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i iLB JH ■ ■■etuviai Sumu ?usus
Užgriebė daug kanuoliu 

ir amunicijos
Atkaklus mušis ties Pskovu ir 

Ostrovu. Jie “progresuoja

Verkoličo kariuomene bėga
Kares stovis Petrograde

True translation filed with the post- 
iraster at Chicago, Iii. Oct. 25, 1919 
as reųuircd by the art of Oct. 6,1917
LIETUVIAI SUMUŠĖ RUSUS.

Pskovo ir Ostrovo apielinkėse 
ištiko atkaklus musys. Oficia- 

. liai pranešimai sako, kad estai 
Itcn suėmę 550 belaisvių, tris 
kunuoles ir daug karės pabuk-

!
Bolševkai rekvizuoja drabužius.

MASKVA, sp. 24. • Bevielis 
bolševikų pranešimas sako, jo
gei esą reikalas rinkti raudonai- 
įai aiimijai šiltų drabužių jos 
žygiuose sekamą žiemą Ji’ pažy- 

| nik kad visi tie dalykui turi būt 
gaunami iš buržuazijos.

pranešimas sako: “Mes priva-
• rekvizuotis šiltų viršuti- 

d ra b už i ų 
namu šė-i

“Padėtis neatismainlusi*’.
GARY, INI)., sp. 25. — Strei

kininkų komitetus paskelbė: 
“Padėtis Garyj ncatsiinairiiusi. 
Iš kitų vietų mums pranešįvma, 
kad ler. visa kas eina gerai. l>ar 
bininkui laikosi ir tikis perga-

1 rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Gct. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

Bergeris esąs 
kaltas.

Vai, Leninas jau “paimtas”!
HONOLULU, sp. 24. — Japo

nijos laivas, stovintis šioj prie
plaukoj, pi* rėmė bevielį prane-

Užgriebė daug kanuoliu ir amu- Šimą, kuris sako: Anli-bolševi- 
nicijos; Verkoličo kariuome- kų kariuomenė suėmė bolšį vikų 

nė bėga. Rusijos premierą, N i ko lai Le
niną.. Smulkmenų tasai prane- 

sp. 21. _  Šimas nepiuhioda.KOPENHAGEN, 
Lietuvos atstovybė čia gavo iš 
Kauno telegramą, jogei ties Sa
ločiais, Biržų apskrityj, lietuvių 
kariuomenė sumušė pulkininko 
Verkoličo kariuomenę.

Lietuviai užgriebė c^iug ka- 
nuolių ir didelę daugybę įvairių 
karės pabūklų — amunicijos.

Sakoma, kad pulkininko Ver
količo kareiviai dideliausioj be
tvarkėj bėga. Jie bandė padeidi 
miestą, bet tai jiems nepavyko.

Kartu pranešama, kad pulki
ninko Verkoličo ir generolo von 
d e r Goltzo kareiviai įvairiuose 
Lietuvos kaimuose ir miestuose, 
kuriuos jie buvo užėmę, plėšė 
gyventojus, atimdami iš jų vi- 
rtjkią mantą turtą.

Kita telegrama sako: Netoli 
Saločių vokiečių rusų kariuome
nė tapo nuginkluota. O ties Kur- 
shenvez 
pabėgo 
likdami 
viją.

Priešas traukiasi ties Pskovu.
BELSINGFORS, sp. 24. 

paskelbtas šiaurvakarinės armi
jos pranešimas sako: musų ar
mija nesulaikomai veržiasi prie

čia

(?) jie rusai-vokiečial) 
iš mūšio vietos pa
savo ginklus ir amuni-

True Iranslalion filed with the p<'st- 
inaster at C.hicago, Iii. Oct. 25, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917

KARĖS STOVIS PETRO
GRADE.

Bolševikai ginsią Petrogradą iki 
Paskutine vyro; mobilizuoja 
afmiją.

Telegrama iš Helsingforso sa
ko: Trotzkis, vyriausias koman
duoto jas kariuomenės, gimtu-

maciją puskeibianČią Petrogra- i 
etą esant karės stovyj. Visi te
atrai uždaryti. Nė vienam ne

šas betvarkėj traukiasi.
Pranešama apie užėmimą ke

liate ĮMizicijų Lugos ir (tarško
je Selo apielinkėse, į pietvaka
rius nuo Petrogrado.

Bombardavo KronRtadtą.
Londono Daily Mail korespon 

dentas žinioj, datuotoj praeitą 
seredą, sako:' Fortas Ino bom
bardavo Kronštadtą. Fortas 
randasi ant stiusžemio priešais 
Kronštadtą ir manoma, kad jį 
yra užėmę finai. *

Suėmė 1,500 bolševikų.
LONDONAS, sp. 24. — Be

vielis pranešimas kartojąs ofi
ciali generolo Denikino kvatie- 
ros pranešimą, sako: Paėmus 
Kamišiną, esantį Volgos klonyj 
į pietus nuo Caricino, anti-bolšc 
vikų kariuomenė suėmė pusant
ro tūkstančio bolševikų. Gene
rolo Denikino M^zok^i užėmė 
Polovaskaja, Kubaniaus provin
cijoj, kartus su 50|) belaisvių.

O bolševikai sako, kad jie 
sumušę Denikiną.

Oficialis bolševikų praneši
mas, kurį čia aplaikyta bevie- 

; liti, sako, kad sovietų kariuome- 
! nė stipria ataka atsiėmė Pav- 
lovską ir Carskoje Selo. Suimta 
daug belasvių. Bolševikų ver
žimąsi tebesitęsia.I

Atsiėmė Tobolską.
'Poliau pranešimas pažymi,

loki i 
nių 
iš

tuvių (stoikų) mes privalome is 
sunkti visa, kas gali būt naudo
tino frontui”.

Bolševikai tariasi apleist 
Rusiją.

LONDONAS, sp. 24. — čia 
šiandie gauta iš generolo De- 
nikino kvaticros bevielis prane
šimas, kuris sako: Pranešimai, 
kuriuos aplaikė generolas Deni- 
kinas, rodo, kad bolševikai ta
riasi apleist sovietų Rusiją.

Pralnešan^Msai pienas yra 
toks: apleidus Maskvą perkelti

Plieno karaliai pritaria Gary’uj: 
kovosią prieš raudonousius.
NEW YORK, sp. 25. Dau 

giau kaip 1500 American Iroi 
and Steel Institute’o narių say< 
susirinkime čia kaip vienu bal
su užgyrė rezoliuciją, kurioj 
žadama ant žut-but laikyt/es to; 
pozicijos, kurią Industrinėj Wa- 
shinglono konferencijoj užeini

Pataria neįleist jį į kangresą.

WASIHNGTON, sp. 24.
Htradusi, kad Wjsconsino kon- 
[resmanas, Victor L. Bergeris, 
>uvo nelojalus ir teikęs pagai

ir apatinių 
buržuazijos 
ir skrynių. * v

bert II, Gary.•
Rezoliucijoj be kita sakoma 

kad, nors šiai šaliai ir negrumo- 
ja pavojus iš “raudonųjų”, vi* 
dėlto, reikalinga esą kovoti si 
jais. O tai dėlto, kad jie prie 
varta norį suorgąnizuot pliein 
industrijos darbininkus, iš ku 
rių apie 85 nuošimčiai nieko ne 
norį girdėt apie — uniją.

REIKALAUJA SUŠAUKT 
NEPAPRASTA AMERI
KOS DARBO FEDERA
CIJOS KONVENCIJĄ.

traukti iš visų frontų kariuome
nę Turkestanan.
Nori pasiūlyt Rusijos! priešams 

—taiką.
LONDONAS, sp. 24. Bevielis 

pranešimas iš Berlyno sako: 
Mykolas i. Tereščeriko, buvusis 
Rusijos užsienio reikalų minis- 
teris, kuris 1918 melais pabėgo

True translation filed with the post- 
master at Chk-ago, IH. Oct. 25, 191‘J 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
AR GENEROLAS PERSHING 

BUVO FRONTE?

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS

Reikalauja šelpti streikuojan
čius darbininkus.

GOMPERSAS ŠAUKIA AMERI 
KOS UNIJŲ "VADUS Į 

WASHIN«TONĄ.

Reikalauja pasiaiškinti.

WASHINGTON, sp. 24. — Pa
reiškęs, joge i visose karėse ko- 
inifen<Puojiantjs generolai nuolat

iš savo gimtines šalies į Švediją, privalo būti fronte, republikonų
valstybės tarybai (Maskvoje) 
pasiųlč, kad ji pasiūlytų Rusijos 
priešams taiką. Pažymima, 

; kad Maskvoje randasi oficialis 
'Jungtiniu VnilMiiu atstovas ir

siųlymą talkininkams.
14 pt. Rumunijos prašymas 
mesta.

at-

NEŽINIA KAS GAUS NOBELIO 
DOVANĄ.

STACKHOLM, sp. 23. — No
belio “taikos prizas’- dar vis lie
pas k i rimna. Mat, nenutariama 
kam jį skirti.

Nobelio dovanas skina kas 
metais geriasiai pasižymėju
siems asmenims rašytojams, 
išradėjams etc. Bet už 1918 ir 
1919 metus dar nepaskirta. Pa
staroji dovana vadinasi “taikos 
dovana” ir bus skiriama tam,

laidžiama jiasirodyti gatvėse po |«a(| Uiilševikų armija, veikianti kuris bus geriausiai pasižyme- 
8 valandos vakare. Dideli gaiš- siberijos fronte, atsiėmė iš ad-1 jęs atsiekiinui pasaiuitinės tai- 
rai čia sunaikino keliatij svar- lnir()|(( Kolč,|ko 
bių dirbtuvių.

Bolševikai rengiasi ginti Pe
trogradą iki paskutiniam vyrui. 
Geriausioji kariuomenė buvusi 
generolo Denikino 
manduojama generolo 

sovo, tiųio iierkelta į 
Kartu su ja čia atvyko 
generolas.
Mobilizuoja visus vyrus

iki 45 metų amžiaus.
Bolševikai gins kiekvieną gat

vę mieste. Visi vyrai, nuo 20 
iki 45 metų amžiaus, tapo mo
bilizuoti.

Sakoma, kad generolui Ju
deničiui reikės 60,000 vyrų, idant 
užėmus Petrogradą ir kad visa 
tai jam kainuos po septynis mi- 
lionus kronų kiekvieną dieną.

fronte, ko- 
Černu- 
miestą. 
ir pats

nuo 20

Tobolską. kos.

NA UJJENOS 
AUGA.
Nes jas augina patįs žmonės.
Šis Naujienų numers susideda iš dviejų dalių 

ir dvylikos puslapių. Tokio dydžio REGULIA- 
RIO numerio dar nei vienas lietuvių dienraš
tis nebuvo išleidęs. Kaip visur, taip ir čia Nau
jienos yra pirmutinės. Naujienos jau senai vir
šija visus kitus dienraščius, išeidamos kasdien 
po 6 ir po 8 puslapius, tuo tarpu kada kiti vos 
įstengia 1 puslapius duoti.

Pagal savo didumo ir gerumo Naujienos yra pi
giausiu lietuvių laikraščiu, didžiausiu ir ge
riausiu.

Naujienos yra vienutinis TIKRAS laikraštis, 
kurs laikraščio vardo pilnai užsipelno.

kougresmaiiuis iš Obio, demo
kratas Sberwoodas, kuris yra 
buvęs brigados generolu civilėj 
karėj, šiandie paprašė utilitarių 
reikalų komisijos išduoti atskai 
tos, būtent: “Kada ir kur gene
rolas Pershing buvo fronte iš
tikus by vienam svarbesniam 
didžiosios karės mūšiui”.

Kongresmanas Sherwood, pa
žymėjęs, jogei civilėj karėj žu
vo 121 generolas, pasakė, kad 
grįžtauitįs iš Francijos karinin
kai jį painformavę, jogei “jie, 

i fronte esant, nė matę, negi gir
dėję ką nors apie generolą Per
siu' ngą”.

GRUMOJA NEW YORKO 
DARBININKAMS

| Grįžkite darban, arba mes pri
siusime skebų — sako pre
kių siuntimo taryba.

PEORIA, ILL., sp. 25. — Vy- 
■ riausiais plieno diarbininkų strei
ko vadais, John Fitzpatrick, va
kar kreipėsi į Illinois Darbo Fe
deraciją reikalaudamas šelpti 
streikuojančius plieno industri
jos darbininkus. Jo reikalavi- 
as bus apsvarstyta vėliau.

Daugiau kareivių į “streiko 
zoną“?

CHICAGO, sp. 25. — Plieno 
darbininkų organizatorius čia 
pasiekė gandai, kad “kur nors” 
yra laikoma keli kariuomenės 
būriai, skirti pasiuntimui į 
“streiko zoną“. Kurią — dar 
nežinoma. Bet manoma, kad 
veikiausia į Gary ar Pennsylva- 
irijos plieno industrijos cent
rus.
Pennsylvanijos geležinkeliečiai 

gelbės plieno darbininkams.
PITTSBURGH, PA., sp. 25.— 

Vietines geležinkeliečių unijos 
daro prisirengimų, kati atėjus į 
paigelbą savo draugams, strei
kuojantiems plieno darbinin
kams. Geležinkeliečiai paskyrė 
specialu kotmisiją, kuri veiks 
kariu su plieno darbininkų or-

NEW YORK, sp. 25. — Strei- 
kuojantįs New Yorko prieplau
kos darbininkai vakar gavo rus
tų pagruimojimą nuo federalės 
prekių siuntimo (shipiping. 
boardl) 'tarybos. Esą, jeigu dar
bininkai tunu laiku nesugrįš į 
darbą, taryba į jų vietą prista
tys streiklaužių. Sužinota, kad 
vienas laivas tokių streiklaužių 
jau atgabenta ir tik laukia įsa
kymo stoti prie darbo.

Tarybos valdininkai sako, kad 
jie panaudosią visų galimų įmo
nių sulaužymui streiko: O In- 
ternacionailis prieplaukos darbi
ninkų prezidentas, T. V. O’Con- 
noras, šituo valdininkų pasimo- 
jimu laibai džiaugiasi. Mat, jis 
visą laiką ragino darbininkus 
grįžti darban, o kad jie nekkvu- 
sė, spendavo juos iš unijos.

Nauji areštai Cantone.
CANTON, O., sp. 25. — Po

licija čia areštavo dar penkis 
streikininkus, jų'tarpe vieną mo 
terį. Kaltinami dėl kėlinio

- Illi

Industrinė konferencija galuti 
nai paįro; Rorkefeleris. reika 
lauja “komisijos neramu 
mama tyrinėti’*. 
PEORIA, ILI

nais Darbo Federacijos konven 
ei ja, kuni čia dabar laikoma 
kaip vienu balsu nutarė reika
lauti, kad Amerikos Darbo Fe 
deitacijos viršininkai urnai su- 
šauktų nepaprastą Federacijoj 
konvenciją, Šitas tarimas tuo 
pasiųsta Federacijos preziden 
iiii, Samuel Gonvpersuii, į Wa 
sliingtoną. Delegatui paPeiškl 
vilties, kad reikalavimas bus iš-

Vyriausias konvencijos šauki 
mo tikins yra plieno darbinin
kų streikas.
Tuoj |x> šito nutarimo konven
cija aplaikė nuo Gomperso te
legramą, kurioj jis kviečia visus 
Amerikos unijų, susivienijusių 
su Amerikos Darbo Federacija 
vadus į Washingloną. Tai de’ 
pakrikusios Industrinės Konie 
rencijos. Galimas daiktas, ka( 
suvažiavusieji unijų viršininką 
taipjau pasitars ir dėl šaukime 
nepaprastos konvencijos.

Industrinė konferencija galu- 
tinai pairo. Milionierius Roeke- 
trileris, kuriam buvo pavesk 
suli|xlyti ją iš vadinamos “pub
likos grupės”, vakar pasiute 
kad konferencija skaitytus! už 
daryta. Apie tai jau pranešti 
prezidentui Wilsonui ir reika 
iaiuja jo, kad jis paskirtų specia 
lę komisiją —- “'komisiją nėra 
mumains tyrinėti“. Tokia ko 
misija pilnai galėsianti užva 
duot pairusią Industrinę Dar 
bo ir Kapitalo — konferenciją 
ir suimti įmonių “Darbo ir ka 
pitallo santykiams švelninti“.

Youngstowne jau allright.
YOUNGSTOWN, O sp. 25. — 

Telegrafo agentūra pnanęša: 
“Youngsto\me dalykai krypsta 
gerojon pusėn. Sharon Steel 
Hoop kompanija vakar atidarė 
dvi savo dirbtuvi. Sprendžia
ma, kiad darban sugrįžo ma
žiausia 14,000 darbininkų. Strei
kininkai tečiau visokiais budais 
stengiasi jų neprileisti prie dirb-' karną panedėlj čia sugrįš į dar- 
tuvių. Minios strekininkų pa>, bą 25,000 cigarų dirbėjų. Qga-

itijų priešams, specialė atstovų . 
buto komisija tyrinėjimui jo 
teisės būti kongresmaiui, šian
die patarė, kad jisai butų paša
lintas. Komisija tatai nutarė 
ištuoniais balsais prieš vieną 
Mažumos raportą įteikė Illinois 
congresmanas Rodenbergas, re- 
niblikonas. .Jisai pareiškė, kad 
lėlei to neturėtų būt darmo ko
dų nors žingsnių kol dalyką iš- 
iš Jungi. Valstijų apskričio
tortas.

DEPORTAVO “ANARCHIS
TUS0.

Deportuos ir daugiau.

PAULU, sp. — va- 
car Brazilijos valdžia deporta- 
o iš čia vienuoliką tariamų 
narchistų. Pranešama, kad 
ekamą savaitę bus deportuota

Socialistu pasisekimas Buffalo,

Spalių mčn. 14 d. įvyko Bufra
li, N. Y., miesto tarybos narių 
lominacijos (priniiary elections) 
lalsų tapo paduota viso 50,000; 
candlidatų buvo 18. Socialistai 
tatė tris kandidatus, ir vienas 
ų, Frank C. Perkins, gavo 12,- 

738 balsus ir tapo tuo budu no- 
ii/inuotas galutiniems rinki-

I. Be jo dar tapo nominuoti 
>enki kilų partlijp kandidatai.

niesto tarybos narius.
Reikia stebėtis šitokiu socialis 

ų pasisekimu, kuomet jų par
iją taip susilpnino frakcijiniai 
/aidai.

Buffalo komunistai taip pat 
lalyvavo balsavimuose ir turė- 

tris kandidatus. Bet vyriau* 
is jų kandidatas, George A. Till, 
javo tik 417 balsų, o kitu du dar 
mažiaus. Komunistai, vadinasi, 
surinko trjsdešimts karti/ ma
naus balsų už socialistus.

AREŠTAVO POLICIJOS VIR
ŠININKĄ IR 30 POLICISTŲ.

CHARLOTTe, N. C. sp. 25. - 
'Ja tapo išimta varantų prieš 
niesto policijos viršininką Wal- 
or B. Orr ir trjsdešimts jo 
icistų. Visi kaltinami dėl 
ikėsinimo, turinčio tikslą 

žudyti.
Varantų reikalavo vietos

ventojai, kurie, kilus ten gat- 
vekarių streikui ir riaušėms, bu 
vo užpulti, sumušti ir penki jų

po-
pa- 
nu-

gy-

POLICISTAS — BANDITAS. 
Užpuolęs unijos organizatorių.

BUTTLER, PA., sp. E. F. Li- 
’ey, vietos darbininkų organiza
torius, išėmė varantą ir suareš- 
liavo tūlą A. C. Brink, specialį 
Pittsburgh Limestone kompani
jos policistą. Policistas, sako, 
navogę nuo jo šernolę su 87 dol. 
’iinigų ir daugelį vertingų po- 

„ . * . _ oierų, viso už penkis tulitįn-
stoja darbininkams kelią. Su- rų firmos galų gale sutiko pa* čius dolerių. Tvarkos daboto- 
mišimų dar nebuvo”. didini savo darbininkams algas, jas dabar sėdįs kalėjime.

CIGARŲ DIRBĖJŲ STREIKAS 
UŽBAIGTA.

NEW YORK, sp. 25. — Se
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TTue trans

rYKOJO užgriebti vengri 
JOS TERITORIJAS.

Turėsianti tenkintis tuo, 
gavusi.

PARYŽIUS, sp. 224. — Gauti 
iš franeuzų šaltnių pranešimai 
sako, jogei vyirausioji talkinin
kų taryba Paryžiuje atsisakė iš
pildyti Rumunijos reikalavimų, 
būtent: užgirti jos nustatytas 
sienas vakariniame valstybes 
krašte.

Rumunija, asohinyjc savo pre- 
miero J. J. C. Bratiano, reika
lavo, kad jai butų atiduota abu
du Maros upės krantai net iki 
Tiszo, kad miestai Bekes ir Csa- 
go taipjau butų įskaityti į jo
sios teritorijų ir kad sienos tar-; 
j>e Rumunijos ir Vengrijos turė
tų bu t atkeltos keturibtika my
liu į vakarus už geležineklio, 
jungiančia Arad ir Tcmesvar 
miestus.

Vyriausioji taryba savo atsa
kyme tečiaus pareiškė, jogei ji 
nelegali svarstyti to dokumen
to skyrius, nes dokumentas jau 
tapo išsiuntinėtas visoms talki
ninkų vaktybčms ir ‘todėl jis 
turi būt skaitomas galutinai už
giriu.

Sulig teritorinių jjatvarkymų 
Rumunijai tapo atiduota visa 
Tr.msihunijos provincija, pieti
nėj Vengrijoj, sudaranti 120,000 
ketvirtainių kilometrų ir labai 
turtinga įvairiais mineralais.

[kaip Gyula arba kituose ūkio j>askirtąimigi'acijosreikalųko- 
w ’apskriČiuose, kurie atiduota Ven misijos pirmininkų, Cziltų, rei- 

grijui, užtai ji gauna tokių mie- kalaudamas skubaus
stų, kaip Aradas, vienų dviejų kai dvi atstovų buto bfliaus, tei- 
dklžiausių geležinkelių linijų 
pietinėj Vengrijoj ir Oradioma- 
re, kur gyventojų didžiumų su- 
Liro vengrai.

Rumunija, belo, neįgijo pil
nos kotrolės ant Arad-Csabo ge
ležinkelio linijos.

True trafislntion filed with the post 
master at Chicago, 111. Oct. 25, 191!) 
na reųuired by the act of Oct. 6,1917

DEPORTUOS 300, SVETIM
ŠALIŲ.

Reikalauja umaus veikimo, kad 
Išvijus negeistinuosius.

WAS1HINGTON, sp. 24. — 
šiandie čia tių>0 atidengta val
džios besirengirnas deportuoti 
lidžiumų priešo valdinių, kuru 
4ar laikomi kalėjime. Depor
tuos juos kartu su jų artymai- 
šiais. Tai pasakė vyriausias

veikimo

kiančio darbo sekėretoriūi ga
lios sugrąžinti priešo valdinius 
ir svetimšalius, nuteistus dėlei 
peržengimo t a!m tikrų patvar
kymų. Palmeris rašo:

ne išimtinai yra tčbera inter
nuoti Fort Oglctborpc ir Fort 
1 Jungias, Utabo valstijoj.

SURADO SLAPTĄ TUNELĮ. 
Jį išsikasė gudrus kontrabandish 

tai.
GENEVA, sp. 21. — Parube- 

žinė Šveicarijos sargyba vakar 
surado slaptų tunelį po Šveica
rijos ir Austrijos rubežiu. Tu
nelis esąs 700 jardų ilgas ir pui
kiai įrengtas. Manoma, kad jis 
buvo iškastas keli metai atgal. 
Ino kon.lrabandistai gabendavo- 
»i įvairių prekių tai iš šveicari- 
os, tai vėl Austrijos. Kaltini- 

kai nesurasti.

RIUl IR NUSIŽUDĖ.
SEATTLE, WASH., sp.

Keturias dešimts penkių metų 
amžiaus našlė, James Harlow, 
antinis čia j>ati surengė sau — 
šermenis. Išrašiusi čekį grabo- 
riui ji atsuko gazų ir nusitroš- 
kino. Grabonius tuoj davė žinių 
policijai, bet jliu buvo vėlu: 
Harlow jau buvo negyva. Sau- 
žudybės priežastis nežinoma.

SANTOS, Brazilija, sp. 25.— 
Vakar čia prasidėjo visuotinas 
gatvckarių darbininku streikas. 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algų ir trunijpesnių valandų dar
bo.

Balius
Ketvergo vakare

Spalio (October) 30 d., 1919 m. 
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzika Alexanders Jazz Band.

Subala,. Spalio-OcL 25, 1919
1 - —> - . . _ __________________________

Visi Ura! Pas Chernauska I Jomarką
Spalio-October 25 dieną, 1919 m.

Kiekvienas galėsite išbandyti savo laimę ir nu
sipirkti pigiai automobilių. Taipgi bus parduoda
mas limosinas ir automobilius. Bus gardžios zu- 
pės, visai dykai.

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumo vaka
re. Jomarkas tęsis per visų mėnesi Seredomis ir 
Nedaliomis. (
GEORGE M. CHERNAUSKAS, Lyons, III

26-tas Iškilmigas 
Apvaikčiojimas ir Balius 

Rengiamas SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS.
NEDĖLIOJĘ SPALIO (OCTOBER) 26 DIENĄ, 1919 METUOSE

MILDOS SVETAINĖJE Tarpe 31 mos ir 32ros prie So. Halsted St. 
ant trečiu lubų.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsilankyti ant 

šio vakarėlio kur galėsite linksmai ir naudingai laikų praleisti. —Komitetas.
I .. .... ......................    iw■ p,,.■ „y ,„ . ..ir? . Į 1 "" .7 7'V-'111 į “f *y**'*^^» i- ■      —    -

TEATRAS KONCERTAS IR BALIUS
Scenoje stato vieno veiksmo dramatišką veikalą

TAUTU VĖLIAVA”
L. M. D. “AIDO” CHORAS

ROSELAND,

NEDĖLIOJĘ, SPALIO (OCTOBER) 26 d., 1919 m. 
K. of P. SVETAINĖJE 

11087 Michigan Avė., Roseland, III.

Tautų Vėliava, dar naujas veikalas ir pirmu kartu yra lošia
mas Roselande. Veikalas yra labai žingeidus, nes jo turinys susi
deda ii darbininkų kovos su prispaudėjais ir jų pergalėmis. Vei
kalas yra vertas kiekvienam matyti. Reto, bus dar dainų ir kito
kių pamarginim'ų. Atsilankyki! visi. Muzika J. GRUŠO.

Kviečia KOMITETAS.Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c.

C.S.P.S. SVETAINĖJE, 1112 West. 18th St.iTaatras ir Balinsi Svetaine atsidarys 5-tą vai. vak., lošimas prasidės 6-tą vai vak.

Pirm»PkraeHf M- draugystės APŠVIETUS $ Pirnų kartę heL scenoje^tatoma trijų aktų veikalas į, 

A v A N N A

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, šis veikalas yra verstas iš FrancU- 
zų kalbos ir istoriškas, kuris labai tinkamas šiais karės laikais. Šia

me veikale kiekvienas atsilankęs ras pilnų užsiganėdinimų, nors vei

lienė pasišventė jį prirengti pilname dailės skonyje, taipgi pakviesti 
geriausi lošėjai scenos žvaigždės iš Roselando ir Chicagos, kurie jau 
nesykį savo jautriais gestais užžavėjo publikų. Be abejo to ir da
bar nuo jų laukiama. Todėl, gerbiama visuomene malonėkite atsi

lankyti ir pamatyti tų širdingų Monna Vanna, kurios lietuviu dai
lėje dar niekas nematė.

Kviečia M. Draugija Apšvieta. Tilcietų kainos $1.00, 75c, 50c.

•USf’JSC

Visi Ant Didelio Teatro ir Baliaus
7 A G Į S” Keturveiksmė komedija, 
“amerikonai”, sugrįžę Lietuvon apsivedimo tiks

Surengto L.M.P.S. 29 kp. “Moterų Balso” Naudai
Scenoje statoma “ 

kurioje atvaizdinama, kaip 
Jais esti palaikomi vagimis, iš ko yra labai daug juokų.

Lošėjais bus geriausi Chicagofc artistai ir artistės. Atsilankykite visi: jauni 
ir seni; busite patenkinti.

Lapkričio-Nov. 2rę, 1919

Nedėlioję, Spalio=October Strumilų Brolių Svet
I158 East ]07th streef

iiiiioiiiHiiiiiiiiiiimmiiii

——Kukį rengia-----
šv. Petro ir Povilo Draugystė iš Kensington, III.

MUM

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242—2244 W. 23rd Place.

Svetainė atsidarys 5:30 vai. po pietų. Lošimas prasidės lygiai 7 vai. vakare 
ŠOKIAI TĘSIS IKI VĖLAI NAKTIES

Prasidės 6 vftl. vakare ir tęsis net per naktj

iiiinciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
...

PASTABA: Pirmas keturias dovanas iš Draugystės kasęs $25.00, $15.00 
$10.00 ir $5.00 skiriamos neiškiriant vyrams ar moterims, bile bus 
didesnė grupė; likusius šimtus dovanų išdalinsime po apsvarstymui 
teisėjų. Taipgi nepamirškite kad tai bus, puikiausias maskaradas, 
šimtas vilkų, Šimtas velnių ir pats Licipierius su visu pulku; o dar 
prie to devyni šimtai maišų juokų, su kuriais galėsite pilvus pa
džiuginti. Kviečia KOMITETAS.

ŽIŪRĖK! ŠIMTAI DOVANŲ PASAULINIAME MASKARADE

Didelis Teatras ir Koncertas
Rengia LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS S. P.

State scenoje vienaveiksmę juokingą komediją

* NEDĖLIOJĘ, SPALIO (OCTOBEJU 26 D.,1919 
is atsidarys 5 vai. vakare.

ZWIĄZEK POLEK SVETAINĖJE 
1315—1309 Norlh Ashland Avc arti Milvvaukee Avc

l'odel gerbiamieji ir gerbiamosios, širdingai kviečiame atsilankyti ant, 
šio iškilmingo vakaro. Po programų! bus šokiai prie .L Grušo orkestrus.

Inžanga 75c, 50c ir 35c ypatai.
PASARGA: Imkit karą iki Ashland Avc. Ashland Avė. iki galo; vienas blokas 

nuo Milwaukee Avė. i nertus.
Malonui kviečia KOMITETAS.

