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Talkininkai nepatenkinti 
Vokietijos atsakymu

Bolševikai prisipažįsta netekę 
Dvinsko. Darbininkų kova

Italija ratifikavo sutartį

Denikinas suėmęs 15,000 bolševikų
Von der Goltz pas bolševikus

Lietuvos tarybos su bolševikais prasidės 
apie Spalio 25 d.”

VOKIETIJOS ATSAKYMAS 
NĖRA UŽGANĖDINANTIS.

Talkininkai siųs naują notą apie 
vokiečių kareivius Pabaltijoj.

Trtir IranOnti>>n filed wilh the pnst- 
luaster ai Chirngo, III. Oct. 8, 1919 
hs reąibi'cd by the ••<■ ui Ori. G. 1917

VON DER GOLTZ PRISIDĖ
JUS PRIE BOLŠEVIKŲ.

Jis su visu štabu perėjęs bolše
vikų pusėn, sako Petrogradas.PARYŽIUS, spalio 7. — fcįryt 

vyriausioji taryba svarstė Vo
kietijos* atsakymą į talkininkų 
notą reikalaujančią ištraukimo 
gen. von der Goltz kareivių iš 
Pabultijos šalių. Atsakymas] 
rastas neužganMnančių ir niar-!«rafo,age??.ra P™,,eša’ j°« «?“• 
šalui Foch paliepta parašyti nau , 
ją notą pasiuntimui Vokietijai.

COPENHAGEN, spalio 7. — 
ational Tiedende gavo žinią

VOKIETJOS ATSAKYMAS 
TALKININKŲ NOTĄ.

BEBLINAS, spalio 5. — Vo
kietijos valdžia pasiuntė ilgą no 
tą vyria ilsiajai tarybai, atsaky
dama į rugsėjo 28 d. talkininkų 
notą apie evakavimą Pabultijos 
šalių. Nota išskaito visas Vo
kietijos griebtąsias priemones, 
kaip sustabdymą gabenimo mai 
sto, amunicijos ir mokėjimo al
gos ir paliepimą gen. von Eber- 
hard užimti vietą gen. von der 
Goltz.

Vokietijos valdžia išreiškia 
tvirtą nusispfendimą išpildyti 
savo obligacijas dalyke evaka- 
vimo, bet skaito, kad talkininkų 
valdžios turi pripažinti, kad ji 
nebeturi daugiau prienamy kari
nių priemonių ir smarkiai protes 
tuoja prieš grąsinimą atnauijin 
ti blokadą. Gabaus ji pasiuto 
tuojans jiaskirti maišytą vokie
čių ir talkininkų komisiją iš
tirti faktus ir prižiūrėti reika
lingas priemones.

Vokietijos valdžia kartu iš
leido prokalmaciją į vokiečių 
kareivius lAabaltijoj; paskutinį j 
sykį atsišaukdama į jų sąžinę ir baltu7s"~ša^^

von der Goltz, konianduotojas 
vokiečių spėkų Pabalti jos šaly
se kurio veikimas sukėlė kivir
čus tarp vokiečių ir talkininkų,, 
su visu savo štabu prisidėjęs 
prie Rusijos bolševikų spėkų.

Jokio patvirtinimo apie tei-' 
singumą šios žinos negalima bu-

STOCHOLM, s. 7. —• Iš Reve- 
lia pranešama, kad perimtas 

Maskvos bevieliais pranešimas 
patvirtina žinias, jog bolševikai 
buvo priversti apleisti Dvinską 
(Dinaburgą-Daugpilį). Raudon
armiečiai apleido miestą po to, 
kaip jie tapo sumušti hušyje.

Tune triinsb'^on filed w»fh the post- 
master at Chicago, III. Oct. 8. 1919 
aš rr<|dir< <1 by Ihc act of Oct. 6.1917

ITALIJOS KARALIUS RATIFI
KAVO ITALIJOS IR AUSTRI

JOS TAIKOS SUTARTIS.

SKALpYKLŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

NEW YORK, s. 7. Skalbyklų 
darbininkų unija paskelbė strei
ką, kuriame dalyvauja nuo 5,- 
000 iki 7,000 skalbyklų darbi
ninkų Manhattane. Raiką la u-1 
jania 44 vai. darbo savaites ir

8,000 UOSTO DARBININKŲ 
STREIKUOJA NEW YORKE.

NEW YOBK, spalio 7. Uuos- 
to darbininkų streikas, kuris 
jau keli tą savačių tęsiasi įvai
riuose Athmtiko porluosę, šian
die prasiplėtė ir ant Ncw Yorko, 
kur sustreikavo nuo 7,000 iki 
8,000 uosto ir prieplaukos dar
bininkų. Vėliau prie jų prisi
dėjo dar 1,000 darbininkų.

Unijos vadovai sako, kad strei 
kas nėra autorizuotas ir jie ban
dysią streikierius prikalbinti 

I grįši į darbą.
Delei streiko daugelis laivų 

k<xs sutarties veik užsibaigia rei- negay jfcplaukti, nes nėra kam 
jų prikrauti.

RYMAS, spalio 7. Karališ
kas dekretas tapo išleistas ra
tifikuojantis taikos sutartįs.

(Pavartojimas daugskaitos 
lio 28 d. ir kuri parodo, kad 
dekretas ratifikuoja nevien tik 
Vokietijos, bet ir Austrijos su
tartį. Sutartįs dabar gali veik
ti. bet karališkas dekretas tu
rės būti paduotas naujojo par
lamento patvirtinimui.

Ratifikavimas Vokietijos tai- j 
“ a •• •!* v • 1 • • • ’

kalingus žingsnius padarymui 
veikmingą sutartį tarp Vokieti-j 
jos ir talkininkų šalių, kuri bu- DIDEIJŪREIVIŲ STREI- 
vo pasirašyta Versailles birže- ■ RAS; 15>000 STREIKUOJA, 
lio 28 d. ir kuri parodo, kad 
ji įeis galėn, kada ją ratifikuos 
trįs didžosios valstybės. An
glijos parlamentas jau ratifika
vo sutarti. / Francijos atstovų

’ i butas ją irgi užgyrė ir tikimasi, 
J kad senatas tai padarys pėtny- 

čioj ir šului toj).

|True Iranshiiion filed with the post- 
rnastier at Chicago, III. Oct. 8, 1919 
us leiiiiired by the act of Oct. 6,1917

NENORI ĮSILEISTI NEGEIS
TINŲ ATEIVIŲ.

NEW ORLEANS, La., spalio 
7. Šiandie sustreikavo viliki- 
kų inžinieriai, kapitonai ir kiti 
autarnautojai palei visą įlankos 
pakraštį nuo Key West iki Rio 
('■rande intakai. Streikas kilo 
delei atmetimo jų reikalavimų 
pakelti algą. Streikuoja nuo 
12,000 iki 15,000 darbininkų.

MIESTO DARBININKŲ 
/ STREIKAS. ,

True Irnnshilion filed wifh the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 8, 1919 
as requiird by the act of Oct. 6,1917

ESTONIJO PAŠAUKĖ VISUS 
REZERVUS.

Tikimasi, kad tarybos su bolše
vikais prasidės dar šį mėnesį.

paėjęs gandas apie veikimą gen. 
von der Goltz vokiečių karei
vių Mintaujoj privertė paskelbti 
mobilizaciją visų Estonijos ar
mijos rezervų. Rusijos šiaur
vakarinė armija pamažu veržia
si linkui Pskovo. Ji trado prie
šą daug mažesnį skaičiumi ne
gu buvo tiktasi. Manoma, kad 
bolševikai ištraukė savo karei
vius iš Narvos, kad sustiprinus 
kariaujančią prieš gen. Dehiki- 
ną armiją.

Taikos konferencija trijų Pa-

nurodydama kad visa šalis ba- i * *
daus, jei jie nepasitrauks šį mė
nesį .

jos ir Estonijos) ir Finlandijos 
su bolševkais, tikimasi, prasidės 
Dorpate prieš spalio 25 d.

WASIIINGTON, spalio 7. PARYŽIUS, s. 7. —> Miesto
Valstybės sekretorius Lansing , darbininkai sustreikavo 78 vals- 
šiandie prieš atstovų buto už-: čiuose ir dėlei jų streiko žmonės

1 dabar negali nėapsivestį, nė mi
rusius palaidoti, i*

rubežinių reikalų komitetą ra
gino prailginti karės laiko pas- 
portų reguliacijas dar vieniems 
metams, kad neleidus užplauki
mo negeistinų ateivių. Atsto
vas Johnson iš Washington, 
pirmininkas emigarcijos komile

i to irgi laikosi tos pačios nuomo
nės. Jis yra taipgi autorium to tintas taip sunkiai sužeistas, kad 
prailginimo biliaus. j vargiai bepagis, streiklaužių

Lansing pasakė komitetui, > valdomam Key Route elektriki- 
kad visos šalįs griebiasi prie- niam traukiniu šiandie užvažia- 
monių reguliavimui užplauki- vus ant-automobilio. Traukinįs

STREIKLAUŽIAI UŽMUŠĖ 
ŠEŠIS ŽMONES.

OAKLAND, Cal.,spalio 7. — 
šeši žmonės lapo užmušti ir sep

True translntjon fllcd with the pnsf- 
master at Chicago, III. Oct. 8, 1919 
aš reąuired by the act of Oct. 6,1917

PRIEŠINASI VISUOTINAI
AMNESTIJAI KAREIVIAMS.

180 darbininkų išvary 
ta iš miestelio

Kratos ir areštai Gary
VVASHINGTON, sp. 7. — Se

natorius Wadsmorth, pirminiu i 
kas karinių, rekordų komiteto ’ 
gavo nuo karės sekertoriuas Ba 
kar laišku, pareiškiant] armijos , 
“judge advocate“ n(ij. gen.
Crowder nuomonę, jog visuoti- Dideli streikai New Yorke ir pajūryj 
ną annenstija dabar dėl karinių  
teismų nuteisų laike karės karei ŠERIFAS IŠVARĖ Iš MIESTO 
vių butų “pavojum šaliai alsi- iro ŽMONIŲ.
tikime karės ateityj

rrne frunvh'tt^n f|te'l wiH> th° post-l 
mastei’ at Chicago, III. Oct. 8. 1919 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917 j

TALKININKAI GALI PAŠALIN, 
TI ITALIJĄ.

Privertė juos pabučiuoti Ame
rikoj vėliavą. 6 atidavė fede- 
ralei valdžiai.

nė susideda iš batalijos lengvo
sios artilerijos, platuno šaulių, 
rotos kulkasvaidžių ir kelių 
šimtų infanterijos. Kariuomenė 
saugo netik dirbtuves, ar biznio 
distriktą, bet taipjau ir reziden
cijų apygardas. Keliose vietose 
pastatyti kulkasvaidžiai. tan

Rymas s. 7.

WIERT0N, W. Va., spalio 7.
Šerifas Armour Cooper su die atvyko dar. du traukiniai su 

50 savo pagelbininkų užpuolė , kareiviais. Juose buvo apie 500 
kareiviiy Tie kareiviai tapo pa-.Pasak Hali- ant senos daržinės prie Han-

jos laikraščiuose išspausdintų eock pavieto kelio, kur buvusi statyti Indiana Steel Co. liejik- 
nepa t virtinių žinių, Anglija per neva I. W. W.
sergėjo, kad tęshnas nelegalūs areštavo keletą žmonų, 
stuacijos Fiume stato Italiją pa daug literatūros, knygų ir šiaip 
vojun tapti išmesta iš talknin- 
kų tarpo. Giornale d’Italia už- 
reiškia^kad įvyko delei Suv. 
Valstijų valdžios spaudimo į 
Angliją ir Franciją.

buvienė ir ten 
suėmė

NUNUODIJO DU VAIKU.

popierų, tarp kurių buvęs są
rašas nariu ,

PasiiHudodamas tuo sąrašu 
tada šerifas areštavo 186 žmo
nes, kurių vardai buvo tame są
raše, nuvedė juos visus į vie
šąjį piečių ir privertė juos at
siklaupti ir pabučiuoti Ameri
kos vėliavą.

Tada 180 žmonių tapo paliuo- 
suoli ir išvaryti iš miesto, o še- 

' ši žmonės, neva vadovai, liko

ioje ir iki šiol dar nepasirodė 
gatvėje.

Streikieriai pikietavimui dirb 
tuvių ir ant gatvių nebuvo kliu
doma. Kareiviai esą nesimai- 
šys į streiko reikalus, bet vien 
dabos, kad nebūtų sumišimų ir 
turto naikinimo.

STREIKIERIAI SUSIRĖMĖ 
.SU STREIKLAUŽIAIS.

True Iranslatlon filed with the 
master at Chicago, III. Oct. 8. 1819 
as reąuircd by the act of Oct. H, 1117

NAUJAS KABINETAS 
RUMUNIJOJE.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Oct. 8, 1919 
as* reąuired by the act of Oct. 6,1917

15,m BOLŠEVIKŲ PAIMTA 
BELAISVĖN.

BUCHAREST, s. 7. — Naujas LONDONAS, spalio 7. — Gen. 
Rumunijos kabinetas, suside- Denikino kvatiera bevieliniu te- 
dantis daugiausia iš generolų ]egrafw praneša kad gen. De- 
I • • . ..» ...
kuris laikinai užtina užrubeži- 
nių reikalų ministerio vietą, ku
ri tapo pasiųlyta Rumunijos am 
basadoriui Londone. Nicholas 
Mishu.

LONDONAS, spalio 7. — Gen.

DETROIT, Mieli., s. 7. — Mrs. 
Ifazei Leukart iš Boval Oak 
si tndie prisipažino polic'ijai, 
kad ji uždavė savo dviem vai- ' nuvežti į Cumberland katėjimą 
kains pamažu
dų, kadangi ji norėjusi eiti loš
ti teatruose o jos ayras nelei-

veikiančių nuo- ir bus atiduoti federaiei valdžiai

jokios pagelbos jiems negalima 
stueikti. Jie mirs už dienos ar 
kitos. z

STREIKUOJANČIŲ PLIENO 
DARBININKŲ ADVOKATAS 

AREŠTUOTAS.

BUFAI O. N. Y., spalio 7.
K'Ii žmonės lapo lengvai sužeis 
Ii ir vienas pašautas burini strei 
Rievių sustabdžius kelis gatve- 
karius ties Lacka\vana, kuriais 
važiavo streiklaužiai Streik
laužiai tuojans pradėjo šaudy
ti į streikierius ir tieji atsakė 
s t reiklu ūžia ms ‘akmenimis. Grei 
lai atvyko policija ir sustabdė

GOVEDA NUŠOVĖ NEGRĄ.
Areštavo jį kareiviai ir atiduo

damas federaiiai valdžiai.

mo ateivių šiais neramiais lai
kais, kokius pergyvena dabar 
visas padiulis. Jis sakė, kad 
valstybės departamentas pasi
naudos ta gale tik neįsielidimui 
į Suv. Valstijas negeistinų ir 
pavojingų ateivių.

True Iranslalion filed wilh t be pn<J- 
master at Chicago, III. Oct. 8, 1919 
as reųinrcd by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA UŽDĖJO EM
BARGO ANT AMERIKOS 

TAVORŲ.

SYDNEY, spalio 7. — Austra
lija paskelbė importo embargo 
(uždraudimą įvežti) prieš Ame
rikos vaistus rhemikus ir kitus ♦ 
išdirbtus produktus.

True translation filed with the posti « ... vr..: ... . . . . • rue iransianon uivu wiui uie pri
tapo sudarytas gen. vaitoiano, nlkmo kareiviai savo kariavime master at Chicago, III. Oct. 8, 1919

į Ševikų. Taipjau suimta daug 
visokio grobio.

us reųuircd by the act of Oct. G. 1917

LENKAI ATNAUJINA PARDA
VINĖJIMĄ DEGTINĖS.

LENKŲ MISIJA PAS GEN.
DENIKINĄ.

True Irans’atioa filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Oct. 8, 1919 
as re^uired by the act »f Oct. S, IM7

NAUJAS KABINETAS 
JUGO-SLAVIJOJ.

