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Didelis gaisras ant 
Town of Lake

100 NAMŲ SUDEGE
3000 žmonių liko be pastogės

DIDELIS GAISRAS ANT 
T0WN OF LAKE. SUDEGĖ

DAUG LIETUVIŲ NAMŲ.

Kaltina padegime baltuosius, ne
grus ir net IWW. 100 namų 

sudegė ir 3,000 žmonių liko be 
pastogės.

CHICAGO. — Pereitos suba-

Kai kurie turtingesni lietuviai, 
kaip Marcinkevičius, Bundzin-

gi atlygins jiems apdraudos 
kompanijos.

RASINĖS RIAUŠĖS APTILO;

CHICAGO. Kasinės riaušės

limų buvo ant negrų laike pasta
rųjų kelių dienų. Taigi negrai

sras prasidėjo šešiose skirtingo- bandė padaryti užpuolimą ant 
se vielose beveik vienu ir tuo- ’ milicijos kapitono. Bet milicija 
pačiu laiku. Daugelis žmonių pasillieka, kadangi gaisras ant 
matė padegant namus. Vincen- Town of Lake vėl padarė silu-

matė kaip padegė jo kaimino na 
mą. F runk Karenziak, 4408 Su. 
Ilonore St. dar paleidęs du šu-

padegė. Čia tai nuomonė 
riasi.

ris sunaikino daugybę namų ir žmonės,

Gaisrai kilo išsyk šešiose vie
tose. Pirmas gaisras kilo 3:30

aciją labai rūsčią.

dirbti skerdyklose.

Delei lo ne

14 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

. RYMAS, rugpiučio 2.

ni rijos į Milaną su II žmonių, 
• šiandie arti Verona nukrito iš 
' 1,000 yardų augštumos. Visi ant 

žią gaisro važinėjant automo- jo skridę žmonės liko užmušti.

kaus namuose, 4516 So. Ilonore juose skiriasi. \ ieni tvirtina, 
St. Beveik tuo pačiu laiku ki-1 kad buvo 7 negrai, kili, kad 4. 
lo ir kiti gaisrai. Jie labai urnai j Grečius sako, kad jis malęs.

gelyj atvejų žmonės nieko nes-1 tužę ant negrų ir grasina nau- 
pėjo išgelbėti, kaip tik savo gy-, jomis skerdynėmis. Delei lo 
vastis ir tai su dideliu pavojum, apielinkėj stovi milicija, kad ne 
Daug žmonių turėjo išgelbėti prileidus prie užpuolimo ant

pėjo išgelbėti savo vaikus. Te- gelis žmonių nėra palinkę ma
inus nežiūrint, kad dar buvo j nyti, kad namus padegė negrai.

Ji sako, kad negru distrikluinaktis ir visi žmonės miegojo, ir 
kad gaisras labai greitai plėto
josi, kiek žinoma, niekas iš 
žmonių nesudegė.

Keletas žmonių visgi apdegė.

ma savo trijų mėnesių dukterį 
iš degančio namo prie 1853 \V. 
45-th St. abi liko apdegintos. 
Julę šuromskienę policija išne
šė iš namo be sąmonės, kadangi 
buvo pritroškgnta durnų. Jos 
namas prie 4354 S. Hermitage 
Avė. liko visai sunaikintas.
Kazys Šarkus, 4352 S. Hermi
tage Avė. iš degančio namo iš
nešė savo šešis vaikus. Iš namo 
prie 4355 So. Wood St. policis- 
tai išnešė apie tuziną vaikų ir

Mary Carlik, 4449 Lincoln St.

3,000 žmonių be pastogės.

Gaisras plėtojosi su nepapras- 
greitumu. Namai mediniai,

skiedros. Ugniagesiai jokiu 
budu negalėjo sustabdyti lieps-

ši blokai. Viso sudegė apie 100 
namų ir apie 3,000 žmonių, iš
imtinai vienų lietuvių ir lenkų 
liko visai be pastogės. Nuosto
liai siekia apie $350,000. Žino
ma, namų savininkams nedide-

dos kompani jos. Bet niekas ne-

Ten gyveno vien menkai apmo
kami gyvulių skerdyklų darbi
ninkai ir reto kurio rakandai bu
vo apdrausti. O išgelbėti nedali

sudegė ir visa manta. Daugelis 
vos tik patįs spėjo išsigelbėti 
vienmarškiniais, o visas kitas jų 
turtas žuvo ugnyje.

Kas padegė?

Kad gaisras kilo nuo padegi
mo, apie tai nėra abejonės. Gai-

linois vaisi., nes pelnyčius naktį

darbininkąi, kada kompanija ai 
sisakė pakelti jiems mokestį 
iki 60 centų valandoj.

_____
True trnnslntlon filc't wltn the post- 
innsfer ui ('hieago, III. Aug. »l, 1919 
,|S r< i(iiirr<l h\ the act i>f Oct 6. 1917

Australija atmetė streikierių 
reikalavimus.

MELBOURNE, -A ils t ra ?i joj, 
rugpiučio 2. Valdžia šiandie 
atmetė sąlygas, kuriomis strei
kuojantis jūreiviai sutinka su

kė paliuosuoti unijos sekretorių 
Walsh, kas buvo vienu iš slrei- 
kierių reikalavimų.

i True trnnslntlon filed with Ihe pnst- 
,'mastei' at Chicago, III. Aug. 4, 1919 
į as rcųuired by thr »|cl of Uct. 6, 1917 

Chinai ir japonai
CHINIEČIAI KELIA RIAUŠES 

PRIEŠ JAPONUS.

HONOLULU, rugpiučio 1. - 
Japonų dienraštis Nippu Ji ii ga

nebuvo pakviesti. Daug ameri-

nok jie susilaikė nuo plojimų

mos.

True trnnslntlon filed with the post- 
inaster at ('hieago, III. Aug. 4, 1919 
as recpilred by the net of Oct. 6.1917

ANGLIJA KONTROLIUOS
' ESTONIJĄ.

Vokietijos bevlieline žinia sako 
kad pasak Revelio laikraščių

tonijos, kuri yra arti Petro
grado, lapo nutarta. Žinia pri-

I duria, kad sistema priežiūros 
bus tokia pat, kokios laikomasai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 4, 1911 
as rcgiiiręd by the act of Oct. 6.1917

ANGLAI UŽMUŠĖ 800 SUKILĖ
LIŲ EGYPTIEČIŲ.

Darbininkų kova rustus .sumišimai prieš japonus

100,000 ( IGARŲ DARBININKŲ vincijos sostinėje. (’biniečiai

LONDONAS. - Pasak prane
šimų nuo- gen. E. H. Allenby. 
800 cgyptiečių lapo užmušta ir 
1,000 sužeista laike nesenai 
kusių Egypte sumišimų.

išti-

STREIKUOJA.

CHICAGO. — Subatojc Chi- 
cagoje sustreikavo 5,000 cigarų

darbi įlinkai visai menkai (vra 
apmokami. Vidutiniška cigarų 
darbininkų alga yra apie $20 į

Unijos prezidentas Billovv sa-

JAPONIJA SIUNČIA DAUGIAU 
KAREIVIŲ MANŽURIJON.

ofiso/pranešimas sako, kad su-

ng-((liunli (Manžurijoj,) kad ap 
saugojus geležinkelio zoną. 
Gautosios iš Dali re n, į šiaurry
čius nuo Port Artūro žinios sa-

automobilius negalėjo prava
žiuoti be patėmi jimo. Spėjama, 
kati greičiau čia bus baltųjų 
darbas. Manoma, kad baltieji

kad žmonės manytų juos esant 
negrais ir tuo sukurti išnaiijo. 
riaušes, mat žmonės manyda
mi, kad negrai uždegė namus, 
paskui ims ir puls ant negrų.

Atsirado ir trečia nuomonė. Iš 
kur ji išdygo, nežinia, lik ją

adjutantas Dickson. O tai, kad 
tuos namus padegė — aidoblis- 
tai. Kuo tas spėjimas parem
tas irgi nežinia. Dabar policija

nydama jieško kaltininkų.

kos, Jurgio Geručio, Onos Gu- 
šienės, Povilo Godžinskio, Juo
zo Beno, Romano Pakšo, A. 
Kukulskio, Onos Bingienės, Juo
zo Rusevičiaus.

redienės, Jono Paukščio, Stani
slavo Klenausko, Stanislavo Ku-

vilos, J. Šimkaus, Sam. Valter- 
kos, V. Zakarijošiaus, Vinco 
Valainio, Antano Butvilo, Step.
Balčiaus.

Wood
čiau s,Vinco Kranklio, Jeronimo
Valterio, Antano ir Petro Ro-

no Darmikio.

Vinco

W. 45-toj gatvėj: Antano Bon 
džinskio, Liudo Banevičiaus, 
Andr Rudeikio, Viktorijos But
kevičienės, Petro Petkelio, Juo
zo Bileckio, Liudo Vilavičiaus.

S. Hermitage avė.: Ch. Šar- 
kaus, Julės šromskienos, Kazi
miero Vanago.

Cbicagos darbininkams, dabar

ja 100,000 cigarų darbininkų.

9 STREIKI
SIRĖMIM

RIAI UŽMUŠTI SU
SU KAREIVIAIS.

Generali streikai dviejuose 
Šveicarijos miestuose..

LONDONAS, rugpiučio 2. 
Gencva žinia dūduota rugp.

kareiviai šovė į streikierius, už
mušdami 9 streikierius ir dau
gelį sužeisdami.

Streikas Baselyj 
BASEL, rugpiučio 2. Be-

Kareiviai tapo pašaukti ir 
yj miesto liko pastatyti

kulkasvaidžiai.

Paskelbė streiką.
ZURICH, rugpiučio 2. —T Pil

domasis darbininkų komitetas 
paskelbė generalį streiką Olten, 
Soleure kantone.

ANGLIAGASIAI GRASINA 
STREIKU.

DĖS MO1NES,. Io\va, rugpiu
čio 3. — Iowa angliakasiai ren
giasi paduoti reikalavimus pa-

darbo dieną ir rengiasi streikuo
ti, jei tie jų reikalavimai nebus 
(išpildyti. Algų skalė dar nėra 
nustatyta. Streikas palies apie 
11,000 angliakasių.

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

vie- 
Da- 

venport ir Muscatiine miesteliuo 
se Iowa vaisi, ir Rock Island, 
Moline ir Kast Moline miest. II-

DAVENPORT, la. N 
is gatvekaris nevaigšto

koncentruojan’ji

PROTESTUOJA PRIEŠ JAPO
NŲ ŽIAURUMUS.

PEKINAS, liepos 29. — Peti
cija, pasirašyta pramoninlinkų 
ir kilų šantungo distrikto pilie- 

jčių, protestuojanti prieš japonų 
kareivių brutališkūmius, tapo 
gauta šiandie valdžios. Pctici-

apiplėšinėja ir užpuldinėja mo
teris ir verčia cbiniečius par
duoti ten savo žemes.

mušta ir lt) sužeista, pasak ofi
cialiu pranešimo, susirėmime 
tarp japonų ir chiniečių karei-

jos Rytinio geležinkelio liepos 
19 dieną.

