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Tnie Iranslation filed with tbe post- nuister at Chicago, II). Aug. 13, 1919 
as reąulred by the art of Oct. 6,1917

Bolševikai areštavo sa 
vo generolus

I'rue trnnstnUon filed w’th the pnst- 
mnster at Chieagp, III. Aug. 13, 1919 
as i*cquired by the act of Oct. 6,19 J 7

PREZIDENTAS WILSONAS 
ŠAUKIA TARPTAUTINĮ 
DARBININKŲ SEIMĄ.

WASHINGTON. D. C., Rug
piučio 12 — Pagal taikos su
tarties, prezidentas Wilsonas lu
ti sušaukti tar[)tautinį darbinin
kų kongresą darbininkų reikala
vimų aptarimui. Prezidentas 
Wilsonas dabar, todėl, pildyda
mas taikos sutartį, šaukia tarp- 

I tautinį darbininkų seimą šuva-

Mainerių strei 
kas dviejose 

valstijose

JAPONIJOS DARBININKAI 
PRADEDA SMARKIAI JUDfiTI.

(vyko susirėmimų tarp darbi
ninkų ir kareivių.

TOKIO, Japonija, Rugpiučio 
8 (pavėlinta). — Tokio miesto 
kariškų arsenalų darbininkės, 

. kurių yra apie 24,(XX), šiandien 
1 pasiuntė savo komitetą pas val-

Parodytos gelžkeliu 
bosu šunybes

Darbininkai stoja kovon
I žinoti Washingtonan spalių 29 

prieš Vengru uzurpatorius® s 
darbininkų organizacijos, nuro
dytos taikos sutarties 397 straip-

PfgZi Wilsonas šaukia■ ■ | prieš seimui prasidesiant.

ninku kongresą
True Iranslation filed witb thę post- kad atžagareiviškos spėkos Vie-
maste’- at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as required by Ibe act of Oct. 6. i917
BOLŠEVIKAI AREŠTAVO SA

VO GENEROLĄ V AT ATI.

Rugpiučio 12. — Iš Helsinikų a- 
tėjo žinia, kuri sako, kad iš Pet
rogrado telegrama pranešė, kad 
tenai pagal bolševikų valdžios 
paliep'mo ta|x> areštuotas gene
rolas Valutis, kurs buvo vyriau
siu bol&evikų kariuomenės ko- 

inanduotoju. Karlu su generolu 
Valučiu tapęs areštuotas ir jo 
štabo vyriausias galva. Jie abu
du yra kaltinami tame, kad jie 
organizavę kontr-revoliuciją 
Rusijoj.

(Generolas ar pulkininkas Va- 
tatis ar Vatzetis yra latvis, ir 
iki šiol buvo ištikimiausiu bol
ševikų tarnu).

anoje tuojaus gaus pagelbos iš 
kunigu-kunigaikščio Juozo, kad 
Austrija greit bus patraukta po 
Vengrijos sparnu, kad bus ta
da įsteigta baisiai autokratiška

True hnnslatlon filed witn ihe 
'mastei' at Chicago, III. Aug. 13, 1919 

4H renuired by the act of Oct 6. 1917
AMERIKOS CHINIEČIAI PRA

ŠO CHINIJAI AMERIKOS 
PAGELBOS.

l)l‘niju» | valdžia, kuri norės įvesti atgal 
, kaizerizmą visoj centralinėje 
Europoje ir visur kitur, kur tik 
galės*

Taip čia mano ir čecho-slova- 
kijos ministeriai.

Irue translytlon filed wi .h the post- 
masler ai Chicago, III. Aug. 13, 1919 
a.s requirr<l bv the art of Oct. 6.1917

AMERIKIEČIAI PENI 20,000 
BUDAPEŠTO VAIKŲ.

PARYŽIUS, Rugpiučio 12. — 
Amerikos šelpimo administraci- 

1 ja šiandien pradėjo penėti 20,- 
(M)0 Budapešto vaikų, kuriems 
gręsia badas.

Truc translatlon ftlcd wlth True trunslation fi’.ed with the post-
niiistcr at Chicago, UI. Aug. 13, 1919 inuster at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
a< rrtniired bv the act of i« » u. Uit7 jas require<i bv the act nf Oct. 6,1917
VENGRIJOS DARBININKAI

PROTESTUOJA PRIEŠ NAUJA
VALDŽIĄ.

'VENGRIJOS BLOKADA 
NAIKINTA.

PA-

VIENNA, Rugpiučio 12. — 
šiandien Budapešto pramoninių 
darbininkų tarybos preziden
tas Jokūbas Weltner užreiškė, 
kad Vengrijos darbininkai viso
mis spėkomis priešinsis dabar
tinei Vengrijos valdžiai. “Tik 
kol Rumunų štikai kyšo atstaty
ti Budapešte, tol dabartinė vald
žia tegalės pasilikti prie vairo”, 
užreiškė Jokūbas Weltner. “l>ar 
bininkų priešai turi šiandien 
skaityties su Vengrijos darbinin
kų susivienijimu dabar ir visa-1 
dos. Kada karė buvo išbuvusi , 
du metu, darbininkų susivieni
jimas turėjo 85,(MM) narių. Da- 
liar susivienijimas turi 700,000 
narių, o darbininkai, reikia ži
noti, nenori karaliaus.”

LONDONAS, Rugpiučio 
— Kaip praneša telegrama 
Vienuos, šiandien aliantai nuėmė 
blokadą nuo Vengrijos. Rumu
nai tuo tarpu sako, užima va
karinę Vengriją, teisindamies, 
buk tai jiems ten reikia bolševi
kų jieškoti.

12. 
iš

Tnie Iranslation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6.1917
GRAIKŲ KARIUOMENE REN
GIASI PULTI ANT BULGARI

JOS.

True transloHnn fjlpH h the 
masler at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
a< ••cntilred bv »he acl nf (irt. (i. i‘H"

čECHIJOS DARBININKU DE
MONSTRACIJA PRIEŠ VENG

RIJOS JUOZĄ.

PARYŽIUS, Rugpiučio 12.
Šiandien pranešta, kad graikų 
kariuomenė yra sutraukiama 
prie Bulgarijos rubežiaus. Rei
kia manyti, kad graikai tą daro 
rengdamiesi užimti Trakiją, jei
gu Amerikos delegatai nesutik
tų, kad Trakija butų atiduota 
Graikijai.

Tcmf frunsionnn nir** wifh the 
masler at Chicago, III. Aug. 13, 1919

reųuired bv thr ®cl nf Oct. 6.1917

PRAGA, čechija. Rugpiučio ARCHANGELSKO MIESTAS 
12. - - šiandien čia įvyko didelė PRAŠO ALIANTŲ NESIIRAU- 
demonstracija, kurią vadovavo j KTI IA RUSIJOS.
social-demokratai. Demonstra- ’
ei ja buvo išreiškimui čechų dar- ARCHANGELSKAS, Rugpiu- 
bininku protesto prieš pervers- čio 11. — Archangelsko miesto 
mą. po kurio kunigų-kunigaikš- valdyba ir Archangelsko guber- 
tis Juozas patapo Vengrijos vai- nijos zemstvos pasiuntė alian- 
džios galva.

Pradžioj rumunų įsiveržimo 
į Vengriją kai-kurie čechų ele
mentai norėjo, kad čechų ka
riuomenė eitų Vengrijon gintų 
čecho-slovakų reikalų. Su tuo 
betgi nesutiko Čecho-slovakiios 
prezidentas prof. Masarykas, ku
ris norėjo, kad čechai veiktų tik 
taip, kaip aliantai veiks.

Čia žmonės vis daugiau bijo,

j tams prašymą, kad jie nesitaru- 
ktų savo kariuomenes iš šiauri
nės Rusijos. Tame prašyme at
siliepiama apie bolševikus kai
po steigiamojo susirinkimo prie
šus.

PARYŽIUS, dugptiučio 10.— 
Šiandien 200,000 armėnų neturi 
ko valgyti; neužilgo neturinčių 
valgyti skaičius pasieks 300,000.

VISUOTINAS MAINERIŲ
STREIKAS KANSAS IR MISSO- Užią prašyti, kad joms pridėtų 

URI VALSTIJOJ. algos nuo 20 iki 50 procentų. Jos 
--- ----- sako, kad jeigu jų reikalavimai 

PI'ITSBURG, Kansas, Rugp. nebus išpildyti, tai jos bus pri- 
12. -- Kansas ir Missouri valsti- verstos streikuoti.
jose įvyko visuotinas mainerių 
streikas.

Susivienijusių Mainų Darbi- sikabino prie jų kam jie nėję 
ninku Amerikoje (United Mine eilėmis', ir užtai uždarė vartus. 
Workers of America) preziden- Darbininkui tuda spėkų išluužė 

vartus, ir apie penkiolika žmo
nių tapo sužeista. >

Darbininkų nerimavimas pla
tinasi visur ir valdžia dėl to yra 
susirupinusi. Nors riaušių dar 
nebuvę, bet padėjimas esąs da
bar blogesnis negu 1918 metais, 

į kada Japonijoj buvo maištų dėl 
I maisto brangumo ir stokos.

Išmintingesni biznieriai pata
ria valdžiai nekliudyti darbinin
kams rašyties prie unijų, nes 
nuo to padėjimas dar blogesniu 
pasidarysiąs.

Ministeriai šiandien svarsto 
apie laikraščių darbininkų strei
ką. Prasidėjus streikui, tūks
tančiai darbininkų nedirbą. 
Streikieriai reikalaują algų pa
kėlimo 150 procentų.

apšaukti visuotiną mainerių 
streiką Kansas ir Missouri vals
tijose.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS.

[Nuo musu korespondento].

SPRINGFIELD, III., Rugpiu- 
I čio 10 d. — Kaip 7 valandą va- 

Rugpiu- kare įvyko masinis angliakasių 
susirinkimas, kuriame nutarta 
prisidėti prie Bellevillės, Collin- 
svillės etc. rajonuose streikuo
jančių angliakasių, ir tol strei
kuoti, kol bus “išklynuotas”

PITTSBURGH, Pa., 
čio 12. — Chinu tautinis susi
vienijimas turėjo čia savo sei
mą, kuriame priėmė rezoliucijų 
prieš Japonijos pastangas už
griebti Chinijos žemių. Chinie-
čiai pasiuntė prezidentui Wilso- • [? N. R.] U. M. W. ot America 
nui prašymą, kad neduotų Japo- ( sostapilis Illinois valstijoj, 
nijai pasemti nuo Chinijos 
Kian-Can ir ekonominių teisių

Tnie translnlinn filoH wilh Ihe pnst- 
nuistcr at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
«s reąuired by the art of Oct. 6.1917
ANGLIJOS VALDŽIA SLAP
TAI VEIKIA PRIEŠ ORGANI

ZUOTUS DARBININKUS.

LONDONAS, Rugpiučio 12.
Darbininku laikraštis Daily Hc- 
rald iškelia aikštėn Anglijos 
valdžios bjaurų suokalbį prieš 
Anglijos darbininkų judėjimą. I 
Anglijos valdžia užlaikanti dau
gybę šnipu, kurie šnipinėją, ką 
veikia darbininkų organizacijos. 
Anglijos valdžia taipgi tyčia lei
džianti paskalus neva apie ko
kius ten bolševikų suokalbius 
Anglijoj. Net kariuomenės įs-

Vietos spauda rugpiučio 10 d. 
ėmė skelbti, 1<h<1 Bellevilles va- I 
jonas nutaręs didžiuma balsų1 
grįžti dirbti. Tuomet mes, Field 
Committee, mušėme telegramą 
į Collinsvilles headųuarterį klau
sdami, ar teisybę skelbia kapita
listų spauda. Gavome atsaky
mą, kad kapitalistų spauda ši
taip skelbdama begėdiškai me
luoja. Toks pat atsakymas gau
ta ir iš Bellevillės headųuarte- 
rio. Tos

‘ skaitytos 
me.

Toliau.
Collinsvilles headųuarteris pa
siuntė į Springfieldą taip vad. 
Field Committee iš keturių 
žmonių, kad praneštų čia, ko 
Bellevillės ir Collinsvilles rajo
nai reikalauja. Tą visą judėjimą 
žinojo ir vienas musų unijos 
viršininkas, Moss Johnson, kuris 
Collinsvillėj gyvena. Jis tuojau 
pasiuntė į Springfieldą telegra- 

valstijos U. M. W. if

telegramos buvo per- 
maisniame susirinki-

Rugpiučio 5 dieną

nėjimui darbininkų brganizaci-
j°sc‘ . . . • T11

Anglijos valdžia daranti viską ’J15) lH; 
ką tik ji galinti pasėjimui ne
susipratimų tarp darbininkų ir 
neužsitikėjimo viens kitu. L_ 
policijos — gi ir iš armijos yra .
išvejami visi negeistini valdžiai. *“'1’ sumuštas, kad dar ir šian- 
žmonės.

ŠOKĖJOS MĖNESIENOS 
RŪBUOSE.

Šiandien išeinant darbinin
kams iš arsenalų, kareiviai pri

riję

Nuvogta šimtai milijo 
nų dolerių

PLUMBAS SMERKIA GELE- žinkeliai butų valdžios tai šalis 
ŽINKELIŲ KAPITALISTUS. iš to nieko gero neturėtų. Jie 

pasistengė parodyti, kad tie patįs 
Geležinkelių bosai grobė turtą, geležinkeliai su tais pačiais dar- 

Fąsidalino šimtus milijonų jbininkais prieš karę nešė didelį 
pelną, o dabar davė didelių nuo
stolių.

Garrcntsonas sakė, kad pana
šaus suokalbio tarp geležinkelių

dolerių.

Dabar esą Morgano, Rockefelle- 
rio ir Gouldo kontrolėje.

WASHINGTON, D. C., Bug- 
, piučio 12. — Tarpvalstijines pir
klybos komisija šiandien klausi
nėjo geležinkelių klausime Gle- 
ną Plumba, Chicagos advokatą, 
autorių taip vadinamo Plumbo 
plano,pagal kurio gelžkeliai turi 
būt paimti į valdžios nuosavybę. 
Glenn E. Plumb pasakė, kad vi
sos Amerikos geležinkelių bosai 
bėgyje dešimties metų, nuo 
1900 iki 1910 metų, išdavė dova- 

. nų Šerais $450,414,(XX) ir ant 
i šitų dovanojamų šėrų dar išmo- 
į kčjo duufgelį milijoiTų <iiv

STREIKIERIAI PAVIRTĘ “KA-, ““’į pri,iraSvmas
PITAUSTAIS” - TIK GANA^,^

SAVOT s S. I gas pa(|aygjnjinas kapitalo pub-
1 likos kaštais. Kitais žodžiais sa- 

Kapitalistiška žinių agentūra kant tai yftl taip kaip vagysg. 
. Visi geležinkeliai su taip padau
gintu kapitalu šiandien yra val
domi ir kontroliuojami visiškai 
ar iš dalies trijų žmonių, būtent 

kapda- jvforganOf Rockefellerio ir Goul
do.

Savo kaltinimus G. E. Plumb 
parėmė skaitlinėmis ir patir-

ir

talijos apie tai, kaip streikuo
jantis dokų darbininkai Gonuos 
mieste per savo sumanumą pa
virtę labai ypatingais “I 
listais”. Dokų darbininkų strei- 

, kas ten buvęs pasekmingas ir
jie laimėjo $6.50 į dieną. Kada '
jie tiek laimėjo, tai jiems pasi- faįtaįSt
rodę, kad jie jau labai bagoti. Į Kalbėdamas apie atskirus at- \ 
O todėl jie patįs nebėję į darbą, sjtkimus, Plumbas nurodė, kad į

ninku nebūtų buvę, jeigu gele
žinkeliai butų buvę pilnai paim
ti valdžios nuosavybėn. Jis sakė, 
kad geležinkelių viršininkai pra
dės ištikimai tarnauti kraštui, 
kada kraštas bus jų bosu. Apie 
tai Garretsonas išsireiškė se
kančiu budu: Dabar, sako, kada 
geležinkelio viršininkas meld
žias, tai jis atsuka savo veidą į 
vyriausią kapitalistų lizdą, bū
tent, į Wall Street. Bet kada 
geležinkeliai bus krašto nuosa
vybe, tai tada geležinkelių virši
ninkai melsdamies lures atkrei
pti savo veidus į Wasliin#toną.

Garretsonas tolinus liudijo, 
kad pagal Pluinbb pliano gele
žinkelių darbininkai bus gele- 
žinkejių biznio dalininkais, bet 
iie taipgi pasiliks sau teisę strei
kuoti kada to reiks jiems kovoj 
už savo teises. • vGarretsonas yra vienas is tų 
geležinkeliečių vadovų, kurie. 
1916 metais galima sakyti pri- 

. vertė kongresą priimti Adamso- 
no įstatymą, užtikrinantį gele
žinkeliečiams aštuonių valandų 

; darbo dieną.

tik vietoj savęs pasamdę kitus 
darbininkus, kuriems iš savo 
algos jie suderėję mokėti po du 
doleriu į dieną. Gaudami po še
šis su puse dolerių patįs, o iš
mokėdami samdomiems darbi
ninkams po du doelriu, jie gale-1 ' chįcagOt Milwaukee and St. kad butų 

‘ ’ *i ir turėti po pauj ( *

bėgyje paminėtų dešimties me
tų taip dovanomis išsidalinę sau 
Šerų vertės $250,000,000 kapita
listai sekančių geležinkelių:

Chicago, Burlington & Quin- 
cv.

NEW YORKO AKTORIŲ 
STREIKAS.

jo nieko nedirbti 
$4.50 į dieną.

kada delegatai atvyko į Spring-Į
Iš fieldą, jų jau lauke netikėtos CHICAGOS AKTORIAI PRA- 

vaišės”: vienas delegatų buvo DfiJO STREIKĄ.

