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Lietuva prasidėjo
Bolševikai paėmė Archangelską

Celiabinsk bolševikų rankose
JAU GALIMA SIUSTI LAIŠKUS nitu nesipriešinama.

LIETUVON.

Krasa tarp Suv. Va liti ji; ir Lie
tuvos pradėjo veikti.

CHICAGO. - Krasos virši
ninkas VVilliani Čarli le paskel
bė, kad krasos veikimas ' tarp 
Lietuvos ir Latvijos ir Suv. Val
stijų jau prasidėjo. Sekami kra
sos siuntiniai bus priimti išsiun
timui :

Laiškai, ant kurių reikės li
pinti 5c. krasos ženklelis už 
pirmą unciją ir po 3c. už 
kiekvieną sekamą unciją, at
viru lės, spaiisdiniai, išdirbėjų 
pavyzdžiai (samp< liai) ta so
rų ir pirklybinės popieros, 
siuntiaj paprasti ir registruo
ti paprastomis kainomis ir re
guliacijomis.

True JrnnslaHnn ftled witn Ihe p->st- 
maslcr at Chicago, III. Aug. 8, 1919 
as required hy the act nf Oct B. 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ČELIABINSKA.

Bolševikai suėmė 1,000 Kolčako 
kareivių. Mūšiai Baltgudijoj.

L()NIX)NAS, rugpiučio (i. — 
šiąnakt išleistas karės ofiso 
pranešimas pripažįsta, kad bol
ševikai tvirtai laiko Onegos mie
stą, šiaurinės Rusijos fronte, j 
vakarus nuo Archangelsko.

Pietinėj Busi joj bolševikai 
atsiėmė Vladimirovką, bet jie 
greitai traukiasi j šiaurę nuo 
Kamišin. Bolševikai praneša, 
kad jie paėmė Aleški, 5 myk į 
rytus nuo Cbersoniaus, b' t ma
noma, kad miestas (Cherso- 
nius?) tebėra rankose liuosano- 
rių.

Kolčakas sumuštas.

Datuotas utarninke ir šian
die gautas bevieliniu oficialis 
bolševikų pranešimas sako:

“Po musų paėmimo čeliabin- 
sko (už Uralo kalnų), priešas 
sukoncentravo savo spėkas ir 
padarė smarkią ataką. Po pen
kių dienų mūšio, kuriame admi
rolas Kolčakas asmeniškai vado
vavo savo kareiviais, priešas bu
vo priverstas pereiti defensyvan. 
Musų kareiviai padarė sprend
žiamąjį paėjimą, kuris pasirodė 
pasekmingu.

“Mes suėmėm virš 4,000 belai- 
. svių, 50 kulkasvaidžių. ir gink

luotą traukinį. Musų kareiviai 
jau yra už 22 mylių j rytus nuo 
Čcliabinsko ir musų besiverži-

“Minsko apygardoj (Baltgu- 
(lijoj(') mušis siaučia visu fron
tu (turbūt su lenkais ir lietu-

1 vinis). Linkui Poltavos (l k- 
| rainoje) musų kareiviai buvo
priversti pasitraukti 10 mylių, 
lėlike mūšio apie Kamyšin rugp.
2 ir 3 d. mes paėmėm 16 kulka
svaidžių ir daugybę karinių san
dėlių.”

r-'ni translation filed wi.h the post- 
niaslrr ai Chicago, III. Aug. 8, 1919 
as ie<|iiire<i by the act of Oct. •». idt7

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ AR
CHANGELSKĄ?

STOCKIFOLM, rugpiucio 6. — 
Sočiai Demokratei! praneša, 
kad Archangelskas yra rankose 
bolševike/ |kuriem,'s pasisekę 
perkirsti susijungimą Murman
sko ir Archangelsko pakraščiu.

Laikraštis priduria) kad du 
.Amerikos laivai a įvyk d j Pet
rogradą su maistu dėl sovietų 
valdžios.

(Žinia apie atvykimą Ameri
kos laivų j Petrogradą su mai
stu dėl sovietų, greičiausia yra 
klaidinga. Nebuvo žinių apie bu
vimą Amerikos blokados bėgti
nų šiaurinės Europos vandeny
se. Kitos vėliausios žinios sa
ko, kad talkininkai tebevaldo 
Archangelską).

True transhdlnn filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 8, 1919 
u - reouired by the act of 0(1. 6,1917

RUSIJOS MOTERIS užima 
AUGŠTAS VIETAS.

STOCKHOLM, rugp. 6. — 
Daugelio Rusijos bolševikų va
dovų moterįs turi užėmę svar
bias vielas. Ona Uljanov Lenin, 
premicro pali, yra vyriausia 
komisarė viešųjų mokyklų. 
Trockienė yra galva viešosios 
administracijos visų teatrų {Mas
kvoje. Pali Zonovievo, prezi
dento Petrogrado komunos, yra 
valstijos komisarė viešojo ger
būvio, o Kamenevo pati yra gal
va ekonominės administracijos.

True ♦runsInOnn filed with Ihe po«f- 
inaster nt Chicago, III. Aug. 8, 1919 
»s reųuired hv the art of Oct. 6.1917 
ANGLAI PASKANDINO BOL

ŠEVIKŲ SUBMARLNĄ.
LONDONAS, rugpiučio 7. — 

Admjnistrac'jja šįvakarl išleido 
oficiali pranešimą, kad anglų 
torpedinių laivų naikintojai Va
lomus ir Vancouver Baltiko ju
roje paskandino bolševikų sub- 
mariną.

True IrimsInUon filed wilh tl«r post- 
/niaster ai Chicago, III. Aug. 8, 1919 
«s required bv lite act of Ori. 6. 1917

VVILSONAS LIEPIA GELEŽIN
KELIŲ DIRBTUVIŲ DARBI
NINKAMS GR|ŽTI | DARBĄ.

Kitaip nesvarstysiąs ju reika
lavimo.

AVASIflNGTON, rugpiučio 7. 
Prezidentas AVilsonas pasiė

mė geležinkelių darbininkų algų 
krizį j savo rankas ir pasakė 
streikuojantiems geleži n kelių 
dirbtuvių darbininkams sugrįž
ti į darbą, jei jie nori, kad jų 
reikalavimai apie pakėlimą al
gos butų svarstomi.

True trunshdion filed with the po«* 
fuaster ai Chicago, III. Aug. 8, 1919 
as rcijuired by thc a< t of Oct. t», i9I7 
PORTUGALIJOS PARLAMEN
TAS IŠRINKO PREZIDENTĄ.

LISBON, rugpiučio 6 
šiandie Portugalijos parlamen
tas išrinko Antonio d’Almeida 
Portugalijos prezidentu. Jis pri
minu buvo premieru ir kolonijų 
ministeriu. Jis gavo 123 balsus, 
o kitas kandidtas 31 balsą. 13 
nariu susilaikė nuo balsavimo, c

Daro kratas
KRATA RUSŲ LAIKRAŠČIO 

REDAKCIJOJE.

Visos knygos, dokumentai, ra
štai užgriebti.

CHICAGO. — Generalio vals
tijos prokuroro Ed\vard J. Brun 
dagu paliepimu vakar tapo pa
daryta krata vietinio rusų dien- 
raščį/) “Svobodnaja Bossija” 
redakcijoje, 1722 West Chicago 
Avė. Visi rasti raštai, dokumen
tai, biznio knygos, laikraščio nu
meriai ir k. tapo užgriebti. Sa
koma, kad tapęs areštuotas ir 
redaktorius D. B. Orlovski, bet 
to negalima buvo patirti. Kodėl 
tapo padaryta krata, prokuro
ras nesako. Vien pasiganėdino 
paaiškinimu, kad jis lai padarė 
naujojo įstatymo duotąja gale 
jam teisti visus už raštus, kurs
tančius prie revoliucijos.

Bet manoma, kad tai padary
ta todėl, kad laikraštis rėmė Ar
go darbininkų streiką, kuriame 
keli darbininkai liko nušauti 
mušeikų ir šerifo pagelbininkų.

“Svobodnaja Bossija” pir
miau leido neprigulmlnga para
pija, bet nesenai ją atpirko koo
peracija.

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

EAGLE PASS, Tex., rugpiu
čio 7. — Du aviatoriai liko už
mušti ir jų lavonai sudegė, jų 
aeroplanui nukritus Houston, 
Tex

Skerdyklti
darbininku

Streikas.
5,000 DARBININKŲ SUSTREI- 
KAVO PRIEŠ BIJOMĄ SKER

DYKLOSE POI.ICI.IOS.

šiandie galbūt sustreikuos visi 
darbininkai jei policija nebus 

išgabenta.

CHICAGO; — Vakar prasidė
jo grįžti į gyvulių skerdyklas 
negrai darbiniu. Viso jų sugrį
žę apie 3,000. Po priedanga 
stabdymo riaušių, kinių delei 
negrų sugrįžimo, skerdyklose 
visai ir nebuvo, keletas dienu 
tam atgal į gyvulių sker
dyklas lapo atgabenta apie 3,000 
policistų ir šerifo pagelbinin- 
kų. Jie liko pastatyti po visą 
dirbtuvę. Darbininkai tam pasi
priešino. Jie pareikalavo jos
pašalinimo Bet jiems pasaky
ta, kad tai gali padaryti vien ma-; 
yoras. Unijų atstovai per dvi ■ 
dieni lankėsi pas mayorą, bet 
vis jo negalėjo rasti, nė namie, j 
ne ofise. Vakar darbininkai , 
griežčiau pradėjo kovoti su po
licijos buvimu ir vakar sustrei
kavo apie 5,001) darb., bet jeigu 
ir šiandie nebus pašalinta polici
ja, tai gal sustreikuos visi sker
dyklų darbininkai, viso apie 
40,000.

Vakar vakare Columbia sve
tainėje visi uniju. viršininkai, 
skaičiuje apie 500 žmonių, at
laikė susirinkimą ir nutarė pa
skelbti visu skerdyklų darbiniu- C c

kų streiką šiandie, jei šįryt ne
bus ištraukta iš skerdyklų visa 
policija.

Keletą savaičių atgal, dar 
prieš negrų riaušes, darbininkai 
irgi streikavo prieš buvimą po
licijos skerdyklose. Tuosyk ki
lus streikui, policija greitai buvo 
ištraukta iš skerdyklų, bet da
bar, pasinaudojant rasinėmis 
riaušėmis, vėl jos atsigabenta.

Darbininkų kova
14, 000 ANGLIAKASIŲ 

STREIKUOJA.

Nepaiso unijos viršininkų palie
pimo.

BELLEV1LLE, Ilk, rugpiu
čio 7. Jau 14,000 angliakasių 
streikuoja Belleville distrikte. 
Streikas prasidėjo panedėlyje ir 
nuolatos plėtojasi. Streikas kilo 
lodei, kad kasyklų savininkai 

nubaudė darbininkus už streiką 
dėl lamo Mooney. Angliakasių 
unijos viršininkai pranešė, kad 
paliuosavimo ’ nuo bausmės 
ir kar dabartinis jų streikas 
taipgi yra mlegalis, ir todėl 
paliepė jiems sugrįžti į 
darbą, bet darbininkai į lai ne
atkreipia atidos

(’ABLYLE, III., rugpiučio 7.
800 angliakasių streikuoja 

Nevv Baden ir Beckmeyer kasy
klose, protestui prieš brangumą 
pragyvenimo. Angliakasiai tri
jose Breese kasyklose šįvakar 
balsuos apie streiką.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS.

COLLINSVILLE, III. - Bug- 
piučio 6 dieną čia sustreikavo 
anglių kasyklų darbininkai. 
Belleville rajone jau kelios die
nos kaip streikuoja. Reikalau
ja pigesnio pragyvenimo, dau
giau mokeslies ele Streikas 
kilo dėl to, kad kaikurios Bel
leville rajono kasyklų kompa
nijos nubaudė angliakasius už 
dalyvavmą penkių dienų streike 
Tomo Mooney reikalu, (’.ollins- 
villės angliakasiai deltogi taip
jau visi glaudžia pečius į daik
tą. — Laisvės Mylėtojas.

AKTORIAI! SKELBIA STREI
KĄ.

NEW YORK, rugpiučio 7. 
Aktorių unija, po teatrų savinin 
kų atretidui jos reikalavimų, 
paskelbė aktorių streiką. Daug 
dideliu teatru deki to turės už- v
sidaryti.

Prie streiki galbūt prisidės 
ir Chicagos teatrų aktoriai, ka
dangi jie laukė tik New Yorko 
teatrų savininkų nuosprendžio. 
Chicagos teatrai daugiausia val
domi tų pačių kompanijų, ką 
ir New Yorko teatrai.

20 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ SUSI
DŪRUS LAIVAMS.

IIALIFAN, rugpiučio 7. 
Manoma, ka<r20 žmonių žuvo, c
kada naktį Gailia skuneris susi
dūrė su anglų laivu Wasr \Vitch. 
Škuneris paskendo.

Thip ♦»-Mnsln,lnn fHp.l wi*h •h*' n0”* 
mastei" ai Chicago, III. Aug. 8, 1919 
ąs reouired h\ the act <»f <ni H. 191"

TEIS TURKIJOS SUKILĖLIUS.
KONSTANTINOPOLIS, rug- 

piucio 4. Turkijos kabinetas, 
po konferencijos šiandie, palie
pė areštuoti Muslapha Keinel 
Paša ir Reonf Bey, kaltinamus 
sušaukime separatistų (norin
čių atsiskirti nuo valstybės) 
kongresą ir organizavimą gink
luotų bandų Smyrnoj ir rytinė
se apygardose.

ORAS
Giedra ir vėsu šiandie ir ryto.
Saulė teka 5:05 v., leidžiasi 

8:01 v.

Socialistų valdžia nuvers
ta ir areštuota

Hercogas Juozas Valdo
Talkininkai remia ktr=revoliucijų

Rumunai tebeplėšia Vengriją. Amerika 
pasiuntė ultimatumą.

KONTR REVOLIUCIJA VENG
RIJOJE.

Socialistu valazla nuversta ir 
areštuota. Talkininkai remia 

kontr-revoliuciunierių reakcinę 
valdžią. Rumunai ir toliau plėšia 

Budapeštą.

BUDAPEŠTAS, rugpiučio 6.
Talkininkų misija šiame mic 

ste šiąnakt pavedė valdžią erz- 
hecogui Juozui, kada Peiddl val
džia rezignavo.

7. vai. šįvakar policijos virši
ninkas gen. Schnilzer-Wolken- 
bers, buvęs sekretorius polici
jos departamento Dr. Fritz ir 
buvęs karės ministerijos depar- 
tamentinis viršininkas Szelle- 
ry nuėjo į ministerijos budinką, 
kur kabinėtas laikė posėdį. De
putacija pareikalavo iš ministe- 
rių rezignavimo, ir po trumpos/ 
konferencijos kabinetas nutarė 
išpildyti reikalavimą.-

'Talkininkų misija delegavo 
valdžią erzhercogui Juozui, ku
ris paskiro buvusį karės minis- 
t- rijos departamento viršinin
ką Stephen Fricdrich premje
ru.

Užrubežinių reikalu ministe-C v
rija tapo pavesta gen. Tanezoo 
ir karės ministerija gen. Schnit- 
zer-Wolkenbers.

Budapeštas pasiliko ramiu 
nežiūrint permainų valdžioje.

Talkininkų misija šįvakar ta
rėsi su erzbercogu Juozu ir 
premieru Fricdrich. Buvo pa
sakyta, kad po pasitarimui apie 
įvairius dalykus, pilnas susita
rimas tapo pasiektas ir kad tai
kos konferencijos prezidentui, 
premierui Clemenccau, ir įvai
rioms svetimų valstybių vald
žioms tapo pranešta apie pasek
mes konferencijos.

žandarai areštavo (socialistų 
ministerius.

bABYŽICS, rugpiučio 7. 
Taigos konferencijai šiandie 
pranešta, kad naujai sudarytas 
Vengrijos kabinetas, vadovauja- 
mas Julės. Peidll, tapo nuvers

tas ir kad erzhercogas Juozas 
įsteigė ministeriją Budapešte.

Pranešimas sako, kad 6:30 
vai. vakar vakare, kada nariai 
socialdemokratų valdžios laikė 
posėdį nacionaliame palociuje, 
tapo areštuoti Vengrijos polici
jos. Coup d’etat (perversmas 
valdžioje) tapęs padarytas be 
sumišimų.

Oficialį pranešimą apie per
mainą Vengrijos valdžioje pa
darė Francijos valdžia šiandie 
|)o piet. Pranešimas sako:

“Vengrijos žandarai apsupę 
palocių Budapešte ^r .aTcštavo 
valdžią 6 valandą vakar. Erz
hercogas Juozas apėmė valdžią 
su titulu valstybės gubernato
riaus ir paskelbė, kad jis suor
ganizuos koalicijos kabinetą.”

