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ANGLIJA PRITARIA
WILSONO NOTAI.

Renaudelio rezoliucija pri 
imta 20 balsais prieš 4.

DUODA LENKAMS 
KONSTITUCIJĄ.

šiandie bus paskelbta naujo
ji konstitucija ir paskirta 
Lenkijai regentas.

KIEK NEW YORKUI KAI 
NUO J A POLICIJOS 

UŽLAIKYMAS.

Kuo 
ndalas 
nia.

RUSAI
VOKIEČIUS

Degtinės išdirbėjai nebesiti
ki atidaryti savo dirbtuves.

Vokiečių kontratakos ne 
duoda pasekmių.

Chicagoj ir apielinkėse 
iDebesiuota 
temperatūroje

UŽDARĖ DEGTINĖS 
BRAVORUS.

Vokiečių valdžios atašė bėga 
j Chile respubliką; spauda 
ir gyventojai reikalauja 
paskelbt Vokietijai karę.

BERLINUI STOKA 
ANGLIŲ.

First Lithuanian Daily jn America

si vienijimo 9~ta 
Meldažio svetai- 
t a i s v ė s re-

jogei ateityje ne
šioto j ams, 
pasidaro 

turės iJttt

NEW YORK, rugs. 10. — 
Sulig komisionieriaus Woo- 
do paduotu biudžetu, seka
mais metais New Yorkas tu
rės išleisti nei daugiau nei 
mažiau kaip $20,781,343, 
kad palaikius vienuoliką tū
kstančių išdresiruotų tvar
kos dabotojų-policistų.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI DALYVAUS RIBOTO 

MINISTERIJOJ.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Wilsono atsakymas popie
žiui Benediktui XV kartu 
yra ir Anglijos atsakymas— 
šitaip pereitų subatą užreiš- 
kė Anglijos atstovų bute lo
rdas Cecil.

bent laiki
Oficialis rusų karės o

REZOLIUCIJA APIE LIE 
TUVIŲ DARBININKŲ 

TARYBĄ.

Už LAISVĘ IR DEMO 
KRATIJĄ.

Rengiasi užpulti rusų 
laivyną.

JUNKERIAI NENORI 
’REFORMŲ.

STOCKHOLM, rugs. 10. 
— Ir vėl pasklydo gandas, 
kad vokiečių laivynas pasi
rodęs Baltiko juroje. Jisai 
buk plaukiąs Rygos užlajos 
linkui. Manoma, kad vo
kiečiai bandys užpulti rusų 
laivyną, kur pasislėpė už 
Revelio ir Kronštadto tvir- 
tovių.

usirinkirnų laisvės 
fieldas dabar karei- 

00 ka- 
likšto miesto gatvė- 
pri rengtais durtu 

daboja tvarkos.

PARYŽIUS, rugs. 10. - 
Po ilgo ir triukšmingo soc 
parl. grupės posėdžio 20 bal 
sais prieš keturis vakar ta
po priimta atstovo Renau
delio rezoliucija,** rekomen
duojanti socialistams užim 
ti ministerių vietas naują 
jam premiero Ribot’o kabi 
nete.

eme
strantus. Po to betgi dar
bininkai susirinko Reservoir 
Parke, kur atlaikyta didelis 
protesto mitingas, priimta 
rezoliucija prieš varžymą žo
džio ir

Sprin 
vių rankose 
reivių 
mii 
vai

Nuvijo vokiečių kariškus 
laivus; rusų kariuomenė 

tvarkosi.

ARGENTINA ARTI 
KARĖS.

BERLINAS, rugs. 10. — 
Nors Vokietijos anglių šal
tiniai toli gražu dar neišsem
ti, vis dėlto berliniečiai la
bai susirūpinę kuro klausi
mu. Delei stokos darbinin
kų esą nespėjama iškasti 
tiek anglies, kad patenkinus

PETROGRADAS, rugs. 
10. — Laikinosios valdžios 
įsakymu vakar tapo ištrem
ta iš Rusijos buvusioji mi- 
nyko Rasputino numylėtinė 
M. Virubova. Ištremta ji 
kartu su kitais monarchis- 
tais, bandžiusiais sukelti ša
lyje kontrrevoliuciją.

WASHINGTON, rugs. 10 
— Sulig atėjusių iš Washįn- 
gtono pranešimų, federale 
vladžia buk pienuojanti vi
siškai pažeboti nepritarian
čius jos politikai asmenis, t. 
v. taikos šalininkus. Girdi, 
busią padaryta taip, kad pa
cta turėtų teisės smaugti ne
tik neištikimus jai laikraš
čius, bet ir lašikus. Visų 
nužiūrimų asmenų laiškai 
busią atplėšiami 
ir c e n z u r u o j a m i. Tatai 
yeikštų, kad pačtos viršinin
kai turėtų teisės uostinėti 
netik laikraščio špaltose, bet 
ir grynai privatiniuose laiš
kuose.

Pienuojama, be to, pradė
ti plačią persekiojimo kam
paniją ir prieš taikos šalini
nkų organizacijas.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
BALTIKE.

BUENOS AIRES, Argen- 
tina, rugs. 10. — Paskutinės 
telegramos iš Argentinos 
sostinės Buenos Aires sako, 
kad toji respublika jau arti 
karės su Vokietija. Po to, 
kaip atsižinota, kad Švedi
jos legacija siuntinėdavo vo
kiečių valdžios pasiuntinio 
pranešimus apie pirklybinių 
laivų plaukiojimą ir pana
šius dalykus, sostinės ir pro
vincijų spauda, taipjau ir 
žmones, kaip vienu balsu 
reikalaują paskelbti karės 
padėjimą tarpe Vokietijos ir 
Argentinos.

Tos pačios žinios, beje, sa
ko, kad vokiečių valdžios a- 

tašės jau nėra Buenos Ai- 
res’e. .Jisai buk bėgąs iš Ar
gentinos į kitą pietinės Ame
rikos respubliką Chile.„

Oficialių žinių apie daly
kų stovį Argentinoje tuo ta
rpu dar stoka.

Junkerių spauda varo atka
klią agitaciją prie reichs
tago didžiumą.
HAAGA, rugs. 10. — Be

siartinant reichstago posė
džiams sujudo ir Vokietijos 
juodašimčiai. Jų spauda 
pradėjo atkaklią kampaniją 
prieš reichstago didžiumą, 
kuri, kaip žinia, priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, 
kad valdžia pradėtų taikos 
derybas — be verstinų pri
jungimų ir kontribucijos.

Kad parodžius, jogei žmo
nės nenori taikos, už kurią 
stovi reichstago didžiuma, 
junkerių spauda pradėjo ta
lpinti visą eilę neva kareivių 
laiškų, kuriuose griežtai pa
smerkiama reichstago di
džiumos rezoliucija.

tad vokie 
pydavo vi 
žinių pei 
Vrgentino 
siunčiamos 

.les, jų diplomat! 
telegramos ištik

euzai pradėjo visuotiną už
puolimą ant vokiečių pozici
jų ties Verdunu, viso 20 my
lių fronte. Užpuolimas bet
gi greitai sulaikyta vokie
čių kanuolių ir kulkosvai
džių ugnia. Vis dėlto, fran- 
euzams teko sklypas žemės 
Meuse paupiuose — Fosses 
ir Courieres miškai.

Vokiečiai būtinai užsispy
rė išvyti priešą iš šių vietų. 
Eile už eilės vokiečių ka
riuomenė puolėsi ant fran- 
euzų pozicijų, ir kiekvieną 
kartą užpuolimas sunykda- 
vo franeuzų artilerijos ug
nyj. Vien ties Fosses miš
ku užmuštųjų, skaičius pasie 
kęs virš 1000 žmonių. Į fra
neuzų rankas tuo tarpu pa
teko arti tiek pat. Ir miš
kas dar franeuzų rankose; 
Mušis betgi dar nepasibaigė.

Ant kairiojo Meuse upės 
kranto eina atkakli artileri
jos kova. Byle valandą ir 
ten galima laukti tokių jau 
skerdynių — sako Paryžiaus 
pranešimai.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Anglų fronte vakar neįvyko 
nieko nauja, išskiriant žval
gų susirėmimus.

Kareiviai išvaikė darbiniu 
kų demonstraciją; du žmo 
nes pašauta, o šeši arės 
tuota; kareiviai valde 
miestą.

karną žiemą Berline laukia
ma anglių bado.

KOPENHAGEN, rugs. 10 
— Čia gauta pranešimų, 
kad generalis vokiečių armi
jos štabas nutarė išleisti t. 
v. karės istoriją. Karės is
toriją rašo tik dalyvavusie
ji muštuose žmonės. Jos 
spausdinimas prasidėsiąs se
kamą mėnesį.

šiandie L.S.S/22-ra h L. Mot. S 
kuopos rengia dideles prakalbas p 
nėję 2442 W. 23rd PI 
daktorius, d. L1 
dviem atvejais: 
žmonių reikalus

Nei vienas

PETROGRADAS, rugsė
jo 10. — Vokiečių veržimąsi 
Rygos fronte! pagalios-tam
pa sulaikytas 
nai 
fiso praneširįas sako, kad 
rusų b a t a r e j o s va
kar nuvijo vokiečių kariškų 
laivu eskadra, bandžiusia 
atakuoti rusų pozicijas pa
lei Rygos užlają. Kitose 
Rygos frontų vietose vokie
čių veržimąsi irgi veik visiš
kai sulaikytas.

Dvinsko frontas vis dar 
lieka nepajudintas. Nežiū
rint atkartotinų atakų, vo- 
Riečiams iki šiol dar nepavy
ko sulaužyti rusų liniją.

Vokiečiai jau pradedą ap
sikasti šiaurryčiuose nuo

WASHINGTON, rugs. 10 
— Subatoje, 11 valandą na
kties, galutinai tapo udžary- 
ta visi degtinės bravorai — 
kol pasibaigs karė. Vis 
dėlto, bravarninkai nebesi
tiki atnaujinti -savo ; bizni,'

Pradėta statyt Suv. Valstijų kariuomenės stovykla Lou 
įsville, Ky.

CHICAGO, rugs. 10. — 
Vakar įvykusioje Lietuvių* 
Socialistų Sąjungos aštun
tojo rajono konferencijoje 
priimta sekama rezoliucija:

Kadangi karė ir stiprė- 
jastis militarizmas Ame
rikoje stato pavojun dar
bo žmonių gerovę ir tei
ses ;

Kadangi socialistų par
eiga yra remti masinius 
žmonių judėjimus, atkrei
ptus prieš imperialistinę 
ir militaristinę viešpatau
jančiųjų klesų ir valdžios 
politiką;

Kadangi Chicagoje jau 
įsikūrė Lietuvių Darbini
nkų Taryba, suvienijusi 
daugiaus kaip šešias de
šimtis darbininkiškų or- 
ganizacių, tarp jų ir dau
gelį socialistų kuopų, tai 
L.S.S. VIII rajono konfe
rencija nutaria:

Atsišaukti į visaš kuo
pas, priklausančias VIII 
rajonui, ir paraginti jas 
pagal išgalę remti L. D. 
T-ą ir organizuoti, kur 
dar nėra, jos skyrius, at
kreipiant kuopų domą į 
tai, jogei panašią organi
zaciją, Liaudies Tarybą, 
remia ir Socialistų Parti-

Sulig paskutinių praneši
mų, rusų kariuomenė ir vėl 
pradedanti tvarkytis, Karei
viai jau neapleidžiu apkasų 
'iclelei menkos priežasties. A- 
belnas kariuomenės upas ir
gi taisosi.

