
L i t h u a n i a n Daily i n

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1508

Pi rmas

VOL. VI

ių

V’’? -/y ■ ‘ v..-. •..■..h

. -y IENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered us second Class Miittcr March 7, 1914. at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III., Panedflis, Spalio (October) 27 d., 1919
27, 1919 is rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Price 2c No. 253

.<Amerikieciai kariaus už Lietuva
----------------------------- ,------ .--------------------------------------- --------------------- ----- M------- ,------------------------ ------- Jtr

Tris brigados iš Franci jos
KUNIGO GASPADINĖ RAS- t. u.- Irnnshilion filcd vvith Ųic post-f

• TA KALTA.

važiuoja I Rygą
Nuteista kaipo pirmo laipsnio 

žmogžudė.

LELAND, MIGI L, sp/25

jai rodo esant kalta dėl pirmo

Valdžia grūmoja angliakasiams j laAvą Lypezinską. Sulig Michi- 
Igano valstijos įstatymų ji dabar

Reikalauja, kad atšauktų streikų
True Irnnshitieii filcd with the post- 
niastrr nt Chicago, III. Oct. 27. 1919 
us re<|iiirrd by the art of Ori. 6,1917
AMERIKONAI KARIAUS UŽ

pasistatyti prieš valdžią. Nes 
jeigu jie nutars mesti darbą, tai

vus galvos. Prašymas atnaujin
ti bylą tapo atmestas.

Kunigo gaspadinė lapo nu
bausta dėlto, kad dvylika im tų 

■ atgal, būtent: rugpjūčio 23 die-
suomenės reikalai“ butu, tinka- . nQ, švento Izidoriaus lenkų klioš 

' toriaus skiepe ji nužudo savo 
. konkurentę, jauną feliocioną 
“Brostvos“ vienuolę .seserį Ma
rę Janiną. Nužudė ir ten pat ją

ta.i |)areiškimas rodo, kad pati 
valdžia yra pasiryžusi operuoti

Rusijoje
darbiniu 

k u streikas
True translation filcd with the post- 
inasler at Chicago, III. Oct. 27, 1919 
<is reipiiied by the act of Oct. 6, 1917
VOKIETIJA NESĖBRAUJAN- 

TI SU BOLŠEVIKAIS.

Didelis lokautas 
Ispanijoj.

Sako, generolui Denikinui se- —-----
’ )iasj; Kariuoemnė Cantone; guberna-

. . I torius grūmoja pašalnti ma-
------------- ... _ . jonbLONDON, sp. 25. Generolo 

Denikino fronte eina atkaklus 
mūšiai. Mūšiai eina 700 mylių 
fronte - nuo Carcin iki Kle
vo. Augti’, militarės misijos pas

sp. 27 
naujas Gr-

ten aštuo-

Stojantį už veikų evakuavimą 
Lietuvos ir Latvijos.

BERLYNAS, sp. 25. — Ilgoj 
kalboj, laikyto) Vokietijos Stei
giamame Susi rinkime, kuri ko-

senai paskelbtus premiero Cle- 
meneeau pareiškimus prieš Vo-

tendencijų“, užsienio reikalų 
ministeris Muelleris stojo už rei-

ccaluMbus, o. 
Cantone dabar yra 
ry. Ohio valstijos 
rilis Cox pasiuntė į 
nius būrius valstijos milicijos.
Pasiųsta neva tuo tikslu, kad 
apgynus “lojalius darbininkus“ 
(streiklaužius), ant kurių kėsi
nasi streikininkai. Kariuomenė . 
gerai apginkluota ir jai, reikale, I . ’ Isnl Pasn^^ kad toks žings- 
isnkvtn nesumilėt - kulku. i ”,s reĮkalingas .ięlant įtiki-

mis pasaulį, jogei Vokietija nuo-Kartu gubernatorius rūsčiai 
grūmojo miesto majorui

Samdytojai nutarė išmesti iš dar 
bo visus Ispanijos darbinin
kus.

MADRID, sp. 27. — Iš Bar- 
celonos pranešama: Ispanijos 
fabrikantų kongresas, kuris čia 
dabar laikomas, šiandie nutarė

visoje Ispanijoje. Lokauti mi

Tą dieną visi Ispanijos darbi

tų.
Smulkmėms šito samdytojų 

nutarimo nepaduodamos.

PARYŽIUS, sp. 26. — Kartu 
su gręsianui sunaikinimu l:d- 
vių pulkų gent i'olo von der 

Goltzo kariuomene čia gautas 
pareiškimas, jogei bėgiu seka-

Ką sako darbininkai. c

no purei*kiniui, United Mine 
Workers unijos prezidentas.

nspor
tai apleidžia Brestą. Jie veža 
Rygon brigadą buvusių Ameri
kiečių kareivių, įstojusių Lietu
vos armijom

Brigada vadovaujama šešių 
šimtu buvusiu Jungtiniu Valsti
jų armijos ofirieriii, kuriems

“Kasyklų savininkai nenorėjo 
ir nenori daryti naujos sutarties 
su darbininkai kai dėl padidini
mo algų. Ir tai deltos priežas-

nežinojo kur dingo jaunoji se
suo Marė. Miestelio gyventojai 
iš pradžios jos dar jieškojo, ma
nydami, kad ji galbūt kur nors 
pasiklydo apielinkės giriose. Bet 
veltui. Vienuolė 
akmuo vandenyj, 
buvo užmiršę j 
praeitą pavasarį,
išėjo aikštėn, švento Izidoriaus 

naują sut irti, jie- ne-1 bažnyčios zakrisPijons, Joku- 
os parduoti anglis ne-j bas Flees, ėmė ir pitsisakė, kad 

jis padėjo išnešti iš skiepo žino

din.go kaip 
Žmonės jau

Tik urnai.

mokania
gaudavo

Amerikos armijoj.
Amerikiečių brigada yra ge

rai aprupinlą šautuvais, kulko
svaidžiais, amunicija, orlaiviais, 
tranšėjų kasimo įmonėmis ir 
drabužiais. X’i |i brigada yra 
pasiryžusi kariauti..

“M”.s neganė tunui* patrempė
me vokiečius vakariniame fron
te, pasakė brigadas kom m- 
duotojantis generolas, — taigi 
mes turėsime darbą užbaigtiC <9

Jeigu vokiečiai, kurie dabar 
iv įduoda esant rusais, pasu ks 
Rygą pirma, negu ten spės at
vykti minėtieji transportai, amie-

šturmuoti miestą.

VALDŽIA GRŪMOJA ANGLIA
KASIAMS. , -

Reikalauja, kad atšauktų strei
ką; angliakasiai kaltink sam
dytojus.

eitą subatą, po pietų, m‘misterių 
kabinetas čia laikė du nepapras-

angliakasių strei-

mas, reikalaujas, ktui nužyTnė- 
tasai United Mine Workers uni
jos streikas butų atšauktas. Pre
zidentas \Vilsonas sako, kad 
streikas yra netik nepateisina
mas, bet ir nelegalia”. Jisai 
statąs dideliu, pavojun visus

Todėl valdžia sako, kad jeigu 
streikas nebus atšauktas; jeigu 
ncv<‘izinl šito persergėjimo l; li

ta stvertis visų reikalingų įmo
nių, idhnt neprileidus sustoti

(ei šitą jo pagraudenimą nerei
kia imti dvi prasmini: prezi-

tikėtinai augštomis kainomis.
“Anglies siinaudutojai jau ir 

dabar yra reikalaujami mokėti netolimos? kapinėse, 
daugiau negu kad jie mx>kė<ui-

užilgio nuo jų bus pareikalau
ta daugiai”...

las toliau pažymi, jogei ne gre- 
riamasai angliakasiu streikas

savininkai, kurių apetitai prie 
didesnių pelnų esą “stačiai nepa
sotinami“.

Apie tai ar angliakasių unija

išpildys ankliakasių viršinin
kas neprisimena. Manoma, le-

itinku susirinkimas, kunihme

jį ar ne.
O ką sako samdytojai?

Kartu čia pasirodė ir ka

samdytojus kalba Tlionias T. 
Brewster pirtį) i įlinkas vadi
namosios “scale committee“. 
Jisai sako, kad išpildymas dar
bininkų reikalavimų padidi
nimas algų, su trumpi n imas va-

lik sugriuvimą visai

šal'es gerbūviui. Girdi,, sutrūni 
pinimas valandų darbo (mažiau

tu sumažintų išdirbystę ir ne- 
aipsakontai sukeltų kainas an
glims. I'aigi dėlto jie atsisaką 
tartis su darbi,ninkais. Jeigu

t uoj pa- 
dlaryta tardjfmas ir paaiškėjo, 
kad tai yra stvers Marės kau
lai. Tuoj išimta varantų prieš 
švento Izidoriaus bažnyčios kle
boną Andrių Bieno\vskį ir bu
vusią jo gaspadinę. 
prsipažinus kunigas 
liuosuotas. ’o to

tapo pa- 
prasi- 

da ilgia u

Kunigo

Delei šito atsilikimo visas Lo
la nd miestelis buvo neįprastai 
sujudęs. Bylos laikiu'kone vi
suomet kortas buvęs kimštinai

dinių adresu.

MUŠEIKA PAŠOVĖ LIETUVĮ.

pašovė lietuvį Juozą Burbą, gy-

vikas teisinasi tuo, kad buk Bur 
ha norėjęs išsinešti iš jardo niai-

stojęs kelią ir liepęs sustoti, bet

paleidęs šuvj. Burba tečliaus 
sako, kad jam primetamas nu
sižengimas yra melas. Tai pa
tvirtina. ir phtįs detdktivai, ku-

vieton, bet ten jokio maišiuko 
jie neradę. Muštuką gal būt

sisakytų - visas dalykas išsiris-________ , ----
tų gražumu: jie tuomet taikiu- Truf. n.nnsi:i.jon fi)(,ą with thc post- 
tusi. !••••.... -....... - - • ■

‘ . • -i*. i i .i ,..v ; • i as reąuired bv the act of Oct. 6, 1917Bet tai reikštu, kad darbini n- į
kai tuomet ui: ko^ nelaimėtų! PARYŽIUI STOKA SIDABRO.

mastei* ai ( hicaifo, III. Oct. 27. 1919

PARYŽIUS, sp. 2 . — Krizi- 
sas delei stokos smulkiųjų pi- 

sp. 27. ■ nigų pasiekė čiukuro. Vakar

g linkusia i turį pasirinkti vieną • tuo tikslu, kad išnaikinus

Šime .kuris datuotas vakar, sa
ko, jogei kol kas. mlušiai yra 
pasekmingi anti-bolševikams.

“Išrodo, sako gautas karės 
ofise pranešimas ,kad raudonoji 
armija daro paslaugų sutvirtinti 
besitraukiančių kareivių dvasią. 
Ji sukoncentruota ties svarbiau
siais miestai bei jungiančiomis
juos geležinkelių linijomis. Jie Poormanui, būtent: jeigu jis ne
įgijo pasisekimo paimdami Vo- 
ronežiu ir Oriolą, bet tatai vi
siškai u.epajiegė sulaikyti abel- 
nąjį generolo Denikino besiver- 
žimą.

