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Bolševikai pamėtė tris 
miestus Volinijoj

True trnnsln’inn flle l vvilh Ihr'pnst 
inustci’ at Chicago, III. Aug. 16, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Jie veikę 
varde caro.

Gatvekariaiai streikuoja 
daugybėj miestų

Darbo Partijos 
Organizavimas.

GATVEKARIŲ STREIKŲ 
BANGA.

Milicija prieš 
Streikierius

Vengrijoj dalykai nesitaiso
RUSŲ MONARCIIISTAI PRI

SIPAŽINO PAPILDŲ 
ŽMOGŽUDYSTES ŠVEDIJOJ.

Daugelyje miestu gatvekarių 
darbininkai streikuoja, reika- 

knlaudami algų pakėlimo. (

Pagelbon Darbo Partijai atva
žiuoja Anglijos Darbo Partijos 

vadas A. Henderson.
Milicija vis dauginus yra varto

jama streiku malšinimui.

Užmuštieji buvę bolševikai.

rugpiuČio IX d., 
Cbicagos miesto, Chicagos Dar- 

buvuineje, 1(16 
ir ' W. Washington st., susirenka 

nuo įvairių Darbo

EAST ST. LOl’IS, III., Rugp. bo Federacijos 
. Miešti* Kast St. Louis 
dikoj kilu miestu ir mieste-

Iš pranešimų matyt, kad A- 
merikoj kapitalistai vis dažninus 
ir dažninus šaukiasi 
streikų “malšinimui’’,

milicijos 
tai yra, 
strdkic-

Aliantai rengia kerštą 
Belą Kunui

caro.

True ti'HnslnUnn fi1»»a wi h the 
master at Chicago, UI. Aug. 16, 1919 
as ie<|Uirt*d by the avi oi <Ml. U. i'Ji/

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
ROVNO.

sovietų samdomieji darbininkai.
Kita pusė žmonių buvo išbrau 

kta iš balsuotojų sąrašų dėl tos

arba buržujai arba kontr-revo-

LONDONAS, Rugpjūčio 15. 
Pačių bolševikų atsiųstoji be-

Už geležinkelių 
nacionalizaciją 

f

AGITACIJA Už PLUMBO 
PLIANĄ TIK PRASIDE

DA.

Proga Darbo Partijai ateinan
čiuose rinkimuose.

“Plumbo plianą jau remia 
aštuoni milijonai organizuotų 
darbininkų, o tuo tarpu agita
cija už Plumbo plianą dar tik 
dabar prasideda,” taip užrei- 

I ške Cbicagos Darbo Partijos
erzini-, organo redaktorius R. M. Buck.

rius.
Chicagoje slockjardų darbi-Amerikos miestų.

Delegatų uždaviniu bus išdii 
bti plianus, kaip sušaukti pi r

konduktoriai ir motormanai.STOCKHOLMAS, Švedija, 
Rugpjūčio L Šiandien čia ru
sai monarcbislai, kurie buvo a- 

'reštuoti už užmušimą Nikalo- 
jaus Ardasjevo, žymaus ruso gy
venusio Stockholme, o taipgi ir 
kito ruso Kalves, po ilgų kaman 
IIIIVJIUI Ų | JI 11 Kl/d I lt > 
nio policijai, jog tai jie papildė 
žmogžudystę.

Vyriausiuoju žmogžudžiu yra 
Hadji Lašet, o kartu su juo yra

liok buvę | tinėjimų prisipažino Stockbol-

I’r:io ti an«**»*lnn HIp'* *>•«» p.* 
mastei* at Chicago, III. Aug. 16, 1919 

pjučio 14 diena,'praneša, kad [ the art of < a t. o. *9*7
pietinėje Rusijoje bolševikai to- RUMUNAI PASIŽADĖJO NE- 

BEPLĖšTI VENGRIJOS.

Louise, o taipgijnebegalima bu
vo privažiuoti į Alton, Granite 
C.ity, \Voodriver, Mitclull, Col- 
il lisville, Mar'yville; |Belle^,ill(\ 
Lebanon, O’Fallon, Caseville, 
Ed\v irdsville, Waterloo ir Dupo.

Gatvekarii’i darbininkai čia 
gaudavo po 41 ir 15 centus į va
landą. Dabar jie reikalauja, 
kad jiems butų mokama po 80 
ir 87 centus i valanda. I c

ką išeiti, reikalaujant, kad butų 
prašalinta milicija, kurią pasi-

jos seimą.
suva inui darbininku.

žinosią nuo New Yorko Darbo v

Partijos, o taipgi nuo Darbo

stijų: Kansas, California, Min
nesota, Nortli Dakota, Pennsyl- 
vania, Connecticut, Obio, Micbi- 
gan ir Illinois. Ketina' būti už- 
interesuotu žmonių ir iš kitu

lici ja, kuri neva “malšino” Cbi- j vestas kaipo įstatymo sumany- 
cagos riaušes, buvo pakviesta 1 mas į kongresą, bet už jį šian-

Ateina štai dabar žinia, kad 
miliiija buvo pakviesta į Butlcr,

dien jau stovi visi organizuoti 
darbininkai, visi unijistai, visi

linus traukiasi, vejami savo prie
šu.

Pranešimas sako, kad linkui

to generolo jaunutė duktė Dag- j 
mara ar Tamara ir du jo sūnus, 
taipgi leitenantas Billenbideris.

Jie visi buvo niriais rusų m o- į

GATVEKARIŲ STREIKAS 
PITTSBURGE.

PITTSBUBG, Pa., Rugpjūčio

jos organizacijų.
vietine Darbo Partija su 

džiaugsmu pranešė, kad j pagel-

jas, ir po trijų dienų mūšio ati
davė miestus Rovno ir Sarny. 50 
mylių nuo Rovno, o taipgi mies-

Rugpjūčio 11. - Čia buvo pasi
kalbėjimas tarp aliantų komisi
jos ir rumunų kariuomenės ge
nerolo Margbascu, ir po šito 
pasikalbėjimo rumunai davė

yra pasistačiusi savo tikslu su- paskutinių mėnesių Pittsburge 
grąžinti prie 
šeimyną. streikas. Trįs tūkstančiai mo- 

lormanų ir konduktorių užreiš-

važiuoja Anglijos Darbo Parti
joj vadas Artbur Ilendcnrson

kompanija ir tenai atsigabeno 
500 streiklaužių. Ir tiems strei
klaužiams apsaugoti valstija 
tuojans atsiuntė bosams milici
jos.

Ta pati kompanija tą pati no
ri padaryti ir Hammonde, Ind.

Troitsko apielinkėje užtai 
bolševiku kariuomenė vydama (T *

ir nebeteriosią Budapešto ir

tą apiplėšė ir nuterijojo). Te
čiaus nežinia, ar rumunai davėant 56 mylių.

Kad bolševikai apleido mirs- kokių nors užtikrinimų, kad jie 
lūs Rovno ir Sarny, tas parodo, | savo prižadus išpildys ir kad 

jie kada nors apleis miestą.
Vyriausias aliantų maisto ad

ministratorius vidurinėje Euro-

ki! jie visai nesustodami trau
kiasi iš Volinijos, nes dar tik

bolševikams kariuomenė buvo 
pasiekusi Lutsko ir Dubuo, ku
rie miestai randasi apie 50 my
liu i vakarus nuo Sarnv ir Rov-
no.

1r»ns)«Hnn file'1 whn the P‘»sf 
r nt Chicago, III. Auų. 16, 191!)

True 
inasb 
as required bv the oct nf Oct 6. 1')17

BOLŠEVIKŲ PRIEŠAI EINA 
ANT PETROGRADO.

jon maisto, jeigu tą maistą at- 
imdinės rumunai. “Jeigu ru
munai nepasitrauks iš miesto, 
važiuoju namo’’, pasakęs Gre- 
gory.

d ipešto visais k%'iais. Rumunai 
ima po 5,000 karonų už išdavi- 
n /• pasporto norintiems aplei-

kaipo kerštą ir kaipo protestą kė, kad jie streikuos tol, kol mo- 
prieš bolševikus. , kestis jiems nebus pakelta ant

me sako, kad jų užmušte.sai Ar- 
dasjevas buvęs kur tai Rusijoj 
bolševiku komisaru ir daugiau
sia prisidėjęs prie sukurstymo 
rusų armijos oficierių skerdy
nių. Kitas ju užmuštasai žmo-

laivyno jūreiviu ir dėl kokių tai

vietų. Ši konferencija jam turė
sianti išdirbti “prakalbų marš
rutą.’’

A. Hendersonas 'atvažiuosiąs 
Amerikon spalių mėnesyje.

sirižę neleisti j šapas dirbti jokių

nija betgi nori laužyti streiką.

viškus bolševikus. Iki šiol. A- 
merikoju, sako, nebuvo lokio 
reikalo, kaip šis, už kurį taip 
vienodai laikytųsi plačios or
ganizuotų darbininkų minios, o 
taipgi ir didelė daugybė pirmei
viškų farmerių.

Dabar, prasidėjus agitacijai 
už Plumbo plianą, be abejo su
teiks paramos ir daugybė neor
ganizuotų darbininkų, ir pla
čioji visuomenė.

Skaičius remiančių Plumbo 
plianą dar pasidvigubins, ir ta-

TARP-MIESTINIU GATVEKA- Tr1w, )rqri|ni(nn
RIŲ STREIKAS. nu»ster at Chicago, III. Aug. 16, 1919

j rpHuirod bv the 6. 161"

COLUMBUS, Obio, Rugpju- AMERIKA NESIUNTUS MAIS- 
čio 15. — čia sustreikavo pen- T() SOVIETAMS.

kariu darbininkų, reikalauda- į 
i mi algų pakėlimo. Jie reikalau- 

žmogžudžių prisipažinimas ja< kad jiems butu pridėta bent

gauna po 42 ir 45 centus į va-

gubernatoriaus, kad kuogrei- 
čiaus atsiųstų milicijos.

plianą nebegalės atnešti jiems jo 
kių pasekmių.

dalyke.

STOCKHOLM, Švedija, Rug
pjūčio 15. švedų socialistų 
laikraštis Sočiai Demokratei!

du amerikoniški laivai buvę at

Golgotos varde caro, jo nužudy-1---------------------------- į sovietų valdžiai. Amerikos lem
tos šeimynos’ir musų numylė- NEW YORKE GRŲSIA GAT- gacija Slockbolme šiandien bet-

VEKARIŲ STREIKAS. gi užginčijo, kad (ai yra neliesa.

-------— i YORK, Rugpjūčio 15.
Trnp TrrinM-.mn .v.r’nihn '— čia gatvekarių darbininkai 
mastrr at Chicago, UI. Aug. 16. 1019 ketina pradėti streiką nedčlioj

Trun fr;'nsl*’*’r,n filp'1 W’fh Ibf* po<l 
irasler ai Chicago, III. Aug. 16, 19’9 
«« rp((idr*ą |»a ’hn qrl c»f Art 6 191 ”

SUTARTIS TARP PERSIJOS 
IR ANGLIJOS.

LONDONAS, Rugpjūčio 15.

dauginus kaip devynius mėne
sius, Persijos ir Anglijos vald-

visa Amerikos darbininkų klesa.
Kapitalistų palaikomoji laik

raštija ir kapitalistų * atstovai 
kongrese pradėjo didelį vajų 
prieš Plumbo pliažą, šmeiždami 
to pliano sumanytoją ir jo rė
mėjus.

Pirmiausia jie užreiškė, kad* •

Helsinikų praneša, kad priešin
ga bolševikams liuosnorių ka
riuomenė pradėjusi eiti ant Pet
rogrado, ir kad šiuo sykiu tiki
masi šilą vajų busiant pasek
mingu.

Rusų liuosnorių kariuomene 
yra vadovaujama generolo Ju- 
dršičo. Rusų liuosnoriams pa
gelbon ateisią Estonų liuosno- 
riai.

LONDONAS, Rugpjūčio 15.—

hs renuired bv the nf Oet (> 1Q’7 

RUMUNIJA ŠVELNIAI ATSA
KO ALIANTAMS.

4 valandą ryto, jeigu kompani
ja neduos jiems reikalaujamo

True trnnslntion filed with tLr po»t- 
nmster nt Chicaųo, III. Aug. 16, 1919 
»». reęinrpd hv Ihe net nf Oct. 6. 1017

ALIANTAI NORI TRAUKTI 
TEISMAN BELĄ KŪNĄ.

Belą Kun nenori aliantams pa
siduoti ir ketina važiuoti 

Amerikon.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 15. — 
Aliantų vyriausioji taryba jau 
gavo rumunų atsakymą į notą 
apie užėmimą Budapešto. Bumu 
nai atsako labai švelniai, ir sa
ko, kad jie nemato, kad jie kame*

vieno dolerio j valandą. Paste-

rų darbininkų unija yra kom-

mastei’ at Chicago, III. Aug. 16, 1919 
as reouired bv the ari of Orį. G.1917

VIS DAR NEPASIDALINA 
GROBIU.

bolševikų 
sumušta a- 

pielinkėje Narvos į pietus nuo 
Fiidandijos užtakos. Ant bolše
vikų užpuolę estonai ir 
prieš-bolšcvikiški pulkai.

kariuomenė buvusi

PARYŽIUS, Rugpjūčio 15>-

kad mūšių pertrauka tarp Ven
grijos ir Rumunijos pasibaigiA

v. ... .v T c si, kada Vengrai užpuolė tintPiučio L*. — čia atėjo is lns-i " '
brucko žinia, kuri sako, kad _* .........
aliantai pareikalavę nuo Austri- ! als:‘ y,ne pn< tuc, ‘“ l1 į J sl° 1 taryba visą laiką dabar svarsto,
jos valdžios, kad ji užlaikytų I »‘>vo «liantų talkininke ir|ki(.p |)a(1.llin|i Thrakijos žemę, 
Vengrijos komunistų vadą Belą .^,l os. OI] (.!( nt.,*<>S ,,a,( ’ I kad padalinimu užganėdinus 

jiaJ Vyriausioji aliantų taryba sa- Gra.kij ir Bulgarija, o taipgi 
j vo atsakyme rumunų valdžiai 

Kun Patai’ia rumunams klausyti a-
• liautų komisijos Budapešte, vie-

v . . • k nok neprašo, kad rumunų ka-saudvma vengru, iam beviespa- * . .v ' ,. . . o i v. rmomene pasitrauktų is Buda-tauiant Budapešte. | £ ,
Sakoma, kad Belą Kun keti- <’!. apsvnrsly-

. . .... . • i i mm tolesniam laikui,nąs nepasiduoti aliantams ir kad .
jo noru yra kakti i Suvienytas

i SOVIETAI ^UŽDRAUDĘ SENO
VINU ŽYDŲ KALBĄ.

kiti liautų teismui.
Bol- Priduriama, kad Belą

True tranil'Olnn filerl with the p-’st- 
masler at Chicago, III. Aug. 16, *919' 
as reouired bv the act nf Oct. 6. 1**17 i 
KOMUNISTAI LAIMĖJO RIN-1

KIMUS PETROGRADE

| lija ir Francija baisiai rūpinasi 
' padalinimu Europines Turkijos.

Kiekviena valtsybė /lengiasi 
! kuo (langiaus naudos sau gau

ti iš padalinimo, ir dėl to pada
linimas taip blogai vyksta. Blo-

Rinkimai tečiaus buvo 
sinti”.

“sufik-

I Amerikos Valstijas ir pasiimti 
kartu su savim tuos pinigus, 
kuriuos jis su savo žmona pa
siėmę bėgdami iš Budapešto. STOCKHOLMAS,

STOCKHOLMAS, Švedija, 
, — Bolševikų laikrašt nė

telegrama, kuri čia atėjo iš Pet
rogrado, praneša apie ęinkimų 
pasek mes į Petrogrado sovietą.

spausdina telgramą iš Washin- 
gtono nuo savo korespondento, 
kurs tvirtina, kad Nevv Yorke 
dabar esą prikraunama du lai
vu visokio maisto Rusijos ko- 
operativėms draugijoms išda
linimui Petrograde. Tie laivai 
išplauksią už keletos savaičių 
po priežiūra Norton, Lili and 
Co. laivu agentų.

Angliją duos Persijai tinkamos 
pagalbos atstatymui Persijos

iAi

Pirmas sutarties artikulas sa
ko. kad Anglija užtikrina pilną 
Persi jos neprigulmybę.

Bet toliaus sakoma, kad Per
sija užlaikys kariuomenę po 
Anglijos oficierių komanda 
/Anglija prie to paskolins Persi
jai $10,000,000 kad Persija ga

Ii su pagelba visuotino streiko 
ir revoliucijos. Toliaus jie da-

tais neturi ko bendra su tais 
laivais, apie kuriuos buvo minė- 

( ta Slockbolme? Bet jie tada dar

mu reformų po Anglijos fThan-

ko j Petrogradą).
VOKIŠKA MARKE BAISIAI 

NUPUOLUSI.

bolševizmu ir visus jo rėmėjus 
bolševikais. Taip matėme, 

kad ir Gomprrsas jų akyse pa
virto bolševiku.

“Tečiaus tie visi kapitalistų 
šmeižtai ir įtarinėjimai nieko ne 
gelbės”, sako R. M. Buck. A- 
merikos žmonės esą už paėmi
mą geležinkeliu į valdžios nuo
savybę, o Plumbo plianas užtik-

AMERIKA (NEBEPARDUOS 
GINKLŲ MEXIKAI.

BERNAS, š

vokiška niurkė buvo taip žemai 
nupuolusi: už 100 markių buvo 
duodama mažiaus kaip 30 fran- 
suzišku frankų (paprastai mar- 

mtrikos Tąs čia paaiškėjo po ' k(‘ kaštuodavo daugiau kaip 
to, kaip buvo paskelbtos notos, *; frankas). Markės nupuolimas 

tečiaus yra išaiškinamas tuo.

WASHINGTON, D. C., Rugp. 
). — Carranzos valdžia nebėga-

kuriomis apsimainė Amerikos ir 
Mesikos valdžia.

niu ypač lodei, kad dar nežino
ma kieno globon pateks Kons
tantinopolio miestas.

Italija ir Graikija matomai maslcr at Chicagą, III. Aug. 16, 1919

grado praneša, ^kad Maskvos į pabus, ir todėl dabar tiktai vien

Iš gautųjų čia telegramų iš Me- daug yra išvežama vertybių j 
xikos sostinės matyt, kad mexi- 
kiečių laikraščiai labai susirū
pinę dėl Amerikos grūmojimo 
Mexikai.

jaus.
R. M. Buck nurodė j tą, kad 

nežiūrint į žmonių užuojautą 
Plumbo plianui, nei viena iš 
senųjų partijų nedrįsta ir ne
drįs stoti už Plumbo plianą. Už 
jį betgi visomis spėkomis stoja 
naujoji Darbo Partija. Todėl, 
sako, Darbo Partija turinti la
bai puikios progos prispirti prie 
sienos kapitalistų partijas a- 
teinančiais 1920 m. rinkimais.

True Iranslotion filpd with the post

PROFITYRIAI EINA I KALĖ
JIMĄ FRANCIJOJ.

STRASBURG. Alsacija, Rug
pjūčio 15. — čia tapo pasodinas reouired by the act of Oct. 6. 1917

JAPONIJA ATSISAKO DUOTI.*' i kalėjimą trįs spekuliato-

True trnnslntion filed with the pn«f- 
niaster at Chicago, III. Aug. 16, 1919 
ns reouired by the net of Oct. 6,1917

VOKIETIJA IŠVARO BOLŠE
VIKŲ PASLĄ.

DIDELI STREIKAI SILESIJOJ. valdžia uždraudusi vartoti žy- Suvienytųjų Valstijų atstovai ką I KARIUMENĖS KOLCAKUI. | ripb kurie nelegališkai supirki- 
--------  I dains senovinę jų kalbą (bebrai-1 <fjna Bulgarijos teises turėti TOKIO, Japonija, Rugpjūčio nėjo cukrų.dams senovinę jų kalbą (bebrai- gjnn Bulgarijos teises turėti

BERLINAS, Rugpjūčio 15.— 
Vokietijos valdžia nutarė išvy-

Berlinas, Vokietija, Rugpjū
čio 15. Pranešimą, kad Sile- 
sijoj streiku epidemija prasi-

šką), kadangi ta kalba esanti 
reakcioniška ir atžagareiviška. 
Oficialė žydų kalba mokyklose

Iš 1,275 išrinktų atstovu 896 e- plėtė dar labiau. Beveik visi 
są komunistai arba bolševikai, {darbininkai streikuoja, priskai-

Tą patį bolševikų teelgrama tani čia angliakasius, elektros

ir kitose įstaigose pagal valdžios 
paliepimą turi būti vadinamas 
“žargonas”, maišyta vokiškai

priėjimą prie Aigejos marių. 
Bulgarai sako, kad naujos Bal
kanų karės bus išvengta tiktai 
tada, jeigu Bulgariją! bus (hia
tas reikalingas jai portas. •

priduria, kad tiktai apie pusė darbininkus ir geležinkelių dar- hebraiška kalba, kuria kalba
žmonių dalyvavo balsavimuose bininkus. Nestreikuojančių gali žydai Lietuvoj, 
ir tai daugumas balsavusių yra būti kokia 10 ar 15 nuošimčių. • tinėje Rusijoje.

ORĄ S.

Giedra ir truputį vėsiaus.

13. (pavėliąta). — Čia tapo ži
noma ,kad Japonijos valdžia, 
nuodugnai apsvarsčiusi reikalą, 
pranešė admirolo Kolčako vald
žiai, kad ji negalinti išklausyti 
jos prašymo pasiųsti keletą di
vizijų kariuomenės, kad pagel
bėjus Kolčakui karėje prieš bol
ševikus.

RIAUŠĖS IAJXEMBURGE —

LUXEMBURG, Rugpjūčio 15. 
— Didelė minia darbininkų čia 
sukėlė riaušes prieš parliamentą 
už tai, kad nebuvo priimtas atsa
komas įstatymas brangumui su
mažinti.

ti iš Vokietijos Rusijos bolševi
kų vyriausią agitatorių Vokieti
joj, Karlą Radeką, kurs buvo 
Vokietijoej kaipo Sovietų pas- 
las. Kartu su Radeku busiąs iš
vytas iš Vokietijos vienas sovie
tų valdžios vadovas, kurs buvo 
pasodintas Moabito kalėjiman ir 
vakar buvo iš ten paliuosuotas.



2 NAUJIENOS, Chicago,, III.
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Mirusieji tyli.
Arthur Schnitzler. Vertė K. A.

Jis nebegalėjo ilgiau sėdėti 
rainiai karietoj; išlipo ir pradė
jo vaikščioti. Buvo jau tamsu; 
žiburiai, vėjo blaškoma, siūba
vo j visas puses. Lietus nusto- 
lijęs; šaligatviai beveik visai 
nudžiūvo, bet gatvės dar buvo 
šlapios ir vietomis pasidarė pel- 
kės.

“Keista,” galvojo Pranas, 
“čia, šimto žingsnių atstume 
nuo svarbiausios gatvės, galima 
įsivaizdinti papuolus į kokį 
nors mažą vengrų miestuką. 
Tuo geriau nepavojinga; čia 
jinai nesutiks nieko iš savo pa
žįstamų“.

Jis pažiurėjo į laikrodį... sep
tinta - ir jau suvis tamsu. Ru
duo šįmet prasideda anksti. 
Prakeiktas vėjas.

