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<fll PASITMUKSIĄ is RUSI JO
Vokiečiams vėl paliepta 

apleisti Lietuvą
Talkininkai nutarę nebesikišti 

j Rusijos reikalus
Lietuva veiks išvien su 

Latvija ir Estonija
TAI
KAI

■J

te

■

True translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, III. Sept. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
LIETUVOS PELEGATAI JAU 
ATVYKO PABALTIJOS KON

FERENCIJOM.

Lietuva laikysis vienodos politi
kos su kitomis Pabaltijos žali

omis.

True triinshittan filed with the post- PLIENO DARBININKAI REN- 
master at Chicago. 111. Sept. 17, 1919 
as reiĮtiited by Ihe act of Oct. 6, 1917
FIUME ATKIRSTAS NUO PA

SAULIO.

Suokalbis paimti Fiume buvęs 
sutartas Venecijoj. Kabinetui 
gresia krizis.

GIASI PRIE STREIKO.
———— f

šiandie įvyks svarbi plieno dar
bininkų konferencija paskel
bimui pradžios streiko.

Gal 500 žmo iu
--------  LONDONAS, rūgs. 16.

RYGA, rūgs. 15. (Rašo Chica- sak oficialių pranešimų iš Itali-1 
go Tribūne korespondentas Ar- jos, Italijos valdžios priemionės 
thur Manu).
dymai pradėti taikos tarybas su i

nickurį progresą. Estonijos vai-

iš astuonių narių važiuoti į ma
žą miestelį Pečory, tarp Pleskov 
ir Estonijos fronto, kad pasita
rus ten su bolševikų atstovais.

LKININKŲ IR AMERIKOS, True translation filcd wiih the post- Estonija vien klaus taikos sąlygą 
IŠEIVIAI GREITAI Al’I.EI- 1IH7 Kick *■•'<>■>>«■ Estonijos

ŠIĄ RUSIJĄ.

Talkininkų taryba Paryžiuje nu
tarusi palikti pačiai Rusijai 
susivarkyti.

DAR NIEKO TIKRO NEŽINO
MA APIE PASITRAUKIMĄ Iš 

RUSIJOS.

Bolševikų bau- visai izoliavo Fiume.
Užreiškiama, kad suokalbis 

užimti Fiume nereguliarėmis 
Gabriele dfAnnunzio vadovau
jamomis spėkomis buvo padary
tas Venecijoj. Venecijos prefek
tas tapo p balintas iš vietos ir 
Italijos artilėčijos spėkos, ku
rios rengėsi prisidėti prie insur
gentų Fiume, sugrįžo į savo ka- 
zarmes.

Chicago distrikto plieno d )r- 
bininkai jau rengiasi prie strei- 
ko, kuris turi prasidėti sekamą 

1 ‘1 panedėlį, rūgs. 22 d. Ir streikas 
prasidės tą dieną, nežiūrint skel
biamų kapitalistų laikraščiuose 
įvairių žinių nev;J apie atidėji
mą streiko. Tai pasakė vakar 
South Chicagos darbininkų tary- 

*" Į bos pirmiininkas Theodore Vind,

žuvo viesuloj
196 lavonai jau rasti

PARYŽIUS, rūgs, 16. — Visos 
talkininkų ir Amerikos spėkos 
bus ištrauktos iš Rusijos ir pa
tiems rusams bus palikta susi- 
tvarkyti savo likimą.

Kaip pranešima autoritetin
guose rateliuose, tai nutarusi va
kar vakare vyriausioji talkinin
kų taryba.

Valstybės sekretoriaus pagel- 
bininkas Polk atstovavo Suv.

Valstijas konferencijoj, kuri 
buvo laikoma premjero Clemen- 
ceau ofise karės ministerijoj. Ki
tais dalyvavusiais konferencijoj 
buvo premjeras Lloyd George, 
, Italijos premjeras Tittoni, Ja
ponijos ambasadoiijus IMatsui, 
maršalas Foch. Phillippe Ber- 
tholt ir Andre Tardieu.

Priėmė Anglijos politiką.
Nuosprendis apie Rusiją buvo

Amerikos kareiviai vistiek pasi
liks Siberijoj.

delegatai nėra įgalioti tarties a- 
pie taikų su bolševikais, bet tik 
patirti smulkmenas bolševikų 

sąlygų. Tarp deelgatų yra Esto
nijos seimo vice prezidentas 
Birk, generalio štabo pulk. Rink

Kabinetui gręsia krizis.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Itali
jos premjerui Francesco Nitti 
gręsia valdžios krizis iš priežas-

ir niekurie užrubežinių reikalų ties j() pasI1K.rkilno kllpt. Gab.
ministerijos valdininkai.

Be Estonijos valdžios yingsnio 
Estonijos seimas priėmė rezoliu
ciją, užreiškiančią, kad šalis ne
turi agresyvių mierių prieš Ru
siją ir vedė tik apsigynimo karę. 
Bet rezoliucija sako, kad Estdni- 
ja darys taiką su bolševikais tik 
tokiomis sąlygomis, kuriossutin 
ka su nukentėj imais ir pasiau- 
kavimais Estonijos laike penkių 
metu karės.
Pabaltijos šalįs laikysis išvien.

Latvijos, Estonijos ir Lietu
vos delegatai tarėsi šiandie ir 
ryto tarsis Revelyj apie bendrą 
politiką linkui bolševikų.

Lietuvos delegatai, pasikalbėji 
me išvažiuojant jiems į Revelį,

dalykų. Atsižadėdama bandymo : 
sutriuškinti bolševikus, taryba 
priėmė nesenai Anglijos pasiu-

Taryba pastafusi tik vieną 
aprubežiavimą ant Rusijos re- 
voliucijonierių, būtent, kad jie 
rišdami savo |>ačių reikalus, tu
ri pagerbti teises kaimyniškųjų

(Šis nuousprendis reiškia iš 
traukimą vidutiniškai 10,000 A- 
merikos kareivių, jų tarpe šim
tą iš Chicagos ir centralinių

ra Siberijoj).

Taikos konferenci jos rateliuo
se šiandie tylima apie tai, kokią 
politika dabar talkininkai pri
ims ir ar bolkada bus nuimta. 
Klausimas pripažinimo Lenino 
valdžios Maskvoje taipjau tebė
ra neišrištas.

Bolševikų pergalės nusprendė. 4
Paskutinių laikų žinios, aplai- 

kytos vyriausios tarybos, kurios 
prisidėjo prie nuosprendžio, ro
dė, kad bolševikai yra viešpa
čiais karinės situacijos beveik 
kiekviename fronte, kur tik tal
kininkai kariavo prieš juos.

Ypač tai buvo Siberijoj, kur 
admirolo Kolčiako reakcinės 
spėkos, remiamos Japonijos, 
Anglijos, Farncijos ir Amerikos 
kareivių, tapo išblaškytos Leni
no kareivių.

Archangelsko fronte Ameri
kos ir Anglijos kareiviai tapo 
nesenai ištrąukti po ilgos kampa 
nijos, kurios atsižadėta delei 
daug didesnių bolševikų spėkų.

WASHINGT()N, nigs. 16. — 
Nors trūksta tikrų žinių apie pa
skelbtuosius pranešimus, jog tai 
kininkų kareiviai bus ištraukti 
iš Rusijos, tuo paliekant plčiai 
Rusijai sutvarkyti savo poiltnius 
ir ekonominius reikalus, karės 
departamento valdininkai išreiš 
kė nuomonę, kad ateinančios iš 
Paryžiaus žinios kalba vien iš
traukimą Anglijos spėkų iš tos 
apygardos ir jau buvo žinoma 
nuo seniau, kad tas pienas buvo 
svarstomas per niekurį laiką.

Grieštai tapo 'pasakyta, kad 
tas paliepimas nepalies Ameri
kos kareivių. Armijos štabo vir
šininkas gen. Mach nurodė, kad 
dabar nėra Amerikos kareivių I užr(.jškė, kad jų "š įlies ‘politika 
tikrojoj Rusijoj ir karės seku1- |)as vienoda su kitų dviejų Pa- 
toriaus ofiso valdininkai sa^°’ balti jos šalių.
kad nėra permainų administra-_________________ _
cijos (valdžios) politikoj l*a"|Triie translation filed with the nosi
kių Siberijos. Imaster at Chicago, III. Sept. 17. 1919

Kada laikė liudijimų prieš ka- "s l,v ,he “c' nf ,)l t «•19,7
rinių reikalų komitetą gen. VOKIEČIAI TURI APLEISTI 

• Mareli atida tapo atkreipta į PABALTIJOS ŠALIS.
pranešimais, štabo viršininkas --------
pasakė: Taryba nepaiso vokiečių atsa-

“Aš nieko nežinau apie skel- kymo ir reikalaus pasitraukimo, 
biamąjį ištraukimą talkininkų --------
kareivių. Tečiaus aš sprendžiu, PARYŽIUS, nigs. 16. — Vy- 
kad Anglijos spėkos bus ištrauk- riausioji taryba nutarė pasiųsti 
tos iš Archangelsko. Mes lietu- notą Vokietijai, sakančią, kad 
rime kareivių Rusijoje”. taikos konferencija nepaiso Vo-

Jis nurodė, kad apie tikrąją kietijos reprezentacijų, jog gen. 
Rusiją ir Siberiją abelnai k P- Von der Goltz ir vokiečių ka
bama kaipo apie dvi skirtingas | roiviai Pabaltijos valstijose nėra 
šalis. po Vokitijos kontrole ir skaito, 

kad Vokietija atsako 
evakavimą tų spėkų.

True translation filed with the post-1 Foch dalyvavo kaipo 
master at ( hieago, III. Sept 17 l»}» BnMiko situacijoj, 
as reųuired by the act ot Oct. b, 1917 , J J t(Vokieti tos valdžia UŽGINČIJA NUTARIMAMS sio\nfluvli„ pa8iuntė

APIE RUSIJĄ. kams notą, apgailestaudama,
kad evakuacija vokiečių karei- 

Sako, apie Rusiją visai nebuvo v«ų pabaltijos provincijose, ku- 
svarstyta. rjO8 reikalavo taikos konferen-

----------- cija, yra negalima, delei tebeė- 
PARYŽIUS, rūgs. 16. — Ne- sančių Kurliandijoj kareivių at- 

žiurint vakarykščių pranešimų, 8isakymo klausyti paliepimų), 
paeinančių iš anglų šaltinių, kad 
taryba penkių svarstė Rusijos 
situaciją, tvirtinama, kad Rusi
ja niekad nebuvo paminėta. An-' 
glai išleido pranešimą, kad tary
ba pilnai sutarė daugiau nebe
bandyti karinių avanturų Rusi
joj ir net daugiau nebereniti Kol 
čako, bet tai prieštarauja 
toms gautoms žinioms.

už greitą 
Maršalas 
patarėjas

pradžioj 
talkinin-

Giedra šiandie; galbūt nepasr- 
tovus naktį ar ryto; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Rytoj
Lietuvių Socialistų Ap
švietus Kliubas rengia 
svarbias prakalbas Mil
dos svetainėj, ant Brid- 
geporto. Kalbės Naujie
nų redaktorius , d. P. 
GRIGAITIS, tema: “So
cialistai ir komunistai”. 
Pradžia kaip 8 vai. vak.

riele d’Annunzio, kuris pereitą 
savaitę užėmė Fiume, sako Ry
mo žinios.

Taikos konferencijos vyriau
sioji tarybač po kurios jurisdikci 
ja yra Fiume., nusprendė palikti 
Italijai laisvai elgties situacijoj, 
kaipo su jos viduriniu reikalu.