'Irup trnnslnftnn file/l wi h the pn«t- 
master at Chicago, III. Aug. 4, 1919 
as rcųnircd bv the act nf Oct. 6.1917

FRANCUZAI REIKALAUJA 
PALIUOSAVIMO 

EGYPTO.
PARYŽIUS, rugpiučio 3. — 

Franeuzų ir italų žurnalistai

priklausomybės, smarkiai plo
jo smerkimui Anglijos valdymo 
ir šaukė, kada buvusi* Franci-

gneur sušuko:
“Visa Franci j a nori pamaty

ti Suezo kanalą po Egypto vald
žia.“

priklausomybės misi ja ir kalbas 
ir aplodistentai atidengė atgimi
mą francuzų-anglų varžytines 
artimuose rytuose.

Keli šimtai žymių franeuzų 
ir italų žurnalistų dalyvavo ir 
nuoš5rdjif)i plojo ^visiems (rei
kalavimams Egypto nepriklau- 
sosybes. Anglai laikraštininkai*

♦
Trnc b'pnsMion filed wbh the 
master at Chicago, III. Aug. 4, 1,919 
as reqtiired by the act of Oct. 6. 191/

ILGA KELIONĖ RUSAMS 
BELAISVIAMS.

BERLINAS, rugpiučio 2. — 
Už keliu dienų 50,000 rusų be
laisvių, kurie buvo rankose vo-

tų, išvažiuos į nepaprastai ilgą 
kelionę namo — iš Hamburgo 
vandenių aplinkui iki Juodųjų 
jūrių, kur jie galbūt bus išso
dinti Poli.

Kelione užims keturias savai-

kija vis laiko uždariusi kelią ru
sų sugrąžinimui sausumos ke
liu.

...........——■

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III. Aug. 4, 1919 
as required by the act of Ori. 6.191'.

Belą Kun pabėgęs j Vienną.

la Kun, kuris rezignavo kaipo 
Vengrijos diktatorius, sakoma,

su su-

Truc translation filed wifh the post- 
master at Chicago, III. Aug. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
Wilsonas prašo atidėti skelbi
mą aprašymų taikos posėdžiu.

PARYŽIUS, rugpiučio 3. — 
Tarp konferencijos komisijos 
gautų dokumentų yra nota nuo

danti pranešimą nuo prezJden- 
to \Vilsono, prašančią Clemen- 
ceau atidėti skelbimą notų a- 
pie konferencijos svarstymus.

True translation filed with the post- 
niaster nt Chicago, III. Aug. 4, 1919 
as retpiired by the act of Uut. 6.1917

Turkai grąsina armėnams 
skerdymais.

PĄRYŽIUS, liepos 30. — Maj. 
Grecii, Herbert Hoover atsto
vas Armėnijoj, šiandie telegra
favo Amerikos valdininkams, 
kad turkai grąsina didelėmis 
skerdynėm}*, ajfeitiklime anglų 
kareivių irtšaukimo iš Mažosios 
Azijos ir kad šalis yra panikoje.

True trnnslntlon filed wl h the post-tnnster at Chicago, UI. Aug. 4, 1019 
n.s require(i by the act of Oct. 6, 1917

Socialistai Valdo Vengriją
Belą Kun pasitraukė
Didelės žydų skerdynės Odessoje

SOCIALISTAI VALDO VEN
GRIJĄ.

Karė'4 stovis Budapešte.

LONDONAS, rugpiučio 2. — 
Iš Vienuos pranešama, kad Bu- 

’ dapešte, po permainos valdžio
je, yra ramu. Karės ministe- 

, ris Haubrich paskelbė karės 
'stovį. Kiekvienas turi būti na- 

. , . mie 8:30 vai. vakare ir taipoImta). — Grynai socialistinė ... . . ... v . ..’ . / ’ .. i išleistas paliepimas sušaudyti
valdžia šiąnakt valdo Vengriją, ... . »-»•. . . n j j ant vietos sugautus piešiniuose
po rezignavimm šiandie komu- v ...1 ;; . . , žmones, žinomi kaipo Leninoįlįstu diktatoriaus Belą Kun. j ., . .....? . I vaikai - kareiviai dingo.

Taikos pasiulimas taikiniu-J ____

Galį tarties su naująja valdžia.

PABYžn’S, rugpiučio 2. — 
Taikos konferencijos rateliuose 

j šiandie abejai žiūrima į naują-

Belą Kun pasitraukė. Vengrija 
prašo taikos. Manoma, kad nau- 7 
joji valdžia turi tvirtus pamatus

Jacob Weitner, prezidento Ven
grijos darbininkų ir kareivių 
sovieto, kuomet Julės Peidll su-.

nuosaikią ir su kuria talkinin
kai gali tarties. Taikos konfe-

prašė jnilk. Cuningham, vyriau
sio talkininkų atstovo čia, var
toti savo įtekmę, kad taikiniu-1 rencijos delegatai sako, kad nau 
kų ir susivienijusios valdžios pri jąsis kabinetas susideda iš žmo- 
pažintų naująją valdžią ir leisimų, iš kurių buvo tikimasi, kad 
tu jai tarties apie laiką. i jie vadovaus (valdžfios h‘kons-

Kabineto sąstatas.

Naujas kabinetas, kaip jį 
darė Julės Peidll, yra.sekamas

Julės Peidll

su- misiją Budapešte paprašė įstei- 
' gi m o ryšių su taikos konfercn- 

Premieras — Julės Peidll j ei ja. Konferencija atsakyme 
Užrubežinių reikalų ministe- pasakė, kad ji tikisi, jog naujo-

Karės ministeris — Josef (lygas ir turi viltį, kad įsteigimas
Haubricb. j tvarkios valdžios padarys gali-

Justicijos ministeris — Paul niu atnaujinimą ekonominių ry- e i
Garam i. šių.c

Geroves ministeris — Alex- .. .
ander Garbai.

Pirklybos ministeris
vobak.

švietimo ministeris

siu.

Vidaus reikalų ministeris

Tiup lran<Jw'ir>n filed v. it Ji the pnst- 
Do- n,Gster at Chicago, III. Aug. 4, 1919 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SĮ(> ŽYDŲ SKERDYNĖ ODESOJE. 

LONDONAS, rugpiučio 2.
Pusiau oficialūs iš lenkų šalti
nių žinios praneša apie skerdy-

Agrikultūros ministeris — ncs zydM kvartale uuesc
•Josef Takuos. pildytas gen. Grigoriev

Finansų ministeris ■—• Josef v’ai kurie laiko miestų.
Mįskies kvartalas buvo apsuptas karei-

Maisto ministeris — Knittel- ( vill ir prasidėjo skerdynė, iš k u- 
]lofer I rios nė vienas neištruko. Visas

ka rei-

mas tų, kurie jį žino, kaipo drą----------------------------------------- -
Sldj žmogus, paprastų įpročiu. True trnnslntion filed with ihe post- 
X * 11 . , , master at Chicago, III. Aug. 4, 1919Jis buvo spaustuvninku, redak- lls rcųuired by the act of Oct. 6,1917 
torium ir pavyzdingu darbinin
ku. Jis pirmiau buvo žmonių 
gerovės ministeriu grafo Karo- ( 
vi kabinete. 
v I

Karės ministeris Haubricb 
jirmiau buvo Budapešto polici-, 

jos viršininku ir skaitomas auti- 
<omunistu. Justicijos ministe- 
ris Gurami ir švietimo minitse- 
ris Szabo buvo Karolyi kabine
te.

Naujoji valdžia, manoma, bus 
galutinai subudavota, kada su
sirinks parlamentas. Tuo laiku, 
sakoma, sovietų respubliką -ga- 
utisai bus panaikinta.

Visos frakcijos, manoma, 
•cms priemones išgavimui per-

jimo prie juros per Jugo-Slavi- 
ją-

Budapešte ramu.

BELĄ KUN.
Vengrijos sovietų valdžios už- 

rubežinių reikalų ministeris ir

Budapešte buvo ramu naktį. 
Parinkti kareiviai patruliavo 
miestą. Kada nauja valdžia ir 
ateinanti taika buvo paskelb-j komunistų vadovas, kurio vai
tą, buvo apvaikščiojimų, bet džia pasitraukė iš vietos ir vie- 
fcmonės 'paklausė htsišaukSimo j ton jos susidarė grynai socialis- 
palaikyti tvarką. tinė valdžia.
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Reakcionieriai 
kruta Lietuvoje

Apie tikrą dalykų stovį Lie
tuvoje mes, ameilikiečiai, ne
daug tegalime šiandie patirti. 
Bet atskiros žinios, kurios atei
na iš tenai, liudija, kad jos atei
čiai grūmoja nemažas pavojus.

me. kaip Lietuvos kunigija me
zga ryšius su Vatikanu; dabar 
girdime iš kitų šaltinių, kad ji 
uoliai veikia Ir šalies viduje, 
stengiasi uždėti ant jos savo 
kontrolę.

Žmones, 
lietuviškos 
rų.” sako.

stovintįs arti prie 
diplomatijos “sfe- 

kad Udluvoje kuni
gai dirba išsijuosę, idant ir po
litikos ir ekonomijos srityse, 
ir mieste ir sodžiuje sustipri
nus savo Įtekmę. Jie dalyvau
ja valdžioje; jie kišasi į kariuo
menės reikalus; jie lenda i mo
kyklas. steigia laikraščius ir 
tveria organizacijas. Kur tiktai 
Lietuvos valdžia atsiima nuo ko 
naują sklypą teritorijos, tenai 
tuojaus priburba “dvasiškų tė
velių” ir priveisia šv. Žilų drau
gijų, Izidorių ir Pranciškų bros- 
tvų ir kitų galų. Į ką Lietuva pa
virs, jeigu dalykai šitaip eis to
liaus, galima lengvai sau įsi
vaizdinti.

Ka\-gi tad daryli mums, kurie 
geidži me, kad Lietuva patap
tų tiki ii laisva šalim? Ant nelai
mės, reikia pripažinti, kad šis j 
klausinius yra labai sunkus iš- 
•i.šli. Susipratusiųjų darbininkų 
srovė Amerikos lietuvių visuo
menėje permažai tesirūpina po- 
zityvišku darbu dėlei Lietuvos; 
apart kritikos ir tarpusavinių 
ginčų, joje dabar beveik nieko 
šiuo reikalu nesidaro. O tauti
ninkų srovė, dalyvaujanti kurtu

matijoje, neturi nei pajiegu, nei 
drąsos, nei pasiryžimo pasiprie
šinti reakcijos elenientams. Jie 
arba veikia išvien su klerika
lais, arba nutyli “dėl šventos ra
mybės“ ir traukiasi jiems iš ke
lio.

Taigi, per tą laiką, kada veik
lioji musų darbininkų dalis eik
voja savo energiją ginčuose dė
lei to, ar pageidaujama Lietu
vai turėti “sovietų valdžią”, ar 
ne, - tai Lietuva gali atsidurti 
kunigų dclmone. Paskui mes pa

josrašysime rezoliuciją prieš 
valdomis ar taip?