Pasivarė 40 mylių.

lai p Caricino ir Voronežiaus 
Jono armija begiu penkin* die

nų pasivarė į priekį nuo 40 iki 
50 mylių visame 120 mylių fron 
:e Suimta daugybė belaisvių ir

bernator'iis jo vieton pastatysiąs 
kitą-laikiną majorą.

Garyj “visa gerai“.

GARY, INI), sp. 27. — Plieno

kė premjeras — - nepritarė tele
gramai kurią nesenai paskelbė 
generolas vpn der Goltz, paski
rasis j savo vietą pulkininką 
Ava lovą - Bermondtą mušties 
ties Ryga, ir aš tikiuosi, kad 
tai bus pastarasis atsitikimas

True translation filcd with the posf- 
tnaster ai Chicago, III. Oct. 27, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

BULGARIJA REIKALAUJA 
PLEBESCITO TRAKIJOJ.

PARYŽIUS, sp. 25. B-

u nuo Maskvos, tapo užimtas 
iraeita ketvergą. Liuos/anoriai

to miesto priemiesčius. Mušis 
ten dar tebesiaučia.

Trotzkis pripažįsta pavojų.
Kalbėdamas apie sovietų ar

mijos kontrofen.sivą ir atsiėmi
mą Pavlovsko, esančio į pietus 
nuo Petrogrado, Trotzky sako:

grado, tapo

lai pranešama bevieliu iš Mask
vos.

Kariniai ekspertai sako, kad 
nesą reikalo rūpintis tuo, kad ge 
nerolo Judeničo antpuolis tapo 
sulaikytas. Jie pareiškia, kad

sustiprinimų
Pranešimai sako, kad ties 

Petrogradu bolševikai yna su
traukę apie 30,000 kariuomenės 
ir lodei čia yra laukiama vieno 
atkakliausių susirėmimo.

NUŠOVĖ LIETUVĮ VAIKĄ.

tų, Burnsidėj mirtinai pašauta 
dešimt metų amžiaus vaikas, 
Petras Masiukevičius, gyvenas 
1036 93 gatvėj. Jį pašovęs jo

amžiaus, gyvenąs 1040 E. 93 gt. 
Buvę tai|>. Petras nuėjęs pas 
KaZfįi ir kur lai jiedu suradę re
volverį. Draugiai manę juo pa- 

žaismė buvo visaižaisti. Bet

vietos mirė.
Pa ša u Lasai ant 

Šo vejas gi tapo su- 
Eina tardymas, v

PAVOGĖ UŽ 40,000 DOLERIŲ 
DEGTINĖS.

ST. LOUIS, sp. 27. -- Nežino
mi piktadariai vakar naktį čia 
įsiveržė į vieną valdžios skladąVARŽO SOCIALISTŲ SUSI-

RACINE, WIS. sp. 27. nigų pasiekė čiukuro. Vakar čių degtinės. Tuo pačiu laiku ir 
Miestelio majoras Uilkin čia už vadinamasai I?rancijos bankas į gali tie patįs plėšikai įsiveržė į 
draudė laikyti viešus socialistų ' atsisakė išmokėti daugiau kaip (kitą * skladą, priklausantį Levy 
susirinkimus. Tai daroma neva j po penkis sidabrinius frankus Distilling kompanijai: Iš čia iš- 

... bol- kiekvienam į jį liesikreipusiam neštai degtinės už dešimt hikstan 
asmeniui. čių dolerių.

sa eina gJTKi. Darbas įėjęs į 
normali s^vežes. Streikuoja tik 
'menkas būrelis ^reikininkų.

Bet streiko komitetas atsako: 
“Mes kone visi esame svetimša
liai ir kone visi tebestreikuo ja
me”.

“Pittsburge ramu“.
PITTSBUBGII, Pa. sp. 27.

“Plieno distrikte visa rainu. 
Valstijos policija daboja tvar
kos“.

Youngstowne tas pats.
Y0UNGST0WN, O. Darbas 

ein.a kai)) paprastai“ sako tele 
granui. Darbininkai grįžta dar
ban“. Bet ten pat sakoma:

na iš kitur naujų darbininkų“. 
Tai turėtų rodyti, kad darbinin-

užima suverbuoti streiklaužiai.

DARBININKAI GRŪMOJA 
VISUOTINU STREIKU.

Kongresas nori suvaržyt 
žinkeliečių teises.

^le

WASHINGTON, sp. 25. — 
Telegrama iš Washingtono sa
ko \ “Šiandie Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai čia pa
reiškė, kad jeigu senatas ar at

kelių billiaus kuri draudžia dar
bininkams streikuoji iir žada 
uždėti ant jų didelių piniginių 
pabaudų, tai šitokis jų elgimosi 
mus privers prie visuotino strei
ko. Mes esame pasiryžę apginti 
savo teises kauti r dar čia taip”.

InternąoionaleA ' mašiniisfcų 
unijų asociacijos, turinčios 350,- 
000 narių, prezidentas VVilliam 
John.st.on be kita pasakė, kad

bi n i nikams urnai nuspręsti vi
suotinojo streiko klausimą. Ma
noma, kad lą patį padarysian
čios ir visos kitas unijos.

( Vėliau šitą pranešimą tečiau 
(užginčijo vyriausias Amerikos 
Darbo Federacijos vadas, Šu
ninei Gompersas. Jisai sako, 
kad tokio žingsnio Amerikos

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

“Mes nesame bolševikų drau
gai, pasakė Muelleris, kartu sto
damas už draugingus simtifcius 
su visomis parubežinūmis vals
tybėmis, bet mes griežčiausiai 
protesluoįame prieš blokadavi-

pasiulė balki n inkai. Kadangi (ai 
nebus bolševikų vadai, kurie dė
lei to nukentės, bet minios Ru
sijos žmonių. Jos delei to turės 
pakelti dideliausio skurdo. Ne
darbas ir badas, kurių tokia blo
kada yra tai, kas bolševizmą

PRIEPLAUKOS DARBININKŲ 
STREIKAS NEW YORKE 

TĘSIASI.

bau.

NEW YORK, s)). 27. — Nevv 
Yorko prieplaukos darbininkai 
dar streikuoja. Darbininkai 
griežtai atsisako grįžti darban, 
dagi neveizint to, kad federalė 
prekių siuntimo komisija grū
moja atsiųsti streiklaužių.

Majoras Hylan buvo paskyręs 
taikymo komisiją, bet darbinin
kai atsisakė tartis su ja tol, kol 
negaus rimto užtikrinimo 
pačių samdytojų.

nuo

PA-

k Baužas kai dėl tautų 
darbo. Jisai pripažisl

pą Bulgarijoj ta sąlyga, 
sai bus taikdms ir kitoms 
kanų valstybėms.

kelintą pataisų kai dėl atsteigi-

tuoju dėl apimliosios sumos, ku
rios Bulgarija reikalaujama at
mokėti. Beto, jis prašo pratęsti

Kai dėl mlitarių kliauzų, tai

ka rei via vi mo sistemai pažymė
dama, kad tiktai verstinasai ka-

ro pasiaiškinimas dėl teritorinių 
patvarte Minų. Protesituojan^a 
prieš nustatymą valstybės sienų. 
Suminėjęs visą rinkinį statisti
kos skaitmenų atsakymas siūlo

lo padaryti iš jos autonominę 
valstybę. Abelnoji nuomonė yra 
tokia, jogei talkininkai yra ne 
linkę pri|>ažinti by kokių patai

GUBERNATORIUS ŽADA 
DĖT KASYKLŲ SAVININ

KAMS.

OKLAHOMA, sp. 27, — Okla- 
homos gubernatorius, Robe.dt- 
son, šiendie kviečia “bendran 
pasitari man“ visus valstijos ka
syklų savininkus“. Tarsis dėl 
gręsiamojo angliakasių streiko. 
Gubernatorius sako, kad jis pa
naudosiąs visas jam galimas į- 
mones, idant streikas neįvyktų.

kumento.

True translation filcd with the post- 
master at (hieago, III. Oct. 27. 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
AUSTRIJA PASIRAŠĖ TAIKOS 

SUTARTĮ.

jos respublikos prezidentas šia n 
die pasirašė |mi taikos sutarties 
dokumentu, kurį Austrijai įtei
kė talkininkų valdžios.

NEW YORK, sp. — Valdžios 
ixiskelbtosios skaitmens rodo, 
kad pilnai du trečdaliu Jungi.

pasaulinėj karėj paliovė mokė
ję karės apdraudos duoklių.

“Kaip įvesti socializmo 
tvarką”

Dideli referatą šituo klausimu perskaitys 
P. GRIGAITIS, NAUJIENŲ REDAKTORIUS, 

Nedėliojo, lapkričio 2 d., 1:30 vai. popiet
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PI.
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IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS, Chfc«g«., «III
m m     iii  .................. ... ............. .......... i i i i i ............ **■

[Panedėlis, Spalio 57, 1919

N.iUJIENOS be streikų, be darymo ža- Į Sąnariuose skaudėjimas gali 
paeiti nuo užsisenėjtįsio jų už
degimo paeinančio nuo bakteri- 

^arkaiLS maisto priė 
mimo ir netvarkaus iš kimo iš
metimo nereikalingų jalin med
žiagų, nuo skilvio ir žarnų suiri- 

.. , ... tino ir daugelio kitų priežasčių,
jienos ragina pirkti Lietuvos i<rallljas į sąnarius atneša “bak? 
paskolos bonus. Ir prie šito Įerjjų augimo produktus, pro! 
melo ji deda dar (langiaus to- iš skilvio ir žarnų kanai-

los industrijai ir gyventojų ApZlŽCllff Q
... ................... -? J į jų, nuo netvarka ils maisto priė

GALUTINAI PARS1MELAVO.
Bet kaip yra su Thomas

Published Daily escept Sunday by J\fooney kurį, nežiūrint daT- 
the Lithuanian News Pub. C»., Ine. , . . . J ’ /’ .,v. .xibininkų protestų, valdžia iš

laikė visai nekaltą jau tre
jetą metų kalėjime?

Kaip yra su tais darbinin
kais vakarinėse valstijose, 

n ,. . / kuriuos policija su pagelba Naujienos eina kasdien®, išskiriant , , w, ... ,, j *
ncdeidicnius. Leidžia Naujienų Ben- Į “piliečių Organizacijų daŽ-
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

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

Chicatoje — nėr nešiotojus: 
Viena kopija .............
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniueaa: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų ..........................
1 rims mėnesiams ...............

* ♦ - . _Pinigus reikia siųst Pačto Maaay 
Orderiu, kartu su užsakymo.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telcibone Cnnal 1506

drove, 1739 s. Haisted st., ciiicago, naj šimtais deportuoja iš
III • t unol IhlMl I V

3.50
1.85
1.45
.75

streiko vietų?
kaip yra su plieno indus

trijos darbininkais, su ku
rių atstovais p. Gary atsisa
ko net tarties?

