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KAIP NEVERSK VIS MO
NARCHIJA.

Rumunai reikalauja, kad Ru
munijos karalius valdytų Veng

riją. Nenori Juozo.—

Laiškas P. Grigaičiui iš Kauno
bildukų1 reikalavimą, streiką, su 
manymą nevadina kitaip, kaip 
bolševizmu, Tai su tikslu nu- 
gązdinti ir atgrasinti.

Ačiū Dievui, šiandien ir Gom-

bol-

VIENNA, Rugpjuc o 12. (Pa
vėlinta). — telegramos prane
ša, kad Rumunijos atstovas Bu
dapešte padavęs nau jam Vengri
jos valdovui kunigaikščiui Juo
zui užreiškimą, kuriame užsi

Kviečia Amerikos socialistus Lietuvon Gmnpcrsas kaip mokėdamas re
mia Amerikos geležinkeliečių 
reikalavimą paimti geležinkelius

reikalauja, kad Vengrija susi- 
vi/mvtų su Rumunija ir butų po 
valdžia Rumunijos karaliaus 
Ferdinando. Jeigu-gi tas nebu
sią padarytai ir rumunų armija

Sunki kova Lietuvoje už 
darbo žmonių reikalus

taipgi ir darbininkų atstovus.
Nepaspėjo ši sinia paskilbti 

Amerikoj, kaip kapitalistų at-

True IransInHnn filed wilh the pn*!* i I i ue translatinn filed with the post- 
niastrr at Chicago, III. Aug. 15, 1919 ’ ir.aslcr at f’hicago, III. Aug. 15, 1919 
hs i rtpiirvd hv Ihr art oi < >«•! h 191/ j as re(pjire<l bv the act of Oct. h. 1917

BOLŠEVIKAI TEBEVEJA
KOLČAKĄ.

SOCIALISTŲ VADAS RA
ŠO APIE PADĖJIMĄ 

LIETUVOJE.

Tuoj šoko prieš Gompersą 
viens iš bjaurių darbininkų prie-

Sniugis aliantų politikai Rusijoj.
Vakar “Naujienų’1 re- ------

daktorių pasiekė trumpas, LONDONAS, Bugpiučio 
bet labai įdomus laiškas iš 
Kauno, rašytas, vieno sc 
niausiųjų ir įtekmingiauisų

ko, kad Kolcako kariuomenė

į pietus nuo t ralo bolševikai_ Laiško da- 
fa —27"d. gegužės menesio 
1919 m. štai kas jame rašo
ma :
.. D-gui Grigaičiui.

Drauge!
Teturiu vos kelias

tęs parašyti Jums.
Noriu kviesti Jus,

kaip ir kitus, Lietuvon, li-imvnio miestą. Žinios sako, 
Kviesti prie darbo, sunkaus, J1®® bolševikai vis eina pirinyn 
atsakom ingo, bet .neišven
giamo šiuo tarpu tokio dar
bo. . I

kalį ir stengiasi atidalinti juos 
niio visos Kolcako kariuomenės, 
kuri imasi prieš bolševikus a- 
bipus Sibiro geležinkelio.

| rytus nuo Čeliabmsko ir Ša- 
drinsko bolševikai buk priėję

minu-

lygiai *ki Miasso ir Isrto upių ir paėmė

ir nesimato, kad kas juos galėtų

Sakoma vienok, kad Kolčakas

prievartos — durtuvo ^‘da iš Ameiikos ateis įei- 
kuriuo teko eiti ko-ikali,>«" Sau,uvw

munistams, nepavyko, šmn-l" ,inulllR|Jd- ,
die jie jau baigia eiti iš I.ie- 1,,'.,,l<1,nc , b?‘«' l’11'"11“'-111" 
tuvos. lydimi neapykantosI'?nPaz's,a-1kl1'd1.Kolčak? s",nu|-

keliu,

Gompersą. Bet vi; 
(Iresnio prieš jį neg

bolševikas“. Remdamas gele-

persas nieko kito neremtus kaip 
tik bolševizmą.

True trnnslnHnn filed h the pnst- 
masler at Chicago, III. Aug. 15, 1919 
as rpqnlred bv the act nf Oct. 6,1917

AUSTRIJOS ARMIJA STOVI
Už RESPUBLIKĄ. . '

KĖBLINAS, Bugpiučio 11.

iki vienam

Kareiviai šiandien susirinko ir 
padarė dalelę demonstraciją lies 
parliamento namais, reikalauda
mi, kad butų palaikyta republi- 
koniška valdžios forma.

Panašių dc inonstracijų buvo

Milicija prieš 
Streikierius

Cukrus 11 centu svaras

KARIUOMENĖ PAŠAUKTA 
MALŠINTI STREIKĄ.

WACSI1INGT()N, D. C., Bug
piučio 11. — Valdžios atstovai 
čia yra įsi tikrinę, kad cukrus 
Amerikoje dabar neturėtų kaš
tuoti dauginus kaip 10 centų

Amerika

, Streiklaužiai negali dirbti be 
kariuomenės apsaugos Peorijoj.

e

PEORIA, III., Bugpiučio 11.

riuomenė.
Pribuvo net du regimentai 

Illinojaus milicijos, maž-daug 
1,500 kareivių, su šautuvais ir 
peiliais.

Milicijos uždaviniu yra apgin-

centų svaras perkant pašvarini.
Daugybė laiškų tapo išsiunti

nėta valdžios vardu grosernin- 
kams, patariant gražiuoju, kad 
jie neimlų už cukrų daugiau 
kaip 11 centų svaras.

Vienok kas čia tau paisys pa
tarimų, kurių nereikia klausyti 
po prievarta.

lodei dabą r ateina daugybė 
skundų, kad groserninkai visai 
nepildo valdžios patarimų, ir i- 
ma už cukrų po 12, 13 ir net 11

grūmoja
Metikai

Sako, jei Mexiko neapsaugos 
Amerikiečių, tai Amerika pasi

elgsianti kitaip.

WASHINGTON, D. C., Bug
piučio 14. - Šiandien čia pas
kelbia, kad Amerikos valdžia 
liepos 22 dieną davusi Mexikos 
valdžiai gana aštrų persergėji
mą, kad ji gerinus saugotų ame-

riota.
Paduolasai rumunų užreiški- 

mas, sako skambąs sekančiai:
“Budapešte yra 250,000 dar

bininkų, kurie tik laukia, kad 
rumunu, armija išeitų iš Buda
pešto. Jie tada tuoj paimtų rei
kalus į savo r inkas, o tas reiškia 
bolševizmo sugrįžimą.

aliantai jau ištraukė savo ka
riuomenę iš Rusijos, o Amerika 
nenori duoti nei vieno savo ka
reivio. Mes nepasitikime alian- 
tais, nes jie nori |ik paniekinti 
mus. Mis pagalavi esame, jei
gu reikia, ištraukti savo kariuo
menę nors ir rytoj, bet mes iš
sinešime viską ir nuleriosime

Mackensenas Rumunijoj.
‘‘Talkininkai tik tą prieš mus 

turi, kad mes neleidžiame Ang-

vežė savininkai Keyston plieno 
ir \9elų fabrikas miestelyj South 
Bartbnville, kurs randasi už 
penkių mylių nuo Peorijos.

Kąpitalistai sumislijo, kad 
čia buk įvyko baisiausios riau
šės, kad slreikieriai neva pjau
na ir muša streiklaužius. To 
jiems mat reikėjo alsikvielimui 
iš Springfieldo milicijos. Ištikrų

kompanijos pasamdyti sargai, 
kurie saugojo1 streiklaužius, kad 
jiems kokio priepuolio neatsi
tiktų. Ir tas šaudymas matyt 
buvo pradėtas tuo pačiu tikslu.

Gali Imti, kad tik po tokio 
bjauraus užpuolimo kai-kurie

apsigynimui.
T;įs visas tečiaus baisiai nu

galino streiklaužius, . kurių 
komipanija atsivežė iš Chicagos 
ir Jobnslo\vn, Pa. Vienas po ki-

kol jie neišbėgiojo iki vienam.
S t ref k no j a nč^ ų darbi n i n k ų

dati-
nauti Rumunijoj. Vengrija tu- 

i ri sekti Rumunijos politiką ir;
...... ,.xl . m čia išviso yra apie 1,100, neisdeisti angliško ir ameriko- *. *

I* ; (filiai o e I? ii >*ni rf’ii*l\o ’tM/i

I'alk'ninkai nori, kad Kuniu-

kitą, o talkininkai paimtų vis-

Svarbiausias streikieriu reikala
vimas yra pripažJnimas jų uni
jos. Streikieriu unijos sekreto
rius J. B. Levvis užreiškė, kad 
kompanijai nepasiseks sulaužy-

tatymas prieš

kojai, galės greit atsidurtų džė-

avimą, J Paskelbta taipgi ir ką Mexikos 
o ypač valdžia atsako.

Amerikos valdžia Ipranešdisi 
Mexikos valdžiai apie užniuši-

Federalis cukraus išdalinto- 
jas Bolapp labai tiki į sodinimą 
džėlon. Jis sako, kad prof i ty
rius Imtinai reikia sodinti džė
lon. Juo nuomone, kad jeigu 
tik valdžia smarkiai pasiimtų 
ir sukištu i kalėjimus nemaža

j e, ir prie (o pridėjusi tokį per
sergėjimą: Kad jeigu, sako, ir 
lobaus amerikiečių gyvastis ne
bus apsaugotos Mexikoj ir Me- 
xikos valdžia nesirūpins kaip

RUMUNAI TURĖ5SIĄ APLEIS
TI JJUDAPEŠTĄ.Fadėtis (padėjimas), ku- ,vus

r‘ dabar susidarė revoliuci- Iš pietinės Rusijos betgi ateina 
jai, be galo sunki. Dabar prielankesnių aliantams žinių, 
tenka galvoti ne apie komu- nes ten ukrainų prieš-bolševi- 
nizmą, bet kaip apgynus kiškas gc-nerolas Petlura smur
tuos ar kitus ..
ir politinius revoliucijos la*- atkirsti tą miestą nuo Odesos ir kaip to reikalaujanti talkininkų

Amslcrdamt's, Rugpjuč:o 14.
Atėjusi i$į Vienuos telegrama ' 

sako, kad rumunų kariuomenė I 
socialistinius kiai eina ant Kijevo, norėdamas j ketinanti jau apleisti Budapeštą, 1

' liktai vienas išganymas tai susi- 
| vienyti ir būti po Rumunijos 
korultum. Mums no galvoj kt) 
aliantai nori. Mes varysime sa- 

vo politiką.”
Padėjimas Budapešte darosi 

labai aštrus.
Talkininkų kariški atstovai 

i šiandien turėjo pasikalbėjimų 
su Rumunijos ir Vengrijos vald-

laukių, nei su pagelba milicijos. 
Slreikieriai laikysis kol laimės. 
Ju streikas tęsiosi nuo liepos O

REMIA DĖS MOINES STREI- 
KIERIUS.

torių, taiTuoj spekuliacija apsi
stotų, ir kainos taptų mažesnes.

Kongrese šiandien pareika-

versta griežtai permainyti savo 
politiką kaslink MeNikos.

Mexikos valdžia, atsakydama

$600,006 karei su brangumu pa
gal prezidento Wilsono sumany
mo. t

Mainieriu Streikas

imi, pasakė, kad Mevikos vald
žia jau viską daranti kas tik ga
lima gyvasčių apsaugojimui, ir 
ji negali atsakyti už žmogžudy
stes, kurios kartais atsitinka vi
sai neapgyventose vietose. Sako, 
ir dideliuose miestuose nuo

Illinojaus maineriai šaukia kon
venciją šį utarninką algų 

nustatymui.

visiškai apsaugoti žmonių, ir 
todėl Mexikos valdžiai lik ste
bėtina esą. kad Amerikos vald
žia taip aštriai j tą žiuri.

SPBINGFIELD, III., Bugpiu- 
čio 1 I. Springfieldo, Bellevil- 
lės, Peorijos ir kilų Illinojaus

unijos viršininkus. Jie būtinai

mo tuojaus, irJaukiant ofieia- 
les |>ii iir* nc‘žiurint
unijos prezidento patarimu. 

Prezidentą jie net ketina iš pre
zidentystės išmesti už jo pata
rimus, kurių jie nenori klausyti.

Fordas Laimėjo
Bylą.

Mount Clemens, Mivh., Bug
piučio 1 I. r Byla tarp Fordo ir

Automobilių išdirbėjus For-

mėjimus. Reikia jiegų, rei- tokiu budu priversti bolševikus 
kia darbo. Tam prašyčiau apleisti tą apiclinkę.
Jūsų, ir kitu, grįžti.

Ką teks apginti Lietuvoj, 
priderės nuo to, kaip pasau
lį revoliucija gyvuos. .lai 
olėtojantis, ir Lietuvos dir
bančiosios minios eis tarybų 
keliu. Jai silpstant, jos eis 
“senovės” demokratiniu ke-^T-.o nied witn ihe put
liu.
* Lauksiu, kaip gervė gied
ros, geresnes progos 
Jums \iaugiaus parašyti ir 
gauti 

Sveikindamas Jus f 
VLADAS.

.Jusii atsakymų.

nota Rumunijai.

PAJIYŽIUS, Rugpjūčio 14.— 
-Taikos konferencija šiandien 
■svarsčiusi apie atkirtimą rumu- ir urenu kuku gai visas juchuiju ■ . •,

. • ...... i. . _ nu nuo vokiškos kontribucijos,manu pajurvs busiąs apvalytas . | | . _
nuo bolševikų.

Generolo Denikino liuosnorių 
kariuomenė artinasi prie Odesos !

jeigu rumunų kariuomenė t ne
jaus neapleisianti Budapešto.

sikalbėjimas [privedė iiėni pa
skelbta. Manoma, betgi, kad 
rumunai turės atsakyti vienaip 
ar kitaip į, talkininkų notą, kuri 
buvo įteikta rumunų 
rugpjūčio 7 dieną.

O tuotarpu rumunų 
kaip pasigėrusį plėšia
ir užimdinėja geležinkelius. Vi-

valdžiai

armija

ir

ninster at Chicago, III. Aug. 15, 1919 
as renuirod bv the net nf Ort 6. 1917

KERENSKIS VIENNOJE.

VENGRIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS.

čia laikraštis

KĖBLINAS, Rugpjūčio 14.- 
Kaip pranešama iš Budapešto 
naujas Vengrijos kabitetas su
sidėjęs yra sekančiai: premje
ras Lovassy, karės ministeris

rovė yra atimama ir išvežama į 
Rumunija. Rumunai ima vi-

i sus sandėlius miltų ir cukraus, 
ima kuliamas mašinas nuo lau-

lūs iš ligonbučių.
A

master <il Chicago, III. Atig. 15, 1910 
as rc(|iiired by the act of Oct. 6,19)7

.. LENKAI SVEIKINA
RUMUNUS —

ministeris Aleksandras Kerens- 
kis randasi dabar Viennoje.

nerohi Zadiku priešakyj atvyko 
į Lvovą. Delegaciją meiliai pa? 
sitiko lenkų valdžia ir lenkų 
žmonės.

ministeris Gerumas Peidl, žem
dirbystės mimisteris Steponas 
Szabo, apšvietus ministeris Ilu- 

MAISTO SANDĖLIAI PATRI- szar.
GUBĖJO. --------------------------- —

ST. PAUL, Rugpjūčio 14.
Valdžios tvrinėjimas maisto sto
vio parodė, kad maisto čia šian
dien yra šaldyklose tris syk dau 
ginu, negu buvo tuo pačiu laiku

JAPONŲ LAIKRAŠČIAI PRA
DĖJO EITI.

TOKIO, Japonija, Rugpjūčio 
12. — Čia vėl pradėjo išeidinėti 
laikraščiai po to kaip užsibaigė

CARNEGIE PALAIDOTAS SU 
MAŽOM CERENONIJOM.

LENOX, Mass., Bugpiučio 14. 
šiandien čia lapo palaidotas 

milijonierius Andrius Carnegie. 
Jo laidotuvės buvo su mažom ce 
remonijom. Nors kunigai ne
galėjo nieko ištirti apie Carne- 
gio tikėjimą ar |etikėjimą, ce
remonijas betgi atliko presbi
terijom] pastorius.

DES MOINES, Iowa, Bugpiu
čio 14. — Kapitalistų spauda 
norėjo perstatyti, kad publika 
visgi neramia ir neužjaučia Dės 
Moines gatvekarių darbinin
kams, kurie sustreikavo čia va
kar, reikalaudami neužmokėtos,

Tečiaus jo pergale buvo tik 
morališka.

Prisaikintje ji teisėjai, nors 
pripažino ties f Fordo pusė je ir 

e už

masinis milingas, kuriame pir
mininkavo John Watt, Spring
fieldo distrikto unijos sekretu-1 pasmerkė laikraštį Tribūne 
rius iždininkas. Šiame milin- j pravardžiavimą Fordo anarchi- 
ge angliakasiai vienbalsiai nu- bausmės betgi paskyrė užsi- 
tarė, kad šį utarninką turi būti mokėti tiktai šešis centus, 
sušaukta visos Illinois valstijos 
mainerių konvencija, kuri su-

Fordas 'reikalavo nuostolių 
vieno milijono dolerių.

Laikraštis Tribūne buvo iš
Bet pasirodė kas kita. Vakar va-1 o taipgi ir pataisytų unijos kons

tų darbininkų mitingas, kuria- varžytų unijos viršininkus.
me dalyvavo šešiosdešimts trijų I Unijos prezidentas Farringto- 
vietinių unijų atstovai. Milingas nas šiandien išsiuntinėjo 
nutarė vienbalsiai

titucijų ir truputį (langiaus su-' žodžiais ir pavadino jį anarchis-

> mai- 
remti strei-j neriams po laišką, kuriame sa-

tu už tai, kad Fordas netikėjo j 
prisirengimus prie karės ir bu
vo karės priešu.

AIRIJOS PARLIAMENTO 
NARYS NUTEISTAS 

KALĖJIMAN.

reikia ir kai Illinojui negalima 
algų pakelti, kol nėra pakeltos 
maineriams algos kitose valsti
jose. Tas sako turi būti nutarta 
visos Amerikos mainerių seime.

tris mėnesius ir joj liudytojais 
buvo daugybė įžymių žmonių.

GAUSI PAŠALPA LENKAMS.

DUBL1NAS, Airija, Bugpju- \vmą, maineriai visur tebestrei- 
čio 14. Čia tapo nuteistas vie- kuoja.
nieiųs metams kalėjimai! Airi- Prasidėjo pikelavimas mainų, 
jos parliamento narys
Povilas Gallivan, kurį kaltino nos Bellevillėjc, o taipgi Stali
ui tai, kad jis nelegališkai muš- ton, III.

WASHIN(įTON, D. C., Rug
pjūčio 14. — Raudonojo kry
žiaus ofisas čia tik ką gavo pra-

Pranešta, kad užsidarė mai

nos prieš policiją, pats buda-

ukanota.

ORAS.
vėsiau. Protarpiais

atvežta 46 vagonai visokios pa
šalpos, kurią siuntė lenkams 
Amerikos Raudonasis Kryžius. 
Tarp nusiųstųjų daiktų yra trįs 
vagonai šveterių, kuriuos nu-

žiaus narės.
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Valgykloj
Maksim Gorki.

Vertė K. A.

Valgykloj prie geležinio sta 
liuko! atsisėdo šviesiais drabu
žiais apsirėdę.* žmogus. • Su-

baili ir lyg auksas 
spindi saulės spinduliai 
mės ir danguj.
vasaris.

rikonas. atsisėdo ir tingiai pra
dėjo dainuoti:

—(la.-arson-n...
Lake matėsi akacijos žiedai 

visur 
uit že-

Jaučiama pa- 
Gatvėniis bėga maži 
asiliukai, . išlengva 

žingsniuoja sunkus arkliai, ne
siskubindama eina žimohės 
aiškiai matosi, kad visiems no
risi kuoilgiausia pabūti lauke, 
pasišildyti saulėj ir pasigėrėki 
akacijų kvepėjimu.

Švituriuoja vaikai —pavasa
rio pranašai, saulė priduoda jų 
drabužiams įvairias 
Svyruodamos eina margai apsi
rėdžiusius moters — jos taip 
jau reikalingos saulėtoj dienoj.

spalvas.

š vieniais drabužiais apsirėdęs 
žmogus turi keistą išvaizdą: ro

dosi, kad jis buvo purvinas ir'bėlę ant ausies, garsiai juokiasi nai— ar aš negyvenu jų pasau- 
tik šiandie jį išplovė, bet taip ir kalba: / , lyj, ar aš nesinaudoju tuo, kų
gerai nuplovė, kad ant visados O, taip! Bet, duodu g)ar- paskleidė jų galingi protai 
nutrine buvusių spalvą.
dairosi aplinkui savo išblunku-1
suomis akimis, lyg skaitliuoda- vėj ir suriko, 
mas saulės taškus ant sienų. Jo i šmulio jam 
suvytusios lupos sudėtos žiedu, balsas, nes jis staigu 
jis tyliai niūniuoja kokį tai liū
dnų ir keistų motyvų ir barški- 

ilgais pirštais stalų. Veidas 
protingas ir energingas — 

; gaila, kda jis nutrintas kuo 
rupiu ir sunkiu.