Washingtono ponai, sako, 
rengiasi visai suvaržyti 
konstitucines piliečių tei
ses.

rencija ragina visas rajo
nui priklausančias kuopas 
remti Lietuvių Darbinin
kų Tarybą.

SPRINGFIELD, Ill., rug
sėjo 10. —Vakar apie trečią 
valandą po pietų čia ištiko 
kruvinų riaušių, kuomet dvi 
milicionierių kompanijos ir 
100 policistų užpuolė gatve- 
karių darbininkus-streikini- 
nkus ir jų simpatizatorius, 
marguojančius šeštąja gat
ve. Pasekmėje to — du 
žmonės tapo pašauta, o šeši 
areštuota. Ir sužeistieji ir 
areštuotieji bus patraukti 
atsakomybėn už riaušių kė
limą, kadangi mat militarė 
valdžia nepavelijo rengti de
monstraciją.

Kova tęsėsi apie pusvalan- 
>1 pagalios kareiviai pa- 
viršų ir išvaikė demon-

b. “Naujienų” skaitytojai 
laikysis šilų teisingų sąly- 
i iškalno širdingą aČių, pa-

BERLIN, rugs. 10. — Te
legrama iš Berlino praneša, 
būtent, kad vokiečių ir aus
trų valdžios pagalios sutiko 
paskelbti naująją Lenkijos 
konstituciją ir paskirti jai 
laikiną valdytoją — regen
tą. Apart regento dar bu
sią paskirta tam tikra mini
sterija iš trijų asmenų.

Konstitucijos paskelbimo 
laukiama dar šiandie pat.

WASHINGTON, rugs. 10. 
— Naujas skandalas Washi
ngtone. Valstybes depar
tamentas atidengė naują vo
kiečių suokalbį. Subatoje 
tapo paskelbta trjs telegra
mos, švedų valdžios šifru, 
siųstos per Švedijos legaci- 
ją Buenos Aires, Argentino
je, į Berliną. Tų telegramų 
autoriumi betgi pasirodo e- 
są vokiečių valdžios atašė 
Argentinoje, grafas Luxbur- 
gas. Jisai, Luxburgas, tarp

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, rugs. 10.— 
Gauta žinių, kad vokiečių 
submarinos paskandino dar 
šiuos Anglijos pirklybinius 
laivus: Delphic, Middlesex 
ir Turakina — viso 22,000 
tonų įtalpos.

NAUJIENOJ, 1840 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, IULINOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo miliortus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankroto.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi lodei kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome, kad tie jų, kurie gauna “Naujie
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą. Ir toliau pranešame 
begalėsime duoti dienra , 
nė skaitytojams, nes iš to 
nuostolių. Prenumerata u5 
visuomet užmokama iškalno

Tikėdamiesi, kad 
supras musų padėjime 
gijų ir tardami jiems u 
siliekame su augšta pagarba

“NAUJJENIJ” A DM IN ISTRACIJA
Chicago, Ill.,

Rugp. 18, 1917.

Šitas atidengimas sujudi
no netik Suvienytąsias Val
stijas ir jų talkininkes, bet 
taipjau ir pačią Argentiną. 
Labai galimas daiktas, sako 
telegramos, kad delei to dar 
dvi valstybi gali įsiveli Eu
ropos karėn — tai yra Šve
dija ir Argentina. Mano
ma, kad Argentinos valdžia 
tuoj pareikalaus, idant Šve
dija atšauktų savo pasiunti
nį arba pertrauks diplomati
nius ryšius. Vokietijai gi 
veikiausia bus paskelbta ka
rė. Diplomatinius ryšius su 
Švedija gal but pertrauksią 
ir Suvienytosios Valstijos.

Tos pačios žinios, beje, 
sako, kad esą žinių, jogei 
Švedija jau senai rodanti sa
vo palinkimą prie vokiečių 
Apie tai jau keliūtą kartų 
jos valdžia buvusi persergė
ta talkininkais. Bet nežiū
rint visų prižadėjimų, daly- 

po senovei.
tas diplomatinis ska- 
užsibaigs, dar neži

li aibės
PRI J S EI K A. K albetojas kalbės 

pirmu atveju apie Im mirus darix) 
antru — apie moterų klausimą.

westsidietis t-egul nepraleidžia tų pra- 
tokia proga negreit pasitaikys.

| \. Pradžia 7:30 vaL. vakaro.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

sybės, sunku pasakyti. 
-------------------- "-■«

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second-Class Matter March 7, 1914, at the tfost Offiicw at Chicago, JJIL, «mder the Act of Match 3/1879.

Švedija gelbsti Vokietijai 
•* •-iTVvne' <excn> -
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LONDONAS, rugs. 10. — 
Jau nuo pereitos subatos 

tarnaudavo ne Švedi-1 vakaro Verduno fronte sia- 
bet Vokietijos reikalui, učia pasibaisėtina skerdynė.

informacijų apie pirklybinių 
laivų plaukiojimą Atlan- 
tiko vandenyne, pataria 
skandyti juos nepaliekant a- 
pie tai jokio pėds

Tatai parodo, 
čių valdžia apla 
su jai reikiamų 
Švedijos legaciją 
je. I>ee 
neva o



Naujokus Skaitytoju Balsai

JUS IR JŪSŲ VALDŽIA

Telephone Canal 1506

KVAILINIMO NAMAS

Korespondencija
SPRINGFIELD, ILL

Hirns
FLINT, MICH

Priminimas

EAST CHICAGO, IND

12 centu
50 centu

aiškinti žmonėms, kad jie baku 
tų už darbininkų kandidatu*,

‘ ir nuo 
valdžios

Užsisakomoji kaina: 
|e, nešiotojams kasdien pri

ve: jeigu nesutrupins tavo kati 
lų, tai sveikatos neteksi ant vi 
sodos.

nusvies-
> musų

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

The Standard Oil advoka

‘ ‘ G ei ežiu kelių a d vok a ta i.’ *
“Kriminališki New Yorko ad

vokatai.”
Bet kamgi tęsti jų sutrauką? 

Tas mums duoda užtektinai su
prasti, kad delei trukumo pana
šios klasifikacijos ir iškabų pa
roda neteko didesnes vertes.

Reakcijos, matyt, negali
ma buvo išvengti. Bet ji 
via jau negalės perdaug il
gai tęsties.

Ir kas gali žinot, ar prasi- 
dtedtenti tyla nėra tyla prieš

ir laivyno 
jus, vyrai, 
armijoj ir 
darbininkų

> Morgano ir Rockefellerio 
sunukai dabar yra miliar- 
dieriai. Sako, kad jie visą 
Ameriką turį savo kišenėj, 

j Šiandien jie mato progos vi
ešą svietą prisirišti prie savo 
kišenės. Jie seka savo tėvu
kų pėdomis ir toli juos pra
lenkia. Jiems ir be supuvu
sių šautuvų dabartinėj karė
je pinigai plaukia kasdien 
milionais. Jų ambicija yra 
Toli-toli didesnė negu kaize
rio.

Rusijos revoliucijai ne 
taip besisekant, kaip buvo 
laukta, smunka žmonių upas 
ir Amerikoj ir įsigali reak- 
ei ja.

Reikia kantrumo.

Maisto kainų reguliuoto
jas p. Hoover pradėjo siunti
nėti lietuvių laikraščiams 
straipsnius, kuriuose jis mo
kina, kad reikia nenumesti 
šalin nei vieno trupinio duo
nos, kad reikia kuo mažiau 
.kvietinių miltų vartoti, kuo 
mažiau valgyti ir valgant 
net išlaižyti bliudus, kad nie
kas perniek nenueitų. Bene 
mano p. Hoover tais savo pa
mokinimais numažinti maiš

yto brangumą? Visai ne. Taip 
Jis mokina tik del to, kad

Lietuviai gana dažnai at
siduria teismuose. Kartais 
su reikalu, kartais be reika
lo. Tad jie gali išmanyti ką 
nors ir apie teismų blogumą 
ir kodėl teisėjų rinkimuose 
jiems reiks paduoti savo bal
sai už Socialistų Partijos 
kandidatus.

Kitaip butų jeigu žmonės pa 
imtų nagan 
ninkus. Be 
kuomet žmonės 
nuo j a apie keptu

Žmonių sveikata yra pirmuti
nė valdžios pareiga. Be sveika
tos žmonės negali dirbti, nė ka
riauti. Jeigu nors vienai tautai 
pasaulyje rupi tautos gerbūvis, 
tai jos pirma pareiga turėtų bū
ti — apdrausti sveikatą ir gyvas
tį savų žmonių. Jeigu Ameri
kos didžiųjų patriotų širdyse bu
tų nors kibirkštis tėvynės mei
lės, jie turėtų rupinties, kad už
laikius amerikiečių sveikatą, 
kad ištobulinus jų kūną ir pro
tą; jie gali tai 
darbininkams 
mi 
tina

merika dabar turi' išgabenti 
Europon ne tik savo karei
viams, bet ir Anglijos ir 
Francijos gyventojams. Jei
gu ten žmonės gyvena pus
badžiu, tai ir čia turi gyvent 
,pusbadžiu. Jeigu ten duo- 
mos beveik negalima įpirkti, 
tai ir čia žmonės turės duo
ną branginti. Tai reiškia, 
brangiai už duoną mokėti ir 
'kaipo brangų daiktą mažiau 
valgyti. O tuo tarpu duo
nos perkupčiai kaip galėjo 
taip ir galės krautis milio- 
nus ir miliardus dolerių pel
no.

aprašymai, kurie pa- 
smulkmcnas apie

MI sietų $3.00; trims mėnesiams 
HJK Kanadoje metams $7.00. Vi- 
tUt Kitur užsieniuose $3.00 metams.

tuos ponus-valdi 
dabar jiems 
miega ir sap 
s karvelius ii

parėmęs 
kitas — kėdėj miega, 
išsitiesęs ant grindų 
kambario platumą ar

Naujienos, Kov 
leivis už skelbimą 
vienybės ir 
mą žmonėms 
aiškina 
del turčių gerovės ir 11 
klausykite 
rūpėti, kas kaip y 
Jus turite klausyti 
žiūrint 
liepini: 
Jėzaus žodžiu 
būti kaip vaikeliai 
but išganytais 
koks raudonkaklis soctaliatas 
aorčtų įkalbėti Iraki* 34 gaaiet* 
skaityti, tai vykite jį laukan; ne-

surakina- 
kuomet 
diskusi-

jimas butų ir darytųsi stip
resnis. Tuo tarpu to nėra. 
Karės viešpačiai dar yra ga
lingesni. Todėl ir Rusijos 
revoliucija smunka, ar bent

nknanian News Pnb. Co.. Ine.

SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

“Lietuva” šoka džingų 
džigą, trokšta karės tęsimo, 
keikia kalbas apie taiką. 
Tuo tur but ji mano pasitar
nausianti Lietuvai, kuri bai
gia mirti nesulaukdama tai
kos. “Patriotai” dažniausia 
ir esti savo tėvynės grabo- 
riais.

