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Lietuva Pabaltijos Susivienijime
latvija taikosi su
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True truiislation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III. Sept. 15, 1919 
as re(|uired by Ihe art of Oct. 6,1917
D’ANNUNZIO UŽPUOLĖ FIU

ME.

HHBSS—HS

bolševikais
Italė poetas neklauso Rymo pa

liepimų.

Pabaltijos salis laiko 
konferenciją

VENECIJA, rūgs. 12. — Ga
briele D’Annunzio ketvergo nak
tį prisidėjo prie būrio italų iiuo- 
snorių, kurie šiandie įėjo ir už
ėmė Fiume. Pranešama, kad 
gen. “Peppino” Garibaldi yra

Peržengė ^valdžios paliepimus.

ANGLIAKASIAI Už NACIONA
LIZAVIMĄ GELEŽINKELIŲ 

i —J-
CLEVELAND, rūgs. 14. — 

Angliakasių unijos konvencija 
veik vienbalsiai priėmę rezoliu
ciją, psitariančią Plumbo pie
nui nacionalizuoti geležinkelius (kai- naktį dėlei eksplozijos alie- 
ir prižadančią, kad angliakasiai 
dės visas pastangas, kad nacio
nalizacija būt priimta kongre
so. Angliakasiai taipjau nutarė 
pakviesti geležinkelių brolijas 
prie bendro darbo ir paskui pa
daryti susivienijimus su 
darbininkų organizacijomis vi
sose svarbiausiose industrijose.

DIDELIS GAISRAS NEW | True translnli.m filed witli the post- 
vrhoizi? iiiiisier at Chicago, III. Sept. 15, 1919lUnftL. . !1S | V<|,ljrej by į Oi-į, 1917

Sužeista daug žmonių, n uosto- If FOfnO AlTliniO 
liai siekia $5,000,000 ||\| fllUu MII IjvJU
~ tebesitęsia

>
True transkilion filed with the post
ai <.dei u t Chicago, UI. Sept. 15, 1919 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

Rumunai
NEW YORK. nigs. 13. — Va-

Mano sudaryti Susivienijimą Lietuvoje
Lietuva irgi dalyvauja 

K onferencijoj
KURSTYMAS PRIE ŽYDŲ PO- 

GROKlŲ-

LATVIJA SUTINKA TARTIES 
APIE TAIKĄ SU BOLŠEVIKAIS

Rusijos bolševikai siūlo Haiką 
ir Latvijai. Latvija pasiūlymą 

priėmė.

True translation filed with the post- 
masier at Chicago, III. Sept. 15, 1919 
as rečiuired-by the act of Oct. 6,1917

PABALTIJOS ŠALIS LAIKO 
SAVO KONFERENCIJĄ.

RYMAS, rūgs. 13. — Pasak 
pasiekusių šį miestą žinių, italų 
poetas-aviatorrius Gabriele D’
Annunzio pelnyčio j rjtvjiko jš 
Ronchi į Fiume su pulkais gre- 
nadiirių ir nrditti. apsiginkla
vusių IculkasvaOžiars ir giivlcliio- 

tais automobiliais.
Tas judėjimas yra padary-1 Chicagoje leidžiamas žydų so

fas peržengiant valdžios paliepi-j chlistų dienraštis Forverts įdė
mus. Apie jokius sumišimus jo atsiustą jam iš Kauno šitokį 

nepranešta iki pėtnyčios vakaro.
Valdžios viršininkams paves

ta ištirti nesenai Fiume įvyku
sias demonstracijas ir nuspręsti 
kas kaltas už jas.

LONDONAS, rūgs. 13. — Pa-

m o, Latvijos valdžia priėmė Ru
sijos bolševikų valdžios pasiuly- 

mą pradėti laikos tarybas.

Lietuva, Latvija ir Estonija ta
riasi apie suvienodinimą dip
lomatinių tikslų ir armijų vei
kimo.

Trae translaiion filed with the post- 
masler at Chicago, III. Sent. 15, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
PABALTIJOS ŠALIMS.

Estonija nesusitaikiusi, bet dar I 
nežinia koks bus Lietuvos at
sakymas į bolševikų pasiuly- ’
mą.

RYGA, rūgs. 12. — Ką tik o- 
ficialiai prinešta.’ kad Rusijos 
sovietų valdžia vėl pasiūlė tai
ką Latvijai. Bolševikų užrubeži
nių reikalų ministras čičerin vė-

RYGA, rūgs. 10. — Trijų die
nų konferenieja Pabalti jos šalių 
viršininkų konferencija prasidė 
jo čia tikslu padaryti trylipį su
sivienijimą tarp Estonijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Tų šalių pre
mjerai ir užrubežinių reikalų 
ministeriai ir nekuriu jų karinių 
patarėjų dalyvauja posėdžiuose.

Klausimais, kurie bus svars
tomi, yra bendras karinis veiki
mas prieš bolševikus ar koki ki
ta priešą, kuris gali jas užpulti, 
krasos, geležinkelių ir muitų 
sutartįs ir suvienodyta diploma
tinė politika linkui talknnkų ša
lių, Vokietijos ir ne bolševikiš-

Ragino Italija kariaut.

(Kapt. Gabriele D’Annunzio, 
kuris pasižymėjo kaipo italų a- 
viatorius laike karės, buvo vie
nu iš karščiausių skelbėjų Itali
jos reikalavimų teritorijos ryti
niame Adriatiko pakraštyje.

Laike ginčų apie Fiume taikos 
konfeerncijoj, kada sekė rezig
nacija premiero Orlando, kapt. 
D’Annunzio išleido atsišaukimą 
į Italijos žmones, ragindamas 
Italiją kariaut už “teisingus rei
kalavimus”).

True translaiion filed \vith the post- 
)it(.r :it (’hicatfi', 1II. Sent. 15. 19H 
reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SNIKINAS SUĖMĖ 9,000 BOL 

ŠEVIKŲ.

žydų žargonu spausdintą Kau
no komendanto įsakymą (pa
duodame vertime):

Įsakymas
Mieste pasirodė lenkų kalba 

spausdintų lapelių, kuriais kurs
toma žmonės rengti žydų po
gromus. Šitokia kurstymai tai 
yra biaurus darbas tų, kurie ei
na ranka už rankos su Lietuvos 
priešais. Tokiais savo darbais 
jie stengia padėt godiesiems sve
timiems grobikams, idant tieji 
galėtų lengviau uždėt savo jun
gą ant Lietuvos žmonių. Bet lie
tuviai yra garbinga tauta, ir bu
delių darbas jiems nedera.

Visi Lietuvos piliečiai turi 
būt lygus. Kiekvienam turi būt 
užtikrinta asmens nepaliečiamy- 
bė. x K

Togidel i>a skelbi u visuomenes 
žiniai, kad jokie |>ogroinai* ne
bus leisti. Visokie susi rinkimini 
viešose vietose,
namouse yra aštriai uždrausti.

Tie, kurie nori skityties save 
augščiau jstatytymų, bus visu 
karės padėjimo aštrumu baud
žiami.

Lietuvių miesto ir apskrities 
komen fantas.
Kaune, 5, 23, 19

gatvėse ir na-

nešiną iš Maskvos Latvijos už- 
rubežinių reikalų ministeriui

Finlandija nedalyvauja, galbūt 
pakvies Lenkiją.

Bolševikai apėmę Amūro apygar 
dą, Siberijoj..

jaus kubilo kilo didelis gaisras 
Long Island mieste. Išpradžių 
užsidegė Standard 011 Co. dirb
tuvės, paskui gaisras persimetė 
ant kitų dirbtuvių, o tada net 
skersai upė ir ten sunaikino ke
letą dirbtuvių. Gaisras pridarė 
baisių nuostolių, nes sudegė 
daug drbtuvių ir daug žmonių į 

liko be patogės. Daugiau kaip ANGLUA PRIPAŽĮSTA, KAD •J f 1/ 1/ ■ » • 1 '.a v 4 . % • » a %
SITUACIJA YRA RUSTI.

CORK,’rūgs. 13. — Kariuome
nės ir policijos kratos, kurios 
prasidėjo vakar sąryšyj su pas
kelbimu išvaikymio Airijos par
lamento ir užgniaužymu Siu 
Feinn organizacijų tęsėsi vi
soj Airijoj ir šiadie.

tebeplešia
Vengriją

RUMUNAI APIPLĖŠĖ VENGRI 
JOS NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU

DAS.
2,000 ugniagesių tapo sušaukta 
gesinti gaisrą. Tokio didelio, 
skaičiaus ugniagesių dar niekad 
nebuvo pašaukta prie vieno gais
ro. Vienok nežiūrint tokio skai
čiaus ugniagesių, gaisro negali
mu buvo sustabdyti ir jis vis plė
tėsi, kol ncišclcge didelis plotas. 
Tik sekamą dieną gaisrą pasise
kė suvaldyti. Keliosdešimt žmo
nių tapo sužeista, o eina gandai, 
kad ir užmuštų yra. Nuostoliai 
siekia virš $5,000,000.

Airiai sako, kad jų parlamentas 
,vistieks atliks savo pareigas.

LONDONAS, nigs. 13. — An-

Nelaimes
KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI 
NELAIMĖSE SU AUTOMO 

BILIAIS.

Keli žmonės sužeisti Chicagoje.

CHICAGO. - 
rįs, V. McCrea, 9334 Cradon avė. 
tapo užmuštos užvakar So. Chi-

• joj, situacija skaitoma yra pil- 

nesne pavojų, negu kada-nors 
i buvo po “Velykų revoliucijai”.

Sin Feinn viršininkai atvirai 
grąsino, kuomet valdžios vrši- 
ninkai nedarė pastangų paslėp
ti savo susirūpinimą.

Vienatiniu faktorių, kuris pa
drąsina nuomonę, kad visuotino 
sukilimo nebus, nes kratos iki- 
šiol parodė, kad Sin Feinneriai 
turi nedaug ginklų ir amunicijos 
ir kad artilerijos ir aeroplanų 
visai nerąf. fš priežasfies to, ma
noma, kt)d Sin Feinn šiuo laiku 
nedarys griešto pasipriešinimo. 
Tečiaus nuogąstaujama, kad 

Dvi jaunos sese hraštutinieji radikalai, veikdami 
• aklai, gali pasidaryti kankiniais 
’ I ir tas gali uždegti žmones, dėlei

cavoje, o k, sesuo ir pastarosios k() butų ,|augjau mirčių.
vyras sunkiai sužeisti, automo
biliui susidūrus su gatvekarių.

Mathew Kirscht iš Niles Cen- 
ter tapo žmuštas vakar ryte, jo 
niotorsikletei užbėgus ant auto- nepakliudys dail cireann (Airi-

Arthur firiffiths, veikialysis 
galva Siu Feinn, šiandie pasa-

■^Kalėjinuai, kulkos ar štikai

PARYŽIUS, nigs. 13. — Vy
riausioji taikos konferencijos 

taryba šiandie gavo daugiau ži
nių apie Rumunijos kareivių 
plėšimus Vengrijoje.

