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Lietuviai Pasiskųs Senatui
ss

VILNIUJE BADAS
Vokiečiai traukiasi iš

’ r-i(. (ian^lation flled wOh the post- 1 
mastei* ai Chicago, III. Aug. 22, I9i9< 
as rcųtiired by the act of ()ct. <». 1917 i

Omsko valdžia 
puolusi

OMSKO VALDŽIA PUOLUSI.

Lietuvos Japonai gal pagelbės Kolčakui.

True translniion file-* v ’ 
mastei* at Chicago, III. Aug. 22, 1919 
as rruoir<*<1 lh< t <»i • »< t •». IMI l

MAŽISIOS TAUTOS GĖLĖS 
PASIGUOSTI AMERIKOS SE

NATUI.

:th ihe p<»m- 1 lauš, idant senatas nubalsuotu t _ . <n«n *
sutarties pataisymą, kuriuo butų 
fornvalhf pripažinta Airijos

LIETUVIŲ REIKALĄ APGINS 
ROBERT J. CALDWELL.

Trim trsndflMnn flled with Ihe post- 
nnistcr at Chicago, III. Aug. 22, 1919 

iv(|iii'U(l b\ ihe ai I oi <‘rt. u, i'Ji/

BADAS VILNIUJE.

Išviso bus išklausyta septynių- , 12,000 Vilniaus žydų pasirengę 
keliauti į Ameriką.lika tautų, kurioms nebuvo 

duota balso taikos konferen 
cijoj.

WAS1IIN’GTON, D. C. Rugp
jūčio 21. — Tai ir lietuviai kar
tu su kitomis mažomis tauto
mis galės pagalios išdėstyti vie
šai savo rei kalą Amerikos sena
tui ir visam svietui-

C.hicugos žydų dienraščio 
Forverts korespondentas Vil
niuje rašo:

Vilniuje žmonių vargas nė 
kiek nemažėja. Del bado ir li
gų daug žmonių miršta, ypatin
gai didelis mirtingumas tarpe 
žydu, nes jie labiausia suvar
ginti ir daugiausia kenčia.’

Dvylika tūkstančių žydų Vil- 
kad jie 
iškeliauti

tas reikalauja, idant taikos su- 
tart s butų patvirtinta greitai ir niuje užsiregistravo, 
be jokių pataisymų, vienok še
ri įto užrubežinių reikalų komi
tetas nutarė šiandien duobi pro
gos išdėstyti savo reikalą visoms 
pavergtosioms tautoms, kurios 
negavo b'.dso taikos konferenci-

darė savo

natuį ir patyrus ar Wilsono tau
tų apsisprendimo principas ir

non. kuog 
Amerikon.

(Iš šitos telegramos tarp kit
ko matyt, kad ir Lietuvos žydai 
ketina bėgti iš po lenkų globos, 
ir tai bėgti ne kur kitur kaip 

i Amerikon. Vakarykščioj žinij 
tilpusioj Naujienose buvo paša- 
Rytu, Rn<l JSii'vttlR lio t i.i'S’ iii i l<e— 

tina važiuoti Amerikon, bet ne
palikti po lenkų letena. Taigi 
matyt, daugelis rengiasi Ameri
kon. O Amerika tuo tarpu keti- 

, na visiems uždaryti duris bent 
dviem metam.)

Amerikos durįs 
gal užsidarys 

ateiviams
NOKI NEĮSILEISTI ATEIVIŲ-

Kapitalo įrankis 
Milicija

BJAURUS MILICIJOS VARTO
JIMAS STREIKO LAUŽYMUI.

Senato komitetas išklausys uti- 
gyptiečius pirmiausia. Kadangi 
jų reikalavimas savyvaldos ne
buvo išklausytas Paryžiuje, tai 
jie atkeliavo Wasbingtonan ir 
čia pasisamdė buvusįjį Missou-

Tune ir&nslation fPed with l.ie post- 
masler at Chicago, III. Aug. 22, 1919 
as rcquired by the aet of <)ct. f>. 19! 7

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš 
LIETUVOS.

\V. Folką, rdant jis išdėstytų 
Aigypto bėdas senatui. J. W. 
Folk bus išklausytas subatoj.

VokięČiai turėjo Lietuvoje 
150,000 kareivių.

bes sekančią savaitę Frank
Walsh, žinomas darbininkų ad-

Po airių kalbės graikų atsto
vai, protestuodami prieš Thra- 
kijos atidavimą Bulgarijai.

Paskui jau bus lietuvių dies 
na. Lietuvių reikalą perstatys 
ir atsakinės ant įvairių klausi
mu apie Lietuvą ponas Robert 
J. Caldwell, kurs atstovauja vi
durinės Europos asociaciją. 
Kartu su lietuvių reikalu jis tai
pgi gins Ukrainiečius, Ėstomis 
ir Latvius.

Po to bus dar išklausyti Ko
rėjos skundai prieš Japoniją, 
Fiume gyventoju reikalas ir bus 
kalbama apie šantungą.

Manoma, kad apsisprendimo 
tardymas pasibaigs į vieną sa
vaitę. Komitetas jau maž daug

TOK1O, Japonija, Rugpjūčio 
17. - Žinios gautos čia iš pati
kėtinų šaltinių sako, kad Rusi
jos Omsko valdžia perkrausčiu- 
si savo auksą j Irkutską. Kitos 
žinios sako, kad Omsko valdžios 
padėjimas darosi silpnesnis, ka
dangi bolševikai vis eina tolyn, 
o Sibirijos kariuomenė pereina 
bolševikų pusėn. Čia tikima, kad 
jeigu prireiks, tai Japonų armi
ja bandys neleisti bolševikų ei
ti į rytus lobaus už Irkutsku.

Laikraštis Hoohi
šiandien išspausdino telegramą 
iš Pekino, kur sakoma, kad Om
sko valdžia jau puolusi- Pridu
riama betgi, kad ta žinia nepa
tvirtinta.

Shimbun

I VVASHINGTON, D. C., Rugp
jūčio 20. Atstovų buto imi
gracijos komiteto pirmininkas 
Jobnsonas įnvoe šiandien į butą 
bilių (įstatymo sumanymą), 
kurs liepia uždrausti ateivystę 
visiškai dvejiems metams; o kur 
tu su tuo ir bilių, kurs liepia 
deportuoti iš Amerikos visus 
tuos, kurie atsilakė nuo pirmų 
pilietybės popierų, norėdami iš
sisukti nuo kariumenės.

Dvejieiųs uždraudimo me
tams pasibaigus, svetimšaliai 
butų įleidžiami Amerikon tik
tai su pasportais, ar tik po (o, 
kaip jie pasižadės ant rašto pa
tapti Amerikos piliečiais. Be to, 
gyvendami Amerikoj, jie turėtų 
registruoties kasmet, kol jiems

popieros.
Jeigu kas įvežiuotų AmerikonTrue translnftnn flled w’th the pnsf.

nuislcr at Chicago, III. Aug. 22, 1919 pCr melagystę ar apgavystę, tai
as reouirea bv the art nf Ori 6. 191/ 1 n- * - 1

ANGLAI NEKETINA IMTI 
PETROGRADO.

Užpulimas ant Petrogrado 
vęs tik nugązdinimui.

bu

LONDONAS, Rugpjūčio 21*. 
- Nors šiaurinėje Rusijoje 
kariškas veikimas dabar ir pasi
darė didesnis, Anglijos valdžia 
betgi ketina ištraukti iš Rusijos 
savo kareivius kap galima gri'i- 
ČIHUS. 'I'siip iitiiv-i, čia ptiaiš- 

kino karės ofiso vaidininkas.

I tol^s butų sodinamas kalėjimai! 
penkiems metams, turėtų užsi
mokėti $1,000 bausmės ir dar 
ant galo butų deportuotas iš 
Amerikos. •

Laike dviejų draudžiamųjų 
metų bilius kibai mažai ką iš-

nei ketina paskui eito ant Petro
grado ar ant kokio kito Rusijos 

ilgiai tiktai pristato ka-1 
edžiagos bolševikų prie 
tartu su tuo taipgi duo- 
išku patarėjų.

įmes

Mililijos adjutantas generolas 
turi kišeniuj karės stovio 

apskelbimą-

---- ,-- - f ----- 1--- -
Tiue tninsiRtion filed *ith the post- niaslcr iii Chicatfo, III. Aug. 22, 1919 
as reųulred hy the act of Oct. 6, 1017

Meiika protestuoja, 
Amerika nepaiso

MEXIKOS PREZIDENTAS 
PROTESTUOJA PRIEŠ ĮSI

VERŽIMĄ.

BERLINAS, Vokietija, Rugp
jūčio 21. Vokietijos valdžia 
pasiuntė atsakymą aliantams į, 
jų notą, kurioj jie klausė ar 
greit bus ištraukta iš Lietuvos 
ir Latvijos vokiečių kariuome
nė.

* Vokiečiai savo notoj atsako,' 
kad vokiečių kariuomenė jau j 
pradėjo t rauk t irs iš Lietuvos.

(Lietuvoj ir Lat^ joj, sako, 
buvę ne mažiaus kaip 150,0(10 
vokiečių kareivių po generolo 
Von Der Goltzo komanda. A- 
liantai, sako, ypač bijojo, kad *J 
vokieiVų armija, būdama Lietu
voj, galės užkenkti aliantų rei-1 
kalams. Aliantai, mat, neduo
da ginklų nei amunicijos nei 
latviams nei lietuviams, o vokie
čiai, sako, ketinę duoti ir davę 
Taip pat vokiečiai davę amunici
jos finams. Tuo tarpu aliantai 
remią tik lenkus. Vokiečių po
litika Baltijos tautų klausime 
skiriasi nuo aliantų politikos 
griežtu bildu- Vokiečiai sutinku 
remti tu tautų nepriguhnybę, o 
aliantai mato tame sau pavojų,

sams 
da i

Prie to Anglija čia veikianti 
ne nuo savęs, bet išpildydama 
taikos konferencijos nutarimus.

Kariška medžiaga Anglijos 
pristatoma einanti tiktai esto-i 
narhs ir lenkams, kurie karinu- j 
ja prieš bolševikus.