Pasak pranešimų ir Fiume, 
Amerikos pulkai ten susėdo į lai 
vus, kuomet franeuzų ir anglų 
kareiviai užsidarė kazarmėse, 

galbūt kad išvengus susirėmi
mo su d’Annunzio spėkomis.

kuris kartu yra ir plieno darbi
ninkų org tnizatorius.
išleisti lapeliai 7 kalbose, kurie 
yra platinami tarp darbininkų ir 
kurie ragina darbininkus sustrei 
kuoti paskirtą dieną. Tie lape
li ’i sako:

“Jums šiuo oficialiai praneša
ma, kad streikas tapo oficialiai 
paskelbtas prieš plieno korpo
raciją, pr |;idedant panedėliu, 

nigs. 22. d., 6 vai. ryte. Šis yra 
jūsų oficialia pranešimas, taigi 
nepaisykite visokių kitųl žinių 
ir Visų laikraščių prasimany

mų.”
Daugiau k <ip 150,0(M) darbi

ninkų yra paliesti streiko palie
pimu ir unijos tikisi, kad visi 
darbininkai, kaip vienas atsi
lieps j paskelbimą streiko.

Plieno darbininkai rengiasi prie streiko
Jau yra GAL 5Oo ŽMONIŲ ŽUVO VĖ- 

- TROJE.

Virš 100 lavonų jau surasta, ku
rie žuvo vėtroj palei Meksi
kos ilanką.

CORPUS CHRISTI, Texas, 
nigs. 16, — Pasak atvykusių pa
bėgėlių, 50 lavonų tapo rasta 
tarp Portland ir Taft miestelių. 
Nė vienas .iš jų nėra identifikuo
tas.

Aeroplanai taipgi bus naudo
jami gelbėjimo ir šeįpimo dar
bui. Ypač jie bus naudojami su
radimui išsigelbėjusiųjų kokio
se neprieinamose vietose. Jiems 
tai lengviausiai bus surasti.

ApskaVtoma, kad mažiausia 
2,000 žmonių liko be pastogės.

Valdžia atidarys 
sankrovas

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 16. 
— Ryto či/ prasidės svarbi visų 
plieno darbinikų unijų viršinin
kų konferencija, kuri galutinai 
nustatys dieną plieno darbinin
kų streiko. Mat pašaliečių varo
ma smarki Agitacija, taipjau ir 
prezidentas Wilsonas prašo, kad 
streikas butų atidėtas iki po spa
lio 6 d. Ši konferencija galuti- 
n f parodys kaip į tai žiuri pa-

distrikte ir ant apielinkinių sa- 
liukių, bet taipjau labai nuken
tėjo daug miestelių ir kaimų pa 
Iri visą pakraštį, gal virš 100 
mylių plotyj. Telegrafo, telefo
no linijos, geležinkeliai, tiltai, 

namai, viskas kas pajudina
ma, tapo vėtros sunaikinta, su
ardyti net iki 25 mylių nuo įgu
los krašto. Gyvuliai irgi nuplau
ti vandens. Kaip apskaitoma, 

daugiausia žmonių žuvo jurų 
Christi ir jo apielinkėje ir ten bangoms išsiliejus ant krantų, 
daugiausia ir žuvo žmonių. Vė

tra netik kad sugriovė daug na
mų, bet didelės vilnįs išisliejo 
iš jūrių ir užliejo didelius plo
tus, viską ką jos pasiekė nuplau
damos. Daug lavonų jau išplau
ta iš jurų. Vien Corpus Christi 
jau surasta daugiau kaip 100 la
vonų, bet • manoma, kad kada 

| bus galima visur prieiti ir visus 
t žu-

SAN ANTONIO, Texas, rūgs. 
16. — Per keletą dienu siautusi 
baisi vėtra visame Meksikos i- 
lankos pakraštyje jau aptilo ir 
prasideda gelbėjimo ir apskai
tymo nuostolių darbas. Smar
kiausia vėtra siautė apie Corpus

Materialiai iHioStOli&i šibkift ne
mažiau kaip $10,000,000. Vieto
mis vilnįs vandens visai nuplo
vė visus arčiau kranto buvusius 
namus.

Visoj valstijoj renkama aukos 
sušelpimiii nukentėjusiųjų.

24 sankrovos bus atidarytos rug
sėjo 24 d. Taipjau siųs ta vorus 
per krasą.

WASHINGTON, nigs. 16.
Karės departamentas paskelbė 
įsteigimą sankrovų 24 miestuo
se, kurios pradės pardavinėti ta
voms žemomis kainomis rug
sėjo 25 d. Bus pardavinėjami 
vien tik armijos perviršio daig
iai, kadangi sumanimas pirk
ti didelėmis kiekybėmis ir pas
kui parduoti tiesioginiai žmo
nėms, tapo atmestas. Armijos 
tavorai bus pardavinėjami ne
tik sankrovose, bet taipjau bus 
priimami užsakymai laiškais ir 
tavorai bus pasiunčiami krasa. 
Visa šalis bus padalinta į dist- 
rjktus iš kiekvieno distirkto gy
ventojai turės užsakymus siųsti 
savo dstrikto sankrovom o ne 
grasos viršininkams.

Chicagojc bus viena iš didžiau 
šių sankrovų ir ji aptarnaus gy
ventojus visoj Illinois valstijoj, 
šiaurinėj dalyj Indiana, visoj I- 
owa ir pietinėj dalyj Wiscon- 
sin. Visi ten gyvenantis žmonės 
turės pirkties, jei norės ,armijos 
tavoms Chicagos sankrovoje. 

Sankrova bus prie Van Buren 
ir State gatvių, kur seniau buvo 
didžiulė Siegel Cooper and Co. 
departamjejitinė sankrova. Už
sisakant per krasą, kartu su už^ 
sakymai turi bu|i 'prisiųsta 
pinigai.

laikraščiai jau paskelbė žinią, 
neva paeinančią nuo Gomperso, 
kad streikas t |po atidėtas. Goin- 
persas dabar gi tvirtina, kad jis 
nesikiš į plieno darbininkų strei
ką. Chicagos Darbo Federacijos 
prez. Fitzpatrick angliak'hių 
konvencijoj pasakė, kad jis nie
ko nežino apie, tariamąjį atidė
jimą streiko ir kad apie tai nie
kad nė nebuvo svarstyta. Jis sa
ko, kad streikas įvyks paskirtu 
laiku.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. 'Sept. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SENATE PRASIDĖJO DEBA
TAI APIE TAIKOS SUTARTĮ.

WASHINGTON, rūgs. 16. — 
Formalią skaitimas Vokietijos 
taikos sutarties dėl priedų, pra
sidėjo šiandie po piet senate, po 
smarkių ginčų apie parlamenta
res taisykles ir demokratų reika
lavimo, kad republikonų vado
vas Lodge prižadėtų, kad sutar
tis visą laiką bus laikoma se
nate iki ratifikavimui (t.y. kad 
svi/rstymas sutarties nebus per
trauktas svarstymams pašalinių 
reikalų).

ir

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

WEST0VER, Md., rūgs. 13— 
Traukiniui užgavus automobi
lių tapo užmušta trįs žmonės. 
Visi užmuštieji yra»iš Chicagos.

Paskiausios žinios rodo, kad 
skaičius tikrai žinomų, kad žu
vo, siekia 196, iš jų 30 žuvo ant

1 !• £ i Milo L'cllllllkt VIMlll IJ11L111 11 V
Į žuvusius suieškoti, skaičius 
vusiųjų sieks iki 500 žmonių. 1 Vvo- ° kiti,tai tie, kurių lavonai 
Kiek pirmiau buvo skelbiama, 
kad skaičius žuvusiųjų gal sieks 
net 1000 žmonių„

Dabar phnuausia rūpinamasi 
kaip suteikus pagelbą dar išliku- 
siems gyvais, Bet tai nėra leng
vas darbas. Komunikacija visur 
suardyta. Daug vietų tapo visai 
izoliuotos ir niekas prie jų, nepri 
eina. Jei tokiose vietose ir yra 
išsigelbėjusių žmonių, tai jiems 
gręsia bado mirtis, nes jų negali
ma nė surasti, nė prie jų prieiti. 
Manoma, kad ir dabar jau yra 
nemažai žmonių, kurie išsigel
bėjo nuo vėtros, bet mirė nuo 
bado ir pavargimo.

Pirmas pagelbos traukinis jau 
išvažiavo į Corpus Christi perei
tą naktį. Jis išsivežė 100,000 mai 
sto porcijų, 15,000 blanketų, 10,- 
000 lovų ir 1,000 šėtrų, taipjau 
daug vaistų. Beto išvažiavo daug 
gydytojų ir jie išsivežė užtekti
nai reikmenų, kad aprūpinus 
1,000 pacientų.

jau tapo atrasta. I£as v,alandą 
skaičius žuvusiųjų didėja ir pil
no skaičiaus žuvusiųjų dar ne- 
bs žinoma per keletą dienų. Pa
gal miestelius skaičius žuvusių
jų šiaip išsidalina:

Siu ton, Tcx. 70; Portland, 
Tex. 56; Corpus Chirsti, Tex. 
29; Port Avansas, Tex. 4; Rock- 
port, Tex. 3; Havana, Cuba 30. 
Pastarieji 30 žuvo ant anglų lai
vo B (/ronto, kuris paskendo 
laike vėtros. Cuba laivynas įieš
ko dar kcletos laivų, kurie jau 
kelios dienos kaip turėjo atplau
kti, bet vis jų dar nėra. Galbūt 
ir tie laivJ,: bus paskendę vėtro
je-

CHICAGO. — Tūlas pedlio- 
rius padovanojo Robert Soder- 
berg, 4 metų, 1916 Early avė., 
senai nuraškytą dyną (water- 
me|on). Vaikas pavalgė to dy- 
no ir paskui mirė nuo užsinuo- 
dijimo.

RUSAI ATSIĖMĖ Iš BOLŠE.
VIKŲ ONEGĄ.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Gau
tas iš Archangelsko pranešimas 
sako, kad rusų kareiviai Archan 
gelsko fronte veda pasekmingą 
ofensivą prieš bolševikus gele
žinkelių sektore. Rusų liuosno- 
riai kareiviai užėmė miestą One- 
ga, kuris buvo paimtas bolševi
kų laike jų besiveržim.o šiaurių 
link.

A Gain o f 32,200 Lines 
During August

During the month of August THE NAU
JIENOS published 112,000 lines of ad- 
vertising—representing a gain over Au
gust 1918, of 32,200 agate lines.

THE NAUJIENOS is the first Lithuanian daily 
in America and the largest in the world.
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Sereda, Rugsėjo 17 d., 1019

kuriame Į turi pavapi • valstybės "iUO-J u m ilgųjų iGciallatų lydoris^ nt-jchicagos fabrike, bet Chicggos 
tarp kitko randame tokių savybe. *IH|M SmUmvime Oadamokek .Mauks dlibii.MAUIISNOS | priėmė programą,

llB LITMUANIAM GAILV

Į Komunistų Partija turi 
laikyt pirmoje vietoje sa
vo neatlaidų šaukimą prie 
proletarinės revoliucijos, 
nuvertimo kapitalizmo ir 
įsteigimo proletariato dik 
taturos...

, Dalyvavimas parlamen 
tiuėse 'kampanijose, ku
rios bendroje proletariato 
kovoje turi antraeilės 
reikšmės, yra tiktai dėl 
revoliucinės agitacijos ir 
propagandos.

Jeigu Komunistų Par
tija įgis atstovų parla
mente, tai jie neturi duot 
(įnešt) arba remt refor
mų sumanymų; jų veiki
mas yra agitacinis....
Taigi ir parlamente ir už 

parlamento sienų komunis
tai užsiims tiktai agitacija 
ir propaganda už nuverti
mą kapitalizmo.

