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Nauja valdžia
Vengrijoje

Juozo valdžia pasitraukė

Anglai bombarduoja Kronštadtą

Lietuva renkasi kereivius tarp 
amerikiečių

VENGRIJĄ VALDO KOALICI 
NE VALDŽIA.

Socialistai dalyvauja valdžioje.

ZURICH, rugpjūčio 23. —
Vienos laikraščiai skelbia apie kartu su kulkosvaidžiais, 
pasitraukimą kunigaikščio Juo-!šyje j šiaurryčius nuo Lapšins 
zo iš Vengrijos valdžios ir susi- kaja. Du priešo pulkai liko iš 
darymą koalicinio kabineto, į blaškyti. Susidedanti vien i.» 
kurį įeina ir socialistai. i oficierių grupė tapo išnaikinta,

100 užmušus ir 160 suėmus.
“Žinios, kad du musų kariniai 

laivai tapo paskandinti KronštaJ- 
te yra neteisingos. Vienas mi

VENGRIJOS JUOZAS PASI
TRAUKĖ.

BOLŠEVIKŲ PRANEŠIMAS.

LONDONAS, rugpjūčio 23. <• 
čia gautas bolševikų bevieliais 
pranešimas sako:

‘‘Mes suemėin 1,000 belaisvių.
nuiH 

ric labiausia atsako jo pažinoji
mams, nors jie nebūtų visai ka- 

mums legionas bus praplėstas į 
diviziją. Jei ne, jo eilės bus už
pildytos lietuviais iš Lietuvos.

“ lai yra proga, kokios turin- 
lįs prietikių jieškančią dvasią 
amerikietis negali praleisti. Skai 
tani $1,000 bonusą, jo alga bus 
geresnė, negu Amerikos ekspe
dicinėse spėkose ir jis turės pui
kias progas pamatyti kitas da
lis pasaulio. Gabaus, kas žino ar 
jis nepasidarys turtingu ant 
sveikatos žemės derlingoje Lie
tuvoje.”

“Kiek jus įrašėte kareivių 
Paryžiuje?” - aš paklausiau.

“Apie 100”, — atsakė jis.

True translntlnn with the pnsl 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 191!) 
as reųuired bv the art of Oi t. Ii. 1917

KAROLIUS NORI ATRAUTI 
SOSTĄ.

GENEVA, rugpjūčio 23. — 
Pasak Šveicarijos laikraščių, du 

grafas von Berchtold ir princas 
AVindisch-Graetz, yra Šveicari
joj ir pradėjo smarkią kampa
niją už sugrąžinimą Karoliams 
ant sosto. Kampanijoj tvirtina
ma, kad Karolius ištikrųjų nie
kad neabdikavo, o vien tik pa
bėgo. Pasak laikraščių, talki
ninkai žiuri indiferentiškai į tą 
propagandą.

Nelaimės
.3 ŽMONES UŽSIMUŠĖ.

pjučio 23. Trjš žnlonės užsi
mušė ir I mirlin.ii susižeidė jų 
automobiliui nuvirtus nuo 200

TRAUKINIAI SUSIDŪRĖ.

ELLVVOOD, N. J„ rugpjūčio 
24. 1 žmogus liko užmuštas,
o 17 sužeista Pennsylvania eks
kursiniam traukiniui susidūrus 
su kitu traukiniu.

.3 ŽMONES UŽMUŠTI.

KANKAKEE, III., rugpjūčio 
21. ’l’rįs jauni ūkininkai liko 
traukinio užmušti miestelyje St. 
Anuo. Jie sustojo praleisti lavo- 
rinj traukinį, bet neužmate atei 
nancio pasažierinio traukinio.

SAN ANTONIO, Texas.
Lieut. Beid Kasiam ir kitas a- 
viatorius liko užmušti nukritus 
naujam areoplanui, kurį jie bau

Triio fr:inyln*inn fiE'1 wifh U'*’ |,nv* 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
1S reųuirrd by the act of Oct. <». 1917

WILSONAS ATŠAUKS PROHI- 
BIC1JĄ SPALIO 1 ?

WASHJNGTON, rugpjūčio 
t':ia v triušio gandai. kad p*

DAR DAUGIAU KAREIVIŲ 
MEKSIKON.

EL PASO,,Tex., rugpjūčio 23.
Šiandie Meksikos rubežių 

lieut. Gay perėjo videma ro
ta. Perėjimas sekė po meksi- 

čios naktį ant Forth Hancock ir 
pavogimo 12 arkių.

KARIUOMENĖ BUSIANTI IŠ
TRAUKTĄ IŠ MEXIKOS.

• -----
VVASHINGTON, rugpjūčio 

24. čia vaigšto gandai, kad 
Amerikos kariuomenė, kuri nu
sivijo plėšikus už Meksikos ru- 
bežiaus, busianti greitai atšauk
ta. Plėšikai nepagauti ir jų pėd
sakai pamesti.

Pni’ translntlon flled wi h the post- 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as rcųuired by thr art of Oct. •». >917
NAUJI SPARTAKIECIŲ SUKI

LIMAI.

BEBLINAS, rugpjūčio 23. — 
Spartakų sukilimai ištiko keiiuo 
se dideliuose miestuose. Valdžia 
žada griebties aštrių priemonių.

Tunu frpndnUnn filea with the posl 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
«s rcųuired bv the ari of Ort. 6. 1917

RUMUNIJA EKSPORTUOS 
GRUBUS.

BERN, rugpjūčio 23. 
manijos biuras čia paskelbi*, 
kad Hunnmija iš dabartinio der-t

- Ru-

KOOPERACIJŲ DARBININ- 
. KAI STREIKUOJA.

LONDONAS, rugpjūčio 24.— 
0,000 kooperatyvių draugijų 
darbininkai sustreikavo šiauri
nėje Anglijoje, reikalaudami 
44 valandų darbo dienos ir pa
kėlimo algos. Draugijų direkto-' 
riai, kurie patįs didžiumoje yra •
unijistais, atsakė į streiką, pa- ( Pragyvenimo pabrangimas ver- 
skelbimu lokauto prieš 20,000 
darbininkų. Lokautas prasidės .  
rugp. 27 dieną. Daugiau kaip streikai apima visą Japoniją. 
300 draugijų, turinčių virš 1,- 
500,000 narių, dalyvauja toje 
kovoje su savo darbininkais.

KAREIVIS NUŠOVĖ DU 
ŽMONES.

CHICAGO. — Subatos vakarei 
sugrįžęs iš užjūrio sužeistas ka
reivis WiHiam E. Stewart Koyal 
Canton kavinėje, 343 E. 43 St., 
nušovė savo pačią ir kartu su ja 
tragedija.
buvusį Charles Schools. buvusį 
armijos oficierių. Paskui tuo- 
jaus ir kareivis nusišovė. Jo pa- 

sti Schools, todėl ir įvyko toji

PERSIJOS ŠACHAS VAŽIUOJA 
EUROPON.

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, Rugpjūčio 20. — Persijos 
šachas važiuoja aplankyti vaka
rinės Europos. Pakeliui užva- 

j žinvo ir Turkijon paviešėti pas 
šaitanų- Dabartinio Persijos ša- 
■ fir> imdas vrą A Jm ied Mirzti.

Dideli streikai 
Japonijoj

DARBININKAI REIKALAUJA 
PAKĖLIMO ALGŲ.

čia darbininkus streikuoti.

TOKIO, rugpjūčio 24. — Ja- 
Į ponija pigaus darbo ir maisto ša 
1 lis, pirmu kartu yra apimta strei 
, kų. liki šiol Japonijoj streikų 
kaip ir nebūdavo. Darbininkams 
buvo uždrausta organizuolies ir 
jų unijos buvo baisiausiai perse
kiojamos. Bet nuolatos kilantis 
pragyvenimo brangumas priver
tė darbininkus nepaisyti visų 
persekiojimų ir stoti kovon už 
pagerinimo savo būvio.

Kiek laiko atgal streikavo 
spaustuvių darbininkai, kurie 
gauna apie $25 į mėnesį. Jie rei
kalavo pakelti algą 50 nuoš. 
Visi laikraščiai Tokio buvo su
stabdyti ir leidėjai, kad sulau
žius darbininkų streiką, sudarė 
savo uniją ir prisižadėjo niekad 
neišpildyti darbininkų reikalavi
mų. y

Dabar gi streikai apima visą 
Japoniją. Jie pasidarė taip skai
tlingais, kad negali m a visų strei
ku ir suskaitliuoti. Visur darbi
ninkai reikalauja pakėlimo al- 
c'os. kartais nuo .50 iki 7 5 1111 o š.
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I rue translatton flled with ihe po»i- masler ai Chicago, III. Aug 
;ti rvquhed l»y the act oi Oct. 6. 1917

Nauja valdžia
Vengrijoje

rie labiausia atsako jo pažinoji
mams, nors jie nebūtų visai ka
rinio pobūdžio. Jei galima bus, 
mums legionas bus praplėstas į 
divizijų. Jei ne, jo eiles bus už
pildytos lietu/iais iš Lietuvos.

“ l ai yra p ’oga, kokios turin
tis prietikių j ieškančią dvasią 
amerikietis nggali praleisti. Skai 
tant $l,0(M) bonusą, jo alga bus 
geresnė, negu Amerikos ekspe
dicinėse spėkose ir jis turės pui
kias progas pamatyti kitas da
lis pasaulio. Galiaus, kas žino ar 
jis nepasidarys turtingu ant

Nelaimės
3 ŽMONES UŽSIMUŠĖ.

pjučio 23. Trįš žmones užsi
mušė ir 1 m ir! i n? i susižeidė jų 
automobiliui nuvirins nuo 200 
pėdų aiigštumo kranto.

TRAUKINIAI SUSIDURfi.

ELIAVOOD, I

DAR DAUGIAU KAREIVIŲ 
MEKSIKON.

KOOPERACIJŲ DARBININ- 
. KAI STREIKUOJA.

EL PASO, Tex„ rugpjūčio 23.
šiandie Meksikos rubežių 

lieut. Gay perėjo videma ro
ta. Perėjimas sekė po meksi
kiečių banditų užpuolimo pelny
čius naktį ant Forth Hancock ir 
pavogimo 12 arkių.

KARIUOMENĖ BUSIANTI IŠ
TRAUKTĄ Iš MEXIK()S.

Juozo valdžia pasitraukė

Anglai bombarduoja Kronštadtą

Lietuva renkasi kereivius tarp 
amerikiečių

VENGRIJĄ VALDO KOALICI
NĖ VALDŽIA.

BOLŠEVIKŲ PRANEŠIMAS.

Socialistai dalyvauja valdžioje.

ZURIGIL rugpjūčio

LONDONAS, rugpjūčio 23. - 
čia gautas bolševikų bevielinis 
pranešimas sako:

“Mes suomėm l.OOO belaisvių, 
V ienos laikraščiai skelbia apie kartu su kulkasvaidžiais, inu-
pasitraukimą kunigaikščio Juo- j šyje j šiaurryčius nuo I^ipšins- 
zo iš Vengrijos valdžios ir susi- kaja. Du priešo pulkai liko iš- 
darymą koalicinio kabineto, į 
kuri įeina ir socialistai.

VENGRIJOS JUOZAS PASI
TRAUKĖ. .

BUDA PEŠTAS, rugpjūčio 23.
Kunigaikštis Juozas ir pre-

rrncijos atsisakymo juos pripa-

blaškyti. Susidedanti vien iš 
i oficierių grupė tapo išnaikinta, 

100 užmušus ir 160 suėmus.
“Žinios, kad du musų kariniai 

laivai tapo paskandinti Kronšta- 
te yra neteisingos. Vienas mū
šio laivas yra lengvai pažeistas.

“2,000 industrinių įstaigų ta
po sovietų nacionalizuota- Tas 
sudaro 82 nuoš. visų panašių įs
taigų.”

Paliepė rezignuoti.