Kokie paprasti, taikus 
žingsniai buvo padaryti ar
ba yra daromi apgynimui

“Laisvė” vėl rašo, kad “Nau-

terijų augimo produktus, pro

■■ - • - —

Spręskite patis.

kių-pat melų. Sako:
Šleževičius gryno kraujo 

buržujus. < 
nų viešpačiai į

to, organų veiklumo metaboli- 
nius produktus ir vaisius, to-

O kaip jį “Naujie- kius kaip švinas”. Mechaniškos 
garbino ir į pa-' 1

dangės kėlė? Dabar atėjo ži- ( binuis, sąnario spaudimas
nių, kad Šleževičiaus vietų už- 
mėmė kitas buržujus —• Gal
vanauskas... . Kų apie tai pa
sakė “Naujienų” viešpačiai? 
Atsiklaupė prieš buržujų Gal
vanauskų ant kelių, žemai nu
lenkė savo galvas...
Šitaip begėdiškai meluot gali 

tiktai žmonės, neturintįs jokio 
padorumo.

Bet daug stebėtis nėra ko.
“Laisvė“ buvo socialistiškas laik j 
raštis, o dųbar ji pamfnč po ko- 

jjomis socializmo principus ir

....... 13 
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Chicago, darbininkų teisių?

Wilsonas netiki, kad rei- 
.7. *8*i ketų nepaprastų žingsniui 
••• ] darbininkų teisių apgyni- 
. ji mui; o darbininkai tolyn vis 

pabiaus paliauja tikėję, ______ .7 .1. _ 7
ijų teisės gali būt apgintos nudardėjo pas komunistus. Re- 
paprastais budais. Ir jie mo- negatai-gi visuomet šlykščiaus 
kinasi iš gyvenimo 
kuomet prezidentas 
iš savo galvos.

$7.M
4.M
3H faktų, 

šneka
kovoja su savo buvusiais drau
gais, negu paprasti priešai..

priežastįs, tokios kaip persidir- 
i, są

nario sužeidimas, neganėtina 
kraujo cirkuliacija dėl kokios 
nors priežasties gali pagimdyti 
chroninį reumatizmų sąnariuo
se*. Gali bu Ii lokalus sąnario už- 
degimas nuo bakterijų, kurių 
produktai daro dilginimų ir 
skaudėjimų. Kada žmogus turi 
chroninį reumatizmų, reikia 
jieškoti ar nėra senas . uždegi
mas bei pūlių dantyse, tonsi- 
luosę, bronchuose, tulžies pūs
lėj, Fallopiaus triubelūse pas 
moteris ar kur kitur, nes nuo
dai iš tų vietų gali eiti j sąna
rius ir pagimdyti reumatizmų.

Gydymų reiškia pritaikyti pa
gal priežastį.

— Dr. A. Montvidas.

karvę gavotth 500 rublių. Tada kelines, mokėjau 375 mk. 
buvo jagcsiii gyvuliui, o dabar ‘ - -,rkz‘
karvė moka 2-3 tukstančius, ir 
nebegalim nusipirkti. Pas mus 
pinigai lietuviški ir vokiški, xo 
ruskas rublis pas mus rokuo- 
kuojiaisi 30 kapeikų. Bloga pas 
mus su pinigais. Rašai, broli, 
Jmd misliji grįžti į Lietuvę, tai, 
broli, pas mus dar tebėra vai
tui, ir nėra žinios, kada pasi-

pas: lietuvių ir vokiečių ir vie
tomis jie kariauja su lietuviais. 
Tu klausei apie Birenį. Jau 
mėnuo kaip jo molina mirė; 
sesers abidvi ištekėjo: Ona gy
vena tėvynėj, Agota gyvena 
Vaškuos. Sudieu, nebėra kų 
rašyti.

Iš Papiškių, Panemunės vai., 
Rokiškio apskr.

. Ba- bar lietuvių kareiviai. Kad tik 
tai ilgi kaštuoja 120 mk., kur- pasibaigtų varna, ba daug žmo- 
pės 60 mk, nių ji kankina. Dabar pas mus

Musų kraštas iki Nemunų a L viskas baisiai brangu, taip kad 
skirtas nuo Vokietijos; tų apsla- arklio kojai yra 1 tūkstantis ru- 
tys anglai, paskui pareis prie bliu. 
Didžiosios Lietuvos.

Prie, musų didži/A 
dar rugių laukuose y v. . --- -

• Truo tamnsUlėeB wiHi the ptst-
: muster ut Chira4o. Ilk Ort. 27. 191') 
es roirtrired by ihe not ef Oct. 6, 1917 

gu kokiam kitam laikrašty- K-ddfl SUSltCllJ<į?S 
ie telpa lankų is Lietuves. SU Žmonomis.
š jų dažnai galima geniaus.------------
atirti apie esančius tenai' Prieš paskutinį smarkųjį 
□tykius, negu iš visuome- Judeničo ir Denikino puoli- 

veikėjų, politikos parti- mą ant Petrogrado ir Mask- 
• valdžios pranešimų.

tie laiškai dažhiausia vėl išsiutilitiėję į visas šalis 
•onkrečius gyvenimo bevieliu telegrafu praneši- 

uosus nuo visokių mą, kad jie esą pasiryžę da- 
• partijinių tenden- ryti taiką su talkininkais.

t ra, tų laiškų rašyto-
:urnoje susideda iš reikalų komisaras Čiėerinas 

4 žmonių, kurie žiu- paskelbė, kad bolševikų tai- 
,ykus sveiko proto aki- kos sąlygoš esančios tokios 

i ibis, o ne per kokius-nors a-'pat, kokias jie buvo pasiūlę 
kinius, nudažytus frakciji- talkininkams per Wilsono 
nėmis spalvomis.

Iš tų laiškų tegul “Naujie- dūrė: 
nų” skaitytojai patįs mėgi-.kam, kas tatai nebūtų, prie- 
na spręsti apie dalykų stovį varta užkarti komunizmą”. 
Lietuvoje, ir tegul mėgina į Gerai, bet kodėl Rusijcf 
savo protu suprasti, kokia bolševikai pirmiausia nepa- 
tenai yra politika arba ko-isiuio tokių taikos sąlygų sa- 

vb šalies žmonėms?
Užsienių imperialistams 

bolševikai prižada nemėgint 
prievarta užkart “komuniz
mą”, o Rusijoje jiK stengiasi 

no’ttą savo neva komunizmą į- 
r ‘inacijose Buffalo, N. Y., grųsti žmonėms žiauriausios 
Lociaiistų partijos kandida- 'priespaudos įrankiais, buda- 
tas gavo 12,738 balsus, o ko- mį patįs mažumoje. Kodėl 
i T.P’stų partijos kandidatas jįe atsisako sušaukti visuoti- 

1 balsų. Socialistai tuo nu balsavimu išrinktąjį*Stei- 
>0 kartų dau- gįamąjį Susirinkimą?

i Jeigu ~ didžiuma Rusijos 
Vieno! j komunistiški jpa- gyventojų, kaip/ykrina bol- 

j vrų puodai nuolatos paša- ševikai, ištiesų 4<ori “komu- 
Koja, kad minios einančios niztno” ir tos sovietų (tik
sli jais ii' kad socialistų par- riaU3> komisarų) valdžios 
tija esanti “visai nusmuku- formos, kurią jie įvedė, tai 
SL ( Steigiamasis Susirinkimas

pritars šitiems dalykams, ir 
tuomet niekais negalės saky
ti, kad bolševikai eina prieš 
žmonių valią.

Bet jeigu didžiuma Rusi
jos gyventojų yra priešinga 

i bolševikų politikos sieki-

“Naujienose” dauginus ne

vos, Rusijos bolševikai buvo

Sovietų valdžios užsienių

atstovą, p. Bullitt’ą; ir pri 
“Mes nenorime nie

kia ji gurėtų būti.

Komu nišų 
“galybe.”

Miesto tarybos narių

budu gavo 3* 
glaus balsų už komunistus. ,

translation filed \vith tbc posi* 
niaskr ,u Chicago, III. ()<•:. 27, 1919 
us i-etinired by the act of Oct. (J, 1917

Wilsonas 
netiki.

Prezidentas Wilsonas grū
moja angliakasiams pavar
toti spėkų, jeigu jie išeis į 
streiką. Nes tas streikas, 
pasak jo, atneštų didžiausios 
pragaišties šalies industri
jai ir žmonių gerovei.

Ir jisai sako:

Jeigu * didžiur

Latvijoje
Kai bolševikai apniko Latvi

ją, tai latvių valdžiai sunku bu
vo ntspirt bolševikams ir tuo- 
mcl iMtgelbon pasisiūlė vokiečių 
kareiviai, kurie buvo tuomet 
Latviuos.

Visi latvių dvarininkai yra 
vokiečiai, kaip pas mus — len
kai. Tie tai latvių dvarininkai 
už vokiečių pagalbą pažadėjo 
jiems duoti iš savo dvarų žemės. 
Taip pat, kaip Lietuvos dvari
ninkai žada duoti žemės len
kams legionininkams, jeigu tik 
majuos leistume į Lietuvą a- 
teit.| Dabar, kai iš Latvių kraš
to bolševikai jau išvyti, vokie
čiai kareiviai p^eikalavo, kad 
pažadėtoji žemė ji 
dalinta. Bet latvių 
gynė vokiečiams, afp svetimos 
šalies žmonėms, imti latvių že
mės, nes Latviuos daug yra ir 
savo bednų žmonių, kurie norė
tų ponų žemės gauti. Tuomet 
vokiečiai kareiviai pasakė, kad 
jie iš Latvių žemės neišeik. Lat
vių valdžia prašė vokiečių val
džios ir santarvės, kad vokiečiai 
kareiviai geruoju iš Laivių butų 
atšaukti, kad nereikėtų kraujo 
pralieti. Tuomet vokiej^ų val
džia įsakė savo kareiviams iš 
Latvių žemės išeiti, bet tie pasi
priešino ir pasakė neisią. Gele
žinė vokiečių divizija, kuri sto
vi Mintaujoj, dar tokių šposų iš
kirto. Susilaukę sugrįžusio iš 
Vokeli jos generolo Golco, tie 

kareiviai ginkluoti vaikščiojo po 
gatves, lyg norėdami parodyti, 
kad jie nieko nebijo. O’antrą 
valandą naktį užpuolė latvių ko
mendantūrą. latvių kareivius nu 
ginklavo ir išvogė, viską, ko lik 
komendantūroje rado, latvių ka 
reivius išvaikė. Vėliau bombo
mis sunaikino latvių kpmendan- 
io buvyklą ir kareivių kazer- 
mes. Daug latvių kareivių su
žeidė ir užmušė. Ir dabar Min
taujoj vokiečiai esą pilni ponai.

Visai panašiai kiek anksčiau 
lietuviais 

Iš visų lų vokiečių 
rbų matyt, kad jie 

per šį kaiy taip ištvirko, kad pa
sidarė. tikriausi žmogžudžiai ir

Kas dedasi 
Lietuvoj.

LENKŲ PRIGAVIMAI.