Pastabėlės
Vokietijos darbininkai suvie

nijo savo unijas i tederate Dar
bo Sąjungą, turinčią 5,54X),O(M) 
narių. Bet nežinia, ar ta Sąjun
ga apima visis unijas, ar (kas 
labinus panašu i tiesą) liktai va
dinamas “laisvąsias unijiis”|

fsocial-drmokratiš-

kų) unijų Vokietijoje prieš karę 
gyvavo da ir ‘‘krikščioniškų? ir 
“liberališkų” unijų. “Laisvo
sios” unijos turėjo (langiaus 
kaip 2,000.000 narių.

dai reikalauja, kad valdžia stab
dytų gyvenimo reikmenų brap- 
gėjimą. Jw sakosi “pailsę” nuo
latos vis šaukti darbininkus į 
streiką, kad bent kiek sutaikius 
darbininkų algas su kįlančiomis 
kainomis. Tarpe šitaip kalban
čiu vadų esą, kaip praneša laik
raščiai, ir Amerikos Darbo Fe
deracijos ir geležinkelių, darbi
ninkų Brolijų viršininkai. La
bai gerai, kad jie ant galo ima 
matyti faktus. Viena tiktai kova 
už didesnes algas dar neužtikri
na darbininkams gerovės, nes 
ką jie laimi algomis, tą iš jų ga
li atimti, da ir su mugaryčiomis, 
kapitalistai kitokiais keliais, ša
lę ekonominės (industnjinės) 
kovos, vadinasi, reikia da ir po
litinės. O politines kovos tiks
lams darbininkai turi būt susi
organizavę į atskirą nuo kapita
listų partiją. Gal tie darbininkų 
vadai pagalios supras ir šitą tie-

Tme transtnlinn filed witb (be post- 
master at Chicago, III. Aug. L 1919 
n.s rcqtiireci by the net of Oct. 6.1917

džia nutarė užmegsti pirklybi- 
nius ryšius su Vokietija (Leni
no propozicija kreipties Į Ame
riką, o ne į Vokietiją tapo 
didžiumos komisarų atmesta). 
Bet dabar ateina žinių, kad su 
Berlinu veda derybas jau ir Kol- 
čakas; jo įgaliotinis jau atvykęs 
Vokietijos sostinėm Tuo-gi tar
pu Amerika ir talkininkai trau
kia savo kareivius lauk iš Rusi
jos. Išrodo tad, jogei talkininkų 
?patarnavimas” Rusijai atnešė 
ne kokių vaisių: nė šalies “ne
išgelbėjo”, nė biznio nepadarė.

True transiation tuert wiiii the post- 
niaster at Chicago, III. Aug. 4, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Ir lenkų Paderesvskis dejuoja! 
Ir jį talkininkai nuskriaudė (ne
atiduodami jam pusės Vokieti
jos ir Ukrainos ir visos Lietu
vos). Ve kaip jisai skundžiasi 
sleigiamamjam Lenkijos sei
mui: “Bankierial, kapitalistai, 
Amerikos žydai ir Britanijos dar 
bo partija darė spaudimą šitoje 

bių užsienio kapitalas ir darbas 
puikiai susitaikė, kad nuskriau- 
dus Lenkiją.” įkibai* p. Pade- 
re\vskis gal supras, ir kitus pa
mokins, kad darbo ir kapitalo 
susitaikymas nėra jau toks ge
ras dalykas, kaip jisai iki šiol 
manė.

Apžvalga
KELEIVIS” APIE DARBO 

PARTIJĄ.

Paskutinianuc savo numeryje 
Keleivis” rašo:

“Amerikos socialistuose 
frakcijinei kovai prasidėjus, 
darbininkiškame judėjime ne 
žinomi asmens puolėsi or
ganizuoti Amerikos darbinin
kams naują politinę partiją.
'Tolinus So. Bostono draugų 

laikraštis apžvelgia tos naujos 
partijos (ji vadinasi “Nepriklau
soma Darbo Partija” arba truni 
pai “Darbo Partija”) programą 
ir atranda jį nepatenkinančiu. Ir 
sako:

“Nemanome, kad šita nau
ja politinė partija Amerikos 
darbininkams butų reikalin
ga, kada ir be jos turime dvi 
darbininkiškas partijas, ve
dančias savitarpinę kovą, ne
sančią na maža proletariato 
reikalams blėdies. Ncmano- 

-

uit, kad nauja Nepriklauso
mu Darbo Partija geriau at
stovautų darbininkų reikalus 
už Socialistų Partiją, bet sy
kiu neabejojame, kad sociali
stų tarpe vaidai inkvėpe Ne
priklausomos Darbo Partijos 
steigėjus pagaminti da vieną

dyti ir darbininkams nuo jos 
rėmimo traukti.”

Pasak “Keleivio”, tos Darbo

padarę, jeigu užuot rašę naują 
programą, butų paėmę tą re
formų surašą ,kuris randasi so
cialistiniame Erfurto progra
me, nes jisai esąs daug geresnis, 
štai keletas šito programo pun
ktų: ' >

“Visuotinas, slaptas ir ly
gus balsavimas.

Lygi darbininkų atstovy
bė įstatymdavystėj.

Pakeitimas nuolatinės ka
riuomenes milicija.

Tarplautiniems kivirčams 
prašalinti tarptautinis teis
mas.

Pilna ir neliečiama orga
nizavimosi, žodžio, spaudos ir

tei-
sių moterims ir vyrams.

Pripažinimas religijos 
vatiniu asmens reikalu.

Priverstinas ir neapmoka
mas pradinis mokslas ir mo
kinių maitinimas.

Neapmokamas teismas ir 
teisme apgynimas. Teisėjai 
pačių žmonių renkami.

Neapmokamas ligonių gy
dymas, neišskiriant nei gim
dymo ligos. Neapmokami 
vaistai ir neapmokamas 
mirėlių palaidojimas.

‘Mokesčiai nuo pelno 
pajamų. Mokesčiai nuo
velddjamų turkų. Panaikini
mas akčyžės ir visų kilų an- 
čdėlių, kurie slegia visuome
nę naudai privilegijuotųjų. Ir 
tt.”

pri-

im-

ir

Mums icčiaus išrodo, kad 
keleivis” čia klvšla. Erfurto

ir |>ri-
programas parašytas 
dešimčių melų atgal i 
taikytas prie to laiko 
(buvusių Vokietijoje);
kai kurie jo punktai jau yra pa
senę. Amerikoje, pav. “visuoti- 

lodei

(vyrams) jau yra įvykdintas; 
daugelyje valstijų balsavimo tei
sę jau turi ir moters, o neužilgo 
jos turės ją ir visoje šalyje (pū
gai naująją pataisą prie konsti
tucijos). Konstitucijoje čia yra 
ir žodžio, organizavimosi ir su
sirinkimų laisvė; tik paskutiniu 
laiku ji tapo suvaržyta. Taigi 
dabartinis programas turėtų rei
kalauti tiktai tų suvaržymų pra
šaliu imo. Religija šioje šalyje 
yra privatinis dalykas; ko rei
kia čionai, tai vien kad šita tai
syklė butų griežčiau ir nuosa
kiau pravedama gyvenime. Tei
sėjai šioje šalvie yra renkanti 
žmonių. Ir tl.

Iš antros pusės, mes mato
me, kad Darbo Partija kaiku- 
riuose dalykuose jau pati žen
gia toliaus, negu tai pažymėta 
Erfurto programe. Mokesčių 
klausime, sakysime, ji ne liktai 
reikalauja mokesčių nuo pelno 
ir pajamų ir mokesčių nuo pa
veldėjimų, o ir konfiskavimo 
didelių pajamų bei didelių pa
veldėjimų; nes 100 nuoš. mokes
čių ant pajamų, didesnių kaip 
$100,000, reiškia ne ką kita, 
kaip atėmimą pajamų, viršijan
čių tą sumą.

Bet mes manome, kad klai
dinga yra laip-pal ir spėt, jogei 
los naujos partijos steigėjai Cu- 
rį kokių blogų tikslų linkui soci
alistų. /I'okiiain spėjimui yra 
mažai pamato, luo tarpu dau
gelis faktų liudija, kad ta nau
joji Darbo Partija yra tam tik
rų aplinkybių vaisius. Mat, A-
uierikos darbininkai, po įtek-’liekos konlrolės ir visuomeniš- 
me svarbių atitikimų pašau- kos .nuosavybės.

lyje ima pabusti. Iki šiol jie bal
suodavo už kapitalistiškų parti- 
jų kandidatus; dabar pas juos 
atsiranda stipraus palinkimo 
veikti politikoje neprigulmingai 
nuo ponų. Žmonės, malantįs šii
tą palinkimą, ir sugalvojo su
tveri partiją, kurioje šeimynin- 
kautų patįs darbininkai. Suma
nytojai kone visi yra seni darbi- 
nfmkų organizacijų vadovai; ir 
partiją jie tveria iš darbininkų 
organizacijų.

Tame nieko bloga nėra. Blo
ga tiktai tas, kad šita partija at
sistoja skersai kt'lio socialis
tams, ii* kad jos programas per
daug neaiškus. Bet taip nebū
tų, jeigu socialistai butų niokė- 

organizuotuosius darbininkus. 
Taigi čia yra pačių socialistų 
kaltė (jeigu čia yra viela kalbėt 
apie kaltes). Vienok kas nebū
tų kaltas, reikia ska i lyties su gy
venimo tikrenybe. Darbo Parti
ja gema (faktiškai, jau gimė);

jos. Todėl reikia pagalvoti, 
kaip nustatyti socialistų santy
kius su ja; klaidinga taktika ši
laine klausime gali daug paken
kto ir Socialistų Partijai ir dar
bininkų klesai. Kasini ūsų nuo
mone, dabar reikia daryti pir
miausia, tai — atidžiai studijuo
ti ir sekti šitą naują apsireiški
mą darbininkų judėjime.

Bėda socialistų yra tame, kad 
jie suskilo ir šiandie eikvoja sa
vo energiją tarpusavinienis ki
virčams. 'Teisingai “Keleivis” 
sako, kad tatai i
Darbo Partijai. Bet juigu prie 
frakcijinių socialistų nesutiki
mų prisidės da ir kova tarpe so-

naudos republikonai su demo
kratais, t. y. kapitalistų k lesa.'

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Trnc translatlon filed wi?i the post- 
master ai Chicago, III. Aug. 4, 1,919 
as i cguired by the act of Oct. <», 1917

ANGLIJA.

Industirnės Konferencijos 
Tariniai.

Nuo vasario mėnesio mažai 
tesigirdėjo apie Industrinę Kon
ferenciją. Bet ji !be paliovos 

lų: industrinių reformų ir įstei
gimo tam tikros tarybos kuri, 
reikalui atėjus galėtų duoti val
džiai reikiamų nurodymų.

Rengiama įnešti du biliu. Vie
nas paliečia maksimalę darbo> a 
savaillę (darbo savaite neturi

Ipinasi nustatyti mųžiuAą pra- 
gyvenmo algą.