Minėtasai valdininkas nenorė
jo pasakyti kiek kariškos me-

jis paminėjo, kad ten cianui pa
siųsta tankų (vežliojančių maši-

gyvena Amerikoj, galėtų išsi
rašyti savo gimines, būtent, sa
vo tėvukus, savo tėvus, savo ne
tekėjusias <tr nešies dukteris ir 
snvo šilima. jie turi dau
giau kaip 16 metų. Bet jeigu tie 

svetimšalio giminės buvo prie
šo šalių, tai dar reikėtų gaut 
tUn tikro kodinio įvažiuoti.

Pagal esančių įstatymų Ame
rikon galėtų būti įvežami išla
vinti darbininkai, o taipgi sveti
mų šalų valtininkai, keliaunin
kai, studentai ir profesionalai- 
Bet visi čia paminėti žmonės ga 
lėtų gyventi Amerikoje tik laiki
nai.

(Amerika, mat, bus turtin- 
Į ginusia šalis sviete per keletą a- 
teinančių metų. Todėl ir nori 
neįsileisti ateivių, kad jos turto- 
kiek nepagrobtų. Už’ keleto me
tų tečiaus dalykai galės visai 
atsimainyti, kada Europa atsi
kels iš suirimo ir griuvėsių).

Admiraltijos oficierius H. Į
Ileaton užreiškė, kad Anglijos T-nc tranclpHon flted the post- 
laivų užpuolimas an Kronštato

i nereiškia, kad anglai butų pra- : 
Įdėję jūrinį ofensyvą (užpuola-

J mają karę).
| Sulig jo užreiškimų, Anglijos 
laivynas tik žiuri tvarkos Balti
jos jorose ir apsaugo ėstomis ir 

įlenkus, kad ant jų neužpultų
bolševikų kariški laivai.

Kares ofisas šiandien čia pa- A >.... . , n :: • Amerikos kareiviu, kurie <skelbė, kad. pretineje Rusijoje, .......‘ . .? • i dar randasi Sibiriioi, nors kai eDono apskrity) bolševikai išmu- . 1 J *”
šė kone šešis tuksiančius žmo- Jį111, 
nių, kadangi lie sukėlė maištą į.1 
prieš bolševikus.

,mastei* at Chicago, III. Aug. 22, 1919 
as required by the aet of Oct. •’». 1917

WILSONAS PRIŽADĖJĘS 
GREIT SUGRĄŽINTI KAREI

VIUS Iš SIBIRIJOS-

WASHINGTON, 1). C., Rugp
jūčio 20. — Prezidentas Wilso- 
nas šiandien kalbėjosi su Chi-

reikalais ir iu skundans ir todėl 
jam nebereikės daug klausinėti.

Ką komitetas darys su įvai
riais mažųjų tautų protesethis, 
sunku atspėti. Bet sako, beverk 
neabejotina esą, kad bent kai- ir norėtų kad visos tos tautos 
kurie mažųiu tautų reikalai tu
rės būti nubalsuoti senate. Y- 
pač Airijos klausimas rupi se- jungtos prie Rusijos, kada tik

•• • a *9 a • • 1V t I V *1 • VI

(Latvija, Livonija, Lietuva, 
taipgi ir Ėstom!ja) vėl butų pri-

Rusija nebebus bolševikiška.

KOPENHOGENAS, Danija, 
Rugpjūčio 21. — Atėjusi sere-

neša, kad visoj Vengrijoj tapo 
paskelbtas karės stovis.

natiii. Kaikurie senatoriai at
virai išsireiškė, kad jie pareika- Tarp kitko čia galima patėmyti,, čiių).

Kaip lllinojuj, taip Indianoj, 
taip Pennsylvanijoj tų valstiją 
m iii ri ja yra vartojama išskiriant 
streikų laužymui.

Bjaurų milicijos vartojimą 
streiko laužymui dabar matome 
netoli Cbicagos, Hammondc 
miestelyj, kur streikuoja Stan
dard Steel Car kompanijos dar
bininkai.

Vakar ten atsiųsta su viršum 
šeši šimtai milicijos su šautu
vais ir peisais. Nuo guberna
toriaus milicijai įsakyta vartoti 
spėka kuožiauriausių būdų.

Indianos adjutantui genero
lui gubernatorius yra inteikęs 
karės stovio paskelbimų Ham- 
monde. Jis tą apskelbimą sako, 
tuojaus pavartosiąs, jeigu ma
tysiąs reikalą.

O koks ten buvo reikalas išvi
so milicijai! pasirodyti.

Tiktai toks, kad pakvaišę kom 
paniįos bosai užsimanė laužyti 
darbininku streiką ir gabenasi 
skebų į savo šapas.
* Kompanija, žinoma, pakėlė 
riksmą, kad čia streikieriai daro, 
maištą, kad jie esą bolševikai, 
aidoblistai, anarchistai ir galu
tini razbaininkai. Tas riksmas 
buvo sumanytas ūr buvo reika- 
lingas tiktai tam, ka<l ua-vus 
gos atsikviesti milicijos sk^bų 
apsauga*! '.iii sįreikierių šaudy- 
muii.

Streikieriai netgi nepasiduos 
provokacijai.

Jų unijos viršininkai išleido 
atsišaukimą, kuriame prašo 
streikicrių sėdėti namie ir nesi
rodyti milicijai į akis.

Beje, kompanijos bosai daro 
dar dauginus grąsinimų. Jie grą 
sina ir skelbia per supuvusią 
amerikonišką spaudą, kad strei- 
kieriu vadovai ir kovojančios 
streik>:eriu moterįs ir mergaitės 
busią areštuoti ir deportuoti iš 
Amerikos.

Bet streikieriai ir tų kvailių 
grasinimų nepaisys.

Kompanija turi pradėti tary
bas su streikieriais. To rods 
dabar jau reikalauja ir Ameri
kos darbo sekretorius

WASIUNGT()N, 1). C., Rugp
jūčio 21. Mexikos ambasado
rius čia gavo nurodymų nuo sa
vo valdžios, kad jis nueitų į už- 
rubeži'nių reikalų departamentą 
ir užprotestuotų prieš Amerikos 
kariuomenės įsiveržimą Mexi- 
kon ir kad pareikalautų, kad A- 
merikos kariuomenė iš Mexikos 
butų ištraukta.

Tą protestą Amerikos valdžiai 
inteikė Amerikos ambasadorius 
Bonillas.

True translation fileil with Ihe post- 
niastcr at Chicago, III. Aug. 22. 1919 
as recjuired by the acl of Oct. 6,1917
PREZIDENTAS NEGALĮS PA

SKELBTI TAIKOS.

Sako, butų gėda Amerikai, jei
gu ji nepatvirtintų aliantų 

taikos.

WASHINGT()N, I). C., Rugp
jūčio 21. — Senatorius FalI bu
vo padavęs ant rašto prezidentui 
Wilsomj: dvidešimt klausimų a- 
pie taikos sutartį ir apie tautų

AMERIKA NEPAISO MEXI- 
KOS PROTESTO.

WASHJNGTON, D- C., Rugp
jūčio 21. — Prezidentas Wilso- 
nas nepaisys Mexikos preziden
to Carranzos reikalavimo, kad 
Amerikos kariuomene pasitrau
ktų iš Monikos.

Adni’nist racijos valdininkai 
čia užreiškė, kad Amerikos ka
riuomenė tol neišeis iš Mexikos, 
kol nesugaus banditų arba j u ne
nušaus, arba liausis jų jieško- 
jus.

Prezidentas Wilsonas ra.šas 
atsakymą Carranžai į jo pro- 

js;i-V<-1->.i Uiiį ie-
č<ų kariuoir^eues Mexikon. 'Pa
ine atsakyme prezidentas aiš
kiai nurodysiąs, kad Mexikai 
buvęs duotas persergėjimas, ir 
kad dabar Suvienytos Valstijos 
elgtasi pagal to, kas buvo pasa
kyta tame persergėjime.

Amerikos valdžia skaito, kad 
dabartinis banditų vijimas 
Mexikoj tai visai nesąs įsiiverži- 
mas akyvaizdoj to, kad Mexi- 
kos valdžia visai negalinti su
valdyti savo šalies bandiitų.

Prezidentas \Vilsonas, atsa
kydamas į tuos klausimus, pa
sakė, kad jis savo prezidentiška 
proklamacija negalįs paskelbti, 
kad jau karė pasibaigė ir kad 
jau taika gyvuoja. Jis tokį pa
skelbimą galėtų padaryti tik po 
to, kaip senatas patvirtins taikos 
sutartį. x

Apie tarkos sutarties patvirti
nimą prezidentas Wilsonas išsi-

virai pasakyti, kad mes uždėtu/ 
nu* ant musų tautinės garbės 
nebei.štrinamą demę.jrigu po trt. 
kaip mes siuntėme musų „vyrus 
kovoti už bendrą reikalą, dabar 
imtume ir apleistume musų ka
rės draugus, kada reikia daryti 
taikos sąlygas, ir neimtume jo
kios ntsnkomvbės už tas salv-

Atsakinėdamas j kitus klausi
mus, prezidentas VVilsonas pa
sakė, kad jeigu senatas greičiaus 
patvirtintų taikos sutartį, tai 
gyvenimas greičiaus galėtų atei
ti į paprastas vėžes u'r nebebūtų 
tokio brangumo, kaip dabar.

Vienas klausimas buvo, ar yra 
komisija nuskirta Lenkijos ru- 
bežių nustatymui. Prezidentas 
Wilsonas atsakė, kad tokios ko
mi sijos dar nesą paskirta.

MEXIKOS UNIJOS IŠLEIDO 
MANIFESTĄ.

True 1nuBl<»Hnn Gira h th«» n«’i- 
niaster At Chicago, III. Aut. 22. 1919 
•»«. ronnlrml hv Ihe art nf Ort. G. 1017

AIRIŲ VADOVĖ PASMERKTA 
KALĖJIMAN.

MALL0W, Airija, Rugpjūčio 
20. — Grafienė Markievicz, ai
rių Sinn Feincnerių vadovė ir 
Anglijos parliamento narė, ta
po pasmerkta keturiems mėne
siams j kalėjimą už tai, kad ji 

raginusi pirklius boikotuoti 
policiją ir už tai, kad ji dalyva
vusi nt Jėgai iškuose susirinki
muose.

