie atžagareiviški ge- 

| ncrolai tik.ir galėjo taip sustip
rėti, kad dabar jie grąsina pa-1 viešpatauja nę tik čia. Jis yra 
čiam bolševikų valdžios gyvavi- visur — visose kapitalistinėse 
iiuii.

Tą karę iššaukė bolševikai. 
Savu laiku “Naujienos“ pa
smerkė bolševikų veržimąsi į 
Lietuvą, nurodydamos, kad to
kia politika yra priešinga tautų 
apsisprendimo principui. “Kai
rias pa rnišjk i

kada neša tą pačią vėliavą už 
savo interesus — yra šalies iš
davikai.

- Salto inaunono patriotizmas

Ne kitaip elgias ir musų lietu
viški “patriotai”. Pav., Tėvynės 
mim. 41-mam rašo tūlas “Vi
su omenietis’* straipsnį antgal- 
viu: “Ruoškimės“. \ Jis tame 
straipsnyje skatina lietuvius 

riasparnišjki” agitatoriai tada ruošties važiuoti Į Lietuvą. Bet 
tiktai juokus darė iš to principo ragina tik tuos, kurie yra svei- 
ir džiaugėsi bolševikų pergalė- ki ir turtingi, o beturčiai ir pa
nūs. O dabar jie pasakoja apie licgėliai, anot jo,.apsunkins mo- 

i naudingumą laikos tarpe Lietu- čiutę. Jis sako: 
gynimui nuo priešų.'Berlino Vakarine Judenito armija pači vos ir bolševikų!

Bolševikų priešai iš visų pu
sių muša ir veja “sovietų“ ar
mijas. Kolčako jiegos Sibire 
varo atgal bolševikus, ir skel
biama, kad jos jau esančios ne
toli nuo europinės Rusijos ri
bų. Denikinas paėmė didelį mie
stą Orei, centralinėje Rusijoje, 
238 myliose į pietus nuo Mask
vos; pranešama, kad Denikino 
kazokai jau artinasi prie Tūlos

Dabar visi sako, kad toks to 
“komunisto” pasielgimas esąs 
pikčiau vyčio, nes sako, to ne
būtų išdrįsusi padaryti ne už pe
čiaus auginta lietuviška bobutė.

Kadangi niekurie nesamojo 
komiteto nariai prisidėjo prie 
komunistų, tai kuopa dapildė 
komitetą, kuris dabar rūpinsis 
kuopos reikalais.

Mėnesinės mokestis pakol-kas 
nutarė mokėti po 25c. Išviso su 
narių mokesčiais ir aukomis 
šiame susirinkime LSS. 133 
kp. iždan įplaukė 17 dol.

Delegato iš LSS. X suvažiavi- Skaitykite ir Platinkite
a

laikraštyje “Freiheit” da- į mė Pskovą ir Lugą ir atsidūrė 
bar randame daugiaus in- prie Gečtinos, nuo kurios iki 

Petrogrado yra 25 mylios, šiau
rinė bolševikų priešų armija

formacijų apie tas derybas.
Jisai praneša, kad Pabal-

Tokia yra dabar karės situ
acija Rusijoje, sprendžiant pa
gal telegramų pranešimus. Ji 
yra pavojinga bolševikams. Net 

„ bolševiku simpatizatoriai pripa- 
mo pagrindų politiniam žįsta, kad “sovietų valdžia” ran 
tų valstybių susivieniji- dasi desperatiškam padėjime, 
mui, būtent: nustatymas Ar ji tečiaus pajiegs šį kartą dar 
abelnų principų, pagal ku iškasti iš to padėjimo, ar ne, 
riuos turės būt nustatytos k<)lkas >’ra sunk'11 atspėti.

Bet kas šiandie tikrai dedasi 
senosios Rusijos pakraščiuose, 
tai vieni dievai težino.

Gen von. der Goltzo armija už 
puolė Rygą. Kodėl ji užpuolė 
latvių sostinę, jeigu jos tikslas 
yra kariauti su bolševikais?

Vyriausis šiaur-vakarinės ru
sų armijos komanduoto jas, J u- išnaudot pavergtąją 
denįč, apšaukė “išdaviku“ Avlo- | (darbininkų) klesą,1. Klausimas nustaty-

“Negrįšk tuščias — betiksliai 
Tėvynėn, nes busi tik savųjų 
apsunkinilmu, ypač močiutės se
nos, kurios širdis nuo skausmų 
ir taip kraujais apsiliejusi.

“Negrjšk namon praradęs r.vei 
katą, susirgęs ar tapęs nenaudė- 
liu, nes močiutes širdelę dar la
biau susknudinsi.“

Mat pargrįžęs betunitis negalės 
žmonių

vą — Bennondtą, kuris atakuo-, turčių priaugini Lietuvoj. Bet 
ja Rygą. Anglų laivyno virši- kas yra tie “nenaudėliai?“ Ne- 
ninkas Baltike juroje liepė A v- naudeliais ym tie, kurie priguli 
lovui kraustyties iš* Rygos prie- prie darbininkiškų politinių ir c- 
miesčio; bet telegramos iš Pary-

Bet jeigu bolševikai laikinai žirnis praneša, kad Francijos 
ir atsilaikys, tai dabartiniai jų valdžia yra pasipiktinusi to an- 
priešų pasisekimai visgi rodo, glo viršininko žingsniu, 
kad išgelbėjimas bus neilgam lai 
kui; ir šitame dalyke nėra, ko 
save apgaudinėti. Bolševikai per 

[ skelbė,

įtų Valstybių iribos, pilie
tinė? teisės dalyvaujan
čiosiose valstybėse, ir pa- 
galic i bendros politinės Ii-' 
nijoč santykiuose SU talki- save apgaudinėti. Bolševikai per 
llink lis ir Rusija. 2. Ka- savo agentus nesenai skelbė, 
riškes sutarties klausi- kad jie jau greitai sumušiu vi- 
mas karės laikui, šitame 
punl te bus svarstoma 
klausimas apie bendrą vy- 
riausjjj kariuomenės va- 
d }, ap;e bendrą frontą ir 
bendrą ginklavimąsi. 3. 
Ekonominės sutarties

sus savo priešus; kad Kolčakas 
jau esąs sunaikintas, ir kad ne
užilgo ateisiąs toks-pat galas 
ir Denikinui ir kitiems kontr- 
revoliucijos vadovamįs. Jų 
skelbimai, kaip dabar matome, 
buvo tuščias pasigyrimas.

Nejaugi tad Francija pritaria 
užpuolimui ant Rygos, kurį pa
smerkė net Judeničas?

Lenkai neva eina prieš vokie- 
čių-rusų armiją, veikiančią Lat
vijoje ir Lietuvoje. Bet ką rei
škia pranešimas, jogei lenkai pa 
ėmė Kauną, kuomet skelbiamą, 
kad jie padeda latviams, estams 
ir lietuviams?

Nesuprantama yra taip-pat, 
kodėl vokiečių-rusų jiegos Pa-

konominių organizacijų.
Mat ir musų šalto mamono 

patriotams darbininkiškos orga
nizacijos ir organizatoriai yra 
pavojingi ir nenaudingi.

— Laisvės Mylėtojas.

Del “American Heroes 
of the World War.”

Bolševikai ėmė viršų ant sa- Baltijos krašte staigu padarė a-
klausimas: bendri keliai’jVO priešų tiktai tol, kol šie ne- laką ant to krašto tautų kaip 
maitinimas ir pinigai. Die turėjo pakankamai amunicijos, tik tuo laiku, kada Kolčakas 
notvarkyje yra taip-pat Bet kada talkininkai aprūpino Denikinas ir Judicničas pradėjo 
klausimas apie periodinį bolševikų priešus ginklais, tai ’ iš visų pusių ofensyvą prieš bol-
tokių konferencijų 
kartojimą.
Šitas konferencijos

atsi- šie ėmė laimuti muštus. Todėl ševikus. Gal būt, kad ta ataka 
yra visai klaidingas tas kelias J yra padaryta tikslu perspėti tų 
kuriuo bolševikai žadėjo išvesti tautų susitaikymą su bolševi-

pro- Rusijos revoliuciją iš keblumų; kais? Bet ji juk verčia jas grei siųs jos narys,

Buvo pakeltas klausimas, ką 
daryti su LSS, 133 kp. turtu 

j (literatūra ir tt.) kur “komuni
stai” laikosi pas savo. Buvo 
išrinkta komisija ir nutarta pa
reikalauti, kad atiduotų LSS. 
133 kuopai.

Taipgi buvo svarstoma kai- 
kuric komunistų partijos kons
titucijos punktai, bet pasirodė, 
kad su daugeliu punktų negali
ma sutikti, tai išrinko komisiją, 
kad parašytų užreiškimą į laik
raščius, dėl ko musų 133 kuopa 
nesutinka prisidėti prie komuni
stų partijos.

N urodži u s “konrnni H t a ms/ ‘ 
! kad prie jų negalima priklausyti 
| jokis protaujantis nė rimtesnis 
darbininkas, nevien dėlto, kad 
jų programas netikęs, bet ir dėl-1 
to, kad jie ignoruoja ir veja iš 
savo tai*i)o visus intelingentus 
ir šiaip prasilavinusius draugus, 
ir kad jų tarpe belieka tik tokio

Vienas musų skaitytojų, 
Springfieldjll., klausia mus, kas 
esą tie. “American Heroes of i 
The World War.” Springfielde,' 
sako jis, esą lietuvių kareivių, 
kurie vaikščioju ir kalbiną dar- j 
bi niūkus lįašytiičs ton organiza
cijom piasakodaiini, kad kiekvie
nas prisirašęs gausiąs už dole- j 
rį tam tikrą ženklelį ir mėnesinį 
žurnalą. Jie norį suorganizuo
ti visus kareivius ir darbininkus 
į “Am. Heroes of The Worhl 
War“ organizaciją, ir kas bil

ai*

elementai. kurie nė penkių žod- Į 
žiu nesugėbia parašyti, tai jie at
sako, kad jie turį Debsą. Bet 
kuomet tapo pastebėta, kad Del) 
sas negali būt koUnunistas, nes 
jis turi su keletą desetkų darbi
ninkų dirbtuvę, tai vienas nau
josios mados revoliucionierius 
‘♦ibolšoi” pasakė, kad jie sude- •

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krlminatiikuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3328 S. Halsted lt.
Ant trečių luoų

T«l. Drover 1810

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam lt.

1111-13 Valty Bldz.
Tel. Central 4411

Severos Gyduoles užlaiko
'h, V •

šeimynos sveikatą.

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

Severais
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę jnuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų »r 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto ilapumo, skausmingo Šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių. kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.26 ir 6 et. taksų.

• .. ■

W F. SEVERĄ CO. . 
CEDAR RAPIPS, IOW/V

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. Pctratis & Co., Managers,

Chicago, III. 
svieto dalis ir parduoda 

raštus ir parūpina paš- 
važiuoti. Perka Liberty 
patarimus žodžiu ar raŠ-

Utarninkc, Ket- 
Nedčliomis nuo 9

A. Petratis, S. L. Fabijonas.
Al. į,-.-

3249 South Halsted Street,
Siunčia pinigus Į LIETUVA ir Į visas 

laivakortes.
Padaro visokius NOTARlJALIšKUS 

pertus j tas šalis j kurias jau galima 
Bonds po dienos kurso kaina. Suteikia 
tu dykai.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų, 
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 v. vakare, 
ryto iki 3 po piety. Telefonas Boulevard 611.
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NAUJIENOS, Chicago., III

Kas Dedasi Lietuvoj
Simno apielinkės dvara

rio par. Savininkas Opana. Turi ko tik ^„Jėjau jo balsą. Atro-

Jų mo-

Iš OKUPUOTO VILNIAUS. ,

350 m. unijos sukaktuvės.

© a. n. a c.
tartetg Srattii

4,

Ža-

Didysis Va Isti ji n is Bankas“* Brid ge p ori Latviuose

| “KARDO” KNYGOS 
njHiwm ■—rmri-r-- 1---

V

K. MICHALAUSKIS

Laiškai iš Lietuvos

hiindy « >

lenkų.
, Aš nesu matęs pamokslinin-

Subata, Spalio-Oct. 18, 1919
■ i 1 ■ ■

Kapitalas ir perviršis $550,000.00.
Turtas virš $5,000,000.00.

Chicagos yra laikomi šiame Banke.
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Seredomis vakarais nuo G iki 8 valandų.

Subatomis per visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Jonas Czaikauskas šio Banko senasis darbininkas jau yra sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuomenės ir dabartės užima Lietuvių ir UŽ- 
rubežinį skyrius po senovės.

829-837
So. Halsted Street

-kiekvieno svarbiausias reikalas 
kaip nors prasimaitinti ir apsi-

Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas
Vienintelis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Eina vie

ną kartą į mėnesį Žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigijo tokį aštrų ginklą, kur su j 5 
pagalba gali stoti j kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados Iiks 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Tąigi jeigu Tamjstą nori likti drąs 
iu* kovotoju, tai užsirašyk “Kardą”, Kaina tik 100 doleris metai)

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.