“Draugas” praneša, kad 
'Kemėšis jo neredaguosiąs, o 
iKemėšis pranešė, kad jis bai
mės įvarysiąs “Lietuvos” re
daktoriui. Bet kam tas 
.šiandie berūpi, kuris kuriam 
atžagareiviui baimės įvaro ?

Parako kapitalistai ir pa
rako kompanijų šėrininkai 
stovi už karę.”

Bet ne tik parako kapita
listai stovi už karę. Visi ki
ti, kurie pelnosi iš karės, sto
vi už karę. Tarp jų ir Ar- 
mouro stock-yardų kompa
nija, kuri 1916 metais turė
jo $15,353,368 exrta pelno. 
Atsiminkite: extra—tik iš 
karės.

Tos musų poetų eilės tai tik 
: nava tuos, kada poetai sudeda į 
Jas geriausias savo mintis ir pa
tįs perskaito jas, tai jos skam
ba kaip auksinės. Bet kad tos 
eilės tilps ta .laikraščiuose, tai pa
sidaro, kaip šiaudinės 
geriau todėl butų, kad musų re 
dak toriai paskirtų eilėms dau 
gi a u vietos — gurbuose?

Garbukas

renkamų užimti valdininkų vie 
tas yra daug svarbesnė 
jų daugiausia priguli
gerumas arba blogumas. Ar 
negeriau taigi butų, jeigu bio
grafijos kongresiniame vadove 
butų truputį aiškesnės? Jeigu 
kas nori žinoti apie kokio sena
toriaus arba kongresmano ypa
tų pažiūrėjęs kongresinio vado- 
van — apart amžiaus, mokslo, 
kilmės ir daugelio kitokių nesą
monių nieko daugiau negali su
žinoti.

-r—Taigi ir jus parapijonai ir 
parapijonkos, jeigu norite būti 
išganytais dangaus karalystėj, 
lai turite būti kaip maži vaikai. 
Turite nieko neprotauti, nesirū
pinti savo žemšku gyvenimu ir 
kitokioms šio svieto mornas- 
timis, kurios jus taip labai trau
kia prie savęs. Bet jeigu jus 
nenusižeminsit kaip tie vaikai ir 
vis norėsite gauti didesnius už
mokesčius ir mažiau aukausite

Amerikos lietuviams karė 
davė suprasti vieną labai 
svarbų dalyką. Būtent tą, 
kad iš Amerikos partijų 
Juos tikrai atstovauja ir jų 
.reikalus tikrai gina tik vie
na partija — Amerikos So
cialistų Partija. Tai del to, 
.kad beveik visi Amerikos 
lietuviai yra darbininkai, o 
ne kapitalistai.

• Sekančiuose rinkimuose 
lietuviai galės parodyti, kad 
jie už tą vieną partiją, už 
Amerikos Socialistų Partiją, 
paduoda savo balsus.

dienoms 
pradėsim 
to darbo 
senai

Taigi kiekvieno vyro ir mote
ries pareiga yra pasirūpinti, kad 
įsteigus teisingą ir tobulą val
džią. Neteisinga valdžia, yt gy
vatės nuodai, sunaikins tavo 
sveikatą, išardys tavo namus ir 
šeimyną, užnuodins tavo protą 
ir kraują, sunaikins tavo turtą 
ir viso gyvenimo 
tavo gyvąstį arba numarins kan 
čiose ir alkyje. Įleisk vorus vie 
nan indan ir jie sues vienas ki
tą, koliai liks vienas — drūčiau 
sias.

ficių vilčių.
Sužadintos viltįs negalėjo 

taip greit išsipildyti. Rusi
jos revoliucijos spėka nebu
vo ir negalėjo būti užtekti
nai didelė viso svieto per
mainymui. Ji tik buvo visam 
svietui didžiausiu upu. Kad 
visas svietas persimainytų, 
reikia ne vien Rusijos, bet 
viso svieto darbininkų pas- 
tangų.

Taip-jau Rusijos revoliu
cijos palaikymui reikia, kad

Kokioms korporacijoms ar 
ba kompanijoms tarnavai kai 
po advokatas?

Kokie tavo ryšiai biznyje?
Kaip atsineši į visuomenę pa 

liečiančius klausimus ?
Kokiose kom pa n i j ose 

“investinęs” savo pinigus?
Ar spekuliuoji biržose?
Jeigu taip, tai kokiomis akci 

jomis 
liuoji

Kiek ir kuomet skolinai pini 
gų iš bankų?

Ant kokių išlygų?
Kokis tavo turtas?
Kaip jį įgijai?
Sutrauką ypatų, kurias reko 

mendavai į vietas viešųjų įstai

kurios nesirūpina 
gerbūviu savo žmo- 
išsigimiman. Jeigu

Pavojus gręsia kiekvienam 
biznieriui, kiekvienam ama brin
kai, kiekvienam darbininkui, 
kiekvienam žmogui ir kiekvie
nai tautai, jeigu jų valdžia yra 
neteisinga ir netikusi. Gerbūvis 
visos tautos, taip kaip ir pavie
nių ypatų, buna užtiestas ant 
smėlio pamatų, jeigu jų valdžia 
yra netikusi. Valdžios suktybės 
pasieks tavo turtą, tave, tavo 
namus ir tavo šeimyną. Sunai
kins tavo gyvenimo triūsą ir at
ims tau gyvenimo laimę. Nė- 
prigaudinėk savęs manydamas, 
kad ištruksi iš nasrų piktadarin- 
gos valdžios. Jos nuodai pasieks 
kiekvieną ir visur — anksčiau 
ar vėliau. Jeigu tu išsisuksi iš 
jos pekliško tinklo — tavo vai
kas pateks. Kaip sunkiai nė 
dirbtumei, kaip sunkiai nė kovo
tume!, kaip nė stengtumės pa
gerinti savo gyvenimą, tavo pro
gresas bus panašus į ritinimą di
delio akmens prieš skardų kai
na -— mažiausi klaida arba ko-

grafiški
duotų visas
tas ypatas ir kurie butų paduo
dami tenai po prisieka (sub
mitted under oath).

Štai kokiuos klausimus mes 
norėtume užklausti įstatimda- 
vių:

Ką gero žmonėms padarei?
Kas yra tavo politišku “bo-

<»

Kuomet maršavo tukstantįs 
advokatų, frakais ir šilkinėmis 
skrybėlėmis pasirėdę, laike New 
Yorko “preparedness” parodos, 
— jiems truko iškabų, kurios 
butų paskiirsčiusios juos į gru
pes :

“Amunicijos išdirbę jų lega
lia štabas”.

“Pierponto Morgano advoka-

Keletas dienų atgal čia ištiko 
gatvekarių darbininkų streikas 
su skebais. Trečią rugsėjo, 9:30 
v. vakare sudaužyta šeši gatve- 
kariai. Apie 12 valandą gi nak
ties gatvės buvo pilnos karei
vių. žmogaus neleido gatvėmis 
praeiti. Jaunas Vaikas.

Šiame mėnesyj vyrai bus 
.paimti į kariuomenę. Juos 
jšmankštinus naujai pasta- 
tysuose barakuose, paskui 

i išsiųs Franci j on į karę.
, Amerikos valdžia taip 
mano eiti prie taikos.

Kariuomenėn bus paimta 
daugybė lietuvių, kurie ka
rės vengė, ir nemažai musų 
draugų, kurie yra priešingų 
Amerikos valdžiai įsitikini
mų apie kelią prie taikos.

Su suspausta širdžia mes 
išlydėsime paimtuosius į ka
riuomenę. Gal su kitais ne
bepasimatysime. Mes jų ne
užmiršime. Mes žinome, 

.kad jie negalės užmiršti ir 
musų ir to darbo, kurį su 
mumis dirbo. Socialistai ne
įgali nustoti buvę socialistais 
.kadir kariuomenėje būdami. 
I Šiandien naujokus ka- 
jriuomenėn išlydint, tinka 
priminti G. R. Kirkpatricko 
įžodžiai (iš knygos “Karė— 
ko delei?”):—

“...Tegul kiekvienas pado
rus amerikietis, būdamas ar 
nebūdamas armijoje ar lai
vyne, atsimena, jog laisvė 
yra siaurinama, kuomet pi
liečių lupos yra 
mos, ir laisvė žyd 
yra ginama laisvų 
Jų teisė.

“Jus, armijos 
.jaunikaičiai, ii 
•ne tarnaujantis 
laivyne, jus - 
.klesa, — socialistai neragina 
jūsų prie nieko blogo. Atsi
minkite tai. Bet mes broliš
kai raginame jus suprasti, 
Jog pasaulio socialistų par
tija yra tai darbininkų kle- 
sos partija, partija, kurios 
.bijosi tyronai, v&rtojantįs ir 
(išnaudojantįs kareivius ir 
J'ureivius, yra tai partija, 
kuri kas metai yra geriau 
t suprantama ir todėl kasmet 
vis daugiau ir daugiau dar
bininkų klesos mylima.”

Lietuvių čia nedaug randasi 
vos 4 šeimynos ir apie 10—If 
pa vienių. Bet jie nieko nevei
kia. Užtai išsigerti mėgsta la-

Militarizmas, augštai iš
kėlęs galvą, lipa pirmon vie
ton ir mindžioja Amerikos 
laisvės tradicijos liekanas.

Rengimasis prie karės 
tampa pretekstu ir pateisi
nimu teisių laužymui.

Karės sekretoriaus žo
džiai “shut your mouth” 
pravedami gyvenime realiai, 
iki literos.

Laisvesni, radikaliai Ame
rikos visuomenės sluogs- 
niai užgązdinti teroru ir jų 
balsas paskandintas įsiutu- 
mos, beprotės “džingų” gau
jos staugime.

Pradeda būti jaučiama 
baimė šnipų.

“ššš... atsargiau!”
Žmonės nebetenka civilės 

drąsos. Laisvės nevydo- 
nams lengviaus.

Du mėnesiai atgal dar to
kio blogo ūpo nebuvo pas 
žmones. Dar visi turėjo dau
giau ir drąsos ir vilčių.

Dabar išrodo — juo to
liau juo blogiau.

Ištikro, nesimato 
greit dalykai galėtų atsimai
nyti. Dalykų stovis visam 
pasaulyj, ypač Rusijoj, nele
mia tuo tarpu nieko gera.

Rusijos revoliucija buvo 
pakėlus viso pasaulio darbi

nei tris šimtus nuošimčių. Tūli 
žmonės uždirbo milionus delei 
tokio kainų kįlinio. O visuome
nė turėjo tuos milionus sudėti. 
Toks gyvenimo reikmenų paki
limas blogiausia atsiliepia į už
darbiaujančią žmonių klesą.

“Milwaukee Leader” pri
mena:

“Neužmirškite, kad Du 
Pont parako kompanija be 
savo paprasto pelno 1916 
metais padarė nepaprasto 
karės pelno — $76,581,729.

Tegul šitos skaitlinės įsi
skverbia į jūsų galvas.

Daugiau kaip 76 milionai 
dolerių!