Išdirbta pienas įkūrimui Na- 
cionalės Industrijos 'Tarybos. 
’Tarvba busianti sudaryta iš 400

* Į'

atstovų. Pusė atstovų bus nuo 
unijų ir pusė nuo darbdavių. 
'Taryba iš savo puses sudarys 
komitetą kuriu įeis po 25 žmo
nes iš kiekvienos pusės.

Reikia pasakyti, kad kai-kli
pios organizacijos atsisako daly
vauti šiame judėjime. Jų tarpe 

deracija. Be (to, visai nesenai 
geležinkelių darbininkai antru 
kartu atmetė pasiūlymą sudury-

Taryba prigelbės kapitalistams 
ir valdžiai palaikyti dabartinę 
tvarką. 'Tatai žinoma sutinka 
su jų agitacija nacionalizuoti 
geležinkelius. ,

Vienok butų klaidinga man 
nyli ,kad tarp geležinkelių dar
bininkų ir Industrinės Konferen 
cijos viešpatauja nesutikimai. 
Dar suvis nesenai pastaroji už- 
gyre geležinkelių darbininkų 
poziciją tink geležinkelių nacio
nalizacijos. Konferencija sa
ko, kad aleilies industrija gali 
liuli paremta lik ant demokra-

Nustatymas maksimais dar
bo savaiutės ir minimalus algos 
palengvinu neorganizuotų dar
bininkų padėjimą. Konferenci
ja svarsilo taipgi Taikos Sutar
ties punktą, kur kalbama apie 
internacionalį pagerinimą dar
bininkų padėjimo ir nustatymą 
pragyvenamosios algos.

ŠVEICARIJA.

(Didžiausi Unija), 
geležies (ir laikro-

i Federacija
35,000 narių.

Berne. - 
Šveicarijos 
klžių darbininkų 
1917 m. turėjo I 
Dabar jinai priskaito* 80,000 na
rių. Tai yra didžiausi unija 
šv(|icairi joj. Iki bahmdžuo' 1, 
1018, darbo savaite skaitėsi 57 
vai, paskui kilo 55 vai. Balan
džio, 1919, iškovota 51 valandų 
darbo savaitė. Pavarius agitaci
ją gegužės 1, sutikta ant 50 va
landų „dadbo savaitės, o dabar 
fabrikantai sutinka anlt 48 vai. 
Lpkričio mėnesyj bus pakelta 
užmokestis nuo sinkių dirban
tiems darbinikams. (

SIJV. VALSTIJOS.

Washingtonas. — (Mainie- 
rianis pakelta užmokestis). The 
Anaconda (’opper Mining Co. 
suliko patkeUi algas. Maiuieriai 
dabar galis po $1.00 daugiau į 

‘ 'ną. Naujos algos bus mo
ki,.. : ’ uo liepos 1 d.

Indiaeapolis, Ind. — 
rims” uždrausta mokyti 
mokyklose). Kadangi 

(“Sese- 
viešose

sesers
didina progą' (minyškos) labiausia kreipia do

mos j tikėjimiškus dalykus, ne
gili į ką kilotai generalis val
stijos prokuroras patarė moky
klų taryboms nebesamdyti se
serų į viešąsias mokyklas.

Iki šiol mokyklų tarybos gan 
dažnai kviesdavo minyškas mo
kytojauti į vię^įigs mokyklas. 
Prokproro patvarkymas nori 
padaryti tam galą. Tuo keliu 
iš dvidešimties penkių pavietų 
bus pašalintos scscrs-mokvto- 
jos. , ■

Lawrence, Mass.—(Vėl strei
kai!. Darbiniai ų streikai La\v- 
rcnce dar (oli gražu neužsib.ii- 
ge. šiomis d.\ nomis sustreika 
vo Aycro, Kunhardto, Usvvoco, 
Brightwoodo ir Slevensono dar
bininkai. Viso labo darbininkų 
streikuoja apie 1,000. Roikalau- 
ja algos pakėlimo ant lį/nuoš. 
Aplamai imant, iki šiol jie gau- 
davi apie $30 savaitę, dabar rei
kalaujama $37.50. Be to, no
rima iKTorganizv.oli uniją.

Skaitytoju Balsai
t Mž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

JIE DAR TUI ATSAKYTI.

as”, tuo
met bevėik niekas nekreipė į lai 
dotuos. Buvo manoma, kad dėl 
to nėra ne jokio pavojaus ir kad 

galo vedama anarchistiškoji a. 
a. 131oji kuopa, ir vėl bus visa 
kas ramu. Bet apsirikta. Iš 
menkos kibirkšties, iš vieno deg
tuko išsiplėtė gaisras, atnešęs 
L. S. Sąjungai ir visam lietuvių 
socialistų judėjimui didžiausios 
pragaišties. 'Tie anarchijos agi
tatoriai veikė Sąjungoje taip, 
kad mažfau susipratusius, ma
žiau išsilavinusius sąjungieoius 
nė trupučio nepamokė socializ
mo, o (ik padarė iš jų žodžio 
“bolševižmo” fanatikus, su ku
riais dorai susikalbėt nebegali
ma, pasėjo lietuvių socialistų or
ganizacijoje didžiausfos suiru
tės, supiudč vienus prieš kitus 
ir, galų gale, patsai Sąjungos se
kretorius-“ vertėjas” savavališ-

Panedėlis, Rugpiučio 4, ’19

Jie skelbiasi esą5 jtikriabsi 
marksistai, jie tik vieni esą ge
riausi socialistai, tikrieji revoliu 
cionieriai, bet ištikrųjų, jie yra 
marksizmo fu šeri notoj ai ir so
cialistų vienybės ardytojai. Lie- 

per metų melus budavojama, 
statoma, ir štai tą kitų žmonių 
pastatytą gražų ir naudingą dar
bininkų budihką keliolika be są
žines, iš k riešo išėjusių žmonių 
sugriovė, išdraskė ir dar tebe- 
drasko.

Atminkite jus, besarmačiai, 
kad L. S. Sąjunga, kada dar bu
vo nedidele organizacija, o jos 
organas Kova taipjau buvo silp
nutis ir per du kartu vos nesu- 
bankrutino, buvo ant kojų pas
tatytos tik pasidekojant to lai
ko draugų pasišventimui, tarp 
kurių buvo daugiausiai chica- 
gie.čjų ir newyorkiečių, ir aš 
vienas bostonietis. Dirbome, au
kojome ne i>o dolerį, bet dešim
timis dolerių, kad savo organi
zaciją ir^organą išlaikius, ir iš
laikėme. O jus dabar ką pada
rėte? Kai kokie piktadariai įlin
dę į svetimą namą apsidirbote.

Jūsų atsipąašanfi, laikraščiai 
— Musų Tiesos ir Laisvės — 
nemokė sąjungiečių socializmo, 
bet frakcinio fanatizmo. Ir da
bartiniai jūsų “minori tetai” nė
ra ne jokie socialistai, o tik bol
ševikiškų frazių fanatikai, nebe- 
pajiegiantįs protauti nei nebe
mokantis protauti ir dalyką At
prasti. O tai dėlto, kad nespėję 
kiek-nors paniatingiau susipa
žinti su socializmo mokslu jie 
aklai cįtikėjo socializmo fuše- 
riuotojams ir darbininkų vieny
bės ardytojams, mokantiems tik 
tuščiomis “revoliucinėmis” fra
zėmis šaudyti.

Liūdnas tai faktas. Bet aš Ii- 
kad taip sudemoralizuoti 

įlįstai, sąjungiečia), turės
kiu
SO'J
galų gatv, išvysti tikrąjį dalykų 
padėjimą ir dar savo organiza
cijos griovikus pašaukti atsako
mybėn. — J. P. Raulinaitis.

PROHIBICIJA — BET DAR NE 
VISA KAS.

mios šalies prohibicionįstai at
siekė savo tikslo. Ačiū jų agita
cijai, svaiginamieji gėrymai la
po uždrausti ir visa šalis pasida
rė “drai” — no viski, no byr. 
šiaip ar taip, aš manau, kad pa
darymas “sausos” šalies turės 
gerų pase . Alkoholius silp
nina žinomų fiziškai ir dvasiškai, 
atbukina jo protą. Panaikinus 

bus šviesesnis, blaiviau galės pro 
tau.ti ir parėjęs iš dirbtuvės, vie
loj ėjus karčiamon, savo bran
gų laiką galės suvartoti pasimo- 
kymui, pasiskaitymui gerų lai

susipažinti su savo, kaipo dar
bininko klesos reikalais ir išmo
kti tikslingiau kovoti su savo 
išnaudotojais ir prispaudėjais. 
Taigi, mano nuomone, gerai pa
daryta, kad įstatymais tapo vi
soj šalyj uždrausta svaigalų dir
bimas ir jų vartojimas.

Bei be svaigalų yra dar du da
lykai, kurie bloga daro darbinin
kams. Vienas jų ypač kenkia 
darbininko kūno sveikatai, o tai 
yra labokos vartojimas; antra
sai kenkia dvasios, proto svei
katai, o tai — tikėjimo prieta
rai. Kaip su svaigalais įstatymų

nors padaryti ir su pastaraisiais 
dviem kenksmingais žmonėms 
dalykais: su tabaku ir su tiky
biniais prietarais. Su tabaku jie,

taip: išleistų įstatymus, reikalai! 
jaučius, kad rūkomasis tabakas 
butų daug geresnis. Bet ką jie 
galėtų padaryt su kunigų skel
biamais tikybiniais prietarais, 
kurie kvailina žmonių protus ir 
svaigina juos dar blogiau, lie^u 
ulkohoUDiai svaigalai? Ar ’’.LEARN NURSINO 1
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bicionislų, kurie išgelbėtų žino
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nes nuo dvasios nuodų, kaip kad 
padaryta su degtinės svaiga
lais? — M. Karčauskai.

Laiškai iš Lietuvos
Pp. St. Adomavičiai, Chicagoj 

gavo iš Gruzdžių nuo savo gi
minių laišką, rašytą birž. 25, 
1919. Rašo Barbora Rimdžius:

Brangus mano vaikeliai, pa
siilgau jūsų begalo ir bučiuoju 
jūsų veidelius nesuskaitytais 
kartais. Linkiu jums, kad Die
vas duotų sveikatos ir kad gau
tume pasimatyti nors vieną kar
telį. Gyvenam ne kaip, vargs
tam Gruzdžiuos dveji metai. 
Mes su Koste parvažiavom į 

Gruzdžius gyventi, Adolfas pasi
liko Rigoj; buvo Kalėdoms par
važiavęs, o dabar nieko nežinau 
kur yra, ir ar gyvas tebėra. 
Parašysiu biskį apie 
liūs: Petraitis ir Jaras 
namus, Cibulskio žentas jau pa
sistatė. Juzės vyras O. Skiau- 
turas mirė, o Skiauturienė ap- 
sižepijo Kapsargjio Petriką. 
Kuilevičia parvažiavo į Šiau
lius gyventi. Daugiau tokios pas 
mus naujienos: mirė Barbora 
Juryčia ir jos vyras kur gyve
no Rigoj, ir ciocė Žilinskienė ir 
jos vyras mirė. Gruzdžiuos, kur 
gyvena visa painilija, yra visi 
sveiki.