WASHINGT()N, D. C., Rugp
jūčio 21. — Mexikos Darbo Al
ni jų Federacija išleido manifes
tą, kuriame reikalauja nuo Car
ranzos, kad jis sutvertų atsto- 

ir 
kad tuojaus sutaikytų " nesusi
pratimus su Suvienytomis Val- .0 »»”• i . . .

III. Aug. 22, 1919. stijomis.

Wilsonas vtulJa,nQ nvnisterių kabinetą i

Tru*» IransInHnn filpH n-
mastei* at Chicago, 1 
ns- ronnlrpd hv ♦hc .*>f •’ 101*7

LENKAI KANKINA ŽYDŲ 
MbTERIS.

LONDONAS, Rugpjūčio 21. - 
Sionistų žydų vyriausias ofisas

SEPTYNI BANDITAI NUGA
LABINTI.

GALVESTON, Texas, Rugp
jūčio 21. - Mexikos konsulasl (.*)</()«£ delegatais nuo uimin'iu tu čia gavo baisių pranešimų apie cagos m u ganus nuo giiunuų ų i F įerro gavo pranešimą nuo me-dabar tai, kaip lenkai kankina žydus. . n \uuiKu | ♦ 't ... xikieč»u generolo Pueblo (ton-< karė Cholino mieste* buvo surengtas t / 7___ , w< _........ .

. ra faktiškai" "pasibaigusi, pogromas. Tarp kitko tame po- 
Delegatai prašė prezidento, kad grome įsilinksminę lenkų karei- 

j viai ištraukė iš vandens besi
maudančius žydaukaites ir tam-į 
pė jas nuogas po Cholino gatves. ’ 
Telegramos praneša, kad karei
viai įėję į moterų maudynes ir 
iš tenai kulbėmis ir nagaikomis| 
išviję žydaukaites, ir jas paskui 
vaikę po gatves.

jis kuogrcičiausia sugrąžintų 
Amerikon bent draftuotus karei
vius iš Sibirijos. jeigu jau ne
grąžintų samdytų kareivių.

I Delegatai intekė prezidentui 
petieiją su 100,000 parašų.

| Prezidentas pasakęs delega
tams, kad jis nieko aiškaus ne
galįs tuojaus jiems prižadėti.

zales, kad pagal Mexikos prezi- 
' denio Carranzos paliepimo tapo 
| nugalabinti septyni mexfkiečiai 
banditai, kurie apipiešė Stivie- 

' nytųjų Valstijų jūreivius nuo 
kruizerio Cheyenne- Praneši
mas priduria, kad pas banditus 
buvo rasti daiktai, kuriuos jie 

į1 atėmė nuo jūreivių.

kad Londone jau kalbama apie bet kad jis pasikalbėsiąs apie tai 
tai, kad pasodinus ant Rusijos 
sosto buvusį vyriausįjį Rusijos 
karvedį Nikolajų Nikolajevi-

su karės departamentu, ir duo
siąs neužilgo atsakymą.

Delegatai išėjo ukžganėtdinti 
prezidento atsakymu-

ORAS.

Giedra.
Saulė teka 6:05 v.
Saulė leidžias 7:41 v.

Bežaisdama apie sukurtą gat
vėje ugnį vakar naktį pavojin
gai apdegė aštuonių metų am- 

: žiaus mergaitė, Lillian Walten- 
stein, 6443 Bishop gt. Mergaite 
nugabenta Englewood ligoninėn 
Maža vilties ,kad pasveiktų.

JfcfOTINA JONĖS AREŠTUOTA. 

Kartu su ja areštuota dar trįs 
darbininkų organizuotojai.

PITTSBURGH, Pa., Rugpjū
čio 21. — Vakar vakare Homes- 
teado miestelyje, tapo areštuota 
senutė Jonės, kurią darbininkai, 
dėl jos nenudalsaus pasišventi
mo darbininkų klesos reika
lams, paprastai vadina “Motina” 
Jonės. Su ja kartu areštuota ir 
dar trįs darbininkų organizuo
tojai: .T. G. Brown, J. L- Malen 
ir R. W. Rilev. Visi sukimšta 
kalėjimam Juos areštavo užtai, 
kad laikė gatvėj prakalbas dar
bininkų minioms, kuomet Ho- 
mesteado miestelio valdyba ne
buvo davus jiems tam tikro lei
dimo. I
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Mirusieji tyli
Arthur Schnitzler. Verti K. A.

(Tąsa.)

Miesto triukšmus darosi vis 
didesnis,liktumų šviesa stiprėja; 
ji jau mato Praterstrassės na
mus, ir jai rodosi, kad ji suvis 
išdils žmonių minioj. Kada ji
nai prieina prie liktarnos pas ją 
atsiranda pakankamai ramumo 
pažiūrėti į laikrodį. Be dešimties 
minučių tlevynlos. Ji prideda 
laikrodį prie ausies — ne, nesus
tojo. Ir ji galvoja: 
sveika. 
na.
Tekis jau Iii 
kad viskas! 
ji niekuoni

aš gyva, 
net mano laikrodis ei- 

o jis... jis... numirė...
as..Jai rodosi, 
dovanota... lyg 
ir neprasikalto, 

abejonės, aišku.
Ji girdi, kad gubsiai ištarė tuos 
žudžiusį O jeigu rkio to priklau
so žmogaus likimas? — O jeigu 
jinai dabar gulėtų ten duobėj, o 
jis butu išlikęs gyvas? Jis nebū
tų pabėgęs, ne... jis nebūtų pa
bėgęs... Na, žinoma, jis vyras. 
(»i ji moteris 
ra.

Ji turėjo teisės, — tai jos prie
dermė, taip, priedermė. Ji pui
kinusia jaučia, kad ne jiareigų 
verčiamu ji taip |>adarė... Bet ji

turi vaikę ir vy

^ĮĮ| 
būdavo paprastai; bet jai rodo-! go gatvių ji sustabdė karietą, iŠ* J vio.ii medžiojant, žvėrys iš ba*

- ..-a- i!__^ žjt t— —4.-^-.^ (|o ĮUrg|ų išgaišti. Taigi badas 
juos ir priverčia medžioti ly
giai (ienomis, kaip ir naktimis. 
Bet! kur miega stirnos; elniai 
ir jiems panašus dieniniai žvė
rys, jeigu per dtieną ganėtinai 
prisisotina? Manymas buk zui
kiai miega su ahsiromis akimis 
yra tai vien pasaka: jeigu jie 
turi atviras akis, tai mato, taigi 
nemiega; nelaisvėj jie miega su 
užmerktoms akŲns kaip ir kiti 
žvėrys. Elnias pramigti eina į 
tankumyną, stirna slepiasi kur 
rugiuose, zuikiai laukuose, bet 
jų miegas būva neramus, tan
kiai pertraukiamas. Šitą ^lik
tinį m;iegą lluri tik žmogus, die
niniai paukščiai ir tūlos dieni
nės beždžionės. Naktiniai žvė
rys miega, nuo žmonių pasislė
pęs kur nors olose arba tan
kiuose krūmynuose ir ten ra-> 
miai iniega, jeigu jų nieks ne 
prikelia. Naktiniai gji žvėrys, 
taigi inedžojanti naktimsi, {iš
tikro nei neturi pastovaus mie
go laiko; jie nei ne miega, bet 
vien snaudžia. Kalė miega ir 
d(|’nomis, bet ir miege ji gerai 
nuo pelių aruodą saugoja. Ir 
Šunes yra naktiniai žvėrys. 
Daugumas žindančių žvėrių yra 
naktiniai žvėrys, lodei jie ir 
naktimis gerai savo pareigas 
pilik), nes mažįiausias nt'i’amu- 
rnas juos iš miego prikelia.

•F"
PetnyČia, Rugpiučio 22, ’19

kaip..- kaip visi geri žmonės. 
Dabar ją butų jau suradę. Dūkta 
ra i butų bekamantinūję. O jūsų 
vyras, gerbiamai poni? O, Die
ve’.. (ii ant rytojaus laikraš
čiuose. .. ir šeimyna... ir ji bu
tu pražudžiusi savo gyvenimą, 
o jam gyvybės visvien nebūtų 
sugražinusi. Taip, tai svarbiau
sia; suvis bereikalingai butų

si, kad miesto gyvenimas virte lipo iŠ jos, greit užėjo už kampo 
verda: mat toj vietoj, kurią ji
nai apleido, viešpatavo neapsa
koma ramybė. Ji dar turi nema
žai Įniko. Ji žino, kad jos vyras 
šį vakarą sugrįš ne ankščiau de
šimties ... ji suspės net persi
rengti. Ji žiuri į drabužius ir pa
stelei, kad jie purvini.

Ką jinai pasakys tarnaitei? 
Jai ateina į galvą, kad ryto vi
suose laikraščiuose bus aprašy
ta apie nelaimingą atsitikimą. 
Ir apie moterį, kuri sykiu važia
vo, ir kurios paskui niekur ne
buvo galima surasti, bus taipgi 
parašyta. Ir ji jaučia, kad jos at
sargumas neatneš jai jokios nau 
dos. Bet ji turi nuo namų'raktą; 
ji puti galės atsirakinti duris;

R ten nusisamdo kitą vežėją, 
kuriam pasakė savo tikrąjį ad
resą. Jai rodosi, kad dabar jinai 
negali mąstyti. Kur jas dabar?— 
dingtelėjo jai į galvą. Ji užmer
kia akis ir mato, kad jis guli li
goninės karietoj — ir staiga jai 
pasirodo, kad ji sėdi šalę jo ir 
važiuoju sykiu. Karieta pradeda 
mėtytis, ji bijosi, kad dar kartą 
neatsitiktų to, kas atsitiko, ir su
rinka. Karieta sustoja. Ji sudre
ba; ji privažiavo prie savo na
mų. ... Greit išeina iš karietos,
atsargiai 'atidaro varius, kali 
sargas nepastebėtų, užeina laip
tais, tyliai atrakina duris, kad 
niekas negirdėtų..- Praeina per 
salę į savo kambarį — tikslas at-

Vėsiam Smagumui Vartokite

COLGATE’S
TALC POWD£R

COLGATE’S Talcum suteikia jums 
atgaivinantį smagumą kaitriame 

ore — prašalina lipnumą — Pri
duoda apsitaisius smagumą — pa- 
liuosuoja nuo nudegimo saulės — su
minkština sueižėjimą.

paaukavusi save. — Ji po gele
žinkelio tiltu. — Toliau... to
liau... štai Tegetgovskio kolo- 
nna kur sueina keletas gatvių, 
šiandie, lietingam rudens vaka
re, žmonių daug mažiau, negu persimainė. Vienoj šalinių Bin-

jos niekas nepastebės* Ji tuoj siektas! Užžiebia žvakę, gi eit nu 
pasisamdo vežėją. Ji jau buvo velka drabužius ir slepia juos j 
besakanti namų adresą, bet pas
kui susiprato — tai bus labaii ne
atsargus žingsnis. Ji pasako pir
mą į galvą atėjusią gatvę. Va
žiuodama Prateriu jinai norėtų 
kaip nors išblaškyti savo neri
mavimą, bet tai nesiseka, ir ji
nai jaučia tik vieną norą: būti 
namie, saugume. Niekas dau
giau jos neinlert'Slfe}a. Toj mi
nutėj, kuomet jinin^nusprendė 
palikti numirėlį kelyj, ji lyg ap
mirė prapuolė pasigailėjimo 
jausmas link jo. Ir dabar ji nie
ko daugiau iH*g;di jausti, kaip 
tik baimę už save. Jinai ne be
širdė... o, nu. .. Ji žino, kad a- 
teis tos dienos, kuomet ji kaukiu 
sis baisiai kankinsis; gali būti, 
tai prives ją prie kapų, bet da
bar ji trokšto tik vieno dalyko 

neišduoti savęs ašaromis ir 
ramiai sėdėti prie stalo su savo 
vaiku ir vyru. Ji žiuri į langą.