Rock Island, 111. Rugpiučio 12. i 
— Senesnės moterįs nebegalėjo • 
pakęsti tokiu mergaičių prajo-i 
vų ir apskundė jas policijai. Trįs ( 
jaunos gražios mergaitės dabar 
atsidūrė džėloj ir---------- ------
ti po 40 dienų. Dalikas tame: 
norėdamos pažaisti, jos naktį iš
ėjo į pievą ir ten pradėjo šokti • 
visokius puikius šokius, netu-j 
rėdą mos ant savo kimo jokio ki- j 
to drabužio — tik mėnesienos . 
šviesą.

dien tebėra ligoninėj, o kiti vaik
ščioja su juodomis akimis ir 
sopamais šonkauliais. Mat ka- . 
pinalistų interesams tanraujan- ’ 
tįs darbininkų “vadovai” mane,

■ kad juodašimtiškais aktais jie 
galėsią sulaikyt mainerių judė-1

jimą. Bet apsigavo. Maineriai 
pamatę šitokį ponų unijos virši
ninkų elgimąsi, griežtai reika- įur yra naujaį vi

zuojamos aktorių unijos.
j Vakar patamsis viešpatavo 
šiuose, teatruose: Cohan’s Grand 
ir Cort.

Šiandien dar gali sustreikuoti 
šių teatrų aktoriai: Studeba- 
ker, Garrick, Palace, La Šalie.

Chicago and Northwvstern. 
Great Northern.
Illinois Central ir Southern

i Pacific. t
i Plumbas nurodė, kad vienais 

Vakar sustreikavo ir Chica- ' k 1!n3 '^‘ais šilie «<ležinke-'
uos aktoriai ,1!U lšni°kejo ant dovanotinų

| Dviejuose"teatruose vidurmie-.^ •'-idendy $11.000,00a 
' styje nebuvo vaidinimų dėl ak- O’ '•»« ^ęlež.nkef.ų
torių streiko. I ,ok‘? I’n‘(±.,dahno ,

| Šiandien dauginus teatrų bus vertes $1)1,(MtOO(X) >r ant taip 
apimti streiko pavogtų Šerų issintokfjo dtvt-apimu sireiKO. .g 1913 mętais

i Sakymas pradėti streiką ate- 
jo vakar vakąre iš New Yorko, ’J Pohaitftl;

. . . .v, liauja sušaukimo speciales kon-ir turės ten išbu-’ _ ' x 1. „ . .n.iUimo fomn. fcrenci.ios ir pašalinimo rarrin-; 
gtono iš jo užimamos vietos. ' 

Tai visa šita užginčija kapi 
j talistų spauda melus. Nuo su- 
streikavimo dienos nė vienas 
mainerys negrįžo darban. Dau
giau ir daugiau angliakasių me
ta savo “tulšes” ir eina su strei-

I kininkais. Ir streikininkai tikisi, 
kad iki šio mėnesio 15 dienai 
streikuos visos Illinois valstijos 
angliakasiai.

Vienas iš Field Committee.

BANKŲ VIRŠININKAI STREI
KUOJA.

HAMBURGAS, Vokietija, 
Rugp. 12. —< Čia sustreikavo vi
si bankų viršininkai. Visi ban
kai todėl užsidarė.

AREŠTUOTI 32 FARMERIAI.

FRANCIJOS TELEGRAMŲ 
CENZŪRA BUS PANAIKINTA 

PORYT.

PARYŽIUS, Rugpiučio 12. — 
Laikraštis Temps sako girdė
jęs, kad Francijos valdžia panai
kinsianti nuo rugpiučio 15 die
nos cenzūravimą telgramų.

NEW YORK, N. Y., Rugpiu
čio 12. — Streikuojantįs akto- 

i riai čia ypatingai reikalauja, 
į pagerintos sąlygos 

chorų mergaitėms, kurios daž
nai dirba savo neva linksmą 
darbą kaip vergės.

Chorų mergaitės turėjo savo 
atskirą susirinkimą, kuriame, 
svarstė apie savo padėjimą.

Reikalaujama, kad choristės 
nebūtų verčiamos dirbti be al
gos jx) ilgą laiką ir kad bent 
po keturių savaičių darbo butų 
išmokama ne mažiaus kaip pu
sė uždirbtos algos. Taigi rei
kalaujama yra, kad kompanijų 
vedėjai pirktų mergaitėms jų 
scenos drabužius ir pančekaites.

Pabaigi savo liudijimą>. 
Plombas varde geležinkelio dar- 
b’ninkų ir varde Amerikos žmo
nių reikalavo, kad kongresas pa-1 
tikrintų jo paduotus kaltinimus 
ir kad apsaugotų Amerikos 
žmones nuo balsaus išnaudoji- 

, mo, kokį geležinkelių kapitalis
tai užrozge ant jų ir tolinus nori 1 
palaikyti.

GELEŽINKELIU VIRŠININKAI 
BUVĘ SUOKALBYJE PRIEŠ 

VALDŽIĄ.

PABĖGO BANKO IŽDININKAS 
SU $100,000.

LORAIN, Ohio, Rugpiučio 12. 
— Valstijos revizoriai ir miesto 
banko direktoriai čia išleido 
pranešimą, kuriame sako, kad 
iš miesto banko prapuolė $100,- 
OOO, ir kad tuo pačiu laiku pa
bėgęs banko iždininko pagel- 
bininkas W. W. Treble. Depozi- 
toriai, sako, nuo to nenukente- 
sią.

ANGLIJOS MAINERIAI UŽ
BAIGĖ STREIKĄ.

WASHINGTON, D. C., Rug
piučio 12. — Atstovų buto tarp- 
valstijinės pirklybos komisijai 
liudijo buvęs geležinkelių kon
duktorių unijos galva A. B. 
Garretson, ir savo paliudijime 
užreiškė, kad geležinkelių virši- 

___, __ ,,__ , ( ninkai valdžiai kontroliuojant 
kų arba komunistiškų laikraš-> geležinkelius stengėsi visokiais 
čių._______________________ , i budais parodyti, kad jeigu gele-

LONDONAS, Rugpiučio 12. 
— Yorkshire mainerių taryba 
šiandien patarė savo unijų na
riams grįžti į darbą. Yorkshire 
mainerių streikas tęsėsi keletą 
savaičių. Dalyvavo jame arti 
200,000 mainerių.

VIENNA. Rugpiučio 12.—Te-
Gal bus griausmo ir lietaus, legrama iš Agromo sako, kad 

Po piet vėsiaus.
PITTSBURGH, Pa., Rugpiu

čio 10. — čia tapo areštuoti 
farmeriai, kaltinanti; kad jie Saule teka 5:56 vai. Saulė lei- si spausdinimą viių bolševikiš- 
užsiėmė maisto spekuliacija ir, džiasi 7:54 v. 
sulaužė miesto patvarkymą. 1 Mėnuo teka 8:39 šįvakar.

Jugo-Slavijos valdžia uždraudu-

-./■U fr.' 1 '' .■ >. .-4?, ^tį,;,



NAUJIENOS, Chica,<Oy Į H.

Motina
Maksim Gorki. Vertė K. A.

Apie motinas galima kalbėti

Jau kelios savaitės priešai lai
kė apgulę miestų. Jie apsupo jį 
iš visų pusių geležiniu žiedu. 
Naktimis priešai sukurdavo lau
žus, ir ugnis žiūrėdavo į miestą 
savo raudonomis akimis. Tas 
reginys sukeldavo miesto gyven
tojuose daug nemalonių minčių.

Buvo pastebiama, kad priešas 
nuolat artinasi; girdėjosi arklių 
žvengimai, ginklų žvangėjimas, 
garsus juokas, linksmos karei
vių dainos, kurie buvo tikri, kad 
jie jH'rgalės. Gi niekas labiau ne
kankina, kaip priešo dainos ir

Visus upelius, kurie suteikda
vo miestui vadenį, priešai užver

gių daržus, sutrypė laukus, iškir 
to sodus miestas buvo atda
ras iš visų pusių ir beveik kas 
dieną jis buvo atakuojamas botu 
borais ir šrapneliais.

Siauromis miesto gatvėmis pa 
ni arusia i vaikščiojo kareivių bu 
riui. Jie buvo nuvarginti ir alka
ni. Iš namų girdėjosi sužeistųjų dę galvas prabėgdavo pro šalį

dejavimai, matarų maldos ir vai jos, o sargybos viršininkai rus 
kų verksmai. Žmonės kalbėjosi I čiai persergėdavo jų: 
pus tyliai, pertraukdami vienas — Jum ir vėl antį 
kitą, ir įtemptai klausėsi — ar 
nesirengia tik priešas šturmuo
ti miesto?

Ypatingai gyvenimas darėsi 
nepakenčiamas vakarui prisiar
tinant, kuomet tyloj dejavimai 
ir verksmai skambėjo aiškiau, 
kuomet iš kalnų ir urvų išslink
davo Mėliai ir artindavosi prie 
miesto sienų, o danguje pasi
rodydavo mėnuo, lyg sukapo
tas kardais skydas.

Nebelaukdami jokius pagel
bės, nualinti darbais ir badu, 
kasdieną vis labiau ir labiau nu
stodami vilties, žmonės laimin
gai žiurėjo į mėnulį, kalnų vir
šūnes, juodus urvus, ir triukš
mingų priešų stovyklą — viskas 
jiems len^Č įnirtį ir nė viena 
žvaigždė neblizgėjo'raminančiai 
dėl jų. j

Nan/uose bijojosi degti švie
sų, gatvėse viešpatavo tamsa ir 
toj tamsoj, lyg žuvis upės gel
mėse, tyliai slankiojo moters, 
juodu ploščiu apsigaubusi.

Žmonės, pamatę ją, klausda
vo vienas kito:

Ar tai ji?
-- Ji
Ir slėpėsi nuo jos arba nulei-

Tuosyk jie fcml tarti rš ir hus- 
prendė:

— Pagal teisybę, mes negali
me tavęs užmušti UŽ sunirus pra
sižengimų. Mes žinome, kad tu 
neraginai jo papildyti tokį bai
sų dalykų. Be to, mes spėjame, 
kad sunaus pasielgimas tave la
bai kankina. Rot tu miestui esi 
nereikalinga net kaipo užstovfc 
— tavo sūnūs nesirūpina tavim, 
mes manome, kad jis suvis už
miršo tave, niekšas, ir — štai

— Jus ir vėl gatvėj, motina 
Marianos? Saugokitės, kas nors 
gali jus užmušti ir niekas nejie- 
škos kaltininko...

Jinai išsitiesdavo, laukdavo, 
bet sargyba praeidavo pro šalį, 
nedrįsdama arba drovūdamos 
pakelti ant jos rankų; ginkluo
ti žmonės apeidavo jų, lyg lavo
nų, o ji pasilikdavo tamsoj ir vėl 
tyliai eidavo kur tai iš gatvės į 
gatvę, nebyle ir juoda, lyg inies-( tau bausmė, jeigu tu manai, kad 
to nelaimė, o aplinkui šliaužė užsitarnavai jos! Ta bausme, 
Hudui garsai: dejavimai, verks-•musų manymu, yra aršesnė už 
inai, maldos ir rūsčios kareivių miHį! 
kalbos, kurie neteko vilties per
galėti priešų.

Pilietė ir motina, jinai mąstė 
apie sūnų ir tėvynę: priešakyj 
žmonių, kurie naikino miestų, 
stovėjo jos sūnūs, linksmas ir 
begailestingas gražuolis. Dar 
taip nesenai jinai žiurėjo į jį su 
pasididžiavimu, kaipo

Aš Nenoriu Daugiau Pamėgdžiojimu 
Del Nuialed Iron” Sako Moteris

Kuri Trauks Teisman Aplieto iy
Už kenksmingas pasekmes vartojant pa

prastų vaistų.

Su giusiniinu 
patraukti teis
man aptiekoriij 
už pardavimą 
netikrus vuis-

xated Iron 
stiprintojo 
viena moteris 
prieš šios šalies skaitlingus ap
gaudinėtojus ir 
jant kenksmingus

jSUllF^tC/jiuSako, kad vie
ton gavimo stiprumo ir geresnės 
sveikatos kaip nuo Nusatcd Iron 
ji jaučiasi nuvargusi iš priežas
ties vartojimo ko kito.

šitas atsitikimas parodo, kad 
sekantieji daktarai persergsti 
žmonis nuo priėmimo pamėg
džiojimų vieton tikro Nuxated 
iron.

I ie kurie jaučiasi reikalingu
mą sustiprinimo sveikatos ir 
kraujo dirbėjo, turėtų eiti pas 
savo Vietinį daktarą ir gauti re
ceptų reikalaujantį organiškos 
geležies — Nusated Iron — ir 
priduoti savo apliekoriui, kad ne
imtų abejonės gavimui tikro dai
kto, b I jei jie nenorėtų leist lai
ko gavime recepto dėl Nuxated 
iron, tuomet jie turėtų būti at
sargų ir tėmvti kad žodžiai Nt’- 
AATEi) IKON

Gydytojai persergsti publi- 
— sako, kad naorasti tne- 

taliSki sutaisymai negali duo
ti tokį stiprumo, jiega ir tvir
tumą kaip organiška geležis— 
Nuxated Iron.

sti 
ir kraujo valytojo, 

padarė judėjimą

pavojus varto- 
painėgdžioji-

yra atspaudinti

NUXAT£t>i
IRON

ant dėžutės. Y- 
ra tūkstančiai 
amonių iman
ti geleži, kurie 
neatskiria or
ganiškos nuo 
metališkos ge- 
ypatos tankiaiIeties ir tokios 

negauna energijos stiprumo ir pa
kantrumo, kurio jie jieško vien 
tik dėl to, kad jie ėmė klaidingą 
geležies formą. Jeigu jus nesi
jaučiate stipriu ir sveiku, jus esa
te skolingi sekančiam" savo ‘ išėg- 
zaininavimui. Patėmykite tą, 
kiek ilgai jus galite be nuovar
gio nueiti. Po (o priimkite dvi 
penkiagranes plotkeles paprasto 
Nušalėti iron tris kartus j dieną 
po valgiui bėgyje dviejų savai
čių : Tuomet vėl išmėginkite sa
vo sveikatą ir patįs patėmykite, 
kiek pasitaisėte.

Išdirbėjų Pastaba: Plačiai pa
skubės apgrasinimas viršminė- 
tos žinios buvo paduota Dr. Ja
mes Francis Sullivan, buvusio 
gydytojaus Bellevue liginbučio 
(Išlaukinio skyriaus), New York 
ir \Vest(‘hostcr pavieto ligonbu- 
čio, Dr. Fcrdinant King, New 
Yorko gydytojas ir medikalis au
torius; ir kiti taip, kad publika 
turėtų būti persergėta kas link 
to dalyko ir apsaugota nuo var
tojimo metališkos geležies many
dami, kad tai yra Nusated Iron, 
arba bent kas nors taip pats ge
ro kaip ir Nusatcd Iron. Nu.\ate<l 
Ik,n nėra paslaptinis vaisias, IkI 
tokis kuris gerai žinomas visiems 
nptiekoriąins. Nepanašus senam 
inorganiškam geležies produktui, 
,i;s yra lengvai -asimiliuojamas, 
negadina dantų, nepajuodina jų 
ir nekenkia viduriams. įdirbė
jai užtikrina pasekmingą ir 141 lą 
užganėdinhną pasekmes kiekvie
nam pirkėjui arba jie sugrąžina 
jums jūsų pinigus. Jiame mie
ste gauname visose gerose ap- 
tiekose.

Am

LIETUVIŲ BIZNIERIAU!
Užsisakykite 1920 m. •

KALENDORIUS
DABAR-----

Pa'lelel oliuoki te o musų atsto
vas atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.
- ■■■>,. .. ... .......................................... » , H.|> .1 Į* n I II I »

KAINOS ŽEMESNES NEGU WHOLESALE.

NAUJIENOS
173!) So. Halsted Str., Chicago, 111. 

Rhone Canal 1506 ‘

— Taip! — tarė ji, — Tai blo
giau, negut įnirtis.

Jie atidarė vartus ir išleido ją, 
paskui ilgai žiurėjo, kaip jinai 
ėjo per laukus, primirkusius 
žmonių krauju, kuri praliejo jos 
sunūs: jinai ėjo išlėto, su dide
liu vargu kėlė kojas nuo žemės

į savo ir nuolat kloniojosi miesto gyne- 
brangią dovaną tėvynei, kaipo į Į jų lavonams, atstumdama į ša- 
labdaringą spėkų, kurių jinai 
pagimdė miesto palaimai; to 
miesto, kur jinai pati gimė, 
o taipgi pagimdė ir išauklėjo jį. 
šimtai nesutraukiamų ryšių jun 
gė jos širdį su tais akmenimis, 
iš kurių, jos pirm lak ima i pasta
tė namus ir išmarino miesto sie
nas, su ta žeme, kur gulėjo kau
lai jos tėvų ir protėvių, apdai
nuotų legendariškomis daino
mis — jos širdis pasigedo tik 
vieno artimiausio jai žmogaus: 
sintis buvo lyg svarstyklės, kur 
sveriama buvo meilė link su
naus ir miesto; ji negalėjo sup
rasti, kuri meilė yra sunkesnė,

Taip jinai vaikščiodavo nak
ties laiku gatvėmis. Daugelis, 
nepažindami jos, manydavo, 
kad tai mirties šmėkla; o kurie

lį nuo išdaviko motinos.
Bet kartą, nuošaliame kampe, 

prie, miesto sienos, ji pastebėjo 
kitą moterį; klūpodama prie la
vono ir iškėlusi augštyn galvų 
jinai meldėsi, o netoliese šneku
čiavo kareiviai:

Išdaviko motina paklausė:

tį ginklus — motinos nepaken
čia užpuolimo ginklų, jos mėgs
ta tik tai, kas apsaugoja gyvybę.

.Ii, tarytum, nešė po ploščiu 
pilną taurę ir bijojosi palieti; 
juo ji ėjo toliau, tuo mažesnė da 
resi. O tiems, kurie žiurėjo, ro
dėsi, kad sykiu su ja tolinasi be- 
viltingumas ir susikrimtimas.

Jie matė, kaip jinai sustojo pu 
skelyj, atidengė veidą ir ilgai 
žiurėjo į miestų, o ten, priešo 
stovykloj, ji liko pastebėta. Ir 
atsargiai pradėjo artinties prie 
jos juodos, kaipir ji figūros.