Nuo tokio darbo politikos 
dirvoje, kuris pagerintų ša
lies tvarką arba padidintų 
darbininkų teises, arba pa
taisytų jų darbo sąlygas, 
jie griežtai atsisako..

Jeigu, pavyzdžiui, Suv. 
Valstijų kongrese kiltų klau 
simas (o jisai turės kilti ne 
užilgo) apie geležinkelių su
tvarkymą, tai komunistų at 
stovai turėtų neduot jokių 
sumanymų, o tiktai kalbėt 
apie “proletariato diktatū
rą’*. O jeigu socialistas ar
ba Darbo Partijos narys, ar 
ba šiaip koks progresyvis
kas kongresmanas įneštų 
kongrese sumanymą, * kad 
geležinkeliai turi būt atimti 
iš privatiškų kompanijų, — 
tai komunistų atstovai turė
tų neremt jo: jie turėtų tik
tai kalbėt apie “proletariato 
diktatūrą.“ ........

Jeigu valstijos (state’o) 
legislaturoje kiltų klausi
mas apie panaikinimą kons- 
tablių arba apie prašalini-' 
mą žodžio ir spaudos suvar
žymų arba apie parėmimą 
amendmento prie konstitu
cijos, draudžiančio ; vaikų 
darbą fabrikuose, — tai ko
munistų legislatoriai netu
rėtų nė duoti tokių įnešimų, 
nė remti juos: jų pareiga 
butų vien tiktai kalbėti apie 
“proletariato diktatūrą”.

Jeigu miesto taryboje kil
tų klausimas apie paėmimą 
gatvekarių į miesto rankas 
arba apie uždraudimą var
tojimo “indžonkšenų” ir 
mušeikų prieš streikuojan
čius darbininkus, ~ tai ko
munistiški aldermanai netu
rėtų nė patįs reikalauti to
kių dalykų, nė remti tokius 
kitų aldermanų reikalavi
mus. Jie kalbėtų vien apie 
“proletariato diktatūrą”.

O tos “proletariato dikta
tūros”, kaip patįs “kairias- 
parniai” yra pasakę savų o- 
ficialėje spaudoje, negalima 
laukti ankščiau, kaip už ei
lės metų arba dešimtmečių.

Ir komunistai tikisi, kad 
darbininkai per tą visą lai
ką rinks juos į kongresą, į 
valstijų legislaturas ir į mie 
sto tarybas, idant • davus 
jiems progos1 plepėti tenai, 
nedarant ir neremiant jo
kio naudingo darbo.

Darbininkai šiandie, ačiū 
dievams, nėra tokie žiopliai.

the Lithuanian Ncwa l’ub. CoH Ibc.

1139 SO- HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
•adėldiealus. tasediia Naujienų Itaia- 
drovi, 173$ S. Halsted St., CWcago> 
IH.*— Telefonas: Canal 1506.

Visisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams .....................
- Pusei metų ...........................

Trims mėnesiams ......... «...
Dviem mėnesiam ................
Viena mėnesiui ....................

Chieaceje — per Beiietojna:
Viena kopija .......................
Savaitei ......... ......................
Mėnesiui ...............................

Suvten

16.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

Tą pieną angliakasiai no
ri išplėsti ir ant kasyklų, 
reikalaudami, kad ir kasyk
los butų atimtos iš privati
nių kompanijų ir pavestos į 
valstybės rankas, suteikiant 
darbininkų atstovams spren 
džiamą balsą kasyklų tvar
kyme.

Be to, konvencija nutarė 
kreipties j gelžkelių darbi
ninkų brolijas ir pakviesti 
jas minėtojo pieno jvykini- 
mui veikti išvien su anglia
kasiais.

Tai yra geri nutarimai. 
Organizuotieji Amerikos 
darbininkai ima vis aiškes
nę poziciją užimti didžiuo
siuose šalies klausimuose ir 
vis labiaus jungti į daiktą 
savo jiegas.

N 02 
.. 12 
.. 50

i«« Valstijose, ChicafoJ, 
•

Metams ................................... 15.00
Pusei metų .............................  3.00

\TrinM mėnesiams ...........  1.05
Dviem mėnesiam .................. 1.25

' Vienam mėnesiui ...................... 65
Lietuvon ir kitfar užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metams .... .\...................... $7.U0
Pusei melų .. X.................... ? 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Talkininkai trau
kiasi iš Rusijos?
True trauslalion filed with lite post- 
MUMU*r ai (Jlicago, 111. Sept. 17, 1919 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917

Hearst’o laikraščiai pra
neša telegramoje iš Pary
žiaus-, kad'vyriausioji talki
ninkų taryba galutinai nu
tarė ištraukti savo kariuo
menes iš Rusijos ir leisti tai 
šaliai tvarkytas taip, kaip 
ji išmano geriaus. Talki
ninkai statą Rusijos val
džiai tiktai vieną sąlygą, 
kad ji nekliudytų kaimynų.’

Nežinia, ar tas pranšimas 
yra teisingas. Jeigu taip, 
tai jisai reiškia galą tai kei
ktai politikai, kurios talki
ninkai laikėsi sulig Rusijos 
per dvejatą paskutinių me
tų.

Talkininkai atsisakė pri
pažinti bolševikų valdžią; 
bet jie nepripažino ir jokios 
kitos valdžios Rusijoje po 
to, kaip tapo nuverstas Ke
renskio. Jie įsteigė blokadą 
aplinkui tą Rusijos dali, ku
rią kontroliuoja bolševikai, 
ir siuntė kareivių burius ir 
amunicijos pagelbai bolševi
kų priešų; bet jie niekuo
met neskelbė karės bolševi
kams ir nevedė su jais regu- 
jiarės karės. Talkininkai 
keletą kartų įsikišo į anti- 
bolševikų frakcijų kivirčus; 
bet viena šalis dažnai rėmė 
vieną frakciją, kita kitą.

Tokios politikos rezulta
tas negalėjo būt kitoks, 
kaip tiktai padidinimas-eha- 
oso (suirutės), siaučiančio 
Rusijoje. Viso pasaulio de
mokratija todėl senai prote
stuoja prieš ją. Ir socialis
tų Internacionalas, ir atski
rų ša4ių socialistų partijos, 
ir darbininkų unijos savo 
kongresuose atkartotinai 
priiminėjo rezoliucijas, pro
testuojančias prieš tą poli- 
ką ir reikalaujančias talki
ninkų armijų pasitraukimo 
iš Rusijos.

Kas bus po to, kaip tos ar
mijos pasitrauks (jeigu tal
kininkai ištiesų taip Nuta
rė), pamatysime. Blogiau 
tur-but nebus.

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas.

Tj’uc Iranslation filed wilh the post- 
master ai Chlcagu, 111. Sept. 17, 19PJ 
a-s reąuired by the act of (k-t. 6,1917

URUGUAY

Montevidio. —. (Sustreikavo 
prieplaukos darbininkai). Nepa
tenkinti dajbo sąlygomis, Mon- 
tevideo’s prieplaukos darbinin
kai sustreikavo. Tos priežasties 
deki perto operacijos suvis su
stojo. Bosai bandė parsigabenti 
streiklaužių. Streikieriai pasi
priešino 
Riaušių 
policija.

tam ir kilo 
sustabdymui

riaušes.
pasiųsta

ITALIJA
Rymąs. — (Spaustuvininką 

streikas tebesitesia). Begiu pa
starųjų septynių savaičių nepa
sirodė nė vieno didlapio. To ap
sireiškimo priežastis yra spaus-

Taip dalykams stovint, visuo
menė negauna žinių apie įvairų 
partijų veikimą ir statomus kan
didatus. Išeina tik socialistų res
publikonų organas, “Avanti.” 
Socialistai, susispietę apie “Avan 
tį” nutarė balsuoti už maksima
listų programą.

INDIJA.

Calcutta. — (Pačto streikie-1 
riai grudoma į kalėjimus). Ne
galėdami pragyventi už gauna
mą algą, Calcuttos pašto darbi
ninkai padavė valdžiai peticiją, 
Iki šiol laiškų išnešiotojai ir kiti 
pačio ^darbininkai gaudavo $5 
mėnesiui iš anglų valdžios. Bet 
valdžia visai neatkreipė domos 
į tą peticiją. Tuosyk darbinin
kams liko vienintelis išėjimas— 
paskelbti streiką.

Valdžia tuoj ėmė veikti. Ji pa
liepė anglų kareiviams užimti

viams, kurie savo šalyj priklau
sė prie unijų. Streiko vadai liko 
areštuoti. Jų iždininkas tapo pa
sodintas kalėjimai! 'ant 20 dienų, 
kiti penki ^streiko vadai pasių
sta šaltą jau trims savaitėms; be 
to, astuoni streikieriai turėjo už
simokėti pabaudos.

Pačio darbininkų streikas yra 
vienas iš daugelio prajomų, ro
dančių visuotiną judėjimą Iiir 
dijoj. Dalykų stovis šiandien 
darosi rūstesnis. Tatai privertė 
ffarrington Verney Lavettą krei»- 
pties į Anglijos parlamento ko
mitetą, kad Indijos reikalai bu
tų rimtai svarstomi. Esą priešim. 
ganie a t vėju j, “Anglijos intere
sai Indijoj galutinai suirs.” Tas 
užreiškimas turi daug svarbos, 
kadangi Lavctte per ilgą laiką 
gyveno Indijoj ir užėmė 
džioj labai svarbias vietas.

Washingtonas. — (Rasinės 
riaušės — tai agitatorių dar. 
bas). žinomais dalykas, ratines 
riaušes liššųukė. '“bolševikai,” — 
ir niekas daugiau. Kapitaliz
mas neturi nieko bendra su riau 
šėmis, - absoliučiai nieko.

South Carolinos senatorius, 
James F. Byrnes, užreškė, kad 
rasinis atogonizmas, kuris visų- 
pirma apsireiškė Washingtone, 
o paskiri persimetė į kitus mie
stus, buvo prirengtas radika- 
liškais negrų laikraščiais. Gir
di, tie laikraščiai sukurstė neg
rus daryti užpuolimus. Vadi
nasi, reikia užgniaužti radika- 
lišką negrų spaudą ir viskas 
Ibus tvarkoj. Ir tą žioplą Byr- 
nes’o užreiškimą kapitalistų 
spauda pasirūpino kuoplačiau- 
siai išgarsinti.

Ypatingai New Yorko “Mes- 
senger”, kurį leidžia du įžymus 
negrų socialistai, sujudino Byr- 
nesą. “Aaišku, kad I. W. W. 
remia tą laikraštį, kad tuo ke
liu patraukus savo pusėn Ame
rikos negrus dėl kėlinio revo
liucijos”, — sako tas polis, se
natorius. (

“The Crisis”, kitąs progresy- 
vis negrų laikraštis, lyg rakštis, 
kankina Byrnesą. Jis norėtų, 
kad teisių departameiilas tuoj 
uždarytų laikraštį. Kreiva a- 
kiin Byrnes ‘Žiuri ir į Bostono 
“Guardin’ą”. Tas laikraštis ir
gi “nekošernas”.

Tuo tarpu niekas iš valdir 
ninku nekvaršina sau galvos, 
kad pa žiurėjus į negrų ekono
mines sąlygas, kurios ir vcr^ia 
negrus bruzdėti.

ropos korės laukuose. Jeigu 
dabartinėj karėj Europos karės 
laukuose žuvo daugiau tenykš
čių tautų kareivių, nes jos se
niau negu Amerika joje daly
vavo, lai užtat prie darbų ten 
žūva daug mažiau negu Ame
rikoj. Mat, ten darbininko 
vastis geriau nuo nelaimių 
saugota ir darbo vietos ten 
rlau prižiūrimos. t

ŽVĖRIS ŠEIMYNOS
APRŪPINTOJAI.

kia maisto, išlekia į šiltesnius 
kraštus, kur maisto ir žiemos 
laiku netrūksta. Pas užlekian
čius paukščius palinkimo maistą 
taupyti niekur nepastebėta.

gy- 
ap- 
g(*.