:■

PROGRAMAS
L Rusijos Revoliucinis Himnas .........................   .1. Grušo orkestrą
2. Komedija “šalaputris” — Stasiūnas, Navikaitė, Moilienė Stonis 

Režisierius Stasiūnas.
yru Choras po vadovyste J. Katiliaus 
..................................................... P. Galskis 
........................... A Rūginte ir M. Ragiukas

Lusinskaitė

Chicagob Liet. Soc
i. Kalba ..................

Pianas ir smuikas

3.

6. Deklamacija ...................................................°... 7 A.
7. Lietuvių kvartetas, akomponuojant p-lei Viseiuliutei.
8. Deklamacija .....................................................................

. 9.
10.

Pianas ./.............................. ............................ A? Rugiutč
Chtcagos Liet. Soc. Vyrų Choras po vadovyste J. Katiliaus.
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i K ORE S P O N D E N C1J 0 S
I?EWISTON, KE.

Iš lietuvių veikimo.

105 kuo|xis susirinkimas. Pir
mininkavo Krapa viekas. Turė
jo eiti sprendimas, ar dėties prie 
kclmunistų, ar pasilikt prie so
cialistų. Klausimas vienok ne- 

i buvo kaip reikiant išdiskusuo- 
i tas, nė komunistų programas 
į neskaityta. Beveik vienas tik 
pirmininkas pakalliejo “revoliu- 
cioniškai“ ir leido balsuot ran-

vinirikų LDS. kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėtoju bu-' 
vo atvykęs iš Bostono kunigi
nio organo “Darbininko“ redak 
ei jos žmogus, Kneižis. Vargšas, nukėlimu.. Dešimt rankų už 
manė, kad Lcwistono lietuv iai |<oinunįSĮlls, vienas prieš, penki 
dar vis tokie kaip keliolika mė-18Usihliw Tito budu kuopa pri
nešiu atgal: šokosi šmeižti pir. Isi(|-j<( Į)li(. konuuvislų. 
meivius, bet pamatė, kaip bai
siai jis apsirikęs: į jo šmeižtųsi — Spalio 19 buvo sandariecių. 
publika atsake protestu, išreik-1 prakalbos, kurias rengė Ignas 
štu didžiausiu triukšmu, kokio Jagėla. Jis pats ir kalbėjo a- 
Lewistonas liar nebuvo matęs., pie Lietuvą. Kalbėjo gerai. lą 
Tai parodo, kad klerikalų įte|k«-hprnTą dieną tarpe [ ? j Ign. Jagė- 
Inė smunka. ! h''* prakalbos buvoidar Lietuvių; les ^įkalbos buvo dar Lietuvių

■ Kiin. (itslcmino prakalbos. Kal- 
Spalio 15 dieną buvo LSS.

Columbus Svetainėje
URA J RUDENINĮ BALIŲ 

Nedėlioję, Spalio (October) 26 dięnę, 1919.
D-STĖ MEILĖS LIETUVIŲ NO. 1*----- --- **

Rengia didelį Rudeninį Balių
prie 18-tos ir So. Paulina gat.
5:30 vai. vak.

COLUMBIA SVETAINĖJ
Pradžia

į puikų minėtąjį balių, nes bus 
muzika po vadovyste, V. Ambrozaičio.

KOMITETAS F. D. K. Z.

ViĄi esate kviečiami

varbi Prelekcija
Prainoniečiai ir Darbininkų Judėjimas. Skaitys d V. Batakis, 

Nedėlioj Spalio (Oct.) 26 d. 1919 m. 2 vai. po pietų, Mildos sve

tainėje ant 3 lubų, 3112 So. Halsted St.

Norinčius laikę naiutingai praleisti, kviečia, KOMITETAS.

■te/

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados Iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

lengviausj amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tų mokyklų, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais;

* musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas .suteiksime laiškais arba 

. i patiškai.
WHITK EAGI.F GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING
SCHOOL

■■3103 So. Halsted St., Chicago.

Risižkos ir Turkiikos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Loui« Are.

CHICAGO, ILL. ^KVVITH

bėjo Jonas Liaudanskas apie 
laisva many bę ir apie M. X. Mo
ckaus suareštavimą Rumforde. 
Jo byliu buvo renkamos aukos, 
ir surinkta 19 dol. su centais. 
Kadangi žmonių neperdaugiau- 
: i ii buvo, tai kai kurie ener- 

ngesni vyrukai {^įsižadėjo ei
ti dar per laisvesnių lietuvių na
mus daugiau liukų parinkti.

Po to antru atveju kalbėjo 
Jagėla apie Sandarą. Jam pa»- 
Įmigus, buvo duoduila klausi
mų, j kuriuos jis atsakinėjo. Ka 
< *>ngi buvo ir gana juokingų 
klausimų^, tai žmonės prisijuokę 
linksmai skirstėsi. A. B.

WESTVlLbE, ILL.

Apšvietos Dr-ja ir kun. Lauras.

Šiomis dienomis Apšvietos 
Draugija turėjo perstatymų. 
Nors kunigais Lauras draudė sa 
vo aveles neiti, 1x4 vis tiek žmo
nių susirinko pilna svetainė ir 
draugija turi du šimtu dolerių 
pelno. Išgirdęs apie tai kun. 
lauras ncdėldienyj, spalio 19, 
savim nesitvėrė iš apmaudo. 
I Jg šiol jis keikdavo socialistus 
ir Naujienas, dabar įsikando 
t'agi Lietuvą ir Apšvietos Drau
giją. Tik bėda jam, kad niekas 
i:> nepaiso. Turi dar keletą a, 
vių, bet ir tos jau ima skersai 
žiūrėti į savo piemens šokinėji
mus. — Viena iš Narių.

Motery socializavimas

(Feljetonėlis)

Progresyvis Moterų Susivirni- 
j’inas progresuoja ne žingsniais, 
Lot šuoliais.
Socia'lizarijois lir nacidhifilizaci- 
jo:? klausimuose...

Kaip žinia, komunistai nori 
kontroliuoti kad ir čia taip vi
suomenės turtą. *

Ir jie jau padarė pradžią.
Suvažiavo į Brooklyną ir nu

tarė:
Progresyvės 'moters turi 

pasiduoti komunistų kontrolei...
Visai teisingai.
Moters—juk turtas. .. , 
Netikite?
Paskaitykite bile vieną roma

ną, kur “herojus” kalba apie sa 
vo brangiosios “deimantines*4 
akutes, “auksinius“ plaukus, 
“sidabrines“ kasas ir kitus 
“jktIus.’4

Ar tai ne turtas?
Suprantama, kad taip.
Tiesa, butų galima komunis

tams primesti nenuosakumą.
Žiūrėkite, jie ima savo kont

rolei! visų pirma “krutarnąjį tur 
tą... ”

Reikėtų, regis, pradėti nuo 
nejudinamojo.

Antra vertus, gal tai nieko 
bendra ir neturi su komunistų 
principais.

Jie, mat, tokie platus...
Reikia kontroliuoti visokį 

“turtą“ — ir atliktas kriukis.
I ‘^Krutaimįą’4 ar “nekruta- 

ma’’ —r visvien.
Puikus sumanymas, ar ne?
Tečiaus man vienas dalykas

Tai komunistų nedrąsumas, 
na įvirintas.

Jie kalba kaip tai neaiškiai, 
dviprasmiai, diplomatiškai.

duoti komunistų kontrolei...
Nei šis nei tas — nėra jokio 

aiškumo:
Kaip? Kodėl? Delko?
()t p-ni Vikšricnė tai kas kita.
Jinai nepridengia savo žodžių 

figos lapeliu, o drožia stačiai, 
kai nuo lentinos:

Glauskimės ir mes prie ko- 
nvumistų.. .

- -Moterų Išganymas tik ko
munistiniame socializavime...

Ilahair jus suprantate, kentei 
moters (progresyvi.škojo susi-* 
vicnijiųio) privalo glausties prie 
komunistų

Nes....
Jų išganymas komunistinia

me socializavime.. .
Aišku, kai ant delno.
Taip visuomet reikia kalbėti, 

o ne vynioti savo mintį į viso
kias “kontroles.**

Socializacija — štai kur išga
nymas. ..

o

Saugokite Savo AkteSubatomin atdara iki 10 vai. vakare. Kito
mis dienomis m.es už- darome 6 vai. vak

Laikyk mumj žertkle- liūs ir pirkinių 
liudijimus

1 * ! T?*!" * T T??! ’T?.

NAUJIENOS. Chlcag.o

kotai po $29.50

20

2950

lį* jaunuoliams, 
I visokios išvaizdos spal
vos ir dydžio.

SIUTAI t,ra visokių 
madų jaunuoliams ir jau

niems vyrams, popule- 
rių modelių ir pasiūti 
taip, kad palaiko savo iš
vaizdų. Pasirink tik

■

Metinis Ispardavi- Vyrų S utai ir Over 
inas merginų d rė

šiu po $17.95
StebvtinaH užčėdirii-

šitas stebėtinas iipar- mas v*ram« ant siutM lr 
davimas suteikia skobė-' overkoty geros ryšiea ir 

tinų įvairumų naujausių' neprasto Oppenheflmari- 
rudenini.y drošiu padirbi- nio Kerumo.
inu lokiu kaina, kuri yra . ... ... . o.. , . ... . Jus užččdvsite nuddaug žemesne už tikrąjį) iki $7 ant ()Verkpto, pasi
vertę.

.Jus užččdysite nuo $5 

rinkę iš šito ^rinkinio, 
tvirti žieminiai drabu- 

šitoje šutvje svarbiau-7iai iš . <>k.sf.?rc!i.,liV 
; tnnu. taipgi is šiurkščiai sionns yia tunik i .u apibaigtų materijų. Ul- 

tiesiomis linijomis mode-^ stėnai, ir didele apikak- 
liai iš tafetos seržo ir. Ir ploščiai, juosmenine 
vilnonių Jersey. Kiekvie- siult> parkai
na dresė yra puikiai pa-', vyrams i“ ............ -
siutą ii: patraukiamai 
autaisyla. Nors jūriniai 
n.ėlynų yra daugiausiai, 
bet yra dirsių mažne 
kiekvienos spalvos.

Dydžiai nuo 14 iki 
metų)

Teisingai pritaikytais akiniais. 1 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomri siuvate arba skai
tote. Kuomet *ųs 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 į tekmes.

Gydymas visų akiu, ausų, no
sie” Ir gerkles IJtfii. 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 gatvės.

3-6ios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite į mano parašą. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vdl. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 Valandai dieną.

Dr, A. R. BiumenLal

Švarkai ir Siutai po $35
4

Drabužiai šitam dideliai^ nuotikiui buvo parink
ti su atsidėjimu ir kiekvienas siutas ir švarkas yra 
tikru bargenu, mados prideramos kiekvienu at
žvilgiu k* yra sezono naujausiais ir geriausiais mo
deliais.

Švarkų materijos yra silverton, tinselton, veliū
ras, kersey, ir maišiniai.

Siutai yra iš veliūro, seržų ir poiretų tvilų.

Vyry Siutai ir Overkotai po $37.50
Čia lengvai rasite siutus ir overkotus vertus iki 

*45. Visi rankomis siūti Amerikos geriausių drabu
žių dirbėjų. Overkotai minkštų šiltų vikunu ir 
kri siu. Pus.šilkinis pamušalas, chcšterl leidiniai, 
palaidi, ar dideliai aptaisomi modeliai, padirbti 
dėvėti su diržu ar be diržo po $37.50

..SU TAI yra puikiausios rųšies, švelnios lygios 
gelumbės, mėlyni* seržų ir šiurkčiai hpibaigtų 
ševiotų, padirbti konservatyviai arba jaunuoliams 
abiem ar viena puse segamų modelių. Galima pa
sirinkti ko tik norima šitame dideliame išdėjime 
P<>

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes Vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doina at 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

itomis nuo 9—2 po piet. 
Telephojie Yards 687

Nes sąjunga jau kontroliuo
ja didžiausį turtą — “deimanti
nes’4 akutes, “auksinius“ plau
kus, “sidabrines“ kasu tos, etc.

Tiesą pasakius, butų ne pro j

$35

Pečiai! Telephone Yards 5032

Pečiai!

4

nepai-

Paskui

krūvon 
krei- 

akįs arba, 
keblumai 

paeina

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

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

Apšildymui žieminiai ir 
sudėtiniai virtuviniai iš ge
riausių fabrikų, garantuo
jami, pigiausiomis kaino
mis, galite pirkti

Komunistai dabar gali džiau- 
gties, nes.

glausties...
Liuosu noru.
“SiK’ializacijos“ tikslais...
Toki dalykų padėtis gal dar 

labiau paskatins vyrus rašyties 
prie komunistų sąjungos.

Bet ta socializacija gali virsti 
chaosui kur--------

“Jinai šliejasi prie jo, jisai 
prie manęs, o aš prie Šiaučiaus 
Petruko..— K. Sėjikas

Šeimininkėms 
patarimai

Dedant į dėžes čielus obuolius.
Reikia nuplauti obuolius, kū

ne neperdaug minkšti, 
išimti šerdis, (nulupti galima, 
•ei bus tuojaus vartojami). Įdė
li juos į verdantį vandenį ir pa
laikyti dvi rninuti. Išėmus sudė
si į šaltą vandenį. Paskui sudėti 
juos į stiklines bonkas arba blo
kines ir ant jų užpilti karšto 
sirupo, kuris padaromas viri
nant 2Vj svainis cukraus ir 5Vi 
kvortas vandens. Paskui liuosai 
uždėjus dangtelius,, įdėti bon
kas į verdantį vandenį ir virin
ti apie. 20 minutų. Juos išėmus 
reikia gerai užsukt dangtelius, 
apversti ir atvėsus suvynioti Į 
jMupicrų ir paxli@tL Kaip ilgiai rei

kia virinti tegalimi spręsti tik
tai nuo vaisiaus prinokimo, ir 
Žiūrėti kad nepernudnytų spal-

Kietus ir rūgščius obuolius 
galima nulupti, išimti šerdis ir 
išvirinti taip kaip augščiau pa
žymėta. Obuoliai čieli suvirin
ti gali būti visaip valgomi.

Pusryčiams, su pienu ir caik-
rmn; iškopti, kaip kepti obuo

Dvi Sankravos

BAS1NSKI BROS
RAKANDAI

Patiesalai, Kilimai, Pečiai ir tt.
4511 So. Ashland Avė. Tel. Drover 1751 

1516-18 So. Broadway, Gary, Ind.

Pečiai!

Įraukėme tris vagonus pe
čių ir galime parduoti 
juos taip pigiai, kad kiek
vienas pirks ir kitam po
sakis. Ateikite tuojaus, 
kol turime didelį san
dėlį!

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam# iinomas per 16 me- 

kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikaa ligas. vy
ry, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. lltb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piet®, ir 
8 vakarais. Telspbona Canal 6116. 
GYVENIMAS: 8412 9. Ha Strart

VALANDOS: S—• ryto.

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenu® 
10737 So Michignn A v®. 

Kalbu lietuviškai

liai, su kepta paršiena — gali
mu obuolius kepti taukuose kur 
paršiena kepė, ir tt. Sirupą virti! 
obuolių i^iįima slunaudoti da
rant gėrimą.

v- - ..... -/

"didelis GARADŽIUS '

ANT RENDOS. 
4035 S. Campbell Avė. 

Tel. Canal 1506. 
. ......

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo*
Teisingas apsiėjimas. , Garantuo

tas užganCdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai. $20.00 iki JM5.00.

Vyrij ir vaiKiiiijt Riitavcii i>a<lavyti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir ailgŠČiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau over k autus 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.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vali, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suk\to 
nūs visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

Ar esi nervuo- 
tas, skauda gal
vą, galva suka
si važiuojant ga 
vekariu raidės 

‘bėga 
skaitant, 
vos 
kiti 
tas vis 
nuo silpną akių.

i pervėlu. Egzami- 
ngai prirenku aki-

Nelaukit kol nėra 
nuoju akis,ir teisii w.._ ______
nius. Ypatingų domų atkreipiame j 
vaikus, einančius mokyklon. Valau 
do.s nuo 12 iki 8 vakare, nedėliomis 
nuo 9 iki 1 po pietų.

Pilone Drover 9660 
1553 \Vest 47-th St., Chicago, III.

Telephone Yards 5834

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

<
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ihž A KI) 0 0 P M O S landėlei neužmlrSta, kad jie mena nebuvo tarp Lietuvos
jdA" "’-'J ! V- turi atstovauti savo klesos veikėjų, kaip tiktai socialis-

uthoaniai* oaiuv HSV * rekalus. tas — liaudininkas E. Gal-
Gindami savo klesos rei- vanauskas.

kalus, darbininkai privalo Šitokiai nuomonei davė 
stoti prieš kapitalistus ne pamato oficialia mūsiškių 
tiktai dirbtuvėje, o ir kiek- “diplomatų” pranešimas 
vienoje Įstaigoje, kurios vei- spaudoje apie Galvanausko 
kimas paliečia darbininkų paskyrimą Lietuvos minis- 
buvj. Jeigu jie atsisakytų terių pirmininku. Tame pra 
dalyvauti parlamente, paai- nešime buvo labai pabrėžta, 
remdami tuo, kad parlamen kad naujasis premjeras esąs 
tas yra “burzuaziška įstai- “tvirtas talkininkų dran
ga”, tai jie nesulaikytų jo gas”.
nuo leidimo įstatymų; bet Bet jeigu taip, tai išrodo,

Pubiished Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co„ Ine.

' Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Canal 1506 

sušaukti specialę Amerikos 
Darbo Federacijos konvenci
ją
Telegrama ragina taip-pat pa

kvietei į konvenciją geležinke
lių broflijų atstovus. Tos specia- 
lės konvencijos tikslas turįs bū
ti

Klausimai

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — nėr nešiotojus
Viena kopija .....................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytoje Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

35.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

$7.00 
4.00 
3 00

85

Bendradarbiavi
mas su buržuazija

nuo leidimo įstatymų; bet Bet jeigu taip, tai išrodo, 
kapitalistų klesa tuomet ga- kad buržuazinėse Lietuvos 
lėtų be jokių kliūčių daryti partijose nesiranda veikėjų, 
tokius įstatymus, kokie yra kurie nebūtų nužiūrimi, kai

po Vokietijos šalininkai.
Puolimas Šleževičiaus vai 

džios tečiaus vargiai bus ga
lima i‘ai‘kinti vien tiktai už
sienių politikos dalykais. Y- 
ra gana daug žinių, liudi-

jai geresni.
Eidami j kapitalo tvirto

ves ir užreikšdami tenai a- 
pie darbininkų ręikalus, 
darbininkų atstovai sutruk
do kapitalistų užmačias ir 
sužadina darbininkų minias jančių, kad tai valdžiai tru- 
prie kovos su išnaudojais.

Vąldžiai įteikta daug skundų Vadinasi į mažiau negu metus 
dėlei žiauraus elgimosi su de- $649,363, pašoko ligi 32 milio- 
portuojamais, bet ji neatkreipė nų. Tuo pačiu laiku visos ban- 
masiausios domos. Ji atsisakė ko išlaidos liko apmokėtos; biz 
išduoti kaltintojų vardus, ku- nis praplatintas, banko savinin- 
rių kaltinimai gali būti visai me kai gerai aprūpinti, 
lagingi.

Taip dalykams stovint pakan
ka įtarti kokį nors asmenį ir kierių, Visuomet 
jį tuoj areštuoja ir deportuoja. 
Kaltinajmasai nors jis butų ir 
nekalčiausias, neturi progos iš
siteisinti. Mtuionia, Icaci tuo ba
du liko «ieport!uota nettnaža atei
vių, kuriuos įskundė jų asmenį- lis skirtumas tarp perskyrų ir 
ški priešai.

1. Ar komunistų partijos No. 
1 ir No. 2 jau susivienijo? Jei j 
ne, tai ar buvo koks tarimasis?

2. Kokie asmens dabar yra So
cialistų Partijoj Pildomajam 
Komitete?

3. Ar Amerikos Socialistų 
Partijos atstovai dalyvavo 2-jo 
Internacionalo konferencijoje 
Berne, ir kokie draugui?

— Kenošietis.

Atsakymai.
2. Komunistų partijos dar ne- 

susivienijor. Laike konfeivncd- 
ji*i Chicagoje įvyko 'keletas i>asi- 
tarimų tarpe abiejų partijų va
dų, liet be pasekmių. Paskui 
Komunistų Darbo Partijos kon- nistų Partija nūdien stiprėja, 
vencija prieš išsiskirstysiant į- 
galiojo savo pildomąjį komite
tą kviesti į vienybę Komunistų 
Partiją, ir tasai komitetas išlei
do toje prasmėje atsišaukimą į 
komunistus No. 2. Bet kolkas 
dar tarp jų eina kova.

Žemai siaučia nuožmiausi ko
va už būvį. Aukščiau, tarp ban- 

viešpatauja
— Scott Nearing.sudaryti užpuollimo ir apsigy

nimo susivienijimą tarptauti
niu unijų ir geležinkelių bro
lijų Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoje, idant pasdkinin- 
giaus varius pirmyn darbinin
kų gyvasties ir mirties kovą, 
kuri eina dabar ir kuri eis 
netolimoje ateityje.
Telegrama pasmerkia plieno 

trustą už žiaurius metodus, ku
riuos jisai vamtoja dabartiniam 
streike ir sako, kad darbininkai 
perilgai davėsi tiems despotams 
užpuldinėti. Pagalios ji siūlo 
paduoti tai specialei konvencijai 
sumanytu ui, kad

ant kiekvieno organizuoto 
darbininko Suv. Valstijose ir 
Kanadoje butų uždėta mokes
tis, ne mažesnė kaip ketvirta
dalis grynų jo įplaukų, ir ant 
kiekvieno organizuotojo dar
bo tarnautojo ne mažesnė mo
kestis, kaip 50 nuošimčių jo 
algos iki šios kovos tikslas 
nebus atsiektas.
Šitokie sumanymai rodo, kad 

organizuotieji Amerikos darbi
ninkai gerai supranta svarbą 
to konflikto, kuris iškilo indus
trinėj konferencijoje. Jie pasiry 
žę yra dėti visas pastangas, kad 
nulaužus ragus užsispyrusiems 
kapitalo bosams.

MEXIKA.

Mexico City. — [Komunistų 
Partija auga]. Meksikos komu-

Tojus.

Klaida.
Kaip pasirodo, tai yra dide-

teiismo nuos|iemdžio užtaikyti 
pačią. Apie tai sužinojo John 
P. Fahey, kuomet jis atsidūrė 
pavieto kalėjime.

Jo klaidą išaiškino teisėjas 
George F. Bar rot t, kuriam po
nas Fahey turėjo pasakyti prie
žastis, kurių delei jis neišmokė 
jo pačiai No. 1 $349.

Ponas Fahey teisinosi, kad jis 
negailėjęs to padaryti todėl, jo- 
gei dabar turįs užlaikyti pačią 
No. 2. Be to jis esą manęs, 
kad atskiro užlaikymo nuospren 
dis lyginasi perskyroms.

Dabar ponas Fahey sėdi ka
lėjime ir dūmoja apie savo klai
dą.

Prie jos prisidedu tos radikalės 
griųies, kurios priešinasi Luis 
N. Moroneseo, Samuel Gomper- 
so agento, vadovavimui. Šiame 
mieste įsikūrė komunistų kuopa 
iš 40 narių. Šaukiama dažnai su 
sirinkimai, kuriuose K studijuo
jama mokslinis socializmas. 
Perskatytia ir išdi^kusuota Le
nino “Sovietų Darbai”, o dabar 
pradėta skaityti Engelso “Uto
pinis ir Mokslinis Socializmas.” 
Vėliau nuuMtma nuodugniai 
studijuoti Markso “Kapitalą”.

Ypač daug domos kreipiama į 
ta, kad supažindinus darbinin-

ko pasitikėjimo ir šalies vi
duje.

Laiškuose, kurie ateina j 
Ameriką, Lietuvos gyvento
jai dažnai skundžiasi, kad 
Lietuvos valdžia esanti per
daug konservatyviška, kad 
ji perdaug pataikaujanti 
kunigijai, kad ji perdaug 
varžanti piliečių 
laisvę, kad ji apsunkinanti 
žmones mokesčiais. Nuola
tinis nusiskundimas, be. to, 
yra toks, kad valdžios pas
kirtieji tarnautojai esą la
bai negabus ir kad jų privi
sę baisiai daug. Vieno laiš
ko autorius, pav. sako, kad 
jo apielinkėje “kur prie vo
kiečių buvo du valdininkai, 
tenai dabar yra dešimtis”, 
ir jie daugiausia esą parink
ti iš labai menkos vertės e- 
lementų.

Jeigu Lietuvos gyventojai 
šitaip žiurėjo į savo valdžią, 
tai nenuostabu, kad ji turėjo bliauja, kad “Naujienos” stoja 
traukties ir užleisti vietą imslkolą. 
kitai. Klausimas tiktai, ar 
naujoji valdžia bus daug ge
resnė?

Butų labai svarbu Lietu
vai, kad dabar tenai veiktų 
stipri ir energinga opozici
nė partija, kuri turėtų drą
sos kelti i aikštj valdžios y- 
das ir mokėtų išjudinti žmo
nes. Tokią rolę privalėtų 
lošti socialdemokratai; gai
la, kad mes kalkas neturime 
tikrų žinių apie jų spėką ir 
veikimą.

kur randasi “Naujie- - . ----------—.....
ir tik iš to laikraščio i

Jų “bepartp- 
viškumas.

■ ■ a ■

P-as Balutis, išvažiuoda
mas iš Chicagos į Paryžių 
dirbti su Lietuvos delegaci
ja, gyrėsi, kad jisai tenai 
veiksiąs ne kaipo partijos 
žmogus, o “kaipo lietuvis”.

Už keleto Savičių po to ji
sai parašė laišką iš Pary
žiaus visiems Amerikos lie
tuvių laikraščiams, praneš
damas jiems Lietuvos laik
raščių adresus, idant padė
jus Amerikos ir Lietuvos 
spaudos organams susižino
ti tarp savęs.

Mus nustebino tuomet,

bevLius Gvdnulcs užlaiko 
seunyno . sveikata.

BE MELO NĖ ŽINGSNIO.

Darbo ir kapitalo konflik
tas industrinėje konferenci
joje Washingtone duoda, 
tarp kitko, gerą lekciją soci
alistams.

Daugelis socialistų įsivaiz 
dina, jogei visa klesų kovos 
principo prasmė yra tame, 
jogei “tarpe darbininkų kle- 
sos ir kapitalistų klesos nė
ra nieko bendra”. Ir jie ma- kad Balučio paduotame Lie
josi labai revoliucioniškai tuvos laikraščių surašė nėra 
elgiąsi, kada jie skelbia, kad nė vieno socialdemokratų 
darbininkų atstovai nepri- laikraščio. Argi, manėme, 
valą jokiame dalyke “bend- Lietuvoje socialdekratai y- 
darbiauti” su kapitalo at- ra taip silpni, kad nepajie- 
stovais. gia nė savo laikraštį leisti ?

Smarkesnieji tarpe šitų Bet, pasirodo, Kaune eina 
socialistų prieina prie to, socialdemokratų laikraštis, 
kad atmeta net ir socialistų vardu “Socialdemokratas”, 
dalyvavimą parlamente, ku- Vakar “Naujienos” gavo iš 
riame sėdi įvairių klesų at- jo administracijos laiškelį, 
stovai ir bendrai leidžia ša- kuriame ji prašo siuntinėti 
liai įstatymus. Tuo budu jai mainais musų dienraštį, 
jie atsistoja į anarchistų po- Ji sako, kad “Socialdemo- 
ziciją. krato” administracija prie-

Bet kodėl atmetimas par- puolamai sužinojo “Naujie- 
lamentinio veikimo yra ne- nų” adresą.
geras daiktas? ' Argi darbi- Tik priepualamai, tik ne- 
ninkai su kapitalistais gali tyčia sužinojo tasai laikraš- 
daryt kokį-nors bendrą dar- tis, 
bą? nos

Minėtoji industrinė kon- mes patyrėme, kad Kaune 
ferencija rodo, kad gali.

Tos konferencijos sąsta
tas, kaip “Naujienos” aiš
kiai nurodė, buvo netikęs. 
Didelėje didžiumoje ji susi
dėjo iš kapitalistų atstovų. 
Ir, be to, visi tos konferen
cijos nariai buvo valdžios pa 
skirti, o ne pačių užintere- 
suotų žmonių išrinkti.

Vienok net ir šita, taip ne
vykusiu budu sudarytoji 
konferencija daugiaus prisi
dėjo prie išaiškinimo klesi- 
nių priešingumų tarpe dar
bo ir kapitalo, negu koks- 
nors kitas atsitikimas šios 
šalies gyvenime. Ji nepa- ną Lie uvos valdžioje nema- 
vergė darbininkų kapitalis- žai nu tebino amerikiečius, 
tams, ji neužtemdino darbi- Bet to.; permainos priežas- 
ninkų sąmonės, o priešingai tis dar iki šiol nėra išaiškin- 
— sukėlė darbininkus prieš tos. Jas gal žino tautiškų ir 
išnaudotojų klesą ir padidi- klerikališkų “diplomatų” 
no jų susipratimą. centrai; vienok ne jų papro-

Panašią reikšmę turi ir tyje yra skelbti visuomenei 
susidūrimas darbininkų at- tiesą, 
stovų su kapitalistų atsto
vais parlamente.

Bet, žinoma, nevisuomet. laetuvai, girdi, yra labai 
Klesinę darbininkų kovą svarbu gauti talkininkų pri- 
prieš kapitalistus sustipri- tarimą; todėl jos valdžios 
na tiktai toks darbininkų priešakyje turėjo būti pas- 
dalyvavimas bendrame dar- tatytas asmuo, kuris yrą ži- 
be su kapitalistais, kada nomas kaipo “talkininkų 
darbininkų atstovai nei va- draugas”. Ir kito tokio as-

gyvuoja laikraštis “Social
demokratas” ! x

O p. Balutis, “bepartyviš- 
kai” tarnaudamas lietuvių 
visuomenei, siuntė mums 
“visų” Lietuvos laikraščių 
adresus ir “visiems” Lietu
vos laikraščiams siuntė “vi
sų” Amerikos laikraščių ad
resus !