Karės pelno.

te pragare per amžių amžius. 
Bet labiausia, jus mano avelės, 
turite saugoties visokių bedie
vių, socialistų ir jų knygų bei 
gazietų. Neskaitykite nė vienos 
socialistų gazietos, kuri kursto 
žmones prieš valdžią, ponus ir 

Lai buna prakeiktos 
Laisvė ir Ke

el a rbi n inkų 
bedievybės skiepi j i- 

Jums socialistai 
kad kares yra vedamos 

Jus ne
nes jums neturi 

daroma. 
Idžios, ne- 

jums tiktų koks pa
nes atminkite 

kad jus turite 
jeigu norit 

Bet jeigu jums

Amerikoje kasdien vis 
daugiau įsigali reakcija.

Valdžia jaučiasi galinga.
Gaivalai, kurie yra dar ar

šesni už valdžią, jaučiasi

Laikrodis rodė 10 valandą ne- 
dėldienio ryto, žmonės, dau
giausia molerįs ir vaikai, rinkosi 
iš įvairių miesto kampų, ėjo j 
vieną didelį namą, augštai išmū
ryta bokštu ir ant pat viršaus 
bokšto blizgančiu kryžium.

Tarpdury] to didelio ir augšto 
namo, stovėjo paauksuota moly
nė mukelė, o po ta mukele bu
vo vandens, kuriame žmonės 
pamirkydavo galus pirštų ir pa- 
šlakštydavo savo kaktą.

Vidui, pagal augšlas iškaity
tas sienas, stovėjo įvairių mar- 
morinių stovyklų, kurioms su
sirinkusieji žmonės atiduodavo 
pagarbą — meldimais ir klup- 
čiojimais.

Baigianties vienuoliktai valan
dai, pačiame gale, kame stovėjo

kaip tie lapeliai arba dauguma 
iš jų atrodytų.

John Jones. Gimė Chicagoje, 
1840 m. Pradėjo savo karjerą 
kaipo advokatas laike Joe Smith 
arešto. Vėliau gynė reikalus gazo 
kompanijos ir tarnavo valstijos 

’legislataroje dvi tarnystes. Pa
rodęs savo gabumus ir kaipo 
atlyginimui už jo darbštumus, 
jis tapo įgaliotas atstovauti se
kančias korporacijas: (čia seka 

i surašąs tų kooperacijų). Kiek 
vėliau tapo vyriausiu patarėju 
tos kombinacijos, kuri uždirbo 
šimtą milidnų dolerių nuo Chi- 
cagos miesto transportacijos 
kompanijų. Naudojosi dauge
liu “gerų daiktų” Wall Str. ir 
dabar yra vertas apie 5 milionus 
dolerių. Jo politiški žvilgsniai 
tokie pat, kaip ir jo sėbrų: prie- 
šmgas visokiom “betvarkėm” 
ir ‘‘sumišimams”, kurie galėtų

konferenciją, 
’ manoma čia 
:yrių. Jau pri- 
Kliubas ir mo- 

kad prisidės LDL1). 70 
taipgi yra pakviesta prie 
no draugystė švento 

Moterų 
bai butų 

ad visos drau- 
n ie ALDT. ir 

i svirno. Bntų ge- 
miestų lietH- 

l aipgi šį rudenį vietos

vyla, pasirodė žmogystė, ilgais 
juodais rubais ir ant viršaus už
siausta balta antklode. Susirin
kusieji žmonės, pamatę tą žmo
gystę, kurią jie laikė “dvasios” 
mokytojam, persižegnojo ir jų 
širdįs jaute kokį ten nematomą 
ir niekieno nežinomą dvasią, 
nuo kurios jie tikėjosi pagelbos 
visuose jų varguose. “Dvasiš
kam” mokytojui apkrapinus 
žmones vandeniu ir nesupranta
moj kalboj atlaikius mišias už 
susirinkusiųjų “nuodėmes”, 
griaudingu ir tikinančiu balsu 
žmogysta pradėjo sakyti “pa
mokslą” apie žmonijos išgany
mą. Jo kalbos turinys buvo 
toks:

-Išganytieji Jezuje Kristuje 
parapijonįs! Šiandieninis mano 
pamokslas bus imtas iš evange
listo šv. Motiejaus, XV1I1 pers- 
kirime, kuris skamba taip:

- “Toje adinoj atėjo mokiti- 
nei Jezausp kalbėdami: kasgi 
yra didžiausias karalystėje dan
gaus? O Jėzus pavadinęs vaike
lį, pastatė jį viduje jų ir tarė: 
“Ištįesų sakau jums, jei ne pri- 
siversite ir nestosite kaip vai
kai, nieku budu neįeisite dan
gaus karalystėn. O kas priima 
vieną tokį vaikelį varde mano, 
mane priima. Bet kas papikti
na vieną iš tų mažųjų, kurie tiki 
į mane, naudingiaus jam butų, 
kad butų užkabinta ant kaklo 
melničios akmuo ir nuskandin
tas butų į gylibę marių (jūrių) 
Amen.”

NAUJIENOS
Uttmnian Daily News išlydint.

priimkite ant bordo ir muškite, 
kaip nečystas dvasias, nes Jė
zus pasakė: “Kas papiktina vie
ną iš tų, kurie tiki ing mane, tai 
reikia, kad butų melničios ak
muo užkabintas ant kaklo ir 
įmestas jūrių gilume.” Taip ir 
jus parapijonai turite daryti su 
bedieviais ir socialistais, jeigu 
jie kimba prie jūsų. O dabar 
tai apreiškia, kad kitą nedėlią 
bus dideli atpuskai, idant Dievs 
padėtų musų Šaliai gerai kariau
ti, ir eidami j atpuskus privalot 
neužmiršti ir dolerinių pasiimti, 
nes žinote, kad reikia ant išga
nymo jūsų dūšių, žiūrėkite, 
kad taip darytumėt. Amen.”

“Dvasios” mokytojas, pabai
gęs “pamokslą”, užgiedojo 
“Šventas Dieve.” Žmonės pra
dėjo klupčioti ir bučiuoti mar
murines ar molines mukeles, 
pradėjo eiti laukan. Išėję vi
saip kalbėjo, vieni girė, kad ku
nigėlis dorai žmones mokina, 
kiti pradėjo išrodinėti kunigų 
melagystes ir 11. Vienas vaiki
nas išeidamas pasakė: “Dabar 
bažnyčios reikšmė išnyko, tik 
paliko tamsybės ir kvailinimo 
namas.” — M. Punis.

Nors šitas miestelis nuo seno 
yra “sausas”, vienok kaip lietu
viai taip ir lenkai randa būdų 
parsigabenti alaus ir snapso iš 
kilų miestų. Ir jau nedėldie'nio 
neritinėję bačkučių nepraleis.

Bet prasitark apie skaitymą, 
lai atšaus tau: “O kam čia man 
to skaitymo reikia, ar iš jo so
tus busi. Kas kita išsigėrus, tai 
nors linksmiau.”

O tasai linksmumas ve koks: 
kaip jau gerokai įsismagina, tai 
vienas į stalą galvą 
snaudžia, 
o trečias 
mieruoja 
ilgumą.

Šiame miestelyje darbai eina 
gerai. Paprasti darbininkai vi
dutiniai gauna po 35c. valando
je, o amatninkai uždirba po 5, 
6 ir net 7 dolerius dienoje. Dar
bo nesunku gauti. J. Butkus.

atlikti pakeldami 
algas, pageriuda- 

jų būvį, kad kiekviena mo- 
i turėtų pakaktinai maisto 
likymui savo kūno ir kad ji 
itų išauklėti savo kūdikius 

sveikais.
Tautos, 

sveikata ir 
nių, žengia 
žinai firmą 
naudodamos 
nepakelia ai 
pasakyk apie ją, kaip, kaip Dr. 
Jo h n son ’a s A n gli j o j e paša kė:

“Patriotizmas — prieglauda 
paskutinės rųšies sukčių.” Bet 
jeigu žinai darbdavį, kuris sten
giasi pagerinti savo darbininkų 
būvį, pakeldamas jų algas ir rū
pinasi jų sveikata — jam gali 
duoti vardą tikro tėvynės mylė-

Sulrauka sumanymų, už ku 
riuos ir prieš kuriuos tu baisa 
vai kongrese?

Keletas milionų kopijų ti 
autobiografijų turėtų būti at 
spausdinta ir tarpe žmonių iš 
dalinta 
šuotų keletas tūkstančių dole 
rių, bet kaip tai puikiai 
tų musų valdininkus 
įstatimdavius. Kiek da 
tacijos, dabar taip prakilnių 
žmonių išnyktų, kaip komporas, 
jeigu toks sumanymas butų 
įvykintas. Negalima gelbėti, 
nes tas yra mums neatbūtinai 
reikalinga, kad susipažinus su 
savąja valdžia. Kas bus pirma
sis įnešti panašų sumanymą 
kongresai!? Bet matomai nela
bai su tuo skubi narna si. Tokį- 
pat klausimą pakėlė J. B. Wal
ker 1916 metais “Physical Cul
ture” magazine, bet dar jis nė
ra gyvenimai! vykdinamas. Ma
tomai, nei vienas kongrcsinanas 
neišdrįsta užnerti virvę ant savo 
kaklo

Vių VlIKIHIclo DUVU KILK 
bet atėjus šaltesnėms 
manome, kad ir vėlz 

darbuoties. Pradžia 
jau pasirodė. Čia ne

buvo pakeltas klausimas 
T. M. D. 127 k p. prisidėti prie 
A. L. D. T. ir vienbalsiai nutar
ta prisidėt. Buvo pasiųsti dele
gatai į ALI/r. 
Chicagon. Dabar 
sutverti ;VLDrf. sk 
sidėjo ir L. A. U. 
nome 
kuop: 
prisidėj im o < I ra u gys t ė 
Stanislavo ir draugyste 
ir Panų Šv. Onos. La 
pageidaujama, k 
gijos prisidėtų ] 
veiktų visos 
ras pavyzdys kilų 
viams 
lietuviams reikėtų daugiaus su 
brusti darbuoties, nes šį rude 
nįį atsibus rinkimai naujos mie

ii priežastį, delko mėsos 
kainos turėtų būti taip augš- 
įtos?” klausia “M. L.”—
; Ar suprantate, kodėl 
stock-yardų bosai stovi už 
jkarę?
i Morgano ir Rockefellerio 
tėvukai pasidarė milionie- 

jriais nuo 1861 metų Ameri- 
;kos civilės karės. Morganas 
;tada tarp kitko supuvusius 
šautuvus Lincolno karei- 

i viams pristatinėjo. Tais 
šautuvais kareiviai visai neį
galėjo šaudyti O nuo val- 

M*R| — dar didesnę, neguldžios Morganas visgi pini- 
RŽfo Rusijoje
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NAUJIENOS, Chicago, IK

TURĖKITEoro PINIGU

Nemaloni Pažintis

DR. A. J. KARALIUS
manimmani

Gydytojas ir Chirurgas

EPSTEIN REIKALAUJI AKINIŲ

šiai

rasi T5TEH

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

nu

ĄRITMETIKĄ f . J ' T ‘ J '1jliuai-Liuai
IK KITOS LYRIKOS EILĖS

urt

• ■■ u1

laukos 
netikėtai 
lionišl

Miesto Offen,:

127 t. B-uriwn St.
IIII UBnHy BMg.