Jis pakėlė kalniečių ir pradė
jo vaikščioti greičiau. Lik ta r- 
nių stiklai žvangėjo.

“Dar pusvalandį.“ tarė jis 
pats sau. “ir galima eiti. Ak. aš 
gatavas laukti ilgiau.” Jis su
stojo ant kampo; iš čia matėsi 
abi gatvės, kuriomis jinai galė
jo eiti.

“Taip, šiandien jautri ateis,” 
pamąstė jis. laikydamas savo 
skrybėle, kurią vėjas ką tik ne
numetė nuo galvos.

“Pelnyčiu profesorių ta
rybos susirinkimas... ji drąsiai 
gali išriti iš namų ir dagi pasi
likti ilgiau... “Jis nugirdo gal- 
vekario .skambutį, tuo pačiu lai
ku pradėjo skambinti bažny
čioj. Gatvėj pasidarė gyviau. 
Pro jo šalį ėjo daug žmonių: 
slaugiausia, kaip jam rodėsi, 
krautuvių pardavėjai, nes .sep
tintoj valandoj visos krautuvės 
užsidarydavo. Visi ėjo greit ir 
lyg kovojo su vėju, kuris kliu

dė jiems eiti; niekas nekrei
pė i jį domos; tik kelios parda
vėjai žingeidžiai pažiurėjo į jį.

n ARBA VAIKINŲ Ir MERGINU 
NOKI APSIVESTI, bet

I B R t įų neturėdami progo* siui- 
nzd < l-P V p.žiiiU Ir užrr.eftžtl mei- 

lisk'i. ryfciu*. negali upei, 
verti. Pajieikojintų žurnalu* visiem# 
macikia »ok<4 pro-lu. lieikakiukito pa- 
felurdllnuy; tert rasite plačiausias infor- 
macijas. Žurnalas metamsSl.kopija 10c

A O V E RTI S! 5 G .10 V R N AL
U09-210 Temple Lourt Bldg. Clticago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirma? Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų prfskailDmn ir 

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

*- Stulga jis pamatė pažįstamą 
figūrą, kuri ėjo labai greit. Jis 
nuvyko pasitikti jos. “Be ka
rietos?” pamąstė jis, — Ar tai 
tik ji?”

Tai buvo ji. Pastebėjusi jį, 
jinai dar greičiau ėmė žings
niuoti.

“Ar tu pėkščia?” paikių usė 
jis.

“Aš apleidau karietą prie 
Kari — teatro. Man pasirodė, 
kad anas vežėjas jau sykį mane 
vežė.”

Praeidamas pro šalį, kokis 
(ai ponas pažvelgė į moterį. 
Jaunas žmogus rūsčiai pažiurė
jo į jį. x Putras greit nuėjo tyvvo 
kebais, — moteris nulydėjo jį 
akimis.

“Kas jis?” užklausė ji baimin
gai.

“Aš nepažįstu jo. Čia nesu
tiksime pažįstamų, buk rami.— 
liet eikime greičiau, - mes va
žiuosime.”

“Tai tavo karieta?”
“Taip.”
“Atdara?”
“Tik valandą atgal buvo ste

bėtinai gražus oras.”
Jie greit nuvyko karietos 

link; jauna moteris įsėdo jon.
“Vežėjau,” — pašaukė jaunas 

žmogus.
“Kur-gi jis?” — užklausė ji.
Pranas .apsidairė aplinkui, 

“lai negalimas durklas,” — su
šuko jis, V “vežėjo niekur nesi
mato.”

“Dieve mano!” - - tyliai suri
ko ji.

“Palauk čia valandėlę, vaike; 
jis, turbut, ten,”

Jaunas žmogus atidarė resto
rano duris; prie stalo sėdėjo ve
žėjas; jis urnai pašoko nuo savo 
vietos.

“Tuojaus pone,” — tarė jis ir 
stovėdamas baigė gerti vyną.

“Kas lai per išmistai?”
“Atleiskite, pone, aš jau ga

tavas.” — Ir svyruodamas į ša
lis, jis nuėjo prie arklių.

“Kur liepsite ve^ti, jūsų ma
lonybė?” v

“Prater — už miesto.”
Jaunas žmogus įsėdo karie

ton. Jo sankeleivč susitraukė į 
kamuolį ir pasislėpė kampe.

Prhnas sugriebė jos abi ran
kas. Ji nesijudino. - Tu ne
nori pasakyti man nei lai*) va
karo?” . *

“Del Dievo meilės; palik ma
ne nors valandėlei ramybėj, aš 
dar neatsipeikėjau.”

Jaunas žmogus nuslinko į sa
vo kampą. Tūlą taiką abu ty 
įėjo. Karieta pasuko į Prater, 
strassę, pravažiavo pro šalį Te- 
trografo kolonuos ir už kebų

sekundų lėkė tamsia Prideru 
alėja. Staiga Emnia apkabino 
abiem rankom savo numylėti
nį. Jis atsargiai prašalino už
dangalą nuo jo sveido ir pabu
čiavo ją.

“Ant galo, iaš su tavim!” 
tarė jinai.

I

i

LIETUVIŲ BIZNIERIAI!!
Užsisakykite 1920 m.KALENDORIUS
D AB AR ■ 1 n e

Pa'lelcfonuokitc o musų atsto
vas atsilankys pas jus su {vai

riausių pasirinkimų.

KAINOS ŽEMESNES NEGU WHOLESALE
■ . i'llrfi ' ' i i 1 ii t ......h, ,, fc.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III. 

Pilone (amai 1506

“Ar žlinai, kada mudu jau be- 
simatėva?” — sušuko jis.

“ITaeitą nedėklienį.”
“Taip ir tai tik nuo tolo.”
“Kaip tai? Tu juk buvai pas 

mus.”
“Na, žinoma... pas jus. Ak, 

taip ilgiau negali tęstis. Aš ge
riau nebelankysiu jūsų. Bet kas 
su tavim?”

“Karieta pravažiavo.”
“Mano mieloji, tiems, kurie 

šiandie važinėjasi Pratupiu, su
vis neateina į galvą įdomauti 
mudviem.”

“Aš ir-gi Taip nąanau. Bdl 
netikėtai ką nors gali pažvelg
ti.”
* “Nėra jokios galimybės to
kioj tamsoj pažinti ką nors.”

“Gerinu važiuok i va kur nors 
kitur.”

“Kaip nori.”
Jis sušukp į vežėją, kuris ma

tomai, nenugirdo. Tuosyk jis 
pasilenkė ir palietė jį. Vežėjas 
atsigrįžo.

“Važiuokite u.tgal. Ir tkam 
jus plakate taip arklius. Mes 
niekur nesiskubiname, girdite! 
Mes norime... žinote tą alėją, 
kur eina į Reichsbruks”. *

“Reichslrasse?”
“Bei novykite taip arklių, su- 

us to nereikia.”
“Klausau, pone, lai vėjas taip 

! kslina arklius.”
“Na, žinoma, vėjas.” Pra

nas atsisėdo į savo vietą.
Vežėjas pasuko arklius. Jie 

važiavo atgal.
“Kodėl ųš tavęs nemačiau va

kar?” paklausė jinai.
“Jai nebuvo galima!”
“Aš maniau, kad gavai už- 

kvietlimą nuo mano sesers.”
“Ak, taip.”
“Kodėl tu neatvykai?”
“Del tos 'paprastos priežas

ties, kad man stačiog nepaken
čiama butli su tavim tarp kilų 
žmonių. To niekuomet dau
giau nebebus. —- JNė.”

Jinai patraukė pečius.
“Kur mus dabar?” — paklau

sė ji. ) i(
J'’e pavažiavo po geležinio til

to Beichstrassėj.
“Jai kebas Dunojaus link”,— 

tarė Pranas, — “mes važiuoja
me j Beiehsbrukę. čia jau ne- 
besutiksiva pažįstamų!” — šyp
sodamas du,dūrė jis.

“Baisiai krečia.”
“Taip* bet dabar mes vėl gat

vėj.”
“Kodui karieta daro tokius 

vingius?”
“Tau tik taip rodosi.”
Bet jis ir pats jautė, kad ka

rieta daugiau juos šaukimą ne
gili reikia. Nieko nesakė apie 
lai lik lodei, kad nenorėjo su
rūpinti jos.

“.liaudie aš norėčiau rimtai 
ir apie daugelį dalykų pakalbė
ti su tavim, Emnia.”

“Tuosyk pradėk, nes devintoj 
valandoj aš privalau būti na
mie.”
‘ ‘Viskas galima dviem žod
žiais nuspręsti.”

“Dieve, kas darosi?”... sušu
ko jinai. Karieta taip pakry- 
po į šalį, kad ką tik neapvirto. 
Pranas sugriebė vežėjui už ploš- 
čiaus... “Sustokite !r — sušu
ko jis. - “Jus girtas.”

Su dideliu vargu vežėjas su
stabdė arklius. “Malon... po
ne!”

“Aš manau, Elitinę mudu 
geriau išlipkime iš karietos.”

“Kur mes esame?”

“Jau ant tilto. Priegtam, vė-i 
jas kiek aprimo. Paeikiva tru
putį. Važiuojant negalima tin
kamai pasikalbėti.”

Emnia uždengė veidą ir išli
po iš karietos. — “Tu sakai, 
kad tini ne vėjuotu?” — sušuko 
jinai, kuomet vėjas ką tik ne
nutraukė jos skrybėlę.

Jis paėmė ją uz rankos. — 
“Važiuokite paskui mudviejų,” 
• paliepė jis vežėjui.

Jie nuvyko pirmyn. Abu ty
lėjo. Kada nugirdo po tilto 
vandens užimą, tai ant valandė
lės sustojo. Aplinkui viešpa
tavo tamsa. Toli matėsi raudo
nos ugnįs kurios atsispindėjo 
upės vandenyj. Nuo to kranto, 
kurį jie ką tik apleido, puolė į 
vandenį drebančios šviesos juo
stos. Staiga tolimoj pasigirdo 
bildesys, kuris vis artinosi ir 
artinosi. Nenoroms jiedu pa
žiurėjo į tą pusę, kur matėsi 
raudonos šviesos. Traukinys su 
apšviestais langais prašvilpė til
tu. Trink * u-..i s pradėjo parai
žei mažių Iii l Viskas nutilo 
J ik karts ruc karto vėjas pra
dėdavo dūkti.

Po ilgo tylėjimo, Pranai pra
bilt : “Mudu turiva išvažiuoti.” 

“Žinoma.,” tyliai atsake Em
ma.

“Mes turime išvažiuoti,” - 
karštai kalbėjo Pranas, — “šū
vis išvažuioti, supranti”...

“Tai negalima.”
“Mudu — bailiai, Emnia; to

dėl ir negalimu.”
“O mano suims?”
“Jis atiduos jį tau, aš esu įsi

tikinęs tame.” ty
“Bet kaip?” -4- užklausė jd 

tyliai... “Apleisti naTtius nak
ties laiku, slapta?”

“Ne, suvis ne. Tu stačiog pa
sakyk jam, kad daugiau nebega
li su juo gyventi, nes priklausai 
kitam.”

“Ar tu neišsikraustei iš gal
vos, Pranai?”

“Jeigu (u nori, aš tave paliup 
suosiu nuo to, aš pats pasaky
siu jam tatai.”

“Tu to nepadarysi, Pranai.”
Jis norėjo pažiūrėti į ją; bet 

tamsoj jis matė tik tai, kad ji
nai pakele galvą ir atsigrįžę į 
.ii-

Jis patylėjo kelias n (inules. 
Paskui ramiai tarė: “nesibijok, 
aš nepadarysiu to.”

Jie artinosi ppįe kilo upės 
kranto. t

“Ar tu nieko negirdi?” — su
šnabždėjo jinai. ■— “Kas tai?”

“J ai iš priešingus pusės,” — 
atsakė jis.

Iš tamsos pasigirdo kokis lai 
dundėjimas, nedidelė raudona 
šviesa pasirodė priešais juos. 
Jie įminate, kad ta šviesa paėjo 
nuo mažos Jiktarnės, kuri buvo 
pritaisyta prie ratų dyzelio. 
Bet jie negalėjo įžiūrėti, - ar 
kas važiuoja vežime, ar jis su
vis dykas. Ja vežimą sekė dar 
du panašus vežimai. Ant pas
kutinio vežimo sėdėjo kaimie
tis, kuris bandė užsidegti pyp
kę. Vežimh.s pravažiavo pro 
šalį. Ir vėl girdėjosi tik jų 
karietos tratėjimas. Uitas stai
giai leidusi žemyn. Gatvė slė
pėsi tamsoj. O iš abiejų gatvės 
pusių buvo griuviai.

Pu ilgo tylėjimo, Pranas iš
tarė: “Ir taip, pa&kutmį kar

tą”...
“Ką?” — neramiai paklausė 

Emma.
...“Mudu krūvoj. Pasitik su 

manim. Aš noriu atsisveikinti 
su tavim.’C

“Ar tu serioziškai kalbi?”
“Labai serioziškai.”
“Matai, tai tu kartini las ke

bas valandas, laike kurių mu
dviem priseina būti krūvoj; ne 
aš!”

4-tas Didelis Piknikas
— Parengtas —

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAfi. IR PASILINKSMINIMO KL1UBO

Nedelioįe, Rugpiučio-Augus 24, 1919. įžanga 25c
ČERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo parengti piknikai visuomet būna smagus 
ir užganėdinanti. Grieš puikiausia muzika, susidedanti iš 7 geriausių mu
zikantų, vedama Flory J. Jereck. Kviečia visus KODITETAS.

“J'aip, taip, tavo teisybė,” 
tarė Pranas. Grįžkime at
gal-’”

Jinai labiau suspaudė jo ran
ką. “Ne,” — maloniai tarė ji, 
nenoriu. Aš nepavelysiu, kad 
tu pavarytum mane nuo savęs.”

Jinai prisiglaudė prie jo ir il
gai bnčavo,”

“Kur mudu nfsdurtuva,” — 
užklausė ji, - - “jeigu važiuotu- 
va vis toliau ir toliau?”

“Pačioj Pragoj, mano kūdi
ki.”

“Na, taip toli nereikia/’ — 
tarė jinai juokdamos, — ‘‘bet 
jeigu nori, pavažiuokim bisku- 
tį toliau.” Ji parodė į tamsą.

“E-e, vežėjau!” pavadino jis. 
Pastarasis nenugirdo. Pranas 
suriko: “Sustokite gi!” Juo

y

Iškilmingas Piknikas
— Parengtas —«

Dr-stės šv. Ražancavos ir šv. Petronėlės
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO-AUGUST 24 d., 1919.

Leafy Grove — BJinstrupo Darže 
Willow Springs, III.

Pradžia 10 valandų ryto. Inžanga 35 centai.
Visus kviečia kųeskaitUngiausiai atsilankyti KOMITETAS.

M*

> —» Pirmas
— Rengia —

PIRMYN MIŠKUS UIIORAS IR L. S. S. 81 KUOPA.
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO (AUG.) 17, 1919 

G. M. CHERNAUSKO DARŽE, 
LYONS. ILLINOIS.

tarpu karieta tolinosi. Pranas 
ome ją vyti: Jis pamatė, kad 
vežėjas miegojo. Savo šauks
mu Pranas išbudino jį. “Mes 
važiuosime dar biskį toliau — 
tiesiu keliu — tar jus supranta
te mane?”

“Klausau, pone...”
Emma įlipo karieton, o pas

kili ją Pranas.
Vežėjas sukirto botagu; ar

kliai zovada pradėjo bėgti išti-, 
žūsiu keliu. Bet jiedu susi
glaudę sėdėjo karietoj ir stipria 
laikėsi vienas už kito, kuomet 
karieta metėsi iš vienos puses
kilom

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ” STOTjS
Agentūrom ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Frankliti, SW kampas 
Madison ir Wcll, NW 
Madison ir State, N\V 
Adams ir La Sąjje, NW 
Van Buron ir Franklin, NW 
Van Buren ir \Vclls. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Bm;en ir State. SW
Ilarrison ir Wabash, NW
18tli ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Ualsted St. 
.1. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Limo St. 
\Vladis, 2801 Union Avė. 
Šviigždis, 2958 Union Ayc.
A. .1. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3410 Wallace St.
Po t džius, 3051 \Vallaee St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
.1. Budrikas, 3343 S. Maisteli St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Bar.škis, 5303 Princenton Avė.
A. Jananskas, 1503 S. Wenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Ualsted ir Madison, NW \ 
Ualsted ir Jackson, NW 
Ualsted ir Van Buren, SW 
Ualsted ir 12tli, NE 
121 h ir JcfforsoH, NE 
Ualsted ir Maxwell, Sl£ ir NE 
Halstcd ir llth, NE 
Ualsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Ualsted ir 31 st. NW 
Haistcd ir 35th. NW 
ITalsted ir 42nd SW 
Ualsted ir 47th, SW ir NE 
Haistcd ir tįlst, SE 
Wenlworth ir 35th. SE 
Went\volrh ir 47th, SW 
Ashland ir 351h, SE

NORT1I SIDE
Agentūros

E. Jenurieh, 2023 Grcenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Auburn Park Lietuvių Kooperacijos 
valgių Krautuvė rengia

Puikų Pikniką
Nedėlioj, 17 d. August, 1919 m.

JONO BUTKEVIČIAUS DARŽE 
8134 So. Vinccrjics Avė.

Pradžia 1 v. po pietų. Inžanga 25c porai 
Kviečia vinus atsilankyti VALDYBA.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Gatvių kampai:
Milwaukce ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
.1. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bhic Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSES APIELINKŽ 
Agentūros

J. F. Mally, 033 W. 18th St.
C. Yutclis, 733 W. 14th PI.
SI. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BR1GHTON PARK
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw A\
J. Smith, 3813 S. Kcdzie Avė.
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė.
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av.
A. Belenskas, 2617 W. lOth PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Westcrn ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47111, SW ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskąs, 1409 S. 49th Avė.
ROSELAND, ILL.

Agrtturos
P. F. Grybas, 11429 Cahimel Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 1071h St.

. Už $50.00 arba LAISVĖS 
B0NDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografų, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kalną 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
1650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri nies parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Hurrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

A.

Skaitykite r Platinkite 
“N A U .1 R N A S *•

-..... . l r Ji ‘—ff,» ■

Didelis Programų
Pradžia 9 vai. iš Vylo. Inžanga 25c ypalai.

Gerbiamoji Chięagos visuomene, šis piknikas skirsis nuo kilų 
piknikų, kuriuos tamstos matėt ir girdėjot, nes jame dalivmis visi 
Chimgos ir apielinkės geriausi chorai. Taipgi geriausi kalbėtojai, 
ir taip visokių paniarginimų. Todėl kviečiame visus, senus ir jau-

mis atsilankyti ant šio pikniko, pakvėpuoti tyru oru ir pasišokti 
prie geros, J. Grušo orkestrus.

Kviečia KOMITETAS.

Važiuokit bilc karais iki 22 St., o 22 SI. karais į 
vakarus iki sustos, ten paimkite Lyons karus, kurie davež iki daržo.

PASARGA.
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SOUTH M1LVVAUKEE, WISC. vo jau antras susirinkimas. Nu- 
l'larė užsisakyti 29 egz. SLA. Ka- 
įlendorių 1920 metams. Kad pa
darius gyvesnę kuopos pradžią, 
visi nariai nutarė nusitraukti 
paveikslus ir pasiųsti Kalendo
riui 1920 m.

Lietuviu judėjimas.

Jau ir mes pradėjome šiek-tiek 
judėti. Suorganizavome SLA. 
1 13 kuopą ir išrinkome veiklią 
valddbą: J. Masiulionį, pirm.; 
J. Morkevičių, vice-pirm.; M.

nut. sek.; J. Jasiuna
J. Sinkevičių ir J. .

Buvo peiskailytas “Tėvynes“ 
redaktoriaus atsišaukimas į S. 
LA. kuopas. Į užklausimą: ko
kių pagerinimų ir |M*rmainų or- 

iždo j ganė kuopos, rekoimaiduoja, 
j nutarta pasiųsti tokią rekomen-

SLA. 133 kuopa sujungs visus 
So. Miikvaukės lietuvius j vieną 
burelĮ Rugpiučio 10 dieną bu-

DR. V1RG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Offiče: valandos 2—4 ir 7—9 
po piety.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tet. Rockwell 1681.

Draugų skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ly. apie darbų stovį, apie 
darbininkų bruzdėjimą, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams,! 
todėl įvykus kur-nors streikui,! 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

ANGLIAKASIAI NORI PAŠA
LINTI UNIJOS PREZIDENTĄ

kokioj nors 
žinioms pa- 

paskutinio

Pageidaujama, kad ant pir
mo puslapio butų (langiaus į- 
va.’rių žinių iš pasaulio’, o ne 
vien aprašymai apie Atstatymo 
Bendroves susirinkimus ir sve
čius dalyvavusius 
sueigoj. Tokioms 
kanka vietos ant
puslapio, o ne ant pirmojo. La
binus trauks narius skaityti or
ganą, kad bus (langiaus trum
pučių Įvairių žinių.

Kuopon įstojo trįs nauji na> 
riai: K. MikeUonis, M. šilens- 
kailė ir A. Kalvinas.

Laikraščių pareina: Naujie
nos, Keleivis ir kažkurie kiti.

Lietuviai čia pasiturntįs, ko
ne visi turi savo namus. Kurie 

neturėjo, tai dabar sujudo 
—Ten buvęs.

Collinsville, III. Rugpiučio 
13 čia įvyko streikuojančių an
gliakasių didelis susirinkimas, 
kuriam taip vad. “policy com- 
mittee” davė raportą apie daly
kų padėjimą. Akijau buvo per
skaityta gautas nuo United 
Mine \Vorkers of Illinois prezi
dento Farringtono telegramas. 
Jis ragina visus angliakasius 
grįšti į darbą, o jeigu ne, Ithi at
imsiąs iš unijos čarterį. Per
skaičius tokį unijos viršininko 
telegrama, susirinkime kilo di- 

nep įsi tenkinimas. Tuojau 
duotas, ir paremtas, įneš^H 
idant ‘butų pareikalauta,

anglies, kuomet ištiktųjų jisai 
navos lik aštuonis trokus.‘ *'Tuo tarpu delei to kali nami 
tik anglių parupinimo įstaiuų! 
darbininkai klerkai ir tl. Jie' 
buk turėję “atrymų ryšių“ su 
namų užžiurėlojais - janito-| 

I riais ir kitais. Vis dėlto, tatai 
gali iššaukti didelį skandalą. 
Manoma, ikad šiokių lokių “ry
šių'’ galėję turėti ir patįs anglių 
parii|Mniino įstaigų savininkai.

Vakar areštuota penki įtaria
mi sumoksliriinkai. šiandie, 
tur būt, areštuos ir daugiau.

DINGO PASKILBĘS FILIAN- 
TROPAS.

Kartu su juo dingo trįs šimtai 
tūkstančių dolerių.

f
Detektivų. agentūros dabar tu-
tikrą šienapiutę. Visuose Su-

Kanados

buvo 
in’as,

Įnešimas priimta vienbalsiai.
U. M. W. of Illinois 12-to Dis- 

triklo angliakasiai, per galvas 
savo ^viršininkų, šaukia specialę

n 
vienytų Valstijų ir 
kampuose jų agentai jieško, jie
ško ir dar nesuranda paskilbu- 

labdario-fi- 
J. Blumso- 
triju šimtų 1 
kuriuos di-! 
nžęs iš ke

linto didžiulių Cbicagos ir Mil-

liantropo, Hermano 
no. Jieško jo ir tų 
tūkstančių dolerių,

KLEIN BROS.
HALSTED & 20th STS.