Mergtaukio dvaras. Goldber- 
gio nuosavybė. Turi apie 400 
margų, {sėta apie trečdalis. Dar
bininkams moka mietams 30 
rub. ir 12 karčių javų,
turinis moka dienai 1 auksinų, 
vyrams liuosininkams 2 auksi
nu. Darbas privalomas.

Pasini uičio dvaras. Krifen- 
dorfo nuosavybė. Kuone visas

Barbora Ubrika 
arba klioŠtorius ir jėzuitai.

Ar Tomistą girdėjai apie 
Barborą Ubriką?

Ar girdėjai apie jos išbūvi, 
mą 21 metus urve? x

Ar girdėjai kokį valgi ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

; Ar girdėjai, kas jų kankino?
Jei ne, o žingeidauji apie 

jos visą gyvenimą, tai įsigyk 
šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

iiucngtia.s bei nuvargintas, lai

Liepos mėn. 1 dienų Vilniaus 
lenkai šventė 350 metines Len
kijos ir Lietuvos unijos, buvu
sios Liubline. sukaktuves. Ka
tedroje buvo iškilmingos pa-

Central Manufacturing 
District Bank 

(State Bank)
1112 W. 35-th St. (3 blok, j vakarus nuo Halsted St.) 

Chicago, III.

K. MICHALAUSKIS
3303 S. Morgan St. 

Chicag^ III.

Sloan's
Telephone Lawjidale 961.

DR. WOEHLCK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3916 W. 26th St.

Valandos nuo 1 iki 3 v. po piet 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergę vakarus. 

Gyvenimo ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—»1 po piet ir (i 7 vak.

t žlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimus — luikro- 
džių, lem'iugėlių, slitibinlų žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Liberty Bondsns priimam pilna kaina.
l uipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

kas, ir visokius juoilicrinhis daiktus.
.Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akintus.

Pp. Kemėžams,xNmijienų kai- 
mynaniįs, Chicugoj/' nišo:

Kaunas, rugsėjo 2 dieną, 1919 
m. Gcrbianriatįsieji Kcmežai!

Tepk juo be {braukymo, nes jis 
susigerią — suteikdamas greitą pt:- 
lengvinimą nuo skaudėjimo strėnose 
khibnose, nuo neuvalagijos. luošumų 
skaudėjimo, išsisukimo, išsinarini
mo, nudrėskimo. Buk prisirengu
siu — turėk jį po ranka.

Visose aptickose — 35c, 70c, SI.40.

100

Kada Skaudžiai ištinka 
Reumatiniai Skausmai.

Turėk po ranka Sloano Linimento 
štiems staigiems reumatiniams 

gėlimams.
Žiūrėk, kad reumatinis skausmas 

ab gėlimas nerastų tavęs be Sloano 
Linimento vėl. Laikyk visuomet j j 
vaistudčj greitam reikalui. Jei jo 
neturi dabar, tai gauk bonkelę tuo- 
jaus, kad nereikėtų kentėti ilgiau

Padusio dvaras. Laiko žydas 
Zimanas. Turi 300 margų. Pu
sė dvaro neįsėto. Pielomčiškių 
mažažemiai! norėjo žemės mio- 
muotis, bet nedavė. Ordinar- 
nink his moka metams 30 rub. 
ir 12 karčių javų. Kai kuriuos 
darbininkus išvijo iš buto pav. 
Sudokienę.

Spernės dvaras 
das. Turi apie 3

apsėtas. Oi

/ Laiko žy
ma rgų. Vi- 

s is apsėtas. Ordinarninkams 
moka į metus 30 rub. ir 12 kar
čių javų. Jų moterys varomos 
į darbų gauna 50 — 60 kap. die
nai.

maldos. Patsai vyskupas mišią 
laikė. Daug kunigų buvo atėję. 
Tik.... bažnyčia betgi buvo 

dvorelis Movi dirvonais. Iš /°j nebūtų buvę atvesta
mečių palikta tik keli darbiniu- lioksi" 100 «“nna™čių, ta. bu- 
kai, kitus atstatė. Atsatytiems 
nieko neduoda. Stengiasi visus 
net iš buto išvaryti. Grąsina

išmėtyti ir skandžiai bus nu
bausti. Pats elgiasi su jais kuo- 
žia lipiausiai. Kumečiai pamatę 
jį atvažiuojantį slapstosi. Nors 
žemė neįsėta, kumečiams neda
vė nei ažioms žemės. Krifen- 
dorfas dideliausis lenkas. Lie
tuvių valdžios nepripažįsta. Len 
kų legionams paskyręs atikų 
10,000 rublių.

Teizininkę dvaras, šventaže-

apie 180 margų. Dvarininkas 
pardavinėjo dvaro turtų ir vežė 
š dvaro javus, šieną ir 11. 
Kaimas išrinko vienų dvaro dar 
liniukų Juozų Markauskų pri
žiūrėti dvarų. Markauskas pra
nešė apie turtų aikvojimą Sei-

palikus javų sėklai, duonai, vi
sa kita rekvizavo. Už tai savi
ninkas atstatė Markauskų nuo 
vietos, nedavė jam žemės dar
žovėms ir dar varo iš buto. Jis 
grųsina jam, jei ne išeisiąs —

Taupynio skyrius priima pinigus užčėdijimui nuo mažiau
sios iki didžiausios sumos ir moka 3 nuoš. per metus. 
Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. , 
Persiunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Duoda paskolas 
ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje.

Parandavoja nesudegamas dėžutes (safety boxes) ir abcl- 
nai atlieka visokius Bankinius reikalus.

LAIKRODININKAS IR 
AUKSORIUS

kilme. Kunigo pamokslo tuščio
je bažnyčioje sunku buvo klau- 

i syti, nes žodžių skardas, atsi- 
mušdaimns mro vienos sienos į 
kitų, darė nemalonų dissonansą. 
Teisybę pasakius, tai ne nebuvo, 
kas klauso. Nes vaikai ir da
vatkos, unijos svarbumo neat- 
jausdami, ramiai sau nosis krap 
.šie, manydami apie gatvės, vir
tuvės ir šiaipjau artimesnius sau 
tykius, negu buvusius prieš ke-

dė, jog tai ne kunigas, tik seno
vės kareivis riceris, kurio šar
vai baigia kristi. Jajm pritarė, 
drebančia iš senatvės galva lin
guodamas senas ponas. Pamok 
Alininko žodžiai senas galvos 
drebėjimas ir 1(10 prievarta su
varytų į bažnyčią gimnazisčių 
abejingas stovėjimas, lyg saky
te sako, kad bereikalo apie tas 
unijas dabar kalbama.

“Darmo drgają i biegają o- 
goii za szyją, za ogonem szyja, 
juz nie zmart\vychwstanie žini
ją“, kaip Ad. Mickevičius yra 
paslikęs: Sunku dabar sulipdyti 
nelimpamą daiktą. — N. L.

Duonos ieškotojai ištisai bū
riais vaikščioja iš Vilniaus į 
Kauną kur gauna visokių valgo
mųjų daiktų daug pigesne kai
na. Su beduoinene tiek to: ei- 
na drauge ir šmugleriai speku
liantai. Javus, gyvulius ir kitką 
jie didelėmis partijomis gabena 
j "Vilnių ir net toliau. ISirž. 39 

dienų Ukmergės keliu atėjo iš
karto 20 vežimų javų.

Agitatoriai taip pat būriais ei
na Kauno link. Jie tyčia plati
na žmonėse nebūtus daiktus a- 
pie Lietuvos valdžią, apie \ Lie
tuvos ateitį ir verbuoja savano
rius j lenkų kariuomenę. Birž. 
30 d. vienas toks emisaras atve
dė I jaunus žtpųhe^ nuo pat Kati 
p.o (t varstai nuo Kauno), 
das ir vėl eiti. — Vilnietis.

Ryga. Beieškodtuani ūkiškų 
mašinų pasiekėme Rygą. Pas 
nriKs Šiauliuose nieko nėra, bet 
Mintaujoj ir Rygoj visgi šį tą 
dar galima surasti, nors ir čia 
dejuojama, kad pri siuntimą 
mašinų sulaiko dar vis sąjungi
ninkų blokada Baltijos marėse.

Rygoj žmones labai džiaugia 
si pasiliuosavę nuo bolševikų ir 
žino daug pasakoti apie jų pa
darytas čia baisenybes.

Kas link maisto, tai už bran
gią kainą čia visako galismja gau 
Ii. Tik dejuojama, kad trūksta 
uždarbių.

Lietuvių gyvenimas visai ap
miręs, visi veikėjai išvažinėję. 
Prie bolševikų ėjusi lietuvių kal
boj “Darbininkų Kova,” latviu 
komunistų partijos laikraštis, 
skiriamas lietuviams; buvęs re
daguojamas Jiakavičiaus “Nau
jienų” bendradarbio Zaburos, 
kuris labar esąs suimtas ir sė
di Rygos kalėjime, gi patsai 
Ja'kavičius buvęs bolševikų švie
timo komisaru Biržuose.

Rygoj prie gclžkelių ir ant 
tiltų visur mĮatyt vokiečių kar. 
sargyba. Vaikštinėja vokiečių 
traukiniai ir bėgioja jų auto'mo- 
billaii. Matyt da'Uig ir latviu ka
reivių labai panašioj uniformoj 
kaip ir vokiečiai. Matyt apsčiai 
ir alicierių rusų uniformoj.

važiuojant Mintaujos plen
tu sutinki daugybę, ypač mote
rų,, einančių link Lietuvos, kai- 
kurie važiuoja; vis kraustosi iš

labar mirties šalis nei triobų, 
nei javų. Ne kiek geriau visoj 
Kuršėje; šen-ten pasėta rugiai 
ir vasarojus, bet atrodo visai pra 
sti. Didžioji žemės dalis tebe- 
ilsisi dirvonuose.

— [L-včj Baliai lis.

Šiandien gavau iš tėviškes nuo 
Marceliukūs laiškelį, kame buvo 
įdėtas Jūsų adresas. Tad sku
binuosi parašyti, nes esu 'pasi- 
ilgęs Jūsų. Nežinau, ne nuo 
ko pradėti rašyti, ne kas Jums 
žingeidžiausia. Tiek laiko ne
susirašyta, tiek visokiu smūgių, 
permainų. Žmogus rodos, kva
pu aitpiis»tum visa tai, kų širdis 
plaka. Aš jau ‘bus 3 mėn. ra
šiau į keletu Amerikos laikraš
čių atsišaukimą pa j ieškoji
mų, bet tik iš Pittsbųrgo nuo 
Baltrušaičio ir iš Kanados nuo 
vieno nepažįstamo gavau laiš
kus, o šiaip nieko. Labai žingei
di! butų gauti Amerikos laikraš
čių. Mes, anot tos »pasakos, 
virti ir kepti, vėtyti ir mėtyti, 
vis-gi vargais negalais likome 
gyvi. Dabar pradedame gyvuo
ti. Mudu su Pranuku darbuo- 
javos Lietuvos Valstybės Spaus
tuvėje. Siunčiu Jums lietuviš
kų laikraščių — ar gavote — pa
rašykit. Atsiųskite mums Ame
rikos laikraščių. Parašykit a- 
pie save ir apie kilus brolius se
seris, gimines ir pažįstamus. Ži 
uote, kad mes daug vargo matė
me ir pasiilgome.
Aš 2 metus Rygoj kasdien 
bomba rduo jaunoj išgyvenau. 
Ryga buvo dusyk evakuota — 
po [prievarta buvo gabenama 
žmonės ir daiktai į Gildijų. Ma 
ne ir buvo mobilizavę, bdt ka
dangi raišas esu, tai išsisukau. 
Rygai kritus — įgrįžmi į tėviškę, 
tai patekau vokiečiams į taip va 
dinamų cvangbatalionų (kator
ga). Tada visa Lietuva buvo 
okupuota (katorgoje). Viskas 
buvo sugniaužtoje vokiečio 
kumščioję, žmonės tarytum nė 
i dangų ne į žemę neturėjo tei-

Lii'Crti : Kiį. norėjo, 
su žmonėmis daro, ką norėjo tą 
iš jų ėmė niekas jokios valios 
ant savo daikto neturėjo net nė 
ant sveikatos bei gyvasties netu
rėjo valios, viskas buvo prakei
kto fliuko naguose, o jis Lietu
vą gniaužė ir laužė, kaip tik 
tam patiko. Kas vargų iškęstai), 
kas ašarų išlieta, kas kraujo iš
gerta... Galintis kaipo inteli
gentas aš gavau mokytojo vie
la, bet su ta sąlyga, kad prievar
ta vokiškai išmokčiau... Taip 
ir tęsėsi vargai, kol kaizerio ga
lybe sutrupėjo. Pranas buvo į 
Vokietiją išvežtai? Galų-gale 
galėjau tėviškę pernai vasarų 
pasiekti. Dar mamyte buvo g>T- 
va. Ten parnešiau tik savo 
'kandamus kaulus ir savo svei
katų šick-tiek pataisiau. Mamy
tė ir tėvelis jau visai pasenę. 
Bet šiaip, nors gyvulius ir mais
to daug iš jų buvo atėmę, bet 
dar vienų arklį, vienų karvę ir 
kiaulę, ir keletą vištų turėjo. 
Triobelės jų liko sveikos, nors 
nesykį per stogų viršus anuotų 
kulkos yra Įėjusios.