Mandagiai lenkdamas galvą, 
vaikas stalo ant stalo kavos 
puodukų, maža bulelį vyno ir 
biskvitų. Prie staliuko uėdasi 
atletiško sudėjimo vyras. Jis, 
tarytum iš geležies padarytas.

Kuomet pirmiau sėdėjęs vy
ras pažvelgė į naujai pribuvusį

—O, taip!
Jis bes žodį, taip norisi sužinoti...

Mažutis asiliukas sulojo gal- 
matomai,: 
nepatiko 
n uit raukė 
galvą ir

bet, 
pačiam

savo riksmų, nuleidę

na

tik 
tai

mašinos 
taip jau nekantriai, kaip lauk
čiau naujos knygos, kuri sutei
ktu man daugiau žinojimo, ap- 
šviestų mane... ,

Inžinierius įtarė, siurbdamas 
kava: .

Ne suvis suprantu palygi
nimų.. !

laukiu jūsų

• A, toj prasmėj!
Viskas, kas suteikia pasau- 

liuiii gyvenusiais — suteikta ir 
mano.

- Žinoma! —- tairė Inžinie
rius, traukdamas antakius.

Ir viskas, kas padaryta 
prieš mano gimimų —- prieš 
musų gimtinių — rudis, kurių 
mes privalome paversti į plienu 
- ar ne tiesa?
- Kolei — ne? Tai — aiš-

rė:
Gera diena, p. inžinieriau...

— Ba, jus vėl Trama!
Taip, tai aš, p. inžinieriau... 

-- Keikia laukti kokių nors 
svarbių nuotikių, a?

Kaip eina jūsų darbas?
Nusišypsojęs inžinierius ta

rė:
Man rodosi negalima ve 

sti pasikalbėjimą vien tik klau
simais, mano drauge...

Ir jo bendras, užmovęs skry-

Negi jus nemanote, kad 
mašina taip jau paliuosuoja fi
ziška žmogaus energijų, kaip 
gera knyga, kad paliuosuoja jo 
dvasių ?

- A! - tarė inžinierius, kel-
Taip!damas galvų augšlyn.

Jo, gali būti... gali butii....
Ir užklausė, statydamas ant

stalo tuščią puodukų:
Jus, suprantama, pradėsite 

agitaciją?

Juk ir jus mokytieji, lygi
nai kaip ir mes, darbininkai 
gyvenate praeities žmonių dar-

To negalima užginčyti, 
tarė inžinierius, lenkdamas gal
vą žemyn; prie jo priėjo purvi
nas, nuskuręs vaikas ir tiesda
mas nuiką su bukietu kalbėjo:

— Paimkite nuo manęs gėlių, 
šen j ere...

turiu...
niekuomet neužlen-

— taip?
Tasaii patraukė pečius ir nu

sišypsojo.
--Jeigu butų galima ajysiciti 

be to...
Tuo tarpu priėjo senutė juo

duose rūbuose, lyg minyška, ir 
pasiūlė inžinieriui bukietą fiol- 
kų>Jis paėmė du — ir
padavė sandraugai, užsimąsčiu
siai sakydamas:

Jūsų, Trama, smegenįs to
kie giri ir, ištikrųjų gaila, kad 
jus • idealistas...

\ Ačiuoju už gėles ir komp
limentų... Jus pasakėte gai-

—Žiedų,
ka...

Bravo,
T raina, - - Bravo, ir man duok 
du...

O kada vaikas padavė jam

mažink!

kvepylų patiks labjau kiek-

*• >

VartojateAr Jus

Motinos!
t

Duokite njfums 
tale tik su teisinga 
miera boric ącid. 
Musų odos jį lab
jau mėgsta.

Jūsų Smagumui Karštose 
Dieųose Vartokite

COLGATE’S
* TALC POWD£R

JIS yra ne vien tiktai boric acid kuris 
padaro Colgate’s Talcum geresniu 

kiekvienam.

viena

siūlė inžinieriui:
—Paimsite?
- Ačiū.

Stebėtina diena, ar netiesa?
Tatai atjaučiu ir aš, pen

kių dešimčių senis...
Jis susi masei asilai apsidairė, 

primerkė ak'is paskui — atsidu
so:

aš manau, privalote

JLA. JT Jfh -■ rJL-. Ir/JMk U - ’L . T 1.J JT P
.d

. Apart to švelnaus antiseptiško, kuri žino 
kiekviena motina, yra teipgi jo aukštes
nis švelnumas. Jo susigerentis veikimas 
suminkština ir vėsina odą — ir platus pa
sirinkimas 
vienam.

Talcum
Ganėtinai Tankiai?

)

Reikalaukite Colgate’s Savo Patogioj Sankrovoj

Lietuviai pardavėjai visuose departamentuose.

I
Gerkite jį su savo valgiais. Gėrė- *
kitės jo jpriimini alaus skonių ir 
sustiprinimo skaistumu. Jums pa
tiks EDELWEISS. Jis yra geras.

Mėginkite bonkutę šiandie 
Pirkite nuo jūsų pardavėjo

- Taip! Jus, liesa pasakius, 
podtas ir jums reikia mokytis, 
kad likus Inžinierium...

Trama, tyliai juokdamos la-

—O, lai tikra liesa! Inžinie
rius poetas, aš įsitikinau ta-

Jus — malonus žmogus...
Ir aš mainiau - kodėl po

nui inžinieriui nepasidaryti so-

vasario saules žaiarna; tai : < 
vien tik lodei, kad jus dar jau
nas, ibel — kaip aš matau — vi
sas pasaulis jums -- kitoniškas, 
negut man, taip?

Nežinau, --- šypsodamos 
tarė pirmasis, — - bet gyvenimas

Vyriškų Marškinių 
Išpardavimas

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS j __ _

Lietuviškai-Angliškas

Schoenhofen 
Company 
CHICAGO

LIETUVIU BIZNIERIAI!!
Užsisakykite 1920 m.

KALENDORIUS
-------dabars-

Pa'lelelonuokile o musų atsto
vas atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.

KAINOS \VHOLESALE.

NAUJIENOS
llalsted Str., CTpcago, Iii. • 

Phonc Ganai 150o

valo bulii poetas...
Jie nusijuokė, gudriai žiūrė

- - Savo žadėjimais? skep
tiškai užklausė inžinierius. Tie 
žodžiai truputį užgavo Trumų. 
Užmovęs skrybėlę jis greit pa
sakė:

— Gyvenimas pui'kua viskuo, 
kais man jame patinka! Po 
šimts plynių, mano brangus in
žinieriau, man žodžiai ne tik

Perfeclo Brand; pasiūti iš4 geriausios rū

šies šalin dryžiuoto crepe šilko. Lidelis pa
sirinkimas puikių madų; 
minkštos atverčiamos ant- 
rankovės, didžio nuo lū iki 
17’,2. Labartinianie išpar
davime tiktai

Angliškai-Lieluviškas

skiriamas —- vienas sudžiūvęs,

nulielas iš meltalo.
Ne, Tramay aš norėčiau tu-

. kų tokiu šauniu vyrų, kai jus. 
O-o, tuosyk mes padarytume ši

Jis tyliai sudavė pirštųsi į sta
lą ir atsiduso.

I'ra'uk velrliui, — įsikarš
čiavęs suriko Trama, — kokie 
i menkniekiai kliudo gyventi ir 
dirbti.. .

Ar jus žmonijos istorijų va
dinate menkniekiu, ijieistre 
Trama? — nusišypsojęs pa
klausė inžinierius; darbininkas 
numovė skrybėlę, pasuko jų ore 
ir ėmė kalbėli karšiai ir gyvai.

Et, kas tali yra mano pirm- 
takunų istorija?

- Jūsų pirm lakūnų? r— pa
klausė inžinierius, pabriežda- 
nias pirmąjį žodį.

■ laip, mano! 
ncija? Tegul būna 

- kode! Giordano
ir Madzini ne mano pirmlaku-

tau knyga, mafiu paveikslų 
gėriuosi vis kuo, kas gražu, 
iš jaučiu save taip, lyg pats pa
dariau visa lai

Abu nusikvajlojo, šienas 
gardai, lyg girdamos mokėji
mu juoktis, kitas —■ tyliai, ro
dydamas dantis, kuriuose imu- 
tęsti: auksas, Varytum nesenai jis 
jį krimto. ,

—Jus šaunus vyras, Tru
mo, visuomet malonu jus maty
ti, — tarė inžinierius ir pamer- 

•i i
Jeigu lik jus nekelia te mai

O a« visuomet keliu maiš-

Ir padarę.s scrior^šĮkų minų>, 
jis paklausė:

—Manau — anų karių mes 
elgėmės kaip pridera?

Traukydamas pečius inžinie
rius atsistojo.

—O, taip
žinote? — atsiėjo 
tris dešini lis septynius Įniksian
čius lirų...

$10 Crepi Silkiniai ftta'škiniai

Vyrų $1 “Selecto” 
ir‘R&S’Marškiniai
Nepaprastas pasiniijimas, nėra 
reikalo trukti marškinių, jei 
kaina yra gana nužeminta, mar
škiniai šiame skyriuje yra ge
riausias rųšieš perkelio, inad- 
ras rnerccrized ir kitų geru nia- 
teN.ių, su ininkstdm ar kietom 
antrankovėm didžio 
nuo Lt iki 17%

$L50“Racine” 
Marškiniai

Su kalnierium; pasiūti iš pui
kios rūšies perkelio gražiai švie 
sius spalvos Military arba lay- 
do\vn inajlos kalnieriai, lai yra 
geriausi marškiniai kokius dar 
mes esmae pasiūlę 75c

Tai aroga- 
h’ laip! Bet 
Bruno, Viiko

Ta 'istorija — jus 
kompanijai

Už $50.00 arb« LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertes 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turimo ke
letu augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime u) 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti* vielą
Mes taipgi turime 
$650 plnyer piano 
garantuotą 10 metu 
ir vartotą tik Slavai 

parduosime už $.325

Bulų buvę daug išmintin
giau paskirti juos uždarbių pa
kėlimui...

—Hm! Jus — blogai svar
stote. Išmintingumas? Jį kiek
vienas žvėris savaip supranta.

Jis ištiesė savo sudžiūvusią 
geltonų ranką ir, kuomel darbi-

Vyrų $2.00 ir $2.50 
‘Perfec.’ Marškiniai 
Mieros, pasiuvimas ir pagraži
nimas šių marškinių atstovauja 
geriausj darbą vienos iš gar
siausių marškinių dirbtuvių A- 
merikoj, minkštos antrankovės 
ar kietos žiupono mados, taip
gi yra ir su minkštais kalnie- 
riais, madnios materijos, gra
žaus perkelio, didžio nuo 11 
iki 19 tiktai *jj

$1.50 Darbiniai 
Marškiniai

Pasiūti iš Bluc Bell Chambray 
ir cheviot; darbininkai kuriems 
patinka pilna miera, džiaugsis 
su šiais marškiniais, 11 iki 17; 
prisipilkite 
daug 95c

(

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var 
tojaiuus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudotu

Kaina 75c
Galima gauti “NAU- 

JIE N Ų” Administrad- 
1739 So. Halstcd Street
Chicago, I1L

Minyky 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 61 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. llalsted St.

Chicago, I1L

tęs, kur| mes
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ. MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
VPŽIL’RETI ši yra stebėtina pro 
?a. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRJSIUNČTAME UŽ DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGT 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda 

Įlomis nuo 10 iki 4

—Aš visgi pakartoju, kad 
jumis reikia mokytiems ir moky- 
ties...

Kas minulė aš mokinuosi...
—Iš jūsų išeitų inžinierius su 

gera fantazija.
—Et, fantazija man nekliudo 

gyventi ir dabar...
Sudie, alkaklune...
Inžinierius nuvyko link 

vijų, žingsniuodamas savo
mis kojomis. Vaikas, kuris gir
dėjo pasikalbėjimą, tarė darbi
ninkui :

ika-

Laibai sensta musų garsu
sis...

Jis dar pastovūs už save!— 
pastik i učiai sušuko darbinin
kas. — kaukolėj dar daug ug
nies....

Kur kalbėsite ateinantį kar
tų?

Ten pat, darbo biržoj.’ Ar 
jus girdėjote mane kalbant?

Tris kurtus, drauge...
Stipriai paspaudžiusiu vienas 

kitam rankas jiedu persiskyrė. 
Vienas nutraukė į priešingų pu
sę nuo to kelio, kuriuo ėjo in
žinierius, o kitas, dainuodamas, 
Irinsėsi apie stalų.

Gatvėmis maršuoja moklintų 
grupes vaikai ir mergaites; 
jų skambus ir linksmas juokas 
pri|)iildo orą. Visuomet — o 

pavasaris ypatingai linksmai 
žiuri į vaikus ir norisi sušukti 
jiems:

Eū, jus, žmones! Laimin
gos jums ateities...



Pėtnyčia, Rugpiučio 15, ’19

KORESPONDENCIJOS
-______________________

EAST ST. LOUIS, ILI

Iras bažnyčios skiepe. Vaidinta 
Našlaite ir Amerikietiškos Ves
tuvės. Parapijom) buvo pilnas 
skiepas, o šiluma neišpasakyta, 
taigi žmonės tik lakuoja troš-

iš vandens. Vaidinimas išėjo 
prastokai, aktoriai, matyt, netu
rėjo laiko tinkamai prisirengti; 
užsilaikyt ant scenos taipjau ne-

NAUJIENOS, Chicairo

Darbo Laukas

Pastabėlės

4
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Telephone Yards 5834

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

■■■ ■

Draugu skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpu 
žinių iš savo apielinkės apie dar
bus, ty. apie darbu stovj, apie 
darbininku bruzdėjimą, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitu vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai Itfiftraščiui 
pranešei. — Redakcija.

Plieno industrijos darbininkų 
organizavimas.

Youngsto^fi, O. Šiame mie
ste darbininkai rengiasi prie di-mokėjo, nes vaidino vis užpaka-l , ‘ , .. . h ‘ ‘ '... .... . . « . . dėlių streikų, nes ir čia kaip
kad kitur darbininkai baisiai ka
pitalistų išnaudojami. Darbai ■ 
čia daugiausia geležies ir plieno 
fabrikuose. Dnirbininkai turi 
dirbti po 12 ir daugiau valandų 
paroje. Sulyginus su šių dienų 
brang- nybe^ mokestis labai ma
ža: paprastas darbininkas gauna 
vos 42 centu valandai.

liu į publiką nusisukę. Sudainuo 
th ir vyčių himnas, irgi labai

barėsi už dalinimą atsišaukimų

esąs. Bet nenurodė, kuris toks 
buvo. Ragipo visus parapijomis 
būti rugp. 3 d. vaikų piknike, 
VVasbington Parke. 1 pačią

kuopa Schmid’s Mound Parke, b įlinkai 
taigi mat norėta pakenkti socia
listams. Bet dabar nebe toki lai 
kai; žmonės, ypač jaunimas ei
na visur su progresyviąją visuo
menės dalim. Ten Buvęs.

nes 
tokias ilgas valandas dirbant 
nėra laiko pagalvot nė apie sa 
vo reikalus, apie organizavimą 
si. Vis dėlto pastaruoju laiku at

BALTIMORE, MD.

Įdomus piknikas.

Rugpjūčio 9 dieną buvo Bcn-

Defense Union. Ta Defense U- 
nion įsisteigė apie penki mėne-

jos agitatoriai ėmėsi tverti uni
ją. Iškarto mažai kas į juos at
kreipė (lomos ir mažai kas rašė
si unijon. Daugelis, nesuprasda
mi naudos organizavimosi, o gir 
dėdami, kad norima sutrumpin
ti darbo valandas, dagi nusimi
nė. Sako, “Kaipgi aš su savo šei
myna galėsiu pragyventi, kad 
dabar ir 12 valandų dirbdamas

tiškus kalimus. Kiek lieka pelno 
nuo parengimų, visa skiriama

ui jai priklauso daug organizaci
jų, bet piknikai) publikos atsi
lankė vos apie pustrečio šimto. 
Daugiausiai buvo rusų. įdomus 
piknikas tuo, kad vietoje pasi
linksminimo, rusai, susispietę į 
burius, koliojosi vieni kitus: “ti 
anarchist, ti bolševik, ti menše- 
vik” ir tt. Pikniko pirmininkas 
pamatęs, kad biznis blogai eina.

O jie nori padaryti, kad tik 8nias 
valandas tedirbtume — kas gi 
bus tada?” Tokių dar neišmanė
liu esama. Atsiranda taipjau a- 
gitatorių, kurie agituoja prieš 
Am. Darbo Federacijos organi
zuojamą uniją, skelbdami, kad 
Am. Darbo Federacijos visa val
dyba einant išvien su kapitalis
tais ir jiems, o ne darbininkams, 
tarnaujanti. Tečiaus nežiūrint tų 
darbininkų organizavimus prie
šių A m. Darbo Federacijos or
ganizatoriai varė savo darbą

susispiečia. Taip ir tęsėsi. Alė
tuos jų ginčus nėra ko čia ra
šyti; lik tiek galima pažymėti, 1 sur masinius mitingus, ir štai 
kad rusai bolševikai vartoja to- per kokius 6- 7 mėnesius suor- 
kiuos-pat argumentus, kaip ir ganizavo jau netoli 20,000 dar- 
lietuviškieji bolševikai, sūkiai- |>ininkų. Taip susiorganizavę 
dinti ponų Paukščių, Stilsonų ir ' darbininkai galės pasirodyti po- 
k., kurie savo oponentus šmei
žia Kolčako rėmėjais.

— Zigmas.

kams organizuotis, rengdami vi

nams kapitalislam's ir pasisaky

ROCKFORD, ILI
Keli mėnesiai atgal čia buvo

mėjimų buvo nedidelių. Darbi
ninkai išsikovojo mokesties už 
pusę nedirbamos dienos sukato
mis, bet jų unijos samdytojai 
nepripažino. Taigi bosai elgiasi 
kaip tinkami. Mašinistai gi dar 
ir dabar 'tebesi reiklioj a. Šiaip 
darbai eina girai. Dirba net ir

Tie geležies ir plieno pramonės 
darbininkai rengias sutaisyti di
li. les demonstracijas per Labor 
Day. •

Lietuviai tai turbūt rambiausi 
už visų kitų tautų darbininkus. 
Iš ki lių šimtų jų vos tik keletas 
teįsirašė unijon. Kiti visi susis
pietę apie bažnyčią daro mitin-

ketų lankyti.
ma-

mas šiuo tarpu apsireiškia ne
bent tik išvažiavimais į krūmus. 
Daugiausia alaso daro, žinomft, 
vadinantjs save bolševikais ar
ba kairiasparniais. Kai kurie, 
kad savo bolševikiškumą paro
džius, dagi barzdas užsiaugino... 
Gaila tik. kad jų. žinojimas ne
siekia toliau, kaip tik šukavimas 
ir niekinimas kitų social-buržu- 
jais, išdavikais ir tt.

..— Revoliucionierius.

L.D.L.D. Reikalai.
Indianos valstijos LDLD. kuopų 

suvažiavimo reikalu.

East Chicago, Ind. — Suva
žiavimas įvyks Indianos valsti
jos kuopų rugpjūčio 24 d. š.m. 
Name pasamdytam bendrai Lie
tuvių ir rusų socialistų, 4939

kaip 10 vai. ryto. Mandatai de
legatų bus primamį iki 11 vai. 
Malonėkite delegatai laiku būti.

Suvažiavimo Komisija:
K. L. Kairis.

A. Mažilis.

su apšvieta ir radikalizmu... 
Gėda lietuviams, kad ligi šiol 
dar negalėjo susiprasti, kad jie 
yra darbininkai.

— Alpinis Vergas.

Klerikalų laikraščiai daug pri
meluoja skaitytojams. Pas soci- 

įalistus to nebūdavo, bet dabar 
“Laisvė” bylina visus klerikalų 
laikraščius melų rašyme.

Keletas metų atgal kas drįs 
davo aidoblistus pakritikuoti 

j tas būdavo apšaukiamas purvi 
I nu politikieriam. Dabar kas kri 
tikuoja bolševikus, tas sočiai 
išdavikas.

Vienas LSS. 14-tos kuopos 
narys labai neapkęsdavo aido- 
blistų, kam jie pripažįstą tinka- 
miausį kovos būdą “tiesioginį

lin visokios konferencijos, mes 
turime pavartot ‘tiesioginį veiki
mą’!” Ko neapkentė, tai dabar 
pamylėjo. — Zigmas.