Stakliškės. Pas mus lenkai U-

Šiauliuos.

ddžia už-

su

mams, tai kaipgi galima ti-r plėšikai, kurioms nėra jokių į-1 ••• J • 1 1 • • 1 • 1 • 4 • Okėties, kad jie bus įvykinti? 
Vartojant spėką, kurį laiką, 
beje, galima varyties prieš, 
žmonės (kartais net gana 
ilgai), bet anksčiaus ar vė

liaus juk paims viršų didžiu
ma. Prievarta tečiaus dabar 

“Aš negaliu tikėti, kad j stumia žmones į reakcijos 
bent kurios teisės apgyni- glėbį ir duoda progos sveti
mu! bent kurio Amerikos rnų šalių imperialistams 
darb’nirtko reikėtų i>ada- “gelbėt Rusiją”, teikiant pa
ryti . utą liepa prastą žing- gelbos josios atžagareiviams. 
8ni- ’ j Kol; bolševikai nesusitai-
Prezidentas negali tikėti, kys su žmonėmis, tol nebus 

Jam rodosi, kad bent kuri taikos tarpe Rusijos ir kitų 
teisė, bent kurio Amerikos šalių, fcodel tad jie, įieško-jimpi

statymų

kokį

Atsakymai į klausimus.
K. P. iš Elizabelh, N.iJ. klausia: 
“Nuo ko paeina chroninis reu
matizmas ir kaip jį gydyti.?”

Atsakymas. — Chroniniu reu
matizmu vadinama bite
skaudėjimų kauluose arba rau
menyse. Kadangi daugelis ligų 
daro skiaudčj iJi m s, lai neteisin
ga vadinti visokį ilgų skaudėji
mų reumatizmu. Kada kalbama 
impie chroninį reumatizmą, ųpsi- 

clarbininko gali būt apginta darni taikos, nepradeda da-’ rubežinokinu/ skaudėjimu tik 
paprastais, taikiais budais ryti ją namie? sąnariuose.

žino gal jau ir visas pasaulis. Jie 
pilni suktybių. Legionai labai, 
naudojasi musų sodiečių tam
sumu. Sako prakalbas, kurio
mis patraukia musų tamsuo
lius; dalina įvairius laikraštė
lius ir skelbinėlius lenkų ir lie
tuvių kalba netik suaugusiems, 
bet ir mažiems vaikams, žodžiu 
sakant, gudriai midka tamsius 
žmones prie savęs patraukti, 
taip išdėsto savo prietelybę, kad 
tiesiog pasirodo angelais, iš 
dangaus lietuviams atsiųstais...

kai avių kailiuose! Lenkai, kad 
musų žmones prigauti, o save iš
girti — išleido knygutę, kuri va
dinas “Lenkų raštas į brolius 
lietuvius”. Pasigyrimams toj

lietuviai katalikų tikėjimų turį 
lik iš lenkų malonės... Giriasi 
esu gudriausi geriausi pasaulyj I 
žmonės. Visus lietuvius kviečia > 
glausties po miielaširdinguoju ‘ 
lenkų sparnu, kame lietuviai 
rasių apgynimų nuo visų pasau
lio pavojų.— O apie savo dva
rus, kurių turi Lietuvoj, dėlto 
jie nei žodelio neprisimena. 
Taip-pat nieko neprisimena ir a- 
pie baudžiavų, o tik mano sau: 
tegu lik tas kvailys lietuvis įsi
leidžia mus Lietuvon: mes jį su- 
valdysim: klausys jis musų 
kaip baudžiavos laikais.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Bejenų sod., Vaškų valsč 

Pasvalio apskr.

Jonas Armonavičius rašo sa
vo broliui Antanui Armonavi-

.Mielas Broleli, aš paėmiau 
tris laiškus nuo tavęs sentebrio 
l t, vienų iš Pasvalio, o du iš 
Vaškų. Vaškuos dalkir irgi yra

Gru-
I laibai brangus. Mu

rklys labai senas, nebespar- 
dirbti. Žemei ne- 

šiemet apščiai yra, taįpjg Iyq| »<W7 Ale dar duonos 
saro. — Daug labų dicni/^— užtenka. Pas mus buvo pini- 

♦ gai šešių sčR’lų: mi'kolaiski, ke- 
irenski, rusų sovietų, vokiečių 
skolinamosios kasos, lietuviški 
ir germanski. Dabai/ nei aukso, 
nei sidabro, nc|i viJ-io nebėra, 
vieni lik poperiniai.l Nebėra nė 
jokio tavoro, nei čebatų, nei rū
bų. Tik tie tėra, kuriuos na
mie pasidirbam.

Švogeris Kaziinieras pagrįžo 
namo, alkanavęs 5 melus; tre
jus metus buvo Vokietijoj; pa
rėjo sveikas, tik pavargęs; o Va- 
ronika, gyveno pas mus; juos la- 

sudegino visas 
(riobas, atėmė visus gyvulius.

Parvažiuok i t namo nors pa- 
sižiurėtie kaip Lietuva yra nu
varginta per šitą laiką. Daug 

i badą kentėjo; labai 
daug buvo ubagų, pabėgėlių; ei
na pulkais ir prašo duonos kąs
nelio, bet kągi mes beduosim, 
kad patįs nebeturim. Tėvelis 
musų dar stiprus, darbą tebe
dirba, o man kariuomenėj dar 
nereikėjo tarnaut. Likit sveiki. 
- Antanas Mačiulis.

Cliristoph Bintakies.

Ki

Iš Sartininkų, Tauragės aps.

Rašo J. Rindokui, Chicagoj, 
jo motina.

Brangus sunau Juozapai! 
Širdingai ačiū už laiškų, kinį 
gavoni per Bintakį. Nuo 16 
metų ndliurėjom nuo jūsų ži
nios. Pas mus brangenybė ne
apsakoma, bet yla r galima pra
gyvent. Vincentas parėjo iš 
karo laba: nesveikas, o su Lia 
nim kų ir bekalbėt: visgi ja’ijbai sugulbiijo, 
senatvė artinas. Klausi apie 
rubežių, kaip yra. Da/bar, pa
kol kas, tebėra ant senųjų ribų; 
nežinia, kaip toliau pasiliks.

Rašo Antanas Kairukštis savo 
broliui Klementui Kairukščiui į 
East Chicago, Ind.:x

Mielas musų Broliuk! Su di
džiu džiaugsmu sveikiname ta- 
vę, motinėlė, Steponas ir a šen 
su savo šeimyna, linkėdami nuo 
širdliipai geriausios 
Mes visi esam sveiki: Aš nuo ru-' 
su kariuomenės išssukau tokia ja a- jau treti meni kaip nu
bildu: buvau paleistas 9 mene- re kraulige. 
siams; laikui baigia n ties, užėjo 
vokiečiai, taip ir palikau. Vo
kiečiai atėmė visus galvijus, a- 
yis ir vienų kiaiulę, tai paskui a- 
tidavė po vienų karvę, o kai kas 
gavo dvi; mes gavom vieną kar

kloties, i Vokiečiai dar ponai tebėra pas žmonių 
nuo ru- mus ant rubežiaus. Konsta nei- 'darni bi

iš gimines arti
mos rodos niekas nėra miręs. 
Labai daug kaimynų pakirto ta 
baisi liga. — Laukiam kaip ger
vė vandens laiško nuo jūsų. Su
diev. Tamstos motinėle, V. R.

visados dvi ir turėjom par dvi 
pamiliįas. Pas mus kamaroj 
vokiečių apicierai kvateravada
vo, tai iš mus nieko ir nebeim- 
davo. Bavarijos II kol. oficierai 
ir kareiviai kaipo giminės buvo, 
jie ir kilus apgindavo. Labai 
linksmai lų žiemų pragyvenom.

Prie vokiečiu teko visa da- 
tirti, ir šilto ir šalto. Nors vo
kiečių valdžia labai sĮiaudė, bet 
visa ištvėrėm, nematėm nei 
bado n n alkanuino, kaip gyve- 
įjoim taip ir tebegyvename. Ka
ro viefę.ilos nesupuslčjo miusų 
sodžiaus ir visos Čedasų parapi-» 
jos Uip, kaip aplinkines. Pane
munės bažnyčių sudegino ir tų 
galų miestelio, kur ant musų 
pusės. Bolševikų pas mus nebė
ra. Lietuvos kariuoimenė išgo- A .
nijos juos. Dabar pas mus Lie
tuvoj musų pačių valdžia, lai ir 
Amerikos lietuviai turėtų kuo- 
daugiausia rupinties ir mums 
padėti.

Gyvenam lig šiol dar neblogai, 
turim 2 karves ir 1 telyčių le- 
lingų, 2 telioku, 2 avis, trejetų 
didesnių kiaulių, 10 paršų, 1 ku 
mel , ir pirkom šiųmetį ktimc- 
liotį, užmolkfjom 900 rublių.

Molina labai susirūpinus apie 
tamsta ir klausia apie Bruzgu
lius. 'Taipgi at'išaukia Nau-

lio; taipgi Jonas Bružas klausia 
savo sunaus Jono Bružo. Kvie
čia tamsta j vestuves Pranusės 
Kairukštytės, išeina į Janikunus 
užu Kairio. Sudieu, pasiliekam 
sveiki ir linksmi sulaukę nuo 
tamstos laiško. - - Panemunis, 
24 rugp. 1919.

Iš Skrodeln, Maž. Lietuvos.

Rašo Juozui Rindokui, Chi-

Skrodeln, d. 17 Augusi, 1919.

mis, kad dar esi gyvas. Mes irgi Lj 
esam gyvi ir sveikjr su žmona, o i 
motina musų mirė 22 okliabrio, JĮ 
1918 m. Numanai pats, kokie 
dabar laikai, apie visus lik 
smerlis rupimus. Vainia tokia 
pas mus buvo: Vašku parapija 
maža niuikenlejo, mušimų ne jo
kių nebuvo, tiktai vaiskus bu-1, 
davo duoną nt’fni’avo, daržus iš 1 
valgydavo, gyvulius išpjauda-1! 
vo. Tai rusai taip darydavo. ’ 
O kaip užėjo vokiečiai, jau dve
ji metai, ir dabar tebėra, ir jie 
tlaip daro ~- gyvulinis pjailja. 
Gyvuliai brangus paliko: ark
liai, karves lig 3 4 tuksiančiu 
rublių paliko. Avele ir tai 2 šim
tu moka. Pas mus žiemą ru
giams mokėjo du šimtu rublių, 
ale, dabar jau pigesni. Mes kar
vės neturim. Puolė arklys; par brangu.

mala gavau 16 Augusio, sian- 
dįe buvau j Tavo namus nuke
liavęs tiesiai per rubežių ir pra
nešiau nuo judviejų daug labų 
dienų. Brolis Vincas yra sugrį
žęs iš svieto karo 19-4-18. Ma- I *
Julė sveika; Kašte yra mirusi 
kraulige.

Ant rubežiaus nebestovi mas
koliai, tik eina pairote retai nuo 
Vokiečių; taip kad galima tie
som eiti.

Prie musų yra dabar didelė 
brangenybė. Arklys 'kaštuoja 
3000 markių; karve 2000-3000 
ink.; avis, ant svaro, 2 mk.; 
kiaules, ant svaro, 7 mk.; kiau
šiai po SO fenigių; syieslo sv. 
8- 10 mk. Laukai yra dideliai * 4
brangus, už margų duoda 1000 
ink. Prie musų yra karvės ir 
kiaulės išbėgtos, todėl viskas 

Ma/Uerija; taipgi brangi.

Iš.Jurkių, Panemunėlio vai.
Rokiškio apskr.