Šiau- 
slatosi

O dabar
Barbora

Labai linksma, kad sulaukia
me nuo jūsų laišką, 
pasilikite svk*|kj. —- 
Rimdžius, Kauno gub 
pav., Gruzdžių miestas, Dvaro 
gatvė No. 2. ,

Redakcijos Atsakymai
r_-rL1-   -  -------- -------------—I

A. Matukui, Cicero. — Pra
nešimas gauta subatoj, kada 
dienraštis jau buvo išspausdinu 
tas, dėlto netilpo.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalas, kaip kriminaliŠkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Kalstai St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1314

Miesto OfhM:
127 N. Perbvo lt. 

INI-ISUnltyBMt.
Tel. Central 4411

r

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Field Aitoex, 18 flioraH, Suite 
1827. Tekphone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 0126

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th St
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th

Phone Prospect 858*

sut
L 

St.

Dr.D. J.BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
(j iki 9 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir S 

Pirmas Floras 15c.
Prie šią kainą skaitoma ir 

le ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HAtSTED ir 32-ra GATVĖS

onas 10c.



Panedelis, Rugpiu«io4» ’19

Meilė ir Duona
Augustas Strindberg.

Vertė K. A.

Be abejonės, notariusui ’ nea
tėjo į galvų sužinoti javų kai
nas, kuomet jis rengėsi vesti 
nu.joro dukterį; užtat pats majo 
ras prisiminė tetai.

— Aš myliu jų, — pradėjo 
notarius.

— Kiek tu uždirbi? — pak
lausė senis. -*■

— T'iesą pasakius* dabar aš 
uždirbu tik tūkstanti du šimtu 
kronų; bet, dėde, mudu myli- 
va vienas kitų...

— Tai ne mano dalykas. Tuk
siančio dviejų šimtų permažai.

— Aš turiu pašalinių uždar
bių; bet Luiza žino mano širdį!

— Nekalbėk niekų. Kaip di
delis tavo pašalinis uždarbis?

—Mudu susitikova pirmu kar 
tu...

—Kiek tu dar uždirbi — Ir 
majoras paėmė piešuką.

— O jos jausmai, dėde, žino
te...

— Kiek tu dar uždirln? — Ir 
majoras pradėjo piešti ant po- 
pieros paukščio kojų.

— Ak, viskas susitvarkys, 
kad tik.^

Ar tu atsakysi man, ant

— Kokis vertimas? Aš ne-fsydavo korektūrą, priegtam ji- pos, bufetas ir sitalas. Visa taurąjį veikalą” bei Žodynus ir nu
galiu tuoj pasakyti

— Negali tuoj pasakyti? 
sakai turįs ką tai versti, ir 
gali pasakyti kų tokį?

— Aš turiu išversti dvide
šimts penkis lapus Gizol’o “Is
torija Civilizacijos”...

— Po dešimtis kronų, viso 
labo du šimtu penkias dešimtis. 
O paąkui?

— Paskui? Aš negaliu tatai 
pasakyti iškalno.

— Štai kaip, negalite žinoti iš 
kainos Bdt tai reikia žinoti. 
Ar tu manai, jog atpeivedimas 
susiveda lik prie to, kad būti 
krūvoj ii* žaisti? Ne meno 
brangusai, už devynių mėnesių 
atsiras vaikas, o jį juk reikia 
maitinti ir rėdyti•»

— Bet vaikui nereikia tuoj 
atsirasti... kuomet meilė yra to
ki stipri, kaip mudviejų, dėde, 
kaip mudviejų...

— Ak, trauk jus nelabasis, 
kaip gi jus mylite vienas kitų.

— Kaip mudu myliva vienas 
kilų? — Ir jis padėjo rankų ant 
krutinės.

darė malonų įspūdį, ir jiedu ne-J ėjęs universitetan. Iškarto

šaliniu darbu? Skaitlinės!
Skaitlinės! Faktai.

Aš turiu vertimų. Mokės 
po dešimtis kronų nuo lapo. 
Turiu franeuzų kalbos lekcijų;

.‘.J. Skaitlinės, vaike, skailli- 
lūs! Aš tižsirašysiii. Kokis 
tavo vertimas?

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, CM rago, III

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

Tu 
ne

Te

— Nebus vaikų, jeigu meilė 
esti loki, kaip jųdviejų? Mul
kis Tik tikras mulkis.
čiau, Ju išmintingas žmogus —
na, tegul jau taip būna, vesk! 
Bet tinkamai sunaudok laikų 
iki vestuvių, kad daugiau Už
dirbus. Artinas sunkus laikai, 
kainos ant gyvenimo reikmenų 
nesvietiškai k’la.

Išgirdęs paskutinius žodžius, 
notarius paraudo ir p ibtičiavo 

seniui rankų. Dieve dangiška
sis! Kokis jis buvo laimingas! 
Kaip jiedu buvo laimingu! 
Kuomet jiedu ėjo susikibusiu 
už rankų, jiemdviem rodėsi, 
kad žmonės pasitraukia iš ke
lio ir sudaro sargybos šerengų.

žiūrėdami į praeivius.
Vakarais jis ateidavo pas jų. 

Jiedu susėsdavo krūvoj ir tai-

nai visuomet skaitydavo gar
siai. Ir senis negalėjo sušilai- galėjo suprantu k!am dar kei- draugas G. tapęs pastatytas kc- 
kyti nepamanęs: kTikis jis šau- kalinga turėti daugiau kamba-j tvirton' klcson. 
mis vyras. Kada užbaigdavo 
darbų, senis sakydavo: “Žiūrė
kite, mes jau uždirbome tris 
kronus!” Paskui įsimylėjusie
ji bučiuodavos. Ant rytojaus 
jiedu traukdavo tealran. Jis pa- 
sisaimdydavo vežėjų, kad par
vežus jų namo. Tatai atsieida
vo dvyliką kronų.

Kartais, kuomet jam reikėda
vo duoti franeuzų kalbos pamo
kų, jis — kuo tik, žmogus nc- 
aukauja vardan meilės! pra
leisdavo pamoką ir ateidavo 
pas ją. Jiedu eidavo pasi
vaikščioti.

Bet štai ir vestuvės čia pat. 
Prisiėjo pagalvoti apie ką-kitų. 
Reikėjo išsirinkti rakandų. Pri
ėjo prie, svarbiausio dalyko. 
Liuza nenorėjo dalyvauti lovos 
pirkimo ceremonijoj, bet, ant 
galo pasidavė. Suprantama, 
jiemdviem reikėjo dviejų lovų, 
kurios stovėtų šalimais, — ži
noma, todėl, kad mažiau vaikų 
butų! Lovos turėjo bulti pa
darytos iš riešutinio medžio. 
Reikėjo poros matracų ir pu-, 
kinių patalų. Dviejų vienodų 
antklodžių.

P;.skui jiedu nuvyko į kitų 
sankrovų. Pirm visko, supran
tama, reikėjo įsigyti miegama
jam kambariui lempų ir Vene
ros biustą. Paskui servizą, še- c- *■
šis tuzinus stiklinių. Po tam 
peiliai, šakutes su monogramo
mis. Ant galo, virtuvei rakan
dų. Bet apie tai prisižadėjo pa
sirūpinti močiutė.

O kiek jam rūpesčių! Pasi- 
raslinčli po vekselių, bėginėti iš 
banko į bankų, surasti meistrų, 
jieškoli buto! Jis visą laiką ir 
pašvęsdavo tik tam. Pašaliniu 
darbu nebebuvo galima užsiim
ti. Bet lai niekis — luiip lik 
jis apsives, tuoj vėl pradės 
dirbti! .

rių.
Ir štai vienų subajos vakarą tosios Idesds 

įvyko šliubas, O ant rytojaus... dėk!

Bet nemanąs 
mest, kol nępasieksias šešiolik- 

Pohdie, jam pa

Kokis stebėtinas gyvenimas!
Na, ar ne puiku būti vedusiam!
Kokis puikus išradimas — žc- gas Traiuis. liepos 27 dienų, 
natvė! 
ateina

Degtuko ex-redak torius, (Irau

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite tiktai 76 iš 100 žmo
nių reikalauja pcržiurčjimo dantą 
taisymo Kurie kenčia dantų skau
dėjimą mažai suranda užsiganėdi- 
nimą gyvenime, jie neturi tiek daug; 
energijos, uždirbu mažiau, negali i 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

Saugokite Savo Akis

J. G. SACKHEIM & CO, 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, l.entų, Rėmų ir Stogams l'opiery.

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui stabų iš vidaus, po $1.50 u3 gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.,

3003-3929 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

dviejų kamfliarių — juk reikia 
būti ii miltingam, ar netiesa? 
Bet užtat, jeigu turi lik du kam 
bariu, tai galinta juos puikiai 
apstatyti! Ir jis nusisamdę ant 
antrų lubų du kambariu su at
skira virtuve už šešis šimtus 
kronų į metus. Kuomet Luiza 
pastebėjo, kad už penkis šim
tus kronų ant ketvirtų lubų bu-

tai jis biskutį susimaišė tai
tai niekis, kuomet myil vienas

Gali daryti viską, kas 
į galvų, o paskui ateina 
broliai, sesers ir svciki-

devin'ta valančia ryto, o 
kambaryj dar

na!
Jau 

miegama j am 
tamsu. Jis nenori atdaryt jan-
gmyčių. k.id neįleidus saulės 
šviesos. Jis uždega lempų, kuri 
apšviečia suglamžytų guoli ir 
Venerų. v

(Bus daugiau).

Lietuvių Rateliuose.

viešpaties metelis devynioliktais 
pavelijo turėti su juo svarbų 
interview’ą. Be kita jisai ap
reiškė, jogei turįs daug-daug ko 
pasakyti, didžiai “svarbaus ir 
interesiugo“
dangės. Girdi, visa tei jis butų 
atidengęs per Naujienas, bet 
kad dabar į jas sugrįžęs d. Gri
gai! lis, tai nebežinąs kas reikėtų 
daryti. •'

Vis dėlto butų labai įdomu 
išgirsti draugo Trainio 
mus. Lauksiu.

Gvaizdikas.

iš Degtuko pa

pu tyri-

BRIDGEPORT

žinios žinelės.

Girdėjau, bridgeportiečiaii nc- 
gal atsistebėti Degtuko redakto
rių gabumais. Iš kur, girdi, 
pi'js juos įliek raziuno., sveika 
los ir gabumų. Jų nieks nesu
kritikuoja, net smolno institu
to j ani torius. Miutot. O tūli 
ketvirtosios partijos socialbol- 
ševikai sako, kad tai esą pasek
mė to under pruf indo, kurį re
daktoriai laikų naujųjame head 
ųuarteryj. Tai, beabejonės, so- 
ciatyšdavjkiška išdavystė.

Tulas pajolžarga andais iš 
aidpblistų Proletaro gerokai už
drožė per nosį pasišventusiam 
“kairiasparniui”, draugui Bur- 
dingomii. Reikės išnešti prote
sto rezoliucijų, kad aidoblistiš- 
ki puijolžargos nedrįstų peizoti 
pasišventusį studentų ir dagi 
patį Degtuko business manage- 
r’l-

raleliuo 
kuomet 
busianti 

padėkavonės

CICERO

Abandoned Hope.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausiu 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 VVest 47th St. Arti Marshfieid Avė. Chicago.

