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Amerikos kariuomene jau Mexikoj
Amerikiečiai įsiveržė Mexikon 

{ieškodami banditų
Mexika laukia blogo galo
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AMERIKOS KARIUOMENE 
MARGUOJA ANT MEXIKOS

ŽEMES.

IALIUOSUOTIEJI AMERIKIE
ČIAI SKRAIDYTOJAI RODO 

KELIĄ.

Mexika bijo, kad šiuo sykiu ji 
papuolė į nagus Amerikai.

MARFA, Texas, Rugpjūčio 
19. Kariškoj stovykloj šian
dien tapo paskelbta, kad Ameri
kos aštuntas kavalerijos pulkas 
anksti ryto šiandien perėjo Me- 
xikos nibežių. Priešakyje kava
lerijos išskrido llakstytuvai su 
bombomis, kurie veikia kaipo 
žvalgai. Tai yra Amerikos baud
žiamoji ekspedicija, kuri turi 
surasti ir nubausti tuos Mcxi- 
kos banditus, kurie buvo užlai
kę Amerikos, armijos leitenan
tus Petersoną ir Davis ir ketino 
juos nušauti, jeigu nebus prista
tyta penkiolikos tūkstančių do
lerių atsipirkimo.

Užpakalyje kavalerijos išva
žiavo vežimai su bevielio tele
grafo intaisomis susižinojimui 
su sklandančiais aviatoriais, ku
rie skraido pagal visų Ojinaga 
distriktą jieškodami banditų.

Leitenantai Davis ir Peterson, 
kurie tapo išliuosuoti iš razbai- 
ninkų nagų, išjojo kartu su ka
valerija, kaipo vadovai. .Jie turės 
nuvesti kavalerijų Į tų vieta, kur 
jie buvo sulaikyti banditų, per 
astuonias dienas.

Pulkininkas Langhorne vado
vauja baudžiamųjų ekspedicijų. 
Mexikiečių generolui Anloniui 
Prunedai, kurs komanduoja O- 
jinagos mexikiečių kariuomenę, 
pulkininkas Langhorne išsiuntė 
pranešimų, kad Amerikos ka
riuomenė įėjo į Mexikų ir kad 
jis pasakytų savo kareiviams 
neužpuldinėti amerikiečių karei
vių.

Marfos bankelius Funnel bu
vo pirmas, kurs nupasakojo, 
kaip buvo išliuosuoti du Ameri
kos leitenantai, kuriuos turėjo 
Mexikos razbaininkai. Bankie- 
rius, mat, pampino pinigus už- 
stntymui.

Tarpininku tarp banditų ir 
amerikiečiu buvęs banditų vado 
Renterios švogVis. Pinigus Me- 
xikon išpirkimui amerikiečių 
oficicrių nešė kapitonas Mat- 
lack. .Jis irgi atvedė Amerikos 
pusėn išliuosuotus leitenantus 
Petersonų ir Davisą.

Išpirkimas ir atidavimas ofi- 
cierių buvo nakties laiku. Kapi
tonas Matlack pirma atsivedęs 
leitenantų Petersonų, palikęs už 
ji pusę reikalautų pinigų. Pas
kui nujojęs išliuosuoti leitenan
tų Davisų. Tuojaus pasodinęs 
jį ant žirgo, ir liepęs dumti, o 
banditams jis pasakęs: “Su pi
nigais palaukit: Rytoj atvažiuo
sim ir krtų atsiimti”!

Tai taip jis apgavęs banditus 
ir suččdijęs $7,500.

Iš paduotųjų aprašymų, sako, 
matyt, kad banditas esųs ne kas 
kitas, kaip garsus razbaininkas 
Jėzus Renteria, gerai žinomas 
Ojinagos distrikte.

| MEXIKIECIAI SUSIRŪPINĘ.

• VVASHINGTON, I). C., Rugp
jūčio 19. — Pagal gautų žinių 
iš Mcxikos sostinės matyt, kad 
mexik iečiai baisiai yra susirūpi
nę dėl Amerikos kariuomenės 
įsiveržimo į Mexiką.

Valdžios rateliuose aiškiai 
kalbama, kad tas veda prie A- 
merikos intervencijos Mexikoje.

L^ailcmščiiti atvirai kalba apie 
intervencijos klausimų, ir įniro-
do, kad Suvienytos Valstijos ga
li padaryti intervencijų kelerio
pu budu, ir kožnas būdas nieko 
gero negali lemti Mexikai.

Vienas Mexikos laikraštis, 
vardu A. B. C. nurodo įvairius 
intervencijos budus ir sako, kad 
kožname atsitikime Suvienytos 
Valstijos gali sutriuškinti Mexi- 
kų.

Tas laikraštis nurodo, sekan
čius septynius intervencijos bu
dus:

Pilnas Mexikos užėmimas. 
Dalinis Mexikos užėmimas, pa
ėmimas, parubežio portą ir 
muitinių.

Pripažinimas kokios nors 
maištininkų šaikos ar pagel- 
bų jai.

Nužymėjimas kokių nors 
“žymių” mexikiečių ir pavedi
mas jiems sutverti savo valdžių.

Atsisakymas tolinus bepripa- 
žinti dabartinę Mexikos valdžių.

Padavimas valdžiai ultimatu
mo, reikalaujant priimti tuhis 
reikalavimus.

Pasiėmimas tarpininko rolės 
tarp kovojančių tarp savęs frak
cijų.

Ar tų ar kitų būdų - išsirinks 
Suvienytos Valstijos, jeigu tik 
jos nutars veikti, visvien iš to 
gerovės nebus Mexikai. Taip 
jau, sako, aišku, kad jeigu Me- 
xika bandytų pasipriešinti, tai 
be abejonės jų sumuš tas milži
nas, kurs dabar gerinus yra pri- 
siringęs kariauti negu buvo kada 
nors pirma.

VVasbingtonan yra pristatyta 
daugybė visokių skundų ant me- 
xi k iečių, iš ko čia yra sprend
žiama, kad Mexikos dabartinė 
valdžia visai negalinti užlaikyti 
tvarkos.

Marta, Texas, Rugpjūčio 19.
Amerikos baudžiamoji eks

pedicija išjojusi bausti Mexikos 
banditų atsiuntė žinių, kad jie 
vis dar tebejoja ir banditų dar 
nesusitikę.

ĮSIVERŽIMAS MEXIK0N su 
ŽINIA VALDŽIOS.

WASHJNGTON, D. C., Rugp
jūčio 19. Amerikos kavaleri
ja įsiveržė į Mexikų bausti ban
ditų su pilna žinia Amerikos 
valdžios. Karės ministerių (se
kretorius) Baker pasakė, kad A- 
merikos kariuomenė einanti 
Mexikon turinti aiškių paliepi
mų kas daryti. Bet Bakeris ne
pasakė Jtokie tie paliepimai.

! ORASt
Protarpiais' debrsiuota ir šil- 

čiaus šiandien.

į True trnnshilion filed wi h Ihe post 
tnuisler at Chicago, III. Aug. 20, 1919 

us reųulred hy the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai 
neteko keturių 

karišku laivu
ANGLIJOS IR BOLŠEVIKŲ

LAIVYNŲ MUŠIS.

HELSINIKI, Finliandija, 
Rugpjūčio 18. Vakar Finlian 
dijos intakoje įvyko didelis mu
šis tarp Anglijos kariškų laivų 
ir bolševikų kariškų laivų. Mu
šis buvo įvykęs netoli Kronšta-

Holšcvikųi pusėje tapo paskan- 

dintas milžiniškas šarvuotlai
vis Andrei Pervozvany, antras 
didelis milžinas kruizeris Pet-' 
ropavlovsk, vienas transporto 
laivas ir vienas sargybinis lai
vas.

Pranešta taipgi, kad tapo pa
skandintas bolševikų laivas sub- 
marinoms aprūpinti vardu Vial-į 
ka mūšyje, netoli nuo Tolbukino 
švyturio, keletas myliu į šiaur
vakarius nuo Kronštato.

Anglijos laivynas neteko tri
jų motorinių laivų ir turėjo už
muštų aštuonis oficierius ir tris r 
jūreivius. J' : i

(Apie bolševikų laivų Andre 
Pervozvany buvo pranešta, 
kad jis buk buvęs paskendęs 
nuo torpedos netoli Kron
štato birželio 19, ir tuo pačiu ; 
laiku laivas Petropavlovsk buk ] 
iškėlęs baltų vėliavų. Laivas 
Andrei Pervozvany buvo 454 ] 

WARŠAVA, Rugpjūčio 19.— 
Pranešta buk Silesijoj panedė- 
lyj vokiečių kareiviai išnetyčių 
užpuolė lenkus ir užėmė du pjučio 16. 
kaimu. Lenkų gyventojai tada 

pėdų ilgio, turėjo 953 kareivių, Į sll|<ilę ir išviję vokiečių karei- 
trisdešimts didesnių armotų ir vius ir nuo savęs užėmę du kai- todėl, kad jo nenori socialistai, 
daugybę mažesnių. Jis buvo pa- ’ nuis vokiečių pusėje.
budavotas 1907 metais. Laivas j Pašalpos organizacijos pirmi- 
Pelropavlovsk buvo 590 |>ėdų nįni<as Hooveris tuojaus pa
ilgiu. 'Turėjo dvylika didžiųjų sįul)Įę8 (ju amerikiečiu oficieriu, 
12 colių armotų ir daugybę ma
žesnių.

LONDONAS, Rugpjuč’o 19.
Anglijos valdžia šiandien pa- KIŠASI į MEXIKOk REIKALUS

tvirtino, kad tikrai panedėlį bol
ševikų kruizeris Petropavlovsk 
mūšių laivas Andrei Pervozva
ny ir dar vienas kariškas laivas 
tapo paskandini' mūšyje su An
glijos laivynu Finliandijos inta
ko j e. Dar vienas rusu kruize
ris buvęs tur būt didžiai apkul
tas.

TriJP tmnsl'Utnn fitnrl w1<h l>< *< 
niaster at Chicago, III. Aug. 20, 1919

ANGLIJOS LAIVYNAS EINA 
ANT KRONŠTATO.

išrišimų Aderikos valdžiai. Taip | Čecbai ir slavokai jau irgi bu- 
pat iant Amerikos atsideda ir vo pradėję siųsti savo kariuome- 
Anglijos kapitalistai. Morgano nę Vengrijon, bot susilaikė, ka- 
suorganizuotas komitetas neuž
ilgo pradėsiąs turėti milžininškų tų generolai.

bolševikų kariškais laivais, ga- intekmę ant 
klausime.

STOCKHOLMAS/ švečfja, 
Rugpjūčio 19. — Iš Hclsinikų 
atėjusi telegrama sako, kad An
glijos laivynas, kurs mušėsi su 

vo pagelbon dauginus laivų ir 
dabar spiečiasi eiti prieš Kron- 
štatų.

Telegrama sako, kad Kron- 
štato miestas dega.

DAUGYBfi VOKIEČIŲ KETI
NA VAŽIUOTI MEXIK0N.

— Mexikon sugrįžo iš ln prieš streikierius, išėmusi in- 
atstovas, džunkšiną ir .{ieškodama $500,- 

000 atlvginimo už kokius tai 
nuostolius kompanijos bildin- 
gui. Kompanija ta bylų dabar
atšaukė. Darbininkai gaus aš- Fochu. Gali būti, 
Juonių valandų darbo dienų ir kariuomenė užims 
121/2 procentų algų pakėlimo. riuos miestus.

MEXIK0S Sostinė, Rugpjū
čio 19
Vokietijos Mexikos
Leopoldo Ortiz, kurs atstovavo
Mexikų Vokietijoj ir Austrijoj 
per trejus metus. Jis užrčiškė, 
kad Vokietijoj žmonės rengėsi 
cieliais pulkais keliauti Latini- 
škon Amerikon.

I ".u < 
nuisler U Chiengn, III. Aug. 20, 191*9 i

Lenksi kel a maištą 
prieš Vokiečius

LENKŲ MAIŠTAS PRIEŠ VO
KIEČIUS NEPASISEKĖ.

BERLINAS, Rugpjūčio 18 
(Pavėlinta). —• Gautos čia tele
gramos praneša, kad lenkai ant 

! šiandien rengė visuotinų maištd 
prieš vokiečius visoj Sihsijoj 
(lenkiškai Szlask). Lenkų ka
riuomenė einanti pagelbon l< n- 
kų kariškai policijai.

Streikas, kurį čia lenkai su
kurstė, nebėra taip aštrus. Dau
guma mainerių balsuoja grįžti 
į <L»i-l>i». < ri'lež i i t r elekt
ros spėkos stoljs vėl veikia, lik 

dar po kariška priežiūra.
i Lenkų maišto vadovai nieko 
nepaiso ir sako, kad jie nelau
ksiu kol klausimas bus išrištas 

i ramiu bildu. Tie vadovai tai yra 
I agitatoriai už didžiulę Lenkija 
“od morza do morza.”

Daugelyje vietų lenkai užpul- 
nėjo vokiečių kareivius ir vai

tai tą patį vakarą laike bendrą 
posėdį !r, visapusiškai apsvars
tę dalykus, nustatė streiko die
ną Seredoj, rugpjūčio 20, taigi 
š’andie, pradedant Uuo 6 valan
dos ryto.

Togi dėl, Drauges ir Draugai, 
šiuo persergstame, kad nuo šios 
dienos, kaip augščiau pasakyta, 
nedirbtumėte tose dirbtuvėse, 
kurios dar nebus pasirašiusios 
po musų pastatytomis sąlygo
mis.

True filed tvUh the pnsf. j — Pildomasis Komitetas.
•uaster at Chicatfo,-. III. A<m. 20. 1919; _
f..- tvniiii-ed bv the H*-f of Ori G 1917 ;

• T’rop v ’*h fV>o pner
VOKIEČIAI UŽPUOLĖ LEN- jnaster at Chica<o, III. Aus?. 20, 1919 

j renitired hv CVt G 1°1“

--------- — • KUNIGAIKŠTIS JUOZAS MĖ
GINĘS REZIGNUOTI.

<
dtios namus ir liejo daug krau-

kad jie ten sutaikytų vokiečius 
su lenkais.

MILIJONIERIUS 1MORGANAS

vių partijos atstovai. Jie jam už- 
reiškė, kad jie pasiistengs, kad 
ant Budapešto ir vėl butų už
traukta maisto blokada, jeigu 
jis nesutiks būti ir toliaus re
gentu.

i Vengrija dabar virte verda 
PARYŽIUS, Rugpjūčio 19.— todėl, kad darbininkai griežtai 

Čia pranešta, kad Morganas ir protestuoja prieš kunigų-kuni- 
kompanija sumanė suorganizuo Į gaikstį kaipo diktatorių. Prie 
ti tarptautinį Ikomiteta apsau-' didelio neramumo dar prisideda 
gojimui milionierių turtų Me- liš kitos pusės judėjimas prieš 
xikoje. Tame komitete daly- žydus, kurį agituoja taip vadi- 
vaus Amerikos, Francijos ir narna “Vengrijos pagdbos” par- 
Anglijos kapitalistai. Francijos tija.
kapitalistai gana žymių pinigų) Rumunai ir toliaus viską pie
tų ri įdėję į Mexikos biznį. Frau- šia, nežiūrint į tai, kad vėlai ya- 
eijos pinigų Mexikoje esą indė- (kar vakare jie sutiko principe 
ta 2,000,000.000 frankų ($400,- pildyti norus aliantų generolu, 
000,000). Francijos valdžia lt*- kurie prašė, kad rumunai liau- 
čiaus palieka Mexikos klausimo tusi plėšę ir grobę.
išrišimą Aderikos valdžiai. Taip | čecbai ir slavokai jau irgi bu-

3,500 AUDĖJU UŽBAIGĖ 
STREIKĄ.

SUNBURY, Pa. Rugpjūčio 11
- Shamokino miestelyj užsi

baigė audėjų streikas, kuriame 
dalyvavo apie 3,500 darbininkų. 
Kompanija buvo pradėjusi by-

Valytojų ir dažytoju 
Streikas

Kadangi šapų savininkai at
sisakė išpildyti pastatytus jiems 
darbininkų reikalavimus ir pa
sirašyti po paduotomis sąlygo
mis.

Todėl, visuotiname Clcaners 
and Dįycrs Darbininkų 1’nijos 
susirinkime panedėlio vakare,, 
rugpjūčio 18, West Side Audito- 
riume, Taylor ir Racine avė., 
visuotinu balsavimu 821 bal
sais prieš 2 balsu nutarta strei
kas !

Pildomasis ir Streiko Komi
tetai čiajau tapo įgalioti nusta
tyti streiko dienų ir rupinties 
streiko veltinio reikalais.

Budapeštas, Vengrija, Rug- 
- šiandien kunigu- 

kunigaikštis Juozas sutikęs atsi
sakyti nuo valdono vietos ir tai 

i Vienok greit ir vėl sutikęs pasi
likti diktatorių, kada jo pradėję 

da to pareikalavo nuo jų alian-

pnaster at Chicago, III. Aug. 20. 1919 
rpni’1r*'d h’’ fho net nf Oct G 1G17

TALKININKU TARYBA SVAR
STYS APIE NUĖMIMĄ BLOKĄ 

DOS NUO RUSIJOS.

PARYŽIUS, Francija, Rūg
ti j učio 19. — Laikraštis Echo de 
Paris sako, kad Vyriausioji tal
kininkų taikos taryba neužilgo 
pradėsianti svarstyti apie nuė
mimų blokados nuo Rusijos.

Taryba taipgi svarstysianti a- 
pie lenkų maištą Silesijoj ir a- 
nie tai pasitarsianti su maršalu 

kad aliantų 
tenai kaiku-

»ggJL ----- i.Įll .1 iliniifii ĮHi’WIP-i!liW

l’i ne Irunshilion filed with Ihe post 
mastei- at Chicago, III. Aug. 20, 191! 
as reciuired by Ihe act of Oct. (I. 1917

DRABUŽIAI IR AVALINE
LIETUVOS ARMIJAI.

(Telegrama Naujienoms. — 
Pavėlinta).

NEW YORKAS, Rugpjūčio 
18, 1919. — Lietuvių Informa
cijos Biuras praneša gavęs nuo 
Paryžiaus korespondento se
kančią telegrama žymėta Rug
pjūčio 17 d.

Didelis būrys pulkininko Ta- 
lat-Kelpšos priežiūroje Borde- 
aux’e i l’etse (Francijoje) krau
na į laivus prekes iš amerikoni
škos armijos sandėlių. Tos pre
kės bus pasiųstos Lietuvon per 
Lappalicc.

Drabužiai ir avalinės Lietu-
.... . i-vos m-mijui .jau pasiųsta. Viskas 

turi būti sulioduota ligi ryto
jaus vakaro, kadangi rytoj a- 
merikoniška armija apleidžia 
Bordeaux’ą.

Lietuva su pasiliigimu lau
kia tų prekių.

T’-iii* t’-rinn filed !”■<' naci 
nuisler at Chicavo, III. Aug. 29. 191' 
os renoired bv fbo nef of Orf. G. i*'*'

RUMUNAI BANDO MAINYTI 
SĄLYGAS.