Rumunai plėšia Budapeštą.

Pranešimai taikos konferenci
jai sako, kad veikdamos dėlei 
nepriėmimo jų ^ul(timatumo, 
Rumunijos spėkos perėjo Duno
jaus upę ir ėjo į biznio dalį Bu
dapešto ir užgriebiu reikmenis, 
rengiamos! siųsti jas į Bumum- 
.iy-

Budapešto žiniose sakoma, 
kad Rumunijos generalis ko- 
manduotojas atsisakė leisti pa
skelbimą Rumunijos presoje 
premicro Clemenccau rugp. 5 
d. telegramą Vengrijos valdžiai.

(Jokio paminėjimo apie šią 
telegramą nebuvo gautose šioj 
šalyj žiniose).

Kitos ateinančios iš Budapeš
to žinios sako, kad Vengrijos 
socialdemokratai vis dar tikisi, 
kad talkininkų ir susivienijusios 
valdžios netoleruos nė Rumu
nijoj? kontrolės šalyje, nė vald
žios reakcinių hercogų.

Krato namus.

Žinios kaltina rumunus užpul
dinėjimuose ant nekaltų žmo
nių ir visur veržiamasi į namus 
Budapešte po priedanga jieško- 
jimo ginklų.

Rumunijos armija gyvena iš 
užimtosios šalies, užgriebdama

(Seka ant 2-ro pusi.)

NAUJIENŲ PIKNIKAS P0RYT=NEDĖLI0J, GARDNER PARKE,123 gal. ir Michlganavė
7*^ Iii 1 • y • — r • • Ą . v » t • . • • •* T •• • F • • • T *.Prakalbos, dainos, žaismes, šokiai. Atvažiuokite visi Naujieniečiai ir Nauyienietes.
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Vengrijoje Nori įsteigti
Monarchiją

pa vyzdys. New Yorko nemoka
mame darbo sujieškojimo biu
re yru sekami darbai: reikalavi
mas keleto paprastų darbininkų

Svarbus tarp patirtų faktų < 
tame i&klausinėjiime, nežiūrint! 
sekretoriaus atsisakymo ar

jai reikiamų kuomet
legijoj 3ti alga $1,000 į metus

kų, kurių komiteto nariai klau
sinėjo, yra sekami atidengi
mai:

žinkelių vagonai yra išsiunčiami 
į Rumuniją, nors Budapeštas 
vra ant krašto bado.

KONTRREVOLIUCIONIERIAI
NORI ĮSTEIGTI MONARCHU 

JĄ.

nimas dalies geležinke
tarpe Budapešto ir Vienuos.

Siūlo sostą Rumunijos karaliui. 
Komunistai baisiausiai perse- 

' kiojami.

Truc translation filcd with the post- 
jnastvr ai (žhieago, III. Aug. 8, 1919 
4161 ‘9 ‘PO J° PB ^<1 poajnboj s«

Japonijos kareivių 
Siberijoj žiaurumai

nas niekad nebuvo perdaug siū
lomas.

Kad sekretorius nežino ar net

Kad dabartinė lygos santar
vė yra tobulesnė už Amerikos

Jūsų Saugumui Karštose 
Dienose Vartokite

COLGATE’S
TALC POMDER

VAIKAM tinka susigerintis veikimas Colgate’s
Talcum — kuris prašalina vasaros laiko sus

kilimus.

Amerikiečių kareiviai Budapeš
te.

COPENHAGEN, rugpiučio 6.
Pasak žinių, Francijos ka

reiviai atvyko į Budapeštą va-

kareiviai py gen. Gordon ir A-

BEjRLiNAS, r)iiigpjiiičji<) y>. — 
Zvvoelt Uhr Blatt gavo žinių iš 
Vitnnos, kad kontr-rrvoliucio- 
ninė Vengrijos valdžia pasiūlė 
Vengrijos sostų Rumunijos ka
raliui Ferdinandui.

Maisto situacija Budapešte 
pasidarė kritiška, kadangi did
žiuma maistų gaminančių Ven
grijos teritorijų vra atkirstos

Penkiolika rusų mergaičių, 
pasirėdžiusių birnuivones ru-

miestelyje, Siberijojc, tapo iš
vilktos iš bažnyčios japonų ka
reivių. Jų nusiminusios motinos 
atbėgo šaukdamos j amerikiečių

davo, kad jų duklcrįs butu iš

Kad liudininkas yra priešin-

Pa ryžiu us svarstymų, kadangi

AMERIKA PASIUNTUSI U 
TIMATUMĄ RUMUNIJAI.

nuo sostinės rumunų 
mu.

Kaip pranešama. voksi iečių i

namo rusų pulk. N. Ivanov, 
nusekė paskui jas ir maldavo 
komanduojančio oficieriaus 
nepaleisti kankinimų.

Kad Amerikos visi rekordai 
yra Paryžiuje ir bus ten laiko
mi neaprubežiuotą laikų.

Kad keturiolika punktų net 
nebuvo svarstomi konferenci
joj;

Kad Suv. Valstijos, kiek ži
noma, nepriims jokio atlygini
mo iš Vokietijos.

Ar Jus 
Vartojate Talcum 
lankei Ganėtinai?

Senesni žmonės, taipgi, smagesni kuo daugiau jie 
ji vartoja. Mėginkite Colgate’s Tale jus patįs 
kuomet išsimaudote — pirm negu jus rytą išeina
te į dienos darbą — bile kokiame laike, kuomet 
kaitraus oro lipnumas suteikia jums nesmagumą.

Skelbiama, kad juos kursto prie 
to darbo rumunai.

jos pasiuntė Rumunijai ultima
tumų, reikalaujantį atšaukimo 
įteiktų Vengrijai aštrių paliau-

Skrajojantįs teismai važinėja 
po provincijų ir teisia koimmis-

ti, tai nueiti pas japonų koman- 
duotoją ir paprašyti jo suvaldy
ti savo kareivius,” išaiškino A- 
merikos oficierius. ‘‘Supranta
ma, aš pasivėlinau, bet aš nega-

Franciijos su^vfen'ijlimas Ibuvo 
prezidento sumanymas.

Kada kiti Amerikos delegaci
jos nariai neprotestavo (iries ali-

Reikalaukite COLGATE’S savo patogesnėje 
sąkrovojc.

dyti siuntimų maisto Rumuni-

B
Vžfl>x<bvi:nnl gal atai- 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengt.

„ Tl Paiii-Eipeller
trrcU ""tildo bkanuns

Ai I ,l”" 'ursiuSinm. iinei- 
i I greindinniiriAKieukinin.

I žiūrėkite, kad Imtu 
į A ®n INKARO ženklu !

? Ąt—ArvJl Galima geut vUosa 
aptiekone už 3ftc ir 65c 

/B* arba iAsi.iuarliut nuo
F. A D. RICHTER & CO.»

valstiečius areštuoti komunis
tus, kurie yra kaltinami užmu
šė jvslėse ir neleisti jiems pa-

dangi man yra paliepia visuose 
atsilikimuose atsiminti, kad ja
ponai yra musų talkininkai.”

Bušai gyventojai liko taip su

Kad vienas tik prezidentą: 
YVilsonas žino ar Japonija gya 
rantavo sugrąžinti

trumpų laika su visu išnykti.
Tokius augmenis vien bitys už-

ATĖMĖ VISKĄ, IŠSKIRIANT 
KURPES.

šantui

AVilsonas

glausti.
pais vienas 
nuosprendį.

”0 užduotį, taigi užvaisinę mo 
tei. ' ” : žiedus, patįs vaisiaus ne 
išduoda, bet užvaisinę su byčių

naktį užpuolė grįžtantį iš teatro

drabužius, išskiriant kurpes, ku
rios ne vienam neliko. Policis-

BR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washin<ton St., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telcphone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

Darbininkas^ ir profesorius.
stalyti japonų komanduojan-

NEVY YORK. — 1 
1 narni ir apmokami 
1 tų profesoriai gali

taip verti- 
universite- 

larodvti šis

Tečiaus šis vra tik vienas iš

Kad Suv. Valstijos žino visas 
dabar esančias slaptas sutartis.

Kad ex-kaizeris legaliai negali 
būti teisiamas.

vikų, susirietusį prie vieno na
mo kampo.

1739 So. Halsted Street.
• Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Hezidcncijos telefonas Wcst 6126 
—NU ■' ■ — I I ■

darbo
čių. Japonai elgėsi su rusais

A Houu i Grvrtfrr Vrtfuta

4. r f
T r Cor, Ashland Avė. and 47thSt.

ir visuose savo
nc priverstinais.

Kad Meksikai neduota vielos

šingos lyties žiedo dulkės nuby
ra joms po žiedus lakiojant rin
kli medų. Danvin’as teisingai 
pasakė: be bičių nėra sėklų, o be 
sėklų nėra augmenų. Taigi žmo-

APTIEKŲ DARBININKAI REN 
GIASI MEST DARBĄ.

Farmaceutai ir jų pagelbinin

Moto ir Merginu Plaunamos Sukitės
Padarytos iš Voiles ir Tissuc 
(iinghams rinktinių ir kvolduo- 
lų, Rusiška bliuze, tunikos arba 
lygus sejono modeliai, nudirbta 
apskričiu kalnieriu, puikus išsiu
vinėtas kaluierius, micros 18 iki 
11, pardavimo kaina

$4.95

Amerikos oficierius, kuris 
per keletą mėnesių stovėjo arti 
japonų pulko, turėjo keletą su
sirėmimų su japonų kareiviais, 
kad nedaleidus jiems užpulti 
ant moterų. Vienų nedėlios po- 
pielę jis pamalęs šešis ja|M»nų

rusu mergaičių, Kurios ėjo Ke
liu su dviem rusais. Keturi 
kareiviai užpuolė vyrus, kuomet 
kili du iKindė ivilkli rėkiančias

M1DDIES ir SMOCKS
SJttįorgclte ('repe .lakęs, gražiai iš- 

siuvinėtos, rausvos, maize ir bal- 
jyritos, uiieros 36 iki 46 per juos-

nicnj, specijaliai da- ffO "ffZ 
bar po ....................... f 9

MOTERŲ JAKĖS
Moterų ir merginų Middies arba 
Sirocks, padarytos geriausios rų- 
šies jean, gražių spalvų arba pui
kių dryžių, nudirbta dideliu jū
reivio kalnieriu mieros nuo 1(5 
iki 10, dabar liktai $1.75

Amerikos oficierius ir jo tar
nas su revolveriais rankose už
puolė ant japonų, kurie pažinę 
juos, kaipo amerikiečius, pabė
go be pasipriešinimo.

Yra daugelis atsitikimų, kad 
japonai įeidavo Į privatiškus na
mus ir ten išžagindavo esančias 
vienomis moteris. Jei nėra Iv- v 
dima amerikiečio, moterei nėra

SUKNIOMS TA VORAI ir REIKMENYS
Puiki kvoiduota sukilta ūinghauj,

Ivirta spalva, naujos gražios pil
velius, 32 colių pločio, 79c p- 
verlės, vardas po ...........
Suknia Gingbam, nauji vasariniai 
kvolduoli, 32 colių pločio, vaikų 
suknioms, vardas liktai 48c 
SI-K.XIO.MS PERKELIS, 3(5 coliu 
pločio, mėlyna lenta, puikios bal

Aurora ir Giencoe suknioms Gin- 
ghains, 27 colių pločio, puikus
kvoldai ii* gražios
vertės, dabar liktai y ar-
das oo ......................... CvU
Lovai paklodes, 81x90 colių, El- 
indale kokybėms, exlra storos,

jie rado japonus visai netiku 
siais kareiviais. Jie nieko neži 
no apie moderninį kariavi

\ ardas no
K-s dabar Jgę

kiekviena .. $1.79
paklodes, mivros 25x3(5 colių, 3

liai ir miršta kaip žiurkės. Šim
tai mirė Siberijoj pereitų žiemų. 
Jie sušaldavo ant mirties beslo-

kybes, 50c vertės, kiek
vienas ................... .... 35c

mėsos -r groseriai sukatai rūpinti šiltais drabužiais, bet li

Amino 
3 keliui

Nalive Beef Kih
Roarst, specia
liai tiktai sva- 
rus ........... 29Vic ovimui

Poxv der 
.... C9c 

Fride* PI 
)>ow<lrr

Avizos 3 
i už 29c

Mokslo Žinios
Baso ŠERNAS.

BITĮS IR AUGMENŲ NAŠU
MAS.

veikslų priveda baltuosius dobi
lus. žiedų baltojo dobilo, ku
riuos lankė bitys, išdavė 2900 sė
klų, o kiti 20 žiedų, uždengti nuo 
bičių neišdavė nei vienos sėklos. 
Bitys todėl prie augmenų našu
mo ir vaisingumo yra tikroms 
ganytos padqtcįpmB, be jų #r

in'..3 samdytojams. Atsakymo 
dar negauta. Manoma, kad, jei-

kilti streikas.

SUŽEIDĖ DU ŽMONES.

Automobilių važnyčių ncat-

nu palaikyti.
sužeisti du žmonės. Vienas jų 
veikiausia mirs.

Bitys ir joms panašus vaba
lai ne vien augintojui duoda 
savo darbu surinktų medų, bet

itin gyvenimo ir daugiau svar
besniais negu medus savo (tar

augmenų neišduotų visai sėklų

su nuo žemės paviršiaus. Bitis, 
rinkdama sau ir žmogui medų, 
lakiodama nuo vieno žiedo ant 
kilo tarnauja žmonėms dar svar 
biau kitokiu būdu ir tai kur kas

vintu medaus sau ir augintojui 
av'ilyj. Bitys; Jakiodamos nuo 
vieno žiedo ant kito, užvaisina 
vien tyčias žiedus, kurie be jų pa

augmenįs į trumpų laikų turėtų 
visai išnykti, nes nėra jokių aug
menų kurie nauji, be pasėjimo 
amžinai augti galėtų ir vaisių iš-

CHICAGOS
MIESTAS ATIDARYS PIENO 

STOTIS.

ŽINIOS
negrai GRĮŽTA darban.

Darbininkai protestuoja prieš

si negrai darbininkai sugrįžo į 
savo vielas stockjarduose. Jo
kių, pažymėjimo vertų suiniši-

Organizuolieji slockjardų dar 
bininkai, per Chicagos Darbo

c i jos viršininkui Garrily prieš

Manoma, kad miestas neužil
go atidarysiąs tam tikras stotis.

—11 centų svarui?

PELNINGAS GROBIS.

Rado paskandinta 200 bonkų 
degtinės.

deagų y Ii n

Ii Elgin miestelio, jie rado 200

areštuota kel|i.o||ika asmenų Įir

MOKĖS DARBININKAMS KA
REIVIAMS ALGAS.

. * 6 keliaiPienu nelieta Ve;
ai Haast. sva-l «'>'r»h
ras ...............
50c dėžutė .... ..
kvietkų veidui i h>zurkos ... 12c
milieliai ... 39c I Mule |eam

kkour-
I ing (i už . . 25c
I Ti ue Blue, Pa-

ps, didelė dėžė 
už ............... 45c
Skinncr’s .Spag 
heli i arba Macu 
roni .3 pakeliai

ųi krabiitę.. 19c
Puikiausias 
gin smelonos

El-

iestas, svar. GIc
Namie augiti sal
dirji komai iu-
žirnis ......... 29c
Tyrų vaisių už-
kandžiams >K4-
vilnas, 8- ()z
mindas, spečia •
liai .... 15c
Pilna Smetonos
plyta stirio nž
svnra ........... 39c

.. 25c

Naujas p a c k 
l«a ragus, už

...............
\prieota už
ną .................
Bal tosios 
aios, specii 
dž kelių ..
laidant 
už ....
rte
specialiai
ims ........

kc-
35 c 
ke

vys-

25 c
Postu m 

........ 26c 
Pieaches, 

kd- 
23c

SIUNČIAME PREKES
Į EUROPĄ

Mes padarėme prisirengimus sau
giem issiunliirui. Mes stideda-

DYKAI.

Durkasco Pork 
ir pupelės ke
lias ............. 10c
B M Clains spe
cialiai kenas 15c

saldus 
kelias 

........ 17c
smulkus

(j)iike- 
........ 14c

Lemeno 
35c bon- 
......... 19c

Svies- 
ras 18c

Puikus kiauši
niui, storame po 

(nesi u n 
tuzinas 
... 52c

Alhacore Tuma 
Žuvis svaras 25c
H P Stalavas 
Šaut e hoilka 29c

Renroh 
agurkai 
už. ....
Rcnroh 
sukrus,

sultys, 
ka už. .
Penimi

Dieryje 
čiame)

šalčio.

riame žiede yra ir abidvi lytįs, 
tie žiedai prie užsivaisiirmo nc-

ne

True translnlion filed vtitli Ihe post- 
unaslcr ai Ghicago, III. Aug. 8, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

KAIP DINGO PARYŽIUJE 
VVILSONO 11 PUNKTŲ.