Priėjo ir užklausė, kas jinai 
t 'ki, kur einanti?

Jūsų vadas — mano sūnūs, 
tarė, ji ir ne vienas kareivis 

nepaabejojo apie tų žodžių tei
singumą. Jie ėjo greta jos, pa
sakojo apie tai, kaip protingas ir 
narsus jos sūnūs esąs. Augštai 
iškėlusi galvą ji klausėsi ir ne
sistebėjo — jos sūnūs tokis ir 
turi būti! .

i\e.
— Brolis?

Simus. Vyrą užmušė tryli- 
ką dienų atgal, o šilą — šian
die. *

Ir atsistojusi, užmuštojo mo
tina ramiai ištarė:

Madonna viską mato, vis
ką žino ir aš dėkoju jai!

Už ką? — užklausė pirmo
ji, o ta atsakė jai:

Dabar aš esu rami. Jis nu
mirė herojų, kovodamas už sa
vo miesto liuosybę, už tėvynę. 
Aš kartais nepasitikėdavau juo: 
lengvatikis, jis labai mėgdavo 
linksmą gyvenimą ir aš bijoda
vau, kad jis kartais neparsiduo- 
tų priešui, kaip tai padarė Mari- 
annos suims, Dievo ir žmonių 
priešas, musų neprietelių vadas.

Ir štai ji atsidūrė prieš tą žino- *• •
gų, kurį pagimdė. Viskas 
taip, kaip turėjo būti, būtent to
kiu ji matė jį daug kartų sapne 
— turtingu, garsiu ir mylimu.

—r Motina! — tarė jis, bučiuo
damas jos ranką. Tu atėjai pas 
mane, vadinasi, tu supratai ma
ne ir ryto aš paimsiu tą prakeik

— Kuriame tu gimei, — pri
minė ji. >

Apsvaigintas savo žygiais, nė

kimo, jis kalbėjo jai su jaunys
tės karščiu:

— Aš gimiau pasaulyj ir dėl 
pasmilto, kad nustebinus jį! Aš 
neatakavau to miesto, pasidėko- 
janl tau jis, kai rakštis kojoj, 
kliudo man eiti link garbes taip 
sparčiai, kaip aš to norėčiau. 
Bet dabar — - ryto — aš suąrdy-

gut būna prakeiktas yščius, ku
ris nešiojo jį!..

Uždengusi veidą, Mariannp nu

pas miesto gynėjus ir tarė:
— Arba užmuškite mane už 

tai, kad mano sunūs tapo jūsų 
priešas, arba atidarykite varius, 
aš eisiu pas jį. ..

Jie atsakė:
Tu žmogus ir tavo tėvy

nės ir žmonių reikalai privalo 
stovėti pirmoj vietoj; tavo sū
nūs yra ne tik, musų priešas, — 
jis yra ir tavo priešas.

Aš motina, aš myliu jį 
ir skaitau save kaita už tai, kad 
jis liko tokis, kokis jis yra.

— Kur tau kiekvienas akmuo 
pažįstamus, ■— tarė ji.

Akmens — nebyliai, jeigu 
žmogus neprivers jų kalbeli, 
tegul kalnai kalba apie mane, 
štai ko aš noriu!

— Bet — žmonės? — užklau
sė ji.

O, taip, aš atsimenu juos, 
motina. Ir jie. man reikalingi, 
nes tik žmonių atmintyj gyvena 
herojai.

Jinai tarė:
— Herojus tik tas, kuris tve

ria gyvenimą, kuris pergali mir-

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Halsted St., Chicago.

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; fi-9 va
kare. Tel. Canal 4867

— Ne! — atšovė jis 
nantysis taip jau garbingas, kaip 
ir tas, kuris kuria miestus. Pa
žiūrėk —mes nežinome tikrai 
kas įkūrė Rymų — Enejus ar 
Romulas, bet — tikrai yra žino
mas Alaricho vardas ir vardai 
kilų herojų, kurie griovė tą mie
stą.

Kuris pergyveno visus var
dus, — priminė molina.

Taip kalbėjo jis iki saulėlaį- 
dai. Ji vis griežčiau ir griež
čiau pertraukdavo jo beprotin-

Griau-

gaš kalbas. Bet tuo pačiu laiku 
jos išdidi galva linko žemyn.

Motina — tveria, ji — apsau
goja ir kalbėti jai apie gyvybės 
naikinimų, reiškia kalbėti prieš 
jos įsitikinimus, o jis nežinojo 
to.

Motina — visuomet priešinga 
žudynėms ir žmogus, kuris už
siima skerdynėmis, yra visų mo
tinų priešas — jos sūnūs neper- 
rnatė to, nes garbes troškimas 
pavertd jo širdį į akmenį.

Ir jis nežinojo, kad motina ga
li pavirsti į Žiaurų ir begailestin- 
gą žvėrį, jeigu jai prisieina gin
ti gyvybę, tą gyvybę, kurią ji
nai tveria ir apsaugoja.

Segėjo jinai susikuprenusi ir 
žiurėjo į miestų, kur ji konvul
sijose pagimdė kūdikį — tų kū
dikį, kuris dabar ruošiasi sunai
kinti miestų.

Raudoni saulės spinduliai, lyg 
kraujas, užliejo miesto bokštus 
ir namų langus. Miestas atrodė 
sužeistas ir iš daugybės žaizdų 
sunkėsi raudoni gyvybes syvai; 
laikas slinko ir miestas pradėjo 
tamsėti, lyg lavonas, o viršuj už
sižiebė žvaigždės, lyg žvakes 
prie numirėlio.

Jinai jautė tuose tamsiuose nu 
muose, kur bijojo uždegti švie
sų, lavonų dvokimų, žmonių 
šnabždėjimos, kurie laukė mir
ties, — jinai malė visus ir viską; 
pažįstami ir giminės stovėjo 
prieš jų ir laukė jos nuosprend
žio; o ji jautė save esant mitina 
viso miesto. ,

Nuo kalno juodos virškinęs sli
nko tamsus debesis ir bėgo ant 
miesto, kuriam grasino mirties 
pavojus.

— Gali būti, šių naktį mes už- 
pulsime miestą, — kalbėjo jos 
sūnūs, — jeigu tik naktis bus pa 
kankamai tamsi. Nepatogu mu
šti, kada saule žiuri į akis — to
kiuose atvejuose visuomet daug 
nevykusių smūgių, — tęsė jis, 
žiūrėdamas į savo kardą.

Motina tarė jam:
— Eikš čia, ųuidėk galvą ant 

mano krutinės, pasilsėk ir atsi
mink savo jaunystę, kokis tu ta
da buvai geras vaikas ir kaip vi
si tave mylėjo...

Jis paklausė, Atsiklaupė prieš 
ją ir merkdamas akis pasakė:

— Aš myliu tik garbę ir tave, 
už tai, kad tu pagimdei mhne to
kiu, kokis aš esu.

— O moteris? — užklausė ji
nai, nuleisdama galvų.

— Jų —daug, jos greit įgrįs
ta, kaip ir viskas perdaug sal
dus.

Ji paklausė jo paskutinį kar- 
tą:

— Ir tu nenori turėti vaikų?
• Kam? Kad juos paskerstų? 

Kas nors, panašus j mane, už
muš juos, o man tai bus skaudu 
ir tuosyk aš turbūt Imsiu senas 
ir silpnas,.kad atkeršijus užmu- 
šikui.

— Tu gražus, bet nevaisingas, 
kai žaibas — tarė jinai atsidu
susi.

Jis atsakė šypsodamos:
— Taip, kai žaibas...
Ir užsnūdo ant motinos kruti

nės, kai kūdikis.
Tuosyk jinai apsiautė jį plos- 

čium ir įsmeigė į jo širdį peilį; 
jis sukini tėjo ir tuoj numirė —' 
juk ji, motina, gerai žinojo, kur 
plaka jos sunaus širdis. Ir nume
tusi nuo kelių nustebintai sar
gybai lavoną, jinai kreipėsi 1 mie 
stą:

Kaipo žmogus — aš pada
riau viską dol savo tėvynės, ką 
galėjau: kaipo motina — aš pa
silieku su sūnumi! Man jau per- 
vėtu pagimdyti kitą, mano gy
venimas niekam nereikalingas.

Ir tą patį peilį, dar neatvėsu- 
sį nuo jo kraujo jos kraujo — 
ji tvirta ranka smeige sau į kru
tinę, ir'matomai pataikė į širdį 

jeigu širdį gelia, j jų lengva 
palaikyti.

įkaitykite ir Platinkite 
N A U J 1 E N AS

Sereda, Rugpiučio 13 d., *19
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Bell System

Linija Dabar Užimta
Kuomet telefono opereitorka praneša jums, 

kad linija kuru; jus šaukiate yra užimta, 
reiškia, kad kas nors jau vartoja telefoną 
su kuriuo jus norite susinešti.

Užimtas telefonas yra viena iš “gyvenimo 
nesmagumų” nežiūrint koki mes būtume 
nuolaidus, mes vistiek nesijaučiaime ge
rai kuomet turife laukti iki kitas pabai- 
gia savo kalbų.

Neretai kuomet telefonas yra užimitu, yra 
vartojamas vąiko namuose ar paprasto 
darbininko ofise, kuris išnaudodamas tė
vus ar dadbdavį susitelkia sau progą da
ryti “atlankymus” telefonu. Vartotojai 

, telefonų gali pagerinti patogumą prida
bodami telefono vartojimų ofisuose ar 
nafuose.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Didelis Susipažinimo 
Išpardavimas

I VISUOMENĘ!

Siuomi pranešamo visiems, kad Mr. P. K. Bruchas, 
3323-3325 So. Halsted St. pardavė savo Dry Goods ir Fur- 
nishing Storo ir pasitraukė iš šios eilės biznio. Mes nupir
kome jo sandėlį už didelį nupiginimą ir pasiūlome šias 
švarias, aukšos rųšies prekes už didelį sutaupynią. Mes 
esame žinovai toje eilėje ir žinome kaip nupirkti ir kur 
pirkti, kad galėtumėm už pigiau parduoti negu kitos san
krovos. Geriausios kokybės prekes, pigiausios kainos įr 
teisingais pirkliavimas su kiekvienu ir išbamhinas pat- 
virtįs musų sakymų. Pinigai bus linksmai giąžinami su 
kiekvienu neužganėdintu pirkiniu. Apsimoka atsilankyti 
pas muš ir susipažinti. Pasiliekame su tikra pagarba

BECK’S DEPT. STORE.

Šis didelis išpardavimas prasidės Panedėlio ry
tą, Rugpiučio litą ir tęsis iki Subatos, Rugpiučio 
16tai. Kiekvienas daiktas bus padėtas apžiūrėji
mui ir jus turite liuesą norą pirkti kas patinka.

ECK’S DEPT. STORE
3323-3325 SO. HALSTED STREET.

i
» y

1
i

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

' — .... ......... .
Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su Įvairiomis legaliskotais teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted. St., Chicago, III.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių. II Kaina........................... $1.00 |I Galima gauti

m ■1 NAUJIENŲ KNYGYNŲ
| 1739 So. Halsted St., Chicago, III.Į . . . . . . . .   Į
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VVEAVER, ILL.

— LSS. 256 kuopos susirinki
mas rugp. 3 dieną išbraukė iš 
kuopos savo narę E. V. Ant jos 
buvo skundų, kad vedanti nepa
dorų gyvenimą.

—Rugpiučio 5 dienų areštuo
ta A. Adominas, kaltinamas dėl 
suardymo Jono Vaitkaus šeimy
niško gyvenimo. Adominas yra 
vedęs, bet su savo žmona pasi
metęs. Kiek girdėt, jo žmona su 
kūdikiu gyvenanti Cicero, III.

— Nors gėrymai uždrausti, 
vienok girtų vis dar pasitaiko 
matyt. Mat, esama slaptų vietų, 
kur svafigahji .tdbe^inkuojama, 
o norintieji žino, kur jų surasti.

— Darbai šiuo tarpu eina vi
dutiniškai; dirbama trjs dienos 
savaitėje.. — Pipkius.

RED LODGE, MONTANA

Mirė Antanas Bagočius.—Lie 
pos 27 dieną čia pasimirė Anta
nas Bagočius. Priežastis mirties, 
vidurių ir kraujo sugedimas. 
Sirgo nuo 8 geg. ir _ 
butyj. Žade joj pa vasary j grįši i 
atgal į senąją tėvynę iš kur 18 
metų atgal buvo atvažiavęs. Ve
lionis kilęs iš Kauno gub., Tel
šių apskr., Pavandenio parapi
jos. Laidotuvėms buvo atvykęs 
jo brolis iš Raslyn, Wash. SLA. 
296 kp. nariai, kiek galėdami 
gelbėjo jam sergant, o pasimi
rus visi susilaikė nuo darbo, kad 
atidavus jam paskutinį patarna
vimą.

fcio miestelio lietuviams labai 
gaila netekus vieno savo drau
gų. Mat, ir taip mažai čia lietu
vių, o negailingoji giltinė dar ir 
tų eiles retina.

Nežinia, kodėl čia mažai lietu
vių teatvažiuoja. Darbo galima 
gauti ir uždarbiai neblogiausi:

tintu Lietuvos klausimu, tai 
SLA. 253 kuopa praeitame sa
vo susirinkime, be kita ko, nu
tarė išrinkti komisiją, kuri pa
rašytų atsakymą “Tėvynės” re
daktoriui, kaip ši kuopa žiuri į 
jo redaguojamąjį Susivieniji
mo organų ir į jo vedamąją po
litiką. Komisijon išrinkta: V. 
V. Petraitis, J. Jocius ir J. Luk- 
štas.

Kuopos noras yra toks, kad 
‘Tėvyne” butų vedantų beparty- 
viškai, kad ji tarnautį/vien S. 
L. A. organizacijai, kurios pini- ( 
gaiš yra leidžiama ir laikoma, o 
ne tautininkų, sandariečių parti
jos politikai ir buržuazijos inte- 
sams.

“Tėvynės” redaktorius prašo, 
kad iki rugsėjo 15 dienai visos 
kuopos atsakytų, ar jos sutinką 
su dabartine “Tėvynes” pakrai
pa; o jei nesutinką, tai kas taisy
tina. Atsakymai, busią spausdi
nami “Tėvynėje.”

Taigi dabar turėtų kiekviena 
kuopa pasinaudoti proga ir pa
sakyti viegai ir aiškiai, dėl ko

ir gulėjo ligom J°s nepatenkintos
pakraipa. Gaila tik, kad dauge
lis kuopų maža domos į tai teat- 
kreipia. Tai, girdi, busiąs ber
gždžias atsakymas ar patarimas 
“Tėvynei,” nes iki šiol pakan
kamai jau esą paaiškėję, kad 
“Tėvynes” redaktoriui labiaus 
rupį sandariečių ir tautininkų 
biznio bendrovių reikalai, ne
kaip musų bepartyviškos susi- 
šelpimo organizacijos labas ir 
išlaikymas organo bepartyviš- 
koj dvasioj.

Bet tokie argumentai visai 
neišlaiko kritikos. Reikėtų vie
šai ir aiškiai tarti, kokios “Tė
vynės” didžiūnui narių pagei
dauja, o jų išreikšta valia turės 
būt klausoma. — Jurbarkiškis.

ryti, o kiti įvaro dagi iki 12 ir 
daugiau dolerių dienoje. Anglių 
kasyklos dirba visas dienas.

— K. Statkus.

KEtyOSHA, WIS.

KEWANEE, ILI

Kadangi “Tėvynės“ 31 nuin. 
SLA. organo redaktorius krei
piasi į visas kuopas, kviesdamas 
jas išreikšti savo nuomonę dėl 
dabartinio “Tėvynės” krypsnio 
ir jos užimamos pozicijos poli-

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Av«. 

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

Phone Drover 7043 
Cicero Office 

4847 W. 14th 8L
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th 81 

Phone Proapect 858#
—. ................... ' -.n- .".i’r , ■' T~sįjr

10 rugpjūčio čia tapo sureng
tos prakalbos tikslu įkurti Lie
tukui Gelbėti Draugijos skyrių. 
Žmonių susirinko daugiau kaip 
200. Kalbėtojas buvo iš Chica
gos Dr. S. Biežis. Trumpai pa
pasakojo apie karę ir kaip su
žeistieji vargingai užlaikomi, 
nes esti stoka vaistų ir daktarų. 
Kelis žodžius pasakė ir apie Lie
tuvą, kad ten dabar labai reika
linga vaistų, drapanų, gydytojų 
ir slaugių. Tapo įkurtas Lietu
vai Gelbėti Draugijos skyrius iš 
26 narių. Pirm. A. Kvedaras, 
viie-pirm. J. Kasputis, sekr. H. 
Labanauskas, ižd. A. Jurgilas. 
Išrinkta visa eilė kolektorių dra
panoms ir piniginėms aukoms 
rinkti. 17 rugp. tam tikslui bus 
piknikas daubose, kaip visada. 
P. A. Jakutis sudainavo keletą 
dainų angliškai, lietuviškai, ita
liškai, franiuziškai ir vokiškai,

Čia Tai Jūsų Proga!
il-

Parsiduoda du Namu 
Labai Pigiai.

Vienas muro namas 100 pčdų
gio, 23 pėdų pločio, ant 3 Rūgštų, už
pakalyj didelė bekernė, du paten- 
tavi pečiai, katilai duonos ir keksų 
maišymui, taipgi visokių kitų ma
šinų ir įtaisymų, viskas varoma e- 
lektra. Didelis garažas dėl auto
mobilių ir barnS dėl arklių. Ant
ras namas šalę medinis ant 2-jų 
augštų, apačioje štoras ir 5 kamba
riai užpakalyj, ant viršaus 7 kam
bariai. Labai geroj biznio vietoj, 
tirštai apgyventa lietuviais. Hen- 
dos neša $200 i mėnesį. Kaina tik
tai $16,500. Jūsų pinigai neša 15 
nuošimtį.

Parduoda pats savininkas. Atsi
šaukite greitai.

373 Kensington Avė. 1 
Phone Pulhnan 3417. Chicago, III.

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

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

CHICAGO. ILL.