Krautuvės valandos: 
Kasdien nuo 8:30 iki 
5:30, Subalomis nuo 
8:30 iki 6 vai. vakare.

Panedelyi ir Utarninke, Rugpjūčio 18*19

SIUNTINIAI EUROPON mes esame susitvarkę siusti ta
voms -į nekurias dalis Europos, ir užtikriname persiuntimų, 
reikalaukite pilnesniu paaiškinimų Main Transfer Dcsk.

Pardavimas Plušinių Kautų
$30 vertės šilko plush kotai parsiduoda po $24.75.

Moterų ir merginų kolai geros rų.šies plush, dideli kalnicriai, 
dėl atviro dėvėjimo ar susegtais arti prie kaklo, geras figūruotas 
sateen pamušalas, diržuolos mados, 48 coliai 
veržimo užpakalis, guzikais pagražinti, didžio 
dvi merginų, 36 iki 46 dėl moterų 
šiame išpardavime liktai po
$47.50 vertės Kit Cohey ka’liu, pa
puošti plušo kotai tiktai po $39.75. 
Puikus geriausio šilko plushiniai kotai, pa
puošti* gražaus kit (kiury kailio kalniečiais ir 
antrankovėmis, diržuotos mados su sakčia 
užpakalyj, pilno kirpimo, geriausios rų.šies 
saliu pamušalas, 48 coių ilgio, 7K
didžio 36 iki 16 už mJvvb f w

ilgio, vidutinio su-
16, 18 ir 20 metų

$24.75

$64.50 Yukon 
Seal Plush Ko
tai parsiduoda 
tiktai po $55.00. 
Pavidale tikro Yu- 
kon Seal kailio, ši
tie kotai yra pasiū
ti 42 colių ilgio. 
Sport štai lės diržas

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite tiktai 76 iŠ 100 žmo
nių reikalauja peržiūrėjimo dantų 
taisymo Kurie kenčia dantų skau- 

, dėjimą mažai suranda užsiganėdi- 
j nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

irisu* thssuction

STREIKAS!

19 dieną, Springfielde, III.
— Laisvės Mylėtojas.

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

ŽINIOS
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS UŽSIBAIGĘS.

Žinoma* per 25 metu* ir Valdžios prižiūrima*

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pinu* 

bnp ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvanintuoja

rneldž/iamė kreiptis

Henry J. Schnitzer State Bank

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vieninlėlė grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi heluymi biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jų>ų pinigai yra saugiai padėti ir bu* 
išmokėti anl pareikalavimo.

3 nuošimtis mokumą už padėtus plniKOB.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankus valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakrre iki 9 vai. vak. <

VYKIA USYBfi;
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas 1(1 IUS C. RRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Prez.

DIKEK TORIAI;
ANTANAS BROLIS IGNAS KROTKAS
XNT. FNZBIGTEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKlEWiCZ JUSTIN MACKEVVICH
M. S. BRENZĄ JULIUS C. BRENZa

JONAS B. BRENZA,

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

s prieš pra<le«{i«nt bizni ant Birželio 30 <1.. 1019 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS
Paskolos ir di.skant 11,005,927.85 
S.V.Bondsai ir Certif. 333,792.05 
Munic. ir Korp. Bonds 610,013.14 
Overdraftai ...................
b'ikčeriai .......................
Karės Taupimo ir Rev 

stampos .........
Real Estate ...................
Cnsh ir iš kitų bankų 

priklausančiai
Viso tihta.s?

4,277.68

962.40
035.05

350,723.01

ATSAKOMYBĖS

Capital slock sumokėta $200,000.00
Perviršis ...........................$10,000.00
Nepadalintas pelnas ... 12,075.28
Depozitai ................... 2,074,702.33
Neišmokėti dividendai .. 5,007.50
Rezervuoti taksomis . .;. 4,871.21

Viso atsakomybės $2,306,656.32$2,306,656.32

Oficieriai
Prezidentas NICIIOLAS W. VVIERSEMA, Kas.ASA VVIERSEM4

GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Mes parduodame banko ir pačio kvitas i Lenkiją.

Naugatuck, Conn. — Rugpjū
čio 13 (Meną, kaip 9 vai. ryto 
dviejų didelių vietos roberinių 
(gurno) dirbtuvių darbininkai 
išėjo į streiką. Streikininkai 
rui'kalauja', kad mokestis butų 
padidinta 20. nuošimčių. Tą pu
čą dieną jie laikė skaitlingą su
sirinkimą ir nutarė kovot iki ga
lo, kad savo būvį kiek pageri
nus. Iš kitur darbininkai tegul 
nevažiuoja čia darbo jiieškoti.

Streikieris S. B.

Didelis filiantropas nušapęs* i 
trejetas dienų atgal, tada, kaip j 
bankai pradėję abejoti apie jo , 
nuosavybes, ant kurių jisai ga-j 
vęs paskolų. Dabar pasirodo, 1 
kad tos nuosavybės yra tik pa- 1 
prastas popderos skįvytas, pono 
labdario suklastuotas. Spėjama, 
kad labdaris veikiausia patrau
kęs linkui Afrikos, kur gyve
nanti jo šeimyna — pati ir vai-j

SKUBUS BANDITAI.

Pasigrobė $500; pražiopsiojo 
$1,500.

Du apsiginklavę piktadariai

I CH1CAGOS

Kr.ršapiu darbininkai grįžtų 
darban.

Chicngojc ir apiclinkčs gele
žinkeliečių, karų taisytojų, 
streikas užsibaigęs. Tai esanti 
pasekmė užvakarykščio darbi
ninkų atstovų susirink i mo Pu- 
laskio svetainėj. Unijos virši
ninkams galų gale pasisekę per
kalbėti darbininkų atstovus ir 
jie didele balsų dauguma nuta
rę užbaigti streiką, o algų klau
simą pavedę išrišti specialei ko
misijai, kuri bus pasiųsta pas 
vyriausį geležinkelių direkto
rių, Hine’są, Wasliingtone. Tuo 
bildu daugelis darbiinjiiikų jau 
vakar sugrįžę 
sugrįšiu visli.

“Radikalai“, 
tos di(!lapiai.
Jie nieku bildu nenorėję užbaig-

darbam Šiandie

kaip skelbia vie 
labai priešinosi.

no jokio 'užtikrinimo, kad jų 
reikalavimui bus išpildyti. Bet 
unijos vadams, sako, pasiseko 
į tikrinti darbininkus, kad kar- 
šajfų unijai ^'ręsią... aidobliz- 
mas, ir dailbiininkai nušvilpę 
“rudi'knlij’ kalbėto ius. Kiek to
se pasukose .apie aidomiiciiių t* ‘ 
sos ir kiek melo, gali spręst 
patįs skaitytojai.

AREŠTAVO BŪRĮ SUMOKS- 
MOKSLIN1NKŲ.

Laukiama didelio skandalo.

ir kišenini, 
kalniariai, 
mi aukštai 
kaklą, geras 
pamušalas didžio dėl 
moterų 
tiklai 
Po

susegu- 
aplink 

saliu

ir merginu,

$55.00

$115 vertės Es- 
quimette Plush 
Dolmąns $95.00 
Puikus 
moterų ir 
mmštos I 
(luimelte šilko plush 
dideli kalnicriai tik
ro Raeoon kailio dir 
žuotos mados, palai
das užpakalis — 
nauja ir priirnni 
Dolman mada; 48 
coliu ilgio, gražiai 
drvžiuta< šilkinis pa

$95.00

kotai dėl 
- merginų; 
rų.šies Es-

Danija be pleity, tai musų speci- 
alifikumas.

Musu rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 
Užleidimas auksu $1 
Poreelenavos crown 
Visas setas dantų . 
Visas setas auksinis 
Užleidimas ..............
Auksinis Crown ...

pacijentų.
ir

$3
lugščiau 

iiigščiau 
.. $1.00 
. $65.00 
. $1.00 
.. $3.75 

lAluminurn setas ....................... $12.00
Apdengimas danties ............... $3.75

Boston Denki Co
4701 S. 

Prieš 
jėjimas 1553 VVesf 47lh St.

11'

*
Ashland Avė.
Oppenbeirner

Stebėtinas Rakandu

vj agentūros raštinėn. Grasin
dami revolverinis jie uždare ra
ulinės vedėją, p-lę Ruebhausen, ' 
prautsynėrą, b jiatis, pasigrobę 
penkis šimtus dolerių laisvės 
bondsais ir pinigais, pabėgo. 
Banditai tečiaus daug pražiop
soję: saugiojoj šėpoj, kuri bu
vus atdara, buvo tūkstantis ir 
penki šimtai dolerių pinigais. 
JiNbanditai nepastebėję.

RADO PRAPUOLUSIĄ 
MERGAITĘ.

Pavedėjus spėjo ištrukti.

Trylikos metų amžiaus mer
gutės, Stefka Avgaras, kuri pra-

su jaunu Avgarų įnamiu, tuhi J 
Andy Frecksa, jau surasta. Su- i 
rasta Nebraskos valsti joj, mies- 
te Omaha. Pranešimai sako, I 
kad mergaitei ,nepadaryta jo- j 
kios nuoskaudos, ir ji tuoj bu- - 
sianti sugrąžinta Chicagon jo- ■ 
sios tėvams. H

Mergaites pavedėjas ištrukęs. |

APKALTINO RASINIŲ RIAU
ŠIŲ KALTININKĄ.

Prisaikintieji teisėjai vakar 
be kita apkaltino pirmo laipsnio 
žmogžudystėj tūlą George Stau- 
berį, kaltininką kilusių rasinių 
skerdynių Chicagoj. Tai tas 
pats mušeika, kurs maudynėj

susj prisiartinti prie baltųjų, ku
rį vėliau policistas atsisakė are
štuoti, kas savo keliu iššaukė

NAMŲ SAVININKAI TURi&
PASIAIŠKINTI. V

Kaltinamieji plėšime didelių 
rendų lupėjai — namų savinin
kai šiandlie turės pasiaiškin
ti. Daugelis jų gavo pakvie- 

. tiinų išduoti savo atskaitą spe-Valdžios agentai sučiupo bi>. tiinų išduoti savo atskaitą spe- 
rį sumokslininkų, dariusių suk- cLdci miesto tarybos komisijai, 
tyb s anglių rinkoje. Tapo su- Tarpe, pakviestųjų esąs viena* 
sekta, kad augliu parupinimo Į-■ kunligėlis. Ir jis daba .’ turės 
staigus reikalaujančios vartoto- p.iškinties, /butent: kokiuo tiks- 
jų užmokėt ir už tas anglis, ku- lu jisa kraunasi tą turtą, kurį', 
rios dar tebeguli jų sandčliuo- ir rudįs ir kandįy ėda... |

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

I akis ir teisingai 
prirenki! aki- 

i nius. Jeigu esi 
i nervuotas, skau 
1 da galvą,, arba 
galva sukas ka- 

į na važiuoji str- 
1 eelkaiiu, krei- 
I vos akis, litaros 
bėga krūvon sk
aitalu, arba kiloki 
kito ir pamatykite 

I dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare.

' % T I » 1 • • 4 A I • . J • .

Išpardavimas
.... $24.50 
.... $1.29 
.... $97.50 
.... $9.90 
... $19.90 
... $55.90 
... $29.50 
... $22.50 
.... $3.65 
.... $7.50 
... $12.50 
.... $4.45 
.... $5.90 
.... $7.90

Reumatizmas Sausgėla. Į
aiisMeie.

keblumai. Atei- 
manc, patarimas 
vyrų ir vaikų.

Nedėliotais nuo 10 lig 1 po pietų. 
Phone Drover 9660

1553 West 47th St.. Chicago.

KUPONAS šitas kuponas kuomet 
bus priduotas musų 

bascmenle, nupirks tvirtai susintą gė
ry nendrių šluotą tiktai 7C

(viena šluota kostumeriui,

SUI

1739 So. Halsted Street Chicago. 11)

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

$32.50 pavizdžio Buffetas ... 
$2.45 pavyzdžio Krėslai .........
3 dalių pavyzdžioParlor Setas 

Refrigeralors ........
Refrigerators . ... 
Bresines lovos .... 
Brcsines lovos .... 
lovų setai ...............
matrasai .................
matrasai .................
matrasai ...................
lovos springsai ... 
lovos springsai ... 
lovos springsai ...

Pavy zdžio 
Tavy zdžio 
Pavyzdžio 
Pavyzdžio 
Pavyzdžio 
Pavyzdžio 
Pav.v zdžio 
Pa vy zdžio 
Pavy zdžio

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu. 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; ues skau- | 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPM1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vlršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe tmonių siunčia nudek* 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis 1
3259 S. Halsted St., Ctilcago, III. J 

Knyga:“AALTINJS SVEIKA J 
TOS", augalais tfydvties, kai- f 
u a aUc.Bridgeport Pa^tiliiig & Hardware Company

Malevojimo. dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kaleimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
8149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

Rusiškos ir Turkiško* Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CII1CAGO. ILL.

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544

NEO-ARS- 
P11ENA- 
MINE 

arba

606 
arba 

914

Kraujo--įleidimas SI Kgo
’ nuo sifelio arba veneriškų ligų 

Egzaminavimas dykai

DR. LAYTON,

1 u

nė daugiau

740 W. Madison St., Chicago. nė mažiau

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzd), dėl 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NT A TT T IV NT n C”

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

(iVOYTOJAS IR CHIRURGAS
1712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042
Cicero office

♦847 W. I4th 8l
Vai. 1—4 p. m. Ned. parfal

Phone Cicero 5961 
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Naujos gaidos bol
ševikų praneši
muose.
Tmc translation filcd wilh ihe post 
masler at Chicago, III. Aug. 16, 1919 
as reęuired by the act of Oct. ♦», 191/

Prielankiuose Rusijos bolše
vikams parnešimuose paskuti
niu laiku ima apsireikšti nauja 
pakraipa.

Visai nesenai bolševikai ir jų 
pritarėjai skelbė, kad Lenino 
valdžia Rusijoje vykdina naujų 
visuomenės tvarkų — socializ
mų (ar komunizmų). Ir jie tvir
tino, kad tos bolševikų pastan
gos esančios labai pasekmingos: 
darbininkai gaunu geras algas, 
.įndusti^jos produkty visk urnas 
(našumas) pakįlęs “šimtu pro
centų,” ir tt.

Dabar tečiaus girdime jau vi
sai ką kita. Tie patįs šaltiniai jau 
informuoja mus, kad ir bolševi
kų veikimo tikslas, ir jo pasek
mės esu visai kitokie.

šiandie jau, mat, negalima pa
slėpti to fakto, kad Rusija yra 
visai suirus ekonomiškai. Patįs 
bolševikų vadai, Leninas ir Troc 
kis yra priversti pripažinti, kad 
Rusijoje siaučia badas ir bedar
bė. Negalėdami tad paslėpti ši
tuos faktus, jie mėgina išaiškin
ti juos patogiu sau būdu: jie sa
ko, kad badų ir industrijos suiri
mų Rusijoje pagaminęs ne bol
ševikų šeimininkavimas, o pir- 
mesniųjų valdžių politika. Daly
kai Rusijoje dar esu labai blogi, 
bet jie cinų “geryn,“ ačiū bolše
vikams.

Tokie “aiškinimai’’ po to, kaip, 
mes per pusantrų metų prisi
klausėme pasakų apie “ge
ras darbininkų sąlygas“ Ru
sijoje ir apie industrijos našu
mo pakilimų “šimtu procentų!”

šitokiems “aiškinimams“ pa
švęsta didžiuma turinio tų kore
spondencijų, kurias dabar siun
tinėja kapitalistų spaudai iš 
Stockholmo “buvęs Rusijoje“ I- 
saac Don Levine, geresniam 
skaitytojų Įtikinimui, jisai pa
duoda, pagal bolševikų nurody
mus, ir smulkesnių žinių apie 
Rusijos industrijos stovį ir bol
ševikų politikų toje srityje.

Jisai rašo, kad vyriausios bol
ševikų ekonominės tarybos pre
zidentas, A. I. Kikov, papasako
jo jam, jogei Rusijoje esu nacio
nalizuota (paimta į valdžios 
rankas) 2,(MM) dirbtuvių. Kores
pondentas paklausęs Rikovo: ar 
bolševikai leidžia privatiniems 
užsienio kapitalistams steigti ir 
plėtoti naujus biznius Rusijoje? 
Bolševikų komisaras atsakęs 
jam taip. Bet tuomet korespon
dentas vėl užklausęs jo: kodėl 
bolševikai konfiskuoja savo ka
pitalistų dirbtuves, jeigu jie su
tinka įsileisti privatinį svetimų 
šalių kapitalų? Rikovas ve kų at
sakė:

“Mes nesame priešingi tam, 
kad dori rusų kapitalistai stei
gtų ir vestų pramonijos biz
nius.

“Didele didžiuma konfis
kuotųjų dirbtuvių buvo na
cionalizuota (paimta į vald
žios rankas) lodei, kad jų sa

vininkai buvo arba apleidę jas 
arba dezorganizavai Kapita
listai metė savo bizųius tikslu 
iššaukti chaosų (suirutę) ša
lies pramonijoje, tikėdamiesi 
kontr-revoliucijos. Mes buvo
me priversti imties aštrių 
priemonių. Da ir dabar tebė
ra šimtui privatinių fabrikų 

” ir dirbtuvių, veikiančių sovie
tų Rusijoje. Mes nenacionali
zavome jų labiausia todėl, 
kad jų savininkai sąžiningai 
ir nuoširdžiai pašvęsdrtvo sa
vo jiegas savo bizniams“.
Ar nepastebėtini žodžiai? Ru

sijos bolševikai, pasirodo, nėra 
priešingi privatinių kapitalistų 
bizniui industrijoje. Jie sukon- 
'iskavo tiktai dalį dirbtuvių ir 
fabrikui, palikdami kitus priva
tinėse rankose. Ir konfiskavo jie 
tas dirbtuves ir fabrikus dau
giausia todėl, kad jų savininkai 
buvo nedori, — o ne todėl, kad 
jų pienas butų buvęs perkeist iš- 
lirbystės pamatus, įvedant so
cializmą. . x

Bolševikai, pasirodo, steigė 
‘komunizmą’’ Rusijoje ne savo 
valia, o tiktai nedorų kapitalis
tų priversti!

Kų dabar pasakys tie žmones, 
kurie vis šukavo, kad bolševikai 
esą vieninteliai “tikri socialis
tai“, norintis tuojaus išvaduoti 
darbininkų klesą iš kapitalo ver
gijos. ir parodžiusieji Rusijoje 
naujos, socialistiškos tvarkos 
pavyzdį? Veikiausia, jie dabar 
ims turavoti naujajai bolševikų 
giesmei ir po senovės keiks “so- 
cial-išdavikus” už bolševikų kri
tikų.

Delei VI. Požėlos 
laiško.
fi no translnlion filerf \vi1h Ihe post- 
nnster at Chicago, III. Aug. 16, 1919 
is rctjuircd by the act of Oct. 6,1917

Laiškas iš Lietuvos, kuris bu
vo i.šspaudinlas Vakarykščiose 
“Naujienose”, pasako keletą, 
nors ir ne naujų, bet labai įdo
mių dalykų.

Jisai trumpais sakiniais nu
piešia rustų dalykų stovį Lietu
voje: Komunistų bolševikų pa
stangoms įvykinti revoliucijų 
ginklais tenai nepasisekė; ko
munistai tapo išvyti iš Lietuvos, 
lydimi žmonių neapykantos ir 
bado šmėklos. Lietuvoje dabar 
tenka galvoti ne apie komuniz
mų, o apie tai, kaip apgynus 
uos visuomeniškus ir politiškus 

'almėjimus, kurie tapo įgyti.
J oks dalykų stovis buvo Lie

tuvoje pustrečio mėnesio atgal, 
kuomet VI. Požėla rašė savo 
laiškų. Per šį-gi.laiką tasai sto
vis nepersikeitė kitokion pusėn, 
3 priešingai — paiškėjo tiktai 
dar labinus toje-pat pakraipoje, 
kurių nurodo laiškas.

Jeigu gegužės mėnesio gale 
bolše vikai komunistai dar lik
tai “baigė eiti iš Lietuvos”, tai 
šiandie jų lenai jau visai nėra 
(kaipo organizuotos jiegos). 
Jeigu tada dar šiokiu-tokiu pa
matu buvo galima likėties, kad 
pasaulio revoliucijai plėtojantis, 
dirbančiosios minios Lietuvoje 
“eis tarybų keliu“, tai dabar vi- 
>ai nžra pamato lokiai vilčiai,— 
kada nupuolė spartakų įtekmė 
Vokietijoje ir sugriuvo komuni
stų valdžia Vengrijoje.

Reiškia, šiandie dar didesniu 
griežtumu, negu tuomet tinka, 
laiško autoriaus žodžiai, pasaky
tieji apie padėjimų Lietuvoje: 
ne apie komunizmą dabar reikia 
galvoti Lietuvoje, o apie apgyni
mų socialinių ir politinių laimė
jimu, kuriuos įgijo žmonės.

Laiško autorius, VI. Požėla, 
yra vienas labiausiai žhįomų ir 
rimtų socilizmo veikėjų Lietu
voje. Su jo nuomonėmis galima 
sutikti arba ne, bet niekas nepri
valo įtarti jį nenorėjimu arba 
nemokėjimu matyt ir pasakyt 
tiesų.

Jo pa pasako t uosį* us faktus, 
be to, patvirtina ir visos kilos, 
iš kitų šaltinių atėjusios žinios 
apie Lietuvą. Jisai, kaip paste
bėjome augščiaus, nieko ylių 
nauja mums nepraneša. Bet, to 
neveizint, jo liudijimas turi la
bai svarbios reikšmės, kadangi 
jisai išsklaidys klaidingas svajo
nes ir pas tuos amerikiečius, ku

rie iki šiol dar vis norėjo įsivai
zdinti dalykus Lietuvoje ne taip, 
kaip reikėjo spręsti apie juos pa
gal ateinančias iš tenai žinias.

Komunistams bolševikams 
nepavyko Lietuvoje.

.Jie, pasuk laiško autoriaus, 
mėgino padaryti revoliuciją “iš 
augšto, prievartos — durtuvo 
keliu“; ir jie turėjo pasitraukti 
iš Lietuvos.

Kų reiškia “daryti revoliucijų 
iš augšto, prievartos durtuvo 
keliu“? Revoliucijų mes supran
tame, kaipo darbų “iš apačios,” 
kaipo darbų, atliekamų žmonių 
minių prieš žmonių valdonus. 
Minios, subildamos prieš savo 
valdonus, dažnai vartoja prie
vartų durtuvus, šautuvus, kar
dus, bombas ir tt. Kodel-gi šitų 
prievartos vartojimų revoliuci
jos liksiu laiško autorius vadi
na “darbu iš augšto?”

Tas faktas, kad komunistai— 
bolševikai, pralaimėję Lietuvoje 
turėjo išeiti iš jos, rodo, kad jie 
buvo atėję iš kitur. Jie buvo gin
kluota rusų bolševikų jiega, at
vykusi Lietuvon “daryti revoliu
cijų“. Jie norėjo užkariaut Lie
tuvų, uždėt ant jos savo valdžių 
ir paskui jau tvarkyt jų pagal sa
vo pienų. Štai delko jų darbas 
buvo ne “darbas iš apačios” (pa
čių Uetuvos minių), o “darbas 
iš augšto”.