Tel. Central 4411

Dagilis.. 
Devindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgelių lapai 
Dilgelių žiedai 
Eglių uogos 
Francuzlškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė

Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Mask at a 
Muilinė 
Metelės 
Našlikės 
Parstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pinavijų žiedai 
Ramu nikės 
Santai 
Šalavijai 
šafronai 
Senatai 
Valerijonų šaknįs. 
pačtą (parcel post)

LOCAL LOAN 
COMPANY

Kadugių uogos 
Kri valininkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai

daugiau randasi musų aptiekoja 
. Al i josi s 
. Arnikas 
. Anižiai 
. Anižiai žvaigždėti
. Avietės vuogos, džiovintos 
. Aviečių lapai 
. Avietės, juodosios 
. Akmenėlis (pamaČninkas) 
. Apviniai 
. Ąžuolo- žievė 
. Apelsino uogos 
. Apelsino žiedai 
. Arbūzo grudai 
. Bobro mėsa 
. Bobro lašai 
. Bezdų žiedai 
. Bruknių lapai 
. Burokų sėklos 
. Babkų uogos 
. Babkų lapai 
. Cinamonai 
. Citvaras

sisveikinimą su šiuo lenktynių 
pasauliam 
kimo žvili

dun.
Jaunesnysis gi

mušto, spėja.
Jaunesnysis ja ištolo pastebe 

i o. Kiel

galima lengvai ir la
bai- greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

Tel. Armitage 984

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviltaus Permaina:

nais oav< 
prostitutę 
ja. Jinai

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut ‘‘Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka

Mrs. Antonina Shusho

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

p ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, k u r i oa skelbiasi 
Naujienose.

panašaus j lovų gulėjo gal jau 
paskutinėse gyvenimo agonijose 
ta pati mergina. Kitame kam
pe susiėmęs galva verkė vyriš
kis. Norėjo užkalbinti, bet pa

lanka n ir

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ..... 871/2C į menesį
50  ..... 1.75 į mėnesį
75 ...... 2.621/2 į mėnesį

joti 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

31/2% i mėnesį.
Skoliname ant rakandų.

10c, Balkonas 5c.
Subatos vakarais ir nedėliotais pir 

mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 12-r. GATVĖ

Sale jos sėdėjo 'be žado, 
ašarų jaunesnysis vaikinas 
josios vyras. Jisai steni

ai tuo mete prakri
tį ir ant jo, kaipo 

vieno iš tų, kurie išstūmė ją iš 
gyvenimo bėgių.

ne už kapitalistų statomus kan
didatus republikonus, Nors 
rinkimuose kožnos partijos kan
didatai prižada darbininkams 
keptus karvelius, o kaip juos iš
renka, tai tada darbininkus vai
šina buožėmis ir kulkomis.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Dury, Lentų Romų Ir Stoginio Ropier®# 

CARR BROS. WRECKING CO.
30UJ-303U S. Halsted 31,, Chicago, 111

Čių ir nulipo žemyn,
Tarp trečios klesos keleivių 

buvo, rodos, niekam nepažįsta
ma jaunutė mergina. Josios 
rubai kaimiški, prastus, šiurkš
tus. Ji stovi vienui viena ir žiu-

daina:
“Greitos kaip vilnįs gyvenimo 

dienos...

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 

mėlis, kur telpa apie šimtas. įvairių eilių,.
Knygelė 106 puslapių, su gražiai* popieri 

niais viršeliais. Kaina 50c.

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą, 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO, ILL-

iš žvaigždžių-daktarų 
ketų jį j ieškoti ir peklos dugne. 
Sugrįžo. Mergina tur-but pa
žino jį. Nusišypsojo. O kokia 
baisi mirštančio žmogaus šypsai

Vyriškis pašoko nuo sėdynės, 
pribėgo. Už kelių minučių pri
buvo ir daktaras. Apžiurėjo ir 
pasivedęs į šalį tarė:

Mirtis už neilgiau dviejų 
Norit paliuosuoti ją nuo 

retas, labai

girnų ir kitų užtikri
nimų.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvi* Gydytoj**, Chlrarr** 
1203 9 Halated SU Chlc*r«. 

Tel. Drover 717$.

Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
KarČioji žievė 
Kino žievė 
Krapai 
Krapai, valakiški

rejo; gal nepas tebėjo. . 
vo tamsu, Beveik visi 
štinėjo. Jisai atsikosėjo

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso- 
Idus lietuviškus laikraščius.

1617 N» Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

užsirakė 
kvepiantį plonutį papirosų ir at
sistojo šalę jos. Ji į jį nežin

ia u bu- 
išvaik- 

. Jinai 
nedrąsiai pasižiurėjo jam į akis. 
Mėnulio šviesa aiškiai atsimušė 
josios jauname nekaltame vei
de, Vaikinas mirktelėjo aki
mi ir pusiau lupų pratarė:

— Einam su manim.
Mergina krūptelėjo, apsidairė 

ir, pamačiusi, kad juodu vienu 
tik bestovį, susidėjo rankeles 
aut sunkiai kilnojančios kruti- 

nubėgo žemyn. Ten prio
rų ir gailiai, tyliai apsiver-

Praslinko keli metai. Vienų 
sukatos vakarų, jaunasai vaiki
nas, likimo jau parblokštas, sto
vėjo skersgatvy j .elektros lem
pos pasirėmęs. Vieton sveiko 
su vilčia laimingos ateities vyro, 
matėsi paprastas didmiesčių gy
ventojas. neturis nė pastogės, nė

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IAMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”.
Me* galime gauti jums atsakančią ir ga

rai apmokamą vietą i trumpą laiką. Jus gnu* 
•it privatiika* instrukcijas ir praktišką paty
rimą mok indam te*.

Me* taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir 
proaytl. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS, F. KASNICKA, viršininkas 
Priėiais City Kali

Kambariai 418-417. 118 N. I-a Salk Street

UTAISYTA3 ii tprmnloA* 
recepto; sutelkto fem in tin
gu Egypto zokoolaku,

Pažino joje tų pačių merginų 
kuriai kadaise aut laivo linkte 

ir pasakė: “Einam si 
Tas prisiminimas, ti 
dabartinis abiejų nu

toliau, 
ilsisėsti.

irų tuoj ima 
dairytis ir tankiausia pamato jų 
bestovinčia. Rankute įkabinta 
j kilpų, akįs nukreiptos kaip tai 
betiksliai per langų. Jisai atsi
stodavo šalę josios. Pasitaikius 
kur liuesai vielai, truktelėdavo 
nedrąsiai ją už rankutės, linkte
lėdavo galva. Jinai liūdnai pa
žiūrėdavo jam į akis i 
davo. Ir vėl savasias 
kreipdavo kaip tai betiksliai per 
langų. Už kelių dienų jis suži- 

kame ji gyvena. Nuo- 
centro, purviname 

svetimtaučių distrikte. Namu
kas senas, susmukęs; langučiai 
mažyčiai, išdaužyti.

Ir taip per kokias tris savaites 
mato jų tarpe.jau beveil 
mų jam sankeleivių 
jau vienas vakaras 
sios nesimato. K;

manim.
mergai t(
puolimas jį labai sujudino, pa
ėmė. josios rankų ir ėmė bučiuo
ti ir vi įgyti jų ašaromis, kurios 
taip senai ant išpurusio nuo al
koholimis ir neišn 
veido bepasirodė.

osi

parų
kankini mos? 
retas atsitikim
Kuomi ji pirmiau uzsume
Bet greitai 
mirksėjo akimis.

Vakar apie 10 valandų mergi
na jau nebesikankino. Amžinai 
sučiauptos lupos, reiškė stebėti
nai tyrų, panašų į kūdikio

>es 
įspėti: kiek jam, nuolatos kan
kinamam širdies liga, liko be 
gyventi? Kodėl jisai nepaklau 
sė buvusio operatoriaus patari 
mo, bet tuoj paskendo gyveni 
mo verpete? Kodėl?

Co. darbininkai, reikalaudami 
padidinimo mokesties, bet kom
panija nesutiko išpildyt darbi
ninkų reikalavimų ir prie dirb
tuvės sutraukė viso miesto po
licija. Ir kada streikininkai sto
vėdami gana toli nuo dirbtuvės 
pradėjo a t kalbi nė t skebus nuo 
darbo, tai policija it plėšrus žvė
ris užpuolė streikininkus ir pa
leido darban buožes ir revolve
rius. Keletas tapo sužeista net 
mirtinai, ir pasidėkavojant to
kiai miesto valdybai, streikas li
ko pušimi pralaimėtas. Taigi 
ateityje1 atiduokime savo balsus 
už darbininkų, socialistų kandi
datus, 
po Ii ei j< 
priešai

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

flMtorIttę. Virlškiį, Ir vilkiį Eceį
Ofisą* ir Gyvo r ima*:

3*0* 8. Halsted St., kampa* 36 Sir.
Telephone Drover 4974.

Offeas atdaras iki Ii) vai. ryto, 1—3 
PO pietų ir vakarais.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, t ffi
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu, I
Jeigu Tau skauda akys, A
Jeigu skaitant raidės susibėga i krvvą, J
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, X
Jeigu turi uždegimą akiu, J
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi T 

reikalingas akinių. S
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- #
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akiu ir |
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X

JTOHN J. SJVIETAJNfA i
AKIŲ SPECIALISTAS !
TEMYKIT MANO UŽRAŠA. |

1801 SOUTH ASHLAND AVE. I
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. f 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. X 

Tel. Canal 5335 J
'•* Mil KMUfc -1* WiW*- -te liTEi

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metui 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte O aš. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišky ir Valką 

Taipgi Chronišku Ligą 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po »!•! 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne*UBUa» 
mis vakarais ofisas užd»rjrt>*u 

Telephone Yard* 637.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, liL

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytoj**, chinine#*, 
ir akušeris.

Gydo aitria* ir chroniškas lig*u»« 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektra* prie
taisus.

Ofisą* ir Laboratorija t 1025 W. INtlte 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone C aną J 311*; 
GYVENIMAS: 8412 S. Hal.ted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tikta*.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 9*2-901 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St.. Chicago. III.

Tel Ccnt«al 6890-6391. Atdara: 
lltarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
13*4 MILWAUKEE AVE.. Chicago. Ill.

Tel Humboldt 97.

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHUD M. D.
Ch, war r*w®>

VyriAkų ir 
Chroniškų Liftų.

Milwaukee Ave.
, Kambary* 500. 

30 iki 10 i&ryto

Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be.klaidy. Visada vartojami tik švieži vaistai.
Musy aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A, K. vaistai nuo nuospaudų (corns). Ntigydo nuospaudas j kelias dienas. Kaina 25c.
A. K. nulteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą į 20 minučią. Kaina 25c.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šią trejanką reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu budu žmogus 
įgauna didesnį apetitą. Kaina.50c.

A. K. Tabletkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduolė nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c.