ĮSIGYKIT S AKRU

ARMA
IV

VISTU i

PRIEMIESTĮ CHICAGOS NnmM

Nauja Subdivizija atsidaro šiandie. Pirkite dabar kol dar 
galite gauti pirmą pasirinkimą, ir ant LENGVŲ IŠMOKĖ* 
J1MŲ. Randasi prie C.B.&Q.R.R. tik 42 minutės nuo miesto

Jums nėra reikalo turėti 40 ar 80 akrų žemės, kad uždirbus piidgų ir tapti savistoviu. Jei jus turite 5 akrus žemės 
taip arti Chicagos jus galite padaryti daugiau pinigų ir su žemesnėm išlaidom ir mažesniu darbu negu kad turėtumėt 
40 ar 80 akrų prastos žemės už trijų ar keturių šimtų mylių nuo Chicagos.

Paprasta vvhile leghbrn višta deda aštuonis tuzinus kiaušinių per mitus iš 309 pulkas padės 2100 tuzinų per 
meilia, kurie ant rinkos atneš po 60c už tuziną arba $1110. Tai reiškia jums paliktų tikro pelno apie $1000, arba užtektinai užmokėji
mui už penkių akrų farmą nuo pardavimo vien tik kiaušinių.

Nėra reikalo paversmi visus 5 akrus vien tik dėl vištų, jus galite pavesti vieną kumpeli dėl vislų ir dar liktų užtektinai vielos dėl 
didelio daržo, kas yra ant tiek daug pageidaujama, kad net ir musų valdžia ragina auginti (Jaugiau daržovių. Kuomet jus patįs užsi
auginate daržoves, jus žinote, kad jie yra geri ir ant saulės nunokę. Jūsų moteris ir vaikai gali prižiūrėti jūsų vištų farmą, kuomet 
vyras dirba mieste.

Ant Ukes Gyvenimas Lai Sveikata.
Gyvenant ant 5 akrų vištų fanuos ar auginant daržoves, lai yra gyvenai aid tyro oro, atneš jums ir jūsų Šeimynai gerą svei- 

Nieks nesuteiks jums tokį gyvenimą kaip kad gyvenant laukuose. Nėra užvaduotojo tyro laukuose oro, tyro va 
netįnai dienos skaistumo ir geliu, to vrsko mes negalime surasti susigrudusiame mieste. Ūkiškas gyvenimas ant visit 

Jis sutdiikia jiems švarias, tinkamas aplinkybes kiekvienoje dienoje per visus melus.

Gera Transportacija
An'l siu traukiniu yra užtektinai sėdynių

— nėra reikalo stovėti ar stumdylies ir tiktai 42 minutės į vidurmiestį.

IŠSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIE
ir gaukite pilnas informacijas kaslink vietos, Kainos ir Lengvų Išlygų.

Mums yra malonų suteikti šias informacijas be jokio atlygi 
akrų farmas nuo musų pei pereitus 10 melų, ir liko

Tas jums nieko nekainuos ir nedaris ant jūsų jokio apsunkinimo, 
nimo.

Arthur T. Mclntosh & Co
Miesto of'sas

106 N. La Scile St 
Tek Main 2043

Vietos ofisas 
1404 W. 18th Street 

Tek Canal 6296
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltu:

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

Chicagoje — per nešiotojua:
Viena kopija .........'............N 02
Savaitei .................................... 12
Mėnesiui .................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
pačtu:

Metams ................................ $5.00
Pusei metų ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................ 1.65
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pi n gins reikia siųst Pačto Mone;
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kada bus “kairia- 
sparnių ’ ’ revo
liucija?

Tie žmonės, kur pasivadino sa
ve “kairiasparniais socialistais” 
visai atmeta kovų už tiesiogi
nius, artimuosius darbininkų 
reikalavimus. Michigano valsti
jos “kairieji” nutarė braukti iš 
organizacijos tuos socialistus, 
kurie reikalaus, kad kongresas 
arba legislatura,. arba miesto 
valdyba duotų kokių reformų, 
pagerinančių darbininkų būvį; 
jie nutarė net braukti lauk tuos 
socialistus, kurie priklauso ku- 
kiai-nors organizacijai (pa v. li
nijai), reikalaujančiai tokių re
formų.

“Kairieji” sako, kad visa, kc 
darbininkams arba visuomenei 
reikia, tai privalanti duoti revo
liucija. Kada, girdi, įvyks revo
liucija, ir ateis “proletariato dik
tatūra”, tai ir teisės žmonės į- 
gis, ir politikos kaliniai bus pa- 
liuosuoti iš kalėjimų, ir darbi
ninkų padėjimas pasidarys ge
ras. Bet klausimas: kada įvyk? 
ta viską išganančioji revoliuci
ja? šiandie? Ryto? Ateinan
čiais metais?

Paklausykite, kų atsako į ta 
patįs “kairieji”. “Kairiojo Spar
no Manifeste”, kurį išspausdinę 
“The Revoliutionary Age” (July 
5, 1919), aiškinama, kad “kai
rieji” norį sujungti revoliucine? 
pasaulio jiegas užkariavimui va 
džios, ir sakoma:

Tatai nėra tuojautinės (ihi 
mediate) revoliucijos klausi 
mas. Tatai yra tuojautinės re 
voliucinės kovos 'klausimas 
Revoliucinė galutinos kovo 
gadynė prieš Kapitalizmų gal 
prasitęs! eilę metų ir dešimt 
mečių (niay lašt for yean 
and tens of years).

Plieno darbi
ninkai juda.

Milžiniškoje Amerikos plieno 
industrijoje darbininkai iki šiol 
buvo kone aršinus išnaudojami, 
kaip kitose pramonėse. Ir buvo 
labai sunku pagerinti jų būvį, 
kadangi plieno industrijos bo
sai neduodavo jiems susiorgani
zuoti.

Bet dabar, matyt, sujudo ir ši
ta proletariato dalis. Nepaken
čiamas gyvenimo brangumas 
pažadino iš miego plieno darbi
ninkus ir jie ėmė užsikrėsti ko
vos dvasia nuo kitų savo klesos 
draugų.

Atstovai kokių 40,(KM) darbi
ninkų plieno dirbtuvių Chicago- 
je ir apielinkėse susirinko šio
mis dienomis Chicagoje apsvar
styti kovos budus prieš savo iš
naudotojus. Jlie reikalauja >14 
darbo valandų ir $1 mokesties 
už kiekvienų valandų darbo. To- 
kius-pat reikalavimus stato plie
no darbininkai ir Jkitose dalyse 
šalies.

Jeigu darbininkų reikalavi
mai nebus išpldyti geruoju, tai 
ie ketina išeiti į streikų dar 
iries 25 d. rugių ličio.

šito judėjimo pasekmėje plie- 
10 darbininkai gali ne liktai įgy- 
i geresnes gyvenimo sųlygas, o 
r susivienyti į stiprių orgauiza- 
iją.

Socialistai 
ir tauta?

Karės pagimdytoji suirutė 
nionijos gyvenime taip sumai- 
ė net ir daugelio socialistų por
us, kad jie užmiršo pačias pa
na t i nes savo mokslo tiesas, ir 
labar vėl reikia pradėt aiškinti 
as nuo pradžios.

Pirmiaus, kada taųtininkati 
prikaišiodavo mums, kad socia- 
istai nepripažįsta tautos, tai 
nes tiktai juokus darydavome 
š tokių priekaištų. Mes sakyda- 
’ome. kad tautininkai nieko ne- 

• šmano apie sočiaIrzmų; kndan- 
»i jisai nori ne panaikinki tan
as, o suvienyti jas. Socializmo 
deja yra tarptautiška (interna- 
ionali.ška), o ne Detante.

Bet dabar kažkurie patįs soci- 
listai iškreipia savo mokslų 
aip, kaip kitusyk iškreipdavo 
i socialistų priešai. Tautos pri
minimų jie skaito nusidėjimu 
irieš internacionalizmą; tautos 
eisiu gynimų jie vadina “bur- 
uaziškumu.” Ir musų priešai 
žiaugiasi 'ir trindami delnus sa- 
o: “Na, ar ne m ūsų, tiesa bu- 
o, kad socialistai yra beta u- 
iai? Taip ilgai jie gynėsi nuo 
o kaltinimo, o dabar ėmė ir pa- 
is prisipažino!” ,

Bet jie džiaugiasi be reikalo, 
autų atmeta ne socializmas, o 

;e žmonės, kurie* savinasi soda* 
isto vardų, patįs nežinodami, kų 
isai reiškia.

i Internacionalas 
[kovoja prieš pa
saulio reakciją.
Truc translatlon filed with Ibc post- 
musler at Chfr'ngo, III. Aug. 15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Socialistų Internacionalas, su
sirinkęs Šveicarijos mieste Lu- 
zerne, aštriai pasmerkė koptr- 
revoliucinę 'talkininkų politikų 
Vengrijoje ir dar kartų užpro
testavo prieš talkininkų 'inter
vencijų Rusijoje.

Internacionalo konferencija 
sako, kad talkininkų valdžių 
darbai Paryžiuje parodė, jogei 

j atžagarciv’iškos^hs pasaulio jie- 
' gos susivienijo prieš socialistų 
valdžias ir stengiasi sutrukdyti 
kiekvienų darbininkų žingsnį 
linkui pašilu) įsavinto. Ji ragi
na socialistų partijas ir kuopas, 
visose šalyse “griežčiausiai pasi
priešinti šitai kapitalistiškai ir 
imperialistiškai po Iii tikai.”

šitam Internacionalo paragi- 
! niurni privalo pritarti ir Ameri
kos darb* ninkai. Nors Ameri
ka yra toli nuo Europos, bet jau 
praėjo tie laikai, kada šios šalies 
žmonės galėjo būti vien žiūrėto
jai Europos atsitikimų. Karė su
jungė Amerikų su kitomis pa
saulio dalimis tūkstančiais nau
jų ryšių. Amerika, novoms ar 

; nenoroms, patapo vienu spren
džia ilčių jų veiksnių pasaulio po
litikoje. Nuo jos žymiam laips
nyje priklauso dabar pakreipti 
tą politiką geresnei! ar bloges
nei! pusėn.

Jeigu Amerikos darbininkai 
neparems Europos proletariato 

, kovos prieš reakcijų, tai leng
vinus lenai painig viršų, ir tuo
met pablogės darbininkų padė
jimas ir šioje šalyje. Amerikos 
darbininkapprivalo eiti išvien su 
Europos^darbininkais. Todėl jie 
turi visų-pirma prisidėt prie In
ternacionalo o ne skaldyti jį.

Iki šiol, deja, jie šitos savo pa
reigos nepildo. Gompersas dėjo 
visas pastangas Europoje, kad 
atplėšus darbininkų unijas nuo 
socialistų partijų, ir rezultate tų 
patangų mes matome, kad šalę 
socalistu, Internacionalo atsira
do atskiras unijų Internaciona
las. Panašiu keliu nori eiti ir va- 

“kainiaspluiiitii*’ A- 
merikos socialistų tarpe: jie no
ri šios šalies socialistus surišti 
su Lenino “internacionalu”, ku
ris yra sudarytas beveik vien iš 
socialistų partijų atskalų.

Darbininkų Internacionalas 
privalo liuli vienas. Tiktai tada 
jisai pajiegs atremti pasaulio re
akcionierių pasikėsinimų ant 
žmonijos laisvės.

Reiškia, palįs “kairie ji” sako 
kad proletariato valdžia gal a 
teis tiktai už keleto dešimtme 
čių (kada didžiuma šiandie gy
venančiųjų! žmonių gal jau ,bns 
kapuose), ir iki to laiko darbi
ninkai neprivalų slengties iško
vot jokių dalykų, kurie pagerin
tų jų vargingų būvį! Jie priva
lų skursti ir kentėt priespaudą 
idant jų dvasia paliktų “revoliu- 
cioniška”, iki ateis/ laikas nu- Į 
verst kapitalizmų!

Ar tai reikia didesnės liesumo- 
nūs? Nejaugi tie “kairieji” įsi
vaizdina, kad darbininkai, var
dan galutino pasiliuosavimo, ku 
ris įvyks gal už keleto dešimt
mečių, šiandie išsižadės bent 
vieno ^dalyko, reikalingo jų da
bartiniame padėjime? Žinoma, 
kad jie neišsižadės! Jie kovoja 
ir kovos už savo būvio pagerini
mus, nepaliaudami nei vienų va
landų. Bet jeigu socialistai nej? 
jiems į pagelbų šitoje kovoje, tai 
darbininkai ims žiūrėti į juos, 
kaipo į savo priešus.

Taigi ta “kairiasparnių” tak
tika gali turėti liktai vienų pa
sekmę: atstumt darbininkus 
nuo socialistų ir pavest juos so
cialistų priešų įtekmei. Ji todėl 
yra antisocialistiška, atžagarei- 
viską.

Karalių r 
nzitas.
• ue translatlon filed with the post- 
uistcr at Chicago, III. Aug. 15, 1919 
s reųuired by thc act of Oct. 6,1917
Amerikon atkeliauja Anglijos 

osto įpėdinis, Wales’o kunigai- 
štis. Jisai bus oficialia Suv. Vaf
li jų valdžios svečias. Jo alsilan- 
ymo tikslas esąs “sustiprinti 

Iraugiškus ryšius” tarpe Angli
us ir Amerikos.

Po anglų karalaičio, Amerikų 
tolina atlankyt Belgijos karalius 
r karaliene. Jie atkeliaus, žino
mi, loip-pat tuo tikslu, kad “su- 
tiprinus draugiškus ryšius” tar- 
>e Amerikos ir Belgijos. Vėliaus 
lar ketina atvykti Amerikon ir 
teigi jos kardinolas Mercicr.

Iš Rymo ateina žinia, kad į 
kmerikų rengiasi atvažiuot vy- 
iausis Italijos karaliaus pusbro- 
is, Austos hercogas. Supranla- 
na, kad ir jisai “stiprins drau- 
’iškus ryšius” tarpe Amerikos 
r savų šalies.

Tie karalių ir kunigaikščių 
/ažinėjimai į Amerikų lai yra 
Taip lik tinkamas dalykas po to, 
kaip pasaulis per ketverius su | 
pusi“ metų kariavo, “idant apgy
nus demokratijų pasaulyje.”

I' 11 —

| Apžvalga
VISAI NEDAILU.

“Lietuva” ne liktai išspausdi
no arogantiškų K-kio straipsnį 
apie “Materializmų”, kuriame 
jisai lygina socialistus ir laisva
manius prie gyvulių ir laukinių 
žmonių, — bet ji dar mėgina ir 
apginti jį nuo “Naujienų” kriti
kos negudriais “džiokais.”

Reikėtų jai pasisarmalyli. Pa- 
sauliožiuros klausimas yra per
daug svarbus dalykas, kad butų 
leistina daryti iš jo negražius 
šposus. Rinito proto žmonės 
bent taip nesielgia.'

PASIpWžįINO AMNESTUOS 
KONFERENCIJAI.

rru«> translatlon filed with the pnsl 
mastei- at Chicago, III, Aug. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų Partija buvo supo
navus sušaukti įvairių Amerikos 
organizacijų konferencijų, kad 
apsvarčius budus paliuosaviinui 
politikos kalinių, nuleistų arba 
jau pasodinių į kalėjimų už pra
sižengimus prieš karės laiko įs
tatymus. Partijos viršininkai pa 
vedė to darbo tvarkymų J. Ma- 
hlon Barncs’ub

Vienok amnestijos, konferen
cija neįvyko. Jų sutrukdė palįs 
partijos nariai - - vadinamieji 
“kairiasparniai.” Jie ūme varyt 
priešingą agitaciją partijos vi
duje ir pagalios pakėlė prote&tų

prieš tų partijos sumanymų. 
Prie angliškų “kairiasparnių” 
prisidėjo kaikurios kalbinės Fe
deracijos, vadovaujamos “kai
riųjų”. Pasak drg. Barnes’o, tų 
Federacijų sekretoriai kovo 26 
d. įteikė jam sekamo turinio 
laišką:

•‘Mes, žeminus pasirašiu
sieji sekretoriai'-vertėjai, ap
sisukome bendradarbiauti su 
jumis rengime ir priėmime 
pienų Amnestijos Konferen
cijos sąryšyje su ne-socialis- 
tiškais, smulk)ia!i-l)uržua^iš- 
kais elementais.

“Mes stipriai priešinamės 
Nacionalio Pildomojo Komi
teto nutarimui šaukti tų kon
ferencijų ir mes reikalauja
me, dėlei musų partijos labo, 
kad ta konferencija įnebutų 
laikoma.”

(Pasirašo):
L. Franki, vengrų sek r. 

,J.V. Stilson, lietuvių sekr.
Au Stoklitsky, rusų sekr. 
O? Puriu, latvių sekr.
L. Putlner, slavokų sekr.
P. Ladan, ukrainiečių sekr.

Slovakų sekretorius L. Pult- 
ner vėliaus atsiėmė savo parašų, 
pasiaiškindamas, kad jisai pasi
rašė per nesusipratimų.

Augščiaus paduotame laiške 
tie “kairieji” sekretoriai sako, 
jogei jie priešinasi amnestijos 
konferencijai lodei, kad j ją bu
vo kviečiama ir ne-socialistai. 
Šis argumentas ir pats savaimi 
neišlaiko jokios kritikos, nes juk 
butų juokinga socialistams at
mesti pagelbų kitų žmonių vien 
liktai dėlto, kad jiie nepriklauso 
jų partijai. Socialistai sudaro šio 
je šalyje liktai mažą dalį gyven
tojų, o toks dalykas, kaip paliuo 
savitnas politikos kalinių, pri
valo rūpėti kiekvienam žmogui, 
kuris geidžia šaliai laisvės.

Bet tas 'argumentas ir nepasa
ko tikros kesos. Mes žinome, 
kad “kairiasparniai” .apskritai 
yra priešingi amnestijai. Kele
tas mėnesių! atgal “Naujienose” 
buvo nurodyta, kad “kairioji 
spauda4’ taikosi to “principo”, 
jdįėi DeBšaš, Kale OTIafe ir kili 
politiški kaliniai galį gerinus pa
tarnauti socialei revoliucijai, 
būdami kalėjime, negu kad jų 
“silpni kūnai” butų paliuosuoti.

Tų pačių mintį išreiškė “kai
rieji” ir tlmneslijos konferenci
jos diydkidriui, Barnes’ui. Aiš
kindami suvo po./cija konfe
rencijos klausime, jie per savo 
vadą, Katterfeld’ų, užreiškė, 
kad: “Socialistų Partija viena 
turi įgyti galių, tuomet kalėjimų 
durįs atsidarys, ir .musų draugai 
išvis į laisvę.”

Iki valdžia pateks j socialistų 
rankas, gali prųeili, pasak pačių 
“kairiųjų”, keletas dešimčių me
tų. O kol to neįvyks, tai, vadi
nasi, Debsas ir kili darbininkų 
vadai privalo, “socialūs revoliu
cijos labui”, puti ir supilti kalė
jimuose!

kas, o tuo pačiu laiku tūkstan
čiai darbi ninku eina bicdliyn.

Nesenali Japonijos socialistai 
išsiuntinėjo manifestų kfitų ša
lių socialistams, prašydami jų 
formaliai pripažinti jų parti

ją, kuri vadinasi Japonų Socia
listų Partija. Italijos Socialis
tų Partija pasiuntė utsukymų, 
?eur jšreiškųama ]iageidavjmas 
užinegsti su japonų socialistais 
artimesnius ryšius ir bendrai 
veikli. Šen šalayamu, sociali- 
stas-pionierius, <l,ibar važinėja
si po kitas šalis, kaipo Japoni
jos socialistų atstovas.

Japonijoj dabar susitvėrė la
ibai patogi dirva skleidimui so
cializmo arba kokios kitos ra- 
dikpliškos teorijos. Darbinin
kai pradeda busti ir reikalauja 
laisvės ir geresnių gyvenlinio sų- 
lygl?

Centrajis Darbininkų Komi
tetas, kuris randasi Tokio’j, pa
rašė atvirą laišką į viduritnių 
dalykų minislerį, komercijoj 
buto prezidentų ir kilus virši
ninkus. Laiške sakoma, kad 
karės melu pirmoj vieloj dar
bininkai yra siunčiami ginti lė- 
\ynos ir klausiama, ar valdžios 
yrd loki politiku, kad leidus ka
pitalistams tukli, kuomet darbi
ninkai badauja.

Dr. Jikci Ydkoi, Imperato
riaus Univc'rs'iteto profesoritiSf, 
viešai užreiškė, kad <lemokrati
nęs idėjos pirma plėtojasi lik 
tarp miestelėnų, gi dabar jos 
pradeda rasti sau dirvos ir tarp 
fkaim.ieČįų. Ypatinga^ demo
kratijos principai platinasi il'ar- 
pe mokytojų, jaunimo organi
zacijų ir armijos rezervistų.

Salkonuu kad japonų/ moks- 
linlinkai entuziastiškai studijuo
ja socializmą. lUarbii .ninkai 
tankiai *kalba apie socializmą 
net galvekariuose.

KANADA.

Vinnipeg. — (Kuria Vienų 
Didelę Unijų). Generalis strei
kas atnešė šiokios-tokios nau
dos. Darbininkai pamatė, kad 
skaldymas spėkų mįišrina put 
naudos. Jie nutarė kurti Vie
ną Didelę Unija.