čiaus ne ant visų žiedų nei bi- 
lys lekia medų rinkti. Kur jos 
nelekia, tie žiedai užsimezgimui

ŽADA TRAUKT TIESON 
STREIKININKUS.

\VASII1NGTON, rugpiučio (i.
Senato pirmas pasisekimas

ii laikos konferencijos Pary-

šiandie, kada vallstybes sekre-

škinimų apie taikos sutarties
IMTėdymns ir tautų lygos san-

vyriški, neišduodanti sėklos, bet 
jie savo dulkėms užvaisina mo
teriškus žiedus, kurie vien sėk
las ir vaisių išduoda. Tie lai rei
kalauja bičių J y 

savo 
kvapu ir žiedų palvomis bičių 
pritraukimui. YTa tūli augme
nis turinti ant vieno krūmo vien 
moteriškus žiedus, galinčius vai
sių išduoti, ant kilo gi vien vy
riškus, kurie vaisiau* išduoti ne-
.•al!. Tūli augmenįs be bičių pa- koše.

xVaIc’Zninkai vis dar grūmoja 
streikuojantiems geležinkelių 
daibi n inkams sbopmenams. (

Milroy, vakar paskelbė, jogei dt- 
LrL kilusio streiko daugelio siun 
miiiu nebegalima pristatyti nu-

žios patvarkymams, ir dėl to 
kaltininkai gali bul nubausti.

reikalas atsidursiąs teismo ran- 
Pažiurėsime.

mokės algas tiems savo darbiniu 
kams, kurie lapo pašaukti į val
stijos milicijos būrius rasinėms 
riaušėms malšinti, bet taipjau, 
pasibaigus jų tarnystei priims 
juos atgal į darbų.

AREŠTAVO LIETUVĮ ATTIE- 
KORIŲ.

(’JIK’AGO. Policija arešla-

Wiliniavičių (Vilimovitz), sa
vininkų aptiekus prie 8921 Cit- 
tage G rovė Avenue, kuri

kos operacijos tūlai Mrs. Floren- 
ce Ih’villo, 22 m., kuri nuo to 
mirusi pavieto ligonbutyj pc-

Daktaras

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

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 ix) piet, 7 iki 9 vnk. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544
Namai

Telcphone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0-12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chlcago, III

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėtyj, Ketverge ir S u bato j 

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

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

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

I Redakcijos AtsoKysuai j
U. Kuosaitinė, Btunside.

dėl nebetilpo.
L. J. B., Chgo. —• Kaipo žinia 

netinka. Strcipsnclio taipjau 
negalima padaryti.

J. Bložiui, 
*alša likimą” 
sjeivių Kelių

Jūsų
Mok-

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

’ ' . ' ’In'/: • i, r.
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KORESPONDENCIJOS
HARVEY, ILL.

sią vasarą į musų apielin- 
kę daug lietuvių. lankėsi ir, kiek

ir kaip ta “jo šventenybė“ lamu- 
nūs Lietuvos “valdžią.” Ar tai'

Chicago. III

Darbininkų bruzdėjimas. Dar
bininkai ir čia ima vis labiau 
nerimauti, šiaušties prieš savo 
išnaudotojus ir reikalauti dides
nės mokesties už darbą. Tečiau 
tarp lietuvių atsiranda tokių dar 
tamsių darbininkų, kurie sako, 
kad samdytojai ir taip gerai už
moką ir todėl nesą reikalo dau
giau reikalauti. Bet tokiu sa
vo nesusipratimu jie patįs nu
kenčia. Štai kada YVliiting Fotui- 
dry Eq. kompanijos darbininkai 
išėjo streikuoti, kaikurie tamsu- 
nėliai pasiliki) skelianti. Po kiek 
)i|i^ko kampanija |(ucsitaikė su 
streikieriais ir šie sugrįžo dar- 
Jxm. Beit (samdytoji^, (nenorė
dami parodyti savo skobų grįžt 
tantiems dirbti streikieriams iš- 
varė juos laukan iš darbo...

Ir skrep-jarde, kur dirba apie 
penkiolika žmonių atsirado vie
nas lietuvis, kur sakė, kad 
“mes“, girdi, “perdaug norime 
iš to biedno žydelio už darbą.

Kitų dirbtuvių darbininkai 
taipjau juda ir organizuojasi į 
uniją. Laukiama didelių streikų. 
Reikėtų tik, kad lietuviai neat
siliktų nuo kitų ir kad tarp jų 
neatsirastų jnenaudeįi'ų. ir sko
bų. Prieš savo išnaudotojus dar 
bininkai turi eiti visi išvien, nes 
tik išvien ir sutartinai veikda
mi jie tegali laimėt kovą dėl ge
resnių gyvenimo ir darbo sąly-

sija neatėjo susirinkimai! ir ne
pranešė, ką ji rado kaltu. O susi 
rinkimas irgi politiškai pasiel
gė: nusiplovė rankas. Taip ir 
per paskutiniuosius du susirin
kimus buvo šmeižimų ir užsukit 
(linėjimų ant kaikurių draugų. 
Kažin, ar toli taip eis.

Pasawlio pramoniečių unija 
rugpiučio 2 (t. norėjo surengti 
prakalbas, bet valdžia neleido.

— Tik Pribuvęs.

WESTVILLE, ILL.

A. a. Vincas Saročka.

Netekome vieno gero draugo 
darbininko. Liepos 26 dieną 

persiskyrė su šiuo pasauliu Vin
cas Saročka, 32 metų amžiaus, 
kilęs iš Viduklės miestelio, Basei 
nių apskr., Kauno gub. Buvo ve
dęs Zofiją Jurgutyčią, civiliu 
šliubu, ir gyveno gražiame suti
kime. Buvo narys vielos LSS. 
26tos kuopos. Mirties priežastis 

nelaimingas atsitikimas: nu
puolė nuo stogo 20 pėdų žemyn; 
labai susitrenkė galvą ir nusilau
žė koją augščiau kelio. Buvo nu
gabentas į Danvillės šv. Alzbie- 
tos seserų ligoninę. Čia jį porą

ir

lietuvių klebonas, norėdamas 
velionį bent prieš mirtį atversti 
į “tikrąjį kelią’’, bet ligonis abu 
kartu išprašė jį laukan. Liepos 
30 dieną lapo palaidotas be jo
kių bažnytinių apeigų. Kamba
rys buvo pilnas puikiausių gė-

kyli tikslais pirklics tikiu. Tai 
labai gera. Bet norėčiau čia per
sergėti Inos, kurie mimo važiuo
ti į mus apielinkę ūkių pirklius, 
kad apsisaugotų kai kurių nesą
žiningų čia žmonių, kurie de
dasi labai geri, kol naujoką pri
gauna, o paskui, arba jei uogai 
to padaryti, tai išniekina, iškei
kia ir įveda į piktumus su kai
mynais. Kuriais vielos žmonių 
galima visai išsitikėti, o kuriems 
ne, norintieji atsižinoli tegul pa
siklausia Naujienų Redakcijoje 
(korespondentas atsiuntė mums 
jų sąrašą, išvardydamas, kurie, 
jo nuomone, yra verti nžsitikė- 
jiino, o kurių reikėtų lenkties.

Pas mus atsirado labai įdo
miu asmenų, kurie mėgsta paini 
Ii svetinius laiškus iš box’ų nuo 
101 iki 111. Vienas naujokas, .1 
Misevičia, sumanė pagalios už
rakini savo box’ą, lai buvo plėš
te atplėštas. Įtariama vienas tie

American suris pas mus 
po 311/2 cento svaras. Ūkininkai 
gauna už 100 svarų pieno $2.75, 
kuomet parduoda sūrį.

Kaikurie musų apielinkės 
lietuviai padarė šuriim-burum: 
kvilino Naujienas, o pasiėmė 
tautininkų Lietuvą. Matai mu
sų tautiečių tėvukas F. M. nuro
dė, kad Naujienos neisią į tauti
ninkų seimą, na, tai tėvuko sur 
neliai supyko ir Naujienų nebe- 
skaito. Kažin, ar jie neklysta?

— Apuokas.

rikalais? . ,
O jeigu1 taip, tai ko gera nori

te laisvieji ir katalikai iš dabar
tinės Lietuvos “valdžios?”

Tautininkų organas rašo, jog 
lietuviai liuteronai esą jiems, 
tautininkams, ištikimi.Betgi štai 
ką tas pats organas sako apie 
lietuvius liuteronus (evangeli
kus) :

“Lietuviai evangelikai nori
būt išgamos, dar ir veikimą ' 
valdžios trudin (? N. Red), bet 
musu lietuvių (katalikų) mili
cija juos, lietuvius evangelikus, 
priverčia viską išpildyti.” (ku
riame numeryje lai buvo išspau- 
dinta? — N. Bed.)

Taigi lietuviai liuteronai 
gamos“ ir Lietuva turi būt ka
talikiška. Vadinas, kitatikiams 
ir šiaip laisvų pažvalgų žmo
nėms Lietuvoj vietos nebus. Ku
ris gi musų nežino, kad Lietuvoj 1 
ir pirmiau lietuviai liuteronai 
buvo savo bendrataučių katali
kų nekenčiami ir persekiojami, 
o vien dėlto, kad jiems kunigai 
buvo taip įkalę neapkęst liute
ronų. Lietuviai liuteronai dar 
turbūt neužmiršo, kokių šlykš-

Subatoje už- 
daryta 6 vai.

vakare, J

Lietuviai 
pardavėjai 

visuose sky 
riuose.

domi žmonės papildydavo su 
“bambizų kirkėmis“ — taip jie 
vadino lietuvių, liuteronų bažny
čias.

Kaip vieni taip antri esame 
lietuviai; skiria mus tik tikybi
niai prietarai, kad vieni esame 
laisvesnės liuteronų b įžnyčios 
sekėjai,antri “neklaidingojo’’ po 
piežiaus išpažintojai. Lietuviai 
luteronai galės sugyventi su lai

VYRU 13*50 SIUTAI
Maža kaina reiškia progą sutaupyti pinigų.

Niekuomet istorijoje L. Klein sankrovoje neturėjo lokio siutų išpardavimo, Driskaitant tiek 
daug gerų nusistovėjusių pavyzdingų prekių kaip šis $13.50 išpardavimas siutų. Faktas, 
kad L. Klein užtikrinimas stovi užpakalyje kiekvieno pardavimo, priduoda užsitikėjimų ir 
gerų norą.

vienybėje.

LSS. 228toj kuopoj.

Lietuvių socialistų 28 kuopos 
veikimas šiuo tarpu kiek apmi
ręs. Mat, šiltas oras. Bet prisi
deda ir kitų priežasčių. Kiek te
ko girdėti, kaltinama J. Izbic- 
kis, kuris tempia kuopą ant sa
vo kairiojo kurpalio. Patsai, ma
tyt, laiko save visa ką žinančiu 
ir visa ką suprantančiu, žodžiu,. 
labai mokytu žmogum ,nes ka- j 
da jis kalba kuopos susirinkime, 
tai vis sako: “Draugai, jus da 
nesuprantate, aš jums paaiškin
siu“... Asmeniškas ambicijas 
Varihėdanlas nesenai j|s viso
kiais prasimanymais ir šmeiž
tais buvo nžsipuolęs ant kuopos 
sekretoriaus ,kad išbraukus jį iš 
kuopos. Kuopa išrinko tam tik
rą komisiją dalykui ištirti, ir ji 
atrado, kad visur kaltas patsai 
Izbickis. Bloga tik, kad komi-

atiduoti prideramą pagarbą kai
po LSS. kuopos nariui ir kone 
visi sudėjo 18 dol. vainikui ir gė
lėms. Jie norėjo gauti dar ir 
kalbėtoją prie velionio kapo, be 
velionio giminės to nepanorėjo. 
Laidotuvėse dalyvavo visi soci
alistai, grabnešiais buvo paskirti 
jauni vyrai. Dalyvavo daugelis 

, ir šiaip pašaliečių šviesesnių 
5 žmonių. Lydėjo 25 automobi

liai, visi pilni žmonių. Nežiūrė
ta, kad ir darbo diena buvo.

— Viską Matęs.

Skaitytoju Balsai
[f/f išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

ŽODIS LIETUVIAMS ŲIUTE- 
, RONAMS.

Dabartiniu laiku laikarščiuo- 
se pasirodo žinučių apie lietu
vių liuteronų veikimą savo tau
tos lietuvių reikalais. Tas al- 

pagirlina ir reikia pa-r

Šie siutai po 13.50 yra verti $18 ir $20

WEAVER, ILL.
Rugpiučio 1 dieną čia vienas 

lietuvis užtiko savo prisiegą be- 
svetimoterijaujant. Pasiėmęs 
revolverį norėjo prisiegos suvi
liotąjį nubausti, bet apsimąstė 
ir paleido, nieko nedaręs. Kalti
ninkas, pasirodė, esąs 
LSS. 256 kuopos narys,

DATRIJ0T1ZMAS
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGSBANR 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
8. E. Cor. Fourtk anų 

Jackson Sts.
8IOVX CITY, IA.

vietos 
tatai 

kuopa savo susirinkime rugp. 
3 dieną nutarė jį dėl tokio nede
ramo! pasielgimopašalijnji iš 
kuopos. — Susiedas.

Iš ŪKININKŲ GYVENIMO.
Thorp, Wis. Pas mus žmo

nės beveik jau visi baigė valyt 
šieną; daugelis jau ir rugius tu
ri namie. Bet dabar prasidėjo 
lietaus laikas — daugiau kaip 
savaitė jau lįja, ir dirbti sunku.

Rusižkos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood S ta.

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

v’ 1

• v-

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

na i nenustotų veikę ir tolinus.
Dabar jau mums nebus klin

ties veikti išvien; carų, kaizerių 
jau nėra, dėl kurių kadaise ne
galėjome susitaikyti, nes vieni 
gerbėme tuo}; (kraugerius, kiti 
smerkėme juos. Nors jie taip 
drūtai laikėsi, bet teisybe ėmė 
viršų: sugriuvo jų sostai kruvi
nieji. Dabar nėr ko vieniems jų 
gail<|ti^, p M tiems l^jotis: jų 
(langiaus nebebus. Taigi galime 
veikti išvien, r

Bet, draugai lietuviai liute
ronai, aš čia noriu keletą žodžių 
tarti delei to veikimo. Veikimas 
turi bu t tikslingas. Mes gerai ži
nome, joc prie kaizerių ir carų 
nieko gera neturėjome, kaip lik 
priespaudą. Spaudė carai, kai
zeriai, ponai ir kunigai. Tą viši 
žinome, nes visi ant savęs paty
rėme.

Dabar, draugai lietuviai liu
teronai, mes turime rupinties gc 
resnį sau gyvenimą įsitaisyti, ge

pintųsi ištikro žmonių, darbo 
žmonių reikalais, šiuogi tar
ini pastebime, kad musų veiki
mas norima nukreipi kaip lik 
atbulon pusėn. Tam tikri žmo
nės veikia, kad mus suvedžio
jus, kad kas buvo sena vėl ant 
kojų pastačius. Katalikų kuni
gai ir klerikalai vėl stengiasi už
dėti savo leteną ant kitaip tikin
čių Lietuvos žmonių ir visų pir
mi ant liuteronų.
..Nors šiuo tarpu tautininkai, 
su kuriais išvien veikiate, ir ne
sako jums, jog jie eina ranka už.

iš išnaudojimo ir pavergi-

su popiežiaus laiminamaisiais. 
Ir todėl dabar lietuviai liutero
nai turėtų dėties lik su tikrais 
kovotojais už laisvę, su tais, kur 
tikėjimą palieką kiekvieno žmo
gaus sąžinei ir kurie neina pra
šyli palaiminimų ne pas popie
žių nė pas protestonų vyskupą; 
liuteronai turčių dėties su tais, 
kur savo galvas guldė ir kraują 
liejo už laisvę — ne katalikų ir 
neprotestonų, bet už visų žino? 
nių. Tie kovotojai kovojo prieš 
despotus ir darbo žmonių skriau 
dėjus, ir dabar jie kovoja, kad 
išliuosavus darbo klesos žmo
nes
mo. Lietuviai liuteronai taipjau 
vra vien tik darbininkai Lietu
voje, tatai mes ir turime dėties 
>u jais, < ili išvien su darbinin
kų partija. Pasižiūrėkite tauti
ninkų organuose, kokios drau
gijos prisideda prie dabartinių 
musų tautininkų: visokios anta
ninės, nekalčiausių prasidėjimų, 
rožančavų ir|Hl. — katalikų ku
nigų valdomos draugijos, o mu
ms, prolestonams, eiti išvien 
su tokiomis ne pakeliui. Aš ne
noriu pašiepti tokių draugijų, 
nes tai jų tikslas išlaikyti kleri
kalizmą. Bet darbo žmonėms 
ne kunigijos labas turi rūpėti, o 
tik darbininkų išsiliuosavimas 
iš pavergi mojų, labas ir gerovė

Butų gera, kad Amerikos lie
tuviai liuteronai padarytų savo 
visuotiną čia suvažiavimą savo 
reikalams apsvarstyti ir savo po 
zicijai nustatyti. Daug svarbių 
klausimų butų galina aptarti. I- 
ki šiol Amerikos liet, liuteronai 
veikė labai neorganizuotai, jie 
klausė, kas ką jiems sakė, kad 
ir jų priešai. Vargas musų tame, 
kad tarp liet, liuteronų nesirado 
dar /i-ŲilaVfinilsių MeikėjųĮ pet 
jeigu mes susiprasime ir susidė- 
limc su pažangiaisiais veikėjais, 
jie mielu noru padės mums mu
sų reikaluose. Mes visi esame 
darbininkai, tat prie progresy
viųjų darbininkų turime dėties 
ir su jais išvien veikti, o m* su 
<atalikų klerikalais ir popieži
ninkais.