PARYŽIUS, rugpjūčio 23.
Vyriausioji taryba pasiuntė ins
trukcijas talkininkų misijai 
Budapešte pranešti kunigaikš
čiui Juozui, kad jis turi apleisti 
Vengrijos valdžią interesuos** 
Europos taikos, kadangi Europa 
tiek daug nukentėjo nuo Haps- 
burgų, kad negali pasitikėti jo
kiai valdžiai, kurios Hapsburgas 
yra nariu.

'Taryba taipgi pranešė misijai, 
kad taryba turės reikalų vien su 
valdžia, kurią remia steigiama
sis sdsirinkimas.

Taivos konferencijos atlygi

True translnlinn filed \vith Ihe post- 
nmster ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as rcquired by the act nf Oct. 6.1917
LIETUVA RENKASI KAREI

VIUS Iš AMERIKIEČIŲ.
4

žada jiems gerą mokestį, jei jie 
stotų Lietuvos armijom

luvoje.
ka rei vi u 

Paryžiuje?“ - aš paklausiau.

J., rugpjūčio
1 žmog>K(liko užmuštas, 

o 17 sužeist: PeiYhšylvania eks
kursiniam 
su kitu

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

raiikihiui susidūrus
aukiniu.

VVASH1NGTON, rugpjūčio 
21. čia vaigšto gandai, kad 
Amerikos kariuomenė, kuri nu
sivijo plėšikus už Meksikos ru- 
bežiaus, busianti greitai atšauk
ta. Plėšikai nepagauti ir jų pėd
sakai pamesti.

kurią vyriausioji taryba galbūt 

tuojaus pasiųs Rumunijai, per-

Trečiame augšte typiško fran- 
euzų apartamentinio namo Rue 
Jean Goujon gatvėj, sėdi perti
krinantis, raudonveidis vyras, 
kuris deda viltį ant Amerikos 
kareivių, kurie dar trokšta ka 
liauti. Jo propozicija sukasi a- 
pie Lietuvos legioną, po kontro
le Lietuvos valdžios, kuris bus 
suverbuotas iš oficierių ir karei 
vių Amerikos ekspediciniu spė
kų.

Štai kalba, kurių jis laiko į 
atsilankančius pas jį amerikie-

True tianslntion fil«»d with the post 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as reguired bv the net of Oi t. 6. 1917

KAROLIUS NORI ATRAUTI 
SOSTĄ.

KANKAKEE, III-, rugpjūčio

rugpjūčio

traukinio užmušti miestelyje St. 
Annc. Jie sustojo praleisti tavo- 
rinj traukinj. bet neužmato atei 
nančio pasažierinio traukinio.

r”iic tronslntlon filed wi’h the post- 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as require<l by tbe act of Oct. »». 1?)17
NAUJI SPARTAKIECIŲ SUKI

LIMAI.

Dideli streikai 
Japonijoj

DARBININKAI REIKALAUJA 
PAKĖLIMO ALGŲ.

LONDONAS, rugpjūčio 24.— 
6,000 kooperalyvių draugijų 
darbininkai sustreikavo šiauri
nėje Anglijoje, reikalaudami 
44 valandų darbo dienos 'ir pa- 

, kėlimo algos. Draugijų direkto- 
| riai, kurie patįs didžiumoje yra •
unijistais, atsakė j streiką, pa- ( Pragyvenimo pabrangimas ver- 
skelbimu lokauto prieš 20,000 
darbininkų. Lokautas prasidės 
i’iigp. ^7 dieną. Daugiau kaip Streikai apima visą Japoniją. 
300 draugijų, turinčių virš 1,-  
500,000 narių, dalyvauja t 
kovoje su savo darbininkais.

čia darbininkus streikuoti.

KAREIVIS NUŠOVĖ DU 
ŽMONES-

Ru-

dar

ir Austrijos sutarties bus visai 
atkirsti, jei rumunai ir toliau da 
rys rekvizavimus ir kad visi jau 
padaryti ruiminų rekvizavimai 
Vengrijoje bus atitraukti iš 
niunijos’ dalies atlyginimų, 
ritins užmokės Austrija.

Rumunijos kareiviai vis
tebeužgriebinčja maistą, ūkio 
mašinas ir kitokias medegas 
Vengrijoj. Svarbus geležinkelio 
tiltas arti Vengrijos rubežiaus 
liko suardytas, kas padaro ne
galimu didžiumą grobio įvežti 
Rumunijon. Daugybė vagonų 
stovi toje vietoje ir oficieriai su 
rašinėja juose esančius daik
tus.

Irnp traTisln«»nn filed wi h the pnst- 
master at Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as rc<|iiired bv the act nf Oct. 6. 1917

ANGLAI BOMBARDUOJA 
KRONŠTATĄ.

STOCKHOLM, rugpjūčio 23. 
laikraščiai rašo, kad bolševi

kų laivynas Finliandijos įtakoj, 
kuris gine Petrogradą, liko pil
nai suardytas.

Kronštato tvirtovės, kurias 
bombardavo Anglijos kariniai 
laivai, tapo sunaikintos.

įtekmingi Austrijos didžponiai, 
grafas von Bercb.told ir princas 
AVindisch-Graetz, yra Šveicari
joj ir pradėjo smarkią kampa
niją už sugrąžinimą Karoliams 
ant sosto. Kampanijoj tvirtina
ma, kad Karolius ištikrųjų nie
kad neabdikavo, o vien tik pa
bėgo. Pasak laikraščių, talki-

SAN ANTONIO, Texas.
Lieut. Reid Rasiam ir kitas a- 
viatorius liko užmušti nukritus 
naujam areoplanui, kurį jie bau

BEHLIN'AS, rugpjūčio 23.
Spartakų sukilimai ištiko kejiuo 
sr dideliuose miestuose. Valdžia 
žada griebties aštrių priemonių.

CHICAGO. — Subatos vakare 
sugrįžęs iš užjūrio sužeistas ka
reivis VVilliam E. Stewart Royal 
Canton kavinėje, 343 E. 43 St., 
nušovė savo pačią ir kartu su ja 
tragedija.
buvusį Charles Schools. buvusį 
armijos oficierių. Paskui tuo
jaus ir kareivis nusišovė. Jo pa
ti jieškojo perskirų ir norėjo ve
sti Schools, todėl ir įvyko toji

propagandų.

True Iraoylntion filed wlth U'“ r*nę'* 
masler ai Chicago, UI. Aug.‘25, 1919 
as reųilireii by Ihe a< I of Oct. 6.1917

WILSONAS ATŠAUKS PROHI- 
BICIJĄ SPALIO 1?

rinc trcndnHnn file’’ with Ihc post 
masler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
us r< uuir< <l bv the act of (irt. (i. 1917

RUMUNIJA EKSPORTUOS 
GRUDUS.

PERSIJOS ŠACHAS VAŽIUOJA 
EUROPON.

Tautininkų
Paroda

Daug žmonių dalyvavo 
išleistuvėse.

varpo

CHICAGO. — Vaka 
tautininkų surengtos 
varpo išleistuvės. Iš tos*prie
žasties ant Bridgeporto buvo su
rengta didelė paroda, kurioje 
dalyvavo lietuviai iš visų Chica- 
gos miesto dalių. Paroda buvo 
labaididelė ir joje dalyvavo la
bai daug žmonių.

Paroduotojai paskui susirin
ko Seventh Regiment Armory 
svetainėje, kur įvyko prakalbos. 
Kalbėjo pulk. John V. Clinnin, 
kun. P. C. Conway, Dr. S. Bie- 
žis ir k. Taipjau dainavo Biru
tės choras, o solo dainavo p-lė 
M. Bukauskaitė-

laisvės

True trans Inlirui v -fr» Ihr .
.mastei- at ChicuKo, III. 25, 1O1!)
as reųuired hv the art Oct. 6. 1917

ANGLIJOS KAREIVIAI KELIA 
MAIŠTĄ.

WASH1NGTON, rugpjūčio 23

zidentas VVilsonas pienuoja 
spalio 1 dieną panaikinti karės 
laiko prohibiciją.

'Tvirtinama, kad bankų spau
dimas panaudota kad prezi
dentas leis išparduolii gorimus 
per pasiliekančius tris mėnesius 
iki įėjimui galėn konstitucinės 
prohibicijos.

'Tikėdamies panaH<iinimo pro
hibicijos, pinkliai dabar siunti
nė laiškus kongreso nariams, 
siūlydami jiems parduoti gėri
mus labai nupigintomis kaino
mis po spalio 1 dienai.

Tnic >»•».nsl'i’lon fi’c»l \vlth i’ n pn«-t. 
,master ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
us require<J by the act of Oct. 6. 1917

Suv. Valst. Kongrese
SENATO KOMITETAS Už 
PRIEDUS PRIE TAIKOS 

SUTARTIES.

l llgpj UCIO

BERN, rugpjūčio 23. — Ru
munijos biuras čia paskelbė, 
kad Rumunija iš dabartinio der
liaus eksportuos daugiau kaip 
100,000 vagonų grudų.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, Rugpjūčio 20. — Persijos 
šachas važiuoja aplankyti vaka
rinės Europos. Pakeliui užva
žiavo ir Turkijon paviešėti pas 
sultaną. Dabartinio Persijos ša
cho vardas yra Ahmed Mirza.

(Persija nesenai padarė su
tartį su Anglija, pagal kurios

Darbininkų kova
ANGLIAKASIAI VĖL STREI

KUOJA.

BELLEVILLE, Ilk, rugpjūčio 
23. šiandie Madison paviete 
vėl sustreikavo 1,745 angliaka
siai protestui prieš pašalinimą 
pereito streiko vadovų. Pereitas 
streikas vos tik keletas dienų 
kaip užsibaigė. Viso Belleville 
distrikte naujame streike daly
vauja 3,000 angliakasių.

GRASINA IŠMESTI STREIKIE- 
RIUS IŠ NAMŲ.

IIAMMOND, Ind. — Daugelis 
andard Steel Gar Co. darbi-

<lavotuo.se nameliuose. Tie <iar-

Anglijos globoj, nors iš vardo 
Tr vadinasi neprigdlminga š?p 
lim).

Trnn *rnnrl^*inn filer* wi h tb»» rA<t 
gnaster at Chicago, III. Aug. 25, 1919 
n\ retiiiired bv the »cl of Oct. 6.191’
TARPTAUTINĖS PAŠALPOS 
GALVA H. HOOVERIS ATVA

ŽIAVUS PARYŽIUN.

išreiškė dideli pasi-
i, kad al'.ian-

mynos Juozu, ir reikalavo, kad 
Juozas butų pašalintas tuojaus, 
kol dar nevėlu. Paskui, sako, 
be kraujo praliejimo jo nepra
šalinsi. Hooverio nuomone už
tektų, kad vien Amerikos vald
žia ir be aliantų pasakytų Juo
zui kad jis kraustytus lauk ir jis 
1tii-esit*s išsikraustyti ir Huoli

i TOKIO, rugpjūčio 24. — Ja- 
< ponija pigaus darbo ir maisto ša 
' lis, purinu kartu yra apimta strei 
kų. liki šiol Japonijoj streikų 
kaip ir nebūdavo. Darbininkams 
buvo uždrausta organizuolies ir 
jų unijos buvo baisiausiai perse
kiojamos. Bet nuolatos kliautis 
pragyvenimo brangumas priver
tė darbininkus nepaisyti visų 
persekiojimų ir stoti kovon už 
pagerinimo savo būvio.

Kiek laiko atgal streikavo 
spaustuvių darbininkai, kurie 
gauna apie $25 į menesį. Jie rei
kalavo pakelti algą 50 nuoš. 
Visi laikraščiai Tokio buvo su
stabdyti ir leidėjai, kad sulau
žius darbininkų streiką, sudarė 
savo uniją ir prisižadėjo niekad 
neišpildyti darbininkų reikalavi- 
I11U' A . ’ .Dabar gi streikai apima visą 
Japoniją. Jie pasidarė taip skai
tlingais, kad negailima visų strei
ku ir suskaitliuoti. Visur darbi
ninkai reikalauja |)akėlimo al
gos, kartais nuo 50 iki 75 nuoš. 
Niekurios kompanijos greitai 
darbininkų reikalavimus išpil
do, bet kitos bando spirties ir 
net uždarai savo dirbtuves. Visos 
kdmpai
metais sėmė baisius pelnus ir ne 
retai savo akcionieriams užmo
kėdavo po 75 nuoš. dividendų-

Pragyvenimas, kuris iki šiol 
buvo gana pigus, labai pabran
go. Niekurie reikalingiausi da
lykai pabrango trigubai ir dau
giau. Svaras mėsos kainuoja 50 
centų, o darbininkai Japonijoj 
kartais uždirba vos po $10 ar 
$15 į mėnesį.

s paskutiniais keliais

PRANAŠAUJA DIDELĘ ATEI
TĮ BEVIELINIAM TELEFO

NUI.