Nesenai įvykę 'balsavimai da
vė sekamų pasekmių.

Balsavo 51 unija. 11 bal
savo už atsimeirimų iido A. F. 
L. ir prisidėjimų prie Vienos Di
delės Unijos, — [iries balsavo 
tik 705.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

r”nc translatlon filed wi.h ib.o post- 
mastei’ at Chicago, III. Aug. 15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA.

New Yokkas. — (Radikalų 
spėkos stiprėja). Liepos 21 d. 
spaudos atstovas pranešė iš To
kio labai indom'ių žinią. Ka
dangi ta žinia atsidavė radikali
škumu, II,ai didžiuma laikraščių 
redaktorių pasiuntė ją į gurbų, 
šiai tos žinios turinys:

Japonuose neramu. Ne lik 
valdžia susirupinus, bet ir įvai
riu plauko veikėjai nekaip jau
čiasi. Vis grieščiau ir gnješ- 
čiau pradedama, reikalauti ge
resnių sąlygų tiems, kurie dir
ba; gi iš kitos pusės re ikaluu- 
janųi susiaurinimo privilegijų 
turtingiems. Tali - pamatinė 
priežastis visuotino judėjimo. 
Socializmu pradeda, inlcresuo- 
b's ne lik darbininkai ,bel ir 
šiaip profesionalai, ypatingai 
švietėjai. šilas judėjimas iš- 
dalies kilo po tekine Europos 
judėjimo, o iš dalies ir lodei, 
kad šalies turtai vis labiau ir la
biau koncenĮi’iiojasi į kelių ran

SUV. VALSTIJOS.

Richmond, Va. — (Nesutiki
mai). Virginijos Darbo Fede
racijoj apsireiškė nesutikimų. 
Richmond'o Darbininkų Taryba 
nutarė atsimesti nuo valstijos 
federacijos. Roanoke ir AIex- 
Ymdrijos centraliniai komitetai 
remia richmondiečius.

Atsimetimų teisinama tuo fa
ktų, kad valstijos federacijoj 
esama perdaug “senoviškos po
etikos.” Primdlama, kad Fe
deracijas agentai veikė prieš 
darbininkų reikalus.

Bet svarbiausi skilimo prie
žastis yra ta, kad federacija pri
ėmė negrų delegatus. Kai-kurie 
negrai liko paskirti organizaci
jos viršininkais. Bichmom lie
čiat laikosi tos nuomonės, kad 
tatai gali užkenkti kaip baltvei- 
džių, taip ir jiiodvcidžid intere
sams. Jie nori, kad negrai bu
tų organzuojanū į atskiras uni
jas su savo eentraliu komitetu. 
Esą tuklios ^politikos iki šiol pri
silaikė Amerikos Darbo Fcdera-

Norfolkiečiai, kurie remia 
rchniondiečius, jau suorganiza
vo miesto federaciją juodveid- 
žių unijoms.

Nauja Partija.
A(Filjetonėlis)

Iki šiol merginos — ir lai, lo- 
li-gražu, ne visos-sudarydjvo 
geras partijas. Bet ne polici
nės, o šiaip jau-suvis kitokios 
rųšies partijas,

Dabar-gi siuntime .sudaryti 
naują partijų “pelkių” politikie
riai*

Ne by kokią partiją, bet ko
munistu, v

Taip, k-o-m-u-n-i-s-t-ų...
Ir išlciido dckloracijų.

Mes kuriame naujų partijų. 
Ji skirsis nuo visų buvusių, esa
mų ir busiamų partijų. Jos tik 
principai teisingi, ji tik rūpin
sis darbininkų klesos reikalais.

Užtat vi&i eikite pas mus, ra- 
šykitčs į įniusų partijų.

Atminkite, draugai, kad prieš 
jus stovi diilemų:

Arba jus įsirašote j musų par
tiją ir liekate tikrais darbininkų 
reikalų gynėjais.

Arba jus neremiale musų ir 
tuopačiu einate prieš darbinin
kų reikalus.

'Taigi vienas iš dviejų:
^Su mumis, arba prieš mus!
Kas jus labinus Įraukia — ar 

musų draugiškumas, ar musų 
rūstumas...

Gal norite sužinoti musų tiks
lus?

Jie aiškus,
Kovoti su tais, kurie nepripa

žįsta musų “diktatūros.”
Atsiminkite, draugai, Mahom- 

medo žodžius, kuris pasakė:
-—Danguj yra tik vienas Die

vas, o ant žemės — tik vienas 
neklaidingas pranašas tai aš, 
Mahommedas.

Taip, jūsų ta r jie yra lik vie
nas neklairiugas “revoliucionie
rius” — lai Juozas.

Naujo “revoliucioniško mok
slo” pranašas ir busimos |>arli- 
jos ^pereitame laike lyderis.

Je, 'kairiu kim inosuos parti
jos kairiausiojo sparno lyderis.

Kuriam kairiausiųjų “kairin- 
sparnių” tarpe pasidarė ankšta.

Mat jo “idealai tokie, angsli, 
o “teorijos” tokios plačios, kad 
ndiš/sitenka jokiuose progra- f
niuose...

Programai lik varžo “beribes 
teorijas.”

Kad prašalinus tą slogutį, 
Juozas su savo frentais nutarė 
kurti naujų komunistų paTliją.

Partija susidės iš lyderių dik
tatūros.”

Nariais galės liuli visi tie, ku
rie pirpažins tą “diktatūrą.”

Laimliiiigos kloties naujai par
tijai busiama<ni(> -Įnikę ! .< Unkiu 
jai įsikurti, tik... ne musų že
mėj, ir uždėti savo “diktatūrų,” 
lik... ne ant musų...

—Kj Sėjikas.

Mokslo Žinios.
Rašo ŠERNAS.

NEDEGANTIS ORLAIVIS.

RAŽAI.
ANUOčeS Brooklyno tetos 

Paukštys užsimanė pač^Jbė'ti 
tokių giesmę apie “kairiaspar- 
nius” auarkistus. Bostono Kelei
vis, išgirdęs vyliojančių to gies
mininko giesmę, ėmė ir paliar-. 
tojo jų savo skaitytojams. Prie 
to jis dar teikėsi pridėti savo pa- 
stabų, būtent: kad Paukštys gTc- 
da, tai busianti atmaina -r-oro.

Bet smolno instituto Degtu
kas tam nevierina: Keleivis me
luojąs ir that’s all. Pas juos, 
ant Bluailandaunės, niekuomet 
nesą atmainų: smolnojo institu
to beizmantas visuomet atsiduo- 
dųs paleista Degtuko siera....

J u bet!

KOKS skirtumas tarp mario- 
nų Raugo ir “kairiasparnių” De
gtuko? Jokio. Visi atsimena, 
ka.ip garsusis Vmdtodologijos 
daktaras” tuo Raugu andais ga
dino ... orų. O “kairiasparnių” 

I Degtukas — ar jis negadina? 
i Nueikite j smolno instituto bciz- 
inatų!

KUR m'lionijrt’iai lieka did
žiausiais kovotojais, “proletari
ato diktatūros”^ čempionais? 
“Kairiasparnių” pasparnėj! Ve, 
mes, chieagiečiai, turime angli- 
ka Lloydų;, o rytiečiai “kairias
parniai” turi lietuvišką. Mūsiš
kis Cook pakuotųjų konvenci
jai numetė visų šimtinę, o lietu- 
viškasai rytų milionierius džiu
gina Brooklyno tetų — net ketu
riais tuksiančiais! O tai dėlto, 
kad tetos paukščiaf galėlų čiulbe 
ti kas dienų, kasyiiiclų dienelę.

Look out, llaisledslryčio po
nai !

Orlaiviai iiasibaigiusioj karėj 
laba1! svarbią lošė rolę; joje žu
vo ir daug orlairininkų: dau
giausiai jų žuvo orlaviui užsi
degus, kuomet jis, su savo ve
dėjais nuo didelio augšeio ant 
žemės nupuolė; prie to, žino
ma, ir orlaivininkas gyvas ne
išlieka. Todėl išradėjai stengė
si išrausti orlaivį negalintį už
sidegti. Karės laiku, kuomet 
teks išradimas buvo reikalij)- 
giatįsias, išrasti jį nepasisekė;
išrasta lai lik karei pasibaigus. 
Bet išradimas tas ir laikos lai
ke gali žmonijai gerai patarnau
ti ir ne vieną orlaivinnkų nuo
pražūties apsaugoti. Apie tą 
svarbų žmonijai lišradimą rašo 
Anglijos laikraščiai. Išradimas- 
tas yra lai gazolino rezervoaras, 
negalintis nei užsidegti, nei lei
sti pcrrisunKti gazolinui, kas ir 
gimdo lankiausiai orlaivių už
sidegimus; jis neišleidžia gazo
lino nei prie gana dideliių 
degimų ir perplišimų. Net is 
jierplyšusio rezervuaro gazoli
nas negali ištekėti, o neištekė
jęs nei užsidegti! negali. Viso
se panašiose orlaivininkų ne
laimėse jas paprastai ir gimdė 
ištekėjęs iš rezervuaro gazoli-
nas, nes jei jis išbėga ir už
dega orlaivį. šio išradimo 
išmėginimui nuo didelio augš- 
čio išmetė rezervuarą, bet jis 
niekur jau beveik gazolino ne
išleido. Anglijos koriiisija tyri
nėjanti svarbius orlaivininkys- 
lėj išradimus mano, kad nau-
jašis orlaivių gazolino rezervu
arus ateityj Ivgiai karės, kaip ir

TAS “No. 23” Degtukas išda
vė sau atestatų, jie bet kokį, o la
bai pavožnų — “literatiška maz
gotė...”

Visai nesistebiu, dievaži, ne! 
Piladelpės kukorius Juozas, Val- 
paraišo bulvių Studentas Bur- 
dingonas ir jų alperis Fabrica— 
juk tai dideli mokslo vyrai, ant 
pelikių pirštų moka išdėstyti vi
są Markso mokslų. Kodėl tad 
jiems nesurasti ten ir “literatiš
kos mazgotės”, kodėl?

TAIGI, tas “kairiasparnių” 
“draugiškas” išvažiavimas, kur 
praeitų nedcldienį įvyko Vašing- 
toncilse, nusisekęs labai gerai. 
Buvęs Juozas, buvęs didelis kitų 
syk tarybininkas Zolpė, buvęs 
Pečkuraitis ir daug kitų. Visi 
kalbėję tema apie kokį tai ra
guotų pono farmerio sutvėrimų. 
Daug laiko išeikvota tai svarbiai 
temai, ir vis dėlto, nieku budu 
neišaiškinta, būtent: kuris to 
bėdino sutvėrimo ragų yra kai- 
ris, o kuris — dešinis. Nes ka
da sutvėrimas stovi į kalbėtojų 
užpakaliu — kairysis ragas aku- 
rat sutinka su kalbėtojo kairią
ja ranka, o kada pryšakiu — di
džiausia kontūzija: ragas pasi
daro tikrų tikriausiu socialpatri- 
olu dešiniuoju. Tas svarbus 
klausimas palikta išrišti kitam
“draugiškam” išvažiavimui.

— Žarija.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Antanui Leškauskui. — Jeigu 
turite kų išmintingo pasakyti 
laikraščio skaitytojams, lai pri
valote rašyti mandagiai, be bo
lonių ir išmislijinių.

Miesto Ofisas:
127 N. Deatborn St. 

im-UUnity Mg.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

'Veda visokius reikalus, kaip kriminali&kuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
9321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

yovmc LA&ies t©
...

vzhile training in our ncw two ye-ir graded
course. Writc at once for bur catnlonuc B.

FORT DEARBORN HOSPITAL
■ » 3B31 Vtrnon Avenuv, B«x ( CHICAGO ••

santaikoj, los svarbią rolę ir ne We pay all expensesand small salary 
vii na orlaivininką
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Subatos Valgių Išpardavimas
SVIESTAS

j Geriausias El- 
gin Creamery 
sviesas suba- 
toj svaras

54*/-c
v- ■ ■■■■■I. ■ /

Vaisiai ir dar
žoves.

Bananas
tuzinas
Peaches
Elberta b’ket
Oranges sald
žios tuzinas
Metonas Rocky-
ford po

19c 
19c 
17c 
5c

Demonas gc- 
ros tuzinas C. v G
Tomatocs namicje au
gintos, 
baskfi 
Bulvės, Ohio 
vos 10 sva 
TŲ 
Kopūstai 
ginti — 2 sva
ru už 
Grušiog geros Bartlctt 
basket tiktai 
po Lvv

15c 
anksty- 
49c 

namie au-
5c

liktai sva-

Importuoti 
sva

Ceylon arbata 
59'Z-c 

kmynai 
49c

Importuotos

Skaitytoju Balsai GAMA SUIRUTĖS — JUNG
TUME SAVO JIEGAS IR 

VEIKIME.

tirai kitas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

aguonos
49c

King Root Be ICa 
er Extract, bot ■ vw 
Bunte Bros, White ho 
ūse Cocoa, % 91 f* 
svaro kenas fc I v 
Rumford Baking Po- 
wder svaro 
kenas
Dandce 
n ai 
už
Luncheon 
50c vertes 
už

ras

23c
pienas 3 ke-

43c

39c

Mėsos Kainos Del

Naujai saldžiai 
ryti šonkau
liai svaras

suda-

19c
Saldžiai ..siūlytas Cor-' 
ned Bcei OI a
HVMI'DS I W

Naujai saldžiai sūdy
ti kauleliai IOIZ.m 
svaras I O L 
Naujai rūkyti kaule- 

!^sv“ 31c

No. 1 Lašiniai, 0 iki 
H svarų šiuo- 
tai svaras “tUU 
Oscar Mayer’s Cali- 
fornia kumpiai da-

sv;" 31'-c

Savoy olives, pilnos 
kvortos JQr
puodas “Tww
llydros Ginger Ale ar 
ba Hoot Bter 4 E*. 
bonka lwG
Bass Island White Gra 
pe Juicv, didelė £Qa 
bonka UvG
Renroh red salmon ge 
yiausia kenas www
Pink Salmon, OI a 
didelis kenas ■ U 
Renroh XXXX smulkus 
cukrus, 
pkg.

Snaps 
svaras
Ruiftku dirbti

14c
kepti Ginger

14c

ras
Pillsburys 
an 2 pak. 
už

16c
Health Br-

25c

Subatos

Pienu maitinta veržle

29'Ac
cvertis a-
26/2C

na sva
ras
l’žpykalinč
vienos,
svaras

Naujai rukvti šonkau
S-Sv- '22c

Skalbimo Reikmens, Muilas ir t.t
H. H. Carpct ar Rug 
Cleaning mui- lEp 
los šmotas .■ Wv 
Iloefner’s Naptha mu
ilas, 10 šmo
tų už 
Spee Dee i 

už

Skalbiamosios 
didelės plieno 
mo viršus 
kaina

KODĖL MUSŲ SESUTĖS 
MIEGA.

Musų sesutės, moters, miega 
todėl, kact jų draugai vyrai ne
duoda joms atsibust. Musų vy
ručiai laisves nori, bet savo mo-| 
toris laiko pavergę. Jie priklau- 
:į> darliin^nkų organizacijoms 
ir tuo tarpu dar atgal žiuri. Jei
gu jų moters jiems kuo nors pa
siskundžia, lai jie atsako: “Ar 
tu poni, kad dar ne visa kuo pa
tenkinta?”

Čia nekalbu apie ths moteris, 
kurios vis dar pasakoms teber 
minta. Tokios rūgšties užsi
traukusios ir kaimynes apkalbė
jusios jau ir patenkintos. Kalbu 
apie labiau susipratusias darbi
ninkes. Jos galėtų daugiau pa
sidarbuoti, daugiau gera pada
ryti visuomenės gyvenime, bet 
kada jų vyrai jas paniekina, tai 
jų gyvenimas esti patenkintas 
tik ašaromis.

Vyručiai, laikykite savo mo
teris lygiomis su savim draugė
mis, veikime visi išvien, tuomet 
mes nebūsim jums priešingos, 
bet busime geriausios jūsų drau
gės. — Jievutė.

JUODIEJI IR BALTIEJI

muilas 
kena 
\Valtke 
šmotų 
už

sk indros 
už pak. 
Gobi Dust

69c
minkštas

15c
muilas, 10

59c
White muilo

9c
didelis pa-

28c 
katilai,

. lentos 
trvni- 

39c
Wash-
19c 
25c

20 Mule Tcam Boras 
muilo skriedrelės di
delis pakelis /JJg

ing Povvdcr, 
30c vertes ' 
Eagle Lyc, 2 
kenat pž 
Dover prosai,1 nikeliu 
oti patentuotas viršus 
ir rtfnkena, 3 prosai 
L"'*1’ $1.95
(ialvanized drato vir
vės dėl džiaustymo, 
100 pėdų 45c 
Prosavojimo lentos 5 
D pėdų, gražiai nuo-

Geriausias 
Soup — 10 
šmotų už 
Armour’s I 
muilas 10 

•Šmotų už" 
A m m o

na1 už
Old Dutch 
už ke
ri ą

Family

65c
Lighthouse

59c
Washing

3 kl" 29c

skalbimų
5 pak.
True Bhie,

Cleanser 
10c 

palengvina 
19c 

padaro vi-
už
Skalbiamieji 
galvai)izcd sheet plie-
no 
No. 8k.

$1.29 bliuota lenta 
Subatoj 59c są galon 

lazurkų 12c

Hoffman Mokykla
Yra uždėta nuo 1910 m. Per pereitus devynis metus mokino

me jaunus vyrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri- 
rengėin dėl aug.štesnių mokyklų ir universitetų. Ateikite Į musų 
mokyklų ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augštesnių mokyklų. Nekuria iš jų jau lanko augštesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigė augštesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vietas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei lik duosite mums 
progų. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 
baigę universitetus ir turi daug metų patyrimo. Jie pareina iš 
darbininkų klcsos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy
venimo siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokslai tai apsvilta. Nežinojimas, tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti,jus prie apšvietus kelio, 
kas parodys jums žmoni jos išganymų. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris yra TIKRI žmonijos vadai.

Mes mokiname sekančiuose skyriuose: Skaitymo, Rašviuo, 
Kalbos (ANGLIŠKOS). Aritmetikos, Geografijos, Istorijos Viešo • 
kalbėjimo, iligh School, College prirengimo, (Musų lietuviai turi 
savo speciali skyrių lietuvių gramatikos po Dr. A. Montvido va
dovavimu).

Ateikite šį vakarų ir pasimatykilc su musų principalų.
Rudeninis sezonus prasideda Rugsėjo 7, užsiregistruokite i 

šiandie. ,
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 

1537 NOKTU ROBEY STREET, CH1CAGO, ILLINOIS.
(Arti Milvaukee Avenue).

V >

Ballveidžiai, kurie turi sma
gumo mušti juodveidžius, tai y- 
ra toki žmonės, kurie turi švie
sesnį viršutinį kailį, bet tamses
nį protų ir už juodveidžius. Kai 
kas sprendžia, kad kapitalistų 
agentai sukurstę baltuosius mu
šti negrus. Gal taip, gal ne. Kiek 
teko pastebėti, baltieji aplamiai 
nekenčia negrų ir užpuldinėja 
juos be jokio kurstymo. Dauge
ly j vietų baltieji atsisako dirbti 
jei darban priimama ir juod- 
veidžiai. Mat, baltieji nekenčia 
juodųjų, viena,ttik dėl to, kad 
oda jų juoda; antra, kad juod- 
veidis paprastai apsiima dirbti 
už menkesnę^ nidĮkųdljf (trečia, 
kad juodveidžiai esu “necivili
zuoti”. Betgi ar žmogus kaltas, 
kad jo kūno spalva juoda? Juk 
tai ne nuo jo paties priklauso. 
Antra, jis priverstas pi
giau dirbti, idant kaip nors gy
venus, nes darbo progų jis maža 
teturi. Jis dirba kad ir sunkiausi 
ir praščiausį darbų, kad ir už 
menkiausią mokestį, nes kitaip 
turėtų badu mirii. Baltųjų užuo
jautos, pasigailėjimo jie neturi. 
Trečia, juodveidžiai esą “necivi
lizuoti”, ar bent ne taip civili
zuoti, kaip baltieji. Bet ar ir čia1 
jų kaltė? Atgabenti į šią šalį prie 
šais jų norą, juodveidžiai ilgai 
kentėjo vergiją; paskui, kad ver
gija ir buvo panaikinta,Jie vis- 
tiek dar iki šiol, ypač pietuose, 
traktuojami negeriau, kaip kad 
vergai, jų švietimu, jų kulluri: 
niu pakėlimu maža tesirūpinta.