PARYŽIUS, Francija, Rugp
jūčio 19. — Pranešimai iš Buda
pešto sako, kad Vengrijoj ru
munai padavė Vengrijos vald
žiai naujas mušiu pertraukos 
sąlygas, kurias vengru valdžia 
pasiuntė ailantams. Vengrijos 
valdžia nutarusi nepriimti jokių 
atmainų sąlygose. t

Trti»» IrnnrUG/jn fjlod w’1h 
nijister of f'hicc^o, III. Ane. 29. 191' 
<js roonirod bv the prf of flrt. G. 191’

ALIANTAI IGNORUOJA 
KUNIGAIKŠTI.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 19.
Aliantų vyriausioji taryba nu
tarė neduoti jokio atsakymo į 
Vengrijos kuiiigu-kunigaikščic 
prašymą pripažinti jo valdžią.

KONGRESAS UŽSIKIRTO 
PRIEŠ PREZIDENTĄ.

WASHINGT0N, D. C.!, Rugp
jūčio 19. — Įstatymas dienos 
šviesai pailginti turi keistą Fki- 
mąx Jis buvo priimtas pernai 
motais ir ikii šiol kol kas tebėra 
įstatymu. Bet ii jau atmetė kon
gresas. Prezidentas ^ikonas 
atmetė kongreso atmetimą, ir 
užreigkė, kad įstatymas yra ge
ras. Kongresui po prezidento 
vofavimo įstatymo pravcdinuv 
r''iki:f» paduoti du trečdaliu bal
su. Kongresas nepaiso prezider 
to veto. Ima savo atmetimą ve’ 
balsuoti. Vakar jau balsavo 
atstovu butas ir pasirodė, kai’ 
prieš prezidento veto buvo na- 
dnota (langiaus kaip du trečda
liu reikalaujamu balsų. Atšau
kimas turės dabar eiti senatan. 
ir Jeigu ir senate bus du trečda
liai už atšaukimą, tai įstatymas 
dienos šviesai tannvti bus at
šauktas prieš prezidento Wilso- 
no norą. Kad tas įstatymas bu
tu atšauktas, reikalavo Ameri
kos Darbo Federacija.

GATVEKARIŲ STREIKAS E. 
ST. LOUTS,

E. St. Louis, III — Rugpjūčio 
(19. Dar vis tebesitęsia prasi- 
dėjęs pereitą pėtnyčią gafvėka- 
riu streikas mieste East St. 

Louis ir šešiolikoj kitij miestų.

Policija šaudo 
Strekierius

Po to kaip šerifai sušaudė kele
tą streikierių, gubernatorius 

siunčia dar ir miliciją.

MILWAUKĘE, Wis.,? /Rugp
jūčio 19. -♦ Jau dvi savaitės 
kaip čia tęsiais Cudahy Bros, 
skerdyklų darbininkų streikas.

Kompanija yra pasiryžusi su- 
’aužyti streiką ir samdosi ske- 
bų.

Streikieriai piketuoja.
šiandien irgi susirinko daug 

streikierių ant piketo linijos. 
Kada skobai ir skebės ėjo iš dar
bo po policijos priežiūra, strei- 
kicres iiiotorįN |>t-si«li? j<» -vadinti 
kebes skebemis. Sako, kad buvę 

paleista ir keletas akmenų į 
kebus. Ar buvo ar nebuvo tie 
tkmenįs paleisti, bet šerifai tuo
kus išsitraukė savo pistalietus 
ir pradėjo šaudyti į susirinkil- 
.ius streikierius.

Daugelis žmonių krito sužei
sti.

Vienas žmogus tapoužmuš- 
•as ant vietos. Jo vardas 
’r pavardė Povilas Hellity. Jis 
turi 35 motus amžiaus, dirbo 
pas Cudahy.

• Čii* aiškus dalykas kad reikė
jo suvaldyti šerifų s-auvalę. Bet 
kur tau. Gubernatorius nuta
ręs ne šerifus suvaldyti, bet pa
siųsti prie šerifų dar ir kariuo
menę prieš streikierius.

Jau seredoj sako busią atsiųs
ti kareiviai (milicija) malšini
mui streikierių.

(Melagingos Amerikos žinių 
agentūros visokiausių nebūtų 
dalykų prasimaniusios paduoda 
apie Cudahy streikierius. Jie ir 
riaušes kėlę jie ir gal šaudę 
turbūt iš pirštų ir jie pagalios 
net visokių baisių bombų pri
dirbę kompanijos bosų nugala
bijimui. Tas viskas žinoma yra 
melaginga, ir tik parodo, kokių 
melų griebiasi kapitalistų agen
tūros apgynimui profityrių ka- 
nitalistų.)

DAUGELIS SUŽEISTŲ.

BI’TLER, Pa., Bugpjučii 19. 
_ čia tebestreikuoja Standard 
Steel kompanijos darbininkai. 
Kompanija nori laužyti streiką 
su skebų pagelba. šiandien įvy
ko susirėmimų tarp streikierių 
ir streiklaužių skebų. Keletas 
žmonių buvo sužeista, l'as davė 
progos atvykti prie šapų karei
viams, kuriuos pasikvietė bosai 
streikierių malšinimui.

(Standard Steel kompanijos 
darbininkai streikuoja ir kituo
se miestuose. Kompanija v*sur 
vartoja tuos pačius budus ko
vos su streikieriais).

Mieste Dulutb, Minu, tebe
streikuoja darbininkai, kurie 
loduoja anglis į laivus. Daugę- 
lis laivų negali niekur plaukti.

Ryto
Rugpjūčio 21 dieną, Lietu

vių Socialistų Apšvietos Kliu- 
bas rengia svarbų referatą 
Liuosybės svetainėje 1822 
Wabansia avė. Referuos 
Naujienų redaktorius, d. ’ 
P. Grigaitis, tema “Socialis
tai ir kairysis sparnas.” Pra« 
džia kaip 8 vai. vakare.
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Mirusieji tyli.
Arthur Schnitzler. Vertė K. A.

(Tijsa.)

jokio pavojaus, jia nejaučia jo
kios baimės. O ją viskas baugi
na. Ji bijosi, kad ją užtiks čia, 
kad paklaus jos, kas jinai toki?.. 
Kad jai sykiu prisieis eiti į poli
ciją, ir visi žmonis sužinos a- 
pie tai, kad jos vyras... Jos vai
kas. ..

Juk ji butų pražuvus, jei jų bu-Į KREJVIS: MenievĮlkt^ fiaky*> 
tų suradę prie negyvo numylėti- tom, menševikų bijoti?
nio. Štai ir tiltas, kelias darosi KNARKIS: Liežuvėlė malo-
šviesesnis... taip, ji jau girdi dec! Jis puikiai drožia tiems 
vandens užimą, kaip ir pirma; ji menševikams.

* ii/m iui Zil/i ' I J. I F i 111 / 1 A * ITBIBBICA: Draugučiai, girdit,

Ji pašoko, “lai nedaleistina, 
tai negalima, — manęs nepriva
lo užtikti sykiu su juo ”... Ir 
jai pasirodė, kad ji mato pati sa
ve; o prie jos koją guli numirė
lis ir šviesa, ir ji mato, kaip kei
stas neapsakomai didelis šešėlis 
išaugo tamsoj. “Ko-gi aš laukiu?
Žmonių? Kam aš jiems reikalin

ga? Žmones ateis ir paklaus. .. o 
aš. .. ką aš veiksiu čia? Visi klau 
sinės, kas aš toki, ką aš atsaky
siu jiems? Nieko. Nė žodžio ne
pratarsiu aš, kada jie ateis. Aš 
tylėsiu. Nė žodžio... juk jie ne
gali manęs priversti.”

Nuo tolo pasigirdo balsai:
“Jau'’ dingtelėjo galvon. Bai

mės apimta ji ėmė klausyties. 
Balsai ėjo nuo tilto. Negalimas 
daiktas, kad tai butų tie žmonės, 
kuriuos pavadino vežėjas. Bet 
kas jie nebūtų, jie visvien paste
bės šviesą, o to neprivalo atsitik
ti. nes tuosyk ji liks atidengta. 
Ir jinai paspyrė koja liktumą, 
šviesa užgeso. Dabar ji atsidūrė 
nepra regia nioj tamsoj. Nieko 
nesimatė. Dagi jo jinai nematė. 
Tik sąšlavino baltu krūva šiek- 
tiek atsišvietė. Balsai artinosi. 
Ji pradėjo drebėti. Ka<| tik jos- 
čia neatidengtu. Vardan Dievo. Į 
Tik viena svarbu, kad tai neišei
tu aikštėn — juk ji pražus, kuo- 
meTvyras sužinos, kad jinai bu
vo /umylėtinė... Ji nervingai 
suspaudė rankas. Ji meldėsi, 
ka^l žmonės praeitų kita kelio pu 
sc, ir jos nepastebėtų. Ji vėl pra
dėjo klausytis. Taip, iš ten... 
Apie ką jie kalba?.. Tai dvi mo
ters ar trjs. Jos pastebėjo karie
tą, nes ką tai kalbėjo apie ją. ’— 
ji girdi tik atskirus žodžius. Ka
rieta ... apvirto... ką dar jos kai 
ha? Ji negali suprasti. Jos ėjo 
toliau., .jns praėjo... Ačiū 
Dievui! Bet dabar? Ak. kodui ji
nai nenumirė su juo?'
Jam galima užvydėti — dėl jo 
viskas pabaigta... jis nesibijo

S
Hgm VAIKINŲ Ir MERGINŲ 

noki APSIVESTI, bet 
'1 neturėdami nrof'fte, eu«i- 

3?. nuift ti ir uln-ejūti mcl-
li.'iĖi.s ryšh>H. negali upiii- 

v.rti. Ftojle'iko^linų Žurnalas vii. lema 
aute "-'a tokia t-rot-n. Mcikalaul.ita na- 
ftlu/AJlrr.i . < ; t n raiitc ptaCiauąias infor- 
t..: -j_.s ?.tnnatas kopija 10c

Al>\ EKTtSINtJ JOURNAL
< n>p!c Courr Didi;. Chicago. IK,

Ir jinai negali atiduoti sali at
skaitos, kodėl ji čia stovi taip il
gai, kaip priaugusi... Juk ji ga
li eiti, čia ji niekam nieko gero 
neatneš, o sau — tik nelaimę. Ir 
jinai daro žingsnį pirmyn... at
sargiai. .. Ji privalo peršokti per 
raviuką... ten... vieną žingsnį 
ten... O, kaip šlapia! Dar du žiu 
gsniu ir ji kelio viduryj.. Pa
skui valandėlei ji sustoja ir žiuri 
pirmyn. Jai pasiseka atskirti pil 
ką kelią tamsoj. Ten — ten ma
stas. Ji dar nieko neguli matyti 
ten... bet tai aišku, kad tas ke
lias veda miestan.

Dar kartą apsidairo jinai. No- 
taip jau perdaug tamsu. Ji pui
kiai gali matyti karietą, arklius, 
o kiek geriau pažiurėjus įžiūri 
ką tai į žmogų panašų. Ji pla
čiai atmerkia akis ir jai rodosi, 
kad koki tai spėka nori sulaiky
ti ją... tai jis, dasiprotėjo jinai, 
nori sulaikyti ją, ir ji jaučia jo 
ihtaiką ant savęs... Bet jai pa
siseka suvaldyti save, ir ji paste
biu: žemė hibai ištižusi; ji stovi 
purvyne ir kojos ’ i?? lenda gilyn. 
Bet ji eina... eina greičiau... 
bėga... bėgn šalin... atgal... į 
Šviesą, prie žmonių! Ji bėga ke
liu, prilaikydama ranka drabu
žius, kad nesipainiotų po kojų. 
Vėjas pučia jai į nugarą, tary
tum. norėdamas prigelbeti jai. Ji 
negali atiduoti sau aiškios htskai 
tos, kodėl jinai bėga. Lyg jai rei
kalinga bėgti nuo to išblyšku
sio žmogaus, kuris guli rave... 
paskui jai rodosi, kad ji nori pa
būgti nuo gyvųjų, kurie dabar 
atėjo ten ir jieškos jos. Ką jie pa 
mąstys? Vysis ją? Bet jos da
bar nebepagaus, juk-ji dabar 
prie tilto. Dar vienas šuolis 
ir nebėra pavojaus. Nedasipro- 
tės, kas ji, nei vienas nesužinos, 
kas buvo ta moteris, kuri važia
vo su tuo vyru Heicb gatve. Ve- 
zejas nežino jos, jis nepažins 
jos, jeigu kada ir sutiks. Labai 
galima, kad niekas ir nesirū
pins sužinoti, kas ji buvo per vie 
na. Kam tai galvoj?

Labai išmintingai ji pasielgė, 
kad nepasiliko tenai. Priegtam, 
Čia nėra nieko blogo. Pranas 
pats butų pavelijęs. Jai reikia na 
mo, ji juk turi vaiką, vyrą...

toj vietoj, kur susikabinusi ėjo
su juo... bet kada... kada?., draugučiai, tai mes sutriuškin- 
Kiuk valandų tam atgal? Tur- sime tas social-patriotiškas Nau- 
but, dar nesenai. Nesenai? Kas jienas! Draugučiai, žinote kiek 
žino! Gali būti, ji ilgai^išgulėjo 1 jos baderiuoja mus, tikruosius 
be sąmonės, gali būti, jau senai1 rcvoliucionicrus, sy?
vidurnaktis, gali būti, jau netoli 
rytas, ir namie jos pasigedo. Ne, 
ne, tai negalima, ji jaučia, kad 
sąmonės ji nebuvo praradusi; ji 
aiškiai dabar atsimena, kaip iš
krito iš karietos. Ji bėga tiltu ir

LIEŽUVĖLĖ: Iz duco ? 
rodės, kad jus tokie pat, 
menševikai...

KNISIUNAS: Nevennai, 
nedarome jokio difrcnco 
Ai Dobliu-Dobliu ir tavęs.

Man 
kaip

mes
tarp
Mes,

/5"

■i
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t
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daugiau niežėjimo, ka»jmosi, 
jvykstaučių nou pleiskanų.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Į 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. I

Rl’FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. Į 
Ii nesugadins nei jautriausios odos, jus negalite apsieiti be 
R l t'KLĖS. jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
“ '““•F, AD. RICHTER Cf CO., 326-330 Broa.chvay, Nevr York

LIETUVIŲ BIZNIERIAU!
Užsisakykite 1920 m.

KALENDORIUS
Patelefonuokite o musų įlįsto
mis atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.

-T

NEGU WHOLESALENAUJU* NOS
1739 So. Halsted Sk„ Chicago, Itt. 

Phonc ('.anai 1500
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girdi savo žingsnių atgarsį. Ji 
nesidairo. Staiga pastebiu prieš 
save kokią tai figūrą. Ji pradeda 
eiti lėčiau. Kas tai galėtų eiti? 
Kokioj tai formoj. Ji eina suvis 
išlėto. Nereikia atkreipti į sa
ve domus. Jai rodosi, kad žmo
gus akyliai žiuri j ją. O ką, jeigu 
jis paklaus? Ji priėjo prie jo ir 
tuoj pažino formą; tai naktinis 
sargas; ji praėjo pro šalį. Ji gir
di, kad sargas sustojo; vargais- 

ųiiegalais susilaiko, kad nebėgus 
po senovei; tai butų nužiurūti- 
na. Ji vis dar eina išlengvo, kaip 
ir pirma. Girdisi gatvekario 
dundėjimas. Vadinami dar toli 
nuo vidurmiesčio. Dabar ji eina 
greičiau; skubinami miestan, 
kur įnirto daugybę mirguliuojan 
čių šviesų. Dar praeiti tą apmi- 
i usią gatvę ir viskas užbaigta, 
l inai pasigirsta švilpimas, kuris 
kas kartą vis didinasi ir artinasi. 
Karieta pralėkė pro šalį. Neno
ro! n s ji sustojo ir palydėjo aki
mis karietą. Tai greitosios medi
kais pagelbos karieta. Ji žino, 
kur karieta važiuoja. “Kaip 
greit’’! pagalvojo ji... Lyg 
magiškai paikutei sumojus. Aki 
mirksniui dingtelėjo jos galvon 
mintis, kad ji privalo pavadin
ti žmonės, eiti su jais, privalo 
grįsti į tą vietą, iš kur išėjo, 
akimirksniui ją apėmė neapsa
koma gėda, kokios jinai dar nie
kuomet nejautė savo gyvenime; 
ir ji jaučia, kad pasielgė negerai. 
Bet, kuomet karietos dundėji
mas ir švilpimas nutilo, ją apė- 

linksmybė, ir 
kaip išgelbėta nuo mirties ji puo 
!ė bėgti pirmyn. Kelyje ji sutin
ka žmonių, bet nebejaučia jo
kios baimės — blogiausia jau 
pergyventa.

( Bus daugiau).

SKUODAS./ *

Arba gyvasai rožančius.
(Visa dedasi už rakto skylutes). 

PALŠIS (krapštydamas no
sį): Draugai, aš manau, musų 
čia didelis būrys. Ko čia tiek 
ginčyties? Aš manau, kad išsi
rinkime pirmininką ir atliktas 
kriukis!

VISI: Gerai, gerai! Atliktas 
kriukis išsirinkime pirminiu- 
kę. _

KNARKIS: To Palši, mala- 
dee!

PALŠIS: Tai dabar, draugai, 
perstatykite: o aš perstatai! drau 
gą Krainį...

KRAINIS: No ne, neapsiimu. 
Sei, aš perstatai! draugą Knar- 
kį. šiur, Knarkį.

KNARKIS: Noseri! Aš tai ne
noriu: Sy, aš perstatai! Birbicą. 
Jis malodec vyras.

BIRBICA: Ech, negal|u... 
Geriau liktų Kreivis.

KREIVIS: No, šaky tom, ar 
nėra be manęs, sakytom? Ogi, 
sakytom, Timbeliš!

VISI: Timbeliš! Timbeliš! At
liktas kriukis...

PALŠIS: lai dabar, draugai, 
ko dabar taip šaliai veikiame?

VISI: Timbeliš, TimbelitU At
liktas kriukis.

TIMBELIŠ: (išdidžiai, palen
gva): Žiūrėkite, jeigu jau nėra 
kam, tai možna eiti (nueina prie 
stalo). Žiurėkitc, išrinkote ma
ne, o nėra dienotvarkio...

PALŠIS’ Tai dabar, draugai, o 
kum čia lo dienotvarkio? Tai 
dabar musų didžiausias tikslas 
yra prirašyti prie musų Sąjun
gos draugą Liežuvėlę...

LIEŽUVĖLR: (leisdamas dū
mą): Noseri, nieko iš tai nebus, 
škadn kaii jųs čia kalbate. Pas
kui if man ir jumš bus no girt...

visi išvieno, visi I
LIEŽUVRLĖ: Bet kur jus nu

ėjote, sy?
SNĄUDUŠAS (žiovaudamas): 

Kad tie menševikai... tos Nau
jienos. .. tie, tie —- social-buržu- 
jai...

LIEžUVėLe: Ekzekli! Bet ar 
manote, kad jie pasiduos?

PALŠIS: Taigi, draugai, nėra 
žiūrėta <— pasiduos ar ne, bet 
jai mes taip šaltai žiūrėsime, pa
saulis bus pralaimėtas! Buržu- 
jaii, sociališdaVikai, opurtunls- 
tai, socialpatrijotai, taigi drau-1 
gai, tie menševikai, lie šeidema-! 
niiiiai, ebertiniai provokatoriai, 
taigi draugai, tos Naujienos, 
Grigaitis, Strazdas ir, ir — jie 
tauzija, kad mes esame nesub
rendę, neturime razumo, taigi 
draugai, kad mes negalime...! 
nesuprantame... taigi draugai, 
prolitariato diktatūros... Taigi 
draugai, negalime jiems pasi
duoti, noseri!