LONDONAS, rugpjūčio 24.
Mdrconi bevielinio telegrafo 
kompanija pranašauja, kad jei 
valdžia nekliudys j<“»s* i iiyh i,
už penkiv mietų bus galima kal- 

tėties bevieliam telefonu su vi
somis pasaulio šalimis, Už 200 
dienų esą jau bus galima kalbė- 
ties su Australija.

valdžią, kokios jie nori.
(Vengrijos darbininkų 

jos jau pradžioje perversmo už- 
reiškė, kad Juozas nepabus nei 
vienos dienos valdytoju, jeigu 
tik pasitrauktų iš Budapešto ru
munų kariuomenė, kurios alian- 
tai nedrįsta išvaryti.)

bežinių reikalų komitetas priė
mė priedą prie taikos sutarties, 
sulyg kurio Vokietijos teisės 
šantungo provincijoj, Chinijoj, 
pereitų Cbinijai, o ne Japonijai.

Visi demokratai nariai ir se
natorius McCumber (rep.) iš 
Nori h Dakota balsavo prieš prie

“Lietuvai gręsia svetimų ša
lių priešai, ypač bolševikai ir 
vokiečiai. Ji neturi savo išlavin
tų kareivių,kad atmušus priešus 
todėl ji turi jieškoti pagalios sve 
tur. Paskatinta pasisekimais 
Lenkijos legiono, ji nusisprende 
surinkti kareivius Amerikoje. 
Pienas jmi perėjo laipsnį teori
jos. Mes jau surinkome _5,000 
kareivių Suvienytose Valstijose 
ir kasdien vis daugiau gauna
me aplikacijų. Kareiviai įsirašo 
vieniems metams, Lietuvos val
džiai pasilaikant teisę palieti 
juos trims metams. Tas tiesa, 
kad mokestis yra žema — tik 
$10 į mėnesį — bet tik pagalvo
kite apie bonusą pabaigoje! 
Kiekvienas legionierius gaus 
$1,000 po trijų metų tarnystės ir 
galbūt taipjau gaus žemės. A- 
merikos rekrutai bus vadovau-1 
jami Amerikos oficierių, kurie 
gaus mokestį lygią jo rangai A- 
merikos armijoje, kurią jis lai
kys ir Lietuvos legione.

“Netik tie kareiviai kariaus su 
bolševikais, bet taipgi prądės 
sunkų darbą suvakarinimo Lie- chester paskelbė, kad jis surado muosc liko visi sumušta buvu- 
tuvos. Jai reikalinga yra ameri
kietiška energija ir sumanumas. 
Kiekvienas oficierius ir kareivis 
bus naudojamas darbuose, ku

Nenori važiuoti tarnauti Rusijai

LONDONAS, rugpjūčio 23.— 
300 kareivių, prigulinčių War- 
wick, Berkshire ir Gloucester 
pulkams tapo areštuoti šiandie 
Southamptone už atsisakymą

del kompanija išleido prigrąsi- 
nimą streikieriams, kad jei jie 
iki šio panedėlio nesugrįš į dar
bą, jie bus išmesti iš kompanijos 
namų ir tuose namuose bus su
talpinti atsigabentieji streiklau-

uni-

VIS DAR AREŠTUOJA 
NEGRUS.

Pirmininkas pasiūlė 
“Japo-

i

klausyti paliepimų sėsti j laivą , priedą, sulig kurio žodis 
Francijon. Vadovai liko išvežti nija” butų išbrauktas iŠ Šantun-

go skirsnio su tart y j ir jo vietonmotoriniais vežimais.
Kareiviai, kurie buvo paleisti, į butų įdėtas žodis “Chinija. 

I daugumoje yra veteranais. Jie‘ > I ' Komitetas taipgi paliepė pir- 
priešinosi išvažiavimui, kadangi mininkui Lodge pareikalauti iš 
jie girdėjo, kad jie ]>o atvyki- prezidento Wilsono pasiųsti se
niui į Franciją bus išsiųsti į natui sutartį tarp Suvienytų 
Juodąsias juras, o jie. buvo ga-(Valstijų ir Lenkijos, pasirašyta 
vę prižadus, kad ne vienas ne
bus pasiųstas Rusijon, apart lino 
snorių.

Kareiviai yra sustatyti vieša- 
; me parke. Tvarka viešpatauja. 

Karės ofiso pranešimas sako, 
kad kareiviai buvo siunčiami į 

/Turkiją, o ne į Rusiją.

liepos 28 dieną Ver,sallės ir vi
sas žinias, kokias jis turi apie 
sutartis, kokios dabar daro
mos su Austrija, Bulgarija ir 
Turkija.

PATARNAUTOJAI STREI
KUOJA.

NEW YORK, rugpjūčio 23.— 
šiandie sustreikavo 6,(MM) patar
nautoj ų (MM) pigesnių valgyklų. 
Jie reikalauja $20 į savaitę.

Giedra šiandie; ryto šalčiau.
Galbūt oras nepastovus.

Kad kam ko
Policistai streikuos-

CHICAGO. Valstijos pro
kuroras Iloyne vis dar data kra
tas negrų kliubuose ir kitose į- 
staigosc. Tos lu'ajtizs prasidėjo 
subatoje, kada jnularyta kratos 
keliolikoje įstaigų ir keliosde- 
šimt negrų areštuota. Vakar ir
gi buvo kratų ir dar daugiau 
negni areštuota.

Rado naują kometą-
CAMBRIDGE, Mass., rugpjū

čio 24. - Kun. Metcalf iš Win-

Trup transbiHnn filoH tvUh the pn«f. 
inuister at Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as reouired by the act of O<t 6.1917

BULGARUOS RINKIMAI.

BOSTON, Mass. - 'Tikimasi, 
kad čia neužilgo kils policistų 
streikas, kadangi policijos ko- 
misionierius atsisakė pripažinti 
jMilicistų uniją. Jau organizuo
jama liuosnore policija, kuri ti
ži ms vietą regiiliarės policijos 
laike streiko.

4

SOFIA, rugpjūčio 2v. Bul 
garijos legislatyviuose, rinki-

nau ią kometą, kuri matoma per < ‘
nedideli teleskopą ir kuri arti- vaujamoji partija. Didžiumą 
naši prie žemes. Tas kunigas jau vietų laimėjo kairiosios ir ag- 
penktą kometą suranda.

sio premiero Radoslavov vado
G E R B. Naujienų skai

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

greičiausia ir leng
viausiu budu įsigysi
te naudodamies Nau
jienų Reikalavimų 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas ky 
turite kitiems pasiū
lyti — pasiskelbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonių kasdie 
skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys jū
sų pasiskelbimy ir tas 
jūsų pasiskelbimas at
neš jums geriausių pa
sekmių .

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
'Telefonas Canal 1506

$10,000 Už VIENĄ VAKARĄ.

NEW YORK. Kada už kelių

sis dainininkas Enrico Caruso, 
jis ras pasiūlymą iš Mexico 
City dainuoti ten per 10 vakarų 
su apmokėjimu po $10.000 už 
vieną vakarą. Tai yra didžiau- 
sis pasiūlymas dainininkui, ko
kis kada nors buvo suteiktas.

vam (žemvaldžių) partijos.

OMAHA, Neb. - 
lings pašovė savo pačią, su kurių 
jis buvo persiskiręs, nušovė savo 
5 metų sūnų ir tada pats nusišo
vė- 1 . 2 4 i

Fred Bil-

I « v

į. ,4. ' ’i.lr ■ Vi- ''

lavotuo.se


NAUJIENOS i Aktoriai 
t UTMUANIAN DAILY NKWB ’ KOVOJ d.

Pablished Daily eacept Sundajr by 
the Lilhuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST., . . .. - .
CHICAGO, ILLINOIS. vot uz aavo buvw. pagerini-.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Uen- 
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
I1L — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metams ................................... $5.00
Pusei metu ............................. 300
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...........  65

Pingius reikia siųst PaČto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

Meksikos socia
listai protestuoja.
True transtation ftled xvith the post- 
masler at Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Suv. Valstijų kariuome
nės įsiveržimas į Meksiką iš 
šaukė didelį pasipiktinimą 
Meksikos darbininkuose. 
Jie žiuri į jį, kaipo į užsienio 
kapitalo pasikėsinimą ant 
jų šalies laisvės ir neprik- 
klausomybės.

Meksikos socialistų parti
jos konvencija, atlaikyta 
rugpjūčio 8 d., nutarė už- 
protestuot prieš tą įsiverži
mą ir remti, savo valdžią 

• tiek, kiek ji stengiasi apgin
ti šalį. Dalis socialistų re
zoliucijos, priimtos toje kon
vencijoje, skamba sekamai:

Tebūnie nutarta, kad 
Meksikos Nacionalė Soci
alistų Partija šaukia savo 
narius ir Meksikos darbi
ninkus visoje šalyje eiti 
išvien su Carranzos val
džia ir priešinties inter-

sios visomis tinkamomis 
priemonėmis, suteikiant 
šituo tikslu pilniausią pa
ramą paminėtajai vald
žiai, bet kartu aiškiai nu
rodant, kad jų parama 
nėra visiškas pritarimas 
Carranzos valdžios, b tik
tai rėmimas jos pastangų 
išgelbėti Meksiką nuo 
aneksijos ir pavergimo 
pinigų karalių jungui.
Suv. Valstijų darbininkai 

privalo padėt savo drau
gams Meksikoje ir taip-pat 
priešinties tam įsiveržimui.

Vengrų Juozo 
nebera.
Triie Irnnslatlon tiled witn Ihe post- 
ina.sler ai Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct 0,1917

Kuftigaikštis Juozas vis 
dėlto pasitraukė ir išsineš
dino iš Budapešto.

 NAUJIENOS, CKicagOo III 1.,—RR IR  .......  I IMP 1 «!JJ i1
Jisai taip “darbininkiškai” nu

kalbėjo tiktai todėl, kad norėjo 
įgyti simpatiją darbininkų klau
sytojų. Ir nėra abejonės, kad nu

New Yorke ir Chicagos Čjęs nu° pagrindų, jisai veikiai
1 teatru artistai pradėjo ko- užmiršo savo ‘‘darbininkiškus’
i . w « « . • i/wUmc it* \’ol onin (fiilvrit nniof žodžius ir vėl ėmė galvot apie 
ma Ir toū kovoie iie var- rcikulus klcrikalisko8 mų. ir roję Kovoje jie var kuri su darbininkų gcrove netu. 
toja tuos pačius budus, kaip ri nicko bcndril 
ir rankų darbininkai. Jie 
streikuoja ir rišasi į uniją..

Streikai ir unijos šiandie 
yra toks priprastas dalykas, 
kad didžiuma žmonių neat
kreipia domos i tą artistų 
judėjimą. O betgi jisai yra 
labai reikšmingas.

Jisai parodo, kaip daug 
bendra yra net tarpe žmo
nių, kurių užsiėmimai yra 
visai nepanašus vieni j ki
tus. Kas, rodos, galėtų vie
nyti angliakasį arba stock- 
-yardų darbininką su žmo
gum, kuris lošia scenoje 
publikos palinksminimui? 
Vienok kada gyvenimas pri
vertė lošėją galvot apie sa
vo būvio pagerinimą, tai ji
sai ėmė elgties lygiai taip, 
kaip ir šitie, visai skirtingų 
profesijų žmonės.