Rūgs. 10. rumunai užgriebė 
71,423 porus čcvcrykv, Ductapoš- 
to našlaičių prieglaudose. Iš jų 
didžiuma tapo pasiųsta Rumu
nijon ir tik 8,000 porų palikta 
prieglaudoms.

Prieglaudų draugija išreiškė 
baimę, kad ir tieji čeverykai bus 
atimti popriedanga karinių rek
vizicijų, paliekant prieglaudas 
be čeverykų per žiemą.

nešta tarybai

True transhition filed with the posl- 
master at Chicago, III. Sept. 15, 1919 
as reqaiicd b\ the act of Oct. 6,1917
VENGRIJA PERMATANTI BE

SIARTINANČIĄ TAIKĄ.

Pasitiki naujuoju Rumunijos 
premieru Janescu.

galima greičiausia^
Latvijos valdžia dar nepasiun

tė atsakymo; kadangi kabinetas 
turi pasitarti tame klausime, o 
taipjau iš priežasties buvimo 
Rygoje Estonijos premiero ir 
užrubežinių' reikalų ministerio. 
turbūt ir šių valdininkų nuomo
nės bus išklausytos.
Estonija atmetė taiką. Ką darys 

Lietuva?.
Tik apie savaitę laiko atgal 

bolševikai padavė panašų pasiū
lymą Estonijai, bet neužgtalo
dinančiomis sąlygomis. Kadangi 
vienu iš svar.stom,i’jų klausimų 
čia taikomoj Pabalti jos šalių 
(Lietuva, Latvija ir 
Estonija) konferencijoj yra su
jungtas veikimas prieš bendrą 
priešą (bolševikus), galbūt kad 
nuomones estonų ir lietuvių taip 
jau bus apsvarstytos ir kad tal
kininkų misijos — Aglijos, Fran 
cijos ir Japonijos — bus taip
jau pasitartos.

Įdomus susitaikinias: bolševi
kų pasiūlymas padarytas be

veik kartu su atvykimu daugy
bėj reikmenų Latvijos armijai.

siųsti delegatus į konferenciją, 
bet ji tai nepadarė, kadangi jos 
valdžia dar nenuspsendė kur 
prisidėti — ar prie Skandinavi
jos šalių, ar prie Pabaltijos.

Galbūt kad vėliau Lenkija bus 
pakviesta prisidėti prie Pabalti
jo*; susivienijimo.

Padėjimas Lietuvos tveriama
me susivienijime kol-lcas yra 
sunkus, kadangi lenkai tebelai^ 
ko jos sostinę Vilnių, kuomet 
vokiečiai laiko užėmę didelius 
plotus žemės ir kontroliuoja ge
ležinkelius tarp Latvijos ir Lie
tuvos.

Pienuoja bendrą veikimą.

Svarstomasis projektas siūlo 
periodinius susirinkimus, po 
padarymui susivienijimo, pre-

mobiliu. Automobilyj irgi vie
nas žmogus tapo sužeistas.

Nelaimė ant Bridgeporto.

Pereitą naktį ištiko didelė ne
laimė su automobiliu ties 34 ir

jos parlamentas) atstovams at
likti pareigas, kurias jiems 
vedė Airijos žmonės.”

|>a-

LONDONAS, rūgs. 13. — Ka
rės ofisas paskelbia sprendžia
mąją gen. Denikino pergalę ant 
bolševikų spėkų Caricine, kurioj 
Denikinas suėmė 9,(MM) belais
vių, 11 kanuolių ir 1(M) kulkas- 
vaidžių. /

Trįs bolševikų pulkai pasida- MONARCHISTŲ PAVOJUS VO 
1 1 : “ ........ KIETIJOJ PAEINA Iš TALKI-

. NINKU.

Mikuckis.

True translaiion filed with the post- 
’ mastei' at Chicago, III. Sept. 15, 1910 
į as reųuired by the act of Oct. 6.1917

vė, o du tapo sunaikinti.
Bolševikai užvaldė Amūrą.
Pasak bevielinio pranešimo iš 

Maskvos, visa Amūro teritorija 
nuo diabarovsk iki Hoengyred, 
rytinėj Siberijoj, tapo apimfta 
bolševikų. Sakoma, kad bolševi
kai, prigelbiami 200,000 chinie- 
čių kareivių, užpuolė baltąją
gvardiją.

Pasimirė buvęs diplomatas.
CHICAGO — Subatos naktį sa 

vo namuose 4224 Hazel Avė., pa 
simirė praleidęs veik visą savo 
amžių tarnaudamas diplomatu, 
Arthur M. Baupre. Jis išgavo 
Suv. Valstijoms Panamos kana-

LONDONAS, rūgs. 12. — Phi
lip Scheidemann, Vokietijos di
džiumos sodialistų vadovais ir 
buvusia Vokietijos finansų mi- 
nisteris, savo kalboj Cassel pa
sakė, kad “monarchistų pavo
jus Vokietijai paeina ir pusės 
talkininkų”.

Betgi 'Scheidem&nn- tuoj pri
duri: “Teč’avs Vokietija pasi
liks respublika”.

ČILI MINISTERIJA PASI
TRAUKĖ.

Jaunas čempionas.
LONDONAS, rūgs. 14. - W.

niMerių ir karinių vadovų tų 
trijų šalių, kad pilnai išvien vei
kus užrubežinės ir naminės po
litikos reikaluose, paliečiai)- lą. 
čiuose visas tas tris Šalis.

Tikslu projektuojamojo susi
vienijimo yra sustiprinimas kta>-
rinės irk politinės pozicijos Pa- R. Bennett, 10 metų amžiaus, 
baltijos valstybių, pastatant ben- bus čempionu plaukiojinHe. Jis 
drą frontą prieš kokį nors ban- Thainjes upėje perplaukė 5 my- 
dymą užrubežinių šalių kėsin- lias į 1 vai., 53 minutes. Dar pir
ties ant jų politinės ir ekonomi- mą syk toks jaunas dalyvavo to- 
nės nepriklausomybės. kiose lenktynėse.

SANTIAGO, rūgs. 13. - čili 
respublikos ministerija JPieti- 
nėj Amerikoj) rezignavo.

(Pastaruoju laku čili buvoal- 
bai neramu. Ten ėjo nuolatos 
dideli streikai, o tūluose miestuo 
se buvo paskelbta ir generalių 
streikų. Valdžios padėjimas bu
vo labai netvirtas).

|True translaiion filed with the post- 
Halsted gatvėmis. Automobilius, Į master a« Chicago, UI. Sent. 15. i<m ' 

‘ l,as required by the act of Oct. 6,1917
DARBININKŲ KONGRESAS 

Už AIRIJOS APSISPREN
DIMĄ.

kuriuo važiavo 7 žmonės, pakini

šių einančių gatvekarių ir tapo 
visai sutriuškintas. Kiti žmonės 
dar spėjo iššokti, bet vyras ir 
moteris tapo sunkiai sužeisti 
(vyrui nupjauta koja, o moteris 
šiaip baisiai sutrinta). Taipjau 
tapo užmuštas vienas vaikas.

True translaiion filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 15, L. 19 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJOS KAREIVIAI KELIA 

MAIŠTUS AIRIJOS STOVYK
LOSE.

GURRAGH, Airijoj, nigs. 13.
Komanduotojas penktos dra

gūnų gvardijos šiandie pripaži
no, kad “keli”’ nariai pulko pa
kėlė maištą ir dabar yra kalėji
me, laukdami teismo. Jis užgin
čijo žiniai, kad 210 jo pulko ka
reivių dalyvavo maište.

(Curragh yra Kildare paviete, 
kur yra didžiausios anglių stovy
klos Airijoj.)

True translation filed with the post- 
inisler nt Chicago, iii. Sept. 15, 19 • 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
AUSTRIJA ATSISAKO IŠDUO

TI BELĄ KUN.

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Aus
trijos valdžia atsisakė išpildyti 
Vengrijos ;reikala^im,ą išduoti 
Belą Kun, pasak Vienuos laik
raščių.

Reikalauja laisvės žodžio ir 
smerkia karinį valdy

mą Airijos.

GLASG0W, rūgs. 13. — An
glijos trade unijų kongresas už
sibaigė šiandie.

James Henry Thonias, darbo 
narys parlamente, veikdamas iš
vien su angliakasių vadovu Ro- 
bert Smillie įnešė rezoliuciją, 
apgailaujančią karinį valdymą 
Airijos ir užreiškiančią, kad 
vienatiniu išrišimu Airijos pro
blemos yra tik savęs apsispren
dimo metodą, kurios pagelba 
Airijos žmonės patįs surastų i- 
šėjimą. Rezoliucija taipjau iš
reiškia gilia užuojautą trade ti
ni j istams “Airijos broliams prie 
spaudos valandoj.”

Rezoliucija tajx) priimta vir
ba Isia i.

Kongresas priėmė rezoliuci
jas, patvirtinančias teisę laisvės 
žodžio ir protestuojančias prieš 
areštavimus ir deportavimus 
svetimšalių trade unijų viršinin
kų neva už jų sąryšį su bolše
vizmu.

Rezoliucijos taipjau išreiškia 
reikalą palaikymo kontrolės ant 
maisto kainų. i

BUDAPEŠTAS, rūgs. 12.
Budapešte gauta autentiškos ži
nios, kati Rumunijos kabinetas 
puolė. Premjeras Bratiano rezig
navo ir .Janescu tapo paskirtas 
jo vieton. Janescu yra labai drau 
giškas linkui talkininkų ir yra 
Ivritas užtarėjas kooperacijos po 
litikos su Anglija ir Suv. Valsti- 
jųomis, kad įvykinus geresnes 
sąlygas Vengrijoje. Manoma, 
kad tiųyj bus pašalintas karinis 
komanduotojas Holban ir pas
kui okupacijos kareiviai pasi
trauks už savo rubežių.

Taipjau autoritetingai prane
šama, kad franeuzų kareiviai ne

rija pasilieka nepersi mainiusi, 
bet palei Dunojų rumunų karei
viai ver žiasi, užimdami vis dau
giau žemių. Plėšimai nėkiek ne
apsistojo.

Plėšimų aukos jau padavė ap
skaitymą nuostolių, kurie sie
kia pasibaisėtinos sumos 3,000,- 
000,000 kronų.

PLIENO DARBININKAI JAU 
RENGIASI PRIE STREIKO.

25,000 streikuos Ohio valstijoj. 
CLEVELAND, rūgs. 14.

25.000 organizuotų plieno dar
bininku. Ohio valstijoj rengiasi 
sustreikuoti paskirtame laike— 
rugsėjo 22 d.

Iš Wheeling dist rikto prane
šama, kad 15,000 darbininkų 
bus paliesta streiko.

P1TTSBURGH, Pa., nigs. 14. 
— Unijų viršininkai išsiuntinė
jo plieno darbininkams praneši
mus 7 kalbose, kad jie visi turi 
sustreikuoti pažymėtoj dienoj ir 
pasitikimą ,kad visi darbininkai 
atsilieps į tą pakvietimą strei
kuoti.

