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Valdžia svarsto atidarymą 
savo sankrovų

Trup IransinHon ffled v. it b the pnM- 
mastei* at Chicago, III. Aug. 27, 1919 
as <vquired by Ibe act oi' Oct. 6, 1917

KO NEPRASIMANOMA.

Nėgių skerdynes sukėlę.. 
Rusijos bolševikai.

50 priedų prie taikoj sutarties

Amerika siųs kareivius Silezijon. Belgija 
ratifikavo taiką

VALDŽIA ATIDARYSIANTI
SAVO SANKROVAS.

11 sankrovų bus atidaryta rug
sėjo 25 d., o paskui daugiau.

VVASHINGTON, rugpjučio 
26. Justicijos departamentas 
skelbia, kad jo rankose yra ži
nių, jog Rusijos sovietų intere
sai teikę pinigus propagandai, 
kad sukursčius rasinį antago
nizmą Suvienytose Valstijose.

Faktai verčia valdininkus ma 
i nyti, kad IWW. ir sovietų įtek- 
' k Vilkini)! T'iHilL'Ilidemokndų vadovas, senatorius mė yra pamate rasinių riaušių 

Hitchcock iš Ncbraska, pasisku- Washingtone ir Chicagoje. 
bino į Raitąjį Namą, kad piane-----------------------------

\V A S H1N (rTON, “ rugp j učio 
26. • Administracija svarsto
projektą kovai su pragyvenimo 
brangumu, kol nesugrįš norma
lės kainos.

Sumanymų yra, kad pati vald.Į 
žia atidarytu sankrovas 1 
šalyje, pirktų maistą. < 
žius ir kitas reikmenis didelė- ’ komiteto 
mis kiekybėmis ii* paskui par 
davinėtų suvartotojams už tiek, jis ragins atmetimą priedų tuo 

. 'pamatu, kad jie reikš begalinį 
Į alidėilojimą ir galbūt atmetimą 

kada sutarties.

šus prezidentui \Vilsonui apie True Irnnslation flled witn Ihe post- 
situacijų senate. Jis pasakė, kad ,by of‘(h- 
padarytos šiandie tekstinės per 
mainas, taipjau subatoj priim
tas priedas apie šantungą bus 
ajnusti senate su pagelba ne-

j as reųuired by — ...
kolcakas arti

WASHINGTON,
VVashington

. -7, 1919 
. Oct 6,1917
PUOLIMO.

rugpjūčio 
valdžia ne

Socialistu 
Partijos 

Konvencija
KONVENCIJA PRASIDĖS 

ATElNANčIOJ 
SUBATOJ.

Pirmas Amerikos socialistų su
važiavimas nuo 1917 m. Turės 
nuspręsti daug svarbių klausi

mų.

GAL UŽDARYS VISUS CHICA- 
GOS SALIUNUS.

CHICAGO. — Generalis vals
tijos prokuroras Brundage va
kar paskelbė, kad beveik kiek
vienas saliunas Chicagoje per
žengia prohihicijos įstatymus ir 
todėl valstija rengiasi paimti 
saliunininkus nagan ir jei bu
siąs reikalas, net uždaryti visjus 
Chieagos saliunus. Policijos vir
šininkas sako, kad 90 nuošim
čių visų saiiunininkų atvinii 
peržengia įstatymus, bet kada 
policija juos atveda teisman, 
teisėjai tokius salininiiikus pa- 
liuosuoja, todėl policija esanti 
bejiegė ką-nors daryti.

Plieno darbininkai turbūt
streikuos

Geležinkelių šopmenai bal 
suos apie streiką 

1 .
PLIENO .DARBININKAI TU

RE STREIKUOTI Už SAVO 
REIKALAVIMUS.

GELEŽINKELIŲ ŠOPMENA1 
TURBUT ATMES PREZIDEN

TO PASIŪLYMĄ.

CHICAGO. —• Ateinančią su- 
hatą šiam mieste prasidės svar
bi Amerikos Socialistų Parti
jos konvencija, kurioj dalyvaus 
socialistai iš visų dalių Suv. 
Valstijų. Tai bus pirma visuo
tina konvencija po St. Louis 
konvencijai, kuri įvyko 1917 m. 
pačioj pradžioj karės.

ši konvencija turės išrišti 
daug svarbių klausimų, nes So
cialistų Partija šiuo laiku per
gyveno keletą krizių. Daugelis 
dešiniųjų socialistų apleido par-

Darbininkų kova
KRUVINAS STREIKAS.

GARY ATSISAKO MATYTIES
SU DARBININKŲ ATSTOVAIS įsiūloma# mažas pakėlimas algos

Gali kilti naujas streikas, nes

Plieno darbininkų streikas kils 
rugpjūčio 30 dieną, jei nebus iš* 
pildyti darbininkų reikalavimai.

neužganėdina darbininkų.

W AS HINGTON. rugpjučio 
26. Geležinkelių dirbtuvių dar 
bininkai patįs nuspręs ar jie 
priims prezidento VVilsono siū
lomą pakėlimą jiems algos vi
dutiniškai 4c. j valandą, ar at
mes. * Tai nusprendė šiandie 
darbininkų unijų valdybos ir 
todėl neužilgo 500,(KM) šopmenų, 
balsuos tame klausime.

Komitetas iš 100 žmonių, ku
ris atstovavo darbininkus nutarė 
atmesi) prezidento pa.'Iulymą, 
kaipo neganėtiną, bet pats vie
nas nenorėjo imti ant savęs at
sakomybės paskelbime streiko.

Unijų valdybos nutarė neduo
di darbininkams jokių rekomen
dacijų apie pasiūlymą, vien pa
duoti nubalsavimui streiko kl iu 
simą, o jos pildysiančios tai ką 
nutars didžiuma unijų narių. 
OrganizacijoinK paliepta kaip 
galima greičiausia padaryti sla
ptą balsavimą ir apie pasekmes 
pranešti Centrą Iii nei valdybai. 
Jei darbininkai atmes pasiūlymą 
tuosyk tuoj aus bus paskelbtas 
visoje šalyje naujas geležinke
lių dirbtuvių darbininkų (šop- 
manų) streikas.

mažiau kaip 12 republikonų bal “^*
tenka užsitikėjimo Omsko val- 

ir, manoma, rengiasi neuž- 
jJ iljĄ) ištraukti visus Amerikos 

1 kareivius iš Siberijos.
Jokio oficialio paskelbimo 

apie situaciją nėra ištesi ta, bet 
valdininkai sako, kad visos atei
nančios iš ištikimų šaltinių ži
nios parodo, jog Omsko valdžia 
yra arti puolimo.

įsų.
Šiandien patirta, kad prezi 

visoje , dentas rengiasi išleisti atsišau- j 
drabu-1 kimu į šalį, protestuoti prieš 

’ » pasiūlytas tekstines
i . * •1 permainas. Sprendžiama, kad

Trįs žmonės užmušti, keliolika 
sužaista gatvekarių streike.

rugpjū

kiek valdžiai atsieina.
Pirmas žingsnis tame suma 

nyme padaryta šiandie, 
karės departamentas |)j^Į<elbė.
kad rugsėjo 25 dieną jis atida
rys 14 ar daugiau sankrovų par
davinėjimui tiesioginiai žmo
nėms jierviršiaus armijos drabu 
žiu, blanketų, muilo ir kitų da
lyku. ** A

Vaklžia viski) pardavinės už 
tiek, kiek jai atsieina ar pačio-

Fene Iransintion filed with the post- 
n isltr at Chicago, III. Aug. 27, 191$) 
as require<l by the act of Oct. 6. 1917

BELGIJA RATIFIKAVO TAI
KOS SUTARTI.

7 r u e trnnslntinn filed wi h the post 
master at Chicago, III. Aug. 27, 1919 
as reųuired bv the act of Ori. 6.1917

ANGLIJA TESILAIKO PAS- 
PORTŲ SUVARŽYMŲ.

ir pristatys daiktus per krasą 
sankrovos kainomis.

Jei valdžia praplėstų tą su
manymą ir nutartų pardavinėti 
ir kitus daiktus žmonėms, be 
tarpininkyslčs perkupčių, karės 
departamentas apsiimsiąs supir 
kti daug tavorų ir laikys san
krovas atdaromis ir po išpar
davimui perviršio armijos rei- 
kmenų ir dar atidarytu daugiau

A * » » »

BRl’SSELES, rugpjučio 26.
Belgijos senatas šiandie vien 

balsiai užgirė taikos sutartį su 
Vokietijos. Atstovų butas rati
fikavo sutartį rugp. 8 dieną.

True Irnnslntion filrd w>th thr post- 
nuistcr at Chicago, III. Aug. 27, 1919 
hs required by the art of Oct. 6.1917
AMERIKOS KAREIVIAI BUS 

PASIŲSTI SILEZIJON.

Nors tą sumanymą varžyti
nių su privatiniais perkupčiais 
šiandie svarstė kabinetas, vie
nok prezidentas neišreiškė savo 
nuomonės ar jis pritaria tam su
manymui.

Smarkiai pasipriešinta tam ■ 
sumanymui tuo pamatu, kad nė' 
karės departamentas,
valdžia nėra autorizuota įstaty
mų pirkti ir pardavinėti reikme* 
uis, kad jomis aprūpinus gy
ventojus. Nurodoma, kad ka
rės departamentas turi teisę tik 
supirkti reikmenis armijai ir

NEW YORK, rugpjučio 26.- 
PLieno karalius Elbert H. Gary, 
pirmininkas direktorių tarybos 
didžiausios plieno trusto United 
States Steel Corporation šiandie 
atsisakė asmeniškai matyties su 
John Fitzpatrick ir kitais Ame
rikos Darbo Federacijos atsto
vais, kurie yni paskirti organi- 
Izavini.iiįi plamo Ųarbininkų tir 
jų atstovavimui tarybose su sam 
dytojais.

Gary pranešė komitetui, kad 
jis su juo nenori matyties, bet 
jeigu komitetas turi ką jam pra
nešti, .tai tą turi padaryti raštu 
ir tada korporacija galės tai

čio 26. Čia streikuoja gatve
karių yliirlfninkai. (Kompanija 
su pugelba streiklaužių bandė 
sulaužyti streiką. Kada bandyta 
tų streiklaužių pagelba operuo
ti gatvekanius, kįlo riaušės, ku
riose pereitą naktį streiklau
žiai ir mušeikos nušovė 3 žmo
nes, o 13 žmonių sužeidė.

Giibernatorius po to tuoj iš
klausė kompanijos maldavimą 
ir pnisiunbė miliciją, dabojimui 
gatvių. Dabar streiklaužiai o- 
peruoja gatvekarius po milici
jos apsauga.

sios Darbo partijos. Iš kitos pu
sės, kairysis sparnas atskilo ir 
tveria savo komunistų partiją 
(ją tveria išimtinai veik vieni 
ateiviai). Taipjau suspenduota 
7 svetimkalbės organizacijos, 
Miehigano Socialistų Partija ir 
keli lokalai New Yorke už prasi
žengimą prieš Soc. Partijos 
principus. Tą visą turės ap
svarstyti partijos konvencija ir 
nustatyti partijos atsinešimą į 
besitveriančias iš dešinės ir kai
rės partijas, 'l'aipjnu turės būti 
išdirbta Socialistų Partijos plat
forma ir apsvarstytas susijungi
mas su tarptautiniu socialistų 
judėjimu.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
tame svarbiame darbe negalės 
dalyvauti, kadangi delei netak
tiško jos vadovų elgimos ir jų 
atsitraukimo nuo socializmo 
principų, ji tapo suspenduota.

