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True translation tilcd wtth the post master nt Chicago, III. Aug. 26, 1919 
ms required by the uct of Oct. 6, 1917

Wilsonas tik dalinai išpildo 
gelžkeliečiu reikalavimus
Bolševikai paėmė 2 miestu

Lenkai atidavė ukrainams tris 
miestus

10,000 žydų išskersta Ukrainoje
VVILSONAS SUTINKA PAKEL

TI ALGAS GELEŽINKELIŲ 
DIRBTUVIŲ DARBININKAMS.

Siūlo pakelti algą 4c. į valandą, 
bet esą didesnis pakėlimas dar 

labiau pabranginsiąs pra- 
gyvenimę.

fru** IranslHtion filed wiih the p^sl 
master at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
tts reqiiired by tbe act of Oct. 6. 1917

10,000 ŽYDŲ IŠSKERSTA 
UKRAINOJE.

Bėgyje pastarųjų 7 mėnesių.

sugrąžinti Vokietijon, kol trįs 
valstybės nebus ratifikavusios 
taikos sutarties. Apskaitoma y- 
ra, kad užlaikymas tų belaisvių 
Suv. Valstijoms vidutiniškai at
sieina $1,000,000 į mėnesį.

7 rue trnnslMtinn filed wi.h the post- 
nuistrr at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
hs reouired hv the art nf Oct. 6. 1917
AMERIKIEČIAI SUGRĮŠ Iš SI- 

BERIJOS.

Bet jų vieton bus pasiųsti .kiti 
kareiviai.

VVASHINGTON, rugpjūčio 
25. Karės sekretorius Baker 
šiandie pasakė atstovui Osborne 
iš Californijos, kad sugrąžini
mas 6,500 kareivių iš Siberijos 
bus užbaigtas prieš žiemą.

Apie 3,000 liuosnorių užvu-

1,500 yra prirengti išsiuntimui, 
beto vidutiniškai po 50 žmonių 
kasdien įsirašo tarnavimui Si- 
berijoj.

Baker sakė, kad klausimas a- 
pie pilną pasitraukimą iš Siberi- 
jos dar nebuvo svarstytas.

AREŠTUOJA SALIUNININ- 
KUS.

LONDONO - PARYŽIAUS OR 
L0IVIŲ LINIJA. /

True tnmslation filed with the posl-master at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
as reouired by the act of Oct. 6,1917

26 saliunininkal areštuota vidų* 
rmieatyj 'už. parddavinė.^mą 

degtinės.

LONDONAS, rugpjūčio 25.- 
šiandie atsidarė pasažierinė ir 
tavorinė aeroplanų linija tarp 
Londono ir Paryžiaus. Pirmas 
aeroplanas su tavomis išskrido 
Paryžiun 9 vai. ryte ir sugrįžo 
iš ten 2:15 valandą po piet.

CHICAGO. Vakar dieną 20 
federalių agentų užpuolė vidur- 
miesčio saliunininkus ir 26 jų 
areštavo už pardavinėjimą deg
tinės. Visiems areštuotiesiems 
paliepta pasiimti už $1,000 lais-, 
vės bondsų ar pinigais užsista-j 
tymui kaucijos. Betgi du saliu- 
nininkai neturėjo pinigų ir turė
jo pernakvoti šaltojoj. Jie visi ktynės tarp Toronto ir Mineola 
kaltinami peržengime karės lai- j,. ntgnl. Pirmu atskrido C. B. 
ko prohibicijos ir gali buli nu- (’.oonrhs, kuris skrido De Ha- 
tvisti kalėjimai! iki vienų metų vį|nn<| aeroplanu, aprūpintu 400 
ir užsimokėti $1,000 pabaudos, arklių pajiegos Liberty motoru.

Agentai šnipinėja ir kitose vie ’puoj į)() t() atskrido ir kiti du 
tose ir žada neužilgo daugiau aeroplanai.; Lenktynėse daly- 
saliunininkų areštuoti įvairiose vauju viso 17 arcoplanų. Jie 
miesto dalyse.

Aviatorių lenktinės
• . <1 i

MINEOLA, N. Y., rugpjūčio 
23. Jau trįs aeroplanai at
skrido į čia, kurie dalyvauja len-

Lenktynėse daly- 
areoplanų. Jie 

! h nktiniuojasi už $10,000 prizą, 
Ikuri suteiks McBosvman iš New

Darbininkų kova
BANDĖ SULAUŽYTI STREIKĄ

APKALTINO 8 KORPORACI
JAS.

Egyptiečiai skundžiasi 
Amerikos senatui

Sako Anglija išplėšė Egypto 
nepriklausomybę

Amerikos valdžia patvirtino užgriebimą
True translation filed with the post 
master at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917

KAIP PUOLĖ JUOZO VALDŽIA 
VENGRIJOJ.

\VASHINBTON. rugpjūčio 
25. - - Prezidentas \Vilsonas1 
šiandie padavė atstovams šešių 
geležinkelių <larbtu',ių amatų li
nijų pasiūlymą pakelti mokestį 
geležinkelių dirbtuvių darbinin
kams vidutiniškai po 4 centus 
į valandą, pamatu 10 valandų 
mokesties už 8 valandas darbo. 
Tas pakėlimas veiktų nuo iše
ivi to gegužės 1 dienos.

Prezidentas pasakė komite-

NKVV YORK, rugpjūčio 25.—- 
Amerikos žydų kogrese viešai 

j paskelbta telegrama generalio 
sekretoriaus Motzkin«įtad ko
mitetas žydų delegacnos taikos 
konferencijoje Paryžiuje rami

True translation filed w!th Ihe post- 
master at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917
NESUTIKIMAI TARP BELGI

JOS IR HOLANDIJOS.

Sukėlė riaušes, kuriose daug 
žmonių sužeista.

bar.labai pakeltų pragyvenimo 
pabrangimą ir todėl nėra natar-

Niekurios rnšies darbininkų, 
taisytojų ir vagonų inspektorių, 
kurie gaudavo 63 centus ir 58c. 
sulig pasiūlymo gautų 67 centus.

Darbininkų atstovai pasakė 
prezidentui, kad jie paduos pa
siūlymą savo nariams, kurie rei
kalavo pakelti algą 25 nuošim
čiais.

Prezidento pasiūlymas yru ly
gus ketvirtadaliui darbininkų 
reikalavimo. Dabar rengiamasi 
prie balsavimo apie pasiūlymą.

Darbininkai reikalavo 25 nuo
šimčių pakėlimo ant jų pamati
nės mokesties 68c. į valandą. 
Taigi jų alga butų buvusi pakel
ta po 17 centų valandoj. Prezi
dentas gi siūlo tik 4 centus į 
valandą arba 40c. į dieną dau
giau negu darbininkai dabar gan 
na.

True transiRtion nied wiib the nosį 
m.isler at Chicago, 111. Aug. 26, 1919 
as rcquired by the art of Oct. 6.1917

LENKAI ATIDAVĖ UKRAI
NA MS TRIS MIESTUS.

BEBN, rugpjūčio 25. -- Uk
rainos misi ja čia gavo žinių nuo 
gen. Petluros, datuotą rugpjū
čio 20 dieną, kad per susitarimą 
lenkai atidavė ukrainams Rov- 
no, Dubuo ir Žitomir miestus.

Žinia priduria, kad valstie
čiai visur stoja už Ukrainos ne
priklausomybę. Visos naciona- 
lės spėkos yra susivienijusios 
demokratiniais ir anti-bolševi- 
kiškais pamatais.

PETLUROS KAREIVIAI 
KIJEVE?

COPEN1{A GEN, rugpj ličio 
25. — Čia gauta iš Bcrezina, 
Minsko gub., žinia, kad į ten at
skrido aeroplanas, atvežęs žinią 
iš Kamenec, Podolsk, jog g n. 
Petluros ukrainiečiai kareiviai 
užėmė Kijevą, paėmė visą Podo- 
liją ir didellį dalį Volingijos ir 
Kijevo gubernijos. Žinia pridu
ria, kad Ukrainos armijos visų

pagelbos komisiją Ukrainon, 
kad nedaleidus tolimesnių žy
dų skerdynių. Motzkin sako, 
kad gręsia visiškas išnaikini
mas žydų Ukrainoje. 10.000 žy-

kr pastarųjų 7 menesių.

True IrnnsiMton filed vJth the pnst- 
Hiiasler at Cliicugo, Iii. Aug. 26, 1919 

a.i rrquired bv Ihe nrt of liet. 6.1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DU

MIESTUS.

H A AG A, rugpjūčio 24.
Delei čia kilusios neapykantos 
prieš belgus, Haagos municipali
tetas paliepė, kad Holandijos ta- 
vorai pasiųsti į Brusselį rekon
strukcijos parodon, butų sugrą
žinti Holandijon.

Po Holandijos legacijos Brus- 
selyj reikalavimo suteikti ori- 
ginalį tekstą Belgijos konfiden
cialiu paliepimo Upie Belgijos 
propagandą Holandijos Limbur-

BOSTON, Mass., rugpjūčio 
į 25. Pavieto grand jury apkalti
no 8 korporacijas už laikymą 

'sandėliuose daugiau ikaip vie
nus metus 136,847 svarų švie
žiu žuvų ir 61.350 svarų šviežio 
sios mėsos ir kiaušinių produk
tu.

Distrikto advokatas sako, kad 
niekurios korporacijos laiko 
maistą sandėliuose visoj valsti
joj vienus metus, paskui išgabe
na kiton valstijon, kur išlaiko 
metus, paskui vėl kur kitur ga
bena.

Vladivostokas esąs apsuptis 
sukilėlių.

LONDONAS, rugpjūčio 25.— 
Pasak čia gauto bolševikų pra
nešimo, Vladivostokas yra ap
suptas sukilėlių ir miestas per
pildytas pabėgėliais.

Žinia sako, kad Japonijos es
kadra atvyko į Vladivostoką.

Kitas bolševikų karinis pra
nešimas sako, kad bolševikai 
paėmė Tambovą ir atsiėmė Ka- 
myšiną, svarbų laivų budavoji- 
mo miestą ant Volgos upes, į 
pietvakarius nuo Saratovo.

Gen. Denikinas, konianduoto- 
jas anti-bolševikų spėkų pieti
nėj Rusijoj, pasak žinios iš Te- 
ganrog prie Azov jurų, paėmė 
Borislav miestą ant Dniepro u-

ministeris šiandien prisiuntė tek 
stą Haagon.

Dideli nesutikimai tarp Ho
lu ndi jos ir Belgijos iškilo delei 
pastarosios reikalavimo Lim-

l True translation filed vv’tb the post- 
iiuister ui Chicago, Iii. Aug. 26. 1919 
ns rccjnired hy the art nf Oct 6. 1917

z 15,000 KAREIVIŲ SAUGOS 
ULSTERJ.

BELFAST, rugpjūčio 25.
Irish Nevvs patyrė, kad Angli
jos valdžia rengiasi pastatyti dar 
15,000 iki 20,000 kareivių Ulstė 
ryj-

peš, Chersoniaus gubernijoj.

RUSŲ ARMIJA SUKILUSI 
ARCHANGELSKE.

LONDONAS, rugpjūčio 25.
Oficialia bolševikų bevielinis 

pranešimas iš Maskvos skelbia 
apie sukilimą Archangelske tarp 
naujai sumobilizuotų kareivių. 
Raudonoji vėliava tapo iškelta 
ant kanuolinių laivų uoste. Mai
štininkai tapę sušaudyti.

Pranešimas priduria, kad an
glai apšaudo frontą nuodingais 
guzais ir bombarduoja kaimus.

iš Maskvos sako, kad admiro
las Kolčakas evakuoja Omską ir 
rengiasi stoti mušiu už miesto 
rubežių.

True translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, 111. Aug. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917
VVILSONAS PRAŠO KONGRE
SO NELEISTI UŽPLAUKIMO 

ATEIVIŲ.

PITPSBURGH, Pa., rugpjū
čio 25. — Pittsburgh Baihvay 
Co. reveivėrini bandė sulaužyti 
-gatvekarių streiką ir todėl atsi
gabeno kiek jie galėjo gauti 
streiklaužių. Tečiaus steriko su- ■ 
laužyti jie neįstengė, vienok su
kėlė riaušes, kuriose daug žmo
nių sužeista. I

Receiveriai pagelba streiklau
žių buvo išsiuntę keletą gatveka- 
rių. Bet streikleriai ir pritarė-, 
jai pradėjo į juost mėtyti akme
nimis. Streiklaužiai htsakinejo 
šūviais ir keletą žmonių sužeidė. 
Vienas gatvekaris lapo visai su
naikintas.

Iškilus riaušėms receiveriai observatorija paskelbė, kad kun. 
nutarė daugiau nebebandyti t Joel H. Metęalf, kuris laiko va- 
laužyti streiką pagelba streik- ei jas South Hero, \ t., bėgyje 
laužiu ir visus gatvekarius su- 3 dienų surado antrą kometą. Ji 
grąžino į daržines. Streikas tę- yra Bootes žvaigždyne ir yni 
siasi jau 11 dienų ir streikuoją į matoma su pagelba mažo tele-

SURA ANTRĄ KOMETĄ.

CAMBRIDGE, Mass., rugpjū
čio 25. Harvardo kolegijos

viso 3,000 motormanų ir kondu
ktorių.

ANGLIAKASIĄ1 STREIKUOJA.

SPR1NGFIELD, III., rugpjū
čio 25. — Keli tūkstančiai ang
liakasių streikiioja centralinėj 
(Ilinojaus valstijos kasyklų dis- 
rikte, delei kasyklų savininkų

PRANAŠAUJA SUGRĮŽIMĄ 
INFLUENZOS EPIDE

MIJAS.