REDAKC1JOS ATSAKYMAI.
y ---■
Kareiviui Chgo. — Išspausdi

nome anksčiau prisiųstą. Antra, 
tamstos žinutę praeitų versti 
anglų kalbon, o tam mes neturi
me laiko.

Paprastai žmonės mano, kad 
iš visų žvėrių ir vabalų tik skru
zdėlės ir bitįs rūpinasi maitink 
Inu per žiemą savo šeimynos 
narių, todid prieš žiemą pri
pildo s:Ko maisto sandelius; o 
bitįs dar ir žmogui suteikia kiek 
savo darbininkių darbo vaisių. 
Kiti gyvūnai, žmonių nuomone, 
ligų maisto pritrūksta ‘ vienoj 
vietoj, kraustosi kiton, kur mai
sto dar yra, arba gaišta, arba 
užmiega žiemai ar sausai metų 
daliai, o tašyk maisto gyvūnui 
nereikia. Tokia vienok nuomonė 
yra klaidinga. Išmaituiimui per 
žiemą savo šeimynos narių turi 
maisto sandėlius ne tik bitįs ir 
skruzdelės, bet ir daugelis kitų 
sutvėrimų. Vasaros laiku maistą 
j savo olr|s renka ir sugabena 
kurmiai ir net pasakoj kaipo 
tinginiai pristatomi žiogai. Kur
miai į savo olais žiemai gabena 
visa, ką tik laukuose sugriebti 
gali: grudus, šakneles ir visa, ką 
tik ėdamo randa. Ko suėsti ant 
vietos iicgrHi, tą gabena į savo 
maisto krautuvę žiemai. Tik ten, 
kur darbo nieks netrukdo, kur
miai savo olas ir dieną kasą; pa
prastai gi jie savo darbą atlieka 
pirmoj nakties pusėj ir rytmety j 
prieš saulės tekėjimą. Jlr vove
res turi žiemai savą maisto 
krautuves arba sandelius pri
rengtus. Tokius sandelius tupi 
ir kai kurios laukų žiurkės. Net 
kalėjime narnose, kur jų reika
lais žmogus rūpinasi, voverės 
rengia savo maisto sandelius^ 
kuriuos suvelka daugiausia rie
šutų. Sibiro voverės eina ir gry
bauti, ir grybus gabena į savo 
aruodus. Mūsiškės voverės taip
jau mėgsta pintis, nors giriose 
negrybauja; bet grybus renka ir 
smaigo lįfit giriose augančių

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminallikuose 

taip ir civillikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
UIS I. Kalti*! SL

Ant trečių lubų
TsL Dreor 1111

Miesto Ofisas: 
127 I. Beartam tt. 

1111*11 MtyMta.
Tel. Csatasl 4411

Norint parduoti I-iberty Bondsus 
už aukštų kainų, kreipkitčs į

European American 
Bureau

A. PETRATIS aįęo., Manogera 
3249 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

domų į tą faktą, kad Kolčaka ir 
Denikiuo agentai po pat socialis- 
tiškos valdžios uosiu verbuoja 
aau kareivių.”

O R’ttgp. 17 d. jis rašo:
“Nūdien dorosi aiškiau, kad 

Vokietija virsta armijos verba- 
vim<o stotim prieš Sovietų Ru
siją. Iš vienos pusės, pusė milio- 
no Rusijos darbininkų ir ukinin- 
laikoma, kaipo kares imtiniai 
kuriuos vakarinės Prūsijos jun
keriai panaudoja, kaipo streik
laužius, mokėdami) jiems tik po 
dvi markes į dierią.

“Iš kitos pusės, talkininkų val
džios nieko neturi prieš tai, kad 
rusai ir net vokiečiai prisidėtų 
prie tą pulkų , kurie yra orga
nizuojami Kolčako, Denikino ir 
Yudeničo sustiprinjimii.

... Sutartinas veikimas Rusi

 

jos monarcjhistų Vokietijos jun

 

kerių ir Anglijos kapitalistų nū
dien g^i liegėdiškesnis.

SUVIENYTOS VALSTIJOJ

New Yorkao. (Darbininką 
nerimavimas greit užsibaigs?). 
Pagalios, darbininkų nerimavi
mui bus padaryta galas milio- 
nierią jjokylyj. Bent taip mano 
p*4ii Davison, Henry P. Davisono 
šinpML

P-ni Duvison mano, kad rei
kia tik samdytojams, ekonomi
jos ekspertams, ir darbininkų, 
vadams sueiti krūvon dėl ben
dro pasitarimo, — ir visi klausi
mai bus išrišti. Tuo tikslu į po
kylį. Tai bus pradžia busimų ka
pitalo ir darbo konferencijų 
Chas. M. Schwab busiąs pirmi
ninkas pirmos konferencijos. 
Tam apsireiškimui 400 kapita
listą priduoda labai daugsvar- 
bųs. Tatai, girdi, suartins darb
davius ir darbininkus. Be to, tas 
faktas, kad pokylyj bus daug 
įžymių gražiosios lyties atstovių, 
pats savaime prisidės prieš išri
šimo ekonominių blogumų.

Kolkas dar nepaskelbta, ko
kie darbininkų vadai turės lai
mės sėdėti šaJe Schwabųl Bet iš 
kapitalistų pusės dalyvausią 
Gearge W. Perkins, Cleveland; 
H. Dudge, Bernąrd M. Baruch, 
Nevvcomb Carlton, Chas H. In- 
gersoll, William Fettowers Mor

gan, Mortimer L. Schiff ir jiems 
panašios “šviesos.”

Peterson, N. J. — (darbinin
kai laikosi vienybės). Petersono 
šilko fabrikų streikas ryškiai 
parode, kad vienybėj galybe.

Kada EmpiVss fabriko darbi
ninkai sustreikavo, reikalaiukt- 
mi 44 valandų, darbo savaites ir 
pakėlimą algos, tai tris syrie- 
čiai pasiliko dirbti. Mat, jų bosas 
sutiko išpildyti reikalavimus. 
Bet kelioms valandoms praslin
kus ir jie apleido darbą, norėda
mi paremti savo draugus.

Kada streikas pasibaigė ir dar
bininkai grįžo darban, tai syrie- 
čių vietos buvo užimtos. Darbi
ninkai atsisakė dirbti su skebais 
ir kompanija buvo priversta at
leisti skebus ir priimti atgal 
syriečius.

St. Lottis. — (Kepurių siuvė
jai laimėjo streiką?. Kepurių 
siuvėjai ląimėjo pirmą pergalę. 
Astuoni fabrikantai sutiko iš
pildyti linijos reikalavimus ir 
darbininkai sugrįžo į darbą. 
Išpildyta šde reikalavimai: 44 
valandų larbo savaitė,imi jos 
pripažinimus ir pakėlimas ai- 
«os‘ •

Kaip matyti, darbdaviai nu- -daiktų’ kaip antai stoką vaistų, 
kuomet Amerika tokio truku
mo nejautė.

Sulig surinktoiiiivS kares mi
nisterijos žiniomis, karėj, per 
visą jos besi tęsinio laiką. Ame
rika nužudė išviso užmuštais 
50,150 -savų kareivių (net siau
tusi Amerikoj influenzos epide
mija gal daugiau negu karė gy
vasčių paėmė, ir tai per porą 
savaičių, kuomet karėj Amrei- 
ka dalyvavo per 19 mėnesių), 
kuomet p>er tokį jau laiką na
mie, kur musių nebuvo, nuo vi
sokių nelaimių, kokių.buvo ga
lima, ir priderėjo, išvengti, žu
vo 126,000 vyrų, moterų ir vai
kų, o du milijonai žmoniųKsu- 
žeista, laigi veik liek, kiek išvi-

Telephone Drover 5052

neturėdami profloa 3u»i- 
KJnfttvV rniinti ir ūiniegžti mcl- 

liAkus rySiue, neftaliapsi- 
veetl. Pajleikojuuų Žurnalas vis lema 
auteikhi tokių proftų. Reikalaukite na- 
ŽlurėĮimi^; ten raalte plačiausia? intor- 
maUJas. Žurnalas metams SI, kopija 10c 
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Dr. A. Juozaitis
• DENTISTAS

Mokslo Žinios
Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicazo. III
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Rašo ŠERNAS.

KARES IR TAIKOS AUKOS.

Karės, kaip žmonės mano, 
daugiausiai aukų reikalauja, 
jos ir gyvasčių daugiausiai pa
ima. Bet ne visur ir ne visuo
met taip biivav“ Paiimkime štai 
nors dabartinę karę. Kai dėl 
Europos ,gal manymas, kad 
karės daugiausiai gyvasčių pai
ma, pasirodys teisingas, nes jos 
tautos milžiniškoj karėj turėjo 

''nuostolių, net jeigu neskaityti 
nuostolių pagimdytų karės pa
sekmių, kurios taipgi kur kas 
daugiau negu |>a prastai gyvas
čių paima: karės atgabena ba
dą, vargą, o tas eina drauge su 
ligoni^, kurios taipjau daug 
gvasėių paima, kartais net dau
giau negu durtuvai, kardai ir 
kanuolių šoviniai. Bet kai dėl 
Amerikos toks manymas pasi
rodys /ne v'sai teisingas.; teisin
gas jis gal bus kaslink ištrauki
mo pinigųĮ iš žmonių, kišenių, 
bet ne kaslink aukavimo žmo
nių gyvasčių, bent puolusių 
mūšiuose. Amerika mat buvo 
toli nuo karės laukų, tai kare 
jos nė nekliudė taip skaudžiai, 
kaip kad joję dalyvavusias Eu
ropos tautas. kurios žmlones 
pradėjo žudyti jiuo karės pra
džios. Amerika karės verpe
tai! įsimaflšė jau pabaigoj, to
dėl ir jos nuostoliai kareivių 
gyvastimis buvo daug mažesni 
negu europiečių. Europoj ir 
nedalyvavusiems karėj kraš
tams įteko sunkiau nešti kares 
pasekmes, ypač stoką nuristo ir 
kitokių reikalingiausių žmogui

dus ir vaisius į savo žieminius 
aruodus gabena ir tūlos pelių at- 
miainos. Pripildo savo maisto 
ijruodus tik kartais iš jų mai
stą sau imantis ir skruzdclėdis. 
Krauti jį pradeda jau rugpiučio 
mėnesyj. Maistų krautuves žie
mai rengia ir Lietuvoj jau be
veik išnykę bobrai. Dagi paras
ti šunes, jeigu jie turi perdaug 
maisto ir jo suėsti negali, tai 
attikusįjį žemėj užkasa, o alka
nas jį susiranda ir suėda.

Maisto taupytojų pasitaiko ir 
tarp paukščių, nors tokių yra 
mažai. Bet nereikia užmiršti, 
kad daugelis paukščių žiemai, 
taigi laikui, kada labiausiai rei-

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St 
Marshall Fieid Anuez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

yalandos: nuo 10 iki 12 ryto
■ H     I.MH— 

2121 North Weatern Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

& Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042
Cicero office 

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

PJione Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th 8L

Phone Prospect 8585

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subalej 

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

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

DidysisValstijinisBankas^’Bridgeport

Cėntral Manufacturing 
District Bank

(State Bank)
1112 W. 35-th St. (3 blok. į vakarus nuo Halsted St.) 

Chicago, III.
atilojo vilties sulaužyti streiką. 
Bot kvaitulio apimti, jie varto
ja niauriausias įmones, kad 
tik užkenkus unijai. Merginos 
yra peršoktojanuos pasamdytų, 
valkatų. Gi policija nu tik kad 
nepersekioja valkatų, bet dar 
areštuoja merginas. Ant galo, 
majoras prižadėjo ištirti daly
kų stovį.