Toks to pono tautininko 
“bepartyviškumas”.

i ia—iinriiiR— i i

Apžvalga
■i~ V. . ... .. •, . - iV.T,—T

DARBININKAI IR INDUSTRI
NĖ KONFERENCIJA.

Kodėl persimainė 
Lietuvos valdžia?

Staų;i žinia apie permai-

Žmonių tarpe galima bu
vo girdėt šitokių aiškinimų:

“Naujienos” dar nė pusės žo
džio nepasakė apie tai, ar rem
ti, ar nerepiti Lietuvos valsty
bės paskolą; jos tiktai nurodė, 
'kad Amerikos klerikalai nori 
panaudoti tą paskolą savo par
tijos tikslams. O Brooklyno so
čia 1-a na rchis tų organas jau

Tokia ineįika yra ją, pozicija, 
kad teisingais argumentais, be 
melo ir šmeižimo jie visai neį
stengia kovot.

PERDAUG OPTIMISTIŠKAI.

“Lų'tuva” rašo:
Nuolat pasitaiko girdėti ir 

skaityti Amerikoje, apie ne
pasitikėjimą Lietuvos kai
miečiais — vis užmetama,

kad jie priešingi demokratiš
kai respublikai, kad jie, galop 

' nepageidauja laisvos nepri
klausomos Lietiuvos. Tai 
nickuom nepamatuoti ir klai
dingi užmetimai.
Argi ištiesiu/? Ar Chicagos tau

tininkų laikraštis tikrai mano, 
kad nėra jokio pamato sakyti, 
jogei, pavyzdžiui, Lietuvos kai-

Žindimas yra faktais, kad kimi

jų; o kur jie yra daugiausia, jei 
gu ne tarp kaimiečių?

BELGIJOS SOCIALISTAI 
KRUTA.

Bea'lino “Freihcit“ paduoda' 
tokią žinią iš Brusse*rio:

Bdlglijos socialistų partija 
stoja į rinkinius su obalsiu 
“kova už valdžios galią.’ Vi
sokia mintis ’ apie koalicinę 
va'klžią atmetama. Paimiti- 
nfiai socialistų progralno pun
ktai Ims: anglių kasyklų paė- 
mim|as į vailsltyiies rankas ir 
radikalis išrišinias kailių klau 
simo išpiklymu legališkų flą- 
mandų tautos reikalavimų,.
O “tikrieji revoliucionieriai”

“Nrfujienos” vakar pastebėjo, 
kad bus labai įdomu pažiūrėti, 
kaip organizuotieji Amerikos 
darbininkai atsilieps apie darbo 
ir kapitalo susirėmimą industri
nėje kbnfeiHUicijoje.

Į darbininkus tastai konflik
tas, matoma, padarė, gilų įspūdį. 
Viena 'telegrama iš Balti niovė,

/Md. pavyzdžiui, praneša, kad 
užvakar

Samuel Gompeirs gavo mil
žinišką ovaciją, kuomet jisai 
pasirodė suvienytųjų audimo 
<tarliiniukų konvencijoje. Ta- 
jMi -kaip vienu balsu priimta 
rezoliucija, girianti jo rigimą- , 
si \Vashingtono konferenci- 

. joje.
Dar gyviaus reagavo į tos 

konferencijos atsitikimus Illi
nois valstijos Darbo Federaci
jos konvencija, susirinkusi Peo- 
riia, 11'1. Išgirdusi, kad. kapitalis- savo spaudoje, nuolatos ^aukda- 
lų atstovai atmetė darbo gru- vo, kad Belgijos socialistai esą 
lies pasiulynius ir privertė ją 
piisitraukti iš konferencijos, kon tarnai, 
vencija tuoj aus nutarė

(pasiųsti tele>;įra|m^ S|a)mu- 
eliui Gomi|iersui, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tui, ir pildomosios tarybos 
nariams, ragindami tuojaus

“oportunistaji“ ir “buržuazlijos

Skaitykite ir Platinkite

nulis Pildomasis Komitetas su
sideda iš sekamų aHnienų: 
O’Neal iš New Yonko valstijos, 
Wilson iš Iii., Brandt iš Mo., 
Mėlius iš Wis., Rdwer iš Ma$s., 
Henry iš Ind., I Ingi c iŠ Okla.

3. Internacionalo konferenci
jose nė Berne, nė vėlesnėse dvie- kus su industrijos reikalais. Esą 
jose Amerikos Socialistų Parti
jose atstovai nedalyvavo. Buvo iš 
Važiavęs į Europą kaipo partijos 
atstovas drg. O’Neal, bet į Ber
no konferenciją jisai jau nesus
pėjo. Tad jisai pasėdėjo tūlą 
laiką Londone (kaip jisai pats 
pranešė savo raporte partijos su 
važiavimui) ir patyrė nuo kai- 
k tiriu, bolševikaujančių Angli
jos socialistai, kad 2 Inter
nacionalas esąs “no good”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

reikalinga darbi įlinkus priren
gti, kad jie galėtų patįs tvarkyti 
industriją. Mexico Cityj susi
rinkimai įvyksta kas pėtnyčią.

Greitu laiku Nacionalė komu 
įrištų Partija pradės leisti mėne
sinį žurnalą “EI Cominumistą”. 
“Nueva Civilizacdon.” Galės 
Magazine’© priedas bus užvar- 
dytas “EI Comunista” ir padary
tas partijos organu, kurį kont
roliuos .organizacija. Gale pas
kirta redaktorium ir administra 
to rimu. Jam prigelbės keli imk 
si kiečiai.

George Barreda išrinktas in- 
ternacionaliu sekretorium, 
daugi Adolfo Santibanez
zignavo iš tos vietos. C. F. Ta- 
blcr išrinktas iždininku. Nacio- 
nalio sekretoriaus jiareigas pil
dys senasis sekretorius, Enriųue 
H. Arce, kuris per devynis me
lus yra surištas su radikiališku 
judėjimu.

Neužilgo manoma išrinkti 
tris atstovus į Maskvos Trečiąjį 
Internacionalą.

Guadahajaros Centro Radical 
Feminino, Meksikos moterų gru 
pė, nemažai pasidarbavo mote
rų tarpe radikalizmo praplatini
me. Tuo pačiu užduodama 
skaudus smūgis katalikizmui.

Pirmų Komunisltų Partijos 
Konvencija įvyks Mexico Cityj, 
lapkričio mėnesyj.

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabosimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūsles uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto Šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligfis ir skilvio rūgštu
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekosa. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.25 ir 5 et. taksų.

Truc iranstaltan filed with the po«i- 
nraster at Chicago, III. Ori. 25, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1017

AUSTRALIJA.

Vienai Ddelei Unijai nebesiseka.

Pereitą metą Australijoj pra
dėjo ojieruoti Viena Didelė Uni
ja. Išpradžių jai labai gerai se
kėsi, tečiauis pastaruoju taiku 
jai suduota keletas smūgių. Ta
tai atsitiko delei lyderių netak- 
tingumo. Jie pradėjo užpuldi
nėti ant kilų unijų ir smerkti 
jas. Tuo keliu jie manė pa
traukti daugiau narių. Tečiaus 
prieš tokį clgimos užprotestavo 
lutos unijos. Ir viena didžiausių 
Australijos unijų nutarė net vi
sai '.pertraukti ryšius su Viena 
Didele Unija. Tuo budu suduo
ta jai skaudus smūgis. Bet yra 
vilties, kad tas iM'susipralimas 
greit bus išrištas ir Australijos 
darbininkai vėl sueis į vienybę.

Motinystės Departamentas.

New South VValcs Iburbo par
tijos vardu Slorcy pareiškė kad 
jeigu partija laimes rinkimuose, 
tai ji įKisirupins įkurti motinys
tės ministeriją. Tos įstaigos tik
slas buis — suteikti merginoms 
reikiamų žinių, kas dėl motinys
tės. Visoj šalyj bus įkurta spe
cialių motinoms namų, kur mo
tinos bus prižiūrimos paskuti
niame nėštumo laipsnyj ir po 
gimdymo. Ta pagelha Imis tei
kiama dykai. Bus taipgi impi- 
namasi merginomis :— motino
mis ir vaikų tėvai bus verčiami 
duoti užlaikymą. Motinystės de 
Įiartamentias rūpinsis taipgi su
rasti būdų sunųižinimui vaikų 
mirtinginno. Našiems ir apleis
toms įmoteriins bus skiriama 
pensijos.

Deportuojama be teismo.
A n ti-da rlii ni nik iška A usra Ii jos 

valdžia deportuoja keletą tūks
tančių priešo pavaldinių. Depor
tuojamą taip gi ir tie, kurie ne
buvo internuoti, bot yra kalti
nami nelojališkume. Kuomet de 
portuojamieji panorėjo stoti 
“akis į akį” su tais, kurie juos 
kaltina, tai valdžia atsisakė ta
tai padaryti. Maža to, valdžia 
atsisakė net depou^luojaimųjų da 
lyką pavesti teismo, išlirjjmii.

ka
re- W. F. SCVERA CO. 
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“SLOANO LINIMENTAS NIEKUO
MET MAN^S NESU VYLĖ”.

—4—

Kiekvienas vyras, ar moteris, ku
rie laiko jį po ranka, pa- 

sakis jums tą patį.

Ypatingai tie, kuriuos dažnai sui
ma reumatiniai skausmai. Kaipo 
skausmo marintojas, Sloano I.ini- 
inentas išblaško sutinimą ir nusi
geria be trynimo, pasiekdamas ištik
tojo vielą ir tuojaus palengvinda
mas skausmą.

Laikant po ranka ir vartojant vi
sur sumažinimui ir galinus prašah- 
nimui skausmų ir gčlinių strėnose, 
neuralgijos, raumenų nuveržimo, są 
narių sustirimo, grįžtelėjimo, nu
braukimo, oro pakenkimo.

Sloano Linimentas yra pardavi
nėjama visose aptiekose, 35c., 70c., 
$1.40.

Išrinktieji
Vyrai ir moters, vaikai, šei

mynos ir draugijos privalo sun 
kiai kovoti, kad įgijus reikiamo 
maisto. Bet yni ir privilegi
juotų žmonių, kuriems nereikia

York Federal Reserve Bank pa
skelbė savo atskaitą, kur paro
doma, kiįip lengvai 

uždirba pinigus.
kai-kuric

sako apie
tą paseklbimą:

“Banko apyvarta, 
žiant iš uždarbių, pereitais me
tais turėjo būti milžiniška. Ant 
tiek buvo didelis uždarbis 1918 
m.; kad pradžioj šių metų ban
ko valdyba priskyrė prie per
viršio kapitalo $7,672,676. 
Kovo 7 d., kada liko pakeista

sprend-

leista padidinti perviršį, tai mi- 
nėtasąi bankas priskyrė prie 
perviršio kapitalo $12,795,214. o 
birželio 30 d. dar liko pridėtu 
$10,126,437. Tokiu budu pervir
šio kapitalas, kuris pabaigoj 
1918 m. siekė tik $619,363, šiuo 
laiku jau užaugo ligi $32,922,- 
051.” '

.............. R.»i—. ■—

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras,

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių luoų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:
117 N. Dearborn lt. 

1!11-iaUnity Bldg.
Tel. Central 4411

Slbans
U rt i.TixerLt 

Keep ii handy

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa«hington St. 
Marshall Fieid Annex 

18th ft. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas \Vest 6126

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rosclandc: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pu 11 man 342 ir 3180 
Chicagąs ofisas: 1515 S. Wood St. 
Tik KctvcrgŲ vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas.

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

vakare Phone Canal 257
— ■■ 1 .-r



Kas Dedasi Lietuvoj
Laikinosios vyriau 

^ybės žinios.
Įsakymas dėl privatinių dvarų 

naudojimo.

§ 1. Privatiniai dvarai, kurių 
savininkai arba nuomininkai nė 
ra sugrįžę arba de! kitokių prie
žasčių, savo dvarų patys ar imt 
savo įgaliotinius nevaldo, imami 
valstybės globon ir pavedami 
Žemės Ličio ir Valstybės Turtų 
Mnisterijos žinion.

§ 2. Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų Ministerija atskirų dvarų 
globojimo pareigas pildo per sa 
vo apskričių arba tam tikrus į- 
galiotinius, kurie vc’kia sužino
ję su vietos komitetais.

§ 3. Visi valstybės globon pa
motoji dvarai pavedami vie
niems metams valdyti nuomos 
teisčlinis: a) pirmoje vieloje

b) paskui žemės ūkio darbinin
kų darbo draugijoms, c) toliau 
kitoms žemės ūkio draugijoms 
arba visuomenes bendrovėms, 
e) visuomenės įstaigoms, f) vie
tų savivaldybės įstaigoms (vals
čių ir apskričių komitetams).

Jeigiu iš šių įstaigų nė viena

valių arba žemės ūkio darbams 
reikalingų padargų (gyvojo ir 
negyvojo inventoriaus,) tai dva
rui valdyti gali būti sudaromas 
komitetas iš dvaro darbininkų 
ir tų apylinkės ūkininkų, kurie 
turi arklių ir reikalingo negy
vojo inventoriaus. Tokiam ko- 
m|itetai pavedama (dirbamojo 
žemės ploto neturi būti daugiau, 
kaip 10 deš. (20 margų) vienam 
darbo arkliui, esančiam tokio ko 
miteto valdžioje.

§ 6. Vidurinę dvarui valdyti 
| tvarkų, darbo atlyginimo sųly-

Ukio ir Valstybės Turtų Ministe
rijos įgaliotinis paskiria dvaro 
prievaizdą ir veda kaipo Vals
tybės akį, arba Žemės Ūkio ir 
Valstybes Turtų Ministerijai lei- 

< dus išnuomoja jį atskiriems 
žmonėms.

Pastabu Dvarams pnklau-| 
samieji didesni (daugiau kaip 1 I 
dešimtinė) sodnai, ežerai, ir i.u 
škai, g ili bmi-iš dvarų žem*s iš-lgas ir kt. nusistoto pačios dva- 
skiriami ir pačios vyriausybės Į rus ĮMtėnuisios organizacijos, 
naudojami arba atskilai kitomis 
sąlygomis knaudojami.

§ 4. Nuoinojant žemę dvarų 
darbininkų komitetams arba že
mės ūkio darbininkų darbo 
draugijoms žiūrima, kad dirba
mo lauko vienai šeimynai išeitų 
ne daugiau, kaip 10 dešimtinių 
(Suvalkų gub. 20 margų) ir vie I 
nain atskiram suaugusiam (21 
met.) darbininkui vis tiek vyrui 
ar moteriškai, ne daugiau kaip ... , . ,
5 deš. (10 margi/). Likusioji ie-|" 
mė išduodama nuonion pirmoje 
eilėje kitiems apylinkės beže
miams, ir mažažemiams paga
linus ir kitiems žmonėms.

§ 5. Jeigu palyginant su dar
bininkų skaičiumi ir dirbamo 
lauko plotu nėra užtektinai gy-

§ 7. Paėm tįsieji dvarus valdy 
ti dvarų darbininkų komitetai, 
draugijos ar kitos įstaigos bei 
atskiri žmonės (§§ 3 ir 4) netu
ri teisės jų išnuomoti, nei pa
vesti kitiems naudoti. \

§ 8. Išduodant dvarus valdy
ti (§ 3), turi būt padarytas snuul 
kus viso esamojo turto (gyvu
lių, padargų, kilnojamojo in
ventoriaus) surašytas perėjimo

trimis cgzempliorais: vienas eg- 
zemplioras lieka pas dvaro val
dytojų, antras pas Žemės Ūkio 
ir Valstybės Turtų Ministerijos 
įgaliotinį, o trečias įgaliotinio 
pristatomas Žemės Ūkio ir Vai-

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdikiai kaip pina 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantaoja

Norinčios gauti prekes pinigų ir kitų tintai 
meldžiame kreiptis paa:

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

§ 9. Visi § 3-jų paėmtįsieji vai 
dyti dvarus arba jų dalis atsa
ko už visų prisiimtų turtų, pri- 

Įvalo rūpintis, kad nepablogčtų 
bendrasis valdono dvaro ar jo 
dalies stovis, negali vesti žemės 
ūkio alinamojo ūkininkavimo 
budu ir be Žemės Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministerijos įgalio
tinio sutikimo neturi teisės par
duoti gyvojo ir negyvojo inven
toriaus, trobų ir tt. Jeigu kuris 
nors paėmusis valdytojas šitų 
sąlygų nepildytų ir paėmęs dva
rų jo turtų naikintų ar žemę a- 
linlų, tai Žemės Ūkio ir Valsty
bės Turtų Ministerijos įgalioti
nis valstybės ar trjų teismo ke
liu gali dvarų ar žemę atimti ir 
pavesti kitam valdytojui, taip 
pat teismo keliu išreikalauja-

<✓////« us

Geresni Bi skitai Geresniu Budu Padaryti
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Gausite pas savo groserj

įJIIDIIIl

Oyster

M)nwį

Atėjo oisterių mėnesiai, kurie ang
liškai pasibaigia raide “K”
- lai laikas metų, kada bliupointai 
taip ir siųlosi į burnų, ledais 
apkrauti
— tai laikas, kada kok teitai ragina 
apetitų ir
—Trapiu Oyster Krekeriai viršija 
viską savo skanumu.
įtaikyk juos savo šėpoje visuomet 
šviežius, kad luojaus juos galėtum 
duoti prie siaubų.

SAWYER BISCUIT COMPANY
CKICAGO ( NEW YORK

Telefonas Hayniarket 5160

nate šviežių, čyslų, gerų sveikatai 
- ir kiekvienas trapus plydkelis 
yra taip šviežias, tarytum jį butum 
tik ką išėmus iš pečiaus.

šilingas V. T. Pirmininkas. 6. 
V. Petrulis — V. T. Sekretorius. 
6. V. Šatas.

Gudai.
1. J. Voronko — Gudų Rety. 

Ministeris. 2. D. Sieniaška — 
Liet. Dcleg. Narys Paryžiuje. 3. 
Kun. ToloČko. 4. Falkevičius. 5. 
D-raą K. Bieleckis. 6. Protojerie- 
jus J. KorČinskis. 7. V. Lastaus- 
kas.

žydai.
1. N. Rachmilevičius — P.rck. 

ir Pramonės Vice-mdnisteris. 2. 
S. Rozen bailinas Liet. Deleg. Na 
rys Paryžiuje ir Užsienių Reik. 
Vice-m misteris. 3. D-ras J. Vy- 
godsis.

Viso Valstybes Tarybos narių 
ministeriais yra 6 (2 krikšč.- 
dcm. ir 3 tautos pažangos frak
cijų ir vienas gudas). Taikos 
Konferencijoje — 5; (2 pažan
gos, Į nepartinis, žydas, 1 gu-

Imas nuostolių atlyginimas.
§ 10. Už dvarų žemės naudo

jimų nuo jųjų valdytojų (komi
tetų, draugijų ir tt) imama val
stybės naudai metinės nuomoti 
mokesnis pinigais arba pačiais 
akio produktais, laikantis nor
ules nuo 3 ligi 10 pūdų rugių 
nuo vienos dirbamos žemes ir 
šienaujamų pievų dešimtinės.

Pastaba 1: Atskirais atsitiki
mais sutikus Žemės Ūkio ir Val
stybės Turtų Ministerijai nuo
mos mokesnis gali Imti dar la
biau sumažintas.

Pastabą II: Nuomos mokesnis
ĮgaK būti mokamas visokiais že- 
I tnės ūkio produktais, skaitant 

10 pūdų rugių—lygu 10 pūdų 
nųežių, 11 p. avižų, 8 p. žirnių, 
IQ p. bulvių, 2 p. gyvojo svorio 
galvijo avies, 1 l/a pūdo gyvo 
svorio kiaulės, 1 p. lašinių, 20 

I svarų sviesto, 5 kapoms kiauši
nių.

Pastaba III: Už sodnus, jeigu 
jie neišjiuomojami atskirai, nuo 
mos mokestis nuo vienos de
šimtines du kartu didesnis.

§11. šiame įsakyme nenusta
tytiems atsitikimams. Žemes U- 
kio ir Valstybės Turtų Ministe
rija taisykles leidžia atskirai.

§ 12. Įsakymas įgyja galios 
nuo jojo paskelbimo dienos. I

[Pasirašo:]
M. Sleževičius, Ministeris Pirl 

mininkas; J. Tubeils, Žemes U-l
kio ir Valstybės Turtų Ministc- Lenku Šeimininkavimas 
ris. liaunus, 1919, sausio 19 d. LietUVOS miestuose

deni., 1 nepartinis). Pasiuntiny
bės patarėjas 1 (krikščionis- 
dem.) Tokiu budu pastarai
siais laikais užsieniuose darba
vosi 8 V. T. nariai, o 32 — Lie
tuvoj. Iš šio pastarojo skai
čiaus tik 23 gali aktyviau daly
vauti V. T- darbuose, nes 9 V. 
T. nariai yra lenkų okupuotoj 
Lietuvos daly.

Kaip jau buvo visuos laikraš
čiuos rašyta, visai netikėtai api
puolė lietuvius lenkai ir pagrobė 
Lietuvos miestus — Šernus ir 

LIETUVOS VALST. TARYBOS I Suvalkus. Apie lenkų šeimini- 
SUDĖTIS. I u ūkavimą Seinų mieste taip
_____  I rašo:

Lietuvos Valstybes Taryboj y- Miestas kaip ne be tas, apmi- 
ra 40 narių; tame skaičiuje — I '9S- Kapų tyla jame viešpatau- 
lietuvių — 30, gudų — 7 ir žy Į ’'«• Retai kur šmėkštels nelen
du— 3. Valstybės Tarybos na- Į '<o gyventojo stovyla ir yel įno
rių lietuvių didžuiji daugume I au nyksta; nebent legioninin- 
pasiskirsčiusi vra frakcijomis. bernas drąsiu žingsniu
kurių yra 4. Gausingiausia yra Į *k nužengia. Nelenkas gatvė- 
Krikščionių-Demokralų frakci- Į « nei nesirodyk, nes tuo
ju; prie jos priklauso 11 V. Ta-pu busi šnipu paskaitytas ir 
rybos narių; įm> to eina Tautos I atimtas. Nelenkai tat turi se- 
Pažangos frakcija — 8 nariai;! ** "a“1"5. kaiP kalėjime. Ka- 
Politinės ir Eko^ominžs žem-l langi i miestu nieks nieko ne- 
dirbių Sąjungos frakcija — 41 'eža,^ tai žmonės stačiai badau- 
nariai ir Demokratinės Tautos
Laisvės Santaros frakcija

Lietuvos Valstybės 
žinios.

:a. Lietuvius ir žydus “broliai” 
'rukai šimtų syk smarkiau iš- 

I narys. 6 V. Tarybos nariai skai-prato, negu vokiečiai ar kiti be
losi nepartiniais ir prie jokiod uvių priešininkai darydavo. 
V. Tarybos frakcijos nepriklau-l <'»••«». toji lenkų “brolystė” la- 
so I >ai genai apsireiškė, kai tik jie

L. V. Tarybos Prezidiumų su-1 ’sibriove į Lietuvos miestų: Sei- 
daro: Pirmininkas St. šilingas mos buvo lietuvių mažučių vai- 
(nepartinis), Vice-pirmininkas j prieglaudos; prieglaudos tu- 
— Kun. Dek. J. Staugaitis (krik-1 *ejo septynias karves ir lenkai 
čionis-dem.), Sekerelorius — V pšias karves atėmė, o (ik vieną 
Petrulis (nepar.) irNarys—pa-pliko vaikučiams; karves ati- 
vaduotojas, J. Jakimavičius (P. j lavė lenkų prieglaudai. Kratas 
r. E. Žem. Sąjungos narys). I ’enkai daro kuo smarkiausias. 

| Krikščionių-Pemokratų frakcija petuvių “žiburid“ gimnazijos
1. Kun. Dek. J. Staugaitis —I mokytojo Su Tijūnaičio gyveni- 

V. T. Vice-pirmiiūnkas. I smarkiai jau penkis karius
2. K. Bizauskas —- Pasiuntiny-! ’<rėlė ir dapsą ne gaįas. Paka

bės patarėjas Londone. I ’>i»i elgids0b su kitais lietuviais.
3. A. Stulginskas — Žem. U-l Licluviif įstaigos sunaikintos 

kio yr Vai. Turtų Ministeris. I »r naikinamos. Gimnazijų ben-
4. V. Čarneckis — Susisieki-1 kabučiai išplėsti, daiktai sudau- 

mo Ministeris. 5. D-ras J. Pu-1 yli. Mergaičių gimnazijos Ma
rikis — Pasiuntinis Berlyne. 6 1 nuošė apsigyvenęs fcaž-kok» 
Kun. Kan. K. Šaulys. 7. Pr. Do-I lačainikiLs.
vydaitis. 8. J. Vailokaitis. 9 I Gyvenimas baisus, lenkai sa- 
D-ras E. Draugelis. 10. L. Bro-I /o biauriais piktais darbais ro
kas. 11. M. Ivanaušks. j losi lyg butų koki laukiniai

I hnonės.
1 aulos Pažangos f i akcija. I lenkai kaip tikri plėši-
1. A. Voldemaras — Užsienių | '<ai. Andai įpuolė ir apiplėšė 

R. Ministeris ir Lietuvos Delega-Į Veistų kaimų: prisidėjo septy- 
cijos Paryžiuje Pirmininkas. 2.1 lis vežimus žmonių turto ir iš- 
M. Yčas, Liet. Deleg. Paryžiuje! >arškejo sau. — Dzūkas. 
Vice-Pirmininkas. 3. L. Noreikai ------------- *

Teisingumo Ministeris. 4. J i LietUVOS kaimuose 
šernas — Ministeris be portfe-| HliestUOSC.
Ko. 5. Dr. Basanavičius. 6. Kun 
Dek. Mironas. 7. Kun. A. Petru
lis, 8. 1). Malinauskas.
Ekonominės ir Politines žem

dirbių Sąjungos frakcija,

1. S. Banaitis. 2. J. Smilgevi
čius V. T. Prezidiumlo Nary? 
Pavaduotojas. 4. J. Kova liūnas.

Pemokratinė Tautos Laisvės I 
Santaros frakcija

Dr. J. Alekna.
Nepartiniai.

1. P. Klimas — Liet. Dejeg 
Narys Paryžiuje. 2. D-ras į. 
šaulys —• Pasiuntinis Šveicari
joj. 3. M. Biržiška — Generali-| 
uis Įgaliotinis Vilniuje. 4. St.

Nuo 6 iki 16 melų po

Prašome visas chicagietes ateiti pamatyti musij sandėli, kad 
galėtumėte pačios Įsitikinti, jog Narių Sankrovose gausite geresnį 
patarnavimą ir gausite geras prekes pigiau negu kur kitur.

Matūrinis PlosCiai
PLIUŠINIAI SU KAILIO APIKAKLĖMIS

Padirbtos iš geriausios materijos, franeuziškojo seržo, 
mėlynos spalvos. Gražiai išsiuvinė- (h 4| MT ZV m 
tos juodu šilkiniu šniūreliu madin * I / e 
ginusių modelių po ..................... JĮ į

liuką rudeniui ir žiemai. Rūpestingai padirbti iš ge
riausios njšies pliušo. Ilgi mode- M
liai gražiai atrodo. Pamušta geriau $ gB
siais pamušalais, arba be pamuša

Taip pat turime didelį pasirinkimų rudeninių ir žie 
minių ploščių visokių kitokių rųšių; grynai vilaginių pa 
rinktines rųšies, vilnonių, pliušinių su rankovtgaliais ir 
apikaklemis iš kailio, arba iš tos pačios materijos.

Kainos nuo  ............. J . J 5 Jg iki $54 ..

Vilnonės Dreses

Be šitos rūšies turime dreses padirbtas iš trikotino, 
veJuro ir gabardino visokių modelių ir spalvų visokiomis 
kainomis iki..........................................................$50 00

Ploščiai Mergaitėms
Pasiūti iš gražių vilnonių ar pliušinių gelumbių. Viso 

kių spalvų. Kainos priklauso nuo didumo.
Nuo 2 iki G metų po ... $8.25

$10.25

Pirklybinė Korporacija 
Palatine
Dvi Sankrovos.

1112-1114 Milwąukec Avė. ir 1701-1703 W. 47 gatvė.
5000 Dalininkų. 4500 Moksleivių.

Pirklybos Kursai visai Amerikai.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui basibaigus rugsėjo 12 d.. 1919 išduotas 
Illinois valstijos, viešų apskaitų peržiūrėtojo.

SKOLINGUMAI
Kapitalo sau. Įmokėta 200,000.00 
Antvir.šinio l.šdo ......... 10,000.00
Neišdalintų pelnų .... 28,140.91 
Depozitų ................ 2,116,031.43
Ncahnokvlų dalybų .. 
Atidėta mokesčiams...

VERSMĖS
Paskolos ir atskaitos $i,02 l 709.21 
S.V.Bondai ir paliud. 295,512.75 
Miesto ir Korp. Bond. 631,050.62 
Antviršiniai ištraukimai 353.67 
Intaisos ....................... 4,875.18
Karės taupymo ir Inplaukų

Ženkleliai ............. 1,140.93
Nekrutamas turtas .........  935.05
Gryni pinigai ir pripuolu

iš bankų ......... 296,432.34
Viso versmių $2,858,009.75

Lietuvos užkampis.

ir

karei- 
vaišino 
galima

Mikalajūnai. Kaimas didokas, 
hiunuomenės maiįi ir ta pati la
jai bolševikų išgąsdinta. Gyven
oj ai, pamalę lietuvius 
dus, labai nudžiugo ir 
kareivius ir prašė kaip 
icįleist čion bolševikų.

Jakiškiai. Gražus kaimas tarp 
aukštumų. Iš jaunuomenės 
čia užsiliko vien inergiįvos, o ir 
tos senai su žmonėmis nebsusi- 
'inu ir labai neupsišvietusios su
lyginant su šviesesniais Lietuvos 
kampais Žemaitijoj. Skuodo

(Tąsa ant 6-lo pulsp.)

. 15.00
3,822,41

Viso Skolingumų $2,358,009.75
VIRŠININKAI

ASA VVIEBSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. VVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. TBEDER1CK .1. WJEHSEMA; p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wiersema
Hermai! L. Barnes Latrines Dcllaan
Theųpbilus JSchinid Niekalas W. \Vierscma
George Dalenberg Chas. E. Beading Fredcrick JAVierseina

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Apsauga Padėtiems Pinigams
SEcuRiTY Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FE0ERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saudos OepoasitM Defres

Atdara panedejiais ir su b etomis iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI



Kas dedasi Lietuvoj
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

ir kitur, kame žmonės mažai 
karo teragavo, visi šviečias, mo
kinas 1A vinas.