Taigi draugui liet, liuteronai, 
atsiliepkite į šilą mano sumany
mą apie Amerikos lietuvių liu-

iet pasižiūrėkite, kaip jų orga
nas “Lietuva“ su pasigėrėjimu 
rašo apie atsilankymą Lietuvos
“delegatų“ pas “jo šventenybę“ teronų suvažiaviipA savo reika-

ant dabartinės prekyvietes kainos. Mes nupirkome šiuos siutus daug sutaupydami nuo Mas 
Schechtcr & Co., 112 Bleecker St., New York. Jie norėjo dalį savo sandelio apversti į pini
gus, ir musų pirkėjas tuo tarpu pataikė j laiką greitai užbaigti reikalų, pasinaudodamas tuo 
nepaprastu pirkimu ir pardavimu.

Tėvui ir sunui—galima pritaikinti visiems.
Visos slailes, visi modeliai, mieros iki 42 per krutinę. iJemeniniai, panel užpakaliu mode 
liai mažesnių mierų ir prilaikyta prie kinio konservatyvi nmdeliai didelio įvairumo. Mate 
rijos ra sy.orsl.cd.s ję.,c,as*>imeres ir puikių tamsių spalvų ir maišytų.

Taigi vyrai, neduokite tai progai pasprukti.
Ncalideliokile, nelaukite. Ne musų dalykas yra Veltui kelti musų lavoms. Mes vengiame 
pei viršijimo apgarsinimuose, geriaus, kad pirkėjas (dėjęs j sankrovų ras GEBI'SNll S lavo
ms, negu kad mes garsysime. Mes likime, kad jus persitikrinsite šiame siūlų išpardavime.

DR. VIRG. NARBŲTT
♦ Physician & Surgeon 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
3001 We*t 22nd Street 

Tel. Lawndale 660 
Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.

Tel. Rockwell 1681.

tams sutvarkyti. Iki šiol veikė
me labai netvarkiai; ir pinigų a u 
kojome ir laiko gaišome, o iš to 
pasinaudoja tik diplomatai į Pa
ryžių ir į Rymą važinėdami. Aš 
norėčiau, kad liet, liuteronų dr- 
jos savo susirinkimuose apsvars 
tylų tą reikalą ir atsilieptų per 
laikraščius. Laikas brangus, o 
juk mes turime ten, Lietuvoje, 
savo giminių, kurie laukia iš mu 
sų pagalbos. Jeigu mes nupirkę 
rymiškąjį klerikalizmą jiems 
pargabensime, jie mums, ame
rikiečiams, netars už tai ačiū. 
Ko mes turime reikalaut, dėl ko 
turime veikt, lai kad Lietuvos 
valdžia butų palanki darbo kle
sos žmonėms ir įsteigta visuo
tino steigiamojo susirinkimo, o 
ne popiežiaus palaiminti kleri
kalų statytiniai.
Taigi pagalvokime, draugai lie. 

tuviai liuteronai. —Viens iš Jūsų

.. . .......... ........
j Aš, ADOMAS A KABALAI SK\S SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 mt-rus. nuslabnėjęs pilvelis buvo Dispe¥ 
Į mJh, ueviriiuma.s pilvelio, nmlabnėjimas kraujo, inkstų. Nervą b 
Įrthelnas spėkų nustojimas vs. ainio ir buvau nustojęs vilties, kai 
(begyvensiu Visur jieškojau sau p,»gelhos, nesigailėjau visoje Ame 
įrikoj ii už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyte 
| |o, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu 
įminėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
|Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiprini dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
bnarrzmas uranvko diegliai (lebebadė pn krutinę. Vidurių rėžimą' 
išnyko po užmušimui visų litfv Bėgiu 3 mėnesiu jšger(t»vu.*» ka* i* 
vaitė po buteli Salutaras, Bilteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa 

binciau u>k| skirtumą kaip t ► p dienos ir nakties Dabai jaučiuoa 
Isninfiai ir esu Im>V.sD'^« ir 1 " i s- dėkuoju Sfiluteras myustų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo .uigmn ir pažįstamiem «i tokiai* 

p«u«t« n i.un'ni 4.0 kreiplies pre Salutarav*
S \ I. (I T A H A S 

CHEMICAL INSTITUTU tN J. Ballrenai, Prof.
1707 8o HaitUed <t. Tt lephone Ganai 6417 Ghicaflo, I1L

A

Už $50.00 arba LAISVES 
RONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertes 
Phonografą, pasilikusi sankrova 
je mašina beveik nauja, prit

ins randasi rinkiny* 
24 rekordu Ir dėl 
mantine adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phnnografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainą 
•i# tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
<650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartota tik 8 savai

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

tęs, kuri mes parduosime už $325. 
1EI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
\PŽlURfirl’I ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRIS1UNČIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGF. 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

«•

Moterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.rn. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytų iki 7 vai. vak.

Vyrišky Drapanų Bargensi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganCdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

: kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frnek siutai. 
" lt. $10.00 ir aukščiau.

Mdara kas vakaras iki 0 v«| vak 
Nodėliornis iki 6 vai vak Suhatn 

”isa dineą Iki 10 vai vak
i S. GORDON,
[ 1415 So. Halsted St., Chicago, I1L 

įsteigta 1902

. ..
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naujienas
LITHUANIAN DAILY kmew* Pavasaryje revoliucinis judėji-1 žmonėms ir kada butų vilties 

Pnbtiahed Daily except Sunday by inas Vengrijoje padarė tokį di- spėka, sukilimu įvykinti pervers 
the Lithuanian Newa Pub. Co- Incjdelį šuolį pirmyn, kad neįsten-Į mų.”

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

limų net ir tada, kada sąlygos 
pasidarytų nebepakenčiamos

nistais”, t.y. išnaudojančiais 
progas revoliucijos naudai. Pa

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., (!hicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačio Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

oy|iuit» * viityiįjoju piuiuiv
lnc’ | delį šuolį pirmyn, kad

gė atsilaikyti užimtose pozicijo
se ir dabar nusmuko žeminus, 
žeminus, negu buvo pirma.

Bet <!*m* gal yra vilties, kad
Vengrijos darbininkai nepasi
duos., Lauksime daugiau žinių. I tokia nuomonė, o prie to ir vei-

nai, kad “N.” redaktorius yra 
kairesnis už mane. Bet ne! Mat 
aš ir esu prieš tų “principų.” Aš 
sutinku su jūsų nuomone. Kad

Polemika ir kritika
kimai, butų buvę 
se” nuo seniai, tai g

$6.00
3.50
1.85

75

02

50

$5.00
3.00
1.65
1.25

65

Pabrango karfe 
riai Chicagoje.

Vicšo naudojimosi įstaigų ko
misija (the public Utilities coin- 
miss’ion) Chicagoje, vadovauja-

davė ga t vakarių ir augštutinių 
linijų kompanijoms teisės imti

rių.
Kompanijos pamatavo savo

limas konduktoriams ir mo- 
tormanams padidino konipani- 
nijų išlaidas. Vienok algos gat
vekarių ir augštutinių linijų 
darbininkams buvo pakeltos 
tiktai kokiais 35-iais nuošim
čiais, o karteriai pakilo 40 iki 
60 nuošimčių.

Reiškia, kompanijos dabar 
turės daug (langiaus pelno, negu 
pirma. O jos jau ir pirma davė 
gerų pelnų. Jų. aimanavimai 
apie savo “biednystę” buvo

savo išlaidų ir pajamų knygas,

kontroliuojamos komisijos pri-

mų išpildyti; reiškia, užslėpė tiė- 
sų nuo žmonių.

Vienintelis būdas išsigelbėti 
nuo tų kompanijų plėšimo yra

rius” į miesto rankas. Piliečiai, 
mokėdami po 7 ir 8 centus už

Kontr-revoliucija 
Vengrijoje.

True iranslation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Aug. 8, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Žinios iš Paryžiaus ir iš Bu
dapešto praneša, kad naujoji su

joje jau esanti nuversta. Jų su
areštavę vengrų žandarai, ir 
valstybės galių paėmęs į savo 
rankas, su talkininkų misijos 
pritarimu, hercogas Juozas.

valdonas

ka riuomenės vadas.
Taigi Vengrijoje įvyko kontr- 

revoliucija. Jų įvykdė aristo
kratai ginkluota spėka ir su tal
kininkų pagelba. Konlr-revo- 
liucionieriai dabar. žinoma,

liucija buvo atėmus iš jų; ir tal
kininkai veikiausia rems juos ir 
lame. Vietoje komunizmo,

susilaukti monarchijos atgaivi
nimo.

Kontr-revoliucijos pasiseki
mas Vengrijoje rodo, kad Belos

Revoliucionieriai.

((aktoriau. Jus 2 d. rugpjūčio 
mane labai iškoliojot už mano 
bandymą iišrišt tulus revoliuci
jos klausimus. Vienok mokan-

jų...
Juk ir aš sakau, kad kilome 

sąlygos pasidaro nepakenčiamos 
žmonėms, tai žmonės sukįla 
sukįla tankiai visai be mus, be 
revoliucionierių. Tik tuomet re
voliucionieriai tų sukilimų pa

ržuazines progas ramiam palai
kymui savo organizacijų, veiki
mų ir lt.; kitaip tat vadina prisi
taikymu prie esančio surėdymo 
(Ifors, su tikslu tų surėdymų ka- 
da-nors permainyt).
Revoliuviniais “oportunistais” 

buvo bolševikai Rusijoj, sparta
kai Vokietijoj, komunistai Ven
grijoj, kairieji socialistai (neuž
ilgo gal vadįsis komunistais) 
Amemikoj1. |Jie (turėjo t “vilties 
spėka įvykinti perversmų”.

— J. Baltrušaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

duolį atras, kad jus apie (ai be 
mažko taip protauja), kaip ir aš.

supratot mano kai-kuriuos žo-

vartoju, o iš to Ir nesusiprati
mas. Pavyzdžiui. sukilimas.

kia revoliucijos. Istorijoj yra

na n t, mažai revoliucijų. Sukili
mai — maišta'i, streikai, riau
šės — atsitinka, išlikrųjų, lan

ei jų.
Jus gi tų žodį — sukilimas — 

vartojate, kaip rodosi, vietoj re
voliucijos. Bet tai negalima.

bininkų visuotina streikų ap
skelbė “revoliucija”; to miesto 
majoras, važinėdamas po Ame-

taip “buržuaziškai” Vartoti žod
žius. Sukilimo negalima vadinti 
revoliucija. Tiesa, revoliucija 
gūžima pavadinti sukilimu, bet 
tai, dėl aiškumo, reikia sakyt: 
“r< voliucinis sukilimas.”

Bet revoliucinis sukilimas” ga 
Ii reikš.ti tai, kad patįs revoliu
cionieriai sukilo, arba sukėlė

toks, man rodos, sukilimas bu
vo Rusijos bolševikų 1917 me
tais. Jis buvo antra revoliucija 
Rusijoj. Jį revoliuciniu sukili
mu galūne pavadinti da ir dėlto, 
kad pirmoji — buržuaziškoji—

gils. Joje kilo nauja revoliuci
ja, anli-buržuaziškas sukilimas,

šinę, “revoliucinis sukilimas.”
Kai minios sukįla be revoliu

cinių tikslų, t.y. nenorėdamos, 
nemanydamos iš pamatų per-

aš vadinu vienu žodžiu: sukili
mas (voslanije, rusiškai). Jis

mušimas prispaudėjų,

reformos kova, bet ne revoliu
cija.

Jus stojai priešais neva mano 
nuomonę, kad “socialistai nepri
valų užsiimti kurstymu prie su
kilimo.” Jus, matyt, uždedat 
jiems tų priedermę. Mes visada 
kalbėdavom -ir dar kalbame: 
kurslyt prie revoliucinio veiki
mo, kad kada revoliucija kils, 
butų darbininkai prisirengę im-

dą nereiškia kurstymo prie suki 
limo. Jus palįs toliau sakot

revoliucija kįla”. Kodėl nesa
kot: revoliucionieriai kelia rė

daryti,” sukelt “pagal užsaky
mų”, kas, žinoma, yra negali
mas daiktas.

Jus išvedal iš mano trumpo 
apibriežimo revoliucionierių ro
lės sukilime lai, kad aš neva pa
darąs “principų”, “kad socialis
tai neprivalų užsiimti kurstymu 
prie sukilimo”, ir tuojaus aiš-no revoliucijos jiegas toje šaly

je, o susilpnino; keturi ir pusė 
mėnesio laiko atgal kontr-revo- “socialistai negali stoti už suki-

Taip jie

tų y*‘nepakqn<^I.amų Jžnvonenis'

tų sukilimo, “nepadarytų” revo
liucijos. Dėlto jie nė “nedaro” 
revoliucijos. Nes “darymas” re-

žmonės nepakęs ir sukils. Taip

mėgino “pagelbėti” plėtotis ka
pitalistiškam “ūkini”, kad per 
tai atsiratsų tosios “nepakenčia
mos” sųlygos. (Žiur. Liet. S. D. 
P. 7-to suvaž. protokole; pana

tijos programe, — tai vis Vokie
tijos socializmo, ypač Kautskio

dirbiniu užsiima palįs kapitalis
tai; juos gi prie to spiria jų su

didelčmjs reformomis, minkš
tesniu žmonių valdymu nustum-

darbas. Jie reformų nedaro, bet 
daro nepakenčiamas

trumpai sakant, jie “daro revo
liucijų.” l okius vadiname reak
cionieriais. Dėlto ir rašiau “Ža
rijoj”, kad “revoliucijų daro, 
kad norite žinoti, ne revoliucio
nieriai, o lik reakcionieriai su 
savo šnipais, priespaudomis ir

“N.” redaktorius už (ai mane 
išvadino nemokančiu “socialis-

revoliucijos darymas, o gamini-

kuriose kįla revoliucijos, — t y 
tų sąlygų, prieš kurias revoliu-

vengiu, kuomet kalbu apie re
voliucionierius. Aš sakau, kad 
revoliucionieriai nedaro revoliu
cijos. tai man

rymas

negalima padaryt — reiškia, ne
žinia, kada ji įvyks (lik galima 
žinot, jog ji įvyks), lodei ir sa
kome,kad socialistai tik rengiasi

da jau žmonėse bus sukilimo 
dvasia, arba jie jau sukils prieš 
“nepakenčiamas sųlygas”, tada

šių, padaryt revoliucine dvasia,

verst revoliucija. Kaip norit, 
taip juos vadinkit, o jie tuomet 
(žmonių sukilime) bus ne kuo 
kitu, kaip “likti 
naujos tvarkos darytojais

ma išvesi, kad “svetimomis

naujos tvarkos darytojais!, lai 
sukilimas, ar lai butų pačių 
žmonių, ar butų jų (revoliucio
nierių) pradėtas, liktų lik suki
limu, o ne revoliucija/

kairiejie socialistai nesam opor
tunistai, bet mus galima pava
dinti “revoliucionieriais oporlu-

J. Baltrušaitis, atsakydamas į 
musų straipsnį “Revoliucionie
rius iš pademenijos,” ne tiktai 
paliečia tuos klausinius, kuriuos 
mes gvildenome tenai,o da ir pri 
duria keeltų naujų klausimų; ir 
nė virbo jų neišnagrinėja nuo-

kos būdas. Šitaip vedant polemf-

likti dalykų, delei kurio jisai ki
lo. visai neišaiškintu. Norint, 
kad polemika atneštų naudos, 
reikia laikyt ies tam tikros te
mos ribose ir nedaryti ekskursi
jų vis į naujas ir naujas sritis.