KNARKIS: Palšis malodec! 
Diktatūros, mums reikia clikta- 
turos, ir nieko daugiau!

LIEŽUVfiLf; (buria ant pirš
tų) : Taip; ne; netaip; taip ne... 
Visa £ąjunga — į “vieną didelę 
uniją”... Taip., ne f.. taip, 
taip, taip, taip...

KREIVIS: Sakytom, ką tu 
čia, sakytom, bambi?

L1EŽUVĖLĖ: Iz daco ?
KREIVIS: Nugi, sakytom...
LIEŽUVĖLĖ: Et, neverta... 

Bus negerumų...
KREIVIS: Sakytom, tau ’tu, 

sakytom bijai?
LlEžUVftęfi: Kažinką pasa

kys Stilsonas, sy?
KRAINIS! Gaš! Draugas Stil

sonas yra geriausias draugas, fi- 
k ras rcvoliucionierius—ekzek- 
Ii! Gaš, tai jis daugiausia ata
kuoja Naujienas, Grigaitį ir Stra 
zdą. GaŠ, jis gerai kalba; kaip 
kada žmonių pilna svetaine... 
Gaš, Stilsonas eina su didžiuma! 
Jis m tiki į balot baksą, sy. O ir 
draugas Sujūkelis — ir jis sako 
tą patį. Scį tu, Licžuvel, nebi
jok...

LIEŽUVĖLE: Iz daco? .
KREIVIS: Urė, sakytom, ur.ė 

už Liežuvėlę !
VISI: Urė! urė! Atliktas kriu

kis.
T1MBEUS: Žiūrėkite, drau

gai, ar man galima kalbėti?
KREIVIS: Sakytom, o kam?
SNAUDUŠAS: No ne, pasta- 

tykjsavo vietoj kitą!
'TIMBELIŠ: Žiurėkitc, drauge 

Palši, užimk mano vielą (pasi
traukia ir kalba) — Žiūrėkite, 
draugai, aš nieko neturiu su 
draugu Licžuvėle. Ale aš misli- 
mu kad nemožna priimti jį. Aš 
nesutinku, o jeigu jus taip nori
te, tai man možna eiti namo. 
Žiūrėkite, draugai, Ai Dobliu- 
Dobliu yra skirtinga partija, o 
draugas Licžuvėle visuomet ėjo 
prieš musų partiją.v

SNAUDUŠAS: Eh, tokius so
cialistus, kaip Grigaitis, Jurgelio 
uis, Strazdas, Montvidas, G ūgis 

eh! Kokie jie socialistai — 
buržujų uodegos ir gana!

KREIVIS: Sakytom, aš, drau
gai, sakytom, įnešu, kad jie y- 
ra falšyvi sodialistai.

KNARKIS:' Malodec, ivreivji, 
malodec!

BIRBICA: Draugučiai, ale gir
dite, draugučiai, — į kurią kuo
pų jį įrašyti?

KNISIUNAS: Nevermai, aš ne 
darau difrcnco rašykime į Ro 
seki ūdą!

PALŠIS: Draugai, aš manau, 
rašykime į Ketvirtąją ir atliktas 
kriukis.

VISI: Taip, taip — atliktas 
kriukis!

SNAUDUŠAS: Sei, rašykime

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

* |
Jusli pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 

artimi jusli širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastogės, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su ašaromis 
akyse prašo jūsų pagelbos.
Ali PASIUNTĖT jps? 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. BAGOčlįl į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją, dėl iš
tyrimo koniercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jusų giminūs, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim sujieškol jūsų gimines.

Laikas mus Melaukjah siųskit pinigus, laiškus šiuo 
antrašu:

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

76% Nuošimtis reikalauja 
den|isterijos pagelbos

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

Dantįs be piritą, tai musą speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augščiau 
Porcelenavos crown $3 ir augščiau

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

me jaunus vyrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri- 
rengėm dėl augštesnių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokyklų ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augėlesniu mokyklų. Nekurie iš jų jau lanko augėlesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę augėlesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vietas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei tik duosite nuims 
progų. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 
baigę universitetus ir turi daug metų patyrimo. Jie pareina iš 
darbininkų klesos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy
venimo siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokslai tai apšvieta. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti jus prie apšvietus kelio, 
kus parodys jums žmonijos išganymų. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris yra ’LIKBI žmonijos vadai.

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

Ateikite šį vakarų ir pasimatykite su musų principalų.
Rudeninio sezonas prasideda Rugsėjo 7, užsiregistruokite 

šiandie.
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 

1537 NORTH RO11EY STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
(Arti Milvvaukee Avenue).

į Nori h saidę, sy?
KNARKIS: Malodec, Snaudu- 

šc, bet pas mus negalima — tie 
praklenti menševikai...

PALŠIS Taigi draugai, ale ko 
Čia taip šaltai veikiame? Ketvir
toji pats centras. Reikia, drau
gai, pafiksyt tuos menševikų ly
derius, ir atliktas kriukis!

KRĄINIS: Ekzektli! Bet, gaš, 
visgi butų sunku.

KREIVIS: Sakytom,. nofVnt, 
sakytom, įrašyti, reikia, saky
tom, reikia gerai susiargauizuot 
ir, sakytom, pavaryti palitiką.

KNARKIS: Kreivis malodec!
KREIVIS: Sakytom, reikia 

gerai paagituoti ir, sakytom, už
daryti diskusijas; tada, sakytom 
nušluostvsime menševikams no- 
sis... '

KNARKIS: .Malodec, Kreivis 
malodec! Nikšluostikime jiems 
nosis!

BIRBICA: Drauguti, na tai 
kaip drauguti Licžuvėle manai?

LIEŽU,VĖLĖ (buria ant pirš
tų). Taip, ne, netaip; taip, ne. .. 
Visa Sąjunga — į “vieną didelę 
uniją’’... Taip ... ne... taip, 
taip, taip, taip, taip...

KREIVIS: Sakytom, ką tu čia, 
sakytom bamb?i ' /

LIEŽUVĖLft: Aš, aš? Iz da
co? Aš manau, jeigu jau jus 
taip norite, tai geriausia į Ket
virtąją.

KREIVIS: Sakytom, dabar, sa 
kytom, tegul bus urė!

VISI: Urė! urė! Atliktas kriu
kis.. .

KNARKIS: Jus malodec! ti
re!. .

(Iš Pittsburgo girdisi Juozo 
Duobkasio balsas: “Urė, Ketvir
toji, ure!.. Tegyvuoja Ketvir
toji!. .”).

SNAUDUŠAS (žiovaudamas) 
Eli, sei, draugai, įnešu uždaryl 
skodą!

VISI: Ulė, ure! Uždaryt ir at
liktas kriukis...

(Po šešių mėnesių roles atsi
maino) .

L1EŽUVĖLĖ: Jus ne kairieji, 
ale tikrų tikriausi anarkistai, 
nutukusios Emma Goldman pa
sekėjai! r*

KREIVIS: Sakytom, ką tu čia, 
sakytom, pliurpi?

LIEŽUVĖLĖ: Jus beibi klės 
bolševikai, oi kas!

TIMBELIŠ: žiurėkilek drau
gai, ar mes čia asilai,, ar ką?

LIEŽUVĖLĖ: Džiovas kadai
se matuose draivino mulus... 
O kodėl jam dabar ncdraivinli 
Sąjungos bolševikus? .

KNARKIS: Fu, praklentas!
LIEŽUVĖLĖ: Dziovo diktatū

rą reikia nuversti!
VISI BOLŠEVIKAI:' Papirk

tas, papirktas! Menševikai nu
pirko Liežuvėlei siutą...

(Iš Pittsburgo girdisi inizer- 
nas Juozo1 Duobkasio balsas: 
“Draugai bolševikai, tegyvuoja 
musų dui-J<.rtja-r-'iitixv! Draugai, 
u-u-r-ė...).

SNARGLIUNA6: Licžuvėle 
vagis! Ten, ten Piladelpėj jis, 
jis...

LIEŽUVĖLĖ: Iz daco? Tu, 
molio šmote, šarap! Tu rytuose 
-žinai ta , koopereišiną? Kur 

dingo jo pinigai?
SNARGLIUNA^ (susitraukia 

ir bėga į šalį): Gaš!
KREIVIS: Sakytum, draugai, 

sakytum, nėra ką sakytum, pai
syti. Jis, sakytum, tas Liežuvė- 
lė, sakytum, tikras menševikas...

(Bolševikai, sugniaužę kum
štis, bėga į šalį, o iš Pittsburgo 
girdisi Juozo Duobkasio trimi
tas: “Draugai bolševikai, u-u- 
r-ė...).

SOCIALISTAS: (ironiškai šy
psosi ir klausia)': Tai “vardan 
darbininkų vienybes”?

R—«• Gvaizdikas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
.Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

.................. I l ■

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va
kare, IVL' Canal 4367

Tclephone Yards 5834

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

Tclephone Roulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: »-12 ryto 
9 vakaro 

8309 P Mortai* Si, Chfcago, II!

Visas setas dantų ................ $4.00
Visas setus auksinis ............. $65.00
Užleidimas ........................... $1.00
Auksinis Crown .................... $3.75
Aluminum setas .................... $12.00
Apdengimas danties ............. $3.75

Boston Dental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimcr 
įėjimas 1553 West 47lh St.

Už $60.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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
letu augštos klesos 
phoaografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bde pasiūlytų kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 piayer piano, 
garantuotą *10, metų 
ir vartotų tik 8 savai- 

parduosime už $325.tęs, kur| mes
JEI GYVENATE U2M1ESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoiaus. 
PR1SIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE 8TORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 1h. 
Mdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nuo 10 iki 4

< A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 Ei Washington St., Marshall 
Ficld Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Tclephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos telefonas Wesl 612G 
----- --- ------------------------- ■ —

Lietuviu Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7942
Cicero Office 

4847 W. 14th 8t.
Vai. 1—4 p. ip. Ncd. pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CIHCAGOJE 
Galvos, Akiy, Ausų ir Gerklės 

Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku
mo, taip ir kitų visokių ligų. 

PARODA IR EGZAM1NACIJA
D Y K A I
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdėliomis nuo 9 iki 4 t>o pietų. 
1407 Milwankee Avenue, 

CHICAGO, ILL.

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats fVzidenci- 

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Vyrišky Drapanų Bakenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgauėdiniinas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fuji dreivt, tuxedo, froek siutai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. S ubą to
mis visų «lineų iki 10 vak vak.

S. GORDO.7,
1415 So. Halsted St., Chicago, Hl 

Įsteigta 1902



Sereda,

(korespondencijos
M1LWAUKEE, WIS.

|»i“•S i dalyvunią prie daugelio SLA. 
kuopų tvėrimo bei prirašymo na 
rių, jaučiuosi labai kaltas (kaip 
jau tūli mano prikalbinti nariai, 
mrtn į akis pasakė: Tu apgavike, 
mane prigavai, prikalbinai prie 
SLA. prisirašyti, sakei, kad SLA. 
toks demokratiškas, ir tt.), kad 
per savo nepcrinatymą tikrai 
tvirtinau apie SLA. demokraty- 
bę bei pastovumą, tuo užsitrau
kiau keiksmą ir niekinimą nuo 
tv, kuriems iš širdies vėlinau la
bo.

Ne mano dėlto kaltė, ir ne 
SLA. agitatorių bei organizato
rių ir tvėrėjų, bet aplamai visų kada jos priimtus naujus suma- 
SLA. narių, nes nariai neparodė nyinus “Tėvynė” atsisakė tal- 
jokio užsiinterasavimo Susivie- pinti, tai ji pagelbėjo organiza- 
nijinui. Rinkimuose SLA. valdy- cijos apleidimo ligai imti viršų 
bos dalyvavo vos dvi penkldalės 
SLA. narių. Reiškia, kad mažu
ma narių renka Centro Valdybą 
ir tvarko Rūdinę. Bet ir ta ma
žuma da pasidalinus į įvairias 
grupes, remiančias lulus kandi
datus, tat išeina taip, kad vienas 
narys valdo bei diktuoja ki
tiems 9 nariams, arba mažų-ma- 
žuma valdo bei diktuoja didžių- 
didžiumai vien todėl, kad ta di- 
džiuma-didžiumos da iki šiol 
nėra nusikračius minties bei jau 
limo būti kitų valdomai ir aprū
pinamai.

SLA. 69 kp. laikytame birž. 1 
d. susirinkime, nutarė ir priė- 

r* mė naujų pataisymų prie SLA. 
šulai ir darbininkai. Dabar,^galu pridėti, ir prašo visų

SLA. (kuopų tuos sumanymus 
apsvarstyti.

Nauji Sumanymai — Seimo 
Galybė.

1) SLA. Seimas neturi teisės 
pakelti algas SLA. viršinin
kams; Scinuts tegali tik užginti 
algų didumą, byt turi duoti vi
suotiniam SLA. narių nubalsa- 
vimui.

2) Seimas neturi galios padi
dinti narių mokestis, nė uždėti 
extra mokesčių ant SLA. narių 
be visuotinio SLA. narių nubal- 
savimo.

3) SLA. organo redaktorius 
turi būti renkamas visuotiniu 
balsavimu, kartu su Pildomąją 
Taryba. Apšvi'etos Komisija ga
li, jeigu nori, 45 dienas prieš vi
suotinę SLA. viršininkų nomina 
ciją statyti kandidatus į redakto
rių ir paskelbti SLA. organe.

I) SLA. Pildomoji Taryba bū
tinai privalo duoti visuotiniam 
balsavimui tokius Pildomosios 
Tarybos tarimus, kurie reikalai! 
ja iš SLA. narių kokių nors ex- 
tra mokesčių.

5) SLA. kuopų raštininkų ad
resai privalo būti garsinami or
gane bent vieną kartą metų ber
ta iųy j.

6) SLA. Rėdmė (Konstituci
ja) privalo būti atspausdinta 
prieš pirmą dieną Sausio, kada 
ji įeina galion, ir išsiuntinėta 
kuopoms prieš įėjimą 'galion, 
kad kuopos galėtų žinoti bei va
dovautis pagal Rūdinę?

7) Visi SLA. kuopų tarimai, 
kurie organo redaktoriui pasi
rodo kaipo netinką dėti organan, 
privalo būti Pildomąja! Tarybai 
atiduoti, o Pild. Taryba, radus 
lokius kuopų tarimus vertais, tu 
ri prisakyti organo redaktoriui 
spausdinti; o kuriuos atrastų, 
Pild. Tarybos manymu, netin
kamais, privalo tuojau grąžinti 
kuopai su nurodymais nevertu
mo tokių tarimų. Ret jeigu kuo
pa antru kartu perleistų tą pa
tį tarimą su nemažiaus kaip 75 
nuošimčiais kuopos balsavusių 
narių, ir tokį tarimą prisiųstų 
SLA. raštininkui, arba organo 
redakcijai, tada toks tarimas bū
tinai turi būt išspausdintas SLA. 
organe.

Re to, man regis, reikia būti
nai turėti koks nors įstatymas, 
kuriuo nariai butų verčiami im
li dalyvunią SLA. Centro ir kuo
pų viršininkų nominacijose ir 
rinkimuose. Neemusis dalyvli
mo tosė priedermėse turėtų būt 
baudžiamas $5.00 už kožną kar
ta. Į augščiaus paminėtus SLA. 
69tos kuopos sumanymus SLA. 
kuopos ir nariai, regis, neatkrei
pė jokios domos, išskiriant SLA. 
207 kp., kuri juos svarstė.

Mes, SLA. nariai, apleisdami • voj stokavo .gydytoju, o kas yra 
SLA. ne tik nieko nebaidysime, ten matęs nursę, nebent dides- 
bet ir nepabaidysime, o save la-|niuose miestuose? O šiandie be 
bai nuskriausime, nes gausiai nursių jokiu budu negalima ap- tė organizuojama ir trumpu lai-

rodęs karės baisenybes, pasakė, 
kad karė dar kaikų ir gera pada
rius visuomenei: Būtent, panai
kino tris galingus valdonus: ru
sų carų, kur tuksiančius geriau
siųjų savo piliečių supūdė Sibi- 
ros tyruose ir šliserburgo basli- 
lijoje. Tokiais pat baisūnais bu
vo vokiečių ir austrų kaizeriai. 
Kare ne vien žmonėms atidarė 
akis Europoje, bet ir šioje šalyj 
darbo žmonės pradėjo sparčiaus 
organizuotis ir stoti į atvira ko
vų su savo išnaudotojais. Dar 
priminė apie Chicagos Stockjar- 
dus, kaip be ginklų rankose dar
bininkai privertė nusilenkti gin
kluotus išnaudotojų sargus.

— Girdėjęs.

Pėtnyčios vakare, 15 d. rugp., 
įvyko LSS. 119 kuopos pareng
tos prakalbos, F. Beržanskis pra 
neše, kad šio vakaro tvarkos ve
dėjas busiąs J. A. Deinentis; jis 
ir paaiškį&iąs apie kuopos ir Są
jungos reikalus.

Mums, vietiniams, gerai žino
mas p. J. A. D. kaipo melų skel
bėjas, taigi laukėm, kokių nau
jienų išgirsime iš jo šiandie. 
Pirmiausia pasakė, kad žmonės 
vis dauginus ir daugiaus pradėję 
rašyties prie “kairiųjų”. Bucine 
taa nesą nė vieno ruso, kurs ne
priklausytų rusų “kairiųjų sky
riui”; butų, girdi, gera, kad ir 
lietuviai imt pavyzdžio iš kai
mynų rusų.

Lietuviai jau visi priklausą 
“kairiųjų sparnui”. Dar, girdi, 
randasi spetynių brolių miegan
čių rytinėse valstijose; kita tįek 
dar yra vidurinėse: iš viso tai tų 
miegančių brolių keturiolika.

Sėdintis prie manęs prietelis 
sako: “Tik keturiolika tėra ne- 
kainiųjų, ir prieš tokį mažą skai
čių jus vedate tokią baisią ko
vą?” Antrasis: “Čia jau melas. 
Keturiolika miegančiųjų gali už
laikyti dienraštį ir savaitraštį su 
keliais mėnesiniais žurnalais!” 
— “Jis ir pats netiki tuo, ką sa
ko.” atšovė tretysis. Tokių putų 
gauna klausytojai išgirsti iš 
“kairiųjų” brolių!

Politiškiems kaliniams auku 
surinkta $4.01. Deklamavo |). 
Svirskjutė. Kalbėjo Stasys Dar
gužis iš Chicagos. Jis aiškino a- 
pie užsibaigusią ją karę, kiek
žmonės kentė vargo ir kiek iš- bininkai ir gaivintojai. Taspat, 
liejo motinos ašarų, išleisdamos kaip girdėti, apsireiškia visose 
savo sūnūs į tas skerdynes. Na- SLA. kuopose. Aš, kaipo ėmęs

S.LA. Reikalai.