Kooperatyves Bendroves Kainos 
Pigesnes Negu Suv. Vals. Valdžios

Baked Beans, No. 2 kenai .. 
Baked Beans, No. 3 kenai .. 
Beans, Stringless, No. 2 kenai 
Komai, No. 2 kenai..............
Žirniai, No. 2 kenai..............
Tomatoes, No. 2 kenai..........
Tomatoes, No. 3 kenai..........
Pumpkftt, No. 3 kenai___

(Jus užmokate parvežimų)

S. V. Valdžios kainos
...................................... 13
........................................ 18
..................................... 11
........ ............................. 12

Mes atsiunčiame dykai j Chicagų 
Užsakymus už $5.00 ar virš 

z MUSŲ KAINOS

14*
11
12

Ankstyvi Birž. 14

Rūgsti kopūstai. No. 21/? keno ............
Pecota Raudonos pupeles. No. 2 kenai 
Maišytos daržovės. No'. 1 kenas..........
Maišytos dražoves. No. 2 kenai ..........
California Apricots, No. 2>/z kenai .... 
Ankstyvi Birželio Žirniai, No. 2 kenai 
Midget Batviniai, No. 1 kenas..............
Diamond Naptha Cleanser, 10 oz, . .

Quaker Yellovv Corn Meal, 1 ’/j svaro už...............................
Quaker Hominy Grits, 1*/j svaro už ....................................
Jap Crepe Toilet Popiera, 5 oz., 3 v.ž ...................................
Crepe Toilet Popiera, 7 '/z oz., 4 už.......................................
Red Cross Macaroni arba Spaghetti, 8 oz..............................
Justice Macaroni arba Spaghetti, 3 už ................................
Ir 1,500 kitų surašę taippat pigiai. Surašąs ant aplikacijos, 

dabar vežama iš Baltimorės.

12'/z 
10 
08 
12 
27 
14 
09 
04

Apribuota iki 5 prikrautų karų

Mes parduodame kiekvienam, nariui arba nenariui. Mes parduodame keną arba prikrautą karą. Atsiųskite savo draiverį 
arba express wagon. Užsisakykite laiškais arba telefonu (septyni telefonai, Garfield 951) arba atsineškite savo pintinę.

Mes duosime visiems žmonėms visų maistų, kurie jį nori už 
žemas kainas. Mes perkame už cash, parduodame už cash. Mes 
darome teisingų pelnų už viską kų mes parduodame ir daliname 
pelnų tarpe musų narių. Bet teisingas pelnas, paliuosuojant agentus, 
pagelbsti mums parduoti pigiau negu dargi S. V. Valdžiai.

Mes turime patis savo wholesale namų (The Rochdale Whole- 
sale Soeiety prie Harrison Gatves ir Keeler Avenue). Mes turime 
patįs savo fiture dirbtuvę. Mes statome patįs savo šluotų dirbtuvę.

Smulkmeniškas Kooperatyvis sankrovų steigimas, atdaras prie 
4242 West Harrison gatves ir prie 320 South California Avė. Smulk
meniškas pardavimas dabar steigiama prie 2751 WeM Lake gatves, 
Chicaigo: Bradley, Illinois, Kankakee, Illinois ir Maywoodi, West 
Chicago, ir Geneva, Illinois, ir 36 mažos krautuves dabar rengiama

Mgr. FOREIGN Dept. Louis G. Zavadil, 4228 W. Harrison St.
THE CO-OPERATIVE SOCIĘTY 0F AMERICA tu. Gnrfieid 951.

Vyriausios buveines: Hearst Building, Chicago, Illinois.

HARRISON PARKER 
N. A. HAWKENSON. 
JOHN COE,

Trustistai žmonėms 
Chicagos distrikte.

Cliicagoje, ir tarpe tų bus atidaryta keletas krautuvių lietuvių apie-

5,000 vyrų ir moterų priklauso prie musų bendrovės. Musų 
narių skaičius didėja iki tuksiančio j savaitę.

Viena penkta dalis gyventojų Francuos, viena penkta dalis Ita 
lijos, viena puse Belgijos, visa Danija, -seplynesdešimts du milijonu 
žmonių Rusijoje ir keturesdešimts milijonų žmonių Vokietijoje ir 
Austrija perka kooperatyviai, 5,000 kooperatyvių bendrovių liko 
įsteigta praeitą metų Japonijoje. Musų yra didžiausias grynpi koo
peratyvus judėjimas Suvienytose Valstijose.

KOOPERACIJA YRA VIENINTELIS IŠRIŠIMAS UŽDUOTIES 
AUKŠTŲ PRAGYVENIMO KAINŲ. VlRšMINP/FOS ŽEMOS KAINOS 
GEROS YRA TIKTAI WHOLESALE NAME 4212 W. HARRISOS ST.

p-lei R. špokevičiutei pritariant 
pianu. Publika apdovanojo ar
tistus gausiais aplodismentais.

Nariai: — P. Kereilius, J. Kas
putis, K. Biškauskas, P. P. Ka
minskas, J. Kaminskas, J. Kas
paras, P. Beišis, J. VabaJiauckas 
J. Puliutis, P. Stasevičius, A. 
Deičius, A Jurgilas, A. Kvederas, 
H. Labanauskas, P. A. Jakutis— 
visi pilni nariai po $2.00, be tų, 
kurie aukavo A. Kvederas ir K- 
Biškauskas po $5.00; labo $51. 
Aukavo po $1.00: J. Atnionos, 
A. Pelius, F. Kaminskas, J. Vin- 
ckunas, J. Vaičeliunas, V. Jaku
tis, J, šimonauskas, K. Jutaite, 
J. Grinavičia, P. Jasiulis, J. žvir
gždas; labo $11.00. Aukavo po 
50c: P. Pluta, B. Mickevičius, A. 
Jakutis, V. Načius, R. Stankus,1

aa. adomas a. karai^cskas, sekančiai haaag.
Aš lobai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo Dhptt 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjitnas Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojiraas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Am* 
rikėj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valvto 
|o. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo g)duolės, tai po suvartojimu* 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbi 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo R*u 
matizmas pranyko, diegliai uebebartf po krutinę. Vidurių rėkimą 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių iškerdavai* 
vaitfi po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
mačiau tolų sKirtutną kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučtum 
smatfird ir esu linksmas ir 10(M> sykių dėkuoju Salutaras mvhstų 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pa^fstamiem «• 
MSiutiuuus patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras’

SALUTARAS
CHEMICAL (NSTITUTIONJ Baltrenas (H-of

1707 80. Hatated 81, Telephnue Canal 6417 Chioa*., IU

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos 

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

bet mainų prievaizdas nebedavė 
jiems darbo. Tuomet sustreika
vo ir visi kiti. Kompanijos bosai 
pamatę, kad mainieriai nejuo- 

uanuua v. 4(. juokauja ir už savo draugus už-
V. čiakas, F. Povelauskas. viso sistoja, tuojau pakvietė, kad vi- 
$3.50; smulkių aukų surinkta s* ttri^U darban, ir tie, kurių pir 
$15.57. Viso labo $61.07.

Kas turėtų padėvėtų drapanų 
malonėkite aukauti. Dr. S. Bie
žis pranešė, kad aukotojas gali 
prie drapanų parašęs savo pa
vardę prisegti; nuėjus Lietuvon, 
gali giminės gauti; žinos kas au
kavo. — Kaz. Brazeyičius.

Darbo Laukas
Druidu akai t y toj y p rąžome ra

šinėti Naujienoms bent trumpy 
žinių iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ty. apie darbų stovi, 
darbininkų bruzdėjimų. apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-norg streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

miau jie nebenorėjo priimti. Vi
si sugrįžo. Bet ve ateina mokes- 
ties diena, ir kompanija atlaiko 
nuo mokesties po 5 ir po 7 dole
rius, pasiremdama agrymentu 
su unija. 1 
cijos vadovai buvo priešingi 
streikui, tai, žinoma, jie ir čia 
atsisakė įą-nors daryti. Mainic- 
riai, matydami, kad kitokio išė
jimo nebus, nutarė vėl streikuot, 
nežiūrint vadovų priešiniinos. 
Jau streikuoja 14,000 mainų dar 
bininkų ir nori iššaukt į streiką 
visą Illinois valstiją. Vadovai 
gązdina atėmimu čarterio, bet 
streikininkai nepaiso.

— J. Bulota.

kimas. Angliakasiai ėmė svar
styti apie prisidėjimą prie bel- 
Icvilliečių streiko, bet tuo tar
pu pasirodo ir mūsiškio sub- 
disIVrikto riršininkai — prezi
dentas ir board-niemberis. Juo
du, pasilipę ant pagrindų, vie
nas paskui kitą pradėjo rėkti 
ant susirinkusiųjų, išvadinda- 
mfi visokiais anarchistais, aido- 
blistais ir nesusipratėliais. Gir

di, jus norit streikuot dabar,

Dantis be pleitų, tai musų speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai
22 metu.

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

, UI, uuui oiivin-um u<uau,

Ir kadangi organiza- esanti padaryta gera su-

ANGLIAŠASIŲ NERIMAVI
MAS.

Weaver, 111. — Rugpiučio 9, 
ryto metu, kad darbininkai su
sirinko prie anglių kasyklos, 
pasirodė du nepažįstami vyr?i. 
Pasisakė, esą delegatai iš šiau
rinės Illinois dalies, iŠ Rcllevil- 
le distrikto. Ten angliakasiai 
jau nuo rugį). 7 dienos išėję į 
streiką. Pasikalbėję su musų 

_ r_______ _____  komitetu, nutarė sušaukti eks-
vo, o kiti ne. Pb dviejų dienų lira susirinkimą. Ant rytojaus, 
strelikuoj|an(tieji sugrįžo dirbti, kaip 9 vai. ryto, įvyko susirin-

MOONEY STREIKO ATBAL
SIAI.

New Baden, III. — Musų vie
tos mainierių lokalas ir apielin- 
kės buvo nutarę dalyvaut 4 lie
pos streike dėl Tarno Mooney ir 
kitų politinių kalinių. Bet kad 
streikas mainierių vadovų nebu 
vo paskelbtas, tai vieni streika-

-1-'X i. > * 'A.*-1-- ' 4)ju'.... .L*AjKi.»,iJ...5(*J, ii J/<tt5,Hihl ii'j{..- i.iijjs

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Narnai

tartis su kompanija. Taip- esą, 
negalima, reiklią laukt ateinan
čios konvencijos, kuri bus Clc- 
velande rugsėjo 9 dieną š. m. 
Ant galo labai nupeikė svetim
taučius, kad tik jie esą perdaug 
įsikarščiavę ir norį streiko. Tai 
esąs neramiausias elementas. 
Jeigu, girdi, butų tik vedai ame
rikiečiai organizacijoj, tai jie 
visados geriau susitvarkytų. 
Gale nutarta nestreikuot'i. Nors 
sulb-distrikto viršininkai ir pa
gyre amerikiečius, bet ir jie 
skirstėsi labai nepatenkinti sa
voj viršininkų pamokslu. Pa
matysime, kas bus toliau.

—1 Mainieris.

NUSIžUDfi STREIKININKAS.

Vakar rasta nusitroškinusį ga 
su savo miegruimyj, 1744 N. 
California gt., karpenterį John 
M. Posum. Saužudybės prieža
stis — neturėjimas ištekliaus 
savo šeimyną palaikyti.

oston Dental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
įėjimas 1553 West 47th St.

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

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

D r, S. B iežis
Telefonas McKinley 4988

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS 

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 

Labai žingeidi, su daug 
paveikslų knyga

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

Apsimoka perskaityti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25.

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.
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M LITHUANIAN DAILY NEWS

Publi.hed Daily exc.pt Sund.y by Rllsija- k«<lir (stengtų atmesti 
the Lithuanian News Pub. Co, Ine. j ginkluoti} užpuolimų, turės pa-

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieny Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ilk — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams .......... <.....................  $6.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams .................. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Viena mėnesiui .......................... 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .................... \..N 02
Savaitei ...............................L... 12
Mėnesiui ..............................L... 50

Suvienytose Valstijose, ne Cnicagoj, 
pačtu: \

Metams ..................................... >85.00
Pusei mėty ................. j 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pi ilgius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rusijos 
padėjimas.
True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Po to, kada susmuko komu
nistiškoji Vengrijos valdžia ir 
kada Vengrijos reakcionieriai su 
Rumunijos kariuomenės pagel- 
ba nuvertė socialistų valdžių, 
prieš pasaulį išnaujo stoja Rusi
jos ateities klausimas.Kas bus su 
Rusija, kas bus su jos revoliuci
ja? Ar ir tenai, vietoje “komu
nizmo”, mes susilauksime reak
cijos pergalės?

Kad atsakyti į šituos klausi
mus, reikia vsų-prma, neapgau- 
dinėjant savęs, pažvelgti tiesiai į 
akis. Radikalėje spaudoje ir žy
mioje dalyje socialistiškos spau
dos buvo iki šiol skelbiama apie 
Rusiją daug nebūtų, įsivaizdin
tų dalykų. Žmonės, kurie mėgs
ta tikėti į tą, ko jie geidžia, ne
paisant to, ar tatai sutinka su 
tiesa ar ne, per ilgą laiką piešė 
Rusijos dalykų stovį šviesiausio- 
mis spalvomis. Jie pasakojo, 
kad Rusijoje nuo bolševikų už- 
viešpatavimo išdirbystė pramo- 
nijoje pakilusi šimtu nuošim
čių, kad kone visi jos gyvenlo-
jai (90%) esą patenkinti bolše
vikų tvarka, ir tt. Dabar tečiaus 
jau visi pripažįsta, kad tai ne
tiesa. .

Nepersenai ‘‘Naujienos” nu
rodė, kad pats bolševikų vadas 
Leninas sako, jogei didžiausi 
Rusijos revoliucijos priešai esą 
badas ir bedarbė. Tą patį faktą 
pažymėjo savo kalboje, laikyto
je dvejetus savaičių atgal Mask
voje, bolševikų karės ministeris, 
L. Trotzky, kuris užreiškė, kad 
Kolčako tikslas esąs “įstumti 

• išbadėjusias sovietinės Rusijos 
minias į terroro gelmes (tos 
kalbos turinį paduoda karšta
bolševikų pritarėja “N. Y. Volk- 
szeitung”). Pagalios, apie tą pa
tį dalyką patiriame ir iš buvu
siojo bolševikų lyderio, G. Alek- 
sinskio, žodžių. Jisai sako, kad

Iš 10 milionų darbininkų, 
dirbusių Rusijos prainon i jo
je, dabar beliko tiktai du mi- 
lionu. Viename tiktai Petro
grade pramoninis proletaria
tas sumažėjo dviem trečda
liais.
Taigi badas ir industrijos sui

rimas Rusijoje yra neužginčina- 
mi faktai. O jeigu taip, tai bol
ševizmo puolimas Rusijoje yra 
neišvengiamas. Jisai gali tiktai 
kurį laiką pratęsti savo gyvybę, 
bet atsilaikyti jisai negali. Bolše
vikai laikosi kol-kas tiktai ačiū 
tam, kad jie kariauja prieš tas 
spėkas, kurios eina išvieh su už
sienio kapitalu, pasiryžusiu už
dėti savo jungą ant Rusijos.

Kares biznyje bolševikams iki 
Šiol sekėsi, tie t ginklais atremti 

kariškų užpuolimų yra vienas 
dalykas, o atsilaikyti prieš eko- 
nomišką priešų spėką yra kitas 
dalykas. Ekonomiškoje kovoje 
laimėt pergalę Rusija galėtų lik
tai tada, kada jos prampnija ir 
ūkis butų galingesni už kitų ša-
lių pranioniją ir ūkį. Tuo-gi 

tarpu ji, kaip matėme, yra visai 
susilpnėjus ekonomiškai.

Reiškia, ankščiaus ar veilaus 

siduoti ekonomiškam užsienio 
kapitalo spaudimui. Užsienio 
kapitalas ateis Rusijon sutaisyti 
jos geležinkelius, atbudavoti ir 
sutvarkyti jos fabrikus ir dirb
tuves, aprūpinti jos sodžių ūkio 
padarąis; jisai duos Rusijai pi
nigų, mašinų, rūbų ir apsiavi- 
mo. Bet duodamas visa tatai, ji
sai reikalaus sau tam tikri} už
tikrinimų, tam tikrų privilegijų 
savo age ntams — kaip kapitalas 
daro visur, kur jisai įkelia koją.

Taigi Rusijai gręsia pavojus 
ne mažintos ir nedaugiaus, kaip 
pasidaryti vienos arba keleto ka
pitalistiškų valstybių kolonija. 
Jos darbo žmonėms gręsia pa
vojus ne tiktai vėl atsidurti po 
senuoju savo ponų jungu, o ir 
kartu patekti po svetimo kapita
lo letena. Ir dabar, vadinasi, 
Rusijoje eina dalykas visai ne 
apie tai, ar steigti “komunizmą” 
ar ne, o vien apie tai, kaip apsau
goti ją nuo augščiaus nurodyto
jo pavojaus.

Jeigu Rusijoje vėl įsigalės se
nieji valdonai, tai ant jos politi
nio ir ekonomino plėtojmosi 
bus uždėti panašus pančiai, kaip 
tie, kurie varžė ją pirmiaus. Jei
gu užsienio kapitalas ne vien e- 
konomiškai, o ir politiškai įsi
vyraus Rusijoje, tai jisai labai 
sustiprins vidujines Josios reak
cijos jiegas.

šitokiame padėjime vieninte
lis išėjimas yni suvienijime Ru
sijos demokratijos jičgų ir viso 
pasaulio demokratijos jiegų su
sivienijime su Rusijos demokra
tijos jiegomis. Demokratija yra 
darbo žmonės, ir visų-pirma 
darbininkų klesa. Rusijos darbo 
žmonės, tiktai eidami išvien ir 
padedami Jkitų šalių darbininkų, 
gali apsisaugoti nuo dvigubo 
priespaudos jungo — savųjų ir 
svetimų šalių išnaudotojų. Su
vienytas demokratijos frontas 
prieš suvienytą imperializmo 
frontą, — o kad ne, tai imperi
alizmas padarys su Rusija tą- 
pat, ką jisai padarė Vengrijoje.