Taigi mes čia negaišinsime 
laiko perkralinėjimu J. Ba lt ru
sa fčio pridėčkų prie pamatinio 
(.laušimo, kuriam«ši polemika

sime ve ko: “ar kairieji socialis- 
ai” yra “revoliucionieriai opor- 
unista|i,” ar ne; kokia yra Kaul- 

skio teorija apie kapitalistiško 
ūkio plėtojimąsi (pažymėsime 
iklai, kad ji yra visai ne tokia,

)e “Naujienų” ir “kairiųjų.”
Toliaus, pirma negu pradėjus

tysime kaikuriuos laidus. Vie- . i i >
nų, musų opone ntas tikrina, kad 
dienraščio redaktorius “labai iš- 
koliojęs” jį; bet šitų savo tikri
nimų jisai paremia liktai nuro
dymu to, kad “Naujienose” bu
vo pasakyta, jbgei “J. Baltrušai
tis nemoka socialistiškai pro
tauk” Bet tai yra fakto pažymė
jimas, o ne kelionė! . Kelionės 
yra visai kas kilia. Štai kame jų 
randasi visa krūva:

...Tų buržuazinių socialis
tų nėra kų klausyt, nes jie

buda, kų turi ir tie šnipai 
provokatoriai. Kas, kų jie ne
skundžia (jeigu neskundžia) 
mus buržujų valdžioms yra

nėra slaptais provokatoriais, 
jie yra atvirais. Vis-lick, 
taip jie, taip šnipai tarnauja 
tai pačiai “demokratijai”...\

Kiekvienas sutiks, kad šituo
se žodžiuose yra šlvkščiausiu ir 
purviniausių kolionių, kokių

ditavhnui politiško priešo. O 
tuos žodžius pavartojo pats J. 
Baltrušaitis prieš “Keleivį” (ir 
iš dalies prieš “Naujienas”) la
me pačiame straipsnyje, iš k u- 
rio mes paėmėme citatų su jo

(dagi netejisingaj) dėlei kelio
nių! Jisai — J. Baltrušaitis, 
kiiį'is išvadino savo oponentus 
“buržuaziniais socialistais”! tos 
pačios dvasios žmonėmis, kaip 
“šnipai provokatoriai!” ir “at
virais provokatoriais!”

Tolinus J. Baltrušaitis sako.

vartoju, nereiškia rcvoliucir 
jos;” ir jisai prikaišioja “Nau
jienoms,” kaid jos lų žodį “su
kilimas” vartoju v^i'loj “revo- 
liuc.ijois.i” |. y. Įburžuazjškoj'e 
prasmėje. O tuo tarpu yra fak
tas, kad žodį “sukilimas” vit'lo-
je “revoliucija” variojo savo kilimo, o mes lokio principo ne-

<

straipsnyje, kurį mes kritikavo-J pripažįstame 
mc, pats J. Baltrušaitis, šlltoi kų ...... - ’ ~ 1
jisali rašė:

Mes nelikime, kad sukili- 
nią-revoliuciją galima pada
ryti “pagal užsakymų.” Su
kilimai atsiranda visai be 
mus, be revoliucionierių... 
Jlevoliučiją <įiro, <kad norit 
žinot, ne revoliucionieriai, o 
lik reakcionieriai su savo šni-

Čia J. Baltrušaitis vartoja žo
džius “sukilimas” ir “revoliuci- r ♦
ja” (ai greta kits kito, tai pa
keisdamas vienų antru, reiškia 

kaipo tolygios prasmės žo
džius. Ir jisai dabar savo kaltę 
prikaišioja mums! Mes, jį kri
tikuodami kaip tik ir nurodė
me, kad sukilimas ir revoliuci
ja lai anaiptol ne tas pal, išaiš
kindami, kad sukilimas negali 
būt (langiaus, kaip tiktai vienas 
incidentas (dalis) tame apsi
reiškime, kuris vadinasi revo- 
liujūja.

Trečias faktas J. Baltrušaitis 
prikaišioja mums, kad mes sto
jame “prieštiis neva mano nuo
monę, ka,d ‘socialistai nepriva
lų užsiinjli kurstymu prie suki
limo;’ ir truputį toliaus jisai vėl 
kartoja: “Jus išvedat iš mano

nierių rolės sukilime tai, kad aš 
neva padarąs ‘principų,’ kad 
socialistai neprivalų užsiimi! i 
kurstymu prie sukilimo.” Išei
na taip, kad “Naujienos” prime
tė J. Baltrušaičiui tokių dalykų,

dinasi, tyčiomis ar netyčiomis 
iškreipė jo mintį. Vienok pa-

Mes lokiais darbais, tkatip 
kurstymas prie sukilimo, ne
užsiimamo, musų principai 
neleidžia tuo užsiimti (paties 
autoriaus pabrėžia. N. Red')... 
Sukilimai atsiranda visai be 
mus, be revoliucionierių.......

Kiekvienais žmogus, supran-

truputį senso galvoji* pripažins, 
kad šituose J. Baltrušaičio žo-

jisai dabar užsigina. Čia pasa
kyta, kad sukilimai atsiranda 
visai be revoliucionierių; kad 
revoliucionieriai nekaršto prie 
sukilimų; ir kad kurstymu prie 
sukilimo jie neužsiima ne todėl, 
kad jie tingi tuo užsiimti arba 
ibijo, arba skaito hepattogiomis 
tokiam darbui tam tikras aplin
kybes, o todėl — kad jiems ne
leidžia *— jų principai.
pas reiškiu principą neleidžia 
reiškia neleidžia — ii\kaip ne- 

 

kralpytum Baltrušaičjo saki
nius, o jų prasme lega būti Lik- s t

lai vienai: ta, būtent, Tad revo
liucionieriai iš principo (t.y. Be

bėk!) neužsiima kurstymu prie 
sukilimo ir neprivalo užsiimti.

Mes nekalti, kad J. Baltrušai
tis prišnekėjo lokių daVkų, ku
rių jisai dabar jau yra priveik
tas išsižadėti. Bet jeigu jisai 
nepaj'iogia apginti savo minčių 

kurias jisai išreiškė tame pat 
straipsnyje, kuriame jisai šlykš
čiausiai iškoneveikė savo opo
nentus, lai jo pareiga butų 
prisipažinti prie klaidos, o ne 
mėtyti pėdas ir pasakoti netie
sų. '

Apie lai, kaip J. Balfrušailis 
p'rotaiijas mes sprendžiame iš 
jo raštų; lodei mums neužtenka 
jo užreiškimo,' kad, girdi, “jus

mai lamo straipsnyje, kurį mes 
kritikavome pereitų sabalų, ir ta 
me straipsnyje, Turis buvo iš
spausdintas “Naujienose” sere- 
doje, rodo, kad jisai protau
ja ne taip, kaip mes. J. Baltru
šaitis principialiai draiudžia re- 

Ivoliucionierius kurstyti prie su-

i; J. Baltj’uša/itis 
mano, kad revoliucija yra reak
cionierių ir šnipų darbas, o mes 
skaitome tokių mintį nesąmone 
ir apšmeižimu revoliucijos idė
jos; J. Baltrušaitis 'suko^ kad 
revoliucijos nieks nenori, o mu
sų supratimu taip gali kalbėti 
tiktai revoliucijos priešas. Tai

tarpe musų protavimo ir J. Bal
trušaičio protavimo, nors ji
sai ir bažhitųsi, mėgindamas

Slėpti jų nereikia; juos reikia 
prasti. Pats Baltrušaitis da-

►supratimo, pastebėdamas anų-

ir kaikurie buržujai. Baltru
šaičio supratimas revoliucijos 
savo pamalė yra buržuaziškas, 
o ne sočiaiistiškas. Jisai, ly
ginai kaip ir buržujai, įsivaizdi
na revoliucijų pavidale kokios 
lai katastrofos (nelaimūs), ku
ri niekam nėra pageidaujama,

tikimose aplinkybėse. Nuo buržu
jų supratimo, Baltrušaičio nuo
monė skiriasi tiktai tuo, kad ji
sai mano, jogei aplinkybės iš
šaukiančios lų katastrofų, nega
lės būt prašalintos, kol gyvuos 
kapitalizmo tvarka. Todėl jisai 
sak(P, kad revoliucija įvyks vis- 
viena, ar “glostysi” dabartines

I uo tečiaus, kad Baltrušaitis, 
kartu su buržujais, skaito revo
liucijų nelaime, išsiaiškina ta jo

V v a « — -

nenori revoliucijos, ir kad jų 
daro reakcionieriai su šnipais. 
Revoliucijos darymas jam yra 
“dirty joh.”

Visai kas kita socialistu pro
tavimas. Jie, liesa, irgi nrina-

talas veikimo jiegų, kurių tarpe

kova, ir kaip kiekvienoje kovo
je, taip ir čia, apsireiškia konL

kos daro revoliucijų; jų daro 
priešingosios joms spėkos, ku
rios ir vadinasi lodei revoliuci
nėmis spėkomis. Reakcionieriai, 
prispaudėjai ir išnaudotojai ne 
tiktai nedaro revoliucijos, o ir 
nevisuomel “savo išnaudojimais

jie stengiasi sunaikint revoliuci
nes spėkas. Imkite vergijos lai
kus, kuomet išnaudotojai dar 
aršinus engė savo aukas, negu 
šiandie kapitalistai ('ilgia darbi-

jos nepadarė niekuomet (nors 
vergų sukilimų buvo daug). V ei
gų ponai, mat, pajiege ne liktai 
laikyt vergus priespaudoje, o ir
sutriuškint juose tų energijų, 
kurios reikia revoliucijos pada
rymui.

^ilgosios pavergimui pasiektų 
tam tikro sustiprėjimo, subren
dimo laipsnio; ir ėjimas prie re
voliucijos (arba revoliucijos ar- 
tinimasi) yra niekas kita, kaip 
šitų spėkų augimas. Jeigu jos 
auga, ir auga sparčia us, negu

ar vėliaus turi ateiti momentas, 
kada jos susirems su prispaudė
jų spėkomis ir pergalės jas. Tas 
momentas, beje, gali būti priar
tintas ir kitokiomis pilicžasti-

bes žiųones; dlidele nelaime 
(kaip, sakysime, badas), išjudi
nančia minias, ir lt. (Buržujai 
šilas atskiras pagreitinančias rė

mis priežastimis pačios revoliu
cijos; todėl jie ir mano, kad 
“g
voliucijų). Bet revoliucijos mo
mento priartinimas lai nėra re
voliucijos padarymas; pergreit

įvykusi revoliucija gali būt lie
pa sek minga.

supratimu, yra ne bėda, kurios 
reikia btjoties, o rezultatas vi
suomenės progreso — jos pozi
tyvių, pirmyn žengiančių jiegų 
augimo ir stiprėjimo. Tarpe tų 
jiegų dabartinėje Visuomenėje 
pirmų vietų užima darbininkų 
klesa. Todėl žmonės, kurti e nori

apšviesi darbininkus, suorgani- 
zuot ir pakelt morališkai. Todėl

ki» būvio pagerinimų; lodei jie.

mų: jie žino, kad šitie dalykai 
(ir kova už juos) stiprina dar
bininkus kūniškai ir dvasiškai, 
taigi — yra naudingi ne tiktai

įrengimas prie revoliucijos.
Buržuazija, manydama, kad 

revoliucijos kįla, Vikiai dvi žmo

dideliu skurdu, tikisi atskirais 
pagerinimais numalšinti juos ir 
prašaflnti revoliucijas. Panašiai 
protauja ir “kairiasparniai”, 
kurie prirodinėja, kad “glosty
mai”, “lopymai” arba reformos 
yra priešingi revoliucijai davi
kai. “Kairiasparntiai” vardan

už atskirus dųjdiininkų būvio pa 
gerinimus, Ir tuo budu padedu 
patiems aršiausiems darbininkų 
engėjams. O socialistai ne tiktai

ninku jiegas galutinam jų pasi- 
1 mosavimui; jie, anot “Kom.unis 
tų Manifesto” žodžių: “dabar
ties judėjime atstovauja judėji
mo ateitį.” 
—į  - 

Laiškai iš Lietuvos.
M. Misevičių (Geručiuose, 

(ir) nkt^Mio valsčiaus, Keclajnių 
apskr., Kauno srities rašo bro
liams Pranui ir Brunui Misevi-

Brangus broliai ir
Duodu žinot, kad aš

broliene: 
pagrįžau į 
1918. Ra-

sveikus, ale ne taip, kaip buvau 
palikęs išeidamas į karę. Ra
dau visa kų sunaikinta, belikęs 
tik vienas arklys ir dvi karvės. 
Radau daug giminių ir pažįsta
mų išmirusių — žodžiu, didelę 
atmainų radau tėviškėj, šiaip

pabrango dešimteriopai —- duo
na, piėsa, mcttcPijolas, drabu
žiai, apsiavimas, geležis, žibalas 
ir U., nelik begalo pubnmgo, a-

(Gyvename tokiu laiku, kad 
nežinome, kas bus ateityj su 
mumis, nū kaip 'bus su Lietuva. 
Turėčiau daug naujienų parašy-

tui, kai gausiu nuo jūsų ats.uky- 
ma. Prašom sveikinti nuo mu €

nų ir visus gimines, visus grin- 
kiškiečius ir pažįstamus. Pa

kokios naujienos A-

atsiųsk kokį laikraštį, taipgi sa
vo tikrų adresų. Dabar tikrai 
nežinodami, rašome Bcržinskio 
saliuno adresu. O dabar sako-

sų apianKyu, n 
sveiki, Misevičiui

Kazimieras Gugis

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas i
1321 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M testo Ofisai:

127 H. Beartam tt. 
im-UUnity Bldg.

Tel. Central 4411
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Lietuvių Rateliuose
WEST SIDE

dis ir tas.
McCorinivko darbininkai, 

prie kurių priklauso žymi dalis 
lietuvių, dar tebestreikuoja. Y- 
pač gerai laikosi lietuviai. Lie 
tuvių skobų kaipir negirdint 
Skebauja viesas-kitas lenkas ir 
a i rys. Bet 
šia.

Aplamai, 
vius skaito 
įlinkais.

ir jų neperdaugiau-

svetimtaučiai lietu- 
geria ilsiais streiki-

giškų išvažiavimų į Washington 
Heights mišką. Neveizint to, 
kad diena išrodė lietinga, 
žmonių prisirinko labai daug. 
Susirinkusieji vieni žaidė, kiti 
šoko, o dar kiti būreliais susirin
kę apie ši ir tų šnekučiavosi. Na, 
buvo ir prakalbų. Pirmas kal
bėjo tūlas Janušas. Pasisakė, 
kad “Dundulis šį rytų per tele
fonų prašė mane, kad aš jums 
pakalbėčiau, o jis važiuojąs 
Naujienų užkariaut”. Taigi jis 
kalbėjo tema — Grigaitis. Ant
ras kalbėjo paskilbusis “revo
liucionierius” Dundulis. Birbi
no savo paprastų katarinką.

Beje, duota ir dovanų, kurias 
aukavo drg. Kimbras (dviratį) 
ir Aušra (keletu egzempliorių

kada jiems pavyko išėsti senuo
sius kuopos narius — socialis-

jo nė vienas naujas narys. Dar- 
blogiau, ir patįs bolševikai už
miršta savo susirinkimus. Ko
dėl taip, aišku. Tas bunčius be
sarmačių, kurie buvo suorgani
zuoti kelti triukšmų, nebetekęs 
sau tinkamo džiabo, nė susirin
kimų nebelanko. Kųgi jie ten

peštų.
Dabar lieka palaukti, kada jie, 

“vardan darbininkų vidnybės”, 
garbingai numarins pačių kuo
pų. O paskui jie galės išnešti pro 
testo rezoliucijų prieš socialpal- 
riotus ir pa lįst nueis pas vyčius 
— kur jie iki šiol buvo.

tas, o knygas LMPS. 25 kuopa,
J. Zlatkus, J. Klibienė (kitų 

neteko sužinoti pavarddes).
Reikia pastebėti, kad Draugi

jų Sąryšis, kuriam priklauso 
dvylika įvairių progresyvių 
draugijų, rengdamas tokius pra
kalbas tai ne vienija spėkas, o 
priešingai skaldo. Ir toks 
Bimba, kur andais Degtuke iš
vadino vielinę Vytauto draugijų 
skobų draugija, ir jam leidžiama 
garsinti savo kromų Kų-gi de
legatai mano?