Jau kurs laikas kaip įvairus 
kirminai pradėjo graušti SLA. 
šaknis, SLA. medis pradėjo ro
dyti savo ligų ir ant savo lapų — 
narių, kurie prarado visų viltį, 
kokia kada buvo juose, dagi to-1 
kiliose nariuose, kurie pirmiaus' 
Ibuvo SLA. tvėrėjui, veikėjai!,

tinai apsivylę, apleidžia SLA. su 
kerštu, kaipo jų išnaudotieji. 
Daug SLA. kuopų jau nebelaiko 
jokių susirinkimų, kaip štai 
SLA. 69 kuopos jau nebegalėjo 
susirinkimai įvykti liepos ir rug
pjūčio mėnesiuose, nes apie 35 
nuošimtis jos narių apleido 
SLA. Ir dar nesimato galo. Ap
leidžia tokie nariai, kurio nuo 
seniai buvo kuopos geriausi dar-

Priežsstįs Delko Stoka Geležies Jūsų Kraujuje 
Kainuoja Jums Daug Pinigų Kožną Dieną

Daug galingų vyrų ir nfotery parpuola prieš pabaigą- 
pergalėjimo dėlto, kad jų fiziška jiega ir ener

gija neišlaiko protiško supratimo. i
Ingykite pinigą — neleiskite 

kitiems paimti juos visus — tik 
dėlto, kad jus esate silpni, ner- 
vnoti ar nuvargę, bet su tokių 
spėka kuri suteikia viską tiems, 
kurie jleško. Tapkite vyru tvir
tu .pilnu kraujo ir geležies — 
moters jiegos ir stiprumo.

“Daug galingų vyrų ir moterų 
parpuola prieš pabaigą pergalė
jimo dėlto, jų fiziška jiega ir c- 
nergija neišlaiko protiško supra
timo, ktfris pareina iš turėjimo 
užtektinai geležies kraujuje” sa
ko Dr. James Francis Sulliv n 
buvusia gydytojas Bellevue li- 
gonbučio (Išlaukinio skyriaus) 
Ncw York ir Westchester pavie
to ligonbučio”. Stoka geležies 
krauju Fe netik, kad padaro žmo
gų fiziškai ir protiškai nuvaruč- 
liu, nervuotu, lengvai pailsėliu, 
bet apvage jo tą vyrišką tvirtu
mą, tą tvirtumo pamatą, kuris 
priduola norą ir galę atlikti vi - 
sus gyvenimo norus pasekmin
gai. Ji taipgi gali permainyti 
puikę, grąžę moterį į tokią, kuri

yra pikta, nervuota ir lengvai 
suerzinama. Pagelbėjimui pa
daryti tvirtus, akyvus, raudon- 
kraujus, lietuvius Amerikonus, 
mano patyrimuose lar neramiau 
geresnio budo kaip vartojant or
ganiškos geležies — Nuxnted I- 
ron. Jis tankiai priduoda tvir
tumo ir jiegos, silpniems ir ner- 
vuotiems žmonėms bėgyje dvie
jų savaičių laiko.

Išdirbėjo Pastaba: Nuxated 
Tron yra duodamas ir rekomen
duojamas ardytoju ir yra varto
jamas 3 milijonu žmonių per me
tus. nėra paslaptinis vaistas, kad 
tok i s kuris gerai žinomas visiems 
antiekoriams. Nenanašus senam 
inorganiškam geležies produktui, 
jis yra lengvai asimiliuojamas, 
negadina dantų, nepajuodina jų 
ir nekenkia viduriams. Išdirbė
jai užtikrina pasekmingą ir ] ii u) 
užganėdinimą pasekmes kiekvie
nam pirkėjui arba jie sugrąžina 
jums jūsų pinigus. .linine mie
ste gauname visose gerose ap
tiekiu. '

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

Jus galite gauti cash už 
LIBERTY BONDUS 

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

KRAUSE «,BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Atdara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.
/

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Risiikos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiety.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby iš vidaus, po $1.50 už Kai.
CARR BROS. WRE€KING CO.,

8063-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

ko sumokėjome. (Aš pats jau 
sumokėjau viso $101.63, o nie
ko negavau kaip tik “Tėvynę”, 
kuri, sulyginus su kitais laikraš
čiais, daug žemiau stovi).

Man regis, kad tokie, kaip au- 
gščiaus minėti SLA. 69 kuopos 
sumanymai, arba priimti pana
šus įstatymai, galėtų užtikrinti 
apsaugų ir nariams nebūtų nė 
mažiausios priežasties bijoti, 
kad kada nors rdikės apleisti

SLA. 69 kp. da vis laikėsi, bet 
po birž. mėnesio susirinkimo,

ant didžiumos SLA. narių, ku
rie sako, kad SLA. buvo, bet su
puvo; kaip supuvęs obuolys ne
begalima padaryt sveikas, taip ir 
SLA. Kadangi organas nieko ne
talpina, kas tik tarimuose svars
toma apie įstatus, todėl nėra ga
lima pasiekti didžiumos SLA. 
narių nei pasidalinti su jais su
manomais pagerinimais. Orga
nas netalpina jokių kuopų tari
mų nė kuopų korespondencijų, 
liečiančių kuopos gyvenimą, ta
tai išrodo, kad SLA. valdo kokia 
nematoma ranka, bet ne SLA. 
nariai.

Gerb. SLA. nariai, nenorėki
me būt valdomi ir rūpinami ki-

mūs patįs savimi. Rcngkimės 
drąsiai pabudinti susipratimų 
didžiumos SLA. narių, ir tųjų, 
kurie jau serga apleidimo liga, 
kad pagelbėtų užpilti vaistų ant 
buožių Jlirminams^ ėdantiems 
SLA. šaknis. Tik tokiu būdu ga
lėsime išgelbėti SLA. nuo žlugi
mo. — J. J. žilis.

Redakcijos Pastaba. — Dėda
mi šį p. J. J. Žilio raštų turime 
pastebėti, kad panašus raštai rei 
ketų visados siųsti savo orga
nui. Tik tam atsisakius išspaus
dinti, galima kreipties į pašali
nius laikraščius. Jeigu organas 
netalpina kuopų ar narių raštų, 
tam esti kartais ir pateisinamų, 
priežasčių. Vienat jų svarbiausi, 
ta, kad rašytojai, až.iipt rimtai 
dalykų išdėsčius, savo rašinį pri
pildo stipriais žodžiais, kolioji- 
mais ir niekinimais. Jeigu to ne
būtų, be abejo organo redakci
ja, kad ir priešingų jai raštų, iš
spausdintų.

(Atsiųsta).

Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos reikalu.

Jau kiek laiko prabėgo, kaip 
Lietuvai Gelbėti Draugija (Liet. 
Raud. Kryž. šelpimui) darbuo
jasi. Pasekmė to tokia, kad su
organizuota daug skyrių įvai
riose lietuvių kolionijose ir vis 
kasdien naujų steigiama.

Pas centrai} kasierių yra ke
liolika šimtų dolerių (pilna apy
skaita skelbiama Jalikraščiuose 
karts nuo karto), taipgi pas sky
rių kasicrius irgi yra nemažai 
pinigų ir drabužių, žodžiu, dar
bas eina pilnu pasisekimu, ir jau 
laikas kaip pinigus taip ir dra
bužius suvartoti, kam buvo ski
riama.

Drabužiai, kaip greitai bus su
rinkti daiktan, susortuoti ir su
pakuoti, bus pasiųsti Lietuvon, 
taip kad žiemai atėjus Lietuvos 
žmonės galėtų jais dėvėti.

Gi pinigus galima suvartoti 
vienu sekančių būdų: Pasiųsti 
juos Lietuvon Raudonajam Kry
žiui, kuris juos suvartotų sulyg 
savo nusprendimu arba už tuos 
pinigus pasiųsti ir laikyti Lietu
voj keletu gydytojų bei mirsiu; 

taipgi jiems*Važiuojant įduoti 
įvairių medikamentų ir chirur
giškų instrumentų. Nėra tikslo 
nei noro šituos pinigus laikyti 
čia. Žmonės aukavo šelpimui 
Lietuvos Raud. Kryžiaus, taigi 
tos aukos ir turi ten eiti prie 
pirmos progos.

Svarbu žinoti, iko Lietuvoj 
šiuo tarpu labjdų reikia ir kas 
daugiau naudos atneštų: pinigai 
ar gydytojai su nursėmis. Gerai 
žinome, kad pirm karės Lietu-

irdavimas Valdžios Sutaupytų

VALGIU
Wm. Hale Thompson majoras musų miesto paskyrė J. Oppenheimer & Co. kaipo specijališką 
agento Suvienytų Valstijų prie pagelbos išdalit valgius valdžios. Imant užsakymus dabartės. 
Atvešim taip greitai kaip gausim kitus produktus mes garsysim taip greitai kaip gausim už

sakymus nuo Suvienytų Valstijų.

MES NEPRIIMAM UŽSAKYMŲ PER KRASĄ AR TELEFONU I
Tavoras tas parduotas tiktai apmokamai, nei jokių C. O. D. užsakymų.

Iškirpkite apatinius apgarsinimus, parašykite kiek jūsų užsakymų, Inip, kad sutaupyt daugiau 
laiko. Valgiai bus prisliųsti aplink 21 rugpiučio turiu sau tiesa pranešti publikai, kad galės var- 
tot patys ir ne pirkėjai ir spekuliatoriai.

Pažymėkit kiek norit.
Beef 6 svarų kenas ...........................
fasola No. 1 kenas ....................... ...
fasola No. 2 kenas...............
fasola No. 3 kenas ...........................
žirniai No. 2 kenas ......................

$1.99
... 4c

Hoast 
Kepta 
Kepta 
Kepta 
Švieži
Saldus komai No. 2 kenas .........
Višnios kenas ...............................
Cynomonas H svaro baksas .... 
Gvazdikai % svaro baksas...........
Kaukus ’/a svaro baksas ...............
Lernon Extract p unc. baksas .. 
Lernon extracl 8 unc. bonka.......
Vanila 2 unc. bonka......................

.. 9c 
.. 9c 
.. 9c

21c 
.. 7c 
. 14(5 
. 13c 
. .10c 
. 33c 
. 10c

Pažymėkit kiek norit.
Vanila 8 unc. bonka ....................................
Muštarda malta baksas ................................
Syrupus kornų No. 10 baksas .....................
žali žirniai No. 2 baksas ....................... . .
Zupė iš vištos kenas ....................................
Clam chowder kenas ..................................
Mock Turtle zupė kenas ..............................
Ox Tail zupė kenas .......................................
Zupė tomaiti nė kenas ..................................
Zupė iš daržovių kenas ..............................
Tarnaites No. 21/j kenas .............................
Tarnaites No. 3 kenas ..................................
Lašiniai No. 1 kenas ..................................

33c
. 17c 
. 40c
.. 9c 
.. 8c 
.. 8c 
.. 7c 
.. 7c
.. 8c 
.. 8c 
.. 9c 
. 11c 
. 40c

PRISTATOME BE JOKIO UŽMOKESČIO.

4a-il

■J L ■ ... ... ■■ ■ ■ i i...... .. ■ ■
ADOMAS A KABAI-A U S KAS, SEKANČIAI RASAI)

AA labai sirgau per 3 metus. ntutabnėjęs pilvelis buvo 
i1J». nevirlDlmas pilvelio, oustabnėjimas Kraujo lukdų. Nervo h 
abelnas spėkų nusto|imas viso kūno, ir buvau nuMojes viltie*. 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėiau visoje Ame 
rikoj ir ui rubežlų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria Kraujo vglvtu 
)o. Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyouolfs, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprftt, gerai dirbt 
Kraujas llsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
matlsmaa pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžime, 
tinvko po užmetimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių ižgerdavaM kas sa 
vaite po buteli Salutaras. Bitteria ir po S mCn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos tr nakties. Dabar bučiuos 
•magiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistn ge- 
radėlistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem n tokiai* 
•tąitiKiibata patariu nuoiirdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
'IHFMTCAL INST1TUTION J. BaJtrenas, Prof.

17*7 *• Halsted 8U Telephonr Canal 6417 Chicago, HL
n'- rarr. ~ j' ir, t-»wi w|rrxKWW,ncT.

sifili. Lietuvos Raud. Kryžius 
jau gerokas laikas kaip atsišau- ; 
kė į Amerikos lietuvius, melsda- ' 
mas gydytojų, nursių ir visokių 
vaistų. Apie pinigus nieko nemi- j 
nėjo, nors, suprantama, ir tas 
jiems labai pravartu. Iš šito ma
tome ,kad Liet. Raud. Kryž. pa
čioje pirmoje vietoje stato gy
dytojus, nurses ir vaistus, ku
rių ir dabar nėra taip lengva i 
nusipirkti.

Laikraščiuose ir šiaip jau įvai
riuose pranešimuose iš Lietuvos 
skundžiamasi ant epidemijos, 
rauplių, šiltinės, dėmėtos karšt
ligės ir kitokių pavojingų ligų. 
Kapitonas D. S. Hill, narys Ame
rikos komisijos (Lietuvoj, juo
kiai pasakė, kad epidemijos 
smarkiai siaučia; gydytojų, nur
sių ir vaistų labai stoka. Tą patį 
sakė Liet. Raud. Kryžius, tą pa
tį sako visokie pranešimai iš Lie 
tuvos. Reiškia, tai yra teisybė. 
Kiekvienas labai gerai žino, jog 
sanitarija bei hygiėna <tail ge
niausias būdas užkarsti Jkelią. 
visokioms epidemijoms, tą ge
riausiai atlieka gydytojai ir nur- 
sės. Taigi reikia sergančius gy
dyti, ką atlieka ir ne kas kitas, 
kaip tik gydytojai ir nursės. Be 
paistų* be tam tikrų įrankių 
betgi nedaugiausia kas galima 
nuveikti.

Todėl šioje valanloje sveika
tos atžvilgsniu gydytojai, nursės 
bei vaistai atneštų Lietuvoj dau
giau naudos, negu tokia pat pa
siųsta ten suma pinigų. Vienas 
pirmutinių Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos uždavinių ir yra siųsti Lie
tuvon gydytojų, nursių, medika
mentų ir ambulansų, nes ji ir į- 
steigta vadovau j anties Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atsišauki
mu; Lietuvių Seimas Chicagoje 
gi pilnai užgyrė šituos tikslus.

Kadangi panaši vienutė, susi
dedanti iš keleto gydytojų ir nur j

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems *u- 
•ipažtnti au įTairiomia legališkomis teieč-

I mia. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntiniu

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

ku bus pasiųsta Lietuvon. Jau 
yra keletas gydytojų bei nursių 
pasižadėjusių važiuoti, ir daro
ma sutartis su jais. Lietuvai 
Gelbėti Draugija finansuos šito
kią vienutę, bet jo veiks po Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus kon
trole. Kadangi jų lėšos bus pa
dengiamos iš L. G. D. iždo, tai 
jie savo profesionalį darbą at
liks Lietuvos žmonėms veltui, be 
jokio skirtumo, šičia jau bus 
medikalė pagelba musų bro 
liams ir seserims nuo Amerikos 
lietuvių.

iPasiuntimui bei užlaikymui 
nedidelės medikalės vienutės frei 
kia bent $5,000 dolerių, įtaigi 
dar nemažai trūksta. Tečiaus žiu 
rint į žmonių atjautimą šiam 
darbui galima drąsiai tikėtis, 
jog bėgyje 2—3X savaičių minė
ta suma bus sudėta, ir jau tuo
syk medikalė vienutė važiuos* 
Lietuvon kariauti prieš ligas Ir 

šių, atneštų daugiau naudos Lie mirtį, šalę savo ginančių tėvynę 
tuvos žmonėms, negu pasiunti
mas pinigų, todėl šitokia viwu~

Pranešimas, pnrgryžus iŠ 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 W, 38 
St., arti Kedzie Avc. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant pict-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valąndos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Or. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

brolių.
Dr'. S. BlaŽla, pirm.
Dr. J. Savp&liu% MŠt.

Skaitykit/ r Platinkite
“N A U J . E N A 8 ’•

1
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|MĮ 4h JO ii f| P? 0 reikia atsiminti, kad ne taip 
i senai dar Vokietiją kontro

le litmuanian Daily nkws ]jaV() Prūsija, kurios tikri 
pubiished Daily ®xcept Sunday by valdonai buvo dvarininkai- 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

prie “komunistų.” Tokius 
dalykus butų turėjęs išrišti

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone (anai 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytos* Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kaip nuvertė socia
listų valdžią 
Vengrijoje.

$6.00
3.50
1.85
1.45

,. 75

02
12
50

Naujoji Vokietijos 
konstitucija.
True translation filed wi.h the post- 
master at Chicago, III. Aug. 20, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917

Pereitą savaitę įėjo į ga
lią naujoji Vokietijos kons
titucija, kurią pagamino po 
keletos mėnesių darbo Stei
giamasis Susirinkimas Wei- 
mare.

Pagal tą konstituciją, Vo
kietija šiandie yra laisviau
sia ir demokratiškiausia ša
lis pasaulyje. Visi jos pilie
čiai, vyrai ir moters, turi ly
gias teises. Religija pada
ryta privatiškii kiekvieno 
žmogaus dalyku; ji neduo
da piliečiui jokių privilegi 
jų, ir dėl jos piliečiai nėra 
persekiojami arba varžomi. 
Vaikai turi lankyti mokyk
lą mažiausia per aštuonis 
metus, ir iki 18 metų am
žiaus vaikinai ir merginos 
turi lankyti augštesnes mo
kyklas. Mokslas yra nemo
kamas, ir valdžia turi šelpt 
neturtingus mokinius ir jų 
tėvus.

Šalies įstatymus daro vi
sų piliečių išrinktasar par
lamentas (reichstagas) ar
ba, pagal prezidento inicia- 
tivą, visuotinas balsavimas. 
Šalę parlamento yra imperi
jos taryba, susidedanti iš 
atskiri] valstijų atstovų, ma 
žiausia po vieną atstovą 
nuo kiekvienos valstijos; 
didesniosios valstijos renka 
į imperijos tarybą tiek ats
tovų, kiek jos turi milionų 
gyventojų, bet ne daugiau 
kaip du penktadaliu visų ta
rybos narių. Imperijos ta
ryba turi balsą sumanyme Į- 
statymų, paduodamų reich
stagui.

Prezidentas yra renka
mas visuotinu piliečių balsa
vimu septyneriems me
tams; bet reichstagas gali 
už tam tikrus nusidėjimus 
prašalint jį — lygiai, kaįp ir 
ministerius — iš vietos. Pre 
zidentas skiria kanclerį (vy 
riausįjį ministerj) ir kitus 

ministerius. Jo paliepimu 
turi būt patvirtinti parašu 
kanclerio arba to ministe-

True translation filed witb the post- 
mastei' at Chicago, III. Aug. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vienas Amerikos kores
pondentas, A. R. Decker, 
matė savo akimis, kaip buvo 
nuversta socialistų valdžia 
Vengrijoje, ir aprašo tą sce
ną.

Rugpjūčio 6 d., kuomet ji
sai atvyko į valdžios na
mus, vengrų policija seno
siose uniformose su nuogais! 
kardais stovėjo aplinkui, ru 
manų kariuomenė buvo pa
statyta netoliese. Korespon 
dentui įėjus į vidų, neužil- 
gio pasirodė prezidento 
prieškambaryje delegacija, 
vadovaujama vieno genero
lo, policijos vado ir vieno 
politikieriaus. Valdžiai bu
vo įteikta ultimatumas, rei
kalaujantis, kad ji bėgiu 15 
minučių rezignuotų ir grū
mojantis priešingame atsi
tikime “kraštutinėmis prie
monėmis”.