PARYŽIUS s. 7. -- Pasak čia 
* o

gautų žinių, nauja Jugo Slavi
jos ministerija tapo sudaryta

AMSTERDAM, s. 5. —- Mask
vos bevielinė žinia sako, kad 
Lenkijos valdžia po užėmimui 
dalių Minsko gubernijos, panai
kino buvusią prohibiciją ir lei
do pardavinėti degtinę ir kitus 
svaiginančius gėrimus.

POSEN, III., s. 7. - Oscar 
Anxtrom šiandie nušovė August

LONDONAS, s. 5. — Vokiečių 
bevielinė žinia sako, kad iš prie
žasties netolimo susijungimo 
gen. Denikino ir lenkų spėkų, 
gen. Denikinas išleido atsišauki- 
mą į savo kareivius, nurodyda
mas, kad lenkai yra Rusijos tal
kininkai ir kad Lenkijos karinė Urabanowicz, kadangi pastara- 

Bielgrade. Premjeru yra j>a~» misija atvyko į gen. Denikino sis gretindavęsis prie Oscaro pa. 
skirtas TrikoviČ, o užmbežioių kvatierą įdirbimui pienų ben- čios. Užmušėjęs pasidavė poli- 
reikalų ministerių — Tmimbič. dram veikimui. rijai, o jo pati prapuolė.

MACO N, Ga., s. 7. — Goveda 
baltųjų šiandie atėmė iš šerifo 
negrą E. Hamilton ir jį nušovė 
Negras buvo nuteistas 10 metų 
kalėjimai', už pasikėsinimą ant 
balto žmogaus gyvasties ir bu
vo vežamas kalėjimai), kada jį 
goveda nušovė.

STRAINIENĖ PAGYSIANTI.

ėjo labai dideliu g reiktom.
Ištikus nelaimėj kompanija 

daugiau nebebando šiandie ope
ruoti traukinių streiklaužiais. 
Miesto taryba taipgi paliepė, 
kad nebuitų ginkluotų žmonių 
ant traukinių,, taipjau atsisakė 
leisti pastatyti ant jų policistus.

CHICAGO. — Strainienė, gy
venusi prie 3151 S. Halsted St. 
ir kurią užvakar pašovė jos vy
ras paleisdamas į ją tris šūvius 
ir paskui pats pasipjaudamas,

ir prižiūrintis ją Dr. Nardei iš
ėmė kulkas ir mano, kad ji už 
kokios poros savaičių pasveik
sianti.

DU ŽMONĖS SUDEGĖ 
DIRBTUVĖJE.

įvairios žinios
BALTIMORE, Md., s. 7. — 

Standard Piano Co. dirbtuvė 
Curtis Ba’y priemiestyj šiandie, 
dalinai tapo sunaikinta gaisro. 
Kartu žuvo gaisre ir du negrai, 
darbininkai. Nuostoliai siekia 
$1,500,000.

Buenos Aires (Argentinoj) 
išleista dekretas, autorizuojantis 
eksportą visų tavorų, apart, 
aukso metalo ir cukraus. Rei- *
kalaujama leist eksportuoti ir 
cukrų, kadangi Argentina jo pa 
gaminiu daugiau, negu puvarto-

PREZIDENTAS SVEIKESNIS.

WASHINGTON, s. 7. — Pre
zidentas Wilsonas nuolatos ei
na gėry ir yra jau tiek geresnis, 
kad jo dvi dukteri šiandie galė
jo grįšti namo.

Iš daugelio šalių šiandie gau
ta suraminimo telegramos su 
linkėjimais greito pasveikimo.

Iš Švedijos pranešama, 
kad iš 1,0G0 buvusių Kurgan 
kalėjime žinomų, 640 mirė dė
lei skurdo. i

— Holandijos valdžia išrenk 
kė sutikimą pakelti algas nuo lie 
pos 1 d. telegrafo ir telefono 
darbininkams, bet streikas vis- 
tiek yra galimas.

SUSIRINKIMAS.

L. S. S. 37 kuopos (perorga
nizuotos) susirinkimas įvyks 
šiandie, 7:30 vai. vakare, Mali
nausko svetainėje, 1843 S. Hals
ted St. Visi nariai būtinai at
silankykite. — Organizatorius. 'Ig permaina temperatūroje?

SYDNEY, NSW.. s. 7. šian
die pasimirė Alfred Deakin, bu
vęs Austrijos premjeras.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedide-

Paul Glaser, streikuojančių 
plieno darbininkų advokatas, va 
kar federalių kareivių tapo areš
tuotas Gary ir bus atiduotas fe- 
deralės valdžios tardymui Gla
ser skaitomas radikalu ir strei- 
kieriams pasakęs nemažai pra
kalbų.
Kitas advokatas irgi areštuotas.

Be Glaserio taipgi tapo areš
tuotai ir kitas advokatas — Di- 
mitri Erononioff. Pas juos abu 
namuose buvo padaryta kratos 
ir esą rasta “radikalės literatū
ros“.

KARIUOMENĖ VALDO INDIA
NA PLIENO DISTRIKTĄ.

Kratos, areštai ir užgriebimai 
Gary, kur dar daugiau kariuo
menės atgabenta.

GARY Ind., spalio 7. — Ka- 
■ riuoimenė ir valstijos milicija 
valdo Indana plieno liejiklų dis
triktą. Indiana Harbor ir East 
Chicago paskelbta karės stovis, 
o Gary visur pastatyta federalė 
kariuomenė.

Atvykus federaiei kariuome
nei į Gary pirmu dalyku buvo 
uždraudimas kailį nors, apart 
kareivių, dėvėti uniformas. Jų 
negali dėvėti nė paleistieji karei
viai.

Paskui pradėta daryti kratos. 
Jau vakar padaryta krata Socia
listų svetainėj ir penkiuose ki
tuose namuose, t Visur esą ras
ta maištingos literatūros sveti
mose kalbose, kuri tuojau bu
vo konfiskuota. Taipjau esą

Žmonių, taipjau areštuota, bet 
nesakoma kiek jų yra suimta, 
nė už ką. Tarp pirmųjų areš
tuotųjų buvo aptiekorius Mor
ris Lieberman, kartą buvęs so
cialistų kandidatu į majorus. 
Po perklausinėjimui jis, rodos, 
yrą paleistas.

STREIKIERIAI AREŠTUO
JAMI.

Unijoe išleido $100,000 kaucijos 
viena Pittsburgho apygardoj.

PITTSBURGH, Pa., spalio 7. 
Nuolatiniai nelegaliai areštavi
mai streikierių Pittsburgh apy
gardoj tebesi tęsia. Vakar Mo- 
nessen-Donora distrikte areštuo
ta dar 30 streikierių neva už ne- 
legališkus susirinkimus. Strei- 
kieriai sako, kad vien unijos, 
neskaitant privatiniu asmenų, 
užstate daugiau kaip $100,000 
kaucijų už streikierius, areštuo 
tus vienatoe tik Pittsburgho 
distrikte. Didžiuma tų areštų 
yra visai bepriežastiniai ir nele-

STREIKIERIŲ DEMONSTRAN 
CIJA.

Vakar South Chieagoje įvyko 
didelė streikuojančių plieno dar
bininkų demonstracija, kurioj 
dalyvavo virš 10,000 žmonių. 
Prieš streikierius ėjo pėstieji po- 
licistai, o užpakalyje jojo būrys 
raitosios policijos. Buvo neša-r 
ma daug viskių vėliavų, taipjau 
plikatų su visokiais užrašais. 
Tarp užrašų buvo tokie: “Mes 
turime teisę nustatyti kainą mu
sų pačių darbo“. “Holandija 
yra namu kaizerio. Teisėjau 
Gary, ar jau važiuoji į ten?“

savo plekato užsirašę: “Mes su
mušėm kaizerį tenai, įneš su
mušime kaizerius ir čia“.

Ryto
L. S. S. 22 kuopa rengia 

svarbias prakalbas p. Mel- 
dažio svetainėj 2242 W. 23 
PI. Kalbės Naujienų re
daktorius, d. P. Grigaitis. 
Pradžia lygiai 8 vakare. 
Įžanga veltui.

Vakar atvykusioj! karinome- ’%=
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Kas Dedasi Lietuvoj
Laikinosios vyriausy 

• bes žinios.

3) Kadangi ir prieš karą rusų 
rublis ir dabar “osto" rublis no
minaliai yra lygus, bųtent: vie
nas rublis dvi mariu, —r tai

teisingumo )
APLINKRAŠTIS Nr. 8.

MINIbTERIOS skolos padarytos prieš k:|ra ar

ir

Apygardų Teismams, Teismo 
Tardytojams, Talkos Tei

sėjams paaiškinimai. 1

1. Del senų skolų ieškojimo 
mokėjimo.

Mokant ir ieškant senąsias 
Skolas, padarytas prieš karą ar
ba karo pradžioje rusų pinig;|is, 
kada Lietuvoje tebebuvo Rusų 
valdžia, ir kada privalomieji 
mokamieji ženklai buvo rusiš
ki rubliai, kyla klausymu ir 
ginčų, kokiais pinigais anos 
skolos turi būti mokamos ir 
ieškomos, būtent: rusiškais ar 
“osto” rubliais.

1) Kadangi, tebesant rusams 
Lietuvoje, kitų privalomų mo
kamųjų ženklų Lietuvoje, b<“ 
rusų rublių, nebuvo;

2) Kadangi dabar privalo
mieji mokamieji ženklai Lietu
voje yra “osto” rubliai, o rusų 
rubliai vra- tik kai kada leidžia- 
nu; '

karo pradžioj rusiškais rubliais 
dabar privalo būti ninkamos ir 
ieškomos “osto" rulbiliais, l 
rub. — 2 marki.

Skolos pad./rytos vokiečių o- 
kupacijos metu ir paskiau, ka- 

moknmieji 
osto” pini-ženklai jau buvo 

gai, privalo būti mokamos ir 
ieškomos lliais pinigas, kuriais 
jos padarytos, jei visais atsiti
kimais savo tarpe nebus susi
tarta kitaip.
2. Del arklių ir galvijų, įgytų 

iš vokiečių.
Tenka p: (tirti, kad teismai, 

atsitikus juose ginčui, nuteisia 
arklius ir galvijus aKdmti iš tų, 
kurie yra įgiję juos iš vokiečių, 
ir atiduoti tiems, iš kurių vo
kiečiai buvo rekvizavę.

Del to reikia pastebėti 
kas:

Įgijimo titulų yn.l buvę 
rių, kaip antai:

1) yra kas nors pirkęs iš vo
kiečių toki galviją ar arklį, ku
rį jie buvo rekvizavę iš kitų 
musų krašto gyventojų, bet ku
ris paskiau jiems buvo pasida-J 
ręs nebenauding b ir neberei
kalingas ir buvo jų parduoda
mas;

2) yra kas nors gavęs arklĮj 
ar galviją per sulyginimų, 
ten t; vokiečiai

štai

į vai-

OR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washington St. 
Mamhall Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 0128

vo, kiek jiems reikėdavo, iš 
pirmojo, o kad jis nepaliktų vi
sai be galvijų ar arklių ir kad 
dėl to nesuartų jo ūkis, paim
davo dalį arklių t.(r galvijų iš 
■Utrpjo ir duodavo pirmajam.

šiuodu abudu įgijimo titulu 
yra teisėtu. Vokiečiai, kol jie 
buvo musų šalies okupantu, 
tarptautinė teisė einant, turėjo 
teisės privalomai rekvizuoti. 
Rekvizuojant, nuosavybės tei
sės pereina iš buvusiojo savi
ninko tam, kas rekvizuoja. Tasy 
kam iš keno rekvizuota, beturi 
teisės tik į rekvizuotojo daikto

jus, tinkamus rekvizuoti, o pas 
kita nė vieno, surekvizuodu- C-

Svarbios Prakalbos
Rengia L. S. J. L. 1 kuopa z

Ketverge, Spalio-Oct. 9, 1919
- MIDDO8 SVETAINĖJE, 32 gat ir Halsted St
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų
Kalbės d. A. ANDRULEVIČIUS ir Dr. A. MONT- 

!. VIDAS.

mą, kurį skirdavo vokiečiai, lik 
jau jokiu būdu nebe į patį rek
vizuotąjį daiktą. O paėmimas 
iš vieno davimas kitiems suly-

rekvizicij./ su visais jos padari
niais.

Bėk vizuotoji įgyja visas rek
vizuotojo daikto nuosavybės 
teises ir gali su juo elgtis kaip 
tinkami.

Todėl j m.i lietusiais dviem ti
tulais įgytuosius daiktus nėra 
pritaikomas (.iv. Kod. 1914 m. 
■clid. 609 str lipsnis ir iš įgyto
jo, įgijusiojo iš vokiečių pirkti
niu ar pakeistinaii, daiktai — aiv 
kliai, galvijai negali būti ai 
imami ir grąžinami seniesiems 
buvusiems jų savininkafns.

ukimais, kada įgijimo titulas, 
arba palies titulo pagrindas y- 
ra buvę neteisėti, pavyzdžiui: 
jeigu bulių išrūdyta, kad kas 

( tyčia buvo sukurstęs vokiečius 
. u"| rekvizuoti kieno nors arklį ar 

radę pas \ieną g;j|vij.h ųa(Į vokiečių galėtų 
pigiau pirktu jei vokiečiai, jau 
pasibaigus okupacijai, vieniems 
paėmė daiktus ir pardavė ki
tiems, ir panašiai, t

(Pasirašo:) L. Noreik ą Tei- 
siugumo Ministeris.
Kaune, 1919 m. rugpjūčio 13 d.

ša ką. ** Liepos 6 d. iš vokiečių 
mes gavom 6 apspurusius gar
vežius, keletą dešimkių vagonų, 4 
vagonus anglių ir vos truputį ■ 
tepalų; vagonų apžiurėtojai ne
gavo nei plaktuko, nei tepalines; 
nepaliko mums dagi traukinio 
signalų. Simdė'liai ištuštinti, 
stotys lyg iššluotos; telegrafas 
visai nčsidarbuoja; telefonu var 
giai susikalbėti begalima; pu
sę garvežių reikia tuojau taisy
ti.. . Padėtis labai sunki, bet gel- 
žkelių vedėjai nenusiminė, tuo
jau ėmėsi ruošto, ir 6 liepos d. 
3 vai. po piet pirmoji lietuvių 
kregžde traukinys išdūmė iš 
Kaišedorių į Radviliškį, vežda
mas 11 vagonų druskos Jonavai 
ir 1 vagoną ūkio padargų Kė
dainiams.

Giedri vasaros djena ramina 
susirūpinusius gelžkclių vedė-' 
jus; kviečių ir rugių laukai, ma
loniai linguodami tartum ra
ginto ragina nenuleisti rankų, 
pasisemti juose energijoofc-viso
kioms klintims nugalėti... Sto
tyse mūsiškių dvasia pakilus: 
visur gėlės, papuošimai, tauti
niai ženklai. Aplinkiniai gy
ventojai, išgirdę apie savo trau
kinius eina pasižiūrėti ir pasvei
kint “svečių“. BeisogalieČiai 
pasitinka mus labai iškilmingai 
su duona ir druska, komendan
tas sveikina karšta prakalba, 
merginos puošia musų trauki
nį žaliumynais, o kareivių bū
rys sveikina šūviais.. . Nuo sto
ties pirmasis traukinys greitai 
rieda, o stotyse užtrunka ilgokai 
mat direktoriai galutinai mėgi
na visus įtaisus, nustato tvar
ką ir atiduoda paskutines direk
tyvas Įirieš paleidžiant trauki
nių riedėjimą. Nesant užtenka
mai lietuvių specialistų, tenka 
samdyti nęlietuvių, kurie pasi
žada išmokti lietuvių kalbos.

KLEIN BROS.
HAI.STO) A 2111h SIS.

. U I ■!! 111 M—M————————«—ii.ii.i I..........................

Subatoj - Išpardavimas Vyrą 
Overcautų po $7.90

IŠPARDAVIMAS KETVERGE - DVIGUBI ŽENKLELIAI

7S00 PORU ČEVERYKU IR ROBERIU 
bus išdėta pardavimui šią savaitę ačiū musų laimingam nupirkimui sandėlio iš kito miesto departamen- 
tinčs sankrovos, čia yra čeverykai ir rotoriai vyrams, moterims ir vaikiams tokiomis kainomis, kurio* 
maždaug tokios kaip metai atgal. Išmintingas paČėdumas patars nusipirkti dangau negu vieną porą šita
me išpardavime.