Sekamą seredą čia įvyks uni jų 
viršininkų pasitarimas apie ve-... ............r-“““...... “i 

f dimą busiančiojo streiko.
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paflal propoVcionalę sis- 
u atą įstatymo suma 

Uit utmuanian oailv uymą balsavo 195,135 piliečiai 
Pablished Daily except Sunday b y o prieš jį 77,675.
the Lilhuanian Newa l’ub. CoM Ine.’

1739 SO. HALSTED ST^ 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canul 1506
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. Pagal jį dabar kiekviena par 
tija gaus tokią dalį atstovų par
lamente, kokią sudaro balsai, 
paduotieji rinkimuose už jos 
kandidatus. Tame apskrityje, 
sakysime, kuriame reikės isrin 
kti 12 atstovų, partijai gavusiai 
pusę balsų, bus pripažinta 
stovai; partijai, gavusiai 
dalį balsų, bus pripažinta 
stovai: partijai, gavusiai
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Kelios dienos atgal, Wid-
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3 atstovai, ir tt.
Pirma, prie mujoriteto (did 

zaunio a) aisiemlos, {vykdavo 
taip, kad partija, gavusi didžiu 
mą balsy apskrityje, įgydavo 
visas to apskričio vietas Įnirki 
mente, o kitoms partijoms ne.

Pro- 
i ap- 
i bu

riu

riaus vietą prie dienraščio “Lie-j ji tik daranti pastangų, kad par 
tuvos”

Kadangi “Vienybė lietuvnin
kų” ketina patapti dienraščiu, 
tai p. P. Norkui galų-gale pa 
vyks pakliūsi į vyriausiojo re
duktoriaus vietą Jpriė dienraš
čio. Taigi pasaulis visgi palen
gva tvarkosi.

Partijos dalykai
Illinois Delegatu Praneši 

mas apie Nacionalę So
cialistu Partijos Kon

venciją.

nes’e, Lancashir’o apskrity- 
pe, Anglijoje, įvyko dapildo- 
mieji rinkimai į parlamen
tą. Prieš koalicijos liberalą 
(valdžios partijos kandida
tą) stovėjo senasis Darbo 
Partijos vadas, Arthur Hen 
derson; ir pastarasis tapo 
išrinktas.

Hendersono išrinkimas 
ne tiktai žymiai sustiprina 
Darbo Partijos jiegas parla 
mente, o ir reiškia skaudų 
smūgį valdžiai. Jisai rodo, 
kad balsuotojai, kurie kele
tas mėnesių atgal entuzias
tiškai rėmė Lloydo Geor- 
ge’ą, šiandie jau yra labai 
nepatenkinti jo politika.

Anglijos valdžia turės ne
užilgo skirti naujus parla
mento rinkimus, kad arba 
atgavus šalies pasitikėjimą, 
arba užleidus savo vietą 
naujai valdžiai. Iš liberalų 
ir konservatorių sulipdytoji 

' koalicija tuomet, be abejo
nė^ subyrės į šmotelius, ir 
labai galimas yra daiktas, 
kad rinkimus laimės Darbo 
Partija.

' tekdavo nė vienos vietos. 1 
porcionalė rinkimų sistema 
ginu mažumos teises ir tuo 
du padaro demokratiškesnę 
kimų tvarką.

l’ž i>ro|>orcionalę sistemą per 
kokius 20 metų kovojo šveicari 
jos sočiat-demokratai, iki (a ko
va dilbai* lapo laimėta.

BIEDNAS ŽMOGELIS.

Kiek laiko atgal “Naujienos,” 
kalbėdamos apie Darbo Partiją 
Amerikoje, nurodė, kad la |)ar 
tija pastoja kelią Socialistų 
Partijai; viemik jos persergėjo 
tuos socialistus, kuris tvirtina, 
kad Darbo Partijos steigėjai or
ganizuoja ją su blogi: 
kenkti socaalisTnins.

Dtl šitos “Naujienų” 
bos J. B. rašo tūlam atžagarei 
viskam lapelyje:

tikslu

nedaro socialistams, bet tik 
tai tas bloga, kad daro blogai 
socialistams”...

Ginčai dėl partijos taktikos, 
kurie tęsėsi per ištisus aštuonis 
mėnesius, reikalauja, kad bent 
trumpai peržvelgtume vyriau
sius ruožus ir aktorius pasižy
mėjusius tuose ginčuose nuo 
pat jų kilimo iki konvencijos 
dienos.

Ginčai kilo nuo to laiko, kaip 
Ludvigas Lore, Louis C. Frai
na, Dennlis E. Balt ir kiti ėmė 
kaikuriuose laikraščiuose, kaip 
ve The Class Struggle, The Pro
letarinu, The Rcvolutionary A- 
ge skelbti, kad dėl Rusijos re
voliucijos ir kitokių atsitikimų 
Europoj Socialistų Partija tu
rinti užimti daug revoliuc i ilges
nę poziciją.

Vėliaus, tokie žmonės kaip 
Rusų Federacijos sek r.-vertėjas 
Al. Stoklickis, Ohio vaisi, sek
retorius Alf. Wagenknehtas, 
(levelando lokalu sekretorius 
C. E. Rutheni>ergas ir keletas 
kilų mažiau daugiau pasižymė
jusių draugų taipjau prisidėjo 
prie F rainos ir Lorės.

Netrukus tie ginčai iš disku- 
savimo principų perėjo į ap
kalbėjimą asmenų, ir tie drau
gai, kurie turėjo užėmę šiokią 
ar tokią oficialę vietą naciona- 
lėj, valstijos ar lokalėj parti
jos? organizacijoj, arba jų ko
mitetuose, ir kuriems grėsė ka
lėjimas už jų gynimą partijos 
pozicijos karės metu, tapo ap
šaukti kaipo socializmo išdavi
kai ir sulyginti su Vokietijos

Francijos socialis
tų konvencija.

vvirviiimn u

Paryžiuje susirinko nepa- Partiją, vienok tatai dar neteis- 
prasta Suvienytosios Socia- 
l'stų Partijos konvencija.

Svarbiausia konvencijos- mažas vaikas suprasti. Gaila 
tikslas yra pagaminti plat-jnmms žiūrėti į J. B., kaip jisai 
formą parlamento rinki- iš kailio neriasi, rodydamas ša
mams, kurie įvyks UŽ keleto VOdvasios ubagystę publikai. O 
savaičių, spalių mėnesyje, tai buvęs kitąsyk LSS. lyderis ir

Francijos Socialistų Par- laikraščio redaktorius! 
tija šiandie yra stipri ir e-j 
nerginga, nežiūrint to, kad 
jos eilėse yra stambių nuo-; 
monių skirtumų. Partija ei
na išvien su Generale Sindi
katų (unijų) Konfederaci- vynę

ja, kuri paskutiniais metais Purvis iš “Vienybės Lietuvnin 
atmetė savo pusiau-anar-^kų.” įžengiamasis jo straipsnis
chistišką poziciją ir pripaži
no, kad dąrbininkai privalo

Pirmuose konvencijos po
sėdžiuose partija nutarė 
stot į rinkimus, nedaryda
ma jokių sutarčių su buržu
azinėmis partijomis. Ji pa
sitiki viena savo jiegomis 
laimėt dauginus vietų parla
mente, negu turėjo iki šiol.

Skaitytojai mato, kad J.B. čia 
mėgina apmonyti akis to lape, 
lic sk< lity tojams, sakydamas, 
I uk “Naujienos” vienoje straip 
snio vieloje |X'ikia Darbo Parti
ją už kenkimą socialistams, o 
lutoje vietoje teisin i ją delei to 
palies dalyko. Naujienos -gi'programą ir išsiuntinėjo jį par
isi iesų kalba vienoje vieloje a- 
pie Darbę> Parties veikimą, o 
antroje vieloje apie jos tikslus; 
ir jos pripažįsta, kad tos parti
jos veikimas trukdo. Socialiai

tija užimtų griežtesnę, radika- 
lišikesnę poziciją. Betgi toje 
konferencijoj Michigano orga
nizacijos ir septynių suspen
duotųjų kalbinių federacijų de
legatai pareikalavo, kad čia jau 
butų pradėta organizuot nauja 
partija vardu “Amerikos Ko
munistų Partija”. Konferenci
ja galų gale sutiko taip, kad 
Komunistų partija busianti pra
dėta organizuot, jeigu ateinan
ti oj t. nacionalčj konvencijoj 
kairiasparniams nepavyksią pa
imt Sacialistų Partiją savo kon
trolei!.

Tuojau po tos konfeemoijos, 
Michigano ir septynių suspen
duotųjų federacijų atstovai, at- 
simetunieji nuo New Yorko kon 
ferencijos, išleido atsišaukimą, 
kuriuo jie paskelbė, kad rugsė
jo 1 įvyksianti Chicagoj kairių
jų nacianalė konvencija tikslu 
orgniiizuol' Komunistų partiją.

Ligi išsiskirstant, kairiaspar- 
nių Ncw Yorko konferencija iš
rinko savo nacionalę tarybą iš 
septynių narių; užgyre The Re- 
volutionary Age kalipo oficiali 
savo organą ir išrinko I. E. Fer- 
gusoną savoi nacionaliu sekre
torium. Abudu — Fergusonas 
kaipo nacionalis sekretorius, ir 
Fraina kaipo Revoldtionary A- 
ge redaktorius, — buvo tuomet 
labai priešingi šaukimui Komu
nistų konvencijos ir smerkė ją.

Liepos mėnesyj astuoni žmo
nes, statydamies, kad jie esą iš
rinkti nariais į parfttijos Nacio
nalį Pildomąjį Komitetą refe
rendumo balsavimu, kurs, kaip 
minėta, dėl suktybių rinkimuo
se buvo sulaikytas, turėjo su
sirinkimą Chicagoj ir pasivadi
no save nacianaliu parlipus ko
mitetu, o Alfredą Wagenknech- 
tą paskyrė savo laikinuoju na
cionaliu sekretorių. Wagenk- 
neclitas atspausdino narių mo
kesčių ženklelių, stengėsi, Soci
alistų Partijos vardu, pardavi
nėti juos, o taipjau surinkti pi
nigų pardavinėjant konvenci
jos ženklelius.

Del tokių pasielgimų, o taip
jau ir dėlto, kad Oliio valstijos 
Įkonvencijla davei savo delega
tams instrukcijų atsimesti nuo

joj išspausdinta pluoštus Pildo
mojo Komiteto tarimų. Vienas 
jų skamba sekamai:

“Kadangi 21 d. birželio įvy
ks Sorialistų Partijos Kairiojo 
Sparno suvažiavimas; ir, kądan 
gi L. S. S. irgi yra užėmus-kai
riojo sparno poziciją (kada ji 
užėmė? — L. M.), tai įnešti, 
kad L. S. S. Pild. Komitetas pa
siųstų į tą suvažiavimą vieną 
delegatą nuo L. S. S. —• Dele
gatu nominuoju d. J. V. Stilso- 
ną. — J. Naudžius”.

Vienas Pild. Komiteto narys, 
balsuodamas už šitą įnešimą, 
argumentuoja:

“Nežinodamas rengėjų pa
tvarkymo, negaliu duot įneši
mo, bet patariu, kad P. K-to se
kretorė, pasitarus su vielos P. 
K-to nariais, skubiai paskelb
tų paraginimą į LSS. kuopas ir 
rajonus, kad rinktų, delegatus 
kiek tik jų leistina; o jeigu 
kuopos negali skirt delegatų, tai 
P. K-to sekretorė turi paskirt 
tokį skaitlių delegatų, koks yra 
leidžiamas.”