Saritizky, unijos prezidentas, 
parašė- į fabrikantus atvirą lai
šką, kuriame jis kaltina “bo
sus” už žiaurų elgimąsi.

Visuomenės opinija yra prieš 
fabrikantus. Nūdien streikie- 
riui įgija daugiau šimpa tizato- 

Ladman, stambiausias
2) savo konvencijoje, įvykti- ti Plumbo pieną, pagal kurį Rvtgp. 11 d., jis Tašo: i fabrikantas, norėjo St. Louise,
sio> Smaji-ninme Jnetitute, Suv. V»tetijų geležinkeliai “Neseniai Haase, neprigtii- užsakytą darbą atlikti savoso buvo Amerikos kareivių Eu

Kapitalas ir perviršis $550,000.00.
Turtas virš $5,000,000.00.

val

Priešinasi įstaty 
miškiems page
rinimams.

Komunistų partija (Ne.

Angliakasių f 
suvažiavimas. i

Angliakasių suvažiavi

VOKIETIJA
Londonas. (Verbuojama 

reiviai karei su Sovietą Rusija). 
Phillips Priee, specialia London 
“Daily Iterald’o” koresponden
tas, praneša iš Bėdino, kad Vo
kietijoj sparčiai rekrutojaitia ka 
reiviai karei prieš Sovietų Rusi-

ka*

mas Clevąlande nutarė rem-’ją. Vienoj paskutinių savo žimų, ,uių.

Taupynio skyrius priima pinigus užčėdijimui nuo mažiau
sios iki didžiausios sumos ir moka 3 n uos. per metus. 
Pinigus padėtus išmoka ant kiekvieno pareikalavimo. , 
Persiunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Duoda paskolas 
ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje.
Parandavoja nesudegamus dėžules (safety boxes) ir ubeK, 
nai atlieka visokius Bankinius reikalus.

f
Pinigai Suv.t Valstijų pašto bankų, Pavieto Cook ir Miesto 
Chicagos yra laikomi šiame Banke.
Bankas atdaras kasdien nuo 9 r.\l<> iki 4 po pietų.
Scrcdorais vakarais nuo (i iki 8 valandų.

Sukatomis per visų dienų nuo 9 ryto iki <S vakare.
Jonas ('.Zaikauskas šio Banko senasis darbininkas jau yra sugrj- 
žqs iš Suv, Valstijų kariuomenčs ir dabartės užima Lietuvių ir už* 
ruhežinį skyrius po senovės.

*



LietMiiĮ Rateliuose.
NOKTO SIPE

Reorganizueja senąją LSS. kuo
pą-

Noilrthaidicčiai pirmieji pase
ka westsidiečius socialistus. Jie 
taipjau reorganizuoja senąją 
LSS kuopą tikslu apsivatyti nuo 
tų elemk‘iilų, kurie pridarė tiek 
daug negarbės lietuvių socialistų 
judėjimui. Ryto, rugsėjo 18, 
įvyks pirmas reguliaris Socialis
tų Partijos Lietuvių Skyriaus 
susirinkimas Amalgameitų uni
jos svetainėj 1564 N. Robey St.

Kadangi reorganizuojamon 
kuopon stoja visi senieji ir veik
lieji Nortlisidės lietuviai socia
listai, tai nėra abejonės jogei

senosios kuopos liku&ai, ank
ščiau ar vėliau nueis ten, kur jų 
tikroji vieta —pas atžagareivius. 
Nes aiškus dalykas, kad reorga- 
nizuotojoj kuopoj jiems vietos 
nebebus.

Taigi nors ir povaliai, bet ehi- 
cagiečiai pradeda valyti savo ei
les nuo tų juodosios reakcijos 
“produktų”, kurie iki šiol truk
dė ir demoralizavo lietuvių soci
alistų) judėjimą. Nėra abejonės, 
kad chicagieČius paseks dr kito
se kolonijose gyvenantį^ drau
gai. O tuomet — mes pažiūrėsi
me kur atsidurs tie demagogui, 
užsimaniusieji suskaldyti lietu
vių socialistų organizaciją. Pa
žiūrėsime! —- Northsidietis.

Geras vidurių 
veikimas pa
taiso žmogaus 
nervus

Suirimas žmogaus nervų pats 
savaimi nėra labai svarbus, bet 
pavojus būna kuomet žmogus 
pameta apetitą. negali gerai nite 
goti, veido Mednunią ir turi gal 
vos skaudėjimą.

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, l»et reikia pasirodyti su ge
rai jaučiančiu 
jums
garsius Partola saldainius,

žmogum. Jis 
visados rekomenduoja 

kat-

Susirinkimas.

Ncdėlioj, rugsėjo 14, laikė mė
nesinį susirinkimą Chicagos Lie
tuvių Draugija Sav. Paš. Be ki
ta nutarta, kad sekamą žiemą 
draugija surengtų pramogą-va- 
karą — teatrą ir balių. Ciajau 
buvo išrinkta rengimo komisija, 
kuri turės rūpintos uusamdymu 
svetainės ir suruošimu tinkamo 
vakarui programo.

Kitas nutarimas — duoti Drau 
gijų Sąryšio delegatams suma
nymą įsteigti lietuvių kalbos 
mokyklą.

Susirinkimas buvo tvarkus.
— Andrius.

ir

BRIGHTON PARK

rie greitu laiku pataisys jus 
pagelbės, nes tie saldainiai išva 
|o užkietėjusius vidurius, paduo 
da apetitą ir daro čystą kraujų.

Dėžutė lesiuoju tiktai 1 dole
ris, 6 dėžutės už 5 dol.

APTEKA PARTOSA, 
ItįO Second Avė.,

Dar nori pasistatyti.

Andais Draugijų Sąryšio dele
gatų posėdis nutarė pašalinti iš 
delegatų tarpo vieną vietok “ko
munistų” kuopos delegatą. Pra
eitame savo susirinkime ta kuo
pa tečiaus išnaujo įgaliojo tą pa
tį asmenį. Ir jie mano, kad Są
ryšis tai koks nors žaislo daly
kas! Sttpraųtama, delegatai an
tru kartu nenorės su jais turėti 
reikalo. — Ex Komunistas.

Kliubiečiy vakarėlis.

Praeitą subatą, rugsčjo 13 d., 
Kcimųčip., ,Paa3. ,Ę|iPhą§..
šaunų vakarėlį Tarno Maženio 
svetainėj. Vakarėlis surengta su- 
grįžusienis kliubieciams-karinin 
kams pagerbti ir atsisveikinti su 
buvusiu kliubo pirmininku, d. 
Justinu Gustaičiu, kuris per ket- 
vcųis /netus nuoširdžiai veikė 
naudai Keistučio Paš. Kliubo.

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

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę speciaię 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurių 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 VIENU METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE SI VAKABĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, 1LL. 

(Arti Milwaukee Avenne). ' (

Aš esmi specialitas visų Hgų 
Akių, Ausų, Nosie*, GerŪis Ir Pianėl« 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingat 
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LAWHON, M. D.
(Kauspasi Mon rovi Nedėtomis*d s t Chicago

7
r

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

SPECIALIAI: Maleva m a tęvoji m u i stubą iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, • CHICAGO, ILUN01S.

vįįį Hsa

Phone Pulhnan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

819 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Visą apskritą metą nesvaigi- 
nantis gėralas

yputin- 
irienės,

Vaikykite savo svečius su Bevo — 
gai tinka su lengvais užkandžiais, v 
skanumynais, žuvies ir vėžių valgiais, pečen- 
ka, šaltai atpjauta mėsa, dešromis, sardinko- 
mis, suriu arba spaghetti.----- .Bevo yra drau
gas maisto ir draugiškumo.
Parduodama visur, šeimynos perk* grksernose, aptlekose 

ir pas krautuvninkus. Lankytojai nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti j musų dirbtuvę.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

AR SKAUDA GALVA?
___ Galvos skaudėji

mas Hali paeiti nuo 
Didelio Žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokia Nosies ar 
Gerklės kliūti, ko
kia klintis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
mu dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų,* dėkin 
gų pacientų pasakis jums kų aš 
jiems gero padariau. leiskite 
man tų priparodyti. Ateikite ir 
pasiniatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros duris nuo Fair sankrovos i 
Šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

I Saugokite Savo Akis ]

3

Ai, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 

“ j puslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
nas viso 1kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
kojiui sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo> 
it niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bitteria, Kraujo valyto-

Ai labai sirgau per 3 i 
sija, nevirinimas pilveMo, 
abelnas spėkų naštoj* 
begyv . . isur jie 
r i k n j ir rubeiių, b _____  __ ___________ ,

Bet kada pareikalavau Šalutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujai išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu- 

lyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėiiuiss 
ošimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas m- 
Salutaras, Bittaria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 

urną kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
jykiu dėkuoju Šalutaras mvlistu g** 

u ristam savo draugam ir pažįstamiem su tokuda 
i Šalutaras:

vaite pobu
mačiau toki ______ ..
smagiai ir esu linksmas ir 1000 8L_____

Mukiu rialam savo draugam ir L*
patariu nuoširdi*! kreipties pra

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, J>rof.

1707 So. Halatad SU Teiephone Cinai 6417. Oieago, HL

r 
atsi

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Ar esi nervuo- 

tas, skauda gal
vų, galva suka
si važiuojant ga 
vekariu raidės 
)ėga krūvon 
skaitant, krei
vos 
kiti 
tas vis 
nuo silpnų akių. 

Nelaukit kol nėra pervėlu. Egzami
nuoju akis ir teisingai prirenku aki
nius. Ypatingų domų atkreipiame į 
vaikus, einančius mokyklon. Valau 
dos nuo 12 iki 8 vakare, nedčliomis 
nuo 9 iki 1 po pietų.

Phone Drover 9660 >
1553 West 47-th St., Chicago, III.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet įųs '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, aw»ą no
sie* ir gerkles ligų. Po priežiūrą 

i specialiste. U-
tarninkais ir pėtnycioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

s JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Aviu, ChieM®.
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
» Tėmykita j mano parašą. *

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

pnt. krei- 
'akjs arba, 

keblumai 
paeina

NUO 1-MOS RUGSĖJO< . I

“Aušros”

Dr. A. R. Blufflflirttail

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pr* 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 rvto iki 9 vak. 
nedėtomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. k*mp.47st.

Teiephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Atidarant vakarėlį d. P. Gura 
perstatė panytes Zaurutes ir Vil
kienes (?) padainuoti. Dainavo 
gerai. Potam kalbėjo d. J. Gus
taitis. Jis trumpais žodžiais pa
pasakojo Keistučio Kliubo isto
riją: kaip, di|’augjj,ąi įsisteigus, 
prisiėję pergyventi daug neina-* 
|lonumų bei sunkenybių. Tuo
met kliubo šeimynėlė sudariusi 
vos šešiasdešimts narių. Jų tar
pe buvę m)aža veiklesnių draugų 
ir todėl visą darbą dirbti prisiė
ję keliems žmonėms. Bet jų pa
siaukojimas, jų energija nenu- 
puole. Jie dirbę tol, kol.kliubas 
išaugo į vieną tvirčiausių, šioj 
lietuvių kolonijoj organizaciją. 
Toliau d. Gustaitis išreiškė pa
geidavimą, idant Keistučio Kliu- 
has avgtti ir bujotų ir prisilaiky
tų tos pačios policijos, kurių 

jis užėmė bėgiu kelių pastarųjų 
metų.

Užbaigus kalbą d. P. Gura, 
varde Keistučio Kjiubo, d. J. 
Gustaičiui įteikė dovaną — žie
dą, už ką pastarasis dar kartą 
širdingai padėkojo.