Moterim.s veltinės Juliet šliu
rės po namus; juodos, pilkos, rau 
donos ar mėlsvai raudonos; ran
komis tekinti šikšnos padai; kai
liu ar kaspinu aptaisyti; praktiš
ki užpenčiai; visokie dydžiai; 
$1.50 vprtė; pora <| <| Q

Vyrams darbiniai čeverykai, 
padirbti iš storos, juodos ar ru
dos briedžio šikšnos; pilnais du
bintais šikšnos padais ir neper- 
tekamais viršais; dydžiai iki 11; 
paprastai $5 vertės; Q QQ 
pora po ................ w«vO

Vyra n-.s geriausi augšti robe- 
riai; siaurais ir plačiais pirštais; 
visi dydžiai iki 12; $1.25 
vertės; porai ................ wwU

Mot-crima geriausi žemi ar aug- 
šii rokeriai, siaurais ar plačiais 
pirštais; žemais ar augštais už
penčiais; visokie dydžiai "7 C a 
$1.25 vertės, pora ......... I Ww

Mergaitėms ir vaikinams mo
kykliniai čeverykąi; padirbti iš 
juodai žvilgančioj veršio šikšnos, 
guzikuoti ar šniuruoti; čielos šik
šnos padai ir už|>enčiai; kojinės 
fonuos kurpaliai, dvdžiai iki 2; 
paprastai $2.25 veVtčs <f 
porai ....................... ■ f

12 69c
žvilgančios ver-

Moterims šilti Čeverykai iš Vi- 
ci Kid šikšnos su juodais beb- 
raus viršais, pilka flcncle papuoš
ti ir rotoriniais užpenčiais; visi 
dydžiai; $2.50 vertės; 4 QQ 
pbra ........................... I «Qv

Pirmieji žingsniai

į Radviliškį; tau pergulėję pra
dedami' įlerybaft su Šiaulių vo
kiečiais, kad atiduotų mums 
F’anc.vėžio gelžkclių šaką. Šiau
lių direkcijos vokiečiai parodo 
savo nepasitikėjimo lietuviais 
ypač murma ant Apsaugos Mi
nisterijos gelžkįpbų kuopos, vo
kiečiai, regimąjį bijo, kad neiš-

<fcl

Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti į 
į šias prakalbas. Kviečia KOMITETAS.

Kauno “Lietuvoje’’ A. Mace- 
jauskas rašo:

Liepos mėnuo padarė daug 
sujudimo musų gelžkelininkų eitų susirėmimų tarp jų ir lie- 
eilėse: mat, vokiečiai ėmė lietu- tuvių evakuacijos dienų;
viams atidavinėti gelžkelius!, visko jie laiko !U‘t šarvuotą Irau 
Jau 4 liepos d. komisija prade-.kinį čia pat, užuot atidavę. Pa- 
jo priiminėti gelžkclių mantą ’ ne.vėžio gelžkeB liepos 6-tą die- 
Radviliškio Kaišedorių šakoj, ną, jie atiduoto vos 8-ta dieną 
o 5 d. vokiečiai visai atidavė tą Tačiau perskyrįmas įvyki tvar-

kingai ramiai, ir musų trauki-’ 
niai pradėjo nuolat vaikščioti: 
tarp Kaišedorių ir Radviliškio 7 . 
liepos d. tarp Radviliškio ir O- 
belių 9 iiep. d. tarp Kaišedorių 
ir Kauno — 11 d., tarp Kauno 
ir Vilkaviškiu — 13 d., tarp A- 
lytaus ir Trakiškių-—7 rugpiu- 
čio d. Musų gclžkelių plotas api
ma daugiau kai 500 kilometrų; 
musų rankose yra dabar jau 
28 garvežimiai ir 400^Vagonų; 
garvežįmiai ir vagonai išnuo
moti iš vokiečių vieniems me
tams, bet mes turime teisūs visą 
riedamą medžiagą grąžinti vo
kiečiams ir prieš sutartą laiką. 
Vokiečiams turėtume mokėti 
nuoiv.'H dienai: už vagonus nuo 
GJži 10 auksinų už garvežimus 
no 50 ligi 90 a ūks. Liepos mė
nuo Lietuvos gelžkeliams davė 
350,000 auks. pajamų; butų da 
vęs daug daugiau, kad ne tie 
firmališkumai, varžantieji bl

A. Macėjauskas.

I llf IIIIIFfrHlMT '1—11lipiai S |

MELODRAMA “BIRUTE”
žodžiai ‘ Žemkalnio, muzika Miko Petrausko. R 8

Iš Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos. Kronikos.

Kaune

v,

, O f .j ,^anL

į?- j;

"T

Stato
“BiRUTSS” DĘAUGIJA

, Nedel oje, Spalio-October 12 d„ 1919
C. S. P. S. SVETAINĖJE 
1126 W. 18 St. orte Racfne Avė.

Prasidės punktuąjiai 7^)0 vai, vakare.

Turime atkreipti atydą Chicngos lietuvių vi
suomenės, jog šis veikalas yra atkartojamas 
po vadovyste gerb. kompozitoriaus St. Šimkaus, 
kur maloniai skambančios dainos užžavės kiek
vieną atsilankiusi. Išpildymui šio veikalo yra 
sriT-inkla gabiausi Chicągos lietuvių lošėjai ir 
dainininkzu. Tikimės, kad kiekvienas atsilan
kiusia bus pilnai užganėdintas.

Kviečia visus „BU ĮiTC”.

Merginoms ir vaikamu geriau
si augšti rotoriai, plačiais galais, 
visą dydžių iki 
$1.00 vertės, po

Vaikų juodai
šio šikšnos mokykliniai čevery
kai; guzikuoti, bukais galais, Ivri
tais šikšnos padais; dydžiai 2% 
iki5%; paprastai $3.00 O 1 Q

Moterims čeverykai nešioti gat
vėje, ar išeigai, padirbti iš pilkos 
ožiuko ar juodos ver.šio šikšnos, 
audimo viršais; liaunus šikšnos 
padai; augštais franeuziškais už
penčiais; visa eilč dydžių O-QQ 
$5.00 vertės, pora .... fc

Moterims nauji rudeniniai No- 
velty batai patentuotos kumelio 
šikšnos; su zvynės spalvos žomšo 
viršais arba perdėm Havana pil
kos veršio šikšnos; liaunais šik
šnos padais; pilna eilė dydžių; 
$5.00 vertės, ) J Qg 
pora ............................... (faOO

Vyrams ir moterims geros ry
šius juodi veltiniai pantapliai; vi
si dydžiai nuo 4 iki 11;
$1.00 vertės; pora .... "T ■ G

Vaikame

iŠ juodos 
ar rudos 
ožiuko Šiki 
’nos; šniu- 
ruoti ar gu 
zikuoti; ra 
nkomis te
kinti šikš
nos padai 
ir smaili 
užpenčiai, 

dydžiai iki 
8; $1.00 

vertės; 
pora

57c

Silpnos ^8“ « Prašalinsiu 
r Jūsų Tinsulus Jūsų

Alzi/e Gerklės Ligos PasiAKYS baigS

(Duonelaičio g. 32 Nr.) tapo 
atidaryti Matų. Svari: ir Svars
tyklių Bumai. Ši valdžios įstai
ga rūpinais sutvarkyti visoj Val
stybėj matavimų, saikavimo ir 
svarstymo reikalus, stengsis pa
šalinti tokius nepageidaujamus 
reiškinius, kurių dabar nuolat 
sutinkame gyvenime, kaip an
tai, naudojamasi netikromis 
svarstyklėmis, svarstoma ak
menimis svarstelių vietoje, var
tojama kvortos įvairiausio didu 
m*o ir lt. Be to Bumų pareiga 
užvesti netrukus visoj Valstybėj 
metrinę sistemą.

Laiškai iš Lietuvos
Skolestikai Lukšytei Adomai

tienei, 4845 W. 14-th st., Cicero, 
III., rašo jos tėvai iš Dveiviškių 
kaimo, Panevėžio apskričio:

Mes esame sveiki ir gyvi, lik 
musų Valiūtė mirė rūgs. 28, 
1917. Palaidojom Palaukių ko
plyčioj. Gyvename toj pačioj 
vieloj, triobos nesudegė. Pas 
mus labai brangu. Vidutinei 
karvei 2090 rub., vidutiniam ar
kliui 5000 rub., avelei 100 rub. 
trijų nedėlių paršiukui 60 rub.; 
rugių piului dabar 10 rub., se
niau buvo 100 rub.; mėsos sva
rui 6 rub., vienas kiaušinis 15 
kup., pirmiau buvo 80 kapeikų; 
drapanos kartūno proslo ar
šinui 10 rub., vidutiniems čcve- 
rykams 100 rub., vyriškiems 

, batams 200 rub. Kurie dabar tu- 
j ri parduoti javų ar gyvulių lai 
šilkuose škuna, o kurie nieko ne 

! turi, tie medinėmis apsiavę 
drobiniais rūbais apsivilkę.

Iš musų daug vyrų paėmė ka
rau. Apie mus-ėmonės labai ser

ir

Yra įsteigtas faktas tarp mok- 
jlinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra I 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liųzo. Visi gydytojai pataria pra- I 
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pinna negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien Jie |traukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsiroiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau* 
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
jkausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntinių jus j ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia. I

Kasdien matosi atsilanko dau- I 
. . • ginu ir daugiau žmonių, kad pra- I

AUSIS j šalinus tonsilus—žmonės kurie I
‘ i tikrai prabudo, kad tonsilai yra I

Kurtumas ir užjcritjmas ausies jiems nenaudingi, kad tonsilai yra ■ 
nuo įvairių priežasčių gydoma * priežastis ligos ir nelaimės, pasekmingai. ‘ ■

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeinu nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių ąkių 
kuomet priežastis ligos -—nosyje.

Mano patyrimus prlgclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pahuosuosiu jus 'nuo f 
“pagauti šallį”.

nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižastics yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavoius slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akis yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių w -bevilčių, 4r aš ^aliu -tą' - 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akjs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ko gydymo metodą prašalinimui 
ligų. AŠ jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a-, 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojau*.

Mano mokestis yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti I 
kiekvieną gerai ir sąžiningai^ Ma- I 
no atlyginimas už prašalininui jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy- I 
dymą. Todėl tas neužstos Janis I 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka- fl 
klu dabar arba kada pirmiau jus |

■ ir vėl sirgsile. Todėl ateik pas 
nė- 

'im.
Įpročio j mane tuojaus/rkol pasekmė!

I ra pavojingos—ir aš patarsiu

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie Statefgatves
120 So. State St, antras augštas. Chicago.
Vienos durjs J žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

1 hc hair Nedeliomis 10 iki 12

gu šiltinėmis, rauplėmis ir kito
kiomis ligomis.

Kaip klausiat, ar paimame 
pinigų, lai negaunam, negavo
me nė vieno grašio ir negirdė
jom, kad kas nors butų gavęs. 
Girdžiam, kad ateina iš Ameri
kos ir mėsos ir lauky ir miltų, 
ale mėsos amorikanskos svarui 
4 rubliai, taukų svarui 5 markės 
ir niekur negali gauti.

Su valdžia lai ką ir bekalbėti, 
lik užmokant už žemę mokes
čius, pabuvai du ar tris mėne
sius ir vėl mokėk po kelias de
šimtis kai mes žemės nedaug 
turim; o kuris turi bent 20 de
šimtinių tai moka šimtais.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, HL 
Valandos: 9—12 ryto ir 2 — 9 

k vakare Phone Canal 257

Tolinus, girdžiam jau kal
bant, kad žada padalyti vebgijų 
ar baudžiavų. Kaip toliau bus, 
nieko nežinomi, ale dabar tai tik 
spėk duoti, ir vis valdžiai: duok 
gyvulių, duok grudų, duok svie
sto, duok kiaušinių, duok aude
klo, duok pan.Čiakų, duok taba
kus ką tik žmogus turi, visa 
ką' jlbms, vis duok ir duok...



Pinigais už

Laisves Bondsus 
$50, $100, $500, ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupymo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė., ,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina g a t.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Mokslo Žinios

PRANEŠIMAS

Pietvakari

PATINKA NAUJIENOS

Bell

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

ArthurT. Mclotosh & CoRusiškos ir Turkiškos Vanos

Didysis ofisas 
106 N. LaSalle St 
Phone Main 2043

Judink vagelį augštyn ir žemyn PA
LENGVA ir operatorė pamatys jūsų 
signalą.

Bet tas yra kaip tik antraip. Signalas 
pas operatorę neveikia, kuomet va
gelį smarkiai trauko.

Pabaigę kalbėti per telefoną ir norėda
mi antrą sujungimą gauti tuo jaus, 
kalbantieji dažnai trauko smarkiai 
klausytuvo vagelį, manydami, kad 
tuomi jie greičiaus atkreips operato
rės domą.

Ofiso šaka 
1404 W. 18th St 

Phone Canal 6296

Kliimatas 
Gyven- 

Aristokra-

kaina yra tik 
pai- 
Mes

MOTERS IR VYRAI TARP 
MES GYVENTOJŲ.

Mes dar neprisirengę išstatyti šitą stebėtiną nuosavybę visuomenei, bet mes mie
lai pasiųsime išanksto pilną informaciją d.vkai apie šituos stebėtinus pigumus. Jei 
jus jieškote gražios vietos kaimuose, kur jus galėtumėte turėti visus miesto patogu
mus, tai mes, žinome, kad jus busite užganėdinti šita nuosavybe. Parašykite savo 
vardą ir pravardę ir pasiųskite žemiau padėtą kuponą, o mes prisiusime informa
ciją iš anksto 
sąrašą ir suteiks jums progą pasirinkti nuosavybę, bet anaiptol nevaržys 
jūsų ir tas nieko jums nelėšuos. Pasiųskite kuponą šiandien ir atsiži- 
nokite visa apie šitą gražią nuosavybę. . , \

Mes tik-ką pirkome ir tuojaųs išstatysime pačią geriausią užmiesčio 
nuosavybę, kokią mes kada pardavėme Lietuviams.

ja, rašyk juos musų puikiąja nami- 
“_ "...i. Daugelis žmo-

/rų ir moterų rašo labai ne- 
Sita'mašina yra pigi, bet 

Kiekvienas vaikas gali rašyti

Mes pirkome šitą gražią nuosavybę juokingai pigiai ir kaip tik mes prisirengsime, 
’ j J tuojaus išstatysime ją parduoti dpje už puse to, ką ji yra verta.

mašina, negirdėta kaina 
Kiekviena mašina yra ge-

Šita subdivizija susideda iš kelių šimtų akrų. Žemė yra augšta ir sausa, juoda ir 
riebi. Tai yra puikiausia ir geriausia žemė apie Chicagą. Mes padalinome šitą nuo
savybę j didelius lotus, vieni po 14 akro, kiti po Vj akro, treti po 1 akrą, o ketvirti dar 
didesni, kaikurie bus ištaisyti ir apmokėti; visi bus parduoti musų paprastomis leng
vomis išlygomis.

12th STREET
Tel. Kedzle 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Aro. 

CHICAGO, ILL.

Šita stebėtina žemė yra tik apie už 30 minučių važiavimo nuo Chicagos Centro 
geriausiu gelžkeliu ateinančiu miestan. Apie 54 traukiniai kasdien ateina ir išeina 
iš Chicagos. Gražli upė plaukytis ir žvejoti teka pro musų žemę ir didelė draudžiamo
ji Cook apskričio giria, turinti šimtus akrų žemės, apaugusios puikiais dideliais me
džiais, kuri bus padaryta viešuoju parku, yra visai netoli. Yra graži nauja augštes- 
nėji mokykla ir puiki viešoji pradinė mokykla šalę žemės. Taip-pat yra visokių san
krovų. Yra kelios didelės dirbtuvės, kur galima uždirbti kiek nori pinigų ir būti ar
ti savo namu.