Aišku, kad tas Pildomojo 
Komiteto narys visai nėra skai
tęs L. S. S. konstitucijos, arba 
tik dabar “užAiršo” ją. Tiek 
to.

Jei remlies tuo Pild. Komite
to lUarinMt, “kairiasparnių” su
važiavime dalyvavo du L. S. S. 
įgaliotiniai - delegatai. Visiems 
tečiaus jau žinoma, kad kiek
vienas dalyvavęs kairiašparnių 
suvažiavime delegatas turėjo 
priduoti po 50 dolerių suvažia
vimo rengėjams. Tai reikštų, 
kad Sąjunga tam suvažiavimui 
paskyrė šimtą dolerių — neskai 
tani skirtų savo delegatams 
“pragyvenimo lesų”.

Dabar palyginkim,t šitą Pil
domojo Komiteto tarimą su L. 
S. S. konstitucijos str. IV, par. 
7. Ten sakoma: “(a) P. K. at
sako už L. S. S. turtą, prižiūri 
tvarką organizacijoj ir atsto
vauja ją santykiuose su kitomis 
organizacijomis; (b) jis prižiu-

kia, kad jos tikslai yra blogi.
Tą skirtumą galėtų, rodos, ir

PERMAINOS LAIKRAŠČIŲ 
REDAKCIJOSE;-

V irtoje V. K. Račkausko “T(f- 
pradęjo redaguoti Pr. J.

Rytuose ta|M> įsteigta organi- nacvonalės partijos konvencijos 
zacija, žinoma kaipo kairysis prisidėti prie Komunistų par- 
partijos sparnas. Ji išleido nau , u jos atveju, jeigu konvencija 

j jas nario kortas, ėmė rinkli na
trių mokesčius, sutaisė savąjį

t i jos skyriams, lokalėms ir val
stijų organizacijoms, reikalau
dama, kad tos organizacijos pri 
imtų jį taip, kaip surašytas — 
be jokio nagrinėjimo, be jokių

Kairysis sparnas pasiskelbė 
kad jo tikslas esąs “užkariauti 
parti ją revoliuciniam socializ
mui”. ,

Kairysis sparnas pagalios su
taisė savo sąrašą žmonių, ku
riuos jis sumanė pervaryti rin
kiniuose norių į nacionalį pil
domąjį komitetą, internaciona- 
lius delegatus ir internacionalį

Gegužes pabaigoj, hacionalis 
pildomasis komitetas suvažia
vo, kad suskaičius referendumo 
balsus paduotus už kandidatus 
į nacionalį komitetą. Bet čia 
pasipylė skundai ant skundu,

cialist Party ir kairiuoju spar
nu”. Kam tos komedijos? Juk 
Pildomasis Komitetas faktiškai 
sutraukė visus ryšius su Socia
listų Partija: kolioja ją oportu
nistų ir reakcionierių lizdu, ,ir 
jai priklausančius pinigus sulai
kė. Ir po to jie dar svarstysią 
apie santykius su Socialistų Par 
tija!

Gana, vyrai, to žaidimo. Bu
kite iki galui atviri; kadir tiek, 
kaip M. J. Masyš, kuris Musų 
Tiesoj (niv 9) kiek drūtas agi
tuoja, idant Sąjungos Xtas su- 
važiavinuLs “tokius bjaurybes 
hu liga nūs, kaip Laisvės Mylėto
jas, mestų iš L. S. S.”. Laužote 
LSS. konstituciją, tai ir prisi
pažinkite. Juk ir tuo keliu ei
dami jus galite būti “tikri dar
bininkų draugai”, ar ne?

— Laisvės Mylėtojas.

Laiškas iš Paryžiaus
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
Pluoštelis žinių apie IJetuvą.— 
Griniaus žmona ir duktė bolše

vikų nužudytos.

Vienas geras rašytojos Že
maitės pažįstamas, tarnaująs 
Suv. Valstijų kariniame laivy 
ne ir esąs dabar Franeijoj, rug
pjūčio 30 rašo jai iš Paryžiaus:

Paskutinį kartą musų laivui 
atplaukus į Brestą, Franeijoj, 
mums davė penkias diedas lai
svės, kad ga’čtume aplaiiKyli 
Paryžių. Buvo smagu man pa
matyti taip gražų miestą, bet 
buvo dar smagiau, kada suėjau 
kelnių pažįstamų iš Lietuvos. 
Radau taip vadinamoj Delega- 
tion Lituanie (IJeluvos dėle, 
gacijoj) Drą K. Grinių iš Sena- 
pllės ir jo sūnų; taipjau p-lę 
Chadakauskiutę, p. Smetonie
nės seserį, kuri irgi ten dirba. 
Yni ten, žinoma, ir Yčas ir dau 
git u, •kurių pavardžių negaliu 
r/siL.inti. Reg *•. jie ten nori 
or;,a> izuoti Ii * iv a kuriuoine- 

,-n •' u • • • tiesą* *) ias*i c i u s* ” *cl: i u g • • • tie • ’ 
tu ių užsirašo. Mane taipjau 
kalbino rašyties, bet kadangi aš 
priklausau laivynui, tai tani ne
turiu teisės. Manau, kad grei 
tu laiku mane paleis, bet tikrai 
dar nežinau. Tiesą pasakius, aš 
turiu noro stoti Jieluvin karinov 
nienėn, bet ir sviruoju.

Apie Lietuyps padėjimą nia- 
ž!i ką tesužiįiojau. ’lie, kur grįž
tu iš Kauno, pasakoja, kati te 
vylioj padėjimas labai sunkus. 
Vienas jų man papasakojo, kad 
vokiečiai apleidžiu Lietuvą ir 
kad Kaunas išrodąs kaip išmi
ręs miestas. Nešvarumas bai
siausias. Jis 'buvęs apsistojęs 
viename goriausių viešbučių, ir 
lai negalėjęs miegoti: gyvuliai 
nedavę ramybes... Galima sau 
įsivaizdinti, kas ten dedasi.

Kiek suprantu, lai toji Lietu
vos delegacija siunčia maisto 
Lietuvon, bet ar tai kariuome
nei, ar šiaip žmonėms, nežinau. 
Radau dar ten pažįstamą iš 
Brookiyno, p-lę Drangeliudę; 
taipjau ten dirba ir p-lė Radze
vičiūtė.

Iš Lietuvos dar šitokių čia 
naujienų sužinojau: Geležinio

KORESPONDENCIJOS;
AMBRIDGE, PA.

t

Ambridge miestelis dar visai 
naujas. Guli apie 16 mylių į šiau 
rius nuo Pittsburgo. Gyvena 
adugiausia austrų, kurie turi 
jau ir gražių namų įsigiję. Lie
tuvių yra apie penkolika šeimy
nų ir keliolika pavienių. Aštuo- 
nios lietuvių šeimynos taipgi lu- 

4*i nuosavus namus įsitaisę. Dirb 
tuvių yra nemaža kaip pačiame 
miestelyj, taip ir artimose apie- 
linkėsi*. Ambridge yra šios dirb
tuves: American Bridge Co., ku
rioj daug žmonių dirba; Metai 
Molding Co., kurioj dirba mote
rų ir merginų; taip vadinama 
“paipmile” ir dar dirbtuvė, ku
rioj dirbama stogams dengti po- 
pierą. Antrapus Ohio upes yra 
dideles Jonės Laugblin Co. ge
ležies dirbtuvės. Visose Šiose 
dirbtuvėse galima darbo gauti. 
Moka paprastam darbininkui 42 
centu valandai. Darbas — 8 va
landos, bet dirbama po 10 ir 
dagi 12 valandų. Už darbą virš 
8 valandų moka pusantro tiek. 
Apie darbų gerumą ar negeru
mą negaliu nieko pasakyt; ži
noma, visokių yra, gerų ir blogų, 
yra daug uždirbančių ir maža. 
Pravyvenimas taip-pat brangus 
čia,į kaip ir kitur.

—Rugpiučio 7 dieną vietos A. 
P. L. A. 12 kuopa sušaukė lietu
vių susirinkimą. Susirinkime 
pirmininkas perskaitė laišką 
gautą nuo Ceiitr. Komiteto dėl 
karės nukentėjusiems lietuviam 
gelbėti, ir padavė sumanymą, 
kad kuopa tam reikalui paaukau 
tų iš savo iždo 100 dolerių. Kaip 
vienu balsu visi nutarė paaukoti. 
Po to duota sumanymas, kad 
kiekvienas lietuvis užsidėtų mo
kestis po 1 dolerį kas mėnesis. 
Jr tas sumanymas priimtas. At
sirado tik vienas nepritariąs, 
kurspipkutę suspaudęs rankoj 
išdūlino sau iš svetainės.

Ambridgiaus šepkka.
mai, suvažiavimų ir Lit. Ko
miteto nutarimai butų nuosek
liai išpildyti. Jeigu kokie kitų 
komitetų nutarimai nesutiktų 
su L. S. S. programų, konstitu
cija ar nepraktiški, P. K. atsisa
ko juos išpildyt i.’

Gerai. O ar “kairiasparnių” 
suvažiavimas yra sutaikomas 
su L. S. S. konstitucija bei pro
grama? Žinoma, kad ne! L.

----------- -------- —

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visoldusreikalas, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

' jų pozicijos neužgiri-ų, Naciana- 
lis Pildomasis Koni’tetas išmė
tė iš partijos Ohio valstijos or
ganizaciją, o prieš tai dar iš
metė ir Massachusetts organi
zaciją dėlto, kad jos valstijos 
konvencija susidėjo su kairias
parnių frakcija.

Dviem savaitėm prieš nacio- 
nalei konvencijai susirinksiant, 
kairiasparnių septynlių žmonių 
taryba nutarė paliauti kovą dėl 
Socialistų Partijos užkariavi
mo, o prisidėti prie šaukithno- 
4os komunistų partijos kon
vencijos. Wicks, Fraina ir 
Ruthenbergas nuėjo pas komu- 
nlistus, tuo būdui savo naująjį 
taip vadinamą nacionalį 'pildo
mąjį komitetą palikdami be 
kvorumo. Tą jų žingsnį Kat- 
teridldas ir Wagenknechtas 
smerkė aitriausiais žodžiais, 
apšaukdami, kad jie pamynę po 
'kojų kaliriųjų frakcijos sutar
tį, ir patapę kairiojo sparno 
draugų išdavikais.

Toks tai buvo dalykų padėji
mas, kada mgpiuč.o 30 dieną 
prasidėjo nacionalę Socialistų 
Partijos konvencija Chicagoj.

o “kairysis sparnas” — ką jis 
daro? To “sparno” lyderiai 
atkartotinai yra užreiškę, jogei 
jie yra pasiryžę sugriauti Soci
alistų Partiją! Taigi, kas įga
liojo musų Sąjungos bosus ne-

jos taisyklių, o stačiai griauti 
daro

12 d. 
kita, 
“Nu

Namų Ofisas:
3323 S. HalsteC H

Ant trečių lubų 
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas:

W! N. DearhmSt.
1111-13 Unrty BMt.