Reikia pripažinti, 
čia bolševikai paliko 
vargą.

kad buvę 
badą ir v

gieji ir beturčiai, taisydami, 
statydami savo sugriautus su
naikintuosius namelius.

Aimanuoja žųtones ir sako, 
geriau būt besigindami savo gy
vybes pašventę, o neleidę tų 
plėšikų bolševikų. Kaip po au
dros visi ir džiaugias ir gerbia 
susilaukę lietuvių išvaduotojų.

UŽMIRŠTAS MIESTELIS.

BOLŠEVIKŲ NORAI 
BAI.

IR DAR-

Aukštakalnis. Vos kelios die
nos, kaip gyventojai šventė pa- 
siliuosavimo nuo bolševikų

kareiviams, kad lik bolševikams

jau be galo žmonėms įkyrėjo. 
Bent 4 vhi*stai toliau, kame bol
ševikai iižsilaikč, visi gyvento
jai laukia nesulaukia lietuvių 
ateinant.

Mat, ten esanti bolševikai vi

riauja visai ne kokių ten pro
gramų" žiūrėdami, o tik dėl duo
nos.

Salakai. Kaimai greičiau pa
mirš bolševiku darbus, bet Sa
laku miestelis ilgai tuos sve
čius minės. Minės juos turtin-* buvo

čepiškė. Užuitas užmirštas 
mažas kampelis. Vargiai čia 
kada nors šviesesnis arba 
“naujos" mados žmogus buvo 
užklydęs. Kaimelis stovi paeže- 
ry tarp kalnų miškų. — Bet jau
ku senobiniam kaime gyventi, 
čia žmogus lyg pamatai dvasią 
senovinę vėl atgimusią. Matai 
viską, apie ką naujos gadynės 
žmonės tik knygose teišskaito. 
Matai senus papročius, lauko 
namų darbus, įrankius ir tt. Ir 
gyvai primena tie musų prabo
čių laikai, kuomet taip gyvenda
mi narsiai kariavo už savo tė
vynę. Ir mes alminkim senovę 
ir vėl atstatykim ir apginkim sa
vo tėvynę Lietuvą. — T. Tyla.

MOKYKLOS.
Pandėlis. Pernai prie vokiečių 

šventadieniais ja tinimo

Jis

GOAJIKLIS PIANAS
SU PRIPAŽINTU GERU VARDU

GROJIKUS PIANAS reiškia smagumą visam gyvenimui, 
turėtų būti geriausiu, kokis galima gauti. KERZHEIM, yra vienu 
penkių svarbiausių groįiklių pianų Amerikoje. Musu pianu sankro
va, nebūdama augštų remty distrikte atsižymėjo pardavinėjimu 
$600 Kerzheini grojiklių pianų po $485.

štai Chicagos didžiausias
pasulinimas grajokų pianų.
$600 Kerzeim grajoklis pia

nas, kėdė, pala, aslinė lem
pa ir 20 graju/fe 1 O H 
pa ir 20 groja-J) ZĮ V H* 
vsa lik už TtOtr

Lengvos išmokestįs — Be 
jokių palukų.

1 w *
• 2 1 'p i

r

ba
« ■
11

Ar esi girdėjęs. Kerzhein Pianą?
Tai yra instrumentas, kuris stovi visų Amerikos pianų prie

šakyje. Lai yra grožio daiktas ir nepaliaujamas 
pasilinksminimas ....................................................

Čia lengva nusipirkti instrumentas

Įmokate mažą sumą, o lykj lengvomis išinokestimis. Žemiausioji 
kaina, kokia tik galima, lengviausios maneliuos išlygos, nei cento 
palukų — visa lai paremiama stipriausiu rašytu užtikrinimu ir 
teisingu apsiėjimu per 39 metus.

Taipgi Cable-Nelson pianai ir Grojikliai pianai, $350 iki $750.

JJHBBJS
’ i• - « z •* •« •' _ _______ ____ ________ ‘_________ '______

■ NEAPSIRIK su storu. Atsimink, mes esame prie Halsted 
gatvės arti 20-los

I Mes uždarome 5:3b vai. vak. kasdien. Suimtomis, 6 vai. vakare.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
007-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio 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.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMK1EWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

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

. I ■■■! —i« ■ -

kursai, šiemet jų nebėra. Jauni
mas labai nori mokintis ir lau
kia nesulaukia kursų atsidarant. 
Taip pat jaunimas ištroškęs laik 
raščių. — N.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Kalvarijos, Marijamp. apsk.

Rašo L. Sinkevičius Aldonai 
M. Jakus į Rockford, I1L:

Gerbiamoji A Įdomi te! Mes e- 
sinn gyvi ir sveiki, ko ir Jums 
linkini. Baranauskienė, tavo glo 
lieja, jau mirus 1915 m., palai
dota Jurgežerių kapų pušyne. 
Musų Kalvarijoj tuo laiku buvo 
karo lunkas. Labai krito šovi
niai iš paitran'kų ir šautuvų, tai
gi ir ji buvo pasišalinus pas Juo- 
deškus, kur ir mirė. Kalvari
joj buvo keletas užmuštų ir su
žeistų. Kalvarija nuo plento į 
saulėtekius visa išdeginta, tik 
galas Garbornių gatves liko, kar 
tu ir musų namai liko čieli, bet 
musų visas turtas ir sveikata 
žuvo. Dabar pradedam vėl gy
venti, ale sunku, be turto ir su 
maža sveikata; bet jaučiamės lai 
mi ilgesni už kitus, nes kitus dar 
didesnės nelaimės kliudė, taigi 
ne mes vieni vargstam. Dar bu
tą kiek lengvinus, kad ne tie ne 
v i donai lenkai: jie Lietuvi) var
gina, su pagelba fuancų! dali
mis musų kraštą ryja ir visai 
nori praryti. Del to neramu
mas, ir visa ko trūksta. Sunku 
butą visas nelaimes suskaityti, 
visa ką aprašyti Ja,u šešti me-

’tnk kaip Lietuva laj>o karės 
laukas! Brangenybė didžiausi, 
štai kaip kuriu produktą kai
nos: duonos sv. IJkap.; py
rago sv. t r. 30 kp.; mėsos sv., 
galvijo, 1 r. 20kap.; kiaulienos, 
k ūdos, 2 r. 50 kaip.; Minių sv. 
nuo 5 iki 8 rub.; sviesto sv. 4 r.; 
cukraus sv. 4 rub.; bile 
audimo aršinas 4—5 6 
Pirmiau tos kainos dar 
gesnės buvo, tik dabar,
pradėjom gaiutli Amerikos pa- 
gclbos, tai kiek atpigo. Pas 
mus visa, kas gera buvo, prany
ko; pasidarė didele atmaina, vi
są ką negalima nė aprašyti. Net 
ir popicros geros nėra; bloga 
rašyti, kad ir norėtum daugiau 
ką parašyti. Su aiugšta pagarba, 
L. Sinkevičius.

P. S. — Gal Aldonėle žinot ką 
apie Adolfą Krapavičių iš Bar- 
kaučiznos, arba Juozą Matule
vičių iš Brazavo —- meldžiu at-

kokio
rub.

bran-
kaip

Iš Užvenčio, Šiaulių apskr.

Rašytojai Žemaitei ir jos sū
nui Antanui Žymontui rašo jų

Užventis, rūgs. 20. — Brangi 
Bobutėlė ir Dėde! Nors dar nesu 
laukiau nuo tamstų atsakymo, 
bet ir negaliu norėt per taip 
trumpą laikų sukulkti. Bet man 
malonu yni nors per laišką kal- 
betics. Mes dar turbūt negreit 
pamatysime, laimingų dienų. 
Nors jau musų kariuomenė bai
gia su bolševikais vajavotis, bet 
prisigriovė pilna Žemaitija ne
prašytų svečių kolčakų — |x>nų 
stumdyta kariuomenė. Į jų ei
na rusai, vokiečiai; nu, kad 
nor, ir iš mūsiškių prisirašo. Ir 
daugiausia (tie kolčakai) lai
kosi tose parakvijose, kur dau
giau dvarų. Šaukėnų pilna jxi- 
rtėkvija, Kuršėnuose yra ir šime
liuose maišosi su lietuviais; nuo 
Šiaulių lig Pakrojaius, lig Kel
mės ir, rodos, lig Papilės vis 
kolčakai maišos. Kol mūsiš
kiai neapsivalys su bolševikais,

Raumatlzmas Sausgėlą.
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justi n Kulis
32591, Halsted St., Chicago, III,

Knyga:**#ALTINIS SVEIKA.
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Chicago,

ncgal ant tų atsisukti, o junk dar 
ir su lenkais prsieis turėt darbo. 
Kad ir yra Raseiniuose, Telšiuo
se, Šiauliuose po truputį karei
vių, bet tie negali nei pradėti 
kibli prieš kolčakus; per tai ir! 
dvairai taiip prie musų mandra- 
voja. O ir naujokų, kurie išbė-1 
giojo, slapstosi po šaukėniškius, 
ir ncgal mūsiškiai išgaudyti. 
Žemaičiai, tai ne aukštaičiai:

Akių
arkliais, o žemaičių reik pajieš- 
koti. Ir Jankų Jokūbas šalikė
li i skiliose bernauja, o į Jok ubo 
vietą kitą loikį palx"gėlį laiko. 
Dabar sužinojo mūsiškiai, liepė 
Jankų sūnų pristatyti ir 500 
rublių pabaudos už tas visas 
štukas užmokėti. Nežinau, kuo 
tas viskas baigsis, ar Jankus 
mokės, ar kolčakų globos šauk
sis. Man jau nepasakojas, nes 
žino, kad aš šalininks Lietuvos 
ir jos visos tvarkos, kokia gal 
gj’vuoti tokiame bedname laike, 
l'eresas vėl gi mažas politikas, 
daug geriau esą eiti į kolčakus 
ne 'kaip į Lietuvos kariuomenę. 
Liudvis dar tebėra Užnemunyj, 
žada liuli ligi pat rudens. Rude
nyj, jei jau nestos į mokyklą, 
tada stos nors taip į kariuome
nę. Jie su Teresu amžini prie
šai politikoj.

Slinkiais keliais duodas Lie
tuviui -stotis ant kojų. It* ginklų 
stoka, ir rubv, dar su saviš- -tas reiškia, 
kiais reikia vajavofcies. Nėra nei 
tarp <li<luoin,ciK‘s, nei tarp nia- 
žiiolmenės vienybės. Bet vis ti
kimės ir vilties nemetam.

Mano vyras dabar Panevėžy]

Subata, Spalio-Oct. 25, 1919

Ausų Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS

fr

Atitaiso Žvairas Akis
įdomių paliudijimų(’asiskaityk

Gydytojas ir Chirurgas.

idoj, o vyro brolis '
po Dvinsko sienomis mušasi su 
bolševik’ust. Ak, kokius jie 
energijos pilnus laiškus rašo,1 ti/imiVa'bitvo, 
net malonu skaityti!

Bučiuoju nesuskaitytai, sykiu 
abi su savo Julyte; ir nuo kitų 
giminių širdingi linkėjimai.

—■ Mylinti jus Elze.
P. S. — Abromavičiui

Antaną savo prašo parašyt, jei 
ką žinot.

apie

Iš Buižių, plokščių valsč. 
šakių apskr.

Užjaučiu kurčius žmonės.
“Buvau sykį kurčias ir žinau 

.......Kentėjau eilę metų 
rodamas slogas, ir gaudavau jas taip

kad nei nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 
mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra- 
tdžių mažai patėmyjau, bet po kiek
vienos slogos buvo blogiau.

Tankiau bandžiau savo girdėjimą 
i laikrodėlio ir pastebėjau, 

kad girdėjimas mažėja.
/ Tuo laiku aš gydžiau savo akis ir 
turėjau puikinusį pasisekimą. Su- 

I stiprinau savo silpnas akis. Mano
** * , kad visos akių ligos

I paeina nuo nenormalūs kraujo rir- 
‘kuliacijos akyj ir aš veikiau toje 

inkmėje. Jicškojau priežasčių ir 
metodu padaryti normalę cirkulia
ciją akyj.

Rezultatai buvo puikus ir aš gy
džiau tuksiančius ligonių. “Peilis 
turi būti paskiausias įrankis’’ — 
mano molto.

Vieną dieną gydžiau kurčių. Ir 
maniau, kad suradus būdų, kaip 
'nors, sugrąžinti normalę cirkulia
ciją Į tą vietą, kur yra liga. Pradė
jau dirbti, ir pamačiau, kad tas daug 
gelbsti. Suradau taipgi, kad aš tu
riu vartoti gyduoles gydymui kata- 

I ro. Kad padarius ilgą pasaką trum- 
>pa, pasekmingai gydžiau katarą, 

! kurtumą, ir galvos užimą. ‘ Laike

že- miaus ir ateik pas jį ,o jis vieną 
Kurtumas ir užimąs galvoje.

Slogos yra viena didžiausių kur- 
mno ir galvos ūžimo priežasčių — 

sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vietą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
chstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausi ir suvirpintų ausies Bubnelį£)-. 
re vilnimis, šitos vilnįs atsimušatjr 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchslakiniai takai yra užkimšti, 
(ai nėra oro spaudimo lygsvaros ir 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 
įspaustas ir todėl negali virpėti 
lengvuose atsekimuose balso vil
nims užgavus jį, arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalies už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
tėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. šita kliūtis yra ypatingai pa
slepiama, kuomet Jiis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

k u 
tll-

apžiūrėjimą suteiks nemokamai.
Užimąs glavoje ir ausyse.

Šitas užimąs būva visokis — gie
da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patėmijamu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ip.galiaus takas visai užsikimš. Tam 
''atsitikus apkurtimas bus pilnas. Au
sinis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus. šitas visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš
kai, bet daugleyje atsitikimų jis už
eina trumpu laiku po smarkiam per
šalimui. Sloginto kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi anksčiau ar vėliau, žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car- 
ter turi savo būdą, kuri jis pasek
mingai panaudojo šimtuose atsiti
kimų. Jis nechloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil-" 
nu užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
site tiesiomis akimis kaip ir kiek
vienas. žvairos akjs yra pažemi
nai! negalė - lr jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

Migdalinės gilės (tonsilai).

Išimama ir išgydoma specialiu 
budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui. ,

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos? 
gal

jusų akims, ar gal 
čia yra jūsų pro*Chicagos ugnagesis linksmas duk

ters džiaugsme.
Chicago, III., Nov. G, 1919. 

Gerbiamas Dr. Carter:
* Širdingai ačiū jums už pagydymų 

musų dukterų Kuomet mes ejo- 
, , . M. -. .. me prie jūsų, abejojome ar galima
lukštam uis ligonių. Nemaniau išgydyti ją, nes'ji buvo kreivo-
gydyti visus kurčius jokia me- injs ukjniįs nuo kūdikystės. Mes 

padaryti to. nega|cjome jos siųsti mokyklon. 
Musų šeimynos daktaras priskyrė 

• jai akinius ir gyduolės vartojo plo
vimui akių, bet niekas negelbėjo.gailina pageineu, nei i

Kuomet matau ligą Į Ji buvo sveika, bet kreivomis aki- 
ir egzamenuoju, galiu tikrai pasaky- mis i rnemokyta, todėl, kad vieti- 
ti, ką galiu padaryti ir visuomet 
duodu teisingą patarimą.

Neklausykit tų kurie jums pasa
koja, kad jūsų kurtumas bus visuo- 

i pagydyti. Daug

South
te“ mano 23 metų gydymo, aš išgydžiau

Vincui Šileikai, 1409
19-th avė., Cicero, III., rašo
vas: i

Brangus Sunitu! Ačiū UZ ląi-,fo(|a gydymo negali padaryti to. 
ką, kurį gavau rugsėjo 18 die-.Yra atsitkimų, kad ausies bubneliai 

’ią. Mes esame sveiki ir prade- kitos dalįs taip yra įžeistos, kad b y i. nėra vilties išgydymui. Daugelyj
Jam po truputį,gyventi. Inobos tokių atsitkimų galima pagelbėti, bet 
liko čielybėje, tik gyvulių vokie- pe išgydyt. I
Hai buvo palikę ant vienos kar
ves, vienos kumelės ir kiaulės. 
Dabar turime lietuvių valdžią; 
ta valdlž'ia da keisčiau išrodo ne i mot ir negalima 
kaip vokiečių valdžia. Kur du žmonių kurie buvo kurti daug metų, 
vokiečiai buvo, tai dabar sėdi (te jiems pagelbėti, kad jie bus užganė- 
v'imts, o algos ima nuo 200 iki Jinti ir galės užtektinai girdėti, kad 
1000 rublių mėnesiurs Į tuos | 
valdininkus susispietė daug nie- pikuok, 
kam netikusių, kurie tik žmones 
lik tina. Išpradž.ių žmonės la- smagumo ir laimės, 
bai prijautė savo valdžiai ir visu 
kuo šelpė, o dabar jau matyt 
itšalimas. Daugelis kalba prieš 
valdžią ir nieko nenori duoti, 
lai toks yra blogumas pas mus.

O dabar aprašysiu kas yra ge-

susikalbėjus.
Į Jeigu jūsų kurtumas mažas, neri- 

’ . Neduok ligai užsisenėti ir 
laukti ilgai: savaites, mėnesius ir mc 
tus. Geras girdėjimas suteikia daug 

. Kurtumas, tai 
yra nelaimė kiekvienam.

Patirk Dr. Carterio nurodymus. 
Tegul jis išegzamenuoja jūsų ligą 
dykai.

Carter turi išdir-Chicagos dr-as 
bes sau vardą visoj šalyj kaijMj akių 
specialistas.

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjom kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Tarpina- 
mąj| lengvą gydymo budė ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

mokyklų ir gimnazijų. Ačiū

le gimnazijų, kurioj mokinasi 
apie 150 vaikų ir mergaičių; 
mokinasi ten ir mano vaikai, 
Tonulkas, Marijona ir Viktorais. 
Mokslas brangus, už tris reik 
mokėti per metus už mokslų 600 
rub., už kvatierą 300 rublių. 
Knygos taipgi nesvietiškai bran
gios; apsivilkimas ir ajksiavimas 
vi Jai neį!peiJkamas: čev'erykai 
nuo 60 iki 100 rub. Mokiniai į 
gimnaziją, vaikščioja su kurpė
mis. Viskas brangu. Kviečių ^omendacijos 
ičpelis (3 pūdai) 40 rub., lašinių 
įvaras 5 rub. Gyvenam namie 
vienučiu su žmona, dirbam ne
svietiškai sunkiai. Pasisamdy
ti ant metų negalima dėl drabu
žio brangumo, o dieniniai dar
bininkai ima iki 10 rub. ant 
dienos. Turim drbti, ba kitaip 
negalima išeit. Rusų pinigai pas 
mus dabar negiliuoja. Vokietis 
pridirbo Lietuvoj naujų pinigų, 
žmonės vadina juos drebuli
niais. Matyt ir tie Tnažos ver
tės, kad už mažą daiktą taip 
daug jų reikia duot. širdin
giausių linkėjimų mano mie
liausioms vaikeliams. -— Tėvas.

Vaikų Adenoidaj.
Adenoidai yra labai paprasta vai

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurtumo ir bėgimą iš ausų. Tai 
yra priežastis augimo giliai nosyj. 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimai turi būti išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Carter išima 
adenoidus.

niai daktarai neiko negalėjo jai pa
gelbėti. Daug sykių ji pareidavo 
namo verkdama, nes vaikai vadino 
jų “kreivaakių“.

Dr. F. O. Carter, 120 So. State St. 
Chicagoj, išgydė jos kreivas akis į 
3 minutas be skausmo. Ačių Die
vui, kad mes radome Dr. Carterį. 
Lai jis gyvena ilgiausius metus tar
pe musų.

Kiekvienas skaitydamas mano šį 
pranešimą jei netikėtų, lai kreipiasi 
Į mano namus, 605 So. Albany Avė, 
ir lai pamato mano dukterį ir aš 
kiekvienam pasakysiu kiek man 
tavo pirmiau, kol pasiekiau 
('arterį.

Ačiū jums daktare dar sykį. 
Ugnagesis Geo. Keble, 

605 So.

P-nios Pirie (Carson Pririe & 
Scott firmos) tarnaitei atitaisė žvai
ras akis, kuomet kitiems daktarams 
tas nepavyko.

dėkinga daktarui 
pagelbėjimą man. 
žvairos per 25 me-

kaš
Dr.

Albany Avė.

Dr. Carter išgelbėjo biznierio akis. 
Chicago, No v. 9, 1919. 

Daktarui Cateriui:
Pranešu publikai sekamą dalyką, 

kuris paeina iš gilumo mano Šir
dies. Kada gimiau, mano akįs buvo geriausios. Kuomet uftaunu iki 
3 ni. amžiaus, akjs pasidarė kreivos 
ir buvo tokios kol aš dasigavau lig 
Dr. Carterio. Buvau tada 25 m. am
žiaus. Pirm to buvau pasitarti su 
trimis daktarais, bet jų patarimai 
buvo be vertės.

Vieną vakarą pamačiau laikraš
čiuose Dr. Carterio apskelbimą su 

.....t laišku: nuspren- 
’. šį syki laimėjau. 

Ir labai esu užganėdinias. Du me
tai kaip mano akis išgydytos. Ir 
aš patariu kiekvienam kreivaakių! 
kreipties prie Dr. Carterio. Del 

f platesnių žinių galit rašyti arba a- 
teiti į mano krautuvę.

Su pagarba,
Emil John. 1317 Lincoln Avė. 

Muzikos instumentų pardavinėtojas.

Išgydė nuo galvos 
kurtumo.

(-cibianias Dr. Carter. - Ačių už 
lai ką jus padarėt man. Keletą me
lų buvau visai kurtus dešine aiise. 
o kas dar blogiau, visuomet galvoj 
ūžė. Užimąs buvo visuomet, Ik t 
kariais labai didelis būdavo, 'lan
kiai negalėjau naktimis miegoti: 
dar blogiau buvo kuomet turėjau 
šalti. Po trumpo 'jūsų gydymo, keletas metų atHal, aš linksmai prane
šu, kad mano girdėjimas atsinauji
no ir užimąs galvoj dingo. Po to 
turėjau daug sykių šaltį, bot liga 
neben’sinaujino.

f A. Frazicr.

ūžimo ir

Išgydč nuo kreivų akių.
Chicago, III., Scpt. 4, 1919.

Pe reilę melų buvau kreivomis a- 
kimis kol pradėjau gydytis prie Dr. 
Carterio. Malonu man pranešti, 
kad tapau išgydytas visai. Reko
menduoju kiekvieną žmogų gydy
ti es prie Dr. Carterio, kuris nori iš
sigydyti nuo kreivų akių.

Su pagarba,
Miss McOuade,

518 S. Marshfield Avė.

Aš esu labai 
Carterui už jo 
Mano akis buvo 
tus, bet dabar jos tokios tiesios kaip 
tik gali būti.

Pirm to aš buvau bandžiusi ke
lių daktarų; vieni gydė, kiti pritai
kė akinius, kiti nupasakojo, kad aš 
negaliu pasitaisyti, kadangi, vienos 
akies raumenis esą suparalyžiuotos, 
o vienas daktaras darė operaciją 
ant akies, bet be gerų pasekmių. Aš 
beveik nustojau vilties atitaisyti a- 
kis, bet štai vasario 10, 1916 m. ma
no draugė patarė man nueiti pas 
d-rą Carter ir to pasekmėj mano a- 
kįs yra tokios geros kokios tik ga
li būti.

Vienintėlis dalykas, kurį aš noriu 
pasakyti tai tas, kad daktaras Car
ter yra stebuklingiausiu žmogum 
pasaulyje ir man gaila kad aš pir
miau apie ji nežinojau.

Miss Mclnnis,
Lake Forest, III.

Pataisytos akis be skausmo.
Chicago. 111. Dec. 30. 1914. Pasidariau kreivaakia kuomet bu

vau apie 5 m. amžiaus ir taip bu
vau iki 22 m. amžiaus. Kada sykį 
<amaČiau Chicagos laikraščiuose 
)r. Carterio apskelbimą. Atlankiau 

jį tuojau. Jis pataisė man akis be 
jokio skausmo į trumpą laiką. Tai 
buvo du metai atgal. Jokio vargo 
neturėjau su savo akimis iki Šiai 
dienai.

Su pagarba,
L. Mvers

856 N. Marshfield Avė.

Nueikit ir pasikalbėkit su p. F. 
Poczuczek, 2117 N. Robey St. apie 
mano gydymą. Jis pataisė savo 
vaikų akis su pagelba mano metodo.

Dr. F. O. CARTER
IŠKABA BESISUKANČIOS ŠVIESOS

Chicago, Illinois
Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos, gydymo,pasihio Ir X-Ray kW-

Valandos 9 iš ryto, 6 vakare, Nedėliomis nuo 10 iki 12.

120 So. State St Vienos duris j Šiaurę nuo 
Fair krautvės.
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mnžnis mhikais įsilieja į la 1 AŠ Šiandie neliiriu kVir eiti Ir 
kryžkelę, stusdlaiko ir sukinėja- ką veikta. Visą vnkn.rą aš ktn- 
si jame, kaip Verpete ir paakui jojau gatvėmis, kol nepradėjo 
išplaukioja. Arklių plaukai pa- mirgėti akyse. Mieloje pas mn-1 

isišiausę iY gainioja. Ir attt žmo ne koks tai šviesus, lengvas ir
Kampas Novos ir Utdttos hių siūbuoja jų išgt^VihlM.

gairių, žiema. Vakaras. Afb- 
dregis. \

Drėgna migla kįla rtUo žemės

A. t RITPRIN

Gatvekaryje

Kokia minia! Tarsi vteas 
miestas begaliniais kaspinais 
pasitvidžia prieš akis. Kalbos,

ir slegia gatvę. IVr jos uždan- i . k„s k(lsfjSmaSt sknmb*lHl- 
galų nematyt namų, bet dūle- t. i
liomft tnelrirtmis getevomfe
galą nematyt namų, bet

dėmėmis spindi elektros žibu
riai, pilkai dega kinematografų 
langai ir ūmai išauga auksinės 
piktos akjs rėkiančių automo
bilių. Peštieji, vežimai, auto
mobiliai,. gatvekariai, vaikai su

ilipdnas 'tuštumas ir aHmi'rtlyj 
'skamba neatstodamios A. Bio- 
ko kaltinas eilės apie miestų.

(lAtvekaris sustoja negulėjęs 
prie kryžkelės. Aš prisimeiiu 

j apie savo nuovargi ir noriu šės- 
ti į vagohelį, pasilsėti. Bet Die
ve mano, kokia laukinė; Įšėhisi 
Orda apsityM gatveknrio laip
tus! tirųsiai pakeltos į viršų

Valgomi daiktai dykai 
35 nemokami pasiūlymai per ty

rų niaistų parodį. Paklausk 
apie juds.

10 ŽENKLELIŲ DYKAI 
Panedėljs, Spalio 27 diena, Daly
bų diena — atsinešk knygutę.

—. ..... ■ ................. , d ■—>

kai, persišukAVftnai, švilpinės Ir
i jndėjimus.

Tik prtčrame centre gnidimosi, 
išdidus ir ramus, kaip monu
mentas, diriguoja minia, pagel- alkūnes, kabinantįs pirštai, be 
ba Savo baltos lazdeles, raudon
veidis ir storas miestsargis.

Nešiok Drabužius Kurie Patinka
JUMS paliks siutas ar overkotas, jęi jus pirksit© ji vienoje 

musų sankrovų. Kiekvienas drabužis yra rankomis siutas pa
gal vėliausias madas ir iš tokių materijų, kurios geriausiai 
nešiojasi. Norėdamas vėliausios iki paskutinės niinutos ma
dos, smagumo ir gerumo prisižiūrėk šitoms didelėms ver
tėms. Sunku gauti tikrų kokybę vidutinėms kainoms šiais lai
kais, bet mes turime jn čia kainomis daug mažesnėmis, negu 
jums atsieitų mokėti kitur kur. Mes turime dideli $flįg.00 
parinkimą siutų ir overkotų naujausių modelių po ww 

šitie siutai ir overkotai yra tikrai geriausiomis vertėmis, 
kokias jus galite rasti. Kiti kainomis einančiomis iki $60.

Vaikams
Mes turime labai gružų surinkimų vaikams siutų, overko- 

čių ir Makinų mados kaip tik geros, o materijos tvirtos ir ge
rai nešiosis. Mes užčėdysime jttins tikrai nuo ŠTP.50 iki M C 
15 iki 25 nuoš. Kainos eina nuo.............. ■ ■

Mirsch & Oeis Pompany
ome of Uood Ulothes

829-837
So.Halsted St

512 
Milvvaukee Avė

sigrudhntįs šonai, iškraipyti 
pykčio ir nekanilrumo veidai. 
Ak, tais paniurusiais, lietin- 

Peterburgo vakarais — 
kaip blyškus, atkarus ir vulgu- 
riški būna žmonių veidai.' Da
gi palįs gražiausi, patįs švel
niausi jų...

Ponai vyrai!
Džie lieji mena i!
nųjų!... Visas

Dvidieninis Išpardavimas UTARNIKE
IWžęstis ' Hbotam išpardavimui yra dviguba; vjena kainų žemumas kiekvieno daikto ir kita rei

kalingumas Hprtibežiurtti apštj, kad daugiaus žmonių galėtų pasinaudoti šitais pigumais Kainos yra nigau- 
sios, kokios buvo dedamos tolygiems daiktams per du paskutiniu metu—po teisybei, tokios žemos, kad mes 
turime aprubežiuoti apštj parduodamų vienam pirkėjui. Kiekvienas daiktas yra peržiūrėtas ir asmeniškai 
užtikrintas po Kleino. Kiekvienas daiktas yra stebėtinu bargenu. Atsinešk surašą su savim ir žiūrėk kad 
gautum pripuolamą sau dalj užčėdinio.