Karės kaip jos nepasibaigtu, 
palieka žymę ir žmonių protuo
se. Net mažiausiai mėgs ta n t įs 
ir pažįstantįs geografijų ir ne
norėdami išplatina apie jų ži
nias. Ir dabartinė karė supa
žindino . Ittikraščius. skaitančius 
žmones su pirma jiems visai 
nežinomais kraštais. Vienas to
kių pirma tik mažam skaičiui

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.,

8003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

lėj didžiosios salos <1 
vaisingas apskritys, 
yra karštas ir drėgnas 
‘ojų salos turi 6610 
’iškų kastų tveria Pihip, gyve
nanti turtinguose giriomis ap- 
mgusiuosc pajūriuose, kuomet 
iduriuose girių nėra. Be čia

buvių yra ir kitokios kilties gy
ventojų: yra ant salų 63 euro- 
oiečiai, dauguma vokiečiai, 11 
•Kiniečių, keliolika filipiniečių 

"r keli japonai. Svarbiausi salų 
iroduktai yra kokosų painios; 
vaizbai salos suteikia kas metai 

tonų kopros, kiek želvių 
žievės ir truputį perlų dėžių. 
Yap sala sujungta pojuriniu te
legrafu su Celebes sala ir su 
Šanghai miestu. Telegrafo lini
ja eina taipgi į salų Guam, kur 
ji jungiasi su pojurne ameriko
niška telegrafo linija.

Teiephone Drovcr 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai va k a 
re. Nedčliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago. 111

Naujienos man geriausiai pa
tinka. Jos yra tikras ir teisin
gas darbininkų reikalų ginėjas 
ir vienatinis laikraštis paduo- 
dųs plačiausių žinių apie darbi
ninkų judėjimų visame pasauly 
je. Norėčiau, kad kiekvienas 
darbininkas skaitytų Naujie
nas. Ypač patarčiau visiems 
socialistams darbininkams, kad 
jie neplasnotų vienu kairiuoju 
sparnu, iš kurio visos plunks
nos baigia byrėti. Paukštis tik 
tada stiprus, kada jis abiem 
sparnais valdo, bet bėda jam, 
kada jis tyčia vienų savo jiegos 
sąnarį pažeidžia manydamas 
tvirtesnis galėsiąs būt su vienu 
sparnu. Taip ir su darbinin
kais. Naujienos eina tikruoju ke 
Ii u. skelbdamos darbininkų 
vienybę, o ne jų skaldymąsi į 
“sparnus”.

—Ben. Chėsnulevičius.

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 ‘J544
Namai
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RAŠYK MUSŲ MAŠINĖLĖ

Nerašyk laiškų kaip su vištos ko

ne rašoma mašina 
n i u. v; 
aiškiai 
tfera.
ja, pamėginęs kelias miliutas ir pa
rašęs kelias valandas guli greitai 
rašyti. Kiekvienas verteivis, agen
tas ar draugijų sekretorius, taipgi 
privalo turėti rašomąją „mašiną”, 
nes nepaskaitomas raštas padaro 
blogą Įspūdi į besivertimo kokybę. 
Musų mašina turi labai protingą su
dėjimą raidžių, o 
$2.75. didesnis numeris. $6.75, 
manli popierą 9 ccHių pločio, 
taipgi turime kitą mašiną, kuria ga 
įima rašyti taip kaip ir su 100 do 
Joriu 
$18.50, 
rai supakuota ir visos lėšos apmo
kėta iki oat jūsų durų. Prie kiekvie
nos mašinos pridedame, pilnus pa
mokinimus, kaip apsieiti ir kaip ra
šyti su ja. Prisiųsk savo užsisa
kymą drauge su pašto piniginių prl- 
šaku šiandien į Universal Dutri
bų ting Co., Dept. 279. 36 Madison 
Sq. Station, New York, N. Y.

Darant Vokietijoj rinkėjų są
rašus į tikrinta, kad ten yra 40 
milionų žmonių turinčių teisės 
balsuoti, taigi turinčių su vir
šum 20 metų amžiaus, o tame 
19 milionų vyrų ir 21 milijonas 
moterų. Skaitlinės tos sutinka 
su sena nuomone anglų ekono
misto Malthuso, kuirs klaidin
gai manė, kad ant žemes iš
puola ant 20 vyrų 21 moteris. 
Malthuso nuomonė pasirodė 
klaidinga, nes ant žemės yra 
daugiau vyrų negu moterų. Tie
sa, Vokietijoj, Franci joj, Angli
joj moterų yra daugiau, bet jau 
Lietuvoj, Rusijoj vyrų yra dau
giau negu moterų, o Indi jose y- 
ra jau didelė vyrų persvara. Ir 
Vokietijoj Malthuso manymą 
parėmė vien karė, kuri išnaiki
no neapsakomai daug vyrų. Ne
reikia užmiršti, kad ir tie Eu
ropos kraštai, kaip Vokietija ir 
Francija, kuriuose yra moterų

persvara, daugiausia turėjo ka
rių, kurios, be abejo, moterims 
suteikė persvaros, nors po ka
riui paprastai daugiau vyrų ge
ma negu mergaičių. Pati gam
ta mat steigiasi sulyginti gilu
čių nelygumą.

Ant viso žemės paviršiaus 
skaito iš viso 1,700,000.000 
(septyniolika šimtų milijonų) 
žmonių, o tame skaičiuje 1,038,- 
O(X),(XM) (dešimties šimtų milijo
nu) gimtis tebėra nežinoma, bet 
manoma, kad ten yra 521,700,- 
000 vyrų ir 516,300,000 mote
rų, taigi imant* visą žemę pasiro 
do 5,400,000 motetų mažuma, 
arba išpuola ant 1000 vyrų tik 
950 moterų. Taigi ištiesų ant že
mės moterų yra mažiau negu 
vyrų; o jaunuose kraštuose, 
kaip Jungtinėse Valstijose arba 
Australijoj vyrų persvara yra 
žymiai didesnė. Prie tokių tu
rinčių mažai moterų šalių pri
klauso beveik visa Azija. Jung
tinėse Šiaurinės Amerikos Val
stijose net 3,500,000 vyrų yra 
daugiau negu moterų, taigi to
kiam vyrų skaičiui trūksta mo
terų. Gal dėl to ginčių nelygu
mo ir yra Amerikoj tokia dau
gybė vedusiųjų porų pasimeti
mų, perskyrų, kiek jų nėra nie
kur Europoje. Gal vyrams, ku 
riems trūksta moterų, norima 
perskyrimais suteikti nors trum 
pa m laikui moterį, bent iki — 
kitų perskyrų. Vien Europoje 
ir Afrikos didžiumoj knislų mo 
terų yra daugiau negu vyrų; 
bet Afrikoj, imant ją visą, skit 
luinas nedidelis: ant 1000 vy
rų išpuola 1027 moters. Kad 
karės laike moterų persvara: Eu
ropoj padidėjo, nieko tame nuo 
stabaus nėra, nes ji tarp vyrų 
padarė tokių išnaikinimų, kaip 
išnaikinimą jaunikaičių 1 [erodo 
laikais žydų krašte.

specialistų žinovų kraštų yra 
Yap salos, talkininkų Japonams 
atiduotos, o jų iš vokiečių atim
tos. Bet kur yra tos salos, kaip 
jos didelės — prieš karę labai 
nažas net apšviestų žmonių 
skaičius težinojo. Dabar gi dėl 
ių pradėjo net varžyties Japo
nija ir Amerika, nes jų, ypač 
)rie didžiausios Yap salos yra 
{erų uostų, tinkamų laivams 
ustoti. Del to ir atsiranda no- 
inčių jas pasisavinti, nors pir- 
na, kuomet jos buvo mažai ži
nomos, niekas jų likiniu nesi- 
•iipino. Todėl Vokiečiai, supra- 
*ę jų svarbumą, be kieno nors 
msipriešinimo galėjo jas užim- 
i. Užėmimui tų salų nesiprie- 
ūno vokiečiams nei 1 Aimerika, 
įei Japonija, nei daugiausia že 
mes kraštų pasisavinusi ‘ Angli- 
a, o dabar jau keli kraštai no- 
ėtų jas pasisavinti, nors tos sa
us yra mažos.

Yap salos yra vakarinėj Pnci- 
iko dalyj. Jos yra vulkaniškos 

kilties, taipgi iškeltos žemes 
/idurio arba vulkanlškų pajie- 
{ų. Salynas susideda iš kelių 
nažų salučių: svarbiausios Yap 
alos, Ugrti salos, Ututhi arba 
Vfackenzie salutės, Fai ir Sorol 
irba Philip salutės. Visos tos 
{rūpės salos turi 2179 ketvirtai- 
lių kilometrų. Didžiąją salą 
>eveik pusiau perkerta uostas 
Voinil. Yap sala turi ir daugiau 
inkamų laivams sustoti uostų, 
'i užimta plotą 207 ketv. kilo- 
netrų. Koralų juosta apsupa 

’.alas, kurios pasidariusios iš žo- 
ės šifro ir bazalto iškila iki
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lithuanian oaily nem Vokietija. Anglija jau rati- 
I fikavo sutartį, Francįjos at
stovų butas ratifikavo taip- 
pat; jos senatas ketina rati
fikuoti bėgiu šios savaites. 
Italijos konstitucija leidžia 
ratifikuot taiką karaliaus į- 
sakymu, be parlamento; ir 
girdėt, kad karaliaus edik
tas išeisiąs tuojaus. Taigi 
neužilgio trįs didelės talki
ninkų valstybės jau bus pa
tvirtinusios Paryžiaus kon
ferencijos darbą.

| Bet taikos sutartyje yra

Pabliahed Daily exc®pt Sunday by 
the Lithuanian Nawa Pub. CoH Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienlus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
R). — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

Metams .................................
Pusei metų ...............\....
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ..............
Viena mėnesiui ...................

Chicagoje — per nešiotojai:
Viena kopija ......................... N
Savaitei ......................... . ...........
Mėnesiui ........................... ..

"* (h,cago,,jkada Francija su Italija ra-
P ‘ 15.00 ‘ ‘ ’

3.00 
1.65

16.003.50 1 85 1.45 nustatyta, kad ji įeina į ga-
75 lią, kuomet ją patvirtina konstituciją ir pasmerkimo tų 
02 Vokietija ir bent trįs didžio- įnešimų autorių, Brooklyno laik 
12 sios valstybės, kariavusios raSlis Pclvi° prie generalės ata-
02«
50| prieš Vokietiją. Tuo budu,

Metams ..................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiam ................
Vienam mėnesiui ................ .

Lietuvon ir kitur užsieniuos*
(Atpiginta)

Metams ................................. 17.00
Pusei metų ............................  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00

PI n gi u s reikia siųst Pačto Monei
Orderiu, kartu su užsakymu.

65

Senatas ir
taikos sutartis.

tifikuos taikos sutartį,tai ka 
rėš stovis tarpe Vokietijos ir 
jos priešų, priėmusiu sutar
tį, pasibaigs. Anglija, Bel
gija, Francija ir Italija tuo
met tuojaus atnaujins biz- 
niškus santykius su centralė 
mis valstybėmis; o Ameri
kos kapitalistai turės žiūrėt 
ištolo ir seilę ryti.

Štai delko republikonų 
partija ėmė dabar raginti 
savo lyderius senate grei
čiaus priimti Wilsono par-True trnnslation filed with the post- 

master at Chicago, 11). Oct. 8, 1919 
as reąuired by ihe act of Oct. g, 1917 gabentąjį iš Paryžiaus do-

Ginčai delei taikos sutar- kumentą, ir delko republi- 
ties ir Tautų Lygos dar vis koniški senatoriai patįs at- 
tebesi tęsia Su v. Valstijų se- j meta savo pataisas prie tai- 
nate. Bet tolyn jie darosi vis kos sutarties. Biznis ver- 
mažiaus įdonąųs, ir publika čia. __
jais interesubjasi tolyn vis 
mažiaus. Kiekvienam pra
deda daryties aišku, kad tie 
ginčai yra niekas daugiaus, 
kaip dviejų paritjų tąsynės.

Iš viso ko dabar matyt, 
kad senatas ratifikuos (pat
virtins) ir taikos sutartį ir 
Tautų Lygą.

Pereitą savaitę senatas 
atmetė republikonų pasiūly
tąją pataisą prie taikos su
tarties, nors didžiuma sena
torių susideda iš republiko- 
ni£ Galima tikėties, kad 
bus atmestos taip-pat ir ki
tos pataisos, nežiūrint to 
fakto, kad republikonų ly
deriai viešai laiko labai kar
štas kalbas už jas.

Republikonų partijos po
ziciją rodo Massachussetts’o 
valstijos republikonų suva
žiavimo rezoliucija, kuri 
reikalauja umaus taikos su
tarties ratifikavimo ir pri
taria tiktai tam tikroms “re 
zervacijoms” prie sutarties, 
bet atmeta pataisas (amen- 
dmntus). Pastebėtina yra, 
kad tame suvažiavime daly
vavo pats republikonų va
das senate, p. Lodge, kuris 
kartu yra didziausis Tautų 
Lygos priešas.

Reiškia, republikonai at
sisako daryt pataisas prie 
taikos% sutarties; jie nori 
pridėt prie jos tiktai kaiku- 
rių pastabų (rezervacijų), 
kurios neperkeis sutarties 
prasmės. Vienintelis tų “re
zervacijų’’ tikslas dabar y- 
ra parodyt žmonėms, kad 
opozicija ne be reikalo “ko
vojo” senate per keletą mė
nesių, užvilkdama taikos ra
tifikavimą.

Republikonai, žinoma, gei 
stų ne vien pastabų prie su
tarties, o ir visai atmesti tą 
Paryžiaus konferencijos pa
darą, kad diskreditavus prie 
šingosios jiems partijos gal
vą, prezidentą Wilsoną. Bet 
atmetus taikos sutartį, rei
kėtų išnaujo pradėti dery
bas su centralėmis valstybė
mis ; o kol tatai butų atlikta, 
Su v. Valstijos negalėtų lais
vai varyt biznį su jomis.

ir■» m. —i^—■ į į. jim

PASAKORIUS.

Tūlas F. V. rašo “Darbinin
ke:“

Krikščionys • demokratai 
nori pasaulį tobulinti nieko 
neskriaudžiant. Nori pasau
lio santikius pataisyt taip kad 
skriaudą prašalinti neperkei- 
čiant skriaudžiamųjų į skriau 
dikus kaip kad socialistai su 
bolševikais daro.

Nenori krikščionys demo
kratai nei nusigyvenusio mo- 
naręhiznio, nei imperializmo, 
nei šarvuoto militarizmo, nei 
kruvino žiauraus diktatoriš
ko proletariško bolševizmo, o 
dėlto jų nenori, kad jie visi 
skriaudos iš pasaulio nepraša
lina vien tik skriaudžiamus 
padaro skriaudėjais, tai yra 
tik ką roles permaino o 
skriaudą ir išnaudojimą pa
lieka tą patį ir dar ji labiaus 
sustiprina.

Socialistai šaukia, rėkia 
trokšta perversmių, revoliu
cijos kraujo, keršto kraujo ir 
dėl to jie keršto dvasią dar
bininkų miniose auklėja įvai
riausiais budais.
“Darb.“ bendradarbis žino ge

rai, kad socialistai nėra krauge
riai ir kraujo netrokšta. Jisai 
žino taip-pat, jogei socializmas 
ir bolševizmas tai yra du visai 
skirtingu d: iktu. Kam-gi tad ji
sai meilioj i savo skaitytojams 
ir apgauid įėja juos?

Iš antri v
mas savo 
kyli, kad 
ta srovė v 
tuvos krik 
šaukė 
Bartušką)

•gi pusės, jisai girda- 
rovę, užmiršta pasa- 
elementus, kuriuos 
sada rėmė patįs Lie- 
eionįs demokratai ap 
gamomis“ (Gabrį,

GERBINZ REAKCIONIŠKUMĄ.