Tikimasi, kad šioj konvenci
joj dalyvavaus keli šimtai dcle-

W ASHJNGTON, rugp j učio 
26. — Anglija yra vienatine iš 
didžiųjų Europos šalių, kuri at
sisakė nuimti suvaržymus įlei
dime žmonių su svetimų šalių 
parsportais, įvestus laike karės, 
tikslu pašalinti politinius agi
tatorius, žmonės su abejotinu 
lojališkumu ir kitus negeisti
nuosius.

Tai išsiaiškino šiandie tyrinė
jant, kodėl Anglija nėra įdėta į 
sarašą šalių, į kurias valstybes 
departamentas, po rugsėjo 15 
dienai, išdavinės pusportus prie
škarinėmis sąlygomis.

STREIKLAUŽIS NUŠOVĖ 
VAIKĄ.

W A S111N G T() N, r u g p j u čičo
26. Karės departamentas pa
tvirtino žinias, kad penktam in- 
fanterijos pulkui Camp Taylor, 
Ky. ir 15 pulkui, esančiam 
(.amp Dtx. N. J, yra paliepta j True Iran^lMinn fileH with Ihe pnst- 
plaukti užjurin, kad pagelbėjus 
daboti tvarką Silezijoj laike 
plebiscito, kai}) parėdyta yra tai
kos sutartvj.

ti

master at Chicago, III. Aug. 27. *919 
as reųuired bv tbe art of Oct. 6. 1917
DAUG DIRBTUVIŲ UŽSIDARĖ 

VOKIETIJOJ.

. Trne transinrinn niM wiih the nosi
nė pati mastei at Chicago, III. Aug. 27, 1919 

as required by the act of Oct. 6.1917
SOCIALISTAI TURĖS SUDA
RYTI VENGRIJOS VALDŽIĄ.

Pritarėjai sumanymui gi nu
rodo, kad kada karės departa
mentas nutarė tiesioginiai žmo
nėms parduoti maistą, mar- 
keto kainos tuoj nupigo, , taip 
kad net karės departamentas 
turėjo nupiginti savasias 
nas. Valdžios kompeticija 
sidarč nustatytoju kainų.

kai
po;

Juozas išsinešdino iš Budapešto.
PARYŽIUS, rugpjučio 26. — 

šiandieninė žinia iš Budapešto 
sako, kad kunigaikštis Juozas 
pėfnyčioje pavedė Friedrichui 
(premjerui) darbą sudarymo 
naujos valdžios ir pats apleido 
Budapeštą subatoje, po to kaip 
Friedrichui nepavyko atlikti sa 
vo darbą. Tada Dr. G.erami 
(socialistas), Lovadem ir Vaso- 
ny pradėjo sudarymą valdžios, 
prigelbejimui Juliaus Peidl (so
cialistas) ir A. D. Pawer.

PARYŽIUS, 4-ugpjučio 26. 
Pasak žinių, anglių trukumas 
Vokietijoj kusdie darosi rustes- 
niu. Daug margarino dirbtuvių 
turėjo delei to užsidaryti.

—■■■!■■ i ...... iii 1 ■

True translation ffled v’th Ihe posr- 
niastcr at Chicago, III. Aug. 27, 191!) 
as reqi)ired by the act nf Dėt fi 1917

TALKININKAI UŽĖMĖ ODESĄ

Sako bolševikų pranešimas.

Trim translntinn fil#»H wltb th* 
nmsler at Chicago, III. Aug. 27, I.H9 
as required bv the act of Oct. h. VU 7
50 NAUJŲ PRIEDŲ PRIE TAI

KOS SUTARTIES.

Wilsonas atsišauks į žmonos 
delei tų permainų.

rr,».» tr<«n<dat1on filed witn the pnst- 
mush'i* at Chicago, 111. Aug. 27, 1919 
as required bv Ine act nf Oct. 6.1917

KIEK AMERIKIEČIŲ ŽUVO 
KAREJE.

LONDONAS, rugpjūčio 26. - 
Šiandie gautas bevieliais bolše
vikų valdžios pranešimas iš Ma
skvos pripažįsta, kad talkininkų 
spėkos užėmė Odesą, svarbiau
si Rusijos uostą Juodose jurose. 
Žinia sako, kad užėmimas įvyko 
po to, kaip 30 laivų bombardavo 
miestą per dvi dienas.

Rusijos šiaurvakariniame 
fronte bolševikų kareiviai ver
žiasi priekyn Pskovo apygardoj.

TRIS MIRĖ PAVALGŲ KUR- 
KIENOS,

Alliance, ()., rugpjučio 26. — 
Pulk. Charles C. Weybrecht, 
kuris trįs savaites kaip sugrįžo iš 
Francijos, mirė pavalgęs kur- 
kienos (kalakutienos) iš šaldyk- 
los vietiniame kliube. Taipjau 
mirė viena moteris. Kiti du žmo 
nes, kurie kartu valgė irgi yra 
suparaližuoti ir jų pasveikimas 
labai abejotinas.

Negras patarnautojas, kuris 
irgi valgė tos mėsos, taipjau mi
rė, o vyrejas ir dar keturi pieta
vę žmones sunkiai susirgo.

Manoma, kad mėsa buvo su
gedusi nuo perdaug ilgo gulėji
mo sandėliuose.

Springfield, III., rugpjučio 
26.'- (Ja streikuoja angliaka
siai, bet tūli dar pasiliko dirbti. 
Jų tarpe buvo ir negras Jarmah 
kuri*/ norėjo pralįsti per darbi
ninkų pikietą ir įsigauti kasyk
lom Streikininkai jį užmatė ar 
pradėjo mėtyti ilk nueini mi's, o 
jis pradėjo bėgti ir kartu šau
dyti. Viena kulka pataikė 13 
metų vaikui (Hardi ii r jį Imi, 
vietos užmušė, o du darbininku 
sunkiai sužeidė. Negras (su
imtas.

Angliakasių prezidentas (val
stijos) Frank Farrington pas
kelbė, kad jei streikuojantįs 
angliakasiai iki rugpjučio 30 d. 
nesugrįš į darbą, jie bus išbrau
kti iš unijos ir iš jų lokalų bus 
atimti čarteriaji.

G o m persas sugrįžo.
NĘW YORK, rugpjučičo 

•— Amerikos Darbo

VVASHINGTON, rugpjuičo 
26. — Senato užrubežinių reika 
lų komitetas tebetęsė savo atkak 
lią ir agresyvų taktiką prieš tai
kos sutartį ir šiandie priėmė ne
mažiau kaip 50 tekstinių priedų, 
kurie taiko išbraukimą Suv. 
Vąlstijų iš 20 ar daugiau inter
nacionalų komisijų^ paradytų 
sutarties, kad reguliavus pasau
lio taiką.

Po tokio komiteto žingsnio,

W A S H IN( rTON, rugp j učio 
26. Tik du žmonės, iš tuks
ėtų, kurie kariavo su vokiečiais, 
pasilieka nesurastais, pasak ka
rės departamento, išleisto nuos
tolių sarašo. Viso nuostolių pa-

NORI UŽDĖTI DIDELIUS MO
KESČIUS ANT DEGTINES.

Hondūras sukilimas numalšin
tas.

SAN SALVADOR, rugpjučio 
26. -Uš oficialių šaltinių pra
nešama, kad sukilimas Hondū
ras respublikoj, Pietinėj Ameri
koj, tapo numalšintas — (suki
limas Hondūras prasidėjo keletą 
sąvaičių atgal, tikslu nuversti 
dabartinį prezidentą.

Valdžia suteikė visiems su
kilėliams amnestiją ir leido 
jiems sugrįžti į savo namus.

26.
__________  Federaci

jos prezidentas Samuėl Gom- 
pers šiandie sugrįžo iš Euro
pos. Jis sako, kad čia jo buvi
mas yra svarbesnis, negu Euro
poje (nes ten jis visur pralai
mėjo). Atgaleiviai deda didelę 
viltį ant Gomperso, kad nura
mins pradedančius nerimauti 
visoje šalyje, darbininkus.

LIETUVIS KAREIVIS NUSI
ŽUDĖ.

WASHINGTON, rugpjūčio 
26. — Prisibijodami, kad prezi
dentas Wilsonas gali panaikin-

konstrukcijos ligonbutyj, 47-th 
St. ir Drexel Blvd. Nedėlioj pa
sipjovė britva kareivis Antho- 
ny Simonash (turbut lietuvis 
Antanas Simonas) iš 106 inži
nierių pulko. Keletą dienų atgal 
jam daryta operaciją ir jis buvo 
labai neramus. Kaip jis įsinešė 
britvą, nežinia, bet nedėlioj jis 
paprašė jį dabojusią slaugytoją 
atnešti vandens ir kada ji išėjo,

cko išleidimui sekamo parneši
mo:

"Mes (atstovai United States 
Steel Co. darbininkų) atvyko
me į čia, kad pasitarus su p. Ga
ry. Jei jis atsisakys matyties 
su mumis, mes paskelbsime 
streiką jo 40,000 darbininkų ir 
sustabdysime visas jo dirbtuves, 
kasyklas ir rudos laivus. Jei bus 
streikas, jis šiuo laiku apims 
vien United States Steel korpo
raciją. Bethlehem Stcvl Co. 
streikas kils vėliau.“

Gary atsisakymas matyties 
su darbininkų atstovais yra grie 
žtu žingsniu prie streiko. Jis sa
ko, kad tai jis tai padaręs iš
vengimui galinčių kilti nesusi
pratimų.

Plieno darbininkai reikalauja 
netik pakėlimo algos ir sutrum
pinimo darbo valandų (dabar 
jie dirba po 11 ir 13 valandų į 
dieną), bet taipjau pripažinimo 
unijos ir priėmimo visų paša
lintųjų iš darbo už prigulėjimą 
prie unijos darbininkų su apmo
kėjimu už sugaištą laiką. O (Va
ry ir jo korporacija yra aršiau- 
sls unijos priešais. Todėl neste
bėtina, kad jis nepanorėjo tar
ties su unijos atstovais.

Plieno darbininkai yra nubal
savę visuotinu balsavimu ir į- 
galiavę komitetą paskelbti strei
ką rugpjučio 30 dieną, jei nebus 
išpildyti darbininkų reikalavi
mai. Taip dalykams esant nė
ra abejonės, kad bus paskelb
tas streikas, jei ne. ateinančio) 
subatoj, tai kiek vėliau. Darbi
ninkai gi, net neorganizuoti, vi
si kaip vienas stoja už streiką. 
So. Chieagos lirjiklų darbinin
kai, kurie nėra organizuotais, 
irgi balsavo streiko klausime ir 
visi beveik vienbalsiai ,nutarė 
strekuoti.