WASHINGT()N, rugpjūčio 
25. Kad neleidus užplaukimo 
ateivių į Suv. Valstijas po pa
skelbimu į ? taikos, prezidentas 
Wilsonas šiandie pranešime kon 
gresui prašė, kad veikęs laike 
kares pasportų įstatymas butų 
prailgintas vieniems metams po 
paskelbimai! taikos.

True translation filed whh the post- 
master ai Chicago, III. Aug. 26, 1919 
rs renuired by the act of Oct. 6,1917
AUSTRIJOS TAIKOS SUTAR

TIS PRIRENGTA ĮTEI
KIMUI.

PARYŽIUS, rugpjūčio 25. 
šiandien po pietų vyriausioji

TAUTŲ LYGA PRIRAKINA 
EGYPTAPRIE ANGLIJOS.

Anglija pavergė Egyptą ir iš 
tautų lygos laukia patvirtini

mo to plėšimo, sako egyp- 
tiečiai.PARYŽIUS, rugpjūčio 25.

Vyriausioji taryba šiandie gavo 
žinią apie rezignavinią kunigai
kščio Juozo valdžios Vengrijoje.

Kunigaikščio Juozo rezignavi
ntas sekė po įteikimui jam vy
riausios tarybos telegramos tal
kininkų misijai, reikalaujan
čios, kad jis pasitrauktų ir pri
dėto laiško, kad misija duoda 
jam dvi valandas laiko išpildy
mui ir .jeigu jis to nepadarys ji 
paskelbs tarybos telegramą.

Kunigaikštis Juozas gavo ta
rybos telegramą suhatoj po piet. 
Premieras Friedrich tuo jaus su
šaukė kabinetą, kuris parašė at
sakymą ir 8 vai. subatos vakare 
pranešė talkininkų misijai, kad 
Juozas rezignavo. '

Misija atsakė, kad ji nenori 
maišyties į Vengrijos vidurinius 
reikalus, bet skaito patartinu, 
kad ministerija butų nudaryta iš 
visų partijų ir prašė, kad dabar
tinė valdžia vestų reikalus kol 
nesusidarys naujas kabinetas.

Premieras Friedrich pasakė, 
kad nauja ministerija bus suda
ryta už dviejų dienų ir kad trįs 
vietos bus duotos socialistams. 
Jis atsisveikino su Juozu, padė- 
kuodamas jam už pasitarnavi- 
ma.

Juozas atsake, kad jo veiki
mas neužsitarnauja ^Aavoji- 
mo, bet jis džiaugiasi, kad jis 
galėjo pagelbėti savo numylėtai 
šaliai. Jis pasitraukiąs su gil
iui sąžine, kad jis išpildė parei
gą-

Naujam kabinete Paul Gura
mi, justicijos ministeris Peidl 
kabinete bus pirklybos ministe- 
riu, buvęs premieras Peidl bus 
maisto ministeriu, jo kabinete 
buvęs naminių reikalų ministe
riu Kari Payer bus darbo minis
teriu. Grafas Crany yra užrube- 
žiniy reikalų ministeriu.

W ASHIN (iTON, r u gpj u čio 
25. Prilygindamas Anglijos 
legalu poziciją Egypte |irie plė
šiko, Joseph \V. Folk, patarė
jas Kgyplo taikos delegacijos 
šiandie pasakė senato užrubeži- 
niu reikalų komitetui, kad Ver- 
sallės sutartis tik patvirtina iš
plėšimą Egypto nepriklausomy
bės.

Folk sakė, kad užėmusi Egyp- 
lą po pabudavojinuii Suezo ka
nalo, po priedanga gynimo Egy
pto nuo sukilėliu, Anglija 191 1 
metais “užgriebė Egypto vald
žią ir dabar mano pasiremiant 
sutartim padaryti ją pavergia 
šalimi”. Jis sakė, kad sutartis 
padaro tai. kad Egypto nusiskun 
dimai ant Anglijos tampa vidu
riniu khiirsimu, taip kad tautų 
lyga negali jų svarstyti. Jis sa
kė:

“Egypto žmonės nori tautų 
lygos, kuri gintų jų nepriklau
somybę! o ne naikintų ją. Jie pra 
šo neatimti jiems apsisprendi
mo teisės, už kurią milionai e- 
gyptiečių kariavo ką-tik užsibai- 
gusioj karėj.”

Beto Folk pasakė, kad Egyp
to atstovų susirinkimo pasiųs
ta į Paryžiaus konferenciją de
legacija buvo laikoma veik įka
linta ir jai nebuvo leista net pa
siųsti atstovą j Suv. Valstijas.

Jis sakė, kad Anglijos tvirti
namas protektoratas ant Egyp
to yra tos pačios rūšies protek
toratu, koki suteiktų plėšikas 
ant kito pinigų.

Anglija pakartotinai prižadė
jo, sake Folk, kad užėmimas 
jos Egypto bus tik laikinis ir jis 
prašė, kad butu sutartin įdėtas 
skirsnys, duodantis Egyptui tei
sę atsišaukti į lygos tarybą.

NEW YORK, rugpjūčio 25.— 
New Yorko sveikatos departa
mento galva Dr. Royal S. Cope- 

jlant pranešauja, kad infhienzos 
> mėn., 

kada žmones užsidarys namuo
se. Tečiaus žmonių mirsią ma
žiaus negu pernai.

uždftų ant jų pabaudų ir'daly-1 i(1(>nlija „ s|)aIi(, 
yavnnų paskutiniame streike. „jsi.lnrvs

idžiuma kasyklų, Springfielde, 
Beileville ir Peoria distriktuo- 
se vra uždarytos. 

* »

Užgriebė 20,000 svarų cukraus.
GELEŽINKELIEČIAI STREI

KUOJA.

LOS ANGELES, rugpjūčio 
25. —• Keturių įeinančių į Los 
Angeles geležinkelių judėjimas 
kaip ir apsistojo delei trainme- 
nų streiko. Niekuriose vietose 
sustreikavo ir svičmanai su 
brakemanais. Situacija esanti 
kritiška, nes streikas nuolatos 
plėčiasi.

ATLANTA, Ga„ rugpjūčio 25. 
— Fedcralė valdžia nesenai už-'i 
griebė daugiau kaip 20,000 sva
rų cukraus Georgia valst. remda 
miesi tuo, kad tas cukrus butų 
ėjęs išdirbimui namie degtinės.

PRAPUOLĖ Už $75,000 
TINIŲ.

SIUN-

25. —

NUTARĖ PASKELBTI
GENERALĮ STREIKĄ.

Republikonai komiteto nariai 
tečiaus pastebėjo, kad lyga bus 
kontroliuojama tų pačių valsty
bių, kurios padarė sutartį ir 
kad Amerikos valstybės depar
tamentas jau pripažino forma
liai Anglijos teises Egypte.

Kalbėdamas apie Egypto su
kilimą prieš Anglijos valdžią, 
Folk pasakė, kad Anglija užslė
pė žinias apie tai kas ten dedasi 
ir ypač nenorėjo, kad Suv. Vals
tijos flirtų faktus.

Folk sakė, kad po sulaikymui 
per niekurį laiką Maltoj, Egyp
to taikos delegatai atvyko į Pa
ryžių. Bet tuo pačiu laiku An
glijos reikalavimai Egypte tapo 
priimti konferencijos. Delegatai 
prašė, kad ir jie butų išklausy
ti, bet tas prašymas tapo atmes
tas. Tada jie bandė atsikreipti 
prie prezidento Wilsono, kad jis 
juos išklausytų, bet prezidentas 
negulėjęs su jais pasimatyti.

True translation filed irith the post* 
masier at Chicago, III. Aug. 2t>, Ifli.) 
cn reouired by Ihe act of Orį d. 1<1*

KRATA BERLINO DARBININ
KŲ TARYBOJE.

BERLINAS, rugpjūčio 23.- 
(suvėlinta). Nužiūrėdama, kad 
ji yra centru komunistų veiki
mo, ministerio gynimo Moskc 
vedama gvardija šiandie pada
rė kratą Voltzugrat, darbininkų 
pildamojoj taryboj, susidedan
čioj iš nepriklausomųjų socialis
tų ir komunistų. Popieros ir 
"propagandos literatūra tapo kon 
fiskuota.

Joliet, III., rugpjūčio 
Nežiūrint bandymo užslėpti, pa
tirta, kad registruotas siuntinis, 
užveria ntis už $75,000 laisvės 
bondsų ir notų vertingų popie
rių prapuolė k rasoje tarp Joliet 
ir Chicago.VERSALLES, rugpjūčio 25. r- 

Dokų darbininkai šiandie nuta
rė paskelbti generalį streiką. Jie 
reikalauja 20 frankų už 8 va- 

i ir nedirbti

GAISRAS VIEŠBUTY.!.
True irnnslMion ftied wltn Ihe poM- lMnnnien P« vyriausioj! | reikalauja 2(1 IranI
master at Chicago, III. Aug. 26, 1919, taryba svarstė sutarti su Austri- landų darbo dienų
as reąuircd by the act of Oct 6.1917 | ja įr gaibut ji bus įteikta Aust- viršlaikio. 
10,000 AMERIKIEČIŲ SAUGO- rijos delegacijai ryto. Penkios

JIMUI BELAISVIŲ.

PARYŽIUS, rugpjūčio 25 (su
vėlinta). — 10,000 Amerikos ka 
reivių yra laikoma Francfjoj, 
kad saugojus 40,000 vokiečių be 
laisvių, kuriuos suėmė ameri
kiečiai, bei kurie negali buli

Penkios 
dienos bus duotos apsvarstymui, 
jei austrai neprašys daugiau 
laiko.

Kooperacijų streikas užsibaigė.

True translation filed h the post 
master at Chicago, III. Aug. 26, 1919 
is reąulred by the act of Oct. 6.1*117
ITALIJOS KATALIKŲ PARTI

JA PRIEŠ RATIFIKAVIMĄ.

ORAS.

Giedra šiandie ir rytoj; ne
didele permaina tempera turo j.

Vakar rytą kilo didelis gaisras 
Briggs House viešbutyj. Gaisras 
kilo ant ketvirtųjų lubų ir su
kėlė dideliausią paniką tarp ap
sigyvenusių viešbutyj žmonių.

LONDONAS, rugpjūčio 2’.—' Dvi moterį buvo besirengiančios 
Prasidėjęs pėtnyčioje 6,000 ko- šokti pro langą, bet atvykę ug* 
operatyvių draugijų darbiniu- nagesiai jas sulaikė ir veikiai 
kų streikas šiaurinėje Anglijo-. užgesino gaisrą. Nuostolių pri- 
je, tapo atšauktas pasiekus susi- Į daryta apie už dešimt tukstan- 
tarimą su draugijomis.

RYMAS, rugpjūčio 25. — Ka
talikų grupė parlamente šiandie 
priėmė rezoliuciją prieš ratifi
kavimą taikos sutarties.

čių dolerių.

MASON CITY, la. — Vienas 
žmogus užmuštas, o du sunkiai 
suMštĮ apvirtus authmftbflftri.

TOLEDO, O. — Viena mergi
na užmušta ir 7 žmonės sužeis
ti tavoriniam traukiniui užva
žiavus ant automobiliaus.
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1 Ar tarptautinio socuiliz- 
(ni0 principai įjtiesų yra 

mthųanian oaiuv dalykas, kuria gali pa-
Pubihhed Daily excepj Sunday by daryt SOCialistUB pagtlbinm- 

kais savo šalies pavergėju? 
Tegul ‘'kairieji” pagalvo

ja ir atsako.

Lhe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:>, 

Metams ............................
Piisci metų ..........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ...............
Viena mėnesiui ....................

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pa ė tu:

Metams ................................... $5.00
Pusei mėty .............................  8.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Delei Lietuvos val
džios pripažinimo.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

Intern acion aliz- 
mas ir karė.
True UansJntion filed ^iih ihe post- 
master at Chicago. III. Aug. 26, 11)19 
hs reųuired by the act of Oct. 6,1917

Tie socialistai, kurie per 
dvejetą suviršum metų dra
skėsi ir keikė “social-patrio- 
tus,” turi dabar apie ką pa
galvoti.

Iškilo pavojingas taikai

neprielankiai pasitikus 
“Naujienų” dienraščio pasi
rodymą (tas redaktorius, 
kaip patyrėme, net slaptai 
atkalbinėdavo savo draugus 
rytinėse valstijose nuo 
“Naujienų” platinimo).

“Laisvės” pienas mus in
teresuoja kitu žvilgsniu. Ji 
prašo iš sąjungiečių pini- 
giškos paramos vardan to, 
kad ji patapsianti dienraš
čiu. Bet kokį ji duoda už
tikrinimą, kad ji ištesės sa
vo žodį?

Kaip Amerikos lietuvių 
dienraščių istorija rodo, tai 
dienraštį leist yra labai di
delis ir dažnai nepasekmin- 
gas darbas. Iš visų lietuvių 
dienraščių Amerikoje, ko
kie buvo ir kokie yra, ant 
tvirto pamato stovi tiktai 
“Naujienos”. Ir joms pa
vyko išsilaikyt ir sutvirtėt 
vien ačiū visai eilei prielan
kiai susidėjusių aplinkybių.

Tos aplinkybės tečiaus y- 
ra nevisur ir nevisuomet. 
Apskritai imant, šiandie y- 
ra daug sunkiaus leisti dien
raštį, negu buvo pirmiaus. 
Šiandie matome, kad net se
ni dienraščiai (leidžiami be 
didelių kapitalų) dejuoja

Utarnink., Rugpiučio 26, ’19
>JW * <MIBm JMMMRHB!