Brooklyno “Laisvė“ rašo, kad 
Amcr“ D ' bo Federacijos va 
dai (kurie, nepasako) įnešė la
bai reakcioniškų pataisymų prie 
A. D. F. konstitucijos, ir delei to 
ji kiek drūta bombarduoja tą 
darbininkų unijų susivienijimą. 
Pagalios sako:

Mes nesitikime Federaciją 
pataisyti bei užkariauti. Musų 
užduotis, — dėti visas pastan 
gas, kad ją pakrikdžius. Tcfc

kiti budu mnėti reakciniai pa- dėl Socialistų Partijos suvažia- 
taisymai prie konstitucijos vintas patvirtino PilJ. K-o nuo- 
kaip tik neš mums naudą, spindį apie suspendavimą.
nes jie prigelbės suskaldyti 
Federaciją, šitas “darbinin
kų vadų“ žingsnis greičiaus 
atidarys patiems darbinin
kams akis ir jie pamatys, 
kur jų “vadai“ nuėjo ir į ko
kius retėžius dabar juos pa
čius rengiasi sunankinti. Nėra 
blogo, kuris nesuteiktų gero. 
Taip gali būti ir čia. Didelis 
reakcioniŠkumas visuomet 
darbininkus pastumi susipra
time pirmyn, visuomet darbi
ninkuose sukelia revoliucinę 
dvasią.
Taigi nuo kritikavimo reakci

oniškų įnešimų apie A. D. F.

Taigi LSS. yra suspenduota 
iki šiol. Dabar Sąjungai yra 
pasirinkimas: arba eiti tolinus 
tuo keliu, kuriuo ją tempė jos 
lyderiai, ir galutinai pertraukti 
ryšius su Soc. Partija, arba per

Pasaalio Darbininkų 
Judėjimas.

ketvirtainių mylių plotis gau-1 Paskutiniaisiais metais nieko 
na po vieną leidimą, taigi tik vie nebuvo girdėt apie L. Š. F. vei-
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True translation fik-d wilh the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 8, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,191'7

ČEKIJA.
Socialitsinių unijų augimas, 

mainyt savo taktiką ir prašyti, Ceko-S4ova^ijo« Profesionalių 
kad partija nuimtų nuo jos bau- Darbo Unijos Sąjunga, įkurta 
srnę- 1887 metais, po to kaip sugrlu-

Kad LSS. tečiaus padarytų vo dvilype monarchija (Austro- 
antrąjį žingsnį, tam nėra jokios Vengrija), padarė žymų progre- 
viltics. 'l os vilties faktiškai ne- są. Suprantama, tatai neprasi- 
buvo jau ir tada, kadu\jos kuo- dėjo tik su įsikurimu Čeko-Slo- 
'pos paklausė savo < vadovų ir vakų valstybės. Štai trumpa 
siuntė delegatus į komunistų . Sąjungos besiplėtojimo sutrau- 
konvenciją. Bet ar LSS. pasi- ka: \ ■ *
rinko kitą kelią ir jau pertraukė, 
ryšius su Socialistų Partija?
Taipgi ne.

Kelios dienos atgal, tiesa įvy
ko Brooklyne keturiasdešimt 
septynių LSS. kuopų delegatų 
suvažiavimas, kuris “nutarė“ 
parversti LSS. — “Lietuvių Ko- 
muųistų Sąjunga“ ir įrašyti ją 
į Amerikos Komunistų Partiją. 
Bet tas nutarimas neturi legalės 
vertės, kadangi Sąjungos vardas 
ir jos prigulėjimas prie partijos 
yra dalykaimi statyti LSS. kon
stitucijoje, o žitą konstituciją 
gali perkeisti tiktai visuotinas 
LSS. narių balsavimas. Minėto
jo suvažiavimo nutarimas ne tik 
tai neturi legales vertes, o yra 
padarytas su nelegale intenlija 
— įvykdinti jį be LSS. referen
dumo patvirtinimo; reištklia, 
dvigubai nelegalis.

•Taigi yra aišku, kaip diena, 
jogei to suvažiavimo nutarimai, 
kaipo nelegitliai, nepavertė LSS. 
“Lietuvių Komunistų Sąjunga“ 
ir nepadarė jos prisidėjusia pre 
Komunistų Partijos — žodžiu, 
nepanaikino LSS. LSS. tebėra, 
kaip buvo organizacija, sujung
ta- su Socialistų Partija (tiktai 
suspenduota.) O ta “Lietuvių 
Komunistų Sąjunga,“ apie ku
rią šnekėjo delegatai Brooklyno 
suvažiavime, yra visai svetimas 
LSS-ai dalykas; nė į LSS-os, nė 
LSS-ai dalykas; kuopų nė į LSS- 
os narių reikalus ji turi teisės 
kišties.
' Jeigu tos naujos LKS. “na
riai arba komitetai mėgintų 
kištieš į LSS. reikalus, tai jie 
elgtųsi priešingai įstatymams. 
Jeigu jie, pay., mėgintų panau
dot LSS. turtą tos naujos orga
nizacijos tikslams, tai jie atlik
tų kriminališką nusidėjimą, už 
kurį juos bent kuris sąjungletis 
galėtų suareštuoti ir patraukti į 
teismą. ;

Bet taj yra tiktai viena klau
simo pusė. Kas tečiaus dabar 

kdaryti LSS. nariams, norintiems 
atgauti savo teises Soc. P-je, 
kuomet LSS. viršininkai elgiasi 
priešingai tam?

Jiems yra atdaras štai koks 
kelias: Jie turi surašyti shvo 
vardus ir kartu su tuo surašu 
priduoti savo mokesčių knygeles 
artimiausiai Socialist Party į- 
staigai: savo miesto (arba stei- 
to) organizacijos sekretoriui, už 
reiškiant, kad jie nori pasilikti 
partijoje. Jeigu yra bent penki 
tokie nariai kuopoje, tai Socia
listų Partija pripažins juos pil
na kuopa, ir jie galės pareika
lauti senosios kuopos čarterio 
ir turto; taip bent partija yra 
nutarusi Illinois valstijoje.

Tie LSS. kuopų nariai, kurie 
stoja už komunistus, nusideda 
prieš Soc. Partijos įstatus (drau 
džiančius remti kitokią partiją 
apart Soc. P-jos); o kadangi 
LSS. konstitucija liepia kiekvie
nam nariui pildyti Soc. P-jos į- 
status, tai jie tuo budu nusi
deda ir prieš LSS. konstituciją^ 
ir todėl patįs save pastato už 
LSS. rubežių. Jie 
LSS. reikaluose.

Jeigu kurioje 
tokių komunistų 
mažuma, taijie turi buti tuo- 
jaus prašalinti iš jos; o jeigu jų 
yra didžiunila, tai narai, stojan
tis už Soc. P-ją, privalo nieko ne 
laukdami nueiti pas partijos sek 
rotorių savo miesto ir pasielgti 
kaip augščiai^nurodyta.

Komunistų Partija visviena 
gyvuot negalės. Organizuotas 
masinis darbininkų judėjimas 
šioje šalyje jai niekuomet De

joje ir agitavo toje prasmėje pritars. Todėl nėra ko “mon- 
Sąjungos kuopas bei narius. To- kyties“ su ja.

kos ant pačios A. D. F. “Mes“, 
girdi, dėsime visas pastangas, 
kad pakrikdžius ją“!

Ir šitokia “komunistiška“ e- 
Vangelija yra skelbiama tokiu 
laiku, kada Amerikos Darbo 
Federacija veda milžinišką plie
no darbininkų streiką. P-as 
Gary ir kiti kapitalistiški despo 
tai dabar kovoja su pagelba ka
riuomenės ir pasamdytų mušei
kų, kad nedavus tam unijų susi
vienijimui suorganizuot plieno 
darbininkus, o “komunistai,“ iš 
antros pusės, žada dėti pastan
gas, kad pakrikdžius jį. Matote 
kam ištiesų tarnauja tie darbi
ninkų tvirkintojai, prisidengu
sieji “komunizmo“ kauke.

Bet įdomus yra ir tas brook
lyno laikraščio užreiškimas, 
kad iš reakcioniškų vadų suma
nymų A. D. F. išeisianti nauda 
revoliucijai. “ReakcioniŠku
mas,/ pasak jo, “visuomet dar
bininkus pastumia susipratime 
pirmyn, visuomet darbininkuo-
se sukelia revoliucinę dvasią”. 
Tai yra laba atvirai pasakyta. 
Tas laikraštis reiškia, džiaugia
si A. D. F. vadovų reakcinišku- 
mu. Iš reakcioniškumo jis lau
kia progreso ir revoliucijos 
(kam tad jisai pirma smerkia 
Ji?)-
— Tai yra anarchistų protavi
mas.

Delei L.S.S. reorga 
niza vinto.

Komunistiški agitatoriai susi
rinkimuose ir per spaudą skel
bia visokių neteisingų dalykų a- 
pie LSS. reikalus, stengdamiesi 
suklaidinti narius. Todėl bus ne 
pro šalį padaryti dar keletą pa
aiškinimų.

Pirmiausia apie LSS. “išbrau
kimą“. Komunistų lyderiai 
nuolatos šūkauja, kad Socialis
tų Partija “išbraukė“ Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, ir kad todėl 
pastarajai dabar nėra reikalo 
skaityties su partija. Bet tai yra 
netiesa. LSS. nėra išbraukta, o 
tiktai suspenduota; jeigu ji butų 
buvus išbraukta, tai Soc. P. bu
tų atėmus iš jos kuopų čarte- 
rius, bet čarteriai dar iki šiol 
nėra atimti.

Visi žino, kad Soc. P-jos Pil
domasis Kom. pereitą pavasa
rį suspendavo LSS-ą už priešin
gus partijos įstatams sekreto- 
riaus-vertejo darbus, už prie
šingą‘partijai agitaciją LSS. or-

rijoje“) ir už priešingus parti
jos įstatams LSS. P. K-o nutari
mus (pav., nutarimas dalyvauti 
4kairiasparnių“ konferencijose) 
Suspendavimas nereiškė išmeti
mo iš partijos, o tiktai atėmimią 
balso sąjungiečiams.

Šita bausmė tečiaus buvo 
laikina. Partijos viršininkai nu
tarė, kad LSS. (lygiai kaip ir ki 
tos suspenduotosios federaci
jos) galės pasiteisinti partijos 
suvažiavime. Jeigu suvažiavi
mas atras LSS. nekalta,’ arba jei 
gu LSSi prižadės ateityje vėl pil 
dyti partijos nutarimus ir įsta
tus, tai suspendavimas bus nu
imtas nuo jos, ir sąjungiečiai 
vėl įgis visas teises partijoje. Bet 
LSS. viršininkai ne tiktai nepa
sistengė pasiteisinti partijos su
važiavime, o ir nutarė dalyvau
ti komunistų partijos konvcnci

netenka balso

LSS. kuopoje 
pritarėjų yra

1887 metais, po to kaip sugriu-

nas žmogus iš kiekvieno 1800 
gyventojų turi ginklų, arba ki
taip kiekvieni keturi miesteliai 
bei kaimai, daiktnn sudėti, gau
na vieną leidimą.

Suprantamas tečiaus daly
kas, kad Indijos pasiliuosavi- 
mas nebus atsiektas pagelta 
šautuvų bei kanuolių, bet orga 
niauottt1 Indijos darbininkų spė-

20,790; 1910-60,518;
106,448; 1914 —54,646;

- 23,783;

1897 metais Sąjunga turėjo 
5,230 narių; 1900 — 13/46; 
1905 
1912 
1915 — 31,183; 1916
1917 — 47,644; 1918—158,887.

Gi gale birželio mėnesio 1919 
metais, kaip pranešė įvairios 
uinjos, Sąjungos narių skaičius 
pasiekęs mažiausia dviejų šimtų 
tūkstančių, šioje vietoje pažy
mėsime narių skaičių tik kelio
se jtekmingiausiose unijose. Ji
sai yra toks: Metalo darbinin
kų unija 1917 metais narių tu
rėjo 13,873, o 1918 mietais 48,- 
150; angliakasių unija: 1917 — 
3,661, o 1918 — 26,004; geležin
kelių unija: 1917 — 6,084, o
1918 — 17,667; medvilnės dar
bininkų unija: 1917 — 3,495, o 
1918 —• 9,220; chemikų unija: 
1917 — 466, o 1918 —- 8,345; 
patarnautojų unija: 1917 — 
1,167, o 1918 — 8,345.

Tame skaičiuje priklauso 23,- 
706 moters darbininkės. Unijų 
spėką liudija dar V tas faktas, 
kad samdytojai noroms neno- 
roms pripažino organizuotųjų 
darbininkų atstovus ir tariasi su 
jais. Unijos, beto, ėmė žymaus 
dalyvavimo įstatymų! leidimo 
darbe. Sumanymas pripažinti 
astuonių valandų darbo dieną 
taipjau yra jų veikimo vaisius.

SUVIENYTOS VALSTIJOS y . ✓ _ *
St. Paul, Minu. — [Didysis 

biznis ryžtasi nušluot socializ
mą]. Besidangstanti nuduotu 
vardu — “Amcriiečių Komi to
liu“ — tufą didžiųjų pramoni
ninkų organizacija Čia daro ben
drų pastangų užgniaužti socia
listinį judėjimą. Ji naudojasi 
Minneapoliso Clearing House a- 
sociacija, idant surinkus reika
lingą (am pinigų sumą. Pinigai 
renkami daugiausia per ban
kininkus.

Minnesotos valstijoj tasai 
“komitetas“ veikia išimtinai 
prieš organizuotuosius darbi
ninkus, Nonpartizanų lygą ir 
taip vadinamus World War Ve
teranus. Pastaroji organizaci
ja stengiamos užgniaužti vyriau 
šiai dėlto, kad ją sudaro sugrįžo 
šieji iš tarnybos kareiviai, da- 
rantįs pastangų susivienyti su 
organizuotaisiais darbininkais 
ir ūkininkais, idant savo teises 
apgynus.

Lietuvos Šelpimo Fondas.

IRLANDIJA.
~Dublin. —— [Darbininkų kan

didatas laimėjo]. Po aštrios ir 
įtemptos kovos Irlandijos Dar
bo Partijos atstovas, James Gu- 
nn, tapo išrinktas į Gattešhend 
miestelio tarybą 1,300 bal
sais prieš 875 paduotus už kle
rikalų partijos ~ The Gatholic 
Truth Society kandidatą, 
Charles Grilly.

Tatai įvyko todėl, kad išrin- 
ktasai atstovas taip jau yra mi
nėtosios organizacijos — Cath- 
olic Truth Society — narys ir 
dagi buvo pakviestas priimti 
kandidatūrą. Gunn tečiaus ne
sutikęs, kad bažnyčia imtų da- 
lyvumo politikoj ir todėl misi* 
taręs priimti kandidatūrą nuo 
vietos Darbo Partijos skyriaus.

Balsavimas aiškiai rodo, 
ir, Irlandijos darbininkai 
pasiryžę nemaišyti religijų 
politika.

Tas Fondas tapo įsteigtas Anl 
rojo Visuotinojo Lietuvių Su
važiavimo, įvykusio 1, 2 ir 3 d. 
spalių mėnesio, 1914 m., Brook- 
lyne, N. Y. Fondo vienintelis tik 
slas — šelpimas lietuvių nnken 1 
tėjusių nuo kares Lietuvoje. Po 
Fondo priežiūra, 1916 ir 1917 
metais po Suvienytas Valstijas 
važinėjo gerb. Bulotas ir J. Žy- 
montienė-Ženiaitė aukas rink
dami į Lęiet. Šelpimo Fondą.

..... ---- ,——------------- —

kimą. Lietuvių spaudoj nieko 
apie tai nebuvo kalbama.

Dabar patėmijau “Laisvėje“ 
15 nmn. spalių 2 d., kad Lietu
vių Komunistų Suvažiavime rug 
sėjo 29 dieną J. Jukelis išdavęs 
sekantį raportą:

“Lietuvos Šelpimo Fonde pi
nigų yra $3,480.07.“ Ir “komur 
nistų“ suvažiavimas čia jau nu
taręs:

“Kad tie pinigai butų paimti į 
Liet. Komunistų Sąjungos kon
trolę.“

Tuos pinigus visuomenė suau 
kojo tam, kad sušelpus nuo ka
rės nukentėjusius Lietuvos žmo
nes, bet dabar “komunistai“ 
“nutarė“ pasiglemžti sau — 
paimti savo kontrolėm

Nieko sau apetitai — ant vi
suomenės suaukotų badaujan
tiems Lietuvos žmonėms sušelp
ti pinigų.