SKALBIAMAS MŪILAS
inas muilas; 10

SU UŽ
47 c

Bubežius 10 b rusų

brur

L E K K O
švei čian*i i e ji lYiii t elini 

blckiniukC 4c; į/Į "y 
tuzinas ....... "t ■ v

Bubežius 1 tuzinas

KOČIOTOS AVIŽOS j
KVeterinCs korėtos a-1 
vižos, pakelia. IO.’/jc. 
Bubežius 4 pakeliai

ŠOKOLADAS

VAŠILAI
J.ibby raudonieji a- 

laskiniai vaSilai, ‘įOc 
1 uk no .......... vfc

Bubežius 3 blokinės.

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

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

žemos kainos
Atsakantis ta v o ra s

Mandagus
patarnavimas.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

—■ * ■■ ■ ' T* 

Specialia Bargenas
PARDAVIMUI labai parankioj vieloj, kur yra daug apsigyvenu

sių lietuvių. Lotai platumo Juri 30 pčdų, o ilgumo 126 pėdas. Parsi
duoda už $290, su mažu įtnokčjimu, be jokio nuošimčio, per vicrius 
metus. Ir taksų nereikia mokėti iki 1921 metų — kompanija už
mokės. Ttipgi konųianija pavėlina statyti namus, kaip tik bus į- 
niokėta nųtŽa mokestis. Kompanija skolina pinigus statymui namų. 
Tokiu budu galite labai lengvai įsigyti savo namus su mažais pi
nigais. Mokydamas rendą nieko daugiau nepelnysi, kaip tik rendų 
kvitas.

Meldžiame tamstą atvažiuoti pas mus, o mes duosinle tamstai ge
rą progą kaip tamsta geriausiai galėtumei įsigyti savo namą su 
mažais pinigais.

Vietinis ofisas atsidaro kožną dieną nuo 1 vai. po pietų iki 6 vai. 
vakare. Subatamis atidarytas visą dieną ir nedicldieniais visą dieną

Paimkit bile gatyekarį iki Archer Avė., ten paimkit Archer Cice
ro karų ir važiuokit iki Cravvford Avė. ir išlipki!. Ten pamatysite 
mažą ofisų į rytų pusę nuo Crawford. Ofiso num. 4980 Archer Avė.

čia yra labai puiki vieta dėl darbininkų žmonių. Yra pastatys 
tų ir statomų daug naujų dirbtuvių. Taipgi yra daug nupirktu vic-> 
tų. Mes turime daug puikių kampinių dotų tinkamu bizniui, kur 
galėsit statyti biznio namus. s

Malonėkit© atsišAukli prie musų, o mes jums duosime gerą pro
gų dėl lokių dalykų. ,

WILL1AM D. MURDOCK & CO.

Inteligentai 
Globėjai silp- 

klausimas 
penktuke — nestiiindykit mo
terų, nespausk i t vaikų! Damos 
jus! papuošimas pasaulio, ge
riausi perlai Tvėrėjo karū
noje, paveikslas angelų ant že
mės! Įsivaizdinkite pačios šar
ve, lipančios į platformą si 
narsumu ir apsiėjimu ugniage
sio. bėgančio laiptais į ugnį. Jū
sų rankos išskėstos, skrybėlė 
ant šono, o skubiai pakeltos 
drabužių padalkos leidžia ma
tyt parlidusį nuo gatvės purvo 
apatinio sijono kraštų ir galiu
kų kilo apatinio sijono iš rau
dono storo garuso ir tų gilų ba
tuką ant gumų, su išsikišusio
mis ausimis, kuris kodėl tai va
dinasi “aulini i”... Pamųstykite 
įtik su kokiu liūdnumu žiuri : 
tų reginį praeivis-jaunuolis — 
sieloje idealistas ir romantikas. 

Bet ir nebuvo delko bar ties.
i GatVekaris pasijudino ir — žiū
rėkite — visi nusipurtė, apsi
trynė, susėdo, visiems užteko 
vielų. Kų-tik buvęs mufyse pyk
tis pamaži aptyla. Niekurį laiką 
visi mes, per inercijų, vis dar 
nvapkehčiame garbingų damų, 
kuri važiuoja su penkių metų 
vaiku. Ji už jį nemokėjo ir lo
dei turėtų laikyti jį anlt savo 
kelių, bet ji pasodino jį sale sa
vęs. žinoma, mes turėtumėm 
teisę jai pastebėti ir pareika
lauti... Bet musų nervai su
minkštėjo. Bet ir vaikiščias 
žavinantis. Ant jo balta kepu
raitė ir baltas ploščiukas iš gan 
ruolto blizgaus pliušo. Toks 
gražus baltas meškiibkas su rau 
donų veideliu ir protingomis 
juodomis akimis.

' Tai]>-pat mes gilina neprie
lankiai žvairuojame ir j siuvė
jos mergaitę. Pas ją ilgas, 
blyškus veidas blogai maitina
mo priauglio, užriesta plokščia 
nosis ir baisybė šlakų. Ji sė
di pačiame galiuke sėdynės su 
krabikėmis* ant kelių, pripras
toj tiesioj ir laukiamoj pozoj 
mokines - siuvėjos, išnešiojan- 
cios užsakymus. Ji užima per
daug vietos praėjime savo ba
gažu. Galima butų paprašyti 
jų išeiti ant platformėlės. Bet 
ar verta? Taip ir bus, mes jai 
atleidžiame. Visi altleidžiame 
apart pedagogo, kuris sėdi prieš 
mane ir — aš žinau — kenčia 
lino seno kepenų paįrimo. Aš 
matau, kaip jis žvalgosi Į meš
kiukų iv siuvėjų. Jeigu jis ga
lėtų tikėties bendro pritarimo, 

į jis jau senai Imtų įvykinęs įsta- 
hymiškų tvarkų gatvekaryj.
i Bet mes esame geraširdžiai. 
jLa'iks nuo laiko mus, tiesa, su- 
(jungia abelnas jausmas priešin- 
• gurno naujiems pasažieriaiius, 
j įlipantiems į galvekarj sustoji- 
Jmuose. Kartu su jais pas mus 
si verži a drėgna gaivine migla... 

j Trankosi aUtuniiamos ir už- 
I stumiamos durjs, erzindamos 
musų liguistus Petrogrado ner
vus... Vriseina kelties iš sėdi
mos, priprastos vietos... Bet 

— dvi, ir atėju-

Curtls broliu gerosios BA1TINTAS

PETERS PAŠTE
Čevcrykanis tepalas; 
3 dėžutės už 9c.

Bubežius 3 dėžutės

BonkoH
Šakniniam alui bon-, 

kos su patentuotais 
kamščiais; kvorfinis 
dydis <P 4
tuzinas .......... I

Bubežius 1 lažintis

SVETERINIAI KOTAI
Vyrams pveteriniai 

kotai tamsiai žili mai
šyti; padirbti su dviem 
kišeniais ir Šalikinc a- 
pikakle, 2.98 $0.25
rųšis, po .......... «

Bubežius 1 kotas

MOTERIMS SKRY
BĖLĖS 

Moterims aksominės 
skrybėlės, juodos, pil
kos ar jūrinės; jūrei
vi n ės išvaizdos arba 

užverstais šonais; ap
taisytas su strusio plu
nksnomis ir ki- $4.95 
taip ................. I
Bubežius 1 skrybėlė

K0RTIN03
Dalinės karbątkinčs 

kurtinos, filet arba 
nottingham darbo; su
rinkimas petrinų, su
manumo, baltintos ar 
nebaltintos R C) p 

dalis .........  GvG
Bubežius 20 dalių

šMIRKdTYNfcS
rųšies šokoladas; ne
reikia nei cukraus nei 
pieno; bleki-
nukė .......... OUC
Bubežius 2 blekinukės

Aksominės trykšlynė 
šmirfetynė; 2 kvortų 

besiulis maišelis; įsiū
buojama dūdelė; grei
tai tekanti dūdelė:
1.50 Vertė 39C

Bubežius 1 šmirkštynė
MOTERIMS PANČE- 

KOS
Moterims žieminio 

storio juodos gauruo
tos iš vidaus pančia- 
kos; dryžuoti viršus; 
39c vertės; po- ^4C

Bubežius 4 poros

TRINEBIO VYNAS
Trinerio Kartusis Vy
nas 1.00 dydis

Bubežius 2 bonki

VIENšMOčIAI
BALTINIAI

Vaikams ir mergai-1 
tėms vienšmočiai bal
tiniai, kaipir vilno- 
palši; dydžiai 20 iki 
30; 1.48 vertė; $4.00 
vieni .............. ■

Bubežius 2 eiles

NAMINĖ ŠLIURĖS 
Moterims veltinės Ju- 
liel naminės šilurės; 
kailiu aptaisytos; pa- 
rinktiniu spalvų; šik
šnos padais; visokių 
dydžių; po- $4.-25 
rai............. 1

Bubežius 1 pora

KAREIVIŠKOS 
PAhJčIAKOS

Grynų vilnų pilkos, 
taipgi žilos mai- 
Šytos; pbral vU

Bubežius 4 poros

LIEMENINIAI
PLOščIAI

Vaikams lienicniniai 
ploščiai; ploščįus ir 

skrybėlė, padirbtas iš 
rudo kariuomeninio 
audimo, apjuostos ir 
cementuotos siūlės; 

užtikrinamai hepcrli- 
jami; dydžiai t $^.95 
iki 18. po .... ^ V 

Bubežius 2 eilės

VYRAMS KELINĖS
Vyrams darbinės ke
linės; gerai padirbtos, 
storos, tvirtos materi
jos, tamsių spalvų; kc- 
linfcs, kurios neišįra 
ir neperplyšta; dy

džiai 32 iki 34, $ 4 .79 
po .........

RUGINIAI MILTAI 
Čekiški ruginiai mil
tai Iš bačkos $4.15’ 

maišelis ..........
Bubežius 2 pori

MUSLINAS
Tikras Lonsdale Bal
tintas muslinas; 36 co
lių pločio; geros mink
štos rųšies; 39c 
vertė, jardui .. I">"f

Bubežius 10 jardų

GERIAMIEJI
STIKLAI

Parinktieji geriami 
stiklai tik panedėlyj;

vienas stiklas J| q
Bubežius 12 įtikiu

PIAUSTYTAS
STIKLAS

Pjaustytas stiklas cu
krui ir paviršiams; 

pjaustytas pagal dai 
sy petrinas, se- C f) c 
tas po ..............v v

Bubežius 2 setai

VYRAMS ČEVERY- 
KAI

Vyrams darbiniai čc- 
verykai iš rudos ar 

juodos briedžio šikš- 
nqs neprlmirksfami; 
dvigubais/ dubintais 

padais, visokių $^.25 
dydžių; po .... O

MEZGAMOSIOS
GIJOS 

Vilnonės mezgamosios 
gijos — pilkos spal
vos — pilnos tolkos, 
viena tolka 47žc 

Bubežius 1 maišelis Bubežius (j tolkos

smiakrams, sekti) mažiaiLsius jų 
pirštų ir akių judėjimus, kada 
jie ima bilietus ir niokosi. Man 
rodosi, kad dabar, ištolo, pagal

REAL ESTATE
17 North La Saite Street

Telefonas Franklin 253—251
Vietinio ofiso telefonas'MčKinley 2002 

z J. N. ZEWERT, Mgr.

| ■ ■■■' ■■

GINGHAMAI
Slaugėms dryžuotas 

ginghamas <ul>a i>ly- 
nai mėlynas kambri - 
kinis; 27 coliu pločio; 
gera rųšis; IO’/jc 
jardas .......... IO

Bubežius 10 jardų

PERKELINĖ ŠLEBĖS 
Moterims išeiginės šle- 
bėš iš gero perkelio; 
šviesių ar tamsių ma
terijų: peplum išvaiz
dos, gražiai aptaisy

tos; dydžiai 38 QQc 
iki 46 po .... OO
Bubežius 2 šlebės

SPIAUDYNĖS
Didelės suplotos sti

klinėmis rožėmis pa
puoštos spiaur OOc 
dynės po ww 
Bubežius 1 spiaudynė

BALTAS ŠVINAS 
St. Louis Anvil baltas 
bačkutėse 100 
svarų; sv. po • 

Bubežius 10 jardų

NEBALTINTAS
MUSLINAS 

Nebaltintas muslinas; 
36 colių pločio; storų 
apskritų siūlų rųšis;

39c vertė, jar- 4 Qc 
das............. Iw

jardųBubėjus lu

MOTERŲ
PIRŠTINAITĖS

Moterų pirštinaitės 
gamtas pamuštos; 

truputį sugadintos, 
speciali4 kaina šitame 
išpardavime 4 J p

Bubežius 3 poros

NUX-AN-IRON
Nux-am-Iron plokšteles 1.00 dydis, J| 

po.......................

Bubežius 3 bonkelės
LYSOL

Lisolius sutinimui ar
ba kaipo antiseptika 
— pilu# puskvortė 

1.00 vertė 49°
Bubežius 1 bonka

NOSINĖS
Vyrams nosinės ■— gė
la rųšis apsiultta; 
dirbtuvės atlaikai;

15, 18 ir 25c ver- "7’Zic 
tės; viena .. ■

Bubežius */a tuzino

PAKLODĖS
Paklodės, padirbtos iš 
storos rųšies audeklo; 
dydžiai 81 per 90 co
lių; viena $4.45 
už ................. ■
Bubežius 4 paklodės.

ŠAKIRINĖ FLANELĖ 
Baltinta šakerinė fla
nelė; 27 colių 

stora, abiem 
gauruota; 39c OO 
vertė; jardas "" 

Bubežius 10

pločio, 
piibėni 

c

mastų

UŽVALKALAI
Pepperd užvalkalai — 
dydis 45 per 36 colių; 
geriausia rųšis kokia 
y Va žinoma, 
po................. vvG
Bubežius 4 užvalkalai

UŽKLODĖS
Languotos užklodės 

storos, dydis 66 per 
80 coliu, gražiais lan

geliais; vertos $5.00 
viena 
po ..

Bubežius 1 pora

.35

įsibriaunu jų siejon, negu gale- 
čiau Itai padaryti po dešimties g 
metų artimos pažinties, kuri pa- įį|| 
maži, bet neišvengtinai audžia B 
tarp artimų žmonių neperžiu- g 
rimų siena bendro melo, kom- Į| 
promisų, pagiry, vergavimo, ||| 
užvydo, savasties, nuobodumo, B 
slepiamo erzinimus ir pa])ro- S 
čio.

LAIVAS I LIETUVA
štai sėdi senas, žilais ūsais, 

atsistatindinęs pulkininkas. Pas 
jį virpantįs veidai padengti tin
klu mažų raudonų gįslelių, au
syse bovelna ir ant rankų meg- 
stiniai riešai nuo reumatizmo. 
Geras žmogus, rėksnys ir dy
kaduonis. Mėgsta pats gamin
ti šašlikų ir siuvinėja kryfe- 
kais ant kanvos. Visas jo gy
venimas praeityj, tarnyboj ir 
jis mėgsta pameluoti apie tai, 
kaip buvo “pas inus pulke“.

Panelė su “Musiųue” po pa
žasčių: matine, svajojanti vei
do blyškumą, pavargusios, švie
sios daug žinančios sostinės a- 
kįs, tylus įsimričjimas į profe
sorių, jausminis traukimas prie 
muzikos, migrenė, suįrę vidu
riai, šokolado saldainiai, ne
tvarkius skaitymas ir niaža- 
kraujiste.

Du konlrak toriai 
les, o 
bystės 
tūzai; 
užtino 
žiaunos kaip geležines skaura- i h ......
dofi, labai išsikišę veido kaulai, antakių. Ir ją aš pui lai zi- 
apaugę ruda raityta vilna pnan' 1 ai — bylynėloja... \ įsa- 
Abu jie lankytojai lenktynių ir da jus ją sutiksite teisme pa
tamsių karčiamų, abu despo- ridoriuose, kanceliarijose, salė

je, visada su Vekseliais, pretetn- 
skuiulais, nelauktom 

(|j_ bylom. Teismas — jos alko- 
su nulinis Aižiojo, nė advento, nė petrinuj, niodiiuts. lmii.sas ant ku- 

■ 'nė visu kilu, bet abu galintis ™ lytimus
_ ........... .  užspausti žmogų, kaip musę, už. skatikus menkos pensijos ir

bėju kaimynams, prisižiurinčju kapeikų, ir prieitam puikus pa-j 
jų nagom#, ausinis, raukšlėms, trintai...

mariolys- 
galbut ir medžio išdir- 

Ant Stoni galvų kar- 
siaurai prapjautos tikįs 
nuo miego ir taukų,

1 .............................................. .............. .............................. ......
* *

Sekantis laivas su visokiais siuntiniais išeis iš New 
York’o prieplaukos apie 10-tą dieną Lapkričio (Novem- 
ber) ir pasieks Lietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums savo siuntinį vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siuntinys bus pasiustas į Lietuvą ki
tu laivu paskiaus.

Lithuanian American Trading Co.
(Naujas Antrašas)

680 Fjfth Avenue, NEVY YORK CITY, N. Y.
S *... * . . . . v . . i. .......... . .. S
SMHHM

Štai senutė — maža, stora. 
Visas jos veidas išakėtas sker-( 
sai ir išilgai raukšlėmis, o hi- j 
pos amžinai juda, tarsi gromu-j 
liiii/Aari y«v1 i'Zfln i ii’nV tfM Ič 11 1 ISkHuoja at šnabžda prakeikimus, 
o blakstienos nuožvalgių, gyvų 
ir greitų akių akių senos pri- 
tyriisios žiurkės — raudonos ir

Tai —- ibylynėloja... Visa-

. ’ i -i

praeiiih minutė -
nai patampa lig savais žino nė- tai šeiminose, kankintojai vai-
mis ir kartu su mumis prade- ’ kų. o dievobaimingi, nepralois gijomis, 
, ... • - _• i jj hvlnmda neapkęst i naujų, 

sųk(‘leivių, ir kartu 
pripranta prie jų.

Ncšiynt ko veikti prlisižiuri-

paskesnių nė veino pasninko nuo
. * IV* ! . .‘I_ ., 5,v

(Seka a iii 8-to puslp.)

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—G 
Utarninkais, Kelvergais 
ir Subatomis 9—9

Vynuoges, Vynuoges! ’
Vynuoges valgymui, vaisių košei 

lei ir kitoms naminėms vartančius, Į 
Californijos, New Yorko, Michiga-' 

no kas kokiomis apytiinis nori gur- ’ 
heliais, krabelčmis ar vogonais. Tcl. t 
Main 2835. Klausk Dan Coyne‘o. I

Coyne Bros., ;
119 So. \Vatci St. Chicago, III.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Stw.

Heterim § r Vyram
Dr. J. SMAUKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Va),—8 iki 10 a.in. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madiaon' St. 

11 rytą iki 7 vai. Vak.

■



Gatvekaryje. | ir ant nosies iš abiejų pusių pa
silieka raudoni loveliai.

Crąsa nuo 7-to puslp.) 

jum' luirduv'ino namelio su me
zoninu. (I i> kur-nors, iš l’r- 
žumo ar Gouočto, jos pm.'yve- 
liuri, d:.i>4'\rJke duktė, pati t k- 
zekuleri uis. rašo jai Ju škus su 
karčiu nusiskundimu: “Mamu
te, jums bylynetis vien užsi- 
ganed nimrs. tarsi teatras, o jus 
parifąstytmnet. kad dabar žie
ma. o mano vaiki liai bėgioja Le 
kliošų, ir kosti".

Tolinus sėdi jaunas, švarus ?r 
guvus aptiekus mokinis, o dar 
tolinu akušerė su savo spe
cialiu krepšiu. Už jos, arčiau 
kertės, dvejetas - vyras ?r pa
ti - abu dideli, mėsingi, su di
deliais, kitkart veidais • jis 
žiemietis, statistikas, galbūt ?e- 
daktorius žiurnalo “Surininky- • 
stė”, ji moteris gydytojas, 
su išsiputosią, didele, impoiu- 
ruojanėia krutinę. Ir iis ir ii 
dėvi pensnė. Juokinga mintis 
man ateina i galvą, lėlike gla
monėjimas iie turbūt nusiima 
savo akinius ir nuo to pas kiek
vieną akįs iškarto darosi giro
mis, ntraiškiomis ir žvairomis,

P iči.imc ki inpe, lengvai pri
sišliejusi prie si. uos, pusiau pr- 
o' iki s i'i pūslėmis rankas į 
midi Ii iš | ’iko, šilkinio, mink
što š’.nšilio, sėdi dama ar mer- 
ritė su meiliu-m liu, švelniu 

x i‘<hii .atvertu dėl laimės šyp- 
\u . O pri š ją auksaplaukis, 
ai i’on • • ' irt tiident ’ p u* 

ii kaiščius .-.ydir.čios akis, vei
du ♦ gr ;žai s , prastučio ir gu
vaus kaimo b. rnioko, bet prie 
to, švelni, gražiai lenkta, dūde
lė nosis. Ir štai aš matau, kaip 
jis ir ji nekaltai jlieško viens 
kilto žvilgsnių, susitinka ant va
landėlės ir tuojaus išsisklaido, 
ir vėl susiduria ir vėl nusikrei
pia kur-tai i šalį. Sena, kaip 
nn nulis, kiekvienam pažįsta
ma, naivė, puiki žasmė!

Bet visi pasažieriai laikosi 
Iv’rto, atsargiai .nuožvaigaus 
tylėjimo. Vyras ir pati - abu 
akiniuose retkalčiais pašnab
ždomis apsimaino dviem žo
džiais ir nutylsta, žvalgydsmiies 
žvairomis j svetimuosius. Kon- 
traktoriai sumurmės ką tai pu
se balso, pasiĮenkę viens prie 
kito kartūzais ir taipjau nuly-

Z Nariai Cook County Reni Estate Board 

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

A. PĘTRA1!^ & CO.
Real Estate Brokers

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

UZKV1EC1A norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir faimas. fnšiurinti forničius, na
mus. stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose.

t'ei/ornno abstraktus ar padarome notariališkus 
raštus. Paskoliname pinigų ant mort genių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų, 
l’tarninke. Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

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

K. M1CHALAUSKIS
LAIKRODININKAS IR 

AUKŠORIUS

Užlaiko didelę sankrovų ir yra didelis pasirinkimas — laikro
džių. lenciūgėlių, silabinių žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Liberty Bondsus priimam pilna kaina.
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

kas, ir visokius jubilierinius daiktus.
Mes taipgi turime daktarų, kuris egzaminuoja 

akinius.

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

K MICHMAUSKIS

akis ir prirenka

F*. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laišką, pasiųskite ir sa\o paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs 'padaromu* parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dėdama ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: ]>agrabus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

l’tarninkai.s, Seredomis ir Ketvergius nuo 8 ryto iki !) vakare.
Subutomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliotais nuo 8'ryto 

iki 6 vakare.
V

SERGANTI ŽMONES |
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- ■ 

vatlškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. . I
I 2^21 So. Kedzie Avenue ;van rainę v»i. 1—3? 7—9 po pietų *

la, dusauduĮmli, miegūstai žval
gydamiesi į pu' l:l<ą, rukdam’ 
didžiaisiais * pirštais ant kelių 
sukabintą rankų.

Ne! Jei balų nini'.o valioj ir 
jei nesibijočiui užklupti ant į- 
žeidimo aš atgaivinčiau visus. 
Aš duočiau senam pulkininkui 
keletą st bHiną r.ceptų nuo 
reumatizmo ir pakalbėčiau su 
juo apie dumblinų kurortus. Su 
vyru ir mote'e akiniuose ilgai 
ir nuobodžiai pasvarstyčiau li
pi politiką ir apie Durną. Iš- 
kk.usinėčiau atidžiai ir užjau
čiančiai apie visus teisminius 
bylinėjimus, pergyventus ma
žosios ser.utės.

į Dėlto, kad galėtų, ištekėti per- 
piklžiusi pedagogo kepsnis tul-

1 žs, aš pamaži išsiimčiau iš ki- 
č niaus portsigarą. Metodiškai 
išsiimčiau iš ten eigaretą padau
žyčiau juo į viršelį ir sui nekalta 
išžiūra įsidėčiau jį į lupas. |- 
sivaizdinu, kaip jis iškarto pa
gelsta. sublizga akiniais ir pra
šnypščia į manę:: ‘‘Čia negalima 
rūkyti. Matote užrašą!” Bet 
aš taipat ramiai ištraukiu deg
tukų dėžutę ir tylomis ją pa- 
pabarškinu. Pedagoges pasi
darys rudu, paskui raudonu ir 
suriks: “Konduktoriau, išneški
te tą nachalą. Jis leidžia sau 
rūkyti gatvekaryje.“ Tada su 
krikščionišku mrs!iždm|in.imu 
aš išeisiu ant platformėlės, rū
kysiu ir tylomis džiaugsiuos, 
kad suteikiau nors minutinį pa
lengvinimą užsistovėjusiai pe
dagogo sielai.. .

O gražiai mergaitei su mufta 
ir studentui ką sėdi priešais, aš 
pasakyčiau:

Mano vaikai, štai aš matau, 
jus patinkate vienas kitam —- 
driko gi nepradėti čia pat kal
bėlius, paprastai, nuoširdžiai ir 
linksmai.

Bet konduktorius įkiša galvą 
į vagonėlio duris ir paskelbia:

- Baseino gatvė.
Ii* studentas išėjo metęs paskuti 

ni bailų žvilgsnį į kaimynę. Mart 
rodos, aš matau, kaip jo krūtinė 
po uniformos ploščiu nepaten- ‘ 
mytinai, bet giliai atsidunsa. Jis 
išeina. Gatveklaris pasijudina. 
O dama ntsigrjižta prie lango, 
greitai patrini nrųža rankute gel 
tono šviesoj pirštinaitėj juodą 
prakaituotą langą ir žiuri į gat
vę.

Subata, Spalio-Oct. 25,

P PANEŠIMAS
Šerininkams Colorado Consolidated Minės & Power Kompanijos

Mums smagu yra pranešti, kad apart iki šiol nuveiktų darbų ir supirktų mašinų, Colorado Cons. M. A p. 
Kompanija, kelios sanvaitės atgal dar nupirko du dideliu automobiliu (trokus), kurių paveikslas atspaustas 
viršui. a

Abu automobiliai tapo prikrauti įvairiomis prekėmis: maistu, rakandais, lovomis ir tt. ir pasiųsti į 
SHERMĄN, Colorado — į kompanijos aukso-sidabro kasyklas.

Didysis automobilius yra 6 ratų ir specialiai dirbtas, vežimui sunkių daiktų. Tasai automobilius bus 
daugiausia vartojamas vežimui medžių ir rudies. Jisai kaštuoja $4,500.00. Antras automobilius yra kiek 
mažesnis, galįs vežti 2 tonus. Tasai kaštuoja apie $3,000.00.

Kartu šu automobiliais išvažiavo ir keletas mechanikų: lentų plovyklos prižiūrėtojas, mašinistai, elektri
kai ir kiti. Siunčiant automobilius keliais, su įvairiais daiktais ir darbininkais, musų kompanija sutaupina 
apie $2,500.00.

Greitu laiku bus užbaigtas milžiniškas, 200 pėdų augštumo mūras (dam) ant Gunnison upės ir įtaisyta 
elektros pajiega. Dabar baigiama atvesti didelė vandens dūda (nipe) į pajiegos namą (power house), kur bus 
gaminama vandens-elektros pajiega. Elektrikai tuojaus pradės išvedžioti vielas po fabriką, namus ir ka
klas.

Colorado Cons. M. A P. Kompanija kontroliuoja visą elektros pajiega ant 10 mylių pločio. Šitame plotyje yra daugy- 
l)ė didesnių ir mažesnių kasyklų kompanijų ir jos visos yra priverstos pirkti savo elektrą iš musų kompanijos. Daugelis 
kompanijų ir kasyklų jau užsisakė elektros pajiega. Tas reiškia musų kompanijai didelius ir nuolatinius pelnus, nes visą 
elektrą, kiek tik jos pagaminama, galima parduoti už labai gerą kainą.

('OLOKADO CONS. M. A P. Kompanija turi jau įrengusi savo lentų plovyklą, ir jau gavo užsakymų ant VIENO MILI
JONO pėdų lentų ir budavones ine<lžių. Kompanija dabar turi apie 5,000 akrų miškų ir ganyklų ir ateinanti |>avasarį 
tikisi kontroliuoti apie 15.000 akrų žemės, daugiausiai miškų. Iš miškų ir lentų plovyklos šita kompanija ir jos šėrininkai 
kas metai gaus didelius pelnus.

Paskutinėse sanvaitėse priimta daugiau darbininkų ir d<*dama pastangos kad kuogreičiausiai užbaigus išlaukinius dar
bus ir pradėjus leisti savo milžinišką rudies perdirbimo fabriką, kuriame išdirbs auksą ir sidabrą. Įrengiama modemiš- 
scos mašinerijos, kad lengviau ir pigiau galėjus perdirbti tuos milijonus tonų aukso-sidabro rudies, kurie randasi milži
niškose šios kompanijos kasyklose.

šiose dienose išvažiavo į kasyklas kompanijos prezidentas p. Dion Geraldine. Jisai užsiliks tenai dvi-tris sanvaitės ir 
prižiuręs, kad darbai butu atliekami sulyg jo palies ir kasykklų eksperto p. McClave nurodymais. Norime patėmyti, kad p. 
Dion Geraldine yra pripažintas vienų iš geriausių kasyklų ir budavojimo inžinierių. Jisai buvo vyriausiu inžinierium 
Chica^OA Visasvietines Paro<!)o« (Chicago World*s Fapr). Bdto visu kasyklų ir kitų įstaigų įrengimai yra po priežiūra 
patyrusio ir garsaus Amerikos kasyklų inžinieriaus p. Freneh.

Kadangi šita kompanija turi milžiniškas aukso-sidabro kasyklas ir kitokį turtą ir kadangi ūsas darbas yra po vado
vyste ir priežiūra geriausių Amerikos kasyklų inžinierių, tai viri šėrininkai gali tikėtis sulaukti milžiniškų pelnų, žinovai 
apskaito, Rhd šios kompanijos serai, bėgiu kelių metų, gali pakilti i tuksiančius dolerių.

Dabar mes baigiame parduoti paskirtą dalį seru. Kaip tik šitie Šerai bus išparduoti, daugiau jų nebebus galima gauti. 
Dabar vienatine ir paskutinė proga prisidėti prie šios kompanijos. Iki šiol jau suvirs 200 lietuvių prisidėjo ir kasdien prisi
deda daugiįm.