Chieagos šopmanaii ateinat} 
invlėldienį laikys savo didelį ma
sinį susirinkimą, apsvarstymui 
prezidento \Vilsono pasiūlymo, 
pakelti jų algą 4c. į valandą, 
vieton jų reikalaujama 17 cen
tų. Unijų valdyba atvirai prana
šauja, kad tas pasiūlymas bus 
atmestas ir kad sekamą mėnesį 
bus paskelbtas naujas šopmenų 
streikas. Sekretorius Chieagos 
distrikto šopmenų tarybos, John

“Mes neišgalime priimti pre
zidento pasiūlymą I centų į 
valandą. Mano nuomone, dar
bininkai jo nepriims, nes pra
gyvenimas netik nepinga, bet 
dar nuolatos kįla. Darbininkai 
reikalauja 85c. į valandą su 
užmokesčiu (back pay) nuo 
gegužės 1 dienos ir mažesniu 
nesitenkins.“

ŠOPMENAI JAU STREIKUO-

SAN FRANCISCO, rugpjūčio 
26. --- Pranešama, kad čia jau 
sustreikavo geležinkelių dirbtu
vių darbininkai.

Trainmenų ir kitų geležinke
lių darbininkų streikas, nežiū
rint valdybos paliepimo jį už
baigti, netik neužsibr/igia, bet 
dar labiau plėtojasi ir net persū- 
meta j kitas valstijas. Santa Fe 
linijos pasažieriniai traukiniai 
turėjo sustoti vaokščičoję ir da- 
lyj New Mexico valsti jos.

skelbta 291,732, iš kurių 77,422 ti karės laiko prohibiciją, Anti-
mirė nuo visokių priežasčių. Saloon League viršuj nkai ta

riasi reikalauti iš kongreso už
dėti didžiulius mokesčius ant deKomei N. Y., rugpjučio 26.

šiandie saulei Šviečiant per pen- gtinės ir alaus. Jie reikalausią, 
kias minutes krito sniegas. Bet kad kongresas uždėtų $50 taksų 
vos tik pasiekęs žemę tuoj su-'ant galiono degtinės ir tiek pat 
tirpo. j taksų ant bačkos alaus.

SURADO AVIATORIUS.
EL CENTRO, Cal., rugpjučio (...... . ........ . ................ „____

26. — Čia gauta žinių, kad du jis perpjovė britva sau gerklę ir 
aviatoriai, kurie keletą dienų 
atgal prapuolė Mexikoj, kur jie 
buvo išskridę aeroplanu jieškoti 
banditų, pagalinus Mexikos ka
riuomenės tapo surasti nepriei- ryto; nedidelė permaina tempe- 
namoj vietoj arti Ojas Negras raturoj. ,
žemesnėj Californijoj, už 300 
mylių nuo rubežiaus.

Teisia policistus už įstojimą 
unijon.

vakar mirė.

ORAS
Apsiniaukę šiandie ir galbūt

Saulė tekųjį: 10 valandą^ lei
džiasi 7:32 , Iff,*

BOSTON, Mass., rugpjūčio 
26 Policijos kdhusijhnierius 
Curtis šiandie pradėjo teismų 
8 policistų, kurie įstojo polids- 
tų unijon. Jie yn kaltinami par
žengime departamento taisyklių 
įstatymu į darbininkų unijų.

paskelbta, kad neužilgo bus pra
dėta gabenti pasažierius aero
planais tarp Rymo ir Neapolio.

Du aviatoriai užsimušė.
BELEVILLE, III., rugpjuččio 

26. Netoli nuo čia nukritus 
aeroplanui užsimušė du aviato
riai.
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NAUJIENOS
UThuanian oAiLV dviejų pamatinių

PMbitshed Daily «xcept Sunday by dalyku: vardan rfuvertimo Uta utkM.to. N.w. fub. C... Ine. kapit81i2mo tvark0Si jie at- 
susakė kovot už pageri
nimą darbininkų būvio da
bartinėje tvarkoje. Faktiš
kai jie tuo budu išsižadėjo 
politiškos kovos, vadinasi, 
užėmė anarchistų poziciją.

Ir jie padarė šitokią “re
voliuciją”, nesiskaitydami 
su įstatais partijos, kuriai 

i jie priklausė. Jie nelaukė, 
kad partija per savo suva
žiavimą ir referendumą ap
svarstytų ir nubalsuotų jų 
sugalvotus “socializmo pa
taisymus”, o ėmė ir nutarė,

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena* išskiriant 
ncdėldieuius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1730 S. llalsted St., Ųhicago, 
HE — Telefoną*: Canal 150Č.

Užsisakomoji Kainai
Chicafoje — pačtu:

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

Chicago je — per nešiotojus
Viena kopija ......................
Savaitei ............................. ..
Mėnesiui ..............................

16.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

Su’‘Juto!* "• Chlc‘r>i’ kad jie jau turi savo pro-
Mctams ...............
Pusei metą ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

NAUJIENOS, CKIeag©;, IH - Sereda, Rugptučio 27, 191#
ryžfaus savo HftkraSčiui apie^Tin 
liandjją sekamų dalykų:

“Penkių Valstijų Taryba pa
siuntė instrukcijų Francijos, An 
glijos, Italijos ir Amerikos kari
nėms kompanijoms Helsingfor- 
še, kad pastarosios paskatintų 
finus priimti Kolčako pasiūlymą 
bendromis spėkomis užpulti so
vietų lizdą, Maskvą. Tuo pačiu 
laiku, suprantamas dalykas, siū
loma finams daugiau amunici
jos ir militarinės pagelbos.

Be to, penkių valstijų įgalioti
niai išduodu raštišką paliudiji
mą, kad Tautų Lyga nebaus Fin 
liandijos už užpuolimą svetimos 
šalies.

Republikonų 
“gerumas”.
True translation filed wi h tlic post- 
master at Chicago, III. Aug. 27, 1910 
as rcųuiicd by the act of Oct. 6,1917

iSuv. Valstijų senato už
sienio komitetas didžiuma 
balsų nutarė perkeist taikos 
kontrakto paragrafą. apie 
Shantung’o provinciją.

Pagal taikos kontraktą, 
ta kiniečių provincija, buvu
si prieš karę Vokietijos ran
kose, turi tekt Japonijai. 
Senato komitetas reikalau
ja, kad ji butų sugrąžinta 
kiniečiams.

Tai yra teisingas^ reikala
vimas. Shantung priklau
so Kinijai ir neprivalo tekti 
niekam kitam, kaip tiktai 
jai. Bet butų klaida manyt, 
kad senato komiteto didžiu-

ŠIANDIE JAU KITAIP. Skaitytoju Balsai MOTERIS! 
MOTINOS! 
DUKTERIS!

Per dvi dienas triubijuai, kai
po didžiausią sensaciją, kad “tai 
kininkoi pripažino Lietuvos val
džią”, “Lietuva“ dabar ėmė gal
vot ir parašė:

.. .Išrodo, kad dyr alijantai 
nėra pripažinę /Lietuvos val
džios, o tik amerikonų dien
raščių reporteriai nugirdo, 
kad tos nuomonės laikosi ali* 
jautų komisija...
Tai tau, Jurguti, ir devinti

nės ! Pasirodo, kad Lietuvos Val
džia jau visai nėra pripažinta. 
Bet faktas juk rodo, kad talki
ninkai jau senai skaitosi su Lie
tuvos valdžia, kaipo su Lietuvos 
valdžia. Jie nėra tiktai dar nus
prendę politiško Lietuvos sto
vio — ar skaityt ją visai neprik
lausoma šalim; ar pripažint jai 
tiktai laikiną nepriklausomybę, 
iki išsiriš Rusijos klausimas; ar 
žiūrėt į ją kaipo į kitos valsty
bės dalį.

[Ui liralkitan fttame skgrluĮa 
nuomones Redakcija neatsako J

DRAUGUI MĖTAI NEPATIN
KA DRAUGAS GVAIZDIKAS.

RUSUA.

Gerbiama Redukcija: — t
Nuo pat musų dienraščio 

“Naujienų” gimimo skaitau j Į, 
kaipo vienintelį kelrodį ir vadą, 
kuris rimčiausiai kovojo ir te
bekovoja su darbininkų klcsos 
priešais.

Ačiū “Naujienų” šeštų melų 
gyvavimui, mes lietuviui dar- j 
bininkai, daug ko išmokome. Iš
mokome pažinti save, kaipo 
darbininkiškos klcsos nariai, 
tempiantįs vergijos jungą po 
kapitalizmo letena. Tai jau žino
me visi, kas tik skaitom dien
raštį su rimtu atsidėjimu. Tai 
liudyti gali tūkstantiniai “Nau
jienų”. skaitytojų ir aš. Nors 
karės iššauktieji ginčai socialis
tų tarpe verte ir Tebeverčia di
džiausius kalnus “Išdavysčių”, 
“pardavysčių“ ir visokių kitokių 
šmeižtų ant “Naujienų” ir jų 
redaktorių, bet viistiek jos lig 
šiolei mokėjo gana rimtai ir tur
tingai jiems atsakinėti savo re
dakciniuose straipsniuose ir ap
žvalgoje.

Už tad gi ačiū, “Naujienoms”, 
jų vedėjams ir drgui P. Grigai
čiui !

Jus, kur
ios lengvai 
pailst ate; c 

šute Hbly 
Škę ir su
nykę; nėr 
vuotos ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, a r 
nusitnenatu 
duokite iš
tirti savo 
kraujo, ai*

netrūksta jam geležies. Nuxated 
lion, imamus po tris kuptus į die
nų po valgiui padidina stiprumą ir 
ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi 
savaiti laiko.

— Ferdinand King, M. I).

Išdirbėjo pastaba: Nuxated Iron, 
kurį čia pataria dr, King, yra gau
nama pas kiekvieną geresnį aptic- 
dninką pilnu užtikrinimu geros pa
sekmės, arba pinigai bus sugrąži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranes plotkeles 
tris kartus i dieną po valgiui.

Maskva. — (Vėl susekta slap
tos sutartys). Caro valdžios slap 
tos archyvuose surasta naujų 
dokumentų, kurie parodo, ką di
plomatai nepadarė, kad išven
gus pasaulinės karės.

Tie dokumentai patvirtina 
seniau paskelbtas slaptas sutar
tis. Dokumentai spausdjnainh 
Petrogrado sovietų organe, Pra- 
vda, kurį redaguoja finansų ko
misaras, PokroVsky.

“The London Daily Her^Jd” 
išspausdino trumpą sutrauką 
tų dokumentų. Jie buvo spausdi
nami taipgi ir švedų laikraščiuo
se.

Trumpai sakant istorija yra 
sekama: 1909 m. Rusija ir Ita
lija “išrišo” klausimą kas dėl 
Rusijos interesų Straitse, o Ita
lijos Tripolyj ir Cyrenaica.

Kada 1911 m. kilo Tripoli ka
rė tarp Turkijos ir Italijos, Is- 
volsky, Rusijos ambasadorius 
Paryžiui, priminė Italijai, kad 
jinai, reikalaudama savo dalies 
Tripolyj, neprivalanti taipgi ne
duoti “duotojo žodžio” kas dėl 
Rusijos interesų Straitse.

Isvolsky rūpinosi apginti sa
vo tėvynės interesus ne tik Ita
lijoj, bet taipgi ir Franci jo j. 
Spalių mėnesyj, 1911 m., jis 
skundėsi, kad “valdžia nekrei
pianti domos į jo maldavimus 
paskirti pinigų, vedimui prie
lankios agitacijos franeuzų spau 
doj.” Kodėl tai reikalinga? Esą 
jeigu mums tikrai apeina Strait- 
so klausimas, mes privalome pa
sirūpinti, kad Francijos spauda 
mus remtų lame, dalyke.