Rašo Jonui Mačiuliai, Chica- 
goj, jo giminės:

jo 9, 1919. — Mieli musų bro
liai! Sveikinam jus visi, tėvai, 
broliai, seselė ir visi giminės. 
Mes esam sveiki ir linksmi, kad 
laiškų nuo tamstų apturėjom. 
Gyvename po senovei; dar mes 
blogo nematėm, bado nekentė
jom, šalčio nešalom. Tik viso 
maičm. Pas mus kariumenės 
viešnios perėjo du sykiu. Pir- 
linajam syk 1915 metais ’rug- 
piulyj ir rugsėjyj; ant musų li
pęs stovėjo frontas: musų sė
dybose buvo rusai, o anoj pu
sėj vokiečiai. Sto\ 
vai les. Mes 
laika miške.
degino daug tridbų, 
išliko. Nuo 
sudegė vi^as ;

gyvenom per
Buvo mūšiai, Šil

ale musu
Jurkštlo kiemo tai 
mas galas; kai kie

no klojimai atliko; šitam gale

tac

nako, Trupiškio, Tuskos, o kilų 
visų atliko. Dabar mes gyve
name taipo:. turim vienų arklį, 
vienų karvę, viena avį ir viena 
metinę telyčaitę. Prie vokie
čių sunku buvo gyveni, atėmė 
gyvulius, po vienų karvę paliko, 
ir pieno reikalavo duoti po vie
ną litrų ant dienos. Varydavo 
dirbti šdliakšnos dvaran. Vokie
čiai gyveno 3 metus. 19t9 me
tais užėjo rusų bolševikai, ko
munistai, tai jie. maišėsi su lie
tuviais. .Mojaus mėnesy pas 
mus buvo daug bolševikų vais- 
ko, tai tas paveikė. Užėjo da-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa>ihington St. 
Marška 11 Field Annes 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Annitnge 2010 
Rezidencijos telefonas West 6120

fą drauge su 24 rekordais, dehnan— 
tino adata, groja visokio padarymo

JEI

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
nie tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

Jvles taipgi turime ke 
adRi) augštos Liesos 
phonografij, kuriuos 
mes parduosime už 

Riile pasiūlyta kainų 
’tiž t h ad mes turi
me pratuštinti vietą.

GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI 
APŽIŪRĖTI, ši. yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau® 
PRLSIUNČIAME UŽ DYKA. x 
WESTERN FORNITURE STORAGT 
2810 YV. Harrison St. Chicago, IR 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais uuo 10 iki 4

Kazimieras GugisĮ
Veda visokias reikalus, kaipkriminaliikuose 

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
SS2> S. Htlstcc St.

Ant trečių luoų
Tel. Drover 1310

Miesto OfUaa:
177 N. Dcarborn St.

1111-13 Unity lldg.
Tel. Central 4411

Telephone Lavvndale 961.

DR. WOCHLEK 
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 ketvergi; vakarus. 

Gyveninio ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12—1 po piet ir 6—7 vak.

k

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

bR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Caiial 257

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kiti; 

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

Luoųfons; Lietuviu kalbos — Konst. 
Augusi i navičius; Matematikos — V. 
Mišcika.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai .pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Ilalsted Street

2)
3)

Vyrišky Drapany Bsrgenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinįnias. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotni vėliau
sios stailės ir konservatyvi moda
liai, $2(1.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki 828.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkau'us dabar pa

ko) prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartoto siutų ir over- 
kautų $8.50 ir

l ull dress, 
ir tl. $10.00 ir 

Atdara kas v 
Nedaliomis iki 
mis visą dieną

S. GORDON,
1415 So. Haisted St., Chciavs* 

Įsteigta 1907

vartotu siutų ir 
aukščiau.
tuxedo, frock siutai, 
aukščiau.

u karas iki 9 vai vak.
6 vai. vak. Su»uto»
iki 10 vai. vak.
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A. I. KUPRIN

ova.
—O, tai buvo stebėtina lova! 
tęsė Leonidas. — Tik geroje, 

sumanioje senovėje ir darėsi 
tokios plačios dviejų miegamos 

, lovos, ant kurių, reikale, galima
Restauracija ištuštėjo. Pasi-1 buvo liuosai šokti kadrilių. — 

likome tik aš ir Leonidas. Buvo j Turbūt jai buvo apie astuonios- 
toli po pusiau nakčiui. Pavargę dešimt metų, jei ne daugiau, bet 
tarnai su susiraukisiais gelto- ji užsilaikė visai neblogai. Jos 
nais veidais gesino lempas. Iš nugaros ir šonai iš Čielo, tvirto 
to “išdrikumo”, kurio jie šiuo- raudonojo medžio, padengti iš. 

pjaustymais ir pagražinti bron- 
goreljefais, darė įspūdį 
?nnyniško didelio, beveik 

iškilmingo. Ploni sukti bronzi
niai stulpeliai, stovėjusieji ketu
riuose kampuose lovos, suėjo 
viršuje ir darė rėmus puikiam 
baldachimui. Stori besišypsan- 
lįs amūrai, su duobelėmis skruo. 
s tuose ir ant alkūnių, gražiai 

(prilaikė krintančias iki pat as- 
I los puikias užlaidas.

“Pamačiau aš tą lovą krūvoj 
įvairiausių laužų, prikrautų au
kciono salėj, kur mane nuvilko 
išdalies tuščias nuobodumas, iš- 
dalies patniukimas prie seno- 
viniškų daiktų... Pagalios ,aš vi
suomet buvau palinkęs manyti,

stė salfetėmis marmurines len
tas gretimų stalelių, jautėsi jų'ziniais j 
neužsiganėdinimas dviem vėli- J ko tai šerfny

Pinigais už

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

KrauseValstijinisTaupymo

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
gulite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE S| VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St.

siškais betiksliais žmogaus pasi
elgimais valdo neišvengtini, ma, 
tematingi likimo įstatymai.

“Apkainuotojas sušuko:
Dviejų miegama lova... 

Raudonojo medžio... bronzinė
mis pagražinimo dekoracijo
mis... stiliaus rokoko... atlasi
nis viršus, su rankų darbo siu
viniais... kojos sulaužytos... 
penkiolika rublių.. . Kas dau
giau.. . ?

volė kokių tai nužiurėtinų žmo
nių, kartūzuose, ilguose pinu
čiuose, apsiavusių batais... Iš 
jų liuosumo, šnabždesio, me
tamais ir pagaunamais juokc- 

| liais ir reikšmingais žodeliais, 
aš dasiprotėjau, kad tai aukcio
nų makleriai. Vienas jų išsiki
šę ir sušuko:

Pusrublis.
“- Penkiolika rublių penkios 

dešimt kapeikų... Kas dau
giau?
“Aš pridėjau dar griviną. Tam 
šioji žmogysta —• pusrublį. Aš- 
dar griviną, jis — dar pusrublį. 
Nors aš ir pradėjau rupinties 
bet valdžiuos savimi puikiai: 
tai jau toks specialia aukciono 
pritirimas. Vienok kada lova 
užaugo iki trisdešimt rublių, aš 
pasijaučiau  ̂nesmagiai. Kišeniu- 
je pas mane tą vakarą buvo viso 
trisdešimt šeši rubliai su kapei
komis — visas mano gyvena
masis turtas iki pabaigai mėne
sio.

“—Trisdešimt vienas rublis 
segios dešimt kapeikų, — pakar
tojo aukcionierius: — kas dau
giau?

“Aš tylėjau.

I Saugokite Savo Akis Į

Vic
na s!

“Jis žiurėjo į mane klausian
čiai. ’ /

“Aš įsikišiau rankas į kišenius 
ištylėjau, nors širdis man kru
tinėję taip ir šokinėjo.

“Trisdešimt rublių šešios- 
dešim kapeikų... kas daugiau... 
Du!

'Telefonas Pullman 856..'’
DR. P. P. ZALLYS

DENGTAS
Į0G57 Michigan Ave.‘, Roscland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

l iaus ugnelė ir pasakiau tyčia 
beriipcstingu balsu:

“—Grivina.
Penkiolika rublių dešimt 

kapeikų... kas daugiau?.... 
Dviejų miegama lova... roko
ko.... Kas daugiau?

“Netoli manęs stumdėsi kru-

Krutamėji Paveikslai
Sutvėrimo

bus rodomi nuo Pancdėiio iki Pčtnyčios šią savaitę

Davis Square Teatre
4603 So. Ashland Avė., kamp. 46-tos St.

Du sykiu į vakarų, nuo 7-nių iki 8:45 ir nuo 9 iki 1(1:45

Inžanga DOVANAI. Nebus kolūkių. Meldžiame vaikų nesivesti.VISUOMENES ATYDAI!
Šiilie puvejjisla.i buvo rodomi pereitą savaitę kas vakarą, bet 

žmoniųminios stovėjo prie durų, ir išlaukę iki vėlumui turėjo • 
grįžti atgal teatro mažumo dėlei. 'l odei rodysime du sykiu į va
karą, kad užganėdinus tuos, kurie vėliaus dirba ir toli gyvena,. 
Yra patariama daugiausiai lankytis ant vėlesniosios valandos, nes 
manom, kad ant pirmosios, tai yra nuo 7-nių bus vėl perdaug 
žmonių. Bengia BIBLIJOS STUDENTAI.

sidarė sumišimas (matomai, jie 
kėlė kainą tam, kad gauti už 
nusileidimą, arba kad klaidinti 
konkurentą). Aš pasilenkiau, 
apžiurėjau labiausiai nepaisan
čia išvaizda sulaužytas kojas, 
dagi pajudinau jas kiek ir pana
šiau griežtai atsigrįžęs nugarą į 
apkainuotoją:

“—Tiktai malkoms ir tinka... 
Trisdešimt du rubliai ir daugiau 
nė kapeikos.

“Tampiosios žmogystos pa
savo. Lova teko man. Kada aš 
larsivežiau namo ir nuploviau 
storą sluogsnį purvo, dengusio 
bronzinius goreljefus, lai buvau 
nustebintas jų dailiu išpildymu. 
Jų buvo du, po vieną ant kiek
vienos nugaros. .Jie vaizdino 
gobtuvių eiseną vis tų storako- 
jų, garbiniuotų, linksnių amūrų, 
išpustais skruostais. Vienas jų 
šliaužė repečkomis, kuo
met kitas sėdėjo raitas
ant jo nugaros,, 
ketvirtas triubijo
Iriubas. Visa grupė traukė ant 
pečių gėlių juostas ir Ginicne- 
jaus fakelus. Eiseną baigė du vi
siškai girti amūrai, vienas ku
rių pusiau gulėdamas ant žemes 
siūlė taurę vyno ilgam garniui, 
bailiai paspaudusiai dešinę ko
ją, o kilas tuo laiku spaudė ant 
galvos savo bonkiitės draugo

trečias ir

i NAUJIENOS
p Šiuo paskelbia? jog visiems savo skaitytojams 
p duos DOVĄNŲ—puikų, gražiai nupieštų sieninį 
J KALENDORIŲ 1920 METAMS su pažymėjimu 

visų svarbesniųjų švenčių: darbininkišku, ame- ■B,
g| lakoniškų, tautiškų ir katalikiškų. Naujienų , 
H ■ Kalendorius bus atspausdintas ir bus išsiuntiriė-

jamas skaitytojams apie gruodžio mėnesio pa-
■ baigų.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga | 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akių, ausų no
sie® |r ucrkles lipu. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are., Chicago.
Kampas 18-tos gatvčs.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
ITėmykite j mano parašą. • 
indoi: nuo 9-tos vai. ryto iki

S vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R, Blumenthal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma 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 st., kertė 32 st.
z Chicago, Illinois.