Valdžia rezignavo. Prem
jeras Peiddl, jos vardu, at
sakė, į ultimatumą daug
maž tokiais žodžiais: “Aš 
paėmiau prezidento vietą, 
tikėdamas išvesti Vengriją 
iš (haoso. Aš nemanau, kad 
reikėtų versti mane rezig
nuoti, bet kad mane verčia, 
tai aš turiu rezignuoti”. Po 
to visi buvusieji ministeriai, 
pal ikę valdžios kambaryje, 
vėl susėdo į savo kėdės ir 
ėmė smagiai juokties. Vie
nas buvusiųjų'ministerių pa 
sak ė Amerikos korespon
dentui: f

“Musų padėjimas buvo

kad Vakarų Europos štdįs ap
skelbtų karę despotiškai Busijal.

šiandie taip-pat mes matome, 
kad net ir “kairiausieji kairie
ji” pritaria Busijos bolševikų 
vedama karei. Jie, tiesa, sako, 
kad šita kure esanti kitokia — 
ne buržuaziška ir ne imperialis- 
tiška, o “darbininkiška.” Bet jei
gu butų ir taip, tai visgi, remda
mi šitą karę, jie pripažįsta, kad 
nėra tokio principo, kuris amži
nai draustų socialistams remti 
karę. Marksas-gi, be to, kaip 
minėjome, reme ir tokias kares, 
kurios nebuvo nė darbininkiš
kos; jisai vadovavosi vien tuo, 
kas naudinga demokratijai.

“Kairieji” dažną! sako, kad 
Šiandie esanti Įcitokia gadynė, 
negu Markso laiku, ir kad todėl 
šiandie jau reikią laikyties kito
kių principų. Bet tai yra igno- 
rantų pasaka. Socializmo prin
cipai yra išvesti iš dabartinės 
tvarkos pamatų analizo (išna
grinėjimo). Koliai dabartine 
tvarka gyvuoja, toliai jos pama
tai yra tie patįs; todėl ir išvedi
mai iš tų pamatų analizo turi 
būt tie patįs. Kas sako, jogei 
Markso padarytieji išvedimai 
šiandie jau nebetinkef, tas fak
tiškai pripažįsta, kad Marksas 
nesuprato kapitalizmo tvarkos 
— kad jo mokslas yra netikęs. 
Bet “kairieji” juk giriasi, kad jie 
esą tikrų-tikriausi Markso pase
kėjai! Taigi atmesti Markso prin 
cipus jie negali.

Mokslinio socializmo princi
pai tečiaus, kaip matėme, ne
draudžia remti ne tiktai “darbi
ninkišką” karę, o ir tokią, kuri 
yra vedama demokratijos reika
luose. Jie nesako iškalno, kad 
karės klausime reikia būtinai 
pasielgti taip arba kitaip, o lie
pia kiekvienam atskiram atsiti
kime žiūrėti ir svarstyti, kas bus 
naudingiaus demokratijos arba 
darbininkų klesos reik^’««ms.

Socialistai, vadovaudamiesi 
savo principais, gali, vadinasi, 
viename atsitikime užimt tokią 
jjoziciją, o kitam atsitikime -— 
kitokią. Tuo pačiu laiku vienoje 
kariaujančioje pusėje socialis- 
taig<ili remti karę, kuomet kito
je kariaujančioje pusėje socia
listai pricšina!|i jai (kaip buvo, 
pav. laike prusų-franeuzų ka
res 1870 m.); toje pačioje šalyje 
socialistai gali vienu tarpu stoti 
už karės rėmimą,kitu tarpu—už 
priešinimąsi jai. Skirtumai tar
pe įvairių socialistų pozicijų ka
rėje yra ne principo, o taktikos 
dalykai.

Priitcipialiai skirtumai apsi
reiškia ne pačioje pozicijoje, o 
tuose motyvuose, kuriais vado
vaujamasi, nustatant savo po
ziciją. Jeigu kas, pav. rems ka
rę, nežiūrint lo, kad ji veda prie 
pavergimo kitos tautos arba prie 
užgrobimo svetimos žemės; jei
gu jisai, reiškia, vadovausis tik
tai tuo, kad laimėtų jo šalis, — 
jisai elgsis priešingai socializ
mo principams. Taip elgėsi Vo
kietijos socialdemokratai “did- 
žiumiečiai”, remdami savo vald
žią, kuri uždėjo Bresl-Lilovsko 
“laiką” ant Busijos ir Biicbarcs- 
to “taiką” ant Rumanijos. Neso- 
ciailstiškai elgsis ir įtoks žmo
gus, kuris sakys, kad reikia vi
suomet priešinlies karei, nežiū
rint kokios butų aplinkybės,. — 
jeigu net tuo priešinimusi padė
tum užkariautojams: žmogus, 
kuris taip protauja, gali būt re
ligiškas sektantas, bet ne socia
listas.

“Naujienos” savo pozicijoje 
liukui kares nesivadova vo nei 

tų žmonių protu, kuriu remia

“kairiemsiems” išrodo, kad ta 
nuomonė yra klaidinga, tai jų 
biznis yra parodyt, kodėl ji klai
dinga, bet ne kolioties ir šmeižt 
dienraštį. /

“Kairieji” Sakosi, kad jie, pri
tardami Rusijos ibolše*vĮkams„ 
irgi remiųsi faktais bei kitų žino 
nių (atsiliepimais apie bolševi
kus. Gerai, bet jeigu jie turi ki
tokių nuomonę apie juos, tai rei
škia, jie kitaip apvertina tuos 
faktus ir atsiliepimus. Kokių-gi 
teisę tečiaus jie turi reikalaut, 
kad skaitytųsi teisingu jų apver- 
tinimas, o ne “Naujienų”? Jie 
gali manyt, kad jų nuomonė yra 
teisinga, bet jie neturi mažiau
sios teisės drausti “Naujienoms” 
ar kam kitam manyti kitaip. O 
jie kaip tik ir. mėgina daryti tų, 
prie ko jie neturi jokios teisės: 
kada jie kolioja “Naujienas” ir 
pravardžiuoja jų redaktorių už 
nepritarimą Rusijos bolševi
kams, tai jie savinasi teisę kon- 
troliuot svetimas nuomones. So- 
sialistai-gi tokios kontrolės ne
pripažįsta; pas juos nėra popie
žiaus, kuris diktuotų “vicr- 
noms” savo avelėms, į kų jos 
turi tikėti, o į ką ne.

Taigi pamatinis skirtumas 
tarpe “Naujienų” ir ‘kairiųjų’ y- 
ra ne lame, kad musų ir jų nuo
monės nesutinka Jkaikuriuose, 
nors ir labai svarbiuose, klausi
muose. Jisai yra pačiame musų 
ir jų protavimo bude. Apie tai 
mes pakalbėsime kitų kartų.

'pasitikinčių gerais norais ir 
gera valia savo vadovų. Ir 
nieko kita jisai negali atneš
ti, kaip tiktai pragaištį or
ganizacijai.

L. S. S. viršininkams gali 
laikinai pavykti demagogiš
kais šukavimais apie “soci- 
al-buržujus” suvaryt di
džiumą sąjungiečių į “ko
munistišką partiją;” jiems 
gali pavykti priverst sąjun- 
giečius sulaužyt savo orga
nizacijos konstituciją. Bet 
kada tie sąjungiečiai apsi
žiūrės ir pamatys, kad jie 
yra apgauti, ~- ką jie tada 
jaus prie savo organizacijos 
ir vadovų?

Herald’o korespondentas, sakų, 
kad las padėjimas esąs baisiau

sias. Pats Montagu, Valstijos se
kretorius Indijoj, praneša, kad 
Bombay, audėjams mokama 66 
centai į savaitę. Vyrai dirba nuo 
12 iki 15 valandų dienoj, o mo
ters 11 valandų; gi vaikai, did
žiuma kurių neturi nei keturio
likos metų dirba, mažiausia, 6 
valandas dienoj.

Augščiausia mokestis audiny- 
čioj siekiu $3.71 — $5.94 į savai
tę. Apskritai imant, ten mokama 
8 rupius arba $2.64 į mėnesį, 
kas skaitlines patiekė Montagu 
ir Ben Spuor, darbininkų narys 
parlamente.

Darbininkų gyvenimo sąlygos 
yra stačįog neapsakomai baisios. 
Bomba y mieste, su lyg Spooro 
pranešimo, 750,000 šeimynų tu
ri tik po vienų kambarį. Calcut- 
toj, 1915 m. iš kiekvieno tūks
tančio vaikų mirė ^540, o 1916 
m. skaičius padidėjo, nes mirė 
675. Tuo pačiu laiku anglų kon
troliuojamos kompanijos mokė
jo savo dalinikams dividendo 
nuo 300 iki 4(M) nuoš. Prieš ka
rę Bengal Iron Co. šoras kašta
vo $1.20, o dabar jo vertė siekia 
$24.30.

Didžiuma žmonių, sako Scurr 
gyvena ustačiog pasibaisėtinose 
sąlygose; todėl nieko nėra nuos
tabaus, jei žmonės ten miršta, 
kai muses nuo choleros, bado ir 
kitų ligų. Ir tie darbininkai, ku
rie gyvena tuose urvuose yra 
neblogiau išsilavinę savo darbe,

sąjungiečių suvažiavimas ir 
referendumas. Bet joks L. 
S. S. suvažiavimas tokių da
lykų nėra svarstęs,’ sąjun- 
giečių referendumui jie nie
kuomet nebuvo paduoti nu- 
balsavimui. Vienok L. S. S. 
sekretorius pildomasis 
komitetas hru padarė Są
jungą “kainuoju sparnu” ir 
reikahhjąf kad ji dalyvautų 
“komunį 
'! Jeigu 
įsius delegatus j “komunis
tų” suvažiavimą, tai tuo 
žingsniu jos galutinai per
trauks ryšius su Socialistų 
Partija. Siųsdamos delega
tus į tą suvažiavimą jos, be 
to, sulaužys L. S. S. konsti
tuciją, kuri draudžia sąjun- 
giečiams remti kokią-nors 
kitą partiją, išimant Sociali
stų Partiją.

L. S. S. kuopos, kuriose 
yra rimtesnių narių, neno
rės tokio žingsnio daryti; 
138 kuopa Ciceroje, pav. 
jau atsisakė išpildyti Stilsp- 
no paliepimą. Rezultate 
bus taip, kad dalis sąjungie- 
čių eis paskui “komunis
tus,” o kita dalis laikysis 
prie Socialistų Partijos. Są
junga tuo budu suskils.

Tai ve kur veda lietuvių 
socialistų organizaciją tie 
poliHkieriai, kurie tapo pa
skirti saugoti jos reikalus.

Jie, žinoma, sakys, kad jie 
rodo sąjungiečiams “tikrą 
kelią” į socializmą; jie gir
sis tuo, kad didžiuma sąjun- 
giečių pritaria jų veikimui. 
Bet ar sąjungiečiai ištiesų 
aiškiai žino, koks yra tasai 
jų lyderių rodomasai ke
lias? Ar jie turėjo progos 
rimtai ir visapusiškai ap
svarstyti dalykus? 
_ šimteli-faktų liudija, kad. 
sąjungiečiai nežino, kokiu 
keliu juos veda Sąjungos 
bosai. Didelė didžiuma jų 
yra šventai įsitikinę, kad tie 

t -“ko
munistai” laikosi socializmo 
principų, tiktai dar nuosa
kiais, negu paprastieji So
cialistų Partijos nariai. Ka
da jiems nurodai, kad “kai- 
riasparniai” atmeta kovą už 
šios dienos politiškus darbi
ninkų reikalavimus, tai jie 
akis išverčia, tarytum išgir
dę kokį visai naują dalyką; 
daugelis jų net nenori tikė
ti, kad taip butų, ir prašo 
nurodyti ,kur jie galėtų a- 
pie tai tikrai patirti.

Ir šitaip menkai painfor
muotus žmones Sąjungos 
bosai tempte tempia į “ko
munistų partiją!” Kaįa ėjo 
klausimas apie L. S. S. na- 
.rną, tai jį svarstė suvažiavi
mas ir balsavo du referen
dumai. Kada reikia patai
syt bent vieną paragrafą L. 
S. S. konstitucijoje, tai są
jungiečiams turi būt duoda
ma bent pusė metų laiko 
svarstyt ir nubalsuot klau
simą referendumu. Bet da
bar eina klausimas apie da- 
Jyktj. šimtčį kartų svarbesnį,, 

negu namo statymas arba 
kokio organizacijos įstatų 
punkto ’ pataisymas. Da
bar eina klausimas apie su
tvėrimą visai naujos parti
jos, apie perkeitimą pamati
nių principų, kurių organi
zacija laikėsi per pusantros 
dešimties metų — nuo pat 
savo gimimo; ir šitokį da
lyką atlieka keletas L. S. S. 
viršininkų, nedavę progos 
Sąjungos nariams nei rim
tai išdiskusuot jį, nei nubal
suot referendumu!

Toks darbas tai yra nie
kas daugiaus, kaip mulkini
mas organizacijos nariųj

p suvažiavime, 
ąjungos kuopos

Kas mus skiria nuo 
“kairiųjų”.

keblus. Prieš mus stovėjo “fcairiasparniai” arba
šalies užėmimas ir nega- 
Fmos musių pertraukimo 
sąlygos. Tai yra lygiai 
tokios-pat rųšies terro- 
las, kaip po Belą Kun’u. 
Mes jau žinome, kaip ta
tai veikia.”
Kuomet penkios dienos 

prieš tai pasitraukė komu
nistų diktatorius Belą Kun, 
išpildydamas darbininkų u- 
nijų reikalavimą, tai ruma 
nai jau buvo sumušę vengrų 
armiją ir stovėjo prie Bu
dapešto vartų. Rumanų 
kariuomenės vadai buvo su
sitarę su kunigaikščio Juo
zapo šaika . Socialistu val
džia, užėmusi komunistų vie 
tą, jau nebegalėjo išgelbėti 
šalį nuo svetimų užpuolikų 
ir nuo savųjų reakcianierių.

Ardo L.S.S.
Keletas ambitiškų politi- 

kierėlių, stovinčių Lietuvių 
Socialistų Sąjungos pryša- 
kyje, vedu šitų organizaciją į>i ie visiško suardymo.

Savo “kairiasparniškais” 
darbais jie jau atsiekė to, 

[kad Socialistų Partija su-
> Dabar 

jie nori padaryti taip, kad 
Sąjunga ant visados pasilik
tų už Partijos durų; tuo tik
slu jie tveria “komunistų

rio, kurio sritį paliečia pa-C / į • r . T. s / spendavo Sąjungą, liepimas. Jisai daro sutar- <
tis su kitomis šalimis ir ski
ria diplomatinius atstovus, 
bet karės ir taikos skelbi
mas priklauso reichstagui.

Nėra kalbos, kad naujieji 
Vokietijos konstitucija dar 
nereiškia žmonių valdymosi 
idealo. Jai galima užmest 
nemažai ydų įvairiuose da
lykuose. Bet yra visgi fak
tas, kad demokratiškesnės 
tvarkos kolkas neturi jokia 
šalis. Iš antros-gi pusės, Socialistų Partijos ir dėties

kuopoms linkti delegatus į 
tos naujos “partijos^ kon
venciją.

f' l
Į kokį padėjimą tatai sta

to sąjungiečius?-
L. S. S. nariai niekuomet 

nėra nutarę atsimesti nuo

Jau daug kartų mes girdėjo
me iš “kairiųjų” puses šitokių 
išvadžiojimų apie “Naujienas:”’ 

“Kairiuosius” socialistus, gir
di,- padare “Naujienų” priešais 
du (talykai: viena, tas, kad “Nau 
j ienos” stojo už “demokratijos 
gynimų” laike karės; antra, tas, 
kad jos smerkia Rusijos bolše
vikus.

Mes čia norime perkratyti ši
tuos priekaištus “Naujienoms” 
ir pažiūrėti, kiek yra juose tie
sos ir, jeigu taip, tai kokių jie 
turi vertę.

Pirmiausia turiniu pastebėt, 
kad, nežiūrint kokia butų šitų 
priekaištų vertė, jie anaiptol nė’ 
ra visa, kas mus skiria nuo “kai
riųjų”, ir net nėra svarbiausi 
skirtumai tarpe jų ir musų.

Tik pažvelgsite į musų “kai
riųjų” santykius su Socialistų 
partija. “Kairieji” atsimetė nuo 
partijos. Jie skelbia jai mirtinų 
kovų. Jos viršininkus — Germc- 
rį, Bergerį, Hilkpiitų ir k 
vadina “Šocial-buržlijais” 
cidema linais 
taikautpjais”: lygiai taip, kaip ir 
mus. Vienok Socialistų partija 
karės laiku oficialiai stojo prieš 
demokratijos gynimų; ir ji ne 
tiktai ne smerkė Rusijos bolše
vikus, o net karštai jiems prita
rė. Tie partijos viršininkai, ant 
kurių musų “kairieji” užpuldi
nėja pikčiausiai (Gcrmeris ir 
Bergeris), kailio ant “Scheidc- 
mannų” ir “social-buržujų,’ — 
gavo už savo pozicijų karės klau 
sime net po 20 melų kalėjiiiio.

Reiškia, pamatinis skirtumas 
tarpe “kairiaspanim^ ir socia
listų yra visai nonose dalykuo
se, kuriuos nurodo “kairiaspar- • _ • Iniai .

Tolinus. Kiekvienas žmogus, 
kuris bent kiek išmano apie šių 
dienų socializmų, žino, kad tam 
tikra pozicija karės klausime ar
ba tam tikra pažvalga į kokių- 
nors partijų nėra patįs savaimi 
principo dalykai.

Socialistai neturi lokio princi
po, kuris jiems lieptų visuomet 
ir prie visokių aplinkybių prie- 
šinties Išarei, lygiai kaip jie ne
turi ir lokio principo, kuris 
jiems lieptų visuomet remti ka
rę. Marksas juk buvo, be abejo
nės, geras socialistas ir gerai ži
nojo, kas yra socializmo prin
cipai, o kas ne. Vienok buvo ne 
vienas atsilikimas, kur jisai sto
jo už karės rėmimų; jisai, pa
vyzdžiui, stojo už tai, kad Vo
kietijos socialistai 1870 m. rem
tų karę prieš Francijų, kadangi 
jisai manė, viena, jogei franeu- 
z.ų Napoleonus nvteisinį’ui tižptto 

lč Prusus, antra, jogui Nepole- 
ono valdžia buvo pragaištinges- 
nė Europos demokratijai, negu 
Prūsų valdžia. Kada tečiaus pru
sai siunušii francuztis ir tęsę ka
rę (oliaus, norėdami apiplėšt 
Francijų, atimdami iš jos Elzasų 
ir Lolaringijų, lai Marksas pil
nai pritarė Francijos sociatis- 

' tams, kurie dabar ne liktai bal
savo už karės kreditus, o ir įsto
jo į “šalies gynimo” valdžių.

Be t(i, yra žinoma, kad Mark
sas ne tiktai prie tam tikrų ap
linkybių pripažino, jogei reikia 
remti jau iškilusių karę, o net ir 
pats agitavo kaikuriuose atsili
kimuose, kad karė kiltų. Jisai, 

' pav. kartu su savo draugu En- 
, gelsu, ilgą laiką varė agitaciją,

- Jie 
Sch- 

ir “kapitalistų pa
žygiai taip, kaip ir 
socialistų partija

tautų dogmomis. Todėl socialis
tai neturi jokio pamato daryt 
joms išmetinėjimų delei princi
pu. O dėl nuomonių skirtumo 
taktikos klausimuose socialistai 
tarp savęs nesipjauja. Taigi ir 
musų “kairieji”, jeigu jie. elgtų
si kaip socialistai, neužsipuldU 
lietų ant “Naujienų”, lyg ant ko
kio baisiausio priešo.