Todėl jisai ir nepavyko. Bol
ševikai—komunistai kėsinosi 
padaryti Lietuvoje revoliucijų 
už Lietuvos žmones — padaryti 
ja be Lietuvos žmonių noro ar
ba prisirengimo prie jos. Jeigu 
jie butų ir pajiegę ginklų spėka 
įsigalėt Lietuvoje, tai ir tuomet 
jų revoliucija butų buvus ne iš 
vidujinių šalies santykių gimęs 
dalykas, o užkarta Lietuvai prie
varta iš lauko.

Iš laiško nėfti aišku, ar jo au
torius tikėjosi ko gera iš tokios 
revoliucijos, ar ne. Bet mes tu
rime prisipažinti, kad mums 
toks revoliucijos darymo būdas 
išrodo labai keistai; keistai ypa
tingai lodei, kad čia eina kalba 
apie darymų revoliucijos ne bet 
kokios, o komunistiškos. Pada
ryt tokią revoliucijų,t.y. perkeist 
iš pačių pamatų visų visuome
nės tvarkų, ginklo keliu negali
ma. Tokie mėginimai iš anksto 
yra pasmerkti nepasisekimui. Ir 
jeigu Rusijos komunistai (su 
pagelba Kapsuko, Aleksos ir ki
tų savo pritarėjų lietuvių) tokį 
mėginimų darė, lai jie tiktai pa
rodė, kaip toli jųi protavimas 
skiriasi nuo šių dienų socialistų 
protavimo. •

Bolševikai ne tiktai neatsiekė 
savo tikslo Lietuvoje, o ir sukėlė 
žmonių neapykantą prieš save. 
Jie ne tiktai nenuvertė buržuazi
jos Lietuvoje, o ir sustiprino jų 
duodami jai progos suorgani- 
zuot kariuomenę kovai su sveti
mais užpuolikais ir padėt pama
la militarizmui. Jie ne liktai ne 
patarnavo sudalei revoliucijai 
Lietuvoje, o ir baisiai pakenkė 
jos spėkoms, nes jie suskaldė 
jas, ir dalių jų buvo priversta 
dabar pasitraukti iš Lietuvos 
kartu su bolševikais.

Komunizmui vilties Lietuvo
je šiandie nėra. Jos darbo žmo
nėms dabar tenka, pasak laiško 
autoriaus, “eiti ‘senovės’ demo
kratiniu keliu” ir ginti tas tei
ses ir būvio pagerinimus, kurie 
tapo Įgyti po carizmo ir kaize- 
rizmo puolimo. Bet darbo žmo
nių jiegos yra šiandie susilpnin
tos, o priešų jiegos yra daug sti
presnės, negu buvo pirma, lai 
lokį rezultatų davė tas bolševikų 
mėginimas “padaryti revoliuci
jų iš augšto.“

Bet ar ne tokie-pal rezultatai 
yra ir Finlendijoje, po nepavy
kusio sukilimo pereitų metų pa
vasaryje? Ar ne prie panašių re
zultatų atvedė ir komunistiškas 
eksperimentas Vengrijoje ir 
spartakų sukilimai Vokietijoje? 
Ar ne prie to pat eina dalykai ir 
Rusijoje? ' 

Ne laikas dabar dejuoti delei 
patirtų nepasisekimų. Jeigu ne
norime, kad blogos jų pasekmės 
palaidotų ilgam laikui darbo 
žmonių viltis, tai turime veikti, 

ne dejuoti, Turime veikti, i- 
dant padėjus Lietuvos darbo

žmonėms apginti tas pozicijas, 
kurias jie dar laiko.

Musų bolševikuojančioji spali 
da ir bolševikuojanlįs agitato
riai per dvejetų suvirs melų 
garbino komunistiškų eksperi
mentų darytojus Europoje ir 
niekino tuos socialistus, kurie 
ragino darbininkus organizuo- 
tirs tiesioginių savo reikalų gy
nimui. Vardan “komunizmo“ 
jie skaldė susipratusių jų darbi
ninku jiegas ir trukdė visokį po- 
zityviškų veikimų. Jie demorali
zavo darbininkų minias. )

Tą patį pragaištingų darbą jie 
tebevaro ir šiandie. Taigi, lietu
viai darbininkai, pasakykite pa
galios tiems ardytojams, kad to 
darob JAU GANA! Sudrauskite 
juos ir imkite galvoti, kokią pa- 
gelbą mes iš Amerikos galinu1 
suteikti Lietuvos darbo žmo
nėms? Tenai eina sunki kova už 
laisvę ir teises, be kurių negalės 
bul gerovės dirbančiomsioms 
minioms. Darbininkų priešai A- 
merikoje kiek drūti remia savo 
sėbrus Lietuvoje. Nejaugi mes 
apsileisime? Nejaugi mes duosi
me, kad Lietuvos žmones vieto
je laisvės susilauktų vergijos 
pančių?

KLAIDŲ PATAISYMAS.

VI. Požėlos laiške, kuris tapo 
išspausdintas “Naujienose“ va
kar, vienoje vietoje sustatyta 
toks sakinys: “Dabar tenka gal
voti. .. kaip apgynus tuos ar ki
tus socialistinius ar politinius 
revoliucijos laimėjimus.” Vieto
je “socialistinius“, turėjo būti 
socialinius.
f---------------------------------------------

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

fnie tninsbtion filcd wi1h Ihe pn<d 
masler ai Chicago, III. Aug. 16, 1919 
as reųuircd by the of Oct. 6,1917

ITALIJA.

Milam Al (Jūreivių unija lai
mėjo). “Avanli” išspausdino 
sekamą 'transporfacijos miinis- 
Icrio telegramą į Gcnoa's poeto 
komendantą:

“Aš įgaliojo jus pranešti jū
reivių unijai sekamai: Jūsų at
stovai Ryme tarėsi su mumis ir 
padarė sekamą sutartį — laivas 
‘Tedera” išplauks j Gibraltarą 
ir paliks ten savo Į turį; po to jis 
nebevažinės kareivius arba a- 
municiją dėl siuntimo Į Rusiją. 
Laivo tarnautojai paskelbė, kad 
jie atsisako plauklhi, jeii laivas 
važinės kareivius ir amuniciją, 
kurie bus panaudoti prieš Rusi
jos revoliucionierius. “Avan
li“ priduoda daug svarbos tam 
a įsitiki m ui. Esą lai signalas 
visiems lavoriniams laivams, 
kurie It.iip gi privalo sulaikyti 
gabenimą kareivių ir amunici
jos Į Rusiją.

Laiškai iš Lietuvos.

ANGLIJA.
Londonas. — (Konservatyvių 

Darbininku Konvencija). Ant 
kiek yra nutolusi nuo dajbinih- 
kų judėjimo Anglijos Generatė 
Amalninkų Federacija, parodė 
jos paskutine konvencija, Įvy
kusi Searbonrghc. Reikia at
siminti, kad apie lą Federaciją 
yra susispielęs konservąlyškiau- 
sias Anglijos darbininkų ele
mentas. Ji prilygsta Amerikos 
Darbo Federacijai. Ji stovi 
nuošaliai nuo Trijų Sąjungos ir 
Amalninkų Unijos kongreso.

Apie Searborougbo konferen
ciją The “Christian Commcn- 
wcidlh“ sako:

“Federacijos kūnas, tarytum, 
iš lėlių sudarytas, kur nepasie
kiama jokio gyvumo, jokio vei
kimo. Reikalinga gerokai ją 

paakslinli, kad įkvėpus jai šiek 
liek gyvybės. Taip dalykams 
šlovint, nėra nieko nuostabaus, 
jei Federacija pradeda liebelek- 
ti intakus darbininkų tarpe. Di
džiumoj klausimų jinai nebesu- 
linka įsu pažangesnėmis darbi- 

,ninku organjizaęjj°mlis. Jos 
sekreloruis p. Applelon net vie
šai ėmė kovoti su lokiais darbi
ninkų Vladais, kaip Smiltie, Titu
linis ir R; Williams.

“Tie vadai, silpninamas daik 
tas, turi užėmę stiprias pozici

jas, nes juos remia Trijų Sąjun
ga ir visos pažangiosios organi
zacijos. Labai galimas daiktas, 
kad netolimoj ateityj Federaci
ja neturės jokios reikšmės dar
bininkų judėjime. Jos veiki
mas bus aprubežiuotas išrišimu 
nesusipratimų tarpe mažesnių 
uniją.

SU v. VALSTIJOS.
Washingtonas. — (Orlaivi- 

ninkų streikas pasibaigė). Vie
nos savaites orlaivininkų strei 
kas pasibaigė. Tai pirmas atsi
tikimas istorijoj. Streikavo or- 
laivininkai, kurie išvažinėja pa
čią tarp New Yorko, Wasbing- 
lono ir (’Jiicagos. Streiko prie- 
žaslįs alsta'lynras dviejų or
laivininkų ir spirimas lekioti, 
kuomet oras yra nepatogus.

Streikas pasibaigė, kuomet 
sutikta priimti atgal vieną or 
laivininką, o kilo d|dykas pave
sta ištirimui tam tikros komi
sijos. Jei komisija atras, kad 
jis liko prašalintas be prie
žasties, jam bus sugrąžintas 
darbas. Manadžerius spręs a- 
pic oro tinkamumą. Tečiaus, 
manadžeriaus nuomonė, lai pa
starasis pats turės padaryti ban
dymą, kad įlikrinus, jog sąly
gos lekiojimui yra patogios.

Bridgeport, Conn. — (Korse
tu unija laimėjo). Rridgepor- 
lo korsetų dirbėjams užsimokė
jo paskelbti visuotinas streikas. 
Ne lik \Varnerio darbininkai 
laimėjo .30 nuošimčių algos pa 
kėlimą, bet ir visos kitos dirb
tuvės sutiko pakelti algas.

New Yorkas.. — (Viešbučiu 
darbininkų 11 punktų). Vieš
bučių dačb'ininkų Internaoiona- 
lė Federacija, susidedanti iš vy
rų ir moterų, tarnaujitmčių vieš 
bučiuose ir restoranuose, priė
mė 1 l-kos punktų programą. 
J ie punktai liko išspausdinti jų 
organe “Uotel Workcrs” ir ska^; 
mba sekamai; L Panaikini
mas kyšių sistemos; 2. Minima- 
lė pragyvenamoji alga; .3. 48 
vi.dandų darbo savaitė; 4. Vie
na diena pasilsėjimui savaitėj; 
5« Savaitinis išmokėjimas al
gos; 6 Panaikinimas privatinių 
samdymo agentūrų; 7. Vieno
dumas algų; 8. Jeisė organizuo- 
lies; 9. Neturi būti daroma skir
tumas tarp unijistų ir neunijis- 
lų; 10. Kolciktyvis reikmenų pir
kimas; 11. Kad nebūtų prašali
nama darbininkai be priežas
ties; 12. Geras valgis; 13. Sa
nitariškos darbo apyslovos; 14. 
Mandagus lapsiėjimas.

[Ką Lietuvos žmonės rašo apie 
save savo giminėms 

Amerikoj]

kiek ko matėm, kam ko padarė 
ir kaip gyvenom. Prie vokie
čių buvo viskas surašyta lig 
mažiausio daiktelio. Reikė duot 
kiaušinių, pieno po gorčių nuo 
karvės, vilnų po kimią (svarj) 
nuo avelių ir nuo gėrelių; kiau
lių piaut reikėjo zvalyiics, nesi- 
zviilijos atimdavo vis«| mėsų ir 
da nuštropuodavo. Pasizvali- 
juH, reikia duot Irįs kimiai tau
kų ir paskutinį kumpį; mokė
davo, kiek loska. Užpernai 
mums pavogė arklį; prieš Vely
kas pirkom kitą; tris šimtus 
mokėjom, pasikolinę du šimtu. 
Tais pačiais metais skolą atida
vėm. šįmet per šeštinį, naktį, 
vokiečiai pavogė kiaulę; buvo 
didelė, meliniukė. Netoli pasi
varę, papjovė. Dabar vokiečiai 
labai robavoja — vagia, ką tik 
nutverdami. tApielinkėj apvo- 
vogė visus viensėdžius. Atima 
pinigus, drapanas, audeklus. 
Viburių Ališaucko uždegė vo
kiečiai griūčių. Žmonės subėgo 
ugnies gesinti, o jie [vokiečiai] 
išrubavojo visą sodžių. Visi 
vyresnieji vagia, nė kam pasis
kųsi nėra. Dabar pas mus 
viskas begalo brangu: kiauši
nis, markė; sviesto kimias, dvi
dešimt rublių; karvė, du tuk
siančiai; arklys, penki-šeši tuk
siančiai; kartūno aršinu, pen- 
kiosdešimt rub.; kartūno skare
lė, št'šhasdi'šimt rub.; šilkinė 
skarele, šimtas rublių. Duona 
biškį pigesnė, pusantro šimto 
už pūrą; buvo du'šimtai. Mums 
pakaks duonos, nereiks pirkti. 
Da ir kviečių turim. Turim tris 
karves, kdtviirlą telyčią, užper
nykštę; da du puskiauliu, tris 
aveles, šešis gėrelius, du lėliuku 
šimetiniu. Turim tam kartui 
visko; da ir rublį kitą turim. 
Užpernai par tris Karalius pa
ėmėm nuo tamsių atvirą laiške
lį. Buvo rašyta, kad laidėt pi- 

jjiigų d\i šimtu markių. Mes 
negavom. Vokiečiai pasakė tik, 

►kad “jums ateina du šimtai pen
kiasdešimt markių pinigu,“ bet 
kada lik klausom, sako: neatė
jo ir neatėjo. Prašom nebeleis!, 
gaila lamstų procios. Tėtė pra
šo Juozapą parvažiuot, jei tik 
galima. Kilos pas mus naujy- 
nos tokios: Jesiuno Ona prieš 
l'žgavėnias ištekėjo Į Kinienus 
prie Naujamiesčio, ant pusės 
žemės; davė arklį, dvi karvi 
kiaulę, avel- ir penkis šimtus. 
Iš vaisko parėjęs, nieko neturi: 
pavardė Lukoševičius; tik griu
via ir plika žemė. Urbono Al- 
žbieta ištekėjo par Sekmines už 
česnikiuko, tam pačiam sodžiu
je, Daukniunuose, irgi ant pu
sės žemes; davė arklį, dvi karvi, 
kiaulę, avelę, penkis šimtus pi
nigais, visą sėklą ir duoną lig 
rugpjūčio. Vaivados Marytė 
da neištekėjo. Giminės sveiki 
visi. Seselės, gal tamstelės da 
nesižcnijusios, tai mes jus ap
lenksime! Dabar prašom atra
šyk kaip gerai darban’ eina, ku
rie prie kokių darbų dirbai. 
Prašom greit atrašyk jei šitą 
grumdą paimsite, ba gal vėl 
vaina užeit, vokiečiai vėl muš 
lietuvius, gal vėl laiškai nebecit. 
Labai dekavojam už laišką, kad 
gavom žinot, kad tamstos gyvi 
ir sveiki. Mes labai lamstų pa
siilgom. Likit sveiki visa musų 
aplankyti, ir mes liekam sveiki. 
Sudiev, mieli broliai ir seseles 
ir brolienė.

Pp. Ikučams, 1110 Jackson 
Blvd., Chicago, rašo giminės iš 
Dragonių, Panevėžio apskričio:

Klonijas tėtė ir mama mie
liausioms savo sunams ir dūk 
terims ir marčiai sveikatos ir 
.visokio pasivedimo tamsių vi
suose darbuose ir žinksniuose, 
ių mes su Javulc* linkėjam tam
stoms visokios laimės. Dėka- 
yojam už laišką, paėmėm pa r 
švcnlą Petrą. Dekavojam Die
vui, esam visi sveiki lik nelink
smi, kad nepasibaigia ta karė 

ko tolyn, to baisyn. Maloni 
baimės visokios, ėjo armolų 
kulipkos par galvą. Bolševikai 
buvo Stačiūnuose, Spirakiuose, 
Daukniuose, Berčiūnuose. Lai- 
.dė armotas iš Sujalų i Stačiū
nus, i Laukelius. Stačiūnų ne 
sumušė. Į Dragonius atėję bol
ševikai davė žinią Į Sujalus; 
pradėjo laist armotas, sudaužo 
penkis kiemus: Kliveckos Justi
no, Gėgžno Julio, Petraičio — 
tie nebėgai gyventi; Dauknio, 
Gogžno Stepono gali dar, ap
silopę, gyveni. Žmonės subėg
davo Į Daukšio muro kute pa
sislėpti. Žmonių nė gyvulių a- 
pie mus nekoliečijo. Krito pas 
Knizi.kevičių, ant Vališkių, Ila- 
kapio. Pas mus nekrito. Ber
čiūnus apdaužė, užmušė septy
nis arklius ir da kiek žmonių 
koliečijo. Knygą prirašytum,

Kazimieras Čiurlis, 2526 W. 
15th PL, Chicago, gavo du laiš
ku nuo savo giminių iš Letuvos, 
Kupiškio vals.

L Rašo švogeris:
Brangus Kazimierai! Su neap

sakomu išsilig’mu sveikiname 
tave švogeris Motiejus ir se
suo Uršulė ir duktė Liudvisė, 
taipgi .sūnūs Praniukas, nors 
dar mažas. Mes esame sveiki 
tuo kartu ir laukiame tavęs su 
grįštant. Jau susirašėm Į vien
kiemius ir galim greitai dalin- 
lies, tik nežinome, kas daryt su j 
motutės žeme. Ant vielos neno
rėtume būti, nes rūmo nepasla- 
čiau kilovato, ir klojimas reikia 
naujas statyti, baigi norėtume 
kelties kiton vieton, tik visas ru
pesnis dėl motutės žemės. Kad 
tu 'būtimi, lai kaip iw>i‘ūlum,( 
taip padarytum, lai jeigu gali,

važiuok greičiau namo. Dabar 
noriu pasakyt apie savo gaspado 
rystę: turiu juodą kumelę, ku
rią dar kumelyte palikai, o šir
mųjų paėmė vokiečiai. Kai bė
rąjį, atėmė, pirkau kitų kumelę 
ir dvi k u mėly tęs, vienų pernyk
štę, o antrą šiųmetę, taigi visa 
turiu keturias kumeles, dvi (kar
ves ir du lėliuku.

Norėčiau aš, Kazimiera', suži
noti apie brolį Povilą, kur jis ir 
ar teber gyvas. Labai prašyčiau, 
kad sužinotum ir nuo manęs jį 
pasveikintum.

Pas mus dabar, kaip gal ir pa
lįs girdžiate iš laikraščių, bolše
vikų nebėra nė vieno, nes galin
ga lietuvių kariuomenė išliuosa- 
vo mus nuo tų priešų, kurių 
žiaurumo negalima nė apsakyti. 
Dabar mums labai linksnp, kad 
pradeda gyvuot laisva neprik
lausoma Lietuva, kad pradeda 
mums švisti aušros žvaidždelč. 
Gal Dievas duos, kad neužilgo 
narsi musų kariuomenė baigs 
vyti žiauriuosius bolševikus iš 
musų šalies.

Musų motutė pasimirė, o kiti 
visi tebesame sveiki ir linksmi 
ir siunčiame tau, visas kiemas, 
nuoširdžiausių linkėjimų. Pra
niukas yra namie, sugrįžo svei
kas iš kares. Vaitiekūnu pasimi
rė Vaitiekūnienė ir Povilina, ir 
Povilas Tarabas pasimirė. —Su
diev, liekame sveiki ir laukia
me tavęs ir tavo laiško su ne
kantrybe. Rašyk viską apie sa
ve ir apie tuos, kurious čia įra
šėme. — Tavo mylinti sesuo, 
švogeris ir vaikai. .
6.

II. Rašo motina:
Mylimasis sūneli!* Negalėda

ma savo ašarų sulaikyti akyse 
sveikinu tave išsiilgus su neap
sakomu liūdnumu ir džiaugs
imi, linkėdama tau sveikatos ir 
kad vėl galėtum sveikas sugrįsti 
j savo gimtinę. Mano sveikata 
nusilpnėjus — bet ką čia bemi
nėti apie sveikatą: kokie laikai, 
tokia ir svdikata. Tebegyvenu 
savo namuose; namai tebėra 
čieli, nesudegė, ir visas sodžius 
išliko nesudegęs. Žemė ueapelis- 
la, išdirba švogeris Motiejus ir 
kiti. Dabar, birželio 25 šių me
tų musų sodžius susirašė dalin- 
ties vienkiemiais. Tuojau išrin
ko vyrus, kurie rūpinsis surast 
kamarninką, ir gali neužilgo 
pradėt dalinti žemę. Taigi suiu'- 
li, čia labai svarbus dalykas su 
ta žeme. Aš nežinau, kaip čia 
man daryti, jeigu tavęs negalė
siu sulaiiktT'jiarvažiuojant: ar 
man žeme imti daikte su švoge- 
riu, ar kurioje vietoje atskirai, 
ar pasilikti ant vietos nesikėlus. 
Žinoma, tada žemes duos ma
žiau. Kad žinočiau, kaip tu no
rėtum, taip i? padaryčiau, t ž- 
tat jeigu tik gali, sūneli, važiuok 
kuogreičiausiai pats namo, lai 
kaip pats norėsi, taip ir padary
si ir su žeme ir su viskuo. Gali 
kariais ir korteles traukti: kur 
kam papulsį taip Ir bus, ibet 
to dar tikrai nežinome.

Ačiū dar sūneli, kad neužmir
šai apie Antanų Pedišiuką. Ma
ne labai prašė Daukučių Janulio 
niene, kad paklausčiau tavęs, ar 
nežinai ko apie jos sūnų. Jei ži
notum, atrašyk jai, labai prašo 
Ir Varnauskienė nori labai suži
noti apie Povilų Varnauskų. Jei 
kų žinai apie jį, parašyk. Musų 
giminės per kan; visi sudegė 
visos triobos. Alfonas Kapickiu- 
kas sugrįžo iš karės sveikas. 
Naujienų pas mus 'daug, be! nė
ra ko rašyti dabar, lauksiu ta
vęs parvažiuojant. Atrašyk, kaip 
galima greičiau, lauksiu su ne
kantrumu. O tuo tarpu sudiev, 
sūneli. — M. Čiurlienė.

NANTSD YOUMG LAIMES TO
UAM NURSBNG ]

,We pay all expenses and small šakny 
while training in our new two year graded 
courae. Wril£ at oitce for our catalo^uc B.

FORT OEARBORN HOSPITAL
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Dailės Srytyj.
Piešimas.

šiuo atveju bandysiu pakal
bėti apie piešimą, ir kaip norin
tis mokinties turėtų į lai žiūrė
ti.

darbo ir lalenlas slepiasi. Dai
lininkas (artistas) kaip sakiau 
turi buli iš vidaus, o ne iš lauko, 
nes ši dailės šaka atsiskiria nuo 
kitų dailūs formų, ypač poezi
jos, tuo, kad jis gamtoje visa to 
neranda, arba net kartais per
daug, ką jis turi cirkuliuoti sko
nį pagal taisyklę.

iBBMIIINIIIlMHIiailllllllllllliailllN

SKLEISK IDEALĄ. LIETUVA. ir dailė. Padėkime

Tarp jurų platybes,
Kur nėra galo:

Kur miglos paniurę
Temdo pašiurę

Skleisk idealą...
— Mokinys

() Lietuvos jaunikaiti, 
Ką dabar darysi.