Kad Vilniaus gubernijoj lqj- 
kų skaičius yra visai menkas, 
tatai parodo padarytas 1897 me
tais gyventojų suskaitymas, o 
tą skaitymą darė rusai ir lenkai. 
Visame 1,91,207 gyventojų skai
čiuje Vilniaus gubernijoj lenkų 
buvo tik 150,054-

Vilniaus miestas turi 155,000 
gyventojų. Pagal 1895 metų sta
tistiką, lenkiškai kalbančių gy
ventojų buvo 31%. Žydų buvo 
40%. Visi likusieji tai vietos gy
ventojai lietuviai arba baltru- 
siai, sulenkinti arba užrašyti 
kaipo lenkai tik dėlto, kad jie— 
katalikai. Rusų valdininkai turė
jo papratimo katalikų tikybą va
dinti “lenkų tikyba”.

Bet ir leidžiant, kad didžiuma 
Vilniaus gyventojų dabar yra 
lenkai; kokiu gi budu Lenkija 
galėtų prijungti prie savęs įnirš
tą esantį už 200 kilometrų mio 
lenkų sienos?

Aš nenorėčiau manyti, kad jie 
imtų ir užsigeistų pakarti Fium 
e’s komediją, dėl kurios Doroms 
nenoroms žmogus turi paabejo
ti apie Taikos Konferencijos iš
manymo sveikumą. Teritorijose 
gulinčiose tarp Lenkijos ir Vil
niaus lenkų gyventojų skaičius 
įvairuoja nuo vieno iki dešim
ties nuošimčių. Tatai argi jie 
galėtų prijungti prie Lenkijos 
1,400,000 lietuvių, kad tik Lietu
vai netektų 190,()00 lenkų? Tai 
butų labai keista politika, ku
rios baisios išgalės bematant im
tų apsireikšti. y

Lietuva, kaip kiekvienus gali 
pamatyti iš žemlapio įdėto musų 
laidoj (Revue Parlementaire) 
geg. 3, susideda iš buvusių Vil
niaus, Kauno, Gardino ir Suval
kų gubernijų, nedidelės Kuršo ir 
taipjau mažos dailios Rytų Prū
sų.

I Lenkija pripažįsta, kad Kau
no ir Suvalkų gubernijos, maža 
Kuršo dalis ir maža Rytų Prūsų 
dalis yra lietuvių; ji gi savinasi 
sau didžiulę dalį Vilnaus ir Gar
dino gubernijų. >Tuo budu, kaip 
matom, lenkų pretenzijos dėl 
Vilniaus gubernijos, kur didelė 
didžiuma gyventojų, išskiriant 

Į patį miestą, yra neužginamai 
lietuviai, yra visai neteisingas.

Kai dcl pietinės Gardino gu
bernijos dalies, tai čia gyvento
jai nors išdalies sulenkinti, bet 
savo kilČia yra lietuviai arba 
baltarusiai. Ji visados buvo Lie
tuvos valstybės dalimi ir, kaip 
ir kitos Lietuvos žemės, visados 
naudojosi lietuvių tautos teisė
mis ir privilegijomis. Po Vien
uos kongreso, kada Lietuva bu
vo atiduota Rusijai, pietine Gar
dino gubernijos dalis, kaip ir vi
sos kitos tos gubernijos daljs, o- 
ficialiuose Rusijos imperijos ak
tuose nepaliovė vadinties Lietu
vos kraštu. Per visus tuos pasku- 
tinuosius metus to krašto gyven
tojai visados apreiškė savo norą 
pasilikt i prie Lietuvos. Jeigu lai 

kos Konferencija nuspręstų da
ryt plebiscitą Bielsko srytyj, ji 
turėtų apstatyti visomis reikia
momis garantijomis ir leisti ple-

nelaimes, ir yra, ką laukų ka
riuomenė darė atėjus į Vilnių ir 
į kitus kaimyninius miestus. 
Tam yra gausių ir neužginamų 
prirodymų. Generolas Halleras 
savo išleistame įsakyme kariuo- 
ipenei patsai tą pripažino, šim
tai žydų buvo išskersta. Dėlto 
visame pasaulyj ž^dų draugijos 
darė aštrių protestų. Pirmiau 
gynėsi, galų gale lenkų oficialiai 
žmones turėjo vistik prisipažin
ti. Tatai pradžia; bet tai dar ne
pakanka. Jau laikas butų len
kams išsižadėti savo karės vedi
mo būdų, jeigu jie nenori visiš
kai atstumti nuo savęs pasaulio 
simpatijų, kuriomis jų jaunąją 
respubliką sveikinta. Skerdy
nių žaislas nelabai mėgiamas nė 
Francijoj, nė Anglijoj. Skerdy
nės gal būt gera pramoga sam
domiems žudeikoms, bet ne žai
slas demokratiniems karei
viams.

Ažuot ėjus, kaipo talkininkai, 
padėti Lietuvai atsispirti nuo 
bolševikų užpuolimų, lenkai įsi
veržė Lietuvon, kad ją sau už
kariavus.

P. Erzbergeris pasiuntė p. 
Hainmeršteinui notą, pranešda
mas, kad astuoniomis savaitė
mis vokiečių kariuomenė bu
sianti jau visiškai ištraukta iš 
Lietuvos; ir vokiečių • koman- 
duotojas gavo įsakymų, kad jis 
visai nesikištų į vidujinius Lie
tuvos dalykus.

Kas atsitiks, kada vokiečiai 
visai išsinėšins iš Lietuvos? Ar 
lenkai paseks jų pavyzdžiu ir 
taipjau pasiįmuks į pietvaka
rius, iš kur atėję? Taikos intere
sais, aš norėčiau, kad taip butų, 
nes lietuviai pasiryžę ginti savo 
nepriklausomybę, ir čįa jie turi 
teisės.

Aš tikiuos kad tiedvi sali ne
nueis iki pagailėtinu kraštutiny- 
bių, ir kad Taikos Konferencija 
sugebės pasirupintoi taip, kad 
kiekviena jų eitų namo. Kai dėl 
bolševikų, tai, kaip jau kitur 
minėjau, jie nėra taip labai pa
vojingi, ir Pabalti jos šalįs suge
bės pačios vienos apsigint nuo 
jų užpuolimo.
... .Toje. Europos dalyj. galės vie
špatauti taika, jeigu tik Lenki
ja norės savo apetitus suvaldy
ti, o su savo kaimynais susidėti 
draugiškomis sutartimis. Dar y- 
ra laikas, bet ryto gali būt jau 
pervėhi. Šiaip ar taip, tepti krau
ju savo lopšio sienas nieko gera 
lemti negali!

Kudangi pragaištingi Suvie
nytų Valstijų ir Anglijoj o 
ypač Suvienytų Valstijų, ka
pitalistų interesai varo di
džiausią kampaniją ir panau
doja visas galimas įmones — 
politiškas, finansiškas ir ko
merciškas, — kad privertus 
Amerikos valdžią, vieną arba 
drauge su Anglijos valdžia, 
padaryti intervenciją Meksi
koj;

Kadangi intervencija, ne
žiūrint į tai, ar ji apsireikš 
tiesioginėj formoj — įsiver
žime kareivių į šalį ir grūmo
jimu Meksikos žmonėms šau
tuvais ir durtuvais, ar ta in
tervencija bus padaryta netie
sioginiu budo, kaip tai: pa
pirkimu balsuotojų ir valdi
ninkų, kad nuvertus Carran
zos valdžią ir pamainius ją ki
ta, kuri labiau klausys Wall 
Stryčio, — yra lyginai pavo
jingos Meksikos proletaria
tui;

Kadangi Meksikos darbiniu 
kų klesa turi daug progų bė
giu sekinių kelių, metų įsigy
ti industrinę laisvę —jeigu 
tik bus galima apsaugoti šalį 
nuo kitų šalių kapitalistų 
įmigo, — ir tuo pačiu paim
ti valdžią savo kontrolen; be f 
jeigu intervencija bus padary
ta tai Meksika bus ant tiek 
pavergta, kad jos darbo žmo
nėms' nebus galimybės per 
desėtkus metų ar net šimtme
čius sutraukyti uždėtus rete
žius;

Tebūnie nutarta, kad Mek
sikos NacionalČ Socialistų 
Partija savo reguliarėj sesi
joj, įvykusioj rugpjūčio 8 d., 
1919, smerkia kokią nebūk 
intervenciją, pienuojamą sve
timų šajių valdžiomis Arba 
kapitalistais, kaipo bjaurinu
sį prasižengimą prieš pasau
lio darbininkų klesą; kaipo 
niekingą iškonevrikimą jau
nos prie laisvės siekiančios 
tautos ir kaipo begėdišką 
smūgį Meksikos ateinančioms 
gentkartėms, iš kurių bus il
tim ta tai, kas joms priklau
so; Į

Tebūnie nutarta, kad Mek
sikos Nacionalė Socialistų 
Partija kviečia visus savo na
rius ir Meksikos darbininkus 
susijungti su Carranzos vald
žia priešinimuis visais gali
mais budais intervencijai !r 
pilnai remti tą valdžią tame 
dalyke. Bet tuo pačiu laiku tu
ri būti suprasta, kad socialis
tai neremia Carranzos vald
žią visame, tik remia jos pa
stangas apginti Meksiką nuo 
aneksijų ir nuo svetimšalių 
kapitalo karalių pavergimo, 
ir toliau- l

Tebūnie nutarta, kad rezo
liucijų kopijos ispanų kalboj 
butų pasiųstos Mcxikos res- 

. publikos prezidentui, valstijos 
sekretoriui ir ispanų socialis
tų spaudai šioj šalyj, gi rezo
liucijos anglų kalboj turi bū
ti pasiųsta Suvienytų Valstijų 
prezidentui, valstijos sekreto
riui ir svarbiausiems anglų 
socialistų laikraščiams Mcksi-1 
koj ir Suvienytose Valstijose, Į 
kuriems priduos partijos se
kretoriai.”

(Pasirašo) i
Francisco Ccrvantez Lopez, j

Nacionalis Sekretorius. | 
Adolf Santibanez, Į

Internacionalis Sekret. L

Didelis 
Išsiplatinimas 
Odos Ligų.
Pirmoj pašaukoj 174,642 vai

kinu buvo atmestu dėl 
odoe ligų.

Fruo translation flled xvith the post- 
master at Cliicaao, UI. Aug. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Vakar ir užvakar Chica- 
gos “Lietuva” pranešė, kai
po didelę naujieną, kad Lie
tuvos valdžia tapo pripažin
ta talkininkų.

Suprantama, geras yra 
dalykas, kad talkininkai 
pripažino Lietuvos valdžią, 
bet — tame nėra nieko nau
ja.

Kad Lietuvos valdžia yra 
pripažinta, tai jau tą gana 
senai žino visi lietuviai. Juk 
jau kelios savaitės atgal bu
vo žinių, kad Lietuvos vald
žia veda pertraktacijas su 
Anglija apie užtraukimą pa
skolos ir su Suv. Valstijoms 
apie pirkimą maisto Lietu
vai.

Amerikos paštas, be to, 
jau siunčia laiškus tiesiog į (jej sunkaus gyvenimo. Vo- 
Lietuvą. Pagalios, Lietu- kiečių dienraštis “New Yor- 
y°AxVa^i0S. atstoya^jau^ke ker Volkszeitung”, kuris iš

gyveno 41 metus, dabar šau 
kiasi aukų; kitas vokiečių 
dienraštis,v “Chicagoer Ąr- 
beiter-Zeitung”, išgyvenęs, 
42 metu, taip-pat šaukiasi 
aukų; aukų prašo ir “New 
York Call”. Kaipgi tad tu
ri fbut keblu šiandie pradėt 
leist dienraštį!

Mes nežinome, ar “Lais
vės” leidėjai mėgino gerai 
apskaityti visus to sumany
mo keblumus. Bet įsivaiz
dinkime, kad jie apsisvars- 
tys vėliaus ir atras; jogei 
leist dienraštį jie neįstengia: 
kaip pažvelgs tuomet į tai 
tie žmonės, kurie duoda

lėtas mėnesių sėdį Paryžiu
je ir derasi su talkininkų 

apieincidentas tarpe Suv. Vals- j taikos konferencija 
tijų ir Meksikos, šios šalies Lietuvą.
1/101170147 0 1 O a • - - -----kariuomenė įsiveržė i kai
mynų respubliką neva gau
dyti banditų, suėmusių du 
Amerikos lakunu. Visas 
svietas tečiaus pažvelgė į ši-

rikos kapitalistų pasikėsini
mą ant Meksikos laisvės.

Taip pažvelgė į jį ir Mek
sikos socialistai. Ir jie iš
leido atsišaukmią j savo ša- 
lie^ dąr'pipinkus ragindami 
juos ginti šalį ir remti Car
ranzos valdžią įjos pastan
gose apginti Meksiką nuo 
užpuolikų (žiur. Apžvalgą).

Bet ragindami prie to 
Meksikos darbininkus, tos 
šalies socialistai kartu nuro
dė, kad jie anaiptol neprita
ria visai Carranzos valdžios

šalies gynimas ir valdžios 
rėmimas šalies gynime tai 
yra, ] ............ *
lietų,” “sočia l-patriotizmas.”

Akyveizdoje šitų faktų, 
yra labai keista, kad tauti
ninkų dienraštis atrado, jo- 
gei Lietuvos valdžia tapusi 
pripažinta tiktai dabar! To
kia žinia galėjo būti naujie
na negut tiktai žmonėms, 
kurie nebuvo nieko girdėję 
apie Lietuvą.

Ir faktiškai, ta žinia ori
ginaliai ir buvo paskirta 
žmonėms, neapsipažinu- 
siems su Lietuvos dalykais. 
Ji randasi “New Yorko He- 
rald’o” telegramoje, išspau
sdintoje pereitą pėtnyčią. | ^a^sveį pinigu, tikėdamie

Tenai pasakojama, kad 
Lietuvos Militarė Misija Pa-

si, kad ji eis kasdien?
Pinigų šiandie kolektuo-

ryžiuje mėgina suorgani- tarpe Amerikos lietu- 
zuot amerikonų brigadą išlv;^ daug visokiems 
oficierių ir kareivių, paliuo- tikslams; bet toli gražu ne
suotų nuo tarnavimo Ame- 
rikos kariuomenėje. Ir ga
le šito pasakojimo pridurta
kaip° paaiškinimas (kurį 

. - . , ‘ “Lietuva” dagi praleido),
<#1 Yle.no.f, te^1L dabar musų ^ac] “Lietuvos valdžia yra 
kairieji pasako: ar jiepripažinta talkininkų” (The 

uz poziciją Lithuanian goverment has 
Meksikos socialistus?