Tel. Central 4411

INSURINA 
namus, forničkis, automobilius, 
stiklus didžiausiose kompanijose

A. PETRATIS & CO.
KEAL ĖSTATE 

(Manadžieriai European 
American Burcau)

IF) £ VAIKINŲ Ir MERGINŲ 
4i fn 11 C 1 NORI APSIVESTI, bet 

neturėdami progos susi- 
pažinti ir užniegUl mei
liškus jyšius, nedali apsi

veju. Pajieikojimų Žur»u»«aa viBicmo 
nuteikia to‘J-3 projti,. Reikalaukite pa- 
ftlurėjimųj; On rasite ptačiauoĮaa infor
macijas. Žurnalas mctamsSl. kopija 10c 

ADVERTISING JOURNAL
209-210 Tempto Court Rldį. Ciiicafto, III.

ją? Niekas. Tatai jie 
palis iš savo “loskos”.

Eikime toliau. Liepos 
Piklomasis Komitetas, be 
padaręs sekamą nutarimą:
įtarta užsitęsusias mokestis į S. 
P. (dar pnieš supendavimą) ne
mokei”. Kodėl? šiakite: “Sa- 
narines mokestis, kurios buvo 
skiriamos S. P., laikyt atskirai 
ir iš tų mokesčių mokėt sekre- 
toriui-vertėjui algą”. Šitas ta
rimas kuoaiiškiausiai liudija, 
kad Pild. Komitetas nori, idant 
L. S. S. nebeturėtų nieko bend-

3249 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Nariai Chicago Board of 
Underwritcrs.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
vak. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, Iii

skamba daug maž taip:

Garbingojo SLA. garbin
gąjį organą “Tėvynę“ aš da 
bar pradedu redaguoti dėlto, 
kad iš garbingos “Tėvynės“ 
redakcijos pasitraukė gerbia 
mas V. K. Račkauskas, ir taip 
gi dėlto, kad aš turiu įgimtą 
meilę ir prisirišimą prie lie
tuvių ir karštą troškimą pa 
sitarnauti garbingai SLA; or- 

> gaiiizacijai. Aš žinau ir esu gi 
liai parsiiliikrinęs, kad garbin
gas SLA. susideda iš |4ai-k>iii-

rugpjūčio

daug suktybių. Nacionalis ko
mitetas tada scilaikė balsų skai
tymą; paskyrė specialę komisi
ją, kuriai pavedė išnagrinėti 
skundus; paskelbė nepaprastą 
partijos konvenciją
30, kuri turėtų tuos skundus, o 
taipjau klausimus dėl partijos 
lakKkos nuspręsti; suspendavo 
arba išmetė iš partijos Michi- 
gano valstijos organizaciją ir 

kalbnes rusų, lietuvių, latvių, 
ukrainiečių, lenkų, pictų-slavų 
ir vengrų federacijas dėl to, kad 
jos prasižengė su partijos kon- 
sirtiucija? ir rinkimais pavarto
jo suktybių.

Nacionaliani |iiidoinajaiii ko
mitetui taip pasielgus, tuojau 
kairysis sparnas sušaukė, bir
želio 22, savo konferenciją 

.............. ........... i......—— r.------ - v— «New Yorke. Ligi tos konferen- 
švei.... . piliečiai visuotinu uus?) P. Norkų*, kuris sakosi tijos kairiasparniij frakcija,
balsavimu lutai ?, kari atstovai buvęs pašauktas užimti (bet ne- tvirtino, kad ji niekados neskai- 
į ledcralj parlamentą butų rtn-

Skaitytoju Balsai

neveizint to fakto, kad Sąjunga 
buvo tik suspenduota.

Dar kartą palyginkime 
Komiteto elgimosi su L. 
konstituaija, straipsn. X

tą P.

’f/č i&refkšttis iihme skyriuje 
niiomnnes Redakcija neatsako J

[ Apžvalga
KAIP L. S. S. PILD. KOMITE

TAS LAUŽO KONSTI-
V TUCIJĄ?

d*.

PROPORCIONALft ATSTO
VYBĖ ŠVEICARIJOJE.

Tą straipsnį jisai tur-but 
atsiklaupęs.

rase

-------------- ;r Vieuyben Ldrtuvnmkų ku-

Rugpjučio mėnesio pradžioje grįžo garbingas (ar gerbia-

Kadangi mes, L. S. S. nariai, 
savo organo kaipir) neturime, 
tai Sąjungos ir jos Pildomojo 
Komiteto veikimas mums yra 
ko ne svetimas. Apie tai mes su
žinome tik kada nekada — ga
vę Musų Tiesą.

Mane pasiekė paslarasai Mu-

para
grafu 1/ Ten sakoma: “L. S. S. 
konstitucija gali būt pakeista 
arba papildyta tiktai visuotinu 
L. S. S. narių balsavimu (refe
rendumu) dviejų trečdalių bal
sų didžiuma”. Vadinas, L. S. 
S. konslituiiįa aiškiausiai sako, 
jogei referendumas yra augš- 
čiausia L. S. S. įstaiga. O kaip 
daro tie keli nariai, sudarau lįs

redakto-džius ir ncskaldysianti partijos: sų Tiesos numeris — devinlas. gTal’ų:

na ant visko. O gal tatai turė
tų reikšti jų diktatūrą?

Po visa to yra begalo juokin
ga, kada Pildomasai Komitetas 
įdeda į Klojo L.\ S. S. suvažia
vimo dieiiolvurkį sekamą pa ra

broliai tarnauja kariuomenėj, 
Kaune; kaip jiems sekasi, ne
žinau. Grinius (jaunysis) yra 
oficierius; tuo tarpu jis yra Pa 
ryžiuje. Jo žmoną ir dukterį 
bolševikai užmušę, o pats Dr. 
Grinius su šunimi vos pabėgo 
iš jų rankų. —

(Suliatos numeryje “Naujie
nose” buvo pasakyta, kad bol 
šėrikai užmušė Dr. K. Griniaus1 
žrponą ir d iktcrį šilas laiškas 
bliaus šukei i -ibf'jonę, ar tai 
daktaro žmona ir duktė, ar jo 
sunaus. Vienok reikia pastebėti, 
kad daktaro sūnūs dar yra jau
nas vaikinas, kokių 2(1 ar 21 
metų amžiaus; vyriausioji dak
taro duktė galėjo tureli kokius 
17 metų. Dr. K. Griniaus žmona 
yra pasižymėjusi visuomenes 
veikūjh.. — Redakcija.)

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washinglon St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Centrui 3362 

Valandos: nuo 1(1 iki 12 ryto
2121 North VVestern Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

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 vak.

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai



ROSELAND

1,000; Drau

muilo

Rose.

neskaitant

KODĖL?
•2 po pict

Tai gana aišku

NORTH SIDE Telephone Yards 5032
NAUJIENOS

TODĖL IR

NAUJIENŲ

apskelbimai

12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25<4

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

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.

tuoj po to, kaip susirašys bent 
šimtas šeri ninku - 
draugijų delegatus

Susirinkime dalyvavo* viso 
35 delegatai.

Aplamai vietos ir apielinkės 
lietuviai rodo didelio pritarimo

35 So. Dearborn St 
(Kmmpu Monro*)

NAUJIENOS, Chicago

No. 2. Kombinacija už $15
10 sarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

Nora jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė. (

No. 1. Kombinacija už $10
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.

Laikinasai Beildrovės rast.
— A. Glėbelis

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmot
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų
2 svarai kavos.
1 sarus arbatos.
10 matkų vilnoių siūlų

o krutinę. Vidurių rėžimas 
mėnesių išgerdavau kas sa-

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

* Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

No. 7. Kombinacija už $100
25 svarai smalčiaus.

x 48 svarai kondensuoto pieno.
1 /20 svarų cukraus,

25 svarai ryžių.
10 svarų miežinių kruopų.
24 šmotai muilo.

I 6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
% tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnoių, siūlų.

atneša geriausias 
pasekmes.

kits, J. Baltušis, S. Misiūnas. F. 
Meilus, A. Grebclis, J. Krušas ir 
P. Kučinskas.

Organizativio darbo išlaidoms 
padengti nutarta surengti pra
mogų vakarą. Rengimo komisi
joj! išrinkta: J. Šimkus. J. M. 
Pučkorius ir M. Gražis. Delega
tų susirinkimus nutarta laikyti 
kas dvi savaitės scredonūs.

Draugijų delegatų susirinki
mas taipjau nutarė pavesti galu-

No. 3. Kombinacija už $20
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
Vi svaro pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių

■ laikraštis,

gamzuojamosios bendroves še- 
ųų. Taip, Draugija Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto No. 
2. nutarė pirkti Šerų už vieną 
tūkstantį (1000) dolerių; Drau
gija DidžiojoLietuvos Kunigaik
ščio Gedemino 
gija M. L. Brolių ir Seserų 
300; SLA. 139-ta kuopa — 5 
Lith. Impr. and.Benefit Club 
150; LSS. 137-ta kuopa —10 
LMD. Aido Choras 
PS.-25-ta kuopa 
67-ta kuopa

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-93-41 NORTH ROBEY STREET. CHICAGO, ILL. 

(Arti Milwaukee Avenue).

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisai ----------------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuvftkai

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

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

' Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dčliomis nuo 9
Telephone Yards 687

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, I1L
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Scclcy 420

namą ir svetainę. Daugelis jų 
dagi sako, kad šitas darbas turė
jęs būt atliktas jau senai. Tai 
geras ženklas. Jisai rodo, kad ne
tolimoje ateityje musų troški
mai turės išsipildyti. Bet, kad 
jie išsipildytų kuoveikiaųsia — 
privalome dirbti Jvjsi: petys į

jo ir ūžta rauke “internacionalą” 
ir dar porą dainelių. Paskui per
statų kalbėtoją Daubarą, iš Cle- 
velando. Tas atsistojęs visųpir- 
ma pasveikino:

— Sveikinu Chicagicčius su 
naujai susitvėrusia komuilislų 
partija, kuri viso svieto socializ
mą sugriaus!

— Ką sakė, ką? — socialjzmą 
sugriaus — klausiu greta sėdin
čios draugės.

— Ne, sako, kažkokį kitą iz- 
mą nugriaus... Nenugirdau ko
kį. .. O gal ir tą.

'Toliau prakalbų varo tiesiai iš

100; LM- 
100; LMPS.

100; LSM Rate
lis — 150; LDLD. 79-ta kuopa — 
20 ir LLF. 4-ta kuopa už do- 
.?rių. Gi Liet. Politiškas w Pa- 
šelpos K Ii ubas taipjau yra iš
rinkęs savo atstovų ir žada pri

vėliau.

komisija, idant visą reikalą iš
aiškinus pilnai.