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikinių iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St. v.u'anoos 9°iki t ChiCflffO 

(KjtBM. M.nro.) . Nedeliorci, 10 iki 1. ,VlllVagv(Kjnapaa Monroe) .

tos pačios nuomonės; jai tik ro- 
dūri, kad (trijuose kambariuo
se už pigesnę kainų galima taip 
jau mylėti, kaip ir dviejuose 
brangesniuose kambariuose. 
Taip, ^jis padarė klaidų, to jis 
ir nebando užginčyti, — bet tai 
niekis, jeigu tik mylima vienas 
kilų!

Ir štai jau kambariai sutvar
kyti. Miegamasis kambarys 
primena kokį lai dievnamį. 
Taip puikiai išpuoštas! Viena 
k va stovi šule kitos. Saulės 
Spinduliai žaidė lovų aprėda- 
luosc. Tatai pasirūpino išsiu
vinėti pagalvių užvalkalus. Tai 
buvo didžkios raidės, kurios 
vadomis susiglausdavo, lyg įsi
mylėjusieji. Kitame kamba- 

iryjc stovėjo jos piano (už kurį 
užmokėjo tuksiantį du šimtu 
kronų), rašomųsis staliukas, Šė-

Ketvirtosios partijos 
se vaikšto gandai, kad 
nors... galbūt neužil^io 
surengta ekstra
dienai tiems ketvirtosios parti 
jos nariam^ kur dūšia 
ir kunti buvo atsidavę savo par
tijos labui. Kiek sužinojau, pir 
miausia ant padėkavonės (kiti 
• ako išmetimo)’ listb busią pa
dėti šitie be galt) gabus visuo
menės veikėjui, būtent: garsu
sis ketvirtosios partijos reorga 
niza torius, draugas dabartėlios 
Zavė, sakytum KairiK, Janu
sas, šarkunas, Janušcvičius, 
Meškaiuskas ir talentingasai li
teratas filosofas, oratorius, bol 
šeologas Vikšris. Ouch!

Piladelpės kukorius, Juozas, 
dabar ant BrSdgeporlo visai ne
be pasirodo. Kiti sako, kad jis 
likęs nepaslankiu. Girdi, abu
du su alpcriu Fabrica, susėdę 
smolno instituto fbeizinantan, 
sau ant žarijos bulves ir kepa... 
Jei jie. nepasipro vyrių, žadama 
išnešt protesto rezoliucija.

virtųjų ^partijų. Išvažiavęs Vai 
paraisan — bulvinio socializmo

Praeitą pgtnyčios vakarų, 
Tamulienės svetainėj, Lietuvių 
Socialistų Apšvietus Kliubas su 
rengė referatų tema ^‘Socialis
tai ir kairysis sparnas.” Refera
vo Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis.

Trumpai pabrėžęs skirtumus 
tarp senųjų utopiiumkų ir mok
slinio socializmo pasekėjų, re
ferentas pradėjo aiškinti dabar
tinių- “kairiasparnių” (left 
\vinger’ių) “teorijas” ir “prak
tiką”. Aiškino tai remdamasi 
pačių “kairias]>arnių” “litera
tūra” ir jų “praktiškuoju vei
kimu”. Priparodė, kad mūsiš
kiai “kairiasparniai”, kurie, sa
kosi, esą “tikrieji Markso mo
kslo apgynėjai”, yra visa kas, 
tik ne socialistai, ne Markso 
mokslo išpažintojai, — taigi ne 
darUiiiiųkų klesos reikalų gy
nėjai. Jie elgiasi kaip tik prie
šingai tam, kų skelbė pirmieji 
mokslinio socializmo įkūrėjai 
— Marksai ir Engelsas. Tatai 
buvo pripąrodyta tam tikromis 
ištraukomis iš Komunistų Ma
nifesto — palyginant tai su 
“kairiasparnių” manifestu bei 
programų t (kurk norėtų su 
klausimu susipažinti plačiau, 
tegul skaito straipsnį “Socialis
tai ir kairiasparniai”, Naujienų 
nr. 181), o taipjau ją “prakti
ka”. j

Kadangi iki šiol žmonės ne- 
inažaii buvo prisiklausę “'kai
rios” “kairiasparnių” “orato
rių” reklamos ir niekinimo so
cialistų, tai šis referatas jiems 
kuoaiškiausia priporodė, bū
tent: kas yra tie ‘"kairiaspar- 
niai”. Net ir patįs “kairias
parniai”, atsilankiusieji pasi
klausyti referato, visų laikų kuo 
atydžiausia klausėsi. Mat, di
džiūnu jų, pasirodo, “neturėję 
progos” susipažinti su savo “te
orijomis”, b dar labiau — 
“praktiškuoju veikimu” — ten, 
Michigane ir Ncw Yorke. Vie
nas eilinis “kairiasparnis” šalę 
sėdinčiam Vladui kirto.

— Sei, o kodėl Slilsonas 
mums nepaaiškino?

— Durna galva! 
vadas. Mes turime

- atkirto 
užlaikyti

Dantis be pleitų, tai niu.Hų apeci- 
ališkumas.

Musu rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augščiau 
Porcėlenavos crown $3 ir augščiau
Visas setas dantų ................. $4.00
Visas setas auksinis .............. $65.00
Užleidimas ............................. $1.00
Auksinis Crown ..................... $3.75
Aluminum setas .....................  $12.00
Apdengimas danties .............. $3.75

Boston Deniai Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
įėjimas 1553 West 47th St.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St., ‘ Chicago, III.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
£4 rekordą ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letu augštos klesos 
phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 

4 ir vartotą tik 8 savai
tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTVJ. MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PIUSIUNCIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Daktaras

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

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

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 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sies ir gerkles ligą. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pčtnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ave^ Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano paraią. 

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at ■ 
kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

deliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki lt ryto 
ii' nuo 5 iki 8 vakare a

Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

AS, ADOMAS A. KABALA U S KAS, SEKANČIAI RA9AU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabn«jęs pilvelis buvo. Dlspe*' 

iija. nevirinimas pilvelio, uuslabofijimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
kbelnas apCkų nustojbnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kati 
begyvensią. Visur jielkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salntaras vaistą, Bitterfa, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriui dirbt. Inkstai atsigavo. Ren- 
oiHtizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmulinuii visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdava* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos

Ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuojii Salutaras mylistų ge- 
radėjisiei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
auituumais patariu nuolirdžai kreipties pre Salutaras:

Draugas J. G. taipjau užmetė 
savo garbingą profesiją — barz 
doskutologiją. Įstojus univer
sitetan prie 31 ir Halsted stry- 
čio. Universitetan įstoti turė
jęs cM ilo, kad tu anglų kalba 
— nieku budu ji nenorėjus jam

leista pa
buvo de-

CHEMICAL INST1TUTI0N J. Baltrenas, Prof.
fa, Halsted falaptaone Ganai 6417. Chicago, III.

i jis nusipirkęs “geriausį angliš
kų veikalų” ir pasiryžęs ištlu- 
ihočyli jį lietuviškai (kiiip kad 
Humočijo Bogdanovo pol. cko- 

Įliomjjų). Pasidėjęs net tris 
i žodynus, o vis kaip nieko, taip 
t nieko. Tatai supykęs metė “ge-

Po referatui (buvo 
duoti klausinių. Jų 
šilutis. Klausimus davė beveik 
vieni “kaiiriasparniai”. Ir great 
Scolt! —* nė vieno, kas patei
sintų “kairiasparnių” “teorijų” 
ir “praktikų”. Vienas “kairia- 
spamių“ lydeifsį pav., padavė 
šitokį khtlusimų: kaip balsavi
mu įvykinti proletariato dikta
tūrų ant kapitalistiškų pama
tų... Kitas vėl paprašė, kad re
ferentą# suskaitytų jum, kiek 
esama “kairiasparnių” (beje,

(Seką ant 4-fco pusi.).

Vyriškų Drapanų Barganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ©verkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikiną gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutą ir over- 
kutą $8.50 ir aukščiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 Su. Halsted StM Chicago, 11L 

liteigta 1802

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

' Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michni8wicz
Baigusi Akušerijos kc 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčsc ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted“str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT 1B PLATOKU 
"NAUJIENAS”
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ir “dešiniųjų"). Žinoinn, kiul 
referentas jam nepaaiškino.

ta turų ant kapitalistiškų pama
tu“. Bet dėl balsavimo, tai ji
sai pasakė tiek, jogei socialistai

siekli.
Referatas darė «gerą įspūdį.

Uždarius susirinkimą susirin-

šnekučiavosi apie “kairiaspar- 
nius“ ir dėkojo kliubiečiums už 
surengimą referato. O “kairia- 
sparniuose", ten, pasak yankių.

Abandoncd Hope.

tingus skundas:
— Aš sakiau, aš tau 

kad neeikime! Dabar jie su

- Kazin, drauge, kad

Tu manai,
kad jie talpins?

— Buržujai, sociališdavikai, 
uodegos!...

Jeigu sekimiame susirin
kime neužkurta ilsinu* kuopą, 
tada bus po trečiojo Internaci
onalo...

AjidriUlevičių - visus kairiuo
sius, kad jie atitaisytu...

bus. Geriau užlaikvkinir sek
lioir tylėkime.

kitę p repe ra tą. durna

stot už proletariato diktatūrą 
ir būtinai užkariauti kuopą...

Kazimieras Guolis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 2 
d. August, 1919 m. 6 vai. ryto, 
yra gimęs 15 d. gegužės 1886 
m., paėjo iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Joniškio parapijos, 
Staniuliy kaimo. Amerikoje 
išbuvo 12 metų, nevedęs. Y’ėlio 
nio kūnas randasi pas Fr. Ka
zimieraitį 2741 XV. 39 PI. lai
dotuvės bus 5 d. August 9:30 
vai. ryto į Tautiškas kapines, 
su patarnavimu graboriaus J. 
F. badžius 668 YV. 18th St. 
Tel. ('anai 6174. Visi gimi 
nes ir pažystami esate kviečia
mi atsilankyti.

juodungiau jie aiškins lietu
viams darbininkams sodinliz- 
mo mokslą, tuo mažiau čen-j 
čiaus turės “kairiaspaniiai” • 
skaldyti ir trukdyti (kurbinin- 
kišką judėjimą. — Prisiklausęs.

savo halsą už Socialistų Parti
jos kandidatą, kaipo jo klesos 
reikkilhi atstovą.

Pilnas Socialistų Partijos li-

Jiati.

ir

iRasinė neapykanta
Reikalauja .išvyti iš /skerdyklų 

negrus darbininkus; grū
moja streiku.

Kilusios rasinės sk 
teikia liūdnų pasekm/ių. 
dvklu darbininku — baltųjų ir 
negrų unijai gręsii.i iširimo 
pavojus. lapo paskelbia, kad 

daugiau- 
reikalau-

IŠPILDĖ DARBININKŲ
kalAvimus.