Ar Meksikos socialistai 
peržengė internacionalizmo 
principus, nutardami ginti 
savo šalies nepriklausomy- 

• bę ir ragindami darbininkus 
remti Carranzos valdžią jos 
pasiryžime apginti ją?

Jeigu jie neperžengė tų 
principų, tai kodėl “kairie
ji” skaito “socializmo išda- ■ • vikais” Frnacijos socialis
tus, kurie irgi gynė savo ša
lį — nuo Vokietijos pasikė
sinimo? Kodėl jie skaito 
“socializmo išdavikais” tuos 
Rusijos soeial-demokratus 
ir social-revoliucionierius, 
kurie po carizmo nuvertimo 
stojo už karės rėmimą vien 
tiktai tuo tikslu, kad apgy
nus šalį nuo kaizerizmo?

O gal Meksikos socialistai 
peržengė internacionalizmo 
principus, užimdami augs- jos gali apsieiti be jų dar 
čiaiis nurodytąją poziciją? 
Gal jie turėjo ne tiktai nesi- 
stengt apginti šalį nuo už 
puolikų, grasinančių paver
gti ją, o ir trukdyti savo val
džios pastangas šalies gyni
me? Bet ar tai nereikštų, 
kad Meksikos socialistai tu
ri būti užpuolikų-imperialis 
tų pagelbininkai?.

fbeen recognized by the En- 
tente). \

Iš paaiškinimo Amerikos 
publikai apie dalyką, senai 
žinomą lietuviams, padaryt 
“i 
yra truputį perdaug net ir

vhi jie nueina tenai, kur 
juos skiria žmonės. Ankš
čiau ar vėliaus gali kilti 
prieš tai reakcija publikoje. 
Taigi tie pinigiški sumany
mai turėtų būt daromi su Ji 
dėsniu apgalvojimu.

Jeigu A “Laisvė” nenori, 
kad žmonės jaustųsi apgau
tais, kuomet ji neįstengtų 
išleisti dienraštį, tai ji pri
valo šinadie duot užtikrini
mą, jogei pinigai, kurie yra

naujausią žinią”, tai jau tik JF’ duodami dienraščio iei- _ - __ ;___ __ dimui, r . .. .
laikraštinių sensacijų dirvo- Kjara Kjtain tikslui.

Bizniškas skpmas 
— ar ne?

ėmė

dimui, nebus suvartoti jo- 
. Be to

kio užtikrinimo, by kas gali 
pamanyt, kad jos sumany
mas yra visai nerimtas.

Mums, kaip minėjome, 
nesvarbu “Laisvės” biznio 
reikalai, Bet mums svarbu, 
kad visuomenė nebūtų de
moralizuoja -a kreivais hi>

Brooklyno “Laisvė” 
garsinties, kad ji pavirsian
ti dienraščiu ir patapsianti 
L. S. S. nuosavybe. Tuo pa
raginti, kaikurie sąjungie- 
čiai ėmė pirkti jos šėrus ir 
siųsti jai aukų.

Mes to jai nepavydime. 
“Naujienos” niekuomet ne
reikalavo aukų, o šiandie____ ......... . ........ . -v,

j as required by the act of Oct. 6,1917

MEXIKOS SOCIALISTŲ 
REZOLIUCIJA.

BOSTON, MASS.

Advokato Bagoėiaus išvažia
vimas į Europą atidėtas iki ki
to mėnesio.

Centralis Bendras Lietuviu
Bankas.

»R. A MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshatl 
Fiėld Annex; 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

Lietuva ir Lenkija
Rašo Henri de Chambon, L.L.D.

linkus, kaip kad Silezijoj ir Sa- 
aros dubunyj. O kol toksai ple
biscitas (visuotinas to karšto 
žmonių balsavimas jhusispren- 
ditiMii, kuriai valstybei priklau
syti) įvyks, ta sritis turi būt pri
jungta prie Lietuvos valstybės.

Patįs lenkų interesai reikalau
ja, kad jie gyventų gražiame su
tarime su savo kaimynais. Tai 
būtina jų pačių gyvybės sąlyga- 
Tegul jie to neužmiršta. Ęet kas 
nori gyvent sandoroj su savo 
kaimynais, tas niekados ne pra
deda nuo užpuolimo ant jų, plė
šimo ir skerdimo jų. O tai, ant

1739 So. Halsted Street.
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

- - - i ■—J

Paryžiaus Revue Parliamentaire 
Redaktorius. -

True translation filed vd h the pos|- 
True translation filed with the post-I'™*8*4* J®??
knaster at Chicago, UI. Aug. 26. 1919 | as> *Wiired by the act of Oct. 6,191/

Daug lietuvių patriotų, prik
lausančių senajai aristokratijai 
ir patapusių istorinių u t si teiki
mų aukomis, vartoja lenkų kal
bą; bet dėl to jie dar nepaliauja 
laikę save lietuviais. Pasitaiko 
dargi ir taip, kad toj pačioj šei
mynoj kaikurie jos nariai kalba 
lietuviškai, o kiti lenkiškai. Ta
tai priklauso nuo to, ar jie iš-;

lengviaus, negu kuomet- 
nors. Ir “Laisvės” konku
rencija joms negali būt nė- 
kiek pavojinga. \

Koks trejetas metų atgal 
mes net patarėme “Jaisvie- 
čiams” per buvusį tuomet 
“Laisvės” redaktorių leisti 
jąją kasdien, —• nežiūrint ntilo leidėjas, štai kas ten sako- mažens buvo lenkiškai, ar lietii- 
to, kad “Laisvė” buvo labai viškai auklėjamų

....... .
Rugpjūčio 8 d., Mexico Cityj,

konferencija išnešė rezoliuciją, 
kurioj aštriai pasmerkiama in
tervencija. Rezoliucijos auto
rium yra Linu A. E. Galu, žiur-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliiltuose 
taip ir civilUkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopteras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tol. Drovcr 1310

3’

Mieito Ofisas:

S 37 N. Dearborn tt. 
1111-13 Unity BI4g.

Tel. Central 4411

1 -i ' ;r ■■ ' f|l/ > -•. . e' ' " ■ —

VI ■ ISA VAIKINŲ ir MERGINŲ 
C | f| E 1B ■ NORI APSIVESTI, bet 11 H I B H neturėdami jprogoe nusl- 

pužlutl ir ucmedžtl mei- 
Itekusrj'Alus, neguli apal* 

vesti. PnllciUcojhmj Zurnal«n via lomi, 
nuteikia tokių progi). Reikalaukite pa
žiūrėjimui; ten rasite plučiausiaa infor- 
anailjaa. Zurnnlaa nietHnitt 41, kopijų K'n 

AP V E R T JSING J O t’ RNA L 
gMMIO Tempte Cotui Bld&. (Jbk«£o. III-

Pirmoji pašauka padarė lik 
10 nuoš. visų Suv. Valstijų gy
ventojų. Tatai yra lengvu sd- 
skaityti, kiek paprastai žmonių 
serga Suv. Valstijose odos ligo
mis. Ypatingai vasaros laiku 
ap&ireiŠIkia odos ligos. Vasaros 
laiku oda nukenčia dauginus 
negu šalčiuose ir vasarą odos li
gos dainiaus apsireiškia.

Partocyl yra stipriausia ir 
geriausia vaistas nuo šlakų, o- 
dos uždegimo, niežėjimo, šašų, 
puslankių, spuogų, nudrėskimų, 
nes jis atgaivina šviežio ir svei
ko kraujo apštį pakęstoje daly
je. Jo kaina $1.00 dėžutei ap- 
tiekoje Partosa, 160 — 2nd 
Avė., New York.

Dr.D. J.BAGOCIU8
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats reaidenci- 

jai ir ofisui. Pullman 942 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare. .

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

Telephone Boulevard 216$
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—I vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, IU

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.
Panedėiyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas |0c. 
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

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

Už~ $50.00 arba LAISVBŠ 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį * sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letu augštos klesos 
phonografų, kūrinos 
mes parduosimo ui 
bile pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turinio 

pratuštinti rietą.
Mes taipgi turime 
$650 piayor piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime ui $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTU Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNC1AME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harriaon SU Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Valdininkai turį naujos pra
mogėlės. Kur tai, kas tai “su
žinojęs”, kad visoje eilėje aug
ėlesniųjų mokyklų pradeda rei- 
kščfyntis “raudonoji šmėkla.” 
Tūli profesoriai pradėję skiepy
ti savo mokiniams “radikalių ir

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintus VV'ashingtone, D. C. už 
tikrų ir geriausių gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikata. skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimų, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmų strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viskų prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymų kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl (stilistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrų ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SA LUTE MAN U FACTUR E 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 XV. 31.st St., Chieago, III.

a na re h i s t i n i ų dok t ri n ų. 
tai jau turį visa eilę laiškų ir 
fotografijų kopijų, liudijančių 
profesorių “paklydimą.” Keli 
tokie “paklydėliai“ jau išvardy
ta. Vienas jų esąs Arthur W. 
Hopkins, sociologijos profeso
rius De Pauw universitete, In
dianos valstijoj.

Valdininkai stropiai sekioją 
tuos “paklydėlius.” Kažin, ar 
valdininkai juos deportuos, ir 
kur? •

rius ir ji pradėjo lyrinėj imą. 
Nuėjusi pas autoniobiliaus 
“No. 110515” savininkai jį vei
kiai įsitikino, kad kaltininkas 
jau jos rankose: automobilius 
buvo kruvinas ir jo savininkas, 
Charles Spears, turtingas vertei
va, galų gale prisipažino. Jisai 
tuoj areštuotas ii* dabar laiko
mas kalėjimu be kaucijos, kol 
neišneš nuosprendžio koronie- 
riaus teismas.

VIENĄ

agentai 
policista

HOYNE AREŠTAVO
POLICISTĄ.

Valstijos prokuroro 
vakar naktį areštavo
Edvvardsą Mitchelį. Kaltinamas 
ūminiu kyšių nuo negrų riauši
ninkų. Kaltinamasai tečiaus grie

ne daręs bloffą tikslu 
sau politinio kapitalo.

UžMUšfi MERCmINĄ IR 
PABĖGO.

Nežinomo autoniobiliaus ne
žinomas važnyčhi vakar naktį 
mirtinai sutriuškino jauną mer
gelę, Helen Keenan, gy vėliausią

Vėliau betgi policijai pasiseku 
patirti trijų automobilių nume-

Michigano Farmos!!
Iš trijų pavietų, kur Lietuviai apsigyvenę, tai musų kampelyj šį
met geriausi javui. Atvaževę pamatysite savo akimis, per Chica- 
gų gerai atvažiuot vandeniu nuo Michigan Avė. ir \Vater St., laivai 
išeina kas vakaras, o iš kitur per Grand Rapids. Iš ten jau netoli. 
Geležinkelis ateina į pat vidurį musų kaimo.

Farmų pardavimui yra tokių;
2 po 10 akrų, i po 65 akrus, 2 po 15 akrų, 22 po 80 

3 po 20 akrų, 4 po 100 akrų, I po 30 akrų, 2 po 110 akrų, 
40 akrų, 3 po 120 akrų, 3 po 60 akrų, 2 po 160 akrų.

Visos jos su triobomis su padarais ir gyvuliais, taip kad 
vienas gali susirast sau tinkamų.

Gerai atvažiuot pas mus per Labor Day, kada daug dienų 
šventa. Musų kaime bus taipgi viso pavieto paroda gyvulių, javų, 
padarų, kuri tęsis visų savaitę nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 22 •!. 
Taigi, manydami pirktis sau gabalų žemės, galit (irusiai atvažiuot, 
arba rašykit, artesniam susižinojimui pas.

M. VVALENčIUS,
P. O. BOX 96, BART, MICHIGAN.

12 po

kick-

Lustig’s Departamentine Krautuve
3110-3412 South Halsted Street.

‘‘Puiki Krautuvė, geras ^tarnavimas, ir extra 
geros brangenybės jums”.

Mokyklų Atidarymo Apskelbimas
Yra inusy prieik i nu" su pavelysimu jūsų apskelbti, kad mes 

esame pasirengę dėl jūsų su musų pagamintais siutais dėl vaiki
nų. Taipgi vaikų ir mergaičių dresiu, čeveryku, ir kitokiu reika
lingu reikmenų ir daigtu dėl atidarymo mokyklų.

Bet neužtenku dar to, su saugiu pirkimu mes galime suččdyti 
jums pinigų ir duoti gerų pasirinkimų tavorų.

Mes esame tikri, jeigu jus atlankysit mus, tas apsimokės jums. 
Todėl meldžiame ateiti apsvarstyti ir pasipažinti.

Eloll jau buvo 
Užvakar jisai

PATS SUSIRADO PAVOGTĄ 
SUNŲ.