Tie nepaprastieji draugijų su
sirinkimui jau įvyko, ir visur ko 
misijos sumanymas kaip venų 
balsu tapo užgirtas. Draugijos, 
beto, išsirinko po tris narius-de- 
legatus, kurie atstovautų savo 
draugijas. Negana to, draugijos

No. 8. Kombinacija už $200
72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus.
25 svarai ryžių.
48 svarai kondensuoto pieno.
25 svarai cukraus.
48 svarab jautienos.
24 šmotai muilo.
5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
V'i tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, - CHICAGO, ILLINOIS.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

• \ Gyvenimas yra
. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

yy pagerintą Oph- 
@ Vialmometer. Y- 

patinga doma at 
® B kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

apšvieta. Svetaine
naudoties visi — ncatsi-

Teisingal ' pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
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 visu akių, au*ų no
sie® ir gerkles ligų. Po priežiūra 

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

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platfo aptiekos 
» Tėmykite į mano parašą. *

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma? per 16 me- 
(ų kaipo* patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS** Nuo-H^tO- pietai, 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dr.D. J.BAGOC9US
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Žmonės, kur daug kalba bet 
nesusikalba.

Pelnyčio j, rugsėjo 5, North 
Sidėj, Liuosybcs ^vet. buvo su
rengta prakalbos LSS. Aštunto 
rajono. Nuėjome ir mes! Trupu
tį pavėlavom: pirmas “prelegen
tas” Danta, iš Dctroit, Mich., jau 
bebaigiąs savo prakalbą. Tuoj 
pirmininkas kviečia Soc. Vyrų

Siųsdami užsakymą virpinėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių
sti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuania-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiama Lidluvoj, taipgi jūsų vardą ir. adresą, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tani, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

L1THUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St., NewYork City

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs.A.MIchnlewlczBpįh| 
Baigusį Akušerijos ko® 
legiją; ilgai pvaktika-Mr 
vusi PcnnsylvanijosBy , 
hospitalėse ir Pasek-® ■ 
m i n g a i patarnau-Hl . ■ 
3a prie gimdymo.Vf * ■ 
Duodu rodą visokio-® ■ ■
sc ligose moterims irrj 
merginoms. |j
3113 So. Halsted Str. I gg 

(Ant antrų lubų) ■—
Chicago, 111. •

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

Vyrišką Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, 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

ko] prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDOR, 
1415 So. Halsted 8t„ Chicago, III, 

įstrigta 1®O 2

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki • 
Ncdčlioicis 10 iki L

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima prisilatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
rią tik norite, čia paduodamųjų komibinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų, visus iškašČius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, gr tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus Itiojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti.

Nosies Kliutįs
Mali paeiti nuo 

migdalinių gilių— 
\ tonsjlų 4irL|i nuo 

užsikrėtimo slogo- 
mis,mba nuo su- 

pūtimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
,u*’ ‘r kitos prie- 

RįpK žastįs, o jas gali
susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūti, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatves ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kinių 
kitus jus gal pažįstate. Atėję papra
šykite kokiu norite pavardžiu iš lu-

DR. f. O. CARVER
Akių, Ausų, Nosies L Gerklės.
120 State gal., 2 lubos. Antros du- 

rjs i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

Puikiausi Proga.
PARVODŲ 80 akrų farmą 3 

i mylios nuo Beloi't, Wis. gori bu- 
dinkai, žemė visa dirbama ir 
labai derlinga juodžemis pilė 
molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar
vės, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 
kiaulės ir visos mašinos, 
kokios ik reikalingos prie 
ūkės ir vežimai. Stok ir gyvenk; 
parsiduoda labai pigiai po $180 
akeriui. Turiu priežastį.

Kreipkitės.
Jos. Rumbutis, 

1522 Wasliington avė.
Phone 1777. Racine, Wis.

No. 6. Kombinacija už $75
24 svarai lašinių.
50 svarų smalčiaus.

v 20 šmotų muilo.
48 svarai kondensuoto pieno.
12 svarų jautienos.
36 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

Organizuoja Darbininkų Namo 
Bendrovę.

Draugijų, palaikančių Aušros 
knygyną, delegatų susirinkimas 
kaidaiae buvo išrinkęs specialų 
komisiją suradimui erlvesnės 
vietos dėl minėtojo’knygyno^ 
taip kad ten ir draugijos galėtų 
savo susirinkimus laikyti. Rug
pjūčio 12 dieną draugijų delega
tų susirinkimui komisija prane
šė, kad reikiamosios vietos ji ne 
suradus, čia jau komisija už- 

'reiškė, kad vietos lietuviams bū
tinai reikia įsigyti nuosavą na
mą su svetaine, ir kad tatai įsi
gyti galima tik nuperkant jį ar 
visai naują pasistatant.

Draugijos delegatai šitą ko-( 
hųsijos sumanymą užgyrė ir į-, 
galiojo ją veikti tolinus. Poto j |(1 
komisija patiekė tinkamą atsi
šaukimą nurodydama reikalin
gumą nuosavo namo bei galimy
bes jam įsigyti. Gi rugpjūčio 
18 dieną tapo sušauktas drau
gijų valdybų susirinkimas, ku
riame atstovauta virš tryliką į- 
vairių draugijų . Draugijų val
dybos kaip vienu balsu komisi
jos sumanymą užgyrė ir kartu 
nutarė perskaityti jos pagamin
tą atsišaukimą visų draugijų su
sirinkimuose. Tuo tikslu drau
gijų valdybos prižadėjo sušauk
ti nepaprastų susirinkamų, ku
riuose galėtų dalyvauti ir pati

sidėti pinigine parama
čia reikia pažymėti, jeigu ši

tas draugijų pasižadėjimas yra 
ne paskutinis ir ne galutinis. Tū
los draugijos jau iškalnorapreiš- 
kė, kad jos jeigu pasirodys c- 
sant reikalinga, galėsiančios pri
sidėti su kurkas didesniomis su
momis. Reto, virš du šimtai mi
nėtųjų draugijų narių taipjau 
prisižadėjo pirkties bendrovės 

Šerų.
Rugsėjo 10 dieną Įvyko minė

tųjų draugijų į galio tini ų-delega- 
tu susirinkimas Aušros knygyno 
kambariouse. Be kita susirinku
sieji davė organizuojamai ben
drovei oficialį vardą 
lando Letuvių Darbininkų Na
mo Bendrovė. Pamatinis Bendro 
vės tikslas 
galės 
žvelgiant į tikėjiminius bei po
litinius įsitikinimus. Beje, čia- 
jau išrinkta organizatyvė Ben
drovės valdyba: organizatorių— 
D. Šliaukus, jo pagelbininku — 
M. Bacvvičia, raštininku — A. 
Grebclis, iždininkai: 'M. -Titenis, 
A. Enzbigelis ir J. Varekojis; re
vizijos komisija A. ĮNorbutas, 
V. Prušinskas ir P. Petronis; tei
sių komisija: A. Enzbigelis, A. 
Norbutas, A. Grebclis, P. Petro
nis ir J. Varekojis. Bendrovės 
Šerus pardavinėti įgaliota šie as
mens: Al. Algminavičienė, P. 

Babelis, J. Grj’čkienas, D. Slu^t-

Hoffman Mokykla
Įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti 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 niekiniai 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 specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE š! VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiu 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta Ir daugelyje tesitikimų 14- 
“ w gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

J tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prt- 

į v, Ak / rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai. \ 
Pasitarimas nemokamas.

w W. M. LAWHON, M. D.

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau «au pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet nieku): j?egavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» f 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos • 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sk tokiais 
n įsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
' CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1797 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, IR
.....    i n ----- h   , r—r- ------------ r-■ TiirraB*

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

Jei ir kitoms naminėms vartonėms, 
(’alifornijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
beliais, kvailelėmis ar vagonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Ben Coyne’o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vaier St. Chicago, 111.

Marijona čiuželienč, po tėvais 
Krvževičailė persiskyrė su šiuo pa
saulin rugsėjo 13 d., 2:30 valandą 
po pietų. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyrą, tris sūnūs ir tris 
dukteris. Paėjo iš Lietuvos iš Kau 
no gub., Tolių apskričiu, Plungės 
IMirapijus, Sokonino kaimo. Ameri
koje išgyveno 9 metus. Gimė IbliO 
metuose, liepos 26 dieną. Pasimirė 
turėdama amžiaus 53 metus.

Laidotuvės bus utarninke, nigs. 
16 dieną iš namų pu. 10737 Prairie 
avė., Roseland. III. 8 vai. ryto į Visų 
Šventų parapijos bažnyčią; po pa
maldų kūnas bus lydimas į šv. Ka- 
zimieio kapines.

V:si giminės ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti šermenyse.



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

užsukto kairiųjų gramofono 
kaip paprastai pa# juos vartoja- 
nwi: visus peikti, o save girti, 
girti. Visų šalių socialistus iš
davikais pasmerkė, tik Rusijos 
bolševikus išgyrė, liepė iš jų pa
vyzdį imti: ir čia taip daryti... 
“Naujienas^, naujieniečius pa
kartotinai niekino, šmeižė: Gri
gaitis darbininkų priešas, kladi- 
na, po kapitalistų globa darbi
ninkus veda; išdavikas, redakto
rius, kontraktorius, Holstryčio 
milionierius!.. Saugoties, šalln- 
ties nuo tokių vadų... Darbinin
kai suklaidinti, nebemato, nesu
pranta, jog venin telis išsigelbė-

jimlas lik komunistų partija. 
Pasisakė, kad ir jis revoliucio
nierių eilėse veikęs, kaip po miš
kus, girias, ant šalčio ir lietaus 
susirinkimus laikydavęs... Kaip 
valstybės durnoje revoliucionie
riai karštus spyčius laikę, už

į katorgą, ant kartuvių nuėjo, 
galvas padėjo... Dabar komu
nistų partija puikinusį porgra- 
mą savo veikimui parengė... 
Kokiais keliais ves, kaip veiks, 
dar požiūrė^, bet darbininkų dik 
tatura turi įvykti, kapitalizmą 
sutriuškinti... Komunistų parti
ja skilo, bet abi tariasi, kompro
misus daro; daug iš jų ateis pas 
mumis, o kiti j dešinę ar prie 
Naujienų nueis... Dabar lik dvi 
partijos tegali būti: buržujai, ka 
pitalislai ir viinos, komunistai 
iš kilos pusės. O tie viduriečiai. 
lygu šuns uodegos vizgu-vizgu į 
vieną, vizgu-vizgu į kitą pusę... 
Rusijos darbininkai nuvertė ca
rą, tuoj Milukovas ir kiti buržu
jai, kelines pasiraitę, Petrogra
do gatvėmis pic-pic-pic — prie 
darbininkų, šaukdami: mes jū
sų broliai, mes vertėme carą! 
Eisim visi išvien... Bet darbi
ninkai a nė ištolo, šalin, sako, vi 
sos caro liekanos, musų valdžia 
— darbininkų diktatūra!.. Vo
kietijos šeidebanas, darbininkų 
išdavikas, lygiai Grigaitis...