REI-

Sutiko padidinti algas.

International Ludics Garin
ei! t YVorkcrs unija vis dėlto pa-

Internationalis unijos pre-

<dle niksilciido'. Jie s.iitikę |>a- 
. , . . .. v 1 didinti algas po tris dolerius jidant kompanijos pasalinių! .... ..
... ' savaite visiems tiems darbi-dokjardu visus juoduosius. ’

ininkams, kur iki šiol gaudavo 
' po 15 dol. savaitei. Operato
riams dabar busią mokama po 
85 centus Valandai, o presc- 
riams - - po 95c.

šia lietuviai ir lenkai.

ši ilgame atsilikime
Prie

mesiu

Irimui, tai praeitą pelnyčių balt- 
veidžiai - -stalgi lietuviai ir len-

laujančią, kad kompanijos tuo
jau atstatytų “juoduosius dar
bininkus“. Vieton jų, peticijos

ponijai savo rasės žmonių. Be

jogei šitaip jie darą todėl, kad 
norį apsaugoti save nuo “neor
ganizuotų skebų • juodvei- 
džiu“. c

da rysiančios.
smuikas Oarrity .jau pasiuntęs
į skerdyklų dislriktą stiprią po

kad kompanijos nė nemano at
statyti negrus. Labai galimas

baltųjų ir negrų bus labai į- 
tempti. Ir vieni ir antri neno
rės užsileisti. O tas prives prie 

anksčiau 
pasinaudoti

to, krd kompanijos 
ar vėliau bandys 
proga — išardyti
uniją.

Darbininkai,

Socialistų Partija dalyvauja rin 
kiniuose delegatų į Konsti- , 

tucijos Konvenciją.

Illinois Socialistu

mnose delegatų į Konstitucijos 
Konvenciją. valdžiai

TELEFONŲ KOMPANIJA , 
LAIMĖJO.

Kainos telefonams lieka tos 
pačios.

ja dar kurtą laimėjo. Public 
Utilities komisija leido jai pa
likti senąją kainų skalę, kurią 
buvo nustačiusi federalė val
džia ir kuri turėjo netekti rcik-

valdžia nuėmė

kontrolę nuo visų telefono lini
jų. kitiiiip sakant sugražino jas 
jų savininkariis — kompani-
j oms.

veikti lik keturis mėnesius iki 
lapkričio 30 deinos. I'oliad - -

'l ik vieną iPiilyką ji radus rei
kalingu atmesti, tai negirdėtai 
didelę mokestį už įvedimą tele
fono. Mat, iki šiol, jei kuris 
norėdavo turėdi telefoną, tai 
kompanija reikalaudavo

l)ab r to nebusią.c

vietų bailieji mušeikos be jo- l.cnl po vietų, n..r|. jSoriai
1 . . gaus p<> knygą Barbora Ubryka.

— <>rg. A. F.kios piiiežasties iižpiildinčją ne
grus ir mušt) juos, iki mirties. 
Policijų gi dedasi

- Lietuvių kooojieracijos 
nematanti Į pusmetinis susirinkimas bus pnnc-

tikimų jii be jokio matomo rei
kalo jsiveržainli į negrų butus 
ir daranti ten kratas, kad koil- 
fis'kavus ginklus. Tokios tei
sės jijė neturi. Bet butų pa- 
teisiliama, jpiigu ji. (tarytų lai 
pašalinimui riaušių. Ne. (kir 
rauti kratas tik negru butuose. 
Baltveidžių butus ji sužiniai ap
lenkianti. Ten, girdi, galima

pavartoti juos prieš negrus...
Negrai reikalauja, kad mies

to valdžia užtikrintų jiems ne
tik saugumą nuo bailiųjų niu- 
šdiikų, o ir pripažintų jų kaipo 
šios šalies piliečių, konstitucija 
garantuotąsias teises.

ŠAUKIASI Į GYVENTOJUS

EI gi n

sutaikintų ją su streikuojan
čiais josios darbininkais kon
duktoriais ir motormonais.

jų reikalavimus. Matydama, 
kad darbininkai laikosi tvirtai 
ir kad ji nep.bjiegs sulaužyti

ros .Elgjho ir Fox Rivcr micfl-

kirtu
ją“. Ta komisija turėsianti nu 

6 

statytfi (žinoma, kompanijai su
tinkant) važinėjimus kainas ir 
spręŲli apie darbininkų reika
lavimus.

Kadangi kompanijos sumany 
mą pirmitiusja “išgirdo“ tų mie 
stelių majorai, ir dabar ragina 
piliečius remli jį ,t::li nėra abe
jones, kad komisijos rinkimas 
bus pavestas natiiems maio-

nią (rodos K) doleri 
gvaranciją, kad telefono naudo
tojas naudos jį nemažiau kaip 
vienus melus, 'l ai visa.

Tas Public I’lilijties komisijos 
patvarkymas liečiasi lik taip
vadinamų] ų 
daugi

rams. O tokiame atsitikime, 
labai aišku iš kurių įmonių su- 

ir
ji nuspręs.

Pranešimai

dėlyj, rugpjūčio I d., 7:30 vai. vak. 
S. Žvibo svetainėj, 1317 So. 50 Avė. 
Kiekvienas šėrininkas bukite laiku 
nes yra svarbus reikalas.

— Sekr. A. Pečiukaitis,

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau synos moteries prižiū

rėt Vieiin mergaitę 18 mėnesių, o 
su mokesčiu sutiksim tik atsišauki
te kuogreičiausiai.

Kazimieras Tautkus,
611 YV. 18 St., Chieago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIU

3301

PAAIŠKINIMŲ PAS:
LIBERTY LANI) AND 

INVESTMENT CO.
So. Halsted St., Chieago, III

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Reikalingi agentai platinti ‘'Nau

jienas” sekamose kolionijose, Chi- 
cago Heighls, Roekford, Summet, 
.Aurora, Elgin, Moline ir Kevvanee, 
III., Barine, \Vis. ir Gary, Imi.

Norinti platesnių informacijų, at
sišaukite Į “Naujienų” ofisų.

P. č^ereška, 
Cirkulinciios užžiurėlojas.

REIKIA — 20 patyrusių moterų 
(vaikyti skudurus, nuolatinis dar-

1017 S.- 
of 12 St.

P. Goldman, 
l'airficld Avė., 1 bl. North

Tel. Seeley 282

REIKIA motery ir merginų, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Ralhborne Ilair & Ridgway Co., 
2279 So. Union Avė., Chieago, III.

REIKIA moterų ir merginu, 16 
mėlti prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Rathliorne Ikdr A' Ridgway Co.. 

111S XV. 22 S» Chiciigo, J U.

REIKALINGA merginų ir motery 
prie lengvo dirbtuves 
’iinas nereikalingas.

i pastovus darbas.
Olson Rug.

8 XXrest Monroe ŠI,

darbo. 
Gera

Paty-
mokes-

lis,

15(1
Co.,

Chieago

REIKALINGAS jaunas ir apsuk
ru^ vyras dasidėti 1500 dol. prie 
YVIiolasale ir retai pieno biznio ne
šančio 30 dol. gryno pelno į dieną 
dabar, o dadėjus dar 1500 dol. prie

ną trumpame laike, čionai yra ge 
grogą, nes pienininko nėra i !

miestelius, kuriuose statosi keletas 
gerų dirbtuvių, iš Chicagos ir apie- 
linkės kreijikitėsi ypališkai, mane 
rasite namuose kožna diena.^ Slrect- 
kariais galima atvažiuoti už 5c. ar
ba treinu iš Union dypo ant Pan- 
Ilandei gi<Tžkelio už 55c. atvažiuosi
te jirki mano farmos, tikietą pir
kite į (Burgcr, III.), o laiškus ra
šykite

John Ambrose, 
Dolton, Illinois.

rodo ir einu kuip tuiujas u/, kibai 
juienamą kainą Oakltmd kornjiani- 
jos Diiuiomis 2105-0 Ogden Avė. 
vakarais nuo 5, - 1007 So. Oakley 
Roiilev. Tel. Seeley 120, F. Jardon,

dy, pigiai, Visi iiupruvn etilai su
dėti ir išmokėti. Lotas ant Turner 
Avė., arti 5 Itos ir 55tos gatvių. 
Kreipkitės į A. A. Vasilevskį, 615
Ccnter St. Telefonas Diversey 4853.

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą liktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklsčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN
ČIAMI' UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
YVEŠTl'RN I'URNITURE STORAGE 

2810 YV. llarrison St.
Atdara nuo 9 r\to iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki I vai.

MOUNT GREENVVOOD.

PARSIDUODY fornišiai už pigių 
kalnų priežastis pardavimo, išva
žiuoju Į kitų miestų. Atsišaukite 

J. Stulginskį
4500 So. Paulina St., Chieago, 111. 

Tel. Drover 3234

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.5(1 mčnsyje. Be nuošim
čio . Cik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario Iransporfacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vienų blokų West 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų. Nedė- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
piety.

.1. S. Ilovland,
133 \Vest YVashington St. Chieago.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS.

80 akerių žemės 30 dirbamos, li
kusi ganykla <ui mišku, visa aptver
ta aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar- 
ne ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 melų.

40 akerių žemės 3 akeriai dirba
mos o likusi ganykla su mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kaina $800, įmokėti $100, o 
likusius ant 10 metų.

80 akerių žemės, auza ir barnė. 5 
mylios nuo miesto ant gero ke|io 
kaina $2000, įrnokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

62 akerių žemės yra auza Ant eže
ro kranto, 4 akeriai dirbamos, likus 
ganykla su mišku kaina $2000 įmo
kėti $500 likusius ant 10 metų.

80 akerių žemės yra auza 6 my
lios nuo miesto ant gero kelio, gera 
žemė kaina $1600, įmokė! $400, li
kusius po $100 j melus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant geru kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
$300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

Ir laipgi turim daug daugiau vi
sokių farnių kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tu. Del platesniu žinių rašyk arba atvažiuok.

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, WIS.

PARSIDUODA po 5 ruimus arti 
42 ir Princenton, kėš $300, likusius 
$2900 išmokėsite kaip renda.

McDonnelI System 
Naujas adresas 3517 Archer 

Chieago, III.
Avė.,

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge-

EXTRA farma su triobomis par
siduoda 60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 

upė žvejojimui, šaltinis, 
ant 
at-

5 akeriai, 
ganyklos geros,, arba mainau 
namo ar automobilio. Meldžiu 
sišaukti patięs, matysite ar gera 
me, be agentų parduosiu daug 
ginu, priežastis, vienas negaliu 
venli. Galėsiu pardųwtf -pusę* 

 

mės, mažu kapitalų/gu triobomis ar 
be triobų, su gyv iais ar be gyvu-

P>

že-

Box 56,
AntanasJVfaskahinas,

s Lake Co., Mich.

EXTRA! EXTRA!
PARSIDUODA geroj vietoj gro- 

cernė ir saida nių štoras biznis iš
dirbta per 20 metų, galima gera pi- 
\igą padaryti. Atsišaukite greitai, 

Stanley Toleik,
4854 So. YVells St., Tel. Drover 4489.