Šiemet nuo Naujų Metų abu 
su Pranu atvykova į Kauną, įs
tojome į spaustuvę ir darbuoja- 
vos. šiemet prieš pat velykas 
mamytė pasimirė. Tėvukas ]m> 
velykų buvo pas mus atvykęs. 
Buvo atvažiavus pasikieminėli 
ir Marcele. Jonas dar nevedęs. 
Jie ’trįs dabar gyvena tėviškoje.

Žinau, kad žingeidu butų 
Jums naujienos. Jeigu laikraš
čius skaitot, lai visgi daug nau
jienų nors pačių svarbiausiųjų 
gaunate žinoti iš Lietuvos. Ot, 
Lietuva nepriklausoma valstybe 
darosi, turi savo kariuomenę,ku 
ri gena lauk iš Lietuvos visokius 
grobikusnplėšikuH. Yra susida
rius Lietuvos valdžia, viskas 
lietuviškai, visi valdininkai ir 
policija lietuviai. Rodos tik reik 
Iii džiaugtis ir žiūrėtis. Bet ka-

Žiemai Siutai
ir Overkotai

fiit* <»>«*!

gerų išeiginių ir darbinių če- 
ŽEMOMIS KAINOMIS.

Mes laukiame 
parodyti tamstai 
pas mus yra. 
patiks.

TOKIOMIS KAINOMIS, KURIOS 
SUČĖDINA PINIGUS

tamstos. Mums bus linksma 
visus geruosius daiktus, kokie 

Mes žinome, kad kainos tomistai

Kuomet Reikalauji 
Vyriškų Aprėdalų
člt’BĖK UŽEIK į vieną musų sankrovų, 

čia rasi gerus išeiginius ir vilnonius marški
nius, baltiniai visokių, vilnonių ir vatinių maiš- 
trybių — didelis Įvairumas sveterinių švarkų 
— kiek tik nori 
verykų — VISI

Prisitaisyk Prie 
Šalto Oro

Prisižiūrėk didelei atrankai overkočiy, ku
riuos mes turime jaunuoliams ir vyrams esan
tiems ‘jaunais. Jie yra šilti, smagus, tvirti ir 
madingi. Su diržais ar be diržų—plynų COK 
ar gražiųjų audnicnų................

Kiti po $22.50 iki $50.

ereikalaujate pašvęsti savo išvaizdą, norė
dami surėdyti pinigus. Abejosi? :<nnsų sankro
voje rasite tinkamus, madniai atrodančius dra
bužius tokiomis! kainomis, kurios nustebins 

jus’, tokios jos žemos. Mes turime stebėtiną at
ranką visokių vilnonių siutų—pačių vėliausiu 
modelių — padirbtų musų pačių 
dirbtuvėje, po ..................................

NuHaimnet pirmiaus mes negalėjome 
pasiūlyti tokių gerų drabužių kaip šitie 

Kiti po $25 iki $50.

512
Milwaukee Avenue.

KUNIGU-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE. ....
ši knyga yra svarbi tuo, kad joje ąiipiešiama visos kunigėlių gy

veninio slaptybės, viršininėtose salose. Kas joje jla paiaš^la. lai 
tikra teisybe, nes visa medega paimlu iš raporto buvusio preziden
to Taflo, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus įą skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamisimus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ja perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su- 
pratinio kaip kunigėliu^ gyvena. Kaina tik 3.>c.

BIBLIJA arba šventas raštas seno ir naujo testamento.
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'ją. Kaina pagal po- 

pieros ir apdarų gerumą $5, 4 ir 3.
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų 

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyka.

Su užsirušy*iiu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuoki! taip:

Streot, Chicago, III.
rv »jut. .

sireiškimiai paskutinei! vieton a- 
lidėdaini. Susidariusi Maldžia, 
žinoma, rūpinasi visais valdžios 
roi'kallais. Rašau ant greiitųjų, 
gal neaiškiai ir surašiau; dova
nokite už .tai. 'Turiu baigti laiš
kų, nes jau 12 vai. vakaro bai
giasi, tuoj užges elektriką, pa
liks tamsu, o d>ar reik nusirėdyl 
ir -atsiigulli. Likitės sveiki, rašy
kit ir siųskit laiškų ir Jaikraš- 
čių. — Su pagarba, K. Stiklius. 
Kaunas, Laisves' Alėja No. (K), 
b. G. i

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SEcuRiTY Bank knamaHdBiMBB of chicago imafflBaamaBS

Mihv&ukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDF.RAL RESERVE SYSTEM 

3% PI: L N 0 A N T P A D Ė T Ų~Pii N1G į

Saugios Depozitu Dėžės
x Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Nosies Kliutįs
gali paeiti nuo 

ą migdolinių gilių—
i tonsilų arl$t nuo

užsikrėtimo slogo- 
-m i s,arba nuo su- 

fc pūtimo nosinių kre 
inzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 

IrlL l)ut* 11 kitos prie-
žastįs, o jas gali 

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
Iikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų paclenlų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. A’ėję papra
šykite kokiu norite pavardžių iŠ tu
jų

Dr. E 0. Barter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
120 State gat., 2 lubos. Antros du

ris i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 42.

Pranešu Visiem
Kad Salų te Stomach Bitlers yra 

pripažintas Washingtone, 1). C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą. skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Sahites Stomach Kil
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai .$1.50, 2'1>onkos 
S3.00, 4 bonkos. $5.2o, G bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salutc Bittcris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu., bet gyduole.

Galima gauti kiekvienoj nptiekoj, 
o jeigu negali pairti tai prisiusi mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunat 
tai prisiusime dėl tamislų.

Pasarga: Rctkalaudami pri>iųskit 
likrą ir aišku savo antraša rašy
kit -taip:

V. A. BALTRANAS <30., 
Gili W. 31st St., Chicago, J11.

PRISIUSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gak Šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis -Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knyga ir Žinos, kur juš 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi- 

, žmoti su jumis.
Reikalaukite visų Informacijų at

sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 
STRUVAS and CO.

02 War\vick St. Newark. N. J.

i
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Mokslo Žinios □ ■n

Naujienų Posteriai Bušo ŠERNAS.

VĖŽIO LIGA.

Šitie Naujienų po-

pintį visoj Chica-

goj.

THEY KRE 980,000 
STOONG OYEB HERE

Are They Eating Food, Wearing
Clothes. or Kais or Shoes 

Made or Sold by YOH?
---------- 1UI It MM Im IM-----------Naujienos
----------- M tiUHMtfi MU OS-----------

Th* Workf» CreatMt LithiMinMin Daily. 
The only Lithuanian “Want Ad’ ntutpaptr

PH0M CANAL 1808

na smi nūn stueet. Km it

Žmonės vėžio ligos labiau bi
josi negu džiovos, ar plaučių už
degimo; nors ta liga savo pra
džioj yra išgydoma, bet nuo jos 
mirčių skaičius vis didinasi. 'Pa
tai pacino nuo to, kad vėžio li
gą jos pradžioj sunkiau pastebė
ti negu kitas pavojingas ligas, o 
jai įsisenėjus jau išgvalyti negali
ma. Kiekvieną įsisenėjusią ligą 
yra sunku išgydyti. Bet ir vė- 
žis kaip ir 
išgydyti 
gydytojas, o
išmislyti fantastiški vaistai, tarp 
kurių gali pasilaikyti ne lik ne- 
gydantįs ligos, bet dagi pavo
jingi, galintįs ligą snsiliprinti ir

77ie&on>of\ The \&itis/act/on

121 Street Store
HALSTED STcorT^ROOSEVEIT ROAD

SIUNTIMAS Europon yra nauju 
Dvyliktos (latvės Sankrovos dalyku, 
č.echoslavija, Bohemija ir daugelis 
kitų Europos dalių dabar galima pa
siekti. Mes prisitaisėme supakuo

ti čia nupirktus daiktus nemokamai, 
kurie norima pasiusti draugams ir 
giminėms savoj tėvynėje. Atklausk 
pas transferinj stalų ant antrų lubų.

KIEKVIENOS MOTERS IR MERGINOS AKYS BUS ATKREIPTOS j ŠITĄ

II

B TfflYK miK

AR JIESKAI 
DARBO?

--------- -SKAITYK KASDIEN-

Jeigu norite jų už

sikabinti pas

kreipkitės į

jicnų ofisą.

save

Nau-<

Dar

turime atliekamų.
Lietuviai taipgi perka ir parduoda

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
TU. CINAI (508

1733 Soslk kkM Slml. MISAI!. U.
Naujienos yra pirmutinis lietuviu laikraš

tis, kurs išėjo su taip plačiu paskelbimu lie
tuvių vardo iiz savęs, kaipo didžiausio lietu
vių dienraščio. •

Tą padaryti Naujienoms leido jų tvirtu
mas ir nuolatinis augimas. • .

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avpfiue

PraneSimas bizniui besibaigus 
Illinois valstijos

VERSMĖS
Paskolos ir atskaitos $i,02l 7u3.21
S.V.Bondai ir paliud. 295,512.75 
Miesto ir Kur p. Bond. 634,050.62 
Antviršiniai,ištraukimai 353.67 
Intaisos ....................... 4,875.18
Karės taupvmo ir Inplaukų

Ženkleliai ............. 1,110.93
Nekrutamas turtas . 935.05
Gryni pinigai ir pripuolu 

iš bankų . 296,132.34
Viso versmių $2,358,009.75

VIRŠININKAI
ASA VVIEBSEMA, Prezidentas N1CHOLAS NV. VVIFBSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIEBSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandi Asą Wiersema
Herman L. Barnes Latrines DeHaan
Theophilūs Sc-hmid Nicholas XV. Wiersema
George Dalenberg Chas. E. Beading Frederick .lAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 
viešų apskaitų peržiūrėtojo. 

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00 
Antviršinio l.šdo ?....... 10,000.00

.... 28,110.91 
.. 2,116,031.43 
; ......... 15.00

Atidėta mokesčiams.... 3,822,41

Depozitų ..

Viso Skolingumų $2,358,009.75

VIKNATINIS B*GU)TRUOTA8 RUSAS APTIEKOKIUS ANT BR1OGKPORTO

VYRAMS IR SUAUG1EMS
Akiniai aukso rėmuo«*« nuo 11.00 Ir au- 
gMiaii Sidabro rAmuoaa nuo 11.00 h 
aosričia.i. Pritaikom* akinius uidyk< 
Atminkit: Galvon »op5Jin.a», n«rvi4ku 
oimm, amų vkaudAjiniaa, utvilkimav Ir 
tt. yra vaisiai* įvairių ligų, kųrioa ga
li būti prašalinto* garų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimą* utdykų, jai parėti ar 
•kauda akis Jei jon raudono*, jai gal
va 1“I blcirai matai jei aki* •ilp- 
•ta, netę*k ilgiau, o jieškok pagalboa 
apuekoj, kur Kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdyk*. Atmink, kad maa ko*- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiak<W 
nam gera! prirankam.

8 M. MESIROFF. Ekspertas Optika*
Jai Jų* targat* ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. A* buvau ap- 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patartimi* DYKAI Galių

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

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

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

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

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

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny
gyne, adresas: < ,
Juozapas F. Sudrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

serganti žmones
UŽsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng
n

tik sumanus
ne paties ligonio

vėžio mirė 01152 žibonės, o 
plaučių uždegimo 112,825, 
plaučių džiovos 110,285, 

širdies ligų 110.337, nuo ki-

mo. Ir vėžio uga, ori žinomų 
nerūpestingumo ir nesupratimo, 
ne lik ne nyksta, bet eina tolyn, 
ir juo toliau juo daugiau žmo
nių numarina.

Sulyg valdžios statistika: 1917 
metais Jungtinėse Valstijose 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo
lokių ligų 80,912. Skaičius mir
čių nuo vėžio kas metai ant 
100J100 gyventojų pasididino vi
dutiniškai ant 2’/j nuošimčio.