Praslinko penki ilgi ir kanki
nantis menesiai, kol našlys John 
Eloll, mihvankietis, pagalios at
siekė savo tikslo: surado vie
nintelį savo sūnų Wesley’’ą, ku
ris buvo pavogtas balandžio mė
nesyj. Netekęs sūnaus, Eloll 
mele biznį ir apvažinėjo kelintą 
valstijų tuo vieninteliu tikslu, 
kad suradus pavogtąjį sūnų. Ne
senai ir tuo pačiu tikslu jis ap
lankė Chicagą. 
netekęs vilties.
betiksliai dairėsi ant kampo Ma
dison ir Clark gatves. Staiga El
oll kaipir apmirė. Pro vieno 
Clark gatvės karo langą iškišo 
galvutę mažas vaikutis —“Wes 
ley!” — riktelėjo Eloll ir ban
dė pasivyti gatvekarį. Veltui; 
likęs levas pradėjo rauti nuo 
galvos plaukus ir puolėsi prie ne 
toli stovėjusio policisto. Tuoj 
pašaukta taxicabas ir iškrėsta 
apie 10 gatvekarių ėjusiu link 
Lincoln parko. Be pasekmių. 
Tada pradčta važinėti po parka. 
Po dviejų valandų ilgos ir var
ginančios kelionės Eloll despera
tiškai sušuko: —- “Štai, jis!“
Jis neapsiriko. Pasirodė, kad tai 
ištiktųjų buvo jo pavogtąsis sū
nus. O jo pavogėja — mirusios 
jo moters motina, tūla Alice 
Davis. Pastaroji tuoj areštuo
ta, o sūnūs sugrąžinta tėvui.

STREIKUOJANTIS AKTORIAI 
| ATIDARYS SAVO TEATRŲ. 
| Visą pelną skirs savo organiza

cijai.

rų lošėjui-artistai rengiasi užduo 
Ii nianagerių asociacijai ytin 
skaudų smūgį. Pienuojama at
daryti visą eilę “nepriklausomų 
teatrų,” kurių manageriais ir 
lošėjais busią patįs streikinin
kai. Ir tatai jie darysią netik Chi 
cagoj. o ir aplinkinuose mieste
liuose — Joliete, Elgine, Auro
roj ir kitur. Visas pelnas, kuris 
liks padengus rengimo lėšas, bu 
siąs paskirtas streikuojančių ak
torių < 
Etpiity Association.
gi tuos 
“legalei 
rius ir 
lošej ų.

organizacijai ^4 Actors 
Pastaroji 

pinigus sunaudosianti 
kovai” prieš manage- 
šelpimui neturtingųjų

■e—■-■JL1 '"'g!I ' ■■

dant jis patarpininkautų už
baigimui namų statytojų strei
ko. Dailydės tečiaus užreiškū, 
kad jie vistiek negrįšiu darban, 
jeigu tas “tarpininkavimas“ už
sibaigtų įgnoravimu jų reikala
vimų. 

_
UŽSIMUŠĖ MOKYTOJAS. 

Miegodamas nupuolė nuo trečių 
lubų.

Privatinis latinų kalbos mo
kytojas Fernando Castro, suba- 
tos naktį nupuolė nuo savo na
mų stogo 5322 Cornell gatvėj. 
Nupuolu bemiegodamas. Buvę 
taip. Dieną jo kambarį saulė 
labai įkaitinus, ir Castro nusi
taręs persinakvoti ant “rufo“. 
Xu taręs ir padaręs. Bemiegoda
mas tečiaus jis nusivoliojęs iki 
“rufo“ kraštui ir nupuolęs. Nu
vežtas ligoninėj jis dar padie
giąs išpasakoti savo priepuolį, 
bet pasveikti nebegalėjo: vakar 
jisai pasimirė.

BARZDASKUČIAI NEPATEN 
KINTI.

Organizuotieji Chicagos bar
zdaskučiai nepatenkinti. Praei
tą nedėldienj Musieians Halio j 
buvo sušauktas barzdaskučių u- 
nijos susirinkimas, kur tartasi 
įteikti samdytojams naujų rei
kalavimų — padidinti algas.

NETEKO ŠOFERIO IR AUTO- 
MOBILIAUS.

Fred Proctor, 601 Dlversey 
gt., kreipėsi į policiją, kad ji su- 
jieškotų jam jo šaferį — važ- 
nyčią ir naująjį Reo automobi
lių, su kuriuo šoferis andais Die
vas žino kur nušapęs.

Pranešimai
LSS. 4 kp. Mišraus choro repet 

cijos įvyks Utarninke rugpiučio 2ti 
d., 8 v. vakare, Mark X\3iite Snmire 
Parko 
kės ir 
lankyti

svetainėje. Visos daininin 
dainininkai malonėkit atsi 
laiku.

Org. A. Chepltnskienė.

LMPSA. 9 kp. repeticijos veikalo 
Žingsnis Prie Šviesos įvyks ketver 
ge rugpiučio 28 d. 7:00 v. vakare J. 
Norvaiša svetainėje, 3338 Auburn 
Av. kampas Sočios PI. Lošėjai mulo 
Dėkite atsilankyti laiku.

Komitetas.

Roseland. — LLF. 4 kp. mėnes 
nis susirinkimus įvyks Subatoju, 30 
d. rugpiučio 7:30 v. vakare. Drau 
gai, malonėkite susirinkti visi pa 
skirtu laiku, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Org. K. J. Turulis.

LLF. 1 kp. susirinkimas įvyks se 
rudoje, rugp. 27 d., 8 vai. vak. Lino 
sybčs svetainėje, 1822 Wabansla 
Avė. Draugui, malonėkite atšilau 
kyti laiku. Sekt. .1. Galvydis

l>l ĮiKUtWlW?

Visitors to SMotSE at-e invited

PRAŠO MAJORĄ PATARPI
NINKAUTI.
g Trades Councillo 

prezidentas O’Connoras vakar

Brighton Bark. Extra LSS. 174 
kp, dramos skyriaus susirinkimas 
bus seredol, 27 rugp. T. Maženlo 
svet. 3834 So. Kedzie Avė. 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, malo 
nėsite susirinkt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

North Sidės Lietuvių Draugijų aų 
ryšio delegatų mėnesinis susirinki 
mas įvyks ketverge, rugp. - 28 d., 
kaip 7:30 vai. vakare Viešo Kny 
gyno svet., 1822 Wabansia Av. Visų 
draugijų delegatai malonėsite atsi 
lankyti paskirtu laiku.

— Sekr. F. Kaziunas.

Jaunų Liet. Am. Tau t. Kliubo loši 
mo repeticijos įvyks utarninke 26 d. 
rugp. 7:30 vai, vakare Felloship sve 
tainėje 831 XV. 33 PI. Gerbiami to 
šėjai malonėkite būti paskirtu laiku

— F. Mazolo.

it BEVERAGF,

V isą apskritą metę nesvaiginantis gėralas

Popularls reikalavimas----- pastatė Bevo’s didelę
dirbtuvę — patį tobuliausį industrialj įrengimą pa
saulyje. Moksliškai apšviesta ir ventiliuota ir aprū
pinta su kiekvienu galimu žmogišku išmislu apsau
gojimui sveikatos ir saugumo jy tūkstančių darbinin
ku. Elektriką operuojama. Išdir
bama 2 milijonai bonkų kasdien.

Roseland. — LMPS. 25tos kp. ex 
Ira susirinkimas įvyks ketverge, 28 
d. rugp., 7:30 vak. Aušros kamb, 
10900 Michigan Avė. Draugės, skait 
Hngai astilankykite, nes turime svar 
bių reikalų aptarti. — Valdyba.

šiuo pranešu visoms progresiviš- 
koms draugijoms, kad Lietu dų 
Kriaučių kliubas vra paėmęs sve
tainę Związek Polek ant Spalių 
26 d., šių metų. Bus statomas vei
kalas Lizdas Naminio 
dėl meldžiame / visų 
rengti jokių vakarų 
kad nepakenkus vieni

— Rengimo

Liūto. To- 
draugijii ne- 
North Sidėj, 
kitiems. 
Komitetas.

ANHEUSEP-BUSCH 
•T.LOUI*

-■■■■I..........    !!■■.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

Kurie turite paėmė Pirmyn choro 
šerifų platinti, malonėkite jas su
gražinti iki 29 1. šio mėnesio.

- A. Vilis.
__ !__ JĮSBB

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Senkaus, pir 

minus gyveno pn. 29 Spruce SI. 
Hartford, Conn. Jam yra laiškas 
iš Lietuvos; brolis mirė ir daugiau 
naujienų. Atslšnnkite adresu: 

' Jos. Glinskį,
6715 So. Lincoln St., Chieago, III.

Pajieškau Elvlros Rakštienčs, me 
tai tam atgal ji gyveno Medelio na 
nie urie 33čios ir Walhce gatvių. 
Atsišaukite adresu; Mrs. AV'm. Ray, 
Bok 333, Glendire, Mont.

...... .. ............. ■' ■■■' ‘"1 ■

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PARSIDUODA grosernū ir bučer- 

nė, parduosiu pigiai, lietuvių apiu- 
linkei, bučernė randasi prie kampo 
Archer Avė. ir Kedzie Avė. Prieža
stis pardavimo, turiu kitų biznį.

N. Dudo,
4377 Archer Avė., Chieago.

Tel. McKinley 28?>2.

Mi- 
pa

Pajieškau savo vyro Kristupo 
liuusko (Milier) kurio čia yra 
veikslus. Nuo manęs prasišalino 
28 d. rugsėjo (Sept.) 1918. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Sara- 
finiškių sodžiaus. Paliko 
3 mažais vaikeliais. Kas 
man upie tui praneš, guus 
vaną.

BARZDASKUTY K LA pa r duoda
ma labai geroj vieloj apgyveiitoj 
lietuvių ir visokių kilų tautų. Par
siduoda labai prieinama kaina. 
Kreiptis reikia pas savininkų pn. 
2011 So. Halsted St.

mane su 
pirmas 

gerų do-

PARSIDUODA baltas šiuniukns 
pudeliu veislės, 6 savaičių. Šoviniu 
ką galima matyti pn. 718 VV. 18 gat. 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.

RAKANDAI

FARMOS.
'Rems, kurie norite gyventi ant 

formų yra geriausia viela, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuviu gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų ku
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labui 
pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už :ike- 

pradėti dirbti formų su 
$100 ir nejusit kaip turėsit savo for
mų išmokėto. Ii- mes duodame dar
bų ant formų katrie pirks formas ir 
taipogi priimam- Liberty bondsus už 
pilnų prekę ir imam lolps kaipo da
lį įtnokėjirno ant formų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. (ialdauskas lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY,

Engei River, \Visconsin.

• i

France Milier
3252 Lovve Avė., Chieago, UI.

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

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

Pajieškau savo 3 dėdžių; jie paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav. ši
lelio vaisė., kaimo Darkintų, Kisie 
liaus Petro, Juozapo ir Vincento Se- 
lickių. Girdėjau, kad gyvena apie 
Scrantonų, Pa. Meldžiu duoti ži
nią jie patįs, ar kas kitus šituo ad 
resu:

Agnieška Kisieluitė, 
po vyru Agnieška Claw,

R. R. 1, VVeslville, III.

Pajieškau savo gimines Nikodemo 
Kaminskio, jo sūnų ir dukterų, pa 
eina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Navarčnų miestelio. Dėdė Adolpas 
Pocevičia, meldžia atsišaukti adre 
su: 1947 String St., Chieago, III.

Konstancija ir Juozapas Glebaus 
kai pajieškome dėdės Aleksandro 
Rauko; gyveno Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti per telefoną McKinlev, 
arba adresu 2844 XV. 38th St. Chi 
cago, 111.

i ** i ' ' rl1'1: 1' Ii" '

JIESKO KAMBARIŲ
Pajieško kambario vienas vai 

kinas prie laisvų žmonių tarp 29 
ir 35 gatvių, su valgiu. Kas turite 
praneškite laišku, adresu:

V. Matusevičia, 
3238 So. Halsted St., Chieago.

Pajieško švaraus kambario jaunas 
vaikinas XVest Sidėj, Bridgeporte, 
ar 18tos apielinkėj. Geistina, kac 
butų telefonas ir kad šeiminiu 
kė pagamintų valgį. Atsišaukti pas 
Frank Letrnon, Sears Roebuck & Co. 
/„rthington St., Dcpt. 112, arba b*le 
fonuokite 6 ❖iii. Vilkine — Kedzie 
2500 Dcpt. 142.

REIKIA DARBININKŲ
x Reikia žmogaus prie darbo fand- 

rčje. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

Arneriean Building Fonndry Co., 
2300 So. Springfield Avė. Chieago.

REIKALINGAS išlavintas barzdaskutys, atsišaukti pn. 2011 South 
Halsted St.

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
prie namų darbo, kuri moka šva
riai gaminti valgį. Maža šeimyna. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas H. 
Lesemcr 5238 S. Park Avė., Chiea
go, III. Tel. Drexel 859.

Reikalaujame dviejų gerų barz
daskučių vedimui biznio; gali už
dirbti nuo 25 ligi 30 dolerių į savai
te. Labai geras darbas vedusiems 
žmonėms. Darbas laukia, atvažiuo
kite pas

Don. J. Lukšo, 
514 Mocn Avė., Rockdale, UI.

Joliet P. O.
REIKALINGA ant burdo vyrų. 

Kambariai dėl dvieju arba navie 
niems. švarus kambariai. Geras 
valgis. Galima ir be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS.
1606 So. Halsted St., Chieago.

REIKALINGAS choro vedėjas, ku 
ris galėtų vesti mišrų chorą. Pla
tesnėms žinioins rašykite žemiau 
pažimėtu adresu:

Leo. Valančius, ’
267 Clinton St., Binghamton, N. J.

REIKALAUJA merginos arba mo 
terš prie dabojimo kūdikio ir prie 
lengvo darbo namuose. Geri na 
rnai ir gera viela. Pasiklauskite 
kriaučių dirbtuvėje pn. 2335 \\'est 
35th gat. i

REIKALAUJA merginu prie šva 
raus dirbtuvės darbo. Gera alga. 
Prityrimas nereikalingas. Ateikite 
nHsirengę dirbti.
The CassadjK—Fairbank Mfg. Co., 

6102 $o. La Šalie St.

REIKALAUJA indų plovūjo. — 
1045 XV. 12th St.