Kas-gi dėl “Naujienų” a įsi
liesimo linkui Rusijos bolševikų, 
tai šis klausimas yra dar papras
tesnis. “Naujienos” savo nuo
monę apie bolševikus išveda iš 
tų faktų, kurie yra visiems žino
mi, ir iš Lai ropos sicialislų alsi- 
lieprmo apie, juos. Jeigu musų

Pasaulio Darbininkų Į kaip Anglijos darbininkai.
Darbininkai geria neapsako

mai daug ir kadangi valdžia turi 
nemažai pelno iš saliunų, ji žiu
ri per pirštus į tų apsireiškimų, 
kad už dirbtuvės vartų nualin
tus darbininkus viliojo girtuo
klystės lizdai. Indijos darbinin
kas yra neapsakomai tamsus ir 
nieko daugiau netrokšta, kaip 
tik užsimiršti.

Darbininkų išganymas yra 
apšvietoj. Dabartiniu laiku val
džios mokytojų esti labai mažai. 
Nenorima mokytojauti todėl, 
kad mokytojų algos nežmoniš
kai menkos. « «

Valdžios mokyklose mokyto
jams mokama $1.20 į savaitę. 
Ir iš tos algos mokytojas priva
lo pramisti, įsigyti drabužių ir 
nusisamdyti kambarį.

Valdžyia niekuomet negalvo
jo įvesti priverstina apšvietimą, 
ir rezultate 93 nuoš. žmonių ne
moka nei skaityti nei rašyti. 
Darbininkai ir kaimiečiai tik tuo 
syk pasiliuosuos, kuomet dau
giau išsilavins ir apsišvies.

Tame klausime sutinka Visi 
darbininkų vadai.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
New Yorkas. — (Naujas bū

das sujieškojimui darbo). New 
Yorko veteranas, nesenai sugrį
žęs iš Francijos, po ilgo jieško- 
jimo darbo sumanė padaryti se
kamą dalyką.

Ant ilgo pagalio, sale Suvieny
tų Valstijų vėliavos, jis prikabi
no plakatų su sekamu parašu: 
“Ar jus esate amerikonai? Kur 
aš tinku? Po 18 mėnesių pasiau- 
kavimo ir sunkenybių, laukda
mas kas valandų mirties ir ma
tydamas,kaip mano draugai mir 
šta dėl jūsų gerbūvio ir apsau
gojimo —‘ aš atradau, kad šio 
miesto žmonės, dėl kurių mes 
turėjome aukauti savo gyvastis, 
atsuko nugarų herojams, kurie 
igynė juos—ar tai tiesa? Aš jieš- 
kau darbo; kas gali man jį duo-

Judėjimas
True translation filod with the post- 
inusler at Chicago, UI. Aug. 20, 1019 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917

FRANCIJA.
Paryžius. — ( Generalės Dar

bo- Konfederacijos veikimas). 
Laikraštyj “Le Temps” pasiro
dė aplama Generalės Darbo Kon 
fedbradijos veikimo peržvalga. 
Ten sakoma, kad Konfederacija 
“rengiasi įkurti nacionalę eko
nominę Tarybų, kurion ineitų 
lokalės ekonominės • tarybos”. 
Tos tarybos — sako generidis 
sek re tori us J osubou l—su t rauks 
darbininkų klesos atstovus, o 
taipgi ir kilų grupių atstovus ir 
tuo budu sunaudos jų žinojimų, 
jų patyrimų, jų techniškų išsi
lavinimų ir patobulins išdirbys-

Tuo keliu dabartinė biurokra
tiška valdžia turės užleisti vietų 
proletariato kontrolei, kas reiš
kia “vienos klesos” * kontrolei. 
“O lai yra priešinga demokrati
jai,” — sako straipsnio autorius, 
— “nes panaikina liesų galybę”. 
Toliau autorius sako, kad kon
federacijos programas atsiduo- 
dųs “karšluliiniu revoliucioniš- 
i,.. **

ŠVEDIJA. \
Stockholm. — (Geležies fab

rikų darbininkai reikalauja at
naujinti pirklybų su Rusija). 
Stockhohno geležies fabrikų 
darbininkų unija įteikė ministe- 
riui peticijų, kurioj reikalauja
ma,, kad Švedija tuoj atnaujin
tų komercinius ryšius su Sovie
tų Rusija. Savo peticijoj jie nuro 
do, kad uždarymas rubežių ne
ša neapsakomos žalos darbinin
kams, nes apsireiškia bedarbė 
geležies industrijoj. Peticijoj sa
koma, kad jei valdžia nepasirū
pins atnaujinti pirklybą su Ru
sija, tai organizacija pradės ves
ti visuotinų agitacijų, kad atsie
kus savo tikslo.

Ministcris nurodė, kad šiuo 

momentu tatai labai sunku esu 
padaryti — Rusija neturinti kuo 
mokėti, šalyj siaučia nuolatinė 
betvarkė, etc. Tcčiaii, jis manus,

mokama pragyvenamoji alga.”
Su tuo parafeu jis nuėjo į vic- 

nų gyviausių miesto dalių, kur 
einama tuksiančiai žmonių. Nu
stebinti žiurėjo į parašų. Vienok, 
kareiviui ir iki šiol dar nepasi
sekė gauti darbas.

šią, ir tada bus galima atnaujin
ti komercinius ryšius. Po to, li
nijos atstovai aplanke užsienių 
dalykų ministerį. Pastarasis pri
žadėjo duoti rašlišką*ulsakymą. 
Girdi, tų dalykų turėsianti aps
varstyti taryba.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliskttosc 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

9323 S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai:
127 I. Bearkorn lt. 

1111-18 Unity BM(.
Tel. Central 4411INDIJA.
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Lietuvių Rateliuose.
NAUJIENŲ B-VES DIREKTO

RIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks šiandie, rugp. 20. 8 vai. 
vakare, Naujienų Redakcijos 
kambaryj. Visi direktoriai malo
nėkite atvykti laiku.

— J. šmotelis, Sekr.

RRIDGEPOKT

Tai vis dėl darbininkų vienybės.

Praeitą seredą ketvirtoji 
“kairiasparnių” kuopa laikė su
sirinkimą. Be kitų “svarbių nu
tarimų” vienas “svarbiausiu” 
buvo — išbraukimas vieno seno 
kuopos nario, Aglinsko. Tam 
“svarbiam klausimui” pašvęstu 
apie trįs valandos laiko. Visa ko 
butą: ir juoko, ir stiprių žodžių, 
ir užsikarščiavimų. Juoko buvo, 
kada vyriausias “kairiaspainių” 
įkvėpėjas, Stilsonas, skaitė Nau
jienose išspausdintas nekošernas 
korespondencijas, iš kurių vė
liau jisai padarė “principialių 
dalykų” ir agitavo narius, kad 
Aglinskas ‘‘turi būt išmestas” 
Stipnių žodžių ir užsikarščiavi- 
mo butą tada, kai tūli lyderiai, 
norėdami atsimokėti jų literatū
ros platintojui, siuntė jo adresu 
įvairių koliojimų žodžių, o rim
tesnieji nariai stengėsi užtarti 
metamąjį. Galu gale jie paėmė 
viršų: Aglinskas tapo pašalintas.

Po susirinkimui nariai šneku
čiuojasi:

—Ųana jau gana! Su tokiu 
komunizmu netoli važiuosi... 
Kiekviename susirinkime tik 
mėtymai, tik barniai, tik kolio 
nes.

—Et, man jau paskutinis kar
tas — skundžiasi senyvas žmo
gelis. Andais Povylas tik prikal 
bino įstoti; sakė, kad jeigu nc- 
prisidėsi, tai sugrįžus į Lietuvą 
bus riestai. Bet kaip dabar ma
tau, tai jie tik blitifina svietą... 
Nu, ką-gi jie gali nuveikti, jeigu 
jie patįs tarp savęs riejasi?

Išgirdęs tas Korozijas “kairia- 
sparnis” pagrūmojo:

—Tu. kontrrevoliucionieriai!, 
nutilk, nes...

—Nes, nes — tu manęs dau
giau čia nematysi! — atsiliepė 
‘‘kontrrevoliucionierius” ir išė-

Je, tai šitaip jie “veikia” dėl 
darbininkų vienybės...

— Kairysis.

Birutės pastogėj.

ti gerą pavyzdį kitiems — gero, draugišką išvažiavimą. Išvhr mo jauną keturių metų amžiaus 
puikaus ir prakilnaus darbo, žiavimas pavyko labai gerai ir mergaitę. Kas ji ir iš kur, ne- 
Come on! Teauga birutieČių visi dalyvavusieji buvo pilnai žinanti. Visa, ką ji galėjus pasa- 
šeiinynčle. — Smilius. i užganėdinti. Puiku, kad (irau

----------------- Į gija sumanė parengti tokią dai 
lią pramogėlę. — R. B.KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakar vietos žiniose, aprašy
me LMPS. 9-tos kuopos mitingo 
įsiskverbė nemaloni klaida. Ten 
pasakyta, kad susirinkimas bu
vęs Mark White Sųuare svetai
nėje, o turėjo būt: Fellowship 
svetainėje, bet svetainės prižiū
rėtojai neatidarius laiku durų, 
susirinkimas įvyko privatiniame 
kambaryjė pas vieną 9-tos kuo
pos narę.

Lietuvių šeimynos 
pasinaudokite

Pirkite pigesnėmis kaino 
mis valgomųjų daiktų 

kuriuos valdžia pa
leidžia rinkon.

BURNSIDE.

Iš vietos draugijų veikimo.

Naujienų nr. 182 g. B. J. B 
skundžiasi dėl vietos draugijų 
neveiklumo. Mano supratimu, 
korespondentas padarė klaidą— 
sužinią ar nesužinią. Visus vie
tos lietuvių draugijas kaltint!! 
neveiklumu negalima. Pav., Ap
švietos ir Dailės Draugija visuo
met veikė ir veikia. Veikia su
lig išgalės ir nusimanymo. To
dėl korespondento pastangos į- 
traukti ją į skaičių neveikliųjų 
draugijų yra bergždžios. Tiesa, 
kad dvi kitos jo suminėtosios 
draugijos— Jono Krikštytojo ir 
SLA. 63-čia kuopa negal pasi
girti savo nuveiktais darbais. 
Bet tai taip ir reikėjo pasakyti!

Korespondentai turėtų dau
giau skaityties su faktais. Vai
dingas Įtarimas kartais ir veik
liam žmogui atima energiją 
veikti. Jis ištiesų gali pamany
ti, kad jo veikimas yra nekam 
tikęs, jeigu apie tai ir laikraš
čiuose rašoma. Todėl atsar
giau su klaidingomis žiniomis.

— M. M. š.

Nusinuodino Ona 
Bartkienė.

Galite pirkties Klein Bros De- 
partamentinėj Sankrovoj.

Suvienytų Valstijų valdžia, 
kuri turėjo didėlių valgomųjų 
sandėlių kariuomenės reika
lams, dabar, karei pasibaigus, 
visą tą maistą paleidžia rinkon, 
kad žmonės galėtų juo naudo- 
ties, ir tai daug pigesnėmis kai
nomis negu reikia mokėti per
kant šiaip sankrovose.

To muisto galima gauti pirk
ti tik tam tikrose valdžios pa
skirtose vietose. I

Viena tokių vietų yra lietu
viams žinomoji didelė Klein 
Bros departamentinė sankrova, 
S. Halsted, prie 20-tos gatvės. 
Tą sankrovą paskyrė miesto 
galva, Thompsonas, ir ji par
davinės žmonėms atliekamąjį 
valdžios sandėlių maistą pigio
mis, valdžios nustatytomis kai
nomis, nedarydama sau iš tokio 
pardavpiėjSmoi pelno, 
mat yra valdžios sąlyga.

Nupirktuosius daiktus Klein 
Bros, sankrova pristatys pirkė
jams į namus, be jokio užinokė- 
snio už tai. Perkant reikia ir 
pinigus užmokėti; bargan ne
duodama. Užsakymai nė paštu 
nė telefonu nepriimama.

Pardavimas tęsis tol, kol tie 
daiktai išsibaigs. Užtat tie, kur 
norėtų kiek sutausoti pinigų, te
gul išanksto pasirūpina nusipir
kti. /

v

Tokia

kyti tai, kad jos mama gavusi 
“kitą mažiukę lėlę”, o ji labai 
norėjusi valgyti ir nusitarusi iš
eit pasijleškoti duonos.

Mergaitę dabar laiko pas save 
jos išgelbėtoja, p-nia Galvvay.

ATKASĖ KAPĄ IR PAVOGS I 
ŽIEDUS.

Policija įieško piktadarių, 
kur andais aplankė St. Bonifa- 
ce’o kapines ir atkasę p-lės Cia
ne Gundcnberg kapą, pavogė 
josios žiedus, vertus 1,500 dole
rių. Nabašninkė buvo palaido
ta aštuoni metai laiko atgal. A- 
pie tuos žiedus žinoję tik patįs 
šeimynos nariai ir keli artymi 
nabašninkės draugai. Kapas, 
kaip liudija dalyko žinovai, bu
vęs atkastas visai nesenai.

REIKALAUJA SUGRĄŽINTI 
KARININKUS.

Penki tūkstančiai tėvų, brolių 
ir seserų pasiųstųjų į Sibiro ty
rus Suv. Valstijų karininkų už
vakar vakare surengė demon
straciją Reikalaudami,, idant jų 
artymieji butų sugrąžinti atgal į 
Chicagą. Demonstrantai susi
rinko prie paviečio namo, kad 
išlydėjus savo pasiuntinius, ku
rie vyksta Washingtonan prašy
tų valdžios atstovų daryti reikia
mų žingsnių minėtųjų karinin
kų sugrąžinimui. Iš čia minia 
palydėjo juos iki Baltimorc-O- 
hio geležinkelio stoties. De
monstrantai nešė įvairių drobu
lių. Vieną jų nešė mažas vai
kutis. Ant jos buvo sekamas pa
rašas: “Tikiuosi, manęs jie lie
pusius į Sibirą”. Stotyj daugelis 
moterų verkdamos graudeno 
pasiuntinių negrįžti iš Washing- 
tono tol, kol negaus rimto 
užtikrinimo, jogei jų giminės 
veikiai bus sugrąžinti iš Sibiro.

Išpardavimas Suv. Valstijų
Valdžios Valgiai

kul ūse.1

Pas

Klein Bros Dept. Store 
Halsted & 20 gatvė.

Klein Bros, yra ofieiališkai paskirti agentai nuo Suvienytų 
Valstijų Valdžios, per Majorą Thompsoną, pagelbėjimui 
išdalinti valdžios žmonėms valgių.
Už sekančia stebėtinai žemas kainas, žmonės sutaupius 
tuksiančius dolerių.
Pristatymas dykai, taip greit kaip lik bus galima.

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

Gydymas visą akių, atfSų no
sie’ Ir fferkles Įiąn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir petnyčloms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Anhland Ava., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

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

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

Dr, A. R. Blumehthal
Plytelių cukrus, svar. 9’ZjC 
Birželio žirniai, kenas 9c 
Saldus komai, kepas ., ,9c 
Toma to zirpč, No. 1, 

kenas .................... 8c
Geri ryžiai, svaras .. 634c 
Pork & Beans, No. 2, 

kenas ....................  6c
Geriausi beaitsai, keli. 9c 
Baking Powdct, sv. .. 9c 
Vanilių extract, 8 oz. 33c

Cornsttarch, svaras .... 4c 
Besėklių rozinkų, pkg. 8c 
Giinger snaps, kėksai .. 6c 
Breakfast cocoa % sv. 13c 
Macaroni, svaras ....... 8c
Corned beef hash, No.

1, kenas

Roast beef, No. 
kenas ......... . . .

No. 2 kenas ...

Spėriais iš musų lavoru:
Jautiena, Native chuch pot 
roast of beef, ' 12'20
Muilas — Kirk’s 
American Family
10 šmotų už 63c

Uneeda 
už ...

22c
37c

29c
63c

Steak, Native sirloin steak 
specialiai tiktai 
po

Biscuits, 3
........... 19c

24c
Kova, “Boulcvard” 
brand 3 svarai, 
$1.60 vertės $1.12

Nedarykite klaidos su musų vardu ir vieta.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra • 
tuščias, kada pra t 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

Vakar 5-valandą vakare rasta 
negyva jos kambaryj p. Ona 
Bartkienė, gyvenusi 3237 So. 
Emerald avė.

Ji užsitroškino gasu.
Panedėlyj ir vakar dar ji ma

tėsi su savo draugais ir ncišrodč, 
kad jai kas negera butų. Vakar 
kaimynai rado jos butą užrakin
tą, ir negalėjo įeiti, kol atėjo gy
ventojas. Kada įeita į jos kam
barius, ji buvo rasta negyva. 

Ona Bartkienė buvo našlė. 
Turėjo vos 24 metus amžiaus. 
Jos vyras Kaz. buvo užmuštas 
darbe. Nuo to laiko Ona Bart
kienė buvo taip susikrimtus, 
kad jai visas gyvenimas nebebu
vo mielas. Su savo vyru ji buvo 
gyvenusi didelėje meilėje, kokių 
šiandien retai begalima rastį
tarp žmonių. Matyt, nebegalė- šiol nieks nežino, 
dama nidkuo pasiguostis nuo- 

ytin lai mąstydama ir klejodama tik 
Se- apie savo nabašninką vyrą, ji

įvykti Birutes repeticija. Bet 
kad choro mokytojas, p. St. 
Šimkus, neatsilankė, tai valdy
ba, pasinaudodama proga, pa
skelbė mėnesinį susirinkimą. 
Draugijon įstojo nauji nariai.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
draugija yra užsihriežusi 
platų “veikimo programą 
kamuoju sezonu bus duota keli puolėsi ir sau gyvastį atsiimti, 
geri vaidinimai, koncertai ir 
šiaip įvairių pramogų.

Aplamai, Birutės pastogėj vi
sa eina kuogeriausia. Truputį 
stokuoja tik gražiosios lyties. 
Vis dėlto, kad ir nedidelį būre
lį “Jų" turime, bet užtaigi “Jos” 
visos gabios ir veiklios, ir savo 
pozicijas atlaiko kuogeriausia. 
Tatai pavojaus nėra.

šiaip ar taip, jaunų panyčių ir 
kavalierių Birutė pageidauja— 
kuodą ogiausia. JAtdiktite,, veik
sime visi kartu. Čia yra gera pro
ga ir pačiam prasilavinti ir duo-

AREŠTAVO  ̂TVARKOS DABO
TOJĄ)— ŠERIFĄ.

Pasivogęs Streiklaužio streik- 
laužę pačią.

Policija vakar areštavo tūlą 
Samuelį Wastbavcrį, speciali 
policistą-šerifą, dabojusį “tvar
ką ir ramumą” prie Argo Cof ii 
Products Refining kompanijos 
dirbtuvės, kurios darbininkai 
dar ir šiandie tebestreikuoja. 
Tas tvarkos ir ramumo daboto
jas, pasirodo, puikiai atlikęs sa
vo “pareigas”: pasivogęs tūlo 
streiklaužio, Emilo Lodicko, 
jauną, šešiolikos metų amžiaus, 
ir gi streiklaužę pačiulę, Pauli
ną Lodicką. Ir jei tikėti praneši
mams, pasivogęs ją labai ypatin 
gu budu, — nugirdydamas ją iki 
nesąmonės ir paskui išrūdyda
mas ir Įsodydamas į tam tikrai 
užsakytą automobilių.. x Iki 

kur randasi
streiklaužio stredklaužė pačiulė 
Paulina.