Kad vėžys nėra užkrečiama li
ga, tas senai žinoma, nes nei 
daktaras nei ligonių prižiūrėto
ja dar i’.uo ligonio vėžiu neužsi
krėtė. Klaidingas taipjau many
mas, kad buk vėžį kaipo palai
kus vaikai nuo tėvų gauną. Ve
žas dažniausiai apsireiškia pas 
žmones vidutinio amžiaus; re
tai juo suserga vaikai; bet daž
niau serga moters negu vyrai. 
Moterų nuo 35 iki 45 mteų am
žiaus nuo vėžio miršta tris kar
tus daugiau negu vyrų, o nuo 45 
iki 50 metų amžiaus du kartu 
daugiau.

Globotoja

Japonija yra viena tų šalių, 
kurios rūpinsis civilizacija. .Ji ir 
dar keturios didžiulės viešpati
jos vadovaus Tautų Lygoj. Tau
tų Lyga, kaip žinia, žada garan
tuoti pasaulio darbininkams 
žmoniškas gyveninio sąlygas.

Visai nesenai Federalis Darbo 
Departamentas paskelbė rapor
tą, kuriame kalbama apie Japo
nijos fabrikus.

1916 m. Japonijos fabrikuose 
dirbo 1,203 vaikai ir 5,571 mer
gaite. Tie vaikai neturėjo nei 
12 metų. Tarp 12 ir 15 metų 
fabrikuose buvo 19,564 vaikai 
ir 87,709 mergaitės. Tuo bildu 
susidaro viso 114,000 vaikų, ku
rie dirbo Japonijoj fabrikuose 
neturėdami nei penkiolikos me
tų. Tai oficialia raportas.

Darbo Departamentas piešia

riose mergaites dirba fabrikuos, 
šilko fabrikuose dirbama nuo 
13 iki 14 valandų dienoj; audi* 
nyčiose nuo 15 iki 14 valandų 
dienoj. “Todėl nieko nėra nuo-

ardo moterų sveikatą.
Niekas negali išlaikyti il

giau mietų.” Septynios dišimtįs 
nuoš. moterų gyvena fabrikų 
kva Herose. “Skaičius moterų, 
rekrutuojamų fabrikams kas 
įmetą, siekia 200,000, bet iš to 
skaičiaus 120,000 nebegrįžta na
mo. Viena iš dviejų —■ arba 
jos tvarkosi iš dirbtuvės į dirb
tuvę, arba stoja tarnaitėmis į 
blogos reputacijos kavines, ar
ba vėl pasidaro atviromis pro
stitutėmis. Iš 80,000
kurios sugrįžta namo, 13,000 ne
beturi sveikatos, apie 25 nuoš. 
jų įgauna džiovą.” Iš sugrįžusių 
jų miršta nuo džiovos 30 iš kiek 
vieno tūkstančio.

Japonijos politikai, kurie su- 
tokiu dideliu entuziazmu ren
giasi globoti pasaulio demokra 
tiją, privalėtų alsinanti seka
mą filisofišką išsireiškimą: 
“Pažink pats save.”

— Scott Nearing.

moterų,

Skaitykite ir Platinkite 
o AT A TT T T r XT AG”

Naujų Žiemai Kotų Atidarymo Išpardavimų 
Mes t’k-ką apturėjome didelį siuntinį naujos mados žieminių švarkų; daugelis materijų Švelniai minkštos; 
naujų madų, patraukiančių spalvų ir numylėtų audinių tokia daugybė, kad ir išpasakoti pilnai negalima. No

rint suprasti vertę šito išpardavimo ir jo laiko pritaikymų, tai reikia pamatyti išdėjimai.

r",

A

4 ii

Yra daug naujų materijų, kurios ligšiol nebuvo parodytos, bet tuojaus jos įėjo pamėgiman — Pavyzdžiui 
Polo gelumbė, materija, kurią visi newyorkiečiai nešioja — kitomis mėgiamomis materijomis yra vilnonis ve- 
luras, kersey lygi gelumbė, gražus maišymai ir pliušas Vilaginiai audimai daugelio naujų puikių audimų dar 
vis plačiai tebereikalaujama..

SUMANINGOS NAUJOS MADOS
švarkai su diržais aplinkui arba palaidu užpakaliu ir su diržu 

pryšakyj; daugelis galima nešioti vienaip ir kitaip; daugelis su gra
žiais kišeninis, nepaprasto didumo apikaklemis, palerinine ar Pa
likinę išVdlzdh — daugelis aptaisyta kčlliu ir pilno ilgio mad\j, taip
gi pavyzdžiai kailinių modelių, 30 
madų. —

ir 40 colių ilgio ir dolmaninių

, GRAŽIŲ SPALVŲ
SI i minės, bebrinės, pekininiai mėlynos ir briedinės, tai vis nau

ji rudeniniai šešėliai; švarkai pilki, žali burgundiški, slyviniai, jū
riniai ir juodi yra taipgi pasirenkamais naujam sezonui — pamuša- 
laj..prilaikyti prįę ijiatęrijų, daugelis pamušta perdėm ir po pamu
šalu padėta kitas pamušalas šilumai, šitos keturios grupės yra tvir
tais priparodytais musų sugebumo parduoti augštos rųšies švarkus 
tebesamoms kainoms.

(f

Šie Pigumai Tik IPanedelyje
2000' poru šiltų, sina 

giu veltinių šliurių juleli 
nes mados, kailiu aptaisy 
ti, rnakomis tekinti padai 
didelis įvairumas, spal

vų; paprasta 
$2.0(1 vertė .

Mergaitėms ir vaikams 
žili veltiniai 
tikros arklio šikšnos pa
ltais, atšpkomais užpen- 
čiais: dydžiai 8!/a iki 11 
ir IP/j iki 2;
$1.50 vertė ......... O v

Vaikams rudeniniai siu 
tai, padirbti suk juo- 
smenine siūle, djržuoti 
su perdėm pamuštomis 
kelinėmis. Materijos tam
siai žili ir pilkai maišy
ti kašmirai ir ševiotai, 
amžiai 8— 17 metų. Ver
tė $12.50 $0.98

Plunksnų priegalviui, 
specialis pirkinys plunk-
<
piltos plunksnų, gražiuo-
snų priegalvių, visos pri
piltos plunksnų, gražiuo
se rašytuose dryžuose į- 
iriluose 
26 — 
vienas

dydŽiai 18 per
$1.00 vertės 69c

Ncbo cigaretu •— 200 
kartone; Panedė- $4.25 
ly.jc ;ik po .........

Senacingas nupirkimas

julietai; su

1485 Pavyzdinių 
Sveterinių Kotų

Vyrams, moterims - vaikams 
vertės iki $5.00 po

Vidutinio storumo n stori v 
vidalo kaklais, šalikinėmis api- 
kalėmis ir byroniniais kaklais; 
taipgi užtraukiamieji; vilnoniai, 
kieti, unguriniai; plynų ir dir- 
žuolų madų; žali, balti, juodi, 
mėlyni ir maišytų spalvų; viso
kių dydžių; kol yra, kas bus pir
mesnis, tas geresnis; užsisaky
mai per telefonų ir krušą nebus 
priimama; kiekvienas 1.99.

Nikeliuoti keliamieji 
laikrodžiai, gvarantuoja- 
mi metams, su skambu
čiu viršui; $2.00 $4.09

Moterims apatiniai si
jonai iš tikros Anioskea- 
gines ilcneiės, šviesiai 
raudonos ir mėlynai dry
žus, arba plynai baltos, 
aismieios arba su paibu- 
nuis; s 1.25 vertė

5‘1 colių jgrynų vilnų 
seržai kuoįvairiausių lu
ominių spalvų; gera sto
ra gelumbė dvigubais 
meiliu minis, suprosinta 

ir sutraukia—$3.ui) rasis, 
jardas $^.75

3*j

Naminės dresės tam
sių ir šviesių perkelių; 
dryžuoti ir 
verstomis 
ir ilgomis 
(lydžiai 36 iki 44; leng 
vai vertos $ 
specialiai po

raštuoti, at- 
apikaklėmis 
rankovėmis;

$

Aptaisytos skrybėlės— 
šitos skrybėlės yra ma
žos ir vidutinės jųreivi- 
nės,, grybinės, turbani- 
nės ir činčino išvaizdos; 
aptaisytos vartojamomis' 
degintomis žųsies plunk
snomis kraštais jr kaspi- 
nine juostele bei lanku; 
spalvos ruda, jūrinė, tau
pė ir juoda; vertė $4 .97 
$4.00; po .............

Mergaitėms apatini;
pataisyti iš storos rųšies flenelės, ply
nai baltos ar mėlynos ir visokiais dry
žiais; plačiai sumestais sumetimais;— 
kambikinė liemenėlė; dydžiai (i iki 14 
metų; vertė 60c; kol jų bus
po ..........................................

Atlaikai paklodėms; 10—1, jardo plo
čio baltintas Lonsdale muslinas; tik
ras su originaliu lėbeliu; surėžyti į pil
nus šmotus; 10 mastų daugiausia; kol 
bus; 39c rųšis; jardas 
po;......................................

l lenelinės jakės —tik- 
k.j išpakuotos; ribotas 

fienehnių jakių skaitlius 
šaGam orui; atverčiamos 
uugstos Muzikuotos1 apli'- 
ka.viės; didžiai 38 iki ib; 
veltos $2.2,>; 
daliai po ..

I ungams užlaidos; ge
ras audeklas ir sprendži- 
niniai voleliai, žalios, 
g< Ilonos ir alyviniai ža

lio'. spalvų; pėdų 
ulocio, / pėoų ilgio; pa
prasta 75c vertė; /|C|c 
viena ........... Mfv

PIRK GELUMBINIUS IR ŠILKINIUS SIJONUS
Antviršis sandėlio Economy kompanijos, 223 W. Jackson blvd. $3.99. Visi 

naujų rudeninių ir žieminių modelių grjno vilnonio seržo, mesalino, naujo 
salino, moliair gelumbės satino dryžuoto, faillc šilko, vilnonio ir šilkinio pop- 
lino, tafetos. Paprasti ir nepaprasti dydžiai 24 iki 38 per juosmenį. Kvolduoti ir 
tiesus modeliai, guzikais ir pynėmis aptaisyti; nepaprasti lopiniai irprapiau- 
jami kišenini, žali, pilki, taupiniai ir juodi. Vertės $5.95, iki $7.95 $0.99
po ........................................................................................................... **

91 per 90 baltintos pe- 
nperell paklodės; tikro
ji rūšis su pcpperdlto ti- 
kietu ant kiekvienos pa
klodės; bp siūlės; musu 
paprasta $2.29 ko- j? 4 .69 
kybė, viena ....

Lovoms klodčs; gera 
vata,ilgi gaurai, švelniai 
apibaigtos. didelis dvi
gubos klodus didumas; 
baltos žilos ar rudos: $3 
vertė; specialiai $4.88 
pora po ............. ’

9- I ir 8 | baltinti 
audeklai paklodėms; Pe
rimi, gimt, /Mobavvk ir 
P.epperell rūšį.s; vertė 

nuo 79c iki $129; kol jų 
bus; Jardas , CQc 
po ...............

Nertinės kurtinos; No- 
ttingham audiniai;, gra
žios petrinos; specialė su 
lis lik 2 ar 3 poros tos 
pačios rųšies; 3 jardų il
gumo; 15 iki 50 colių plo
čio; vertės iki 
$1.25; viena .... OvJ

K.-na, šviežiai spra
ginta Iiio: panedėlyj sv. 
29c. Suv. Valstijų krasos 
nuilas,premijiniai vynin
iai; 8 brusai 39°

59

4 abrusiniai atlaikai— 
fabriko atlaikai, 25c ir 

3(lc rųšjs: visokie; pusli- 
uiniai, plyni ir dryžuo
ti; jardui

Mil
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Lietuviu Rateliuose ROSELAND

Pečiai!
Pečiai!

Pečiai!

P. K. BRUGHAS

—

Darbi-
Teismas

tie,, kurie 
liemažiau 
a mažiau 
tos koni-

‘ ke, kad ta bendrove Lietuvoje 
| susijungs su klerikalais-krikš- 
čtonių demokratų partija.

ui ta ir 
kimų, 
žai buvo žmonių 
“Žiburiui

Taipjau kokis 
kalboj 
tų pirkly!

J. G. SACKHEIM & CO 
1333 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

Jcus. Va! 
nedaliomis, nuo 10 i 
4649 8. Ashland av. kg m p. M sL

Tele

Mokyklų taryba 
prašalinta.

Gaisras Neumann Bros, pia
nų dirbtuvėjy l>ix. SI. ir Chciago 
000 ir grųsino sunaikinti visų 
Avė. pridarė nuostolių už $100,- 
blokų.

sų darbą ir
nes
siųs
lik yra skerdyklose

2121 North Westcrn Avė. 
Valandos: (» iki S vakare. 

X-Spinduliai, Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 612 b

uždarbio’pragyventi, priverstos 
būna eiti pardavinėti savo kū
ną.