Toliau jjs kalba apie tai, kaip 
“naiRlinga yra papirkti spaudą”. 
Esą Tripolio klausimo išrišimas 
priklausąs nuo Tittoni (Italijos 
ambasadoriaus Paryžiuj), kuris 
nesigailėjęs pinigų Francijos di- 
dlapiams.

1912 m. Poincare užreiškęs 
Isvolskiui, kad “Francija neati
dėlios nei vienos minutės, išpil
dymui savo prisižadėjimų, jei
gu Rusijos susirėmimas su Aus
trija Įtrauks ginkluotą interven
ciją iš Vokietijos puses”.

Paskui seka Edward Grey (ne 
pasekmingas taikos darytojas 
kares pradžioj), kuris prisiža
da, kad “be jokio svyravime An
glija pasirūpins užduoti didžiau- 
sj smūgi Vokietijai, neįleisda
ma vokiečių laivyno i Baltiko 
jurę, kuomet Franęijos laivy
nas saugos Juodąją jurę nuo 
Austro-Vengrijos laivyno“.

Pagalios, balandžio mėnesyj, 
1914 — įsidėmėkite datą — ka- 
<tiil£dward Grey ir karalius Ge
orgas viešėjo Paryžiuj, buvo ve
damu pasikalbėjimai su Isvols- 
kiu- (irey užreiškęs, kad tarp 
Anglijos ir Rusijos gali būti ve
damos tarybos lik* jūrės spėkų 
klausime. Kas dėl saužemio spė
kų, tai, girdi, Anglija jau išri- 
šusi tą dalyką ir Anglijos karei
viai negalės sudaryti su rusais 
vieną frontą.

mą, ir tik šito programo•5.60
3 00
1.65 jile laikysis.’
1.25 r z

iškus dalykas, kad par-
Pingius reikia siųst Pačio Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Išmesti iš Partijos 
Ohio “kairieji”.

Socialistų Partijos Pildo
masis Komitetas pereitą sa
vaitę išbraukė dar vienos 
valstijos “kairiasparnius,” 
būtent, Ohio valstijos. Pirm 
to buvo išmesta iš Partijos 
Michigano valstijos ir Mas- 
sachusetts valstijos “kairie
ji”

Svarbiausia Ohio valsti
jos ‘“kairiųjų” nusidėjimas 
huvo toks-pat, kaip ir Mi
chigano ir Massachusettsfo 
“kairiųjų.” Jie priėmė “kai- 
riaspamių” programą, ku
ris visai atmeta reikalavi
mus įstatymiškų pagerini
mų (reformų) ir parlamen
tinę kovą už tuos pagerini
mus, sulaužydami tuo budu 
Partijos konstituciją.

'Socialistų Partija Ameri
koje, taip kaip ir socialistų 
partijos kitose šalyse, skai
to vienu svarbiausiųjų savo 
uždavinių kovot už pageri-

tijos viršininkams, kurie y- 
ra pastatyti saugot organi
zacijos reikalus, nieko ne
paliko dauginus, kaip paro
dyti duris tiems “revoliucio
nieriams”. Jeigu Socialistų 
Partijos Pildomasis Komi
tetas butų nepadaręs to, tai 
jisai butų ncišpildęs savo 
priedermės.

Vienok paminėtieji Ohio 
valstijos “kairiasparniai” 
papildė da ir du kitu prasi
žengimu prieš organizaciją. 
Viena, jie ant keršto parti
jos vyriausybei priėmė į sa
vo tarpą suspenduotųjų fe
deracijų kuopas; antra, jie 
sulaikė pinigus, surinktus iš 
pardavinėjimo specialių mo 
kesčių partijos konvencijos 
reikalams .

Partijos valdyba nutarė 
pripažinti Ohio valstijoje 
tiktai tokias organizacijas, 
kurios laikosi partijos kon
stitucijos ir pildo jos nuta
rimus. •• Tiktai šitos organi
zacijos turės teisės siųsti 
delegatus į partijos konven
ciją, kuri prisidės Chicago- 
je 30 d. šio mėnesio.

ma dėlto ir pasipriešino tai
kos kontrakto paragrafui 
apie Shantung’ą, kad jai •rū
pėjo ta teisybė.

"Ta komiteto didžiuma su 
sideda kone išimtinai iš re- 
publikonų. Ji eina prieš tai 
kos kontraktą pirmiausia 
todėl, kad nori pareklamuot 
savo partiją ir pakenkt prie 
šingos partijos vadui, Wil- 

' šonui.
Bet republikonai senate 

užtaria kiniečius nuo japo
nų dar ir todėl, kad jie bijo
si perdidelio japonų įsigalė
jimo ir konkurencijos. O 
kiniečiai yra nepavojingi; 
kolkas jų žemė yra pelnin
ga dirva užsienio kapitalui.

Bet jeigu japonai pasiū
lys Amerikai kokį /atlygi
nimą” už Shantung’ą, — ar 
senatas tuomet neatvirs į jų 
pusę. 
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KLERIKALAI PASIPRIEŠINO 
POLITIKAI.

nirną šalies tvarkos ir darbo 
žmonių būvio įstatymų ke
liu. Didesnė už šitą uždavi
nį j^T yra tiktai kova už ga
lutiną darbininkų pasiliuosa 
vimą, Ly. už socializmą. Bet 
kova už socializmą anaiptol 
rėr^priešingas dalykas ko
lai už šalies tvarkos ir Žmo
nių būvio pagerinimą. Tie
dvi kovos rišasi į daiktą ir 
remia viena antra

Kada šalies tvarka yra 
geresnė, ir kada darbo žmo
nės turi geresnį būvį, tada 
jie gali pasekmingiaus ko
vot už socializmą. Be to, pa
ti kova už tuos pagerinimus 
lavina darbininįus, organi
zuoja ir rengia prie atsieki
me galutinos pergalės ant 
išnaudotojų.

Iš ąntros-gi pusės, ėjimas 
prie to tikslo žymiai paleng
vina kovą už tiesioginius 
pagerinimus. Koi darbiniu 
kas nežino, kad galutinai pa- 
siiiuosuos jisai tiktai tada, 
kada bus panaikintas kapi
talistų viešpatavimas, — tol 
išnaudotojams yra lengva 
apgauti jį, duodant kiek 
dauginus algos arba trupu
tį sutrumpinant darbo va
landas: darbininkas tada 
jsivaizriina. kad jau jisai tu
ri visa, kas reikia; ir nesi

rūpina ateitim; o išnaudoto
jai, tuo pasinaudodami, prie 
pirmos progos vėl atima ką 
buvo davę arba apiplėšia 
darbininką kitokiu budu.

Taigi socialistų nuomonė 
visuomet buvo tokia, kad 
darbininkai turi ir kovot už

Prohibicija ir 
blaivybę.

{s-įalyniiskas uždraudi
mas pardavinėt svaiginan
čius gėrimus dar nereiškia 
blaivybės. Tą visi mato da
bar.

Svaiginančiųjų gėrimų 
pardavinėjimas yra uždrau
stas, o betgi žmonės geria. 
Saliunai pardavinėja degti
nę ir alų. Užvakar Chica- 
goje viename tiktai vidui:- 
miestyje policija suarešta
vo 26 saliuninkus už prdhi- 
bicijos įstatymo peržengi
mą.

Vienok tie 26 nusidėjėliai 
tai anaiptol nėra išėmimas. 
Generalis tardytojas, Ed* 
ward J. Brundage, sako, 
kad “praktiškai kiekvienas 
saliunas Chicagoje atvirai 
laužo įstatymą”. Ką-gi tad 
gelbės persekiojimai atski
rų saliuninkų? Jie tiktai 
duoda progos plėtoties Jo>r- 
rupcijai policijoje: jeigu sa- 
liunininkas “geruoju” gyve
na su policija, tai jo niekas 
nekliudo; o jeigu jisai “ne- 
sigerina” jai, tai policija i- 
ma jį už keteros.

Kad panaikinus įsisenėju
si žmonių papratimą vartot 

svaiginančius gėrimus, tai 
reikia daug daugiaus, nęgu 
draudžiančio įstatymo. Žmo 
nėms visų-pirma turi būt 
duota progos ir galimybės 
gyvent.sveikesnėse sąlygose 
ir praleist atliekamą nuo 
darbo laiką kultūringose 
pramogose. Bet apie tokius

“ I )a rb brinkąs”, a p rašyt lamas 
R. K. Federacijos seimą Worces- 
loryje, tarp kitko pasakoja:

Iškįla klausimas kaslink 
parapijų dalyvavimo politiš
kame veikime.

Kun. Cibulskis yra tos min
ties, kad parapijos perorga
nizuotoje Federacijos Tary
boje turėtų atstovus kaip ir 
kitos centralinės organizaci
jos.

Kun. F. Kemėšis ir kinu P. 
Budys priešingos nuomonės. 
Nurodoma, kad parapija kai
po parapija yra grynai tiky
binių reikalų aprūpinimo or
ganizacija ir juo jinai nuo po
litikos bus lėtinus, juo jai pa
čiai ir katalikams bus geriau.
'Tikybinė organizacija nepri

valo kilties į politiką — tai yra 
teisinga mintis. Mes ją senai 
jau skelbiame. Ta mintim vado
vaudamiesi, mes visuomet sa
kydavome, kad bažnyčia priva
lo būt atskirta nuo valstybės. Ja 
vadovaudamiesi,mes pernai kri 
tikavome klerikalus, kurie, šau
kdami politišką seimą j New 
Yorką, davė parapijoms atskirą 
atstovybę.

Bet su tąja musų pozicija kle
rikalai nieku budu nenorėdavo 
sutikti. Kodel-gi kun. Kemėšis ir 
kun. Bučys dabar staigu patįs 
ėmė pvirodinėt, joge i parapi
joms bus tuo geriau, juo tolinus 
jos stovės nuo politikos?

Del Ulbai paprastos priežas
ties. R.-K. Federacija yra kunigų 
organizacija, ir kunigai nenori, 
kad parapijų atstovai patektų į 
ją. Kunigai čionai gina savo 
luomo reikalus nuo svietiškų 
žmonių kišimosi, nes/jie žino, 
<ad tie svietiški žmonės, susi- 
dedantįs didžiumoje iš beturčių, 
pasipriešintų atžagarei viską i

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
piaster at Chicago, III. Aug. 27, 191 J) 
as reųuirod by the act of Oct. 6,1917

IRLANDUA.
Dublinas. — [Bolševizmas ar 

Baudžiava?], Liberalų savait
raštis “New Ireland” užreiškęs, 
kad žmonėm# dabar lieka pasi
rinkti vieną iš dviejų — bolše
vizmą arba baudžiavą, sekamai 
kalba apie darbininkų padėji-

“Iriandijos darbininkų judėji
mo krypsny® privalo atkreipti 
domos kiekvieno piliečio, kuris 
interesuojasi tuo, kas neišven
giamai turės įvykti Irlandijoj. 
Kai-kurios unijos stovi išimtinai 
už padidinimą algų. Tokiomis 
unijomis esti dailydžių ir vieš
bučių patarnautojų unijos.