Antras.' kalba d. J. Čeponis, 
bridgcportietis. Jisai kalba apie 
lietuvių karininkų vargus, per
gyventus ten toli — už jurių-ma- 
rių. Karštai kviečia draugus bu
vusius karinikus stoti į kovojan
čių darbininkų eiles ir dirbti už 
geresnę, laimingesnę ateitį. Dg. 
Čeponiui užbaigus prasidėjo 
žaismės: vieni šoko, kiti susitel
kę kalbėjosi apie einamosios va
landos reikalus. O vėliau, gerb. 
Varnienės pastangomis, buvo 
paruošia puiki vakarienė, čia ir 
vėl pasakyta įvairių linkėjimų 
bei pasižadėjimų įveikti labui 

draugijos, surengusios šį vaka
rėlį. Pirmas kalbėjo dabartinis 
Keistučio Kliubo primininkas d. 
F. Jakavičia. Jis, kaipir d. Gus
taitis, žadėjo pašvęsti liuosą lai
ką naudai Keistučio Kliubo. čia- 
jau jisai prisiminė apie reikalin
gumą šelpti politikos kalinius. 
Tik kažinkodel ^užrinkusieji ta
tai glūdžiai praleido pro šalį... 
Gal būt dėlto, kad dažnai atsL 
tikdavo •<p. kad surinktos lab
darį rigreinjs tikslams aukos ne
pasiekdavo tų, kam jos būdavo 
aukojamos. Tai, šiaip ar taip, la
bai nemalonus faktas*.

Laike vakarienės pasakyta 
daug įvairių linkėjimų, bet jų 
čia neminėsiu: perdaug vietos,

- i i

užimtą. Gana bus pasakius, kėd 
susirinkusiųjų ūpas buvo kuoge- 
riasias, taip kad visi, grįždami 
namo, jautėsi turį daug naujos 
energijos-pasiryžimo dirbti, dirb 
ii, dirbti! — Kliubiietis.

ORGANIZAVO UNIJĄ — NE
TEKO DARBO.

Pardavėjų bruzdėjimas did
žiulėse. Chicagos departamenti- 
nėse krautuvėse povaliai persi
meta ir į mažesniąsias. Andais 
buvo bepradedą organizuotos 
Atlos krautuvės ' ' (prie 18 ir 
Blue Isalnd gatvių) pardavėjai. 
Pardavėjų organizatorium: čia 
buvo lietuvis pardavėjas, d. Juo
zas Bložis, priklausautįs West 
Sides lietuvių socialistų kuopai. 
Radosi tečiaus išdavikų. Vienas 
iš pardavėjų, ixiatomui, uoreda- 

mas įsigyti gerą vardą pas sam
dytojus,. įskundė jiems d. Bložį, 
ir pastarasis tapo atstatytas.

Drg. Bložis minėtoj krautu
vėj dirbęs net aštuonis metus ir 
buvęs skaitomas vienas geriau
sių pardavėjų. Bet kada jis pra
dėjo organizuoti uniją, samdy
tojams jis liko pavojingu.

INFLUENZA PLĖTOJAI
Sveikatos departamento komi 

sionierius, Robertson, dar kartą 
persergėti gyventojuspersergėti gyventojus r— būti at
sargaus, Nelaukiamoji viešnia 
iufhicnza povaliai plėtojasi. Bė
gių trijų pastarųjų dienų influ- 
enza susirgę 37 žmonės. Keli jų 
tur būt mirs.

“NUO GALVOS IKI KOJŲ 
— PAGONAS”

Ponia Rene Poolc nori gaut 
divorsą. Vakar ji teisėjui apreiš
kė, kad josios vyras esąs “nuo 
galvos iki kojų — pagonas”. 0 
tai dėlto, kad jis buvęs privel
tas su dviem mažais vaikučiais 
bėgti nuo savo prisiekus Renos

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Cbicagon laikinai 
priiminėju ligonius sav* pa
gyvenimo vietoj 3125 W. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22jros gatvių.

Valandos mio 4 iki-7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Telapbone Boulevard 2160

DR. A. 1 KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 8-12 ryto 
3—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, H!

$55'nupirksi gražų $200 fono#ra- Į 
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 

„ bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi- 

> me pratuštinti vietų.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRMųSIME C. O. D.. LEIDŽIAME 
AŲžIURfiTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
prjsiunčiame UŽ DYKA.
WESTEBN FORNITURE STORAGE 

12810 W. Harrison St. Chicago, III.

DARBININKAI MARINAMI 
BADU 

Sako profesorius JOgburn. 
Federalės valdžios taikintojas, 

teisėjas Alschuler, dar vis tebe- 
klausiiieja skerdyklų darbinin
kų ir samdytojų liudininkus. Ir 
viena ir kita pUsė stengiasi su
rinkti kuodaiigiausi'a faktų, i- 
dant išėjus pergalėtoja. Vis dėl
to, darbininkų įgaliotiniai visa- Atdara nuo 9 ryto iki 9 val.'Nedė- 

.... • lt u ,4.. ..į Įlomis nuo 10 iki 4
(Seka ant 4 pusi.) —----------

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kaltos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijas ir kitų 

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

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neųt- 
butinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Daktaras 

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

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 0 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 - 
Namai

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių Tcoše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Californijos, Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis ap^timis nori gur- 
beliais, krabelčmis ar vogonais. Te). 
Main 2^35. Klausk Dan Coyne^o.

Coyne Bros.,
119 So. Water St. Chicago, 111.

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki
nu neatsišauktk padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilę 
kainos.

Me* užlaikome taipgi pilną sande
lį 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 
Nedėtomis iki 6 vai. vak. Subato 
mis visą dineą iki 10 vai. rak.S. GORDOK,
1415 So. Halsted SU Chlcsge, III 

įsteigta 1R9

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* par 16 mo
tų kaipo patyrė* gydytoja*, chirurraa 
Ir akuieri*.

Gydo aitrias ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal n*ujau*ia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros pjrto- 
tai* u*.

Ofisą* ir Labaratorija: 1025 W. Mtb 
8t. netoli Fhk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarai*. Teleyhone Ganai OHO.

GYVENIMAS:. 8412 Ęahtai StgmtVALANDOJ: 8-^ rytoj?

Rez. 933 ,S. Ashland Blvd. Chicago 
Teiephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chiesgo
Teiephone Drover 9693

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

Telephooą Yards 5032

Dr. M. Stimicki
3189 S. Morgan st Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis* 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 SL, Chicago, Iii.
Ofiso Tcl. Boulevard 160 

Rez. Tcl. Seeley 420
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

me kame samdytojų įgaliotinius 
sumuša. Taip, vakar buvo pa
šauktas liudyt už darbininkus

Colum|bia universiteto profe
sorius, William F. Ogburn’as. 
Tarp kita jisai užreiškė, jogei 
didelė didžiuma šios šalies dar
bininkų tuo tarpu yra begailes- 
tingai marinami badu delei men 
kai apmokamo jųjų darbo — 
palyginus tai su pabrangimu į- 
vairių būtinų darbininkams rei
kmenų. Savo užreiškimą pro
fesorius rėmė gausiomis skait
linėmis, surinktomis įvairiuose 
prainonijos centruose.

Paklaustas kokia, jo manymu, 
turėtų būti mažiausia (mini- 
mum) darbininko alga metams, 
profesorius trumpai atsakė* 
“Nemažiau, kaip 1,550 ar ,1,600 
dolerių.“ Gi kad darbininkas, 
užlaikantis moterį ir trejetą vai- 

t kų, galėtų vidutiniškai pragy
venti, jo metinė alga, paask 
prof. Ogburn’o, turėtų būti 
1,900 ar 2.000 dolerių. “Priešin
gai, pasakė prof. Ogburn, mu
sų sekamosios darbininkų gent- 
kartės laukia visutėlis išsigimi
mas“. Taigi samdytojams, pa
sak prof. Ogburn’o lieka pasi
rinkti vienas iš dviejų: mokėti 
didesnes algas, arba-- - J

Samdytojai, labai supranta
ma, mielu noru pasirinktų pas
tarąjį, jeigu ne darbininkų or
ganizacija. Dabar jie veikiausia 
bus priversti nors dalinai darbi
ninkų reikalavimus patenkinti, 
kad išvengus gręsiainojo visuo
tino skerdyklų darbininkų strei
ko.

GATVEKARIŲ KOMPANIJOS 
PELNAI.

Susiraueiusioa $37,500,000 už 
nuosavybes, kurios tesiranda 
— ant popieros.
Miesto teisių departamentas 

vakar viešai paskelbė, kad Chi- 
cagos gatvekarių kompanija bė
gai pastarųjų dešimt metų su- 
su rausiusi netoli trįsdešimts aš
tuonis dolerius pelno už tokias 

nuosavybes, kurios tesiranda 
tik kompanijos knygose, kaipo 
“water stoeks“ — kaip jas ang
lai vadina. Tatai kompanija da
rosi tikslu, kad paslėpus nuo pu
blikos akių tikruosius savo pel
nus, ir gavus leidimo padidinti 
važinėjimosi gatvekarkiis kai
nas.

Miesto valdžia žadanti pasirū
pinti, kad tos neesančios nuosa
vybės butų pašalintos iš kompa
nijos knygų ir kad butų sugra
žinta senoji kainų skalė — po 
penkis centus nuo pasažierio.

MAŽI APSUKRUS PALAIDŪ
NAI.

Septyni maži, bet apsukrus 
palaidūnai, vakar laimingai iš
truko, nuo mirties. Vaikai, kad 
nepasipainiojus po akimis savo 
“mamų“, susirinkę ant vieno 
Chicago, Mihvaukee and St. 
Paul geležinkelio tilto ir pradė
ję žaismę. Tuo tarpu prie pat 
tilto pasirodė ekspresinis trauki
nys. Nebuvę kitokio išėjimo, 
kaip arba šokti nuo tilto ar būti 
suvažinėtais. Vienas mažųjų pa
laidūnų riktelėjęs* “sekite ma
ne!“ Akymirksnyj jisai pasika
binęs už rankų ant tilto krašto. 
Jį pasekė kiti, ir tuo bildu išliko 
nesuvažinėtais. Vienas jų tečiaus 
nebepajiegė užsirepeČkioti at
gal ir nukrito žemyn. Bet ir jis 
išliko gyvas, tik truputį pasižei-

IR SW1FTAS GAVO UŽSIMO
KĖTI.

Vienas nedėkingų policisdų 
užvakar pagavo greitai važiavu-

NUXATED IRON 
U 
X

“Klausyk Daktare,

Aitas vaistas veikia 
stebuklingai.***

D

0
N

šoferį pas poną džiodžę.
- Tamstos malonybė, — ap

reiškė policistas, — tas vyras 
lakstė kaip pabludęs — trįsde- 
šimts penkias mylias į valandą!

— Tavo vardas, jaunasai ka- 
valieraiti? — teisėjas kreipėsi į 
Šoferį.

Aš, Louis F. Swifl! — at
sakė kaltinamasai.

— Gerai — atsakė teisėjas. 
Tikuosi, tamsta pajiegsi užsimo
kėti 40 dolerių pabaudos...

Daktarai Sako, kad Nu- 
aated GeKeiig Ūmai In 
deda Stebėtiną stiprumą 
ir Energiją j gilias vy
rama ir raudonumą j 
skruostus Nervuotom*. 
Paraibaigusioma Mobe- 
rita.