- SPECIALISTAS;
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų.
, OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—1Q. jytor nua,12rrr2. pa. 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 637

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

mokiname pagal naujausios 
mados iš purinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lu.t. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galiom 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengriausį amalą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo- 
) iname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai.
M UITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■■3103 So. Halsted St., Chicago.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutino..Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 1 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

DR. M. HERZMAN

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas,
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 641 ž.

Prof.
Chicago,

pa
go
to-

III.

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

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntiniu. Gaunama J. Budriko kny
gyne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bolidus pilna parašytą
ja verte, ir 1 ..isvės Bondu.'į pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien mm 9—6 
Utarninkais, Kelvergais 
ir Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAl)KEE AVĖ. • 
tarp Paul'na ir Weod Sta.

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

SPECIALIAI: Mąleva malevojimui šlubų iš vidaus, po $1.50 už gal. j,
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003*3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS. į;

sunkia vynuogių 
viena:
pusiau atsigrįžęs nuo girios pro
cesijos, su vaikišku naiviu pa
prastumu vilgino žemę. Dru
giui ir žiogai lydėjo tą grupę.
' “Aš buvau labai užganėdintas 
savo pi tiki n iii... Bet nelaime^ 
seilijosi prie manęs. Puikioji lo
va greitai visai išardė mano ra
mumą, ramumą seno, apsirū
pinusio nevcdelio, užkietėjusio 
savo tingiame egoizme, tylaus 
priešo moterų, kurių reikalin
gumą man jau senai užvadavo 
senovinių -daiktų pa traukimas.

“Kas Šie užeitų pas mane: 
draugai iš tarnybos, mylėtojai 
senovinių daiktų, arba pagalios 
paprastieji pažįstamieji, visus 
juos vienokiai intrigavo mano 
lova stiliuje rokoko. Visi jie, 
tarsi susikalbėję, sveikino mane 
“su greitu įstojimu moterystes 
stonan” ir klausė vardo “sužie
duotinės’’. . Veltui aš tikrinu 
jiems, prisaikavau jiems, rupi- 
naus, rėkiau, Dariausi •— jie ne
norėjo man tikėti. /.Tie abejoda
mi judino .savo avinų galvomis 
ir prieštar/vo dvipivismčmis ne
doromis šypsomis:

“- Gerai, gerai, Ignai... jus 
mums, meldžiame, akių nedum- 
ti! Tai, kaip norite — “gobtu- 
vių smagumų guolis,” o ne ne- 
vedelio lova.

storulis kiek nuošaliau,

PAJ1EŠKAU savo moters Proxidos Mikčnienės kuri prasišalino nuo 
4

manos Spalio Ii dieną, išsiveždama ‘su savim mergaitę 10% mėnesių. 
Mergaitės vardas Helena. Pinigų išsivežė $1,800.00. Plaukai jos tamsiai 
geltoni, akjs mėlynos ir linksmo budo Atsišauk širdukai aš nesuprantu 
dėl kokios priežasties prasišalino!. Kas pirmiau praneš, apie tokią y palą 
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 akjs. Nešiodavo akinius. Atsišaukite šituo 
adresu. PO V. MIKĖNAS, 4920 Baring Avė, Kast Chicago, Ind.

Krutinės Kliutįs
kartais paeina nuo 

5 Nosies nesveiku-
j mo, ar gal nuo su-

gedusią niigdalinių 
gdių — tonsilų, 

1^,5F kurie pagimdo Bro 
ne hitą ir kosulį. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti pas mane, kad aš 

jus su atsidėjimu išegzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tjs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerkles ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų .pacien
tų. Nekuriuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

Dr, F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
120 So. Stato gat. 2 lubos. Antros 

dur|s i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 seplintadie- 
niais nuo 10 iki 12.

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labar stori Ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2541

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

1 I
Phone Pulhnan 621

. DR. LEWIS H. LIPPMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
----------------- ofisai -----------------

' 319 Kenshigton Arenu® 
10737 So Michigan Are.

Kalbu lietuviškai

DECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pulhnan 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. \Vood St. 
Tik Kctvergų vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan Si. Chicago, III.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminčms vartonėms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, krabelčinis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. Waler St. Chicago, 111.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų; 

6:30 iki 8:30 vakarais.
Nedaliomis 9 — 12 rytais. 

k - .....................■ J - - .

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. v ak. 
332c So. Halsted St.. Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
BRIGHTON PARK

1). L. K. KEISTUČIO UAš. 
KLIUBO VAKARAS.

Spalio 19 d. Mekkižio svetai
nėj buvo D.L.K. Keistučio Pa- 
elpinio Kliubo metinis balius su 
vaidinimu ii) prakalbomis. 7 
vai. M. Karpavičiui vakarą ati
darius buvo suvaidinta dviejų 
veiksmu žaismė “Našlutė“, vai
dinime dalyvaujant p-lei M. An- 
driušiunaitei. p-lei O. Zakaraus- 
kaitei ir p.p. K. Kipšui, P. Gūrai, 
J. Balčiūnui, F. Žemaičiui. \ isi 
artistai savo uždavinius išpildė 
sąžiningai ir, kaip nuo darbiniu 
kų, sunku ir reikalaut geriau.

Po to sekė trumpa M. Kaspa- 
racio prakalbėlė, kurioj kalbė
tojus paaiškino apie Keistučio 
Kliubą, apie jo veikimą astuo
nių metų bėgiu ir paagitavo 
žmones remti jį. Kalbėti buvo 
kviestas ir K. (ingis, kuris buvo 
mielai pasižadėjęs, bet dėl jam 
žinomu priežasčių neatvyko, lik 
telefonu pranešė, kad negalįs 
būti.

Buvo dar ir deklamacijų, ku
rios žmonėms paliko, ir pagalios 
Keistučio Vyrų Choro, p. M. 
Girniaus vedamo, ir Chicago? 
I ietuvių Vyrų Choro, p. Kati
liaus vedamo, dainos. Supran
tama. lietuviai yra dainų mylė
tojai, tai ir chorų dainomis pub 
lika nesigailėjo. —JKliubietis.

Sapnavęs apie savo žmonos 
Pirmąjį numylėtinį.

Kada Ola suliko tekėti už Joėl 
Sadler, ji nemanė, kad Joel tiki 
i sapnus. Bet Sadler pasirodė 
esąs championas sapnuotojas. 
Štai vieną naktį jam prisisapna
vo jo pačios pirmasai numylė
tinis. Silpnas buvęs tokis realis.

be krislelio |x>ezijo8, kad jis 
atsibudęs tuoj ėmė mušti savo 
putlią. Pasekmėj teisėjas Bar- 
rett užvakar išnešė nuosprendį, 
sulig kurio Ola gavo perskyras.

Sunaikino už $1000 degtnės.

\Vovne C. Demesv dabar vai- * t * • _kščiajo, kai žemę pardavęs. Ir 
yra ko nuliūsti. Per kelis mė
nesius jis pienavo surengti toki 
]M>kylj, kad net dangai karste 
pasidarytų. Ir viskas jau buvo 
prirengta: vien rojaus skist i mė
lio pas jį buvo už visą tūkstantį 
dolery.

Bet jo moteris, Lillian, nela
bai mėgo tokius pokylius. Tei
singiau pasakiifs. ji buvo prie
šinga tiems paslinksminimams. 
Ir kada Wayne jau buvo išsiun
tęs savo draugams pakvietimus, 
lai Lillian ėmė ir išpylė vyną, 
degtinę ir kitus “Iru likus“ lauk. 
Viso - už tūkstantį dolerių!

roki baisi naujiena, lyg per
kūnas, trenkė į \Vayne'ą. Ir su
prantama, jis nepaglostė savo 
pačiutės.

Dabar Lillian patraukė savo 
prisieką teisman ir reikalauja 
perskyrų, Jinai sako, kad Way- 
ne buvęs jai neištikimas, vedęs 
palaidų gyvenimą, žiauriai su 
ja elgetavęs ir gėręs, gėręs, gė
ręs.. .

VAIKŲ KARĖ.

Vienas užmuštas; trįs sužeisti

Netoli Kimball ir Elston suba 
toj ištiko kruvinas susirėmimas 
tarp vaikų, f pusę valandos li
ko paleista apie 150 šūvių. Re
zultate vienas vaikas liko už
muštas, o trįs sužeisti.

Toj apielinkėj daugiausia gy
vena lenkų ir skandinavų — šve
dų, norvegų etc. Ir štai nuo pat 
žiemos laiku vaikai sutvėrė “ar
miją” ir pradėjo užpuldinėti 
skandinavų vaikus. Pastarieji 
ir gi susiorganizavo. Laiks nuo 
laiko tarp “neprietelių“ ištikda
vo mūšių, kur buvo vartojama 
akmens, plytos, pagaliai ir 1.1. 
TeČiaus visa tai neatrodė į tikrą
ją karę. Todėl vaikai pradėjo 
ginkluoties tikrrds šautuvai. 
Subatopjie buvo pilnai prisiduo- 
šę ir “atidarė“ savo pirmą mu-( 
šį. Viskas ėjo pagal taisykles: 

buvo Įrengta tranšėjų ir kilų 
kariškų na u janybių.

'Pečiaus policija nebedavė už- 
bagli mūšio ir suėmė abi armi
jas “nelaisvėn“.

Pagavo paskilbusį plėšiką.

Ne\v York o detektyvas Joscph 
Daley subatoj išsivežė iš Chica- 
gos James Bicco, pagarsėjusį 
plėšiką. Bicco buvo žinomas, 
kaipo “Hartfost Johning”.

Jahnny rugsėjo mėnesyj daly
vavo išmušime Bin-jamin II. 
Bikovvitz kuris btivo pavogęs 
už $173,000 laisvės bonų.

Norėjo nušauti teatro savininką.

PrieSon t teru teatru, Oak Park, 
dovejo N. S. Langer ir laukė 
llillasdo Campbell’o, teatro sa
vininko. Jis stovėjo tuo tikslu, 
kad nušovus (’ampbellą. Te
gaus detektivas ankščiau pasi
rūpino apsidirbti su Campbellu: 
areštavo jį.

Langer sako, kad Campbell 
• pgavęs jo dukterį, Violet, kuri 
turi vos penkiolika melų. \ io- 
let neužilgio tapsianti motina.

Banditui nepatiko ploščiai ir jis 
paėmė $38.

llyman Lieberman. 1655 
\Voodlawn avė., kriaučių supos 
navininką, aplankė nepaprastas 
■‘kostumeris”. Jis apžiurėjo 
Uosčius ir pareiškė, kad nei vie- 
io nėra pagal jo skonį. Paskui 
is atstatė revolverį ir pareika

lavo pinigų ploščiaus nusipirki
mui. Paėmęs 38 dolerius jis 
kreipėsi į Liebernrmą. lai
bai ačiū. Dabar aš nusipirksiu 
tokį ploščių, kokis man patiks.

DU NUSINUODIJO ALKOHO-
LIU.