TIKTAI 61 MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pėįituštinti daug kitų 

 

seklyčios setų vČNgusios stailės. Mes 
taipgi turime viso divonų. Taip
gi pianas ir fonogri as. PRISIUN- 
ČIAME UZ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.

WEŠTERN FURNITURE STORAGE 
2810 XV. Harrlson St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė
tomis nuo 10 iki 4 va).

DU FLATAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emerald Av. 

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

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė, tirštoj angyventoj lietuvių ir 
enkų biznis išdirbtas per dešimts 
netų, parsiduoda greit nes savinin
kas eina į kitą bizni. Klauskite 

Paul Smith,,
4624 So. Wood St., Čhicago, III.

PARDAVIMUI; 2030 Union Avė. 
Du fintai 5-6. Guzas, šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnelI System,

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

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

Besidencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chieago, III.

PARDUODAMA pigiai lotas 25 pė
dų per 200 pėdų. Mėnesinių įplau
kų randa atneša *80. Turi būti par
duotos tuojau*. Nei vienas priimti
nas pasiulinimas nebus atmestas. 
Klausk savininko 812 VV. 19th St.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė šviesa maudyne, gu
zas, ponainis, cementuota gatvė, gu
rulius 2 automobiliams, pušelmcnįs, 
lengvomis išlygomis. Mitinis unt ge
ro autoniobiliaus, ar gero ištaisyto 
loto kaipo pirma (mokestis. Pini
gais užmokant. $2860.

McDonnelI System
P.MIDL’ODAMA šešių ruimų ra 

kandai, dviejų metų senumo iš tos 
priežasties, kad vyras užmuštas ša
pui ir luti gazu nusiauodino. Ald- 
sauki'c pn. 3231 Ėmei aid Avė. ant 
trečiu liibų.

AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS.

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

3965 Archer Avė., Tel. McKinlev 
4339.

PARSIDUODA labai pigini Pack 
ard automobilius, 5 naujos ratlan 
kės, 8 pasažieriams, galima vartoti 
šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
goms; taipgi parduodama dar įdu 
karai ir labai gera biznio vieta prie 
pat lietuvių bažnyčios Repą i r Shcfl, 
and Livery, 7U8 VV. 18 St., Tel. Ca 
n ai 3318.

NAMAI-ŽEME
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirksite FARMA 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija AVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvenu ir dar tūkstančiai 
ap.sigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėje po 
visų Amerikų, be geriau negalėjo at
rasti kaip VVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yru prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAN!) * INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chieago, III.

UŽGANĖDINTI KOSTtMERIAI

YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,

Reikalaukite knygutės “Laiškai 
nuo Užgunėttinlų Kostumcrių” Pa
sėmęs daug reiškia. Musą farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumei. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios far
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysČių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

Šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos“ farmos. Geri nūnai, tvo
ros, Šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po įmokėjimui vieną penkta dali,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodami^ arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes "taipgi padedame 
nupirkti materijolų dėl namų staty
mo. Geižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias formas.

Musų farmos randasi XVisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon. Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įmok ėjimą. Mort- 
gage už likusių skolą.

M. J. AUGULIS, 
2209 XV. 23rd Place, Chieago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondų d>l in- 
vestinimo j antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust BIdg.

111 XV. Monroe St., Tel. Central 8830

gerą formą MOKYKIjOS

DIDŽIAUSIAS bargenas Ch:cag»- 
je , pars c». ida 2 lotu, krūvoj 6Cx 
130 pėdų pagal pat 7? ir Archer Ar 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas sali
ninkų.

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

PARSIDUODA naujas namas bun- 
galow su 5 kambariais ir aukštas 
basementas, kaina $3200.

R. Benis, 
1621 Ruble St., Chieago, III.

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

PARSIDUODA — Barginas 2 jų 
augštų ir basementas, medinis na
mas ant Peoria St., tarp 18 ir 19 
gatv. taipgi medinč^barnė užpaka
lyj. reiidos $28 j mėnesį pigiai už 
$2800.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpe 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
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 speciaiiš- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kąsniuką, Perdėtinla
190 N. STATE STREET, CH1CAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Xvm. r. Nicmann, 
1942 So. Halsted St.

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

C. SUROMSKI.
3346 So. Halsted .ĮR., Chieago, UI.

PARSIDUODA 3 fintu medinis na 
mas 4-4-3 
*25.00 ant 
*ash ^arba 
Savininkas 
sišaukite.

711 XV. 46 PI

ruimus, 
mėnesio, 
ant 
turi

Rendos neša 
kaina $1225. 

lengvu išmokėjimų, 
apelisti miestų. At-
Chicago, UI.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted hL, 2407 W. Ma
dison. 1850 N. X¥ells it.

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

SARA PATEK, Pirmininkš 
--------------- -------- -  -____ Z

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

TRLCITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 XVest

Madison St., Chieago, UI.
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Crąne darbininkai 
laimėjo streiką.

Kompanija pripažino uniją ir 
padidino algas; šiandie darbi

ninkai su iškilme numaršavo 
į darbą.

Grane kompanijos darbininkų 
kova laimėta. Po ilgo spyrimosi 
kompanija galų gale turėjo nu
sileisti. Pasirodė, kad susimed
žioti užtenkamai skobų yra ne
lengvas darbas. O ir sumedžio
tieji negali jį kaip reikiant at
likti. Tatai norams ne norams 
prisiėjo tarties su tais nepaken
čiamais “foreigneriais,” kaip 
darbininkus koliota streiko me
tu. Kompanijos atstovai te- 
čiaiis ilgai ir atkakliai derėjosi. 
Niekubuduiie nenorėjo pripa
žinti darbininkams teisės orga
nizuoties. — Mes galime išpilu 
dyti viską, tik ne tą, ne tą... 
Sakydavo jie. Bet darbininkų 
atstovai nenusileido. Nusileidi-

Užsigavimai gal atsi
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo skausmą 
nuo sumušimu. uusl- 
gremdhnu ir Msimkhnn.

Žiūrėkite, kad butu 
tu INKARO lenkiu!

Galima gaut visose 
aptiekoee uz 36c ir 05c 
arba itslslusdint nuo

HTER dk COM

mos “klosšap” sistemos. Bet su
grįžti atgal j darbą be teiste 
organizuoties, be pripažinimo 
jų .unijos, darbininkai nesuti
ko. Jie buvo pasiryžę streikuo
ti dar mėnesį ar kitą, kad iško
vojus savo organizacijai gyveni
mo teisę. Samdytojų atstovai 
visa tai kuogeriausia permatė, ir 
ve — vakar kaip ketvirtą valan
dą po pietų jie pasidavė. Vadi
nas,išpildė savo darbininkų rei
kalavimus. Ketvirtą valandą 
kompanijos atstovai pasirašė po 
sutarčių su darbininkų unija. 
Sulig ta sutarČia darbininkams 
pripažinta teisė organizuoties ir 
turėti savo “komitemanus” dir
btuvėse. Be to, sutartis padidi
na darbininkams algas — po aš
tuonis centus valandai.

Tai reiškia, kad darbininkų 
kova buvo nevelta. Sunkiai tatai 
jiems atsiėjo, bet jų pasiryži
mas, jų vienybė galų gale palen
kė nesukalbamuosius samdyto
jus. O šiandie rytą darbininkgi, 
kad deramai pažymėjus šitą sa
vo pergalę, su didele iškilme vi
si numgršavo į darbą Darbi
ninkai susirinko į daržą, kur jie 
visuomet laikydavo savo susi
rinkimus streiko metu, o iš Čia 
patraukė į dirbtuvę Visų vei
dai buvo smagus, visi, kaip bro
liai, sveikindami vienas kitą jie 
grįžo į darbą ir pasižadėjo kar
tą ant visados ginti savo laimė
tąsias teises, — savo uniją.

Negrai protestuoja
Reikalauja, kad valstijos proku

roras užleistų savo vietą 
kitam.

Valstijos prokuroro, Maclay 
Hoyne’o^ žygiai pagalios iššaukė 
jĮt'iežtsį pro tęs tą. dliieaftos ne
grai užvakar viešai apreiškė, jo- 
gei jie nebepasitiki tuo tw’ko$ 
ir įstatymų dabotoju. Nebepa- 
siliki todėl, kad jis pasirodęs 
perdaug aiškiu negrų persekio
toju. Po to, kada prisaikin tieji 
teisėjai atsisakė kaltinti vien

Kart, Mkhigan. Rugpiučio 25 <1., 
didelė paroda, arba County Fair, 
kuri bus musų kaime visą savaitę 
prasidedant Rugsėjo 15. ten bus su 
-vesti visokį gyvuliai, išstatyti javai 
padarai, mašinos,, medžių vaisiai, 
darinvčs, ką tik ukininkai užaugina, 
tas bus laikoma musų kaime Lietu 
vių apgyventame Kart. Šįmet mu 
sų kampelyj javai gan gerai užde 
rėjo. Kviečiai jšdavė apie 35 buše 
liūs iš bušelio sėjos. Rugiai apie 
20 bušelių, kukurūzai (komai) la 
bai geri tankiai po 12 iki 15 pėdų 
aukščio, galvos gana didelės, turin Į . .
čios grudų apie po 700. Viskas bran tik negrus riaušininkus, valsu 
gu; gera karvė apie $100. Gyva .........
kiaulė svaras 19c\ nulvių bušelis 
R2. Arkliai nebrangus, geras darbi 
ninkas apie $80. . **■

Amerikon Ūkininkas.
Box 96, Bart, Mlch.

jos prokuroras pakėlė didcliau- 
sį triukšmą ii* iižreiške, kad tei
sėjai neužsiimtų politika, o kal
tintų tai, kas jiems pristatoma.

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

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę speciaię 
lietusių 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
LANKYKITE ŠI VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL. 

(Arti Milwaukee Avenue).

SERGANTI ŽMONES
Užsisen ėjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuiiškų daktarų gydymas dėt Kraujo ligų, 
n m I 1/om DaZmm 2221 So. Kedzie Avenue ūr. J. van r*aing vai. i-^; 7—9 Po pietų

Aš esmi specialitas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerkite 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 
gydymų.

Pritašau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

35 So. Dearbom St.
(Kmp*a Monroe) .

Kambarys 807. z-r* • _ ~
VAI^NDOS 9 Iki I Cn tCflffO 
Nedaliomis 10 iki 1.

Jus galite dabar siųsti maistą ir 

 

rubus tiesiai jūsų giminėms ir 
draugams Lietuvoje!

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivų j Liepoją 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 pir'kti 
bile vieną prirengimą padarytą Amerikos Lietuvių Trading Kompanijos, kuri atsiųs jums.

Jeigu jus norit informacijų kaip pirkti baksą la
biausiai reikalingiausių ymaisKo produktų gatavai 
supakuotą, kiuris gali būti nusiųstas bile kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading Kompanijų, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

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

Lithuanian-American Trading C(k,
6 West 48th St., New York City.

Meldžiu prisiųsti man pilną informaciją apie lietuvių pašalpos siuntimą. Suprantam; * ra, kad šis 
prašymas yra išpildomas dykai ir nepasiuto mane jokioje atsakomybėje...........................................................

e

■i

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

Gydymas visų akių, gu*ų, no
sie” ir gerkles ligų. Po prienura 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekęs 
' Tėmykite į mano parašą. '

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

Vardas

Gatvės adresas

Miestas ir valstija

Kaip gausim šį kuponą pilna informacijų bus suteikta jums. Kasykite aiškiai ir adresuokite

Lithuanian-American Trading Co.,
G West 48tli Si., New York, City.

Esant reikalui jis pristatysiąs ir 
baltveidžių riaušininkų. Teisė
jai nusilenkė. Valstijos prokuro
ras tečiaus ne Ii 
pinęs surast 
riaušininkų, 
naują medžioklę ant — negrų! 
Negana to, jis viešai apreiškė, 
kad tikrieji rasinių skerdynių 
kaltininkai esą negrai.

Delei to vadinamoji Negro 
jFellowship Lcague vakar paskel 
bė sekamą užriškimą:

“Atradimas, mėnesiui laiko 
praslinkus nuo įvykusių riaušių, 
buk jas iššaukę negrai rodo, kad 
p. Hoyne. arba visiškai ne.pa- 
jiegįa pildyti savo pareigų ar 
yra sužinus apsileidėlis. Jo raš
tinės užlaikymui yra paskirta 
daugiau kaip ketvirtadalis 
miliono dolerių pinigų, savo ži
nioj jisai turi virš septynias de
šimts penkis pagediminįcus ‘ir 
daugybę detektyvų. Tatai jeigu 
p. Hoyne’ui reikalinga viso me
nesio, idant atidengus dalykų 
stovį, kuris teisingu bei inteli
gentingu tardymu gali būt ati
dengtas j dvidešimt keturias 

jisai yra visiškai ne
pildymui jam skirtų

kad uepasi ru
ja u baltųjų 

o dhbar pradėjęs

mm

si1:??;-*-

•R

•¥:<>

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

mobilių, tai mes galime. Jeigu ta- 
misla turi automobilių, lai mos tu
rime pirkėjų. Parduosime už 5%. 
Mes perkame automobilių bile ko
kiame stovyje.

P. VIZGI RD.
3728 So. Lincoln Street, 

Chicago, III.

►-

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes. pilvelis buvo. Dispep

sija. neviriniinas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 

“ rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
______ pareikalavąu Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo vąlytę- 

jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartoįiihul 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, ge 

' Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai, atsigi
aliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
dsų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s» 

uteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
cį skirtumą kaip tarp dienok ir nakties. Dabar jaučiuos 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge
lt linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem n tokiais 
■ patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1797 Se. Halated St, Telephone Canal 6417. Chicago, HL

■rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbox 
Bet kada pareikalavąu Salutaras vaistų. Bitteria, Kraujo vąly

atizmo gyduolės, 
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 rėžimai 

ko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas aa> 
paveiksle pa

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gersi lietuviams finoms* per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijs: 1021 W. iOth 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, kr 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

T

valandas, 
tinkamas 
pareigų.