A. K. Pilules nuo vidurių,sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant šiąs pilules užlaiko vidu
rius normališkame padėjime. Dažnai pašalina galvos^ skaudėjimą, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidu
rių netvarkos. Vartojant šiąa gyduoles įgauni geresnį apetitą.

dabartinę 
rūpinasi 

darbininkų reikalais? Ne, ji rū
pinasi fabrikantu reikalais. Kur 
darbinio!
šluotos, nelaistytos, visur pilna 
nešvarumo, vandenį miestas tu
ri biauriausį, del ko kįla daug 
visokių ligų, o kada pasitaiko 
streikas, tai policija ramius 
streikierius vaišina lazdomis ir 
kulkomis, čia nepersenai buvo 
sustreikavę Grassell Chemical

lunkams, mirgėjo žmonėmis, 
įvairių tautų ir dar įvairesniais 
parėdais. l ies laivo viduriu gi, 
augščiau, buvo kajutos su įvai
riais pagerinimais. Į čia anieji 
paprastieji keliauninkai neuž- 
klisdavo šis visas skyrius buvo 
paskirtas del “geresniųjų”

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ III MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialfekai gydo ligas' pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, vžnuodijimą kraujo, 

odos, ligaa, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ifigydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
Ltgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1*4*> BLUE ISLAND AVE., kampus 19-tos gatM viriuj Įlankos. Tel. Canal 3263.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik 
mente tiesiai už "wholesale” kainas 
Me» parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 W. Division 3t.. Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo vi šokių dfi ik- 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų* ievnr- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit* 
Jei nebus auksas, tai !?50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

l aipgi prire«* 
Akinios.

Kas turit silpnas akis ar trumpą, re* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, 
laukite ilgai, bei ateikite pas mapA 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksite 
akinius. L’ž savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, CMeagW

Bena* Ru>a> Gydytojai ir 
Specialistas Moteriškų 
Vaikižkų, taipgi
OFISAS: 1579

Kampas North Av 
VALANDOS: 8

1 :30 iki 3 ir 7:89 ik

žemio ir nuplaukė i paslaptingų 
neištikima Atlantiko vandeny- V
na Amerikos linkui. L

Daug, gal keli tuksiančiai, ke
liauninkų vos pradėjus temti, 
kaip tai netikėtai pasijuto sa
vais. Nors ir niekas neišsitarė, 

ė, kad bendras 
ii dasigauti di

link jeigu jisai tuoj jos neap
lankys, paskui bus vėlu. Jautė, 
kad ta mergina, tarpe milijoni
nės didmiesčio publikos, yra ar
timiausia. kad josios bendri rei
kalai gyvenimo sūkuryje yra 
ypa tiška is jo reikalais. Sėdosi 
į pirma automobilių ir nuva
žiavo. Pulkai mažų vaikų, ku
riems automobilius yra kad ir 
tokiame milžiniškame industri
jos centre retenybe, apspito ir 
šukavo visokiais balsais. Įsakė 
vėžėj ui palaukti i r įėjo į vidų. 
Antrame kambarėlyie ant ko tai

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per expresą arba per

A. KART ANAS
LIETUVIS APTIEKORIUS

201 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas Drover 9053

GfRISNI UŽPELNĄ 
l.tngtesnj ii šnaiesni darbą galt gauti 
tik tuomet, Jaigū esi tinkamai rAsrUvin^ 

LEVESK10 PRIRENftlAMOJl IR PREKE- 
BOS. MOKYKLA per UiŠkoa. n*uįB tote, 
pagelbsti iAsllavInti lengviai ir til matą 
u žmones D | Mokina Anglų kalbos iki attgt* 
daugiai, Aritmetikos, KnypedystH, Ište
ku laAyimi, Lieluv. kalb. Gr*m*Uko* ir tt 
Tokiu pat budu gal! ulbaifftl GRAMMĄ* 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir FREE Y BBS KUR 
SUS. bė! lankančių Public Schools AnąiasM 
Pagelbiiiu kursas. Viskas aLAktaamji liet*- 
v tek ai. Galioti e tn s atsilankyti dMtuna lėk- 
rijas atėjus Prteiuntus 2t. mark, persiunti
mui rausi pilną APRAŠYMĄ relkalaniatn* 
dalyko arba kurso.
G.J.Lewskis, 3311W.61 PI.Cheap-

B ARZ D ASKU č IA1 kariuo
menėje uždirba daug pinigą. 
Mokykitės ši amatjj dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursaslfl.fi*. 
ir jie sugrįš, jei jus eisit > 
karę—iki pasibaigt!.

MME MRMMCribtii 
612 W. Madison St, CMc«n, 1M.

Vyriški) Drapanų Bargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėltomis ir va
karais*

S. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, III

lai buvo kokit 
atgal. Milžiniškas, su visais- pa
togumais, kokie tik gali atsaky
ti paskutiniems technikos reika
lavimams, dviejų kaminų lai
vas Prince Friedrick Wilhelm 
paskutiniu kartu histeriškai su
švilpė ir, iki tol ramus Breme
no prieplaukos vanduo suliūlia
vo. Pasigirdo paskuliniai atsi
sveikinimo žodžiai, daugumui 
gal ant visuomet, ir plaukiantis 
miestas atsiskyrė nuo vieno sau-

a t s i d u s o, s u s i d e j o 
abi rankas į kišenius ir nužings
niavo. Kur? Bile kur — bile 
ne būti čia. Pasuko į skersgatvį, 
lies vaistinyčia pamate stovin
čių mergina. Jos rubai, jos nu
dailintas veidas ir nenaturalis el- 

i praeinančiais vaiki- 
progos pažinti joje 
Jisai eina visai pro 

trukteli jį už rankos, 
nedrąsus balsas:

•pMrelffiria e*ą» gtebetfnal pasekminei 
___ nuo pilvo »r iarmi, per-

Klės tkaudijimo, dusulio, ffolvo-i 
w-g t bau dėjimo, nustojimo apetito, 

■ ialčto palvoje, eot., ect., Šutai- 
•omas iidirfe'ju Ubui pagarsėjusio

PMN-EXPELLERIO-
‘'•eno ir ištikimo draugo Šelmy- 

naudojamo visame p».*au 
yyyM t lyte per puse Šimtmečio— 
-'•—B °’ bonkutę visose aptiekė**, 
K--II *rba galite užsisakyti tiesiai ii

rtchtfr a co .
RąMtette* Im UA.

\liejo j par
ką ir ten kalbėjosi, kalbėjosi il
gai. l’ž savaitės laiko ta mergi
na jau dirbo dirbtuvėje.

Kas vakaras, vyresnysis iš 
kalbamųjų vyrų, apie 6:20 va
landą išlipdavo iš East Jeffer
son gatvekario ir ant kito gatvės 
kampo laukdavo WoodNvard li
nijos karo. Jau virš metų laiko 
jis metė operatoriaus darbą ant 
laivo ir, būdamas elektro-tech- 
niku dirbo mieste.

Jau kelintą karią jisai pastebi 
/patingą merginą. Jinai 
laukia gatvekario ant to 

palies kampo ir tankiausia kar
tu važiuoja. Kaip kad 
but paeina vieną 
idant gavus pi

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda vteaA/aereLka/ae, kaip krirrrinaliikvota 
taip ir civiliikuosa teismuose. Daro 

viaoktaa dokumentus ir popieras.

Namų Ofisą*:
MUMhlitWU

Ant trečių lubų
Tel. Dreve? 1319

skutimais dviem vakarais atro- • 
dė nepaprastai liguista* Taip 
sunkiai, taip baisiai, užsikniau
bus kosėdavo. Sykį net pasiro- i 
de, kad jos nosinukė kruvina. 1 
Taip bemąstant jam pasirodė,

pirmos ir antros klesų.
Ties bevielio telegrafo kamba

rėliu stovi du vyruku. Vienas
- jaunesnis ir puikiau pasirė

dęs. Apart šiltų, lengvučių ke
liauninko rūbą, užsimetęs ant 
pečių ploščių, kurį retai matyti 
dėvint provincijališkuose mies
teliuose. Antras — senesnis, ko
kių 12 metų, su ūseliais, men- 
kiaus pasirėdęs. Jiedu šneku
čiuojasi, prisiminė praeitį, sa
vuosius darbus, spėjo sau ateitį. 
Pa galios senesnysis tarė:

Atmink, vaikine, mano pa
tarimus. Jeigu da nesi liuosas^i 
dvasioje, visgi pavesk pirmą 
vietą protui, o ne jausmams, 
Esi jaunas, kūnas ir širdis pas 
tave da žydi, žiūrėk nepaskęsk! 
lenais gyvenimo bangose.

Telegrafo kambarėlyje pra
dėjo mirksėti elektros lempū
ke. Senesnysis greitai įbėgo vi-

New Yorko, kaip tai 
supažindino tą babi- 

į šeimyną susidedenčiąi iš 
rusu, lenku, slavu, lietuvių, v c C C7

vengru, vokiečiu ir daugelio ki
tokiu tautu. 

C 4.
džios kalbos 
net ir juikingi savo naiviškumu 
linkėjimai, pa ta r na vima i.

Visa priešakinė laivo dalis, 
paskirta trečios klesos keliau-

Paskui silpnai pratarė: — Ja 
mano vyras, tai jisai... — gan 

burną ir no 
mėly

žino-
Bet štai 

miras, o jo-

“Numirsi, palaidos...”
P. Krakaitis.
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PARDAVIMUI MOKYKLOS

CHICAOOS ŽINIOS

PARDAVĖJAI

nuo

CICERO, ILI

| Dr. A. R. Blumenthal
IH l()S(

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

minus

JIEŠKO DARBO

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ
III ūsu

DR. W. YUSZKIEWICZ

PARDAVIMUI

NAMALžEMe

AUTOMOBILIAI

Iš VIII Rajono 
konferencijos.

Uždaryta degtines 
bravorai.

Mayoras Thompsonsa 
paskelbė streiką 
reporteriams.

jiems ai 
mėnesyj 
via m s, i

Rugsėjo <S d. p. Pakšto svelai 
nėję buv< 
“Kas baily

nes varymo
kain
20 centų
ilgo stiklink
ma po 25 centus. Pranašauja
ma be to, kad artimoje ateityje 
delei uždraudimo išdirbinėti de-

uopa, N
Vėliaus davė rapoi 

krelorius J. šmotelis. Jisr

dūlis
už pavyzdinga užsilaiky 
ferencijos< posėdžiuose.

Dvieili valandom vėli

uvo šokiai iki 1‘ 
šokių pertrauko 
girdėjosi vien Iii

di jimus
PROPOZICIJOS, atsišaukite 
utarninke i L
601 Harris Trust Bldg, Chicago

; Nuo vienuoliktos vai. s ubą tos 
vakaro įėjo galėn patvarkymas, 
uždraudžiųs išdirbnėjimų degti- 

Degtinės stikliuko 
sabiniuose jau pašoko iki 

Laukimą, kad neuž-

tainėje įvyko L.S.S. 174 
prakalbos; į Kalbėjo < 
Grigaitis ir !T. Dundulis

“Kovos” redakcija yra nepaten 
kinti kone visi. Rezoliucijų pa 
gamins tam tikra komisija.

r e p et i c i j a 
sėjo 11 .d., š. m 
galio svetainėje 
(prie 
30 vai 
visi 
dainininkų

nių ntarimų, konferencija išsi
skirstė. Pirmininkas, drg. Dun- 

delegatams.

patyrusioms j urvi
niu) $47.50 ant $60 

paprastiems laivų

14 diena Chicagoj 
tarpe kitų patrinti 

Ameri

REIKALAUJAME VYRŲ Pl ie ,v 
kymo skudurų.