Aktoriai i>ajuto, kad jie 
priklauso išnaudojamajai 
visuomenės klesai kaitų su 
visais samdininkais, ir jie 
nesurado nieko kita, kaip 
tiktai eiti tuo pačiu keliu, 
kuriuo jau senai eina prole
tariatas.

Mes čia nesakome, kad tasai 
klerikalų vadas sužiniai veid
mainiauja, vartodamas “darbi
ninkiškus” žodžius užganėdini- 
mui minios. Bet visgi yra įdo
mu matyt, kaip net griežti soci
alistų priešai esti priversti kar
tot socialistų mintis, kada jie 
mėgina patraukti į savo 
darbininkus.

NUDUODA* NIEKO 
NEIŠMANĄS.

pusę

“Sandaros” redaktorius mėg
sta kurtais parodyt, kokioje aš
trioje formoje eina ginčai tarp 
“Naujienų” ir vadinamųjų “kai- 
riasparnių” arba “komunistų” 
Ir parodydamas tatai, jisai sar
kastiškai įjasltebi:

Tai kaip sveikinasi “idėjų

Panedėlis, Rugpiučio 25, ’19

Apžvalga
■■aa, gį-;.iį ir,. ,.-... ..į-ji , a

KOMPLIMENTAS
DARBININKAMS.

Pi ne translalion ftled wlth the post- 
inaster at Chicago, III. Aug. 25, 1919 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6,1917

‘Darbininke’’ aprašyta kun.Pr. 
Bučio kalba, pasakyta Sv. Juo
zapo Darbininkų Sąjungos, sei
mo koncerte, Worcesteryje. 
Kalbėtojas pasakęs:

Darbininkai yra sakoma, 
kad sutveria pasaulį. Pavyz
džiui, paimkime šmotą molio, 
iš kurio darbininkas,savo dar

toji plyta nepalyginamai daug 
yra vertesnė už molį, iš kurio 
yra padaryta, o tą vertę jai pri 
davė darbini ųkas, padarė 
žmogus darbininko darbas. 
Jeigu prie tų plytų žmogus 
darbininkas dar pridės darbo 
ir iš jų padarys dideliausią 
triolią, kaip kad yra Worees- 
ierlo lietuvių bažnyiqia, tai 
tuomet tos bažnyčios vertė 
sulyginant su tuo moliu, iš 
kurio padarytos plyto«, yra 
milžiniška. Taip-pat yra ir ki
tose darbo dirvos šakose. Dar 
bininkas žmogus tveria savo 
darbu ir prakaitu naują pa
saulį •
Tai yra pusėtinai gerai nukal

bėta. Kun. Bučys pripažįsta, kad 
vertę daiktų, kuriuos vartoja 
žmonės, padaro darbas: ne gam
ta, ne kapitalas ir ne kas kita, 
o darbas. Tuo jisai pripažįsta

mokslui, kuri skelbia socialis-

Jisui teėiatts pripažįsta tiesą ir

rezignuot talkininkai. 0 jie cialistai, kada jisai sako, kad 
jaliepe jam traukties todėl, darbas “sutveria pasaulį” ir “tve 
<ad bijojo suirutės Vengri-'ria ,U,UF1 p«saulį.” šita filosofi
joje ir kitose Europos šaly- Įu *vra Prit‘šinga kitoms filosofi- 
se. , r ........

Tas faktas, kad j naujųjų „
vengrų vladžių kviečiama,T11 nlintiSi kad JUI.bas 
socialistai, rodo, kad darbi- pasaulį, yra pamatinė istoriško 
ninkai Vengrijoje yra taip! (arba (tialektiško) fmateriatiz- 
stipri iKilitikos jiega, jogei mo mintis.
be jų pritarimo niekas neįs-! Suprantamas dalykas, kad 
tengia valdyt Šalį. į kun; Bll<vs išreiškė ją, visai ne-

Bet darbininkai tenai dar, jogei jisai ati-
nčra pakankamai galingi, 
kad jie pajiegtų per ilgesni 
laiką valdyti sali vieni. To
kioje situacijoje neišvengia
mai turės -gimti koalicinė 
valdžia, — ar socialistams 
bus tatai malonu, ar ne.

joms, kurios jieško pasaulių ir 
žmonijos progreso prieža&ticn 

” ‘idėjoje”, “žodyje’ ir

duoda kreditą tai filosofijai, ku- 
J rios taip neapkenčia jo redaguo

ja įnašai laikraštis “Draugas”. 
Jisai laip-pat vargiai nusimano, 
kad pripažindamas darbininkus 
“pasaulio tvėrėjais”, jisai daro 
didelę koncesiją socialistų teori
jai.

Tasai redaktorius nuduoda 
nežinąs, kad “kairiojo sparno” 
(‘lementai jau senai paliovė bu
vę “idėjos draugai” “Naujie
noms”. Jie smerkia visus (uos 
dalykus, kuriuos ji? pripažinda
vo pirma ir už kuriuos jie gir
davo (ir net garbindavo) “Nau
jienas”; ir jie skelbia tokius da
lykus, prieš kuriuosy “Naujie
nos” visuomet kovodavo.

Nejaugi “Sandaros” redakto
rius mano, kad lošdamas neiš
manėlio rolę jisai pasirodo la
bai išmintingu.

mčne&io) numeris “Kardo”. Ja
me išs|Kiusd>nta keletas įdomių 
ir labai prieinamai parašytų 
straipsnių. Tarp jų pažymėjimo 
verti yra Žemaitės straipsnis a- 
pe “Stebuklingas Vietas”, T. J. 
Kučinsko str. apie Socialę Revo
liuciją”, ir “Palyginimai” iš Bi-

Lietuva ir Lenkija
RašoHenri de Chambon, L.L.D.

Paryžiaus Revue Parlementaire 
Reduktorius.

True translation fileti \vitli the post- 
'raaster ai Chicago, UI. Aug. 25, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

Laikraščiuose skabėme., kad 
tam 

tu
alinu tai gavę iš Kolčako 
tikrų garantijų. Penktas 
garantijų punktas sako: “Rusi
jos santykiai su Pabalį i jo-s kraš
tais ir Kaukazu turės būt Vals
tybių Lygos reguliuojami.” 
Tai viešus prižadėjimas pripa
žinti nepriklausomybę ir padė
ti galutinai susitvarkyti toms 
įvairioms liautoms, kurios pir
ma buvo Rusijos imperijos da
limi. Kalbant ape Pabaltijos 
kraštus, tautos čia besistengian
čios už savo laisvę, yra Lietuva, 
Latvija ir Estija. Apie Finiją 
nekalbu, nes jos nepriklauso-

buvau įsitikinęs, kad tai gali
ma, betgi po penkių mėnesių 
rūpestingo darbų turiu pripa
žint, kad lengviau butų išrišti 
kerluolto rato problemą ne kaip 
sutaikyti lietinių pažvalgą su 
lenkų pažvalga. Priežastis? 
O štai ji. Lietuviai nori nepri
klausomybes. Lenkai gi, atvi
rai arba prisidengę, nori Lietu
vą sau prisijungti. Šiuo klau
simu aš kvoČiau daugelį žmo
nių, kurie tik turi vardo lenkų 
politikoj. Ir ve, ar jie priklau
so dešiniesiems ar kairiesiems, 
ar jie butų monarclustai ar re- 
publkininkai, nuosaikieji ar so
cialistai 
joja: 1 
Lenkija
Lietuvą, dalį Baltarusių, dalį 
Ukrainos... Gana.

Niekas gal taip negerbė len
kų nuopelnų, kaip aš. Aš tu
riu daug lenkų draugų, kuriais 
branginu. Jų raštinėse man te
ko susitikti su laboji įžymiais 
žmonėmis; kaikurie jų buvo su 
mumis labai mandagus, kaiku
rie draugiški. Stengiausi kuo 
nors jiems pa tarnauti; be t j ie ma 
nęs nesuprato. Jie turi ypatingo 
budo: manyti, kad kiti jiems 
Misa kuo kalti, o jie — niekam 
nieko. Pagadinti Europos vai
kai, ir jie <laug triukšmo kelia. 
Kol jų kivirčiai yra jų šeimyni
škas dalykas, galima nusišypsot 
ir daugiau nebeatkreipti do
mos; bet kada jie neduoda ra
mumo kaimynams, jie turi būt 
nutildyti. Tėvai privalo subau- 
sti vaikus, kurie perdaug nera
mus, v

Aš myliu lenkus, bet tegul tbk 
jie bus geri ir neperdaug godus.

Kone per penkerius melus 
mos kariavome, kad paskui ture 
jus taikos. Tie, kur ateityj no
rės taiką ardytii, nebus laibai mė 
giami. Versti Europą Balka
nais gal kam ir labai smagus 
žaislas, bet jis kvaršina ramias 
tautas, kurios nori dirbti. Mes 
noriniei diiibti. M(*s norime dirbt 
su lokiajau energija, su kokia 
mes kovojame už savo šalies ir 
(aulos gyvybę.

Kad Europa galėtų sandaroj 
gyventi, reikia būtinai, kad1 
kiekviena t<ula gyventų savo 
ribose. Jeigu jus norite, kad 
kiti jūsų nepriklausomybę gerb
tų ir gintų, imkite gerbti ir gin
ti nepriklausomybę kitų. Lie
tuva ir Lenkija yra dvi valsty
bės. Bet Varšuvoj ir kitur jie 
tą faktą perdaug lengvai už
miršta.

Dabartinioji Varšuvos val
džia norėtų sutaisyti nepriklau
somą federalę valstybę, apiman
čią Lenkiją, Lietuvą ir Baltaru
siją. Bet tokia fedcrale valsty
bė dar negimus yra jau mirusi, 
kadangi Baltarusija pasiliks 
prie Didžiosios Rusijos, o Lie
tuva jos nepriklausomybė 
yra jau viešai pripažti'nta.

Atrodo, kad lenkams pakaks 
pilnai dadbo nuosaviems daly
kams susitvarkyti namie, be 
pretendavimo 'tvarkyti dalykus 
savo kaimynų. Bet kame los 
ribos tarp Lenkijos ir Lietuvos?

Prezidento Wilsono progra
mas, priimtas kaipo Taikos 
Konferencijos darbų pamatas,

1 nu
sako, kad “turi būt sutveria nc-

bai paminkštino širdis abiem pu 
sėm. Darbininkai pradėjo svy- 
ruot, matydami skebus, o kom
panija matydama, kad skebai ne 
gali atlikti darbo kaip reikia. 
Taigi 14 d. rugp. įvyko taikos

visi jie tą patį sva- 
Didi Lenkija! Gi didi 

i reiškia: pasiglemžti

Tatai lieka tik nuspręsti nau
jųjų valsly^įų sienos. Kai dėl «a\(o Iryliktajiying iMinkte 
nustalyino ribų tiarp Lietuvos ir i *1*. ’’ J ■•‘—7*

apimau'H teritorijas, kuriu gy 
veutojai yra neužginamai (in

tijos, (ai čia nėra nė jokių sun
kumų. Visa kas čia bus išrišta 
gražumu, misilvūdžianl i 
pusėm, trokštančiom patenkin
ti gyventojų norus ir palengvin
ti < konominį pkdojimąsi šalių, lu negalinvi sakyti,kad Lietuvos 
kurios geidžia gyventi gražioj ir Ballarusijos 
sandaroj.

centras, 
religiniu 
židiniu, 
garsaus

Padėtis buvo tokia pat, kokia 
kad buvo tarp Austrijos ir Ven
grijos, Švedijos ir Norvegijos. 
Lenkija turi visai nelemtų norų 
priversti lietuvius grįžti atgal 
unijom apie kurią jie nieko nė 
girdėti nebenori. Ta linija pri
klauso praeičiai. Daugiau apie 
ją nė kalbėti nebėra reikalo.