Mes, lietuviai, geriausiai gali
me suprasti juodveidžių padėji
mą imdami pavyzdį iš savęs. Ko
kį mokslą, kokį apšvietimą tū
lojome mes penkiolika ar dvi
dešimt melų atgal, kad buvome 
caro biurokratijos ir kunigų pri
spausti? Ir kiek mums teko ken
tėti, atvykus į Ameriką? Ar 
mus tie “civilizuoti” amerikie
čiai kęsdavo? Ar ne taip jie el
gdavosi ir su mumis, kaip kad 
su negrais? Ar mes nedirbome 
sunkiausius ir prasčiausius dar
bus ir už menkesnę mokestį, ne
gu amerikiečiai? Iš dalies dar ir 
po šiai dienai esame nekenčiami 
jankių ir labiau išnaudojami. 
Tatai kiekvienas ateivis tegul 
neužmiršta, kad jeigu “civilizuo
ti” jankiai nekenčia baltųjų a- 
teivių, visokiais vardais pravar-. 
džiuoja, lai ko norėt, kad jie ki
taip elgtųsi su juodveldiniais. 
Todėl baltieji ateiviai, kurie per 
savo kvailumą žiuri į negrus kai 
po į ne žmones ir turi palinki
mo juos mušti, tegul visųpirma 
pagalvoja palįs apie save, ar jis 
kuo nors geresnis už juodos spal 
vos žmogų. — Salpirkas

Kai kurie musų draugai, ma
tyt, perdaug karščio turi. Užsi
norėjo parodyti, kad “aš galiu 
taip padaryti, kaip norhr’, na, 
•ir tempia ant to. Vikresnis, ži
noma, maža teišsilavinusius ga
li visados savo pusėn pakreipti, 

i nors jo darbas butų ir nenaudin! 
gas spėkų eikvojimas. Ir tuo 
blogiau. Per tiek metų organi-; 
zuota jiegos; dabar, kada lai
kas tas jiegas pavartoti tiks
lams, kuriems jos organizuota, 
tai mes vėl jas ardome ir gi’iau- 
jame, o musų priešai tuo nau
dojasi.

Pažiūrėkime, ką musų prie
šai daro. Jų spėkos buvo men
kos, iširusios, bet dabar jie jas 
uoliai stiprina. Naudodamies 
musų nesutikimais, jie vis dau
giau ir daugiau užvaldo dagi to
kių draugijų ir organizacijų, 
kurios pirmu ėjo išvien su soci
alistais.

Draugai Vlarbinlįdka.l, laikas 
mums susiprasti. Laikas pa
liauti kėlus suirutę savo tarpe, 
kad iš to galėtų musų .priešai 
naudoties. Nelaikąs dabar už
siimti tvėrimu naujų partijų, 
“sparnų” ir frakcijų. Tai nede
ramas karštagalvių darbas. Al- 
auškite, draugai, o pamatysite, 
jog turite daugiau suardę negu, 
sutverę. Jeigu mes būtume pa
šventę tiek tiuliu darbo darbi- 
ninkams organizuoti ir vienyti, 
kiek tarpusavio kova sueikvo- 
jom energijos jų demoralizavi
mui ir vienų prieš kitus pjudi- 
mu, tai šiandie galėtume pasi
džiaugti. Bet dabar mes davė
me puikios progos tik savo prie
šams atsistoti ant stiprių kojų.

Man regis, kad draugai dar
bininkai turėtų galų-gale supra
sti, kad skaldymu savo jiegų, 
skaldymu socialistų partijos 
mes patįs darome didžiausios 
sau nuoskaudos. Palįs prieš sa
vo klcsos interesus pikčiausiai 
nusidedame. Užsiimdami skaldy 
mo darbu mes patįs atstumiame 
nuo savęs žmones, gename juos 
i savo priešų eiles. Žvilgterėki
me blaivomis akimis į save: ar 
galime šiandie bent kokį svarbe 
snį darbą atlikt taip suardytoms 
savo spėkomis? Ne. O tuo tarpu 
tautininkai su klerikalais ne
snaudžia. Jie vis daugiau ir 
daugiau galios jgija. Jie jau 
bando patapti pilnais viešpa
čiais musų tėvynėj Lietuvoj, ir 
pataps, jeigu mes dar ilgiau tarp 
savęs riesimės. O ar tada bus 
lengviau mums, darbininkams, 
su jais kovoti?

Štai buvo įsteigta Amerikos^ 
Lietuvių Darbininkų Taryba, 
lon tuojau prisidėjo didelis 
skaitlius darbininkiškų draugi
jų ir organizacijų. Reikėjo tik 
ji plėtoti ir veikti. Bet atsirado* 
neišmanėlių, kurie nesistengia 
numatyt toliau inegu savo frak- 
cijine nosis, ir nagi siundyti 
menkiau susipratusius darbinin
kus |irieš Tarybą. Jie neturėjo 
argumentų parodymui, kad Am. 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
negera ar nenaudinga. Taryba 
jiems nepatiko dėlto, kad mat 
ji ne jų buvo sumanyta. Kiek 
svarbesnis jų iškeltas prieš Ta
rybą argumentas galėjo būti, 
tas, kad,/«sų, negalima steigti 
kitošy panti.jjos, kada yra sociali
stų parliįa/ Tiesa buvo betgi ta, 
kad Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų 'Taryba nė nebuvo orga- 
niuojama tam, kad užvadavus 
socialistų partiją. Socialistų par
tijos ji visai nė nekliudė. Ji ne
buvo nė partija, o tik lietuvių 
darbininkų organizacijų orga
nizacija kovai su reakcinėmis 
lietuvių spėkomis, su tautinin- 
kų-klerikalų politika. Taryba, 
kaipo sujungtų lietuvių, darbi
ninkiškų organizacijų jiega, ga
lėjo socialistų partijos veikimą 
tik paremti, o ne jam kliudyti. 
Tą žinojo ir darybos priešinin
kai, bet jie, norėdami priekabių 
rasti, prasimanė, kad Lietuvių 
Darb. 'Taryba norinti socialistų 
partiją griauti.

Bet tie patįs Liet. Darbininkų 
Tarybos priešininkai, taip vadi
nami “'kairieji” ką jie šiaudu' 

ularo? Kovoję prieš'Tarybą, kad

fiiiiiniiiTiiiiiiiiaiiiiiiiiicihHi

Visą apskritą metą nesvaiginan- 
\ tis gėralas.

Darbo žmonėms, biznio žmonėms, profesiona
lams, užsiimantiems snorlkk Visiems, visur, ap

skritą metą. Bevo yra sveikas pastiprinimas 
dėl naudingo troškimo pastiprinantis i lengvas 
gėralas. Idealas atletams arba žmogui lavinan
tis kūniškai ir protiškai — geras priprasti ir į- 
gyti. Sveikas ir priduodantis apetitą.

ĮĮĮjjHR ANHEUSER-BUStCH
ST. WUIS

THE BEVERAGI.

ji noj’inti socialistų partiją ardy
ti, jie dabar patįs socialistų 
partiją ardo skaldo, steigdami, 
savo “kairiuosius sparnus” ir, 
“komunistų partijas”! Tai pras-Į 
ti principai. Jokie principai re-j 
miami .tik - savuoju “aš”: Kų 
“aš” darau, gera; ką “jus” da
rot, bloga...

Draughi, pakaks to. Paliauki
te karščiuolies ii' vieni ant kitų 
užsivarinėli, o stVerkimės orga
nizavimo darbo. Jeigu dar ir to
liau mes tokią suirutę tarp sa
vęs kelsime, tai nė nepasijusi- 
me, kaip musų priešai visa ką 
į savo rankas paims. Kairieji 
turėtu paregėti, kad vienu šuo
liu į komunizmą neįšoksime; 
kad reikia dar daug daug veikti, 
kol ką laimėsime. Neišsižadė
dami savo galutinių siekinių, 
mes turime betgi skaitytiem i) 
su esamomis aplinkybėmis, ir 
dabar turime veikti ir kovoti, 
kad laimėjus ^iandie lai, įkas 
galima laimėti. O laimėti mes 
galime lik tuomet, kad einame 
visi išvien. Visų musų tikslai 
tie patįs, tik kaikuric draugai, 
perdaug įsikarščiavę, nori Li
mai visa ką laimėti; ir stveiiasi 
ne už to galo.

Butų labai gera, kad Am. Lįc- 
tuviii l)arbininkij Taryba imtų I 
energingiau veikti, kaip ji kad • 
veikė pat savo įsikūrimo prad-' 
žioj. Reikia būtinai visos pa
žangiosios lietuvių darbininkij 
jiegos vienyti. Pradėjus dirbt 
pozityvu, darbą, atsikvošės tada 
ir tie karštuoliai ir, jeigu neno
rės pasilikti vieni, turės ir jie 
prisidėti. Dabar mums turi ru- 
pėt vyriausiai artimieji tiesio-' 
giniai lietuvių darbininkų reika
lai ir čia Lietuvių Darbininkų 
Taryba gali geriausia mums pa
tarnauti. — M. K.

Daktaras

Jobu W. Sapalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S, HALSTED ST. 
Ofiso valando« 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2514 
Nainai __ _

---------- T--------------------- -

tPramogai ir laiko praleidi- 
( a mui įsigykite naują

Sapnininką
“išguldo visokius sap

nys, koki tik žmonGms pri- 
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENGS 

1739 So. Ilalsted Street
•Cbicago, UI.

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos 
x Žmonės serga galvos skaudėji
mo -ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikinų pagalbų. Išgydy
mui preižastics yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

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

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tų
- prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

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

Jei^u jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užlikrbisiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas />y4a pavojinga.?; Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas 
nuo įvairių priežasčių 
pasekmingai.

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

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje. Tdymą.

Mano patyrimas prigelbsti inan^ -* ' 
surasti pricžast|—Ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jušą j - 
paliuosuosiu jus 
“pagauti šaltį”.

Dr. F. O. CARTKR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatves

120 So. State St., antras augštas. Chicago. •
Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

. The Fair Nedėtomis 10 iki 12

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligą.

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

Tonsilai yra priežas 
čia visą gerklės ligų

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

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metą praktikos gydy
me gerklės ligų, aš igijau speci- ; 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu i 
I>rašaJinti jūsų tonsilus visai be 
jkausmo, be clilorofomio, be kra
ujo, be siuntimų jus i ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

I •

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsiių bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy- 

... J odei tas neužstos j>ms 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 

įpročio I mane tuojaus—kol pasekmėm nė- 
Į ra pavojingos—lir aš patarsiu ,Sm.

ausies 
gydoma

kentėjimą. Aš 
nuo

j 1 -' 1'... IU' -.... - *.................. J
Jus galite gauti cash už

. 1 B E R T Y B O N D U S
$50, $100, $500 ir $1000. ’ I

k—...... .

KR AU SE sKfffis BAN K
1 AVĖ - N E AR

Ajjurą Subatos vakare iki 8 vuiaiKlai vakare.

1
1

Mes perkamo Liberty Bonds 
UŽ pilną “Lash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utariuhkąis, Ketvęrgąis Ir 
iŠubatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM&CO. 
iaa& numaukei; avu. 
Urp Fpuiiua ir Sta.



NAUJIENOS,

Darbo Laukas
MAINERIŲ BRUZDĖJIMAS

West Frankfort, III, — Pra
eitą kartą rasimu, kad rugp. 7 <1.

šais vadovu norą.
V €

Beikėtu lietuviams maine- 
riams taipjau stropiai dalyvauti 
unijos veikime, juo labiau, kad 
dabar prasidėjo kova tarp pro-

Pakalniškių Gvalda kartą už
simanė į du mėnesius laiko nu
sidrėbti asu molinį malūną.

tol, kol lietus neužėjo. Veik vi-

Orient miestelio reiviais unijų viršininkais. įteik-

kalus 303. Tą pačią dieną buvo 
susirinkimas, kuriame kalbėjo 
9-lo Sub-distr. sekretorius Jobu 
Block. Jis ragino mainerilis grį-

tvk rūpintieji kad ateinančiais 
rinkiniais butu išrinkti toki vir
šininkai, kurie butu musu drau
gai, o ne kompanijų bičiuliai.

— Kairiasis Latras.

smarkus lietus ir išplovė molį. 
Malūnas, buvęs beveik gatavas, 
sugriuvo ir tokiu smarkumu, 
kad Pakalniškių kaimo langai 
subyrėjo nuo to balso.

“Kairaisparniai” šito nežino, 
užtai ir jie užsimanė statyt to
kį pat malūną, tik iš smilčių.

Nekolioruoti “pikčiai”

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi- 

aados galima gauti Naujienas 
\ nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir l’ranklin, SW kampas 
Madison ir Well, N\V 
Madison ir State, N\V 
Adams ir La Šalie, NW 
Va n ‘ 
Va n 
Va n

kai vienas, išėjo, ir jokio nuta
rimo nepadaryta, lą patį va (Kaipir feljetonėlis)

malimui grumoja visi keturi 
viešpaties vėjai! —Gvaizdikas.

inis susirinkimas. Kalbėjo čia ir

Jėiktiį, Bdllev|l|e, /III. Išsakė,' 
kad visi lokalo nariai esą prie-

'‘Kaidiasparniai’’ lai yra 
niekas dauginus, kaip “heibi , Redakcijos Alsakyntai

savavališkai elgiasi. 'Pečiaus ir 
čia jokio nutarimo nepadaryta.

torius. O štai jums ir faktas. •-•Į 
Kuomet 5 I
mina randantiems kūdikiams 

“nemnę” jie, neišmanėliai, žino
dami tik tai,.kad jie nori valgyt.

, B. V. J., Cleveland. - - Kaip 
b kūdikių inotina g.) nialėllb Naujienose^ dabar jau 

šios šalies pačtas visur priima 
ir siunčia laiškus adresuotus

tų sušauktas masinis susirinki
mas nedėlioj, rugp. 10 dieną.

sos mainos dirbo, tik Orie*nto 
mainoše maža tedirbo, nes iš 
800 angliakasiu dirbo vos 300 t’ t

Molyną ramina: bus, bus vaike
liai, greitai bus. Bet vaikai ne
paiso. Motina, norėdama greitai 
savo mažučius užganėdinti bė-

tas. 2. įstatymo dėl uždary
mo ateiviams durių keturiems 
melams kongresas dar nepriė
mė.

Buren ir Krankliu, NW 
Buren 1r Wells. S\V 
Buren ir Clark. SW 
Buren ir State. S\V 

Ilarrison ir \Vabash, N\V 
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 813 W. 33rd 
M. Matulewski, 3121 Lime 
VVladis, 2861 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
A. .1. Kasparas, 3437 Union 
Svelnis, 3116 \Valluce St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Eincrald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & ('.atlage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 PrinVcnton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. \Venthwortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35lh

Gatvių kampai
ir 
ir

st.
st.

PI.

maineriai grįžo

lingu daiktų. Tuo tarpų kūdi
kiai puolasi prie verdančio kati
lo. Su pirmu “išbandymu” jie 
tečiaus pamato padarę didžiau
sią klaidą, nes nusišutina ran-

3. Lietuvoj vartojami pi-

rubliai ir lietuvių auksinai. Tai
gi kolkas pinigų d dykai Lielu-

tidarant svetainę, apie duris bu
vo jau susirijikę apie 700 žmo
nių. Kalbėjo atvykę iš Bellevillės

šininkai, kurie stengėsi visokiais 
budais sulaikyti darbininkus 
nuo veikimo. Bet tatai nepavy
ko. Maineriai priėmė rezoliuci
ja, kad butų greitai sušaukta 
ekstra konvencija į Belleville, 
miaukiant rcgulerės konvenci-

“Kairiasparniai” tą patį daro, 
kuomet jiems koks demagogas 
atsistoja ant estrados ir kalba, 
kad čia nieko nereikia, tik ve — 
tuoj paimti ir saulutė nušvis.

jienas galima jau užsakyti gy
venantiems Lietuvoj giminėms. 
Kaikurie jau yra užprenumera
vę ir mes siunčiame.—Pačio

Madison, NW 
Jackson, NW 
Van Buren, SW 
121h, NE 

Jefferson, NE
MaxweD. SE ir NE 
14th, NE 
18111. S\V
Archer, NW i
31 st. N\V I
351h. N\V 
42nd SW
47th, S\V ir NE

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

pakinkyti į arklo, porą kartų 
jiems sudrožti ir atliktas kriu
kis. Darbininkai, atjausdami di
delį nedateklių, tuo ir džiaugia
si, kaip tie maži kūdikiai, ne

J. Bielauckui, Mihv. — Ka
dangi! Lietuva dar nėra pripa
žinta kaipo savarankė valstybė, 
ji neturi nė savo atstovybės, nė 
savo konsulatu šioje šalvį. Del

gali važiuot Lietuvon, nes nė
ra kas jiems duotų išvhžiavimo 
liudijimą.

st.

rugsėjo 9. Maineriai ypač neno
ri laukti balandžio 1, 1920 suda
rymui naujo kontrakto su sam
dytojais, bet nori, kad butų ta
tai greitai padaryta, o jei ne.
lai po konvencijos 
Kol kas, streikuoti nenutarta

susiorganizuoti, tai ji.e šaukiama, 
ar jnes 'dar nepribrendę, ha? 
Mes norime dabar, tuoj!

įspėkite: kas toks tas orato
rius?

PARSIDUODA
Seni Laikraščiai

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

ro 1c. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted
Wentworlh ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, S\V 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greenvvich
Stropus, 1656 VVabiinsia Avė.

Gatvių kampai: 
Mil\vaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln. SE , 
Milvvaukee ir Bobv. NF ir NW 
Mihvaukee ir VVestern, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 23'17 S. Leavitt si 
J. Kaitinkis. 2214 \V. 23r<l PI.
I. Bagdžiunas, 2334 S. Onkley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Islnnd ir>-Wcstern, NAV 
Leavitt ir 22nd, NW 
I2th SI. ir Homan Avė

18tos GATVS»"S APIELINKe 
Agentūros .

J. F. Mallv, 633 W. ISth St.
(’. Yulelis, 733 W. l iti) PI.
St. žvirgždcnifl, 1131 S. (’linton Si

BRIGHTON PARK
Agentūros

A. Diklavičia, 1147 Washtena\v A\
J. Smili), 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplexvood Av. 
A. Belcnskas, 2617 \V. lOth PI. 
Žukauskas, 4358 S. (’alifornia A v.

Gatvių kampai 
AVcstern ir 47th gatvės

T0WN OF LARE 
Agentūros

A. J. Bortash, 4601 Hermitnfie Avė.
(Jatvlų kampai

Ashland ir 471h, NE. Gross Avė, 
Halsted ir 471h, SW ir NE

CICERO, JLL.
Agentūros

A. Rudinskas, 140!) S. 49th Avė.
1 ROSELAND, ILL.

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė.
M. G. Valatkas, 373 Kensington Av '

Coat Pressers and Lnderprcsscrs Kliubo nepaprastas 
susirinkimas įvyks Pelnyčio  j, Bugpiučio-August 15 dieną, 
1919, 7:30 vai. vakare. Schanoffman’s Hali, Mihvaukec
ir Ashland Avė. Bus priimami nauji nariai ir kili svar
bus reikalai atliekami.

A. žalais, 114 E. 107th St

inn Puikiai atspaustų ei nn
IUU KONVERTŲ 0dUU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastu los vpatos. ku 
riai iijs rašėte, jis

SI'GBLŠ H’MS \TG\I
Prishiskile $1 00 ii pilną jūsų 
antrašą, o'.mes atspausdinsiu** 
100 konvertų. ir lnoiau> ur'sh 
vihic jums

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Rheumatizmas
Namu gydymas nutaisytas iš

gijusio ligonio.
Pavasaryj 1893 m. aš įgavau 

muskulų ir sutinimo Rheumatiz- 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau 
virš tris melus. Mėginau vienus 
vaistus j)o kilu, *‘ 
turui, bot kokią pagclbą 
lai lik laikiną.
dau gyduoles kurios išgydė mane, 
ir kentėjimas dauginti nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šių gyduolių nc- 
kurionis baisiai sergančioms ir 
m t lovoj gulinčioms ypaloms su 
reumatizmu, ir jps išgydė visus.

Aš notiu, kad kiekvienas ser
gantis pamėgintų šią stebėtiną 
jiegą. Nesiųskite ne cento; tik
tai prisiuskite savo vardą ir ar.t- 

iš prisiusiu dykai pamė- 
Po pamėginimui, ir jei

daktarą po dak- 
. . ) gavau
Ant galo sura-

ginimui. Po painčginimui, ir jei 
ousi užtikrintu, kad tai yra jūsų 
seniai jieškomas būdas išsigvdy- 
mni reumatizmo, galėsite prisių
sti n>an jo kainą vieną dolerį, 
la i supraskite, kad aš nenoriu 
jusi! pinigų, jei jus nesutiksite 
ori-iusti. Ar tas neteisinga? 
Delko tolinus kentėti kuomet 
iiniis šildoma išgydymas dykai? 
Nejaukite. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 6181’ 
Curncy Bldg., Syracuse, N. Y.

P. Jackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojai ir 
Jeigu jys 
jaučiat 
ateikit 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robev Street 
I.1—8 iki 10 a.rn. 
7 iki 9 vakaro

802 W. Madison St. 
11 rytą iki 7 vai. vak.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

offire* valandos 2 
po pietų 

<10! WeR! 22nd 
l’el La m ndrth

<»' vrnimas: 2111 Mai ha

IHRFR*
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GAISRAS-GAISRAS!
LOUIS VEHON & SONS, Ine., 4743-45 Ashland five.