- Nedėlioj, rugpiučio 10 d., 
Gardncr Park darže bus Nau
jienų piknikas su įvairiu progra
mų. — Vietinis.

tvirlins, tada rezoliuciją pasiųs
ti Tėvynės redakcijai. Komisi
joj) paskirta: M. Bacevičius, P. 
J. Petronis ir K. Kalnietis. To
linus išrinkta delegatai į seka
mų SLA. II Apskričio suvažia
vimų, kurs turėtų įvykti šiame 
mėnesyj. Tftesą pasakius,, apie 
tų suvažiavimų dar nieko negir
dėt. Ar kariais nrusų vadai jo 
neužmiršo, užsiėmę perdaug 
“laisvės varpų” pramogomis? 
Antra, kažin kur dingo praeito 
suvažiavimo protokolas ir pri
imti II Apskričio įstatai, kurie 
buvo nutarta paskelbti organe 
Tėvynėj? Iki šiol dar neteko 
pastebėti.

Kai dėl musų ktiopos neveik
lumo, dėl kurio tiek priekaištų 
darė p. šimutis, tai galima pa
sakyti, kad vargiai begu kita 
taip veikli kuopa Susivienijime 
randasi, kaip mūsiškė. Tik mat 
ji veikia ne taip, kaip to musų 
ponai nori. Pavyzdžiui, per pe- 
r.ilą pusmetį ji prirašė daugiau 
I nip trisdešimt naujų narių; 
žiemos sezonu rengė nemaža 
Inukalbu ir šiaip vakarų, spek
taklių, o vasara išvažiavimų, 
ctc. Tai toks musų kuopos “ap
sileidimas.” — P. J. Petronis.

Saugokite Savo Akte

Visą apskritą metą nesvaigi 
nantis gėralas

Vaisykite savo svečius su Bevo---- - ypatin
gai tinka su lengvais užkandžiais, vakarienes, 
skanumynais, žuvies ir vėžių valgiais, pecen- 
ka, šaltai atpjauta mėsa, dešromis, sardinė
mis, suriu arba spaghetti.----- Bevo yra drau
gas maisto ir draugiškumo.
Varduodama visur. Šeimynos perka grosernšse, aptickose 

ir "aH krautuvnlnkua. Lankytojai nuoAirdžial 
prašomi atstlankyli i musy dirbtuvę.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jąs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jąs 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 visą akiu, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Tėvynei Lietuvai atsidavusie- 
jie su dūšia, o ponui doleriui su 
kurni patriotai labai įtūžę ant 
socialistų. Kaip, girdi, jie drįs
ta vadinti musų iškilmes atpūs
tais? Delei to jie žadu padaryti

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 
ir

123čia gatvė
Michigan Avė. Bus nedėlioj.

listus. Pbndie, jiems padėk!

mados priguliu ingos bei ne- 
prigulmingos parapijos ir bol
ševikai. Iškarto žmonės labai 
tuo įdomavo, bet dabar, girdi, 
“dievai jų nemato!”—............

— Tipu Tapu.

ROSELAND
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.

Bugpiučio 3 dienų Aušros 
Draugijų Sąryšis surengė (liau

AR JUS JAUČIATE PERKARS
TA IR PERSUNKIA!?

SLA. 139-toj KUOPOJ.
Rugp. 2 diena 9 VVardo Socia

listų svetainėje įvyko mėn. SLA. 
129 kuopos susirinkimas. Kuo
pa turi apie 200 narių, tai ir šį 
sykį nemažas būrelis buvo susi
rinkęs. Skaitant laiškus bei 
korespondencijas, |xu| rodė?, 
kad esame kviečiami į apvaikš- 
čiojimą Lietuvos “laisvės varpo 
išleistuvių”, į kitų miestų. Ka
dangi žodis laisvė kožnam dar
bininkui yra brangus, tai susi
rinkimas priėmė ant apsvarsty- 

j mo ta pakvietimų. Prasidėjus 
diskusijoms, tūli draugai nu
rodinėjo, kad ta “laisvė”, kurios 
“varpininkai” nori, tai ne darbi
ninkų laisvė, pradėjo reikalauti, 
kad pakvietimas ♦butų atmestas. 
Bei kvietėjai kartu su pakvieti
mu atsiuntė ir savo agitatorių

Paimkite einant gultų pora 
rnusvy peperniint saldainių.

ir jos jums miegant, prašalins 
priežastį iš jūsų galvos skaudė
jimo, sutaisys kepenis, išvalys 
žarnas, atšviežins kraujų. Se
kantį ryhj pasakykite savo drau 
gams kaip jus jausitės. Jie ti
kės, kad Partoki tikrai lai pa
darė, jeigu jus jiems tai pasa
kysite.

X iena dėžulė Partoki kainuo
ja .’jil.OO, šešios dėžutės $5.00 
pirmos klrsos Purios Aptieko- 
ie, 100 2nd Avė.. Deni L 1

torių p. šimutį. Pasiprašęs bal
so p. šimutis ėmė rugot, kad 
SLA. 139 kuopa esanti visai už
migus ir apsilcidus; ji nedaly
vavus visuotiname Amerikos lie 
tuvių seime (tokio nė nebuvo. 
P. J. P.), nieko neveikianti dėl 
išgavimo Lietuvai nepriklauso
mybes, ir dabar nenorinti daly
vauti nė tokioj svarbioj iškil
mėj,, kaip “laisvės varpo” Iš
leistuvėse. Betgi jo kalba nie
ko nesugraudino. Kuopa griež
tai atsisakė dalyvauti tautininkų 
pramogoje ir agitatorius išėjo 
nieko nelaimėjęs.

Kadangi, kaip žinia, daugelis 
SLA. narių yra nepatenkinti sa-

(18?)

139 kp. išrinko komisijų iš tri
jų narių, kad ji pagamintų orga- 

*no klausimu rezoliucijų ir pri
statytų jų sekamam kuopos su
sirinkimui. Jei susirinkimas pa-

Stockyardy darbinin
kai meta darbą.

Protestuoja prieš pripakavimų 
Rtokjardų policija; laikraščiai 

skelbia melus.

Skerdyklų darbininkai meta 
darbų, kad užprotestavus prieš 
oi ipakavimų skerdyklų policsi- 
ja ir detektivais, kurie ten pa
siusti neva tvarkai ir ramumui 
palaikyti. Organizuotieji dar
bininkai jų nereikalauja, kadan
gi jie patįs išmanų kaip užsihti- 
kyti tvarkiai ir ramiai. Apie 
penki tūkstančiai darbininkų 
jau metė darbų. Manoma, kad 
šiandie — jeigu policija nebus 
ištraukta jų skaičius padidės 
keliariopai. Ir labai galimas 
daiktas, kad jisai liksiųs visuoti
nu. Vakar metė darbų Armouro, 
S v iflo, Morriso, Libby McNeil, 
Wilson ir Hummond Packing 
kompanijų darbininkai — kur
meliai ir iš tūlų kitų departa
mentų. Juosius iššaukė unijų 
viršininkai.

Naudodamiesi šituo tūli did- 
Inpiai jau pradeda skelbti melų 
rasinei neapykantai kurti. Pav. 
toks Daily Ne\vs ėmė ir paskel
bė, jogei darbininkai kartu pro- 
tcsluojų ir prieš sugrąžinimų ne 
grų darbininkų j darbų. Stokjar 
du darbhiinkų tarybos iždo sek
retorius, M. F. Wegener, te- 
čiaus griežtai užginčija, buk 
streikų iššaukė sugrąžinimas ne
grų' darbininkų. — Mes turime 
reikalo tik policija — apreiškė 
jisai. — Ji privalo būti ištrauk- 
a, arba darbininkai negrįš 

i darbų...
Kad didlapiai meluoja, liudi- 

. a ir tas faktas, jogei sugrįžus 
negrams darbininkams ten ne
tilo jokių suįručių ir mušty
nių, ko taip labai “bijojo” 
tvarkos ir ramumo palaikyto- 
ai. Vadinas, laikymas stok- 
arduose ir prie jų apie trejatų 

tūkstančių ginkluotų vyrų turi 
eitą tikslų.

NINKAI LAIKOSI.
Kol kas” derybos neduodan- 

, čios pasekmių.
Pasirodo, kad Ciane kompani

SKERDYKLŲ KARALIAI NE- CRANE KOMPANIJOS DARBI- 
KALTI.

Visas svietas esąs pabludęs — 
išlaidus.

Thomas E. Wilson, Wilson
skerdyklų kompanijos preziden- jos darbininkai laikosi kur kas 
tas, vakar apreiškė sekamą nau- geriau negu International Har- 

vester kompanijos darbininkai 
Iki šiol didžiausioji kompanijos 
dirbtuvė dar tebėra uždaryta, ka 
daugi darbininkai atsisako grįžti 
darban.j Komiianrjos įgalioti
niai jau laikė kelintą konferen
cijų su darbininkų atstovais, bet 
“kol kas” derybos nedavusios

jienybę. Girdi, federalės vald
žios paskirtoji komisija maisto 
reikmenų brangimui ištirti, kal
tinanti skerdyklų kompanijas, 
buk jos sužiniai kelia kainas mė
sai tikslu susirausti naujų auk
so kalnų. Tai esanti didelė ne
tiesa. Skerdyklų kompanijos
nėra tokios godžios. Jų pelnai 
praeitais metais buvę visai men- 
ki-menkutėjiai. Bet jeigu kų 
reikėtų kaltinti, tai pačius žmo
nes. Pastaruoju laiku esą visas 
svietas pabludo. Tokio įietausu- 
mo, tokio pinigų leidimo nebuvę 
visoj žmonijos istorijoj. Taip 
dedasi visur ir Amerikoj ir Eu
ropoj. Taigi lie pabludėliai turi 
susiprasti (mušt come to thcir

tinti nė skerdyklų savininkų.
Bet kaip tiems pabhidėliams 

susiprasti, kada pons Wilsonas 
daugiau negu padvigubino kai
nas mėsai?

Taisykitės į Naujieną pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

NEPAKLAUS® SVEIKATOS 
DEPARTAMENTO PAT

VARKYMO.
Gavo užsimokčt du šimtu 

dolerių.
Sveikatingumo departamento 

inspektorius andais prikalė sai- 
ną prie ponios Marės Nazibil- 
kowski (turiu. Ponia Marė “nie
kus darė” ir iš inspektoriaus ir 
jo sainos: ji nuplėšė ją. Inspek
torius atėjo dar kartų ir prikalė 
naują šalną. Ponia Marė “niekus

tarta laikyti “dar vieną konfe
renciją.” Manoma, kad joje bus 
padaryta galutinas susilaiky
mas.

Kampanija esą labiausia spi- 
riasfi prieš jprlpazjinima darbi
ninkams unijos.

ARGO ŽUDEIKOS IŠTEISINTI. 
Valstijos prokuroras Hoyne ne
manąs, kad jie hutų kriminaliai 

nusižengę.
Argo Corn Products Refining 

kompanijos paša indy tieji žudei
kos, nušovusieji streikininką 
John VVcnlocką, išteisinti. Ko- 
ronicriaus teismas vakar apreiš
kė, jogei Wcntockas buvo nu
šautas “laike abelnųj\j-visuoti- 
nų riaušių.’’ Todėl teisėjai, at-

nusižengushi,
ikokių

((kuro|a.^| Hbyn’c (tas pats, 
kur anuomet pikiai šukavo a- 
pie gaują “ginkluotų krimina
listų”.) delei to nė vieno nera
dęs kriminaliai
nematą i'cikalo daryti' 
nors išvedimų...

Dabar telieka laukti, kada tie 
žudeikos papildys kitą kruviną 
aktą, ir delei to nebus krimina
liai nusižengę!

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiuių Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri- 
rodvmaa mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai 
Pasitarimas nemokamas.

■■ W. M. LA WHON, M. D.
st S,“Ė 1 Chicago

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

Už MOTERS GYVASTĮ ATIDA
VĖ SAVĄJĄ.

Ifctri’y Munich, 2929 Clifton 
Park gt. andais važiavo savo 
naujuoju motoriniu dviračiu. 
Ant kelio pasipainiojo moteris. 
Munich norėdamas išgelbėti jos 
gyvastį, urnai pasuko dviratį ir 
smogė juo į stulpų. Vakar jisai 
pasimirė.

ną. Vakar ponia Marė buvo pa
šaukta į kortą. Ten ji turėjo už
simokėti 200 dolerių baudos ir 
padengti teismo lėšas. Bet ponia 
Marė “niekus darė:” padėjusi 
pinigus ant stalo ji apleido kortą 
aĮireikšdama, kad sekamą kar
tą ji sainos nebeplėšianti ,bet 
užtai lauksianti Thilt departa
mento dženlelmono” su šhio-

DEŠIMTU KARTU “PRAPUO
LA”. x

Panele Margarel Hiesler jau 
dešimtu kartu, bėgiu trijų melų, 
prapuola. Vieną kaTtą ją l)uvo 
“pavogę” banditai, kitą jū
reiviai ir lt. Kas dabar ją pavo-

Taisykitčs į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

AREŠTUOJA SUMOKSLIN1N- 
KUS.

Streikuojančių namų statyto
jų unijų advokatas, Ilopc M. 
rUljoiųpsiinas, vakar ^ipi<ei4kė’t 
jbgiti jjfis reiikalmfdąs varailtų 
prieš dvyliką medžio kompani-

kon trak torių asociacija, atsisa
ko parduoti matcriolų nepriklau 
šautiems associacijai kontrakto- 
riams, kurie išpildė savo darbi
ninkų reikalavimus, šituo nori
ma padaryti taip, kad visas na
mų statymo darbas butų sustab
dytas, o tuo, žinoma, sulaužyta 
darbininkų linijos.

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, I23čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj,’

sujieškoti “pavogtąją” ir prista
tyti ją tėvams arba į pataisos t 
namus.

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

NAUJAS SKANDALAS.
Cook paviečių palaikomo] li

goninėj nesveika pročianis ne
senai buvo kilęs didelis skan
dalas. Mat paaiškėjo, kad tūli 
nesveikapročių užveizdos taip 
gerai pridabojo ligonius, kad 
daugelis pastarųjų gavę alsis-i 
kirti su šiuo svietu sulaužytais 
šonkaulius ir sudaužytomis gal
vomis. Deki lo keli prižiūrė
tojai neteko vielų.

Dabar ir vėl naujas skanda
las. Praeitą sabalą pasimirė 
dar vienas pacientas, 'falas 
Prank Vaillcncour. Pasirodė, 
kad priežastis mirties buvo •— 
tris sulaužyti šonkauliai. Val
džia žad u pradėti naują tyrinė
jimą.

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

MEDALIS Už IŠGELBĖJIMĄ 
MERGELĖS.

Norlh Chicagos valdininkai 
žada suteikti garbės medalį 
Wa!l.erui Jolmsonui, kuris au- 
dais išgelbiėjo skęstančią mer
gelę Michigan ežere. Mergelė 
buvo pasfkendusi, kadi. Walte- 
ris Išgirdo jos draugų riksmą.

AREŠTAVO BŪRĮ PADAUŽŲ.
Kareiviai vakar areštavo bū

vi s o 
tūlam :

i<į flhuiių. Ipadaužų, 
dešimtį, priklausančių 
Atidų kliubui. Padaužos, be 
kita, esą grūmoję atimti karei
viams ginklus ir jais j 
negrų distrikjlan prievartos dar-1 
bų atlikti. Padaužos buvo nu-

tin. Iš ten betgi jie tapo pa- 
liuosuoti “delei stokos prirody
mų jų nusižengimo”.

Dr. A. R. Bltimenfhal 
oo 

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmonieter. Y- 
patinga (loma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, -nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kani|).47st,

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb
St. netoli Fisk St. 1

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir i 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halstcd Street

VALANDOS: 8—i) ryto, tiktai.

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 at.
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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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

įsih DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

NUBAUDĖ LIETUVĮ DEL KĖ
LIMO RIAUŠIŲ.

Jis ir jo draugai bandę perkal
bėt streiklaužius .

Maxwell korto teisėjas, Geor
ge Uolines, užvakar nubaudė 
lietuvių Antaną šverskj, gyve
nantį ISll Canalport avė. Tu
rėjo užsimokėti penkis dolerius 
pabaudos užtai, kad jis kėlęs 
riaušes ties McCorinivko dirb- 
luvčmtis. Dešimtis šverskib drau 
gų-streikiuinkų išteisinti, kadan
gi šversRis tapo pripažintas kai
po vadovas. Išliktųjų tai šver- 
skis ir jo draugai lik norėję at- 
kalb)iuli nuo darbo streiklaužius, 
o ne riaušes kelti.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Baigusi 
legiją; ilgai 
vaši Pennsj 1 
hospltalčse ir 
m i n g a i 

j {ja prie
Duodu rodą v 
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halstcd Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, Iii.