Rez. 933 S. Aaliland Blvd. Chicago 
Telepbone Haymarket 25<4

(Atsiųsta)
Per nekuri laįk

Naujienose atsišaukimai, ragi 
nantįs Amerikos lietuvius liūte 
eonus su 
vinių, o 
Varpas”Mes perkame Liberty Komis 

už pilna “Casb” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Ularn inkais, Ketvertais ir 
Subatumis 9—9.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Haisted St. Chicage 

Telephone Drovcr 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Daugelis žino
tų p. “Laisves

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

Du plėšikai aulomobiliuje 
prieš South Chicago užpuolė ant 
dviejų saliuninkų John Kozn- 
dik, 12400 S. Greėn St ir S. 
Pansky, 12300 S. Haisted St., iš
važiavusių jieškoti kur galėtų 
pirkti degtinės ir atėmė iš jų 
ir iš šoferio $635.00.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galimą 
greičiau išmokti goriausi ir 

lengviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis* 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i t? mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai.
VVHITE EAGLE GARMENTS 

PRACT1CAL DESIGNING
SCHOOL

3103 So. Haisted St., Chicago.

Nupigsių čeverykai.
Shoe Wholesialers’ Ass’ių ku 

ri dabar laiko metinį susirinki 
nyi, tvirtina, kad čeverykai at 
pigs apie vidurį ateinančio meti 
ir dar labiau pavasary}, jai ne
padidės eksportas užrubežin.

MICHIGANO FARMERIŲ 
VAISIŲ PARODA.

“Amerikos Ūkininko” leidė
jas p. Valenčius šių savaitę at
silankė Chicagon ir čia išstatė 
Naujienų lange parodymui įvai
rių vaisių iš Michigano farmų. 
Komai, rugiai, avižos, jeigu to
kie jie išaugę, tai tikrai yra iš
augę dideji. P-s Valenčius šian 
dien bus Naujienų ofise ir no
rintiems duos paaiškinimų apie 
Michigano farmų derlių.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 at.
Chicago, Illinois. 
spec! Austas: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Y arda 687

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

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

3003-3029 SOUTIJ HAL8TED STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

BASINSKI BROS
RAKANDAI

Pat’esalai, Kilimai, Pečiai ir tt.
4541 So. Ashland Avė. Tel. Brover 1751 

1516-18 So. Broadway, Gary, Ind.

SLDA. I APSKRIČIO KON 
FERENCIJA. v

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

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

luiomo- 
s “dirb- 

darbuose, kokie

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
. tuščias, kada pra 

Jjl pyksta regėjimas 
) Mes vartojam 
y pagerintą Oph- 

CT thalmometer. Y- 
J patinga doma at 

kreipiama į vai- 
nuo 9 ryto iki 9 vak.

10 iki 11| dieną

Yards 4317 
oulevard 6437

Dr. Woehlck, cechų daktaras, 
kurs iki šiol buvo Crane kam
panijos daktaru, dabar pradėjo 
gydyti pats ant savęs. Jis atsi
darė ofisų Atlantic tcątro nu
durtose, 3946 W. 26-th U, kur 
priimdinėja ligonius tani tikro
mis valandomis (žiūrėk paskel
bimų).

Pasidėk savo pinigus •
RO3ELĄND STATE SAVINGS BANKE 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIK1MAS BANKAS Kapitalas ir Antviršis $250,0000.00

Apšildymui žieminiai ir 
sudėtiniai virtuviniai iš ge
riausių fabrikų, garantuo
jami, pigiausiomis kaino
mis, gmlite pirkti nepai
sant augštų kainų. Parsi
traukėme tris vagonus pe
čių ir galime parduoti 
juos taip pigiai, kad kiek
vienas pirks ir kitam pa
salas. Ateikite tuojaus, 
kol turime didelį satn-

Teiamaa pašalino dabartinę ta
rybų ir įstatė atgaleivio Loeb 

mokyklų tarybų.
Užvakar Circuit teismo teisė- 

Kickham/ Scanlan pašalino iš 
vietos visų dabartinę Chicagos 
mokyklų tarybų, kurios pirmi
ninku buvo Edhvin S. Davis, 
prieš kurių taip kovojo pasigrie 
basieji mokyklų žemių laikraš
čiai ir kiti atgalciviai 
niukai tų tarybų rėmė, 
nusprendė, kad mayoras Thoin 
psonas neturėjo teisės paskirti 
naujins narius pilnam laikui, 
kadangi dar nėra išsibaigęs lai
kas atgaleiviškos Jacob M. Loeb 
tarybos.

Teisino nuosperend’is kaip tū
lų narių manoma, automatiškai 
įstato atgaleivių prietelių tarybų 
Loebo, kuri labiausiai kovojo 
su mokytojų organizacija, kam 
ji yra prisidėjus/ prie Chicagos 
Darbo Federacijos.

Kų darys mayoras ir miesto 
valdyba, dar nežinoma, bet at
galciviai ir tie, kurie yra pasi
griebę mokyklų žemių, džiau
giasi.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Cęrni lietuviams žinomas per 16 metų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ekulvis.

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

O/isas ir Laboratorija: 1C25 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 8. Halatcd Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

P. K. BRUCHAS
3321 South Haisted Street Chieago

Teisinga] pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštus susibėga i 
kru\ą, kuomet siuvate arba skai
tote; Kuomet iys 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 p ~ sek mes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* ir gerkles bgn. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-čJo» lubos, virš Platt’o aptlekos 
t Timykitc i mano parašą. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedčlioie nuo 9 
▼ai. ryto Iki 12 valandai dieną.

NAUJOVINIS PIEŠIMAS.
Iki šiol plėšikai atminėdavo 

iš saliuninkų pinigus, bet dabar 
pradėta nauja rūšis plėšimų. 
Vakar kaip tik atsidarė Abe Nei 
son saliunas, 2091 W. Chicago 
Avė., Inoj užpuolė plėšikai, su
varė darbininkus į ledaunę, at
važiavo trokas ir išvežė visų 
degtinę už $5,000. Tik kada 
užbaigė darbų vienas pasiėmė 
pinigus iš registerio ir deimanti
nį žiedų.,

savo 
š. m. 
svetainėje, apsvarstė klausimų 
laikraščiuose skelbiamojo liute
ronų suvažiavimo, kurieme lie
tuviai liuteronai turėtų vieny
tis su socialistais, ar bolševikais, 
idant išsigelbėjus iš dabartinės 
klerikališkos lietuvių valdžios, 
ir atrado, kad musų draugija 
visai n/ mano maišytis į tokius 
pojitiškai-tikejiuniškų suvažia
vimų šaukimus. Taipjau mes 
mitai cine, kad musų draugija, 
kaipo pašelpine ir krikščioniška, 
neturi niekame kliudyti liutero
nų bažnyčios reikalu, nes baž
nyčia pati gal atlikti juos ir be 
musų draugijos pagclbos. Miisų

Išdalins $1.500.000.
Didžiausia depą rtaimen tinę

sankrovūa Marsball Field & Co. 
paskelbė, kad ji pabaigoj metų 
išdalins savo darbininkams 
$1.500.000. Gaus lik 
išdirbo k()iiipai)iįuį._Q 
kaip 6 men. ir uždįrf 
$2.500 į metus. Nors 
ponijos metinis pelnas siekia 
apie $20.000.000, jos darbinin
kai yra labai menkai apmoka
mi, taip kad, kaip pasirodę pir
mesni tyrinėjimai, jos, kaip ir

Vieša padėka d. M. Bagočienei
Varde Aušros knygyno drau

gijų delegatų tariame šCrdingii 
ačiū 
aukotas Aušros knygynui khy 
gas vertės 22 dol.

Pirm. — A. Andrijauskas,
Bašt. F. Varekojienė.

ikti visuotinų suvazia- 
pseudonimas “Laisves 
Naujienų nu m. 216

Naujas “darbininkas”.
Chicagos darbininkų eiles pa

didėjo. Prie jų prisidČj’o dar 
vienas “darbininkas“. Tai Lcs- 
ter Armour, sūnūs J. Ogdeir Ar- 
niour, savininko didžiųjų 
skerdyklų. Jis irgi atėjo “dirb- 

kerdyklas už paprastų dar- 
kameron ir jis datigiausia skai- ( hiniukų, kad, girdi, patyrus vi- 
tė bibliją ir meldėsi. Visų nak- sų darbų ir <lųrbininkų 
tį tai rašė laiškus tai skaitė bi- nes “iš pat dilino“. J 
blijų, ar meldėsi. Parašys laiš- siąs“ visuose 
kų, atsikljaupia pasimeldžiia ir 
vėl rašo kitų laiškų.

“Aš nesibijau mirti, kadangi 
aš susitaikiau su Dievu” buvo 
paskuti nikais žodžiais.

kramolos malšinto- 
kun. J. Laukaitis. Kalhč- 

įpie dabartinį Lietuvos pa- 
surengti dėjimų ir reikalų remti kleri

kalų judėjimų. Ir lipšnumas, ir 
inandagumas to kunigo! Lietu
voje jie tikrai nebuvo tokiais 
mandagiais. Bet reikalas prie 
visko verčia ir visko išmokino. 
O tas reikalas - kaip nors pri
eiti prie liaudies, kad palaikius 
savo griūvančia įtekmę, o šion 
šalin atvykus -— aukos; aukos 
ne Lietuvos šelpimui, bet gry
nai klerikalinei įstaigai — “Ži
burėlio” Riokykloms.

Iš kun. Laukaičio kalbos ma
tyt, kad-klerikalai Lietuvoj vi
sais įmanomais budais veikia, 
kad lik pasigriebus valdžių ir vi
sa visuomeninį gyvenimų į savo 
rankas, kad Lietuvų padarius 
klerikališka. O kad tas gali pa 
vykti, tai labai galimas daiktas, 
kadangi priešingos klerikalams 
spėkos yra kiek silpnesnės ir 
užimtos budavojimu Lietuvos 
valstybes, kuomet klerikalai rū
pinasi lik savo partijos reika
lais. Beto klerikalai noriai re- 

pinigiškai klerikalų vei
stai kad ir čia, nors ma- 

betgi aukų 
.surinkta net $618.

aikinas 
apie Bostiniškę klerika- 

>os bendrovę. Jis sa-

INFLUENZA
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 

ĮrLfr. Jy vėl yra musų tarpe
APSISAUGOKITE!

Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.

••vMti Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių
VV5 ius lenK'aigalite užsikrėsti Inlluenza,

Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku- 
vii) galite visai nepušveikti.

Mano gydymas neleidžia plėtolies ir gydo Influeiuą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymų plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau žvairas akis vienu atsilankymu.
Aš prirenku akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rand 2066 , • ® O
W. M. LAVVHON, M. D.

35 So. Dearborn St., link keltinę iki 3-čio augs t o.

Žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

.V.lG’D?’.'. “Ak, kaip ma i nieįti gal- j 
t-<j! libandiiau visokius maz'uojimus, o 
trinkimu^, muiluvimus ■ - ir tixkas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu phis- ? 
kanu... Man gėda net darosi!"

l/.l HE. “.V«, tai kain tau kęst be- i 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai gražus, šteinus ir vysti. O tai i 
todėl, kad ai vartoju lt U E E LES t”

Kasotai yra RUFFLES? Ar į 
tai gyduolė? Ne!! Ar kv.e- j 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- 
b'LES yra tai paprasčiausiu | 
plaukų ir odos sustiprintoji?, | 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Ka-s gal būt | 
smagesnio už čystą neniežinčių galvos odą? j

Bt U Į> M
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o sAaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. *' |

Nu Jpirkte šiąnakt RUFb'LES bonkutę aptiekoje. Kąstuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markomis, ar money order šiokiu adresu: |

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York *“'**’*•'♦**

Kadanlgi Mrs. Florence Leve- 
rcp.z, 5751 Prajrje Avė, kurios 
vyras serga, negalėjo užsimokė
ti rendos ir jai pranešama, kad 
bus išmesta iš namų, vakar bau 

Bet lai
ku pastebėta ir jų išgelbėta.

Telepbone Yards 5032

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

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washinit©n St. 
MarshalI Field Annex 

18tli fl. Ruimas 1827 
Phon« Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Pinigais už

Laisvės Bondsus 
$50, $100. $.'>00, ir $1,000.

K rausė Valstijinis Tau py mo 
BANKAS

13-11 Mihvaukee Avc., 
Bankas atdaras sukatomis iki 8 vai. 

Arli Paulina gat.
Turtas viri $200,000X10.