Ar Lietuvon grįši?
Lietuva šalis maloni
Linksmesnė už rojų,

simas yra niekas daugiau kaip 
lik konstruktyvia subudavoji- 
mas piešiamojo daikto teisin
gam saiku, 'tas subudavojimas 
reikalauja gero išsilavinimo nu-

Būdamas artoju — 
Ten, už kalno, priegojėlis,

būti geru

Pranešimus, pargryžus iš 
Francijos C.hicagon laikinai 
priiminėju ligonius sdivo pa
gyvenimo vieloj 3125 \V. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisų ant piet-vakaiinio kam
po Lcavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

■.......

Daineles dainuoja.
Ant šiaudinio minkšto stogo
Balandis burkuoja.

Ten linksmybė juo didžiausia 
Tą^jau kožnas žino!

Bronis Dikčius.

/ CHICAGOS SANDELIS

Didžiausių Verčių |
Piayer = Pianų j

ižia yra tas didelis 
pasiulvmas kuris 

tik 
kad 
už-
au-

atnešė mums 
daug biznio, 
įneš turėjome 
imti 3 didelius 
gštus namo.

mokyklojc, nekalbant apie dažu 
studijavimą. Dažai yra kita te
orija. kuri išsišakoja labai pla
čiai spalvų skonyj, ir kurion į- 
eina piešimas ir anatomija. Du

lioli portreto, jeigu jis nėra stu-

t verti, nes jis niekad nepadarys

konstrukcijoj,

Pavyzdžiui, jeigu mašinistas 
budavoja mašiną, tai jis žino iš 
ko ji susideda arba kokios daj 
lįs joj randasi. Jas pats yra su

raumenų subudavojimu. Pa 
žirnis vidujinį subudavojimą

žinti jo veido kaulus, abelnai vi
so kiaušo forma, iš ko susideda 
jo paveikslas ir būna jam pa
čiam (ikrai panašus.

singų taisyklių, piešti niekad 
negalima gerai išmokti, nors ir 
visą amžių mokintumeis, tai 
tik karikatūras su klaidom ga

botum ir

Musų Stebėtinas
Kcrzhcim Pa

siūlymas.

<(iOO vertės KERZHEIM PLAYER 
PIANO, lempa, suolelis, skara 
20 volelių muzikos viskas už 

Ant lengvų Išmokėjimų. — 
Be procento.

šis 88 balsų Piayer Piano yra
ar riešučio. Jo balsas yra skambus, puikiai nu
dirbtas ir mechanizmas tikrai geras. 5 — point 
motoras, eglės balso lenta, viskis puikiai ir tvir
tai padirbta.

s483 I
mahogany, aržuolo

Pagarsėjusi Kerzheiin Pianai $250
šie pi.inai yri pagarsėjusi dėl jų puikaus skam
bėjimo, gražios mados ir tuidii'biniu. Jie pap
rastai parsiduoda už s3UO ir daugiau.

irapBs
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i Nedarykite Klaidos Atminkite, mes esame ant Kals-

“.Mažos remtos—Žemos Kainos

Saugi Banka Jūsų Pinigams x 
——*------------------ yra------------------ —
Central Manufacturing District Bank

A STATE BANK 
1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago 
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.
W. N. Jarnagin

Prezidentas įf
U

H. E. Poronto
Vicc-Prezident

Fra n k L. Webb 
Kasininkas

J. R. Rollcy 
Pag. Kasininko

John W. Gorby
Vicc-President

F. C. Iloebcl
Pag. Kasininko

o ne iš žinojimo dirbant, tai tik 
yra grimėravimas daugiau nie-

gai privališkų, kur mokina pie
šimo ant taipgi ant nuogo žmo
gaus. Bet tai josios mažai tesi
rūpina mokiniui duoti teisingų 
patarimų. Jie neaiškina tu

įima atrasti j ieškomo tikslo. 
Vienok vieni j gija savotišką 
praktiką ir abeinai išsilavini
mą rankos ir supratimą pers
pektyvos tik tol, kol jie dirba

kia.
taigi zmgeidaujaučiam mo

kiniui ir norinčiam mokinlies, 
reikia nepasiduoti save lokiai 
neva mokyklai arba privačiam 
žydeliui, kur iš tavęs tik pini-

ir čia (piešime). Panašiose mo
kyklose yra daug išsimokinusių 
“artistų’’, kuriu vadina save 
artistu, iš savo amato gyveni
mo negali padaryti. Dailininkui 
nereikia jokių diplomų, kurias

“Institutai’’, bet jis turi parody
ti savo rankų, bei proto diplo
mą. Diplomų jis gali tureli ir 
labai daug, o savo profesijos

pragyvenimo uždyką negaus! 
Reiškia, turi buli teisingu.

pažindinli arčiau su piešimu, 
tai jo tas labai neužinlercsuos, 
o daug vietos laikraštyj užims. 
Bet yra lokiu žmonių, kurie rei- < c c

FABIJONAS 
Tžriibežinio 
ir lietuvių 

j, skyriaus 
vedėjas.

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Kcal 
Estate, Insu
rance ir Mort- 
gage Dcparhn.

do palis vedžioti teptuvą po 
drobę arba plunksną po popiurą. 
Lietuvių tarpe pradėjo pasiro-

> A STATE BANK
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į ŠIĄ VISIŠ

KAI SAUGI;’. BANKĄ, ČIONAI jūsų pinigui bus SAUGUS, 
(rausite 3-eią procentą ir SI MĄ aid I’AREIKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankamo žmonėms TAUPOMASIS SKYRIUS BUS 

ADA'RAS VISA DIENA SUBATOJ nuo 9 ryto iki 8 v. vakare. 
NAUJOS BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Seredomis ir VAKARE nuo 6 iki 8 vai. Sukatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. jm> pietų. Taupomasis skyrius adatas 
visų dieną Suboloj'nuo 9 ryto iki 8 vulnadai vakare.

t u v iškilose laikraščiuose.

gi mažai žinančiai visuomenei

žodžiu sakant, dailininko pro
fesija yra sunki. Dailininkais 
tie žmonės gali buli, kurių sie
los apdovanotos gainios įkvėp
ta daile, o gabumus ištobulina 
mokykla, jeigu kurie . įstengia 
užlaikyti kantrumą. Be mokslo,

Piešėjas turi buli apsipaži
nęs nors nedaug, su kiekvienu 
dalyku technikos žvilgsniu, su 
kuriuo jam reikia susidurti. Pie
šėjas tai kaipo inspektorius ir 
pamėgdžiotojas gamtinių daly-, 
kų: iš lauko jis piešia gamtos 
vaizdus, o iš vidaus tveria to
kius tvarinius, kokių nei dangui, 
nei ant žemės gali rastis. Tokie 
tvariniai (fantazijos) tankiai 
būna lik pačiam autoriui tesu
prantami. Tokius veikalus gali 
piešti lik gabus artistai, nes jų 
imaginacija būna labai skirtin
ga nuo paprastų dažų, bei kom
pozicijų.

“Kuo toliau gilinies į faktus, 
tuo daugiau jų surandi,”— prie 
žodis sako. Tas pats yra ir čia. 
Kuo ilgiau mokiniesi dailėje, 
tuo daugiau pamatai reikalą ir 
būtinumą da daugiau mokyties. 
Tas pats yra yra ir kituose mok
sluose, kad ir mokyklą apleidus 
praktikai nėra galo ir nebus. Y- 
patingai dailėje eina smarkus 
lenkti įdavimas. Jau ką mokyk
loje išmokai to neužtenka, bet 
reikia parodyti savo locną, ori
ginalumą ir geniališkumą. Jau 
ne tie laikai, kad likėjus pasa
kai, jogui daktaro mokslą gali
ma pabaigti į tris menesius ir 
būti daktaru. Tas pats yra ir su 
piešimu,’ teplioryste, skulptūra 
r daug da kitų šakų.

Senovėje graikai ir romė
nai buvo ištobulinę skulp
tūrą taipgi dailę ant drobės ste
bėtinai estetiniai. I'ada da ne
buvo įvesta mokyklose anatomi
jos kursai (nuo nuogo žmo
gaus), o vis-gi anatomiją jie 
studijuodavo daugiau, negu ku
klią. Tada žmonės skaitė, kad 
uemorališka yra nuogą žmogų 
egzaminuoti, ypatingai kunigai 
lai griežtai draudė daryli. So 
novės laikuose artistai mokinosi 
žmogaus kaulų, raumenų ir a- 
belnai figūros iš daktarų kny
gų, ką jie pasekmingai supras
davo. Nestebėtina, kad tų lai
kų dailėje yra daugiau figūros, 
dovylos, nes tuomet apie kita 
ką gal nebuvo nė svajota, išski
riant bažnyčių ai-cldteklurą ir 
šventųjų paveiksiąs.

Dailės istorija yra be galo 
plati ir sunki aiškinti, bet daile 
kaip dailė. Ji savo malonumu, 
kiltumu pasiekia kiekvieno 
žmogaus sielą: teikia jam sma
gumą, gražumą ir linksmumą. 
Ją reikia pažinti, suprasti jos 
naudingumą žmonijos gyveni
me. .() mokinanties reikia ge
rai mokyties, kad buli geru dai
lininku, o tas visailos apsimo
kės. Nes tik lobuli estetine 
dailė puošia žmogaus dvasią, ir 
kuo tolyn, tuo labiau dailė rei
kalinga. Darbininkų <lvasjos 
pamatais pabudavola!

— M. J. Shileikis.

Prie Musų Susivieni
jimo

Pereitame “M. K.” numeryje 
tapo pagarsinta, kad mokslei
viai rugsėjį) 19, 20 ir 21 dieno
mis laikys savo seimą. Daleis- 
kite ir man prie to tarti savo žo-

Per keletą melų moksleiviai 
laikydavo savo seimus. Nular- 
davo daug gražių dalykų. Te- 
čiaus tarimai vis likdavo tari
mais. Niekas jų nepildydavo, 
feigu ir vienas kitas bandyda
vo prisilaikyti ir vykdinti gyve 
niman seimo tarimus, lai vis- 
lick sutikdavo nepasisekimus. 
Na, ir taip begalo, mus sukamės 
lame pačiame rate.

Kurie moksleiviai veikė, Iii 
ir tebeveikia, o neratiguolių jo
kie seimai ir tarimai nepdaksti- 
no.

Jeigu laip dalykai yra, tai 
kam čia dar eikvoti energiją ir 
laiką visokiems seimams ir 
kam tureli lokį susivienijimą. K

Teisybė ‘.‘M. K.” gyvuoja. 
Bet kas iš to. Į Ūtos kelius ra-

m
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Nieknomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas balų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo- 
donės tėvynės. Niekuomet ne
sielgdavo jst.-itų, kad to arba 
kilo negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. 'Tikrai žino
me kad musų protėviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš lokį |stui s intį, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug.
Per tūlų taiki} Lenkiškai-Lie- 
luviška Balto Erelio Aludarė, 
\Vbile Eaglc 
pany, leidžią 
“nrar 
įima

Products Com- 
taip vadintinu)

beer”, “Pivvo“, kuri
gtittti visose saldainių 

>vose, “lee creani par- 
aludėse, grosernėse, ir 

II. Atminkite kas tai visuo
met Buvo ir yra lietuviai iki
pastarojo laiko.

White Eagle ProductsCompany 
38-th and Racine Avenue 

Telefonas Yards 158

GERBIAMAJAI VISUOMENEI:
Užsakymus knisa arba telefonu išpildome specialiu pasistengimu, išpildydami tą pa-

—r-.—-

šineja vos kuli. Daugumui gi 
moksleivių jie jieapeina, lai

ninms seimo nariams. I ie, kurie 
rašinėja į “Moksleivių Kulius” 
parašys ir be tų “Kelių”, o snau- 
duoliams galima labą naktį pa
sakyti. Taigi aš duodu suma
nymą, kad sekančiame seime 
likviduoti musų moksleivių su
sivienijimą. — Plungis.
PRIERAŠAS: Draugas Plungis 
pasako daug teisybės apie mok
sleivius. Jam negalima priešin- 
ties. 'Pečiaus, musų nuomone, 
dalykai nėra laip blogai, kad 
reikėtų likviduoti L. M. S. A.

—“M. K.” Ved.

Valparaisiečiai
• Nebandysime kalbėli aĮiie vi-

sus Valparaiso gyventojus. Ne, 
mums jie neapeina. i truputį 
pakalbėsimu apiu čiauykščius 
lietuvius moksleivius, t žvadi-
name “valparaisiečiais” tik to
dėl, kad las terminas jau gerai 
yra pažįstamas tarpe musų liau
dies. Todėl visuomet, kuomet 
mes sakome valparaisieciai ar
valparasielės, mes visuomet su
prantame čianykštį lietuvį mok
sleivį. Taigi apie tuos mokslei
vius ir pakalbėsime.

Apie penkiolika mulų algai 
lietuviai moksleiviai pradėjo 
spiestis apie Valparaisos l ni
versitetą. Razullate tokio spie- 
’imosi, šiandieną čia randasi ge
rokas būrelis lietuvių mokslei
vių. Tarpe tų moksleivių ran
dasi įvairaus išsilavinimo ir su- 
ivairiomis pažvalgomis žmonės, 
tš tokio įvairumo pasilaiko, kad 
kariais koks šelmis valparaibie- 
!is, notoms ar iieitoroms, išber
ia kokį nors šposą. Na, sakyAL 
ate “drįsta” pasakyti prokalbę 
ir laikyti pralėkei ją ir stoti gin- 
čuosna su kokiuo nors paten- 
uoiu politikierių. Beabejo, toks 
Vasiclgmtas nalurališkai pagim
do di'augų ir priešų. Tai jau 
nieko nėra stebėtino. Bet štai 
kas išrodo keistai, lankiai tokie 

valpuraisiecin priešui kaip išsi- 
smagina, lai nebeturi nei galo,

s1.-*.’!-:"*'

AS, ADOMAS A. KARALAUSHAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, neviriniuias pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras kaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėtūnaa 
išliko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaa kaa aa- 
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Salularas myiistų ge- 
rudėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstamiem m tokiais 
atsitikimais patariu nuoAird&ui kreipties pre Salularas:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenai, Prof.

1707 So. Halsted Telcphouo Camd 6417. Chicago, HL
L

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

me jaunus v.vrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri- 
rengėm dėl juig.šlesiiių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokyklą ir pasikalbėkile su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augštrsnių mokyklų. Nektiric iš jų jau lanko augštrsnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę augštesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vielas. Mes galime-ir jums pagelbėti, jei tik duosite mums 
progų. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 
baigę universitetus ir turi daug melų patyrimo. Jie pareina iš 
darbininkų Liesos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy
venimo siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokslai lai apšviel.i. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite*mums privesti jus prie apšvietus kelio, 
kas parodys jums žmonijos išganymą. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris via TIKRI žmonijos vadai.

Mes mokiname sekančiuose skyriuose: Skaitymo, Rašymo, 
Kalbos (ANGLIŠKOS), Aritmetikos, Geografijos! Istorijos Viešo 
kalbėjimo, lligh SchooJ, Collcge prirengimo, (Musų lietuviai turi 
savo speciali skyrių lietuvių gramatikos po Dr. A. Montvido va
dovavimu).

Ateikite šį vakarą ir pasimatykite su musų
Rudeninis sezonas prasideda Rugsėjo 7,

principalų.
užsiregistruokite

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537 NOKTU ROBEY STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

(Arli Milvvaukee Avenue).
....._....   —_______________________ ’ t 

nei gėdos. Viskas ,kas valparai- 
sic‘tiška - lai jau fe! Buvai 
valparaiso j c fe. Mokinais
fe. Skutai roputes fe! Na, ii 
it. ir l.p. lai yra didelė klai
da. Valparaiso Universitetu^ 
kaip ir kiekviunamė kitame abu. 
nu mokslo universitete ar kole
gijoj, rasime pradinių ir rasi 
me baigiančių ir baigusių pasek 
mingų profesionalų, l ai jau tu 
vėlu buli aišku, 'l odei ir kalban' 
apie valparaisiečius reikia lifte 
Ii šiokį loki skyrių. Priešingai 
gi, yra nesąmonė. Taipgi būti 
nesąmonė kalbėli apie Ameri 
kiečius ir vadinti juos “negrą 
molnais” lik dėl to, kad Ameri 
koje randasi tokių žmonių, ku 
rie nemoka rašyti ar skaityti.

Vai pa raišo Uni versi tetas.^ai 
po mokslo įstaiga, nesiskirk 
nuo daugelio Vnivlorsilelų ji 
kolegijų šioje šalyje. Gi, kač 
Valparaisojc randasi gana gra 
žus būrelis lietuvių moksleivių 
tam yra pricžąslis. Taigi pažiu 
rokime kielei lietuviai spietėsi 
spiečiasi irSkpiesis apie Valparai 
so Universitetą. (

Stojant j bite mokyklą,‘-pir
miausiai ateina miiijin, kokie 
yra pastojimo reikalavimai. At
sakyti j tą klausimą galima til 
klasiniu. Būtent, kokią mokslo

*»aką bandome studijuoti. .Jeigu 
landome prisirengti prie kokios 
lors profesionalės mokslo Sa
jos, sakysime medicinos, agri
kultūros, ir H., jokių įstojimo 
•eikaalvimų nereikalaujama. Ga 
ima pradėti nuo ABC, Bet, įei
tu pnorėsime išloti tiesiog į au
kščiau minėtųjų mokslų sky- 
iiis, tuomet jau privalome turė

ti IJigh Schoolės (gimnazijos) 
r dar porą nu tų specialių moks- 
ų kolegijos. Taigi ir Į Valparai- 
ųs I niversitetą būva galima ir 

era galima įstoti nuo ABC. ir 
haigus'iani \i»luli<|ius mokslus 

žiūrint ką mes manome mo
ty lies. Teciaus panašus reikala- 
imas nicviin lik Vai paraikė.

fa patį mes rasime ir Chicagoj. 
' ik paimkime Nortlisvestern U- 
ii’i versi teta, Lovola Uiti versi le- 
ą, ir virtinę kilu, čia ir gi mes 
atrasime tas pačias sąlygas. U- 
ii versi tetas juk gali užlaikei i 
madines, liigh sehooles ir t.p. 
mokyklos. Tokių Universitetų 
kur galima pradėti nuo ABC ir 
baigti daktaro laipsni. Suvicny- 
ose Valstijose rasime daug. Rei
du a įstojimo sąlygos nereiškia 
jokios rolės, kuri hutų sutrau
kusi lietuvius Valparaisan. Rci-

(Tąsa nuo 6-lo puslp.)
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kin jų j ieškoti kitur.
Baigimui kokios nors mokslo 

šakos, Valparaisoje reikalauja
ma tiek pat laiko ir darbo, kaip 
ir kituose universitetuose. Prie 
to, čia jau mokslo įstaigas kon
troliuoja valstijos. Tas irgi ne
turėjo jokios žymes sutraukime 
lietuvių.

Svarbiausios priežasties lietu
vių apsigyvenimo Valparaiosje 
reikia jieškoti kur nors kitur.

Toji priežastis .slepiasi štai 
kame. Vienas lietuvis mokslei
vis, beklajodamas, pradėjo lan
kyti garsiųjų Buskino kolegijų. 
Jisai pradėjo garsinti tų kolegi
jų ir kviesti lietuvius mokslam 
į trumpų laikų būrelis lietuvių 
Buskino kolegijoj padidėjo, ačiū 
tik pačių lietuvių pasidarbavi
mui - - garsinimui. Ištiko nelai
mė. Tapo uždaryta Buskino ko
legija. Lietuviai jieškojo naujos

vietos, naujo lizdo. Jį atrado Vai 
paraisos universitete. Apsigyve
nę čia pradėjo vėl garsinti. Bū
relis nuolatos didėjo ir ijidėjo. 
Pagalinus tapo sutverta Lietu
vių Moksleivių Literatiška Drau 
gija, įsteigtas knygynėlis ir pra
dėta turėti lietuvių kalbos kle- 
sos. Tas lietuvius dar labiau pa
ukšti no garsinti mokyklų. Jie 
čia jautės kaip namie. Niekas jų 
nepersekiojo ir neslogino. Ačiū 
tik tam mes šiandiena turime 
Valparaisoje lietuvius mokslei
vius. Jeigu pirmtakunai butų ap 
sigyvenę kur nors kitoje mokyk
loje ir kvietę tenai lietuvius, mes 
neturėtume Valparaisos, bet tu
rėtume kų kitų.

Pinigiškos išlaidos irgi turėjo 
šiokių-tokių reikšmę. Kadangi 
Valparaisoje taip dalykai buvo 
sutvarkyti, jog buvo galima kur 
kas pigiau pragyventi negu kur 
kitur. 'Pečiaus tie laikai jau din
go. Šiandiena čia ir-gi viskas pa

brango!
Tiek apie pačiais priežastis. 

Tegul skaitytojai nemano, kad 
aš, bandydamas pasakyti tiesos 
žodį, lygiai glostau visus Valpa- 
raisiečius, antyplol, ne! Valpa- 
raisiečiai yra žmonės, todėl jie 
turi ir žmonių silpnybes. Kaip 
visur taip ir Valparaisoje yra fe 
ir fain. Apie tų nereikia nei kal
bėti.

Bet vieno aš irgi negaliu sau 
išsiaiškinti apie Valparaisiečius. 
Būtent, valparaisicčiai mokslei
viai visuomet būdavo veiklus. 
Jie visuomet rūpindavosi savais 
moksleivių, reikalais. Susivieni
jimas Lietuvių Moksleivių Ame
rikoje gimė ačiū tik valparaisie- 
čių pasistengimui atsikreipti 
atsikratyti nuo “klero.” Jie vi
suomet palaikydavo tų Susivien- 
sivienijimų. Rašinėdavo j sa
vuosius organelius. žodžiu sa
kant, veikdavo pilnoje to židžio 
prasmėj. Jie būdavo mokslei
viai pilnoje to žodžio prasmėje,

MAtlDK. “41, kaip man nieili gal- j 
14 ! libandiiau visokius mingojimus, 
trinkimus, muiluiimu* ir viskas tas I 
nieko nepagelbiįo *uo tu bjauriu plcis- į 
kanu... Man gėda net darosi I" f I 

MARE. “.Xn, tai karu tau kfst be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano pl<lH- Į 
kai y rilius, iv< Inu s ir fysti. ei tai x 
U>.l.l, kati ak vartoju RUrk'LKS l,-> Į

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- j 
piantįs vanduo? Net! I^UF- 
FI.ES yra tai paprasčiausia i 
plaukų ir odos sustiprintojis, j

| kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
| būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt Į 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j
W U JR F* JL, ftB

| panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pl< .skanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- j i čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 

į pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
| atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 

>«. p. ad. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York>

nes turėdavo moksleiviškų sie
lų. Bet kur yra šiandieniniai mo
ksleiviai. Jų valparaisoje tik 
jau nerasime. Tenykšte mokslei
vių kuopa rodosi mirusi ir pa
laidota. “‘Moksleivių Keliuose” 
nematyt valparaisiečių plunks
nos tvarinių. Jie tyli ir toli nuo 
moksleiviškos sielos. Draugai, 
taip yra neinoksleiviška! Atbus- 
kime, ir dar sykį atbuskime! Te
gul moksleiviška siela neglūdi 
prieblandoje. Išeikime švieson ir 
sunėrę rankas žengkime prie ty
ro, nesutepto idealo!