Dabar dar šėra-i parsiduoda gana pigiai. Už kiekvieną $150.00 duodame 10 serų Preferred (vertės $100.00) ir 10 serų 
Common /vertės $100.00) — viso vertės $200.00, ir tt. Mažiau kaip už $150.00 neparduodame.

Norinu daugiau sužinoti apie šią konltkinijd ir jos turtus, rašykite mums žemiau padėtu antrašu, arba atsilankykite 
ypališkai niusų ofisan. ’

PEOPLES 1NVESTMENT CO., 220 South State Street, Room 1422, Chicago, III.
P.S. Tėmykite sekančius apgarsinimus.

Viskas tas tiesiai Jtaip gyveni
me, dideliame tikrame gyveni
me, kuriame taip-jiat bepras
miai grūdasi ir stumdosi žmo
nės, taip-pat nuožvalgiai ir pik 
tai pasitinka naujai ateinančius, 
taip-pat bailiai ir užsidariusiai, 
žvairai žiūrėdami, glaudžiasi 
prie savyjų, prie artimųjų, jau 
priprastųjų; taip-pat ateina iš
gąstis ir nesmagumas nuo kiek
vienos minties ir kiekvieno 
žcnlžio, išreikšto nepriprastoj 
tvarkoj, ir taip-pat praleidžia 
ant amžių delei paikių, smulkių 
paprastojo gyvenimo taisyklių 
tą didžiąją laimę, kuri nušvie
čia žmonių širdis tik ačiū prie
tikiu], praėjime.

Ir štai visa musų planeta, pui
kioji žemė, ir rodos man mažu 
galvekariu, bėgančiu kokiuo tai 
nežinotum spiralių į amžina- 
stį. Operuotojas priekyj jo — 
nematomas niekam, nuolankus 
savo slaptingiems įstatymams

Laikas. Konduktorns — Mir- 
Bet ir ištikrujų: palyginus su 

begaliniais amžiais, buvusiais 
prieš mus ir tais, kurie pasiliks 
po mus, ar ne vienodai trum 
pi: musų kelionė gatvekaryj ir 
musų visas gyvenimas?

Mėlyniemisems bilietams ga 
las - apreiškia Likimas, įki
šęs galvą per duris.

Pas mane kaip sykis mėlynas 
“Galas, tai galas, — mąstau aš.

Juk man vistiek buvo, kur 
važiuoti.” Ir aš išeinu iš gatve- 
kario į gatvę, tamsą ir purvyną.

Mieloji panelė su sidabruota 
inuftele! Prisiekiu jums, kad 
gyvenimas labai trumpas. Da
bar, jūsų amžiuje, jus ir įsivai
zdinti negalite, kaip jis yra trum 
putelis. Jus nesibijokite, aš ne 
pasakysiu tos šlykščios frazes 
atsargos poručiko: “O dėlto rei
kia ntaudcftties juo i>ilniausia,“ 
arba “dėlto reikia imti iš jo vis
ką, ką galima...” O, ne, žmogui 
pridera būti nekaltu meilėje,

bečk’o Department.
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c Ib. 
Jaunų žąsų .......... $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

$55* mpirksi gružų $200 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienu.
Mes taipgi turi 

nie tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MEfc 
i PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

AVESTERN FOBNITUBE STORAGI 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nede 

liomis nuo 10 Iki 4

Pranešu Visiem

Telefonai Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan AveM Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

ištikimu draugiškume, miela- 
širdingu prie ligonio ir puolu
sio, geru prie gyvulių. Bet jei 
širdis unijai nesulaikomai pa
trauks jus paskui save, nesi- 
priešinkit jos stebėtinai vald
žiai, netikėkit nė patarimams su 
pelėj tįsio pritirimo, nė apsiskai 
tymams, nė priimtiems papro. 
čiams: tikėkite širdžiai ir eiki
te paskui ją. Kūnas suvils, šir
dis — niekados.

O kada ateis galas jūsų biletui, 
ekite į tamsą nesiskųsdamos 
Dabar jus, turbut, namie laukia 
paprasta arbata su piragėliais 
ir nusibodusioj i paveikslai ant 
sienų, pasikalbėjimai apie teat
rą, literatūrą, apie šiandieninius 
laikraščius. O ten, Didžiojoj i 
Stotyj — kas gal žinoti? — gal 
būt ‘mes pamatysime šviesius 
rumus po amžinu dangum, už- 
girsime švelnią, saldžią muziką,1 
parsidžiaugsime kvapsniu ne
matytų gelių. Ir visi busime 
grąžus, linksmi, nekaltai-nuogi 
tyrus ir pilni meilės. f

Bet vieno meldžiu: nelipkite 
iš gatvekario iki pilno sustoji-. 
mo. Neverta, kvaila ir negražu.

— Vertė K. Baronai.

Kad Salote Stomach Bitters yra 
pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrų ir geriausių gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikai:}, skauda po krutinę, vidu
riu užkietėjimų, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmų strėnų ir inkstų 
;r taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viskų prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
^3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonką $14.00.

Salute Hitleris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
> jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
iey orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymų kiek reikalaunat 
•ai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
'ikrų ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

416 W. 31 st St.. Chicago. III.

Ar jieškai
DARBO?-

Skaityk
kasdien

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linią gilią (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 

3 turite slogas ir tas 
pudaro gerklės

kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvėn. Aš užtikrinu sa
vo sugebumų. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitą žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F.O. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
duris į šiaurę nuo Fuir sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Lavvndale 981.

DR. W0CHLEK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

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

/ išskiriant ketvergų vakarus. 
ĮGyveninio ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—1 po piet ir 6—7 vak.

DR. M.D. YAMPOLSKY'
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue

Telephone Pullman 452
Residence 11147 Michigan Avė.

Tel. Pullman 3599

NAUJIENAS

ir tėmyk 

skyrių

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

4ai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygų ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi- 
Mnoti su jumis.

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

STHUPAS and CO.
92 \Varwick St. Newark, N. J.

' Skaitykite ir Platinkite 
'‘NAUJIENAS”

Reikia 
darbininkų

IMU Ut f t I IN



Section Ttvo NAUI ENOS
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Subata, Spalio (October) 25 d., 1919

Naujienų ofise yra atėjusių iš 
Lietuvos laiškų šiems žmo
nėms : ♦

J. Zylė,
G. Yuknis.
Michal Kamila.
Chas. Daukšas.

NORTH SIDE

L. G. D. veikimas.

LGD. 47 skyrius turėjo su
rengęs balių su prakalbomis ir 
kitokiais painargmimais. Kalbė
jo Dr. A. Mon tvidas, aiškinda
mas LGD. reikalus. Skyriun pri 
sirašė ir užsimokėjo po 2 dole
riu šie nauji nariai: J. Butkus. 
J. Jankauskas. J. Ainbrulevi- 
cius. D. Jličius, A. Scibutis, J. 
čqx4is, J. Čepaitis, P. Skurskis, 
B. Narnojanas; po 1 dorelį: J. 
Dnmeika. K. Navickas, V. Matu
lienė, V. Velykoniutė. J. Nmi- 
sicd.'t. Viso sumokėta 23 dol.

— F. Dovalgo.

BRIGHTON PARK

APGAVIMAS “DEL IDĖJOS”.

Žmonės kartais visaip mėgi
na patarnauti savo “idėjai”. 
Brighton Parke randasji tokių 
žmonių, kurie nesidrovi ir ap
gavimą pavartoti tam tikslui...

Spalių 16 dieną tenai persior-

Pirmas ir Didžiausis Valstijinis Bankas 
ant Bridgeporto yra

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St. Tarpe Morgan Ir Ratine Gatvių 

, Chicago, III.

3 nuoš

r.oka už 

padėtus 

pinigus.

A State Bank

Persiunčia 
pinigus 

j \ ifias 
pasaulio 

dalis ir

Abelnai Atlieka Visokius Bankinius Reikalus 
Bankinės Valandos. Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų 

Vakarais: SEREDOMIS nuo 6-tos iki 8-tos vai. 
SUBATOMIS: atdara per visą dieną iki 8 vai. vak.

Turtas Viršina $5,000,000.00.

Pranešimas
Dr. M. T. Strikolis 

LIETUVIS 
r

Gydotojas ir Chirurgas
PERKĖLĖ SAVO GYVENIMO VIETĄ l BRIGHTON PARKĄ 

2914 W. 43 ST. (43 ST. IR FRANCISCO AVENUE 
Telephone McKinley 263.

OĘISAS: 1757 W. 47 St. (47 ir Wood Sts.) 
VALANDOS:— 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160.

ganizavusioji LSS. 174 kp. pa
rengė prakalbas. Jie tečiiuus pa
darė klaida svetainės adreso pa
skelbime, ir dėl tos priežasties 
kalbėtojas negalėjo nuvykti į 
vieta. c

Bet žmonių svetainė buvo pil 
na,ka<langi jiems ta svetainė yra 
gerai žinotam, ir jie nežiūrint 
klaidingai paskelbto numerio 
numanė, kur bus prakalbos.

Betkažinkassugalvojo iškirs
ti šposą. Apie 8 vai. kada pub
lika dar laukė kalbėtojo, svetai
nės savininkas pašaukė prakal
bų rengėjus prie telefono. Vie
nas jų nueina prie telefono ir 
klausta: “kas kalba?” Bal

sas atsako: “Grigaitis,” ir paskui 
tasai nieįuunasai “Grigaitis*’ sa
ko, kad jisai negalįs atvažiuoti, 
nes pasitaikius kokia lai klin
tis.

Tuo tarpu nė Grigaitis pats] 
nė. kas kitas jo įgaliotas nekal
bėjo per telefoną; jisai nė los 
svetainės telefono nežinojo.

Ht*iškia, koks-nors žulikelisi, 
kuriam rtų>ėjo, kad Grigaitis ne
kalbėtų Brighton Parko sociali
stams, apgavo prakalbų rengė
jus.

Keikia pridurti, kad ant to 
paties vakaro Brighton Parko ' 
‘“komunistai“ mėgino sušaukti 
kuopos mitingą, kad pakenkus 
prakalboms. Jų mitingas te- 
čiaus neįvyko.

Taigi kada socialistai rengia 
prakalbas, tai reikia ne tiktai 
vengti klaidų paskelbime, o ir 
saugoties klastų, kurias vartoja 
priešai.

PA BRANGS CEVERYKAI.

La Šalie viešbutyj užvakar į- 
vyko čeverykų išdirbę jų asocia
cijos konferencija. Visi asocia
cijos nariai sutinka, kad nėra 
jokios vilties čeverykų atpigi
mui. Priešingai, sekamais me
tais ceverykai labai labai pa- 
brangsią.

KARĖ DEL VAIKŲ.

Maggie Gintino, 4848 Federal 
si., pa leido į Kate Cameron, 
4900 Federal st.. keturis šūvius, 
bet nepataikė. Tuosyk ji pasi
griebė peilį ir smeigė juo p-iai 
Cameron į šoną. Sužeistoji 
liko nugabenta į Washin.gt<rii 
Baik ligoninę. Daktarai atrado, 
kad peilis pasiekė plaučius. Ma
noma, jog sužeistoji mirs.

Moters susipyko dėl savo vai
kų. kurie kuo tai nepasidalino.

Vaikas įkrito į viedrą su karštu 
vandeniu; mirs.

Bežaisdama virtuvėj. Mary 
Reynolds, trijų metų senumo, 
892 Maple avė. įpuolė į viedrą su 
karštu vandeniu. Ūko pašaukta 
daktaras, kuris pareiškė, jogei 
mergaitė turės mirti.

Irving H. Cone sako, kad p-nui 
Kimball esanti nenormalė.

Paduota teisman prašymas, 
kuriame reikalaujama, kad bir
tų išskirtas Kimball pianų kom 
ponijai globėjas. Kompanijos 
turtas siekia $1,000,000. Mirus 
1905 m. W. W. KimbaM’ui, kom 
ponijos įkūrėjui, visą turtą pa
veldėjo jo žmona, E vafli ne Kim
ball.

Eva line Kimlbajll, kuriai da
bar suėjo 79 metai, yra vienui 
viena: neturi nei vaikų nei se
serų. Vienintelis jos giminaitis 
yra Irvving H. Cone iš Los An
geles. Ir štai jis pasamdė ad
vokatą Martin M. Ward, kuris 
ir padavė prašymą.

Prašyme sakoma, kad E vėli
nė Kimball yra “nepilno proto ir 
todėl negali vesti kompanijos 
reikalus, kurios turtas siekia 
$1,000,000.“

________
NUTROŠKO GAZU DU VAIKAI 

IR MOTINA.

Mielinei Kerro namuose, 2510 
Hado n avė., guli du negyvu vai
ku: Mary, trijų metų, Eliza be t h 
11 mėnesių.

Kerro žmona, Einily, liko 
nugabenta į St. Mary’s ligoninę, 
kur ji guli ant mirties patalo.

Tragedijos priežastis — gu
zas.

Kerr nebylys, (pareiškė, kad 
gazas liko atsuktas išnetyčių. 

Esą jo pati kiek seniau juokais 
tatai padariusi. Ir jis manąs 
kad vakar jinai taip-pat pasiel
gusi.

“Mano žmona negalėjo už
uosti,” jis rašė drebančia 
ranka ant popieros. —"Ji bulo 
kurčia, bet galėjo kalbėti. Keli 
metai atgal jai buvo padaryta o- 
peracia; po operacijos ji nieko 
nebegalėjo' užuosti”.

Kada jis rašė šule jo stovėjo 
moteris. Ji buvo daug jaunes
nė ir gražesnė, negu jo žmona.

Kaimynai prain še, kati tai 
esanti Bose Krzyzanoi\vski, Ker
ių įname. Mielinei sutiko su 
tuo, bet pridėjo kad jinai esanti 
jo giminaitė.

lečiaus teisino ir policijos 
Rekordai parodė, kad Bose yra 
“kita moteris’, kuriai Kerr tu
rėk) užmokėti $550 kūdikio už
laikymui.

Tie patįs rekordai parodė, kad 
liepos 17 dieną Kerr ir mergina 
buvo areštuoti. Areštas pada
ryta merginos 'motinai reika
laujant.
onipsud pa>t ‘o-ąspjud inipoj^ 
oii3aX8sį osom oiudųpią ęr SUAUK 
pas ją tik keletą dienų. Paskui 
r ak ties laiku jinai pabėgusi.

Sužinoki taipgi, kad Kerro pa 
t i norėjusi perskyrų.

Visi tie “atidengimui“ ver
čia manyti, kad Kerro pati palei
do gazą tuo tikslu, kad papild
žius saužudystę.

ŠIAIS METAIS AUTOMOBI
LIAI UŽMUŠĖ 337 

ŽMONES.

Sulig paskelbtu skaitlinių, 
šiais metais Cbicagoje žuvo nuo 
autqmobi!lių 337 žmones.

Vakar automobiliai užmušo 
tris žmones.

SUAREŠTAVO MERGINAS 
ŠLIUBO DIENOJ.

Kada Dr. John B. VViekenvi- 
mer ir.p-Iė Gert rude Gosmley e- 
mė šlubą Sacred Heart bažny
čioj, tai prie durų stovėjo Au
na Hanso-n ir jos sesuo Bu t h. 
Jiedvi perspėjo nuotakos brolį, 
\Villiam I. Gormley. Pastara
sis suareštavo jas. Tai atsitiko 
rugsėjo 20 dieną. Užvakar tei
sėjas paliuosavo įkalintas mer
ginas.

“Aš draugavau su Dr. Wick- 
ensimer per pastaruosius šešis 
metus ir aš buvau tikra, kad jis 
ves mane“, — užreiškė Auna 
Hanson. “Kada aš sužinojau, 
jogei jis rengiasi vesti kitą mer
giną, aš stačiog netekau lygsva
ros. Aš užreiškiau nuotakos 
broliui, kad daktaras yra besą- 
žiningas žmogus. Ir kadangi 
mudvi nenorėjova eiti nuo baž
nyčios, tai jis suareštavo mud-
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vi.“
Norėta išgirsti Dr. VVickeu- 

siniero nuomonė tame dalyke, 
bet jis nebuvo namie.

I . .AREŠTUOTA 8 SALIUNI-..
NINKAI.

Vakar įvairiose miesto daly
se suareštavo A saliunininkus. 
Visi jie kaltinami “sausojo įsta
tymo“ peržengime. Jie bus pa- 
liuosuoti lik tada, kad užstatys 
po $1000 kaucijos.

SUAREŠTUOTA 60 ŽMONIŲ

Bėgiu pastarųjų 48 valandų 
liko suareštuota 60 žmonių. Vi
si jie kaltinami vagystėj, šiais 
metais .šiaurinėj miesto daly i 
buvo apiplėšta apie 50 butų ir 
daugybė e x press kompanijų 
Tuo budu padaryta nuoskaudoj 
mažiausia ant $100,000.

Suareštuotieji prisipažinę 
prie kaltės. Pavyzdžiui, Max 
Saalfeld, American Raihvay Ex 
press kompanijos išvažinėtojas 
prisipažino, kad į pastaruosius 
keturis mėnesius jis pavogęs 
įvairių daiktų už $30.000.

Be to, policijai pasisekė sura- 
sti daug vogtų daiktų areštuotų
jų namuose. Į dvi valandas už- 
grėbta vogtų daiktų už $15,000

Chicagos žydai surinko į vieną 
vakarą $850,000 dėl karės nu

kentėjusių šelpimui.
\ ____

UŽvaikar Bkickstone viešbuty 
susirinko 350 žydų biznierių, 
Pakelta klausimas kas dėl šelpi 
mo Euro'pihs nuo kares nukentė 
jusiu žydų. Čia pat ant vietos 
suaukota $850,000. Didžiausi? 
auką davė Julius Boseusvald. Jis 
aukavo $250,000.

PAŠTO PRANEŠIMAS.

Paštas praneša, kad nuo šie 
laiko nebebus pri i m ima siunti
niai ir laiškai su vokiškai, rusi 
škai, grtkiškai, žydiškai ir chi 
nietiškai užrašytais ailresais 
Tokie siuntiniai nebus priima 
mi net ir*tame atvėjyi, kuonie' 
angliškai bus užrašyta šalie* 
vardas. Reikia visą adresą iš
tisai užrašyti angliškomis arbi 
totyniškomis ra^dėimis. Siun
tiniai, kurių adresai, bus užra
šyti augščiau minėtomis kalbo 
mis, bet kurie turės taip jau i’ 
anglišką vertimą tų adresų, bus 
priimami pašte.

Darbo Laukas
DARBININKŲ UNIJA SU

GRIUVO.

Melrose Park, III. — Praeitą 
pavasarį the National Maleabk 
Casting Co. darbininkai buvo 
pradėję strofai organizuoties j 
uniją. Pasikvietę organizato
rius jie laike keletą skaitlingų 
susirinkimų ir gerokas skaičius 
įsinišė unijon, užsimokėdami pc 
3 dol. įstojimo mokeslies. Bet 
kompanija, sužinojus, kad jos 
darbini nikai ne juokais organi
zuojasi, po kelių dienų pašalino 
iš darbo apie 40 darbininkų. 
Kiti dėl to nusigando, ir jau ne 
vienas nelK'atvere. burnos iapic 
uniją, bijodaimli, kad ir jų nepra- 
šalinti;. Dabargi tariasi šaukti 
susirinkimą, parsikviesti tuos 
jKičiiis organizatorius, atiduot 
jiems unijos ženklelius, mokes
čių knygutes ir reikalaut savo į- 
mokėtų pinigų. ..

Tai toks čia stylvorko darbi
ninkų susipratimas.

Dal>ar, prasidėjus kilų pilėno 
industrijos darbininkų streikui, 
mūsiškės stylvodko kompanijos 
fabrikas > pradėjo geriau dirbti. 
Per visą praeitą žiemą ir vasarą 
geležį tevirino vtienu pečiu, o 
dabar paleido darban jau dti ir 
,'priiminčtiia visį dam^nui darbi
ninkų, dagi tuos pačius, kuriuos 
buvo prašalinus, by tik jie pa
sižada klausyti bosų. Tai viskas, 
tutbut, daroma, k&d pakenkus 
kitur streikuojantiemis plieno ir 
geležies darbininkams. —XXIX

Mokslo Žinios.
RAŠO ŠERNAS

FRANCUZŲ KARĖS AUKOS.

Iš spęcialės komisijos surink
tų ir paskelbtų žinių matyt, kad 
per visą laiką o j ją Francija 
įlojo išpal pradžių, kuomet ki- 
i jon stojo šięk-tiek vėliau — 

turėjo savo užmuštų kareivių 
1,500,000; sužeistų ir dėl žaiz- 
lų raišais tapusių 2,800,000; 

‘aigi karėje ji nužudė su vir
šun dešimtą savo gyventojų da- 
i. Padarius taiką, namo sugrą
žinta nesveikų 1 ,,700,000. Ir vo
kiečių karės apimtuose Franci- 
<>s kraštuose skaičius buvo ue- 
ufpiastai didelis taip, kad nd 
»skaičius jai tekusią Alzatiją- 
TOtaringiją dabar Francija turi 
1,000,000 gyventojų nvižiau ne- 
Ht jų prieš karę turėjo. Suma- 
'ėjimas gyventojų Francijai y- 
’a labai skaudus smūgis, nes jos 
fyvenlojų skaičius dagi prieš 
karę, taikos laiku, paliovė besi- 
lauginęs. Karės apimtuose jos f 
trąšiuose išnaikinta geležiiike- 
iai, dirbtuvės ir daugybe namų. 
Vieš.karę Francija produkavo 

kviečių 3316% daugiau negu 
»ati reikalavo, o dabar jai trūk
ta 4,000,000 tonų net savo rei

kalams. Prieš karę Francijos 
kolos siekė tik 34 milijardus 
rankų; padarius taiką, skolos 
rakilo net iki 220 milijardų fran 
ką. 'I'iesa, Francija gaus iš Vo
kietijos didėlį atlyginimą, kuris 
žiek-tiek palengvins tautos gy
venimą, bet atlyginimą gaus tik 
tuo sekančių metų, o šiemet 
•eikės pasiganėdinti savo vien 
artais. Kanuolių šoviniais iš
griautų 550,000 namų iki šiol 
•įstatyta vos dalis; iš išgriautų 
'160 fabrikų atstatyta ir dilba 
ik 588. Iš 1,000,000 akrų su
taikintų laukų apdirbta tik 
1,000,000, o 500,000 akrų priren 
♦ta il|i«ė|im'Ul. 6000 mylių ak
stinuotos vielos prašalinta nuo 
aukų. 1913 met’ais mokesčiais 
?rancija surinko 5 milijardus 
rankų (laike didelės karės 

’871 m. surinkdavo apie tris mi- 
'ijardus frankų, taigi daugiau 
u'gu Amerika), o dabar reikės 
surinkti 12 milijardų.

ŠILUMA TOLIMIAUSIŲ 
ŽVAIGŽDŽIŲ.

Vokiečių astronomai Wiising| 
rSchreiner su speklroskopo pa- 
lelba griebėsi matavimo šilu- 
nos tolimiausių stovinčių žvai
gždžių, kurių net šviesa, kad a te 
:us prie žemės, reikalauja me- 
'ų ir daugiau laiko. Daugelio 
*ų tolimų pasviečių, tolimų sau 
’ių šilumą jie išmatavo. Musų 
saulės šiluma jau senai išma
tuota: ji turi 520000 Clsiaus ter
mometro. Saulė vienok, suly
ginus su kitomis tolimomis sto
vinčiomis žvaigždėmis, taigi su 
kitomis saulėmis, turi tik vidu- 
’inę šilumą: ji yra gelsvos spal
vos, kas reiškia, kad jos šilu
ma tik vidutinė. Karščiausios 
žvaigždės yra baltos spalvos, ne 
*aip karštos turi geltoną spal
vą. Gęstančios saulės yra oran
žinės spalvos. Nelabai karštos 
fra raudonos. Vidutinė jų tom 
nėra t u ra vra 32000 Celsiaus ter
mometro. Oranžinės spalvos 
žvaigždės turi apie 4,0000 C. 
termometro. Geltonosios sau? 
'ės 63QOO; baltosios turi nuo 
87000 iki 10,0009 C. termomet
ro. Iš Wilsingo ir Schreinerio 
matuotų stovinčių žvaigždžių 
karščiausia pasirodė žvaigždė 
Lambda, Oriono surinkime, 
nors ji neturi baltos spalvos: ji 
turi 12800 C. Užtat rausvos 
spalvos žvaigždė Beteyenze, 
taipgi Oriono surinkime, turi 
tik 29000 C. Taigi aišku, kad 
žvaigždės spalva nėra dar jos 
temperatūros žymė. žvaigždė 
Zeta turi 10400O C., o žvaigždė 
Gamnia turi 10,000° C. Iš bal
tųjų žvaigždžių, turinčių didelę 
šilumą, reikia paminėti: Regu- 
his, turinčią 9400OC., Androme 
dą 8000OC. Daug mažesnę šihi-

mą turi žvaigždes Beta, 2990OC. 
Pbllux, 4400OC. Paryžiaus as
tronomas Nordmann rado ant 
kaikurių žvaigždių daug dides
nę temperatūrą: sulig jo mata
vimais, žvaigždė Delta turi 
55,0000(2. o žvaigždė LamJ)da
net 60000OC., kuomet vokiški 
mokslininkai rado ten daug ma
žesnę šilumą. Bet jie šilumą 
dangiškų pasaulių tyrinėjo daug 
vėliau, tai prietaisas turėjo, be 
abejo, geresnes, teisingesnes.

PAMINĖJIMAS LIETU
VOJ MIRUSIOS.

A. A. MARCELĖ-SKELČIUTĖ- 
STIKL1ENĖ.

po sunkios kankinančios ligos ap
leido šj pasauli, balandžio 11 d., 
1919 m., Liepalotų sodžiuj, Naumijp- 
sčio parap., Suvalkų rėdvbos.

Velionė, gimus 1851 m. ir augus 
Rudžių sodžiui, iš namų Skelčiutč. 
Sukakus 25 metus ištekėjo j Liepa
lotus už Antano Stiklinus. Velionė 
su savo vyru vedė pavyzdingą, gra
žų gyvenimą ir užaugino keturias 
dukteris ir keturis sūnūs. Trys duk
ters ir vienas sūnūs randasi Chica- 
goj, o trys sūnus’ ir viena duktė gy
vena Lietuvoj.

Velionė buvo tvirtai religihga, bei 
sūnus ir dukters išaugo visi laisvo
mis pažvalgomis ir veikia revoliu
ciniame darbininkų judėjime. Ve
lionei delei savo mylimų vaikelių 
"rišėjo nemažai- išgaščio ir ašarų 
išlieti, kuomet caro žandarai atsi
belsdavo j namus jieškoti lietuviš
ku raštu. Viena kartą ir velionei 
teko būti areštuotai sykiu su vyru 
Antanu, dukteria Ona ir sūnum Jo
nu. Nebuvo kam rupinits areštuo
tais, nes tik keturiolikos melų mer
gaitė liko namie. Tik rūpesčiu An
tano Baltrušaičio, kurs padėjo pa
ranką, visus keturis paleido iki 
teismui. Suvalkų teismas pasmer
kė velionę ir jos sunu Joną pen
kioms savaitėms j Kalvarijos kalė
jimą. Ir velionė buvo varoma eta
pu iš Naumiesčio per Kauna. Vilnių. 
Gurdiną. Suvalkus i Kalvariją. Taip 
kad, bekeliaujant per kalėjimus į 
bausmės vietą, skirtas bausmės lai
kas pasibaigė Suvalkuose. Ant vie
los caro valdžia išmetė juos lau
kan. Taią išmesta velionė su sū
num atsidūrė karčiam padėjime. Bu
vo labai pavargę ir neturėjo pini
gų, nė namiškiai nežinojo, kurioj 
vietoj juodu valdžia paliko, ir ne
galėjo duoti pagelbos. Todėl teko 
pėkštieins keliauti apie keturias die
nas ir maisto prašyti pas žmones.

Pagryžus susirgo pavojinga nervų 
liga, ir tik pastangomis (laktato Ma
tulaičio, Vilniuje, pasveiko. O da
bar pragaištingos karės baisumai 
laike pirmųjų melų mūšių vėl su
ardė jos sveikatą. Kadangi Liepa
lotų sodžiuje buvo nastat\tas >Usų 
kanuolės ir ėjo .šaudymai rusų 
su vokiečiais, tai prisėjo ilgą laiką 
išbūti drėgnose duobėse, neturint 
užtektinai maisto nė reikale dakta
riškos pagelbos.

A. A. Marcelė Stiklienė^persiskir- 
dama su šiuo pasauliu, paliko savo 
vyrtj Antaną, dukteris ir sūnūs ir 
artimus gimines, dideliame liūdėji
me ir širdies skausmuos.

Mes, Tavo dukters ir sūnus, nie
kuomet neužmiršime Tavęs brangi 
Mamyte!
Jlsėkis, Mamyte, užklota smiltyne, 
Ilsėkis Naumiesio kalnelio kapyne.

Pranė Stiklytė-Kemežienė, 
Ona Stiklytė-Vikšrienė, 
Petrė Stiklytė-Kaudienė, 
Juozas Stiklius.

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS

.................................. ....



Karė ir Mokytojų 
Uždaviniai.

Anatole France’o kalba 
tojų kongrese.

moky-

ju$ rankose, ir kad tai ateitu, 
didžiumoj, bus tokia, kokia ję 
padam jūsų dvasia ir jūsų pat* 

> tangos.
Auklėdami, lavindami vaike

lį, Jus nusprendžiate jo ilteitį. 
Koks milžiniškas uždavinys va
landoj, kada senasis pasaulis 

Įgriuva, kada senoji visuomenės
Vienas žymiausiųjų Franci- 

jos rašytojų, Anatole France, i 
pasirkė 1 |bai įdomią kalbą Fran' 
cijos mokytojų kongrese, Tours 
mieste. Tę jo kalbą išspausdi
no Paryžiaus socialistų dienraš
tis L’Hunumite. Paduodame 
ją vertime:

Piliečiai ir Draugai: — K fl- 
bu į jus, kaipo senas jūsų drau
gas. Stovėjau su jumis šalia di
džiojo Jaures’o (garsus Fra n ci
jos soči flistų vadas, pasaloms 
mižiKhtas pat karės pradžioj vjsa ką atitaisyti. Turėkite drą- 
del jo priešingumo karei. — sos| Nenusiminkite! Jus esa- 
Veri.) 1906 metais* kada jus fe tie, kurie turėsite naują žino- 
pr Ųėjole kovą už teisę organi- njją sutverti; jus esate tie, ku>- 
zuoties. Tą kovę laimėjus, !rie turėsite naują mintį paža- 
jums dabar belieka tik nustlty- dinti, jeigu nenorite, kad Karo
ti, kaip ta h|ise naudotiem. O 
tam čia jūsų sąjunga ir susirin- nuožmybė!!, 
kus. Šitas kongresas turi dar sakys jums:
kito labai svarbaus tikslo, o tai sos Uos pastangos? Žmogus ne- 
- perorganizavimą viso prade-'simaino’'. Ne! Žmogus mai- 
damojo mokymo budo. Kad tai jnėai nuo pat laikų, kada jis dar 
atsiekus, jus turite vien ant sa- žemės urvuose gyveno; main&i 
vęs atsidėlf. O kelią parodys kariais blogesnėn 
jums jūsų nusimdnymas.