BARGENAS dviejų aukštų muro 
namas, 2 — 6 kambarius Batai su 
maudyne ir gesu garrage užpakaly
je ant 25tos gatves arti Wcstern 

Rendos neša -44.00 kas mė- 
Kaina tiktai $4100, >Atsišau- 

Telefonas
nesį.
kitę j 2307 YVcsl 21st St.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondą dėl in- 
vestinimo i antrus inortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

11. O. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

MM mu padėti socialistu 
lūs

kandida- 
nt balsuojamojo lislo. Chi

cagos socialistų kandidatai yra 
sekami: llarry IC. Greenxvood ir 
Arthur 11. Sm'ilh — iš antrojo 
distrikto; .losepb Debarherri ir 
Charles Hallibeck trečiojo 
distrikto; Fred M. Ilaek ir Bar- 
ney Bcrlyn - penktojo disitičlk-

lai už

“public” telefonų kainos 
tos pačios — penki een- 
pašaukimą.

CHICAGO N()RTHWEST RN
GELEŽINKELIŲ DARBININ

KAI METĖ DARBĄ.

Chicago.—Petnyčioj, apie 11 
valandą ryto, metė darbą Clri- 
cago Nortbsvestern 
kompanijos darbininkai,
taisytojai ir kili, viso apie 2000 
žmonių. Reikalauja didesnių

Pastaba atsiunčiantiems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar Įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 - 
i* M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Ganai 1506, pranešti 

— Redakcija

REIK ALINGA moterų tvarkyti po 
nieras ir skudurus. Pastovus dar
bas. Gera niokslis.

Gumbinsky Bros, (’o., 
2261 So. Union Avė. Chieago.

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų” skaitytojai gyve

nantis tarp 51 ir 63 Vincennes ir 
(State gatvių, ir norintis, kad “Nau
jienas” jiems pristatytų j namus iš- 

Raihvuv išnešiotojai atneštu, atsišaukite į
* “Naujienų” ofisų—laišku arba ypa- 

karų tiška i.

The Parisb & Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters. 
Buckers-up Rivet šildytoji], Cal- 
kers, Chippers ir abelnų dirbtuves 
darbininkų. Musų darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
i savaitę dienomis ir 60 valandų į 
savaitę naktimis. IK* moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtik/rintas pirmos klesos. 
žmonėms. X Nėra su darbininkais 
jokių keblumų Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite 
ish Bingham Co. 
Dept. Madison Avė. 
Cleveland, Ohio,

Jonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, 'l'en 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
r prie lietuviško miestelio, W()OI).

BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
jų. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

'l'en dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
li. Galite pradėti pirkti farinų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj;} po daug valstijų, ir tin
kamesnės vielos dėl farmeriaviino 
nesurado, kaip YVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais. •

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., . Chieago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatišfcas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.
k. turime didžiausius ir geriaa- 

sius kirpimo-desigmng ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus moky&itfe 

Elektra varomos marinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

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

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

Kampus Lake St. ant 4 lubų

su The Par- 
Emplovment 

YVest 106 St.,

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
303 Ssvan SI., sankrova ir 4 kamba
rių užpakalyje ir du 4 kambarių 
fintai viršuje. Rendos $540 i me
lus. $800 cash........................$3500.00

McDonnelI System,
Naujas antrašas 3517 Archer Avė., 

Chieago, III.

M) įier šeštojo distrikto; John 
Vogei ir Hobert Norberg iš 
trįsdešimts pirmo distrikto; Ge
orge Schmidt ir II. B. Harn — 
dviedešimts devinto (Įistrikto; 

r ir Fd\v:ird J. 
dvidešimts septin

to distrikto; Carl Slrovtr ir 
Kari F. M. Sandberg — dvide
šimts penkto distrikto; James 
A. Meisinger ir Knud Larsen 

Įdvideš/imts trečio

Datf.’iininkai jau senai reika
lavo padidinti algas, bet samdy-

Cirkuliacijos užžiuretojas.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
Kny- 

., pra
džia <S vai. vak. Dainininkai ir dai
nininkės prašomi susirinkti laiku.

‘ — Choro Valdyba.

! Įvyks ularnlnke, Augusi 5 d., 
Igyno svet. 1822 YVabahsia Avė

REIKALINGA leiberių j foundry

DIDŽtAUSIAS baigėme, ChictųL- 
jp , pars <j.oda 2 lotu, krūvoj 6.‘x 
130 pėdų pagal pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated st, 2407 W. Ma- 
dinon, 1850 N. Well« *t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukilęs ui 
$10. Phone Seeley 1443

SARA PATEK, Pirmininkė

Link Beit Co.,
329 YV. 39th St.

R. Vaičaitis.
816 YV. 34 St. iš fronto

Paminėjimui metinių sukaktuvių 
nuo tėvo ir motinos A. A. Edvardo i 
šeštoko. Velionis mirė rugpiučio J 
(Aug.) 4 d. 6:30 vai. vakare 1918 m,i . . . ,. . . .. (
(tapo užmuštas bevažiuojant gatve- i dvidesiimts trecio distrikto; 
kariu ant 63 St. netoli Argos mies- nalTV \y. Harris ir Thomas L. 
tolio važiuojant skersai Beit Ry.1 
gelžkelio). Vėlionis buvo 3 metų ir, 
4 mėnesių amžiaus, palaidotas ant I 
šy. Kazimiero kapinių. Paliekam j 
dideliam nuliūdime dėl mirties mu-Į 
sų myJimo sūnelio, kuris tik buvo 
vienatmis, Nors jau metai suėjo, bet 
širdies skausmas dar mums neužge- j 
so. Dar kartą tariame ačių visiems . 
dalyvavusiems laidotuvėse gimi- penkioliktojo distrikto; 
neins, draugams ir pažystamiems ir \v vviknn ir meldžiam šiandien atjausti musų llson ir J<)scph (lajeskl
širdis, o jam ištarti ; 
tegul jam buna lengva šios šalies 
žernlė ramiai ilsėtis.

Jonas ir Agnieška šeštokai, 
561S W. 64 PI.. .

Clearing, III.

S kili c r 
. strik to;
Henry 
niolikto distrikto; Fdsvin H.
W’ieman ir \VilIiam Lo\vin

I lurry

dvidešimts pirmo di- 
Mardecai Shulman ir

amžiną atilsį tryliktojo distrikto; Henry Gro- 
| nier ir B. O. Beese vienuo- 
j liktojo distrikto.

Kiekvienas lietuvis dailinin
kas, turintis teises balsuoti ir

lai jie nutarė mesti darbą 
strdiku palenkti samdytojus.

— Streikininkas.

NEGRAI PROTESTUOJA.

ir

Policlja be jokio reikalo ver
žiasi į negrų butus ir daranti 

kratas; baltveidžių butai 
aplenkiami.

LSS. 4 kuopa stalo veikalą Valka
ta 5 d. spaliu C. S. P. S, svetainėj, 
1126-28 18 si. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengiu tą vakarą ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

Brighton Park. LSS. 171 kp. mė
nesinis susirinkimas bus seredoj, 
rugpiučio 6 d. 7:30 vai. vakare, T. 
Maženio svet. 3834 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbių reikalų. Drauges 
ir darugai malonėkite būt laiku

— J. Baltuškis.

JLAT. Kliuho dramiečiai malonė- 
kie susirinkti pirmoms veikalo Lit1x11 NUNllllJn.il p 11 111( JI 11N Vllndll) J^Jl

Chieago. — Negrai piliečiai vomani repeticijoms utarninke, rug-
i .. i . .ii . •* piučio 5, kaij) 7:30 vai. vakaro, Fel-uzvakai buxo sušaukę x tesą ]OWship Jlouse svet., 831 W. 33rd pi. 

protesto susirinkimą, kad pasi-’ — Vaidinimas bus lapkričio 23, Pu 
..... . 'laskio salėj.skundus dėl daromos jenis nuo

skaudos. Tapo priimita protes
to rezolitidja, kur be kita ko už

—i F. Mazoln, 3126 S. Lowc A v.
SLSDA. Imojo Apskričio chorai 

.malonėsite atsiųsti savo delegatus 
reiškiama, jogei policija netik .Tunatinėn Tarvbon subatoj, rugp.
kad neauganti jųjų rases

REIKALINGA motery lopyti mai
šus rynkoms. Geriausia mokestis, 
pastovus darbas. Atsišaukite

Morris Goldfish,
1358 So. Ashland Avė., Chieago. 

kampas l lth St.

REIKALINGA — vvinders ir rce- 
lerjs, patyrusių ant wool yarns. Pas
tovus darbas, gera mokestis.

Olson Rug. Co.,
, I 1508 W. Monroe St.

Parsiduoda namas Brighton Par
ke už pigių kainų ant lengvų išmo
kėjimų. 2 karvės, šieno yra kiek 
reikiant, 2 paršai, žąsiukų buris, an
čių buris, vištų, viskam ganykla 
už dykų. Galima parduoti ir be gy
vulių kaip kas nori. Atsišaukite 
nuo 6 P. M. iki 10 P. M. pas 

P. Rishkus,
2837 S. Emerald Avė., Chieago, 

ant 1 lubų iš fronto.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
III.

REIKALINGA — moterių sortuo- 
ti popierių ir skudurių. Atsišaukite 
7 vai. ryto.

Gumbinsky Rros. Co., 
2261 So.Union Avė. Chieago, III.

REIKALINGA patyrusių širnianų 
pjąustvtt geleži j seran iron vard, 

COHN A- IRON STEEL>GQ,.
2034 South Port AxFe.

PARSfDUODA 80 akerių farma 
lietuvių apgyvento vieto. Žemė prie 
juodžemio ir molio labai patogi dėl 
auginimo gyvulių arba javų. Tik 
15 dol. ant akerio, labai patogi vie- 
a dėl Ikmtvio. Prašome atsišaukti 

greitai, ha savininkas išvažiuoja.
o Juozapas Kacherauskis 

L 4, Duluth, Minn.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klvbos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystčs.

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

BEIKAI.INGA moterų tvarkyti 
nopierąs ir skudurus Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
vai rytą.

Gumbinsky Bros. CoM ,
2261 So Union Avc., Chieago, III. 3544 So. Parnell Avė., Chieago, III

Aušros Mokykla
3001 So. Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) lietuviu kalbos, 2) Aritmeti

kos, 3) Algebros ir kitų matemati- 
Mokytojai: Lietu

kų ir braižimo V. Mišeika.
Mokinimas tensis visą vasarą die

nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalykų. Mokes
tis maža, prisirašyti galimą visada.

PARSIDUODA geras keturių pa
gyvenimų du po keturis ir du po 5 
Yambarius. / ^Narnas lietuviais ap-jkų, 4) Braižinio. . _ 
avventoj vietoj ant Bridgeporto. yių kalbos J. T. Vitkus, matemati- 
’riežastis pardavimo švogeris mirė. 
Aš gi turiu greitai išvažiuoti ant 
arinų, parduosiu Labai pigiai.

M. M. M.,

'i.*-' .
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