Apžvalga
L___ __ _______ _______-

RUSIJOS SOCIAL-REVOLIU- 
CIONIERIAI.

True transiation filed with the post- 
master>at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
ss reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nesenai social-revoliucionie- 
riai paskelbė Paryžiuj ‘rinkinį 
dokumentų, kurie parodo Rusų 
Social-Revoliucionierių atsineši 
mą kaip į bolševikų, taip ir į 
kon Ir—revoliucionierių veikimą 
Rusijoj, štai svarbiausi punktai 
tų dokumentų:

Social-Revoliucionierių Par 
t i jos organizacijų, egzistuo
jančių Rusijos Sovietų terito-
rijoj, konvencija, įvykusi Ma
skvoj.

(1) Pasibaisėtinas Rusijos 
ekonominio gyvenimo stovis 
pastato miesto ir sodžių dar
bininkus, o ypač miesto pro
letariatą, į nepakenčiamai blo 
gą padėjimą, kuris grūmoja 
jiems fizišku ir kultūrinių 
sunaikinimu. Kol Rusija pa
siliks atskirta nuo pasaulio ir 
kol joj eis viduriniai ir išlau
kiniai susirėmimai, tol nega
li būti kalbos apie ekonomi
nį šalieš sutvarkymą. Todėl 
dabartiniu laiku prieš darbi
ninkus stovi pamatinė prob
lema — įsteigimas politinės

z ir ekonominės vienybės Rusi
joj ir padarymas taikos.

(2) Būtinai yra reikalinga 
sustabdyti civilę karę ir su
vienyti federalinis ryšiais krū
von tas Rusijos dalis, kurios 
iki šiol vedė tarpusavinę ko
vų. '1'eČiaii konferencija lai
kosi los nuomones, kad lik į- 

vedimas teisingos tvarkos,— 
parom los visuotinu, slaptu ir 
lygiu balsavimu kaip vielos 
įstaigose, taip ir šalies legis- 
laturiniuose suvažiavimuose, 
— įstengs suvienyti Rusiją ir
padaryti pastovią taiką; lik
tvarkant šalį sau tarmėj su

proletariato ir ūkininkų in
teresais galima išvengti ka
tastrofos.

(3) Tik patįs Rusijos žmo
nės gali atgaivinti šalį. Kad
šalies vystymus eitų norma
liu keliu ir kad svetimas ka
pitalas nepavergtų jos, reika
linga paliuosuoti Rusiją nuo 
svetimų šalių viešpatavimo. 
Todėl talkininkų šalių impe
rialistų užsimojimai privalo 
būti griežčiausia atremti. Im
perialistai, prisidengdami pa
geltos teikimo arba anarchi
jos sustabdymo skraiste, nori 
s|H‘ka užgriebti Rusijos terito
rijas arba maišyties į viduji
nius šalies reikalus. Tokis 
svetimų šalių clgimos neša 
didžiausią blėdį Rusijos dar
bo žmonėms. Sustabdymas 
tolymesnės talkininkų inter
vencijos ir greitas ištrauki
mas kareivių ir visų užimtų 
teritorijų yra vienbalsis Rusi
jos demokratijos reikalavi
mas.

(1) Nuolatos einanti stip
ryn buržuazų — dvarininkų 
reakcija, remiama talkininkų 
imperialistų ir akstinama 
bolševkų tvarka, stengiasi įs
teigti Rusijoj prieš-revoliuci- 
nę valdžią ir nustumti šalį į 
monarchizmo nasrus. Darbo 
žmonės, akstinam! savo inte
resais, privalo vesti nepaliau
jamą kovą prieš reakcionie
rius.

(5) Tose dalyse, kur, pasi- 
dėkojant vokiečių imperialis
tams, o paskui talkininkams, 
įsisteigė reakcioninės valdžios 
—tos valdžios turi būti nu
verstos ir atskirtos daljs pri
valo vėl prisidėti prie Rusijos. 
Kad nuvertus atžagareiviškas 
valdžias j konferencija kvie
čia partijos organizacijas su
naudoti visas savo spėkas. ’

(6) Išrišimas problemų^ ku 
'rios stovi prieš Rusijos darbo 
žmones, kai tai — suvieniji
mas Rusijos palių’ daiktai^ 
nuslopinimas vidujinės reak
cijos ir atsilaikymas prieš tal
kininkų imperialistus — gali 
būti tik tuosyk pasekmingas, 
kada demokratines spėkos su
sijungs daiktan ir neves tar
pusavines kovos, kada tos 
spėkos vėl atgains Socialis
tų Internacionalą.

(7) Didžiausia klintim link 
susivienijimo demokratinių

(‘lementų krūvon yra nede
mokratiškas bolševikų valdy
mas, kuris griežtai priešina
si darbo žmonių interesams. 
Ardydama revoliucijos demo
kratinius laimėjimus, įvesda- 
ma terroro ir prievartos rėži
mą, neleisdama darbo žmo
nėms savystoviai veikti — So
vietų valdžia daro suirutę ir 
betvarkę žmonių tarpe; savo 
nuožmiais užpuolimais ant 
kaimiečių, ūkininkų piešimu 
ir nelemtais patvarkymais c- 
konomijos srylyj — Sovietų 
valdžia sukiršino proletarių*
tą su ūkininkais, ir tuo pačiu 
sus|iprino (kontrrevoliucio
nierius. Kol bolševikai iš pat 
pamatų nepakeis savo politi
ką šalies tvarkyme, kol jie 
nesustos spaudę ir užpuldi- 
nėję kaimiečių, kol jie nesu
gražins pilietiškos laisvės, tol 
visi darbo žmonės negalės 
remti bolševikų valdžios. Be 
tų pamatinių išlygų, visokie 
kompromisai iš įvairių demo
kratinių srovių pusės su bol
ševikais tik dar daugiau įne
ša suirutės, ir vakarinių ša
lių social-demokratija įgauna 
klaidingą supratimą apie tik
rąjį dalykų stovį Rusijoj.

.8) Tuo pačiu laiku konfe
rencija griežtai iltmcta bile 
kokį bandymą spėkos pagel- 
ba nuversti Sovietų valdžią. 
Tokie bandymai, atsižvel
giant į dabartinį darbo žmo
nių silpnumą ir nuolatinį 
konlr-rcvoliucionicrių spėkų 
čiugiiiitj, išeiti tik kontr-
rcvoliucionicrią naudai ir rc- 
akvionieriai pasinaudos gera 
proga, kad atgaivinus mouūr- 
chiją. ( ■

(9) Kovoj už Rusijos vieny 
bę ir įsteigimą visos Rusijos 
valdžios, konferencija griež

čiausia atmeta mintį dėtis į 

blokus ir koalicijas su buržua- 
zų partijomis,kurios parodė sa 
vo reakcionieriškumą, ir sva
joja apie užmetimą savo dik
tatūroms ir įsteįgim'ą ekono
miniame gyvenime “laissez 
faire” sistemos.

(10) Prisilaikant tos nuo
monės, kad tik įsteigus popu
liarią valdžią bus galima ap
saugoti darbo žmonių intere
sus kovoj už įvykinimą soci
alizmo, — partija be palio
vos reikalaus pamatinių de
mokratijos dėsnių — sušauki
mo Steigiamojo Susirinkimo 
ir įsteigimo savyvaldos^ (re
ngiantis visliai nu,* Jiesiogv- 
niu ir slapiu balsavimu.

(11) Šiuo laiku konferenci
ja skaito vienu 'svarbiausiu 
partijos uždaviniu pfašalinti 
apatiją ir sumišimą iš ūkių ir 
miestų darbininKų tarpo ir 
suvienyti juos į stiprią orga
nizaciją. Tik darbo žmonių 
solidarumas ir susiorganiza- 
vimas įstengs apginti savo in
teresus nuo nedemokratiškos 
bolševikų valdžios užsimoji
mo, ir tuo pačiu laiku neda- 
leis reakcijai atgaivinti mo
narchijos.

(12) Kad išnaudojus visus 
galimus budus išgavimui po- 
puliarės valdžios ir suorga
nizavimui darbo žmonių. 
Konferencija pataria visiems 
nariams aktyviai dalyvauti 
rinkimo delegatų į darbinin
kų ir ūkininkų sovietus kam- 
paijose. Bet dalyvaudami rin
kimuose, jie turi vesti politi
nę. kovą už išgavimą civilės 
laisvės ir sudarymą tokių a- 
pystovų, kurios leistų darbo 
žmonėms tikrai atstovauti jų 
reikalus sovietuose.' Tuo pa
čiu laiku konferencija skai
to ;iegalimu daiktu statyti sa
vo partijos kandidatus rinki
muose, kol visoms darbinin
kų partijoms nebus suteikia 
vienodos teisės ir pavelyta ve
sti propagandą.

“DEŠINYSIS” VIRTO
“KAIRIUOJU.”

True transiation filed v/ith the post- 
luastrr at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as reąuired by thę act of Oct. 6,1917

“Naujienos” nesenai pasakė, 
kad palinkimas prie “kairiojo 
socializmo” arba “komuniz
mo” (bolševiziųo) labiausia ap
sireiškia kaip tik tarpe tų socia
listų, kurie nesenai buvo patįs 
dbšiniausieji. Vieną akyvą tokio 
“atsivertimo” pavyzdį mes ma
tome franeuzo Jaunes Sadoul 
pavyzdyje. Paskutiniame “Chi
cago Socialist” numeryje tapo 
išspausdinta jo straipsnis.

Minėtojo laikraščio redakcija 
sako apie jį:

Sadoul buvo pirma vienas 
pačių taikiausiųjų socialistų. 
Jisai priklausė kraštutiniam 
dešiniamjam partijos sparnui 
ir nuvyko j Rusiją, kaipo ofi
cialūs kariškos franeuzų mi
sijos narys.

O dabar tas dešiniausis socialis
tas, kuris ne tiktai Į>ritarė karei, 
o ir dalyvavo kariškoje valdžios 
komisijoje, stoja už bolševikų 
“internacionalą” ir keikia kilus 
socialistus “sociaTpali’ioliškais 
išdavikais I”

Šitokių pavyzdžių galima nu
rodyti tuksiančius kiekvienoje, 
šalyje. Bolševikų garbintojas 
)>rof. Lomonosovas, pav. nese
nai buvo pajirastas liberalas; ki
tas bolševikų garbintojas John 
Reed dar 1916 m. agitavo už pre 
zidentą Wilsoną, ir tt. ir tt.

BOLŠEVIKŲ IR LENKŲ 
SUTARTIS.

Trwc transiation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Keletas dienų atgal buvo pra
nešta “Naujienose” o paskui ir 
kituose, lietuvių laikraščiuose, 
kud I < u s bolševikų -vulci^iu y-
ra padariusi slaptą sutartį su 
lenkų Paderewskiu. “'Tėvynė” 
dabar apduoda iš vieni) New Yor 
ko laikraščio pasikalbėjimą su 
bolševikų atstovu Martcnsu. Pa
starasis pripažįsta, kad tokia su
tartis galėjo būti padaryta. Sa
ko:

“Negaliu tikrai patvirtinti, 
kad tokia sutartis yra, bet su
tartis tarp Lenkijos ir Lenino 
labai gali būti, t. y. kad So
vietinė Rusija ir Lenkija pri
ėjo prie draugiškų santykių 
politikos ir ekonomijos klau
simuose.
Martcnsas pripažįsta ir tą fak

tą, kad Paderewskio valdžia susi
žinojo su bolševikais delei amba
sadoriaus siuntimo Maskvon. Pa 
galios, jisai sako:

“Galimybė draugiškų susi
nėsimų tarp Lenkijos ir So
vietų Rusijos yra dar aiškes
nė, jei atsižvelgsite į tai, kad 
Rusija valstybės su nepasiti
kėjimu žiuri į monarchines ir 
yisos riubež^uojančiosiols su 
imperialistines Kolčako gru
pės ambicijas.

Well — tai yra įdomus daly
kai. Iš vienos pusės, kunigų ir 
dvarponių valdžia Lenkijoje gi
riasi visam pasauliui, kad ji ko
vojanti prieš bolševikus, o tuo 
tarpu ji daro sutartis su bolševi
kais. Iš antros pusės, Rusijos bol 
še vi kai giriasi, kad jie kovo ją 
prieš viso pasaulio imperialis
tus, o tuo tarpu jie daro sutar
tis su aršiausiais imperialistų 
bernais — Paderewskiu ir jo 
kompanija.

MELUOJA IR NERAUSTA.
“Laisvė“ rašo:

True transiation filed with the posi- 
masler ai Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as rcciuircd by the act of Oct. 6,1917

Pono Grigaičio ir kompani
jos draugas, Nikolajus Čai
kovskis, kurį savo laiku “Nau 
j ienos” kėlė į padanges ir gar
bino, kaipo “mokslinį socia
listą“, išlindusi iš vieno lukšto 
su Grigaičiu, dabar jau nuvy
ko iš Paryžiaus į Londoną. , 
čia “Laisvė” begėdiškai me

luoja, kadangi nei Grigaitis nei 
“Naujienos“ niekuomet nesakė, 
kad N. Čaikovskis esąs jų “drau
gas” arba “mokslinis socialis
tas.“ “Naujienos.” paminedamos 
čaikovskį, nurodė, kad jisai y- 
r*a social-revoliudonierius, va
dinasi, mokslinio socializmo 
priešas.

APIE KOLČAKĄ.

Trup transiation filed with the posl- 
master at Chicago, III. Aug. 13, 1919 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,1917

Kadangi spaudoje labai daž
nai minima Kolčako vardas, tai 
bus pravartu šiek-tiek supažin
dinti skaitytojus su juo. čia yra 
ne tiek svarbu Kolčako asmuo, 
kiek tos politiškos spėkos, ku
rias atstovauja jisai.

Kolčako valdžia atsirado po 
nuvertimo demokratinės vald
žios, kuri buvo pereitais melais 
suorganizuota Sibiro mieste, U- 
foje. Ją buvo suorganizavusi 
tam tikra konferencija, kurioje 
dalyvavo dalis Rusijos Steigia
mojo Susirinkimo narių, atsto
vai nuo įvairių Sibiro ir Uralo 
apskričio visuomenės įstaigų ir 
atstovai nuo Rusijos politinių 
partijų.

Ta U l os konferencija išrinko 
Direktoriją, suteikdama jai aug- 
ščiausios valdžios autoritetų, o 
Direktorija paskyrė ministerius. 
Direktorija turėjo pildyti aug- 
ščiausios valdžios pareigas tol- 
lol, kol susirinks visos Rusijos 
Steigiamasis Susirinkimas. Bet, 
kaip minėjome, ta Direktorija 
tapo nuversta, ir jos vielą užė
mė Kolčako valdžia. Štai kaip a- 
pie tai rašo vienas rusų laikraš
tis:

Į Sibirą ėmė plaukti ne tik
tai demokratines Rusijos at
stovai, o ir pikčiausieji demo
kratijos nevidonai, juodžiau
sios reakcijos atstovai, žino
mieji chuliganai ir juodašim
čiai. Sibire organizavosi de
mokratinės jtegos vardan 
Steigiamojo Susirinkimo su- 
Auiulc i i no, l>ot kortu 
vosi ir juodosios jiegos — re
akcinė buržuazija ir bajorija 
ir chuliganai iš oficicrių tar
po. Laiks nuo laiko jie pasi
rodydavo atskirais darbais, 
užmušinėdami Steigiamojo 
Susirinkimo narius socialis- 
tus-rcvoliucionierius ir soca- 

listinių laikraščių redakto
rius; pagalios, jie, grasinda
mi sušaudymu ir užmušę vie
ną socialistą ministerį, ėmė 
verst socialistus ministerius 
pasitraukt is savo vietų. Sibi
ro reakcija, matydama, kad 
piktadariai išvengia bausmės, 
įsifikino, kad ji yra' galinga ir 
kad demokratija dar nesuspė
jo tiek sustiprėti, idant galėtų 
atremti drąsų užpuolimą, 
prie kurio reakcionieriai ren
gėsi. Ir jie nutarė veikti. Jie 
suareštavo Direktoriją, kurią 
buvo išrinkusi Ufos konferen
cija. .. Ir tuomet Kolčakas pa 
tapo “vyriausiuoju valdonu’’, 
gavęs valdžią iš rankų to pa
ties ministerių kabineto, ku
ris ne tiktai piršto nepajudino, 
kad paliuosavus Direktoriją 
ir pasodinus į kalėjimą chuli
ganus, o priešingai padėjo 
tiems niekšams išpildyti savo 
judošišką darbą.

Sako, Kolčakas pats neda
lyvavęs tame perversme. Ta
tai mums nesvarbu. Mums 
neįdomu Kolčako asmuo. 
Mums svarbu tas faktas, kad 
tose aplinkybėse, kokios susi
dėjo Sibire, tenai gali gyvuo
ti tiktai tokia valdžia, kuria 
pasitiki atžagareiviai ir kuri 
yra tinkama jiems. Jie nuver
tė Direktoriją ir jiems pasiro
dė esąs tinkamas Kolčakas. 
Ir jau suprantamas dalykas, 
kad jisai yra tinkamas jiems 
ne todėl, kad jisai esąs toks 
karštas Steigiamojo Susirin- 
gimo šalininkas. O Jeigu mes 
prie to dar pridursime nuo
monę žmonių, kurie gerai pa
žįsta Kolčaką, kad jisai esąs 
politikoje — zero, “politiš
kas kūdikis”, tai pasidarys ai
šku, jogei Kolčako “visos Ru
sijos valdžia” tai — visos Ru
sijos reakcionierių ir chuli
ganų valdžia, kurią remia ja
ponų, franeuzų ir anglų re
akcinė buržuazija.

Laiškai iš Lietuvos.
A. Bulota rašo žemaitei.