Bėgiu dvieju dienu alkoholis pa
siuntė 12 į kapus.

Miesto ligoninėj randais 12 
'įmonių, kurie užsinuodijo alko
holiu. Sakoma, kad du sei;- 
gantiiejii vargiai bepa s veiklią, 
llkaholį jie pirko vienoj ir toj 
načioj aptickoj.

Mokslo Žinios.
Rašo ŠERNAS.

Kada paprastai atajonėst miršta?

Kad daugiausiai žmonirr mirš- 
’a anksti ryhnetyj, tas daktarų 
jau senai pasttJiėla, bet dabar 
mglų daktaras Hopkins sunųi- 

’iė tai skaitlinėmis išrodyli. Sm 
ig jo surinktomis žiniomis, pu- 
;ė visų mirčių atsitinka anksti 
tarp I ir 6 valandos ryto, o ma
giausiai visokio amžiaus žmonių 
miršta tarp 9 ir 11 vai ryto. 
Priežasčių, kodėl saulei tekant 
laugiausiai žmonių su jos švie
sa atsisveikina nei Hopkins nei 
kiti gydytojai išaiškinti neįsten
gė, kaip neįstengė išaiškinti, ko
lei ypač prieš piet mažiausiai 
būva mirčių. Bet jeigu Hop- 
^ins to neišaiškino, tai jo paste
bėjimai paskatino kitus gydyto- 
us griebtis tolimesnių tirinėji- 

mų. Kiti gydytojai susekė, kAd 
llopkinso ištirimai ištikro dėl 
niūkiai sergančių nėra visai žen 
khi, kada jie turi šį pasaulį ap
leisti, nes sperendi<mai Hopkin- 
;o surinkta medžiaga yra per- 
maža. Francuzų daktaras Char
les Fcza tirinėjo mirčių laiką 
Paryžiaus ligoninėse ir įsitikino, 
kad mirties laikais nieko bendra 
neturi su dienos valandomis. 
Prie lokio jau išvedimo priėjo 
lu Austrijos daktarai ir vienas 
vokečii’p kurie jsitikrino, kad 
mirties laikas nieko neturi ben- 
Iras su dienos kaip ir su nakties 
valandomis, ir jos visai nerodo, 
kada sunkiai sergantis turi šį 
.vietą apleisti.

Pranešimai__
Progresyvią Draugiją atidai. Sau

do 25 d., 1920 m. North Sidės drmi- 
djij sųryšys rengia balių su progra
mų palaikymui viešo knygyno, Di- 
Ižiojoj VVicker Park svetainėj, 2016 

\V. North Avė. Meldžiame kitų drau
gijų nerengti tų vakarų pramogų.

— Rengimo Komisija.

’ Lietuvių S. S. Sietyno M. Choro 
repeticijos Įvyks utarninke, spalio 
28, lygiai 8 vai. vakare, MeldaŽlo sa
lėj. Nariai ir narės visi atvykite.

'— A. Jonaitis.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stalo kelinių veiksnių dramų “Be
darbė’’. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tų dienų vakarų, 
kad ncužkenkhite mums.

ChicagOH L. V. Choras

Pa j ieškoj imai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
P AJ IEŠKAU savo brolio, Mykolo 

Plungio. Jis paeina, Kaimo rėd. Šiau
lių pav. Bankų kaimo. Jis gyveno 
lutų laikų SI. Charles ir DeKalb, III. 
Malonėkite atsišaukti;

FRANCIšKUS PLUNG1S 
U Craig Avė., Dctroit, Michigan.

P AJ IEŠKAU Tadeušo špėlio, pa
rimi iš Kauno gub. Panevėžio pav., 
Palaukto kaimo. Kur jis gyvena A- 
merikoj nežinau. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos. Jis pats ar kas kitas atsi
šaukite adresu.

PAULINA MEDŽIUTE 
Venskienė

4100 W. Monroc St., Chicago.

PA.III šKAU savo brolio Stanis
lovo Daukinčio, Jis gyveno Chieago- 
je iš kur pernai prieš Kalėjas kaž
kur dingo ir niekas nežino kur jis 
yra. Jis pats arba, 'jei kas žinotų a- 
pir .jį ar jo mirtį, malonėkite pra
nešti, nes turiu prie jo svarbų rei
kalų iš Lietuvos.

AN rA NINA ž E B B A U S KIE NR 
1G16 So. Halsted SI., Chicago, III.

PA.IIEŠKAU Teofilio Radavičiaus; 
luriuNprie jo svarbų reikalų. Jis 
pats, ar kąs kitas teiksitės pranešti 
man čia paduotu adresu. Kas pirmas 
praneš, tam duosiu $5.

JOHN Tl DELIS, 
331!) Auburn Avė, Chicago, III.

PA.IIE.ŠKAU Antano Jomanto. 
Kauno gub., Raudonės valse., Skirs
nemunės parapijos, kaimas Naukai- 
mis. Girdėjom gyveno \Vaterbury, 
Conn.. o paskiaus - išvažiavo į Phi- 
ladelphiją. Gal kas žinot arba jis 
pats praneškit adresu jo seseriai

Zuzana J omą n t ūkė-K įima i lienč 
832 W. 33 PI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

I BU IMI S duddmn per žiemų gy
vent dykai. Bitiniai yra šviesus ir 
tinkami gyventi; labai tinkami yra 
vedusiai porai, kur moteris7 prižiū
rėtų pečių garinį (Steam heater) 3 
Italams namo. Atsišaukite pas 

P. GALSKIS,
1931 N. Iloyne Avė ant antrų lubų.

__ IŠRENDAVOJIMUI___
PABAND \V0.IIMUI pagyvenimas 

trhni kambariais, šviestis, švaros, su 
guzu, išeinama vieta, ramios $8, la
bai pigiai. — 512 \V1 28 St. arti 
\Vallaco.

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

BEI KALA UJA lietuvių pardavėjų 
moterų, turi mokėti anglų kalbų. 
Platesnėms žinioms alsišuukti — 
1809-13 So. l.comis St. kertė Blue 
Island Avė. L. G. Zavadil, vedėjas.:

MERGINŲ prie darbo pas ga
rinį stalą. Gera mokestis, be ne- 
dėldienio darbo.

HARMONY CAFETERIA 
21 S. DEARBORN.

ČOKOLADINIŲ LIEJIKIŲ—
Malonios apystovos: 44 valan

dos; geriausia užmokestis; pa
stovus darbas.

PL0WS INC.
358 River St. 2 lubos.

MERGINŲ: prie automatinių 
mašinų ir lengvo dirbtuvės dar
bo; prtyrimas nereikalingas, 
$1 I pradžiai ir trumpos valan
dos.

PIIEOLL MFG. CO.
5700 W. 12th St.

PBITYBUSIŲ MERGINŲ PRIE 
SKRYNUČIŲ APTIEKININKŲ Pl- 
LEMS. Užrašams klijuoti, hminčti 
prie mašinos rankomis anvilkti. 
GERIAUSIA MOKESTIS CIIICAGOJ

EDWARDS & NOBLT
418 N. Wells St., 2 lubos

REIKALAUJA
MOTERŲ

POPI EROMS 
SKRISTY'D

1451 So. PEORIA STREET

REIKALINGA indų - dišiu pjo
vėja. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 
2 vai. po piet. Gera mokestis. Leng
vas darbas. Ątsišaukit tuoj. Restora
nas — 2596 Alne Island Avė,

REIKIA DARBININKŲ t

MOTERŲ
MERGINŲ 

ir i

JAUNŲ MOTERŲ
Pilnam

ar
Daliai laiko

Prekių Siuntimo ir Didbluvės 
Skyriuose.
Prekių skyriui vielos v *■ » *

Pirkinių | >e rž i 11 rė j imas, 
pundų vyniojimas, 
užsisakymų dėjimas musų •

KAHBATKŲ, ŽAISLŲ,
VAISIŲ, AUKSADA1KČIŲ 

ir kituose skyriuose.
Siuntimo skyriuose vielos

Lengvas švarus įdomus 
darbas musų popierinių 
skrynučių dirbtuvėje, 
legamfimi dirbtuvėje, 
sieninės popieros fabrikeX N
Pastovios vielos. Pritylamas 

nereikalingas. Gera mokestis, 
pradžiai. Valandos 8:00 iki 4:15. 
Suimtomis iki pietų.

Sears Roebuck 
and Co.

.lloman Avė. ir Arthington St..

MERGINŲ
16 iki 24 metų
LENGVAS ŠVARUS
DIRBTUVĖS DAUBAS

PRITYRIMAS
NEREIKALINGAS

Pradžiai $13 Į savaitę.
$1 bonusų už pilnos savaitės 
laika.
7.30 iki 4:30
Pusė dienos Sunnlomh.
KENNEDY BISCUIT VVORKS

1005 W. Randolph St.

REIKAIįAUJA '
Mergim/ir moterų 16 iki 30 me- 

1 tų pritJ darbo diubtuvčje. Mes 
j turime (vielas prie stalų ir ma
šinų. Prityrimas nereikalingas. 
Geriausia niokesdis besimoki
nant. Prityrusios merginos už
dirba augštą algą.

KELLOGG SVVITCIIBOABD 
AND SUPPLA' CO.

1066 W. Adams Street

MERGINŲ

16 melų ar senesnių prie lengvo 
'dirbtuvės darbo; prityrimas nereika
lingas; $14 pradžiai; greita* pakėli- 
hiias; pastovus darbas.
Atsišaukti 538 S. Clark St., 2 lubos.

MERGINŲ — senesnių kaip 16 
metų mažiems duršliniams pre 
sams operuoti, prie kitų mašinų ir 
varstotinio darbo. Atsišaukti pas.

BOYE NEEDLIJ WORKS 
4343 Ravensvvood Avė.

50 MERGINŲ, jaunesnių kaip 16 
metų; $12 į savaitę pradžiai ir bo- 
nusai; šyiesi, švari dirbtuvė, karštas 
šokoladas užkandžiui dykai, pasto
vus darbas

I1UMP HAIR PIN COMPANY 
1918 Prąirie Avė., kamp. 20-tos

REIKALAUJA jaunos ar pabuvu- 
; sios žmonos, kuri sutiktų atlikti na- 
: mų darbų ir turėti sau namus. Atsi
šaukti! panedėlyj D. SWESNIK, 1 
pagyvenimas. 5615 Calumet Avė., 
Chicago, III.
■X.................................    - —

ItEIKIA motoru ir merginų dėl 
lengvo dirbtuves darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD CO.
900 W. 18th SI., Chicago, III.

25 MERGINŲ prie lengvo dirbtu
ves darbo ir taipgi prie pajiega va
roma mašin/i operuoti, švarus ir 

malonus darbas; gera mokestis ir 
bonusai. Atsišaukti pas SI'JIUI/I'Z 
& HIRSCII CO. 1300 Eulton St.

REIKALAUJAMA: Merginų 
valgomąmc kambaryj nui’inti in 
dus nuo stalų, gera mokestis; 
Nedėldienyj diarbo nėra.

HARMONY CAFETERIA 
21 S. DEARBORN ST.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ
MOTERŲ

REIKIA lik prityrusių merginų ir VAIKŲ 
moterų prie dešrelių dirbimo ir su-’ 
taisymo.
121.) So. Halsted SI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MODELIŲ ir formų dirbėjų iš 
gipso. Atsišaukti į superinlendentų 

MIDLAND TERRA COTTA CO.
\Vesl 16 SI. ir So. 52 Avė.