$115,000.00 Sandelis Vyrų, Moterų ir Vaikų Drapanų ir Čeverykų
t biskį sugadinta nuo durnu ir vandenio, šimtai daiktų bus parduota pusdykiai. Atdara kas vakaras iki 9 v Nedūlioj nuo 9 rytoik 12 po pietų.

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJE, RUGPJiUCIO IGtą IR TĘSIS 10 PENŲ

V\ rų

VYRŲ APREDALAI VYRŲ IR MOTERŲ APREDALAI OEVERYKAI DEL VISOS ŠEIMYNOS
1 DALIS
i nūs — 500 porų vy-

» iki $8.00, musų 
pasiūlymas $1.98

$2.69
2 DALIS

Naujas siuntinis vyrų ir vai
kinų siutų, tikką atėjo — di 
dižio nuo 33 iki 36, vertės iki 
$25, mcsų kaina

$10.48
Apie 150 siutų šiame skyriuje 
—• visų didžių, vertes iki $30 
— musų kainos tiktai

$18.98
SERGE SIUTAI

Vaikų mėlyni serge sietai pa

$6.98
Skrybėlės ir Kepurės 
apie 1000 skrybėlių, biskį 
vandeniu sugadintos — $2.00, 
ir $3.00 vertės tik

19c
BLIUZĖS

Vaiku Bliuzės — didžio 3 iki 
5, dabar kainuoja

33c

4 DALIS
Apie 300 siutų šioj dalyj — 
tikros vertės $25 musų kaina 
šiame išpardavime

$14.48
5 DALIS

Apie 60 siutų geriausių išdir
bėjo, visi sample sielai vertės • 
nuo $35.00 iki $60.00 — kai
nuos nuo $20.00, $22.50, $25.00 
$27.50 ir

$30.00
6 DALIS

Vaiku sailor siutai — pasiūti 
iš mžlyno serge, musų papras
tos vertės $4.00 — šiame iš-
Pardavime

$1.48
OVERALLS

Mėlynai dryžuotos overalls —• 
didžio iki 46 — $2.00 vertės 
special po

$1.48
GINGHAM

5000 jardų geriausio gingham 
— spalvos, mėlynos, ir rudos, 
baltai lašuotos — 29c vertės, 
už jardą

501) tuzinų vyrų nosinių — 15c 
vertės mcsų kaina

5c
Vyrų rudos ir žilos pančiakos 
— 25c vertės už pora

Turkiški maudynės abrusai— 
25c vertės, dabar po

MARŠKINIAI T
50 tuzinų vyrų tvirto pasiimu 
ino mėlyni vilnoniai marški
niai, $1.30 vertės

98c
(’arpet šliperiai — skaros — 
v> rų ir moterų — 59c vertės, 
special už porų

23c
Vyrų stambių vilnų aviški 
marškiniai ir kelinės $2.50 
vertės, nepaprasta kaina po

$1.98
Vaikų pančiakos — juodos va
tos, tvirti keliai —< didžio 5 
iki 7Yj — 39c vertės, kaina

25c
Moterų žiurstai — Coverall— 
geros pušies perkelio, šviesus 
ir tamsus, musų kaina

$1.29

1000 porų vyrų petnešų — 50c 
vertės, kaina

23 c
M’oterų l.isle grcslotai •— yra

10c
Moterų baltos ir juodų* vatos

10c
Moterų Serge, Jilko ir (.repe 
de ( hute di rsės — $15 ir $20 
vertes, 3 dalyse — kaina $5.98 
— $4.98 ir

$3.98
Sud kjų minkštų padų čevery
kai — 79c vertes po 

29c
Moterų Union sint;.i — gražus 
Šukuoti lisle $1 vertės po 

69?
Vaiku trumpos kelinės — vie
no didžio — geros vertės kai
nos nco $1.48 ’ki 
_____ 49c____ _
Moterų La\vn Dresės — $2.18 
vertės, kaina

98c
Vaikų Juodos vatos pančiakos 
—- geros, tvirtos pančiakos — 
35c vertės, už nori) 

23c

Vyrų JumIgs ir mėlynos 
tos analiniai marškiniai -

49c
100J 'porų pančiakų — 15c. 
vertės — vandenio sugadintos 
nežeminta kaina

7c
$5.1)0

Vaikų rainuotas — durnų ir 
vandenio sugadinti 
vertės, special 

98c
Vaikų žieminiai kotai — van
denio sendinti - geros vertes

.$1.98
Vyrų rudos ir mėlynos vatos 
pančiakos — 25c vertes, mu
sų kaina porai

Vyrų Balbriggam marškiniai 
ir ppalinės ^kelnės — 79c ver 
lės liktai pO

59c
Moterų Novelty Boof šilkų 
pančiakos — taipgi juodos ir 
baltos, 89c vertes

49c
Vaikų rudi Windsor kaklarai
ščiai, labai gražus — 25c ver 
les dabar po

9c

V> rų darbiniai čeverykai — 
kariškos mados, — $6.00 ver
tės special pora 

_____$3.89
1000 porų Ruskos lėliuko ske- 
ros vaikų čeverykų — pilki ir 
indi — $5 vertes, visų didžių 
____ 52.48_____ 
Vaikų Box Cfllf Blucher čeve
rykai — didžio 10 iki 13’/2 — 
$3.00 vertes, pora

$1.98
\ rų tvirti juodi Blccher ma

vertes, pora
___ $2.48_____

Moterų balto audeklo pemps, 
durnų sugadinu — $2.00 ver 
lės, kaina 69c
Vaiku ioudos skaros Sandais
— $1.00 vertės, pora

■I 49c
. MIDDY DRESeS .
Vaiku piiddv mados dresės (Ii 
džio 3 iki 0 melu — gero gin- 
gham ■«— 59c vertes, kaina

39c_____
KASPINĖLIAI

zginių ir siuvinių — iki 19c

Vaikų rudi vici kid čeverykai 
— didžio 2 iki 8 — $2.25 ver
tes, už porą

$1.49
Vyrų apsi rėdymui . čeverykai 
— visi \vid, Blucher mados— 
visų šaižų — $10 ir $12 vertes 
kainos $4.48, $3.98 ir

$2.98
Vaikų pomps ir oxfords — di
džio 4 iki 6 — rudi ir rusvi 
vici kid — $3.00 vertes

$1.48
Tennis sliperiai — didžio 6 
iki 8 — 79c vertės pora 

49c i
Moterų Gun menti čeverykai 
— $6.00 večtės — geri, tvirti 
Čeverykai dėl žiemos dėvėji
mui, visokių didžiu, special

$2.89
UNION SIUTAI

Vaikų union siutai — gražus 
šukuoti IHe — 98c vertes — 
didžio 6 iki 10 metų — kaina 

59c
MAUDYMO SIUTAI

Vyrų ir vaikų maudymus siu
tai — $1.00 vertes — kaina 
59c ir

79c
Del patogumo musu pirkėjų gyvenančių Hammond, East Chicago, Whiting, Burnside, Harvey, Gary, Hegewisch, Dolton, Kensington, musų s»nl-rova bus atdara Subatos vakare, Augusi

16 iki U v. v. Nedėlios rytaą nuo 9 iki 1 vai, po pietų. Nepaprasti nužeminimai kainų ant tavom siuntimui Europon dėl pašelpos nukentėjusiems.
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Lietuvių Rateliuose lais. BRIGHTON PARK

usyto-
ten

ROSELAND
Ypatingi agitatoriai.

Ir Doltono, III., karų 
jai streikuoja. O kadangi
dirba veik išimtinai vieni lietu
viai, tai savo susirinkimus jie 
laiko Rose’ande, brolių Stru
milų svetainėje. Susirinkimai 
laikoma kasdien, kaip 2:30 vai. 
l>o pietų. Reikia pasakyti, kad 
unijos valdyba susideda iš ang
liškai kalbančių 
tuo budu daugelis lietuvių, ne
suprasdami anglų kalbos, pra
dėjo rugoti. Girdi, reikėtų žmo
gaus, kuris galėtų paaiškinti 
streiko bėgį lietuvių kalba. Jų 
reikalavimas buvo išpildytas, 
praeitą panedėlį susilaukėme 
lietuvio kalbėtojo. Geležėlės. 
Bet vėl nelaimė: kalbėtojas vie
toj aiškinti apie streiką ir dar
bininkų pareigas sulig jo, pradė
jo kalbeli apie “vieną didelę li
nijų...” Vis dėlto, išprndžios 
žmonės ramiai užsilaikė ir, kiek 
teko pastebėti, prakalba jiems 
paliko. Bet kada kalbėtojas net 
keturis kartus atkartojo savo te
mų, lai klausytojams nusibodo. 
Klausytojai tečiaus. nors ir ne
kantraudami, dar laukė - - rasi 
kalbėtojas atsimins, kad čia su
sirinkę karšapių darbininkai ir 
todėl nori girdėt apie savo rei-

darbininkų

prisirenka pilna Strumilų sve
tainė. Pirmas kalba buvusis De
vintos VVardos socialistų alder- 
manas, d. Johnsonas. Kalba 
rimtai. Plačiai aiškina apie vi- 
sapasaulinį darbininkų judėji
mų: Europos darbininkų sukili
mus ir tl. Beto nurodo, prie ko 
eina šios šalies kapitalistų ir jų 
nuolankus tarnai valdininkai 
bei kapitalistams parsidavusioji 

j spaiųla. Jį palydi triukšmingi 
aplodismentai. Po to unijos pir
mininkas paklausia ar randasi 
koks kitas kalbėtojas. Čia jau 
perstatyta p. Andrulevičius. Už
lipęs ant pagrindų kalbėtojas, 
pasiaiškina, kad jisai nesąs joks 
ponas ir kad “draugė Stilsonicnė 
atsiuntė mane čionai pakalbė
ti”. kadangi jinai, kaipo mote
ris', nesilf kinti /streikuojančius 
patenkinti... Pons ar draugas 
Andrulevičius pradeda savo kal
ba su Naujienoms ir Grigai
čiu! Girdi, už kokių demokrati
ja stoja tos* Naujienos. Ar tai 
tokia demokratija, kad žmones 
čia gauna po 10, 15 ir 20 metų 
kalėjimo, kuomet Lieknechtas 
gavo tik keturis melus ir 11. Tai 
už tokia demokratiją stojančios

Susirinkimas.

Rugpjūčio 6. d. buvo LSS. 174 
kuopos susirinkimas. Kuopon 
įstojo viena nauja narė ir du 
persikėlė iš kitų kuopų. Be to 
tarta paaukot dešf n|ts doleriu. 
Jukeliu ir kitų bylai vesti. Vis

simas atidėta sekamam kuopos 
susirinkimui. .

Antras k knisimas 
rengimąsi prie sekamojo žiemos
sezono. Nutarta Įkurt dramos 
skyrių. Darbų atlikti pavesta 
spucialei komisijai. Po to kuo-

buvo

manymų tverti chorų. Bet kadan 
gi iki šiol šioje kolonijoj veikė 
Keistučio Kliubo choras, lai nu
tarta palaukti rudens: Jeigu 
kliubas nebenorės pasakyti sa
vąjį, tuomet galėsime pagalvoti

deda aiškinti tų patį — lenkiš
kai. Nors lenkų kalbos jis, ma
tomai, Beklek tepažįsta. Bet kad 
trumpai kalbėjo, tai žmonės 
nusiramino. Bet po to kalbėtojas

tesnė negu lenkiška. Bekalbėda
mas Geležėlė taip susimaišo, 
kad nebegalima suprasti kokia 
kalba kalbėtojas ^aiškina savo 
“vienų didelę unijų.” Laimė, kad 
neilgai kalbėjo. Bet žmonės vis- 
liek liko labai nepatenkinti. Ma 
lydami tai, kvietusieji kalbėto
jų ramina susirinkusius tuo, kad

Stilsonicnė. Ji daugiau paaiš
kinsianti, kadangi esanti “apsi- 
pažinusi su darbininkų reika-

pATRIJOTJZMAS j 
J Pač&himas turi būt J 

pasargos žodis §
IOWA STATE I

SAVINOS BANK 1 
Kapitalas ir Perviršio — ž 

$120,000.00. J
S E. Cor. Fourth ana f 

Jackson Sts. į
ŠIO’ K CITY, 1A.

meluodamas apie Naujienas An- 
drulevičuts drožia toliau. Žmo
nės pradeda nerimauti, tūli eina 
iš svetainės. Likusieji viename 
kampe švilpia kitame pasigirs
ta balsas: “kalbėk apie streikų!” 
Bet Andrulevičius varo toliau. 
Tada komitetas urmu pradeda 
grūstis per svetainę prie pirmi
ninko. Įteikiama jam prirašytas 
popiergalis, žmonės vis neri
mauja. Matome, ant popieros 
buvo parašytas ultimatumas, ir 
Andrulevičius tuoj sustoja kal
bėjęs. Bet ir vėl prašosi, kad 
dar kelis žodžius norįs pasaky
ti. žmonės tečiaus šaukia: “ne
norime, nenorime! Eik laukan!” 
Dideliausias triukšmas. Pirmi
ninkas tečiaus šiaip taip nura
mina publikų ir paaiškina, kad 
prie durų busiu galima gauti 
lenkiškos ir lietuviškos literatū
ros. Po to jisai perskaito tele
gramų apie streiko bėgį visuose' 
pramonijos centruose, kurios 
rodo, kad streikas eina pasek
mingai ir kad daug darbininkų 
vis dar prisideda prie streiko. 
Taipjau pranešta, kad ketverge, 
rugp. 1 1 dienų, visų unijų įgalio
tiniai laikys savo konferencijų

ro.
Pagalios organizatorius pake

lia, anot jo, kitų “labai svarbų 
klausimų”: ką daryti su tuo Nau 
jienų šėru? Esą, “reikia nunešt 
ir btokšt ant stalo — tegul jie 
žinosi!” Mat, “negalima būti 
musų priešo dalininku”... rė
čiaus pasirodžius, kad tas nela- 
basai Šeras dabar yra kur kas 
didesnės vertės, negu kad už jį 
"mokėta, tai d. Gustaitis mielu 
noru norėjo jį atpirkti, čia bet
gi orgp/izatorius susiprato, ir 
nusitarė pasilaikyti kadir taip 
nepakenčiamų jam dalykų. Kei
sti žmonės!

Pas mus dabar yra tokia “ma
da”: tūli nariai, kada ateina į su
sirinkamų, tai statosi dideliau- 
siais rcvoliucionieriais-kovoto- 
jais. Bet kada jiems prisieina at
likti kasdienis tveriamasai orga
nizacijos darbas, jų nelieka. Ta-

galėtų atlikti! Kažin, ar toli mes 
nuvažiuosi me\ tokiu savo “revo- 
liucinumu”... Petriukas.

NORTH SIDE

Iš draugijų veikimo.

svetainėje susirinkimo nebus. 
Tuo visa užsibaigė.

Reikia pasakyti, kad žmonių 
ūpas yra pakilęs, todėl tik reikė
tų dar labiau suglausti pečius, 
ir kova bus laimėta.

— Streikieris.

LCare ir Ugnis
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jūsų giminių

Jusu pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastogės, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su ašaromis 
akyse prašo jūsų pagelbos.
AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE?

Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, CENTRALIS 
BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS siunčia visiems gerai 
žinoma kaipo kovotojų už Lietuvos laisvę advokatė} p. F. 
J. BAGOČIŲ į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją, dei iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus iir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui.lėšų, o mes pasisteng
sim sujieškot jūsų gimines.

Liukas mus ^iciaukia*, siųsl(it pinigus, laiškus šiuo 
antrašu: ,

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-31 CROSS STREET. BOSTON, MASS.

Kiek laiko atgal norlhsidiečiai 
.dažfuę (pranešdavo d1|[nl»-aštyj' 
apie savo veikimų. Tuogi tarpu 
jie tyli, tarytum Northside bu
tų apmirusi... Taip nėra. North- 
sidiečiai veikia kaipir visuo
met. Matomu, lik koresponden
tai “ilsisi“.Nesistebėsiu, jeigu jie 
“atsimins” parašyti apie vietos 
veikimų - lietuviškai, už kokio 
mėnesio ar kito! O aš noriu pra
nešti apie tai, kas dar įvyks.

Jau kuris metas ka;p čia tapo 
įkurtas Pirmyn mišr. choras. A- 
pie jį susispietė veik visi pažan
gieji jaunuoliai o ir ke
lintas “senesniųjų. Choro tikslas 
yra lavintis dainuoti ir rengti į- 
veirių pramogų. Vienų tokių pu
ri linksmi niurni sueigų-piknikų 

choras rengia sekamų ncdėldie- 
ni, rugpjūčio 17, p. Chernausko 
darže. Kiek žinau, rengimo ko
misija daro visa, idant surengi
mas butų kuopasekmingiausias. 
Žadama suruošti puikų progra
mų, ‘kuriame dalyvaus ir pats 
choras. Pažangieji vielos irapie- 
linkių lietuviai privalėtų parem
ti šilų Pirmyn choro žygį, tuo- 
labiau, kad jisai nekartų teikė 
savo patarnavimo įvairioms jų 
draugijoms. Savo atsilankymu 
mes priduosime naujos energi
jos draugams ir draugėms dai
nininkams ir tuo paskatinsime 
juos prie tolimesnių darbų.

— Antanėlis.

Aš esmi speciali tas visų ligų
Akių, Ausų, Gerkles ir Plaučių 
Aklumas. Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų lš- 
Mydyla, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lą gydžiau pasekmingai Šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakan akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M, HN, M. D.

MELROSE PARK

“Kairiasparnių” išvažiavimas.

Rugpjūčio 10 d.^vietinė LSS. 
43-čia kuopa surengė “draugiš 
kų” išvažiavimų prie Displaines

35 So. Dearborn St, , 9 ChlCfl^O
Gfianpaa Monroe) . Nedčliorcis 10 iki 1. VllIVaj

eini, viso net apie trisdešimts 
priskaitanl moteris ir vaikus. 
Programas taipjau ylių platus, 
susidedąs tik iš vienos prakal-

i bos. Ir kalbėtojas ne bet koks, o 
įžinomasai chicagicviams *‘ora- 
lorius”, Kukutis. Todėl skailyto-

jai man atleis, jei aš apsilenk
siu s.u jo kalba. Gana to, kad jis 
kaip drūtas plūdo Socialistų Pa r 
tijų, kitaip — dešiniuosius. Po 
prakalbos duota jam klausimų. 
Vienas jų, buvo toks: ar bolše
vizmas atneš žmonijai naudos? 
“Oratorius” atsako: Beabejo- 
nės, ale tik nevisicni. Naudos 
bus tiems, kur pritars bolševi
kams; o tiems, kur nepritars — 
“jiems bus riestai”. ..

Tuo ir užsibaigė musų “kai- 
riasparnių” pramogos. —XXIX.

Nori sutriuškint stok 
jardų darbininkų 

uniją.
Policija bernaujanti Stokjardų 

savininkams; policijos virši
ninkas ir Stokjardų savinin
kai užsigina.

Policija bernauja Stokjardų 
savininkams! Ir tuo tikslu, kad 
sutriuškinus Stokjardų darbi
ninkų unijų. Tokį užreiškimų 
užvakar siūlėjo valdžios arbitra- 
toriui, teisėjui Alschuleriui, Chi
cagos Darbo Federacijos prezi
dentas John Fitzpalrickas. Esu, 
nepaisant darbininkų protesto ir 
to paprasčiausio visiems mato
mo fakto, kad Stokjardose ne
buvo ir nėra jokio rasinio ne- 
aps ijkcn ti m o—po Ii ei j os v ir ši - 
ninkas užsispyrė laikyti ten po
licijų neva tvarkos ir ramumo 
palaikymui! Dar daugiau. Jisai 
pats pasisakęs darbininkų ko
misijai, ’ joget šilo reikalauja 
“penki didieji’’, taigi stokjardų 
savininkai, dargi grūmodami 
jam, jeigu jisai drįstų nenusi
lenkti.

Belo, Fitzpalrickas užreiškė, 
kad laike rasinių riaušių Stok
jardų savininkai siuntineję pas 
negrus darbininkus specialių pu
sių kviečiant juos sugrįžti dar
ban nužymėtų dienų, kuomet bal 
tienisiems apie lai užtylėta. Tai 
daryta, tur būt, tuo tikslu, kad 
sukėlus tarp juodųjų ir baltųjų 
dąrbifliukų rasinę ineapykanlų 
ir, pasinaudojant ta proga, ard
žius darbininkų unijų, kurion 
priklauso virš 80 nuošimčių vi- 
sį’i Stokjarduose dirbančių dar
bininkų — negrų ir baltveidžių. 
Apie lai Fitzpalrickas sako: 
“Laike kilusių riaušių Stokjar
dų savininkai padare sumoksią 
išardyti baltveidžių unijų, kuri 
sudaro netoli 80 nuošimčių dir- 
be.nčin Stokjarduose baltvei
džių. Jie siuntinėjo savo pasiun 
tinių į negrų, gyvenamųsias vie
tas kviesdami juos į darbų. Bal- 
tveidžiams apie tai nepanešta.”