Paklausk pirmutinio šimto stiprių, sveikų žmonių, ku
riuos sutinki kam jie kalti yra savo stiprumų, o pamatysi, 
kiek jų atsakis, kad Nuxated Geležiui. Dr. James Francis 
Sullivan, buvusis New Yorko Bellevue ligoninės (Laukuti 
nio skyriaus) ir Westchesterio apskričio ligoninės sako: 
“Tūkstančiai žmonių serga diel geležies stokos, bet nežino 
ką imti. Nėra nieko geresnio per organinę geležį, kuri 
pagausina kraują, padaro gražias, sveikas moteris ir stip
rius, tvirtus geležinius vyrus. Norėdamas tikrai žinoti, kad 
mano ligoniai gauna tikrą organinę geleži ,o ne kokią me
talinę rūšį, aš visuomet prirašau Nuxated Geleži, jos origi
naliuose pakeliuose. Nuxated Geležis padidina stiprumą, 
ir ištvermę silpniems, nervuotiems, parbaigusiems žmo
nėms daugelyje atsitikimų i dvi savaiti laiko.“

Išdirbėję pastaba: Nuxated Geležis, kurią Dr. Sullivan 
augščiau rekomenduoja, yru gaunama pas kiekvieną gerą 
aptiekininką, su daktaro receptu, arba be jo, su pilnu išdir
bėjo užtikrinimu, kad padarys gerą veikmę, arba pinigai 
bus sugrąžinti. . i I

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kabinosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. >K U W • j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, t 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

' —-F. AD. RICHTER & CO., 326-330 iroadway, New York —♦

VfBNATINIS MMMSTBUOTAS BUBA* APTIBKORIUS ANT BRIDGBPORTR
VYRAMS IR 8UAUGJEMS

Ik Intai aukao rimuota nuo |S.OO ir »n> 
eViau Sidabro rėmuo** nuo |1.00 ir 
au>rlt<*u Pritaikomo akiniu* uidyką 
Atminkit i Galve* aopėjlm**. n*rvitkn- 
oaa». akių tkaudijima*, utvilklmaa ir 
U. yra rakiai* (vairių lirų, kurto* ga
li būti praAallnto* garų akinių prilaka
mu. lltyrima* uftdyką, jai par*ti ar 
•kauda akto Jai jaa raudono*. Jai gal
va *opa. tol blogai matai, jai ak|» Min
ate, n*tą*k ilgiau, o Jialkok pagalba* 
aptiekoj, kur klakvlanam pritaikoma a- 
kiniai uMyką- Atmink, kad mm ksA- 
□aru gvarantuojaa* akiniu* ir ktakvia*

Jd fa* **r*ate ir reikalaujate patarimo arba raistų, ateikit paa w* AA baraa ap- 
teukoriua Rusijoj vtr* !• motų, Amerikoj II motų. Al duodu pafari—t DYKAI. Galt* 
■adarrti bilo kokiu nutikite vatotu* Al rakomonduoju tik GERUS daktarus Al «m 
4rao«M tmoDlų.

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

(

TOGIDEL Aš, WILLIAM HA
LE THOMPSONAS —

Chicagos majoras — šaunus 
vyras. Tie, kur tuo netikėtų., ir 
vis dar manytų, kad jisai esąs 
“didelis bedievis“, tegul pasis
kaito sekamą:

“P r o k i a m a c i j a, rug
sėjo 15, 1919. — Kadangi laiko
tarpis nuo 22 iki 29 rugsėjo turi 
būt žinomas kaipo (“naminio 

patarnavimo savaitė”, nužymė
ta tikslu surinkti 1,500,000 dole
rių salaveišių armijos įstaigoms, 
Chicagoj,

“Kadangi salaveišių armija 
savo pasišventimu... parodė 
garbingą pavyzdį. .. ir,

“Kadangi toji armija... pa
galba bėdžiams ir kitaip bevil- 
ciams.. .,

“Togidel aš, William Hale 
Thompsdnas, Chicagos majo
ras, paraginu visus piliečius pa
reikšti jai savo pagarbos. .. iš 
pildant josios reikalavimą aukų 
— josios geriems darbams tęs
ti.“

Aišku?

Išūžta ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
TeL Kedzi* 8M2.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Loaia Avė. 

CHICAGO, ILL.

AR GIRDĖJOTE — CHICAGOJ 
NORIMA ĮSTEIGTI “SOVIE

TŲ!”
Vienas kapitlistiškų žioplių 

didlapis vakar savo skaityto
jams pranešė apie sekamą “dide
lį sumoksią“:

Viešojo patarnavimo (Civil 
Service) komisijos tardymas da
lykų stovio ugnagesių departa
mente Vakar atidengė būtent, 
kad būrys darbininkų darą pas
tangų pasigrobti organizaciją, 
kad tvarkius ją panašiai kaip 
kad tvarkosi sovietai...

Kitais žodžiais, Chicagos ug- 
nagesiai norį įsteigti Chicagoj 
— sovietą!

Tą “didelį sum,okslą” komisi
jai papasakojęs ugnagesių de
partamento perdėtinis Thomas 
O’Connor. Bet kiek žinoma, 

tai ugnagesiai darą tik tai, kad 
neleidus tam O’Connor’ui sava- 
valiauti. Nieko daugiau. Jis, sa
ko, su ugnagesiais elgiasis kaip 
tinkamas. Bet kada jie tariasi 
tam pasipriešinti, —tai jie dabar 
esą tikrų tikriausi bolševikai!

SUVAŽINĖJO MOTERĮ.
Ant Clark ir Austin gatvių ta 

po ant vietos užmušta senyva 
moteris. Moteris ėjusi skersai 
gatvę ir besisergėdama nuo ne
atsargiai važiuojančio automo- 
biliaus patekusi po gatvekarių. 
Ištikus nelaimei minia kėsinosi 
panaudoti spėką prieš neatsar
gųjį šoferį. Laiku pribuvusi 
policija tečiaus išgelbėjo nuo 

minios keršio ir pasodino ka- 
lėjiman. Moteries lavonas nu
vežta į paviečio lavoninę.

NUŠOVĖ MOTERĮ, MOTINĄ 
f IR SAVE.

Papaikęs verteiva, čekas Wa- 
claw Ž. Kolarik, gyvenęs 4744 
So. Wood gatvėj, vakar po pie
tų ant vietos nušovė savo mote
rį ir mirtinai pašovė josios seną 
motiną Jonnie Trohka. Po to 
jiiaai atsuko revolverį į save ir 
nusišovė.

šitos tragedijos priežastis o- 
santi — šeimyniški nesutikimai. 
Per pastarąsias dvi savaites Ko- 
larikas labai girtuokliavęs. Va
kar gi jisai buvęs visai girtutė
lis.

KARPENTERIAI NESITAIKO.
Kaipir buvo tikėtasi, organi

zuotieji Chicagos karpenteriai 
—daifydės atsisako taikinties 
tol, kol samdytojai neišpildys jų 
reikalavimu) — nepadidins algų. 
Vakar prasidėjęs balsavmas ro
do, kad 99 nuošimčiai darbinin
kų balsuoja prieš užbaigimą 
streiko.

Samdytojai buvo pasiūlę dar
bininkams grįžti darban ta išly
ga, kad nuo 1 d. gegužės jų al
gos busiančios padidintos. Bet 
darbininkai nesutinka.

ŽYDŲ SIONISTŲ KONVENCI- 
JA.

Didžiuliame Cljicagos Audi- 
toriume užvakar prasidėjo dvi
dešimt antroji metine konvenci 
ja. Delegatų esą atsiųsta iš visų 
šios šalies kampui — viso keturi 
Pūkštančiai. Konvencijoj lalvva 
ująs ir Louis D. Brandeis augš- 
Čiausio Suv. Valstijų teismo na*- 
rys Washingtone. Kuomet, kon
venciją atidarant, vienas kalbė
tojų su minėj o *“m ūsų didįjį ty
lintį vadą” (teisėją Brandeis), 
svetainėj pasigirdo aidas ilgų 
triukšmingų aplodismentų.

Tuo tarpu žydų sionistų orga
nizacija turinti 150,000 narių. 
Josios vadai tečiaus tikisi greitu 
laiku suverbuoti bent 500,000. 
Bet ar daugelis tų narių norėtų 
grįžti į “šventosios žemės” klo
nius, nuskurdusią Palestiną — 
nepasakomu.

SUTAIKĖ, BET NEŽINO KĄ.
Policistas John Condon atli

ko gerą darbią, labai gerą: už
vakar jisai sutaikęs vieną porelę. 
Bet šiandie galite duoti jam pi
nigą ir peilį—jis jums nepasa
kys ką jisai sutaikė. Jis atsime
nąs tik tek: Užvakar prie manęs 
priėjo šaunus vyrukas unifor
moj ir apreiškė: “Matai, ten ei
na mano moteris,bet ji nenor pa
žinti mane. Buk geras, nuvesk 
ją į stotį“... Condon tai pada
ręs ir stotyj vyrąs ir pati padare 
labai šumnias ugadas. Bet išei
dami iš jos jie visai užmiršo ne 
tik padėkoti savo geram taikin
tojui, o dagi nepasakę jam, kas 
jie tokie.

IŠMETĖ Iš RATŲ — KRAUTU.
VĖN.

Maži palaidūnai andais pabai
dė porą vežiman įkinkytų arklių 
stovėjusių netoli Grant Works 
Fair krautuvės, Ciceroj. Ratams 
atsimušus į “saidvoką“ sėdėjęs 
juose vienuolikos metų vaikas 
Fred šlogaris, tapo ištrenktas 
iš jų į krautuvės langą. Lango 
stiklai biauriai supiaustė vaiko 
galvą ir pečius. Maža vilties pas
veikti. \

TEISĖJAI TURĖSIĄ”DAUG 
DARBO.

Chicagos teisėjų laukia sun
kus darbas: teismo rekorduose 
įrašyta 5000 jaunų ir senų, po
relių, reikalaujančių — divorsų.

Pranešimai

..Ateities žiedo Vaiką Draugijėlės 
komiteto susirinkimas jvyks sere- 
doj, 17 rugsėjo, 7:30 valandą vaka
re d. A. ('Iieplinskienės bute 3417 

lEmerald avė. Komiteto nariai būti
nai turi atsilankyti. — Valdyba.

LMPS. 9 kuopos veikalo žingsnis 
prie šviesos generalė repeticija |- 
vyks pėtnyčioje, 7 vai. vak. Meldužio 
svet. 2242 W. 23-rd pi. Visi lošėjai 
r dainininkai, kurie esat pasižadė- 

,ę lošti ir dainuoti malonėkit atsi- 
ankyti. — Komitetas.

Harvey, III. — Svarbios prakal
bos, rengiamos SLA. 289 kuopos 
įvyks nedėlioję, rugsėjo 21 d., kaip 
6:30 vai. vak. d. A. Gteruchi svet. 
15639 UaNted st. Visus kviečiam 
rkaitlingai atsilankyti. — Komitetas

LSS. 235 kp. pusmėnesinls susi 
rinkimas jvyks pėtnyčloj, 19 dieną 
rugsėjo. Pradžia kaip 7:30 v. v. — 
Naujoji svetainėje 12053 So. Habted 
St. Draugai, malonėkit ateiti paskir 
tu laiku. Sekr. D. D. Chesunas.

..Lietuvai Gelbėti Draugijos Sky 
riaus 3 susirinkimas įvyks ketverge, 
rugsėjo 18 d., 7:30 vai. vakare, šė- 
maičio svet. kampas Union avė. ir 
18 tos gatvės. Visi nariai ir narės 
malonėkit atsilankyti, nes yra svar 
blą reikalą apsvarstymui. Taipgi 
pageidaujama, kad atsilankytą ir 
neprigulintieji. — Valdyba.

Pranešimas. Lietuvių Moksleivią 
Susivienijimo Amerikoj Seimas pra
sidės rugsėjo 19 d., 10 vai. ryto., 
“Aušros“ svetainėje (3001 South 
Hulsted st).

Visi delegatai malonėktie atsilan 
kyti laiku. —Valdyba.