Karkta važiuoja vidurmies- 
čiu; čia tiek ‘daug šviesos, tiek 
daug judėjimo- Ir jai rodosi, 
kad viso to, ką jinai pergyveno 
bėgiu pastarųjų valandų, suvis 
nebuvo tikrenybėj. Kaip blogas 
sapnas jai persistato viskas... 
to nebuvo tikrenybėj, niekas ne-

šėpą. Per naktį jie išdžius, o ry
to ji pati išvalys juos šepečiu. 
Paskui nuplauna veidą ir ran
kas ir apsiredo kitais drabu
žiais.

kaip tarnaite atidaro duris. Ji 
girdi savo vyro balsą, girdi, kaip 
jis. stato j kampą lazdą. Ji jau
čia, kad dabar privalo laikyties, 
nes priešingai viskas žus. Ji
nai skubinu į valgomąjį kamba
rį ir sutinka vyrą.

‘‘A tu jau namie?” — pasakė 
jis.

‘‘Žinoma,’
“jau senai”.

“Turbūt niekas nematė, kaip 
tu inėjai”-

Ji šypsosi. Bet tas vertimas sa
vęs šypsoties ją labai kankina.

li t sakė

Vaikas sėdi už stalo; jis, turi 
būti jau senai laukia jos, nes už
migo besėdėdamas. Ji sėdasi ša
lę jo, o vyras priešais ją. Jis pa
siima laikraštį ir perbėga jį aki
mis. Paskui padeda laikraštį į 
sali ir sako: “O kiti dar sėdi ir

A

Extra! Extra!
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IŠLEISTUVĖS

Lietuvos Laisves Varpo
TIKRAI ATSIBUS

Nedfilioj, Rugpiučio-Aug. 24
SEVENTE REG1MENT ARMORY 

ANT WENTWORTH AVĖ. IR 34TOS

Paroda prasidės nuo Bridgeporto 2 vai po pietų.

Draugijos susirinks 1:30 vai. ant Auburn Avė. tar
pe 35-tos ir Bl-mos neskirtose vietose.

Lietuviai kareiviai uniformose pražomi susirinkti 
1-mą vai. po pietų Mark White Square Parke prie 
Halsted ir 30-tos. Iš čia išmaršuos vesti parodą.

Bus imami krutami paveikslai visos parodos ir 
iškilmės salėje.

Visos Chicagos ir apielinkių Draugijas ir visus lie
tuvius kviečia ant šios didžiausios lietuvių iškilmės.

LIETUVOS LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVIŲ KOMITETAS.

ĮTEKMĖ ŠVIESOS SPALVŲ 
ANT ŽMONIŲ NERVŲ.

Reikalaukite COLGATE’S
Savo Patogesnej Sankrovoj

Ar Jus
Vartojate Talcunu
Gana Tankiai? '■

tariasi.”
‘‘Apie ką?” — klausia jinai. 

Ir jis pradeda jai pasakoti apie 
susirinkimą labai smulkmeniš
kai. Enima daro išvaizdą, kad 
klausosi ir Įniks huo laiko lin
guoja galvą.

Mokslo Žinios.
Kaso ŠERNAS.

ŽVĖRIŲ MIEGAS.

Visi žino, kad žvėrys, 
bent Įjų dauguma, turi 
jauslų miegą, kas išrodo 
ir kad jie visai nemiegotų. Ir 
lietuviai kalba, kad zuikiai mie
ga su atviroms akims; bet kad 
jie buvo miege* Ingio, tai tokio 
miego miegu nei vadinti nega
lima, nes tikrai miegantis ma
tyti negali. D-ras Želi užtikri
na, kad jam tikrai miegančias 
vasarą žuvis nepasisekė pa te
myli. Iš tikro bičių miegant taip
gi Vasaros laike, turbūt nieks 
neinate, nes ir naktimis, ei-

arba 
labui

kūną girdėti naktimis. Nemie
ga naktimis ir daugelis kitų va
balų. Ir girių žvėrys neprigu
li prii' miegalių. Elnias, stirna, 
kra tikas, lape ir daugelis kitų 
žvėrių naktimis pakįla sau 
maisto j ieškoti, nors jie ne pri
guli prie naktinių žvėrių. Tas 
hiom duodasi išaiškinti: mat 
vasaros naktys fcuva labai tqjm 
pos, todėl vasaros naktimis

Jau seriiui patėmytu, kad vi
štikių spalvų šviesa ne vieno
kią turi įtekmę ant žmonių 
sveikatos, ypač ant jų nervų. 
Išmėginimas, kokią turi įtekmę 
ant žmonių sveikatos visokių 
spalvų šviesa pirmiausiai pra
dėjo daryti daniškas gydytojas 
Fusen, kuris įtaisė ir speeialę 
gydyklą gydymui ligonių viso
kių purvų šviesa. Dabar tupm 
toliau užsiima kiti gydytojai; 
angliškas gydytojas Snovvden 
vienam laikraštyj visų žiniai 
pagarsino. Jis4 savo tirinėji- 
nams, vieną li|>)ivių kambarį 
'rengė raminančiose ir erzinan
čiose parvose;, vienas kamba
rys turėjo mėlyną lovos užklo- 
dnią, geltonas sienas ir žalius 
kilų lovų užklodalus, taigi dua
liausiai spalvų čia buvo: gelto

nos ir žalios, geltonos ir mėly
nos. Tas kambarys nervai, 
sergančius ' ligonius labiausiai 
erzino; kambarys purpurinės 
r mėlynos spalvų tfiri ant n<^- 

vų raminančią įtekmę. 1 Ligo
ni- y, laikyti purpuriniam kam
baryj pusi Ii nesavo nuo galvos 
skaudėjimo ir tai gana greitai. 
Vienas nc.ura.sll te nikus, ilgiau 
aikytus tam kambaryj su vįsii 
’apo išgydytas nuo galvos skau
dėjimo- Užtai melancholikai, 
patalpinti purpuriniame
kabaryje, žymiai pablogėjo, bet 
pergabentais j geltoną ruimą 

‘Teitai atsigriebė, žymiai pat
aisė. Laikymas purpurin ta
ne ruime ypač labai gelbsti 
serganties nemiga.

gulbėms. Giedančios gulbės y- 
ra geltonsnapės. Jų yra dildai 
Šiauriniuose Prusnose. ypač 
Pomeranijoj. Balsas jų gana 
malonus, panašus į varpo bal
są. Čielus pulkus giedančių 
gulbių Baltiko pakrantėse pati
ko paukščių gyvenimo tirinėto- 
jas, mokslinčiuS'Schilling. Jis 
sako, kad jų giesmė kaipir var
po skambėjimas, yra gana ma-

linčius gana ilgai giidėjo. Kar
tais ištikro ta paukščių giesmė 
buvo panaši į tolimą laidojimo 
giesmę; jeigu paukščiams me
džionė nepasiseka, jiems ištik
ro reikia ne vienam sandraugui 
laidojimo giesmę giedoti, šios 
giedančios gulbes pasitaiko ne 
tik Baltiko pajūriuose, bet yra 
jų ir šiaurinių jūrių aplinki
niuose kraštuose.

GIEDANTI GULBĖ.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais 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

Gulbę žmonės laiko už pauk
štį negalintį balso išduoti, lodei 

. ąulbes dainą ir Vadina prieš
mirtinį kokio nors sutvėrimo 
balsą, taigi 
bes ženklą, 
tai išduoda 
ną žmonės 
mano, kad 
gali. Bdlt 
klaidus, (i 
dėjo ir koks senas lietuvis, nes 
seniau gulbių buvo ir Lietuvoj; 
todėl gal pasitaikė kur i balas, 

’ar ežerus atlėkti ir giedančioms

už paskutinį gyvy- 
Iš tikro gulbė re- 

balsą, tckfel jos dai- 
retai girdi, todėl ir 
ji balso išduoti nu
manymas toks yra

-

6las Didelis Piknikas Su Išlaimejimu
Parengtas

DR-STĖS MOTINOS DIEVO AUŠ. VARTŲ 
Į

Du išlaimėjiniai 1-as vyrų laikrodėlis, 2-as bnmzalotas
Nedėlioję, Rugpiučio (August) 24 d. 1919

Polonia Darže, Higgins Avė. ir 61, Jefferson, III.

WATERBURY, CONN.

Taigi mat apie giedančias 
gulbės galima rasti nevien pasa
kose, bet tokios yra ištikro 
nors ir nevisur ant žemės pa 
viršiaus.