Western Bag X' Burla]) Co.,
2119 Wallace si., Chicago,

MOKYKIS SWT MOTERIŠKUS 
RUBUS ‘

Išmokina™ piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprčda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš
mokina™ jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

SABA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

turi prisilaikyti kainų, mist 
tų kooperatyvėje krautuvėje 

Kooperacija “nebos t y
vien dėlto, kad ji

Utarninke, 11 d. šio mėnesio, LSS 
138 kuopa turės lavinimosi susirin 
kimų. Vieta — 'ZIS 
Pradžia 8 vai. vakare 
temoje 
ros — 
kuopos narius, taipgi 
kviečia atsilankyti.

TURIU paaukaut $165 scklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankoi. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avi.. 

Chicago, Ill.

Krautuves. Kaip tiK pricsun 
Ji auga labai pasekmingai ir] 
fina ir didina bizni. Jei iki >

Lnicagos policijos virsi 
ninkus norima išmesti 
iš jų vietų.

Musų privatiškieji bizni 
Jiai nepakenčia koperacijos 
lit lives taip, kaip žydas k ryži 
Jie šaukia, kad kooperacija ‘ 
stina” ir pritauškia daugybe

REIKALAUJAME moterų (arba 
merginų) rankomis siūti prie mote
riškų suknių. Pastovus darbas. At
sišaukite j PHILIP KASPER and (J) 
134 So. Market, arti Adams St. 6-1 as 
augšlas, Chicago.

REIKALINGA MERGINA arba naš 
lė moteris prie namų darbo, gers 
užmokestis.

Atsišaukite
No. 141

Ona Greičiuke-Bukauekienč, 
au Julijono Skliaudžiaus, pa- 

; Kauno gub, Raseinių pav, 
Rozaičių sodos; taip- 

Liudvikos 
Raseinių

4000 jūreivių nutars ar 
sustreikuoti, ar ne.

Laisvos Jaunuomenės Mišraus 
Choro repeticija įvyks 11 dienų rug
sėjo; pradžia 8 vai. vak. Viela — 
Mark While Square svet, prie 30-tos 
gatves. Kviečiame kuodaugiausia 
mergaites ir vaikinus prisirašyti prie 
Choro. Musų tikslas yra tas, kad 
tą chorą išauklėjus taip dideli ir 
gražų, kaip kad ’jis buvo nuo pal 
pradžios sutvėrimo.

M. M. Yuodis,
Choro pirmininkas.

jis uzri 
jiems. Reporteriai 
užganėdinti.

gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
svet, Chicago, Ill. ir va- 

(Feb.) 24 d., 1918 un M. Męl- 
Mcldžiame visų rengėjų, 

pasiskirtumėte kitas dienas 
nes

kareiviu.c

Ant laimės tame momente 
pasipainiojo policijos seržantas, 
kuris pastojo juodukams kelią 
ir perkalbėjo juos grįžti atgal i 
kazarmes.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gal, 
Chicago, UL

tokių niekų. Ne, gerbiamieji 
koo]X*racija ne tik nebosima, < 
tvirtėja, ir kol kooperacija bos 
lys, tai lie rėksniai palis pir 
miau susibostjs.

O jeigu vietos gyviui lojai d; 
džiugiau susipras, tai jie skait

TURI BŪTI PARDUOTA šią nedė- 
Jią kriaučių dirbtuvė. Sykiu randas 
Cleaning ir dyeing Storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Viela paranki. 
Pardavimo priežastis—išvažiuoju j 
kitą miestą.

Keeworth Tailoring Co., 
1339 50th Avenue, Chicago, 111.

tas faktas, jog kooperacijos se
rų verte auga. Tatai reiškia ko
operacijos gerą stovį.

Kooperacijos Šerai da ir dabar 
parsiduoda. Juos galima pirk-

Cicero, 111. — LS.S. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet, Ci
cero, 111. 
Meldažio 
sario 
dažio svet 
kad sau _ 
vakarams, nes nemalonu yra užsi 
kenkti vieni kitiems, Su 

A. Linge, LSS. 138

kp. mišraus c h o r o 
bus utarninke, rųg- 
Tamuliuno ir Gud- 
1147 So. 49th ave.

> g.), Cicero, III. Pradžia 7: 
vak. Malonėkite atsilankyti 

choristai ir atsiveskite naujų 
Org, A. K. Linge.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbi mani s kainos 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

ran
oficialiai Fruncijos čino

Chichgos lenkai rengia

paskutiniąją delegacijų. Lenkų 
delegacijos tikslas yra įgyti pas 
Amerikos lenkus kuodaugiau
sia užuojautos talkininkams.

Laikas stoti į biznį tuokart 
kuomet esate JAUNAS.

Sanryšis sankrovų šioji“ šaly

atakos prieš kitus laikraščius ir 
asmenis turi but sustabdytos. 
Po ilgokų diskusijų tapo nu- 

rezoliiteiją prieš

nai.
Mokytojai, žmonės geri žinovai iš- 

guldomų dalykų ir prityrę mokyto
jai. Kaina maža. Delei paranka
mo mokyklai ir didesnės naudos 
mokiniams, meldžiame. visų pradėti 
vienu kartu nuo pradžios sezono.

netinkamą “Kovos” vedėjų el
gimąsi. Už nutarimą balsavo 
49 delegatai, prieš 12. Tarpe 
priešingųjų balsų buvo apie pusė 
tokių, kurie, nors ir visai nepri
tardami “Kovai”, manė tečiaus,

Dr. M. Stupnicki
3109 So. M organ St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St, 
Valandos 4—6 ir 7—9.

Tek Canal 3877.

ueiegal;ii nuo 12 Kuopų, re 
prozini uodą mi suvirs 500 nariu 
Raportas vienbalsiai lapo priim 
tas. Vėliaus sekė skaitymas už

Fort Sheridane jau nustipo 
du kariuomenes arkliu, kilu du 
da serga ir, manoma, taippat 
pastips. Arkliai užnuodyti ar
seniku. Pradėta tyrinėjimai, 
kad suradVis kaltininkus.

gimę Ulncagoj priversti bus už
daryti duris bent 1,500 saliunų.

Žinovai girtojo biznio dalykų 
tečiaus nenuliūsta. Jie sako,

I o va Karo rengėjais 
Ciceros teatrališka gru 
i, regis, turės nemažai nuoslo

NAUJAS 2-jų fialų namas, 5—b 
dideli kambariai, ąžuolo grindys ir 
papuošimai, medikais spinta, meta
linė garada,. augštas beizemenlas,-— 
altika, $3850, arti Crane. Didelis 
bargenas.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Vcneriškos Ligos
Priėmimo valandos: S iki 10 dieną.; 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniais 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538*

MAINAU 2 lotus ant 'Pouring au 
lomobiliaus, nesenesnio vienų metų 
Lotai ant 46-tos ir Mozart si., ant iš 
taisytos gatvės. Atsišaukite laišku 

“Naujienų” ofisą No. 139

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir Uetvvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyt- 
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystfcs, isilla- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 1 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 
3106 So. Halsted St. Chicago, m.

draugijos krautuvę, tuomet joji 
produktai bus da pigesni, 
juo didesnė apyvarta, tuo 
giau galima tavoms pardavinė
ti, tai musų rėksniam prisieis 

*VižaPTTUtilti. Jau ir dabar jie

1100 So. Central Park 
Fillmore st.). Bengia
Kalbės drg. A. žymon- 

dykai. Pradžia 7:30 v.

Rugsėjo
(šolliseumi
niame mitinge kalbės
kos Darbo Federacijos preziden
tas Gompers. Kalbės jis nuo 
vienos platformos kartu su ar
šiausiais darbininkų klesos prię- 
šais.

Jeigu jus esate gerai mokytas 
ir jeigu turite gerų pažintį su 
lietuviais, įneš turime sumany
mų, kuris ištikrųjų jus užinte- 
resuos.

Dauguma musų pardavėjų, be 
jokio patyrimo pinniaus, uždir
ba $5,000 iki $10,000 į metus.

Jeigu jus turite gerus paliu- 
jieškote TIKROS

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas Ratas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemone liek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu 
lefonu: Canal 1506.

Ale, Kaip girdėtus. Kad inipii 
klišieji jau atšipo dantis bizny 
ir malonėtų krautuvę vėl pai 
duoti. l ik musu bendrovė ih 
beketina pirki 
reikia spręsti, 
rovė neaugtų

PARDUODU puikią mandaliną už 
labai pigiai. Pardavimo priežastis— 
turiu išvažiuoti j kariuomenę. 
Klauskite rclephone Prosjject 1161.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tul-

. Čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page- 
Į J rint:) Opht halmomet- 
jr er. Ypatinga doma 

1Tj ^kreipiama j vaikus.
JtL * Aį Valandos: nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro; nedėld.
■ “ t. nuo 10 iki 11 dien>.
1619 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

delegacijos. Viena jų susideda 
iš franeuzų, anglų ir italų par
lamentų narių, kita — iš lenkų, 
atvažiavusių čia iš Francijos. 
Kartu su 
dasi ir 
vnikai
is triukšmingiausia pasitikti šią

AUŠROS MOKYKLA
3001 S. Halsted St. Chicago.

Nuo rugsėjo 9 dienos, nedčldie- 
nio, prasidės Aušros dieninės ir va
karinės mokyklos žieminis sezonas.

Bus Šie skyriai: t
L Braižymo (kaip pažinti pienus) 

— nedėldieniais nuo ryto.
2. Aritmetika (rokundų mokslas).
3. Algebra ir visokios kitos mate-

McDonnell, 
2630 W. 38 str., McKinley

TTįs metai atgi 
lie t u vi ško.s bče r 11 i 
tų bučernių susitarė pakelti kai 
ną ant mėsos ir kitų daiktų, ii 
pakelė. Žmones ėmė dejuoti 
kad brangu, bet ką darysi:Chi 
cagon mėsos svaro ar dviejų pi 
rkti juk nevažiuosi, o į anglų už 
laikomas krautuves lietuvės šei 
myninkės nemėgia lank 
mat angliškai nesusikalba, 
tos gyventojai, ypač toliau 
tantįs, suprato, kad reikia 
belies, ir sutvėrė kooner;

EXTRA
PARSI1 )U()DA trijų krėslų bar- 

bersliope ir kiti visi geri intaisymai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Pi
gi randa, yra pragyvenimui kamba
riai. Priežastis pardavimo — savi
ninkas turi eiti į armiją. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia, nes lik ke
letas dienų tėra laiko. Adresas: 
3205 S. Wallace si., U.hieago, 111.

uric auiiarymo 
buvo pakviestas di 
lis pakalbėti 
įspūdžius, k 
valstijose ne

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Khb turi sknudnmfis arba ailpnaa aki*, ® 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas row 

H55 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
9 r v to iki 1 po pi«L

puikiai buvo prisi rengęs ir 
smulkiai išdėstė datvku stovi ra- v C i.

jone. Drg. .L šm. nurodė, kad 
jisai turi ypatingai daug darbo 
susinėsimuose su (’.nok County 

)artijos ofisu, kuriam 
laišku

musu kostumieriu, tai Ii ia, A v
kad vieta buvo permaža 
šalinimui tos kliūties Iji 
nutarė perkelti krautuvi 
didesnę vietų, čia bus sujungta 
ir bučernė ir kitokiu reikmenų c c

krautuvė. Kiekviena kaslume- 
rį tuomet bus galima užganėdin
ti. Naujon vieton krautuvė per
keliama nuo spaliu mėnesio.