Dabar iš Lietuvos pradėjo atei 
ti finių, iš kurių matonle, kad 
Lietuvos žmonėms begalo stoka 
drapanų ir kuriems rupi Lietu
vos darbininkų - ir vargingųjų 
valstiečių padėjimas, reikalau- 
kinte griežtai, kad musų suau
koti Lietuvos šelpimo Fondui pi 
nigai butų ten kuogreičiausia p^ 
siųsti ir suvartoti tikslams, ku
riems mes aukodami skyrėme.

Darbininkų vienybės ardyto
jai, tie pasivadinusieji save “ko- 
muriistais“ gaivalai, “ nutarę’, 
paimti “savo kontrblėnu Lietu
vos Šelpimo Fondo pinigus, jų, 
žinoma negaus* bet Jtie pinigai 
neprivalo čia gulėti,turi būt 
kuoveikiausia suvartoti tam, 
kam jie skirti. —Stasys A. D.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaUikutse 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

112) S. Halsted St
Ant trečių lubų.

Tel. Drover 1310 *

Miesto Ofisas:

127 N. Bearborn St. 
1111-13 OnityBMg.

Tsl. Central 4411

Liaudies Kursai
Ta šiame momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt- 

nyčioje, spalio 10 d. 8 vai. vakare ir bus pelnyčių vakarais 
ir nedėldienių rytais.

NEPAMIRŠKITE
Visli, nes ji reikalinga kiekvienam, išlaiko prisirašyti, 

kad paskutinę dieną nesutrukdžius lekcijos.
Visada galima prisirašyti

kad 
yra 
su

SK0TLANDIJA.

Glasgow. — [“šalin , rankas 
rtuo Irlandijos!”]. Tarp Skot- 
landijosr ypačiai gi Glasgovo 
darbininkų eina stipri agitacija, 
reikalaujanti, kad Britanijos 
valdžia nekištų savo rankas į 
Irlandijos reikalus. Nesenai čia 
buvo sušaukta įjarbininkų ir ir- 
landų organizacijų konferenci-

toli besisiekiančiam. veikimui, 
kurio obalsis yra 
Irlandijos.

evakavimas

INDIJA.

New York. — [Anglai nugin
kluoja indus]. Kaip Indijos gy
ventojų spėka Didžiosios Brita
nijos militarizinui pasipriešinti 
tolydžio yra mažinama, rodo se
kama lentelė. Už pastaruosius 
penkis metus buvo išduota lei
dimų laikyties ginklų:

Metai Leidimai.
1913 ........................... 182,412
1914 ........................... 176,779
1915 ......................... 167,242
1916 ......................... 137,183
1917 ......................... 136,707.
Britiškosios Indijos plotis y-

rtu: l‘093,047 ketvirtaines my
lios su 244,267,542 gyventojais. 
Tuo budu tik kiekvienas 9-10

3001 So. Halsted St.
, Nuo 1 vai. po pietų iki 10 vai. vakare.

Šios mokslo šakos bus išguldomos kursuose:
1) VISUOTINA ISTORIJA

2) POLITINĖ EKONOMIJA
3) KULTŪROS ISTORIJA
4) VALSTYBĖS IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičius, A. Lalis, 
Gugis, P. Grigaitis, K. Jurgelionis, M. Jurgelioniene, 
Maszeika.

K.

T

Nariai Cook County Kcal Estatc Board
& Chicago Board of Underwriters.

A. Petratis S. T. babijonas

A. PETRATIS & CO.
Rcal Estate Brokers\ Managers

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
3249 South Halsted St., Chicago, 111.

UŽKVIESTA norinčius pigiai pirkti, ar greitai par
duoti: namus, lotus ir formas. Inšiurinti forničius, na
mus, stiklus, automobilius, taipgi gyvastį didžiausiose 
kompanijose. >

Peržiūrime abstraktus ar padarome notariališkus 
rašius. Paskoliname pinigų ant mortgečių.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų. *■ 
Vtarninke, Ketverge ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vak.

NedčliomLs nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Telefonas Boulevard 611.

Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasjniasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus.ka- į 
sosi nejučioms. Bet jis i 

\ žino, kad jam niežti, ir į 
visi kiti tą.,žino. |

; Vyrai ir moterįs kenčia Į 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 

8 o kenčia Įiereikalingai, 
nes tą niežejimą galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus j

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFIvKS x į
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, i 
Paskui tik retkarčiais sųvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jush 7$ centus pačto 
niarkėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo’adresu:

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York
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ti. Po t.o aiškino Lietuvai Gel
bėti Draugijos tikslus ir ragino 
susirinkusius aukoti jai kiek ku
ris išgali, idant tuo sušelpus sa
vo gentis ir pažįstamus, kurie 
laukia musų, amerikiečių, pa
galbos. Prakalba davė ytin ge
rų pasekmių: 38-tan skyriun į- 
stojo 12 naujų narių ir surink- , 
ta apšti suma aukų. Aukojo 
sekanti asmens:

Pet. Dovidonis — $3,00; Pet. ’ 
Medalinskas, M. Krisikėnas —Į 
po $2,50; Brigito Dovidonienė, 
Marž Frcimanienė, Pet. šidla, 
Andrew Karoblis, John Martiną, 
Kastina Martinienė, o. Dovidonie

Lietuviu Rateliuose
WEST®DE

EIKVOJA KUOPOS TURTĄ.
Pašalintieji iš L. S. S. 22-ros 

kuopos “komunistai’’, matoma, 
stengiasi atsimokėti. Negalėda
mi nieko kita padaryti jie pra
dėjo eikvoti kuopos literatūrų. 
Mat iki šiol jie dar turėjo savo 
žinioj kuopos knygyną, tai bi
jodami, kad socialistai gali pa
likti juos be nieko — grobiasi 
nors knygas ir neša į savo na
mus. Andais atėjęs svetainėj nė, J, Matuzevičienė po $2,00. 
pasigedau apie dvidešimties į-jJurPs Adomėnas, Juozapas Zu 
vairių knygų. Paklausiau sve-' bavičius,^ Spuitirne, Jphn Erėj- 

Dovidonis, S. Medalinskas, Ant.

Jurgis Adomėnas, Juozapas Zu

tainės savininko kame dalykas, I,nanns’ Jurgis Meduhns as, j 
pastarasis atsakė, kad čia buvęs 
tūlas ‘"keliaujantis sąjungietis” 
kartu su kitu savo sėbru.

Bet dėlto jie turės} atsakyti.
Kuopos turtas priklauso socia
listams, o ne jiems. Jie todėl 
pasirūpins, kad pasiglemš tasai 
kuopos turtas butų sugražintas.
— L S. S. 22 kp. fin. sekr.

D. Miller.

Atkočunas — po $1,00; Nap. 
Vilimaitis, M. Kaupas — po 50c. 
Smulkių aukų $3.95. Viso $36.- 
95. Pinga i perduoti L. G. D. 
38-to sk. Kasieriui, Joseph Uiu- 
baitis. . — Bagdyšenko.

KAIP BUS SU KARFERAIS?
Sekamą savaitę klausimas 

gal išsiriš.
Gatvekarių kompanija dar 

vis lupa po septynis centus nuo 
pasažieriaus. Ji mat Sangamon 
paviečio teisėjo, K. S. Smitho, 
nuosprendžiu nepašftcnkino ir 
kreipėsi į augėlesnį teismą. Ma
noma, kad byla neprasidesianti 
artgščiau kaip sekamą savaitę. 
O labai galimas daiktas, kad ji 
užsi'lęs visą šį mėnesį. Gi iki 
tol kompanija galės lupti po 
septynis centus nuo pasažie- 
Čiaus.

Dafbar kompanija skubiai da
ro apskaitliavimus savo turto. 
Ji jau paskeHiė, kad jisai siek
siąs netoli dviejų šimtų milijo
nų dolerių. Miesto valdininkai 
tečiaus tvirtina, kad kompani
jos turtas nesudarąs daugiau 
kaip vieną šimtą milionų dolc- 

rėlis darė labai malonų įspūdį. r*ų. Tas audras šimtas milio- 
Jaunai musų muzikantų grupe- llŲ “atsiradęs“ lik todėl, kad pa
lei todėl reikia palinkėti—kuoge 
Nansio pasisekimo!

—Northsidietis.

_____ NORTH SIDE
Pramogų vakarėlis.

Rugsėjo 28 dieną Lietuvių 
Styginė Orchestra čia surengė 
ytin šaunų pramogų vakarėlį. 
Pirmas traunipai kalbėjo Al. 
Margeris. Ragino susirinkusius 
mokinties ir siekti geresnio to
bulesnio gyvenimu* Jo kalba 
žmonėms patiko. Po jo sekė pa
ti Styginė Orchestra, vadovau
jama g. F. Juodžio. Nors ji, ro
dos, dar pirmą kartą tepasirodė, 
bet savo užduotį atliko pastebė
tinai gerai. P-lei A. Viščiuliutei 
taipjau gerai pavyko; iš jos su 
laiku išeis ytin gabi pianistė. 
Tik butų geistina, kad ji daž
niau tarp musų pasirodytų. 
Aplamai, reikia pasakyti, vaka-

• GARF1ELD PARK.

rodžius kam reikia, jogai josios 
’pelnai, palyginus su įdėtais ka
pitalais, yra menki. Taigi, kad 
jai. būtinaia'aika'Knga uiiti- po 
septynis centus nuo 
riaus.

Prakalbos—aukos.

Gelbėti Draugijos 38-tas skyrius 
surengė prakalbas Lietuvių Ja
ni torių Pas. K Ii ubo svetainėj. 
Kalbėjo daktaras Strikolis. Pra
dėdamas kalbą jisai pagyre vie
tos moteris, kurios skaitlingai 
atsilankė praktalbų pasiklausy-

l

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusiu mokytoji;. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 

lį lietuvių gramatikos klosą. 
g! ATEIKITE ši VAKARĄ pasi-

Žiūrėti.
1537-39-11 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

n
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Rudeninio Atidarymo Savaite
MOTERŲ KOTŲ, SIUTŲ
Dresės iš Paulette ir Tricoletto 

$45.00

IR DRESIŲ
Smarkios Naujos Satyno Dresės 

Specialių Dydžių -25.00

T >
■■ miilUagai'-■! 1 .. -

| Saugokite Savo Akis |

Teisingai 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 v«sekmes.

Gydymas visų aklų, am»ų no
sie* ir gerkles ligų. Po priežiūra

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą/ *

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

$45— QQ

Dr. A. R. Blume'nthal

vak.

$25 iki 75.00
t f OI ir cavt

DR. M. HERZMANOVERKOTAI
RUDENINIS IŠDĖJIMAS 

VYRŲ SIUTAI
sęgami modeliai diržuoti ąr juosmenį nė Gerai lietuviams tinomas per, 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labarator i ja: 1023 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhono Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Ilalstcd Street

VALANDOS: 8—9 ryU, tiktai.

Palikite ir Tricolette, madingiausi ru
deniniai ceikiai. Grrtžųs modeliai sukirpti 
pagla tiesias, prikibusias linijas, aug&tai 
pritakytos rankovės ir aptaisytos perpe
tės, gausiai iSadyti, plynai pasiūti ir šil
kiniais pamušalais. Dydžiai 34 iki 30. A- 
lidarymo pardavimo kaina.

Modeliai nagingai padirbti tam, kad su
teikus labai pageidaujamų tiesių, laibų iš- 
vąjkdų (liktoms figūroms, šitos madingos 
dresčs padirbtos iš puikaus satyno, gra
žiai aptaisytos ir pasiūtos naujų tunikų 
pavidalu, kurs taip labai pageidaujamas. 
Dresė patiks akyliausiam tėmytojui. Dy
džiai iki 50. Rudeninio atidarymo kaina

MOTERŲ VELURO SIUTAI
švarkas krinta tiesiai iš pryšakio ir užpakalio, o susirango iš šonų. Išveda aik- 

MT JI 1*1 /X naujo ilgio ir visos jTį fl B naujos rųŠies apikaklę
a Jrn o 1 B n 9 truputį atsivertusią,J? V .U Kalima atverstiK MHHI j,. uidgtį vilagus. Si-

, jonaį ypatingai yra 
■i ■■ ■ smarkus.
Kiti siutai ..................................    j............ .

Viena ir abieih pusėm ,
siūle, su vienu ar dviem guzikais, ankšta pritaikyti vyrams ir jau
nuoliams. Tvydai, fleneliai ir Kašmirai. Spalvos mėlyna ir žila. 
Puikios seržinės materijos, perdėm ar perpusę pamušti. Didelis 
pasirinkimas modelių. Specialfi Rudeninio Atidarymo 
Kaina ....................................... ...................

C»rr^ . 
6CHLOSS 
BitOS. A CC. 

INC
1, Baltimore 

N«w Y«rk

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerint.') Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo • ryto iki 9 vak. 
'nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ SIUTŲ
VYRŲ IR JAUNUOLIŲ

Puikus pasirinkimas ir puikios naujos mados, nepaprastai gra
žios petrinos, diržuoti ar su juosmenine siūle, pusiau .ankšta pri
taikymas. Abipus segami Ulsteriai ir Chesterficldai pasirinkimui — 

EA įvairių naujų rudeninių spalvų. Musu spec-i J)Q 
n]g j<ajna kitame Rudeniniame Atidaryme.

T-rr-

III

pn- 
gc- 
to-

DRĄSI MOTERIS, REVOLVE
RIS, “FORNIČIAI”.

Negeri žmonės pasiryžo atim 
ti poniai Adai Kenedy, 329 N. 
Kedzic avė., visai naujutėlius 
“forničius”. Kodėl — tatai ne
svarbu. Ponia Ada .todėl nusi
tarė paskelbti karę visiems, 
kurie tik drįstų artinties prie 

• josios “forničių”. Ir supuolo 
taip, kad ji tapo paskelbia kor
to beilifui ir policislui. Jiedu 
mat pirmieji , pasiskubinę į- 
žengti ponios Anos butam

— Lauk iš čia! — rūsčiai už- 
(komandavo Ada.

Kam to reik? — atsipra
šinėjo abudu “visuomenes i’ar- 
>nai”. Susikalbėsimo gražumu.

Lauk! Ir jiedu pasijuto 
bestovį ties revolverio vamz
džiu.

<lu, o kad “visuomenės tarnai“ 
dar nesiskubino, ji paleido vi<r-

*-**■-** r

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dispep 

si'ja.ncvirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abėlnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po bulelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumų ir 1609 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radčjistci ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U f A R A S 
CHEMICAL 1NST1TUT1ON J. Baltrūnas, Prof.

1707 S®. Ilalstcd St., Telephone Cnnal 6117. Chicago,
1 -T~,~ ~   -- ~~ ■■ ■— --——I—.— m........ ■  

ną “zalpą”. Bet kadangi ji pa-.vų mirtį 
šit odė esanti prastu šovike, t: 
“visuomenės tarnai“ ją nugini 
lavo ir nusivedė į stvišiną, o t tu r but ^pasveiks, 
“forničius” išsivežė kam jų r ei- ------—
kejo.
i Ponia Ada dabar 
“skarbavus forničius’’ 
‘ime.

jaunasai karininkas 
išgėrė nuodų. Veikiai tečiaus 
pribuvo pagalba ir Slt'ephenson

NUO 1-MOS RUGSeJO

Aušros”
PAVOGĖ TRYLIKA AUTOMO- 

turinti BILIŲ.
kalė- Bėgiu • pastarųjų dvidešimts 

; keturių valandų Cnicogoj pa- 
! vogta trylika aiitomobiliv.. Nė

IMSIĄ NTI NAGA N SPE- 
KULIATORIUS.

i vienp nesurasta.
1)

3)
-I)

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

Valandos nuo 4 iki 7 Valan
dos vakari!.

Br. S. Biežit
Telefonas McKinley 4988

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

VALANDOS: 9—12 ryto • 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. & M. SUSER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Qfisas: 3354 So. Ralsted St. Chicage
Telephone Drover 9693

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

į

Naujas tardymas, naujas sun- 
Kus darbas musų valdininkams.' 
Jie dar nespėjo apsididbti su ’ 
cukraus spekulialtoriais, kurie; 
Valdininkams besirtriusianL kai-! 
ims cukrui sukėlė nei po 14 cen- 
lu svarui dabar reikės “ko- . Ivoti” prieš sviesto ir duonos ’ j 
spekuliatorius. Vakar buvo pa
skelbta, kad Valdžia darysianti 
griežtų žingsnių prieš “tuos pel- 
ųagaudas“. Valstybės proku
roro pagclbininkas Mflroy įsa-

LIETUS PRIDARĖ DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ.