IVatetburio Nukentėjusių . • 1 1 • TTk*1 •!Didelį Pikniką
Subatoj, Rugpiučio 30 d., 1919

LINDEN PARKE, NAUGATUCK, CONN.
Prasidės kaip 2ra vai. po pietų ir tęsis iki 12 nakties. ’ ITo- 

graine dalyvaus Vilijos Choras ir Waterburio Jaunuomenės Cho
ras. Bus įvairiausią pramogų ir, žinoma, šokią. Visi atsilan
kiusieji turės progos maloniai ir linksmai laiką pratiesti. Įžanga 

25 centai asmeniui.
Kviečia visus dalyvauk N. S. A. F. KOMITETAS.

.0

» ■1     ~"1 ’ * 
Telcphonc Yards 3834

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

į

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2t—4 ir 7—9 
po pietą.

3001 Wcat 22nd Street 
Tol. Lawndale 660

Gyvenimas: 2111 Mąrshall BJv. 
Tel. RockweU 1681.

—

Jus galite gauti cash už 
LIBERTY B O N D U S 

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

X

KRAUSEsl™sBANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.

. J

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Už $50.00 arba I^AISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je. <lifa mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
21 rekordą ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonDgrafą, kuriuo.' 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

tes, kuri mes parduosime už $325. 
IEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
VPŽIIJRĖTI ši yra stebėtina pro- 
<n.» Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA. 
VVESTERN FURNITURE STORAGB 
28’0 W. Herrison St Chicago, Iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

TEISIŲ, 
Vadovas ir Patarėjas

J U.

v.

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

4

Naudinga knygelė ypatingai norintiems eu- 
sipažinli su įvairiomis legališkorais teisi1 
mtš. 141 pusi.

) ' KAINA 50 CENTŲ.
Su priaiuntimu

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

*

4-tas Didelis Piknikas
—_JL_
.1 . !*■■■!■ 1 ’■

Rytmetinės Žvaigždės Pas. ir Pasilinksminimo Kiiubo

Nedelioje, Rugpiučio 24, 1919
ČERNAUSKO DARŽE 

Lyons, Illinois.

Įžanga 25c.

Rytmetinės žvaigždės Kiiubo parengti piknikai visuo
met būna smagus ir užganėdinti. Grie’š puikiausia muzika, 
susidedanti iš 7 geriausių muzikantų, vedama Flory J. Jereck 

Kviečia visus KOMITETAS.



’19 NAUJIENOS. Chicago.,

letariato diktatūrą”. Susirinku-1 įvyko rugpjūčio 17. žmonių pri- 
I šieji delegatai nutarė pririnkti sirinko gana daug ir visi ramiai 
dar vieną į bylos vedimo Komi- ir su atyda klausūs kalbėtojo, 
siją, čia buvč statoma kandida- Ant galo dar surinkta $10.38 au
tais visi tie darbininkų “išgany- kų prakalbų rengimo išlaidoms 

Cnnn kili net l)r:u,t’j° reikalauti, kad lojai”, bet jie neapsiėmė (mat [ padengti. Aukas rinka plė E. 
▼ V dlvl DUry jV/UlllIe draugijos neišduotų paskirtų tingi dirbti), o vienas jų tuoj Bluožytė ir plė. R. T’arabildžiu- 

jau aukų Fondo Komitetui.
Tą suirutę matydamas, Fon

do Komitetas nutarė šaukti visų 
§r’.ovių atstovų susirinkimą. Su
sirinkimas įvyko rugp. 8 d. De
legatų dalyvavo apie 60, atsto
vavusių viso 28 draugijas ir kuo
pas. Po perskaitymo Komiteto 
tarimų veikimo apyskaitos ir iš
davimo raportų komisijų, ku
rias Komitetas buvo paskyręs, 
prasidėjo užsipuldinėjimai ant pinti streiką, ir keli darbinin- 
Fondo Komiteto. Vienas bolševi
kas atsistoja ir pradeda kalbėti: 
“Tai m.i tote, draugai ir draugės, 
kad tas komitetas jau padavė 
mus advokatams į rankas, o tie 
tai nu ’š ir melš, kaip tą karvutę. 
Mes turime eiti prie galutino tik
slo. prie galutino tikslo,” vis kar 
toj i tą patį ir ant galo dar dūko- 
ja. \ j

Po jo pasiprašo balso vienas 
Komiteto narvs ir klausia: Na, 
ar jus, atstovai, supratote, ką 
tas žmogus norėjo pasakyti? 
Aš klausiu jo kas yra melžiama 
karvė? Kas ją nori milšti? Ir 
koks tas jo “galutinas tikslas?” 
Reikalauja atsakymo, bet tas 
žmogus tik dairosi j šalis ir nie
ko iv atsako. Kad jo butų pa
klausė, kiek iš bonkos degtinės 
stiklelių išeina, tai tuoj butų at-

į KORESPONDENCIJOS j

Streikininkų Apsigynimo Fon
das ir bolševikų bolševikiški Į 

darbeliai.

Po streiko, kuris įvyko berže
lio mėn. š. m., čia pradėta orga
nizuot (ir suorganizuota) Nu-

ainio Fondas.

streiko pirmininkas, atsišauk
damas į \Vaterburio draugijas, 
kad gelbėtų nukentėjusius dėl 
streiko darbinikus.

Draugijos su mielu noru tam 
pritarė ir aukojo po keletą de
šimkių, kitos net šimtus dolerių. 
Apsigynimo Fondui. Buvo ma
nyta, kad šitam darbui neatsiras 
išgamų, kurie priešintųsi, nes vi
si žinojo, kaip žiauriai elgėsi ta 
spėka laike streiko; visi žinojo, 
kati apie 20 streikierių pirm tei
smo baisiai nukentėjo, ir dar 
gręsia jiems teismo bausmė, jei 
nebus kam už juos užtarti. To
dėl \Vaterburio darbininkai pra
dėjo rinkt komitetus gelbėjimui 
jų. Pirmiausia W. L. P. D Są
ryšys išrinko į komitetą septy
nis asmenis; vėliaus katalikiš
kos draugijos paskyrė irgi tiek į 
tą komitetą. Tų draugijų komi- < 
tetas da priėmė ir streiko pirmi-

Tas labai nepatiko kaikurieins 
musų bolševikams, ir jie pradė
jo leisti melagingų paskalų apie 
tą komitetą. Jie pasakojo, kad 
WLPD. Sąryšys be draugijų su
tikimo tą darbą pradėjęs vary
ti ir kad tik iš Sąryšio delegatų 
tas komitetas susidedąs; kad jie 
ntįsileidžią kitų atstovybės 
galų-gale, kad tas komitetas 
iš darbininkų susidedąs, o 
“buržujų” ir tt.

šitokios insinuacijos
suklaidino daugelį darbininkų; vę

ir, 
ne 
iš

Ak

apleido susirinkimą. Mat, nepa
sisekė suardyti darbininkų vie
nybę. Vėlinu bolševikai pripra
šė vieną žmogelį į komisiją, ku
ris apsiėmė, nors jam tiktų ge
riau paišiukai pardavinėt, o ne 
komisijoj dirbti.

Reikia pasakyt, kad tie gai
valai varė tą purviną darbą kar
tu su tuo žmogum, kuris laike 
streiko padėjo kapitalistams slo-

kai per jį nukentėjo.
Dabar nėra abejonės, kad bol

ševikų tarpe yra provokatorių, 
nes kitaip, kaipgi tas nešvarus 
žmogus galėjo rasti jų tarpe sau 
draugų ir kartu su jais vryt tą 
prag’ištingą darbą prieš Nuken
tėjusių Streikierių Apsigynimo 
Fondą. — Dėdes Draugas

DE KALK, ILL.

Dgo Grigaičio prakalbos.

■■■■■■■■B

Lietuviai pardavė
jai visuose depar

tamentuose.

* ,■ ■ 
.1 ■

Į5 HALSTED a I4T?STS
Užsidaro subatoje 
(> valandą vakare.

_4

Po diskusijų, kurios tęsėsi a- 
pie <’vi valandas, vienas duoda 
sumanymą rinkti naują komite
tą. Leidžiama balsuot, kurie no
ri, kad butu renkamas naujas 
komitetas. Penki pakelia ran
kas, o kiti visi balsuoja už pali
kimą to paties komiteto. Tada 
pirmininkas klausia, kurių, gir
di, dabar reikia klausyti, — ir 
duoda vėjo darbo ardytojams.

Bolševikai nerimauja ir pra-
labai deda kažinką kalbėtis tarp sa- 

Mat, nepasisekė įsteigti “pro

Andais teko pastebėti bolše
vikiškoj Laisvėj korespondenci
ją iš De Kalbo, kur korespon
dentas štai ką nupasakoja: Lie
pos 27 dieną Ukėsų Kliubo susi
rinkime buvęs paduotas įneši
mus surengti d. Grigaičiui pra
kalbas. Įnešimas buvęs atmestas 
visų susirinkusiųjų balsais prieš 
vieną. “Tokiu budu”, tvirtina 
korespondentas, “pasirodo, kad 
p. Grigaičio įtekmė kasdien dar
bininkų miniose puola.”

Aš nežinau, kaip ten kas U- 
kesų Kliubo buvo, bet kad dekal- 
biečiai aplamai! — o jie beveik 
visi darbininkai — ne tik neprie- 
šingi d. Grigaičiui, bet pritaria 
jam, tai yra faktas- Štai būrelis 
De Kalbo lietuvių jaunimo, pa
šalimoms draugams pritariant, 
sumanė surengtai d. Gričaičiui 
prakalbas, ir tos prakalbos jau

tė, už ką toms sesutėms kaip ir 
aukotojams, reikia tart ačiū.

'Taigi jei, pasak Laisvės ko
respondento, visi dekalbiečiai 
priešingi d. Grigaičiui, tai ko jie 
taip gausiai atvyko jo prakal
bos pasiklausyti ir dar taip gau
siui aukojo iš savo kišenių? Iš
tiesi; gi tas ponas Laisvės kores
pondentas meluoja.. Grigaačliiii 
ir jo skelbiamoms idėjoms prie
šingas (per savo nedšmanymą) 
tik jis pats ir gal dar pustuzinis 
kitų tokių, kai jis, bet ne visi 
dekalbiečiai, ir ne jų didžiuma.

Jus žinot, kad praeitą birželio 
mėnesį VValerburyj, Conn., bu
vo sustreikavę apie penki ar še
ši tūkstančiai Brasso darbinin
kų, tarp kurių maždaug 75 nuo
šimtis buvo lietuviu.