Rašytoja Žemaitė gavo vėl 
nuo p. A. Bulotos laišką, išsiųs
tą iš Mariampalės birželio 30 š. 
m. Be kita ko, rašo:

“Grįždama Lietuvon, būtinai 
nusipirk Tamsta čeverykų, nes 
čia dabar jie labai brangu. 100 
— 150 rublių kamašai. Tiesa, 
ant visa ko pas mus kainos da
bar, jei sulygini su senove ;— 
nesuprantamos! Duonos svaras 
šičia, Mariampolėj, kur skaitosi 
pigu — 50 iki 60 kapeikų; svies
to svaras 6—7 rubliai; cukrus 6 
rubliai, ir U. Arklys darbininkas, 
geras 3000 rublių; pieno kvorta 
60 kapeikų... Tai skaitant lie
tuviškais pinigais ( su vokiš
kai - lenkiškai-latviškai-lietuviš- 
ku parašų, kaip dar vokiečiai 
kad įvedė). O rusiški pinigai du 
kartu pigesni.

Ale kaip viskas brangu, tai pi
nigai pigus, ir išeina vis ant vie
ną. Kapitalizmas žydi.

Tik parvažiuok Tamsta, vis
kas bus gerai. Laukiame Tams
tos pas mus Mariampolėje. Gir
dėjau, kad Grigaitis nebe Naujie 
nose. Parsivežk Tamsta ir jį, 
jam tikrai darbo bus pakanka
mai kaip laikraštijoje, taip ir ad
vokatūroje. Advokatų čionai la
bai reik*. Tegul ir Gugis važiuo
ja. Unlonį (kaip Tamstą vadi
nai) irgi parsivežk — ir daktarų 
stoka. Kas nori dirbt, duonos tu
rės kiek nori. Visi grįžkit..”

K. P. Deveikis, 1500 So. 48th 
Ct., Ciccį’o, gavo nuo savo bro
lio Juozapo iš Klovainių, Pane
vėžio apskr. Kauno gub. šitokį 
laiškelį, rašytą geg. 9 š. m.:

Siunčiu tamstai, broli, šilą lai
škelį iš tolimos tėvynės, bet ne
žinau ar jis lamstą atras,nes taip 
ilgą laiką vieni apie kitus nebe- 
glrdėjomc. šis laiškelis bus tam- 
sstiii su liitcliiu ziniit, k:i<l jim >1<‘- 
bėra musų tėvelio, kurs mirė 
spalio 15.dieną 1017 metų. Tai
gi labai liūdna ir mums ir tams
tai, kad turim atsiskirt su šiuo 
pasauliu vieni kilų nebepamatę. 
šiaip esame sveiki, gyvename 
toj pačioj vieloj kaip ir pirma, 
lik aš, tamstos brolis Juozapas, 

dabar taranu j u lietuvių kariui 
menėj ir esu sveikas. O dabai 
kloniojas geros sveikatos moti
nėlė, broliai ir sesutės. Sudiev, 
likit sveiki. — Juozapas Devei
kis.

RĄŽAI.
Gaziete Saule išspausdino ši

tokią savo poetės Baltruvienės 
poeziją:

Utelaite ir blusiukia
Viena ir kita inergiukia, 
Prie bobų labai kabinasi, 
Ir net vaid?jiesi,
Bjaureis žodžeis iszvadina,
Ir kaip sako: szunis ant juju

[kabina,
Ir tai visur nuo pats ryto, 
Visur ir net ant stryto.
Kad todvi "mergiki” (utelaite 

ir bhisikia) kabinasi prie bobų, 
tame nieko stebėtina, nors su
lig savo gimties jos turėtų ka- 
binties prie vyrų. Bet kad delei 
to jos pradėjusios vaidyties, kad 
“bjaureis žodžeis” išsivadina ir 
net kabina ant jų šunis — da
gi palaimintojo Makanojaus gat 
vėse — tai man nebesupranta
ma. Nejaugi Makanojaus sviete 
tokie maži šunes, o taip didelės 
“utelažtes’ ir “Iblusikias”', kad 
jos pajiegia “užkabinti” juos ant 
bobų?.. Pagalios, kokia oficia- 
le tų dviejų “mergiukių” kalba 
—. ta, kurią vartoja pati Maka- 
nojaus gazieta?

Pasiklauskite Saulės!
Saulė (ta, kurią žibina W. D. 

Bocžkowski — Co., Makanojuj) 
žino viską. Galite jos pasiklausti 
“priežastis kruvinu rasiniu mai- 
szacziu Chicage”. Ji jums pa
aiškins:

“Szlai, vienas isz murinu mau 
dantis ežere, sėdėjo sau inal- 
szei ant žoles.. Vilnis nunesze ji 
in laja vieta kuri buvo paskirta 
dėl baltųjų maudytis.“

Taigi dėlto, kad “murinas” 
“malszei” sėdėjo ant žolės ir vil
nis pajiegė nunešti jį “in taja 
vieta” — dėlto kilo riaušės!

— Ražas.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuote 
taip ir civili&kuose teismuose. Dara 

visokius dokumentus irpopitras;
Namų Ofisas: 

3323 S. Nalsted St 
Ant tračių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f 
1Ž7 ■ Bertom M.

Mlbtt Wj BMC.
Tel. Central 4411

BR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshali 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halated Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos telefonas Wcst 6126

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, Iii.
Telefonas tas pats reiidenci- 

jai ir ofisui: Pulbnan 342 
.Valandos: 9 ryto iki H d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodeviliaus Permaina.
Panpdėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras ISc. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitotna ir 

lc ir Zc kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

We pay all expenses and small salai y 
whilc training in our uew two year graded 
course. Writc at oikc ior our cataloguc B.

FORT DKARBORN HOSPITM. ,
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Lietuviu Rateliuose.
CICERO

Susirinkimas.

Panedėlyj, rugį). 11 d* J. Nef- 
fo svetainėje įvyko Cicerus Lie
tuvių Liuosybės Namo Bendor- 
vės susirinkimas. Narių susirin
ko nedaug. Tokiu būdu ir pa
sekmės buvo mažos. Tečiaus už
rašyta virš dešimtį Šerų.

Sekantis susirinkomas nutar
ta sušaukti atvirutėmis, nes nuo 
sekančio susirinkimo bus skai
tomi nariais tik tie,, kur nusi
pirks Šerus. Tečiaus manoma, 
kad ateinančiame susirinkime 
jų nusipirks visi tie (apie 200) 
nariai, kurie iki šiol tebuvo už
simokėję įstojimo po 50c. Šero 
kaina $25.00, vienas asmuo ga
li pirkti nedaugiau kaip 40 Šerų, 
bet kuris neišgali ant syk užsi
mokėti $25.00, gaji tai padaryti 
rūtomis. Taigi kiekvienam yra 
proga lengvai įsigyti bent po vie
nų Šerą ir tuo prisidėti prie pa- 
budavojimo Cicerus Lietuvių 
Liuosybės Namo, kad įsigijus 
tinkamai įrengtą svetainę loši
mui ir šiaip įvairioms pramo
goms bei sueigoms rengti. Tada 
niekas mums taip lengvai ne
galės užkenkti, nes tai bus musų 
pačių savastis ir mes savo reika
lus svarstysime savo name..

Namas bus pastatytas ant pie- 
tų-rytų kampo 49th Ct. ir 14 gat. 
pačiame lietuvių centre.

Dar tik antra savaitė kaip pra
sidėjo pardavinėjimas Šerų, o 
jau parduota yra virš $2,(XX).(X). 
O, galima sakyti, daugumas dar 
nė nežino, kad šėrai jau parsi- 
dtio. Todėl, nutarta pereiti vi
sus lietuvius, gyvenančius Cice- 
roj, kad pasiūlius jiems Šerus. 
Tikimasi, kad kiekvienas mielu 
noru sutiks įsigyti šėrų idant 
greičiau pastatyti namą.

Taigi lietuviai, išvien remki
me šį darbą, išpirkime visu Še
rus tuojaus, kad galėtume dar 
šįmet apvaikščioti iškilmę atida
rymo svetainės.

—V. Shileika.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Matai, broli, ar ne tiesą tau 
sakydavau, kad bolševikų užsi- 
varimas prieš Naujienas, jas dar 
labiau išgarsins? — prabilo vie
nas mano prielelis Naujienų 
piknike.
Primerkiau vieną akį ir žiūriu: 

daržas didelis, didžiausis iš visų

MIIM^
Dėkavoju Lietuvos Dukterų

lietuviams žinomų daržų; ir 
žmonių pilnas! O čia pro vartus, 
tarytum upe plaukia nauji sve
čiai !

—Tiesą, brolau, tu sakai tie
są. Bet kas žin, jei nebūtų atsi
radę bolševikų su jų ardoma ja 
tvarka, ar nebūtų reikėję šitą 
tvarką perkelt dar vieną bloką 
toliau?

—Gal būt, gal būt. — atsa
kė mano prielelis.

Svečiai linksminasi: Šoka, dai
nuoja, visi lyg broliai-sesers, lyg 
vienos šeimynos vaikai.

Kendės už dyka! — šaukia 
vienas naujienietis. O svečių pul
kas; jaunų ir senų; vyrų, mote
rų, merginų ir vaikų, tik semia 
saujomis, rieškučiomis ir spėja 

lygu, nelygu... — lygu, nely
gu.. . — Vieni nešasi kendes, ki
ti moka pinigus, bet visi užga
nėdinti, linksmus.

Tolinus kitokios žaismės, ir 
vėl būriai svečių. Valgo, geria 
linksminas. — Ir kaipgi nesi- 
linksminti turint Naujienas, tas 
galingas aiškias, teisingas, ne
svyruojančias, visada gyvas 
Naujienas!

Saulutė jau leidžiasi, bet sve
čiai dar nemažėja, o auga.

Žiūriu, ir mano kaimynas, 
tikrų-tikriausias bolševikas, nu
sigandęs, lig įbaugintas kiškelis, 
įslenka daržan. .

—Laba! Ir jus pas naujienie- 
čius? — pasveikinau jį.

—Tai mat...
- Kas gi ?

Tai tas bjaurybė fermeris...
Dulko? 1

- Mat, sugadino viską...
—Tai tamsta dabar nuo fer

mų?....
- Arba, geriau sakant karvės..
- Karves m i Ižo te?
—Ne! Karvės išvaikė musų iš

važiavimą.. .
—Kieno išvažiavimą?
— Nagi, rojono!
—Tai kas, — ar taip mažai 

žmonių tebuvo?
—Mažai.
—Aš girdėjau, kad tas išva

žiavimas buvo rengtas tikslu 
pakenkti Naujienoms, ar tie
sa?

—Nežinau.
- Turbut negarsinote?
—Garsinome. Aš pats plaka

tus dalinau.
-Gaila... bet, gal būt dau

giau nebandysite kenkti Naujie
noms?

E, jus su savo Naujienoms.. 
— ir mano kaimynas nuėjo.

Jau temsta, svečiai pitadcjo 
skirstyties, ir aš su buriu drau
gų einu namo ir šnekame: “Te
gyvuoja Naujienos! Tegyvuoja 
Naujienų prieteliai! Ir teauga 
jų skaitlius didyn!”

— Juozas Pupa.

20 dolerių ir parinko aukų nuo negramš. Jeigu iki Šiol jie i&-:< 
geros valios narių. Aukavo po tolo šalinęsi unijų, tai dabar jie 
5.00 dol. Ant. Pilackas ir Kaz.' visi kalbą apie jas, kaipo vienin- 
Gurinas; po 2.50 Auna Malinau- lėlį būdą išvengimui to, kas tik- 
skienė, (pašalinė); po l.Oz dol.
J. Z., Juoz. Celkis, B. Liubinas, 
F. Buožis, Juož. Rimta, Ant. Be- 
iųsiunasį( Kaz. |Me^kai(skaS| J. 
Pranickas, St. Norvidas, R. Ka
lina, F. Mickiin; po 50 centų: P. 
Petraitis Ižd. Bitautas, Juoz. 
Andruška, J. Malinauskas, (pa
šalinis) A. Virbai, J. Krisccliu- 
nas, Alex Marcinkus, Vincas 
Alcliunas, E. Balčaitis ir J. Blau 
zdis. Smulkių aukų 65 Ventai. 
Viso 29.15 centų. Su Or-stes 
auka pasidaro $54.15.

Paskirstymui aukų komite
tą n išrinkta B. Liubinas, R. Meš
kauskas ir K. Gurinąs. Reikalui 
esant nutarta sušaukti ekstra 
susirinkimą, kad suradus būdų 
suteikimui didesnės pagelbos 
savo nariams.

Nors tai ir nedidelė pagalba, 
bet ji rodo, kad draugystė P. L. 
savo įstatus turi ne vien dėl pa
siskaitymo nariams, bet vykdi- 
na juos gyveni man.

— Ig. Žilinskas.

ką buvo įvykęs. Ta ^kruvinoji 
skerdynė, prie kurios buvo pri
dėję savo pirštus didieji dolerio 
patriotai, galėjus įvykti tik to
dėl, kat| Kente kurstytojams pa
vyko. įtikinti baltuosius; jogei 
negrai esą didžiausi jų priešai. 
— Bet kada negrai bus organi
zuoti, tai šitokioms judošys- 
tems vietos nebus!

šitaip vakar naktį apreiškė 
vienas žymiausias negrų organi- 
za torius, B. T. Sinis, skaitlinga
me Chicagos prainoniečių susi
rinkime 119 Throop gatvėj.

GRAUDENO NEBŪT LIUDI- 
' NINKU.

Pasiuntė automoblliun “medž- 
koU.”

SVARBU ŽINOTI PADEGĖ
LIAMS.

Tiemfl, kur priklauso Amalga- 
meitų bučerių unijai.

Amalgamaled Meat Culters 
and Bulcllers \Vorkmen of 
North America unijos lokalo 
257 narių susirinkimas įvyks 
ketverge, rugp. 14, kaip 8 valan
dos vakare svetainėje 4540 So. 
Marsbfield avenue. Visi nariai

Georgcas W. Cookas, E. C. 
Cook kompanijos prezidentas, 
gavęs daug grąsinamų laiškų ne
būti liudininku ištikusių rasinių 
skerdynių. Vakar naktį jisai pa
sivėlino sugrįžti namo. Sustojus 
ties nemais kaž-kas, iš tamsu
mos, pasiuntė į jį didelį medi* 
kotį peilį. Peilis tečiaus įsmigo 
aulomobiDaus užpakalin. Ma
noma, kad tai baltųjų riaušinin
kų darbas. Pons Cookas Vis- 
tiek žadąs liudyti prieš baltuo
sius riaušininkus.

MEDŽIOS IŠSIGIMĖLIUS

Chicagoj įsisteigė specialu or
ganizacija tikslu kovoti prieš iš-

kviečiami atsilankyti ir naujų, sjgjinėlių pavojų. Tos organiza-
kur dar nepriklauso unijai, at
sivesti. A

šiame susirinkime be kita,

cijos pirmininku yra paviečio 
teisėjas, Thonias Scully. Įgalio
toji tos organizacijos komisija

bus suteikia Jpini^šĮkos pageli- rinksianti žinių apie visus esa-
bos visiems tiems nariams, kur 
nukentėjo delei pastarojo gais
ro ir yra užsiregistravę kaipo 
reikalingi materialės paramos.

Nariai prašomi tai įsidomėti.
Vlavas J. Boynoras, pirm. 
Jonas J. Parkauskas, rašt.

UŽPUOLĖ BANKO ŽYGŪNU.

Atėmė $7,384 ir pabėgo.

EXTRA | Saugokite Savo Akis)

mus išsigimėlius ir vėliau kreip
sis į valstijos legislaturą, reika- 
lavimu/įsteigti tam tikrą koloni
ją išsigimėliams globoti.

NORĖJO “PATAISYT” NEGRĄ 
IŠDAVĖ SAVO PASLAPTĮ.

Homer Teegarden laimingai 
sau gyvenęs su savo jauna pany-

Draugystei, kuri prisiuntė 35 
dol. pašelpos laike mano ligos. 
— Tariu labai širdingą ačiū;

Viktorija Zelcckienė, 
1639 So. Paulina SI.

PAGELBA NARIAMS.

Draugystė Palaimintos Lietu
vos buvusiame mėnesiniame su
sirinkime sumanė kiek galint 
pagelbėti savo streikuojančius 
narius. Po trumpo pasitarimo 
nutarta paaukauti iš savo kasos

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

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

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

Du nepažįstami banditai va-| 
kar po pietų užpuolė Connnuni- 
ty State banko žygūną, Rapbael 
Strikowsky, vežusį miestan, j 
Standard Trust and Savings 
banką 35 tūkstančius dolerių — 
pinigais ir čekiais. Užpuolimas 
padaryta elevatoriaus stotyj prie 
Paulina ir Roosevelt (buvusios 
dvyliktos) gatvių. Strikowskiui 
pasipriešinus, banditai jį pašo
vė į smilkinį ir biauriai sumušė 
galvą “black jackiu”. Vis detlo, 
pasigrobti visus pinigus jiems 
nepavyko. Žygūnas, puldamas 
ant žemės, spėjo atidaryti krep
šį ir paskleisti pinigus bei če
kius ant aslos. Tuo bildu bandi
tai, bijodami patekti policijai į 
rankas, 'spėjo pasigrobti tik 
virš septynis tuksiančius dolerių 
(7,381) pinigais ir čekiais, ir 
pabėgo susėdę į didelį juodą au
tomobilių..

Žygūnas pasveiksiąs.

KARŠAPIŲ DARBININKAI VIS 
DAR STREIKUOJA.

Laukia rimto užtikrinimo.

Coat Pressers and Undčrpressers Kliubo nepaprastas 

susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Rugpiučio-Augusl 15 dieną, 
1919, 7:30 vai. vakare. Schanoffman’s Hali, Mjlwaukee 

ir Ashland Avė. Bus priimam! nauji nariai ir kili svar

bus reikalai atliekami.
Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skab 
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

Jus galite gauti cash už 
LIBERTY BONDUS 

$50, $100, $500 ir $1000.
» KRAUSEsSsBANK

1341 M1LWAUK.EE AVĖ - NEAR PAULINA.

v
Atctara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.

■

gynimo linijos esą sulaužytos, ir 
dabar jie traukiasi dideliausioj 
panikoj. O tai dėlto, kad vald
žia pradėjusi pardavinėti liku
sį armijos maistą. Užvakar 
Chicagoje tapo parduota šešias
dešimts tūkstančių dėžių įvai-i 
rių konservų. Tai šitoji kanuolč 
sutriuškinusi Chicagos Hinden- 
burgų (spekuliatorių) liniją.