Dabar areštuotasai tvarkos 
dabotojas turės pasisakyti, ar 
jis sugrąžins pavogtąją Lodicko 
pačiutę, ar pasilaikys ją sau.

BANDITŲ ŽYGIAI.
Sukišo du sargu, suplaišino 
saugiąją šėpą ir pabėgo su 

2,000 dol.
Septyni nepažįstami banditai 

vakar rytą atliko drąsų žygį, —•

panijos ofisą, surišę du sargu ir 
išplaišinę saugiąją šėpą pabė
go su dviem tūkstančiais dole
rių.

KLEIN BROS., 20 ir Halstedfeat

KLEJNBRfKI B HALSTED. 20™ ST 5 and!
■ ICANALPORT AVĖ

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C> 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- 

I taisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-42 pietų, ir 

8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

> ........ .............. -......-...-

Jos tėvai lieka dideliame nu- 
j lindime. Jos motina nebežino ką 
daryti iš sielvarto.

Nabašninkė paliko tėvą ir 
motiną Galdikus, taipgi seserį E- 
leną ir brolį Vitautą, kurie gy* 
vena 819 W. 34-th st. Ji buvo 
gimusi Kretingoje, ir gyvenda
ma Lietuvoje, lankė gimnaziją. 
Amerikoje išgyveno suRiršum 

metus.6

Draugiškas išvažiavimas.
Apšvietos ir Dailės Draugija 

buvo surengusi [kada? — Red j

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

Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikimy Iš
ardyta, jeigu gydyt teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pasekiųingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydyti; ligonių yra aiškus pri- 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prltakau akinius teisingai.
Pasitarimas nęmokamas,

W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. .

VALANDOS 9 iki « .LlllCflffO 
Nedaliomis 10 iki 1.

35 So. Dearborn St. 
(Ijonpa* Monroe) .

RUBSIUVIŲ DEMONSTRACI
JA.

fMįęija neturėjusi ką .veikti.
Apie du tūkstančiai moterų 

rūbų siuvėjų, priklausančių In
ternational Ladies Garment 
Workers unijai, užvakar suren
gė entuziastišką demonstraciją. 
Denio rišt rjantid t^avkiali mar- 
šavo pro visas tas dirbtuves, ku
rių savininkai vis dar spiriasi— 
nenor pripažinti darbininkų li
nijos.

Diena prieš tai policijai buvo 
įsakyti butą prisirengusiai ; pa
sitikti “rūsčių galimybių:” lau
kta mat, kad demonstrantai pa- i • i i tu • _ :___ ’

TURĖJUSIOS DAUG KOSTU- 
MERIŲ.

šimtas tūkstančių žmonių ap
lankę dvi departamentini 

krautuvi.

Dvi didžiules departamenti- 
nės krautuvės Boston Store ir 
Rotschild — užvakar turėjo tik
rą rugpjutę. Vien tik armijos 
maisto pirkties ten atvykę apie 
šimtas tūkstančių žmonių. Visą 
dieną žmonės stovėję ilgomis ei
lėmis laukdami progos nusipir
kti dėžę-kitą dėdės Šamo kon
servų. 'l'ies Boston StoreTi jau 
šeštą valandą ryto stovėjusi il
ga eile pirkėjų.

Vakar pirkėjų skaičius buvęs 
ne ką mažesnis. Priežastis, ko
de! žmonės taip puola pirkties 
likusį armijos maistą, tai nupi
gintos kainos.

bicionistų), akylumo, daugelyj 
saliunų degtinė pardavinėjama 
“kaip ir paprastai” — anais 
“Slapiaisiais” laikais.

RASINIŲ RIAUŠIŲ KALTININ
KAI — STOCKJARDŲ BOSAI.

Taip sako Chicagos Dajfbo Fer 
deracija.

Organizuotieji Chicagos dar
bininkai užvakar dar kartą ap
reiškė, jogei tikrieji rasinių 
skerdynių kaltininkai buvę — 
Stockjardų bosai. Smulkmeniš
kai šitą išdėstė Chicagos Darbo 

| Federacijos susirinkime, užva- 
kar, jos prezidentas, John Filz- 
patrickas. Ilgame, raporte jisai 
nurodė, ^kad didieji dolerio pat
riotai visuomet stengėsi ir sten
giasi palaikyti tokius santykius 
kuriuose vienas darbininkas bu
tų priešu antram savo draugui 
darbininkui. Iš to tie patriotai 
naudojasi. Belo, Fitzpatrickas 
persergėjo organizuotus darbi
ninkus, būtent, kad netolimoj 
ateityj gali kilti naujų qtsinių 
riaušių, jeigu darbininkai nepa-

sustabdymą rasinių riaušių rei
kia tarti ačiū ne policijai ir mi
licijai, bet organizuotiesiems 
darbininkams. Tai jie panau
doję savo išmanymus ir įtekmę 
sustabdymui brolžudingosios 
skerdynės, ir su pasekmėmis. 
Kaip gini.h otieji tvarkos dabo
tojai maišė riaušes galima ma
nyt kadir iš dabar išnešamų kal
tinimų prieš riaušininkus. Kol 
kas milžiniška dauguma tų riau 
ši ninku yra negrai.

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

DR.A.A. ROTH
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

PAMOKSLAS APIE “KRIK
ŠČIONIŠKĄ KANTRYBĘ”.

Illinois advokatų associacija 
vakar naktį surengė šaunų ban- 
kietą puošniame didmiesčio 
Auditoriume. Be kitų ten kal
bėjo ir buvusis senatorius, Ja-, sirupins užbėgti tam už akių; 
mes Hamilton Lewis. Jisai ap
reiškė, kad “dalykų stovis kai
mynėj (Mcxikos) respublikoj” 
likęs stačiai nepakenčiamu ir 
todėl valdžia turinti daryti tam 
galą. “Amerikiečių gyvastįs 
ir teisės Mexįkoj turi būt ap- 

pijdys “kriminalių ^prievartos saugotos, daigi jeigu delei to 
darbų”. Nieko panašaus neat- reikėtų spėkos pagalini užimti 
sitiko, o delei to — policijos vir- 

' šininkas dabar neturės kuo pasi
girti.

kontrolę Mexikoj.” Esą, Wil- 
sonas ir kongresas lanke tol, kol 
galutinai išseko.... “krikščio
niškoji kantrybė

kitaip sakant, jeigu nebus pada
ryta Jaip, kad Stockjardų bosai 
nebegalėtų priimti ne. vieno ne- 
unijisto darbininko. O lai pada
ryti būtinai reikalinga, nors šitas 
darbas yra nelengvas: su Stok- 
jardų bosais ciną visi — valsti
jos gubernatorius, miesto majo
ras (tas pats William Hale 
Thotimsonas, kurs dedasi dide-

JIEšKO TRIJŲ ĮTARIAMŲ 
ŽŲ

as neprisipa-

•ijų įtariamų 
galį būt, esą 
dns užmušė

jai. Moteris andais buvo rasta 
Evanstono gatvėj biauriai su
pjaustyta gerkle. Delei to buvo 
suareštuotas tūlas negras, Ha
miltonas. Bet neveizint polici
jos pastangų, vadinamųjų 
“third degree” kamantinėjimo 
metodų (kankinimo), areštuo- 
tasai dar ir dabar neprisipažįs- 
tas. Kamantinėtojai dabar jau 
esą linkę manyti, kad negras 
veikiausia bus — nekaltas.

PADEGfi NEGRO BUTĄ.
Prisibijoma naujų skerdynių.

Da nepažįstami piktadariai 
vakar naktį sustojo ties negro 
George Waddell’o butu, 860 E.

MAMA GAVO KITĄ MAŽIUKĄ. 
Ji nutarusi eiti sau.

Ant Chicago and Alton gale- 
žinkejio senių, ties 31 ir Robin- 

įson gatvėmis, ponia Katie Gal- 
way, gyvenanti 3035 Robinson 
gatvėj, išgelbėjo nuo suvažinėji-

cijos viršininkas ir visuomet 
Ilgiau, jau paslankus paviečio šerifas Pe- 

neliegalima laukti. Le.vvis’o spy- terš. Jie einą ranka-rankon su 
čiu ponai advokatai palydėję ii- Slokjardų bosais. Net ir vald-
gaiš ilgais aplodismentais.

“SAUSIEJI” TURI VARGO.
Probibicionislai turi vargo.

Novčizint Įstatymų ir jų (prohi-

matęs išlipančius iš automobi- 
liaus piktadarius ir nušampan-, 
čius “člcje”, bet nemanęs, kad 
tai tikri piktadariai. Už valandė
lės, kada jo butas tapo apsuptas 
liepsna, jis dasiprotėjo, bet pik
tadariai buvo pabėgę.

Prisibijoma, kad šitokie, nuo-
žios arbitrą torius. Alschuleris— 
ir las stengiasi nenusidėti galin
giesiems dolerio patriotams. Jatiniai pasikėsinimai ant negrų

Tarp kita savo raporte J. Fitz-! gali iššaukti naujų rasinių sker 
palrickas dar pastebėjo, jogei už dynių.

' " t ' 1
4

0». 6. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAt

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanjjos 
hospitalėse ir Pasek 
m ingai patamau- 
Įja prie gimdymo 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
311<kSo. Halsted Str.

< (Ant antrų lubų)
Chicago, IU. *

Nuo 6 iki 1) ryte ir 7 iki včlai vak
1111 II llll II III I II 11 ,|   I ——



NAUJIENOS, Chica-go., II Sereda, Rugpiučio 20, 1919

Pranešimai
Laiškas iš Lietuvos .Jonui Petkui, 

Kauno gub., Jonaičių sodos, randasi 
3G02 C.eder St., Indiana Harbor, Imi. 
Greitai atsišaukite.

YVaterbury, Conn. — Lietuviu So
cialistų Sky riaus mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiučio 24 d., 9:30 
vai.) ryto. 103 Gie<n SI. Visus kvie
čiame atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų. —Org. P. Plečkaitis

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVĖJAI — mums yra reij 
kalingi 6 vyrai, kurie kalba kelintą 
kalbų. Mes pristatysime prospek
tų ir išmokysime smulkmeniškai vit 
są biznį ‘ 
Room I 
Bldg., 68 YV

i Atsišaukite ypatiškai į 
816 First National Bank 
"r. Monroe St. Ofisas at

daras iki 8:30 vakarais, klauskite 
Mr. II. YV. Ehnore, Gen. Mgr.

East Chicago, Ind. LDLD. Imlia- 
suvažia' irias 

įvyks rugpiučio 24 d. name nusani-

ali>lu — 4939 Baring Avė. Salė at
sidarys ligiai kaip 16 vai. iš ryto. 
Delegatų mandatai bos imami Iki 
11 vai. Todėl išrinktieji delegatai 
malonėkite paskirtu laiku susirinkti 
Suvažiavimo Komisija:

K. L. K airis, 
A. Maželis.

21 rugoiučio, /I
10900 Michigan

Pajiešktiu savo moters Alenos 
, voriunienės, po tėvais Genaitč, 
eina iš Vilniaus gub., švenčii 
pav., Tverečiaus par, Piemenų so
dus. Miela mano prislegi! Alena! 
Neklausykite kaip žmonės kalba, do 
vanokite man, o aš jums dovanoju 
ir pagryžkite atgal — gy vėsime gra-, 
žiai augindami vaikučius, juk anie Į 
nekalti, turi kentėti didelį vargą 
prie svetimų žmonių. Prašau alsi-
L. - —__

! arba kas pirmas praneš, už ką du-> 
j siu $25 dovanų.

Leonas Pivariunas,
■ 10559 Edbrooke Avė., Chicag», UI.

pa-

REIKIA — moterų ir merginų 16 
melų ir senesnių, dėl lengvaus dirb
tuvės darbo, gera mokestis.

Rathborne, Hair & Ridgvvay Co., 
2279 So. Union Avė.

REIKIA moterų ir merginų 16 
šaukti po žeminus nurodytu adresu t |ne|y ar senesnių dėl lengvaus dirb-

tuvės darbo, gera mokestis.
Rathborne Hair & Bidgevvay Co., 

1418 YV. 22 St.

AUTOMOBILIAI PASKOI OS-MORGEČIAI
PARSIDUODA Ovorland Coupe - 

1916 modelio — 4 pasažieriu, gerai 
išrodo, eleetrie slarler — 5 tires — 
vartotas tik 8000 mylių — motoras 
gerame padėjime. Parduosiu pi
giai už casti ar aut išmokėjimų, Ii, 
V. Kusik, 3101 So. Michigan Avė., 
Douglas 9482.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privntiškų Fondų dėl In 

vestinimo į antrus morlgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MUI.KS,
Room 1117 llerris 'l'rust Bl<lg.

ttl W. Monroe St., 'tel. Central 883(1

NAMAI-ŽEMĖ

Roseland. 
kambariuose 
bus I MPS 25 kp. susirinkimas.' Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kadangi tu
rime daug svarbiu reikalu, tai visos 
narės būtinai privalote atsilankyti. 
Taingi 
kurios

kviečiamos ir tos drauges, 
norit prisirašyti. |

LSS. 232 kp. extra susirinkimas į- 
vy'ks 21 rup. Pradžia kaip 7:30 v. 
v. po num. 1'1916 So. Halsted SI. 
Draugai ir draugės, susirinkit visi.

— Sekr. J. J. Chesunas.

LMPS. 29 kp. mėnesinis susirin- 
ki^’tis įvyks scredoj rugpiučio 20 d 
7:io vai. vakare Viešojo Knygyne 
svėti’inėie. 1822 YVabansia Avc. 
Mė’'H'u nares ntsilnnkyti, nes yni

REIKIA trukerio.
B. Coheh X- Sons, 

1100 — H14 YV. 22 StPajieškau Bronislavos Palubins- 
kineės, Karolinos Kuzuchauskienčs 
ir Augutinos Jakavyčiutes, meldžiu 
atsišaukti, yra jiems laiškas iš Lie
tus os p<> antrašu :

Br. Kubilis, • , ... ■ ... ,„i. „•Uit S. Hi.h.noiul SI.. Chicago. UI. nu-ldilhi n-[šauklį vakanus.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Vienas vaikinas pujieško kamba_-

inteligentųREIK1A lietuviškų
į katrie my li pasidarbuot. Geras už 
Įdarbis pilna laika arba vakarais

John A. YValulis, 
1834 yy’abansia Avė., Chicago, III.

Vienas vaikinas pujieško kamba- REIKIA merginos ar moteries 
rio prie laisvų žmonių tarp 37 ir 3.) prje namu darbo, gera mokestis ir 
geist imi kad valgį namie pagamintų, gerj namai, su skalbimu ar' nę, gali- 
k.is turi praneškite laiku.

YV. Matule
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

Jaunas vaikinas pajieško švaraus j 
kambario YVest Sides, Bridgeporto, ■ 
ar 18los apiclinkėj, geistina, kad bu- 1 
tų lelcphonas ir kad šeimyninke

- Pirm.’O. Remeikienė. ■l «W"nintų valgi kas; kas turi tokj 
kambarį, malones atsišaukti.

Frank l.etman, Sears Roebuck & 
9 kn. rangia vakarą 2’ d. . Arthinulon St. Dep. 142 arba ’ 

Ylieldažio svetainėje. 2242 telephonuokite ant 6 vai. vakare,
2500 Dept. 142.____________

te eiti namo vakaraių arba čia tu
rėti kambarį.

P. Goldman,
641 Douglas Blvd., Chicago.

Phone Lawndale 321

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija YVisconslne, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apstgyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užtlerėjiinas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo i.švažinėjų po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip YVis. lietuvių kolonijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gai
žios (leikos) ežerai dailina visų a- 
ptelinkę, miestas arti, su visais pa
lankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farmų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa-

....Tai pasiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND X INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKVKLOS

"' ”'*»■’ ■ * • ■ • . “ .. ... - r............. .......................... .........

DRAUGUOS
RĖPSI ŲVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 

SKYRIAUS VALDYBA:

A. Cbcpaitis, pirmininkas, 
4812 W. L>th SI Cicero. III

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Ginird St

!g. Žilinskas, Nut Rašl,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1350 Hoyne A vėrinė.

.1. Katilius, Kasierius,
1085 Milsvankee Avenue

Susirinkimai atsibuna kasinčnesis 
pirmi) pėtnyčlą 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robry st. 
prie pat Milwaukee avenue

DRAUGUOS
726 Park Avė. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct. 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Care Avė., Racine, VVis. 

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milvvaukee avė. 

.1. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozus Vaičiulis.

RFIKALINGA prigeriu prie mo 
trri.škų drabužių, unijos mokestis.

2300 So. Leavitt St (’hieago.

DIDŽIAUSIAS bargenah CbiciųU- 
je , pars (.».oda 2 ’oiii, krūvoj ti:‘x 
130 pėdų p'^al pat 72 ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

r’itf ėjo.
YV, 23rd Place. Kuopos ir progre 
svvės Draugijos prašomos nereng 
t i tą vakarą nei jok'Ų pramogų.

— Rengimo Komitetas.

REIKALINGAS barberis, vakarais 
suimtoj nuo pietų ir nedėlioj iki 12

SIŪLYMAI KAMBARIŲ _ 2320 So. Leavitt St

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

Birulės dainų repeticija įvyks se- 
redoj, rugpiučio 20, 8 v. v.. Mark, 
YVbite Saturne svet. Malonėsite bu-' 
tinai visi susirinkti, nes turim pri-l 
sirengti prie išleidimo laisvės Var-j 
po ateinantį nedėldieid. Repeti 
rijose bus p'u^ian paaiškinta apie 
viską. — Birutės Valdyba. į

Chicagiečių atidai! I.MPSA. 20 
kp. piknikas įvyks nedėlioję, 21 d. 
rugoiučio Svabo darže l.yons, UI. 
(sale Černiausko daržo). Pradžia 
9 vii. iš ryto. Bus visokių per mo
tu* i s pagamintų užkandžių, 
gi puikus programas.

Kviečia Komitetas.

Taip

Mokykla Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistema ir ypatiŠkas mokini 
mas padarys ju> žinovu i trump» 
laiką.

Mes turime didžiausius ir <eriae 
sius kirpLno-desiguing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomus marinos mušt, 
siuvimu skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti 1) 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų iuj» 
rą — bile stailės arba dydžiu, iš In 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL 

J. F. kasmek*, Ferdetinis
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:

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

TR1-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State SI., arba 606 YVest 

Madison St., Chicago, Iii.

f VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

Frank Sadauskis, pirmininkas,
1522 — 49th Avė., Cicero, Iii 

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

1923 S. l’nion Avė., Cicero, III. 
Izidorius YVedeckis, fin. rast.,

555 W. 141h St. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kąsos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Dou/rlas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, paųelb., 
2911 YV. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladvs Avc

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

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

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

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė. 

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

A. Maželis, nut. rašl.
' 731 YV. 18 St.

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

D. Shemnitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

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

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Art esi a n Avė.

Kl. Laudiinskas. pirm, pag.,
1136 So. J8 Ct., Cicero, UI. 

Ig. Žilinskas, nnl. rast.,
2351 Custer St. 

Frank Micklin, turtu rast..
2820 YV. 40 St.

Sr.m Venckus, kasierius,
1121 So. Sacramenlo Avė. 