Kai dėl minėtų d. Grigaičio 
prakalbų, jos buvo labai įdo
mios ir pamokinančios visiems, 
kas lik interesuojasi darbininkų 
reikalais,, darbininkų padėjimu 
ir jų kova už geresnę ateitį. Jei
gu kam jos ^nepatiko, -tai tik 
t. m, kas nenor nieko protaut 
nei nieko suprast. — Slapukas.

Atsišaukimas j Vi 
suomenę.

Jųs žinot bent iš laikraščių, 
kaip policija, pasinaudodama 
iškilusiomis birželio 19 d. riau
šėmis,.areštavo daugelį visai nc-

areštuoti streiko vadovus ir ko
mitetus, kad tuo budu lengviau 
sulaužius streiką. Areštuotuo
sius kiekvieną gabeno policijos 
nuovadon ir čia juos “žymėjo”, 
tai yra, suskaldė galvas, išdaužė 
dantis, užmušė akis — daužė, 
tol, kol streikieris, apsvaigintas, 
sąmonės netekęs krito ant že
mes. Pabaigus ekzekuciją, vilko

Rugpiutyj Kotų Išpardavimas
Ankstyvas pirkiihas prie kurio 
mus niatenijolo ir taupumas.

Vėliau, Kainos Turi

parankamo yra dadėta numažinimas' kainų, apkainavi-

Būti Agštesnes Pirkite Subatoje

Maistas ir Rūbai į Visas 
Dalis Europos

Komercijos departamentas Europon Mainymo Corporacijos, po Išleidimui daug laiko ir pi
nigų* firmoje padėjimo n ves liga ei jo j d, surado praktiškų metodų pagelbėjimui jums su
šelpianti jūsų giminių ir draugų, ten namie, pagal jūsų mir(xhmą. GabiU siųsti visokių 
din’gtų olselio kainomis. Laivai plaukioja tiesiai į I riestą, T tume, Conlaza, Dantzigą, 
Kottcrdanu) ir kitus poetus Kuropos.

Mes turime kožną dienų susinėsimus kabeliu su musų agentais principijališkuose miestuo
se Europoje. Ir tokiu budu gulime patarti kur daigiai yra labiausiai reikalingi. Mes 
turime kelias grupes daiktų, kurie yra reikalingiausi kiekvienai šeimynai dabartiniu laiku.

No. 1 Kaina $35.00
grynų taukų.
rūkytų lašinių.
miltų.
jūreivių bindzų (pupų!

10 
10 
20
10 
3

3 
1 
H svaro 
Vi svaro
5 svarai ryžių.
10 svaru cukraus.

svarai kavos.
pante alivos .dienius, 
svarai Cottonseed alyvos, 
svarai skalbiamo muilo, 
svarai prausiamo muilo.

2 svarai Farina.

i svarų
svarų
svarų
svarų 

svarai žirnių, 
svarai 
svarai 
svaras

žirniukų, 
druskos, 
pipirų, 
papri kosti. 
?na joninių.

3

2

>
(i

>

No. 2 kaina $22.50.
svarai tajikų.
svarai ryžių.
svarai geros kavos.
svarai gran cukraus.
kenai pieno.

miltų.
farina.
jūreivių beans.
bominy.
žirnių.
čeko! ado.

svarai 
svarai 
svarai

svarai
svarai
tvarus Cocoa.
svaras arbatos.

Vi svaro pipirų.
1,

No. 3 kaina $20.00.
10 svarų grynų taukų.
5 svarai rūkytų lašinių.
5 svarai bccf cxtract (Bullion).
5 svarai cocoa.
10 svarų kelių- pieno (Evap.).

No. 4 kaina $9.75.
12 svarų miltų.
5 svarai grisco taukų.
5 svarai ryžių.
I svarai geros kavos.
6 kenai Condensed pieno.

Kaina $5.00.
(ieriausiii seklų Flaxbee<l užtenkamai dėl dviejų akrų Europos že
mės, Tas yra neatbūtinai reikalinga dėl ateities linų derliaus rei
kalinga Europai.

Musų valgio produktai vra gvarantuoti ir visai gryni ir atsako visiems reikala
vimams Suvienytų Valstijų gryno valgio liesoms.

Rūbai ir kili reikmenis duodami čionai yra geriausio malcrijolo markele. .Jie vra rupsclingai 
sunnkh atsižvelgiant reikalavimams ten, namie.

Vyrų vilnoniai siutai $18.00, visokių mierų. Viršutiniai žiponai (kotai) $14.00. Ves t ės $3.50. Moterų 
vilnu-lininiai kolai >'2-1.00. Vyrų augštos vertės sunkus čeverykai $5.00. Moterų čeverykai $5.00. Vyrų 
guminiai batai. augŠtų aulų $0 00. Iki kelių aulais $4.75. Vaikų čeverykai $3.00. .Vyrų darbiniai marį 
kiniai \ j rų sunkus apatiniai marškiniai $3.00 už siutą. Vilnonės šiltos pančiakos $7.50. Vilnones
skaros $2.00 .šilkinės $3.00. Bovelninūs $1.25. Moterų vilnonės pančiakos 50c pora.

šios prekės mirokuotos prie stipakavimo, Insurance ii- pervežimo prekė nuo New Yorko iki durtį 
jūsų giminių ar draugų Europoje.

Mes gvaranlnojame dastahma pakių greitai ir saugiai. Mes alsių :ime jums parašą adresanto arba 
sugražinsiu.e pinigus jeigu daiktai kur nors žūtų.

Mes turime agentus daugelyje miestų visuose Europos tautose, per kuriuos mums malonu bus 
suteikti lums žinias nuo jūsų draugų ar giminių. >

Pasiskirk sau grupę daigių jums tinkamų ir atsiųsk mums su pinigais; krasos money orderiu arba 
American Exprcss kompanijos čekiu. »

The European Exchange Corporation
425 Seventh Avcnue (Opposite Penn. 

Station) Dep. I- 17, New York, N. Y.
Mes taingi priimame justi pačių pakj ir nusiunčiamo į bile kokių vietų Europoje už nominališkų 

kainą, Bugščia u minėtomis sąlygomis. '
Sekanti laivai yra kraunami ir išplauks pirmiau rugsėjo 1 dienos.

S/S VVest Catanace i Fiiime. • S/S Jagoma i Constanza.
S/S Ozaukee į Dantzig. S/S Black Arrovv į Trieste.

Kas savaitė plaukioja per Rotterdamg.

Šilkinio Plush’o
KOTAI padarytas ir iliustruotas su liaupe 
coney kalmierium; su kišenėms ir su diržu iš 
pryšukio ir užpakalio; puikus kotas sunkiam, 
kožnaUdienai darbui. Kaina

\ $29.75
Baffin Seal

KOTAI stilius kaip iliustru' ‘ i. naturališkas 
raccoon kalnferius ir rankogaliai, šilkinis pa
mušalas, labai moderniškas ir lal/ai tinkamas 
dėvėjimui. 'Kaina.................................

$8450
Šilkinio Plush’o

KOTAI dėl riebių moterij^kaip iliustruota, 
didelis sbawl kalnicrius; juodos sol-satin pa
mušalas gvaranluotaS dviem metam: stilius 
iliustruotas, moterų ir panelių miera. Kai

mą tikini ........X........... .....................

$34.50
Marmot Kailiniai

KOTAI • kailiniai ir sti
lius kurie bus labai populia- 
ri.ški šiame sezone. Astuo
nių colių apsiiuvimas ant pa- 
dalkų; šilkinis pamušalas: 
miera dėl moterų ir mergi
nu. Kaina ..............

$87 50

Sealene Kailiniai
KOTAI — Turtinga išžiūra, 
sunkus; 48 coliai ilgio, 7 co 
liai lankas apačioje; didelis 
cape kalnicrius; varpo pavy- 
dalo rankogaliai; puikios 
rankoves; šilko pamušalas. 
Kaina tiktai

$195.00

Sealene Kailiniai
KOTAI — trigubas X geru
mo, padarytas kaip iliustruo
ta su naujausiu cape kalnie
čiu ir varpo modelio ranko
galiais; šilkinis pamušalas. 
Mieros dėl moterų ir mergi
nų. Kaina.............

S100.00

liaus policija, pasibijodam i, kad 
vienas kitas jos sumuštas strei
kieris amžinai nenustreikuotų, 
pašaukė daktarų ir mirsiu, kad 
jie susiuvinetų suskaldytas gal- 

1 vas, lupas ir duotų šiaip reika
lingos daktariškos pagelbos. Žo
džiu sakant, policijos nuovada 
buvo ir torturų vieta ir lozarie- 
tas. Tai buvo vienas brutališ- 
kiausių atsitikimų, koks kada 
g ilėjo įvykt šioje “laisvoje” Ko
lumbo žemėje.

Nukentėjusiųjų kaikurių bu
vo išleisti ir paleisti, bet apie dvi 

į dešimt streikierių apkaltinta ir 
jie gali dar sunkia/1|nuken
tėti, jei nebus kam už jiios už
tarti.

Waterburio lietuviai, kartu ir 
kitų tautų darbininkai, baisiai 
pasipiktino tokiu policijos bru- 
tališkumu ir žiaurumu. Maty
dami gi, kaip kapitalistų bernai 
kėsinasi nekaltus darbininkus- 
streikiedus sugrusti į kalėjimus, 
visų srovių lietuviai išvien įstei
gė Nukentėjusių Streikierių Ap
sigynimo Fondą, kuris pasam
dė geriausius advokatus netei
singai kaltinamiems streikie- 
riams ginti ir padaryti galą pa
našiems policijos brutališku- 
mams su nekaltais žmonėmis.

Jus betgi, darbininkui ir pla
čioji lietuvių visuomenė, žinote, 
kad šitoj kovoj mes susiduria
me su daug stipriesniu priešu— 
kapitalistais. Musu laimėjimo 
viltis yra tik ta, kad musų pusėj 
teisybė; bet kad tą teisybę laimė
jus, reikia daug pinigų bylai ve
sti, geriems advokatams sam-

Bet jus taipjau suprantate ge
rai, kad šitas musų laimėjimas 
bus kartu ir jūsų laimėjimas. 
O todėl tvirtai tikime, kad šioj 
sunkioj kovoj paremsi te mus pi- 
nigiškai — kurie kiek galėda
mi. Ir už tai, Waterburio Nu
kentėjusių Streikiėrių Apsigyni
mo Fondo vardu išanksto taria- 
n;e nuoširdų Ačiū.