LMPS. 29 kp. susirinkimas jvyks 
seredoje, rugsėjo 17 dieną, pradžia 
7:30 vai. vak. Viešo knygyno svetai 
nėję 1822 Wabansia avė. Visos na
rės, ateikite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbią reikalų. A. čepukienė

Socialistą Partijos Lietuvių Sky 
riaus, North Sidėj, susirinkimas j 
vyks ketvergo vakare, rugsėjo 18 d. 
Amalgamated Clothing Workers of 
America Svetainėje, 1564 N. Robey 
St. Pradžia 8 vai. Draugai, kurie bu 
vot kviečiami malonėkit atsilankyti 
taipgi ir tie kur norite būti nariais 
Socialistą Partijos—bus galima jsto 
ti. — Komitetas

Brighton Park. — Keistučio Dra 
mos Skyriaus ir LSS. 174 kp. dra
mos skyriaus repeticija jvvks sere- 
doje, rūgs. 17 T. Maženio švet. 3834 
So. Kedzie avė; Visi lošėjai malonė 
kit susirinkti kaip 7:30 v. vak., nes 
bus dalinama rolės. Organizatorius

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajiefikau Frankio ir Vaclovo Ja- 

nauskią apie 5 metai atgal gyveno 
Bridgeporte, Conn. Turiu labai svar 
bų reikalą jiems pranešti. Atsišau 
kit adresu: John Sokovicz, 4517 So. 
\Vbod St. Chicago, III.

PajieŠkuu Onos Slunkaitės, girdė
jau, kad gyvenu Chicagoje Bridge- 
porlo apielinkėje. Meldžiu jos pa
čios ar ko kito pranešti adresu:

L. LaurynaitiS,
21 E. 119 -th St. Chicago, III.

Pa j ieškau savo draugo Kazimiero 
Maslausko, Kauno gub., Bnseinią 
pav., Kvėdarnos parap, Sauslaukio 
sodos, jisai pats ar kas kitas praneš
kite adresu:

Petras Jurgutis,
1134 Market st., Dekaib, 111.

JIE6KO DARBO
TAJIESKAU darbo barbernčj. esu 

patyręs tame darbe ir norėčia laut 
ant South Side. Mano adresas yra to 
kis: S. A. L., 52 E. 103rd pi.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS 

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

REIKALAUJA merginą prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
W. l«th St.

t i

REIKIA DARBININKŲ

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

AUTOMOBILIAI
|-|_r - —II—i —

PARSIDUODA Automobilius IIup 
mobile mados 1*916 m. 5 pasažie- 
rianis visai kaip naujas su naujomis 
ratlankėmis. Parsiduoda labai pi
giai, priimsiu Liberty Bonds pilna 
kaina; atsišaukit tuojaus nuo 4 iki 
8 valandos vakare.

5437 So. Robey/ St.
AŪTOMOBILIŲ- TAISYMO~ ŠAPA.

Už pusę kainos kaip kitose šapo- 
se. Taisau visokios rąšies automo
bilius Ignišen starterius, generei 
torius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi 
nigą kol nesutasiau automobilių.

• D. PETRĄ Vi ČIA, 
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Boulevard 479,

REIKALAUJA moters ar mergi
nos prie namą darbo; pastovus dar 
bas, maža šeimyna, valgis ir viskas 
ant vietos. Atsigaukit pn. 732 \V. 
19-th St. Tel. Canal 5821.

BAHGENAS — 2 Lozier limuzi 
nai septyniems važiuoti. Paimti už 
skolas. Geriausiu jlasiulyma^ gaus 
karus. The Crystal Rock Oil Co., 

3932 So. Emerald Avė.

NAMALžEMfi ’

REIKALINGAS BU£»RIS.
Reikalingas bučeris turi suprasti 

visą bučernės biznį; gera mokestis. 
— 3312 So. Halsted St.

Pardavimui Didelis Bargenas 3 
augštais namas ir lotas su nameliu 
užpakalyj, kaina $1,900. Atsišau
kite pn. 1627 So. Morgan St.

Cicero. — PCtnyčioje, rugsėjo 19 
J. Jukniaus svetainėje, 4827 \V. 14 
St. Liet. Socialistą Apšvietos Kliu- 
bas rengia prakalbas. Kalbės Nau
jieną redaktorius, d. P.' Grigaitis. 
Prakalbos prasidės kaip 8 vai. vaka 
re. Publika kviečiama skaitlingai at 
silankyti. — Komitetas.

REIKALAUJA moterų ir mergi
nų šešiolikos metų ir senesnių 
prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne, 
Hair and Ridgvvay Co. 2279 So. 
Union Avenue.

>
Kenoaha, Wis. —< Pusmetinis susi 

sirinkimas D. L. B. bus 28 rugsėjo 
12 vai. dieną Schultz svetainėj. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbią reikalą.

Kast. Jonas šereikis.

Svarbias Prakalbas rengia lietu
vių Socialistą AptVMub Kliubės, 
ryto, rugsėjo 18 Mildos svetainė
je, ant Bridgeporto. Kalbės Naujie 
ną nedaktonus, d. P. Grigaitis, te
ma: Socialistui ir Komunistai. Pra
džia kaip 8 vai. vakaro. Publika 
kviečiama atsilankyti skaitlingai.

— Komitetas.

Reikalauja prityrusią skryndir- 
bią, gera mokestis, pastovus darbas. 
Klauskite Fredo Barnickel, Roos 
Mfg. Co., 1051 W. 16-th st. (Trjs blo 
kai i vakarus nuo Halsted).

REIKALAUJA moterų prie Šva
raus. lengvo ąuolatinio darbo skirs
tyti kn.vgas jr popieras. Gera moke
stis, kreiptis į uiveizdą — Guiebin- 
sky Bros and Co. 2261 So. Union 
,ave., Chicago.

REIKALINGAS karpytojas ir pa- 
gelbininkas. Atsišaukite — Peoples 
Iron and Metai Co., 5835 Loomis St.

* ■ ---------  *.. . ■ ■■ ■-. . -■„■■*■■■■■. -----
REIKALINGĄ n\ergina prie ap 

įkrito namų darbo. Skalbti nereikia. 
Trjs vakarai liuosi. — Sam. Rusnak, 
1655 Hurnboldt Blvd.

DIDŽIAUSIAS bargena* Chicagj- 
je , parš e*.oda 2 lotu, krovoj 6i’x 
130 pėdų p:»gal pat 72 ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

REIKIA moters slaugymui pu 
siau sergančio žmogaus ir padėji 
mu iprie lengvo namų darbo. — 
Sam Rusnak, 1655 Hurnboldt Blvd.

5541 South Wisconsin avė. 1 
blokas j pietus nuo Archer avė. 
karų linijos, naujas gerai pastaty
tas, 6 kambarių Stucco namas ant 
loto 60 pėdų pryšakiu, geroj lietu
vių apielinkėj parduos už $2,500, 
tikrai pigiai. Te] Kedzie, 3136

REIKALAUJA L 
KALVIO PAGELBININKO. 

AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W. 14 th Street

DUODU pagyvenimą penkiais 
kambariais ir primokėsiu $10 j mė 
nes j už j)ridabojimą 2 vaikų; vienas 
yra 2 metų, kitas 4 metų. Daboti 
reikės tik dienomis po keletą valan 
dą. Atsišaukit po 6 vai. vak. pn. 
3815 So. Halsted St.

BARGENAS,
7 kambariais naujovinis namas, 

elektros šviesa, karštas vanduo ir 
šiluma. Lengvomis išlygomis $500 
įmokėti, lykis mėnesinėmis išmo- 
kestimis.

L. Deveic, 
643 Oakwood Blvd.

REIKALAUJA: kriaučių prie
plynai siuvamų moterų švarkų, 
kuogeriausia užmokestis nuolatinis 
darbas, ateikite šiandien pasirengę 
dirbti.

ARTHUR F. HESS and CO., 
3746 Offden avė.

PARDUODAMA namas su Storu ir 
buČernės daiktais pigiai arba mainis 
ant kokio kito biznio. Taippat par
duodama karpenterio kontrakto- 
riaus įrankiai ir vieta išdirbta per 
devy nis metus. Ir taipgi parduoda
ma automobilius. Atsišaukit pas J. 
Stankus, 821 W. 34 St. Tel. Drover 
4789.

REIKALINGAS laikrodininkas.
Turi mokėti gerai savo darbą. Mo
kestis $35 j savaitę.

P. K. BRUCHAS,
3321 So. Halsted St. '

Pajieškau merginos arba našlės 
prie namą darbo ant ūkės. Darbas 
lik namuose. Platesnių žinių klaus 
kilę per laišką. Adresas: Joe. Gaubis 
Box 115, Phelps, \Vis.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kalbantis lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Teisingam darbininkui 
gera užmokestis. Atsišaukit 2201 
W. 21 Place

REIKIA 30 gabią vyrą, gali uždir
bti $6,000 į metus. Kas nori gali 
vakarais porą valandą /padirbėti. 
Atsišaukti ypatiškai, arba telefo- 
nuoklt: Mc Rfnley 2002 nuo_ 11 iki 
6:30 valandos vakare.

J. A. Walulis, 
4980 Archer avė., netoli Crovvford 
avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUOLA bučernė ir grocer- 

nė geriausia vieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad išeinu i sa
vo locnus namus. Kas dėl kainos 

4 sutiksime. Atsišaukti pn. 609 
W. 14 PI. St. Stainis.

PARDUODAMA bučernė ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] vietoj.

3307 So. Wallace St. Chicago

PARSIDUODA PIANAS.
labai pigiai, nes turi būt parduotas 
šią savaitę. Atsišaukit vakarais 6 
iki 8 vai. — B. Varašius,

>731 W. 18 th St. 3rd floor

VALGOMŲ daiktu. Saldainių ir 
Tabako sankrova parduodama pi 
gini: randos $15 su 4 gyvenamais 
kambariais, —- 3537 VVallace st,

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandą 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 pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

TIKTAI šį MĖNESI.
Griausis pasiuliniinas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dieną, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tą seklyčios setą vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokią divoną. 
fonografas. PRTSIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA Naminiai daiktai 
visas froątinis setas delei išvažia
vimo į faiBlBs. Kreipkitės: 1135 
Independent Blvd. Mikolas Kaklteu- 
skas.

PARDAVIMUI pirklybinė vieta— 
sankrovinis pryšakis, du dviem aug 
štais namai, lotas 25 per 150 pėdų 
Parduodama pigiai dėl mirties. <— 
1621 Elston avė., Tel. Monroe 6375, 
Mi s Geof.

PARDAVIMUI: Naujovinis dviem 
pagyvenimais mūrinis namas, garu 
apšildomas, maudynė ir elektros 
šviesos. Viskas kuogeriauslame 
stovyje. Wallace gnt. arti 32 ros. 
lik $8,000.00. Šita nuosavybė atlai 
kis kuoaky liausi ištyrimą. Dabar 
randa atneša $70.00 mėnesiui. — Ig 
natius Chap and Co., 31 ir Wallace 
gatvės.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musą sistema ir ypatiikas mokini
mas padarys jus Žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turima didiiausiiu ir porfaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jąs mokysite*,

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bUe laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jutu mis* 
rą — bils stailfta arba dydžio, ii bi
te madą knygos.
MASTER DESIGNDfG 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ha- 
dlson, 1850 N. Well. st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
Siuvimas, Pstreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio Ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukasa ui 
110. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ai aH

INTERNATIAL BARBER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dieną, pas 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbą, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritlng, pir- 
klybos teisią, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli
nki nės ck mijos, pilietystės, dai- 
liarašys ,

Mokinimo vąląpdos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietą. Vakarais nuo 8 
iki 10 valandoj. *

SO. HALSTED ST., CHICAGO.