Apskrita bankininkystė.

nų .suvažiavimo seikimu uzsi- 
itm.tų Chicagos Lietuvių Litrteror 
nų Draugystė 
niy, perskaitę
Varpo“ straipsnį, manė, kad tai
iš tikro minėta draugija yra mes susiorganizavę galėtume 
prisirengusi šaukti kokį liutero- ( pnvcržli Lietuvos valdžii} iš ko- 

kilų departamentinių sankrovų nų seimų. Todėl Chicagos Lie- 
mergailės, negalėdamos iš,savo liiviit Evang. Liįvteronij Dr-stė

FITZGERAKDĄ PAKORĖ.
Vakar ryte pavieto kalėjime 

tapo pakartas Thomas R. Fitz- 
gerald, kuris buvo nuteistas my
riop už nusmaugimų 6 metų 
meigailės Janet Wilkinson. Jis, 
kaip ir visada, prieš pat pakori
mui buvo ramus. Lydint kuni
gui, jį nuvesta prie kartuvių ir 
9:26 vai. ryte užnerta kilpa; po 
16 minučių paskelbtą jį numiru
siu.

Visas paskutines dienas jis 
praleido maldose. Užvakar jis 
po komunijos ( jis yra katali
kas) pasakė: “ Dabar hiano sie
la yra gryna ir aš esu prisiren
gęs eiti. Aš jaučių, kad tai bu
vo l>ievo valia, jog papildžiau 
nusidėjimų ir kad aš turiu už
mokėti už jį savo gyvastimi”.

Užvakar jį perkelta mirties j Ii

PAŠOV6 TRIS STfeEIKLAU- 
z ŽIUS.

Užvakar So. Chicagoje poli
cija susišauidė su indicija ir su
žeidė tris streiklaužius. Buvo 
taip.

S t reik laužius vežęs automo
bilius prie 91 gi. ir Commercial 
Avc. užvažiavo ant kito automo
biliais ir jį apvertė, bet nesu
stojo, o važiavo sau tolyn. Du 
mblę tų atsilikimų detęktyvai 
įsėdo į kilų autohnobilių ir pra
dėjo bėgančius vyties, paskui ir 
šaudyti. Bet jau atsakė šūviais 
ir bėgantis automobilius. Pas
tarajame buvo apsaugojimui 
streiklaužii’, du policistai kurie 
ir šamdė. Tik privažiavus prie 
Illinois Steel Co. dirbtuvės pa
sirodė kas bėgančiame automo- 
biliuje buvo. Besi šaudant trįs 
streiklaužiai negrai Ūko sunkiai 
sužeisti.

.. .............. . ..... ... ........................... .......................... IĮ,........ ..........................................

Dvi Sankravos

NORTH SIDE
Kun. J. Laukaičio prakalbos
Vakar šv. Mikolo parap. s;

krūvon 
kreh 

akis ąrbą, 
keblumai 

▼is paeina 
y nuo silpnų akių.

Nelaukit kol nėra pervčhi. Egzami
nuoju akis ir teisingai prirenku aki
nius. Ypatingą domu atkreipiame j 
vaikus, einančius ųiokyklon. Valai) 
d.os nuo 12 iki 8 vakare, nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po pietų.

Phone Drovcr 9660 
1553 West 47-th St., ęhieago, III.

Spalių 11 dienų, M. Meldažio 
svetainėje įvyko SLDA. pirmo 
apskričio konferencijja, kurioj 
dalyvavo 21 delegalias nuo 8 
chorų ir kvarteto. Konferenci
ja buvo gantk skaitlinga delega
tais ir turtinga nutarimais. 
Tarp kitko buvo pląčiai apkal
bėta apie S usi vieni j i ipo leidžia
mų M. Petrausko ir St. Šimkaus leje, laikė prakalbas pasiskel 
dainų rinkinių knygų. Nutarta, bes kaipo 
kad butų spausdinama neina 
žiau kaip 2,000 egz.

Taipjau nutarta 
prieš Kalėdas didelį koncertų.

Atėjus bailesniam orui nu
tarta pradėti smarkiau lavin- 
ties ir kas mėnesį laikyti pirmo 
apskričio chorų generales repe
ticijas.

Buvo ir daugiau tarynių gai
dų klausime ir šiaip įvairiuose 
reikaluose. Konferencija tęsėsi 
iki 11 vai. vakaro ir delegatai 
išsiskirstė prižadėję- daug veikli 
ateityj dailės srityje.

Spaudos komisija:
J. P. Deveiekis,

VAKARAS NAUDAI STREL 
KIERIŲ.

1 Chicagos Valytojų ir Dažyto
jų Unija rengia vakarų naudai 
streįkierių, subatoje, 18 dienų 
spalių 8 vai. vak.AVest Side Au- 
ditoriume, prie Taylor ir Racinc 
avė. galvių.

Kadangi streikas tęsiasi jau 
8 nedėlios ir daug lietuvių yra 
paliesti’ streiko, taigi manome | dė nusinuodinti gazu 
kad visuomenė atjaus ir sušelps 
m\is, alsilankydama, į vakarų, 
širdingai kviečia Pildomasis 
Komitetas.

HOFFMANOj 
MOKYKLA I

prirengs jus Kolcgijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galile išmokti anglų kalbą nuo 
prityruMų mokytoji;. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą. 
ATEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti.

1537-29-41 North Robey St. 
Arti Milwaukee Avė.

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

. specialistas.
CS* UC1’VUO- 

sluuida gaL 
/•sukn- 

v$tidojant ga 
^^r^C^^^^tv.ekariu raidas

P _ skaitant
vos

Chicagos Lietuvių Evang.-Liu- i 
teronui Draugystes Atsiliepimas, draugija nenori turėti nieko ben 

dra su bolševikų, socialistų ar 
tilpdavo komunistų partijų dalykais, ir 

musų draugai neturi panaudoti 
musų draugijų kokios nors par
tijos tikslui.

Del liuteronų swiiv!ažiaviino 
šaukimo mes turime pasakyti, 
jog tas visas tritikslinas yra pa
keltas keleto asmenų, kurie ne
žino nei liuleionų tikėjimo nei 
socializmo nei dabartinio Lietu
vos padėjimo. Jie šaukia, lietu
vių liuteronų suvažiavimų, kur 
mes

■1 ■- _____ - - «-A> - - -.■»

/dr. m.d. yampolsky'
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue

Telephime Pulliran 452
Residence 11139 Michigan Are.

Tel. .Pullman 3599

Phone Pullinan 621
DR. LEW1S H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
------------------  ofisai —;:------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Telephone Boulevarit 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS:, 9-12 ryto 
2—9 vakaro

3393 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIK0LIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 St.

Valandos:—10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Nedaliomis 
9—12 rytais. Tel. Boulevard 160.

DR. C. K. KLIAUGA) 
Dentistas.,

NAUJIENŲ NAME 
1739 S.O. HaUted St., CbĮeago, UI. 
Valandos: 9 — 13 ryto ir 2 -r- 9

va^yrę Pboąa Canal 257

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vale. į 
3325 So. Haisted St.. Chicago. •



■9“

(Tąsa nuo 7-to puslp.)

talikiškų klerikalų, o savovališ- lįįį 
ką liuteronišką uždėti; ir tuo 1,1 
pačiu kartu sako, kad Lietuvą 
neturi valdyti nei liuteronai, 
nei katalikai, bet tiktai lietuviai. 
Jeigu taip, tai kam jie nešaukia 
lietuviu suvažiavimų? Kam inai 
šo liuteronų tikybą, kur ji ne 
priklauso ir neimi priklausyti? 
Sakvdami.i kad Li h’va turi val
dyti liktai lietuviai, ir kad li tu- 
vybė turi viešpatauti IJetuvoįc. 
jie ir turėtų tiesos reikalauti nei 
kad liuteronai nyiišylųsi į Lie
tuvos valdžios reikalus, nes liu- 
teronizinas neturi nieko bendra 
su lietuvybe. R ikalaudami, 
kad Lietuva valdytų tik lietu
viai. jie pilnai sutaria su tau
tininkais. kuriuos iie nupeikia, 
r.'s iuk tautininkai nieko kita 
nerrikabniįa, kaip tik kad I ie 
tuvn valdvtų lietuviai, o ne kas 
kitas? NcteMn<!ni tie suvažia
vimu šaukėjai kalba apie laiki-

Ciceru. -- Cicerus I.ii tuvių Lino- 
sybės Namo Benuiovės mėnesinis 
šėrininkų susirinkimas įvyks nedė- 
.. j, spalio 19 d. kaip • val po pie- 
tų$j. Neffo svetainėje, 1500 So. I9th 
Avė. Visi šėrininkai malonėkite bū
ti laiku ir naujų narių atsivesti.

—Vaidyba.

North Side. — Lietuvai Gelbėti 
Draugijos 47 skyrius Liuosybės sve
tinėj. 18’2 \Vubansia Avė., nedė- 
’ioj, Spalių 19 d. rengia balių su 
plačiu programų. Pradžia 5 v. v. 
North Sidės lietuvius medžiame sk ii 
tlingai atsilankyti. —- Kotnife as.

Ateities žiedo Vaikų draugjėlės 
lavinimosi, dainų, žaismių ir lietu
vių ka’lio.,. susirinkimas bus nedė- 
lioj spalio 19, 10 vai. ryte, i cilovy- 
ship svet., 831 \V. 33 P. Virt »s ;r 
apielinkės vaikučiai ir mergaitės 
kviečiami dalyvaut lavinimus susi
rinkimuose. Nepriklausantis prie 
Atiities žiedo ateikite prisirašyt.

— Komisija.

Picine. Win. — A. L. T. S. ,3.» kp. 
spaEų 19 d. i engia Liuosyh 's Srvid- 
’ės apvaikščiojimą NVlnter’s liuli, 
•‘ri -tžla kaip 2 vai. n. p. jž.inga 
dykai. Bus dainų, deklenur ii'i ir 
prakalbų. Kviečia visus atsilankyti.

- M. K.

KREIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA merginų operatorių 
prie paliego varomų mašinų kūdi
kiams drabužius siūti. Tik prity

rusios teutsišnukia. Lengvus dar
bus ir geru mokestis..

A. OGUS CO.
904 \V. I2th St., antros

MOTERŲ
MERGINŲ

Prie lengvo dirbtuvės dralbo 
Mes mokinsime jus ir mokėsi
me po $12 į savaitę kol mokysi*

lubos.

MOTERŲ IR MERGINŲ

vuitę trumpu laiku. 
Prityrimus nereikalingas.

' THORDARSON ELECTRIC 
MEG. CO.

50! S. JEFFERSON ST.

—III II Į   II I Į. Į III ų

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ALFRED DECKER & COHN
Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjui.

Guli
(Huvnrtoti

RAKANDAI

Subata, Spalio-Oct. 18, 1919

NAMAI-žEMfe

‘ VIRŠ 16 METŲ PRIE DIRB
TUVĖS DARBO; PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS; GERA MO
KESTIS PRADŽIAI; PAKĖLI

MAS PRITYRIMĄ ĮGIJUS. GE
ROS VALANDOS IR DARRO 
SĄLYGOS. ANKSTI UŽDARO 

SI DATOMIS.

MERGAITfcS.
Mergaičių reikalauj Ine į dar

bą faktorijoj. Malonios apysto- 
vos ir d rbo sąlygos. Nuolati
nis darbus apskritą metą.
Kava pietums duoc'inii dykai.

ANTRUOSIUS BE1STERHT 
DROBIŲ BEISTERIUS 
RANKOVIŲ SIUVĖJUS 

SAMDYMO SKYRIUS
Biet-vak. kampas Eranklin 

Van Buren.

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- 
niiną. Taip pat graži grojamoji yia 
nina stiliaus 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordinis ii' 
daiktai liauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avcnue

PARSIDUODA 167 akrai geriau- 
is žemės, parduosiu pigiai, arba 

ant namo, l'arma randasi 
valstijoj prie pat miesto; 
žinių kreipkitės šiuo ad-

P. SUROMSKI CO., 
Halsted St., Chicago.

mainysiu 
Arkansas 
platesnių 
resu:

C.
3346 So.

1919 m. ir $200 d vigu

deimanto adata. Visi

Parsiduoda .3 pagyvenimais naujas 
mūrinis namas Įtaisytas su pasu, e- 
lektra ir maudynėmis: 3 metai kaip 
< tytytąs, parsiduoda 2 (uk<tniiįiais 
piliau, negu jis yru vertas; tas na- 

i nuis turi būt pih'duo’as j trumpą 
laiką; galima pi»kii su mažai pini
gu. Namas randasi geriausioj vie
loj prie Fmer 'ld ir 32 i«ą».

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

patyrimo. Ateik tuojaus, kadir 
šiandien. ,

“kl rikuliška”. Ji nėra “kle”i- 
kalUki“, bet tiktai lietuviška 
valdžia. Joju (hilyvpuin visokių 
pukrpum ž'tnonūs: krikščionvs, 
(Kunrikratai, tautininkai. sČK'ia- 
list”»; kairieji ir dešinieji; pro- 
testinai (šernas, Yčas. Vannflai- 
ti« <‘r k ) Žyd ’i ir baltimdžiai. 
Visi turi tenai lygias teises ir 
visi bendrai veikia, idant kaip 
nors išgelbėjus savo tėvynę nuo 
nelnbr kaimynu: lenkų, rusu ir 
vokiečių. Suitižiavimo sumu- 
nvtojai peikia tautininkus, b’.’k 
iie apšviesčiausią Lietuvos dalį,

’ 'caivių Kriaučių Kliubo Sav. I’aš 
viii arna bus nedėlicj, spalio 26 d., 
Z\\ i jzck Pidek svet., 1315 N. Ash- 
Innd Avė. Scenejo shitnma yiena- 
vi‘i'<smė komedija “Salnputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lic- 
lU' iai nHlIank) kilę. I’nidžia l>gmi 
G vai. vak. - -Koinitątas.