šitos komedijos reikšmę su
pras kiekviena šeimyninkė, kuri 
nuėjusi krautuvčn dar ir šiandie 
turės mokėti už maisto reikme
nis tiek pat, kaipir už vakar.

Policija dar tebelaiko
ma SKERDYKLOSE.

Tribūne vakar paskelbė, jogei 
policijos veršininkas, Garrity, 
visai nepaisąs organizuotųjų 
darbiniilkų reikalavimo. Tiesa, 
deputy sheriff’ai esą ištraukti, 
bet “reguliarė policija” dar te
belaikoma. O jos ten esą apie 
pusketvirto šimto. Darbininkai 
protestuoją.

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik liauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letu augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mos parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
nl tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
.Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tęs, kur| įneš parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY/, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNCIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrisun St. Chicago, Iii 
Atdara nuo U ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

kur nors kitur. Mano 26 metų
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
I)r. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnycioms 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.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prisakau akinius teisingai.
Pasitarimaš nemokamas.

Slreikuojanlįs shopmenai ne
paiso ne vyriausi jų unijos virši
ninkų, nė pačių valdininkų grū
mojimo. Vakar jie dar kartą 
užreiškė, jogui jie negrįšią tol, 
kol negausią iš VVashingtono 
rimto užtikinimo, kad jų reika
lavimai bus išpildyti- O tuo tar
pu geležinkelių komuniikacija 

baigia irti: eilės'vagonų ir loko- 
inotivų suversta į karšu peš ir 
laukia pataisymų. Washingto- 
nas gi tyli. Ten kalbama tik a- 
pie tai, kad pirma darbininkai 
privalą sugrįžti į darbą, o tik 
tada busią svarstoma jų reika
lavimai. Pamatysime, kuo visa

W. M. LA WHON, M. D
<1

RASINĖS RIAUŠĖS DAVĖ 
LEKCIJĄ NEGRAMS.

35 So. Dearborn St 
(Kjmpa* Monroe) . VALANDOS (Mki 8 ChlCŽlflfO 

Nedaliomis 10 iki 1. Kilusios rasinės riaušės Cbica- 
goje suteikusios geros pamokos

vedimui jiedu, sako, buvo “už
miršę”. Bet turėjo įvykti tos 
rasinės riaušės, kurios ir varsų- 
jį Homerą pakusę “pataisyti” 
vieną nanaudelį negrą. Jisai pra
dėjęs vyties tą negrą, o policistas 
jį. Pastarasis buvo laiminges
nis, ir narsusis Homeras gavo 
pasėdėt 10 dienų šaltojoj. Vakar 
jisai, sugrįžo, bet... policija jį 
ir vėl areštavo! Dabar jis turė
siąs pasiaiškinti dėl “pamirši
mo” išsiimti leidimą.

KOVOSIANTI PRIEŠ “RAU
DONĄJĮ PAVOJŲ.”

National. Security lyga, atža
gareivių reakcionierių organiza
cija, nusitarė, paskelbti “griežtą 
kovą visiems radikalams,” ki
taip sakant “raudoniesiems”. 
Šiomis dienomis ji pasiųsianti 
didelį būrį kalbėtojų, kurie ap
lankysią kiekvieną pranionin- 
gesnį kampelį Illinois valstijoj, 
ir skelbsią karę kiekvienai pa
žangiai idėjai, ypač socializmui.

Vyriškų Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai- ir overkautai, vėliau
sios stailėš 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.
Pirjįjte sau overkutus dabar pa

ko] prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
NcdėHomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dincą iki 10 va J. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, III 

įsteigta 1902

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
fatinga doina at 

rcipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nėdėliomis; nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at. 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 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. 18th 
St. netoli Fisk St. „

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. i« 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—5 ryto, tiktai.

DVYLIKA PATRIOTINGŲ 
MILIONIERIŲ.

Cook pavietyj esamu dvylika 
begalo patriotingų milionierių. 
Savo patriotingumą jie demons
travę tuo, kad valdžios inspekto
riui ainiais pamelavę apie savo 
turto stovį liksiu apsukti vald
žią, kitais žodžiais nemokėti jai 
priklausomų mokesčių — taxų. 
Je, ponai, “America first!”

REIKALAUJA 50,000 DOLE
RIŲ Už VIENĄ AKI.

Tūla Catherine E. Flanks, 
5744 So. Wincliester gt., patrau
kė tieson Atlantic and Pacific 
Tea kompaniją. Reikalauja 
penkiasdešimts tūkstančių dole
rių atlyginimo už savo kairę a- 
kį, kurios ji neteko eksplioda- 
vus gailiojo šarmo (lyc) dėžei, 
kurią' ji buvo pirkusi iš vienos 
minėtosios kompanijos krautu
ves,. Dėžė ekspliodavusi bede
dant’ją ant stalo.

Minykų 
Kunigų 
Darbai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dčlmmis nuo 9—2 po piet.
Tclephone Yards 687

■a a

‘>NUSTATŲ” KAINAS CUKRUI

Federaliai valdininkai tariasi 
pasižeboję godžiuosius speku- 
liatorius. Vakar tapo paskelbta, 
kad įmanoma kaina svarui cuk
raus turinti būti nedidesnė, 
kaip vienuolika centų. Kas ims 
daugiau, bus skaitomas profity- 
riu. O kaipo su tokid — paskui 
busią pažiūrėta kas daryti.

RIAUŠIŲ PAVOJUS PAŠALIN
TAS.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar paskelbė, jogei riaušių pa-

buvo ne vieno susirėmimo tarpe 
negrų ir baltųjų. Todėl nepapra- 
sląjai policijos sargybai įsakyta 
grįžti atgal į savo nuovadas.

-'- —— - —

KOMEDIJOS MAISTO PRO
DUKTŲ RINKOJ.

Didlapiai skelbia didelį didelį 
laimėjimą. Spekuliatorių apsi-

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

NEPAISO TEISMO ĮSAKYMŲ.
Intariamieji daryme su med

žio parupinimo associacija su
moksiu kontraktoriai visai ne
paiso teismo įsakymų. Keturio
lika įtariamų kontraktorių 'va
kar nepasirodė Clark gatves ko
rte, kur jie. turėjo atvykti ir pa
siaiškinti delei daromų 
kaltinimų.. Teisėjas todėl 
kyrė rugpiučio 15 dieną 
na m ų j ų pa šia išk in i m ui.
ir tuomet jie nepaklausytų, bu
sią išduota varanlai ir įtariamie
ji atvesti korta n policijos pagal
ba.

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III,
Tclephone Yards 5834

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

L. ■'■T......... . ....-r. . ........... ....... a.................

jiems 
pas- 

kalti- 
Jeigu

IR KUNIGĖLIS NORĮS PASI- 
, PELNYTI.
Jo malonybė, reverandas Fre- 

deriek G. Ruff, turbut visai už
miršo tą garsų savo “mokslo” 
dėsnį, kuris sako: nekraukite 
turto, kurį rudįs ėda... Rev. 
Mr. Ruff’as norėtų jo dar dau
giau — laibai daug. Šitai vakar 
pasakė viena nuomotoja jo na
mo 1125 Earvvcll gatvėj. Ir tai 
ji pasakė nckam kitam, kaip 
viešojo patarhayinio komisio- 
nicriui Reid’ui. Esą, už kamba
rius, kurių mėnesinė renda bu
vusi 65 doleriai mėnesiui, reve-

IAB Pui!<iai atspaustų ęi nn IUUkONVERTŲOIiUU
su jūsų ' 

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konvento, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S Morgas St, Chicago, III

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, 111.
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

komisio- 
apreiškė, 
kurie iki

TYRINĖSIĄ NAMŲ SAV1NIN 
KUS.

Viešo patarnavimo 
nierius Rcid’as vakar 
jogei visi tie skundai,
šiol buvo jam įteikti prieš “be
sočius namų savininkus”, ke
liančius remias butams, busią 
įteikti specialei miesto tarybos 
komisijai, kuri padarysianti nuo

randas Ruff’as dabar reikalai!- dugnų tyrinėjimą. Tardymas 
jus net 150 dolerių! Kunigiškai, namų savininkų galbūt prasidės 
a? dar šią savaitę.

M1LWAUK.EE
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NAUJIENOS C h i c n g o

Pranešimai
Pantaba ataiunČiantiema draugijų 

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

— Redakcija

Muzikantų atydai! Visus muzi
kantus kviečiame būtinai atsilanky
ti į susirinkimų, katras atsibus ket
verge 14 Augusto 8 v. vak. J. Skin
derio svet. 4523 So. \Vood Str. lik
siąs: pakėlimas mokesties unijos 
viršininkams, taipgi ir narių mėne
sinės mokestįs ir kiti svarbus rei
kalai.

Kviečia visi Lietuviški Benai.

Burnside. — LSS 222 kp. susirin
kimas įvyks ketverge 14 d. rugpiu- 
čio, 8 vai. vak. J. Mačiukevičiaus 
svet. 1036 E. 93 St. kampas Dobson 
Avė. Visi kviečiami susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvar
styti. Valdyba.

Birutės dainų repeticija jvyks se 
redoj, 13 d. rugp. 8 vai. vakare. 
Marks While Sųuare svetainėj. Visi 
nariai būtinai priimkit, nes bus da
linamos rolės Operos Carmen, kuri 
tą patį vakarą pradėta mokinties.

Valdyba.

Brighton Park. — LDLD 101 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugp., 
14 d. 7:30 vai. vak., T. Mazenio sve
tainėj 3831 So. Kedzie Avė. Draugai 
ir draugės, malonėkite susirinkt lai 
ku, nes turim daug svarbių 

Sekretorius P.
reikalų. 
Gura.

kuoposKenosha, Wia. — LDLD. 
susirinkimas įvyks 14 d. rugp. ket 
verge, socialistų svet. pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami alsi 
lankyti .nes turim daug svarbių rei
kalu. — Pirmininkai.

Ro.selaad. — LMD. Aido choro 
dainų repeticijos įvyks ketverge, 
rugp. 14 d., kaip 7:30 vai? vakare, 
J. Stančiko svet. 205 E. 115 Street. 
Gerbiami dainininkai ir daininin
kės, malonėkite susirinkti laiku.

— Pirm. J. Griškėnas.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirnki- 
nias įvyks ketverge 14 d. rugp. 7:31) 
vai. vak. Malinauskio svet, 1813 So. 
Halsted St. Draugai ir drauges 
malonėkite atsilankyti, turim iš
rinkti delegatus į RSS. VIII rajono 
koidercnciją ir daugiau svarbių rei
kalu. — Valdyba

I. S.S. 4. kp. siisirinkenias ivik 
seredo 13. <1. augusto 7.30 vai. Mil
dos svetaine ant -2 lubii Halsted ir 
32 stret narei malonėkit laiku pri- 
bul nes bus rinkimai deligotu ing 
Vilt roio Konferencijų Arg. S. Zave

kp. I avi- 
su 14 d. 
Sicial'stų Į 

Todėl draugai ir
Pirmą’ 

bus kalbamą tema Kokią 
duoda tokie vakarai?

— Apšvietos Komisija.

nimosi vakarai prasidės 
rugn. 7:30 vai. vakare 
svet. 400 6th St.
draugės atsilankykite visi.
>akarą
naudą

81 kp. susirinkimas įvyks 14LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks 14 
d. rugpiuėio Liuosyhės svet. 1822 
\Vabansia Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Draugai ir draugės malonė
kite pribūti.

— Rašt. J. D. Bendokaitis.

Kensington. — Lietuvių bendro
vės susirinkimas įvyks seredoj, 13 
d. rugpiučio, 7:30 v. vakare, A. Ži
levičiaus svetainėj, 361 Kensington 
Avė. Nariai esat kviečiami atsi
lankyti ir asinešti senus šėrus.

— Direkcija.

Rosehnd. Aušros knygyną pa
laikančių Draugijų delegatų susi
rinkimas bus utarninke, rnaniučio 
12, Aušros kambariuose 10990 Mi- 
chigan Avė. 
karo.
lankyti, 
reikalų.

Pradžia 7.30 vai. va- 
Visi delgatai prašomi atsi
neš turime daug svarbių 

Rašt. F. Verakojienė.

ASMENĮ1 HESKniTMAl
Pajieškau savo vyro Jono Plieno 

paeina iš Kauno gub.. Šiaulių 
Bilin'kio sodos, jau 3člas sykis 
prasišalino nuo įmanęs, tegul 
šaukia, nes aš imu divorsą.

Elena Plienienė, 
1711 Newberry Avė., Chicago, III.

knin 
alsi

ASMENŲ JIEšKOJIMAI I
------------------------- ~ -------------------------------------- n - - ~1_ . rw-_ ’

PARDAVIMUI f

Pajieškau Adomo Linskaus. — Iš i PARDUODI bučernę ir gioscmę.
......... . ! ..... mane geroje vieloje, lietuvių apgy vento-ĮLietuvos yra 2 laiškai pas 

tai meldžiu atsišaukti 
Kaz. Skrodelis,

4326 So. Paulina St. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambaris, dėl 

vieno ar dviejų ypatų. Gražioj apie- 
linkėj.

7212 East End \ve. 2 blokai Kast 
nuo Stony Island Avė.

Išduodu ruimą, guru apšildomi 
ruimai, elektros šviesa ir maudyne. 
Vienam ar dviem vaikinams ar mer 
ginoins. Atsišaukite vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vak.

3219 So. Morgan St., 3 lubus.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS vyras, gerai su
prantantis lietuvių ir anglų kalbas, 
dirbti Naujienų ofise prie apgarsi
nimų. Atsišaukite greitai.

Naujienų Adm.

REIKALINGA MERGINU IB 
MOTERŲ

OFISO DARBUI 
Qera mokestis pradžiai.,

A DRESUOTOJ U, 
BILLER1Ų, 
FILERIU,

Su arba be patyrimo.
Mes išmokisimc jus darbo.
Puikios, viliojančios apielinkės.
Puiki proga ateičiai.
•11 valandos savaitėj.
Subaloje pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Ųoman Avė. & Arthington St.

MFBGINŲ IB MOTERŲ- 
PASl'OVUS DARBAI

PFKEBIŲ,
SANDE! IO KLERKU, 
ORDERIU RINKĖJU.

Gera mokestis pradžiai.
Mes išmokysime jus darbo, kuris 

susideda iš susirinkimo užsakymų, 
gautų per laiškus, taipgi vyniojimo 
ir pakavimo ry.šiukų siuntimui per 
pan el post ir espress.

Puiki proga ateičiai.
li valandos savaitėje. Subaloje 

pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan Avė. & Arthington St.

MERGINŲ VIIU 16 METŲ
AMŽIAUS.

ADRESUOTOJ Ų,

Geru mokestis pradžiai.
Mums reikia daug merginų 

sus musų klerkų skyriui. Paty rimo
j ofi-

; nekeikia.
ši yra puiki proga merginoms, 

norinčioms prisirengti i1 tulus sky
rius ofiso darbo.

Tūli darbai drbar atdari nasisiun- 
timui, adresavimui ir darbai reika-1 
laujanti mokėti rokundų.

Puikios progos ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subaloje 

pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKAI INGA merginų prie siu
vimo elektros mašinomis i matrasų 
dirbtuvę. Pastovus dalbas 
mokestis.

Fmpire Matlrešs Co.,
2231 W. Madison St.

Gera

REIKIA SIUVĖJŲ I DIRBTUVE.

NAMAI-ŽEME
SKUBINKIT PIRKTI.

Visi nuuuii tuojaus pabrangs, nes( 
priežastis — va-1 pubudavojimn materijolas eina vis 

I brangy n, <» darbininkų algos kele- 
I mos kaskart aukštyn, tokiu budu

Aš Valerijonas Putramanetas pa
jieškau savo vaikų: Bladislovo, Sta
nislovo ir Jono Piitramenių, girdė-' 
jau. kad gyvena Chicagoje, 
pajieškau brolio Kastanto 
mento jis gyvena Chicagoje. 
džiu atsišaukti ar kas juos žinote,' 
meldžiu pranešti, turiu labai svar 
bų reikalą.

Valerijonas Pulramentas, 
Box 114, Orient, 111.

taipgi
Putra-

Mel-

Reikalaujame tuojaus 
Patyrusių finišerių 
Artnhole beisterių 
Kišenių skylučių dirbėjų 
Kraštų trimuotojų 
Visokiam darbui operuotoji) 
Merginu prie mašinos 
Diržų d'rbčjų 
Welt dirbėjų 
Dzioineriu 
Kišenių dirbėjų 
Pirmų ir antrų beisterių 
Artnhole raisers 
Patch meikerių 
Patch stitcherių 
Kalnierių tackcrių 
Siuvėjų.

520 So. VVells St.

Pa (ieškau savo draugo Kazimiero 
Vaičiulio, Kauno gub., Telšių pav., 
Kantautių parapijos, eVilkaitų so
dos. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu 

Peter Tamašausky,
1215 Liberty Str., Barine, Wiss.

Pajieškau senos moteries i auzą 
nrižiurMi 19 mėnesiu mergaite ir. 
kad galėtu man valgyt pataisyti ir 
auz* nnžiurėt. o su mokesčių gal 
sutiksim, prašau atsišaukti.

Chle Tautkus.
644 W. 18 St., Chicago, III.

Sereda, Rugpjūčio 13 d., *19

MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS

je. Pardavimo 
žiuoju j kitą miestą.

J. Gedenti, 
732 W. 19lh St. Tel. (Janai 5821. mažai kas budavoja o Chicagos gy- 
_ ____________________________ _ ventojų skaitlius kožna metą padi

dėja virš simjų tūkstančių šeimynų, 
lai toks skitilius natnų trūksta, už
tai dabar Hiatų randavoti negalima 
gauti o rundos buvo pavakarį ant 
flatų pakeltos, o dabar rudenį ir vėl 
visi savininkai narnų dar daugiau 
pakels. Užtaigi pasiskubinkite nu- 

'rLI*: Sipirkti namus pakol dar galima už (liitmos aiba grosi ». prjeniinu) kainą gauti, o kas mistiną 
pr,<lu<.s.u tiupsl______________________ kudu „ipiKS, iai tils |u.

bai klysta nes Chicagos žinovai ’«a- 
siremd?mi taktiškai ant visų aulin- 
kybių sako: Nepaisant kad kiek 
ateivių ir išvažiuos, i Europą, tai 
tas Chicagos milžiniško augimo ne
sumažins, tai kito išėjimo nėra, kad 
narnai pigių, kada viskas brangsta.