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ 
DARBININKŲ S E N G E L E 21Ų 

KIEME
711 W. 15 PLACE

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National l.cad Co. 
900 VVesf 18-th Street,

REIKALAUJA mąsli n ių prekių 
pardavėjų vakarais nuo 6 iki 9 pa
gedėliais, ularninkais, kelvergais ir 
suimtomis nuo 2 iki 10.

JI. B. STERN, 
3442-44 So. Halsted St. , Chicago.

PAKkOTO.IŲ . Terra Coliai. At- 
sišaukti( į superinlendentų.

\Vesl 16 SI. ir So. 52 Avė.

PRITAIKYTOJAI Tcrrakolai 
Atsišaukti pas supet inten’dentų 

MIDLAND TERRA COTTA CO.
\Ve.st 16 Si. ir So. 52 A»ve.

DARBININKŲ Tuojaus Terra (kil
tos dirbtuvėje.
Atsišaukti pas superintendentų

MIDLAND TERRA COTTA CO. 
\Vest 16 St. ir So. 52 Avė.

Prityrusių 
juk ių dirbėjų 

Kriaučių ir artistiškų 
Sijonų dirbėjų 

Taipgi pagi'lbininkų 
Geriausia užmokestis

STAPLES 
2933 Michigan Avė.

REIKALAUJA trokerhj — pasto
vus darbas ir gera mokestis. Atsi
šauk

ERIE RAILROAI)
1 lt a ir Clark Sis

REIKALAUJA lietuvių pardavyė- 
jų. Gera mokestis. Turi . mok'Ii 
anglu kalba. Platesnėms žinioms 
ateikite į Room 4, 1809-13 So. Loo- 
mis St., L. G. Zavadil, vedinas.

MŪRININKŲ — DEŠIMTIES AR 
DVYLIKOS miestelyje šiauriniame 
VVisconsinr kad greičiaus užbaigus 
dirbtuvės statymų; jokių darbo klin
čių nėra; ideaiės darbo sąlygos; nno- 
latiiiis darbas; 60-90 dienų; mokes
tis $1 valandai; 8 valandos į dienų; 
lėšos labai vidutinės. Kelione bus 
apmokėta. Atsišaukti pn. 112<» Con- 
way Bldg. Tek l'ranklin 313!).

PAKUOTŲJŲ IB
UŽSISAKYMŲ I )Ė J E J Ų, 

APSIPAŽINUS1EJI SU CHEMI
NIAIS APARATAIS IR STIK
LAIS PAGEIDAUJAMI. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
CENTRAL SCIENTIFIC CO.

460 E. ORIO STREET

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

HERMAN H. HETTLER 
LUMBER CO.

2601 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJAUS

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

Ats.išaukitc tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimų, kur dirbot už a- 
genlų. Kitokiems nėra atsakymo 
i sTRUPAS and Co 
\ 92 VVarvvick St., Ncvvąrk, N. J.

1 DARBININKŲ REIKALAUJA Šal- 
dkkloj. Gera mokestis.
( AI.UME’l’ REFRIGERATING CO. 
rAliCHER & STEWART AV1-S.

VYRŲ lentoms kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL CO.
2124 S. Laflin St.

PAJTEŠKAU pirmos klesos kepėjo, 
kuris mokėtų atsakančiai kepti juo
dų ir baltą duona. Geram kepėjui 
sutikčiau atsakančiu algų mokėti; 

darbas užtikrintas, gražiam mieslo-
lyj netoli nuo Chicagos. Atsišaukti Avo. K. Idzilevičia. Ątsišaukit urnai, iki 16 valandai.
į Naujienas, pažymėdami num. 18. Geistina lietuviai. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

VYRŲ

BERNIOKŲ
VYRŲ

PBEKINES VIETOS
• t

Vaiku 16 melu amžiaus ar se- 
nesnių užsisakymams dėti, pun
dams vynioti, pirkiniams sužy
mėti ir kitokiam darbui musu 

C 

prekių skyriuose.

VYBŲ 
SIUNTINIAMS 

ir
PBEKIŲ SKYRIUOSE

Skirstymui ir kraustymui siun
tinių fit’ilu ir ekspresu. 

»
Pakudlojų, darbininkų, troke- 

rių ir krauli u vinių darbininkų. 
Pastovios viietos. Gera mokes
tis jiradžiai. Puiki proga pakė
limui. Valandos nuo 8:00 jk.i 
1:15. Subatomis iki pietų.

Sears Roebuck 
and Co.

.lloman Avė. ir Arthington St..

DAILYDŽIŲ prie karu |>iity- 
rusių senus freitinius karus taisyti. 
Nuolatinis dailias, gera mokestis.

The STREl-TS CO
W. 48 ir S. Morgan

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tų 30 dienų, verias $175. Mes esamo 
priveisti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRTSIUNčlAME L’ž- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN J URNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
“SAVININKAS ATIDjfo.4 SU NUOS

TOLIU”
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. PardiitCp-iiž gerinusį pasiulv- 
inų. 'taipgi $ly’5 gražus, didelis ke
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39; Taipgi kaurai. Ru
tinai pasimalykite 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 !) v. vak. 
Nedėlipmis nuo 10 iki 4 v. po piet.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu rakandus penkiems 

kambariams 3 lovos, 2 stalai, ir 
visi kili naminiai daiktai; visi la
bai gerame stovyje. Be to parduo
siu karvę, 3 kiaules, vištas, pūtis, 
gramofoną ir vargonus. Norinčiam 
čia apsigyventu, didelė proga visa 
lai pąhnli sykiu. Namuose yra elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir 
išeinamoji viela, šalę to pagyveni
nio yra naujas medinis namas par
davimui, prie jo. lotai. Kas nori 

pirkti ras gerų progų. Atsišaukti pn. 
1204 W. 1121h Place. Tel. Beverlv 
816.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le koki priimtiną pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus seklv- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eiles, 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 re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avcnue.

 PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė lietuviu apgyventoje vietdjr, 
biznis išdirbtas per 9 melus. Prie 
žastis pardavimo — turiu du bizniu, 
noriu persikelti j vienų. F. A. L., 
1618 So. Union Avė.

PARSIDUODA arklvs ir vežimas.
612 \V. 18 St., 

Chicago, III.

PIRKSIU KEPYKLĄ.
Noriu pirkti kepyklų (hakery) 

Chicagoje arba netoli Chicagos. 
Kas turite atsišaukite į Naujienas 
No. 17.

PARDUODAMA bučernė ir groser 
nė lietuviu apgyventoji* apie]indėje. 
Biznis išdirbtas per dešimtį melų. 
Atsišaukite pn. 3435 \ValIace St.
■. —.. X--------

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA nrba rondavojasi 

priemiestyj, prie karu linijos ir prie 
kloties, namas su nlotu žemės. Ga
lima laikyti gyvulius. Gvvenimui 
oras labai sveikas. Randa, pigi. 
Savininkų galima matyli vakarais 
arba ■ne<lčld;ien«vj, 8532 Vincennes

PARDUODAMA: pn. 3.301 \Vood 
SI. 9 kambariais namelis (2 šeimy
nom) maud-ynė guzas ir II., 2 kam
piniai lotaj 30 per 125 — $500 įmo
kėti. Kaina $1600.

619 \V. 46 SI. du pagyveninųii po 
6 kambarius, kiekvienas ir šeši kam
bariai apačioj. .Maudynė, guzas įmo
kėti $500. Kaina $3000.00

J. Mc DON N ELI. SYS'I’E.M 
3517 Archer Avė., Chicago.

DVIEJŲ augštų medinis namas, 
dviem pagyvenimais 4 ir 5 kambarių 
pečiais apšildomais prie 31 gatvės 
arti \Vallace. Kaina $2200, $500 įmo
kėti, lykis išmokestimis. Atsišauk: 

Room 412 Beaper Block. Adolph 
Lundgren.

PARSIDl <)DA 2 pa'4\ venimais 
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 labai pigiai; namas ran
dasi prie Loxve Avė. ir 34 St.

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

GERIAUSI BARGENAI
PARSIDUODA dviem pagyveni- 

nnis namelis po 5 kambarius su gr
alis įtaisymais ir naujai nupenėuo- 
las; randus neša $26 j menesį, bus 
parduotas lengvais išmokėjimais. 
$300 įmokėti o kili ramiomis. Kaina 
$2600.

PARSIDUODA naujas bizniavus 
namas Brighlon Parke, storas iš 
'fronto iš užpakalio kambariai, taip
gi ir viršui (i dideli kambariai. Ga
lima pirkti su bizniu arba tie biznio, 
Ims 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, raudos nešu 12 nuoš. bus 
parduotas 1500 pigiau negu reikėjo 
pabudavoti, 30 pėdų lotas ir visos 
gatvės išmokėtos. Randasi netoli par 
kų ir bulvarų, lietuvių apgyvento] 
apielinkėj. Kas greitai pirks minė
tų namų galės nupirkti su $1000 į- 
mokčjimo, o kitus išmokės iš randų. 
Ątsišaukit pas

LIBERTY LAND AND 
LNVESTMENT COMPANY

3301 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI — Savininkas par
duoda rytinį ‘kampų 3158 So. t nion 
Avė., mūrinis storas ir <lu pag\ve
niniai. Rendos neša $74 į .mėnesį 
Kaina $8200. Pusė įmokėti. Ateik 
pas savinihką, 6601 So. Hermitage 
Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA naujas didelis mū

rinis namas, 524!) So. Troy St. arti 
prie 53 gatvės, su akmens porčiais, 
visi trimingai ir asla kiaurai aržuo- 
lo. Namas Imi būti parduotas grei 
tu laiku, nors pigiausiai. Troy Street 
\ ra antra gatvė į rytus puo Kedzie 
Avė. Milintįs vištas ir karvę laikyti 
čia ras geriausia vielų. .

(’.IIAS. Z. URNICK,
154 \V. Randolph St., Room 19

RARGENAS tmn, kas tuoj 
pirks prie 2410 So. Wcntworlli 
Avė. mūrinį namą dviem auga
lais. 5,-(>-(» kambariais. Kaina

$4,000.00
WILL J. BILE
Išimtinis agentas

09 \Vashington St. Telefonai 
Randolph 3513 Centrai 2579 
per 22 melu po šituo adresu

iVIokykla Kirpimo ir Deaignirg
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus tliiovu i trumpe 
taiką.

Mes turime didžiausius ir gertas- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos maainoa musą 
siuvimu skyriuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų biie laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti s pečiai li
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rų — bite stailės arba dydžio, ii bi
te madų knygos.
MASTP’R DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kaanirke Per<Jėfiniw 
190 N. STATE STREET. CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubu

r' VALENTINE PRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Balated at., 2407 W. Ma
li Iro n, 1850 N. Wells at.

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 už 
$10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, Pirmininki

- AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, kmgvcdvs- 
lės, stenografijos. tynexvriting, pir
kly bos teisių. Suv. Vaisi, istorijos, 
abeipos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės rV nijos, pilietystės, dai
lia rašys

Mokinimo valandos: nuo !) ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6