Na, nėra ko ilgai aprašinėti, 
kas sykį girdėjo kairiųjų prakal
bas, tas /Juo, kad ir kitą sykį, ki- 

i tas kalbėtojas “kairysis”, gal ki
tokiais žodžiais, bet tą pačią 
šmeižtų ir pravardžiavimų lita
niją pagiedos. Publikoje matyt 
nuobodumas. O tas sušilęs, šo
kinėdamas rėžia spyčių. Visi 

lengvai atsikvėpė kaip užbaigė. 
Pirmininkas tuoj persta to Karo- 
sienę iš Pliiladelpbijos. Ta ne
vargino ilgai; apibrėžė šios ša
lies liuosybę, prispaudimą, mai
sto brangumo kilimą, darbinin
kų išnaudojimą, karės baisias 
pasekmes: — Motinos užauginu
sios savo sūnūs ko sulaukė po 
karės? Reikią kovoti, o labiau
sia moterims, rašyties, stoti į 
komunistų partiją, ar į Moterų

III II !■■■■ . . .■■■■—I. l.l.-; I I I I ĮIIIMMJBH! II I 
Progr. Susivienijimą, nes ir jos 
eina tuo pačiu keliu —■. prie išsi- 
liuosavitno nuo kapitalizmo jun
go; eina prie darbininkų dikta
tūros. Dar paragino skaityti ko
munistų išleidžiamą literatūrą. 
Jai užbaigus atsiliepė iš publi
kos klausimas: Buvo sakyta ne- 
sykį, kad patįs darbininkai tur 
sau laisvę iškovoti, o čia prele
gentas išgyrė komunistų partiją, 
kuri žada darbininkus išgelbėti, 
o kad ta suskilo į dvi, tai kuri 
iš tų goresnė?

Pašokęs Daubaras vėl užniko 
spyčių rėžti, tarp kitko pasakė: 
socialistų Amerikoje, duokim, 
yra šimtas tūkstančių. Komunis
tų partija turi 75 tūkstančius. 
Socialistų dešinieji turi 15 tuk
siančiu, tai kiek beliko antriems 
komunistams? Reiškia, parode, 
kur daugumas ten galybė. Publi
kos maž pusė .išėjo. O klausėjas 
vėl atkartoja: Kalbėtojas aiški
na. bet į mano klausimą neatsa
ko: Kuri komunistų partija ge
resnė, - pirmas numeris ar ant
ras? Kalbėtojas truputį karš
čiuojasi: — Nuo vadų priguli, 
nuo vadų... Duokim, pastatyk, 
mane ir Grigaitį. Ne, aš negaliu 
lygiu t ies. jis mokslo socialistas, 
o aš prastas darbininkas. Pasta
tysim Grigaitį ir Leniną..Kas 
bus . . Publika ima juokties. Iš 
kitos pusės vėl klausimas: — 
Kalbėtojas sakė, 
kai supuvusio
verti, jie norėję Kerenskio val
džios, tai kam jie steigiamąjį su
sirinkimą šaukė, o bolševikaai iš 
vaike ginklais? Kalbėtojas ėmė 
mikčioti ir vėl komunsfus girti, 
darbininkų diktatūrą steigti... 
Kad j klausimą neatsakė, klausė
jas vėl atkartoja: — Menševikai 
steigiamąjį susirinkimą šaukė, 
už ką juos kaltinti ir niekinti?

Pirmininkas kažką sumurmė-

C h t c a g o.,
....................

Panedėlis, Rugsėjo 15, 1919

kad menševi- 
kiaušinio ne

lankyti ir mokyties kartu su mu-. “ALAUS DARYMAS NAMIE.
mis.. — J. Stungis. ! Kiekvienam, kuriam patinka išsi-

ALAUS DARYMAS NAMIE REIKIA* DARBININKŲ
rs ir merginos

. BRIDGEPORT

Liaudies Kursai.

Praeitą subalą Aušros Mokyk 
los svetuinėje, !k)(H So. Hals
ted st. vietos lietuvių būrelis Jai 
kė susirinkimą, kuriame tapo 
suorganizuota mokykla, pavar
dyta Liaudies Kursai. Tie kur- v
sai bus atidaryti greitu laiku, 
gal apie šio mėnesio pabaigą, 
šiuo sezonu bus populerėmis 
lekcijomis išguldomi šie daly-

2 Kulturos istorija.
/

Politinė ekonomija.
Valstybės ir vaidilų

mos.
Liaudies Kursų organizato

riais ir mokytojais yra: K1 Jur-

ka, K. G ūgis, Marė Jurgelionic- 
nė, A. Lalis, K. Augnslinavi- 
čius.

Lekcijos bus skaitomos dvi 
dieni savaitėje, Aušros svetai
nėje.

EXTRA PATRIOTAMS NESI
SEKA.

gerti stiklas gero, skanaus, putojau-j REIKALAUJA moters i........ ‘.....
čio alaus, bus malonu žinoti, kad jis prie darbo virtuvėje ir sankrovoje, 
gali pasidaryti jo namie prastu nau- .......................
ju budu. Nusipirk tik pakeli Besco____ __________ __
Salyklos ir mielių sutaisytą Beard-' PA.E“"1J.U ......„.
sley Specialty Kompanijos, 2817 kėlų skaitvt ir rašyt 
Belmont avė., C1-1----- *- - ‘ - -
nurodymais, 
resnį negu pirmiaus buvo dirbtas 
braviiruo.se ir atsieis tik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Besco sa
lyklos padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko 
gelti. Jei nori pamėginti, tai pa
siųsk jiems $1.50, o jie prisius pake
li, plynai aptaisytą, arba gali gauti 
Bischoffo patiekoj, 19 ir Halsted 
gatvės.

Klauskit pn. 2952 \V. Madison gal.

PA.HESKAU merginos, kuri mo-
Kompanijos, 2817 kėlų skaityt ir rašyt angliškai ir 

Chicago, III., ir sek mokėti; siūti. Gera vieta. Atsišaukit 
Turėsi .alų daug ge-į pjls. s. ChcŪiis, Grays Lake, UI.

■vr*

Pranešimai

REIKALAUJA pardavėjo, gerai 
Įsteigta firma nori turėti susiriši 

lietuviais, 
padaryti 

__ komišinas. 
Matytikis nuo 10 iki 12 v. ryto. Kam 
barys 1512 Mallens Bldg. 5 So. \Va- 
bash avė. Klausk užsienio skyriaus.

mus su vienu ar dviem 
Atsakantis vyras galės 
$10,000 j metus. /\lga ir

NAMAI-žEMfi
PARDUODAMA du lotai ir namas 

dviem augstais, biznio viela, garu 
apšildomas elektros ir gazo šviesos.

Taipgi parduodama naujas bučer- 
nfs aisbaksis puse kainos.
3815 So. Kedzie avė., Chicago/ III.

DIDŽIAUSIAS bargenng Chicuga- 
je , pars < ’.oda 2 lotu, krūvoj (»;‘x 
130 pėdų pti^al put 72 »r Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

Sietyno mišraus choro pirma re
peticijų įvyks utarninke, 16 rugsėjo, 
7:30 vai. vakare M. Meldažio svet. 
2242 W 23-rd pi. Visi choristai ir 
choristės, bukite pažimėtu laiku ir 
atsiveskite naujų narių. —Valdyba.

REIKALINGA 3 patyrusios virtu
vėje moteris. Gera mokestis. Atsi- 
Š’iulJI | i'. Lakę Puik avė., 
Parkers Cnfo.

PARDUODAMA naujas medinis na 
nuis drauge su groserne ir bučerne 
lengvomis išlygomis, kadangi savi
ninkas nori greitu laiku išvažiuoti. 
Kreiptis pn. 4001 Brighton Place. 
Tel. McKinley 4974

F A R M A

REIKIA DARBININKŲ 
REIKALINGAS 

LINOTYPISTAS.
Pastovi vieta pirmos kle
sos linotypistui.
Mokestis gera. Atsišauki
te tuojaus į Naujienų 
spaustuvę.

Reikalauja prityrusių parda-

skyriuje. Gera mokestis. Puiki 
proga atsakantiems vyrams.

Reikalauja 3 prityrusių mote
rų pardavėjų moterų drabužių 
ir mastinių prekių skyriuje. Ge
ros algos ir geros valandos.

Lustig’s Dept. Store, į 
3410-12 So. Halsted St., Ch-go.

MERGINŲ REIKALAUJA!

16 metų, ar senesnių. Linkėtina, 
kad Indų prityrę knygas apdaryti, 
bet Utf nėra būtinai reikalinga.

Visas rankų darbas — Lanksty 
mas. Sudėstymas, skirstymas, 
mas, ir tt. lengva išmokti.

GEROS ALGOS.

Riši-

šviesi ir švari Dirbtuvė. Ateikite 
tuojaus. Eihvards and D.eutsch 
Litho. Co , 2320 VVąbash avė., Chica
go, Illinois.

PARSIDUODA Mieli, valstijoj 
su gyvuliais ir mašinomis; 5 
karvės, 1 telyčia, 3 arkliai, 12 
kiaulių, 47 vištos, 12 akerių kvie 
čių pasėta, visi geri budinkai ir 
mašinos; 80 akerių žemės, dide
lis sodas. Savininkas parduoda 
be agentų. 3 mylios nuo miesto. 
Forma gražioj vietoj. Platesnių 
žinių kreipkitės laišku. Kaina 
$8,000.

PARDAVIMU)

F. L.
R. 4 Box 105, Scottville, Mieli.

$55’nupirksi gražų $266 fonogra
fo drauge su 24 rekordais, deiman

tine aduta, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 36 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos > 
phonografų, kuriuos 
tikės parduosime už I 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą, i 

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES* 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI., Si yra stebėtina pro
ga.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam* 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

■ ■  ........................m... ,■■■■■■ I i..——

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

VALANDOS: *-12 ryto

1301 8 Morraa 8t, Chicago, H!

KAS TURI reumatizmo skausmus, 
strėnų, galvos skaudėjimą, užimą ir 

Ateikite arba rašykite tuojaus. vidurių užkietėjimą. Naujas vaistas 
PRISIUNČIAMI^ Už DYKA. išrastas, kuris suteikia palengvini-
VV ESTE R N FORNITURE STORAGE mą tuojaus. Ateikite pas mane ir 
2810 VV. H a r rišo n St. Chicago, III. aš pasakysiu ką padaryti. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- Mrs Nourwaišienė,

Įlomis nuo 10 iki 4 * 2154 VV. 24 St.

LIETUVIU BIZNIERIAU!
Užsisakykite 1920 m.

KALENDORIUS
Patelefonuokite o musų atsto
vas atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.

KAINOS ŽEMESNES WHOLESALE

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III. 

Phone Canal 1506

dė: — Ne tavęs klausia, tiHylėk !
Kalbėtojas vėl neatsako, tik 

komunistus giria. Klausėjas no
rėjo dar sykį klausti, bet iš pub
likos, turbūt “kairieji”, ima truk 
šmą, kelti, klausimų nebeleisti. 
Sukilo visa publika. Moteris ru-

Kaip Grigaitis prelekcijas 
skaito, tai visokių paikų klausi
mų pasipila, ir atsakinėja. O čia 
tokį rimtą klausimą davė ir ne
leido atsakyti!

Išeinant publika į viens kitą 
graina fonais badosi: tu Naujie
nų gramafonas, o tu Stilsono 

pripunupuotas gramafonas.....
— Žemaitė.