Kad supratus darbininkų pa
dėjimą, užtunka palyginti da
bartines jų sąlygas su tomis są
lygomis, kokios buvo prieš ka
rę. Prieš karę išsilavįnęs darbi
ninkas uždirbdavo neperda il
giausia. Neveizint vienok, to, 
šventadieniais jis galėdavo išva
žiuoti už miesto, kad pakvėpa
vus tyru oru. Dabartiniu laiku 
jis uždirba du sykius daugiau, o 
vienok jis neturi lėšų važinėji
muisi šventadieniais už miesto; 
ir apskritai imant, jis gyvena 
daug skurdžiau, negu prieš ka
rę. Tai paprastas dalykas, lė
čiau jis ryškiai atvaizdina daly* 
kų stovį-

Iš kitos puses, spekuliatoriai 
— viešbučių savinįnkai* plėšė 
publiką be jokio pasigailėjimo ir 
pasidarė tokių pelnų, apie kū
rinos prieš karę ir svajoti nega
lėjo- Dabartės tie savininkai su
tvėrė savo Federaciją. Federa
cijos tikslas sutriuškinti darbi
ninkų unijas. Jei jiems tatai pa
sisektų padaryti, jie tuosyk pa
vergtų žiųones.

Savininkų elgi.uos stumia 
žmones į chaoso nasrus, nes at
sigynimui nuo tokio begėdiško 
užsimojimo, — jie priversti yra 
panaudoti griežtesnių įmonių. 
Savininkai palieka žmonėms tik 
dLejokios rųšies pasirinkimą— 
arba steigti bolševikų tvarką ar
ba būti pavergtais. Atncrikos iš
mintingieji žmonės suprato ta
tai ir katalikų bažnyčia pasisku
bino apskelbt savo poziciją tame 
klausime. Bet mes kol kas nc- 
susilaukčni.e iš savo dvasiški jos 
užreiškįmo, kad ji padės darbo 
žmonėms kovoti prieš tikruo
sius chaoso autorius speku- 
liatorius, kuriems rupi tik vie
nas dalykas: piešti žmones.

O regis jau butų laikas svie
tiškiems o taipgi ir dvasiškiems 
nustatyti savo poziciją tame 
klausime, l1(>N žymioj ctalyj nuo 

jų priklausys išvengimus chao
so. Tuo labiau falai reikėtų pa
daryti, kadangi pats gyvenimas 
eina pagreitintu tempu prie, ne
išvengiamo perversmo.

Bet, kas pastebėtina, kad pa
staruoju laiku musų dienraštis 
pradėjo spausdinti karts nuo 
kurio negeistinų visuomenei 
skaitymų.

Tokių tik sau patinkamų, *o 
visuomenę erzinančių rašinėlių 
autorium yra p. Gvaizdikas. Jis 
ne tik kad neneša naudos skai
tytojams savais “feljetonėliais” 
prieš kokius ten “bolševikus”, 
bet dar rašo ir vietos žinutes, ku 
riosc nieko kita skaitytojams ne 
suteikia, kaip tik kandžiojimą 
asmenų “bulliiniu socializmu” 
ir kitokiais pravardžiavimos žo
džiais. Tokiais rašymais gali už
siimti tik socialistu priešai, o ne 
mes. Ir aš manau, kad geri). 
Redakcija atkreipsite domos Į 
tai ir apvalysite dienraštį nuo 
panašios negarbės. O jeigu kokie 
lietuviški “bolševikai” ar “kai
riasparniai” spjaudo ant dien
raščio, tai juk Redakcija pati 
tinkamiau moka nuo jų valytis, 
be pagelbos Gvaizdiko.

Draugiškai, J. Mėta.

Kuopiečiui, Brighton Park— 
Jei korespondentas ką neteisin
gai parašė apie susirinkimą, tai 
valdyba pati jo klaidas nurodys.

Vargo Pelei, Royalton. — 
Taip, rasinėkite.

BOSTON, MASS.

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

Centralis Bendras Lietuviu
Bankas.

pagerinimus 
siekti prie

kartu dalykus prohibicijos šaliniu dvasiškuos politikai.
\ —«4-

ir
visiško pusi- kai galvoja mažiausia.

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Vcęici visokius rcikaltts,kaip Icrintfnaliiifcuosc 
fetijy ir civiliokuose teismuosc,_Daro 

visokius dokumentus ir jtopfCTas « —

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

FINLENDIJA.
Londonas. — [Kurstoma už

pulti Sovietų Rusiją]. Griffin
Barry, London Daily Heraldo 
korespondentas, pranešė iš Pa-

S. Halstod St.
Ant trečių lubų 

Tq1. Drover 1310

H. Desrborn St. 
1111-1S tlnily BMg. 

Tol. Central 4411

n ■!!A VAIKINŲ Ir MERGINU llniln1 NORI APSIVESI!, b«t 
11 H R £ Ui neturėdami progos ausi- 

W težinti Ir uftmefūtl mel- 
iiskuN ryčiue, nedali ap«i- 

vcetl. Pnjieiikojhnų Zurnalaa v|niemn 
autulkiu tokia peliju. Reikalaukit© P»- 
KlurėjlnuU; ten rudi© vlučiaunlau infor- 
inaoijuH. Žurnalas motuinsSl.kopija 10c 

AOVuk'I'UUNG JDtJRNAL : 
200-21 <> Teinpie t BldA.Cbkago, Iii

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 W. 38 
St., arti Kcdzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare. «•

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Daktaras

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

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet/7 iki 9 va k.

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai \

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 9t.. Chicago.

Milda Teatrai
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Už ?50.00 arba LAISVAS 
BONDSA

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

Jos randasi rinkinys 
!4 rekordų Ir dei

mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštds klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime ui 
btle pasiūlytą kalną 
už tai kad mes turime 

pratuštinti rietą.
Mes taipgi turime 

1 1650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už |32o. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME Už DYKA. 
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Žmoguc kasosi galvą 
kad palengvint niežėjimą 
Kasįinasi pasidarę papro 
čiu, ir tuomet žmogui ka
sosi nejučiom*. Hct jis 
žino, kad jam niežti, ir 

kiti tą žino.
■7^ • Vyrai ir moterjs kenčia
| niežėjimą nuo pleiskanų,

? o kenčia bereikalingai,
J į ncs niežėjimą galima

'' t. X 7 lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nito pleiska
nų atsinaujinimo. /

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausjps odos. Jus negalite apsieiti be 
RUl'b'LES, jei turite pleiskanų.

Jus aptickininkus partipos jums už 65c. Ocmkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gau-ime nuo jūsų 75 centus pačio 
markėmis ar moncy o'rdęr, kuriuos siųskite šiuo adresu:

r. AD. RICHTER O COL, 326-330 Bro&dway, New York

Jus galite gauti cash už 
LIBERTY B O|N DJU S 

$50, $100, $500 ir $1000.

KRAUSE SAV1NGS BANK 
lO^I^MI^yVAUKElE, AV^ - N g AR PAULINA. 

AhtSi Šiitu tos "vakare iki <S valandai vakare*.
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Lietivin Rateliuose. ti tikrai puikiu darbu — nuoša 
va svetaine. — Delegatas.

ROSELAND

Statys nuosavą svetainę.

Roselando Draugijų Sąryšis 
sumanė labai naudingą dalyką.: 
pasistatyti nuosavą svetainę. 
Tuo tikslu buvo sušauktas visų 
draugijų priklausančių Sąryšiui 
valdybų susirinkimas. Susirin
kime nutarta, kad tų draugijų 
valdybos pasirūpintų sušaukti 
nepaprastus draugijų susirinki
mus specialiai apsvarstymui 
svetainės klausimo. Po to, ku
rios draugijos pritars, tu-i 
rėš išrinkti tris narius į bendrą 
draugijų komitetų išdirbi m ui 
reikiamų pienų. Draugijos de
legatai reikalinga išrinkti nevė- 
lia(i kaip iki 15 dienai rugsėjo.

Kiek teko girdėti, tūlos drau
gijos jau, nelaukiant oficialiu 
pranešimo, nutarė prisidėti ir iš 
rinko savo delegatus. Nėra abe
jonės, kad šitam sumanymui pri 
tars ir visoso kitos draugijos* 
Tatai aišku iš to, kad iki šiol ne
sirado nė vieno, kuris butų pa
sipriešinęs. Aptcnč, daugels jau 
iškalno rengiasi pirkti Šerų už 
100 ir 50 dolerių — visai nekal
bant apie tuos, kurie laukia pro
gos, kad prisidėjus su savo de
šimtinėmis.

Jeigu draugai tokiu jau upu 
stversis organizuojamojo darbo, 
nėra abejonės, kad lutais metais 
roselandieČiai galės pasididžiuo-

Vietos lietuvių • progresyvus 
draugijos visada ką-nors naudin 
gą veikia. Kad ir vasaros sezonu 
vienos jų parengė pikuinkus, ki
tos išvažiavimus ir tt. Reikia pa 
sakyti, kad Washington Heights 
miškuose kiekvieną nedėlią su
rengiama kurios nors draugijos 
išvažiavimas, ir žmonių visada

DR. A. MOMTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St., Marshall
Fieid Annez, 18 flioras, Saite 
1827. Telephone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

Ateinant rudeniui, draugijos 
pradeda galvot ir apie svarbesnį 
veikimą. Pav., palaikančių “Au
šros“ knygyną draugijų delega
tai paskutiniame susirinkime pa 
kėlė labai svarbų klausimą: 
kad vietos lietuviams įsigyti 
nuosavą svetainę. Jau buvo ir 
draugijų valdybų susirinkimas, 
kur klausimas buvo plačiai ap
svarstytas ir visų vienbalsiai nu
tarta, kad svetainė būtinai yru 
reikalinga* Tolinus nutarta 
kreipties į visas draugijas, ir 
kaip greit išrinktoji komisija 
sutvarkys bėgamuosius reikalus 
įvyks kitas susirinkimas delega
tų nuo visų draugijų, kurios tam 
pritars.

LMPS. 25 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą rugpjūčio 21 die
ną. Turbut iš priežasties šilumos I 
draugės ne visos atsilankė. To
linus, manau, draugės po seno
vei pradės lankyties. LMPS. 25 
kuopa jau du mėnesiai atgal nu
tarė sutverti prie kuopos vaikų 
draugijėlę. Išrinktoji komisija 
paaiškino, kad jau randasi apie 
50 vaikų. Tatai kuopa galutinai 
nutarė palaikyti vaikų draugijė
lę. Vaikučiai pirmiausia lavin
sis dainų ir žaismių ir lietuviš
kos gramatikos. Dainų mokins 
p-lė Staniuliutė. Pirma damų re
peticija įvyks subatoje 30 dieną 
rugjučio 2 valandą po pietų 
Palmer Park svetainėje. Moti
nos, kurios dar neprirašėti savo 
vaikučių — prirašykite dabar 
Gramatikos mokinimos turbūt 
prasidės kartu. Bet apie tai 
praneš pati komisija- Toliau ir 
daugiau skyrių bus įvesta. Reto
kuopa nutarė atidaryti Valgių vyks ketverge, 28 dieną rugpju- 
gaminimo mokyklą. Motorįs, čio. Susirinkimas šaukiamas 
tėmykite pranešimų “Naujieno- tikslu pasitart dėl prisidėjimo 
se”, kada įvyks pirma lekcija. Į prie nuosavo namo įsisteigimo. 
Visos lankykitės kaip kuopietės, 
taip ir pašalinės, nes tai nauda 
dėl jus pačių.