Jlerrin, III. — LSS. 256 kp. rengia 
or i-'opo vakarą s’.ibofoj, spalio ’8, 
N. U. K. svetainėje (buvusioj Vil
na) ’s Kliubo). Pradžai 7 vai. vak. 
Bu vaidinama žaismR “Kunigas Ma
ro luis“, o pa- kai balius. Kvie< 'a 
publiką gausiai susirinkt:, Rengei i.

Pirice lEtaRiiinig;
Powdeir
Factory

INDEPENDENCE BLVD.

437 E. ILLIN'MH STREET,
1 blokas į pietus nuo Grond Avė

MOTEKU

1C01

rdave. Jie nežino, kad visa pm 
su Lietuvių Taryba yra tautiš
ka ir visi prūsų lietuviu reikėjai 
yra gryniausi tautininkai ir vi
same tik su tautininkais eina 
iš vieno. Ta parodo jų organas 
“Prūsų Lietuvių Balsas.“

Taigi hie« ištikro nematome 
jokio reikalo turėti ką bendra 
su tokiais nepamatuotais “su
važiavimais“. Todėl musų drau 
gija nutarė tą dalyką paskelbti 
viešai “Naujienose“, kuriose bu
vo tilpę straipsnių apie “suva
žiavimą“.

Vaide Liet. Ev. Liut. Dr-stčs 
ir sulig jos nutarimu,

Pirmininkas, Carl Lemkis, 
3526 W. 45th Place, Chicago, III.

I SS. 234 kuopos susirinkimas j- 
vyks nedėlioj, spalio 19 d., Uniyer- 
sitx of Chicago Settlement svetainė; 
je, 4630 Gross Avė. Pradžia lygiai 
10 vai. ryto. Draugai šį sykį malonė
kite atsilankyti visi, nes šis susirin
ki!) as bus vienas iš svarbiausių kuo 
pos istorijoj. — Sekr. A. Audickas.

REIKALAUJA
MERGINŲ

PRIE LENGVO SURINKIMO 
•> DARBO

Carfield Parko Socialistai rengia
pr; kalbas subatoj, spalių 18 d., J. GEROS DARBO SĄLYGOS
Hangcls svetainėje, 3720 W. Harp- . a'rcifi a TTvrri 
sor St. Kalbės d. Kl. Jurgelionis. A ITslSAi n 11
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi kvic- _
«lr.,ni alsibuikjti. - Komitetas ]E(e©ini©my 0118©

Maiiraffsictiiiiir’mĮg C©LKS. 4 kp. mitrus choras renčia 
koncertą gruodžio 20 d. M. Meldažio 
svet. Draugijų ir kuopų prašome 
nerengti tą dieną jokių pramogų 

Komitetas.

1'olleston, Ind. —r L. S. S. 209 kp, 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 19 d. spalių, kaip 11 vai. rito, 
A. Mališausko svelĮ, 1520 Grant St. 
Draugai ir draugės būtinai turit at-

* ,11 nkyt į sekanti susirinkimj, nes 
turim daug svarbių dalykų. Taip
gi nepamirškit ątsivest be it i o v.e-

, ną naują narj.
Į — Fin rašt. Adolph Nannrtonis.1

Pranešimai
Brighton I’ark. — Keistučio Pa- 

šelpinio Kliubo dešimtas mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, spalio 
10 d., kaip 1 vai. po pietų, svetainėj 
po No. 3925 So. Kedzie Avė. Visi 
nariai būtinai kviečiami atsilanky
ti. —P. Jakavičiua , pirm.

Paj ieškojimą i
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

328 W. KINZIE STREET

RFIKALAUJA prityrusiu mergi
nų šviežiu vilnų skirstvrnųU

FF1 SFNTD M -St>.PH Co.
757-59 W. Taylor Sf, Chicago.

_——Z—.. .. ------ *—

MOTERŲ

P.P.D. No. 604 Lietuvių Skyrius 
rengia prelekciją tėmoj: Ar pramoni
nis unijizmas gali būt socialistišku; 
skaitys d. A. Audrius; nedėlirtj spa
lio 19 d. 2 vai. po pietų, Mildos svet. 
ant 3 lubų 3142 So» Halsted St.

Kviečia Komitetas.

ĄHčIULIS, kurs paėmė Mičiulio 
lai-ką iš Naujienų ofi.o, tegul bus 
getas tą laišką sugrąžinti, nes idsi-i 
š.u kė kitau Mičiulis, ir priparodo,' 
kad tas laiškas buvo rašytas jam. Į

PAJ IEŠKAU Emilijos Konikiutės, 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės vai- • 
ščiiULs, Jovarovo apskrijio, kaimo 
Gudinės. Turiu labai svarbų reiks-, 
lą iš Lietuvos. Atsišaukite.

ADFLINA GERULAITIS, 
1955 W. 21 PI. Chicago, III.

MERGINŲ
yra puiki proga merginoms 

, padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnio prityrimo nereikia 
Puikios apystovos

šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

RIDGWAY CO.
2279 So. Union Avenue.

Tai

LMPS. 29 kp. rengiamo perstaty
mo “Vagis” repeticija įvyks nedė- 
lioj spalio 19 d., kaip 1 vai. po pietų, 
Viešo Knygyno svet., 1822 VVaban- 
šia Avė. Apsiginusieji lošti, malonė
kite atsilankyti laiku. —Komitetas.

Cicero. — Lietuvos Liuosybės Sa
vaitės prakalbos jvyks subatoj, spa
lio 18 d., 7:30 vai. vak. J. Jukniaus 
svet. 4837 W. 14»h St. 
manavičius ir Evaldas., 
lankyti kviečia

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
MHlinsko ir pažįstamo Vladislovo 

Barčiaus, Abudu paeina iš Kirkliš- 
kio kaimo. Pumpėnų vals. Panevė
žio apskričio, Kauno rčdvbos, Turiu 
labai svarbų reikalų. Jie patįs ar 
kas apie juos žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: Elzbieta Meilins- 
ka. po vvru Grigaliūnienė. Box 60 
Thomas, W. Va.

REIKALAUJA 
MERGINŲ 

Užrašams klijuoti ant popierinių 
skrynučių. i

BANDOLPH B()X and LABEL CO. i 
843 W. Van Buren Street

Kalbės Hert- 
Visus atsi- 
Koinitelas.

Roaeland. — Ateities 
Vaikų Draugijėlės mokykla 
rinks nedėlioj, spalio 19, kaip 
vai. ryto, po num. 10900 Michigan 
Avė. Visi malonėsite susirinkt pa
skirtu laiku., Meldžiame ir naujų a- 
teiti prie Ateities Spindulių Drau
gijėlės prisirašyti.

— E. Kačinskienė.

Spindulių 
susi- 

10

pAJIEŠKAU nrigyvento'jų su maža 
šeimyna. Suteikia veltui apšildymą 
ir I kambarius beisment.e. Atsišauki
te Subatoj lig 8 vai. vakare, o Neda
lioj lig pietų. Klauskite pas Janito- 
riu po numeriu 331 E. 55th St., Chi
cago.

HEAKO KAMBARIŲ

L. M. P. S. 9 kuopta mėnesinis su
sirinkimas Įvyks subatoj, spalio 18 
<1., 8 vai. vak.. Fellowship svet.. 831 
W. 3.3 PI. Visos narės malonėkite 
atsilankyti laiku, nes turime svar
bių reikalų. Kurios dar neturite 
naujos konstitucijos, ateikite pasi
imti. — Sekretorė.

MERGINŲ
JR

JAUNŲ MOTERŲ
Tos kurios turi šiokį tokį pri

tyrimų rankomis sinti, gali iš
mokti gerai apmokamą užsiėmi
mą pas išdirbėjus augštos pu
šies vyrų drabužių ir gauti gerą 1 
užmokestį besimokinant.

ATSIŠAUKITE PAS 
ALFRED DECKER & COHN 

SAMDYMO SKYRIUS

L. M. P. S. 9 kuopa rengia vakaru 
kovo 7 d., 1920 m, Stato scenoje 4 
veiksmu dramą Joninės, C. S. P. S. 
svetainėje. Prašome visų progresy
vių draugijų, nerengti ta dieną jo
kių pramogų. — Komitetas.

Lietuvių Motery Pašelp. Kliubo su 
sirinkimas įvyks nedėlioj. snaliu 19 
d., 2 vai. po piet, Mark White Squ- 
are parko svetainėj (Engine Room), 
40 ir Halsted gt. Naujos narės ga
li atsUankyti ir prisirašyti kol pi
gus įstojimas.

Pirm. E. Juozaitienė.

Du vaikinai pajieško kambario 
ant Bridgeporto: geistina, kad šei
mininkė pagamintų valgi namuose. 
Kąs turite, meldžiam pranešti grei
tai, adresu:

L Vasius,
3433 Lowe Avė., Chicago, III.
-.r.-Tn7.T------------------—2----------- PTET-VAK. KAMPAS FRANK-BLAIVl S vaikinus pajieško kam- _ ... ... ,,AVT nnni?s.T e<r< 

bario prie mažos šeimynos Bridge- bIN IR VAN BLREN ST. 
purto apielinkėje arba Westsldėl. ----------

G» iština, kad butų garu šildomas ir_______________________________
šVesus. Kas turite, meldžiu praneš- REIKIA moterų ir merginų dėl ’ 

t- i'-nMvo dirbtuves darbo. Gera mokes-
c- TI 1 . P. ■ tLs, darbas ant visados. A.tsiAm>k.ti4.721 So. Halsted St NATIONAL LEAD CO.

Tel Boulevnrd 5952 pon \v. ifth St., Chicago, 111.

MFPGTNŲ IR MOTERŲ 
Popierinėms skrynutėms dirb
ti, lengvas darbas, prityrimas 
nereikalingas, šviesus ir ma
lonus dirbamieji kambariai.

SCHULTS PAPER BOXES 
531 W. Supcrior.

JIEŠKO PARTNERIŲ
Nereikės Streikų bijot, atsišaukit 

Į mane, kuris geras šiaučius; kuris 
m mokat darbo aš išniG'.y. ri’.. Nemo 
kantis turi turėti pinigų penkis šim- 

i mnai 
daug

tu) dolerių. Meldžiu atsišaukti 
man reikia darbininko, turiu 
darbo.

L Tl'LLAISHA,
405 Sheridan Rd. Kenosha,

P. P. D unijos skyriaus 604 susi PAJD'ŠKAU PARTNFBTO, gąra- 
rinkimas (vyks subatoj, spalių 18 d., džiaus biznyje, kuris mokėtu auto- 
8 vai. vak., Aušros svetainėj, 3901 mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
So. Halsted St. Visi nariai kviečia- ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 

. * *’ * ” —A. P. R. So. Halsted St., Tel. Roulevard 611.mi pribūti laiku.

MERGINŲ
ūki proga merginoms 

pauačyti
GERUS PINIGUS

Pirmesnio prityrimo nereikia 
Puikios apystovos

šviesus, oringi, dideli dirbamieji 
kambariai.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

R1I)GWAY CO.
1418 Weat 22nd Street

Tai yra

REIKALAUJA MOTORŲ
IR MERGINŲ

Siūti vienadaie mašina
dienines dirses,’ prityrę

kas- 
ope- 

ratorės gali uždirbti nuo $25 
augštyn.

A. MILTZER 
1056 No. Wood St.

Tel. Humbokit 1812

o 5

‘i> ią<;

KRIAUčiO ŠAPOS 
DARBININKŲ

J—

The House of
Kuppenheimer

REIKALAUJA 
kitokių prityrusių 
darbininkų:

ŠVARKŲ SAPOJE

Kišenių dirbėjų
Pamušalų dirbėjų
Apibaigėjų
Guzikanis skylių darytojų
Pažasčių beistytojų
Pažasčių prosytojų
Priprosytojų
Apikaklių dirbėjų 
šeipų prosytojų

KELINIŲ ŠAPOJE

Kišenių dirbėjų 
Apibaigėjų 
Egzaminuotoj ų 
Beistcrių.

Geriausia užmokestis 
V

Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius
POLK ST. ir KAHLOV AVĖ.

(Arli Crawford Avė.)

11 '■ Il-r. I Į' ll>»m«|M II ll II I

REIKIA DARBININKŲ
..................... .....................