Vėliau, kada darbininkai už
protestavę prieš laikymų polici- 
j(/s darbovietėse, buvo paisijsta 
pas policijos viršininko1 pagclbi- 
ninkų įgaliotiniai. “Pagelbinin- 
kas mums atsakė, jogei įsaky
mas pasilieka įsakymu, jisai pa
siuntęs juos, kad apsaugojus ne
grus, kurie grįžta darban”. .. . 
Negalėdami susikalbėti su Al- 
cocku, mes pradėjome j ieškot 
paties policijos viršininko, Gar- 
rity. Pastarasis mums apreiškė, 
jogei Stokjardų savininkai jį pa
prašę pasiųsti j darbovietes po
licijos negrų darbininkų apgyni
mui, ir pagrūmoję išnešti prieš 
jį kaltinimų dėl nepildymo savo 
pareigų, jeigu jis nepaklausys”.

Tokių tai kaltinimų išnešta 
prieš Slockjardų bosus ir polici
jų. Ir policijos viršininkas ir 
Stokjardų, bosai tečiaus šilo 
griežtai užsigina. Pirmusai da-

tęs niekuno neprašomas; o Stok 
jardų bosai sako, kad jie netu
rėję ir dabar neturį tikslo ardyti 
darbininkų unijų. Bet kam jie 
pripakavo Slokjardus policija, 
kuomet ji ten visai nereikalinga 

šilo jie nepaaiškina.

MILIONIERIAUS DUKTĖ 
TARIA STREIKININKUS.

Už-

Sako, Ciane kompanijos darbi
ninkų reikalavimai • yra tei
singi.

jei visa tai pasitvirtinspati milionicriaus Crane’o dūk
te, Frances Crane - Lillic. Už- nagan kaltininkus, 
vakar ji pasiuntė Crane kompa
nijos darbinink rganiza toriui,
John Kikulsljitu, laiškų, kuria

 

me be kita/užreiškiama: darbi- 
ninku reikalavimai yra teisingi 
ir kompanija privalo juos išpil
dyti. “Aš nenoriu užslėpti to fa
kto, sako ji, kad Crane’o šeimy
na kiekvienais metais gauna mil 
žiniškų sumų iš savo darbinin
kų darbo.” Tatai išpildymas to
kių, palyginamai menkų reika
lavimų, kokių statų jai darbinin
kai, neatneštų jokių nuostolių.

Kompanijos prezidentas ir 
pats Frances Crane brolis te
čiaus mano kitaip. Jie sako, kad 
lengvaširdė France esanti užsi
krėtusi (‘naujos mados lidėjo- 
mis” radikalizmu. “Viso to ji 
prisiskaitė knygose,” pasakė 
Charles Crane, ir niekur kitur 
kaip llool Housej.

Frances Crane-Lillie yra žino
ma kaipo pažangi moteris. Kar
tų, kilus moteriškų rūbų siuvė
jų streikui, ji daug prisidėjo, 
kad iškurnėjus jį. Užtai ji dagi 
buvo 
nėn 
buvo 
toja.

patekus poliicjos nenialo- 
■prfe dienos/ dirbtuvei ji 
areštuota kaipo piketuo-

STOKJARDŲ DAFBININKAMS 
NEVALIA STREIKUOTI —

Sako valdžios arbitratorius 
Alschuleris.

Valdžios arbitratorius Alschu
leris be kita vakar apreiškė, kad 
Stokjardų darbininkams neva

gia streikuoti pirma negu jų ne
susipratimus su samdytojais iš
tiš arbitracijos komisija. Tokia
me atsilikime jie galį netekti vi
sų jiems pripažintų teisių.

Šitas teisėjo užreiškimas skai
toma didele stokjardų savininkų 
pergale. Vis dėlto, jeigu darbini
nkai jaučiasi nepatenkintais ar- 
bitratoriaus nuosprendžiu, nuo 
streiko jų nieks negjdi sulaikyti. 
Bet tokiame atsitikime jų laimė
jimas priklauso nuo jų pačių 
tvirtos organizacijos ir mokėji
mo vesti streikų.

Arbitratorius, be to, paliepė 
samdytojams priimti darban 
visus atstatytus delei pastarojo 
streiko darbininkus ir kartu pri
pažinti visas jų teises kaipo se
nų darbininkų. Tatai vėl skaito
ma darbininkų pergale.

UŽGRIEBĖ KETURIAS DE
ŠIMTS TONU SVIESTO.

Ketina imti' nagan maisto spe- 
kuliatorius.

Valdžios agentai vakar pirmu 
kaltu pradėjo f‘praktiškų dar
bų”: jie užgriebė virš keturiasde 
šimts tonų sviesto, kuris buvo 
sukrautas įvairiuose sandėliuo
se ir laikomas ten tik tuo tikslu, 
kad maisto reikmenų rinkoje 
nepasidarytifTlidelis perviršis ir 
tuo budu nenupultų kainos svie
stui. Sviesto vertė, kaip apkai- 
nuojama, esanti 50,000 dol.

Užgriebtojo sviesto likimų 
dabar turės nuspręsti teismas: 
sugrąžinti jį atgal spekuliato- 
riams, ar — konfiskuoti ir vė
liau pardavinėti žmonėms “įma
noma kaina”. Beikia tečiaus 
manyti, kad sviestas bus sugra
žintas jo savininkams, tik su ta 
pasarga, kad jie sutiktų pasi- 
provyti.

Belo, valdžios agentai žada 
imli nagan ir visus kitus maisto 
spekuliatorius. Laukiama tik 
sugrįžtant iš Washingtono fede-

ne’o. Kol jis sugrįšiųs gali būt. 
kad valdžios agentai padarysiu 
antrų žygį j cukraus spekulia- 
torių sandėlius ir ten pasielgsiu 
taip pat, kaip su sviesto speku- 
liatoriais, taigi užgriebsiu su
krautų sandėliuose cukrų.

Valdininkai tapjau turį tikrų 
žinių, kad įvairių daržovių pirk
liai sužiniai naikinu dideles 
daugybes daržovių bei vaisių, 
kad tuo budu daržovių rinkoje 
palaikius negirdėtai augšlas kai
nas. Netoli Chicagos daugelis

Septyni tuksiančiai streikui)- valgomi} produktų prikrautų 
jaučių Crane kompanijos darbi- geriausiomis daržovėmis bei 
ninku vakar susilaukė dar vie-* vaisiais esą verčiama lauk. Ža
no užtarėjo. Šį kartų juo yra:— dama pasiųsti invesligatorių, ir

imsią f' .......  “i
| Saugokite Savo Akis |

Taip jau žadama imti už pa- 1 
karpos ir vadinamus “mažuo
sius biznierius” — groserninkus 
ir bučerius.

MEDŽIOJA PADEGĖJUS.

Dvidešinits. įtariamų vaikėzų 
jau areštuota.

Policija pradėjo medžioti pik 
tadarius, kur kilus rasinėms 
riaušėms^ padeginėjo namus 
ir vogė iš jų,rakandus. Vakar 
suareštuota net 20 jaunų vaikė
zų veik išimtinai atletų kliu- 
bų narių. Jų kliubų, kambariuo 
se, sako, rasta daug pavogtų 
daiktų. Areštuotieji visi baltvei- 
džiai.

PRAPUOLĖ JAUNA MER
GAITĖ.* 1

Policija įieško jaunos, *12 me
tų amžiaus, mergaitės, tūlos Sto
iką AivVgarcs, gyvenusios su sa
vo tėvais 1142 South \Vestern 
gatvėj. Mergaitę praeitų nedėl-. 
dienį išsivežęs parkan Avvgare’ų 
įnamis, Andrew krekąs, graikas, 
ir iki šiol nė jis nė mergaitė nc- 
sugrįžę. Bijomasi, kad su mer
gaite galėjo atsitikti taip pat, 
kaip nesenai atsiliko su Janete 
VVilkinson. Galį būt, kad Fre-

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet tųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas šiame užsičmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sie® Ir gerkles Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubo’s, virš Platt’o aptiekos 
> Tčmykite j 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

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmoineter. Y-

B patinga doma at 
" kreipiama į vai

Chicagos

SULAIKĖ LIETUVĮ.

Praicta serialų būrys Grane 
kompanijos streikininkų, sako, 
i’mvo sulaikę, patiltėj ties Ganai 
gilve, lietuvį Juozų Marcinke- 
\fčių. Paaiškėjus tc.čiaus, kad 
jis ne streiklaužis, jis tapęs pa
leistas. Kitas 
draugas, — jo

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4619 S. Ashland av. kamp.47st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

pslumdyti.

Marcinkevičiaus 
butą bailesnio

Tas buk gavės

SUVAŽINĖJO MERGAITĘ.

Anl kumpo Dearborn ir Lake 
gatvių vakar tapt) mirtinai su
važinėta devynių metų amžiaus 
mergaitė, Margarct Middletoli. 
Truko šoferis , Thomas Briss- 
m,an, areštuotas.

PAKLYDUSI” KULKA.

Kažinkieno paleista “pakly
dusi” kulka vakar sužeidė tūlų 
Gertrūdą Polis, einant jai Riing- 
ling Brothers cirkatl, Grant Par-

Laiškiu; Lietuvos pasiustas iš 
Panevėžio, adresuotas Mr. A. Paga- 
1 inkis 652 W. 18 St. Chicago. At
sišaukite j Naujienų ofisą 1739 So. 
Halstcd St.

OH MONTVIP
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. ’vVashington St., Murshall 
Flcld Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.
1739 So. Halsted Street. 

Phone Canal 4626 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126- ------- —...— ..J

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tšs pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 312 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

L

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki 
m; ncatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir overkautai, vęHau- 
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt) 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepyki k 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande 
lj nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fu)! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tl. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subirto
mis visą dineą ikb40 vai. vak.

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

įsteigta 1902

DR. M. HERZMAN.
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų knipo patyręo gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratcrija: 1023 W 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 19—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

n

27 melai 
ir Ofisas

M. GLASER
Praktikuoja 
Gyvenimas

3149 S. Morgan si., kerte 32 st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephonc Yards 5032

Dr M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

r

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Tcl. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.Oichnl8Wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu ingai patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halstcd Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



NAUJIENOS, Chicago., II.. Pėtnyčia, Rugpjūčio 15, ’19

Pranešimai
petnyčioj 15 d. rugį). 7:30 vai. va
kare J. Norvaišų svet. 3338 So. Au- 
burn. Avė. — Komitetą*.

REIKIA DARBININKU

REIKIA SU VEJU | DIRBTUVĘ

AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMe P ASKOLOS-MORG Ečl AI DRAUGUOSASMENŲ JIEšKOJIMAI
I Pajteškuu savo draugo A. Marti-
I naičio, paeini) iš šalino gub., pi r-į 
minu gyveno 828 XV. 31st St., Chi
cago. Aš atvažiavau į Chicago, III. 
• r norūčia pasimatyti, meldžiu atsi-

I šaukti. 
Jonas Adomaitis,

Roseland. — LSM. Ratelio repeti- 710 'V* •51st St*» Chicago, 111, 
icija (veikalo Kalvio Duktė) bus pet 
nyčioj, rugp. 15. Stančiko svetainėj PajieŠkau 
205 E. 115 gt. \ isi lošėjai prašomi davičiutės,, 
susirinkt kaip 7:30 v. vakare.

— S. Telksnis.

LMPS. 58 kp. ekstra susirinkimas 
įyyks pėtnyčioj, rugpiučio 15, Da- 
vis S<|uare parko svetainėj. Nilrės 
prašomos susirinkti kaip 7:30 vai. 
vakare. ’ — Sekretorė. |

paeinu iš Katino gub., 
Žarėnų parapijos. Ame

rikoj 9 metai kaiti gyvena, žciota, 
yra po v\ro pravardė Stepane Dai
linki vič'rnė. malonėkite atsišaukti 
ar kas žinote nraneškite šiuo adresu 
už kų busiu dėkinga.

Stanislova Badaviėiiitė, 
1708 So. Halsted St. Chicago, III.

Reikalaujame tuojaus 
Patyrusių finišerių 
Armhole beisterių 
Guzikų skylučių dirbėjų 
Kraštų trimuotojų 
Visokiam darbui operuotųjų

\Velt dirbėjų
EIbow semn siuvėjų
Vcnt meikeriu
Pateli meikeriu
Pateli sliteherių
Kalniečių tackerių

Brighton Park. — Keistučio Pas. 
Aliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj rugp. 17, kaip 1 vai. po pie
tų. Liberty svetainėj. 3925 So. Ked- 
zie Avė., kampas 39th PI. — Drau
gai ir draugės malones laikit at- 
vykti, nes vru daug svarbių reika
lų tarti. Atsiveskit ir naujų draugų.

J. Gustaitis, 2856 \V. 38 Piure

Paj'cškiui savo sesers .luzepos 
Ramanauskaitės, ji paeina is Kauno 
gub.. Raseinių pav„ Kvėdarnos na- 
r.mijos. Pndvarninkų sodžiau?. Gir
dėjau kad ii atvažiavo iš Lietuvos 
ir esn’š Pittsbur”e. Pa. ”as Patėvį 
Gr’i'šio Petrą. Malonėkite ii pati, 
a t k s k’b’s vreilju pr:»»’ ,-.’i man, 
n<s turiu labai svarbu rcikal:). Duo
kite 

i

H ART SC1IAFFNER * MARX 
.Y20 So. XVelIs St.

Lietuvių Laisvės Kliiibo mėnesi
nis susirnikimas turėjo įv\kt 2 d. 
rugį)., be* kad svetainės likos už
dari to?, It'i dabar įvyks subatoje, 16 
d. rugn.. 7:30 vai. Taivi kurie nc-

lava R:u»»ami,idunt* 
S.*., So. Omaha, Nebr.

REIKIA SIUVftIŲ I DIRBTUVE

ir užsimrkėl nario du ik'rs.
— Valdyba

no*' Sl’zegrurkirnės. meldžiu pav- 
Ii, o mielai nrimsiu tave ir 

•n; nu e»’p’vs k’ldikius. ucs'hijok 
ims \' k;’s ntlei ta noriu k id ir vėl

F. 12 kp. draugiškas išvažiavi 
j lefferson miškų bus nedalioj 

17. puikus programas ir ska-
mas
Aug 
nųs valgiai bei gėrimas. Visus k v 
čiame dahvruli. •— KomLe'aa

*ip k. v;’vo l'k”.’) adresą ir koki nyrs 
ž nklų kad tikrai ta pati o aš alsi- 
imn ir storoshios kuom nors pa-'

A ei'les žiedo vaiku draugijėlės 
choro ir žaismių repeticijos bus )ėl 
n\činj 7:36 vai. vakare Mark XVhite 
Sqi» re parko svet. ”r!e Halsted ir 
30 gatvių. Visi nariui kviečiami at- 
sila:>k\ti. nes biK prisirengimas 
I i i<- išvaž'avimo, kuris jvyks ne 10- 
l:oj 17 r’igpiučio Jackson parke.

gyvuoti R < mirties.
Y. Strzcgauckas, 

,*‘9 Shermon St., Akron, Ohio

Reikalaujame tuojaus patyrusių 
Diržų dirbėjų 
'Velt dirbėju 
Visokiam darbui opereilorių 
Pirmų ir antru beisterių 
I\lbow šernu siuvėjų 
Vcnt meikeriu 
Palrh meikeriu 
SHcbrrlų

imi.

Lnivrrs.it> fje 4630

ĮIEŠKO kambariu IIART SCIIAFFNER & MARX 
520 So. VVells Si.

ant
t iri 
vai-hidi švarus ki n'baris. (I»’l vieno 

kili), SU vak’rūnn p r Im>.
Donvnik Stalaitis,

66 \V. Dnlario St., Chicago.

SIŪLYMAI" KAMBARIŲ
Di ::..-;; i. .ualonMiU alsįl-inkjkit,. , nn5|Momi

-tanm (h.ua svarbiu veika.-) i.|>-' . , klrns Svi(.„, ir m,„„|vn(i.
riyu'm vaikinams ar mer 
\įsišaukite vakarais nuo

nuii. — S. kr. A. Audickas.

Harvev - Prakalbos rengia 
•u ir nu ta’o div >■ o. 300

(Ivli j l’llgpitki

sllankv L

ll>ės K. J. G I 'žMė, iš 
vieči ui'e skr.’Pin ’ai at- 
— Rengimo Komite as.

Ručine, Wis. — TMD. 121 kp. su- 
hus rugp. 15 d., pėtuv- 

čioj 7:45 vai. Union HaP, ric \Vis- 
consin gatvsė. Randasi svarbi’’ rei 
kalų aptarimui. — M. K.

Kencsha, Wis 
kas su ’ rakalh-»’

(šiaurinio miesto d 
nių) rengia LDLD 94 
išpildys Aido choras, 
vai. dienų. —

— Puikus pikni- 
? ir konacHu ris 
ant Jacob’s salės 

už kiipi-1 
’ro'jrama '

Kom itvtas.

Roscland. — LMPS. 25 kp. rengia 
draugiškų išvažiavimu j \Vashington i 
Heights mišk}) nedėlioj, rugp. 17. * 
prie 107 gatvės. Bus puikus ;>ro-i 
gramas. Prasidės k:*ip 2:30 v. po' 
pielų . \ įsus kviečiame atsi!vnk\ti.:

Draugijų ir kuopų prašome nr- 
ngli joki’) nramogu lai kričio 16

d. š. m.
irų p. M. Meldažio svetainė.

— Komitea.s.

Cicero. — LSS. 138 ko. extra su
sti ink.mas įvy ks pėtnyčioj, rugniu-1 
čio 15 d , Juknio svet.. 4837 XX’. t tth j

Draugai, malonėkite visi susi- ( 
rin Ii. Svarbus reikalas. Gavome j 
lai* ka nuo Liet. Soc. Sąjungos sek- i 
rrh'riaus-vortėjo Stilsono su pak-! 
vietimu išrinkti delegatus į naujų j 
komunistų suvažiavimų. Kada tas! 
suvažiavimas įvyks, patirsite ant i 
vietos. Būtinai visi atsilank . kit

—Org. P. Daubaras.

Paj.eškau savo vyrų Jono Plieno 
paeina iš Kauno gub., šiauli'i piv.

prasišaEno nuo
k’in 
alsi

hiena Plienienė.
berry Avė., Chicago, III

Aš Valerijonas Putramnnetas pa- 
j’cškau savo vaik”: Rladislovo. Sta
nislovo {r Jono Pu’ramentų 
jau kad gyvena’Ehi^ngoje, 
paj’rška’i brolio Kastanto 
r-z’nto i*s ffvvena Cbicagoje. 
dž *i atsišaukti rr kas juos žin ite.1 
me’il-Di-t nranešU. turiu labai svar 
bų rellji’ų.

V;ilerijonas Putranicntas, 
Box 114, Orient, III.1

girdė
jai ngi

MM

Ęaiieškau senos moteries j auzų 
nrižiurėti 19 mėnesiu mergaite ir. 
kad galėtu man valgyt pata’svli ir 
a”,,i npžiurėt. o su mokesčių gal 
sutiksim, prašau atsišaukti.

Chle Tautkus.
611 \V. 18 St., Chicago, III.

Pranešu broliui ir seseriai, kurie 
gyveno ni’cst*’ ('hi^agos, kad jūsų 
l'i’olis J ma.-' I'inderis persisE'-rg •;<, 
šiuo pašomų) 9 d. liepos 1919 m. 
kuris paAjo iš Dnri’aič’u kaimo, 
Gaurės parapijos. Eržvilko v., Da- 
se nip ”ay., Kauno gub.

Mn’džnfl ptsišauk’t ar broli’ii ar 
seseriai žeminu Paduotu antrašu, jo 

•' r‘* dainose pėdė ir drabu
žiai ,la jus norite daryti su jn tur
ini?, kartais natyj nenatėmvsit. tai 
dr.'”iC})i. kurie žinote juos duotumė
te žinoti anie tai. Dažydami rašy
kite šiuo antr.nš”!

John Kinderis,
P. O. Box 245, Anibridge ,Pa.

PARSIDUODA pigiai gražio.š iš- 
dlrbyslės touring automobilius De
troito!’ 5 pasažierių 8 cilindrų, 17 
melų modelio geram stovyj. Prie
žasties pardavimo, turiu l.imozina 
taigi reikalinga vieta, galima 4matyt 
visada

Geo. (azinauskas , ................... .
915 XV. 19 Place, puial 796 nientas, rendos neša $29.00.
Nuo 8 iki 5 vakarais lel. (..anai 672a na $2600.00.

Ignatius Cbap & (’<>., 
ir XVallaee Sis, Chicago, III.

2939 So. 1 laistei! 
rendos neša $28 

Kaina $2600.00.

PARSIDUODA: 
St. mūrinis namas 
į mėnesį.