“Chicagos negrai yra aukomis 
iš anksto suplenuotos orgijos— 
užpuolimo, skerdynių ir žudy
mo.

fKada įpąsiliovė rfaušlniukų 
daromi užsimojimai, tokių jau 
brutalių užsimojimų ant neg
rų teisių atliko musų valdinin
kai. Jie atsisakė areštuoti bal
tuosius riaušininkus ’ bei žudei- 
kas ir ryžosi apkaltinti ir įkalin 
ti jų aukas — negrus. Tatai tę
sėsi, valstijos prokuroro dėka, 
tol. kol prisiiikintieji teisėjai vie 
šai apreiškė, jogui jie nenori bū
ti visa to dalininkais.

“Ne padiegdamas panaudoti 
tam išradimui prisaikintuosius 
teisėjus, jisai pasiuntė savo pra 
rinktinių bendų daryti kratą ne
grų gemblerių įstaigose ir prj 
vačių asmenų butuose. P o 
pasiskubinta atiduoti tą “atradi
mą’’ spaudai, kurio tečiaųs.jisai 
nedrįso įteikti jokiai grand džiu 
rei visame Cook pavietyj.

“Chicagos negrai, ačiū toms 
riaušėms, aplaikė didelių nuos
tolių gyvastimis. Jie neteko tuk
siančių dolerių turto sunaikin
tomis savastimis ir daugelis liko

Vyriškų Drapanų Baigimai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ovorkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00*iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų 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
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $1,0.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vok 
Nedėtomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDO17, 
1415 So. Halsted 8t„ Chicago, m 

įsteigta 1102

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros' Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

3)
4)
5) _ 

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

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

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 

j ncatidėliodami visi sykių.

3OQ1 South Halsted Street
______ _____ , y ................ . ........................ .........

be darbo. Mes todėl prašytume 
gyventojų nepaisyti tų kaltini
mų, kurių ‘įatrado” valstijos 
prokuroro raštinė. Mes nusi
lenkiame įstatymams. Ir todėl 
k negreičiausia pasmerkiame 
tuos neteisingus ir begėdiškus 
užreiškimus, buk negrai esą 
tikrieji kaltininkai kilusių riau
šių.”

Toliau reikalaujama, kad kal-l 
tiuusieji negrus teisėjai butų pa
likti tęsti savo 'darbą iki galui 
ir kad prašoku toriaus- vietą už
imtų specialiai paskirtas proku
roras, tik ne Maclay Uoyne’as.

SEKIOJA PROFESORIUS.
Jie pasidarę tikri “anarchistai/’

(Seka ant 4 pusi.)

VIENATINIS MGUTBU0TA1 BUBA8 APTIBKORIU8 ANT BB1DCBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuos* nuo SS.00 ir bb- 
atSoiau. Sidabro r&muosa nuo <1.00 Ir auKtdiau. Pritaikome akiniu* uSdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku- 
mu, akių skaudėjimas, uhilkimaa ir 
lt yra vaisiais Įvairių ligų, kurio* ta- 
Ii būti praSalintos gerų akiniu pritaky- 
mu. lityritnas ufdyk*, Jsi periti *r

i skauda akis. J«i jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta. net«sk ilgiau, o jietkok pagelto* 
HPtiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 

U uidyk*. Atmink, kad m*e kod- 
gvarantuojiun akiniu* ir kiskvia- 

'gerai prirenkaa*.
B. M. MK91BOFF, Klu rUs Optika*.

Jei jiu sergate ir r*lkal*ujat« patarimo arba vato .ateikit pas man*. A» buvau *> 
tiekorTu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimu* DYKAL Galių 
padaryti bile kokiu* ru*iiku* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaro*. Ai «M 
draugas Amonių.

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną "Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdarą kasdien .ąuo 9--6 
ITtąrninkab. Kotve'rgais Ir 
Subatomis 9—9.

n

J. G. SACKHEIM & CQ 
1335 MIbWAUKEE AVĘ. 
tąrp Paulina ir Wood SU.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 

* pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc- 
dėliomis nuo 9—2 po piet.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 frto 
ir nuo 5 iki 8 vakare *

1 1 7, ■;. ..IHM&IŠMr—

Dr. M. T. Strikolis*
LIETUVIS GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, Hl.
Ofi^o” Tel. Roulevard 160

Rez. Tol. Seeley 420

TeL Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Miclinl8wiczK;>.
Baigusi Akušerijos ko®| 
legiją; ilgui praktika-l 
vitsi PeniisylvauijosHr 
hospitalėse ir Pąsek-« 
m ingai patarnaų-B 
Įja prie gimdymo,® 
Duodu rodą visokio-g 
se ligose moterims irn 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.l

(Ant antrų lubų) »■ 
CMeaio» llt

Nuo 6 ilį » ryte ir 7 iki
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Valdininkai turį naujos pra
mogėles. Kur tai, kas tai “su
žinojęs”, kad visoje eilėje aug
ėlesniųjų mokyklų pradeda rei- 
kšd|’ntis “raudonoji šmėkla.” 
Tūli profesoriai pradėję skiepy
ti savo mokiniams “radikalių ir

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikri) ir geriausių gyduolę dvi kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
riu užkietėjimų, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmų strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stonųich Bit- 
terapišką prašalina ir palieka lai- 
minguf'tųįgi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaink bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonką $14.00.

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

Galima gauti kiekvienoj nptiekoj. 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymų jyck reikalaunat 
tai prisiusime dėl dtfmistą.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrų ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MAN UFACTUR E
P. A. BALTRANAS CO.,

G10 \V. 31st St., Chicago, III. 

Michigano Farmos!!

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

SPECIALIAI: Mitleva rnalevojimui stuby iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WREGKING CO.,

3008-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Iš triją pavietą, kur Lietuviai apsigyvenę, tai musą kainpelyj šį
met geriausi javui. Atvaževę pamatysite savo akimis, per C.hica- 
gų gerai atvažiuot vandeniu nuo Michigan Avė. ir Watcr St., laivai 
išeina kas vakaras, o iš kitur per Grand Rapids. Iš ten jau netoli. 
Geležinkelis ateina į pat vidurį musą kaimo.

Farmų pardavimui yra tokią:
2 po 10 akrą, 1 po 65 akrus. 2 po 15 akrą, 22 po 80 akrą, 

3 po 20 akrą, 4 po 100 akrą, 4 po 30 akrą, 2 po 110 akrą, 12 po 
40 akrą, 3 po 120 akrą, 3 po 60 akrą, 2 po 1G0 akrą.

Visos jos su triobomis.su padarais ir gyvuliais, taip kad kiek
vienas gali susirast sau tinkamą.

Gerai atvažiuot pas mus per Labor Day, kada daug dieną 
šventa. Musų kaime bus taipgi viso pavieto paroda gyvulių, javą, 
padarą, kuri tęsis visą savaitę nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 22 d. 
Taigi, manydami pirktis sau gabalą žemės, galit drąsiai atvažiuot, 
arba rašykit artesniam susižinojimui pas.

M. VVALENČIUS,
P. O. BOX 96, KART, MICHIGAN.

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

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

Mokyklų Atidarymo Apskelbimas
Yra musą priederme su pavelyjiinu jūsų apskelbti, kad mes 

esame pasirengę dėl jusą su musų pagamintais siutais dėl vaiki
nų. Taipgi vaiką ir mergaičių dresiu, čeveryku, ir kitokiu reika
lingu reikmenų ir daigiu dėl atidarymo mokyklų.

Bet neužtenka dar lo, su saugiu pirkimu mes galime suččdyti 
jums pinigą ir duoti gerų pasirinkimų tuvorą.

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

STREIKUOJANTIS aktoriai 
i ATIDARYS SAVO TEATRŲ.
| Visą pelną skirs savo organiza

cijai.
Streikuojantįs Chicagos teat

rų lošėjai-artistai rengiasi užduo 
ti managerių asociacijai ytin 
skaudų smūgį. Pienuojama at
daryti visą eilę “nepriklausomų 
teatrų,” kurių manageriais ir 
lošėjais busią patįs streikinin
kai. Ir tatai jie darysią netik Chi 
cagoj, o ir aplinkinuose mieste
liuose — Joliete, Elgine, Auro
roj ir kitur. Visas pelnas, kuris 
liks padengus renginio lėšas, bu 
siąs paskirtas streikuojančių ak
torių organizacijai — Actors 
Eųuity Association. Pastaroji 
gi tuos pinigus sunaudosianti 
“legalei kovai” prieš manage- 
rius ir šelpimui neturtingųjų 
lošėjų.

PRAŠO MAJORĄ PATARPI
NINKAUTI.

Building Trades Councillo 
prezidentas O’Connoras vakar 
-kreipėsi į majorą Thompson^, i-

V isą apskritą metą nesvaiginantis gėralas

Popularls reikalavimas 
dirbtuvę — į 
šaulyje. Moksliškai apšviesta ir ventiliuota ir apru 
pinta su kiekvienu galimu žmogišku išmistu apsau 
goj’mui sveikatos ir saugumo jy tūkstančių darbiniu 
ky. Elektriką operuojama. Išdir- 
bama 2 milijonai bonkų kasdien.

ST.LOUIS

anarchistinių doktrinų.” Agen
tai jau turį visa eilę laiškų ir 
fotografijų kopijų, liudijančių 
profesorių “paklydimą.” Keli 
tokie “paklydėliai“ jau išvardy
ta. Vienus jų esąs Arthur W. 
Hopkins, sociologijos profeso
rius l)e Paųw universitete, In
dianos valstijoj.

Valdininkai stropiai sekioju 
tuos “paklydėlius.” Kažin, ar 
valdininkai juos deportuos, ir4 
kur?

HOYNE AREŠTAVO VIENĄ 
POLICISTĄ. *

Valstijos prokuroro agentai 
vakar naktį areštavo policistą 
Edwardsą Mitchelį. Kaltinamas 
ėmimu kyšių nuo negrų riauši
ninku. Kaltina musai tečiaus grie 
žtai užsigina ir sako, kad Hoy- 
ne darąs bloffą tikslu įsigyti 
sau politinio kapitalo.

UŽMUŠĖ MERGINĄ IR 
PABĖGO.

Nežinomo automobiliuos ne
žinomas važnyčia vakar naktį 
mirtinai sutriuškino jauną mer
gelę, Helen Keenan, gy vėliausių 
5709 Ridge gatvėj, ir pabėgo, 
Vėliau betgi policijai pasisekė 
patirti trijų automobilių nume

rius ir ji pradėjo 
Nuėjusi pas automobiliaus 
“No. 110515” savininkai jį vei
kiai įsitikino, kad kaltininkas 
jau jos rankose: automobilius 
buvo kruvinas ir jo savininkas, 
Charles Spears, turtingas vertei
va, galų gale prisipažino. Jisai 
tuoj areštuotas ii* dabar laiko
mas kalėjime be kaucijos, kol 
neišneš nuosprendžio koronie- 
riaus teismas.

PATS SUSIRADO PAVOGTĄ 
SUNŲ-

Praslinko penki ilgi ir kanki
nantis mėnesiai, kol našlys John 
Eloll, mihvaukietis, pagalios at
siekė savo tikslo: surado vie
nintelį savo sūnų Wesley’ij, ku
ris buvo pavogtas balandžio mė
nesyj. Netekęs sūnaus, Eloll 
metė biznį ir apvažinėjo keliatą 
valstijų tuo vieninteliu tikslu, 
kad suradus pavogtąjį sūnų. Ne
senai ir tuo pačiu tikslu jis ap
lankė Cliįcagą. Eloll jau buvo 
netekęs vilties. Užvakar jisai 
betiksliai dairėsi ant kampo Ma
dison ir Clark gatvės. Staiga El
oll kaipir apmirė. Pro vieno 
Clark gatvės karo langą iškišo 
galvutę mažas vaikutis —“Wes 
ley!” — riktelėjo Eloll ir ban
dė pasivyti gatvekarį. Veltui; 
likęs tėvas pradėjo rauti nuo 
galvos plaukus ir puolėsi prie ne 
toli stovėjusio policisto. Tuoj 
pašaukta taxicabas ir iškrėsta 
apie 10 gatvekarių ėjusių link 
Lincoln parko. Be pasekmių. 
Tada pradėta važinėti po parką. 
Po dviejų valandų ilgos ir var
ginančios kelionės Eloll despera
tiškai sušuko: — “štai, 4!ai jis!” 
Jis neapsiriko. Pasirodė, kad tai 
ištikrųjų buvo jo pavogtasis su
nūs. O jo pavogėja — mirusios 
jo moters motina, tūla Alice 
Davis. Pastaroji tuoj areštuo
ta, o sūnūs sugrąžinta tėvui.

lyrineiinuj. dant jis patarpininkautų už
baigimui, namu statytojų strei
ko. Dailydes tečiaus užreiške,
kad jie vistiek negrįšiu darban, 
jeigu tas “tarpininkavimas“ už
sibaigtų jgnoravimu jų reikala
vimu.fe v

UŽSIMUŠĖ MOKYTOJAS.
Miegodamas nupuolė nuo trečių 

lubų.
Privatinis latinų kalbos mo

kytojas Fernando Castro, subar
tos naktį nupuolė nuo savo na
mų stogo 5322 Cornell gatvėj. 
Nupuolė bemiegodamas. Buvę 
taip. Dieną jo kambarį saulė 
labai įkaitinus, ir Castro nusi
taręs persinakvoti ant “rufo“. 
Nutaręs ir padaręs. Bemiegoda
mas tečiaus jis nusivoliojęs iki 
“rufo“ kraštui ir nupuolęs. Nu
vežtas ligoninėj jis dar pajie- 
giąs išpasakoti savo priepuolį, 
bet pasveikti nebegalėjo: vakar 
jisai pasimirė.