Istorijos žvilgsniu Vilnius 
Lietuvos sostinė, priklausė Lie
tuvos valstybei nuo seniausių 
laikų. Vilnius buvo politinis ir 
intelektualiu Lietuvos 
Lietuviai laikė Vilnių 
ir dvasiniu. Lietuvos 
Vilnius buvo sėdvba
universiteto, davusio puikiausių 
Lietuvos mokslinių ir poetinių 
talentų. Vilnius taipjau buvo 
istorinių Lietuvos susirinkimų 
virinusios valdžios sėdyba. Vil
nims buvo tasai miestas, kame 
didieji Lietuvos kunigaikščiai 
buvo vainikuojami. Vilnius, 
kaipo itatutos kultūros centras, 
Lietuvos žmonėms vra šventas 
įmestas.

Lenkai reikalauja Vilniaus 
sau remdamiešti principu, kad 
kas tik lenkiškai kalba, tas len
kas. Jeigu jie nori visur tą 
principą taikyti, tai juk galima 
jiems pasakyti, kad' kas kalba 
vokiškai, tas vokietis— ir šitoks 
pasakymas gali padaryti jiems 
treputį nesmagumo. 
Kailiu tai dar nėra 
tautybės kriterijiis.
nas elementų, bot tautybės 
dar nenusprendžia.

Taigi ne. 
absoliutus 

Ji yra vie

da ilgiau mpkesties ir geresnį ap
siejimą su darbininkais- Bosai 
liudydami, kad darbininkai la
biau nusigandę kaip jie, nupir
ko keletą baksų “near beerio” iš
sigerti. Taipgi buvo nutarta į 
darbą neiti kol skebai nebus iš
vyti. Ant rytojaus darbininkai 
gavo laukti iki 9 vai., kol skebai 
išėjo. Toje šapoj dirbo daugiau
sia lenkai; dirba ir keli lietuviai. 
Vienas jų V. V. pasižymėjo sa
vo darbais šitame streike. Aus
tin Mfg. Co- darbinkai susitai
kė 21 d., laimėdami nuo 2^c iki 
10c valandai ir pagerinta “piece 
work” systemą. Buvo ir čia keli 
skebai iš vientiinių jgyventojų, 
bet darbininkai atleido tiems se
neliams; vienas buvo tikras ske
liąs, nes superintendentas pats 
savo automobiliu veždavo jį į 
darbą ir iš darbo. Tatai darbiniu 
kai reikalavo, kad jis butų pra
šalintas. Dargi apie 1700 darbi
ninkų dirbančių Buda Motor Co, 
organizuojąs į uniją ir rengias 

į streiką. Kompanija sužinojus, 
pradėjo veiklesnius atleidinėti. 
Organizavimas lik šiol eina spar 
čiai. Jei taip eis ir tolinus, tai 
streikas neišvengiamas-

— Vietinis.

Revoliucioniškas švarkas.

Darbo Laukas
Draugų skaitytojų prašome ra* 

šiltėti Naujienoms bent trumpą 
žinią iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ty. apie darbą stovį, api-e 
darbininkų bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei* 
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

MAlNIERIAf SUGRĮŽO 
DARBAN.

Benki, III. -r- Pas mus visos 
trįs mainds streikavo dvi -sa
vai ti, Jiet nieko n^išstrelikavo. 
Buvo •nurinkę po du delegatu iš 
žėdno lokalu į Springfieldą su

važiuoti rugpjūčio 19 dieną. 
Delegatai, sugrįžę iš to ekstra 
suvažiavimo, sušaukė visų ketu
rių mainų masinį susirinkimą į 
Gillespie, III 
nieko negalima išst 
nacįonalę konferenciją neigi pri
verst rezignuot valstijos unijos 
viršininkus, kol jųjų tarnyba 
nepasibaigs. Tokiu bildu nutarė 
vėl grįžti f darbą ir rugp. 22 vi
sos mainos jąu dirbo. Dirbti su
grįžo apie 21()b darbininkų. Ka
syklos No. 2 nedirba jau nuo 
liepos 7 dienos, bet prieš rugsė
jo 1 pradės dirbti ir čia nes 
jau beveik visaką sutaisė.

— Jurgis J. Guževičia.

ir paaiškino, kac 
išst^eikuot prieš

HARVEY STREIKAS UŽS1BAI-

Harvey, III. — Streikų banga 
neaplenkė ne musų miestelio. 
Liepos mėnesyje buvo sustrei
kavę Whiting F. E. <o. Po šešių 
valandų sugrįžo darban laimėję 

| 10c valandai daugiau.
Taipgi darbininkai Austin Mfg

reikalavimus savo bosams, kad
abiem dispulahh) įli nkiai, o ja|i tint pmjbjbilų algas ir pagerintų <lar- 

" būt užtikrinta laisvas priėjimas bo S(jJyg.)s Bct uesulllukdaln!i
prie jūrių.” Taip, bet jokiu bu-

Rusijos. Lietuva, Latvija ir Es
tija, išlikrųjų, neturi tikslų 
aneksuoti (prijungti prie savo 
šalies) ne jokios grupės, kuri 
joms nepriklauso nė etnografi
niu. nė istoriniu, nė g<*ogral’iniii

Kebhmiai prasideda lik, ka
da nies norime nustatyti rikis, 
kurios turėtų skirti Lenkiją nuu 
Lietuvos. Tą klausimą aš na
grinėjau visai bešališkai, nuo
širdžiai stengdamasis surasti i 
pamato, kaip geriau tiedvi tau-
ti galėtų susitaikyti. Ilgai! aš bendrenybes daliai

gyventojai yra 
lenkai, dagi atėmus tą žodį 
“neužginamai.”

Kada lenkai kalba apie 1772 
<u. ribas, jie turi omenyj Lenki
jos iv Lietuvos ribas daiktan pa
ėmus. 1569 motais Lietuva lai
vo padarius uniją su Lenkija. 
Ta unija tęsėsi iki paskutiniojo 
|Mi<lalinimo Lenkti jos 1795 m. 
Sulig tuo unijas aktu, abidvi ša
lis turėjo sudaryti vieną valsty
bę, kuri nebegalėjo vadi n t les nė 
Lietuva nė Lenkija, bet l*ik 
“bendrenybė.” Vardai “Lietu-

jokio atsakymo rugp. 2 d. 10 v. 
ryto mele darbą abiejų dirbtu
vių darbininkai.

Per savaitę laiko nesusitaikius, 
kompanija atmokėjo darbinin
kams prigulinčius jiems pini
gus ir paskelbė, kad panedėlyj 
11 d. rytą bus imami darbinin
kai iš naujo- Bet darbininkai lai
kėsi vienybėj ir nei vienas nėjo 
prie šapus? Bosai matydami, 
kad tas nieko negelbsti, pradėjo 
siuntinėti laiškus, pažymėdami 
priedą algos ir kviesdami eiti

Teisėjas: Tu dirbi?
Kaltin.: Taip- Dirbu ten ir tau 

— pasako darbo vietą.
Teisėjas: ‘Dismissed’.
Taip iškvotęs penkis ir visus 

juos paleido. Kvočia šeštąjį:
Teisėjas: Tu dirbi?
Kaltin.: Ne. Mes streikuoja

me.
Teisėjas: Penki doleriai pa

baudos ir teismo lėšos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

A. Angilakasiui, Čijnton. — 
Reikia visados rašyti rašalu, o 
ne paišeliu, ir tik ant vienos po
pinus pusės. Be to, šaka slapy
vardžio reikia visados padėti ir 
tikras savo vardas pavardė ir 
adresas Redakcijos žiniai. Ki
taip, į atsiųstą rašinį Redakcija 
neatkreipia domos.

Kazimieras Gugis

Veda vitokiiui rtikatut, kaip kriminaliikuote 
taip ir civilŪkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 3. Halsied SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto OfuM:
127 I. Dearbtrn SI.

111111 InltyBMt.
Tol. Central 4411

V* ■ ||A VAIKINŲ Ir MERGINIJ IiAIII1 NORI APSIVESTI, bet 
|M|||9 neturėdami progos eusi- 

■rll W pažinti ir užmegltl mel* 
iiakus jyiius, negali apei- 

vesti. Pajiežkojimų Žurnalas vis lema 
nuteikia tokių progų. Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plačiausias infor- 
tr.acijas. Žurnalas metamsSl.kopija 10c 

advertisim; Journal
209-210 TempląCourt Bldg. Chkago, 111,

Žinote, tas Krylovas buvo ge
ras meistras.

Apie šimtas metų atgal jis pa
sakė tokių dalykų, kurie labai 
vykusiai apibudina net musų die 
nų gyvenimo apsireiškimus.

Imkime sakmę apie praplyšu- 
-sį švarką.

Triška turėjo priepuolį./
Pačioj alkūnėj pasirodė sky-

Dėvėti nuskurusį švarką nes
magu — visi juk tai žino. 

’ Ir Triška nusprendė.
Užlopyti skylę.
Jis paėmė žirkles i 

rankoves, kad 
lopų.

ir apkarpė 
gavus reikiamų

bade adata—
line skylės, pa- 
ir švarkas gata-

Užsivilko.
Nei šis, nei las. Rankovės tik 

iki alkūnių.
Kur eisi su tokiu švirku, ne

gili lik į kanapes žvirblių baidy
ti...

Bet Triška nenusiminė.
• Jis vėl ėmė taisyti švarką.

šį kartą apkarpė padclkas ir 
pailgino arnkoves.

Nors švarkas dabar atrodė 
dar blogiau, nes jis nesiekė ne 
juostos, — bet Triška nusirami
no.

Tuščia to. Bile skylės nėra.*.

'Tokiomis jau Triškomis pa
sirodė ir musų kairiasparnių ly
deriai. .Jie ir-gi bando savo “re- 
voliucionišką švarką” lopyti iš 
visų galų...

Bet juo daugiau jie lopo, tuo 
blogiau las “švarkas” atrodo...

šiai paskutinėmis dienomis 
“revoliucionierius iš pademeni- 
jos” bandė sulopyti savo “revo- 
liūcionišką švarką”...

Bet belopydamas taip sudar
kė jį, kad vargiai ir kiti jo vien
minčiai beatitaisys tatai.

Ir kairiasparniams, kaip ma
tyti, prisieis dėvėti savo lyderių 
lonvkf. o nedalonvta “revoliu-

K- Sėjikas.

Juokeliai
Gerai dar kad ne visam amžiui.

neturinti jokių ryšių su darbi
ninkų delegatais. Bet ii- las nie-

va” ir “Lenkija” buvo vartoja-4 ko negelbėjo. Taigi minėtoji Įklausę, 
mi tik vienai ar antrajai tos Sliafling kompanija parsigabe- kvočia 

pažymėli, no skubų kelis tuzinus; šitie sko klausia:

Scena — policijos teismo 
kambarys. Prieš teisybės tribu
nolą policijos tarnai atveda še
šis jaunus vaikėzus. Kaltina juos 
dėl ‘disorderly conducl’: jie val- 
iiojęsi arti streikuojamos vielos 
ir liepiami iš ten pasišalinli, ne

vieną po kito teisėjas 
ir pagalios kiekvieno

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th SL
Vai. 1—4 p. ra. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th 81 

Phone Prospect 8586

Dr.D. J.BAGOCIU8
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullmąn 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 1 
6 iki 9 vakare.

Telephone Doulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0—12 ryto

3303 8 Morgas St, Chlcago* Ui

*S**S"^ I |> . ............ .

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
' Priėmimo valandos nuo 8 iki

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St.. Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

** Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

- • . ................ ~

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertčs 
Phonografą. pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

Jos randasi rinkinys 
24 rekordu ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos ktesos 
phonografu, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlyta kaina 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vielą a
Mes taipgi t turime 
$650 player piano, 
garantuot* 10 metu 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime ' ui $325.tes, kur| mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY  J, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina pro
są. Ateikite arba rašykite tuolaus. 
PRIS1UNCIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITŪRŲ STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4
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LiBtofių Rateliuose
NORTH SIDE

Prakalbos apie “žmogų su bar
zda” ir Grigaičio valdžią — 

Omske ir Vokietijoj!