A. Selemonaviče, aniekunas ligonių 
1823 Sp. Peoria St. 

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dvldienį kiekvieno mėnesio, 1-nią 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1813 So. Halsted St.

62U5 So. Halsted st.. 2407 W. Ma
dison, 1850 N Wclls Rt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelcv 1643

SARA PATEK, Pirmininki

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-TfiS, CICERO. ILL.. VALDYBA:

Juozapas Takazauskns, pirmininkas, 
1401 So. 48th Ct.. Cicero, III. 

A. K. Lingė, vice-pirmininkas,
1436 So. 481h Ct.. Cicero, III' 

A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

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

1409 So. 49lb Avė., Cicero, 111.: 
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininke,
1500 So. 481h Cl.; Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovuilė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nū. 1225 So. 5!th Avė.. Cicero, III.; 
L Marozns, 1849 W. 12th St.. Chica
go, UI.; T. Bartkus, maršalka; org. 
už'urėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno menesio kaip 2 v. 
pb pietų, .Ine Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

ANT pardavimo pigiai medinis 
namas ant mūrinio fondiunento ant 

........... ... ...... . _r .dviejų lubų lotas 35 pėdų pločio, na- 
valand i. dirbtuvių darbiniu-1 mas yra gražioj vietoj netoli parko 

j k” dėl nuolatinė) darbo. Dr:ll pr«»ss, j ir bulvaro. Kaina $1000. Adresas 
naktų darbas. Bench mašini<lu. Dąr ; namo 5829 So. La Šalie St. savjnin- 
bininkii j Kotelius ir restornnins kas 
prie visokio darbo nereikia dirbti I 
nekėliomis. Janitorių 8 j * 
ruiktimis ar dienomis.
51c. i valndn-. Leiberiu $4.50 j d i ė-I ’nn vidaus darbas mašinistu ir hel- PARSIDUODA namas ant 2 noks- i peiiutkh, 'dlen™ Va!-'P'^yvenhnu pu 4 ir |>0
ku >4 meto ar senesnių į dirbt'iivcs Penkis i utinis apaiioj dublis što 
ir ofisus 05 iki M0 i mfnesi. pt.in.. rus rendo? neSa $0a duknos .»* 
hTio. nnvsenio žmo.ųa.is aliejuoti nes| parsuluotla pigiai ant lengvo 
automobiliu SI į diena, apsukraus |smokt.|nno, namas landas biznio 
žmogaus Į dirbtuvę naktimis ar die- 

. nomis.
MOI'ERU trumpos valandos drl 

Chicago, III. Halelių ir restorantų prie visokio 
' d" ho. Vi i darbai randasi visose 
idalvse miesto. 

SOUTH P YPK > VPLOYMF.NT

---------- ------ ---------------------------- — RFIKIA scrcw machine opereito-
Aliduodaina rendon kambarys r;n> |<idv;ii ir hr’’'rriu karnenfrrių

vaikinui, ISlos gatvės apiclinkėj. (ųg* j , 
Malvti galima vakarais.

1724 Ruble St.

ANT Rb'NDOS kambariai dėl 1 ar 
2 jpatų, netoli traukinio stoties, ga 
Įima nuvažiuot i inie*ta i to ininu-

5616 Normai Blvd., Chicago, III.

Išduodama kambarys vedusei po
rui ar merginom arba ir moterim, 
meldžiu ateiti ir gyventi ir bukit

Atsišaukit laišku ar ypatiškai nuo 
>> vakarais.

YV. Tarvidavičius,
11123 So. Clinlon St.,

rijos įvyks šį vakarų, 19 d. rugniu- 
člo, 8 v. vakare Mark YY’hite Sąvare 
parko svetainėje. Visos dainin- 
kės ir dainininkai malonėkit atsi
lankyti laiku.

— Or. A. Cheplinskienė.

REIKIA DARBININKŲ

S. Francell 
valandų 4326 YV. 21st St. Chicago.

Pečkm‘ii.1 ! --------------------- ----------------------------

4193 So. Halsted St., 2-ras aucštas.
Yrisi darbai South North ir YVe.st 

pusėje. (Kalbama lenkiškai L

vietoj.
Paul Rutkov.ski,

1747 So. Halsted St., Chicago.

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
to. Išmokiname į 6 nedėiias, Ge
ras uždarbis išmokus, instojimas $5 
Atsišaukite 1*25 YV. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Brigh^on Pnrk. Dramos skyriaus 
susirinkimas įvyks rugp. 20 d. 7:30 
v;d. vak. T. Maženio svet., 3831 So. 
Kedzie Avė. Draugai ir draugės, 
malonėkite susirinkti laiku, nes yra 
svarbių reikalų. — Koaiitelas.

SEABS ROEBUCK A CO
PARDAVIMUI

REIKALAUJA

ASMENŲ JLE&K<UIM/\I NORINTIEJI UŽDIRBTI GERUS

PRIE DARBO

MUSU OFISUOSE

IŠSIU NTI MO S K Y RIUOSE <

i»A LIU DIM AI NEREIKALINGI

PRIE OFISO DARBO

Pajieškau savo vyro Y’polito 
bailčio, kuris mane apleido jau 
tai laiko. Meldžiu atsišauktie ir 
pasigailėti manės biednos ir sa\o 5 
Vaikelių .sugryžk, atleisime vienas 
aiitram ir vėl gražiai gyvensime ir 
viens kitam padėsime vargą nešti.i

mc

dų augščio, geltonų plaukų, mėly
nos akys linksmo budo. Kas pir
mas man praneš tam duosiu š 10.00 
dovanų.

Mrs. Rozalija Sabaitienė,
3J39 T. Si., So. Omaha, Neb.

PARSIDUODA bučernė ir grosrr- 
nė lietuviu apgyvento] vietoj biz
nis išdirbtas per du metu, kas no
rėtų galėtų pirklį ir su namu. Na
mas naujas du metai budavota::. 
pardavimo priežastis išvažiuoju į 
kitą miestą. Atsišaukite

1001 R'iehton PI., Chicago, III. 
Tel. McKinley 4339.

PARSIDUODA auza 2 ruimai ir
vienas akeris žemės, cimrnl saidvo > Mokinama: angliškos ir lietuviš 
kai ir sūrų pulpos įvestos. Atsi- kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
šaukite po num. 3101 North Nato- lės, stenografijos, lypewriting, pir
mo Avė, J. YVicknin, arti Barrv Avė. klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, 
arti Celment AVe. abelnos istorijos, geografijos, poli-

tikinės ekonomijos, pilielystės, dai- 
------------------------------------------ ------ - liarašystčs.

PARSIDUODA lotas arba išmai- Mokinimo valandos: nuo 9'rvto 
nau automobiliu Fordą ar 5 paša- jki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
žierių, lotas labai geroj vietoj N. YV. jki 1() valandai^

■ Saidei. Kas rtotit įgaut gerą lotą, 
tai atsišaukit 0:30 vai. vakare po 
adresu.

j Tony* Paishes
'3937 So. Campbell Av., Chicago, 111.

ųųgliškos ir lietuviš

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA 
APftVIETA

Valdyba 1919 metams:

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22 n d St. 

Nutarimų raStininkA .1. PnbarSklenė, 
2928 W. 101 h PI. 

Finansų raštininkė .1. Jazaviticnė,
3125 YV. 381 h St.

Iždininkė P. Balirkięnė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
I. Baranauskienė, 3810 Lo\vę Avė. 
A. Yuškienė. 3228 W. 38th SI. 
Maršalka K. Urbenė.

3313 Union Avė 
KnvgO S. Stasiukvtė.

3239 Emerald Avė 

t7d7m."lTrrolių i r ’ seserų. 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:

3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIET. SUNŲ DR-JOS. SHEBOY- 
GAN.YVIS.. VALDYBA.

PARDUODU re.storantų , lietuvių 
r.pgyVentoje vieloje. Biznis isdirb-; 
tas per J metus. Priežastis narda- 
vimo patirsite ant vietos. 1619 So 
ILtlsfed St., (’hieago.

PARSIDUODA saldainiu, tabako 
ir visokių ^mulkiu daiktų Storas.

559 YV. 18th'St.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MfiNESI I 

Už $60 nupirksi puikų tikros sku-' 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 

Mes esame pri* | 
versti taipgi pratuštinti daug kitų i 

t seklyčios setų vėliausios stailūs. Mes j 
Gabios ir darbščios merginos ga- taipgi turime visokių divon" 

gaut geresnius darbus. Į r* '---- “-------- e ~ r

Ar galite gerai rašyti, ar galite 
rašyti drukavojimos mašinos, ar ga
lite kopijuoti, rokuoti arba išnešiu- Į m,-?-
ti laikraščius ir laiškus muse biure, dienų, vertas

Galim jums duot ant visados dar- 
• su geru užmokesčiu ir gera a-

Pajieškau savo pusbrolio P’|r.> Mokam 
Jurgelionio, pa/ui iš Vilniaus gub.. giltoms. 
Tinku l>av., Jok'«nų kaimo. Pir
miausiai gyveno So. Omaha, dabar !

Jai gy’tis atsišauk, 
kas kitas ž'no apie jį praneš- 
Turiu svarbu reikalą.

ačiū. Ant šio antrašo: 
Andrius Uždavlnis,

3439 T. St., So. Omaha

geresnę algą tokioms mer-

m žinau kur.
Frba 
kit. 
tariu

Pagelbininkų išsiuntinėjimo 
r.uu partmenle.

P.iiieškau savo kaimyno Aug. 
Stankaičio, paeiun iš Kauno gub., 
."Šiaulių pav., Gmzhl voloslies. Aš 
gavau laišką iš Lietuvos, kuriame 
prašomu aprašyti apie ji, todėl mel
džiu ateiti arba atsiaukite per laišką

Olga Sireika,
3015 YV. 38th PI., Chicago, III.

Tvirtų ir darbščių merginų 
t.Tų prie pakavimo, svėrimo, 
jimo ir ntrankiot pmcel post 
piess orderius.

Pajieškau savo švogerio Kaz. Pra-1 
nio, naeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pa v., Žagarės miestelio. Jis nata ar 
kas žinote meldžiu pranešti, turiu

Jokūbas Ųdris, 
733 — YV. 18th St., Chicago. III.

Pajieškau T. Dobnivalskiutės, na
eina iš Kauno 
sird volosties, 
gavos kaimo, 
catfnj. Dabar 
nėpi»e ntsišnukti >»r kas žinantis pri
gimti antrašą. Rašykite sekančiu { 
antrašu.

R. G. Yezdauskas,
23 Sigel St., YVorcester, Mass.

vub., Telšių nav.. Mo
šų iu parapijos, Priel 
Pirmiau gyveno Chi- 
nežinau kur. Malo-

PARSIDUODA medinis namus ii 
šalę lotas ant 1425-1427 — 50th Av.; 
Cicero, III. Namas ant 2 familijų. ’ 

: Juozas Bukauskus, Pirm., 
1424 S. lOth 

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron 

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana 

Kaz. Tutis, Turto rašt., 
719 Alabama 

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

Fr, Jesinskas, Iždo glob., 
1626 Nevv Jersey 

Juoz. Švitinusiais, Iždo glob., 
1623 Indiana 

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie

PARSIDUODA labai puiki 5 akrų 
farma, puikus namas su akmeniniu 
basementu, vanduo vidui ir pompa 
ant kiemo, staktas gyvuliams ir 
vistu namelis, obuolių ir visokių ki
tokių medžių. Farma randasi I.e- 
m<»nt, III. Priežastis pardavimo aš 
esu viena moteris. Del platesnių 
žinių atsišaukite vakarais nuo 5:30

A. Juckszt,
1713 Nevvberry Avė.,

me visokių dlvonų. laip-
į gi pianas ir fonografas. PRISIUN- ga!ow su 5 
(č.IAME UŽ DYKA. Priimame Li- basernentas, 
bertv Bonds.
YVEŠTERN FURNITURE STORAGE

2810 YV. Harrison SI.
, Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

’iomis nuo 10 iki 4 vai.

i. mes i
Taip-: PARSIDUODA naujas namas bun- 

kainbariai.s ir aukštas 
kaina $3200.

R. Benis, 
St., Chicago, III.1621 Ruble

st.

avė.

avė

Avė

avė

avė

avė
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčių kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hall svet

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

dc-

ir mo 
vinio-

Pagelbininkų tavorų Departamen
tuose.

Inteligentišku ir darbščių mergi
nų ir moterų nuo 16 metų amžiaus 
••rie išpildimo patikrinimo, prie per 
žiurėjimo ir išpildymo per krušų 
orderių musų visuose skyriuose.

Gera ateitis.
Valandos nuo 8 iki 1:15 vakare. 

Subatoj iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO., 
Roman Avė. ir Arthington St.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai mažai vartoti, priežastis 
išvažiuoju j kitą miestų turi būti 
parduoti šitų mėnesį, parduosiu po 
vienų šmotų. Kreinkites vakarais.

J. R.,
3131 So. Emerald Avė.,

PARSIDUODA dviejų aukštu mc- ‘ 
dinis namas arti 40 Avė. arti North- Į 
YVestern dirbtuvių. Neša romios. 
$36.00 ant mėnesio. Parduosiu pi-1 
giai. Savininko Tel. Garfield 8969.

3 lubų.

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 
Iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau-

1625 Laflin St

PARSIDUODA vieta ant 2914 YVal 
lace St., 2 augštų mūrinis namas, 
sutaisytas dėl 4 flatu po 4 kamba
rius kiekviename. , Taipgi 2 kam
bariai basemente. Šiame name yra 

! gasas ir toiletai, visas užimtas ge- 
I'hlenan m rU cendauninku, moka $55 į mėnesį. 

‘  * Kaina yra $5400. Vien narnas yrayra $5400. Vien 
S6000.
Ignatius Chap & 
ir YVallace St.,

Kaina
EXTRA RARC.ENAS. gertas

Jeigu jums reikia rakandų neoru- ... 
lieskite šio hnrgeno. Puikus Play- J 
cr Pianas, stailė 191!), vėlinusios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonni, •' 
naveikslai ir tt., parduosiu už bilę 

, kokį teisingą pnsiulijinią viskas .
' kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais ’’u]s a4n* 

snringsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residenriju 1922 So. Kedzie Ave„!
Chicago, III.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 YV. 34 st 

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

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

Vįnc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 4!) avė., Cicero, 111. 

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

Sinkus, I kasos glob., 
4025 Montgomery St.

Burba, H kas. glob.,
2917 YV. 39th St.

Vaitkus, Maršalka, 
833 YV.

Antanaitis, Iždin.
819 YV.

Susirinkimai atsibuna 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio", 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė.,. Chicago. 111.

Ant.

Ant.

Kaz.

Ant.
33rd Place

AUTOMOBILIAI
' PARSIDUODA automobilius Reo 
5 pasažieriu 1917, visai naujas, par
duosiu pigiai. Galima matyti vaka
rais nuo 5 iki 9 valandų vakare.

I. Hr-M.,
4501 Tahnan Avrl, Chicago, 111.

Co.,
Agentai

35th Street

PARSIDUODA — Barginas 2 jų 
aug.štų ir basernentas, medinis na- 

“l„ tarp 18 ir 19 
uatv. taipgi ' medinė barnė nžnaka- 
b i. rendos $28 į mėnesį pigiai už 
$2800.

Wm. F, Niemann.
1942 So. Halsted St,

PARSIDUODA.
2 autfščiu nmrin’s namas ant pir

mo Storas Ir 3 ruimai pagyvenimui 
»»rt antro 5 dideli ruimai. Rnndns 
Š33.00 j mčnes narsiduoda už 26 
šimtus namas randasi geriausios vlc 
loj, priešais šv. Jurgio Bažnyčių.

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

DRAUGYSTE DIDŽIOJO I IFTUVO> 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.

D.

Prpz. D. Shatkus.
213 E. Kensinglon Avė. 

Vicc.prez. Jonas YVilkąs
206 E. 1161h St. 

Iždininkas YV. Markauskas.
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula.
10419 So. AVentvvorth Avė.

Turtų Bašt. YV. Dargis
10520 So. State St.

Norinljs prisirašyti atsilankykite 
i susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstitucija.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
menesio pirmą penktadieni F. She- 
dvvillo svetainėje. 311 E. Kensing
lon Avė., Kensington, 111.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
S A VI TA R PI N ES P Aš E LPOS.

Valdyba 1919 melams:

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:

P. švelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St. 

Vice pirmininkas Dom. Žutautas,
1502 N. VVood Street. 

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas
1839 Wabansia Avė.

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

Just. Anlanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

H. Rauskiniutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė. 

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

4554 yv. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 yVabansia Avė.

Pirm., Kaz. Brazevičius.
402 Lincoln Street

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

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. Olšauskas.
818 Jenne Street

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

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 80!) Albert Street
M. Songaila. 653 Market Street 

Maršalkos:
fonas Kasiulis—. 653 Gardim Street
M. Nekrusas. 420 drauge Street

Teisėjas Antanas Buhele, 
313 Quince Street 

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

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

IIARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas, Pirm.,

3752 So. yVallace st.
K. Kunca, Vice-pirm.,

3126 So. Lowe avė. 
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė. 
J. Gustaitis, fin. rašt.

2856 yV. 38 PI. 
.1. žilvitis, ižą.

t n 841 W. 33 st.
------ —/-------------------------- l---------- 

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Chepaitis, pirmininkas,

1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas,

2042 Homer str,
J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue.
J. Rasimas, iždininkas,

1845 N. Hoyne Avenue 
J. Kitchas, finansų raštininkas,

36i6 Hamilton Avenue. 
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 YVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.
LIETUVOS MYLfiTOJŲ DR-STftŠ 

Valdyba 1919 metamą:
Priminninkas Juozapas Rūta,

3131 So. Emerald * Avė, 
Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 

fk 2018 So.' Peoria St, 
Nu|. rašt 'Kazimieras Demereckis

3327 So YVallace St 
Fin. rašt. Vincentas Buiskas,

1520 — 49lh Avė., Cicero,

Pirmininkas Alex I.emesh,
155 and Vinccnnes R., Box 88, 

f* Phonix, 111. 
Vlce-nirm. Kazimieras Norsvich,

15520 Loomis Av., llarvey, UI. 
Protokolu Bašt. Antanas Bernotas.

191 — 157th St.. llarvey, III. 
Finasu Rašt. Mvkolas Walcnta,

.553 — 155th St., Phonix, III. 
Kasierius Alex Macikas,

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

Petras Cheponis,
151 Place, Box 80, Phonix, III. 

Louis Buividas,
15819 I.atrop Avė., llarvey, III. 

Maršalka Petras Delha,
15815 Caree Avė., Harvey, 111.

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
naskutini nedėldienį. 2 vai. po pie
tų. Goncmrzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, UI.
~SLA. 212~KP. VALDYBA 1919 M.

Kenosha. YVis.
H. Labanauskas, Pirm.,

818 Ajbert Street 
Karolis Mickevičius, V. Pirm.

CUICAGOS LIETUVIU DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasia Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. YVinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia. 927 YV. Mrd PI.
J. Gustaitis. 2856 W. .Wh PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

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

Pašakarnh, pirm, pagelbininkas, 
324 F. 116 St 

Boltremns, protokolų raštininkas.
311 Kensington avė. 

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

F. Shedvillas, kasierius,
311 Kensington Avė 

Draugvstės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnvčią kiekviena mėne
sio F. Snedv11|o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

K.

K.