BARZDASKUČIAI NEPATEN-* 
KINTI.

Organizuotieji Chicagos bar
zdaskučiai nepatenkinti. Praei
tą nedėldienį Musicians Hallėj 
buvo sušauktas barzdaskučių u- 
nijos susirinkimas, kur tartasi 
įteikti samdytojams naujų rei
kalavimų — padidinti algas.

NETEKO ŠOFERIO IR AUTO
MOBILIAUS.

Fred Proclor, 601 Diverscy 
gt., kreipėsi į policiją, kad ji su- 
jieškotų jam jo šaferj — važ- 
nyčią ir naująjį Reo automobi
lių, su kuriuo šoferis andais Die
vas žino kur nušapęs.
<1 . .LT"?"1.__ g~‘l-L-.||, I. . .

Pranešimai
LSS. 4 kp. Mišraus choro repeti 

cijos jvyks Utarninke rugpiučio 26 
d., 8 v. vakare. Mark White Smiare 
Parko svetainėje. Visos daininin 
kės ir dainininkui malonėkit atsi 
lankyti laiku.

Org. A. Cheplinskienė.

LMPSA. 9 kp. repeticijos veikalo 
žingsnis Prie šviesos įvyks ketver 
ge rugpiučio 28 d. 7:00 v. vakare J. 
Norvaišo svetainėje, 3338 Auburn 
Av. kampas Sočios PI. Lošėjai mulo 
įlėkite atsilankyti laiku.

Komitetas.

Roeeland. — LLF. 4 kp. mėnesi 
nis susirinkimas įvyks Subirtoje, 30 
d. rugpiučio 7:30 v. vakare. Drau 
gai, malonėkite susirinkti visi pa 
skirtu laiku, nes turėsime daug 
svarbią reikalų aptarti.

— Org. K. J. Turulis.

LLF. t kp. susirinkimas įvyks se 
vedoje, rugp. 27 d., 8 vai. vak. Lino 
sybčs svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Draugai, malonėkite atšilau 
kyti laiku. Sekr. L Galvydis

Brighton Park. Extra LSS. 174 
kp. dramos skyriaus susirinkimas 
bus seredol,’ 27 rugp. T. Maženio 
svet. 3834 So. Kedzie Avė. 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, mato 
Dėsite susirinkt laiku, nes yra daug 
svarbią reikalą. — Organizatorius.

North Sidėu Lietuvių Draugijų aą 
ryžio delegatą mėnesinis susirinki 
mas jvyks ketverge, rugp. 28 d., 
kaip 7:30 vai. vakare Viešo Kny 
gyno svet., 1822 Wabansia Av. Visą 
draugiją delegatai malonėsite atsi 
lankyti paskirtu laiku.

— Sekr. F. Kaziunas.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo loši 
mo repeticijos įvyks utarninke 26 d. 
rugp. 7:30 vai, vakare Felloship sve 
tainčje 831 W. 33 PI. Gerbiami lo 
Sėjai malonėkite būti paskirtu laiku

— F. Mazolo.

Roseland. — LMPS. 25tos kp. ex 
Ira susirinkimas jvyks ketverge, 28 
d. rugp., 7:30 vak. Aušros kamb, 
10900 Michigan Avė. Draugės, skait 
'ingai astilankykite, nes turime svar 
bią reikalą aptarti. — Valdyba.

šiuo pranešu visoms progresivift- 
koms draugijoms, kad Lietu dą 
Kriaučių kliubas v ra paėmęs sve
tainę Związek Polek ant Spalių 
26 d., šią metą. Bus statomas vei
kalas Lizdas Naminio Liūto. To
dėl meldžiame < visą draugiją ne
rengti jokią vakarą North Sidėj, 
kad nepakenkus vieni kitiems.

— Rengimo Komitetas.

Kurie' turite paėmė Pirmyn choro 
šerifų platinti, malonėkite jas su
gražinti iki 39 1. šio mėnesio.

— A. Vilis.

ASMENŲ JIESKOJIMaT

Pajieškau Juozo Senkaus, pir 
minus gyveno pn. 29 Spruce SI. 
Hartford, Conn. Jam yra laiškas 
iš Lietuvos; brolis mirė ir daugiau 
naujienų. Atsišaukite adresu:

Jos. Glinski,
6715 So. Lincoln St., Chicago, III.

PajieŠkau FJviros Pakštienės, me 
tai tam atgal ji gyveno Medelio na 
nic prie 33čios ir Wallace gatvių. 
Atsišaukite adresų; Mrs. Wm. Ray, 
Bnx 333, Glaudi re, Mont.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI PARDAVIMUI

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

France Miller 
3252 l.owe Avė., Chicago, III.

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

J. F. Stanaitis,
R. F. D. 1, Rockford, 111.

Pajieškau savo 3 dėdžių; jie paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav. ši
lelio vaisė., kaimo Darkintą, Kisie 
liaus Petro, Juozapo ir Vincento Se- 
lickių. Girdėjau, kad gyvena apie 
Scruptonų, Pa. Meldžiu duoti ži
nią jie patįs, ar kas kitas šituo ad 
resu:

Agnieška Kisicluitė, 
po vyru Agnieška Cluw.

R. R. 1, VVeslville, III.

Pajieškau savo giminės Nikodemo 
Kuminskio, jo sūnų ir dukterų, pa 
eina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Navarėnų miestelio. Dėdė Adolpas 
Pocevičia, meldžia atsišaukti adre 
su: 1947 String St., Chicago, III.

Konstancija ir Juozapas Glebaus 
kai pajieškome dėdės Aleksandro 
Rauko; gyveno Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti per telefoną McKinlev, 
arba adresu 2844 W. 38th St. Chi 
eago, 111.

JIEŠKO KAMBARIU
Pajieško kambario vienas vai 

kinas prie laisvą žmonių tarp 29 
ir 35 gatvių, su valgiu. Kak turite 
praneškite laišku, adresu:

V. Matusevičia, 
3238 So. Halsted St., Chicago.

Pajieško švaraus kambario jaunas 
vaikinas West Sidėj, Bridgeporte, 
ar 18tos apielinkėj. Geistina, kad 
butą telefonas ir kad šeiminiu 
kė pagamintų valgį. Atsišaukti pas 
Frank Letinon, Sears Roebuck & Co. 
Arthinglon St., Dept. 112, arba lele 
fonuoklte 6 ❖iii. vilkare — Kedzie 
2500 Dept. 142.

REIKIA DARBININKŲ
s 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 
Halsted St.

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
prie namą darbo, kuri moka šva
riai gaminti valgį. Maža šeimyna. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas H. 
Lesemcr 5238 S. Park Avė., Chica
go, III. Tel. Drexel 859.

Reikalaujame dviejų gerų barz
daskučių vediniui biznio; gali už
dirbti nuo 25 ligi 30 dolerių į savai
tę. Labai geras darbas vedusioms 
žmonėms. Darbas laukia, atvažiuo
kite pas

Don. .1. Lukšo,
514 Moen Avė., Rockdale, III. 

J oi i et P. O.
RFIKALINGA ant burdo vyrą. 

Kambariai dėl dvieju arba navie 
niems. Svarus kambariai. Geras 
valgis. Galima ir be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTELIS. 
1606 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS choro vedėjas, ku 
ris galėtą vesti mišrų chorą. Pla
tesnėms žinioms rašykite žemiau 
pažimėtu adresu:

Leo. Valančius, '
267 Clinton St., Binghamton, N. J.

REIKALAUJA merginos arba mo 
terš prie dabojimo kūdikio ir prie 
lengvo darbo namuose. Geri na 
mai ir gera viela. Pasiklauskite 
kriaučių dirbtuvėje pn. 2335 West 
35th gat.

REIKALAUJA merginu prie Šva 
raus dirbtuvės darbo. Gera alga. 
Prityrimas nereikalingas. Ateikite 
prisirengę dirbti.
The Cassady—-Fairbank Mfg. Co., 

6102 So. La Šalie St.,

REIKALAUJA indą plovčjo. — 
1045 W. 12th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

ne, tirštoj amryventoj lietuvių ir 
enką biznis išdirbtas per dešimts 

metą, parsiduoda greit, nes savinin
kas eina į kit$ bizni. Klauskite 

Paul Smith.
4624 So. AVood St., Čhicago, III.

PARSIDUODA 3 fintu medinis na 
mas 4-4-3 ruimus. Rendos neša 
>25.00 ant mėnesio, kaina 81225. 
">sh .arba ant lengvu išmokėjimą. 
Savininkas turi apelisti miestą. At
sišaukite.

711 W. 46 PI., Chicago, III.

parsiduoda grosrmė ir i»uč(t- 
nė, parduosiu pigiai, lietuvių apie 
linkei, bučernė randasi prie kampo 
Archer Avė. ir Kedzie Avė. prieža
stis pardavimo, turiu kitą biznį.

N. Budo, 
4377 Archer Avė., Chicago.

Tel. McKinley 28a2.
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BARZDASKUTYKLA parduoda
ma labai geroj vietoj apgyventoj 
lietuvių ir visokią kitą tautą. Par
siduoda labai prieinama kaina. 
Kreiptis reikia pas savininką pn. 
2011 So. Halsted St.

PARSIDUODA baltZ šiimiukas 
pudeliu veislės, 6 savaičių. Savinin 
ką galima matyti pn. 718 \V. 18 gut. 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.
ULT.-?-,J_............. ................ ..............—..... .... .............. .... ..........

RAKANDAI
TIKTAI gi MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dieną, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių dlvonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PR1SIUN- 
ČIAME UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.
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EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą 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.

P.\RDUODAMA šešių ruimų ra 
kandai, dviejų metą senumo iš los 
priežasties, kad vyras užmuštas ša
pui ir juti guzu nusiauodino. Ahi- 
šaiikPc pn. 3231 Ėmei aid Avė. ant 
trečių lubų.

AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS.

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

3965 Archer Avė., Tel. McKinlev 
4339. '
*_____________ ________________

PARSIDUODA labai pigiai Pack 
ard automobilius, 5 naujos ratlan 
kės, 8 pasažieriams, galima vartoti 
šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
goms; taipgi parduodama dar įdu 
karai ir labai gera biznio vieta prie 
pat lietuvių bažnyčios Rcpair Shop 
and Livcrv, 708 W. 18 St., 'fel. Ca 
nal 3348.

NAMAI-ŽEMĖ ‘

FARMŲ 1’IUKfJAl.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija AVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten Žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtą, visada geras užderūjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitą valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yru prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farnierių. Tajp-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą fariną 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vąją.

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

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

DIDŽIAUSIAS bar genas Chicug>- 
je , parše‘.oda 2 lotu, krūvoj 6;‘x 
130 pėdų pagal pat 7? ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

PARSIDUODA naujas namas bun- 
galow su 5 kambariais ir aukštas 
basementas, kaina $3200.

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

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

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

AVm. F. Niemann, 
1942 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 pagyvenimą mū
rinis namas po 4 kambarius, ren
dos į mėnesį $45, parsiduoda už 39 
šimtus, namas yra labai geram’ sto
vy) ir geroj vietoj, lietuvių apgy
vento). prie 33 ir Union Avė., no
rėdami nlatesnią žinią, kreipkitės 
šiuom adresu:

C. SUROMSKI.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ
PARMOS.

'I'ieins. kurie norite gyventi ant 
formą yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj <km- 
gybė lietuviu gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerą ke
lią ir gražią Ežerą su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė jiarsiduoda labai 
pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už ake- 
rj Galit pradėti dirbti formą su 
$100 ir nejusit kaip turėsit savo for
mą išmokėta. Ir mes duodame dar
bą ant farmų katrie pirks farinas u- 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną prekę ir imam lotps kaipo da
lį {mokėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Galduuskas lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY,

Engei Rivcr, Wisconsin.

DU I LALAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emcrald Av. 

muro 6-6, olimpiški. Pinigais $500. 
Kaina $2400.

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

1 ’A R l)A VIM UI? 2030 1'nŪTn~A77. 
Du fintai 5-6. Gazos, šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

P/\RDU()I)AMA pigiai lotas 2.”i pė
dų per 200 pėdų. Mėnesinių įikau- 
kų randa atneša $80. Turi būti par
duotas tuojaus. Nei vienas priimti
nas pasiulinimas nebus atmestas. 
Klausk savininko 812 \V. 19th St.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė Šviesa maudynė, ga- 
zas, ponainis, cementuota gatve, gu- 
ražius 2 automobiliams, pašelnicnįs, 
lengvomis išlygomis. Mainis ant ge
ro automobiliaus, ar gero ištaisyto 
loto kaipo pirma įmokestis. Pini
gais užmokant. $2800.

McDonnelI System 
3517 Archer Avė. -

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kostumerią” Pa
sėmęs daug reiškia. Mųsų farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios far
mos randasi greičiausiai augančioj 
dah je Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arli randasi daug sviesto ir sūrią 
išdirbysčią. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos” farmos. Geri minai, tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po įmokėjimui vieną penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 meiy. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir lt. ant labai lengvą iš
mokėjimą. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolą dėl namą staty
mo. Geižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti Šias farmas.

Musų farmos randasi Wiscnnsln 
valstijoj, Lincoln. Langlade, Taylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įmokėjimą. Mort- 
gage UŽ likusią skolą.

M. J. AUGULIS, 
2209 \V. 23rd Place, Chicago, 111.

PASKOLOS-MORGEčIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus nmrtgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Room 1117 Hercis Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Apredaly.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpe 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jusą mie
lą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madą knygos.
MASTE R DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6200 Su. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 18.50 N. Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 

j $10. Phone Seeley 1043 
I SARA PATEK, Pirmininkė

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

TRLCITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 600 West

Madison St., Chicago, 111.

triobomis.su