3011 So. Halsted St. mūrinis na
mas, maudynė, gasas, augštas base-

. Kaili-

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatiškų Fondų dėl in- 

vestinimo išnirus mortgagius, duo 
du ant gerų išlygų.

II. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 XV. Monroe St., Tel. Central 88.30

MOKYKLOS

!.3lst
PARDUODU geram stovyj auto

mobiliu trokas Ford l/j tono labui 
parankus dėl bučernės arba dėl ki
tokio biznio, kaina $275, atsišauki
te vakare nuo 4 iki 8 vai.

3965 Archer Avė., Tel. McKinley 
4339.

PARSIDUODA Fordas, visai pi
giai, turi būti parduotus geritu lai
ku. Atsišaukit

3206 So. \Vallace St. Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai trijų pagy
venimų naujas namas su gasu, elek
tra, maudynėms ir kitais palanku
mai i; namas randasi lietuvių apie- 
linkėje Brighton Purk, pusę bloko 
nuo Archer Avė. gatvekarių. Atsi
šaukite pas

A. Grigas & Cb., 
3111 So. Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvių Darbininkų Dr-įoa 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Bobcy SI. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 XV. 18 St.

1*'. Girdvvainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarų kiekvienų mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

PARSIDUODA automobilius Hay- 
ns dėl penkių pasažierių, nauji lai 
rai, geram stovyj, eina kaip naujas, 

Imosi atsišaukite po (i vai. vakare 
lubos front

3217 So. Emeraid Avė.

PARSIDUODA automobiliui 7 so
dinių 17 metų, geriausios kompani
jos Haynes su 6 naujais rūbeliais, 
visai’ mažai važinėtas atrodu kaip 
naujas pasiimsiu pigiai arba mu
ilysiu ant mažo automobilio arini 
ant loto ar bile kokio kito biznio, 
kreipkitės pas

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

PARSIDUODA labai puikus mūri
nis namas ant vieno pa‘2’ veninio su 
aukštu bcisementu, garadžiu, nuo už 
onkalio d,"Į 2 automobilių rendos 
$25 j mėnesi, parsiduoda už $1,700. 
namas randasi netoli 35 gaf 
Union Avė. Atsišaukit pas 

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

ir

REIKALINGAS’-— bučeris, kad, 
mokėtų gerai kalbėti angliškai. Ne 1
vedęs — duoshi kambarį ir valgį.

Ant. Kačinskas, 
3200 Lowe Avė.

PETKAI INGAS darbininkas prie 
ba’nu arkliu, mokestis $100 į mėne
sį darbas ant visados, 

ų,o'kmens Snd'e Horsr Livery.
• 4129 Emeraid Avė., Chicago, 

Pitone 1070

ISIH’OIMMA geras knmbaris dėl REIKIA flrcman *65 j menesį, 
v! ro a’’ dviejų vaikinu, ant antro i’i< ir kambar.s, atsišaukite pas 
a’U’što iš fronto fb“ valgio). Įpiiuerių. _ _ __

D VViikus,
XV. 18'h Street. *

Vernam ar

ik III

PARSIDUODA automobilius 7 šū
dinių XVai‘ (’,<>. išdirbinio, gerame 
stovyje, Kas tokį karų norėtų gah 
matyli n"o 5 vai. vak. kas dienų.

Anton Pocius, 
2101 XV. 25th St., Chicago III.

BARGENAS gerame stovyje me
dinis namas am dviejų nagyvenimu 
po 6 kamb. vanos, eesas ir visas jtai 
syni'»s, prekė galėsite pniis nuslatv- 
ti. Užnakabj garadžius su < įmenti- 
nių flioru ir su vandeniu dėl dvi”- 
ju automobilių, vrkns rondo? neša 
$38 j mėn. Galvės išmokėt’ s. Atsi
šaukite pas savininkų,

A. G a bei, 
3806 S. Sacrnmento Avo., (’bieago. 

Tel. McKenley 3214

Moky kla Kirpimo ir Designihg 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu t trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
nūs kirprno-designing ir sniviim 
.kynus ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimų kuomet jus mnicysitėt

Elektra varomos mašinos mus* 
juvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklų bile luiuu- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigių kainą. >

Petrenos daromos pagal Jūsų imt 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b< 
le madų knygos.
MASTER DESIGMNG SCHUOI 

J. F. Kasnicka. Perdėtnut 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 iulrn

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DR-TftS, CICERO. ILL.. VALDYBA: 
Juozapas Tukazauskas, pirmininkas, 

1404 So. 481h Ct., Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-pirmininkas, 

1436 So. 481h Ct., Cicero, 111.
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kohnar Avė., Chicago, III.

Tel. Van Burcn 3005 
V. Shileika, fin. raštininkas,

1409 So, 491h Avė., Cicero, III.;
Telef. Cicero 2053 

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockic- 
nė. 1225 So. 5!th Av?., Cicero, III.; 
J. Marozas, 1819 XV. 12th St., Chica
go, 111.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 S-. 
501h Avė., Cicero, JU.

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

— Abbott-Delroit 
8 cilinderių — 7 

Extr« vasa-

PARSIDUODA 
automobilius. — 
pasažierių limousine. 
rinis viršus. — Pirmos klesos, ma
žai vartotas.

Wm. K risčių n as, 
833 W. 34 St. 3-čias fialas

EXTRA parsiduoda Ford Coupe 
automobilius labai pigiai 1918 vė- 
laiusio modeV’o, taipgi Victrola var
tota tik trumpų laikų. Parduosiu 
už jūsų pasiiilymn, turiu apleisti 
miestų, nuo 6 iki 9 v. v.

J oi* XValsh
3121 Union Avė.. Uhieiifto

.IcITcry 1917 — 7 pasažierių auto

MOUNT GREENWOO».

r VALENTINE DRESMĄKING 
uolle(;es

6205 So. Halsted st., 2407>W. Ma- 
dison, 1850 N. Welh st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De 
signing, d.*i biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvųrantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS. 

Valdyba 1919 metams: 
P. Svelnis, pirmininkas,

1732 N. Lincoln St.
Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. XXrood Street.
J. Kalpokas, nutarimu raštininkas 

1839 VVabansia Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė.
Just. Anlanavičia, iždininkas, 

1719 Eilėn St. 
II. Bauskiniutū, kent. rašt.

1652 Wabansia Avė.
Fr. Kasiulis ir J. XTrtliulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhnuer, dak. kvotėjas.

1554 XV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų sa* 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 XVabansia Avė.

$325 nimirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik ke letą jų liko. Arti prie 
galvekario tran^nortnelios. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki grtlo linijos, 
tuokart naclklte vienų bloką Wesl 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų 
lioinist nuo 0:30 i-vto iki £ 
piety.

J. S, Hovhind, 
133 \Vest \Vashington St. Chicago.

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
‘•kūlimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

‘ TBI CITY BARBER COLLEGE
819 So. State St., arba 606 XVest 

Madison St.. Chicago, III.

Nedė- DRAUGIJOS IR ORGA-
nizacijos

DRAUGYSTfi LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. W1S. 

Valdyba 1919 metams:

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubc 
hlvba 1919
S. Meškauskas. Pirm.,

3752 So. Wallace st.f i U l l l v I v » ’' ' • I PIV'H W • • M »»*•*’*

•n* mobilius, kaip naujas daug prietai
sų, priimsiu jūsų senų karų mainais, 
parduosiu kibai pigiai.

• te nuo 3 iki 8 v. v. 
5437 So. Bobcy St.

PEIKIA moterų lonyti maišus, ........... j1/" -u-ii

rankų darbas, geru mokestis. KAKAiNU
N. I). Gordon ...... ..... Z-u..’1’

1607-09 XV. 1 llh Street. Cliicago. ---------- ““ —

Chicago Beneh Hotel,
Chicago. 51 St. X' (’ornell Avė., Chicago, 111 Atsišauki-

REIKIA DARBININKŲ i
REIKALAI' L\ senos moters dėl 

i'*'idaboiimo mažu v:iikiu Atsi’jaiu- 
kite tuojaus po antrašu:

M. M.
2 129 So. Union Avė., Chicago, 111.

REIKIA Shearmanų i serap ironj 
y ardų, gera mokestis. Atsišaukite 

1632 XX'. Kįndzie St.

D’ 1KIA mclerjes sint maišus pi r? 
ti;\ver mašinos.

Mutual Bag Co., 
1243 XV. 12 St., Chicago.

REIKALINGA MERGINŲ IR 
MOTERŲ

OFISO DARBUI
Gera mokestis pradžiai.

KLERKU DARBININKIŲ.
ADRESUOTOJI 
BILLFBIŲ, 
FII.FR J U,

Su arba be patyrimo.
Mes išmoksime jus darbo.
Puikios, vi'iojančios apielinkės.
Puiki rrova ateičiai.
14 valandos savaitėj.
Subatoje pusė dienos.

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

MERGINU IR MOTFRŲ. 
PASTOVUS DARBAI

P F KERIU, 
S\NDVi|o KTFRKŲ, 
ORDERIU RINKĖJŲ.

Gera mokestis pradžiai.
Mes išmokysime jus darbo, 

susideda iš sutrinkimo

REIKALINGA — 2 lietuvaitės 
rdavėjos. — PatyrUsloš.

Lusli’fs Deni. Store. , 
3410-12 So. Halsted St.

<°* TIKTAI ŠĮ MENESI
" | Už $60 nupirksį puiki; tikros sku-

REJKAI ING\S — ni'-mos klesos 
unijos barberis. — Darbas ant vi
sados. Atsišaukite greiai.

10722 Michigan Avė, Roseland.

REIKALAUJAME: kalvio pagel
tu r •!» ko, taipgi grainderio ir poli- 
šerio.

American Saw & Tool Works, 
2413 W. l lth SI., Chicago, III.

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertus $17.p Mes esame pri
versti taipgi prapištinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN
ČIAMU Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
5VEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison St. '
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

ČIA JŪSŲ PROGA!
Parsiduoda pigia: dviejų pagyve

nimų geras meilinis namas su tuš
čiu lotu greta ir.prjė Į<ų >ra 2 mel
džiamos k trves,< 1 priauganti karvė, 
20 žąsų, 12 ančių, 45 vištos, 2 kiau
les, šieno prišienauta užtektinai ant 
visos žiemos; namas randasi Chimi- 
gojo ir yra užtektinai tuščios vie
tos laikyti gyvulius ir prisišienauti 
šieno gyvuliams. Kaina greitam 
pari’avimui tik $3500, Atsišauki
te pas

A. Grigas & Co., 
311-1 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA tuojaus darbininkų prie 
j tvarkymo skudurių, gera alga.

South Side Paner Slock Co., 
5833 S. Thfoop St.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba 
rių tik vieni melai vartoti iš prie- 
ža>lies išvažiavimo ant ukes, taigi, 
kurie norite pigiai pirkti, tai kreip
kitės vakarais nuo 6 vai.

T. Renkis
822 XV. 35 St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ

kuris 
užsakomu,

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitų miestų.

J. Gedenti, 
732 XV. 191h St. Tel. Canal 5821.

PARSIDUODA saldainių, tabako 
ir visokiu smulkių daiktų storas.

559 XX’. 18th SI.

PARSIDUODA du restoranto pe
čiai -verti $250, parduosiu labai pi
giai. Taipgi trokas parankus dėl 
išvažiojimo duonos arba groserio, 
parduosiu taipgi pigiai, atsišaukite 

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

Arti 29to streeto.

PARSIDUODA visa arba pusė lie
tuvių valgikla ir lce Cream parlor 
su visais daiktais lietuvių apgyvvn-. . f •• vi.’cun unintcibi zavinviu v m

■ it'i per laišku*, taipgi vvniojimo |pj vjefoj nr(j uįį0 tokio biznio nė 
ir nakav.nio rvsmkų siuntimui per priežastis pardavimo mano
paarei nosį jr evnrrss.

Puiki proga ateičiai.

pusė dienos.

SF\RS. ROEBUCK & CO..
Homan Avė. & Arthington St.

MERGINU VIRŠ 16 METŲ 
AMŽIAUS.

draugė išvažiuoja i kitų miestų. At
sišaukite adresu. •

10822 Michigan Av., Roscland, III.

ČIA JŪSŲ PROGA!
Pa»•« idimda pigiai grocerne ir

| kendŽių Storas prle-pat mokyklos; 
i miiki apiehnkė dėl tokio biznio; 
h'znis yra išdirbtas nėr koletų me
tu ir eina gerai; priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite pas savininkų sekančiu ant
rašu:

a n m-g foto j u.
PASIUNTINIŲ.

Gera mokosiis pradžiai.
Mums reikia daug merginu

sus »'”’su klerkų skyriui. Patyrimo PARSlDUODzk bučernė ir groser- 
n,r“ikia. nė lietuviu apgyventoj vietoj biz-

š' ' ra puiki proga merginoms, nis išdirbtas rer du metu, kas no- 
narinč:°ms nrisirengli į tulus sky- rėtų galėtu pirkti ir su namu. Na- 

’ * mas naujas du metai budavotac.
nardavimo priežastis išvažiuoju į 
kita miestą. Ats’x'iukib> '

»0m T’-t-’hfop pi., Chicago, III. 
Tel. McKinley 4339.

August Grigas,
3518 Wallace St., C1

j ofi- Į

Ti’li (i'”’hpi dabar atdar' pasisiun- 
turuil, ndres'ivimiii ir darbai reika- 
la”in”»’ mokėti rokiin'l”.

Puikias ’-ronos ate'čuii.
44 vnlnndos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

*F\PS. BOFBUCK £ CO..
Homan Avė. A- Arthington St.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARM A 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra,

PARSIDUODA pigiai vieno pagy
venimo naujas muro namas su ga
su, elektriką, maudynė ir kitais pa- 
rankumais; augštas beismantas, lo
tas 30x125 galimų laikyti naminius 
paukščius ir auginti daržovės, na
mas randasi lieulvių apielinkėje 
vienas blokas nuo Archer Avė., gat
vekarių. Kaina $2800 vertas $3500, 

likusius ant 
Del

reikia Įmokėti $1000, 
lengvų mėnesinių išmokėjimų, 
tolesnių informacijų kreipkis 

sekančiu antrašu:
Avė., Chicago, III.

namo savininko 
4954 So. Ti’ipp

BARGENAS.
nori apsigyventi 

(’hieagoj.
I arduodu auza su lotu, auza su

5 apačioj 3 viršui didelis

DIDELIS
Dėlei tų kurie

b♦ •, r
kad iš kitų valstijų žmones atvažia-1 ruimais r .
ve stebisi. Dauguma nuo bendro- skiepas didele barne ir dvi santes, 
ves pirkusieji buvo išvažinėj:) jmj taipat parsiduoda puiki karve ir su - 
vi.‘ų Amerikų, be geriau negalėjo at- užtektinai per žiemų. 1 riezastis 
ra: ti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, įdavimo savininkai išvažiuoja | 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- ^’*ų nuėstų, galima mat>t vakare 
niausiam žmogui, o prekė perpus .11110 ‘ lr nedėlioję visa dienų, 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra- • • Brundza,
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 1*337, So. olst (.1., Cicero, III.
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų fauną
ANT PARDAVIMO namas, gyve

na 5 familijos. Neša rendos $62 į 
pigiai, linksmoj vietoj ir Parp sa- mėnesį. Parduosiu pigiai $6400, mu- 
vųjų. i rinis namas. Atsišaukite greitai.

Tai prisiuskite savo adresų, o mes , . M. Gustas,
jums prisiusime knygelę su platės- *3121 S. Union Avė., Chicago. 
nlais paaiškinimais, paveikslais iri ----------—
plonu. P
LIBERTY LAND TNVESTMENTC---------------------------------------------- ~~

COMPANY, Į PARSIDUODA namas ant 2-jy pa-
3301 So. Halsted St., Chicago, III. gyvenimu prieiniestyj. su visais gy- 

I vidinis, šieno yra prišienauta dėl 2 
karvių. Iš priežasties ligos parduo
siu labai pigiai, aš gyvenu Chlcagoj 
Atsišaukite vakarais, J. Sinkus, 
2837 So. Emeraid Avė., Chicago, ant 
ros lubos iš priekio.

PARDAVIMUI 2 Jotu. 114 & Ked- 
zie Avė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaiis.

Andrew Oras, 809 West 18th St.

PADSIDUODA 3 aukštų namas ir 
’otas su nemyliu užnakalvį už $1900 

1627 So. Morgan St.
ANT pardavimo pigiai medinis 

namas ant mūrinio fondamenlo ant 
dvieju lubų lotas 35 pėdų pločio, na
mas yra gražioj vietoj netoli parko 

i° , narse,oda 2 ’ntu. krūvoj 6:‘x ir bulvaro. Kaina $4000. Adresas 
130 pūdu p*»^al nat 71 ir Archer Av • namo 5829 So. La Salio St. savinin- 
ant pulkaus ka’nn su 15 žaliuojan 
čin aržuolų. Atsišaukite pas savi 
ninku.

DIDŽIAUSIAS baru.'na.

R. Va'čailis, 
816 XV. 34 St. iš fronto

BARGENAS, parsiduoda mūrinis 
nnmpc i’Vmpns T'rišnk’n. Bvldgenor- 
tn pnlielinkėje. No. 2864 Union Avė. 

PARDUODU restorant’i . lietuvių 
nugyventoje vietoje. Riznis išdirb
tas per S metus. Priežastis Parda
vimo rot irsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St., Chicago.

kas
S. Francel)

4326 XV. 21 st St.

DIDELIS Knrgenas ant greito par
davimo mūrinis namas ant 2 pagy
venimų po 5 kambarius, yra mau
dynės, gesas. randus neša- i mėnesi 
$36.00 parsiduoda tik už $5600, na- 

ant 5 na gyvenini u, rendos neša j mė mas randasi Brighton Park, norė- 
nesi $40 tiktai i trunmų laikų, kai- ^damS namų matyti kriepkitės šiuom 
nn $4,375. Atsišaukite 
nirka

2723 Emeraid Av., ant

pas savi- antrašu.
J. V. Juška, 

antrų lubų 3018 So. Union Avė., Chicago, 111.

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street

Vice-pirm., Ig. Juseliunas, 
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. c.-.mskas, 
818 Jenne Street

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

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

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

Teisėjas Antanas Bubele, 
313 Quince Street

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

Durininkai:
N. JanaviČia, 614 Market Street
Ben. Kančius, 274 N. Chicago St.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
Pirmininkas Alex Lemesh,

155 aniL Viiicenncs R., Box 88, 
Phonix, 111. 

Vice-pirm. Kazimieras Norwich,
15520 Loomis Av., Harvey, 111. 

Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,
194 — 157th St., Harvey, 111. 

I'inasų Rašt. Mykolas XValenta,
553 _ 155th St., Phonix, III. 

Kasierius Alcx Macikas,
526 — 154th Place, Phonix, III. 

Kasos Glovėjai:
Petras Cbcponis,

151 Place, Box 80, Phonix, III. 
Louis Biiividas,

15819 Latrop Avc., Harvey, 111. 
Maršalka Petras Delba,

15815 Carce Avė., Harvey, 111.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 

paskutinį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.
ŠLA? 212 KP VALDYBA^ 1919 M. 

Kenosha, XVis.
II. Labanauskas, Pirm.,

818 Albert Street 
Karolis Mickevičius, V. Pirm.

726 Park Xve. 
Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

728 Park Ct.
Juozas Baubonis, Fin. sekr.

726 Park Avė. 
Karolis Mickevičius, Iždin.

726 Park Avė. 
Juozas Sokelis, iždo glob.

1934 Care Avė., Racine, XX’is. 
Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Vladas Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avc.
J. N. Pult, Daktaras Kvot.

165 Main Street
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams: 
Napoleonas Vilimailis. pirmininkas, 

3154 Doujdjis Blvd. 
Juozapas Užubalis. nirm. paoelb., 

2911 XV. Adams St. 
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladvs Avi 
Xrincentas Mimikas, fin. raštininkas, 

2328 XVest 22 Place. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas. 

3959 XV. 16th Street.
Susirinkimai esti kas antras ne-

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
po pietų Jnhn Zugcl svet., 3720 XV, 
Harrison St.

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

K. J. Pctroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 XV. 38 PI.

.1. Žilvitis, ižo
t 841 XV. 33 st.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

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

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirma ket- 
vergų kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 XVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

DHAl •GYSTP. DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnvČių kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIET. SŪNŲ DRJOa 8REBOY-
GAN.WIS., VALDYBA.

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

Fr. Maknrevičia, Pirm, nad ,
1618 Huoron avc.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt..
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rast.,
719 Alabama Avė.

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey avc.

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirma 
pėtnyčia kiekvieno mėnesio, Fagle 
Hali svet

LIET. MYL. DR-STPS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 XV. 34 st. 

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

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

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, Il|. 

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

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

Ant. Burba. II kas. <»lnb..
2947 XV. 39th St. 

Kaz. Xr})itkus, Maršalka.
833 XV. \33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 XV. 35th Street 

Snsirink*’mni Atsibuna kas antrą 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.
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