Siunčiant aukas, prašome iš
rašyti Money Orderį arba Čekį 
iždininko vardu: J. Bokas, ir pa
siųsti adresu: S. N. A. F Sekr S —- degtinę.

Cibulskis, 797 Bank Street, Wa- 
terburv, Conn.

— SNAF. Komitetas.
(Atsiųsta).

L. G. D. SIUNČIA AUKAS LIE-
TUVON

Nutarimas.

Lietuvai Gelbėti Draugijos Pil 
dantis (gal Pildomasis? — N. 
Bed) Komitetas savo susirinki
me rugpjūčio 19, nutarė pasiųs
ti rugsėjo 2 dieną Lietuvos Rau
donajam Kryžiui visus pinigus- 
aukas, kurie bus įplaukę iki šio

mes į visus L. G. Draugijos sky
rius, kad Jie skubiai prisiųstų su 
rinktas aukas iki šio mėnesio pa- ■ 
baigai, nes pagclba Lietuvai rei- ' 
kalinga urnai ir negalima laukt,; 
kol susiorganizuos ir bus prisi-' 
ruošusius j kelionę sanitares vie- į 
nutės, kurios bus siunčiamos ne ■ 
užilgo po išsiuntimo pinigų. Pra 
šome dar labiau subrusti, kad 
po išsiuntimo pinigų, jų ir dau
giau surinktume išsiuntimui sa
nitarių vienučių ir kitiems Rau
donojo Kryžiaus reikalams.

Dr. S. Biežis, Pirm. 
Dr. J. Sarpalius, Sekr.

AREŠTAVO DU SALIUNININ- 
KU.

Federalės valdžios agentai va
kar areštavo du saliuniniilku, 
Wolf Silvcrį ir J. Kenncdy Par- 
davinėjį įsavo “kostumeriams’’’

......................... ■ ■ i i"—........................ ............. —' .y— ...i.....    i _________

( Al ADOMAS A KARALACŠKAS. SEKANČIA! RAŠAU.
* AA labai sirgau per 3 metun n»islabnėje» pilvelis buvo, Dtspe> 

pcviriuimos pilvelio, nuMabn?jimas Kraujo. inkstųTNervn U " 
spčktj iiiHtoivn !> viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 

betyvensuj Visur jielkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoįe Aro* 
rikėj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

I Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitterih. Kraujo valytu ‘ 
[Jo. Nervatona, Inkstų ir Reuinatiamo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėiimną < 

.išniko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iš gerdavau ka« s» 
jvaitė po buteli Salutaras, Bitleria, ir po 3 mėn. savo pavaiksla pa I 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuoa 
smagiai ir esu linksmus ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ga- 
radėlistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem u. toliais 
atsitikimais patariu nuoširdioi kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltreuas. Prof.

1707 So. Hslsted Su Telepboue Canai 6417 Uhtcago, ŪL

gavo Reu-
mauzmas pranyko, augliai neoehaUė no krutinę. Vidurių rėib 

.išniko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas 
tvaitė po buteli Salutaras, Hitleris, ir po 3 mėn. savo pavs ‘
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

Phone Canal 1506

LIETUVIU BIZNIERIAU!
i

Užsisakykite 1920 m.

KALENDORIUS
r-  DABAR:—-

Paitclef oliuokite o musų atsto
vas atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.

KAINOS ŽEMESNES NEGU WHOLESALE.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima g^uti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
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gai sutaisytoji valdžios kon- su galutinu darbininkų ju- 
trolė. Jisai suteikia kom- dėjimo tikslu, 
panijoms visus pragumus,! 
neuždėdamas ant jų beveik 
jokių pareigų. Tai yra tru
mpai sakant, begėdiškas 
žmonių plėšimo pienas.

Priešais kompanijas stoja 
geležinkelių darbininkai. 
Jiems, kaip ir kiekvienos in
dustrijos darbininkams, yra 
skriauda, kada biznis yra 
vedamas taip, kad iš jo pel

Tokia yra ir turi būt soci
alistų pozicija. Bet šalę so
cialistų atsirado šiandie dar 
nauja “pasaulio taisytojų” 
rųšisi — “kairiasparniai” ar
ba “komunistai.” Kokį ke
lią jie siūlo darbininkams ši
tame svarbiame klausime?

Jų “naujieji” principai y- 
ra žinomi. “Kairiojo Spar-

Reakcijos šulai 
Europoje. Apžvalga

Ihmar iwr ir.-.t aa.r. i riTra-. ■aaiwnii m

didžiauaį smūgi mi* t cija bijojo, kad įerzinti streikie- 
/ ' riai neužpultų kalėjimą.' Šiuo

Naujienos eina kasdieną, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
[H, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje •— pačta:
Metams ......................................... $6.00
Pusei metų ..................................... 3.50
Trims mėnesiams ..................... f
Dviem mėnesiam .................... 1.45
Viena mėnesiui ...................................*-------------- , — , t s

Chicagoje — per nešiotojus: i^us, kad padarius sau dau- formoje turėt jokių kitų rei-1
Viena kopija .............................. N 02 pįaU9 pelno. Darbininkams kalavimų, kaip tiktai vienui
Mėnesiai ..............................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačtu:

Metams ......................................... $5.00
Pusei metų .............. *.................. -r
Trims mėnesiams ..................
Dviem mėnesiam .....................
Vienam mėnesiui .......................... 65

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

nosi privatiniai savininkai: no” programe (“The Revo-
savininkų interesuose tuo- lutionary Age,” July 5, 

jkuolabiausia (1919) pasakyta, kad tikri

Truo translation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, III. Aug. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rumanija ir Lenkija šian
die yra atžagareiviškiausios 
šalįs Europoje. Ir vieną ir 
antrą' talkininkai uoliai re
mia. Remia tuo tikslu, kad 
galėjus panaudoti jiedvi ko
vai su revoliuciniu ir demo
kratiniu judėjimu Europo
je.

“BUNDAS” APIE PROLETA
RIATO DIKTATŪRĄ.

}•«•»|net-yr« jkuolabiausia 1919) pasakyta, kad tikri Talkninkai nedrjso patįs 
. 75 spaust, išnaudot darbinin- socialistai negali sayo^ plat- atvirai užpulti ant Vengri

jos ;~jie pavedė tą darbą at
likti Rumanijai. Jie nedrį
so patįs kišties į tarpą Vo
kietijos, Austrijos, Ukrai
nos ir Rusijos, kad nedavus 
joms susijungt; todėl jie

50 yra pageidaujama, kad ge- vieną “proletariato diktatu-! 
.u ipzinkoliai norpitu i visuo- ros” reikalnvima. Be to,

New Yorko bolševikiškam žy
dų savai traštyj “Die Neue Welt” 
liepos 4 d. tilpo sekamas “Bun
do” vado VI. Kosovskio užreiš- 
kimas, padarytas internaciona- 

ilėj socialistų • kontūre nelijo j 
Berne.

“Varde visos delegacijos nuo 
Visuotinos Žydų, Darbininkų 
Sąjungos (‘•‘Bundo’’) Lenkijoj 
darau sekamą džreiškimą, — 
tarė jis.

“Mes esame įsitikinę, kad so-

mas reiškia 
litarizmui.
Nauji Darbo Partijos tikslai.

Australijos Darbo Partijos 
konferencija atrado reikalingu 
pakeisti savo tikslus kas dėl pa
keitimo atgyvenusio surėdymo. 
Sąryšyj su tuo programan įra
šyta sekami punktai:

“1. — Budininias žmonėse.sen

tarpu tie visi streikai tebesitęsia 
ir nėra vilties, kad jie greit užsi
baigtų.
ZeaJan<|ijoj norima racionali

zuoti anglių kasyklas.
Nesenai Naujos Zealandijos 

valdžia buvo paskyrusi vaizbos 
tarj’bę ištyrimui anglių industri-

limento link Australijos, uždrau jos. Taryba paskelbė savo ra
dimas jon įvažiuoti ne kaukazi- portą,kuriam patariama sudary

Chic«roj. ležinkeliai pereitų į visuo- ros” reikąlavimą.
>500 menės rankas, ir kad jie, Michigano “kair

. 3.oo darbininkai, turėtų balsą valstijoj konvencijoje nuta-
; us.taūp geležinkelių tvarkyme, rė, kad narys arba kuopa,;'mėgIna"sutwrtiVstiprių*LeJn- 

■’ ip ir jų pelno paskirsty- kurie reikalautų jstatymis- kij. tarpe tų salių.
kų reformų arba remtų or-

Be to, padaryt geležinke- Į ganizacijas, reikalaujančias

inenės rankas, ir kad jie, Michigano i” savo

me. kų reformų arba remtų or

lius visuomenės nuosavybe 
yra labai naudinga, net sta
čiai neapsieinama, ir šalies 
reikalų žvilgsniu. Keliai yra 

True n anstatton nied with the post- J nelyginant gįslos šalies or- 
master at Chicago, III. Aug. 22, 1919 
as reųuired bj the act of Oct. 6.1917

Karės laiku valdžia buvo 
priversta paimti šalies gele
žinkelius į savo rankas. Pa
imdama juos, ji tečiaus pa
liko nuosavybės teises gele-

Taigi geleži,>ke.
j pe . j2ų darbininkams ne vien

*

Šalies geležinkelių 
klausimas.

tokių reformų, turi būt iš
mesti iš organizacijos. Stot 
už Plumbo pieną arba už 
kokį kitą, kadir griežtesnį 
pieną,atimantį geležinkelius

ganizme; nuo jų sutvarky- Js Privatinių kompanijų ran- 
rio ir veikimo žymiai pri-i kairiasparniai, vadi- 
iklauso pramonija ir pirkly- nasi> negali.Jų akyse tatai, 
ba. Darbininkai-gi yra la-jb.u^ nusidėjimas prieš so- 
bai užinteresuoti tuo, kad c!a^v revolmciją; jie yra pa- 
šalies pramonija ir vaizba reikalaut vien tiktai 
plėtotųsi kiek galint pasek-1 proletariato diktatūros ir 

that s all.
Katroje tad pusėje stovi, 

i, “kairysis 
žmonių klesai, o ir kaipo vi- sparnas?” Jisai nestovi dar- 

Šitoks dalykų stovis te- suomenės nariams, kurių ge- bininkų pusėje, kurie koyo- 
čiaus ilgai tęsties negali, rovė pridera nuo ekonomi- ja už svarbią reformą gele- 
Valdžia tvarko geležinke- rio šalies progreso, yra be žinkelių biznio srityje; jie !•_ 2--._ ' _1_ ___ 1_  1_ 1 ____ I . "i j . • v..