Bl'JKALAUJU senos žmonos, arba 
vedusios noros pridabojimui dvie- — 
iu mer"a'čbi vUna 6 mitu. ki»a tri- f 
ju. At’lšaukPe F. L 3246 So. Union stoto ir 

----- Avė. Tel Yards 4810

, VYRŲ
REIKALAUJA molderių prie var- 

' • spaustuvų, atvira šapa, ar
ti Chicagos. Nėra jokių darbo kliū
čių, gera mokestis. Atsišaukti: Room 

RFIKAT AUJĄ merginų lanvij už-\400» 190 N. Statę St., nuo 8:30 iki 
Wdii dirbtuvėje. Gera mokestis. 10:30 vai.

Pastovi vieta,, 6-tos lubos, 320 Polk \VM. PRATT MFG. CO.
Street. 15 W. I,ake St.^ Chicago.

TIKTAI ši MfiNESI
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skaros seklyčios selą, vaito- • 
ir tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame - 

| priversti taipgi pratuštinti daug ki-l NORTVTJEMS KARMŲ 
l’u seklyčios setų vėliausios slailės.! PARSIDUOD.A 40 akrų žemės su 
j Mes laipgi turime visokiu divonų. budinkais, pad ’ruis >r ’^vidiais tik 
Į fonografas. PRISIUNČlzVME UŽ-; mi antros miTos nuo miesto ant 
i DAKA. Priimame I iberiv Bonds. dailaus ežero kroptu, visa a* ?'re’la 
WESIFRN l'URNirUBE STORAGE dniFne tvorą, Kaina 'ik SO'i.'i'i, 

Norintis pirkti greitai atsišauk.it 
ą 'resn

K M. r. M) 
Eagle Biver ,Wis. 

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS-'
TOLIU”

’rrišmolĮ tikros š’ksnos seklyčios 
setą, pirk’as už $200. Vartotas 15 
d eni’ Parduos už geriausi nasiuly-1 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis :’.ė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau- ...
jas, su rekordais ir /leimantiniu ga-Jr $1L Tuojaus perkant $1,500.00.

8(lfltu Taipgi kaurai. Bu- 
šapa. l’JU’i pasimatikite su mumis pirma 

pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus. a

SOUTH SUH? FFRNTTURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St. 
Kampas Archer Av»\ 

AldąY'i nuo 9 v. ryto iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po

REIKALINGAS ZECE- ki, 2.sin \v. HturiMtit st 
. .. .. Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nc-

RIS. Kreiptis į Naujienų o-į dėiiomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų naujių drabužių. Gera mokes
tis ir darbas ant isados. Atsišaukti.

J. A. Linukus,
216 E. Main St., Collinsville, III.

RFIKALAUJA operatoriaus prie 
i moteriškų drabuži’.i, unijinė f . 
' Perskaitęs apgarsinimą ateik tuoj 
, j darba.1444 W. Otiio St.. 1 lubos.

Bnx 268

4814 Lowe Avė. Du pagyvenimai 
no I kambarius iš pryšakio ir užnn- 
kalio, maudynė, gazas. Bandos 813

3730 I.owe Avė. Mūrinis namas 5 
pači veniniais po 5 kamabarius. Ge- 
r?»« barmenas. $500 įmokėti. Kaina 
s-2. ::oo oo.

T. McDONNELL SYSTEM
3517 Archer Avė., Chicago.REIKALINGI PIRMOS KLE-

SOS AEM KOTMEIKEBIAI.
ATSI^AI’KITE TUOJAUS 

J. RUZGAITIS,
3103 SO. HALSTED ST.,__ ______________

2 FL. ROOM l.i bargenai automobiliams ...... .. .
----- -------------- I Pirkau 18 automobilių ant takso 1 ko)onjįa \Visconsine, kur jau daug 

geriausiame padėjime 2, .), ir 7 Pn-< lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
sažienams; 1916, 1.11/ ir 1J1J metu; ąpsigycns. nes ten žemė labai gerik 
niadiis, sykiu nupirkau kibai pigiai , an| kurios nepaisant kokie merą’ 
t ztai dabar .i.eškanfįs getų t viriu nebūtų /visada geras užderėjimas. 
ir a sakančiai bėgančių automobilių, n.,bar geriausias laikas važiuoti ir 
užtikrinu .kad čionai yra geriausia I naTnatyti< kokjc jnvai šjiuet yra, 
, . , . , - ... !,kad iš kitų valstijų žmones atvažia-

dar niekas nepirko šį metą. Kainos Į ve sfet*isi. Dauguma nuo bendro-

VYRŲ reikalauji. - Gera mokės 
tis. Pastovus darbas.

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

Al lUinUBllAAi

vak. 
piet.'

FARMV PIRKĖJAI
Pirmiau necii pirksife LARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
1 ietuvių Bendrovės apie Lietuvių

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- proga nusipirkti sau pigiausiai, ką 
(tykioj. Gera mokestis. (Į;;r nicVe.;-, nepirke
CALUMET REFRIGERATING CO. nuo $100.00 ir augščiau, bet verti dvi-

ABCHER & STEAVART AVĖS. gubai daugiau. Išrūdysiu kaip išmok
ti automobiliu važiuoti, kurie ne-

REIKALINGA ant bardo vyrų. i trumpą laika. Automobilių
turint galima padaryti sau daug ex- 
tra pinigų vakarais ir nedėldieniais, 
kaip kada daugiau, negu iš savo pa- 
i rasto darbo. Aš būdamas Real įs
tate biznyj taipgi priimsiu ir lotą 
nebrangu mainai). Tikrinu už kainą 

( dabar pirksite čionai, galite auto- 
: mobiliu važinėti mi tus ir su pelnu 

PAJIEŠKAU bučeriaus, kuris su- parduoti. Pasiskubinkite pakol 
prastų sav.o darbą ir mokėtų angliš
kai. Atsišaukite tuojaus, 1618 So. 
Union Avė.

Kambariai dėl dviejų arba pavie- 
niems. Svarus kambariai. Geras val
gis Galima ir be valgio. Gera vieta 
pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago

nėra išpirkti. Adresuokite 
CHAS. URNICK, 

Room 19, 154 W. Pandolph 
Chicago, III.

dar

St..

REIKALTN 
KREIPkn 

NŲ OFISĄ.

REIKALINGI VYRAI IR MOTERYS, 
kurie norėtų lengvai uždirbti extra 
pinigų, Ruošomis nuo darbo valan
domis. Patyrimas nereikalingas. Ge
ra proga turėti extra pinigų. Atsi
šauki t pas 

GREENGARD FURN CO.........
3431 S. Halsted St., nuo 8 rito iki 
9 vai. vakare, Klauskit L Pabarška.
REIKALAUJA DARBININKO 

SENADAIKčIŲ KIEME.
5835 So. LOOMIS ST., 

CHICAGO,

•C

ILI.

REIKIA tuojaus atsakančio buče- 
riaus, kuris greitu laiku galėtų užim
ti manadžęriaus vietą. Gera proga 
žvalam vyrui. Atsišaukti Subatoj po 
pietų arba šiaip vakarais po 5 vai.

nas J. JONIKI, 1530 So. 49th Ct., 
Cicero.

REIKALAUJA 1000 vyru mokin- 
nutomobPiu amato ir biznio taipgi 
ir mašinšnpio. šis geriausias ama
tas dabar ir ateityj vra geriausiai ap
mokamas. Jums kaštuos nuo 50c iki 
$1 00 | mėnesi.

Taipgi geistina susinešti ir su tais 
kurie imi supranta in darbą, kadangi 
už"anėdinimas užtikrintas.

Del platesnių žinių rašyk ar telc- 
fonuok nas

JOHN GRAKAUSKI
4508 S. Paulina St.. Tel Yards 4427 

arba atsišaukite ketvergo vakare 
4500 So. Paulina St. Matykitės su 

manim.

Garo pritaikvtojų ir oagelbininkų 
nrastu darbininku, darbas vidui 50c 
vai.; anglių pylėjų, 57%e vai.; durk- 
šlinės mašinos operatorių, naktimis 
nr dienomis, be oritvriino, *30 i sa
vaite: karpenterių ir pagelbininku, 
f>0—65c vai. vidui darbas nuolatinis; 
kalvių ir pagelbininku, 60—80c vai. 
Visokių viešbučių ir valgyklų darbi
ninku. Gera mokestis. Skardininku, 
KOt-uu. sliesoriu. uunnkiirili. 
ninku trumpoms valandoms 
naktimis ar dienomis.

MOTERŲ
Moterų trumpoms darbo valandom 

dienomis. Visokių darbininkių vieš- 
bučiuosi, ir valgyklose. Dirbtuvės 

darbininkių 3.3^c valandai.
SOUTH PARK FMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-rns atloštas.

Visi darbai South North ir AVest 
nusėje. (Kalbama lenkiškai!.

darbo

REIKALTNKAS
ZECERTS 

KREIPKITĖS
J NAUJIENŲ 

OFISĄ.

1919 STEARNS KNIGHT 5 
pasažieriums, gerLausiame stovyje, 

. bargenas,, 1918 HUDSON SPORT 
' modelis, 4 pas. vieliniais ratais, 
šniuruotos ratlankis. Pridėtinis 
ratas ir ratlankė, viskas kuogeriau- 
simne stovi je. HUDSON UŽDARY
TAS KARAS ,kaip naujas 1919 Do- 
dge Sėdau, beveik naujas.

i FRANK JAKAS,
2518 Michigan Avė. Tel. Coliscum 
7500. Nedėlioj nuo 9 yal. ryto iki 
5 vai. po pietų.

PARDAVIMU)
PARSIDUODA grosernė ir bujer- 

nė geroj vietoj apgyvento] lietuvių 
ir ienkų. Parsiduoda pigiai greitu 
laiku. Priežastis — moters nesvei 
kata ir noras išvažiuoti i farmas.

ST. MIKUŽIS
1823 \V. 45th St., Chicago.

TURIU PARDAVIMUI grosernę 
maišytų tautų apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, yra ta, kad 
turiu du bizniu; graži patogi vieta 
bizniui, pigi renda su 4 ruimais pa
gyvenimui. Norintis pirkti, malonė
kite atsišaukti nuo 6 iki 8 valandų 
vakare pn. 2958 So. Lowe Avė.

I PARSIDUODA čemerykij taisymo 
šapa. lietuvių apgyventoj vietoj; biz
nis išdirbtas per daugelį metų; prie
žastis pardavimo ta, kad turiu .kitą 
biznj. Parduosiu už $150. Atsišaukite 
greitai, 2800 Union Avė.

NORI PIRKTI
ŠVARKŲ ŠAPĄ.

Mokės pinigais už švarkų š •- 
pą ir samdys dabartinį savinin-

H. N. MARX & CO.
900 W. JACKSON BLVD.

NAMALŽEMe
EXTRA 2 pagyvenimais namas po 

C knniburitis: rendos $.3t» i mėnesi, 
narsidltodn už 2,800, reikia jiuokcti j 3 šimtus, kitus kaip renda; namas] 
yra geriausioj vietoj, lietuvių apgy-; 
ventoj nrie I,owe avė. ir 34 gal.

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

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
medinis namas, pn. 6044 Ingle.side 
Avė. už $4,200.00 Turi būti parduo
tus tuojaus. savininkas" turi apleisti 
n’iestą. Pamatyk šitą bargeną. 
Tol. Blnckstone 1711.

ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
riadsiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielintye, miestas arti, su visais pa- 
rankmmiis dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur ceri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmą) vietoj ir tarp sa- 
vulij.

Tai prisiuskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knyge’ę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pl“nu.
1 IBERTY LAND A INVESTMENT 

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

AR NORI kad pinigai neštu 12-tą 
procentą, tai nusipirk namą 6 pagy
venimais po 4 kambarius su namuku 
užnakaly.ie 3 kambąrių. abudu mūri
niai, augšti beisinantal, stiprus na
mo Įtaisymai. Baiidos neša i metus 
$1020.00. Be kitųvkspensų teksų at- 
n<(š gryno pelno 12 procentą. Atsi- 
šaukit į savininką vakarais arba 

Šventomis dienomis iki 12 valandos
J. K.

3533 So. Wallaee St.. Chicago. 
3 lubos iš užpakalio.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius tr geria® 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mažinus musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti h 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusq mle 
rą — bile staBės arba dydžio ii N 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėdnls 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. HalRted st. 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Well8 it.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Len«rvl išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininku

AMERIKOS LIETUVIŲ

MAINOM
Formą ant miesto propertės.
akrų netoli Chicagos su budinkais, HaraŠys 
gyvuliais ir mašinomis.

UNITED T.AND AND
INVESTMENT CO.

117 N. Dearborn St., Chicago,

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 

įtės, stėnografijos, typewriting, pir- 
| klibos teisių, Suv. Valst, istorijos, 
Jabelnos istorijos, geografijos, poii- 

115 tikinės c1' nijos, pilietystės, dai-

I Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.

UI. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

atsi%25c5%25a1auk.it