Tokio lietaus, koks čia buvo 
• užvakar, ChicagieČiai tur-but 
; nebepamena. Į pusvalandį laiko 
, tapo pasemta net 500 beismentų 
r bei gyvenamųjų bylų. Ugnage- 
siat veik visą dieną turėjo snn-, 

jkiai dirbti, kad išpumpavus iš 
pasemtųjų beismentų vandeni. 
Nuostoliai dar neapskaityti, bet 
manoma^ kad jie bus dideli.

mą ir vėliau jis pažiūrėsiąs 
kas dalyti!

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
La Šalie viešbutyj užvakar 

bandė nusižudyti buvęs kari- 
įtinkąs, tūlas VVilliam Stephen- 
son. Gavęs žinią apie savo te--

ir kitu

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos

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

Luomons; Lietuvių kalbas — Konst. 
Auguslinavičius; Matejualikos — V. 
Mišeika. z

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą moksli), kad su jo 
pngelba galima hutų pagerinti gy
venimą.

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
nealidėliodrimi visi sykiu.
3001 South Ilalstcd Street

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės vnlgymuiy vaisių koše 

Iri ir kitoms naminėms vartončms, 
Californijos, Ne\v Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apšHmis nori gur- 
beliais, krabclėmis ar vogonais. 'Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne’o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vauu St. Chicago, 1)1.

Telephone Yards 5032

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

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

*

NAUJA MEDŽIOKLĖ.
Praeitą uedėldienio rytą 

tage Grovc ir Chicągo 
distriktuose policija buvo 
rengusi naują medžioklę. Ir pa
sekmingai: areštuota net 70 as
menų vyrų ir moterų. Veik vi 
si kaltinami dėl “nederamo el
gimesi,“ kitaip ištvirkimo.

Cot- 
ave.
su-

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 10900 S.t Michigan Avė.

'Tel .Pullman 312. Roseland.
Rezidencija: 4515 So. \Vood St. 

Tol. Yards 7^3. Chicago, III.

(Seka ant 6 pusi.).

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

Geriausi pūkai $1.69 svaras.
BECKC DEP. STORE. 

3323—25 So. Ilalstcd st.,

Vyrišką Drapanų Birgmi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliui, 
$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.
Pinkite sau overkutus dabar pa 

kol prieš ateinančią žiemų nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
lį nežymiai vartotų siutų Ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau. t

Full dress, tuxedo, frock siutui 
ir U. 910.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak, Subatn 
mis visą dinet) iki 10 vai. vak.

S, GORDOK, 
1415 So. Haluted St„ Chicago, III 

įteigta 1M2

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Phone Pulhuun 621
DR. LEW1S H, UPPMAN 

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

31.9 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Av®.

Kalbu Ijetuviškųi
*

i u —i

Telephone Yards 5834

Dr. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo ? iki 9 v. vak. 
3325 So. Hai^ed St.. Chicago.
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) | Draugyitfs Liet. Vėliavos Air.. No. 

1. susirinkimas įvyks neilėlioj, spa
lių 12 d. 1:30 vai. po pietų, Davis 
S<|uare Park svetainėje, 45 ir Pauli- 
na gt. Draugai ir draugės, malonėki
te ateit laiku, ir naujų narių atsi
vesti. Turim svarbių reikalų apsvar- 
st\ti. — Nut. rast. D. Motuz.

REIKIA DARBININKŲ | REIKIA
GAUSIME, JAU GAUSIME — 

CUKRAUS. 
Apskričio prokuroras Clyne 

vakar teikėsi paskelbti smagią 
žinią: gausime, jau gausime — 
cukraus! Esą, “didokas siunti
nys pasieks Chcagą dar šią pėt- 
nyčią”. Ir atsiunčiamo cukraus 
kaina turėsianti būti tokia: po 
dvyliką ir pusę cento svarui. 
Kas imsiąs daugiau, užsitrauk- 
siąs rustu pavardijima - - pelna- 

‘ i ‘ 1 Lietuvai Gelbėti Draugija 3čio
ROUCia. Skyriaus susirinkimas įvyks ketver-1

--- — ge, spalių 9 d., 7:30 va. vak. Dominin 
tai nv'N'T VACIčničD ko šėmaičių svet. Su. Union avė iriTAI BENT PASIŠOKO. |H ga| Me|(Hijnn kosknitiingiausia j

Trįs jauni vyrai ir dvi graiks- aĮsilankytl, nes yra svarbių reikalų 
čios panytės vakar naktį ant aptarti. Valdyba,
kampo Van Buren ir State gat- ( 
vių surengė tikrą naktinį “kat- 
zenjammerų’*. Išlipę iš auto- 
mobiliaus jie pradėjo šokti ir 
dainuoti tokiais klaikiais bal
sais, kad pats dėdė Fredas Stic-

LSS. 37 kp. extra susirinkimus 
bus šiandie spalių 8 d. 7:30 vai. vak. 
P. Malinausko svet. 1843 So. Hais- 
td St. Malonėkite būtinai visi drau
gai atsilankyti, nes yra svarbus rei
kalas. Taipgi atsineškite su savim 
mokesčių knygutes.

— Organizatorius.

MOTERŲ

Sears Roebuck & Co

siųs rustu pavardijimą

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲAnglų kolbos lekcijos duodamos 

už dyką kiekvienai moteriai VValsh 
mokykloje, 20ta gatvė ir Peoria gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 dieną. 1 
vp’andą po pietų. Mokinama bus . 
kiekvieną Utarninką ir Ketvergą Prie lengvo, svaraus 

nuo 1 iki 3 po piet. Vaikus gulima . darbo musų
su savim pasiimti. .

ras knd tai ne brolių Ringlingų 
cirkus, kadangi geroka valanda 
kaip jis apleidęs Chicugą. Jam 
prisiminęs Linkoln parko žvė
rynas... Dideliu atsargumu jis 
goženęs atsitikimo vieton ir...

šiandie tie katzenjammvro 
rengėjai turėsią stoti prieš tei
sėja ir pasiaiškinti dėl girtuok- doje sralių « d 
Ravimo ir nederamo elgimosi 
viešoje vietoje gatvėje.

Cicero. — I.SSS. 138 (perorgani
zuotos) kuopos susirinkimas įvyks POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJE |
<eredoi, spaliu 8 d. kaip 8 vai. va- Ll (.AMINŲ DIRBTUVĖJE
|,Pr ., t. Juknoms svetainėje, 4837 \V. SIENINĖS POPIEROS DIRBTUVĖJ
14th St. Nariai malonėkite atsinešti -----------------
mokesčių knygutes su savim.

llrighton Purk. — LSS. 174 kp. 
rainos sk\riims reneticija bus seie- 

vakar:*,I., 7:30 vai.
I. MaŽenio svet., 4831 So. 
nvc. Gerbiami draugai kas 
niėt lošt dėl kp. malonėkite 
kyli, nes mums trūksta loščj

Prityrimo nereikia
Pastovios vietos
Gera pradedamoji mokestis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Lnetiuivifflfl

Sears Roebuck & Co Pardavėjai

SIUNTIMO SKYRIUS

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45
SUBATOMIS IKI PIETŲ

Geros sąlygos d bar siūloma 
energingoms merginoms ir mo
terims, kurios nori išmokti dar
bo, reikalingo siuntimo Skyriuj

Darbas susidedu iš suvynio
jimo ir surišimo pundų, svėri- 
mo pakelinio pašto užsisakymų 
ir t. t.

REIKIA DARBININKU RAKANDAI
VYRŲ

Seanrs IRoebuck & C©

Ribotas skaitlius gerai atro
dančių pardavėjų, kurie kalba 
lietuvių kalba, kurie ištikro no
ri padaryti pinigus per sunkų 
darbų ir veikimą. Proga iš-

rie pirmlaus buvo ir yra gerai 
sųsipažinnę, yra pageidaujami. 
S uSitsh klinčiai s vyrais aš dirb
siu pats ir pamokinsiu biznio 
smulkmenų. Ateikite į kambarį 
846 First Natonal Bank Bldg., 
ofisas atdaras iki 8:30 vai. va
kare., S. Mitcheil, Užsienio sky
riaus vedėjas.

DARBININKŲ
TIK) KERIŲ

VCRAUZfiS DARBININKŲ

EXTRA BARGENAS
Jei reikalaujate rakandų, nepralei 

skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setus 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
idmą. Taip pat graži grojamoji pia 
įtina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

NAMAI-ŽEMĖ
SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

AGENTAI REIKALINGI
Rinkimui apgarsinimų ir adresų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentą. Kitokiems nėra atsakymo 

vrRUPAS and Cg
92 Warwick St., Newark, N. J.

SAVININKAS IŠVA1ŽIUO.IA
Tolei priverstas labai pigiai par

duoti lotą. 1420 So. 50th Court, Ci
cero, 111. Kaina $450. Rašykite laiš
ku adresuodami: W. VVogatsky, Bos 
21, Oak Park, 111.

PARDUODAMA medinis namas. 2 
pagyvvenimais ir didelė barnė. Na
mas yra gerame stovyje. Parduos 
už $3000 pinigais ir $2000 mortge- 
čius. Kas nori pirkti gera proga. 
Kreipktis pn. 571 VV. 18th St.

PARDAVIMU)

lE&tra Bargemas

PASDUODAMA namas penkiais 
pagyvenimais, gerame stovyje, la
bai pigiai. Randus atneša $38 į mė
nesi. —
1802 So. Morgan St., Chicago.

NORI SUTAUPYT DIENOS 
ŠVIESĄ.

Spalių 26 dieną paliauja veik
ti federalė-s valdžios patvarky
mai dėl dienos šviesos taupy
mo. Tūli miesto tarybos nariai 
todėl norėtu, kad miesto tary
ba pravestų tokį patvarkymą, 
kad jisai dar pasiliktų — bent 
Chicagtų ir jos apielinkėse. Se
kamą panedėlį šaukiama nepa
prastas miesto tarybos susirin
kimas kuris klausimą turėsiąs 
išrišti. Manoma tečiaus, kad 
didžiuma miesto tarybos narių 
tam pasiprešins. Toks patvarky 
mas, jeigu jis butų pravestas, 
sako, padarytų didelių keblumų 
— ypatingai komunikacijos 
žvilgsniu.

> gnlėtu- 
ntsikin- 

Jų.
— Organiza'orius

SEARS ROEBUCK & CO.
ROMAN & ARTHINGTON ST.

GAVO PERSKIRAS, BET

Pons Morris Sklar, 811 Gnss 
gt., pateko bėdon. Tik-kų jis 
kreipėsi pas gerąjį rabį Harri- 
soną ir gavo persk i ra s — divor- 
są. Bot čia jo pačiutė išėmė va- 
ranlą ir suareštavo jį. Valdžios 
agentai dabar gabensią jį Phi- 
laddpliiją, kur jo prisieka gy
vena, ir statys prieš poną džio- 
džę. Rdbino divorsas, vadinas, 
negeliuoja. z

vali! revolveri — PAŠO- 
z VC KŪDIKI.
Anthony Zebriter, 933 W. 23 

gat., užvakar norėjo išvalyt savo 
revolverį. Bevalant revolveris
iššovė ir kulka pataikė jo bro-! 
)io sunaus, vienų metų am-1 
liaus Eduardo, galvon. Dakta- 
rai tečiaus tikrina, kad kūdikis 
oasveiksias. Revolverio valyto- iš kariuomenės, turiu labai svarbų 
jas pabėgo.

NAMAS pn. 7103 — 58 St., 1 kam
bariais, augštas beizmentas, didelė 
br-rnė, 24 ir 24 pėdu. 2 karvės, 100 
vištų, 2'1 ančių, 1 arklys. Atsišauki
te adresu M D. Kadelskv, Box 158, ....

I SS. 22-ra kuopa rengia dideles 
prakalbas ketverge, snaliu 9, M. 

Mehlažio svet,. 2242 W. 23 PI. Kalbės 
NauPenu redaktorius , dP. Grigaifs. 
Pradžia kai’) 8 vai. vakare. Inžnn- 
i»a d) kai. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komisija. I

PASTOVIOS
PRITYRIMO
GEROS ALGOS.
PROGA PAKĖLIMUI.

VIETOS 
NEREIKIA

Sears Roebuck & Co

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN & ARTHINGTON ST.

CALUMET HOTEL BARBER SHOI
Turi būt parduota greitu laiku ši 

ta Barberšapė C. Hotel. 1805 S. \Va 
bash avė. S. E. kampas 18 st. Geriau 
šia transportacija iš visur strytka- Šummit, *lTl. 
riai ir elevatoriai prieina.. Parsiduo-; 
du iš tos priežasties, kad savininkas 
serga. Geriausias biznis, pritaisymas

gražiausi paveikslai. Kaštuoja 19
i šimtų, o bus parduota už 13 šimtų, mus rasite toki namą pirkti, kokio 
Priims bile kokias išlygas. Klauskit jųS jieškote. Taigi jieškąntieji pirk- 
savininko MARTIN BLUJUS. ti namų arba lotų, pirmiausiai atei-

-----------  'kjte pas mus. o mes patarnausime 
jums tame dalvke teisingai.

ST. SLONSKSNIS CO.
839 W. 33rd Si. Mes nelaikome o- 
fiso.

TURIU PARDAVIMUI daugybes 
namų ir lotų piuiai, visose dalyse 
Chįcagos miesto. Užtikrinu jogei pas

Rcse’and. — Ro olando Liet. Dari) f------ * - ---- - - • -
svet. Stat. Korp. Draugija delt'tpdų ■ pp()Sytohi; gera mokestis.

,vy.ks wr.,',l.,U S'.iUiu I STFHI ING l.AVNI>HY
8 <1. 7:30 v.;I- vakare Ausro-v kam- 5247 N r |,,r|. si., Chicago. 
bariuose, 10900 Micbigan avė. Visi ■ 
<lr,,ugij'ų delegati būtinai atsilanky
kite. Rašt. A. Grebelis.

REIKALAUJA nrifyrmdtj ištisinių

Tel. Edgesvater 744.

Pa j ieškojimą i
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

MERGINŲ nuo 14 iki 16 metų am- 
ži ’is po 810 jr $11 i savaitę pra- 

f dfiai. Puiki proga išmokti lenuą, 
, švi”*u ampta. Pastovus darbas, 
apskritus nWu< .

POOL BROS.
605 So. (3ark St.

REIKALAUJA

per

10 prityrusių 
moterų sknduraųis .skirstyti. Pasto- 

’ vus darbas — gera mokestis.
1 P. GOi.DMAN,

1017 Fairfi-rld Avė. t blokas į šiaurę 
nuo 12 gatvės.

REIKALAUJA
JAUNŲ VYRŲ

prie
Darbo musų prekių 

skyriuje.

PARDUODAMA sankrova — ciga
rų, cigaretų, saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkių valgomu daiktų. 
Gera vieta. Parduodama dėl ligos. 
•Kreipkitės pn. 1044 W. 51 St.

PARSIDUODA bučernč ir groscr- ’ 
ne; biznis išdirbtas per daugelį me
tų; lietuvių apgyventa 
Pardavimo priežastis yra 
žiuoju į kitą miestą.

.1. SAIBUTIS,
732 W. 19th St.,

apielinkė. 
ta, kad va-

Chicago.