Mes žemiau paminėję dari turime 
keletą nan ų, ant kurių kąs pasisku
bins nupirkti, tai dar galės turėti 
gerą pelną parduodant. Šįmet |«er 
musų korporacijos ofisą buvo ke- 
lioliką šimtų namų parduota, neku- 
rie iš pirkusiųjų jau uždirbu gerus 
pelnus, o kiti dar uždirbs. 'lodei 
nieko nelaukdami atvažipokite Ir 
išsirinkite narną pagal savo ''uią, 
pakol dar galite pigiau gauti. 
PARSIDUOI.A 1 pag. namelis ant 
Bridgeporto tarp lietuvių už $1400. 
PARSIDUOLA 2 pag. namas 4 ir 6 
kambarių ant mūrinio fundamento. 
Landos neša *24 J mėnesį. Prekė 
$2000 tik $300 įmokėti, o likusius 
randus išmokės 
PARSIDUODA 3 pag. muro ir me
džio namas su puikiais įtaisymais ir 
gražioj vieloj Rundos neša $14 pro-1 
centą, parsiduos už ............. $3000.

PARSIDUODA 4 pag. po 4 kamba
rius mūrinis namas už......... $3600.
PARSIDUODA *i pag.murinis namas 
už ........................................... $7000.
PARSIDUODA 4 pag. 2 pag. po 4 
kamb. ir 2 pag. po 5 kamb. namas 
visai naujus su puikiais įtaisymais 
vidury j ir su 2 lotais. Randasi Brigh 
ton Parke. 
PARSIDUODA 3 pag. visai naujės 
mūrinis namas su aukštu ir geru 
beismentu. Randasi ant Lowc Ave. 
ir 33čios. , 
PARSIDUODA 2 pag. naujas mūri
nis namas su pirmos klesos įtaisy
mais. Randasi ant Union Ave. ir 
•Učios.
PARSIDUODA 2 pag. naujas mūri
nis namas. Viskas įtaisyta pagal 
naujausią madą. Randasi Brighton 
Parke.
RARSIDUODA 2 pag. tik ką pabaig
tas budavoti mūrinis namas ir 6 
kamb. su labai puikiais įtaisymais, 
kad ir milijonierius galėtų gyventi. 
Randasi netoli lietuviško kliošto' 
riaus.
PARSIDUODA keletas lotų Brigh
ton Parke labui, pigiai.
PARSIDUODA vienas hitas prie 
luviško kh.Šlormus už $600 kiti 
dnvoja po $900, yra proga $300 
dirbti.
PARSIDUODA vienas lotas prie 
Jurgio bažnyčioj ant Briilgeporto 
vertas $1500, bus parduotas už $900. 

Turie dar daugiau geru bargenu, 
b»‘t dėl stokos vietos nededame, mel
džiam kreiptis Į' 
užtikriname kad Malesite išsirinkti 
pagal savo norą ir gausite ant lenų- __ ,
vų išmokėjimų pirkti. Taipgi iš- HARVEY. JLL.^AMERI^KOS^LIEl U 
mainome visokias prapertes.

Liberty Land & Investment Co. 
8301 So. Halsted St , . Chicago, III.

PARSIDUODA saldainių, tabako 
ir visokiu smulkiu daiktų štorus.

559 W. 18th St.

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaltis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su- 
balos vakarą kiekvieną mėnesi 8:00 
vai. vak. D. Shemaičlo, svet. 1750 
S. Union Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APfiVIETOS 
DR-TĖS, CICERO, ILL.. VALDYBA:

Izidorius YVedeckis, fin. rašt., 
555 VV. 141h St. City.

Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius YusČius, kasos apiekdhns, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Biadikas, ligonių Ąpiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

PARSIDUODA du restoranto pe
čiai verti $250, parduosiu labai pi* 

li’iai. Taipgi trokas parankus dvi 
i.švažiojlmo <

P. Gedeiko, 
2858 Emerald Avė., Chicago, III. 

Arti 29to Streeto.

PARSIDUODA visa arba pusė lie
tuvių valgikla ir lee Cream parlor 
su visais daiktais lietuvių apgyven- 
toj vietoj arti kito tokio biznio nė 
ra. Priežastis pardavimo mano 
draugė išvažiuoja ! kitą miestą. At
sišaukite adresu.

10822 Michigan Av., Roseland, III.

Mokykla Kirpimo ir Derigning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokiu) 
mos padarys jua žinovu į trumpa 
laiką.

Mes turime didžiaustua ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuviiu* 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiž 
ką patyrimą kuomet jus mokykitės

Elektra varomos mašinos mun 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile iaiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų ml» 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi 
k madų knygos.
MA8TER DESIGN1NG 8CBOOL

J. F. Kaenicka, Perdėtinis 
190 N. STATE STBEET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

AUTOMOBIVIAI
PARSIDUODA trokas l*brdas kep 

tuves tinkamas bile kokiam bizniui 
pigiai, atsišaukit ant

3106 Emerald Avė.

PARSIDUODA pigiai gražios iš- 
dirby.stės toming automobilius De- 
Iroiter 5 pasažierių 8 cilindrų, 17 
metu modelio geram stovyj. Prie
žasties pardavimo, turiu Limozina 
taigi reikalinga vieta, galima matyt 
visada

Geo. Cizinauskas , 
915 W. 11) Phu e, Tel. Canal 796 
Nuo 8 iki 5 vakarais Tel. Canal 6725

PARSIDUODA — 2 trokui 1 dvie 
ju tonų, o kitas 1’X» tonu, vienas 
”Garfield”, o kitas ”Phoenix”. lai
bai geram stovi, kaip naujas. Parsi
duoda labai pigiai iš priežasties, 
kad turiu tris, ir noriu parduoti. At
sišaukite.

819 W. 33 St., 6 vai. vakare.

PARDUODU geram stovyj auto
mobiliu trokas Ford tono labai 
parankus dėl bučernės arba dėl ki
tokio biznio, kaina $275, atsišauki
te vakare nuo 4 iki 8 vai.

5965 Archer Avė., Tel. McKinley

PARSIDUODA automobilius May- 
ns dėl penkių pasažierių, nauji tai 
rai, geram stovyj, eina kaip naujas, 
atsišaukite po Ii vai. vakare Imos 
lubos front

3217 So. Emerald Avė.

RAKANDAI
TIKTAI ftl MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros įkū
ręs seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienu, vertas $175. Mes esame pri
veisti taipgi prafuštinti daug kitu 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN
ČIAMU Už DYKA. Priimame Li- 
be’tv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

28tO \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA nauji rakandai vi
si mažai vartoti, priežastis pardavi
mo išvažiuoju j kilų miešti),noriu 
greit parduoti, atsišaukit greit ant 
antrų lubų iš užpakalio.

1718 S. 1 laistei! St Chicago. III.

PARDUODU už pigių kainą ra
kandus iš priežasties, kad jos vyras 
nresišalino, tai ji viena negali lai-

Josephina Lewickienė,
4450 So. Hermitage Avė., 2ras aukš
tas iš priekio. Tel. Drover 3234.

PARSIDUODzY rakandai 4 kamba 
rių tik vieni metai vartoti iš prie
žasties išvažiavimo ant ukes, taigi, 
kurie norite pigiai pirkti, tai kreip- 
kites vakarais nuo G vai.

T. Benkis
822 \V. 35 St., Chicago, 111.

NAMAI-ŽEMĖ

lie- 
par 
už-

šv.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Juozapas Taknzauskas. pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

A. K. Lingė, vice-m’rmininkas, 
1436 So. 48th Ct.. Cicero, 111.

A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolnutr Ave., Chicago, III.

Tel. Va n Buren 3005 
V. Shileika, fin. raštininkas,

1409 So. 49lh Ave., Cicero, III.;
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct.. Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Ave., Cicero, 111.; 
J. Mnrozns, 1849 W. 12th St.. Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užlurėtojas. C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Ave., Cicero, ,111.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žodno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
49th Ave.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Aubiirn avė.

Vi ne. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, ll|.

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, H kas. glob.,
2947 W. 39th St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33 r d

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th

Place

Street
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago. III.

Mokinama: angliškos ir lietuviš 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewrlting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams:

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

p.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
1-. " ."S!’!—----

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS.

Valdyba 1919 metama:

Pirm

Vice-pirm

Prot. sekr.,

Fin. sekr

Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas, 
960 Jeiuie Street. 

Jonas Sereikis, 
960 .lenne Street 

Kaz. Olšauskas, 
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis, 
313 N. Sheridan Road

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street 
M. Songaila, 653 Market Street 

i Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street 
M. Nekrašas, 420 Orange Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Qulnoe Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main_ —St. 
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

uivičia, bV Kiarket Street................ N. Janavičia, 614 Market Street 
bendrovės ofisą, o 1 Ben. Kunčius, 274 N. Chicugo St.I galėsite

V1Ų PAŠALPOS KLIUBO. 
Valdyba:

švelnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln 

Vice pirmininkus Dom. Žutautus, 
1502 N. \Vood Street. 

J. Kalpokus, nutarimų ruštininkas 
Avė.

st.

1839 Wabansia 
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield 
Just. Antanavičių, iždininkas,

1719 Eilėn St. 
H. Bauskiniutė, kont. rašt.

1652 Wabansia Ave. 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas. 

1554 W. Chicago Ave. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Ave.

Avė.

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Artesian Avė.

Kl. Laudanskas pirm, pag.,
1436 So. 48 Ct., Cicero, IB. 

Ig. Žilinskas, nut. rašt.,
2351 Custer St.

Frank Micklin, turtų rašt.,
2820 W. 40 St.

Sam Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

A. Selcmonavlče, ąpiekunas ligonių 
1823 So. Peoria St.

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dėidienį kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams:

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubc 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. VVallace st

K. Kunca, Vice-pirm., 
3126 So. Lowe

K. J. Petroks, Nut. Bašt.
3422 So. Lowe

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

Pirmininkė M. Dundulienė.
. 1915 So. Halsted St

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė,
2928 W. 40th PI.

J.

J.

DIDŽIAUSIAS bargenm, Chicug »- 
je , pars c»,9da 2 lotu, krūvoj l»;‘x 
130 pėdų pa^al pat 72 ir Archer A y 
ant puikaus kulno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
81G W. 34 St. iš fronto

88, 
III.

III.

PARSIDUODA: 2939 So. Halsted 
St. mūrinis namas, rendos neša $28 
i mėnesi. Kainą $2600.00.

3041 Šo. Halsted St. mūrinis na
mas, maudynė/ gasas, augštas base
mentas, rendt/s neša $29.00. Kain- 
na $2600.00./ (

Iinlatius Chap A Co., 
ir \Vallace Sts, Chicago, III.31st

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 

Phonix, 
Vice-pirm. Kazimieras Norwich,

15520 Loomis Av., Harvey,
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas.

194 _ I57th St.. Harvey, III. 
l'inasų Rašt. Mykolas YValenta,

553 _ I55th St., Phonix, III. 
Kasierius AIex Macikūs,

526 — 154th Place, Phonix, III. 
Kasos Glovėjai:

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, 

Louis Buividas,
15819 Latrop Ave., 

Maršalka Petras Dclba, 
15815 Carce Ave., 

Susirinkimai laikomi 
paskutinį nedėldienį, 2 
tų, Gonciarz.o svetainėj, 
Pnonix, III.

Phonix,

Harvcy,

III.

III.

111.Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie- 
Halsted St.,

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
.Kenosha, Wis.

TURI BŪT parduota 2-jų augštų 
muro namas, 2-4 kambarių flatai, 
augštas basementas, elektra ir van i, i 
randasi Brighton Parke, 1 metas 
kiliu statyta kaina $6000.00, veria 
$7200.00, atsišaukite vakarais.

3346 So. Halsted St.
_.J. 1 .....J U__ Į..!___.................................................. .....* ""■'■VEXTRA farma su triobomis par

siduoda 60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 

akeliai, upė žvejojimui, šaltinis, 
ant 
at
vepi- ■ du ant gerų Išlygų, 
gy-1 H. O. MULES,
že-1 Room 1117 Herris Trust Bldg. 

mės. mažu kapitalu su triobomis ar1 111 W. Mnnrne St., Tel. Central 8836 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu
lių- Antanas Maskalunas,
Box 56, > Irons Lake Co., Mich.

PASKOLOS-MORGEČIAI
b ganyklos geros,, arba mainau
namo ar automobilio. Meldžiu
sišaukti paties, matysite ar geru 
me, be agentų parduosiu daug 
giau, priežastis, vienas negaliu 
venli. Galėsiu parduoti pusę

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu prlvatišką Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo-

H. Labanauskus, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Bauboms, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin. 
726 Park Avė 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Bacine, Wis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis i» 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Juozas

Vladas

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDUOSIU išmokėjimais arba 
mainysiu ant tuščio ant South arba 
Southvvest side dviejų flatų medini 
narna su eottage užpakalyje ant E- 
jnerald Avė. arti 36tos gatves. Hon
dos $30. Mortgage $1200, 5 metai. 
Kaina $2500. Telefonuokitc savinin
kui Yards 4805.

Pajieškau knygos, Jaunuomenės 
Auklėjimas, vokiečių rašytojo Faer- 
ster. versta iš vokiečių kalbos. Ma
lonėkite pranešti Naujienų Bed. 
No. 8.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPIN1O KUUBO 

Valdyba 1919 metams:

MOKYKLOS

TURI BŪTI parduota tuojaus di
delis bargenas. Geru snaustų ply
tų priekis. Namas didelis. Apatna- 
mis ir I fintai. Toiletai, karštas van- 

Į duo ant pirmo aukšto. Didelė bar- 
i nė užpakalyje. Kaina greitam par
davimui $5400. Klauskite savininkoRl IKALINGA mergina prie namų l(|)| pjrmo aukšto, 2826 Emerald Av. 

darbo, vora mokestis tik 2 šeimynos.
Kreipkitės adresu:

Miss V. MessnPe
3518 So. Halsted St., Chicago, 111.

bnčoris, kadREIKALINGAS 
mokėtų gerai kalbėti angliškai. Ne 
vedęs — duosiu kambarį ir valgį.

Ant. Kačinskas, 
3200 Lowe Avė.

| PARDAVIMUI 2 Jotu. 114 & Ked
zie Avė. Parduosiu nigiai arba mai
nysiu ant automobilinus.

Andrew Oras, 809 VVcst 18th St.

PADSIDUODA 3 aiigštu namas ir 
lotas su nameliu užpakalyj už $1900 

1627 So. Morgan St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio Ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, Pirmininkė

Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, papelb., 
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladys Avė 

Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 
2328 West 22 Place.

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
3959 W. 16th Street. 

Susirinkimai esti kas antras ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

Lietuvių Dnrhininkų Dr-joi 
AMERIKOJE.

MERGINOS Ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRT-CITY BABBER COLLEGE
819 So. State St., arba 606 West 

Madtson St., Chicago, Iii.

J. Zautras, pirm., 
1919 S. Union Av« 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Roboy St.

A. Marelis, nut. rašt.

ai®

' Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 
1 3125 W. 38th St.

ave' Iždininkė P. Balickienė
3513 So. Union Ave.

Kasos globėjos: 
J. Baranauskienė, 3810 Lowe 

: A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė, 

' 3313 Union
1 Knygė S. Stasiukytė.

3239 Emerald

avė.

žilvitis, ižu.
841 W. 33 st

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL 
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd. T. Sabiecki, pirm, pngelbininkas.2042 Homcr str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. “

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
36s6 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi} kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 VVabansia Ave. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Avė.

Avė.

Avė.

T. D. M. L. BROLIU IR SESERŲ 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 melams:

Vice-prcz.
, Hoyne Avenue Iždiniyk 
raštininkas, Z

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.

n. Shatkus, pirmininkas.
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington ave.

A. Norbutas, finansų raštininkas, 
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Ave.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington ave.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth st.

Fr. Makarevičia, Pirni. pad., 
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt., 
719 Alabama

Mot. Bcnionis, Iždin.,
1424 So. llth St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New Jersey

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
162.3 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka. 
1336 Erie

avė.

avė.

Avė.

avė.

avė.

avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

St

St,

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 W. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard

Ig. Žilinskas, Nut Bašt^
2351 Custer

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasierius.
1685 Milwauk.e« Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7,:30 valandą vakare 
linijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO. ILL.):

Frnnk Sndauskis. pirmininkas, 
1522 — 49th Ave.. Cicero, Iii.

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Mortfevich, prot. raštinink..

731 W. 18 St. 1923 S. Union Ave., Cicero, III.

.as

Prot. Rašt.

Prpz. D. Shatkus,
213 E. Kensington Avė. 
Jonas Wilkas

206 E. HGth St. 
W. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
F. Grigula.

10449 So. .Wentworth Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis

10520 So. State St.
Norintis prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją. »

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dsvillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, 111.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie,
2018 So. Peoria St,

Nut. rašt Kazimieras Demereckis
3327 So Wallace St

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 49th Avė., Cicero,

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasi* Komitetas

A. Petratis, pirmininkas
3343 So. Lowę Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

J. Degutis, sekretorius 
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.

s.

Avė.

Avė.

Danilevičių, pirmininkas, 
1617 N. Winchester Avė.

Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St.

Kalpokas, nut. raštininkas 
1839 Wabansia

K. Navickas, iždininkas, 
1737 N. Winchester

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield A

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1648 W. Division St.

Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai.

J. Dauginas, maršalka. -
A. Montvidns, daktaras kvotėjas, r

1739 S. Halsted SL
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras, nedėldienis kiekvienų 
mėnesio žwiazed Polck svet., 1315 
N. Ashland Avė.

ve.

Rkaitvldtr r Platinkite