Toks Aštuntas Rajonas praei
tos petnyčios vakarų, rugpjūčio

“svarbias prakalbas.” Kalbėjo 
tokie du “kalbėtojai” — Andru- 
leviėius ir Pekoraitis. Tema be
galo įdomi—“žmogus su barz
da” ir Grigaičio valdžia Oms
ke (Rusijoj) ir Vokietijoj.” Ki
tais žodžiais — musų “kairia- 
spamiai” stengėsi priparodyti 
kokios baisios, kokios netikusios 
yra tos Naujienos, jų redakto
rius Grigaitis, ir visi tie, kur ne
priėmė “kairlusparnių” krikš
to.

Neveizint to, kad d. Grigaitis

tik diena atgal buvo kalbėjęs to
je pat svetainėje Jr girdėję jo 
referatą žmonės labai gerai at
siminė ką jisai ten pasakojo —- 
šitie du “kairiasparniški” “kal
bėtojai” kiek drūti stengėsi iš
kraipyt d. Grigaičio žodžius, kad 
tuo budu “parodžius” žmonėms, 
kad jisai yra no good — tik-* 
ras “žmogus su barzda.” Toks 
“kalbėtojas” Andrulevičius be 
kita pasakojo sekamų keistybių. 
Girdi, “vakar čia kalbėjo moks
linio socinlizmo žinovas ir sakė, 
kad Marksas liepęs socialistams 
vienyties su visokiais šarlata
nais”... O kitas “kairiasparni- 
škas” “kalbėtojas,” Pekoraitis, 
ve kaip nupasakojo: “Tas žmo
gus su barzda vakar čia kalbėjo 
ir pasakė, kad mes turėtume eiti 
į kompromyzus. su biržuazija! 
Supraskite, mes turėtume eiti į 
kompromyzus. ” Dar toliau 
tas pats “žmogus su barzda” pa
sakęs, kad (iompersas esąs ge
riausias jo draugas! Pagalios, 
tas pats “kajriasparn’iškas” 
“kalbėtojas”, Pekoraitis, atiden
gė didelį, iki šiol niekam nežino
mą paslaptį, būtent tokia, kad 
Omsko ir Vokietijos valdžios e-

| Saugokite Savo Akis |

Jus galite dabar siųsti maistą ir 
rubus tiesiai jūsų giminėms ir 
draugams Lietuvoje!

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivų j Liepojų ar Memelį labai trumpoj atei

tyj. Ir yra surengta ,kad dalis siuntimo bus Lietuvių Pašalpos Siuntinys.

Yra du budai siuntimo pašalpos. Jus galit padaryti patįs siuntinį, arba jus galit pirkti 
bile vieną prirengimą padarytą Amerikos Lietuvių Trading Kompanijos, kuri atsiųs jums.

kiaušiui rcikatjilgiausių ynaisito produktų gatavai! 
supakuotą, kuris gali būti nusiųstas bile kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading Kompaniją, 
Drtoildvk ir atsiusk kunona:

Jeigu nori informacijų apie supakavimą bakso 
maistu ir rūbais jūsų namuose ir norit kad Ame
rikos Lietuvių Trading Kompanija dastatylų jj jū
sų giminėms ir draugams Lietuvoje, pripildyk ir 
prisiųsk kuponą: —

Teisingai * pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate triunęa- 
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 visa akių, ausų, no
sie® ir gerkles bgą. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-ČIos lubos, virš Platt’o aptiekos 
> Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną-

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite tiktai 76 iš 100 žmo-. sančios niekeno kito, kaip — 
Grigaičio!

Suprantamas daiktas, kad 
žmonės, girdėjusieji’ d. Grigai
čio referatą, tik stebėjosi tų 
“kalbėtojų” neišmanymu ir jų 
begėdiškumu. Tokių dalykų d. 
Grigaitis, kaip gyvas dar nėra 
pasakojęs. Bet tie “kalbėtojai” 
ir patįs turėjo prisipažinti, kad 
jie melavo. Po “prakalbų” vie
nas klausytojas kreipėsi į “kal
bėtoją”: ar ištikro Grigaitis sa
kė,' kad Marksas liepęs sociali
stams vienyties su šarlatanais?” 
“Kalbėtojas atsako, kad “tikrai 
taip jisai nesakė, bet iš jo žod
žių taip buvo galima suprasti...” 
Taip pat buvo ir su tuo “kalbė
tojo” tvirtinimu, kad Gomper- 
sas esąs geriausias Grigaičio 
draugas.

Vadinas, “kairiasparniai” me
luoja, patįs prisipažįsta, kad jie 
meluoja ir jie dar nori, kad 
žmonės jiems tikėtų ir sektų 
paskui juos! Tokio protiško ir

r amąsiyiuiie likuti la 
niy reikalauja peržiūrėjimo dantų* 
taisymo Kurie kenčia dantų skau-
dėjimą mažai suranda užsiganėdi- 
nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumu ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdininųds. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

ITISI*

Dantįa be pleitų, tai musę apeci- 
al i tikumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augščiau 
Porcelenavos crown $3 ir augščiau
Visas setas dantų .................. $4.00
Visas setas auksinis ......... $05.00
Užleidimas ............................. $1.00
Auksinis Crown ...................... $3.75
Aluminum setas ...................... $12.00
Apdengimas danties .......... $3.75

Boston Deniai Co.
’ 4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppcnheimer 
jėjimas 1553 Wcst 47th St.

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti pumatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų lligh School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spohninio, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę spccialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų mokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI- 
LANKYKITi: š| VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
' 1537-39-41 NOKTU RO&EY STREET, CHICAGO, ILL.

(Arti Milwauk.ee Avenue).

Mes perkame Liberty Bonda 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausiu 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Aosų, Nosies* Gerklės ir Plaučių 
Aklumas. Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St.

(Kampas Monroa) .
Kambarys 307. •

VALANDOS 9 iki • LhlCaPONedaliomis 10 IkJ 1. VllIVCųįy

t

Lithuanian-American Trading Co.,
6 West 48th St., New York City.

Dr. A. R. Blumenthal

' Meldžiu prisiųsti man pilną informaciją apie lietuvių pašalpos siuntimą. Suprantama yra, kad šis 
prašymas yra išpildomas dykai ir nepastato mane jokioje atsakomybėje....................................................... AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai
v Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes
y y pagerintą Oph- 

įj thalmometer. Y- 
patinga doma at 

< " < kreipiama į val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki llį dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 •

Vardas

Miestas ir valstija

Kaip gausini šį kuponą pilna informacija bus suteikta jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite

Lithuanian-American Trading Co.,
6 West 48th St., New York, City.

moraliu nusmukime jie dasigy- 
veno.

Gera tik, kad žmonės jau pra 
deda rimtai apkainuoti tuos nau 
juosius “svieto taisytojus:” jų 
“prakalbų” pasiklausyti buvo 
susirinkę vos apie pusšimtis 
žmonių. Ir tai priskaitant jų 
pačių choristus, kurie ten turėjo 
“dalyvauti ant. programo.” I- 
mant atidon šitą, “tikrų klausy
tojų” gal buvo tik koks trečda
lis visų susirinkusiųjų. Bus įdo
mu pažiūrėti, ar toli jie nueis 
šitaip “šviesdami” žmones.

— Girdėjęs.

LMPS. 29 kuopos piknikas.

Nedėlioj, 24 dieną rugpjūčio, 
LMPS. 29-ta kuopa John Šwabo 
darže Lyons, 111., surengė puikų 
pikniką, žmonių atsilankė ne
perdauginusia. Gal būt dėl to, 
kad iš ryto biskį Ii no j o, o antra 
tautininkai buvo surengę Varpo 
išleistuvių pramogą, į kurią 
daugumą žmonių buvo nuėję 
pasižiūrėti. Bu to, buvo kitas 
lietu viii piknikas šalę LMPS.
kuopos daržo.

Programas susidėjo iš pra
kalbų, dainų ir deklamacijų— 
Kalbėjo d. P. Grigaitis, Naujie
nų redaktorius, apibudindamas 
LMPS. 29 kuopos veikimą ir 
“kairiasparnių” įsivaizdintą ide
ologiją. Dainavo du North Si- 
des, mišrus ir vyrų chorai Taip
gi padeklamavo porą deklama
cijų maža mergaitė, 
nenugirdau).

Šiaip buvo šokiai 
orkestros, žaismių, 
pasikalbėjimų, geęų

(Pavardės

prie geros 
draugiškų 
užkandžių 

etc. Dalyvavusioji publika bu
vo patenkinta. Rengėjoms vis 
nuostolių nebus. — M. Mokinys.

Kreino darbiūinkŲ 
streikas. į i

Įpykinti streikininkai sumušę 
du streiklaužiu; gatvekaris irgi 

nukentėjęs.

Crane kompanija pasiryžo su
laužyti savo darbininkų streiką. | 
To neveizint, kad ji sutiko tar
tis su streikuojančių darbininkų 
atstovais ir tarėsi su jais ji

(Seka ant 4-to pusi.)

=rs» 55553E

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RĄŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Disper

sija, ne virinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittėfia, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po S mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos • 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-

----- -----------------gavo. Reu- 
o krutinę. Viduriu rėžimai

radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa tokia 
atsitikimai* patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, I1L

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai

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

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

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

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

Dėlei didesnes naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 

l neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

...   —1———*—

Lustig’s Departamentine Krautuve
3410-3412 South Halsted Street.

“Puiki Krautuvė, geras patarnavimas, ir extra 
geros brangenybės jums”.

Mokyklų Atidarymo į Apskelbimas
Yra musų priešei mū su pavelyjimu jūsų apskelbti, kad įneš 

esame pasirengę dėl jūsų su musų pagamintais siutais dėl vaiki
nų. Taipgi vaikų i1’ mergaičių drošiu, čeveryku, ir kitokiu reika
lingu reikmenų ir daigiu ((ei atidarymo mokyklų.

Bet neužtenku dar to, su saugiu pirkimu mes galime sučėdytį 
jums pinigą ir duoti gerą pasirinkimą tavorų.

Mes esame tikri, jeigu jus ai lankysi! mus, tas apsimokės jums. 
Todėl meldžiame ateiti apsvarstyti ir pasipažinti. ___

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentą, Rėmą ir Stogams l’opierų.

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

3903-3029 ŠOU 1B HALSlkĮD STREET, * CHICAGO. ILLINOIS.

Daktaras

John Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

REIKALINGI AUTOMOBILIAI.
Mes turime piningus ant ranku.
Jeigu negali parduoti savo auto

mobilių, lai mes galime. Jeigu la
minta turi automobilių, tai mes tu
rime pirkėjų. Parduosime už 5%. 
Mes perkame automobilių bile ko
kiame stovyje.

P. VIZGIRD,
5728 So. Lincoln Street, 

Chicago, 1IL

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

se. Taisau visokios rųšies automo
bilius Ignišen starterius, generei- 
torius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol nesutaisau automobilių.
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Boulevard 479.
D. PETRAVICIA, ----------A--- ---- ----TTT| . LJ| .

Vyrišką Drapanų Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrą ir vaiki
nu neatsišaukti, padalyti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliatn 
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinu gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir, over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visą dineą iki 10 va), vak.

S. GORDOI7, 
1415 So. Halsted St., Chicago, 111 

Įsteigta 1R02
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fiek St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 Kakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Straet

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

»■ 1 1 > "

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlionisl0--12dieną.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tcl. Boulevard 160

Rez. Tcl. Seeley 420

— ....... 1 —II i l I
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIclinl8wlczi
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgui praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospital&e ir Pasėk
iu ingai patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vąfc

Milwauk.ee
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

taipjau slapiai galvojo apie s| - 
laužymą streiko. Kompanijas 
žygis galutinai paaiškėjo praeitą 
ketvergi), kada ji atidarė savo 
dirbtuves ir pradėjo verbuoties 
streiklaužių. Darbininkai šituo 
labai pasipiktino. Nemažiau 
jie piktinosi ir tais “piktšašiais“ 
-— skobais. kur pasiskubinę pa
klausyti kompanijos kvietimo.