Moksleivių susirinkimas.

vių Dr-ja laikė savo susirinkimą 
Hofmano mokyklos kambariuo
se. Susirinkimas buvo ytin skai
tlingas. Jisai buvo sušauktas tuo 
liksiu, kad pasitarus dėl lietu
vių gramatikos skyriaus. Iš visa 
matėsi, kad nau jasai skyrius, tu
rės gero pasisekimo. Lietuviai 
moksleiviai yra pasiryžę išmok
ti taisyklingai vartoti savo pri
gimtąją kalbą. Tai labai girtina, 
nes nemokant gimtosios kalbos 
lietuviams moksleiviams prisiei
na panešti nemažų sunkenybių 
besimokinant svetimos kalbos.

Rugsėjo 14 dieną oficialiai pra 
sidėjo lietuvių kalbos pamokos. 
Mokytoj ir yra gerb. Dr. A. Mont- 
vidas. Taigi visi tie liet, moks
leiviai, kur norėtų išmokti savo 
gimtosios kalbos kviečiami atsi-

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”

kitų

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.,
2) Lietuvių kalbos.

**3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

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

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 
mtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
>ageiba gulima butų pagerinti gy

venimą.
Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 

rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami' visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Skaitytojai, tur būt, dar at
simena, kad kiek laiko atgal vie
line kapitalistų spauda labai • 
bubnijo apie tūlą All-American 
lygą, nusitarusią kovoti ] 
“raudonąjį pavojų*”. Besiarti

nant Socialistų Partijos konven
cijai ta ekstra patriotų lyga nu
tarė surengti savo rųšics pramo
gą didžiuliame Chicagos Colise- 
ume. Laikraščiai tuomet rašė, 
kad tos pramogos — paroda ren 
giama tuo tikslu, idant nukrei
pus žmonių domą nuo socialis-'nų šešiolikos metų ir senesnių 
tų. Kitais žodžiais, kad nesiinte- prie lengvo dirbtu^ darbo, 
resuotų nieku kitu, kaip tik — Geriausios algos. — Rathborne, 
patriotizmu. Žinoma, tos rųšies,1 Hair and Ridgway Co. 2279 So.

REIKĄLAUJA merginų prie dar- 
tuiMnivvjc. Gera mokestis, pu

sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
VV. 18th St.

• v 11 j j i i\z> 1*r\
prieš k0 dirbtuvėje.

REIKALAUJA moterų

PARSIDUOLA bučer'nė ir grocer- 
nė geriausia vieta geram Žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad išeinu i sa
vo lomus namus. Kas dėl kainos

' sutiksime. Atsišaukti pn. 609 
VV. 14 PI. St. Stainis.

PARSIDUODA — geras groserių 
šioms Lietuvių apgyvento! vietoj. 
Gera vieta geram žmogui. Telefonuo 
kitę Normai 5828. Klauskit Houle- 
han.

PARDUODAMA bučernė ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] vietoj.

3307 So. Wallace St. Chicago

Parduodama pianiną, grojama ele 
ktra, yra labai gerame stovyj, ati
duosiu labai pigiai. Atsišaukit Geo. 
Ltikus, 3824 So. Ked’ie avė. Galima 
matyti bile kada.

RAKANDAI

5541 South VVisconsin avė. 1 
blokas i pietus nuo Archer avė. 
karų linijos, naujas gerai pastaty
tas, 6 kambarių Stucco namas ant 
loto 60 pėdu pryšakiu, geroj lietu
vių apielinkėj parduos už $2.500, 
tikrai pigiai. Tel Kedzie, 3136

TIK PAGALVOK!
Už $3,000 paimsi dviem pagyveni

mais medinį namą pn. 6919 So. 
May gat.; savininkas ant vietos. 
VVinton and Narten, 6447 S. Halsted 
Street

kurį atstovauja minėtosios ly
gos organizatoriai. r

Praeitą subatą tie patįs laik
raščiai tečiaus paskelbė ve ką. 
All-American lygos paroda ne
pavyko. Kreditoriai kreipėsi į 
teismą reikalaudami paskirti re-j 
syverį... Jie norį atgauti nors 
dalį savo įdėtų pinigų.

Patįs pramogų Rengėjai to ne
užginčiją. Tūli dagi prisipažįstu, 
kad pramogas aplankę tik patįs 
artymiausieji jų šalininkai. Pla
čioji publika jomis nesiinteresa- 
vusis. O tam esą kalti — patįs 
stambiausieji šios šalies patrio
tai, tokie kaip stockjardų baro
nai ir kiti! Jie esą visai nepanau
doję savo įtekmės tam, kad jų 
darbui ūkai pirktųsi įžangos bi
lietų. O be tos “įtekmės” darbi
ninkai nesusipratę...

SAMDYTOJAI STEIGIA NAU
JĄ TRUSTĄ

Kuris kovos su organizuotais 
darbininkais.

Illinois fabrikininkų asocia
cija daro pastangų, kad įsteigus 
“Samdytojų asocyadiją Ameri
koj”, kuri gintų šios šalies pra
monininkų interesus. Tai bus 
naujas trustas kovoti prieš orga
nizuotuosius šios šalies darbi
ninkus. Tai pasisako ir patįs 
naujojo trusto organizatoriai. 

Girdi, “Amerikos darbininkai 
jau liko spėka. Ji jaučama dagi 
pačiam^ Wasltingtone>”... Ta
tai esą reikalinga, kad ir samdy
tojai pasirūpintų susiorganizuot 
ir “reikale bendrai ginti savo in
teresus”.

APYSKAITA.

Grarfieldparko L. G. D. 
sk. surinktų iki rūgs. 1 d. pinigų:

J. Freimianas -5; J. Užubalis, 
M. Krisukenas, J. Bareikas, P. 
Atkočiūnas ir J. Mandalinskas 
po $2; J. Šalpa, J. Bogdyšcnka, 
Stakėnas* A. Atkočiūnas. A. ši 
dlienė, J. Adamėnas, A; Riub’s, 
M. Davidonis, J. Znba vičius, M. 
Pivoriūnienė, J. Pivoriūnas, K. 
Apšėga po $1; 
$5.85. Viso $32.85.

— .‘‘ašį. J, Bogdyšenka.
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Union Aveniiė.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo, gera mokestis, ma
ža šeimyna, drabužių plaut nerei
kia. Kreiptis tuojaus pas VV. Mise- 
vich, 3548 So. Halsted St.

ir mer-
senes-

REIKALAUJA: moterų 
ginų šešiolikos metų ir 
nių prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Hair and Ridgway Co., 1418 W. 
22-nd St.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

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

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, II).

h
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Grisusis pasiulinimas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNčIAME Už- 
DYKA. Priimame Libertv Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.)
PARDUODAMA Naminiai daiktai 

visas frentinis setas delei išvažia
vimo į farmas. Kreipkitės: 1135 
Independent Blvd. Mikolas Kakllau- 
skas.

Reikalauja prityrusių skryndir- 
bių, gera mokestis, pastovus darbas. 
Klauskite Fredo Barnickel, Roos 
Mfg. (.o., 1051 W. 16-th st. (Trįs blo 
kai i vakarus nuo Halsted).

Reikalinga mergina į krautuvę 
dirbti ir namuose valgį pagaminti 
ne jaunesnė kaip 18 metų. Darbas 
ant visados, gera mokestis, atsišau
kit nuo 8 vai. ryto iki pietą.

Kaz. Jamontas,
1739 So. Halsted St. Chicago.

REIKALAUJA moterų prie Šva
raus. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas ir popieras. Gera moke
stis, kreiptis i uzveizdą — Gumbin- 
sky Bros and Co. 2261 So. U don 
nve., Chtrago.

REIKALACJA tarno ploščių dirb
tuvėje. Gera mokestis geram vyrui, 
— Percival B. Palnier, 367 W. 
Adams St. Chicago.

REIKALAUJA MOTERŲ SKUDU- 
RAMS SKIRSTYTI
HARRY DRAY,

1447 Blue Island Avenue

BARGENAS 
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktų eilę vėliausios mados, 
vertą $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų di 
delį fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $‘45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE
STORAGE

—2102 W. 35-th St. kampas Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septintadieniais nuo 10 iki 4 vai., 
po pietų.

AUTOMOBILIAI
BĄRGENAS — 2 “Lozier* limuzi

nai po vieną važiuoti. Paimti užsko- 
las. Geriausia rįasiulymas gaus 
karus. The Crystal Rock Oil Co..

3932 So. Emerald Avė.
NEGIROErriVS MARČĖNAS

Parsiduoda pirmos klesos Hudson 
automobilius vertės $t)CO už $3G6 at- 
sišaukit greitai.

\V. Bagdonas, 
3231 So. HAlsted St. 

Chicago, III.
i

NAMAI-žEMfi

Reikalingas atsekantis buČerls, 
mokantis kalbėti angliškai, lenkiš 
kai ir lietuviškai, geram bučeriui 
darbas ant visados ir gera mokes
tis. Atsišaukti Fab Tipšus, 173G N. 
Hoyne avė. Tel. Humboldt 2315

Negyventojas savininkas reikalai! 
ja pinigų; todėl jus galite pirkti 
murini namą šešiais pagyvenimais 
pn. 2904 Wallace gat. už $5000. Win- 
ton and Narten, 6447 So. Halsted St

Smulkesniais fiEiKiA in, 
Ibas naktimis.

REIKIA indų plovėjo vyro. Dar-

MR J. CONE 
1015 VV. 12-th st

Norėdami užbaigti mes siūlome 
pn. -'640 Lowe avenue mūrinį na
mą keturiais pagyvenimais; randus 
$42. Galima gauti daugiau. Kaina tik 
$4200. Winton and Narten, 6147 So. 
Halsted St.

Parduodama 204) akrų f.irma, 2 ir 
pusė mylios i apskričio sostinę 
Rliinelander, Wisconsin, suvirs 
8,000 gyventojų, 110 akrų dirba
mos ir pievų, likusi dalis po mišku 
ir ganykla, prie valstijos automobi 
linio kelio, % j Wis upę, 7 karvės, 
3 arkliai, kiaulės, vištos, visi pada 
rgai ir mašinos ir pusė javų, 850 ak 
rui; gidi sulygti ant pusės įplaukų 
ir pinigais, arba ant mažos ūkės, arti 
Chicaftos.

125 akrai arti Bass Lake, Indin 
noje, $125 akrai, muinis ant 135 ak 
rų arti Crete, 111., $200 akrui, ati 
duos mainan už $10,000, 120 akrų 
arti Monence, III., $250 akrui, sutiks 
už $6,000, išmokėtą bust) ir 
gnis-

Moore, 8826 Cap^pentor St.

pini

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir apatiškas mokini
mas padarys Jus žinovu i trumpų 
laikų.

Mes turimo didžiausius Ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksimo praktiš
ką patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bilo laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

INTERNATIAI, BARBĖK SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kui mes mokame 50% to ką moki
nys uždirba 653 W. Madison St., 
vienas blokas j rytus nuo Halsted 
gatves.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašyslčs.

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