Apsauga Padėtiems Pinigams.
security Bank

OF CHICAGO
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 

NARIAI FEDRAL RESERVE SYSTEM
* 3% 'PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subdtomis iki 8 vai. vak.

Valparaisiečiai, mes jus pažį
stame! Jus lankote draugijų d ra 
ugijėliu vietinius susirinkimus, 
Kalbate, ginčiijatės karšč’iuoja- 
tės. Bet tų patį daro ir nemoks- 
leiviai. Tai kaip gi atskirti mok 
sleivius? Netapkime žilgalviais 
$en/.V*.<s belaiko. Atminkime, 
kad musų dienose yra tokie da
lykai, kaip moksleivių veikalai, 
moksleivių siela. Pasinaudoki
me luonii kų turime.

Chicagiečiai moksleiviai vi
suomet būdavo paskutiniai. Jie 
retai susirinkdavo ir susirinkę 
mažai kų veikdavo. Bet šiandie
na,, jeigu ne chicagiečiai, tai 
moksleivių susivienijimas tuoj 
žlugtų. Neapsileiskime, vaĮparai 
sieČiai! Eikime moksleivių ta-

Čia Tai Jusq Proga!
Parsiduoda du Namu 

Labai Pigiai.
Vienas muro namas 100 pėdų il

gio, 23 pėdų pločio, ant 3 atigšlų, už
pakalyj didelė bekernė, du paten- 
tavi pečiai, katilai duonos ir keksų 
maišymui, taipgi visokių kitų ma
šinų ir įtaisymų, viskas varoma e- 
lektra. Didelis garažas dėl auto
mobilių ir barnė dėl arklių. Ant
ras namas šalę medinis ant 2-jų 
augštų, apačioje štoras ir 5 kamba
riai užpakalyj, ant viršaus 7 kam
bariai. Labai geroj biznio vietoj, 
tirštai apgyventa lietuviais. Ren- 
dos neša Š200 i mėnesi. Kaina tik
tai $16.500. Jūsų pinigai neša 15 
nuošimtį.

Parduoda pafc savininkas. Atsi
šaukite greitai.

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

kais! Pirmyn!
Baigiant reikia prisipažinti, 

kad sumažėjus europiečių moks 
leivių atplaukimui, žymiai su
mažėjo musų veiklumas. Ar ne
pradėsime tik sirgti miegamąja 
liga, kol europiečiai moksleiviai 
neišbudys musų, snaudulių! Ne
jaugi to susilauksime? Argi mu
myse nieko nėrA nuosavaus? 
Pažiūrėsime! — Studentas.

Tamsumoj.
Frank Harris. Vertė Jonas

sakydamas nei žodžio Wilsonas! 
pasodino gražiųjų chinietę ant 
sofos. Tečiaus jos sydras užkliu
vo už VVilsono guziko ir kuo
met jis jau norėjo eiti, jos aku- 
*ės pažvelgė į jo veidų. Vos tik 
trumputis momentas, tečiaus 
VVilsonas jautės esąs apgalėtas 
kokios tai nematomos spėkos. 
Niekados jis nepergyveno pana
gaus įspūdžio. Jis negalėjo su- 
iilaikyti nekartojęs sau: “Kaip 
puiku! Kų jos akutės sakė? Kų 
jinai norėjo išreikšti?” (ii nus
tebintas maustė: “Kaip meili ji
nai; ji galėtų būti beveik anglė!” .

— Eik savo kambarin, gėlė 
vandenų, tarė Phaugas, —! 
'r prisit'sk mano sekretorių; šių 
ligų palengvinsime lik miegu...'

Audra dūko per visų naktį ir 
beveik per visų sekančių dienų, 
nors ir buvo tikėtasi visai trum
uos. (ii kuomet vėjas nustojo pu 
’ęs, vilnys vis dar laivų siūbavo. 
I’ų naktį daug sykių Wilsonas e- 
jo pažiūrėti Phaugo. Kiekvienų 
tykj jį traukė viltis pamatyti 
tas stebėtinas akutes dailiosios 
•binietės, bet veltui, jinai nepa- 
drodė iš savo kambarėlio.

Sekančių dienų Phaugo sveika 
ta pablogėjo. Wilsonas patarė 
■am pareikalauti gydytojaus, j 
Kuomet chirurgas ir Wilsonas 
{rįžo, jaunute gražuolė klūpo
jo prie Phaugos galvos. Wilso- 
io net širdis sudrebėjo. Jinai no- 
ėjo eiti, bet Phaugas paliepė pa- 
ilikti toje pačioje vietoje. Chi- 
•urgas išekzaminavo ir prižade- 
’o prisiųsti vaistų ir patarimus. 
Tuo pačiu laiku Wilsonas, sto
vėdamas už chirurgo, nuolatos 
’.iurėjo j gražiųjų chinietę. Jos 
jailgas veidas tarpe chiniečių bu 
vo ženklu pagarbos ir nepapras
tumo; plaukai ir antakiai typiš- 
\ai juodi; dideles, pailgos, tum
iai pilkos akįs padare nepapraš
ai didelę įtekmę į Wilsonų. 

Menkutis ir plonas stuomuo bu- 
o ženklu jaunystės. Ar jinai pa- 

'ėmyjo mane? — mąstė 
ias. Akutės bėgiojo nuo Pbauga 
»nt daktaro, bet VVilsonas sup
rato, jog jinai jaute jo širdies 
Igėsį. Kuomet daktaras, išegza- 
ninavęs Phaugų atsisuko durų 
ink, VVilsonas pasekė jį ir, mėš
lą nias nedrąsų žvilgsnį ant kam 
bario sienų apleido jį.

Laike Phaugo ligos Wilsonas 
ankiai atlankydavo ligonį ir tar 
įaudavo kaipo perkalbėtojas tar 
ie Phaugo, daktaro ir kapitono. 
Paprastai žmoi ės pamėgsta 
tuos, kurie jiems tarnauja, taip 
r Phaugas pamėgo VVilsonų. 

Gi už savęs kontroliavimų ir no 
naliečiamybę VVilsonas pamėgo 
Mandarinų. Kuomet sykį dakta
ras pasakė, kad pusė dienos tyro 
oro pagydytų Phaugų, VVilso- 
nas prirengė sofų ir, paėmęs į 
rankas lyg mažų kūdikį, išnešė 
ir pasodino ligonį. Phaugo ken
tėjimas sumažėjo ir šypsą sužy- 
bėjo veide, kuomet jis tarė: 
“Silpujr sakome ačiū tvirtiems”.

Po to, tarpe Phaugo ir VVilso
no užsimezgė draugiški pasikal
bėjimai. VVilsonas išreiškė norų 
arčiau susipažinti su chinų pa
pročiais ir gyveninio budais. 
Phauga pasakė, kad jam butų 
didele garbe turėti svečių savo 
namuose. Artinosi vakaras ir o- 
ras vis darėsi vesenis. VVilsonas 
pasistengė atnešti ' šjltesnius 
Phaugo rublis. Kuomet jis įėjo j, 
miegamąjį kambarį jis sutiko 
veidas-veidan su gražią ja chinie- 
te. Jis nejučiomis ištiesė rankas. 
Jinai prisiartino prie VVilsono ir 
kuomet pastarasis palietėjo gra
žuolės lupytes, gyvenimas persi
keitė į stiprų jausmų. Už valan
dėles jinai pasitraukė ir, pridė
jus pirštukų prie lupų, atsisu
kę ir greitai pradėjo kloti lovų. 
VVilsonas paprašė Phaugo rūbų 
ir lyg atsiprašydamas paėmė šil
kinį apsiaustų. Einant laukan jis 
sutiko Phaugo sekretorių, kuris 
juokdamasis ėjo vidun. Ar tik 
jis ne išgirdo ar pamatė? Gal 
chiniete per drąsiai pasielgė? A-, 
pinitas panašių minčių VVilsonas

tų daiktų.
į Hong Kongą jie vežė gana 

svarbų chinų keleivį. Mandari
nų Phaug, kuris buvo siųstas su 
misijomis į Tokio. Phaugas bu
vo paprastas pietinis chinietis,— 
mažas, tylus ir nedraugiškas. 
VVilsonui jis išrodė labai senas, 
kadangi mažytės nepermato
mos akytės buvo apsuptos nesu
skaitomomis rukšlėmis. Tečiau 
sprendžiant iš vaikščiojimo ne
buvo galima daugiau duoti, kaip 
apie penkesdešimt metų. ( Jiinie- 
lis matomai buvo autoritetin
gas žmogus, kadangi jo tarnai 
labai jį apstovinėjo. Išėmus se
kretorių visi Phaugo palydovai 
buvo vien moterįs. Bet nei Wil- 
sonas, nei kiti Amozono jūrei
viai negalėjo prie jų prisiartin
ti ir pažiūrėti. Phaugos ir jo pa
lydovai sulipo laivan naktį, pa
siėmė svarbiausius rūmus, ku
riuose ir praleisdavo beveik vi- 
laikų. Dienos laike jie išeidavo 
ant viršaus laivo pakvėpuoti ty
ro oro, tečiaus visuomet laiky
davosi nuošaliai nuo įgulos ir 
kalbėdavo patylomis.

Vienog tapo sužinota, kad vie
na iš šių moterų buvo sene 
Piningo pati. Be to, kaip pasako
jo antrasis laivo perdėlinis, jina? 
buvo labai jaunutė — visai dai 
kūdikis, neturėjo šešiolikes me
lų — ir neapsakomai graži. WiL 
sonas girdėjo šį perdėtinio paša 
kojinių, bet neatkreipi' visai a 
lydos. Jis jau beveik buvo persi 
tikrinęs, kad yra labai sunku ar 
čiau susipažinti su chinų augs- 
tesnės klesos moterimis. Belo ji: 
turėjo pildyti savo pareigas ir 
turėdamas jau nemažų sumų pi
nigų, pienavo kaip dar daugiai’ 
uždirbti.*

Pirmose trijose kelionės die
nose oras tiesiog buvo ideališ 
kas. Nei šalta, nei šilta, kaip pa- 
parstai pasitaiko baigiantis bir 
žolini, bet labai malonus, auši
nantis vėjalis putė iš šiaurių 
Jura buvo tyki, lyg mažas ežere 
lis. Bet ketverge po pietų, kuo
met jie apleido Hong Kongą, o- 
ras persimainė. Saldutė leidos' 
raudona; nei debesėlio nebuvo 
ant dangaus; tyla viešpatavo 
Kapftona.s Malcolmas stovėjo 
ant tiltelio ir kaž ka tokio maus
tė. Apie devintų valandų mėnuo 
išlindo iš už regračio. Raudonas 
’r skaistutis^—pranašas puikaus 
oro. Tečiaus neramumas vis au
go į ra ugo.

Staiga VVilsonas nusileido į 
Kapitono kamaraitę persitikrin
ti iš barometro. Po valandėlės 
jis grįžo prie kapitono, kuris vis 
dar stovėjo ant tiltelio.

-— Pone, barometras puola 
lyg kad apačia butų prakiurusi, 
— tarė kapitonui.

Turėsime tifonų (smarkią 
viesulų), - - tarė lengvai kapito
nas; — ant laimės musų laivas 
yra labai sunkiai apverčiamas. 
Jijs geriau eikite į apačių ir per
sergėkite kreivius. Reto priren 
gkile viską tvarkiai, kad atsiti
kus nelaimei galėtume gelbėtis. 
Aš pats eičiau, bet nesuprantu 
jų liežuvio!

Nei žodžio netaręs Wilsonas 
paskubėjo apačion ir tiesiog prie 
Mandarino kambario durų, pa
miršdamas net ir savąjį kamba
rį ir daiktus. Pabeldė į duris ir 
po valandėlės sulaukė Phaugo 
sekretorių. AVilsonas pradėjo pa 
šakoti viską, kas gali atistikti 
netolimoj ateityj, bet pirmiau 
negu jis užbaigė savo pasakoji
mų jam buvo pavelyta papasa
koti pačiam Pliaugui, kuris tuo 
sykiu su savo pačiute buvo sa- 
lione.

Wilsonas pradėjo pasakoti 
Pliaugui ko čra laukiama ir pa
tarė nieko nelaukiant eiti gulia- 
muosna kambariuosna ir sudė
lioti visus daiktus, kurie vėtrai 
iškilus galėtų būt sudaužyti. 
Bet jam bepasakojant lyg kas 
smarkiai sutrenkė laivan, kuris 
beveik tapo pastatytas ant galo. 
Ant laimės Wilsonas paspėjo su
griebti Maudorina ir jo žmonų ir 
sulaikyti nuo puolimo. Tvirtai 
atsirėmė į sofų ir laike Phaugų 
>o viena ranka, o jo žmona po 
eita. Phaugas pažaliavo, bet vi
sų laikų stengėsi kontroliuoti sa
ve. Kuomet audra truputėlį ap
tilo, jis paprašo Wilsono pagelbėJ 
ti nueiti į guliamųjį kambarį. Ne

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
žmončs serga galvos skaudėji

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

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

21 Įmetu Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

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

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

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ’ ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą i»rašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingai. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

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

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

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
‘‘pagauti šaltį”. /

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

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

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
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 visų 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 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be ikausnio, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbut}. 
Alano metodus 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.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmė: nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu >m.

Dr. F. O. CARTER 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

21 metas prie State gatves
20 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos duris į žiemius nuo ' Valandoe: 9 iki 7.

The Fair 4 *" Nedėliomia 10 iki 12
■ ■■ 114MI—HIRM1B————11 W —

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

z<------- . ------- —
' Naudinga knygelė ypatingai norintiems su

sipažinti su įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi.
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S KAINA 50 CENTŲ.
, Su prisluntimu
| “NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Aleksiukas Wilsonas buvo iš 

Leito. Dar kūdikystėje jis iškelia 
vo tarnauti ant jūrių ir, sulau
kęs dvidešimt penkių metų am
žiaus, jau buvo vyriausias už- 
veizda ant pasažierinio laivo A- 
mozono, kuris plaukiojo tarpe 
Hong Kongo ir Šanchajaus, Jis 
buvo gražus vyrukas. Melsvos 
akys, pusėtini ūsiukai ir augš- 
tesnis negu paprastų jūreivių 
protas buvo jo nuosavybė. Wil- 
sonas pasirinko Rytus, kadangi 
čia greičiaus galima užsitarnau
ti augštesnį laipsnį, kur kas grei
čiau negu Vakaruose; čia trupu
tį daugiau apmoka; boto Rytai, 
o ypatingai Chinija su savo ne
paprastais papročiais ir keista 
žmonijos dvasiu, traukte trauke 
kiekvienų romantikų. Chinija 
padarė didžiausių įspūdį į Wil- 
sonų. Jis po savaites atlankymo 
Šaughajaus tuojaus pradėjo mo- 
kyties chinų kalbos. Praslinkus 
trims metams jis liuosai jau ga
lėjo kalbėti ir rašyti. Bet pati 
Chinija ir jos žmonės vis dar bu
vo uždaryta knyga. Jis žiniojo, 
kad paprastas Anglijos jūreivis 
turėjo labai menkų supratimų a- 
pie Chinijų. Tečiaus ir jis netoli 
buvo nuo savo sandraugų. Jų 
paprotiškos mintįs ir idealai vis 

dar buvo ūkanoti. Bet šie metai 
1909, ant laimės ar nelaimes ati
darė jaunuoliui akis ir parode 
begalinę daugybę nei nesapnuo

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BR1DGBPORTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai auksu rėmuo*, nuo SS 00 ir *u 
gidiau. Sidabro rėmuose nuo <1.00 h 
a išrijau Pritaikome akiniu* laidyk* 
Atminkit: Calvo* *opėjin*a*, nervišku 
tna*. aklų »kaudėjlma». užvilkima* Ii 
tt. v ra valdini* (vairių liaų. kurio* na 
Ii būti praMlintoa akinių pritaky 
mu lityrimae utdykų, jei perėti ar 
tkaiida aki* Jei jo* raudono*, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|» *ilp 
•ta, netęs k Ilgiau, o jleėkok uagvlbo. 
Aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
• Intai tildyk* Atmink, kad mes kok
iam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie 
įam gerai prirenkaaa

Eksperte, OptikasMUMIMOl-*____ _____ ________
Jei jv. •erzate U reikalaujate nutarimu urbė vaiMu, ateikit paa mane Ai buvau ai 
tiekom Rūdijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų Al duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padarvti bile kokiu, runiiku. eaiatua Ai rekomenduoju tik GEHUQ daktaru* Ai eao 
IreuK*. amonių

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON.
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Arti Marahfield Avė. Chicago

paprastas namelis, bet viduje ne 
paprastos grožybės. Paliocius 
buvo apsuptas puikiausiu sodnu. 
Gale sodno, priešais palocių bu
vo puiki “pagoda” (žinyčia). Iš 
pradžių VVilsonas meilinosi prie 
Phaugo iratydžiai dabojo jo ma 
žiausį judėjimų. Pasipylė virti
nės įvairių įvairiausių klausimų. 
VVilsonas atsakinėjo ^rtsargla'i. 
Po to. daug sykių atlankė Mau- 
darinų, gėrė arbatų ir vaikščiojo 
po sodnų, bet niekuomet nedrį
so pažvelgti ar užsiminti apie 
Phaugo moterį, gražiųjų chinie- 
tę.

Jau praslinko dvi ar trįs die
nos kaip VVilsonas paskutinį sy
kį atlankė Mandarinų. Vienų va
karų Anghi viešbutyj tarnas —

Telephone Roulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
1—I vakaro 

33Q3 8 Morgą a St, Chicago. III

REDAKCIJOS OTSAKYMAI.

skubėjo laukan prie Phaugos.
Pagalios jie pasiekė Šaughajų.

Praslinkus kelioms dienoms nuo
persiskyrimo, Phaugas pasiuntė padvė jam laišką, kuriame buvo 
savo sekretorių pakviesti VVilso- parašyta:
ną pas save. VVilsonas rado kaip “Pagodoje, vienų valanda sau- 
buvo tikėjęs rasti — puikius pa-Jei nusileidus.”
locius! Nuo gatvės išrodo lyg (Bus daugiau) .

J. Bložiui. Jūsų atsišaukimų 
gavome. Persilpnas, negalėsime 
suvartoti. Pasakymas komiteto, 
jog ‘rasite vien tik moksleivius’’ 
nereiškia, kad Valparaisoje ne
būtų LSS. 120 kp. — Nesiginčy
kime dėl žodžiu, tėmykime min
tis.

Krakui. Eilutes gavome. Tru
putį silpnokos. Šiuomi sykiu ne
galėsime suvartoti. Paskaityki
te “taisykles kaip rašyti eiles”, 
Kudirkos. Beto, skaitykite geras 
eiles, kaip Maironio, Jukščjio, 
Karolio Vairo, Vaičaičio ir kitų. 
Tčmykite ritmų ir rimą.
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Liotuviy Rateliuose
8RIDGEPOKT

Jų bepartivumas.

JRugpiucio 12 dieną Lietuvai 
Gelbėti Draugijos (Baud. Kry
žiaus) 17-tas skyrius laikė savo 
susirinkimą. Susirinkimas kaip 
susirinkimas, dėlto nebūtų rei
kalo rašyti. Bet ve kas man dū
rė ukin: Ypatingas tos draugijos

nutarė mest darbą, jeigu pilėno 
kompanijos nesutiks išpildyti 
darbininkų reikalavimų — ne
pripažins jų unijos, nesutrum-

ima ir 
pasikavoja! Taigi mat, kaip el
giasi neinternacionalistai. Ir jų 
yra labai daug.

Todėl, jeigu norite, kad (drau
gija tarptų, kad jai pritartų ir nas iš kiekvienų dviejų 
internacionalistai ir visi tie, 
kur dar nepritaria, pirmiausia

Pries streiką balsavo vos vle- ... . . k ...............   ii smilų 
darbininkų, lai rodo, kad tarp 
darbininkų esama stipraus soli
darumo ryšių. Unijos viršinin-

- — -*• ■ O—... -c.-.. ■ . ...... .. ..........

gus ir vėl apreiškia: “Jeigu gali- išrinktosios aukoms rinkti ko
ma rengti prakalbų su įžanga mttetan moterįs. Esą, daugelis, 
palaikymui visokių šlamštų, pamatę aukų rinkėjas 
tai kodėl mes negalėtume imli 
įžangos?” Gerbiamieji, kuo tatai 
atsiduoda?

Jeigu šitaip butų pasielgęs 
tik tas vienas žmogus, “papras- 
tusai” narys, sakyčiau, kad tai 
“pripuolamas atsitikimas”. Bet
kada tą patį kartoja žmogus va- įtikinkite juos, tik netaip, ne ko- 
dinąs save inteligentu, tuomet liojimosi, o gražiais — jei nori- kai mano, kad lokių jau pasek- 
noroins nenoroms prisieina pa
abejoti jų “beparlivuniu”. Šia- 
kite jo “argumentai.” Agituoda- 
■ už "lM-i»nrtyvi.škų.jų” <lt-t«u-
giji) jis nei iš šio nei to pradeda 
drožti apie internacionalistus. 
Girdi, jie ir tokie ir dar kitokie 

ntiior prisidėti prie musų I

te, beparlyviškais darbais.

ROSELAND

mių duos balsavimas kituose
— Plotninkas. plieno industrijos centruose 

Pittsburgbe, Garry ir kitur. O 
taip, tai samdytojų pasi

statymas neišvengiamai nuvestų

9BS8?

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

t

«*? «?

būt visi žino minėtosios draugi
jos siekinius, ktlrie buvo iždės- 
tyti išspausdintame laikraščiuo
se atsišaukime. Ten juodu ant
balto buvo paskelbta, jogei drau . .
gija bus “pilnai bepartyviška“. (l<a<l *’e mtemacionahstaii esą ne 
Berods, taip o ne kitaip ir turėtų ' 1,6 ;~."k

Tokie žmonės (taigi tie Sime,s 
internacionalistai) nemi 
“geru smerčiu”, ai 
kur-nors — baloj, ar kokiame* 
nors ežere.. . Ir šitaip gali kalbė
ti inteligentas-advokatas!

Gerbiamieji, ar tai šitaip ma
note pritraukti draugijon tuos 
inlernacionalictus? Trumpai ir 
storai: šitoks elgimosi nedaro 
jums garbūs -tautininkai! To
kį svarbų darbą plūdimais lie
pa ve. k si.. . 
Draugija 
nederamų ir stačiai nepadorių 

Kitaip j*i pa
savo 

nerei-

Darbininkų judėjimas ir socia
listai.> KAIP JIE GINA SAVUOSIUS.

būti. Vis dėlto, žodžiai sako 
vieną, o darbai rodo ką kita.

Minėtojo skyriaus susirinki
me dėjosi tokių “bepartyviš-

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iąs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
I>atyrimas linine užsiėmime su- 
teiks jums geriausias p-sekmes.