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak 
L. .u J*

praktika- 
y1va n i jos 
r Pasek-

gimdymo, 
i visokio-

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.



N A UJIENOS, Chicago., III. Pėtnyčia, Rugpiučio 8, J 919

ARGO STREIKAS ESĄS SU
LAUŽYTAS.

Darbininkai sugrįžę darban.
Vakar tapo paskelbta, kad Ar

go Corn Products Refining ko
mpanijos darbininkų streikas e- 
sąs sulaužytas. Nė dienas darbi
ninkų reikalavimas netapęs pri
imtas. t atai po ilgos kovos dar
bininkai nutarę grįžti darban 
kad ir nieko ncišlaimėję.

Mums teėiaus praneša, kad 
daugelis streikininkų nė nema
no grįžtf: jie gavę darbų kitose 
dii btuvėse.

DEL PREKIŲ GABENIMO J 
SVETIMAS ŽALIS.

Tra* ir-jnsliitlon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Aug. X, 1919 
us requirrd by the acl nf Del 6. 1917

Valstijos Departmento Karės Pir
ki) bos Bordo Skyrius praneša, kad 
revizija reguliacijų. kuriomis siun
tiniai siunčiamieji i kai-kurias vie
tas, kurių importavimas leistinas, 
gali būti išsiųsti be jokio atskiro 
leidimo, kada jie yra pervežami per 
šią šalj, arba per kurį nors Stivie- 
nytų Valstijų uostų. šitų regulia
cijų įeina galion liepos 21, 1919. Ji 
pertaiso \V. T. B. B. 810, išleistų lie
pos 11. 1'919, ir pratęsia Speciali 
Siuntinių Leidimų RAOI2, kaip že
miau paaiškinta:

1) Spaeialis Siuntinių Leidimas 
RAC-12 buvo Muitų Bordo išsiųstas 
ir juo leidžiamas eksportavimas vi
sokių prekių, paeinančių iš kokios 
nors svetimos žemės, ir skiriamų k'- 
tai kokiai pasaulio šaliai, ir kurios 
y ra vežamos per šių šalį arba per 
Suvirintų Valstijų uostų (išskiriant 
1) ginklus, amunicijų ir sprogstamų 
medžiagų skiriama amunicijos dir
bimui, ir bevielinio telegrafo prie
ini; as, siunčiamas j Meksiku), bet 
tiktai su ta sąlyga kad nė vienas 
siuntinis skirtas į Europą, nebus 
leistas šiuo leidimu, jeigu jis nėra j 
skirtas į Belgijų, Franeiją, Britam-i 
jų, (irekijų, Italiją, ir į tą teritorija;! 
kurių apima straipsnis 3, militariš- 1 
kos klauzulės. Santaikos Protokolo, 
Lapkričio 3, 1918, į Portugaliją, Is
panija, ir jų savastis Europoje, ar
ba Daniją. Farne Salas, Vokietiją 
tir taip-pat tq leritoi-i ji, ant kairio
jo kranto Rhinc upės, užimtų ta'ki- 
ninkų valdžių), Olandiją, Islandi
ją, Norvegiją, Rumuniją, Serbiją; 
Švediją, Šveicariją, Jugo-Slavijų, * 
čecho-Slovakijų, Finlandiją, Latvi
ją, LIETUVĄ, Estoniją ir Lenkija. '

2) Siunčiamieji siuntiniai', atėję į 
Suvienytas Valstijas traukiniu ar 
laivu išsiuntimui sulig RAC-12, gali 
Imti paskirti į galutinų vietų arba . 
agentui Suvieny tose* Valstijose iš- j 
siuntimui, ir jeigu paskirti agentui, ’ 
geležinkelio surašąs gabenamų pre- ; 
kių arba laivo inkrovų turi paženk-1 
linti galutiną vietą. Šie paženklini- . 
irai bus perrašyti ant muito mani
festo, arba kopija laivo manifesto 
parodyta muito kolektoriui.

3) Atvykus tokiems siuntiniam į 
uostą, geležinkelio arba laivo agen
tas turi parodyti muito kolektoriui 
kopiją muito manifesto, forma 7512, 
arba kopijų laivo manifesto, arba 
dalį, ant kurio aiškiai bus pažymė
tos siunčiamos prekės. Šitoj k »pi- 
jojturi būt pažymėta:

a) Galutinoji paskirta vieta sulyg 
augščiau pažymėtu paragrafu 2. į

b) žodžiai “Special Export Licen- 
ce RAC-12”.

•I) Jeigu siunčiama geležinkeliu, 
muito kolektorius, priimdamas, leis 
prekes vežti uostau kartu su mani
festu. Muito kolektorius leis pre
kes siųsti pasiremdamas RAC-12.

Siuntėjų doma yra kreipiama j tai, 
kad prekės, priimamos Suvienytos? 
Valstijose, negali būti sulaikytos na
miniam naudojimui arba pervestos 
į kitų šalį arba kitą vietą negu ta, 
kuri pažymėta ant priėmimo doku
mentų, išaiškintų paragrafe 2, ne
bent leidimas tai daryti butų gau
tas nuo Karės Pirklybos Bordo Sky
riaus. |

Pranešimai
Chicagos Lietuvių vyrų choro na

re''. malonėkite susirinkti Į re|>e- 
ticiją M. Meldažio svet., nedėlios ry 
ta 11 vai., nes turime dainuoti ta 
pačių dienų piknike, Gardner’s Park 
darže. —- F. Mazola.

LSS. 4 kp. Lošėju re*»rtic; jos j- 
vyks petnyčioj, 8 rugpiučio, 7.30 v. 
vakare, Aušros svet. 3001 So. Hal- 
sted Si. — Komitetas.

Lietuvių Riibsiuvių Unijos sk.\- 
' riiis 269tos A. C. W. o.‘‘ A. laikys sa
vo pusmetinį susirinkimų pėlnyčioj, 
i tupinčio 8. 7:20 vai. vakaro mvjos 
salėje, L»6| N. Robey SI. Visi o t
riai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.
I_____________

. 1 Roaeland. LSS. 137 kp. susirinki
mas |vyks nedėlioj, rugpiučio 10 d.

• 10 vai. iš r y to, Aušros mokykloj 
10900 Micbigan Avė. (un antrų lu
bų). Nariai, būtinai privalote bu-

• ti. nes Ims svarbių rei’::dų.
— ()rg. D. K. S.

E. ChiccjFo. Ind. ,LDLD. 70 kp. 
r< ngia pikniką nedėlioj, rugpiučio 
/0, Gruen rs Darže. \Vol!‘ Luke, 211 
Sbrffeld Avė.. Ilammmbl, Ind. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kietos ir a- 
i i-. l!nk< < lietuviai kvočiami skait
lingai atsilankyti. — LIDA). 70 kp.

| ----------------X-

Ind. Ilnrhor. Ind. l iet. V.y i u ir 
Motc''u Apšvietus Dr sies mėnesinis 
susirinkimas įvyks ned I oje kaip 
10 vai. po pietų .1. Padžiaus svet. 
3622 Cedcr St. Visi nariai ir na
rės turit pribu! ua^kirt'i laiku 

Užrašų Raštininką*.

Melrose l’ark - LSS. 43 kp. drau
giškas išvažiavimas nedėlioj 10 d. 
n f p., kaip 10 vai. rv’.t. Išvažiavi- 
i to viela ant Desphrncs upės kran
to Važiuoti reiki t Mad'son karais 
k: Despiaines upės, čia pa! ir iš-, 
važiavimas, Norlh Easl pusėj. Bus 
g i ii kalbėtojų ir i”;i..ių pamargi- 
rimų.

Kviečia visus Komitetas.

So. Englevvood. — LSS. 170 kp. 
mene.iltis susirinkimas įvyks neda
lioj rugp. 10 d., kaio 10 vai. iš ryto' 
S. Pečeliūno bule. <3163 Gilhert Ct.

I Dt augai, malonėkite pribul paskir
tu laiku, nes turim daug svarbių rei
klių. — Rašt. P. Kanašonkas.

LMPS. 58 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pčtnyčioj. rugp. <3. Ra
vi.s Sųuare svet. Pradžia kaip 7:30 
v. vakare. Visos nares prašomos at
silankyti laiku. — Sekretorė.

i --------- ,-------------

Draugystės Lietuvos V. A. No. 1, 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, rugp. 10 d., 1 vai. po pietų. 
Davis Sųuare Park svet. prie 15 ir 
Paulina gatvių. Draugai ir draugės 
malonėkite susirinkt laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Prot. Rast. D. Matus.

Kenosho, Wls. — Nedėlioj, rugp.
10, kaip 4 vai. po pietų, svet. Liber
ty Hali įvyks vietos lietuvių susi
rinkimas ir prakalbos, tikslu įkurti 
Raudonojo Kryžiaus skyrių. Kal
bėtojai bus iš Chicagos. Reto, p. 
P. A. Jakutis nudainuos keletu dai
nų. o 1>-Ič II. Špokevičiui** .-.kniubi lis 
ant piano. Kviečisune vietos lie- 
tuvius gausiai susirinkti. Inžanga 
nemokama. — Komitetu.

Kevvanee, III. — LSS. 201 kp. mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj. 
rugp. 10, kaip 2 v. po pietų, svet. ant 
3-čios gatvės prie ( heslnut gatv. —r 
Malonėkite visi susirinkti ir atsive
skite daugiau draugų ir draugiu pri 
sirašyti prie kuopos. Vienyki nės, 
draugai darbininkai.

— V. V. Petraitis, Org.

V/estsides Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas įvyks pėt- 
nžčioje, rugpiučio X, 7:30 vai. vak., 
M. Mi ldažio svet. 2212 W. 23 Place. 
Visi delegatai malonėkite būtinai at
vykti. Bus rinkimas darbininkų bu
simam 'piknikui, taipjau yra daug 
svarbių reikalų svarstymui

— L. V. Knygyno Valdyba.

E. Chicago, Ind. — LDLD, 70 kp. 
susirinkimas bus ketverge, 7 d. rug
piučio 7:30 v. vakare, 1939 Baring 
Avė. Nariai,, atsilankykit, nes tu
rime daug svarbių reikalų, .

- Rast A, P. M,

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo į krautuvę, galiu 

pataisyti senus budinlnkus, laikro
džius, taipgi kišeniiius įdedu kaip 

, tni: springsą, plauką, žemėiugėlius, 
balųncc ratukui ašiukę, tai|>gi turiu 
i rlo darbo atlikimo smulkiausias 
tulšis. Kalbu biski angliškai, taigi 
kam butų reikalngas toksa darbi
ninkas, malonėkite atsišaukti laišku 
o aš pribusiu pasitarti, arba laišku 
duosiu platesnes žinias iš bile kur 

i alsišaukiusain.
i Lrank Povilaitis,

REIK1A DARBININKŲ i REIKIA DARBININKŲ Į RANDAI NAMALŽEMĖ

LSS. 4 kuopa stato veikalų Valka
ta 5 d. spaliu C. S. P. S, svetainėj, 
1I26-2H IX si. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengtų tų vakarą ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

— F. Mazola, 3126 S. Lowe Av.
SLSDA. Imojo Apskričio chorai 

malonėsite atsiųsti savo delegatus 
Junrtinėn Tarybon subatoj, rugp. 
9, M Meldažio svet., 2242 \V. 23rd 
Piure. — F. Mazola, Sekr.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajie.škau Frano Budriaus, Kau

no gub., Raseinių pavieto, I aukuvos 
pačio. Meldžiu atsiliept adresu.

Kazimieras Budrius.
733 W. ISth St., Chicago. III.

Pajieškau, ženolos poros, mote
ries kuri neina į darbą, kad pri
žiūrėtų namus. Mano šeimyna ma 
ža, aš pati ir mergaitė 13 metų, aš 
aktrerka ir dažnai prisieina nebūti 
m inie. Duodu kambarį už dykų. 
Atsišaukite

* P. Urbanas, 
3313 So. Halsted St. 2rų lubų.

Pajvškau savo švogerio Viliamo 
Petraičio kuris gyveno pirnvaus po 
nmn. 227 No. 12th Si., Philadelpbia, 
Pa. Turiu svarbu veikai?), malonė
kit atsišaukti arba kas kitas praneš
ti šiuo adresu:

\nton Jenkausky, 
4222 So. Ricbmond St.. Chicago, III.

PPI) unijos susirinkimas bus su- 
batoj, rugpiučio 9 d. X v. vakare. 
Aušros svet. 3001 So. Halsted Str. 
Draugai, kuri*, nebuvot atsilankę 
praeitan susirinkimai), meldžiu vi
sus atsilankyt, nes turime daug 
svarbių reikalų. — A. P. R.

S LA. 36 kn. mėnesinis susirinki
mas įvyks ned’lioj mininčio 10, 
Aušros svet. 3001 So. Halsted Str.

J IEŠKO PARTNERIŲ

RI'IKALINGA vyro kaipo pusi
ninko i gerai apsimokama dirbtu
ve. Mas ivdys vedame dirbtuvę 
kooperatyvišku budu. Mes išmo
ks sime j is gero amato ir mokėsi
me gerą mokesti laike mokinimosi. 
Buk pats gaspadorimni ir dirbk pats

11 vai. iš ryto. Nariai, malonėkite 
atsilankyti, bus pranešta atskaita iš 
“influenzos” pasekmių ir kiek na
rių apleido kuopų, dėlei ekstra duok 
lių ir tt. — Valdyba.

dėl savęs. Jei jus turite $500 ir no
rite dirbti ateikite ir pamatykite Mr. 
Šidlauskas nuo 5:30 iki X vai. vak. 
tiesiai į dirbtuvę 4156 Irving Park 
Blvd. 3-čias aukštas.

REIKIA DARBININKŲ
. REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDBOVfi BEIKA- 
3.AUJA KELETĄ AGENTŲ, KUBIE 
G \LRTV PAGEI BftTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIU PAAIŠKINIMU PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INK ES Į MEN I CO.

3.';ot So. Halsted St.. Chicago, III

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ ' 

| KAUTŲ S;AI‘A

MES REIKALAUJAME TUO 
JAUS P.V1 YRUSIŲ 

FINIšERKŲ
ARM HOLE BEIS I ERKŲ 
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ
KRAŠTŲ TIUMEB1Ų
VISOKIAM DARBUI OPERA

TORIŲ
PRIE MAŠINŲ MERGINŲ
DIRBĖJŲ DIRŽŲ

MOTERŲ REIKALAUJAMA KE 
NIŲ KIŠENIŲ DIRBPJU.

Tlli: ROYAL TAILORS, 
731 SO. \VELLS ST.

PARDAVIMUI
EXTRA! EXTRA!

PARSIDUODA geroj vieloj gro- 
cernė ir saida nių storas biznis iš
dirbta per 2(1 melų,' galima gera pi
nigų padaryti. Atsišaukite greitai, 

Slanlev Toleik,
4854 So. \Vells St., Tel. Drover 44X9.

PARDUODU bnčernę ir grosernę 
labai pigiai, geroj lietuvių kolonijoj 
prašom atsišaukti ant šio adreso:

A.y Siedleckis
718 W. 1201h SI., \V. Pullman, Iii.

I'l,l lyiyi.iti'iiB 11 ' \ i i m • « ■ » r »x ■ • • - • 
leis į keptuvę pardavinėti, turi kai 
Ih ti angliškai, gera mokestis.

K. Neffas,
542 E. 43rd S t., Chicago, III.

The Parish A Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos kl?sos Riveters, 
Buckers-up Rivet šildytųjų, Cal- 
kers, ('hit)pers ir abelnų dirbtuves 
darbininku. Musų darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandų į 
savaitę naktimis. IVt moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumų Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite su The Par
isi) & Bingham Co. Employment 
Dept. Madison Avė. & KVest 106 St., 
Clcveland, Ohio,

TAIPGI MERGINŲ GALINČIŲ 
GRAŽIAI RANKOMIS SIŪTI, 
MOKINTIS VISOKIO SKY
RIAUS DARBO. GERA MOKĖ 
STIS MOKINANTIS.

BART SCIIAFFNER & MAIiX 
520 S. WELLS ST.

PARSIDUODA pekarnė geroj vie
loj, apgvventoj lietuviais, lenkais, 
slavais ir 11 Priežastis pradavimo 
vienas negaliu viso biznio apžiūrėti 

Joe. Labeikis,
4938 Melville Av., E. Chicago, Ind.

PARDUODU b'ičerne ir grosernę 
geroje vieloje, lietuviu apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitą mietą.