Vakar aš i 
džiugai! perskaitęs laikraščiuo- Įėjimas, mokslas 
se tuo klausimu išreikštas mu-Į maino labiau dagi 
sų draugo GIJy'o mintis. “Karė negu oras ir nraistas.

sako jis — pakankamai pa-; t B auklėjimas, koks buvo ligi 
rodė, kad žmonių švietimas au- šiol, kurs leido, kurs dagi padė
kle j-i m as turi bu!t visa/i kitoks, jo (o jug jis beveik tolygus pas 
ne kad jis lig šiol buvo.

Mokytoj i brangus draugai! mes civilizuotomis vadiname) 
(riliai sujudintas kalbu į jus;, išsiveržti lai baisiai katastrofai, 
sujudintas rupesties ir vilties. <į kone visai mus p laidojusiai,- - 
Ir kaip gi nebūti sujudintam > tas auklėjimas nebegali ilgiau 
pagalvojus, jog visa ateitis yra tęsties. O svarbiausia, reikia

tvarka lūžta po sunkia savo nuo 
dėmių našta; tr kada taip nuga-

paskendo neepsakoni 4me var
gi', ir ten nugrimzdę svaidosi 
vieni antriems neapkantos žo
džiais.

Sočia Įėjo ir moralėje netvar-

kusioji po to taikai amžiams nž- 
gyrė, jus turėsite visa darytį,

niiintį paža-

l>a i beprotybei! ir 
Bus žmonių, kur 
Kuri im galui vi-

pusėn, kar- 
t (:s geresnėn. Jis mainosi kar- 

neapsakomai nu-j tu su aplinkybėmis. Bet auk- 
► ypatingai jį 

turbūt, 
l'ečiaus

visas žmonių gimines, kurias
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tuojau, ncbeatideliojanL šluoti tai no dėlto, kad reikalų pata^ ^ 
laukan iš mokyklų visa, kas tik kauti piktadarybei Ir duoti at- 
vaikuosc žadina mėginio karių leidimą kaltininkui, bet dėlto, 
ir jų piktadarybių. Vien jau'kad žmonės, kokie lik jie butų 
tas užitfis daug laiko ir nepa- j visur ir visados susideda <h(U- 
liaujamo triūso jeigu greitu Jgiau iš aukų negu* iš piktadarių, 
laik® nesuliepsnos visap įsauli- ir dėlto, kad baudimas prasiikaj- 
nė revoliucija ir vienu papūti- tusių neturi būt nukeltas ir ant 
mu nenušluos nuo žemės pavir
šiaus visų kariškų prisirengi- čių ir, gabaus, dėlto, kad visi 

•žmonės turi daug ką vieni ki- 
taems atleisti.

Labai puikioj, ką-tik išleis
toj knygoj, kurią nuoširdžiai 
pabiriu kiekvienam perskaityti 
— Les Mains Propres — tame, 
traktate apie auklėjimą be dog
mų, Micliel Corday pivrašė ši-, 
tokių žodžių, kuriuos aš pavar-1 
toju savo žodžiams sustiprinti, 
būtent: “Aš nepakenčiu visa tai, 
kas žemina žmogų, padaro jį 
lygų su gyvuliu ir verčia jį pul
ti Inl visa ko, kas tik nepana
šus į jį patį“.

Taip! Ir aš visa savo širdžių 
trokštu, idant tatai išnyktų nuo 
žemės paviršiaus. Neapykan
tos aš turiu tik neitpykamtai.

Draugai, darykite visa, kadi 
neapykanta butų nekenčiama. 
Tai svarbiausias ir paprasčiau
sias j ilsu uždavinys. Ta padė
tis, kurion pragaištingoji karė 
pastatė Franciją ir visą pasau
lį, antdeda ;4nt jūsų be galo pai
nių, o todėl ir labai sunkių iš
pildyti priedermių. Atleiskite 
man, kad aš prie to paties grįž
tu: tai toks svarbus dalykas, 
nuo kurio visa kas priklauso. 
Jūsų bus uždavinys — nesiti
kint iš niekur nė paglebos, nė 
paramos, nė dugi pritarimo — 
perkeisti iš pat pamatų prade
damąją mokyklą, idant prida
rius darbininką. Šiandie, musų 
visuomenėj vietos tegali b,ut (ik 
darbi ninkamas. Visi kilti bus au
droj nušluoti. Darykite inteli
gentingus darbininkus, pamo
kintus gerai meno, kuriam jie 
atsiduoibi ir suprantančius pil
nai, jogei jie priklauso lygiai 
savo tautos kaip ir visos žmo
nijos bendrenybei.

Deginkite visas knygas, ku
riose mokinama ncapj’kantos. 
Auklėkime, prothjančius žmo
nes, sugebančius kojomis min
džioti tuščius barbariškos šlo
vės blizgučius ir kovoti su kru
vinomis nacianalizmo ir impe
rializmo amlncijoniiis, kurios jų 
tėvus sutriuškino.

Industrinių lenktyniavimų ko 
vos, nė karių daugiau nebeturi 
būt. Turi viešpataut darbas ir 
taika. Atėjo laikas, kada visi 
mes, noromsi-nenoroms, turime 
bul pasaulio piliečiai, arija ma 
tyti visą civliizlciją žūstant. 
Oraxi£tni. Ifistlcito moti 
karšaiaiisj savo geidavimą — 

geidavimą, kurį tunu išreikšti 
gal bent per skubiai ir nepilnai, 
bet kurio vyriausioji mintis, ma 
nau, turėtų r^tsiMepti į visų pa
kilių žmonių širdis. Aš trokš
tu — visa savo širdžia trokštu, 
kad visų tautų mokytojų dele
gacijos kuoveikiausiai prisidė
tų prie D fcbininkų Internacio
nalo, idant bendrai sutaisius vi
suotiną auklėjimo formą ir pa

sitarus dėl metodų, kaip geriau 
įdiegti į jaunus protus minčių, 
kurios įsteigtų amžiną pasaulyj 
taiką ir visų tautų s: <ndorą.

Protas, išmintis, supratimas, 
tos smegenų ir širdies jiegos,

Dabar Apsipirkite
niekuo nenusikaltusių geidkar-

mų. ’
Naikinimo inslitinktai, dėl 

kurių mes teisingai smerkėme 
vokiečius, la|)p/i stropiai aukuo
jami musų buržuazijoj, tiek di
delėj tiek m-.lžoj, ir dagi musų 
proletariate. Keletas dienų at
gal knygų sankrovose buvo pa
reikalauta knygų mažoms mer
gaitėms. Ir knygininkai tuojau 
pristatė pasakojimų ir jki- 
voikslų vien apie žudymus, 
skerdimus, naikinimus. Pary
žiuje, Elizėjaus Laukuos ir bul
varuose matome tūkstančių tuk 
stančms vaikų, savo jautrių mo 
linelių aprėdytų visokio rango 
k frininkų, generolų ir maršalų, 
rūbais. Kru tampieji paveikslai 
gi parodo jiems įvairių kares 
puikybių. Tuo bildu jie prircn 
giam.i karininko karjerai. Bet 
kol bus karininkų, tol bus ka
rių. Musų diplomatei paliko 
vokiečiams armijas, idant patįs 
galėtų armijas laikyti. Vaikai 
dar vystykluose jau prilodami 
rengti kareivijai.

Draugai: šitokiems pavojin
giems įsiinanymams mes turi
me padaryti galą. Mokytojas 
turi mokinti vaikus mylėt t li
kę ir jos darbus. Jis turi iš
mokinti juos neapkęsti karių. 
Jis turi pašalinti iš auklėjimo

svetimo žmogaus, neapkantą 
dagi savo vakarykščio priešo. O

RUDENINIO ATIDARYMO
išpardavimas

iniMiiHniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
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Musų pilnas sandėlis čeverykų ir 
kaliošų rudeniui yra jau čia ir mes 
siūlome jums madingiausios ir ge
riausios rūšies čeverykus pernai 
metų kainomis, užčėdydami pilnai 
nuo 50 iki 60 nuoš.

Mes parduodame čeverykus ši
tame čeverykų pardavime taip, 

kad mes beveik atiduodame dykai, 
atsižvelgiant į tai, kiek lėšuoją če
verykai šiandien; bet mes pirkome 
juos pereitą vasarą ir šituos čeve
rykus atiduodame jums tąja kaina, 
kokių. mos mokėjome tąsyk; o ne 
ta, kuri yra dabar.

KELI MUSŲ SPECIALIŠKUMAI
. Keli musų speciališkumai

Moterims tikro pilko, ar juodo žom
šo čeverykai, francuziškais ar nukirs
tais užpenčiais, kiekviena pora gvaran
tuojama pilnai verta šiandien $8.50 — 
specialiai po ....... ................. $4,85

Vyrams pilkos, ar juodos veršio šikš
nos buldogo angliškos ar tiesios iš
vaizdos, tai čeverykai, kuriuos mes ga
rantuojame, pilnai verti šiandien $7.50, 
specialiai po.......... ............. . $4,g5

Yra šimtai kitų čeverykų, kuriems
kelbime, bet kiekvienas čeverykas šitame išpardavime bus parduotas pagal tai ką 
mes mokėjome už juos, o tas reiškia didelį užčėdinimą jums.

Mes laikome pilną eilę vyrams moterims ir vaikams šiltų šliurių, čeverykų ir 
kaiošių tuo patim užčėdinimu.

Warsausky Reliable Shoe Store
1341 South Halsted Street

Moterims patentuotos veršio ir pil
ko žomšo su žvyhės žomšo galais, fran- 
cuziškais ar nukirstais užpenčiais, ran
komis siūti, viena vėliausių čeverykų 
madų, pilnai verti šiandien $11.00, spo- 
caliai po... ...........................  $6.85

Mergaitėms tamsiai pilki angliški 
vaikštikai, tikrai augštais auleliais — 
perdėm čiclos šikšnos, pilnai verti šian
dien $6.00, specialiai po ... ........3.85

čia neturime vietos paminėti šitame aps-

i Pas Mus Rakandus Žiemai
7 TAI NEJAUSITE SUNKIŲ ŠALČIŲ.

. I '
Nes mes turime pilniausias eiles, visokių pečių ir daugybes kitokių rakandų. 

Kiekvienam lengvai prieinamos kainos. Negalintiems užmokėti cash, mes palaukia
me ilginus, neprirokuodami jokio nuošimčio.

$68.00$12.00
ir augŠčiau

$46.00
ir aukščiau ir augščiau

Šie svarbiausi pečiai apšildymui jusųnamų, priduodant švarią šilumą, neišvar- 
tojant daug kuralo. Taipgi ir (Combination) kukniniai pečiai su gazais ir anglė- 

.......... • sumis. Puikiai tarnauja valgiams gaminti, puikiai išpuošti nikeliais pagražinti ir 
mėlynai aplieta geležia iš viršaus. ATEIKITE PERSITIKRINTI.

$17.00
ir augšciau

$52.00
ir augšciau

$49.00
ir augšciau

Puikiausi valgomųjų kambarių setai, ir kitokį stalai kietojo aržuolo vaksuoti 
arba dulsiai užbaigti, padidint iki 6 pėdų didumo. Taipgi seklyčių ketvirtainiai 
stalai atidaromi dėl dvigulės lovos. Dieną vartojama kaipo stalas, ant nakties at
sidaro j parankiausią lovą. Maloniai užkviečiam patirti musų dailiausių rakandų

$7.50 moo
ir augš&au ir augščiau ir augšciau

Loyu visokio nudarymo, bronzuotų juodai bronzuotai išmargintų ir aržuo-
lo medžio užmaliavota riešučio arba mahogany, ir tikrų misinginių; puikiausis 
pasiskyrimas. Taipgi krėslų visokiam vartojimui ir tt. «

Aš ADOMAS A. KARALJAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salų t aras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Bcun^atizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Keu- 

Imatizmas pranyko diegliai nebčbadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po Užmušimui visų ligp. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 ničn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U 1' A B A SCHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 
j 1707 So. Halsted St., Telcphone Canal 6417. Chicago, JJI.

- - . ■ - --------------

uzsi- 
ži a li

judinti, te ateina pas mane, te 
paded i man ir tepalaiko mano 
silpną balsą; te neša j jį visas 
pasaulio šalis ir paskleidžia jį 
visur, kame tik yra geros va
lios žinučių norinčių išklausyti 

, tiesos žodžių. Gema n <uja 
I tvarka. Piktosios pajiegos mir

šta savo piktadarybėmis 
nuodijusios. Godliejf ir
rieji, tie žmonijos ėdikai, sprog
sta nuo persirijimo krauju. 
Noi-s ir begalo skaudži /i savo 
pagedusių viešpačių nuodėmė
mis ištiktas, suka neveiktas, kas 
dešimtas paskerstas proleta- 

. rialas^ p; Lilieka gyvas. Visi pro
letarai susijungs, sutaisys vie- 

fną viso pasaulio proletariatą, ir 
įneš pi’egėsinic išsipildant didį 
socialistų pranašaivimą: “Dar
bininkų susivienijimas įsteigs 
pas/nilio laiką ir sandorą“.

$43.00
ir augšciau

$11.65
ir augšciau

Nuffold Couėhes atidaromos į lovąsu vatiniu matrasu tikra skūra apdary- 
| tos dailiu aržuolo rėmu. Gvarantuojama dešimčiai metų. Taipogi puikiausis sky- 
| rius aksominių divonų ir Exminsters, išjdėnos palos padaryti*ant žalio flioro su 
i puikioms raudonoms rožėms ir tt.

KULIS FŲRNITURE HOUSE
3224-3226 South Halsted Street

Tel. Drover 97t>7 Chicago, III.

Krautuvė atdara iki 9 vai. kas vakaras. Nedėldienyje iki 2 vai. po pietų.



'Sveikatos Skyriuj
’ r rei'SM-.r T Y V .^TįĮ

KAIP SUMAŽINTI SIRGIMUS 
DŽIOVA.

šitokis pienas dėl užbėgimo džio 
vai už akių ir dėl sumažinimų 
mirčių skaitliuos nuo jos:

1. Generalis mokinimas higi
enos ir sąlygų, vedančių prie ši
tos ligos.

2. Gyvenimo namų įstatymai, 
kad išnaikinus susigrudimų.

3. Saulės šviesa.
3. Atviri langai, verandos ir 

vietos ant stogų dėl laiko pra
leidimo.

5. Miesto kvėpavimo vietos; 
sodai, žaidimo kiemai ir kt.

6. Tinkamas išvėdinimas visų 
bažnyčių, teatrų, salių ir susi
rinkimų vietų.\

7. Mokyklos atvirame ore ar
ba mokyklos su atvirais lan
gais.

8. Įstatymai, draudžianti 
spjaudyti gatvėse ir budinkite-

ar-
ir ūkių, kurios pri- 
ai pienų.

sei- 
ran

9. Geresnė dirbtuvių sanitaci-

Pinigais už

Laisvės Bondsus
(50. (100, (500, ir (1,000.

Krause Valst ijinis T aupy mo

1341 Milwaukce A ve., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat. 
Turtas virt $200.000.00.

Apskrita bankininkyste.

val.

ja; geresnės metodus valgymui 
publiškų budttnkų ir publiŠkų 
važinėjimosi įrankių.

10. Specialiai įstatymai prieš 
kėlimų didki'ų (Orbtuvėsie, lie
jyklose ir visose darbavietėse, 
kur jos gali būt įkvėpuotos.

11. Geresnė higiena ir page
rinti budinkai generaHams li- 
gonbučiams, kalėjimams ir 
bausmių vietoms.

12. Geresni įstatymai labiau 
mokjsliškam kontroliavimui 
džiovingų galvijų, ir priversti
nas valymas ir pagerinimas 
vių tvarti 
stato pub

13. Certifikacija ir partenci- 
jacija pieno, kuris vartojamas 
kūdikių maitinimui.

Atskiruose atsitikimuose se
kančių taisyklių reikia prisi
laikyti:

1. Priverstinas pranešimas 
(sveikatos skyriui) apie kiek
vienų' ligonį, gavusį džiovų.

2. Saugus pamokinimas 
mynos, kurioj džiovininkas 
dusi.

3. Saugus pamokiminias li
gonio ypatiškai, jeigu jis yra ga
nėtinai senas suprasti kokie yra 
galimumai užkrėsti kitus.

4. Sanitarijos ligoniams, ne
senai gavusiems ligą.

5. Izoliacijos (atskirimas) li
goninės ligoniams, kurie neturi 
tinkamų namų ir kurių liga yra 
nuėjusi toki.

6. Išlavintas patarnavimas li
goniams, pas kuriuos daktaras 
lankosi ir tinkamas slaugytojų 
patarnavimas, kurios 
gonį.

7. Sanitarijos arba 
ligonbučiai ligoniams 
arba sąnarių džiova,
gonbučiai ypač svarbus, jei ran
dasi pajūriuose. (Svarbo šito
kių sanatorijų prie jurų ir ve
randų neturi būti užmiršta ir

lanko li-

ilsėjimosi 
su kaulų 

Šitie ti

Bolševikiškame Rojuje
(Feljetonėlis).

Socialistas (Iš užsie
nio): Pasakyk, meldžiamasai, 
kodėl jus po senovei be kelinių 
vaikščiojote? Tris dešiplts me
tų atgal ius be kelinių vaikščio
jote, bejiytuosyk jus spaudė vi
sokie caro bernai. Dabar gi jus 
panaikinote buržuaziją, o vie
nok jūsų padėjimas nė kiek ne-

Hatgcrėjo...
K o m u n i s t a ą: Tai ne ta

vo dalykas. Vaikščiojame be ke 
Į tiulių todėl, kad neturime jų. 
O tu nors ir su kelinėmis, už
tat parsidavei buržujams. Tu 
social-išdavikas... '

Socialistas: Bet kam 
gi jus koliojatės? Juk aš apie 
tai iš sąjausmo klausiu.

Komunistas: Kelinių ne 
turime lodei, kad karės su im
perialistais ir btiltgvardiečiais 

sunaikino musų turtą. Visos 
kelines paimta “nelaisvėn”.

Socialistas: Ką reiškia: 
“paimta nelaisvėn“?

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas angly kalbos, kur jus 
galita-išmokti angly kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas tnus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE ši VA K AHA pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

8. Saugus pamokinimas, kad 
kiti šeimynos nariai neturėtų 
didelės baimės ir kad |>ats ligo- 

, nis be baimes gyventų protiškai 
| ramiai ir laimingai. Sveikatos 
! skyrius ir laukiantis daktaras 
• turi išaiškinti, kad liga nėra lim 
panti (bet užkrečiama) ir kad! 
jeigu pamokinimai apie apsisau
gojimų yra pildomi tinkamai, 
tuomet kitiems gauti ligų nuo li
gonio yra veik negailima.

Dr. A. Montvidas.

MAGDE, “Ak, kaip man niekti pal
va! Ubandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” f

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEPLE3!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve-, 
piantjs vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

’ ...... ' plaukų ir odos sustiprintoji®, į
I kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
| būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galjbut į 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j j
B? UFFLE »

i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių gaivos J 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- £
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * I 
| a Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
į pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
j atsiųskite mums 75c. paČto markėmis, ar money order šiokitf?adrcsu: | 
j. —p. AD. RJCHTER & CO., 326-330 Broadway, New York*—’—*

VIBNATINIM VKGISTR UOTAS RUSAS APTIEKOIUU8 ANT BRIDGEPOETO

VYRAMS IR SUAUG1EMS
Ak Įnirti auk jo rinuoa* nuo (8.00 nu* 
gičiuų. Sidabro rirnuoa* nuo (1.00 Uf 
auk'ėAiau. Pritaikome aklnhia ūkely 
Atminkit: Galvos fępijirvaa. narrlttu- 
omu*, iui«i iikaudljinuut, uivUkimaft ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ta- 
it būti praialintoa garų akinių pritaky- 
mu. ((tyrimas u t dykų, Jai parjti M 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei rni- 
va sopa, jei blogai matai, jei akfs silp
sta, nctfsk ilgiau, o Jietkok pagalima 
apuekoj, kur kiekvienam pritaikoma ar
kiniai uždykg. Atmink, kad iuaa ko>- 
nam gvarantuojam akinius ir kiakrla- 
nam gerai prirankam.

B. M. MESIROFF. OksportM Optika*.
Jai Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana. Al bu’au ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 matų. Al duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bilo kokiu* rusiiku* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaras. Ai •• 
draugas imonhį.

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

o dar socialistas — matyti, nc- 
(taaugai. Tai reiškia, kad visi 

į sandėliai ir krautuves liko už
darytos,^ kur pasidėjo prekės
— bes nežinome.

Socialistas: Vienok tai 
labai sumani operacija: “paim
ti nelaisvėn”. Bet juk galima 
pasigaminti naujų tavorų. Jū
sų šalyje tiek daug visokio tur
to.

Komunistą s: Įkąsk! Ku
ro nėra, medvilnių nėra, vilnų 
nėra, linų nėra, siūlų nėra. Ge
ležies ir adatos padarymui nė
ra. J Iš ko-gi pasisiusi kelines?

S'ociĮaf l|is tas: Ak, jus, 
vaikai, vaikai! Daleiskime, kad 
jus negalite gauti geležies ir an
glių, bet užtat jus turite iki va
liai linų, vilnų, kanapių, įsiga
lios, daugybę terpių.

K o imu n i s t a s: Yra, bet ne 
I mums. Kaip>paėmė viskų ne
laisvėn, tai lyg su šluota ir iš
šlavė. O prieglamt vietiniai bied 

I Himno komitetai, ekzekutyviat 
komitetiai ir visokie kiti nepa
velija nieko išvežti. O jeigu ir 
pasiseka kų išvežti, tai pusė žū
na kelyj: vogimas žydi...

Socialistas: Negi nega
lima padaryti galas tų komitetų 
sau va Kaviniu i?

K o m u n i s t a s: Pas mus, 
brolau, visa valdžia “namie.” 
Ten lik dekretus ruso, o vietoj
— savo sovietų valdžia.

Socialistas: Jus sakote, 
kad tai “Sovietų respublika“, 
bet joje* viešpatauja anarchija 
ir niekas skitas.

Komunistas: Kaip nori; 
taip ir vadink. Mums jūsiškių 
demokratijų nereikia. Mes tu
rime socialistinę sovietų respub
liką. O jus — dešrininkai ir 
sočilal-išdavikai. x

Socialistas: Na, ir mėgs 
ta te jus kolioties. Pasakykite 
gerini, ar daug jvrs laimėjote, 
įvesdami savo tvarką? Ju$ų fab 
rikai ir dirbtuvės sustojo. Ką 
gi gali duoti toki socialistiiič 
valdžia ūkininkams už mastą? 
Galop, ar darbininkų padėjimas 
pagerėjo?

K o m u n i s t a s: Kaip tu bu
kai protauji. Miešočnikas 
lai spekuliantas, kontr-revoliu- 
cionierius.

Socialistas: Vadinasi!, 
išeina taip, kad jus nenumiršta- 
te badu tik pasidėkojant speku- 
|latoriani3 ir kontr-revoliucio- 
nieriams. Keista vienok pas 
jus nacionalizacija. Jus panai
kinote buržuazinę prekybą ir 
krautuves, o savų krautuvių 
neįstengėte atidaryti. Dėka tam 
apsireiškimui atsirado daugybė 
pelnagaudžii'ų.

K o m u n d s t a s: Nėra ko 
griekas slėpti! Pas mus tik tin
ginys neužsiima spekuliacija. 
PridUpažinti, aš pats, nors ir ko
munistas, ir-gi užsiimu tuo dar
bu.

S o e i a Ii s t|a s: Paaiškinki
te, mdldiiiainasai, štai ką: visos 
ekonomuos pas jus nacionali
zuotos — kur gi dingo pienas, 
sviestas, suris, kiaušiniali, vaisiai, 
kiauliena, veršiena? To laba 
pirma Čia būdavo labai daug.

Komunistas: Dabar visur 
komunos įsikūrė. Sodžių bied- 
numo komitetai pasilaiko per
viršį pas save.

Socialistas: Išeina, kad 
ta nacionalizacija neatneša jo
kios naudos.

K o m u u Iii s t a s: Tu, atė
jūne, atsargiau kalbėk. Priešin
game atvejyje, aš su tavim aj>- 
sidirbsiu.

Socialistas: Prisipažinti, 
jūsų komunizmas man ne labai 
patinka.

Komunistas: Dar čia 
kritikuosi mus! Geriau tu pa
sakyk man, ar tu ištikrųjįj so- 
cial-išdavikas?

Socialistas: Taip, kol- 
kas mes <ihr negalime apsieiti 
be buržuazijos gaminimo ir da
linimo dalykuose. O jus, nors

aziją, bet užtat stumdėte ekono- 
inliinį gyvenimą ir-patįs virtote 
buržujais ir spckiillatoriais.

K o m u n"d s t a s: Nuobo
džiai tu kalbi. Nors tiesa, kad 
pas ni;iis nieko nėra, užtat tai 
lindomu!

Socialistas: Klausyki
te, jus patįs prisipažįstate, kad 
papuolėte į keblų padėjimą. Tai 
kam gi didžiuoties? Pagalvo
kite geriau, kaip išeiti iš to sun
kaus padegimo.

K o m u n i s t a s: Tai, bro
lau, ne musų dalykas. Valdžia 
tuo rūpinasi.

S 6 c i a llį s t a s: Bet kodėl 
laiki^ščiaii nenušVicčia dalykų 
stovį? Kodėl niekas neparodo 
jūsų valdžios blogąsias puses1?

K o m u n i s t a s: štai ko už 
si norėjai! Spaudos laisvę mes 
jau senai panaikinome, kaipo 
atgyvenusių buržuazijos lieka
nų. Dabar pas mus, apart ko
munistų, niekas žodžio tarti ne
drįsta — tuoj patenka į šaltų
jų

Socialistą s: Išeina, kad 
pas jus nėra nė socializmo, nė 
laisvės, jus- Mirštate badu,

BIBffllIBIIIIIIM

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

PIRjftA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ; CHICAGO, ILLINOIS.

te tavo tiesa. Padėjimas blo
gas. Nėra kas ėsti. Duoda po 
pusę s\(aro duonos dienoj ir 
lankias slilkea mėnesiui.

Socialistu s: Ir kaip dar 
jus nemirštate badu?

K o m u n i s t a s: Kur tau ne 
mirs. Miršta pakankamai. Net 
laidoti nespėjame. Lavonai gu- 
lii |x> dvi savaites, kol kas juos 
įkasa į žemę, O ir iš gyvųjų ne
didelė nauda —7 tik-tik kojas 
pavelka.

Sočiai Ii s tas: Bet nejau
gi nieko negalimla nusipirk'fli 
krautuvėse*

K o m u 11 i s t a s: Jau kartą 
tau sakiau, sočia 1-išdavike, kad 
mes turime socialistinę respub
liką. Pas mus Misa komercija 
nacionalizuota ir tavorų niekur 
kitur negalima gauti, kaip tik 

f į jNis miešočnikus.
S oc i a l i s t a s: Ką rrtškia 

B tas ‘‘miešočnikas”? SocialistH- 
I nė organizacija produktų išda- 

—JI Ii n im ui?

IKsnio, ir jūsų sovietine valdžia, 
kurią jus kėlėte padangėn, prak
tikoj virto į vienos komunistų 

■ partijos diktatūrą.
Komunistas: Tau, bur-

davimas apvelka akis, todėl tu 
ir neina tai musų socializmo. 
Sakyk, social-išdavike, ar tu yri 
pažįsti musų komunistinę val
džių, ar ne? JeMti ne, tai tuoj

nimų komisijai arba kariškam 
trlibunalui.
Socialistas: (Nustebin- 

lai žiuri į komunistų ir trauko 
pečiais).

Uždainga pamažėl leidžiasi.
Pagal B. A. paraše K. Sėjikas.

Rez. 933 S. Ashland Bltd. Chicago
Telcphone'Haymarket 2544 ,

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy

Ofisas: 3334 So. Halsted St Chicago
Telephone Drpver 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7-8 vak. Nedalioms W-12 dienu.

PAJ1EŠKAU savo moters Proxidos Mikėnienūs kuri prasišalino nuo 
manės Spalio 11 dieną, išsiveždama su savim mergaitę 10% mėnesių. 
Mergaitės vardas Helena. Pinigų išsivežė $1,800.00. Plaukai jos tamsiai 
geltoni, akj$ mėlynos ir linksmo budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu 
dėl kokios priežasties prasišalinot. Kas pirmiau praneš, apie tokią >pa!ą 
tam duosiu .*25.00 ir visas išlaidas apmokėsiu, 'taipgi pajieškau Antano 
Marcejuno 25 metų amžiaus, ant dešinės rankos ant vieno piršto nėra 
nago. Juodi plaukai, rudos akįs. Nešiodavo akinius. Atsišaukite šituo 
adresu; POV. MIKĖNAS, 4920 Buring Avė, East Chicago, Ind.

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.

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

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

PRANEŠIMAS.
'Turiu už garbę gerbiamiems 

draugams ir pažįstamiems pra
nešti kad aš atidariau s a n- 
k r o v ą
kuodžių, laikrodėlių, žiedų ir 
kitokių auksinių daiktų ir gra
mofonų rekordų visokioms kal
boms ir laikau visokius muzi- 
kališkus instrumentus, strunas 
ir įtaisau muz.ikališkųs instru
mentus.- Taipogi užlaikau ge
riausių britvų ir pustų brit- 
vdms. /

K. PIKIELIS
1907 S. Halsted Str., 

Chicago, 111.