Būrys tokių įpykusių streiki
ninkų praeitą pėtnyčios vakarą 
užpuolė vieną Kedzie avė. gatvc- 
karį, kuriame grįžo kompanijos 
suvetrbuolfeji stmklauiliai. Su 
stabdę gatvekarį streikininkai 
buk pradėję laidyti į jį plytomis 
ir pagaliais. Visi gatvekario tan
ai buvę Išmušti. Pasekmėje to, 
du streiklaužiai, tūlas AVilliam 
Grabe (gyvenąs 1100 No. \Vood 
gatvėj) ir Irwing Habek (560
/ ■ .. 11 " Y

Kare ir Ugnis Į 
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jūsų giminių

Jūsų pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastogės, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su ašaromis 
akyse prašo jūsų pagelbos.

i AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU Ne, TAI KO LAUKIATE?
Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, CENTRAMS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS siunčia visiems gerai 
žinoma kaipo kovotojų už Lietuvos laisvę advokatą p. 1*. 
J. BAGOCIŲ j Lietuvą. Latviją, Ukrainą ir Lenkiją, dėl iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim sujieškot jūsų gimines.

laikas mus nelaukia* siųskit pinigus, laiškus šiuo 
antrašu:

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

I = — ------- ■----------------- ----- - —</

Jus galite gauti cash už
LIBERTY BONDUS 

$50, $100. $500 ir $1000.
IKRAUSE SAVBMGS BANK l|

K4t MILWAUh.EE. AVi£ - NEAR PAULINA..

Atdara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.

Maistas ir Rūbai į Visas 
Dalis Europos

Komercijos departamentas Europos Mainymo C.orporacijos, po išleidimui daug laiko ir pi
nigų. ’piruioję padėjimo nvvstigaoijojo, surado praktišką metodų pagelbėjimui jums su- 
Aelpimui jūsų giminių ir draugų, ten namie, pagal jūsų nurodymą. GalifU siųsti visokių 
dujgtų olselio kainomis. Laivai plaukioja tiesiai i Triestą, Fiume, Contaza, Dantzigą, 
Rot trr durną ir kitus porins Europos.
Mes turime kožną dieną susinėsimus kabeliu su musų agentais principijališkuose miestuo
se Europoje. Ir tokiu budu galime patarti kur daigtai yra labiausiai reikalingi. Mes 
turime kelias grupes daiktų, kurie yra reikalingiausi kiekvienai šeimynai dabartiniu laiku.

No. 1 Kaina $35.00
10 svarų grynų taukų.
10 jivurų rūkytų lašinių.
20 svarų miltų.
10 svarų jūreivių bindzų (pupų)
3 svarui žirnių.
2 svarai žirniukų.
3 svarai druskos.
1 svaras pipirų.
Vi svaro paprikosų.
Mi svaro majoramų.
5 svarai ryžių.
10 svarų cukraus.
3 svarai kavos.
1 pantė alivos aliejaus.
2 svarai Cottonseed alyvos.
5 svarai skalbiamo muilo.
2 svarai prausiamo muilo.
2 svarai Farina.

Musu valgio nroduktai yra gvarantuoti ir visai gryni ir atsako visiems reikala
vimams Suvienytų Valstijų gryno valgio tiesoms.

Kubai ir kiti reikmenis duodami čionai yra geriausio inaterijolo markele. Jie yra rupsetingai 
surinkti atsižvelgiant reikalavimams ten, namie.

Vyrų vilnoniai siutai $18.00, visokių mietų. Viršutiniai žiponai (kotai) $14.00. Vestės $3.50. Moterų - 
vilnų-lininiai kotai $-4.00. X yru augštos vertės sunkus čeverykai $5.00. Moterų čeverykai $5.00. Vyrų 
guminiai butai, augstų aulų $6.00. Iki kelių aulais $4.75. Vtykų čeverykai $3.00. Vyrų darbiniai marš
kiniai $1.*.o. X y i ų sunkus apatiniai marškiniai $3.00 už siutų. Vilnonės šiltos pančiakos $7.50. Vilnonės 
skaros $2.00 silkinės $3.00. Bovclninės $1.25. Moterų vilnonės pančiakos 50c pora.

šios prekės pri rokuotos prie supakavimo, Insurance ir pervežimo prekė nuo New Yorko iki durų 
jūsų giminių ar draugų Europoje. t

Mes gvarantuojame dastatymą pakių greitai ir saugiai. Mes atsiųsime jums parašų adresuoto arba 
sugrąžinsime pinigus jeigu daiktai kur nors žūtų.

Mes turime agentus daugelyje miestų visuose Europos tautose, per kuriuos mums malonu bus 
suteikti iums žinias nuo jūsų draugų ar giminių.

Pasiskirk sau grupę daigių jums tinkamų ir atsiųsk mums su pinigais; krasos money orderiu arba 
American Express kompanijoslčekiu. * -

The European Exchange Corporation
425 Seventh Avenue (Opposite Penn.

Station) Den. L. 17, New York, N. Y.
Mes taiDgi priimame jusu pačių pakį ir nusiunčiamo j bile kokių vietų Europoje už nominališkų 

kainų, augščiau minėtomis sąlygomis.
Sekanti laivai yra kraunami ir išplauks pirmiau rugsėjo 1 dienos.

S/S XVett Catarrire į Fiume. 5 S/S Jagotna į Constanza.
S/S Oraukee j Dantzig. S/S Black Arrovv į Trieste.

Kas savaitė plaukioja per Botterdamą.

XV. 11 gatvėj) buvę pavojingai 
sužeisti. Atvykusi policija radusi 
juos be sąmonės ir nusigabenusi 
atgal į C ra ne dirbtuvę, kur jie 
atgaivinta ir subandažuota. Po 
to policija nuvežusi juos į jų na
mus. Jų padėjimas esąs blo
gas.

Streikininkai, pirm negu po
licija spėjusi atvykti prie gatve
kario, pabėgę.

Esą sužeistų ir daugiau, bet 
nepavojingai.

KARPENTERIAI ATSISAKO 
GRĮŽTI DARBAN.

Tik 4.932 iš 13,200 darbininku ( 
nedirba.

*• Strekuojantis karpenteriai 
(dailydės) dar kartą griežtai 
užreiškė, kad jie nė nemano

No. 2 kaina $22.50.
5 svarai taukų.
5 svarai ryžių.
5 svarai geros kavos.
5 svarai grali cukraus.
(i kenai pieno.
5 svarai miltu.
5 svarai farina.
5 svarai jūreivių beans.
5 svarai hominy.
.’> svarai žirnių.
3 svarai čekolado.
1 svaras Cocoa.
1 svaras arbatos.
Vi svaro pipirų. 

Kaina $5.00.
Gcriausiii sėklų Flavberd užtenkamai dėl dviejų akrų Europos že 
mės. I as yra neatbūtinai reikalinga dcl ateities linų derliaus rci 
kalinga Europai.

grįžti darban, kol samdyto ja i 
neatšauks lokauto ir neišpildys 
jų reikalavimų. Taigi lindės 
C.ounciTo pirmininko O’Conno- 
ro pastangos nuėjo vėjais.

Kartu pranešama, kad iš 13- 
200 dailydžių S,208 jau gavę 
darbą už (’hieagos ribų. Tuo 
budu tik 1,932 dailydės neturi 
darbo, ir gauna pašalpos iš uni
jos fondo po 20 cenllų valan
dai.

Samdytojams lur būt neleng
vi bus apsidirbti su <la i lydė
ti i.s.

UŽGRIEBĖ 40,000 SVA
RŲ CUKRAUS.

Federalės valdžios agentai 
užvakar užgriebė 40,000 svarų 
cukraus, kurį spekulialoriai lai
kė paslėpę ir neleido rinkom 
Dabar teismas turėsiąs nusprę
sti: gražinti užgriebtą cukrų 
spekuliatoriams, ar konfiskuo
ti jį ir pardavinėti žmonėms 
numažinta kaina.

PLĖŠIKŲ DARBAI.

Padėjo bombų; trįs žmones 
sužeisti.

Nežinomi piktadariai vakar 
vakar naktį padėjo dvi bonibi 
prie illalo verteivio namo 700 
Norton gatvėj. Ekspliozija su
naikino visą užpakalinę dalį 
namo ir sunkokai sužeidė patį 
jo savininką. Paul Battagalia, 
jo sūnų Franką ir dar vieną 
moterį.

Manoma, kad tai “Juodosios 
Rankos“ darbas: Battagalia ga
vęs kelintą grasinamų laiškų 
reikalavimu išmokėti “Juodajai 
Rankai” penkis įtiksiančius do
leriu. c

PAŠOVĖ POLICISTĄ.

Besivejant būrį nepažįstamų 
piktadariu važiavusių dideliu 
motoriniu troku užvakar naktį, 
tapo pašautas į petį policistas

No. 3 kaina $20.00.
10 svarų grynų taukų.
5 svarai rūkytų lašinių.
5 svarai beef extract (Bullion).
5 svarai cocoa.
10 svarų kenų pieno (Evap.).

No. 4 kaina $9.75.
12 svarų miltų.
5 svarai grisco taukų.
5 svarai ryžių.
4 svarai geros kavos.
6 kenai Condcnsed pieno.

Charles Filzgibbons. Tūlai atsi
liko ant kertės Cicero ir Shu- 
bert gatvių, Piktadariai ištru
ko. Policistas nuvežtas į ligoni
nę. Pasveiksiąs.

AKTORIŲ STREIKAS 
TęSIASI.

Manageriams visi keliai 
uždaryti.

Didžiulių teatrų aktorių strei 
kas vis dar Hvsiasi. Ne viena 
puse nenor nusileisti. Teatrų 
inanageriai, beje, buvo sumanę 
vieton “tikro lošimo” dlioti pu
blikai “muving pikčių”. Nepa
sisekė. Krutamųjų paveikslų 
operatoriai atsisako lošti skebų 
rolę. Vadinas, manageriams 
norinl-nO-norint prisieina kli- 
kvt teatrus uždarytus.

. TURTINGIEJI BETURČIAI. .

Pačto valdininkai praneša, 
jogei gautieji pačio stotyse už
suk yinali (įvaikių valdžios par
davinėjamų maisto produktų 
rodą, kad luinose atsitikimuo
se, turtingieji kostumeriai — 
namu savininkai, biznieriai etc.

žymiai pralenkę savo netur
tinguosius “brolius“ darbinin
kus. Ypač didelis tų turtingų 
beturčių skaičius buvęs Raven- 
swood stotyj: hen užsakyta vi
so 2002 dūži įvairių konservuo
tų maisto produktų. Ir kone 
išimtinai visos tekus tos turtin- 
giemsiems.

139 ŠEIMYNOS NETEKO 
PASTOGĖS.

Raudonasai Kryžius šelpian
tis Town o f Lake padegėlius 
vakar paskelbė tikrų skaitlinių 
apie didįjį gaisrą, kuris ten ki
lo laike rasinių skerdynių. 
Skaitlinės rodo, kad 139 šeimy- 
uos netekusios savo Ibutų ir ka< 
viso materialių nuostolių gais
ras pridaręs už $127,457. Vadi
nas daugiau kaip už ketvirta
dalį mil. dolerių.

i ..........................

ŠUNŲ SAVININKŲ VARGAI, 
žadama juos areštuoti.

Penki šimtai buldogų, taksi, 
ir kitokios veislės šunų savinin
kų turės stoti prieš dži<xlžę ii' 
pasiaiškinti: kodėl jie nepasi- 
:rup|ina išsiimti roikaJingų lei
dimų. Priešingame, atsitikime 
jie bus areštuoti ir nubausti. 
Pasiaiškinti jie turėsią jau šian
die.

KOVOS PRIEŠ BRANGIAS 
KNYGAS, t

Kad visa pabarngo, tai žada 
pabranginti ir reikalingo “pub- 
lik šlkulėms” knygos- -ratukve- 
džiai. Rankvedžių parupinto- 
tojai - spaustuvniiikai sako, kad 
“senąja kaina knygų jau nebė- 
parduoisdme”. Bet mokyklų 
taryba ^nesutinka ir sako, kad 
“mes daugiau nemokėsime“. 
Girdi, spaustuvninkai yra pada
rę su mokyklų taryba kontrak
tų, kuris užsibaigs tik 1922 me
tais, todėl jie privalą laikyties 
to kas pažymėta juodu ant Įgil
to, kitaip mokyklų taryba žada 
f ai t uolios.