PARDUODAMA dviejų augštų me
dulis namas dviem pagyvenimais 

prie Archer Avė. arti tuščio greito
sios transportacijos kampo, apie už 
4 bloku Į vakarus nuo Halsted gat. 
Parduos tam kas bus pirmesnis už. 
810000 ir $1000 morttfage, išmokėt i- 
no > trejus melus. Adresas No. 12, 
1739 So. Halsted St.I

PAJIEŠKAU savo moters Stan;s- 
' lovos Tamašcvskienės, po pirmu 

, vyru Kniukštienė. Daug kas ją pa
žįsta. Ji mėgsta su visais šnekučiuo
tis. Eina gatve sulinkus, į Žemę žiū
rėdama, lyg ko jieškodama. Ji yra 
tikėjimą pametusi; nepriklauso nei 
prie bažnyčios, nei prie laisvųjų. 
Pirmiau gyveno PdndsvillČj. Mich. 
mainose, paskui kituose miestuose: 
Indiana Harhor. Imt. Philadelphi- 
įoj.Pa., Pittsburgh, Pa, Detroit. 
Mich., Rockford, III. fr kituose mies
tuose. Prasišalino nuo manęs rug
pjūčio 28 d. šių metų, išsiveždama 
su savim visus rakandus, nepalik
dama nei vieno krėsliuko kur atsi
sėsti ir 200 dolerių. Meldžiu draugų, 
jei kas žinotu apie ją duokite man 
žinoti. Už tikrą adresą aš duosiu 
$10 dovanų.

JOE TAMAŠF.VSKLS, 
669 W. 14th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU SAVO švogerto Kazi
miero Rabačauskio, Kauno gub. ir 
pav. Pakrustėlių kaimo, Surviliškio 
parapijos. Pirmiau gvveno Chica- 
goic, Jis pats ar kas žinote praneš
kite, nes turime svarbų reikalą.

VINCENTAS RUNAIčIUS 
940 3rd St., Beloit, Wis.

i _______
Reikalinga ^.merginų virš 16 

motų amžiau prie lengvo dirb
tuvės darbo; $13 pradžiai, nuo
latinis darbas, pusė dienos suba- 
tomis. Atsišaukti ant 3 lubų, 
1417 W. Jackson Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
................. II.. .JJ UI... «. . > .

VYRŲ
VYRŲ reikalauja — Gera mokes

tis. Pastovus darbšs. 
National Lead Co. 

900 West Ig-th Street,

SINGERIO SIUVAMŲ mašinų ope 
ratoriy; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 St. ir Union Avė., Chicago.

REIKIA kotmeikerių
J. BARZDAITIS, 

3103 So. Halsted St.,
2 fl. Room 1. Chicago.

LENGVI DAIKTAI
IŠPILDYMAS UŽSAKYMŲ

^SUVYNIOJIMAS IR
SUPAKAVIMĄS DAIKTŲ

GERA MOKESTIS, PUIKI 
PROGA PAKĖLIMUI. 

8:00 iki 4:45 SUBATOMIS
IKI PIETŲ

CO.SEARS ROEBUCK &
HOMAN & ARTHINGTON ST.

PARDUODAMA pieninė su visais 
įtaisymais, 1 automobilinis trokas, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da
ryti ir visokios kilos mašinos ir į- 
taisyniai. Biznis yra puikioj lietu
vių apielinkėj. Gera proga lietuviui 
radarvti gerą biznį. Atsišaukti pn. 
571 W. 181b St.

EXTRA BARGENAS.
PARDUODAMA lotas 125 X 25 pč- 

das pigiai, nes savininkas turi ap
leist miestą. Atsišaukti dienomis 

/’i,nuo 7 vak- Pn- 2433 So. Oaklev (.hicago. Ave> TeJ< CanflI 4476>

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
paeina iš Kaunu gub., 

Telšių pavieto, 2 metai atgal gyve
no Clevelande, Ohio. Aš sugrįžau

reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 
FRANK GLMBUT,

278 Wilder St., Aurora, III.

Pranešimai
LIAUDIES KURSAI prasidės pėt- 

nyčioj, spalio 10. šiuo mokslo se
zonu, kurs tęsis per šešis mėnesius, 
išgirdomieji dalykai bus: 1 — yi- 

suotiaoji istorija, nuo Didžiosios 
Francuzų Revoliucijos iki šių dienų. 
2 _  Kultūros istorija. 3 — X alsty-
bėa ir valdžios formos. 4 — Poli i- 
nė ekonomija. Lekcijos bus du kar
tu savaitėje: pėtnyčiomis. vakaras,' 
ir nedėldieniais iš ryto, Aušros Mo
kykloj. Lekcijų klausyti bus įleid
žiami tik tie, kurie bus užsirašę iš
tisam sezonui, o todėl norintieji , 
lankyti Liaudies Kursus prašomi 
jau išanksto užsirašyti, iki lekcijoms 
prasidėsiant. Del užsirašymo ir dėl 
platesnių informacijų Liaudies Kur
sų dalykais prašome kreipties i di
rektorių V. Mišeiką, “Aušroj”, 3001 
So. Halsted gt.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU PARTNERIO, gara- 

džini’s biznyje, kuris mokėtu auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir geros. Atsišaukti tuojaus pn. 3249 
So. Halsted St., Tel. Roulevard 691.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambarys su 

elektros šviesa, netoli Humboldt 
parko, su valgiu ar be valgio. At
sišaukite adresu:

C. M ĮSIUS,
3240 Augusta St., 2-ros lubos.

LSS. 222 kp. susirinkimas įvyks 
ketverge, spalių 9 d., 8 vai. vakare. 
J. Mačiukevičiaus svet. 1036 E. 93 
St. ir Dobson avė. Nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— Valdyba.

PASIRANDAVOJA ruimas la
bui parankus, šviesus, elektros švie
sa, telefonas, vana ir štymas. Vie
nam ar dviem vaikinam ar mergi
nom, arba vedusiai porai; 3 blokai 
nuo Lincoln narko. Atsišaukti.

ST. VARNIS,
2027 N. Hovve St., Tel. Lincoln 5026

JLSL 1 kuopa rengia svarbias pra
kalbas; įvyks ketverge, spalių 9 d. 
7:30 vai. vak. Mildos svet., 32 ir Hal- 
sted gat. Kalbės d. Dr. A. Montvidas 
ir kiti. KvieĮiame visus atsilankyti.

— Komitetai

IŠDUODAMA kambarys gražioj 
vietoj prie mažos šeimynos, vienam 
žmogui, su valgiu ar be valgio. Gali
ma matyt nuo 3 iki 9 vai vakare.

A. DANIU).’
W. 31 SL Chicago. III.

Tel. Yards 3111 2 fl.
471

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip t’k prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose ' švie
siuose, oringuose kamba
riuose. Mes parūpiname 
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė 
dykai.

REIKALINGA ant burdo vyrų. 
Kambariai dėl dviejų arba pavie- 
nienis. švarus kambariai. Geras val
gis Galima ir be valgio. Gera vieta 
pakeleiviams.

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

DARBININKŲ REIKALAUJA Mal
dykloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER A STEWART AVĖS.

REIKALINGAS JANITORIUS. 
GERA VIETA SENYVESNIAM ŽMO
GUI. KREIPTIS į NAUJIENAS.

Kranenterių, prie taisymo vidufi, 
nuolatinis darbas, kalvių ir pagelbi-į

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St.

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stuki 
nis darbas nuo $16 iki $20 į savaitę. 
Bcniisai no trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN TNSUT.ATED WIRE 
CABLE CL, 954 \V. 21st. St.

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJA — 100 merginų -- 
smagus darbas. Atsišaukite, B. Co- 
hen and Son, 1100-1114 W. 22nd St.

PASTRANDAVITA kambariai prie 
kitos Šeimenos, visi pnrankuniai, ga
ru apšildomi, elektros šviesa, tele
fonas maudynė. 3 blokai nuo Lin-, __________
coln narko. Geistina, kad atsišauk- krito namu darbo, 4 šeimynoje — 

-r , . . ..... . . . c .1” vedusi pora be vaikų. Galima ma- kvisi naujoviniai pntogunąai. Gert na
riuku I Maldos svetainę (J138 S. tyti nuo 5 vai. vakari* Atsišaukti mhi. — gera alga. Atsišaukti pn. 
Halsted St.) 7:30 vai. vakare, sere- J. VASILIAUSKIENĘ. 11322 Cahimrt Avė.. 2 pagyvenimas, 

spaliu 8 d.. — F. Mažola. 615 Center St. 3 augštas. Phone Pullman 2153.

Uet. Am. Taut. Kliubo lošėjai vei
kalo “Litvomanai” malonėkite susi

REIKALAUTA merginos prie aps-

PBITYRUSIŲ GELUMBIŲ
AUDĖJŲ

NUOLATINIS DARBAS.
GALI UŽDIRBTI

NUO $25 IKI $30
Į SAVAITĘ

• Z

(
*'~'^*’*»*-*^ p.UTių 11

ninku; vaiky 14 meti; ir senesniu į WTH URND WOOLEN ofisą ir amato mokintis $12 — $18. ni-uND
Ugnakurių ir pagelbininkų. Visokių 
viešnamių ir valgyklų darbininkų, 
$60 — $80. Janitorių naktinių ir die
niniu; 8 vai. $80_ f",..:. T
mašinų operatorių, aliejuotojų, šaL! 
lągeležiu pagelbininkų prie mašinų 
828 — $35 savaitėje; prastų darbiniu 
kų vidaus darbui 45 — 50e vai 

MOTERŲ.
Reikalauja 20 moterų prie darbo 

trumpoms valandoms, nakčia ar die
ną. Moterų dirbtuvėse, 33V4c vai. prie 
darbo viešbučiuose ir valigyklose. 
Virtuvėn merginų prie naktinio ra 
dienos darbo 9 vai. — $14. Vvro su 
pačia į Kliubą.

SOUTH P ARK EMPLOYMF.NT
„ AGENCY

SU 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir Vest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

SOUTH BEND, IND.
CO.

Al tilt.*“ . A T T 1 C* HP
892.50. Visokiu ARBA 208 S. LA SALLE SI.

^ągeleži^u pagalbininkų prie mašinų 

kų vidaus darbui 45 - 
MOTERŲ.

jra _ «•_ _ a . * aa w

trumpoms valandoms, nakčia ar die
ną. Moterų dirbtuvėse, 33V4c vai. prie 
darlio viešbučiuose ir valigyklose. 

dienos darbo 9 vai.
pačia į Kliubą.

ROOM 1854 CHICAGO.
TCL. WABASH 6540.

REIKIA
Kalvio pa geibi ninku, 

2431 W. 14th St., 
Chcago, III.

PAJIEŠKAU flut janitoriaus pagel- 
binlnko, patyrusio darbą; geram vy
rui geras mokesnis ir užlaikymas 

FRANK GEDMINT
3558 W. Polk St., Chicago.

PARDAVINfiTOJŲ

APIBAIGftJŲ

PADfiJftJŲ 
prie veisčių

Tampos valandos 
SUBATOMIS PUSft DIENOS

AUGšTA ALGA.

REIKALAUJA — 5 kišenių dirbė
jų, 3 rankinių skylių dirbėjų, 2 pa
mušalu dirbėjų prie švarkų.

THE ROYAL TAYLORS 
731 So. Wells St.

----------- - ...FABQUHARSON and WHEELOCK,to ofls?
S00 T0WER COURT 

Kampus Chicugo u ve. arti Michigan

REIKALAUJA trijų janitorių de- 
partamentinėje sankrovoje. Pasto

vi vita. Atsišaukti į Superintenden-

.L OPPENHEIMER and CO. 
4700 So. Ashland Avė.

REIKALAUJA molderių — varsto- 
tinių ir aslinių, augšta mokestis ge
riems darbifltnkams.

MASON DAVIS & CO.

REIKIA GERŲ kurpenterių, $1.00 
į valandą, pastovus darbas, kas 
dirbti.

A. JOKANTAS, 
General Contractop

3934 So. Rockvvcll St.,

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na
mas po 6 kamb. rendos $36.00 į mč- 

— nevi: parsiduoda už $2.800; reikiamus Aludei, Ice Cream,Po^rlor arba įmokėti 3 šimtai, kitus kaip remia; 
namas randasi labai gražioj vietoj 
ant Ix>we avė. ir 34 st. 2 pagyveni- 
mų mūrinis namas garu šildomas 

Kum utsismikitc su mnuclynfjmis ir elektros šviesai
. (parsiduoda už $3,700. 2 pagyvenimu 

(Jucago. mūrinis namas parsiduoda už $1,700, 
------------ 12 šimtai reikia įmokėti, kiti kaip 

Į remta. Turime visokiu namu, bran- 
PAHSIDŲODA krautuvė; laikoma gių ir pigiu. Kreipkitės šiuo adresu: 

visokie daiktai; tik tas vienas što-1 C. P. SUROMSKI CO. 
ros tume mieste ir daug lietuvių ap-,3346 So. Halsted St., Chicago, III. 
gyventa. Platesnėms žinioms kreip
kitės adresu:

JOE KRISTIAN 
P. O. Rhinelander, VVoodboro, \Vis.

PARSIDUODA geras mažai varto
tas pijanas (forlapojonas); tinka- 
i— J..--. , ’
šiaip pr*f biznio, nes elektra groja
mas. Parduosiu pigiai, taipgi par
duodu stalą po numeriais grajija- 

trias. E__ ____
greitai.
3204 So. Halsted St.,

PARDUODAMA barberšapė trimi 
krėslais, dviem maudynėm ir visais 
kitais nauioviniais įtaisymais. Atei
kite, ar rašykite pas

DAN. J. LUKŠA,
Rockdale, III.514 Moen Avė, 

Joliet P. O.
'M’Ua.lJ-i  _u—1 ii"

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA puse kainos 3 au

tomobiliui: Fordinis trokas su tvir
tomis'ratlankėmis, antras keturiems 
pasažieriams: trečias 5 pasažieriams 
Visi gerume stovyje. Atsišaukti pn. 
2462 W. 46 PI. arti \Vestern avė.

MOKYKLOS

PARDUODAMA automobilius 
Oakland 7 pasažieriams 1917 metų 
modelis, gerame stovyje visas kaip 
naujas, Parduodama dėlto, kad sa- Pigią kainą, 
vinjnkas išvažiuoja į Kanadą. Kas 

resas 2001 Čanalpopt Avė. Tel Canal 
720. — S. DIOKAS.

Mokykla Kirpimo ir Designiug 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai y.

Musų sistema ir ypatižkas mokini
mas padarys jus Žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gerian- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime prakti* 
ką patyrimą kuomet jus mokysi t M.

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieėiaini aplankyti ir 
Samatyti musų mokyklą bile laiku— 

leną ir vakarais ir gauti speciali*
Oakland 7 pasažieriams 1917 metų ...
modelis, gerame stovyje visas kaip dieną ir vakarai* ir gauti speciali* 
naujas Parduodama dėlto, kad sa- t kai pigią kainą.

.. .... — J- ,z ;i Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
greitai'atsnieps, p’igiai nupirks. Ad-1 rą - bite stailėe arbs dydžio, ii M 
r.unc onm Canaloort Avė. Tel Canal !• knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOI
J. F. Kasntcka. Perdėtlais

N STATE STREET. CHICAGO. 
Kampas Lake St. ant 4 lubų

■ — ---- -- —■—v

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell 1918 metų, 6 cilindrų, 7 pasa
žierių; atrodo ir eina kaip naujas, 
parduosiu pigiai; arba mainysiu ant 
loto, arba ant kokios kitokios pra- 
pertės.

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

PARSIDUODA automobilius Mit- 
chell-6 cilindrų 5 sėdynių arba mai
nysiu ant mažesnio automobilio ar 
ant motorevklio. ar ant gramofono.

J. M.
3127 S. Emeraid Avė. 3-Čios lubos

PARSIDUODA automobilius —Pa- 
ckard. 6 cilindrų, 8 pasažierių, 4 
durimis uždarytas, šiltai. Maleva ir 
ratinės nauji. Galima uždirbti dide
lius pinigus su vestuvėmis krikšty
nomis ir laidotuvėmis. Turi parduoti 
maža kaina. 708 W. 18 St., Tel. Ga
nai 3348.

RAKANDAI

190

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wella it. •

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

SARA PATEK, Pirmininki

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
— Itės, stenografijos, typewritfng, pi r- 

Iklybos teisių, Suv. Valst. istorijos

PARSIDUODA rakandai mažai 
vartoti. Jei kas norės, galės gyventi 
tuose pačiuose kambariuose.

S. W.
3152 So. Wallace St., 2 lubos iš pry- 

Chicągo. šakio.

nori
abelnos istorijos, geografijos, poli
tikuos rk jiijos, piiietystės, dai- 
JiaraŠys

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

A