Kuopa taip jau rengia puikų 
pramogų vakarą 19 dieną spalio

MMi

| Saugokite Savo Akis)

Vardas

Gatvės adresas

Miestas ir valstija

K-

DR. M. HERZMAN
K

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

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

K *

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivą į Liepojų ar Memelį labai trumpoj atei

tyj. Ir yra surengta ,kad dalis siuntimo bus Lietuvių Pašalpos Siuntinys.
6

Yra du budai siuntimo pašalpos. Jus galit padaryti patįs siuntinį, arba jus galit pirkti 
bile vienų prinengimų padarytų Amerikos Lietuvių Trading Kompanijos, kuri atsiųs jums.

L * yJeigu jus norit informacijų kaip pirkti baksą la
biausiai reikalingiausių ynaislto produktų gatavai 
supakuotą, kuris gali būti nusiųstas bile kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading Kompaniją, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

Jeigu nori informacijų apie supakavinią 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 kuponą: —

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą. kuomet ra&tas susibėga i krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kftur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias

Gydymas visų akių. au»ų n 
sie« ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, viri Platt’o aptiekos 
' Tėmykite j mano parašg. •

Valandos: nuo 9-tos vaL ryto Uū 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Lithuanian-American Trading Co.,
6 West 48th St, N«w York City.

Dr. A. R./Blomenibal
Meldžiu prisiųsti man pilną informaciją apie lietuvių pašalpos siuntimą. Suprantama yra, kad šis 

prašymas yra išpildomas dykai ir nepastato mane jokioje atsakomybėje.......................................................

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

Vietinių draugijų prašytume 
nieko nerengti tą dieną.

Kuopos ekstra susirinkimas į-

Dr. D. J.B AGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, Ui.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Iš Aštunto Rajono 
Konferencijos

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. ¥- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 St 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

y—.................. .... . ........  ■■ ............................ . . .......... ........ ...... nu... .

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

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

Daugeli* musų mok\klų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesiją žmonės. Musų mokyklą^ baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SI TAUSOSIME JUMS NE^VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE ši VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

LSS. Aštunti Rajono konfercn 
cija, laikyta rugp. 24 d. James 
and Krank svetainėj, Melrosc 
Parke, buvo viena triukšmin
giausių, kokios niekas nepame
na. Gal tai dėlto, kad joje daly
vavo kone išimtinai vieni “kai- 
riasparniai”, tie, kur moka la
bai “pasižymėti” stipriais šuka
vimais ir nenuosakiu protavi
mu. Visa jie pradeda ir užbaigia 
kelionėmis, užgauliojimu pavie
nių asmenų. Taip buvo ir praei- 
toj konferencijoj. Iškoliojo vie
ni kitus “blynais’’, “bjaurybė
mis”, “kruvinais politikieriais”, 
“demagogais”, “sukčiais” ir ant

— Roselandienė.

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiųJbet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada parengdavau Salutaras vaisiu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatižftio' įlyduolės, tai f)o' siivartojimūl 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę, vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaa kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 

agiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
lėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
Įtikimais patariu nuošiidžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, HL

Nuo 1-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai:

v

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

(Arti Milwaukee Avenue).

As esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklė* 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 yrtf aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

85 So. Dearbom St.
(IjKVpaa Monro*) .

W. M. LAWHON, M. 0.
Kambarys 807. z-yg • 

VA1ANDOS 9 iki D .CnififlffO 
Nedėliomis 10 iki L VlllVajįv

pradėję kočioties...
Nors konferencijoj dalyvavo 

121 delegatas, vienok nieko rim
ta nenutarė, nes nebuvo tam lai
ko. O jeigu ir tarė, tai patįs ne
suprasdami ką tarią, nes mat di
džiausia svarba dėta tarti, kad 
turėjus progos parodyti savo 
“gabumus.”

I^aisvė — biznierių laikarštis.
Vienas delegatas buvo davęs 

įnešimą, kad Aštuntas Rajonas 
paskirtų tinkamą dalį iš savo 
iždo Laisvės dienraščio fondui. 
Koks poras desėtkų “kairiaspar- 
nįų” čiajau pasistepgė nurodyti, 
kad Laisvė esanti “negeresnis 
laikraštis kaip tos Naujienos”. 
Tai, girdi, ‘‘toks jau biznierių 
laikraštis,! su kuriuo mums rei
kia kovoti.v Esą norėjimas Lai
svės bendrovę, pavesti Sąjungai 
yra tik gudrus, skymas — gau
ti pinigų. Nieko daugiau. Kada 
jie gausią tų pinigų, tai galį pa-

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

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

Luomons; Lietuvai kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Itfatematikos — V. 
Mišeika.

1)
2)
3)

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagalba galima butų pagerinti gy
veninių,

Delci didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 

j nealidėliodanu visi sykių.

3001 South Halsted Street

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

mobilių, tai mos galime. Jeigu ta- 
mista turi automobilių, tai mes tu
rime pirkėjų. Parduosime už 5%. 
Mes perkame automobilių bile 
kiainc stovyje.

P. VIZGIRD, 
5728 So. Lincoln Street, 

Chicago, III.

ko-

sidarė su tomis — Naujienomis. 
Ir taip kalbėta po nutarimui, ku
ris skamba maždaug sekamai: 
“Kadangi Laisvė bandoma (ne 
bandoma, bet Luwc uoli “pasi-

švęsti” arba pasidovanoti Sąjun
gai! B.) j LSS rankas, (ai LSS. 
Aštuntas Rajonas nutaria pado
vanoti savo keturis Šerus Sąjun- 
gui”.Kągi!
Stilsonas nebepaisd organizaci

jos taisyklių.
i j 1 ’ ? į

LSS. 4-tos kuopos įnešimas, 
kad rajonas siųstų du delegatu į 
X LSS. suvažiavimą, taip suju
dino delegatus, jogei jie nė nepa
sijuto, kaip davarė iki septynių.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganCdiainias. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišauktų padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs 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 ateinančia žiema nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilna sande
li nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fuji dross, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vąl. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visa dinea iki 10 vai. ve1"

8. GORDOK, 
1415 So. Halsted StM < 

įsteigta ISO?
o. UI

t

• (Seka aut 4-pusi.)
Skaitykitc f Platinkite
M H

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas. chirur*M 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir ehroniikas ligas, vi- 
UI, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Rsy ir kitokius elektros prie 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. lltb 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10 -12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephon® Canal- 81)0. 
GYVENIMAS: 8412 S. Kalstei Street

VALANDOS: 8-0 ryto, tiktai.

Dr. F. O. Carter
Akių, ausų, nosies, gerklės 

SILPNOS AKYS
Priežastį s nervų ligos.

žmones serga galvos skaudėjimu 
ir nervų ligomis ir jie ima visokias 
žinomas gyduoles, bet gauna tiktai 
laikinų pagelbų. Išgydymui prieža
sties yra darbas

ATSAKANČIO OKULISTO

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

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

DR. G. M. GLASE1
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

j ir nuo 6—8 vakare. No* 
Komis nup 9—2 po piet. 
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

/ ,1 ia
Kraivos akys gydoma specialiu 

procesu. <
Pavojus randasi silpnose akyse. 

Jie ardo nervų systemą, dargi jus 
negalite žinoti kad/jūsų akys yra 
silpnos Laike mano 22 metų aš iš- 
gydžiau daugybę ligų kurie buvo be 
vilties, ir aš tą galiu darydyti laiš
kais savo ofise. Aš noriu kad jus 
perskailytumėte keletą — pamatysi
te kairi aš prašalimi miežius, užaugi
mus, užgriuvusias akis, šešėlius 
prieš akis, kreivas akis ir tt. Jeigu 
reikalingi akiniai juos galima gau
ti musų optikos skyriuje, kainos ne
brangios.
Paauksuoti $5, $6, $7, $8, $9 ir $10.’ 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10 ir $12.

22 metai prie State gatvės 
FANKLIN O. CARTER, M. D.

120 S. State St., j žiem. nuo The Fair
Valandos nuo 9 iki 7. Nedčlio- 

mi.s nuo 10-iji 12.

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

VALANDOS: 8-12 ryto

UOS S Morgą■ 8t, Chicago, 1U

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, UI.
Ofiso Te). Boulevard 160

Rez. Tel. Sccloy 420

- »v*

Tel. Yards 3654. AKUŠERE

Mrs.A.Michniewic
Baigusi Akušerijos
legiją; ilgui praktika- 
vusi PcnnsylvanijosB^7 
hospiUlėse (ir Pas 
m ingai patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir| 
merginoms.
3113 8o. Halsted Str. ■

(Ant antrų lubų)
Chicago. Iii. _• ’

Nuo 6 iki 9 r j te ir 7 iki A’člai vąjį
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Vis dello, galų gale susitaikinta 
ant penkių. Tada pirmininkas 
kreipiasi į Stilsoną: ar rajonas 
gali siųsti delegatų? Mat LSS. 
konstitucija sako, kad delega
tus siunčia tik kuopos — sulig 
narių skaičiaus. Stilsonas atsa
ko, kad Sąjungos konstitucijų 
“kaip nori, taip gali aiškinti“. 
Vis dėlto, mandatų delegatams 
turinčios duoti — kuopos.......
Tuo badu ir išrinkta tie “delega
tai į suvažiavimų“ — visi begalo 
uolus “kairiasparniai.“ “Ekspen- 
sų“ padengimui nutarta paskir
ti po šimtą dolerių “ant delega
to’. Vadinasi penkis šimtus do
lerių, kuomet rajono ižde ran
dasi vos poras šimtelių. Supran
tama, stokojančių dūlį tupėsian
čios padengti kuopos — propor- 
cionaliai. Mat, labai svarbus rei
kalas: tie draugai turės geras 
vakacijas ir kartu mažu jiems 
pasiseksiu užgriebti Sąjungos 
spaustuvę, kuri Chicagoj esanti 
labai reikalinga — “kovai prieš 
sočiai pa trio tų lizdą“. Vienas ne
tyčia prasitarė: “tada tai turė
sime savo spaustuvę, kur galėsi
me spausdinti viską..

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 

Kalba lietuvi*kii, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 ryti: 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367

Skandalas dėl žarijos ir rezigna 
cijos.