J. Gedenti, 
732 \V. 191h SI. Tel. Canal 5X21.

PARSIDUODA šiaučiu shapa su 
visoms mašinoms, biznis išdirbtas 
per daugelį metų, pigi randa. Atsi
šaukite,

927 W. 541 h St., (’hieago, III.

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė. 
Biznis išdirbtas per 6 metus. Atsi
šaukite į

< 832 AVesl 33rd S t., Chicago.

REIKALINGA leiberių į foundry 
darbą.

Link Beit Co.,
329 \V. 39th St.

REIKALINGA ant bordo vyrų.
i <le> dvieju ai'bži pavie- 

i)i#‘ins. Svarus kambariai. (i(‘ras 
valgis. Galima ir be valgio, Gera 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELS,
1(i06 So. Ilalsled St, Chicago,

* —»«■ ..n ..........j. .................... -................  A

REIKALINGA moterų indų plo
vėjų.

Block’s Rcstaurant,
1356 So. Halsted St.

RFIKALINGA merginų prie siu
vom elektros mašinomis į matrasų 
dirbtuve, Pastovus dalbas Gera 
mokestis.

Fmnir« Mattress Co.,
2231 \V. Madison St.

REIKALINGA mergina orie namų 
darbo, gera mokestis tik 2 šeimynos. 
Kreipkitės adresu:

M i ss V. Message
35IX So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKALINGA — shearmano ant 
No. 2 shear, dirbti į serap iron 
yard. pastovus dart)as. Atsišaukite į 

Chicago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA moterų tvarkyti 
popieras ir skudurus Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
vai rytą.

Gumbinsky Bros. Co., 
2261 So Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dirbti j 
ser:ip iron vard. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. •

Chicaffo Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

RFIKALINGA moterų prie rinki
mo žemuogių. Ant nekuriu laika. 
Gera mokestis.

Glaser Crnndell Co., 
2006 So. Western Avė., Chicago.

RFIKT K moterų ir merginų. 16 
melu m m hngvaus dirbtuvės darbo 
gprn mokestis.

Rnthborne llair & Rid<»\vav Co..
2279 So. Union Avė., (’hieago, III.

111*21 KALINGAS bučeris kuris mo
kėtu savo da'-ba atsakančiai, turi 
kalbėti angliškai. Darbas ant vi
sados. Mokestis gera, kambaris ir 
valais. Atsišaukite

3200 So. Lowe Avė., (’hieago, III.

HEIKALINCI žmonos dėl prižiu- 
'•Ojirm 3 va’K’i. vaikai neb>?nu»Ži 
kambaris i'ž d' k« ir Ši’uma ant žie
mos. geistina kad su dviem arba su 
vienu vaiku.

Juozaoas Kazlauskas.
3429 So. Auburn Avė., Chicago.

RFIKMAUJU susižinoti, kas turi 
‘ieno dėl rardavimo, dobilų, mo
tiejuku, ynač Wis. ar Mieli, valsti
jas. jei ragina butų gerai gauti tai 
rirlčią k«•»«<• f»*AHVm’iiis. M/ddžių 
greitai atsišaukti šiuo antrašu:

K. c. P'udina't>s., 
2026 N. 11-lh SI., Springfield, III. 
i>—

REIKALINGAS bučeris gerai pa
tyręs savo darbą, tuojaus atslšau- 
kit.

M. Rarnanausky,
136 W. 20 St., Chicago.

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ

I SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč ir su troku tarpe lietuvių apgy
ventos vielos I, blokas nuo bažny
čios. Graži vieta, namas mūrinis 
su beismantn, kampas IX Cl. i.’ 15 
St., (’Jcero, 1’1.

A'l ĮDUODAMA reudon kampinė 
sankrova ir pagyvenimui kambariai 
piie 541 AVes! Ižilii SI. Savininkas 
prie 2938 Wrsl Polk SI , Chicago.

ANT RENDOS kambaris dėl 
dvieju vaikinų su ar be valgio.

3219 Eni< rald Avė.

ATI DUODAM A rendon 3557-3559 
jAVallace St., nauji ir švarus I karh- 
jbari- fhdai: 819, $11, S12. Visi urie 
i kial šviesus. Apgyventa baliais 
žmonėmis. Gera viela.

NAMALžEMĖ
I PARDAVIMUI dviejų fialų name
lis pi'iiki kai 'bariai, gesas, imuid.v- 
nė ir pusė bloko nuo Archer Avė. 
karo. Du metu statytas, lotas 30x 
125. Daug paukščių. Viskas už 
$2450.

I Andrcyv Vavrik,
5148 So. Kennetli Avė., Chicago.

PIGIAUSIAI parsiduoda lotas ir pu
sė (37’/2 pėdos, ant Lowe Avė. ir 
33 ir 31 ir vienas lotas prie Šv. Ka
zimiero kliošloriaus. Perkate sta
čiai nuo savininko. Rašykite ar 
teiraukitės

Lietuvos ofise, 3253 S. Morgan St.

Didelis 1 aukšto namas prie S. 
E. kampo Troy ir 109 gatvės (Mt. 
Grecnyvood), kaina $2000. Priimsiu 
gerų pagerinta neužimtų arba Li
berty bonds kaipo dalį įmokrjimo. 
Klauskite Joseph L Hrad ant vietos

MOUNT GREENWOOD.

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario transportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart pdeikite vienų blokų \Vest 
iki Stibdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki i po pietų. Nedč- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

J. S. Hovland, 
1.33 West \Vasbington St. Chicago.

EXTRA farma su triobomis par
siduoda 60 akvrių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeriai, upė žvejojimui, šaltinis, 
ganyklos geros,, arba mainau ant 
namo ar automobilio. Meldžiu at
sišaukti paties, matysite ar gera že
me, be agentų parduosiu daug pi
giau, priežastis, vienas negaliu gy
venti. Galėsiu parduoti pusę že
mės, mažu kapitalu su triobomis ar 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu
lių.

Antanas Maskalunas, 
Box 56, Irons Lake Co., Mich.

PARDAVIMUI per Ignatius Chap 
A Co.. 555 \V. 31st SI., arti \Vallace 
2914 AVaRace St. 4 fialų nuiro na
mas, aukštas apalnamis ir atiku. 
R.'*ndos $55 j mėnesį. Kaina $5100.
29IX Emerald Avė. Muro namas,
skirtas trims Šeimynoms. .Pilnos
mieros lotas. Kaina tiktai $2X00.
2912 Parnell Avė. 2 aukštų muro 
namas turintis savyje 2-6 kambarių 
įkilus su maudyne, gezu ir tt. Kai
na ............................................ $3675.

Kiekviena viršminėtų nuosavybių 
g: linui pirkti išmokėjimais, jeigu 
n ikalinga.

Ignatius Chap & Co., 
31 A Wallace St. Vieninteliai agent.

MES GALIME PANAUDOTI 
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJE 
DIRBTUVĖJE ANT SOUTII- 
WEST SIDE PATYRUSIŲ GU 
XIKATVIS SKVF.UCIV DimiFi.IV

FINISERKŲ
ARM HOLE REISTERKŲ 

------ J—-----

MES GALIME TAIPGI PA- 
NAUDOTI RANKOMIS SIUVĖ
JŲ MOKYTIES ĮVAIRIUS SKY 
RIUS SIUVIMO. GERA MO
KESTIS LAIKE MOKINIMOSI.

IIART SCIIAFFNER & MARN 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L” ar
ba Harrison Si. karą iki Tripp 
A ve. Paeikite du bloku South.

PEIKIA moterų ir merginų, 16 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis. ■

Palhborne Hair & Bidgway Co., ' 
1-118 W, 22 St., Chicago, III.

REIKALINGAS jaunas darbinin
kas, trumpos valandos, gera mokes
tis. darbas ant visados gera proga1 
ypač tiems, kūne lanko arba turi 
palinkimą lankyti mokyklų. Atsi
šaukite greitai

Naujiena Stotis
323S So. Halsted St.

REIKALINGA MERGINU MOKY
TIES OPERUOTI ANT KAUTU, 
VFSČIU IR KELNIŲ PO GFRU JN- 
STRUKTORIU. GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMOSI, ATEIiTS PA
GAL JŪSŲ GABUMA.

THE ROYAL TAILORS, 
731 SO. VVELLS ST.

BEIRAI INGA MOTERŲ RANKO
MIS SIŪTI GUZIKŲ SKYLUTES 
RAUTAMS.

PASTOVUS DARBAS. GERBU
SIA MOKESTIS IR DARBO SAN- 
T YGOS, VTEIKITE PRISIRENGI’. T 
DARBA.

----- r---------  J
THE ROYAL TAILORS, 
731 SO. WELLS ST.

PARSIDUODA pelningas drug.što- 
ris lietuvių apgyvento apielinkč, 
savininkas turi dvi vaislinyčias, 
kaina $1500, vertės daug daugiau, at 
sišaukib* pas savininka

6062 S. State SI., Chicago, III.

.PARIBVIMUI barzdaskuD kle lie
tuviu *r lenkų apgyvento] vieloj, la
bai pigiai.

J). JurėnasJ
4033 Mngouii Av.. I<- ln<l.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA aitlomobilius. at

rodo ir (*imi kaip naujas už labili 
pi ienaimi kainų O.nkland kompani
jos Dienomis — 2105-9 Ogden Avė. 
vakarais nuo 5, — 10(17 So. Oakley 
Boulev. Tel. Seelcy 420, F. .lardon,

DIDELIS BARGEN\S.
PARSIDUODA automobilius 7 sė 

dvnių, 17 melų, (’handler Turyng 
Čar ir parsiduoda puikus pianas ir 
Cash Register. Tuos (laikius g:>; 
Įima matyli bi'e kada. Kam toki 
daiktai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

4632 So. Marshfieid Avė., Pbone 
Bouleva' d 9991.

PARDAVIMUI 191X modelis “Ilav 
nes” automobilius, 12 cylinderių, 7 
pasažierių, geriausiame padėjime, 
justi pąčių kaina.

Telefonas Canal 167X, 2342 South 
I.envilt Si., Chicago.

GERA .JUMS PROGA. 191X vė
liausio modelio Fordas Coupe su 
exlra tairomis, geriausiame padėji
me. Visai (Mažai vartotas. Taingi 
pridedant mano geru rakandų Viet
inių su rekordais.Mahogany, už $100 
ir labai geras pečius gezu ir anglių 
Combinalion. Rakandai 4 kamba
riams. Parduosiu sykiu arba atski
ri. Turiu išvažiuoli iš miesto, štai 
kodėl turiu parduoti labai pigiai.

Joe AValsh, 
3121 So. Union Avė., Chicago, 111.

Atsišaukite nuo (i iki 9 vai. vak.

PARSIDUODA automobilius Pier- 
ce-Arrovv, 1912 metų, 7 pasažierių 
limozine.

1818 So. String SI.

PARDAVIMUI 1916 modelio 
“BUR’K” 7 pasažierių 5 naujos ti- 
res, naujas “Victoria”/Viršus, su 3 
stiklo langais. Priežastis parda
vimo karo — pirkau drdesnį

Tel. Yards 6X94, 3331 S. Halsted 
St., Chicago.

PARSIDUODA automobilius 1913 
L’el (uir, 5 sėdynių, 6 geri gūniai, 
mašina geram stovyj parduosiu už 
$225 ir važiuot išmokysiu.

.1. M., 
3127 S. Emerald Avė., 3čios lubos

RAKANDAI
TIKTAI ši MfiNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, varjotą tiktai 30 
dienu, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokiu divonu. Taip
gi planas ir fonografas. PRISIUN
ČIA M F Už DYKA. Priimame Li
berty' Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2X10 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

Farmų Jieškantieins.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

rinusia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
• r prie lietuviško miestelio, AVOOD. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ta. Dar yra proga lietuviams dau
giau bizniu užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai. t*o $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
SlOOOO ir u<-j <isi t e kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farina.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinčjų po daug valstijų, ir titi- 
katnesnės vietos dėl farrneri.i vimo 
nesurado, kaip AVisconMnc lietu
vių kolonijoj.

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

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

DHžŽtAUSIAS bargena* Chicag 
jc , pars (,’. »da 2 lotu, krūvoj (»:’x 
130 pėdu p't^nl pat 71 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

PARDAVIMUI ‘3 pagyvenimų mu
ro namas geram stovyj su visais pa- 
ri’iikumais. Pats gali pragyvent ir 
landos n?.š $118.50 į mėnesį, gražioj 
apielinkėj, 43 gatves ir Ogerar, kai
na $7000. Kreipkitės į savaininkų 
ant 1 pagyvenimo

4313 Burkely Avenue.

PARDAVIMUI 1 pagyvenimu mu
ro namas. 6 — 4 kambarius, X me
tui kaip statytas. Rendos $55 j mė
ti' sį. Parduosiu už $5400. Namas 
randasi labai geroje y’.ietoje prie 

l>:*t Sv. .Turkio ! >i« x n i <>*>. 'Fsi num j
Ii pirkti ir su mažai pini?'Ų. Ma

žą ('orį guli Įiii.'kėti, kilus k;is n ė- 
ii'io kaip remiu išmokėsi. Kreipki
tės į

C. Surom.ski,
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš tUriu privati.šką Fondą dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Rldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central XX30

MOKYKLOS

PARDAVIMUI lietuvių anielinkė- 
je 5 kambarių namas. Karštas ir 
šaltas vanduo. Vana. Du lotai.

5527 So. Košt nėr Avė.

PARDAVIMUI. išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių mimas, didelis 
sodnas, vištų ir kiaulių tvartai ir 
barnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir ’/i akro ž.emvuouių. Akras 100x400 
Kaina $4500. Lygiai 1000 nėr 3 mė
tos. 1 mvlia nuo Šv. Kazimiero ka
pinių. P. Dvckma, 1141h ir Roman 
Avo.„ Mt. Grecnyvood, Telefonas 
Mongreenwood XI.

PARSIDUODA geras keturių pa
gyvenimu du po keturis ir du po 5 
kambarius. Namas lietuviais an- 
vvvenlej vietoj ant Bridi/eporto. 
Priežastis pardavimo švotferis mirė. 
Aš gi turiu greitai išvnž'iioti ant 
farmų, parduosiu labai pigiai.

M. M. M., 
3544 So. Parnell Avė., Chicago, III..

PARSIDUODA namas priekis mū
rinis iš nžoakalio medinis ant pen
kių familiju po 4 ir 3 ruimus, rcn- 
dos neša $46 ant mėnesio, nereika
linga turėti visus pinigus ant rankų. 
Atsišaukite

Mary Klescik, 
1X15 S. Ruble St. arti IX gatvės.

PARDAVIMUI didelis bargenas, 
muro 2 flatu 7—8 kambarius ir ga- 

. rage. Kaina $2.80(1.
I 2713 Emerald Avė., Chicago.I

Parsiduoda meilinis namas no 7-7 
kambarius su maudyne, remtos $32 
kaina $2600.

2X53 So. Emerald Avė. 2 flat J. G.

BARGAIN.
3036-3036 So. Californta Avė. pnr- 

s siduoda 2 mnriniu namai su 2 Iniss- 
ne'>'. kauia $12500.

3427 So Low(* Avė. 2 fintu mūri
nis nau.a^ su lotu šalyje, namas yra 
po 6-6 I:'^barius su maudynę su 
elektros šviesa ir v»*a mūrinė b'»r- 
nė dėl 3 karų, parsiduoda namas la
bai pigiai.

3 flatu mūrinis n'uvas po 6-6-6 
knm>*irhis kaina $3600.

2 flatu medinis namas no 7-7 kam 
'barius su,maudyne kaina >”?600.

CLEMENS MIKUTAITLS,
903 W. 33rd St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpiuo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos uiusą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaini aplankyti ir 
pamatyti jin ūsų mokyklą bile taiku— 
dieną ir vakarais ir gauŲ speciaiii 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, iš bi 

' le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG 8CHOO1.

J. F. Kaanicka, Perdėtiida
190 N. STATI* STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
i dison, 1850 N. Wells st.
I 137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
r Siuvimas, Petrenų Kirpimas,, De- 
I signing, dėl biznio ir namųTvie- 
I tos duodamos dykai. Diplomai.

Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra-

: švkite. Dienomis arba vakarais.
TRI-CITY BARBER COLLEGE 

'819 So. State St., arba 606 Wesl 
Madison St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pajieškau vietos kur butų salima 

užsidėti senu geležų ir skudurų 
kr"tiluve. Tokiame mieste kur dar 
nebot»i tokios krautuvės ir kur gy
veniniu yra nemažiau keturių tuk
siančių. Kas turėtumėt tokią 
viela ant rendos, malonėkite pra- 

I nesti už ką busiu dėkingas.
K. Šiukšta,

171 Glude St., Muskcgon, Mich.