. b---------- -............. . - ■ rw-

Cicero, III. — Lietuvai Gelbėti 
Draugijos 6 skyriaus susirinkimas 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Av. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbią reikalų.

i ’ — Valdyba.

Brigtoh Park. — Draugystė Ado
mo ir Jievos laikys savo mėnesinį 
susirinkimą nedėhoj, spalio 26 d. 
2 vai. po pietų, McKinley Park Field 
svet.. žurauskas, rašL

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie
tus Draugystės susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalio 26 d. kaip 2 vai. po 
pietų, J. Neffo svetM 1500 So. 49th 
Avė. Visi nariai ir narės malonėki
te atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. A. Liutkua rašt.

Susiv. Liet. Soc. Dain, Am. 1 aps
kričio mišraus choro generališkos 
repeticijos įvyks nedėlioję, spalių 

v* F* P’’ Meldažio svet., 2242 W. 23 PI., Chicago. Visos dai
nininkės ir dainininkai prigulintis 
prie L. S. S. D. A. 1 apskričio, ma
lonėkite susirinkti pažymėtu laiku.

Org. J. Urbonas.

East Chicaga, Ind. L.A-U. KUu-
|bo susirinkimas įvyks nedėlioti »P*- 
llio 20 d., 2 vai. po pietų, K. Grikio 
isvet., 150 ir Northcote Avė. Draugų 
meldžiame atsilanky ti, nes bus rin
kimas valdybos ateinantiems me

tams. • —• Sekr. F. Svereckis.

Pa j ieškojimai
"ašmenų' j ieškoj im ai

PAJIEŠKAU Dr. V. Sarpaliaus, ku
ris pereitą mėnesį turėjo savo ofisą 
pn. 3252 So. Halsted St., Chicagofj, 
111. Turiu į jį svarbų reikalą. Busiu 
labai dėkingas jei jis pats, ar kas ki
tas praneš man apie jį. Jei kas kitas 
praneš, duosiu puikią dovaną.

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

- PAJIEŠKAU savo švogerjo Jos. 
Peleckio, jis apie 2 metai tam atgal 
išvažiavo iš Chicagos į Michigano 
valstiją į kasyklas. Yra jam laiškas 
iš Lietuvos'nuo jo žmonos. Jis pats 
ar kas kitas praneškite šiuo adresu: 

JONAS LIčKUS
4444 Campbell Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio. Mykolo 
Plungio. Jis paeina, Kauno rėd. Šiau
lių pav. Bankų kaimo. Jis gyveno 
tūlą1 laiką St. Charles ir DeKalb, III. 
Malonėkite atsišaukti;

FRANCIŠKUS PLUNGIS
14 Craig Avė., Detroit, Michigan.

PAJIEŠKAU Ta(|jJUŠo Špčlio, pa
eina iš Kauno guli. Panevėžio pav., 
Polankio kaim<wsjfur jis gyvena A- 
merikoj nežinau. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos. Jis pats ar kas kitas atsi
šaukite adresu.

PAULINA MEDŽ1UTĖ
. Venskienė
Monroe St., Chicago.

-------------—.......................................................... .
PAJIEŠKAU Jono Nosikouro ir jo 

prietelkos Onos, taipgi pajieškau 
savo švogerio Antano Katkaus: visi 
iš Liepojaus. 6 metai atgal gyveno 
Amsterdame, N. Y., paskui Brookly- 
ne, N. Y. Prašome atsišaukti, turiu 
svarbių reikalų.

KAZIMIERAS DRUNGILAS 
235 — 154 St., Hammond, Ind.

VVatęrbury, Conn. — Socialistu 
prakalbos. Kalbės “Keleivio” r'e- 
daktorius dg. St; Micbelsonas. Ren
gia Lietuvių Socilaistų Sąjungos 34 
hutipj/. Įvyks nedėlioj, spalių-Oct. 
2b ,d;svetainėje prie 103 Geeen st. 
I radžią 7:30 v. v. Įžanga 15c..ypa- 
nas nepraleiskite šių prakalbų.

Kviečia Komitetas.

a i) r ė d a 1 tfr -lai*4iarhi}iiniuu,-4i(4rt vic-“ p 1 v 11 ” 1 Inas npnrn OUV (n K..

<.tW,'r29 kp* ren««a perstatymą 
Vagis . Repet’cija įvyks Spalio 25,

8 vai. subatos vakare. Viešo Knygy
no svet. 1822 Wabansia Avė. Kurie 
esate apsiėmę dalyvauti lošime ma
lonėkite visi atsilankyti Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą —”Be- 
darbč”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakaru, 
kad neužkonktute mums.

Chicagos L. V. Choras

Pranešimai
P. P. D. U. Lietuvių skyrius 

rengia prcldkcfją temotf “Pra- 
nionicčiai ir Darbininkų Judė
jimas”. Skaitys d. V. Batakis, 
nedėtoj, spalio 26 d., 2 vai. po 
pietų Mildos svetainėj^ ant 3 lu
bų, 3142 S. Halsted st.

—Komitetas.

Dr-stėą D-ro Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas bus subatoje, 
25 d. spalio, <8 v. vakaro, M. Mel
dažio svet., 2212 W. 23rd PI. Visi 
nariai malonėsite susirinkti pas
kirtu laiku ir atsivesti naujų na
rių. — Rašt. M. čiurlis.

LSS. 22 kp. lietuvių kalbos mo
kykla atsidaro nedėlioj, spalių 26, 
kaip 9 vai. ryto M. Meldažio svet. 
Mokyklos nariai ir visi, kurie norė
tų pramokti savo gimtosios kalbos— 
rašybos, prašomi ateiti ir prisira
šyti. — Komisija.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio 
ir Jono Janušonių ir Kotrinos su 
Uršule. Girdėjau pirmiaul gyveno 

Pittsburghe, Pa. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

JUOZAS JANUŠONIS
696 Webster Avė., Hammond, Ind.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"

4 RUIMUS duodam per žiemą gy
vent dykai. Ruimai yra šviesus ir 
tinkami gyventi; labai tinkami yra 
vedusiai porai, kur moteris prižiū
rėtų pečių garinį (Steain heater) 3 
flatams namo. Atsišaukite pas

. P. GALSKIS,
1931 N. Hoyne Avė ant antrų lubų.

Amerikon Lietuviu Kareiviu 
masinis susirinkimas įvyks pa- 
nedėdyj, spalio 27, 8 vai. vakaro, 
Mark White Scpiare. Parko sve
tainėj, prie 29-tos ir Halsted 
gatvių. Tikslas susirinkimo yra, 
kad išnešus kuodručiausią rezo
liuciją varadan visų kareivių, 
kurio tarnavo šios šalies kariuo
menėj. Kalbės atsižymėję kal
bėtojai. Visi karei vilai ir visuo
menė kviečiama atsilankyti.

—J; Zamkus A. L. K. P. Rašt.

• ' ”4
Gary, Ind. — L. S. S. 209tos kuo

pos teatras ir balius įvyks nedėlioj, 
spalio 26 d., Turner Hali svetainėj, 
1lth ir WashingtoTi gi v. Kviečia
me publikų gausiai atvykti ir sma
giai laiką praleisti. — Rengėjai.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalio 2ti d., 
2 vai. po pietų, Fellowship svetai
nėje, 831 W. 33 pi. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti į šį susi
rinkimą visi, o taipgi atsiveskite ir 
savo draugų.. — Org. Kazlauskas.

Progresyvių Draugijų atidai. Sau
sio 25 d., 1920 m. North Sidčs drau
gijų sąryšys rengia balių su progra
mų palaikymui viešo knygyno, Di
džiojoj \Vickcr Park svetainėj, 2046 
W. North Avė. Meldžiame kitų drau
gijų nerengti tą vakarą pramogų.

— Rengimo Komisija.

■ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKOM kambario du laisvi 

vaikinai Detroit apie Ii rikyje. Geisti
na,\kad butų su valgiu. Malonėkite 
atsisbukti šituo adresu.

A, J. V.
Box 1026. Detroit, Mich.

____________

IŠRENDAVOJIMUI
PA RSJ RANDAVO J A ruimas garu 

apšildoma, vana, elektros šviesa, 3 
blokai nuo Lincoln Parko. Telefo
nas Lincoln 5026, savininkas Stan
ley Warnis, 2027 North Howe St. 1 fl.

Chicagos Lietuvių amatninkų-me- 
chanikų susirinkimas įvyks s abato j, 
spalio 25 d. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St., 8 vai. vak. Užsiregistra
vę ir norintieji prisirašyti yra kvie
čiami atsilankyti. Bus renkama val
dyba ir išdirbtas tolymesnio veiki
mo programas. — UŽ laikinę valdy
bą S. Danilavičia.

PARANDAVOJ1MUI pagyvenimas 
trinti, kambariais, šviesus, svarus, su 
gazu, išeinama vieta, raudos $8, la
bai pigiai. — 512 W. 28 St. arti 
Wallace.

Kenosha, Wis. —- Debatai. Nedė
liok spalio 26 d., kaip 9:30 vai. ry
to .Socialistyt Salėj įvyko socialistų 
su komunistais debatai klausimu: 
kurių partija tinkamesnė dabartiniu 
laiku Amerikoje, Socialistų ar Ko
munistų?, L. S., S. 58 kuopos nariai 
nialonėkite būtinai visi atvykti. 1

— Socialistas.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks subatoje, spalio 25 d,, 
7:30 vai. vakare, J. Neffo svet. 1500 
So. 49th Avė. Draugai, susirinkite 
laiku nes dabartiniam tvarkytuos 

laike yra labai daug svarbių reikalų. 
Taipgi reikės apsvarstyti apie kuo
pos turtą, kurį komunistai nori pa
siglemžti. ——Org.' P. Daubaras.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS jaunas ir apsukrus 

vyras galintis prisidėti su $1,000.00 
arba daugiau prie pieno kompanijos 
darančios gerą Biznį. Dadėti pinigai 
atneš gerą pelną ir galėsite užimti 
gerą vietą, kuri apmoka $50.00 i 
savaitę, algos.

Kreipkitės tuoj ypatiškai arba 
laišku. (IŠ Chicagos g;ditc atvažiuo
ti galvekariti ųž 7o.

FARMERS PURE MILE CO 
354 Lincoln Avė., Dolton, III.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoj 1 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, spalių 26 d., 3 vai. po 
pietų, “Aušros” svetainėj, 3001 So. 
llalsted St. Visi nariai būtinai at
rykite. Yra labai svarbių reikalų 
vptarinuii. •— Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš 
vakaras bus nedėlioj, spalio 26 d., 
Związek Polek svet., 1315 N. Axh- 
Jand Avė* Scenoje statoma viena
veiksmė komedija “šalaputris”, pas
kui gražus koncertas. Visi vietos lie
tuviai , atsilankykite. Pradžia lygiai 
6 vai. vak. —Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA lietuvių išdavėjų 
nietyi'ų, imi mokėti anglų kalbą. 
Platesnėms, žinioms atsišaukti — 
1809-13 So. Loomis St. kertė Blue 
Island Avė. L. G. Zavadil, vedėjas.
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REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRUVYRŲMOTERŲMOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
—-UDJ'g

MERGINŲ

ir

JAUNŲ MOTERŲ
MAŠINA RAŠYTOJŲ Pakavimui

Su prityrimu ar be
ir

prityrimo
NEJPRATUŠIŲ Dėjimui

VyniojimuiARReikalaujama

Mašinėle rašyti

Kainom dėti

Elliot-Fisher 
operuoti

Lniškams atidaryti

Surašau traukti

Raides blekutėse

Failiuot.

Žodžiu, mes galime priimti 
pradinės ir augštesnes mokyklos 
merginas prie Ly kokio raštinės 
darbo. Turi mokėt skaityt, 
kalbėt ir rašyt angliškai.

Mokestis gera

Mes esame patogioj vietoj 
Chieago ir Larrabee gat. 
truputį į šiaurę nuo 
vidurini esčio.

Ateikite ir pasimatykite 
su p. VVeaver 

Samdymo ofise 
Pirmas augštas.

Montgomery 
Ward & Co.

MERGINŲ prie dilrbo pas ga- 
titaį tftalą. Gera mokestis, be ne- 
dfcMienio darbo.

HARMONY CAFETERIA 
21 S. DEARBORN.

ČOKOLADINIŲ LIEJIK1Ų—
Malonios apystovos: 44 valan

dos; geriausia užmokestis; pa
stovus darbas.

PLOWS INC.
358 River St. 2 labos.

MERGINŲ: prie automatinių 
mašinų ir lengvo dirbtuvės dar- 

pr tyrimas nereikalingas, 
pradžiai ir trumpos valan-$14

dos.
PHEOLL MFG. CO.

5700 W. 12th St.

MERGINŲ sviestui vynioti; 
gera mokestis, malonios ir pui
kios dhrbo sąlygos, rami apie- 
linkė. Ateikite tuojaus. 
NUGOA BUTTER COMPANY 

28-ta ir Kilboum Averuie

PRITYRUSIŲ MERGINŲ PRIE 
SKRYNUČIŲ APTIEKININKŲ PI- 
IJEMS. Užrašams klijuoti, luptnėti 
nrie mgšjno* rangomis anvdjkti. 
GERIAUSIA MOKESTIS CNICAGOJ 

EDWAHDS & NOBLT 
443 N. Wel1s St., 2 lubos

JPRATUSIŲ

JAUNOS MOTERIS GALI 

ĮGYTI PRITYRIMĄ ČIA BIZ
NYJE IR GAUTI GERĄ MOKĖS 

TĮ BESIMOKINANT. 
PASTOVUS DARBAS.
IDEALĖS DARBO SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ
LENGVOS VALANDOS

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS
TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI
PRADINĖS MOKYKLOS AP-

KVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI.

SAMDYMO OFISAS

PIRMAS AUGŠTAS
CHICAGO AVĖ. IR

LARRABEE ST.

Montgomery 
Ward & Co.

REIKIA moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD CO.
990 W. 18th St., Chieago, III.

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus.
Gera mokestis ir bonusai, šviesi 

švari dibtuvė, karštas šokoladas už
kandžiui dykai, pastovus darbas.

HUMP HAIR PIN CO 
1913 Prairie Avė. Kamp. 29-tos gat.

REIKALAUJA
MOTERŲ

POPIEROMS
SKRISTYTI

145! So. PEORIA STREET
23 MERGINŲ prie lengvo dirbtu

ves darbo ir taipgi prie pajiega va
roma mašina operuoti. Svarus ir 

malonus darbas; gera mokestis ir 
bonusai. Atsišaukti pas SCHULTZ 
& HIRSCH CO. 1300 Euiton St.

MERGINŲ — senesnių kaip 16 
metų mažiems duršliniams pre 
sants operuoti, prie kitų mašinų ir 
varstotinio darbo. Atsišaukti pas.

BOYE NEEDLE WORKS 
4343 Ravenswood Avė.

REIKALAUJU moterų kotų 
siuvėjų. Mokestis $1.00 į valan
dą. Atsišaukite,

J. SKUTAS
3016 So. Halsted St., 2 lubos.

Merginų 
nuPmti in 
mokestis;

REIKALAUJAMA: 
valgomame kambaryj 
dus nuo stalų, gera 
Nedeldienyj darbo nėra.

HARMONY CAFETERIA 
21 S. DEARBORN ST.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MODELIŲ ir formų dirbėjų iš 
gipso. Atsišaukti į superintendentą 

MIDLAND TERRA COTTA CO.
Wt 16 St. ir So. 52 Avė.

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ |miesčio firmai t ~
DARBININKŲ SENGELEŽIŲ panedėlyj po 9 vai. ryto į Room 

KIEME 1002. 20 E. Jackson blvd ir paklaus-
711 W. 15 PLACE ti p. Ursin.

Užsisakymų 
Dėjimui

Mes reikalaujame

Nuo 17 iki 21 metų

Musų

Prekių ir Pakelines 
Krasos 
Skyriuose

Prityrimas •
Neieikalingas

i

Gera mokestis ir 
Nuokitinis darbas.

Nesuskaitomos progos pakėli
mui, taigi tas priklauso nuo 
kiekvieno darbininko.

Turi mokėti kalbėti, skaityti 
ir rašyti angliškai ir turi turė
ti bent pradinės mokyklos ap
švietimą.

Atsišaukite į Samdymo Ofisą 
Pirmam Augšte 

Chieago avė. ir Larrabee St.

Montgomery 
Ward St Co.

VYRŲ reikalauju Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

RE1KAIAUJA mastinių prekių 
pardavėjų vakarais nuo 6 iki 9 pa- 
nedėliais, utarninkais, ketvergais ir 
subatomis nuo 2 iki 10.

H. B. STERN, 
3442-44 So. Halsted St. , Chieago.

PAKUOTOJŲ — Terra Cottai. At
sišaukti į superintendentu.

West 16 St. ir So. 52 Avė.

PHITAI RYTOJAI Terrakotai
Atsišaukti pus superintendentų

MIDLAND TERRA COTTA CO.
West 16 St. ir So. 52 Avė.

DARBININKŲ Tuojaus Terra Cot- 
tos dirbtuvėje. 
Atsišaukti pas superintendentų 

MIDLAND TERRA COTTA CO.
\Vest 16 St. ir So. 52 Avė.

Prityrusių 
jakių dirbėjų 

Kriaučių ir artistiškų 
Sijonų dirbėjų 

Taipgi pagelbininlkų 
Geriausia (užmokestis 

STAPLES 
2933 Michigan Avė.

REIKALAUJA trokerių — pasto
vus darbas ir gera mokestis. Atsi
šauk

ERIE RAILROAD 
14ta ir Clark Sts

REIKALAUJA lietuvių pardavvė- 
jų. Gera mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbų. Platesnėms žinioms 
ateikite į Room 4, 1809-13 So. Loo- 
mis St., L. G. Zavadil, vedėjas.

ŽMONĖS, kurie yra pagyvenę 
Chicagoje tūlą laiką ir yra įgiję ge
rą vardą tarp savo tautiečių bei pa
žįstamų mieste, pardavinėti vidur-

1. Malonės atsišaukti

Chieago., ny 
ftElRtAPAfiBlNlNKŲ

Pasisiuntinejimui

Amžini 16 iki 18 metu.

Čia ne “tik darbai“ 
čia tikra ateitis 
Kiekvienam vaikui, 
kuris bus vertas. Tas priklausis 
nuo jo — prityrimo nereikia.

Mokestis gera

Turi mokėti kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai ir turėti bent 
pradinės mokyklos apšvietimų. 
Vietos — pastovios Vietos — yra 
daugeliui vaikų ir jaunų vyrų.

Samdymo ofisas 
Pirmame augšte.

Chieago Avė. ir 
Larrabee St.

Ward C®.

MŪRININKŲ — DEŠIMTIES AR 
DVYLIKOS lųiestelyje. šiauriniame 
NVisconsine kad greičiaus užbaigus 
dirbtuvės statymų; jokių darbo kliū
čių nėra; idealės darbo sąlygos; nuo
latinis darbas; 60-90 dienų; mokes
tis $1 valandai; 8 valandos į dieną; 
lėšos labai vidutinės. Kelionė bus 
apmokėta. Atsišaukti pn. 1126 Con- 
way Bldg. Tel. Franklin 3139.

PAKUOTOJŲ IR 
UŽSISAKYMŲ DĖJĖJŲ, — 

APSIPAŽINUSIEJI SU CHEMI
NIAIS APARATAIS IR STIK
LAIS PAGEIDAUJAMI. 
RIAUSIA MOKESTIS. 
CENTRAL SCIENTIFIC

460 E. OHIO STREET
co.

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

HERMAN H. HETTLER 
LUMBER CO.

2601 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJAUS

ALFRED DECKER & COHN

Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

Gali 
suvartoti

Viršutinių npikaklių dirbėjus
ANTRUOSIUS BEISTERIUS
DROBIŲ BEISTERIUS
PERPEČIŲ IR KITŲ APIKAK- 
LIŲ BEISTERIŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ.

SAMDYMO SKYRIUS

Piet-vak. kampas Franklin 
Van Buren.

KRIAUČIŲ ŠAPOS 
DARBININKŲ

The Mtomise ®2 
Kujpjpenhefimeii’

REIKALAUJA
Šitokių prityrusių 
darbininkų:

ŠVARKŲ ŠAPOJE

Apikaklių dirbėjų
Įleistų trankytųjų
Apibaigėjų
Guzikauns skylių dirbėjų 
Pažųstės beistytojų

KELINIŲ ŠAPOJE

Kišenių dirbėjų, 
Beisterų ir apibaigėjų

Geriausia užmokestis
Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius
POLK ST. ir KARLOV AVĖ. 

(Arti Cravvford Avė.)

REIKALINGI REPREZENTANTAI
Nuo 50 iki jOO dolerių į savaitę 

galite uždirbti su mumis liuosu tai
ku be atsitraukimo nuo savo kas
dieninio darbo. Nepraleiskite progos 
Atsišaukkite pas

S. SLONKSNIS CO.
3357 So. Halsted St., Chieago.

REIKALAUJA siuvėjų, apibaigė
jų ir pagelbininkių prie šlebių.

JOS. ROTHSCHILD
30 N. Michigan Avė., Chieago.

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

ARCHER & STEWART AVĖS.
'j .lt.■l”"—- J. ..'2—‘-S*

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
NVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI sekličinis setas, 
stalas ir komodė .parduosiu pigiai 
nes turiu išvažiuoti j kitų miestą. 
Atsišaukite tuojaus: 3341 So. Au- 
burn Avė., 3 lubos iš užpakalio.

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU“

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiūly
mų. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykite su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE
• STORAGE

2102 W. 35 St.
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu rakandus penkiems 

kambariams — 3 lovos, 2 stalai, ir 
visi kiti naminiai daiktai; visi la
bai gerame stovyje. Be to parduo
siu karvę, 3 kiaules, vištas, antis, 
gramofonų ir vargonus. Norinčiam 
čia apsigyventi didelė proga visa 
tai paimti sykiu. Namuose yra elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir 
išeinamoji vieta, šalę to pagyveni
mo yra naujas medinis namas par
davimui, prie jo lotai. Kas nori 

pirkti ras gerų progų. Atsišaukti pn. 
1204 W. 112th Plaee. Tel. Beverly 
816.

1 PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautu apgy-

ir| ventoj gera proga geram žmogui, |šventomis dienomis iki 12 valandos!
pardavimo priežastis patirsite ant
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S. Union 3533 So.
Avė. . .i ' , J

—1

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantinę adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue

re-

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė labai geroj vietoj, biznis yra 
cash, nėra nei jokio pardavinėjimo 
(ant kredito). Randa pigi, $18 
į mėnesį. Parduosiu arba išmai
nysiu ant fanuos arba ant proper
tės. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.
5718 So. Kedzie Avė., Chieago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoje vietdje, 

biznis išdirbtas per 9 metus. Prie 
žastis pardavimo — turiu du bizniu, 
noriu persikelti j vienų. F. A. L., 
1618 So. Union Avė.

PARSIDUODA arklys Ir
642 W. 18 St., 

Chieago, III.
PIRKSIU KEPYKLĄ.

Noriu pirkti kepyklų (bakery) 
Chicagoje arba netoli Chicagos. 
Kas turite atsišaukite į Naujienas 
No. 17.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA: 80 akrų farma, su 

budinkais arba mainais ant namo, 
geroj vietoj, derlinga žemė.

160 akrų farina su budinkais, der
linga žemė, parduodam arba mai
nom ant namo.

Abi fanuos randasi VVisconsino 
valstijoje labai geroj vietoj netoli 
nuo miesto.
Platesnių žinių, klauskite pas

S. SLONKSNIS
3357 So#i Halsted St., Chieago.

GERIAUSI BARGENAI
PARSIDUODA dviem pagyveni

mais namelis po 5 kambarius su/ge
rais įtaisymais ir naujai nupentuo- 
tas; landos neša $26 į mėnesį, bus 
parduotas lengvais išmokėjimais. 
$300 įmokėti o kiti raudomis. Kaina 
$2600.

PARSIDUODA naujas bizniavus 
namas Brighton Parke, štoras iš 
4'ronto iš užpakalio kambariai, taip
gi ir viršui 6 dideli kambariai. Ga
lima pirkti su bizniu arba be biznio, 
bus parduotas lengvais išmokėji
mais.

PARSIDUODA visai naujas mūri
nis namas 5 ir 6 kambarių su nau
jausios mados įtaisymais garu ap
šildomas, Knygoms šėpa, pakura, 

sun parlor, randos neša 12 nuoš. bus 
parduotas 1500 pigiau negu reikėjo 
pabudavoti, 30 pėdų lotas ir visos 
gatvės išmokėtos. Randasi netoli par 
kų ir bulvarų, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. Kas greitai pirks minė
tų namų galės nupirkti su $1000 į- 
mokėjimo, o kitus išmokės iš randų. 
Atsišaukit pas

LIBERTY LAN!) AND 
IN V ESTM ENT COM PA N Y

3301 S. Halsted St., Chieago.

PARDAVIMUI — Savininkas par
duoda rytinį kampų 3158 So. Union 
Avė., mūrinis storas ir du pagyve
nimai. Hondos neša $74 į mėnesį 
Kaina $8200. Pusė įmokėti. Ateik 
pas savininkų, 6601 So. Hermitage 
Avė.

FARMA.
155 akrų farma, 35 akr.ii ariamos 

be jokių kelmų. Miško yra 100,000 
pėdų rąstų. Trobos tokios: pusan
tro augšto grįčia 18 per 24 pėdas, 
pristatymas 16 per 20, daržinė 26 per 
80 ir kelios kitos mažesnės trobos. 
Farma visa aptverta. Geras šulinys 
ir farma prieina prie \Visconsino u- 
pčs, 114 mylios nuo mokyklos. Ant 
fanuos yra 5 arkliai, 3 melžiamos 
karvės, 2 telyčios, 25 vištos, šienau- 
tuvas, šieno kūgis, žagrė, sprenžini- 
niais virbalais akėčios, vežimas, ri- 
sorinis vežimėlis, rogės, šlajos, se
paratorius, pašaro kapoklė, apskri
tas phiklas, trauktinis piuklas No. 
5 H. P. gazinė mašina, plėškės, vi
sos mažesnės ūkio mašinos ir 1919 
m. javai. Kaina už viską $7,400. Ga
lt įmokėti $2,900, likusius pagal su- 
lygimą. Farma labai puiki Wiscon- 
sino viduryj. Yra nemažas sodas o- 
beliu ir uogų.

Rašyk arba telefonuok Central 
8927.

M. J. AUGULIS
2317 Washington Blvd. Chieago, III

PARSIDUODA arba mainom ant 
namo puikų Hotelį 30 rūmų; su ra
kandais ir kitais reikalingais įtaisy
mais puikioj vietoj, varantis gerą 
biznį dabar su 2 akrais žemės. Ran
dasi Michigano valstijoje prie pat 
ežero (Lake) Michigan. JL

Platesnių žinių kreipkitės pas fr 
S. SLONKSNIS

3357 So. Halsted St., Chieago.

AR NORI kad pinigai neštu 12Uo 
procentą, tai nusipirk namą 6 pagy
venimais po 4 kambarius su namuku 
užpakalyje 3 kambarių, abudu mūri
niai, augšti beismantai, stiprus na
mo įtaisymai. Randos neša į metus 
$1020.00. Be kitų ekspensų teksų at
neš gryno pelno 12 procentą. Atsi-______
šaukit į savininką vakarais arba HaraŠys

I Mokinimo valandos: nuo 9 ryto
J- K. iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6

Wallace St., Chieago. iki 10 valandai.
3 lubos iš užpakalio. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Subata, Spallo-Oct. 25, 1919

NAMAI-žEMe
N EPAPRASTAS BAR(i ENAS

Kas turite lotų arba mažų namelį, 
ir norit gero muro namų, ateikit pas 
mus, mes priimsime jūsų lotų, arba 
namelį, kaipo pirmų įmokėjimą li- 
cusią sumų ramiomis išmokėsite.

AUGUST SALDUKAS
4414 So. California Avė 

Arba Geo. Lucas, 3429 S. Union Avė.

PARDUODAMA: pn. 3301 Wood 
St. 9 kambariais namelis (2 šeimy
nom) maudynė gazas ir tt., 2 kam- 
>iniai lotai 50 per 125 — $500 įmo
kėti.-Kaina $1600.

619 \V. 46 St. du pagyvenimai po 
i kambarius, kiekvienas ir šeši kam- 
lariai apačioj. Maudynė, gazas įmo
kėti $500. Kaina $3060.00

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chieago.

DVIEJŲ augštų medinis namas, 
dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių 
pečiais apšildomais prie 31 gatvės 
irti \Vallace. Kaina $2200, $500 įmo
kėti, lykis išmokestimis. Atsišauk:

Rooin 412 Reaper Block. Adolph 
Lundgren.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

{aukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wiseonsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderSjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie jftvai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visų Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

i ai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chieago^ III.

gerq farmą

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
mūrinis namas po 6 kambarius, ce
mento apačia viskas padaryta pagal 
naujos mados, nes tiktai 3 metai 
kaip statytas, šalymais tuščias lo
tas parsiduoda su lotų arba be loto; 
parsiduoda kibai pigiai; namas ran
dasi prie Lowe Avė. ir 34 St.

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

NAŠLĖ PARDUODA nuosavybę 
arti Sv. Mykolo bažnyčios North 

Sidėj, tris pagyvenimai po keturis 
kambarius, didelės pašelmenįs, gu
zas, išeinamoji vieta, randos atne
ša $45 į mėnesį. Atsi.šaukit 3008 N. 
Hamiltoh Avė, 1 augštas. Tclephone 
Monticello 3761.

PARSIDUODA arba rendavojasi 
priemiestyj, prie karų linijos ir prie 
stoties, namas su plotu Žemės. Ga
lima laikyti gyvulius. Gyvenimui 
oras labai sveikas. Randa pigi. 
Savininką galima matyti vakarais 
arba nedėldien-yj, 8532 Vincennes 
Avė. K. Idzilevičia. Atsi.šaukit urnai. 
Geistina lietuviai.

MAINOM
Farmą ant miesto/ propertės. 115 
akrų netoli Chicagos su budinkais 
gyvuliais ir mašinomis.

UNITED LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

117 N. Dearborn Si., Chieago, UI.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypati&kas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jtur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mažino* musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir 
Samstyti musų mokyklą blle laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti speciali!- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi- 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinls 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst- istorijos, 
abehios istorijos, geografijos, poli- 
tikinės arijos, pilietystės, dai-