Kada išduoda raportų vadina* 
inasai Žarijos komitetas ir 
pats jos administratorius, And- 
rulevičius, seka “karštos disku
sijos” apie tuos raportus. Vieni 
reikalauja aiškesnio raporto, 
kiti paaiškinimų, o treti šaukia, 
kad reikią “išmesti visą štabą!“ 
Atsistoja Andrulevičius ir prašo, 
kad jo neįžeistų, nes jis visai 
atsisakysiąs dirbti prie Žarijos. 
Girdi, gerai dar kad jis esąs re
zignavęs. ... Galų gale raportas 
šiaip taip priimama. Bet nįeku- 
rie tuo nepasitenkina ir įify’ša, 
kad “juos visus išmesti, nes nię- 
ko netvarko.” Čiajati kiirie-nie- 
kurie to komiteto nariai ir pa
tįs prisipažįsta, kad jie nieko ne
veikia ir Žarijos neskaito. Vis 
dėlto, įnešimas negauna didžiu
mos ir nupuola. Vadinas, palie
kama “veikti” tą nieko neveikia 
utį komitetą.
Trainia, revolveris ir Januša.
Atsistoja vaikinėlis barkūnas 

ir “išaiškina,“ kad priežastįs ne 
aiškumų dėl Žarijos esą — Tral
ais. Jis buvęs “nekompetentiš- 
kas administratorius: jokiu kny 
gų nevedęs ir atskaitų neišda
vęs. O kada vienas iš komitetų 
pareikalavęs “šiokio tokio' ra
porto“, tai tą žmogų jisai, Trai
nis, norėjęs nušauti. Tai Janil- 
są. Trainis įsižeidžia tukino 
šarkiino aiškinimu ir reikalau
ja, kad konferencija leistų jam 
išaiškinti visą istoriją teisingai.

Reikalavimas išpildyta. Trai
nis aiškinasi: Ilgą laiką jis, 
Trainis, dirbęs už dyką. Tūlam 
laikui davęs už dyką vietą ir 
šviesą. Trumpai sakant, jis per 
naktis dirbęs dėl visų naudos, o 
dabar atsiradę tūli vyrai, kurie 
slaptus mitingus laikydami vi
sai jį ignoravę. Toliau, tas re
volveris pas jį atsiradęs dėl se
kamų priežasčių: “bomai” į lan
gą ėmę belsti ir jis turėjęs eiti 
juos nuvyti... Jų tečiaus jisai

du strei-nebesuradęs ir-revolverį įsidėjęs Vtdctr lupo urešluoli
į kišenių. Vėliau... kadangi kieriai ir apkallinti ki:ipo sttbo- 

Jantiša vis nuėjęs laukan, o tik tažninkui.
koliojęs jį ir prisispyręs reikala
vęs tų atskaitų, tai jis, Trainis, 
norėjęs imti jam “už sprando ir 
mesti laukan.” Bet “kadangi ir 
tas negelbėjo, tai ką daugiau be
darysi?“ čiajau Trainis pareika
lavo, kad butų išrinkta komisi

ja, kuri visa tai ištirtų, nes ki
taip jis trauksiąs į valdišką teis
mą. Vis dėlto, komisijos nu
rinkta, tik pripažinta, kad Trai
nis yra nekaltas. Tuo tasai er- 
myderis užsibaigė.

Beto, rinkta aukų Rankpel
niui. Surinkta, rodos, tryliką 
dolerių su centais.

Konferencija užsidarė nutari
mu užgriebti Naujienas suorga
nizavus šėrininkus.

— Bolševikas.

Jų papildytas “sabo
tažas“ buvęs tame, kad jie drįsę 
perdaug arti prisiartinti prie vie 
uos dirbtuvės, kurioj dirbo sku
bai.

UŽSIMUŠĖ MARGAITĖ.

Pearl Shane, šešių melų am
žiaus mergaitė, vakar bežaisda
ma ant savo narnų (3147 \V. 
Roosevell gt.) “rufo“ kažin- 
kaip nupuolė nuo jo ant šalygal- 
vio ir ant vietos užsimušė.

SUPLAIŠINO SAUGIĄJĄ ŠĖPĄ

ŽUDYNĖS SALIUNE.

Du žmonės nušauti, keli sužeisti.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį įsiveržė Monarch Loundry 
kompanijos budinkan, 11039— 
11045 Wentworth gatvėj ir 
suplaišinę saugiąją šėpą pa
bėgo su 500 dolerių. Ekspliozi- 
ja tečiaus padegė ir patį budin- 
ką, ir kone visiškai sunaikino jį. 
Nuostolių padaryta už 40,000 
dolerių.

ada du policis- 
iliais rūbais, įė- 

tikro a-

FITZPATRICKAS VYKSTA 
VVASHINGTONAN.

ASMENŲ JIEšKnji

Mi
na-

REIKIA DARBININKŲ
HEIKAl.AVJA merginu prie šva 

Ji aus dirbtuvės darbų. Gera alga. 
Prityrimus nereikalingas. Ateikite 
prisirengę dirbti.
The Cnssady—Fairbank Mfg. C.o., 

61(12 So. l.a Šalie St.

Pajieškau savo^yro Kristupo 
limiškei (Miller) kurio čia yr 
veikslas. Nito manęs prasišalino 
28 (!.■ rugsėjo (Sept.) 1918. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
finiškių sodžiaus. Paliko 
3 mažais vaikeliais. Kas 
man apie tai praneš, gaus 
va n g.

Sąra
mu ne su 

p irmas 
getą do-

Erances Miller 
3352 Lowe Avė., Chicag j, m

Pajieškau Juęzo Senkaus 
minus 
Hartford, Conn. 
iš Lietuvos; brolis mirė ir d: 
naujienų. Atsišaukite adresi 

Jos. Glinski,
6715 So. Lincoln St., Chicag

pu
st.gyveno pn. 29 Spruce 

Jam yra l (iškas 
ugiau

o, 111.

Pajieškau savo pažįstamos
Bartkytės, Lužnuninkiškės
Ilguvos parapijos, Suvalkų
Naumiesčio pav.; gyvenome 
pačiame kaime. Noriu sus 
su ja.
meriką, turiu daug naujienų i 
iš tėvynės.

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

Onos 
Kaimo, 

rvd., 
tame 

rašyti 
Aš neseniai pribūva^ į A- 

; <4 jos

NAMAI-žEMe

REIKALAUJA kiemo darbininkų. 
Gera mokestis, nuolatinis darbas^ 
St. Seffrin Scrap Iron & Macbinerv 
Co., 213 N. Halsted SI. Tel. Hay- 
inarket 3759.
■ 1 L1.1 ! 1 . 1 J? I." 111

PARDAVIMUI
PARSIDUODA buČernė ir groscr- 

nf, tirštoj angyventoj lietuvių ir 
lenkų biznis išdirbtas per dešimts 
metų, parsiduoda greit, nes savinin
kas eina į kilų biznį. Klauskite 

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

FA R MOS.
Tiems, kurie noiittN^gyventi ant 

formų yra geriaushr vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. t čiu žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų ke
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labui 
pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už ake
lį Galit pradėti dirbti farmų su 
$100 ir nejusit kaip turėsit savo for
mą išmokėta. Ir mes duodame dar
bą ant furrnų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį įmokėjitno ant formų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Galdauskas lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY,

Eagel River, SVisconsin.

PARSIDUODA grosernė ir bučvr- 
nė, parduosiu pigiai, lietuvių apie- 
linkei, bučernė randasi prie kampo 
Archer Avė. ir Kedzie Avė. Prieža
stis pardavimo, turiu kitą biznį.

, N. Dudo,
4377 Archer Avė., Chicago.

Tel. McKinley 2852.
BARZDASKUTYKLA parduoda

ma labui geroj vietoj apgyVentoj 
lietuvių ir visokių kitų tautų. Par
siduoda labai prieinama kaina. 
Kreiptis reikia pas savininką pn. 
2011 So. Halsted St.

PARSIDUODA baltas šilininkas 
pudeliu veisles, 6 savaičių. Savinin 
ką galima matyti pn. 718 \V. 18 gal. 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.

DU FLATAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emerald A v. 

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

McDonnell System, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 flatų medinis rta 
mas 4-4-3 
$25.00 ant mėnesio, 
Cash arba ant lengvų išmokėjimų 
Savininkas turi apelisti miestą, 
sišaukite.

711 W. 46 PI., Chicago, III.

ruimus. Rendos neša 
kaina $1225.

Al-

Saliune 5858 So. Halsted gat
vėj vakar naktį ištiko kruvinos 
žudynės po t 
tai, apsirengę 
ję saliunan paprašė
lauš“ ir gavę jį bandė išsinešti 
laukan. Buvusieji saliune žmo
nės pastojo jiems kelią ir pra
dėjo šaudyties. Pasekmėje to, 
vienas policistų, Morgan Dona- 
hue, ir vienas pašalietis, Antho- 
ny Kelly, tapo mirtinai pašauti. 
Policistas ant vietos krito negy
vu, o Kelly mirė ligoninėj.

Sąryšy j su tuo areštuota šeši 
įtariami žmonės, jų tarpe ir nu
šautojo policisto draugas, |x>li- 
cistas Patrick Donegan. Jis kal
tinamas nušovimu Anthony Ke
lly’o.

Dabar policija delei to pradė
jo visuotiną medžioklę ant visų 
tų saliunų, kurie yra įtariami 
pardavinėjime svaiginamųjų gė
rimų — degtinės ir “tikro a- 
laus“. Keliūtas jų jau areštuo
ta ir, sako, busią skaudžiai nu
bausti.

Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas, John Fitzpatrickas, 
neužilgo žada vykti Washingto- 
nan. Jo misijos tikslas esąs — 
gresiamasai plieno daHųg,inkų 
streikas.

Pajieškau savo 3 dėdžių; jie paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav. ši
lelio valsč., kaimo Darkintų, Kisie 
liaus Petro, Juozapo ir Vincento Se- 

Girdėjau, kad gyvena apie 
ži
rni

Įlekiu.
Scrantoną, Pa. Meldžiu duoti 
nią jie patįs, ar kas kitas šituo 
tesu:

Agnieška Kisicluitė, 
po vyru Agnieška Ulaw,

R. R. 1, \Vestville, m.

RAKANDAI

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pajieškau savo giminės Nikodemo 
Kaminskio, jo sūnų ir dukterų, pa 

Telšių pav., 
Dėdė Adolpas

eina iš Kauno gub.
Navarėnų miestelio. 
Pocevičin, meldžia atsišaukti adre 
su: 1947 String St., Chicago, 111.

TIKTAI šį MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
C.IAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė šviesu maudynė, gu
zas. pon/rnis, cementuota gatvė, ga- 
ružius 2‘automobiliams, pušelrnenįs, 
lengvomis išlygomis. Mainis ant ge
ro autornobiliaus, ar gero ištaisyto 
loto kaipo pirmo įrnokestis. Pini
gais užmokant, $2800.

McDonnell System 
3517 Archer Avė.

PARDUODAMA: Narnas pn. 3347- 
3349 Wallace St. dvigubo platumo; 
mūrinis, apimantis dvi krautuvi ir 
10 pagyvenimų. Dabartinių įplau
ką ramiomis $150.00 mėnesiui; ga
lima jas padidinti. lx>tas 50 per 
125 pėdas. Savininkas negyvenu 
čia ir todėl norėtų parduoti pigiau. 
Kainu $14.000.00. Vienas namas 
vertas $15,000.00.

Ignatius Cliap X Co., 31 st ir \Val- 
lace St.

Pranešimai

UŽGRIEBĖ 30 TONŲ CUK
RAUS.

Fedcralės valdžios agentai va
kar užgriebė dur trįsdešimts to
nų cukraus, kuris buvo neleid
žiamas rinkon tuo tikslu, kad 
palaikius augštas kainas. Užgrie 
btasai cukrus, manoma, prik
lausąs tūlam Water gatvės spe- 
kuliatoriui, kuris tečiaus kol kas 
dar neprisipažįstąs. Cukrus ras
ta viename vagone, ant Burling
ton ant Quincy geležingelio kom 
panijos “trekių,“ prie 10 ir U- 
rrion gatvių.