REIKALAUJAME dailydžių prie 
lavorinių karų. Darbas nuo šmotų. 
Gera mokestis.

International Car Co.,
13 and Lincoln sis., Chicago, III.

PARDUODU Ford’ą. Gali 
matyti su manimi po 6 vai 

Išrauk Babilius, 
4554 S. Western Ave., Chicago, 111

savo se
nes ji turi 

jų 160. Ttii gružus būrelis — o 
ku da kitokie kostumeriai! Ir

prasciau- 
veikiatįsia pasiliks ilgų 

dminlyj.
kad lo vakaro aktorių

ivoras Tbompsonas papra- 
lurėdavo pasikalbėjimų su 

Subaloj tečiaus 
neiti ris jokių žinių 

žinoma, ne-

Meldažio svetainėj. 
Bus debatai 

: “Kas prisilaiko geresnes do- 
socialistai ar vyčiai?” Visus 

pašalinius, 
Komitetas.

felephonc Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
HI SAS ))Y IOJAS ir CHIRURGAS 

Sp'iiitlislas Molcrioku, Vyrliky, Vfttkl 
ir >isy chroniškų H*ų.

VALANDOS: 10 II ryto, 4 5 po pietų, 9—41 
vakare. Nedėldieniais 10 1 po pietą.

3354 S. H ALSTėD ST., arti 34 ST,>

REIKALAUJU DARBO bučerne.j 
Esu su tuo darbu apsipažinęs, 
liuku dirbti ir kooperacijoj, 
šaut laišką pažymėkite darbo 
landas ir mokestį, paduodami 
adresą arba telefono numerį 
vo tikrą vardą. Gausite kiekvienas 
atsakymą.

ui kur LSS. VIII 
savo konferenci 
’j, kamjias W.

pajicšl 
eina i: 
Girkalnio pai 
gi pajieškau savo giminės 
Sluronikės, Kauno gub., 
pav., Padvarių sodos, 4 met 
kiu atvažiavom iš Lietuvos; New 
Yorke persiskyrėm. Ji turėjo adresą 
važiuoti fį Chicago, 111., o mes j (’e- 
ilar Raplds, la. Turime svarbių rei
kalų j viršminėtas ypatas. Malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Ona Bukauckiene, 
1H0 E. Ave. E. Cedar Ba])ids, la.

Pasklydo gandas, kad Cbica- 
gos policijos viršininką Scbuct- 
Icrį ir jojo pagclbininkų West- 
brookų norima pašalinti iš jų 
vielų. Žinios tos tečiaus da tik 
tai]> sau leidžiamoso, iš 
Oficialiai da apie tai nii 
pranešta.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Vakarinė mokykla Westsidej.
- Pėlnyčioj, rugs. 7 d., atsidaro 

mokykla p. M. Meldažio svetai
nėj, tarpe Leavitt ir Oakley ave, 
23 PI. Mokytoju bus gerb. G. 
J. Leveskis. Mokys anglų kalbos, 
aritmetikos, knygvedystės etc. 
'Taigi, Westsides vaikinai ir 

s kviečami imties už 
nes dabar patogiausias 
bkvties. A. K. R.

DIDELIS BARGENAS. Parduodu 
pigiai restoraną ir rakandus. Kas 
nori gali pirkti pavieniai. Pardavi
mo priežastis—savininkas apleidžia 
Chicagą. Atsišaukite šiuo adresu: 
1619 S. Halsted St., Chicago. 111.

PARDUODU pigiai 
mbarių murini namą. 
Ii, likusius mėnesiais 
2030 Cortland sir.,

Chicago,

Buvo duoti komisijų raportai 
iš visokių veikimų, ir buvo pri
imti. Buvo klausimas, kaip ge- 
riaus išlavinti tuos naujus musų 
draugus, kurie lik dabar prie 
musų prisideda. Tuo dalyku

REHŠALAUJAME 2 vyrų 
siu prie bičių prižiūrėjimo. 

Chicago Packing ('.
1535 Gross ave.,

REIKALINGA mergina siuvimui 
maišų mašina.

Harlenfeld Bag Company, 
317 N. Carpenter st., Chicago, 111.

miteliu, ir taipgi paraginta, kad 
kuopos pačios stengtųsi savo na
rius šviesti socializmo moksle. 
Valdyba pranešė, kad buvęs VIII 
Rajono iždininkas, J. Klevas, y- 
ra išvažiavęs; jo vieton liko iš
rinktas iždininku drg. K. Ya- 
montas.

Toliaus liko išrinktas nuola
tinis biznio komitetas, kuris tu
rės rengti pramogas, vakarus 
(“te. VIII rajono naudai.

Nutarta sekretoriui mokėti 
$25.00 metines algos už darbų.

Priimta rezoliucija, raginan
ti VIII rajono kuopas remti A. 
L. D. 'Tarybų. Taipgi nutarta 
tam tikroje rezoliucijoje užreik- 
šti, kad lietuvių socialistai dės 

gas, idant padėjus 
socialistų partijai laimėt šio 
rudens rinkimus (’ook paviete. 
Rezoliucija lures but pasiųsta ir 
i “American Socialist.” c

Kilo klausimas apie “Kovų,” 
kurios taktika ardo santykius 
lietuvų socalistų spaudoje ir or
ganizacijoje. Didelė didžiuma

EXTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučer

nė ir groserne. Priežastis — savi
ninką paima kariuomenėn. Biznis 
plačiai išdirbtas; puikiai išrengtas. 
Tarp lietuvių ir kitataučių apgyven- 
toj vietoj; švariame miestelyj. Ku
riems nereikia stoti kariuomenėn, 
atsišaukite tuoj, parduosiu pigiai. 
Del platesnių žinių kreipkitės j “N.” 
administraciją laišku, pažymėdami 
No. 112, arba asmeniškai.

lošiama komidija 
Lošėjai yra ge- 

kaipo scenos 
lošime ne vi

siems tai]) jau puikiai sekėsi. Y- 
pa t ingai, kad suflioriaus balsas 
aiškesnis buvo publil 
aktorių. Retgi r 
kad pati komedij 
šia 
laikų publil 

Žinia
dideliai kaltinti 
daug trukumu

prie Kampo .

worth ave., 1
worth ave., L

Kiek laiko praslinkus oficie- 
rius negras eidamas gatve rado 
minėtąjį juodukų begulint ant 
šalygatvio gerokai apdaužytų.

Negras oficieris tuoj nubėgo 
į juodveidžių kareivių kazarmes, 
kurios buvo čia pat. Už minu
tės visas būrys juodukų, 
ginklavusių su šautuvais, 
go iš kazarmiu ir leidosi

Užpuolime, kurį padare poli
cija ant I.W.W. buto Clcvelan- 
de, rasta pakelis kokių lai mels
vų miltelių, kurie tapo atsiųsta 

Policija mano, 
nors tokio pavo-

Prakalbos. — Rugsėjo 12 
m;, įvyks didelės prakalbos Jolm A 
Gruss‘svet., 
ave. (kertė 
LSS. 158 kp 
Jas. J 
vakare

ves. uaivKai pagailos priėjo 
prie to, kad kaikurie privatiniai 
biznieriai pasibostijo, kaikuriu 
kitų da laukia panašus likimas.

Keletas miesto alder manų ga 
vo laiškus, kuriuose jiems gra 
sinama mirties bausmi 
ma, rašyti tuos la.škus g 
ha pakvaišėliai, arba pr* 
riai, kurie nori tuo bildu iššauk 
Ii daugiau persekiojimų ant pa 
žangiosios darbininkų dalies i 
jųjų spaudos.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egZAttd- 
nuoj: i) patarimui duoda dykai.

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago a v. 2-04 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 i&ryto iki vaka
rui. NodčHomis nuo 9 išryto iki 2 po

REIKALAUJAMA 2 lietuviu par
davėjų. 'Turi kalbėli angliškai ir 
tureli biskį patyrimo pardavimui 
“dry goods”. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

s KLEIN BROS, 
Halsted ir 20-lh St, Chicago

įjono susirin
kimo, ir jis liko vienbalsiai pri
imtas be pataisymų.

Organizatorius A. Liutkus 
pranešė, kad dabartiniu 
visose kuopose narių 
žymiai padidėjo. Be 
suorganizuota nauja I 
-ta, (.hieagoj, ir viena

bf'ndrovę. Ir ka-gi manote 
tai buvo geras vaisias. Privališ 
kieji biznieriai priversti liko pa 
nlavinėti savo krautuvės i vai € 
rius dalykus prisilaikant prie lo 
kap brangiai pardavinėjama ko 
ooperatyvės bendrovės k raidų

susirinkimo 
T P. Grigai- 

ipie savo kelionės 
jis matė rytinėse 
dvi savaites laiko, 
litis trumpiu, bet 

papasakojo daug da- 
•eikimo musu (Irau— c

gų Brookiyne, Bostone ir kituo
se miestuose.

Baigus Grigaičiui kalbėli, tuoj 
is generalis konfe- 
ėdis. Pirmiausia 
dienos tvarkos ve- 
Dundulis, ir mar- 
. Yamontas.

Prasidėjo mandatų komisijos 
raportas, iš kurio paaiškėjo, 
kad susi rinkime dalyvauja net

str., arba pas krautuvės užveiz 
dų. Jie suteiks plačiausių infor 
macijų.

Kooperacijos 
spalių mėnesio bus perkelta ad 
resu: 2005 Lake str 
visus atsilankyti.

Direkcijos

šiame miestelyj 
nas būrys lietuviu 
čia nesnaudžia. Ji 
draugijų, kuriose 
gyvas veikimas. E 
lietuviai darbininkai turi isistei- ši? * t
gę gerą kooperatyvę krautuvę. 
Šitoji kooperatyve krautuvė pa
deda jiems apsisaugoti nuo |)er- 
daug didelio išnaudojimo. Kal- 
bamoj krautuvėj valgomi daik
tai. Privatiški bučeriai turi 
skaityties su kainomis, kuriomis 
parduodama įvairios prekes mu
sų suvartotojų krautuvėje ir lo
dei negali lupti savo krautuvėse 
tokių pinigų už prekes, kai]) se
niau kad lupdavo.

Juodukas kareivis, biskulį įsi- 
mšęs, eidamas pro būrį balt- 
“idžiij kareivių, stovėjusių 

gatvės ir Wenl- 
nte lokio ižui- 

ten lokio ižei-

šiandie prasidės balsavimas, 
kuriuo 1060 didžiausiais ežerais 
plaukiojaučių laivų jūreivių nu
tars, ar išeiti streikai), ar ne.

Darbininkai reikalauja, kad 
lai]) vadinama Allanliko jūrei
vių sutartis paliestų ir ežerų lai
vu darbininkus. Be lo norima

Kas Kila tečiaus su musu l<< i.
operatyve krautuve, ji ne Ii 
nemano “boslyti, bet alpinė 
auga, didinasi. Musų bendrov

$300 ]M()KĖTI, nupirksi murini ii 
meilinį nameli po No 3639 Wallace 
sir, moderniškai plombuotas. 'Tai 
yra ])igumas už $2200. Pamatykite ji

WINTON and NARTEN,'
6J17 S. Halsted St, Chicago

Pranešimai

į©