Gydymas visų akių, au&ų no
sie® ir cerkles btfn, -------------

tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 
ik>i 5 po pietą.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

/

. Po priežiūra 
specialisto. U-

Pas mus dabar eina aštri kova 
tarp darbininkų ir fabrikantų.

l.***'.‘ j Streikų banga užliejo visą apic-

v:ų darbininkų streikuoja 60 ar 
70 nuošimčių, tai yra 6 ar 7 
žmonės iš kiekvienos dešimties. 
Streikai daugiausiai paliečia ka
rų budavotojus ir taisytojus ir 
visus tuos, kurie turi artimą 
ryšį su geležinkeliais. Streikuo
ja šių daugiausia žmonių. Šapų 
darbininkai: Illinois Central 
(Burnside), New York Central 
Michigan Central, Bock Island 
(Bliuvelnė, kaip kad lietuviai 
vadina), CJiicago and Alton ir 
keleto j kitų.

Tose šapose dirbo gana dau^Į 
lietuvių ir kitų ateivių. Streikas, 
eina tvarkiai ir ramiai. Žinoma, 
ir kompanijos nebando darbą 
pradėti be senųjų darbininkų. ! kaltinti, nė teisinti

Bi'ikia pasakyti, kad 
streikierių randa gero pritari
mo socialistai: Johnsonas, buvęs 1 ve kaip. Drgė Vyskupaitienė ’ta- 
9 wardos soc. aldcrmanas, kal
ba streikicriams kasdien.

Abelnai socialistų judėjimas 
čia betgi yra nusilpęs; 
kairiasparniai, kaip 
nuplėšė solialistams vieną spar 
na k piešdami pažeidė patį ka- dėjo j ieškot i kuopoj priekabių 
mieną. Ir jei ne Jolinstonas ir 
ir keliūtas jo draugų, socialistų 
čia niekas nė vardo nežinotų. Ir 
tai tokioj valandoj, kada visi 
nori išgirsti ką pasakys socialis
tai! Oi tie kairiasparniai, kai
riasparniai! Susipratusiejk darbi Darbininkų Tarybos. Tuo tikslu 
įlinkai jiems užtai neatleis.

Sakoma, jei ne Johnsonas, lai inlrygavosi. Gi dge Vyskupailie-

. • i liuke; atrodo, kad vien tik lietn-le gausią galą I . y . . . , ... . ..n* i-ii 1*1 ii 1111/11 u t t*n i lz 11 f 11«> fili 'ir

k u” dalykų. Atsistoja vienas 
paprastųjų narių ir be kita ap
reiškia: “Aš dirbu visiems — 
katalikams, žydams, tautinin
kams ir net liuteronams, bet 
tik ne išgamoms ir išmatoms!” 
Lengva suprasti, kam jisai sutei
kė “išgamų” ir “išmatų” var
dą — tai socialistams! Dar to
liau. Besvarstant klausimą ko
kių rengti prakalbų — mokamų užsivarinėjimų. 
ar nemokamų — tas pats žmo- į taps inagiu nemokančių 

valdyti partizanių. Juk 
kia būti dideliu galvočių, kad 
supratus, jogei lai draugijai 
dar nepritaria netik vieni kolio- 
jamieji internacionalistai. O jei
gu valia nepritarti jai kitiems 

kadir iš pačių tautininkų tar
po, tai kodėl nepripažinti tos 
teisės ir internacionalistams?- 
Atsihiinkite ką sakė jūsų pačių

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4»ih Court 

Cicero, lik 
Tel. Cicero 2313

ranesimas

V

Lietuvai Gelbėti 
privalo vengti tokių

c?

Pr nešu visiems mano koslume- 
riains ar pažystamiems, kad aš 
persikėliau iš 3239 So. Halsted

Adolph Mauzner
814 W. 33rd St., Chicago

Kare ir Ugnis
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jūsų gimimų

Jūsų pačios, vaikai, molinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos,

ašaromispastoges, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su 
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 advokatą p. F. 
J. BAGOC1Ų į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkij’ą, dei iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim su j ieškot jūsų gimines.

Laikas mus Jielauk.iah siųsL'it pinigus, laiškus šiuo 
antrašu: * ■

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

---------------------------- --- ---------------------------------- ■....  —- -------------- r- -r.Tg.ia

Aš esini speciali tas visų ligų 
Akitį, Ausų, Nosies, Gerkle* ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligouią yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. L AWHON, M. p.
35 So. Dearborn St, 

(IdKiipaa Monroe) .
Kambarys 307. _

VALANDOS 9 iki 8 ,(,h ICAVO 
Nedaliomis 10 iki 1.

Buvųsio kadaise progresyvio
jo lietuvių moterų Susivieniji
mo organas Moterų Balsas, sa
vo septintame numeryje gud
riai pateisina tas užsispyrėles, 
ačiū kurioms buvo pašalinta iš 
Devintosios to Susivienijimo! 
kuopos viena narė, d. Vyskupai-; 
tienė. To laikraščio redaktorė 
stačiai užreiškia, kad pašalintoji 1 
draugė esanti — reakcionicrė! 
Beakcionierė lodei, kad ji buk 
pasityčiojusi “iš politiškų prasi- Į 
kaltelių”. Kartu ta redaktorė 
meta juodą dėmę ir ant žinomos I 
rašytojos, geri). Žemaites. Girdi, | 
ir ji užtarianti tokias reakeio- 
nieres.

Tai yra negražus pasityčioji
mas. Jisai nedaro garbės kad ir 

, * tokiai “literatei”, kaip ano laik- 
raščio redaktorė. Aš nenoriu nė 

tik pasaky- 
tarpe ti, tai kas išlikrųj.ų dėjosi toj 

Chicagos kuopoj. O dėjosi joje « • —.-vv « • • • _ L

k M.
’r -ti

B•4 Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalniometcr. Y- 
patinga dohia at 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11) dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Tėlephone Yards 4317 
Boulevard 6437

po išbraukia iš kuopos tik dėl 
asmeniškumų. Vyriausia šitų as
meniškumu meistrė buvo nekas 

; mat, tie kita, kaip nesugėbianli susikon- 
sakoma, ■ traliuoti moterėlė — Stilsoniene. 

'lai ji, sekdama savo vyrą, pra-

ir straksėti prieš neklausančias 
jos komandos nares. Pirmiau
sia jos nemalonėn pateko d. Vy
skupailienė. Mat, užsispyrėlės 
būtinai varėsi už tai, kad iširau 
kus kuopą iš Chicagos Lietuvių

į jos daro slaptų sueigų ir šiaip

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas,
i

• Kaina $7.00. '
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, Ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

dabar teiktų kokie-nors anarcliis Tuomet ta nesusivaldanti mole- 
tai-sindikalistai, kurie ir dabar relė (Stilsoniene) prie kiekvie- 
veržte veržiasi vadovauti ir kur- uos progos stengėsi drgei Vys- 
sto darbininkus prieš jų pačių kupailienei “įkąsti”, jieŠkoti pro 
organizaciją. Darbo Federaciją 
Ponams kapitalistams lai, žino 
ma, labai patinka. Ir kaipgi ne- rodydavo kuopos 
patiks, kad darbininkų vienybe, ta moterėlė savim nesitverdavo, 
tokiu pigiu budu yra ardoma. O To neveizint, kad musų dienraš- 
kada darbininkų vienybe lieka lis Naujienos daug prisidėjo 
suardyta, tada su jais apsidirbti prie suorganizavimo ir išaugini- 
lengva. — Juozas Pupa. i mo Lietuvių Mot. Progresyvio

I Susivienijimo, kad jų redakto- 
Policija pasitraukė, 6‘500'ius y*» pasakęs visą

- -..................... eilę prakalbų vietos moterų kuo
ponis, taigi ir Devintajai, Stil- 
somenč su keliomis savo “fren- 
tėmis” (Vikšrienc, Kairiene ete) į 
kaip įmanydamos plūdo ir Nail-I 

Denki i*c,las H1 redaktorių Grigaitį.
v>i Suprantama, Z^kad rimlesnėses 

narės šituo piktinosi. Piktinosi 
ir dgė Vyskiipdilionė. Ir kaipgi 
nesipiktinti? Juk tas pačias “lei
dęs” (Vikšrienę ir kit.) Nau
jienos ir Grigaitis pastalė ant 
kojų! Kada kili kalbėtojai arba 

į atsisakinėdavo, ar reikalaudavo 
po septynis dol. atlyginimo, lai 
jos tuoj bėgdavo pas d. Grigaitį. 
Gi d. Grigaitis tuomet buvo la
bai paslankus toms leidems, ir 

•užmokesčio nereikalaudavo. Va
dinas, organizavo jin s, mokino 
kaip šviesties, davė įvairių pata
rimų. O dabar ve — los pačios 

visus galus užrietusius,

policijos apleido stokjardos

ninkai laimėjo. Pasiųstoji i 
slokiardus “tvarkai ir ramumui

1739 So. Halsted St Chicago, III.

gų josios diskreditavimui. Ka
da tik dgė Vyskupailienė pasi- 

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

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

A. HERMANAS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kcdzie Avė.

Chicago, III.
Tel. Kcdzie 971* 

Telcfonuokite po G v. vak.
šimtai ginkluotų policistų 
kar tapo ištraukti.- Policijos 
viršjninkas, Gaijity, paliepęs 
policistams sugrįžti į savo nuo
vadus, pasirūpino viešai praneš
ti, jogei “policija ten jau nerei
kalinga”. Tuo tarpu gi policijos 
ištraukimo priežastis buvo 
Slokjardų darbininkų protestas, 
kurį jie apreiškė per savo įga
liotinius valdžios arbitraitoriui 
Akichulcdiui. Tuo- įlalyau ją 
nikėjo ištraukti, kad šilo reika
lavo ir palįs negrai kurių neva 
apsaugojimui ji ten buvo laiko- I 
ma. j

Taigi, organizuotieji darbi- ‘ ...... , . . .
ninkai <lar kurtą parodė, kad “«l»n> '«><l

i..., „..i,,.,,,,.:llk pažeminus, npšmeizus tą, ku- redaktore pasiskaito apie tai is- 
rjs joms gerą darė. Nelik susi-, spausdintas laikraščiuose kores- 
riūkimuose, netik šiaip įvairino ’ pondencijas.
se sueigose, o Jr savo spaudoje to, 
jos plūdo Naujienas, Grigaitį ir 
visus kilus sei,uis pasižymėju
sius Amerikos lietuvių socialis
tų veikėju

nierė! Bei jeigu kalbeli apie los 
rųšies reakcionierius, tai tarp 
“kairiasparnių” jų yra kuodau- 
giausia. Prie tų reakcionierių 
tuomet reikėtų priskaityti ir pa
tį “kairių kairiausįjį” Sąjungos 
“agitatorių”, Jukelį, 'l ai jis per
nai, sakydamas VIII rajone pra
kalbas, visaip išniekino nuleis
tus po dvidešimtį metų kator
gų n Socialistų Partijos .veikė
jus! Ir niekino juos bkiuriau ne
gu by vienas klerikalų bei atža- 

1 garqiv;ių pakalikas. Tegul ta

Ii elgties su jais kaip tinkami.

Plieno darbininkai žada 
streikuoti.

18,000 darbininkų nutarė mesti 
darbą, jeigu kompanijos neiš- 

pildys jų reikalavimų.

Bet to ji “neina- 
kadangi Jukelis mat yra jos 

plauko žmogus. O tas, kur yra 
jos plauko — nereakcionierius. 
Beakcionierių ji suranda tik

sėjimas kartais ir taikinusį žmo-

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

OR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

O. 1 MOMTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Eicld Alines, 18 fliuras, 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 G12G

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Dr. D. J.3AGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ii* ofisui. Pūliniai! 312 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietą iki 4 
(j iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Secley 420
■ m n...........iriaį

Vyrišky Drapanų Bargensi
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyru ir vaiki
ną neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vaitau
siąs stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

Vyrą kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiką siutai $5.00 4r aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar, pa

ko) prieš ateinančią Žiciną nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
li nežymiai vartotą siutų Ir over- 
kutą $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras Iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subirto
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
r” 11415 So. Halsted SL, Chicago, I1L 

šapos Verge. I Įsteigta l»02

nesąmoningų motorėlių koman
dos.

Bereikto tad ji kalba Apie 
tempimą prie gėdos stulpo d.dėl nieko stebėtina, jeigu ir dgč tempimą prie gėdos stulpo d. 

I South Chicagos darbininkų, pri, Vyskupaitienė pasiuntė į jų lio-' Vyskupaitienes g. Žemaitės ir 
klausančių Ailied Iron and Steel | gėrį kelintą stipresnių žodžių. 1 kitų. Ten reikėtų nutempti pa- 
Workers unijai, vakar vakare Ir dėlei to ji dabar liko reakcio- čius tempėjus! —“i _

Virš aštuoniolika tuksiančią
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Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI ' NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-žEMĖ DRAUGIJOS

Pirmyn Mišrus Choras ir LSS. 81 
kp. rengi pikniką nedėlioj rugp. 17 
XI Chernausko darže, Prašome pa- 

> remti mus. — Komitetas.

P.ricškau savo moteries Marija 
nos Slrzegauckienės, meldžiu par
važiuoti, o mielai primsiu tave 
mano mielus kūdikius, 
bus \ij.skas atleista, noriu k id ir vėl 

Į g\vrn'ume meilėj kaip ir pirma, pri 
siusk savo tikra adresą ir koki nors1 i ...t ... : i........ ..i..:

ir 
nesibijok

Lietuvių Laisvamani _ 
rengia draugišką išvažiavimą į Jef- 
ferson miškus, nedėlioj rugp. 17 ė. 
Bus puikus programas ir skanių už 
kandžių bei gėrimo. Visus kvie
čiame dalyvauti — Komitetr.a. j

iu Fe<i 1° kp fcoiklą kad tikrai ta pati o aš atsi- 
>>i,<vi...» i* i. |" *nn' i’’ slorosiuos kuom nors pa- 

.* gelbėti sugryžli, kad gulėtume ve! 
gyvneti iki mirties.

Y. Strzegauckas, 
559 Shvrmon St., Akron, Ohio.

Kensington. — Lietuvių bendrovė 
rengia draugišką išvaživaimą i XVa- 
shinglon llciutds mišką (prie 107 
gatvės), nedėlioj rugp. 17 d. Pra
džia l vai. po pietų. Bus puikus 
programas ir visokių žaismių. Kvie
čiame visus atsilankyt..

— Direkcija.

J IEŠKO KAMBARIU
Pajieškau kambario ant North 

Side tarp North ir Division St., turi 
būti švarus kambaris, dėl vieno vai
kino, su vakarienė ar be.

Duininik Siūlaitis,
66 XV. Ontario St., Chicago.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj. <8 v. vakare, Fel- 
iosv Ship svvt. 831 XV. 33 PI. Visos 
narės malonėkite Imti nevėliau pa
skirtu kuku. — Valdyba.

Rrigh‘on Park. — Keistučio Pas. 
šliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj rugp. 17, kaip t vai. po pie
tų, Liberty svetainėj. 3925 So. Ked- 
zie Ave., kampas 39th PI. — Drau
gai ir draugės malonės laiku at
vykti. nes yra daug svarbių reika
lų tarti. Atsivesk it ir naujų draugų.

— J. Gustai.is. 2850 VV. 38 Place

Pnjicškau fornišruimio C.iceroje. 
(ieistina kati prie laisvų žmonių būt 
gerai prie tokių žmonių kurie apsi
imtų padubot 4 metų mergaitę ar
ba norečia pasirandavoti Hali) 4 ar 
5 ruimų kurie turit fornišruimė ar 
Halą malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu

1409. So. 49 Avė. Cicero, III.

ĮIEŠKO DARIU)

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirnikimas turėjo įvykt 2 d. 
ruvp., bet kad svetainės likos už
darytos, tai dabar įvyks subatoje. 16 
d. rugį)., 7:30 vai. baigi kurie ne
sugrąžino! tikietų. meldžiame sugrą ' 
žint ir užsimokėt nario duok’es.

— Valdyba.

LLF. 12 kp. draugiškas i.švažiavi- j 
mas j Ivfferson mišką bus nedėlioj, 
Au . 17, puikus programas ir ska
nus valgiai bei gėrimas. Visus kvie
čiame dalyvauti. — Komiteias.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj rugpiučįo 17 d. Settlemenl 
Universitv
Ave. Pradžia lygiai 10 vai. iš ryto. 
Draugai, malonėkite atsibmkykit, 
ne rimini daug svarbių reikaių ap
svarstymui. — Sekr. A. Audickas.

nėję 4639 Gross

Harvey, III. — Prakalbos rengia
mos dėl mašinistų ir metalo darbi
ninkų unijos No. 300 bus Dmlck 
svetainėje 15639 So. Kalstei! St. ne
dėlioj rugpjūčio 17 d. kaip 7:30 vą’. 
vakure. ,u’- u’ * ’•
< hieagos. 
silanky t.

Kalbės K. J. Geležėlė, iš 
Kviečiame skaillin nii a-’-

— Rengimo Komite as.

Kenosha, Mis. — Puikus pikni
kas su prakalbomis ir koncertu bus 
nedėlioj rugp. 17, ant Jacob’s salės 
(šiaurinio miesto daljje už kapi
nių) rengia I.D1.D 94 kp. Prmtnumi 
išpildvs Aido choras. Pradžia 12 
Vai. dieną. — Komitetas.

Roseland. — l.MPS. 25 kp. rengia 
draugišką išvažiavima i VVashington 
Heights mišką nedėlioj, rugp. 17. 
prie 107 gatvės. Bus puikus pro
gramas. Prasidės kaip 2:30 v. po 
pietų . V t uis kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

Draugių ir kuopų prašome ne
rengti jokių pramogų lapkričio 16 
d. š. m. Tą dieni LSS. 174 ko. ren
gia vakarų p. M. Me^dažio svetainė.

— Koiniteas.

Pranešu broliui ir seseriai, kurie> 
gyveno mieste Chicagos, kad justi 
brolis J m u? Kinderis persiskyrė ,:u 
šiuo pasmihu 9 d. liepos 1919 m. 
kuris paėjo iš Dargaičių kaimo, 
Gaurės parapijos, Eržvilko v., Da- 
sc’nių pav., Kauno gub.

Mc’dž'u atsišaukti ar bro’iui ar 
seseriai žemiau paduotu antrašu, jo 
dar \ ra likę mamose pėdė ir drabu
žiai ,ką jus norite daryti su jo tur
tai;, kartais patys nenatėmvsit, tai 
draugai, kurie žinote juos duotumė
te žinoti apie tii. Rašydami rašy
kite šiuo antrašu:

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

Pajieškau savo sesers Stepanes Ra-' 
dav’čiutės, paeina iš Kauno gub., 
Tclš'ų pav., Žarėnų parapijos. Ame
rikoj 9 metai kaip gyvena, ženofa, 
yra po vyro pravardė Stepan? Da5-1 
rjnkevičienė, malonėkite atsišaukti, 
ar k is žinote praneškite šiuo adresu 
už ką busiu dėkingą.

Stanislova Riulavičhitė, 
1708 So. Halsted St. Chicago, Ul.l

Pajieškau savo sesers .lūženos 
Ramanauskaitės, ji paeina iš Kauno i 
gub.. Raseinių pav., Kvėdarnos na- 
rj”ijos. Padvarninku sodžiau-. Gir
dėjau kad ii atvažiavo iš Lietuvos 
ir rsntį Pittsburce, Pa. mis patėvį 
Grikšto Petrą. Malonėkite ii rali, 
a įkas kitas greitai pranešti man, 
nes turiu labai svarbu reikalą. Duo
kit? žinia šiuo adresu: į

Miss Starv'shiva Ramanauska'i5 
51! i So. 3.3rd St., So. Omaha, Nebr.;

Paiieškau savo tikru broliu Mai 
kio ir Domininko Morkūnų, paeina 
iš Vilniaus gub., Traku pav.. 
niovus volosties. 
Meldžiu ju pačių atsišaukti ar kas 
žinote pranešti už ką busiu labai 
dėkingas ir taip gi pajieškau savo 
‘Hvo pusbrolio Juozapo ir Benio 
Morkūnu ir taipgi pajieškau savo 
tikru pusserhj Garmukių Onos, 
Mar^s ir Kastes, girdėjau kad visos 
ženotos. vienos vyras Karpavičių, o 
kilos Ignas Cikanavičius.'

Chas. Morkūnas, 
P. O. Box 311. Frnnford Heights, 

Illinois.

Kra-
Dabinto kaimo.

Pajieškau senos moteries įauzą 
•nrižiurMi 19 mėnesiu mergaite ir, 
kad galė»ų man valgyt pataisyti ir 
auza apžiūrėti, o su mokesčiu gal 
sutiksim, prašau atsišaukti.

Chle Tautkus,
644 W. 18 St., Chicago, I1L

REIKALINGAS - • pirmos klesos PARSIDUODA automobilius 7 sė- 
unijos burberis. Darbas ant vi- dinių 17 metų, gerinusios kompani- 
sailos. Atsišaukite grcAi. jos Ilaynes su 6 naujais roheriiiis,

hJ’722 Michigan Ave, Hoseland. t visai mažai važinėtas atrod 
naujas pa -duosiu pigiai arli 

REIKIA tuojaus darbininkų prie nysiu ant mažo automobilio 
imt loto ar bilc kokio kito biznio, 
kreipkitės Pasel,I $.325 nupirksi pusę akro lotą. 
....... v „C; »-.M Inčnsyje. l:L 
J.IIO So. Halsted St., (.hlrogo. III. (,io Tik liko.
—-------- ----------------------------- įgalvekario transportacijos.

žiavimas). Paimkite Halsted 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vieną bloką \Vest 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
daru nuo 1 iki 4 po pietų, 
liomis nuo 9:30 ryto iki 
pietų.

tvarkymo skudučių, gera alga.
South Side Paper Slock Co., 

5833 S. Throop St.

ir ii- 
urba MOUNT GKEENWOOD.

... iš-
Be nuošim-

Arti prie 
(5c va-

JelTery 1917 7 pasažlerių auto
mobiliu*, kaip naujas daug prietai-

Siuvėjai reikalingi ant sekančių 
darbų: Kišenių dirbėjai, siūlių siu
vėjai, siūlių prositojai, off prese- 
riui, finišerkų, skilučių dirbėjų first Į <t)t<'»''iiiodv')io 
bcisterių, second bcisterių, cauvas 
bcisterių ir siuvėjų ant viso darbo; 
eoatų, kelnių ir veskių šapose. Dar
bus nuolatinis, dirbtuvė 
sveika, užmokestis gera, 
dus darbo savaitė.

32.30 So. Halsted’

įsų, priimsiu jūsų seną karą mainais, 
parduosiu labai pigiai. Atsišauki
te nuo 3 iki <8 v. v.

5437 So. Robey St.
po

šviesi ir
44 valan-

PARSIDUODA Ovcrland Coupe — 
...................... 4 pasnžierių, gerai 
išrodo, electric slarter 5 tires - 
vartotas tik 8000 mylių — motoras 
gerame padėjime. Parduosiu pi
giai už cash ar ant išmokėjimų. R. 
V. Kasik. 3104 So. Michigan Ave., 
Douglas 9482.

J. S. Ilovland,
133 XVest \Vashington St. Chicago.

Sl. RAK AM) Al

PARSIDUODA auzii 2 ruimai ir 
vienas akelis žemos, cimenl suidvo 
kai ir sūrų paipos įvestos. Alsi-1 
šaukite po num. 3101 North Nuto
lto Ave, J. \Vieknin, arti Barry Ave. 
arti Celment Ave.