NEGRAI KALTI!
Sako valstijos prokuroras 

Hoyne.
Valstijos '-'prokuroras Hoyne 

pradėjo naują “kryžkarę“ — šį 
kartą prieš policijos departa
mentą. Jisai viešai kaltina poli
ciją delei kilusių rasinių skerdy
nių. Bet visai keistu budu! Girdi 
policija nesuvaldžiusi ir neare
štavusi negrų daugelio riauši
ninkų. Jisai turįs žinių, kad 
rasines riaušes iššaukę — ne
grai! Tai jie esą daugiausia kal
ti, o ne baltieji. O kad šitam 
savo tvirtinimui pridavus dau
giau reikšmės, subatos nak/į jo 
agentai areštavę dar apie ketu
rias dešimts negrų, šiandie jie 
busią pristatyti grand džiurei.

Skaitytojai jau žino, kad iki 
šiol milžiniška dauguma apkai
tintųjų riaušininkų yra negrai. 
Dabar prie jų prisidės dar dau
giau. O kur baltieji riaušinin
kai? Pasiklauskite gerojo pro
kuroro Hoynes. Tai jo biznis.

PARDAVIMUI___
PABSIDl’ODĄ grosernė ir bučer-

Pantaba ataiunčlantfcnis draugijų 
praneAimiiH: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, .siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi Imtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą*pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimus nebus jdėtas.
Draugijų prane^iriHis apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
Iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
1* M NesuspCjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija
Šiuo pranešu visoms progresiviš- 

koms draugijoms, kad Lietuvių 
Kriaučių kliubas \ ra paėmęs sve
tainę Zvviązek Poick ant Spalių 
26 d., šių metu. Bus statomas ve*- 
kalas Lizdas Naminio Liūto. To
dėl meldžiame visų draugijų ne
rengti jokių vakarų North Sidėj, 
kad nepakenkus vieni kitiems.

— Rengimo Komitetas.

Kurie turite paėmė Pįrnivn choro 
serijų platinti, malonėkite jas su
gražinti iki 29 I. šio mėnesio.

— A. Vilis.

Harvey, Iii. — LSS. 228 kp. susi
rinkimas bus rugpiučio 25 d. papra
stoj svetainėj. Draugai ir drauges, 
malonėkit atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų.

ASMENŲ HEšKnjiMAl

Pajieškau savo vyro Kristupo Mi
liausko (Miller) kurio čia yra pa
veikslas. Nuo manęs prasišalino 
28 d. rugsėjo (Sept.) 1918. Paeina 
iš Vilniaus gub., 'frakų pav., Sara- 
finiškių sodžiaus. Paliko mane su 
3 mažais vaikeliais. Kas pirmas 
man apie tai praneš, gaus gerą do
vaną.

France Miller 
3252 Lowe Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstamos Onos 
Bartkytės, Lažauninkiškės kaimo, 
Ilguvos parapijos, Suvalkų red., 
Naumiesčio pav.; gyvenome tame 
pačiame kaime. Noriu susirašyti 
su ja. Aš neseniai pribuvau į A- 
ineriką, turiu daug naujienų dėl jos 
iš tėvynės.

J. F. Stanaitis,
R. F. J). 1, Rockford, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Atiduodama rendon kambarys 
vaikinui. IStos gatvės apielinkšj. 
Matyti galima vakarais.

1721 Bublc St.

Išluodama kambarys gražioj vie
toj. šviesus ir vigadnus, prie ma
žos šeimynos, vienam vaikinui, su 
valgiu, ar be valgio. Telefonas na
muose, antros lubos. Atsišaiikit 
nuo 3 iki 9 vai. vakare.

A. Donile,
471 W. 31 st St.,*and Normai Avė.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA ant rakandų paty

rusių darbininkų ant siuvamų ma
šinų. z

Gobi Furniture Co„ 
2232 So. Union Avė., Chicago, 111.

REIKIA barberio dirbtie vaka
rais ir subatoj visa deinų arba vi
sados.

10722 Michigan Avė., < 
Roseland, 111.

REIKIA moterų atrankiot knygas 
ir popieras. Pastovus darbas, at
sišaukite tuojaus.

A. M. Goldberg & Bros.
2139 So. Loomis St., Chicago.

REIKIA merginos operators prie 
singer siuvamos mašinos, sint auto
mobilių uždangalus. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

Ero Manufacturing Co., 
700 XV. 22 St., Chicago.

REIKIA kriaučiaųs prie moteriš
ko kostmneriško darbo, užmokestis 
gera, darbas ant visados atsišaukit 
tuojaus.

XV. Pocius,
3549 So. Ogden Avė. Chicago.

Reikia žmogaus prie darbo fand- 
rėje. Gera mokestis, pastovus 
darbas.
American Building Foundry Co., 

2300 So. Springfield Avė. Chicago.

REIKALINGAS išlavintas barzda
skutys. atsišaukti pn. 2011 South 
llalsted St.

REIKALINGAS vyras prie išne
šiojimo apgarsinimų. Gera proga 
tam kurio sveikata nepavelina sun
kiai dirbtuvėje dirbti. Vyras kal
bantis kelintu kalbų gali tikėtis ge
ros ateities. Atsišaukite tarp 10 vai. 
ryto ir 8 vai. vakare pa.s J. M. Fin- 
slow, 1088 Broadvvay, Gary, Ind. 

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė, tirštoj anffyventoj lietuvių ir 
lenkų biznis išdirbtas per dešimts 
metų, parsiduoda greit, nes savinin- 

eina j kitą bizni. Klauskite 
Paul Smith,

4624 So. XXrood St., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius, ren
dos į mėnesį $45, parsiduoda už 39 
šimtus, namas yra labai geram sto- 
vyj ir geroj vietoj, lietuvių apgy- 
ventoj. prie 33 ir Union Avė., no
rėdami platesnių žinių, kreipkitės 
šiuom adresu:

C. SUROMSKI, 
3346 So, llalsted SI., Chicago, III.

nė. parduosiu pigiai, lietuviu apie- 
linkei, bučernė randasi prie kampo 
Archer Avė. ir Kedzie Avė. prieža
stis pardavimo, turiu kitą bizni.

N. Dildo,
4377 Archer Avė., Chicago.

Tel. McKinlev 2852.

BARZDASKUTY KLA parduoda- 
mazlalię^L gtu'oj vieloj apgyventoj 
lietuvių ir visokių kitų tautų. Par
siduoda labai prieinama kaina. 
Kreiptis reikia pas savininką pn. 
2011 So. llalsted Si.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 

iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau
kite

(■* (i.,
4625 Laflin St., Chicago, III.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios jįedų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME l’ž DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonal, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS.

Parduodu automobiliu Ford tro- 
ko dėl % tono, možna boxą nuimti 
ir viršų uždėti dėl šventadienio, 
parduosiu labai pigiai, kaina $275. 
Atsišaukite po adresu :

.‘>965 Archer Avė., Tel. McKinlev 
4339.

NAMALŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirksite h'ARMA 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija \Visconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigsens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie meta 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias klikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai Šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusk*ji buvo išva'žinėją jmi 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip XVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (teikus) ežerai dabina visą a- 
pielinke, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
oreygalima išvažiuoti.

Kils norite nupirkti gerą farmą 
pVgiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
>4ių-

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. llalsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS bargena* Ch:cag»- 
je , parše.oda 2 lotu, krūvoj 6i’x 
130 pėdų pagal pat 72 ’«• Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis,
816 XV. 34 St. iš fronto

PARSIDUODA lotas arba išmai
nau automobiliu Fordą ar 5 pasa- 
žierių, lotas labai geroj vietoj N. XV. 
Saidei. Kas norit įgaut gerą lotą, 
tai atsišaukit 6:30 vai. vakare po 
adresu.

Tony Paishes
3037 So. Campbell Av., Chicago, Iii

PARSIDUODA medinis namas ii 
šalę lotas ant 1425-1427 — 50th Av. 
Cicero, III. Namas ant 2 familijų.

PARSIDUODA naujas namas bun- 
galow sil 5 kambariais ir aukštas 
basementus, kaina $3200.

R. Benis, 
1621 Ruble St., Chicago, III-

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas arti 40 Avė. arti North-Į 
yVestern dirbtuvių. Neša rendos 
$36.00 ant mėnesio. Parduosiu pi
giai. Savininko Tel. Garfield 8969.

PARSIDUODA — Sarginas 2 jų 
aug.Štų ir baseinentas, medinis na
mas ant Peoria St., tarp 18 ir 19 
gatv. taipgi medinė barnė užpaka
lyj. rendos $28 į mėnesį pigiai už 
$2800.

XVm. F. Niemann, 
1942 So. Hąlsted St. I /

PARSIDUODA (ih^uunai 4513 ir 
4515 So. Paulina St: abį-Tandasi at
skirai.

Mr. K. Augustyniek,

NAMAI-žEMĖ
KARMOS.

Tiems, kurie norite gyventi ant 
farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai ilrrlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų ke
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, nuo $15.9(1 iki $30.00 už ake- 
rj Galit pradėti dirbti fanną su 
$100 ir nejusit kaip turėsit savo far
mą išmokėta. Ir mes duodame dar
bą ant farmų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberh bondsus už 
pilną prekę ir imam lotus kaipo da
lį (mokėjimo ant l'armų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Galdauskas lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY, 

lūigel River, XVisconsin.

PARSIDUODA FARMA.
40 akrų geros žemės, juodžemi? ir 

molis 10 akrų ganyklos, 15(1 iuk<(ų 
medžių tinkanti dėl padarynės ir 
kuro, yrą triobos, nauja šluba, yra 
šaltinis, geras vanduo, parduosiu, 
nebrangiai už $2000 arba pigiau, iš
duosiu warranly deed ir absliai lą. 
Be jokios apgavystės. Priežastis 
pardavimo palikęs be moteries ne- 
grdiu g\venti ant formos. Norinti 
įgyti pigiai likę, meldžiu atsišaukti. 
Alane galit matyt 7 vai. vakare.

C. Yarusis,
3311 So. Union Avė., Chicago, III.

DU FLATAI PIETVAKARIUOSE?
PARSIDUODA: 3.812 Emerald Av. 

muro 6-6, olimpiški. Pinigais $500. 
Kaina $2100.

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

s PARDAVIMUI: 2030 Union Avė. 
Du fialai 5-6. Guzas, šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 flatų medinis na 
mas 4-4-3 ruimus. Rendos neša 
$25.00 aid mėnesio, kaina $1225. 
Cash arba ant kmgvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apelisti miestą. At
sišaukite.

711 XV. 46 PI., Chicago, III.

PARDUODAMA gera transferinė 
kertė. Savininkas išvažiuoja į Cali- 
forniją ir tini parduoti. Atsišauki
te pas Dellia Kennelly 2901 XVallace, 
viršutinis pagyvenimas.

PARDUODAMA pigiai lotas 25 pė
dų per 200 pėdų. Mėnesinių įplau
kų randa atneša $80. luti būti par
duotas tuojaus. Nei vienas priimti
nas pasiulinimas nebus almėsiąs. 
Klausk savininko 812 XV. 19th SI.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė šviesa maudyne, gu
zas, ponaihis, cementuota gatvė, ga
idužius 2 automobiliams, pašelmenįs, 
lengvomis išlygomis. Mainis ant ge
ro automobiliaus, ar gero ištaisyto 
loto kaipo pirma įmokestis. Pini
gais užmokant, $2800.

McDonnelI System 
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalą.

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

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose. **

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER UESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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 Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 XVcst 

Madison St., Chicago, Iii.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, kn\gvedvs- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klvbos teisiu, Suv. Vaisi, istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
Jiorašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