Pastaba ataiunėiantiems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ai^igalio- 
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir Atdresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra_ 
nešimas nebus {dėtas.
Draugijų praneįimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet Jiė turi būt trumpai 
surašyti kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Konstancija ir Juozapas Glebaus 
kai pajieškome dėdės Aleksandro 
Rauko; gyveno Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti per telefonų McKinley, 
arba adresu 2844 \V. 38th St. Chi 
cago, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ

Pujieško kambario vienas vai 
kinas prie laisvų žmonių tarp 29 
ir 35 gatvių, su valgiu. Kas turite 
prune&kite laišku, adresu: 

V. Matu.scvičia,
3238 So. Halsted St.,

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Piunas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
puveikslai ir tt., parduosiu už bitę 
kokį , teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto aduta.

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

PARDUODAMA 80 akrų su trio- 
bomis, 7 gyvulių, 2 arkliai, šienus, 
kviečiai, avižos, žirniai, bulvės, ku
kurūzai. Sodas, mašinos. $3500. 
$2000 pinigais. Atsišaukti pas F. 
\Veessner, Stephenson, Mich.

TEATRŲ MANAGERIAI
BŪT NUSILEIS.

TUR-

Kaip išrodo, tai streikuojan- 
tįs aktoriai galų gale įveiks savo 
samdytojus — teatrų manuge- 
rius. Vakar tapo praneštu, kad 
viena stipriausi firma, A. H. 
Woods, turinti visą eilę teatrų 
įvairiuose šios šalies miestuose, 
ketinanti nusileisti. Ji buk įtei
kusi inanagerių asociacijai ulti
matumą, būtent: jeigu ji, Asoci
acija, vis dąr spirsis ir nenorės 
pripažinti streikuojančių akto
rių organizacijos, tai Woods 
teatrų manageris padarysiąs at
skirą su aktoriais sutartį. Vadi
nas, išpildys jų reikalavimus.

LMPSA. 9 kp. repeticijos veikalo 
žingsnis Prie n Šviesos įvyks ketver 
ge rugpiučio 28 d. 7:00 v. vakare J. 
Norvaišo svetainėje, 3338 Auburn 
Av. kampas 33čios PI. Lošėjui mulo 
nėkite atsilankyti laiku.

Komitetas.

Roaeland. -r LLF. 4 ko. mėnesi 
nis susirinkimas įvyks Subatoje, 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 
vedoje, rugp. 27 d., 8 vai. vuk. Liuo 
sybės svetainėje, 1822 Wabansla 
Avė. Draugai, malonėkite atsilan 
kyti laiku. Sekr. J. Galvydis

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

-------------------  
į

North Sidėn Lietuvių Draugijų są 
ryliio 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.

Chicago. 
1 11 »i n

PajieŠko švaraus, kambario jaunas 
vaikinas \Vest Sidėj, 
ar 18tos upielinkėj. 
butu telefonas ir 
kė pagamintų valgį. 
Frank Lelnion, Sears 
Arthington St., Dept. 14. 
fonuokite 6 vai. vakare 
2500 Dept. 142.

' PARDUODAMA šešių ritimų ra 
kandai, dviejų metų senumo iš tos 
priežasties, kud vyras užmuštas ša- 
ĮJt'j ii luti guzu nusitiuodino. Ahi- 
šimki’t pn. 3231 I^ie aict \ve. ant

LARAI DIDELIS BARGENAS par
siduoda 2 lubų augščio mūrinis na
mas 6 pagyv. po 4 ir 5 kambarius 
labai geroje vietoje ant Brindgepor- 
to. Kaina 98500.00.

C. Williams, 3151 So. Halsted St.

Bridgeporte, 
Geistina, kad 

kad šeiminiu 
Atsišaukti pas 

Roebuck Jt C.o. 
arba lele 
- Kedzie

PARSIDUODA stubos rakandai. 
Geležinė pilno saizo lovų su spring- 
suiš ir mat rasų, balta komodė, siu
vama mašina, didelis skurinis krės
las, ir aisbaksls. Atsišaukite, 552 
W. 62nd St., W. G. Corugun.

PARSIDUODA pigiai 40 akru ūkė, 
artį miesto. Dideli, geri budinkui, 
sodnas, žemė gera, visa dirbamu. 
Gera priežastis pardavimui. Kas 
pirmesnis, tas laimingesnis, nes tu
ri būti parduota. Rašyk.

Box 142, Scottville, Mich.

MOKYKLOS
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodama kambarys gražioj vie

toj. Šviesus ir vigadnus, prie ma
žos šeimynos, vienam vaikinui, su 
valgiu, ar be valgio. Telefonas na
muose, antros lubos. Atsišaukit 
nuo 3 iki 9 vai. vakare.

A. Donile,
471 W. 3 Įsi St., and Normai Avė,

Esu priverstas paaukauti savo be
veik naujus keturių kambarių ra
kandus: 1 seki, setų, 2 komodas, 2 
karpetas, 1 lovą ir kitokių stubos 
daiktu. Atiduosiu už bile teisingų 
pasini i n imą. Kreipkitės vakarais: 
3044 So. Union Avė., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
Reikia žmogaus prie darbo fand- 

rėje. Gera mokestis, pastovus 
darbas.
American Building Foundry Co., 

2300 So. Springfield Avė. Chicago.

PARDUODAMA rakandai geriau
siame stovyje, beveik nauji su la
bai gražiu pagyvenimu, pigi randa 
iš namų savininko. Išvažiuoja į 
kaimus. Atsišaukti pn. 4515 So. 
Paulina St. ant antrų lubų. Tel. 
Drover 3234.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS išlavintas barzda
skutys, 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 kelintu kalbų gali tikėtis ge
ros ateities. Atsišaukite tarp 10 vai. 
ryto ir 8 vai. vakare pas J. M. Fin- 
slow, 1088 Broadway, Gary, Ind.

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobiliu Ford tro- 

ko dėl % tono, možna boxų nuimti 
ir viršų uždėti dėl šventadienio, 
parduosiu labai pigiai, kaina $275. 
Atsišaukite po adresu :

3965 Archer Avė., Tel. MęKinley 
4339.

Reikalaujame dviejų gerų barz
daskučių vedimui biznio; gali už
dirbti nuo 25 ligi 30 dolerių į savai
tę. Ulbai geras darbas vedusiems 

Darbus laukia, atvažiuo- T

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 Repair Shop 
and Livery, 708 W. 18 St., Tel. Ca 
nal 3348.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų A p rėdai ų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpu 
laiku.

Mes turime didžiausius ir geriau
sias kirpinao-deslgning ir siuvimo 
skyrius Jcur 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 specialiė- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų miš
ri — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

žmonėms, 
kitę pas RANDAI

Lustlg’s Departamentme Krautuve
3410-3412 South Halsted Street.

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

Mokyklų Atidarymo Apskelbimas
Yra musų priedermė su pavelyjimu 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 neužtenka dar to, su saugiu pirkimu mes galime sučėdyti 
jums pinigų lr duoti gerų pasirinkimą tavorų.

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

“PRAPUOLĖ” KONFISKUO
TAS ALUS.

Policija turi naujo galvosū
kio, būtent: kokiuo bildu galėjo 
prapulti tos šešios bačkos “tik
rojo alaus“, kuris andais buvo 
sukonfiskuotas vežant jį valti
mis į Chicagą (iš Mihvaukės), 
kurį ji padėjusi Munisipal Pie- 
r’e. Jis dingęs, kaip akmuo 
vandenyj. Taipjau dingo daug 
sukonfiskuoto alaus Zion Cityj.

Budri ta musų policija, nėra
kas sakyti!

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

šiuo pranešu visoms progresiviš- 
koms draugijoms, kaa Lietuvių 
Kriaučių kliubas yra paėmęs sve
tainę Związek Polek ant Spalių 
26 d., šių metų. Bus statomas ve«- 
kalas Lizdas Naminio 
dėl meldžiame visų 
rengti jokių vakarų 
kad nepakenkus vieni

— Rengimo

Liūto. To
ri r nugi ju ne- 
North Sidėj, 
kitiems. 
Komitetas.

Dbn. J. Lukšo,
514 Moen Avė., Rockdale, 111. 

Joliet P. O.
REIKALINGA ant burdo 

Kambariui dėl dviejų arbu 
nieins. švarus kambariai, 
valgis. Galimu ir be valgio, 
vieta pakeleiviams.

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

vyrų, 
pavle 
Geras 
Gera

Išduodama randon 6 kambariais 
pagyvenimas, ant trečių lubų, labui 
tinkamas suaugusiems be mažų vai
kų. Atsišaukti 3333 Wallace St. ar
ba Tel. Boulevard 3491.

NAMAI-ŽEME

VALENTINE įmES^KING 
COLI«EGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. it.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

REIKALINGAS choro vedėjas, ku 
ris galėtų vesti mišrų chorų. Pla
tesnėms žinioms rašykite žemiau 
pažlmėtu adresu: X.

Leo, Viliančius^
267 Clinton St., Binghamton7N:-4r

PARDAVIMUI: 2030 Union Avė. 
Du flatai 5-6. Guzas, Šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnell System, 
3517 Archer A ves

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

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

3608-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

PERSEKIOJA STREIKININ
KUS.

Kurie turite patone Pirmyn choro 
serijų platinti, malonėkite jas su
gražinti iki 29 1. Šio mėnesio.

— A. Vilis.

REIKALAUJA merginos arba mo 
terš , prie dabojimo kūdikio ir prie 
lengvo d^rbo namuose. Geri nn 
mai ir. gera vieta. Pasiklauskite 
kriaučių dirbtuvėje pn. 2335 West 
35tli gat.

DIDŽIAUSIAS bargena# Chtcug >• 
je , parsiC’noda 2 lotu, krūvoj o:’x 
LįO pėdų pagal pat 7< ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

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

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

Madison St., Chicago, Iii.

Dalytojų bei valytojų asocia 
ei ja būtinai nori 
stięikuojančlauu.

M

apsidirbti su 
darbininkais.

\ ' ■

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius, ren- 
dos į mėnesį $45, parsiduoda už 39 
šimtus, namas yra labai geram sto
vy j ir geroj vietoj, lietuvių apgy
vento^ prie 83 ir Union Avė., no- 

dateęnitj žinių, kreipkitės 
tne prie 33čdos ir Wąlitre gatvių, rais ir subatrąnis nuo pietų. . Atsi- siuom adresu: 
AlsiŠatiJdte adresu: Mrs. Wm, R a y,z šaukite greitai. The Bridgeport C. SUROMSKI,
Bex 333, Glendire, Mont. Barbei- Shop,'”3202 So. Halsted St. 3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

tunu.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pnjiešknu EMros RakMHenės, me 

tai tarą abgal ji gyveno Medelio na

REIKALAUJA indų plovėjo.
1045 W. 12th St.

i ateiti ji gyveno Medelio aa REIKALINGAS barberys v*ka» imdami p] 
e 33čdos ir Wąlhce gatvių^ rais ir subatbmis nuA pietų. > u Atsi- šiuom adr

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli
nki nės ekonomijos, pilietystfti, dai- 
lįarašystės.
^Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 

iki 4 vol. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
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