PARSIDUODA 2į/a augštų namas 
3 fhdai, kaina $35(10, remtos neša1 
$37 j mėnesį tinkamas pien<» bizniui j 
barzdaskuty klai, ar bite kokiam biz' 
niui, $50(1 įmokėti, likusius kaip 
remta, savininkas 1

Gleich 2908 VV. 38 Place.

D.

K.

K.

-------------------- -—------------------------ - REIKALAUJAME pečių laisvto-
Jaunas vy ras 26 metų amžiaus pa- jaus. Geistina kad butų patyręs 

jieško daibo mokintis prie bučer- ]>rie rakandų krautės. Gera moke- 
nės kalba lietuviškai, angliškai ir slis. Atsišaukite tunjaus. 
lenkiškai. Atsišaukite j Naujienas Goldenberg Furniture Co., 
lai ku No. I I. 1307 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodu ruimą, garu apšildomi 

ruimai, elektros šviesa ir maudynė. 
Vienam ar dviem vaikinams ar mer 
ginoms. Atsišaukite vakarais nuo 
6 iki 8 vai. va k.

3219 So. Morgan St., 3 lubus.

IŠDUODAMA geras kambaris dėl ; 
sielio ar dviejų vaikinų, ant antro 
augšto iš fronto (be valgio).

D. Witkus,
639 XV. 18th Street. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA senos moters dėl 

pridabojlmo mažų vaikų.. Atsišau
kite tuojaus po šiuo antrašu:

M. M, 
3429 So. Union Ave., Chicago, III.

REIKIA Shearmanų į scra|) iron 
yardą, gera mokestis. Atsišaukite 

1632 VV. Kindzie St.

REIKIA moteries sint maišus pi i * 
losver mašinos.

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

REIKIA SIUVĖJŲ I DIRBTUV!

Reikalaujame tuojaus 
Patyrusių finišerių 
Armhole bcisterių 
Guzikų skylučių dirbėjų 
Kraštų trimuotojų 
Visokiam darbui operuotųjų 
Diržų dirbėjų 
Welt dirbėjų 
Elbovv seam siuvėjų 
Vent meikeriu 
Patch meikeriu 
Patch stiteherių 
Kalniečių tackerių

I1ART SCHAFFNER & MARK
520 So. \Vells St.

REIKIA SIUVĖJŲ I DIRBTUVE

Reikalaujame tuojaus patyrusių 
Diržų dirbčjų 
AVelt dirbėju ■ 
Visokiam darbui opereilorių 
Pirmų ir antrų bcisterių 
T’lbow seam siuvėjų 
Venį meikeriu r 
Patrh meikeriu 
Sti b“rių 
Siuvėjų.

IIART SCHAEENER A’ MARX 
520 So. VVells St.

REIKIA fireman $65 i mėnesį, 
gis ir kambarls, atsišaukite pas 
pi n i erių.

Chicago Beach llotel, 
51 St. X Cornell Ave., Chicago,

val
in-

III

RėlKIA — (aibinei makers ir fi
nišerių j rakandų krnutvę. 
mokestis geram žmogei.

Goldenberg b'urniture Co., 
1307 įso. Halsted SI.

TIKTAI AI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios sekl.včios setą, vartptą tiktai 30 
dienu, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. NIcs 
taipgi turime visokių divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN
ČIAMU t’2 DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. llarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

ČIA JŪSŲ PROGA!
Parsiduoda pig<m dviejų 

nimų g< r.»s medinis namas 
čiu lotu grela ir prie to yra 2 mel
džiamos karves, 1 priauganti karvė, 
20 žąsų, 12 ančių, 45 vištos, 2 kiau
les, šieno prišienauta užtektinai ant 
visos žiemos; namas randasi Chica- 
goje ir yra užtektinai tuščios vie
tos laikyti gyvulius ir prisišienauti 
šieno gyvuliams. Kaina greitam 
tairdavimui lik $<3500. Atsi.šauki-

p.igyve-
su tuš-

\. Grigas & Co.,
Halsted M., (hieago, III.

Gera
NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA pigiai vieno pagy
venimo naujas muro namas su gu
st), elektriku, maudynė ir kitais pa
lankumais; augštas beismantas, lo-

REIKIA merginų opereitorių pa
tyrusių ant sijonų, gražios aplinky
bes .trumpos valandos jei norite, at
sišaukite Utarninke po t po pietų.

712 Baltimore Bldg., 22 (Juiney 
Street.

PARDAVIMUI

FARMŲ PIRKĖJAI. Tankumais; ............... .. ...
Pirmiau negu pirkaite FARMAitas 30x125 galimą laikyti naminius 

! gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija XVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigy’cns. nes ten žemė labai gera,

paukščius ir auginti daržovės, na
mas raudau lieutvių apielinkėjei 
vienas blokas nuo Archer Ave., gat-' 

(mr iiiKMiiiiriui vekarių. Kaina $2800 verias $3.)00, 
nes ten žemė labai gera, I reikia įmokėti $1000, likusius ant 

’ ....................... . Del
VA ll.l, IH.l II ai i.VHIV n*'' ’..................................i................... - ~ ’ ----...........

ant kurios nepaisant kokie meta? lengvų mėnesinių išmokėjimų, 
nebūtų, visada geras užderčjimas. tolesnių informacijų kreipkitės prienebūtų, visada geras
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia-

Da'uguma nuo bendro- 
išvažinėją po

namo savininko sekančiu antrašu:
4954 So. Tripp Ave., Chmago, III.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K U M (. AIK 8Č10 G ED IMIN() 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington ave.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Ave.
Draugybės susirinkimai atsibuna 

paskutinę. pėtny Čią kiekvieno mėne
sio E. SheilviRo svetainėj, 341 Ken
sington ave.
RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 

SKYRIAUS VALDYBA:
A. Chepaitis, pirmininkas, 

4812 VV. 151h St Cicero.
V Prusis, pirm,, pageli),

1649 Girard
Ig. Žilinskas, Nut Rašt,

2351 Custer
P. Galskis, Fin. Raštininkas,

1356 Hoyne Avenue.
J. Katilius, Kasierius,

1685 Milvvaukee Avenue 
Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 

pirmą pėtnyČią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milvvaukee avenue

III.

St

St,

PARDUODU bučernę ir grosern^ę < 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento-1 ve stebisi, 
je. Pardavimo priežastis — va- ves pirkusieji buvo 
žiuoju į kitą miestą. į visą Ameriką, be geriau negalėjo at-

.1. Gedenti, | rasti kaip XVis.‘lietuvių kolionijoje,
732 XX\ 19th St. Tel. (’.unal 5821.' kur išlygos y ra prieinamos ir bied- 
,__________________ ____ ♦:________ ■ niaiisiam žmogui, o prekė pertnis

-------------- [pigesnė už žemes negu kitur. Gra- 
-------------- I žios (leikos) ežerai dabina visą a-1

PARSIDUODA visa arba pusė lie-Į piel'nkę, miestas arti, su visais pa- ( 
tuvių valgikla ir Ice Cream parlor 'rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 

keliai visur peri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pitdai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiuskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime I 
niais paaiškinimais, 
pienu.

su visais daiktais lietuvių apgyven- 
toj vietoj arti kito tokio biznio nė 

pardavimo mano 
j kitą miestą. At-

ra. Priežastis 
draugė i.švnž'uoja 
sišaukite adresu.

10822 Michigan Av., Roseland, UI.

ČIA JŪSŲ ^BQGA!
Pasiduoda jiigiai grocernc ir 

kendžių Storas prie-pat mokyklos; 
puiki apielinkč dėl tokio biznio;) 
biznis y ra išdirbtas per keletą me
ti ir eina gerai; priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite pas savininką sekančiu ant
rašu:

Augusi Grigas,
3518 VVallaee St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj biz
nis išdirbtas rer du metu, kas no
rėtų galėtu pirkti ir su namu. Na
mas liaujas du metai budavota::. 
nardavimo priežastis išvažiuoju į 
kita miestą. Atsišaukit-*

4001 Rri«'hton Pb, Chicago, III. 
Tel. McKinley 4339.

PARDUODU restorantą , lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per 8 metus. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St., ('.hieago.

PARSIDUODA gramofonas su 27 
rekordais, Krosinė lova ir spring- 
sai parsiduoda labai nigiai, priežas
tis pardavimo išvažiavimas i kitą 
įmestą, atsišaukite nevėliau kaip ry
toj nuo 9 iki 9 vai. vakare.

A. Oshell, 2844 W. 40 St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai gražios iš

ANT PARDAVIMO mimas, gyve
na 5 familijos. Neša rendos $62 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai $6400, mū
rinis namas. Atsišaukite greitai.

M. Gustas, 
3121 S. Union Ave., Chicago.

Mokykla Kirpimo ir Designinp 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistema ir ypatiškas mokint 
mas padarys jus žinovu į trump 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirptmo-designing ir siuvinį 
skyrius .kur mes suteiksime praktd 
ką patyrimą kuomet jus mokysite* 

Elektra varomos mašinos mus 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti 1 
pamatyti musų mokyklą biie laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrelio* daromos pagal Jūsų mu 
lą — bile stailės arba dydžio, iš b 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHUOi 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

[
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma* 

dison, 1850 N. VVells st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petreny Kirpimas. De- ; 
signing, dėl biznio ir narnų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phoue Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra- 
Švkite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 Vvest 

Madison St., Chicago. III.

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

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Ave., Cicero, Ui. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prol. rašlinink., 

1923 S. Union Ave., Cicero, III. 
Izidorius VVcdeckis. fin. rašt.,

555 XV. 14th St. City. 
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Gco. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

PARSIDUOD/V namas ant 2-jų pa
gyvenimu priemie.styj. su visais gy- 

į vuliais, šieno yra prišienauta dėl 2 
.....v..,, ......... , karvių. Iš priežasties ligos narduo-

kny^eTę" su’’platės-1 siu ai K.vvenu Chicagoj
iis,‘ ' paveikslais iri A,^auki‘(: vakarais, J. Sinkus, 

12837 So. Emerald Ave., (.hieago, ant Mis uis, 4 z ’ 1 u 1 y • 1 •
LIBERTY LAND A’ INVESTMENT ,os ,u»°s prukio.-

COMPANY, ------------------- -- ----------------------------
3301 So. Halsted St.. ('hieago, III.

j PARDAVIMUI 2 Jotu, 114 & Ked 
zie Ave. Parduosiu nigiai arba mai 

į nysiu ant automobiliaus. .
Andrevv Oras, 809 VVest 18th St. I

ANT pardavimo pigiai medinis • 
namas ant mūrinio fundamento ant [ 
dviejų lubų lotas .35 pėdų pločio, na- i 
mas yra gražioj vieloj netoli parkoj 

■ ir bulvaro. Kaina $4000. Adresas 
' namo 5829 So. La Šalie St. savjnin-

PADSIDUODA 3 augštų namas ir! 
lotas su nameliu užpakalyj už $1900 

lt>27 So. Morgan St.

DIDŽIAUSIAS bargennn Orcag,- 
je , pars (’.oda 2 ’olu, krūvoj 6;'x 

• 130 pėdu pagal pat 72 ir Archer Av 
■ant puikaus kalno su 15 žaliuojan- 
i čiu aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis.
816 W. 34 St. iš fronto

RARGENAS, parsiduoda mūrinis 
namas akmens nrišnkiu, Bridgenor- 
to anielinkėje, No. 2804 Union Ave. 
ant 5 pagyvenimų, rendos neša į mė 
nesį $49. tiktai į trumną laiką, kai
na $4,375. Atsišaukite pas savi
ninku

2723 Emerald Av., ant antrų lubų

S. Eraneell
4326 XV. 21st St.

DIDELIS bargenas ant greito par
davimo mūrinis namas ant 2 pagy
venimų po 5 kambarius, yra mau
dynės, gesas, ramios neša į mėnesį 
$36.00 parsiduoda tik už $5600, na
mas randasi Brighton Park, norė
dami namų matyti kricpkitčs šiuom 
antrašu.

MOKYKITĖS. Barzdaskučio įmin
to. Išmokiname i 6 nedėlias, Ge
ras uždarbis išmokus, instojimas $5 
Atsišaukite 1’25 VV. Madison Si.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 

. lės, stenografijos, typewriting, pir- 
’klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 

Chicago. i jibelnos istorijos, geografijos, poli- 
----------- įtikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 

liarašystčs.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 

iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
310G SO. HALSTED ST., CHICAGO.

J. V. Juška,
3018 So. Union Ave., Chicago, III,

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI

YRA GERIAUSIAS APGAR-

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:
Ed. Čepulis pirmininkas,

4028 So. Artesian Ave.
Kl. Laudanskas pirm, pag.,

1436 So. 48 Ct., Cicero, III.
Ig. Žilinskas, nut. rašt.,

2351 Custer St.
Frank Micklin, turtų rašt.,

2820 VV. 40 St.
Sam Venckus, kasierius,

4121 So. Sacramento Ave. 
A. Selemonaviče, apiekunas ligonių 

1823 So. Peoria St.
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. j)o pietų. Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams: 
Pirmininkė M. Dundulienė,

. 1915 So. Halsted St
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 XV. 22nd St. 
Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 

2928 XV. JOth PI. 
Einansų raštininkė J. Jazavitienč, 

3125 XV. 38th St.
Balickienė

.3543 So. Uni^Ave. 
globėjos:

Iždininke P.

Kasos
J. Baranauskienė, 3810 Lowe 
A. Yuškienė, 3228 VV. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald

Avė.

Avė.

Avė.

Aušros Mokykla
.3001 So. Halsted St.

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

kos, 3) Algebros ir kitu matemati
kų, 4) Braižinio. Mokytojai: Lietu
vių kalbos J. '1'. Xritkijs, matemati
kų ir braižinio V. Mi.šeika.

Mokinimas tensis visą vasarą die- 
v 1 a-! nomis ir vakarais. Mokytojai paty- 
farnios' rę ir žinovai savo daly kų. Mokes

tis maža, prisirašyti galima visada

Vice.prez.

Iždininkas

Prot. Rašt.

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

Valdyba 1919 metams:
Prez. D. Shatkus,

213 E. Kensington Ave. 
Jonas VVilkas

206 E. 1161 h St.
W. Markauskas,

35^ E. Kensington Ave.
F. Grigula,

10449 So. Wentworth Ave.
Turtų Rašt. VV. Dalgis

10520 So. State St.
Norinlįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
•mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Ave., Kensington, III.

SINIMAS, 
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kostmnerių” Pa- 
j aemės daug reiškia. Musų I 
Į yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios far- 
mos randasi greičiausiai augančioj 
daly je Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 

I išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
('hieago, iii. yni daugiausia užsiimama ir pasėk

iu 1 . __________________mingai varomas.
Prie- PARSIDUODA pigiai trijų pagy-1 Sius yra tikros farmos, ne tik “pa- 

■ veninių naujas namas su gasu, elek- dirbtos” lavinos. Geri įimnai. tvo- 
- -.................... • - « »* • ------- • j. ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta

apie- su gyvuliais, kitos be gyvuliu 
bloko1 Po įmokčjimui vieną penkta ualį„ 
Atsi- jums daugiau nieko ant sumos ne- 

I reikia mokėti per 10 metų. Mes par- 
I duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolą dėl namų staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjam*. Jums nieke neka.štuoja 
pamatyti; šias farmas.’

Musų fanuos randasi XVisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo

se. Mes priimsime pageidaujamas 
Mort-

FARM A
<80 akru žemės Michigan, 1!X> my

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestu, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ranyk'os, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1990, 
mainom ant miesto propertes.

United Land & Investment Co..
dirhystės touring automobilius De-;^" N. Dearbom St 
troiter 5 nasažieriu 8 cilindrų 
metu modelio geram- stovyj. 
žnsties nardavimo, turiu Limuziną J 
t'de’ reikalinga vieta, galima matyti*’’1' 
visada

Gen. Cizinauskas .
915 XV. 19 Place.

maudynėms ir kitais paranku 
imu;; narnąs randasi lietuvių 
linkėję Brighton Park, pusę 

Tel. Čanal 796 ,u’° ./'rcher Ave* Katvekarių.
Nuo 8 iki 5 vakarais Tel. Canal 6725 maukite pas

PARDUODU geram stovy j auto- 
mob''iu trekas Ford ’Xj tono labai 
parankus dėl bucernė* arba dėl k i 
tok’o biznio, kaina $275, 
te vakare nuo 4 iki 8 vai.

3965 Archer Ave., Tel. McKinley 
4339.

A. Grigas & Co..
3114 So. Halsted St., ( hieago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA- 
~ NIZACIJOS ___

LIET. SUNŲ DR-JO$, SHEBOY
GAN.VVIS.. VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm., 
14^4 S. lOth 

pad., 
Huoron 

, rašt., 
Indiana

st

ave

avė

Ave

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DK-STftS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Ave, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 
V018 So. Peoria St, 

Nut. rašt Kazimieras Demereckis 
3327 So Wallace St 

Fin. rust, Vincentas Buiskas, 
1520 — 49th Ave., Cicero,

t PARSIDUODA Fordas, visai pi- 
viai, turi būti parduotas geritu lai- 

PEIKIA motery lopyti nuilsus, Atsišauki*
rankų darbas, gera mokestis. , 32O6 So. AVallace St. Chicago, III. 

N. I). Gordon '_________________________________
1607-09 XV. 141h Street. Chicago.____  1 PABSIDI ODA automobilius 7 sė- 

(Hniu AVai* Co. išdirbinio, gerumo 
lietuvaitės stovy je, k<«5 toki karą norė’ų ga'i 

matyli mm 5 vai. vak. kas dieną.
I ?ntcn Pocius.
2101 XV. 25th St., 

| PARSIDUODA — 
auto-’ obil'.i’’ — 8 
rasažieriu limousine. 
rinis viršus. — Pirmos klesos, ma
žai vartota*.

Wm. Krisčiunas.
XV. 34 St. 3-čias flatas

PUIKAI INGA — 2 
pardavėjos. — Patyrusios.

I nstig’s Dent. Store.
3410-12 So. Halsted St.

rei-PARDAVĖJAI — mums yra 
kalingi 6 vyrai, kurie kalba keliatą 
kalbu. Mes pristatysime prospek
to fr išmokysime smoikmenHkai vi
są biznį Atsišaukite ypatiškai į 
r*rr»ni First National Bank
Rldlt, 68 W. Monroe St. Ofisas at- 

n.i R.ąų vakr>mis. klauskite 
Mr. IL VV, Elmore, Gen. Mgr. •

833

PARSIDUODA labai puikus muri- 
’-Jiiis namas ant vieno pavvvenimo su 

atsišauki- aukštu be'semcntu. garadžiu, nuo už 
(rnkfdio dėl 2 automobilių rendos 
$25 j mėnesi, parsiduoda už $1,700, 
namas randasi netoli 35 gatves ir 
Union Ave. Atsišaiikit pas 

C. SUROMSKI.
.3.346 So. Halsted St., Chicago, III. prapertes kaipo įmokčjiiną. 
______________________________ ' gage už likusią skolą.

BARGENAS gerame stovyje mc-' 
dinis namas ant dviejų pagyvenimu . 
po 6 kamb. vanos, gesas ir visas įtai 

isymas, prekė galėsite p.uis nustatv- 
ti. Užnąkalyj garudžiiis su < imcnti- 
nių fHoru ir su vandeniu dėl dvic- 
j” automobiliu, viskas rendos neša 
$.38 i mėn. Gatves išmokėti s. Atsi
šaukite pas savininko, 

| ‘ A. Gobei,
3806 S. Sacramento Ave.. Chicago.

Tel. MeKenley 3214

M. J. AUGULIS.
2209 XV. 23rd Place, Chicago, III.

('hieago III
Abbott-Detroit 
cilinderių — 7 

Fxtra vasa-
DIDELIS BARGENAS.

Dėlei tų kur’o nori apsigyventi

I PARSIDUODA — savininkas išva 
žiuoja ant ūkės, turi parduoti jo na 
mą ant 2jų pag.yvenimų cemento 
pamatas, gezas, elektra maudynė 5 
kambariai, namas vertas $4600, par- 

I siduoda už $3900, randasi ant Fair- 
field ir 46 St., atsišaukite nedėlios 
rytą pas (L Suromski, 3346 So. Hal
sted St., arba nedėlioj po pietų 
4555 So. b'rancisco Ave.

FXTR X narsMuoda Ford Couoe 
nutnmobilii’s labni piff'ni 1918 vė- 
Jaiusio modelio, tniruii Victrola var
tota tik trumną laika. Parduosiu 
už jūsų pasiulvmn. turiu apleisti 
miestą, nuo 6 iki 9 v. v.

Joe XValsh
3121 Union Ave., Chicago 1337 So.

I .irdundu aura su lot’!, auza su 
ruimais 5 apačioj 3 viršui didelis 
sklenas didelė barnč ir dvi šantės, 
luinai parsiduoda puiki karvė ir šie
no užtektinai nėr žiemą. Priežastis 

išvažiuoja į 
matvt vakare 

dieną.

nnrdav’mo savininkai 
kitą miestą, pnlima

' nuo 7 ir nedėllojc visą 
J. Brundza, 

51st Ct., Cicero,

8
PARSIDUODA — bargenas — 3 

mieštu namas, Richmond St., arti 
Archer Ave.

J. B. Rubenstein 
771 Convvay Bldg. T. Franklin 3682

PAB^inT’DDA 7 knmbari’i name
lis. maudynė ir visi narankumai 
dėt vieno* nr dvieju šeimynų. Už 
greitą atsišaukimą parduosiu labai 

III, pigiai, randasi po No. 823 W. 34 PI.

Fr. Makarevičia, Pirm.
1618

Mot. Baltrušaitis, Prot
1602

Kaz. Tutis, Turto rašt.
719 Alabama

Mot. Benionis, Iždin.,
14214 So. llth SI

Fr. Jesinskas, Iždo glol
1626 Nev

Juoz. Svitlauskas, Iždo
162.3

Jurgis Montvila, Marš
U

Susirinkimai atsiimu
PėtnyČią kiekvieno nu 
Hali svet

: Jersey 
glob., 
Indiana 

dka.
36 F.rie
a kas pirmą 
inesio, Eagle

ave

ave

ave

LIET. MYL. DR-STftS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,

Antanas Strole, Pirm.
2018

Kaz. Demereckis. Nut.

709 XV. 34 st
nag..
So. Peoria st 
rašt., 
Auburn ave3338 So. Auburn ave 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, 11J 

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

Sinkus, T kasos glob.,
4025 Montgomery St 

Burba, II kas. glnn..
2947 W. 39th St 

Xrailkus, Maršalkai.
833 XV. 33rd Place 

Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn ave., Chicago, III.

Anl.

Ant.

Kazr

Ant.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. JakaviČia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 XV. 38th PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

CHICAGOS LIETŲvTŲ DRAUGIJA 
SAVITARPIN/S PAšELPOS. 

Valdyba 1919 melams.

S. Danilevičių, pirmininkas,
1617 N. Winchester Avė.

V. Prusis, vicę-pirmininkas, 
1649 (iirard St.

T. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 Wabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas, 
1737 N. Winchester Avė.

V. Briedis, turtu raštininkas.
1049 N. Marshfield Avė. 

Ang. Chepukienė. kont. "aštininkė, 
1648 XV. Division St. 

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

I. Dauginas, maršalka.
A. Montvldas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedčldienis kiekvieno 
mėnesio žvviązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.