“kairiasparniai,” vadi-

Rumanijoje ir Lenkijoje 
daugiaus, negu kurioje ki
toje Europos šalyje, turi įte
kmės bajorai-dvarininkai. 
Jie tenai kontroliuoja val
džias ir pagelba ‘kariuome
nės ir įstatymų gina savo 
žemes nuo beturčių ūkinin
kų. Tos dvi šalįs šiandie 
yra paskutinės stiprios 
stambiųjų žemės savininkų

einant demokratiniu keliu. 
Mes pripažįstame proletariato 
diktatūrą tik toj prasmėj, kaip 
ji išteka iš mokslinio socializmo, 
t. y. tokio visuomeninio stovio, 
kuomet proletariatas sudaryda
mas didesnę dalį žmonių, ima 
valdžią į savo rankas, pritaiko 
ją prie savo reikalavimų ir su 
permainytos organizacijos pa- 
gelba pradeda tvarkyki visuome
ninę organizaciją ant socialisti
nių pamatų.

“Mes atmetame metodą, kuri 
susiveda prie to, kad viena par
tija, kurią remia lik dalis prole
tariato ir mažuma žmonių, 
daro bandymą su terroro pagel-

tvirtovės ant Europos kon- ba !vestl so^alizm^-

jos gaudavo paskutiniais ^™J« LdUJ . P 1 tiktai kaipo išnaudojamų šitoje kovojemetais. — j— ~ •

tinento. Kol dvarininkų ga
lybė jose nėra sulaužyta, tol 
yra vilties, kad dar negreit 
pasibaigs bajorijos privile
gijų gadynė visoje Europo
je. Todėl Anglijos lordams 
labai svarbu remti Rumani-

Bet dvarininkų privilegi-

Tokia politika neišvengiamai 
veda prie panaikinimo elemen
tarinių laiisves garantijų ir para
lyžiavimo ekonominio šalies 
gyvenimo. Ta politika turėjo pil- 
niausį nepasisekimų Rusijoj; 
privedė šalį prie galutino suiri
mo, prie pražudymo visų revo
liucijos laimėjimų, prie proleta
riato demoralizacijos ir prie fi
ziško panaiikinimo socialistų, ku

škos rasės žmonėms, vystymas 
draugijinio gyvenimo.

“2. — Paliuosavim^is 
žmonių nuo visokios rųšies eks
ploatacijos. Darbininkas priva
lo gauti tai, ką jis uždirba. To 
bus galima atsiekti tik tada, ka
da produkcija, pirklyba ir mai
nai bus žmonių kontroliuojami.

“3. — Palaikymas ryšių su ki
tų šalių darbininkiškomis orga
nizacijomis.

“4. — Panaikinimas karių. 
Valstybiniai nesusipratimai pri
valo būti rišami Internacionaliu 
Tribunalu.”
Visi privalo mokėti mokesčius 

už žemę.

Šiuo laiku Australijoj randa
si žemių, kurios esti paliuosuo- 
jamos nuo mokesčių. Mokesčių 
suma siekia $25,000. Darbo Par
tija visuomet kovojo prieš tas 
privilegijas. Ji nurodinėjo, kad 
tatai duoda spekuliatorianis pro 
gos įsigyti plotų miesto žemių 
ir pardavinėti jas augštomis kai
nomis. Konferencija išnešė re
zoliuciją, kurioj reikalaujama, 
kad tos privilegijos butų panai
kintos. Tatai, sulyg konferenci
jos, privers didelių plotų savi
ninkus parduoti žemę papigin
tomis kainomis.

t i tani tikrą tarybą, kuri paimtų 
anglių kasyklas į savo rankas, 

darbo otmokėdama dalininkams jų pi
nigus ir 4% dividendo. Be to, 
rekomenduojama, kad Zcalamli- 
jos valdžia įsisteigtų savo laivus 
ir traukinius išvažinėj imu i ang-
lių, pagerintų darbininkų padė
jimą ir tt.

ISPANIJA.
Paryžius. — (Bus paskelbta 

visuotina amnestija). Laikraš- 
. čio “Le Temps” koresponden
tas praneša iš Ispanijos, kad ka
binetas, atsižvelgiant į “pasira
šymą po taįkos sutartini”, nus
prendęs paskelbti visuotiną am
nestiją. Valdžia taipgi nutariusi 

( panaikinti cenzūrą, išimant tas 
I vietas, kur paskelbta karės sto
vis.

X PORTUGALIJA.
Paryžius. — (Generalis Strei

kas Lisbone). “Le Temps” gavo 
žinią iš Lisbono, kad ten pa
skelbta genearlis streikas. Spaus 
tuvių darbininkai atsisakę dirbti 
ir laikraščių nebepasirodė; duon 
kėpiai ir-gi streikuoja; gatveka- 

' riai operuojama kareiviais. Ge
ležinkeliai ir pačtas nepaliesta 
streiku.

iius, taiso juos ir ima atsa- galo svarbu, kad parazitiš- ne tiktai nestovi šitoje pusė- jos yra tvirčiausia uola viso- panaii niinio sočia is ų, u 
komybę už visus nuostolius, kam geležinkelių kompani- je, bet daf smerkia,kaipo nu kių privilegijų apskritai. tudZ
o kompanijos, kurios nieku (jų šeimininkavimui butų aidėjimą, šitos pusės pastan Jos yra gryniausia įsikūniji- bininkų tarpo geriausius jų ele-
nepnsideda prie gelezmke-ant visados padaryta galas, gas. Taigi faktiškai jie pade mas reakcjios — senovės mentus. Tokioj politikoj slepia-
lių biznio varymo ir nieku Ir reikia pripažinti, kad da priešingai pusei—kapita prietarų, žmonių priespau- si didžiausias pavojus darbinin-
nerizikuoja, gauna riebius geležinkeliečiai šitą dalyką listams. Po “revoliuciniais” 

pelnus. Taigi prieš šalį da- jau pusėtinai gerai supran- 
Lar ^teistojo klausimas, kas tar—Jų'vurdtrtapoTeduota’ 
daryti toliaus su geležinke- Suv. Valstijų kongresui va
liais.

Šitame klausime susikirto geležinkelių tvarkymui, a 
dviejų grupių interesai: ka- pie kurį “Naujienose” jau 
pitalistų, geležinkelių savi- buvo minėta dviejetas kar- 
ninkų, iš vienos pusės, ir ge- tų.
ležinkelių darbininkų — iš Taigi šitokioje daug-maž 
antros.

Geležinkelių kompanijos k?i Amerikos geležinkelių, 
nori palaikyti geležinkelius Ji dar nesenai prasidėjo, bet 
ąavo nuosavybėje, kad gale- jau pasidarė labai įtempta, 
jus ir toliaus traukti riš jų'Šalies valdžia ir kongresas 

neturi jokio pieno ir nežino 
kaip išeiti iš to krizio. Ko- 
kią-gi poziciją šitame klau
sime užima socialistai?

Socialistai, žinoma, negali 
pasielgti kitaip, negu remti

pelnus. Grįžti tečiaus prie 
senosios, prieškarinės tvar
kos, kada kompanijos šei- 
myninkavo kaip tinkamos, 
šiandie jau nebegalima. 
Mat, visokiais apgavingais

dinamasai Phimbo pienas

formoje dabar eina kova de-

t

triksais kompanijos taip su-.toje kovoje darbininkų pusę 
ardė geležinkelių finansus, :D’ kovot prieš kapitalistų in- 
fjogei geležinkelių biznis teresus. Vienok remti gė
limai subankrutytų, jeigu ji kžinkelių darbininkus tai 
sai butų paliktas be valsty- ^ar nereiškia pritarti vi- 
bės gvarancijos. »un, ką jie daro. Jų pozi-bės gvarancijos.

Tuo budu geležinkelių c’Ja, viena, turėtų būt griež- 
kompanijos nė pačios nebe- t-snė, aiškesnė ir principia- 
gali visai apsieiti be valsty- lakesnė, nes tiktai tuomet 
bės priežiūros. Bet jos no- bus išvengta to, kad geležin- 
ri, kad ta priežiūra (kontro- klausimas butų išriš- 
lė) kuomažiausia varžytų ^as kokio-nors mažai tepa- 
jas ir kuodaugiausia teiktų tenkinančio visuomenę kom- 
joms naudos, šituo tikslu promiso keliu. Antra — ir 
vienas ponas vardu War- tai yra ypatingai svarbu so

cialistams — ta kova delei 
geležinkelių turi būt panau
dota tain, kad pagilinus dar-. 
Hninkų supratimą abelno 
jų padėjimo ir abelnų jų rei
kalų visuomenėje. Jiems rei 
kia padėt suprast, kad kova 
prieš privatinio kapitalo in- 

tai teresus geležinkelių biznyje

field sugalvojo tam tikrą 
pieną. Pagal jį, valdžia ima 
ant savęs atsakomybę už vi
sas geležinkelių paskolas ir 
užtikrina savininkams šešis 
nuošimčius pelno ant akcijų 
(šėrų); jeigu geležinkelių 
biznis neš daugiau pelno 
kaip šešis nuošimčius, 
tas perviršis bus lygioms yra tiktai dalis kovos už 
dalims padalinamas tarpe perkeitimą viso visuomenės 
kompanijų, valdžios ir dar- sutvarkymo: kad tiktai per- 
bininkų. Warfieldo pienas, keitus pačius visuomenės 
be to, duoda kompanijoms tvarkos pamatus, darbinin- 
teisės kišties į geležinkelių kai pasiliuosuos nuo išnau- 
biznio tvarkymą daugiaus^ dojimo. f

žodžiais pas “kairiaspar- 
muš” šiepiasi tikrų — tik- 
riausis atžagareiviškumas.

Proletariato 
diktatūra.

taipTam tikri elementai 
nuvalkiojo žodžius “proleta
riato diktatūra,” kad dau
gelis išmintingų žmonių 
ėmė labai nemėgti jų. Vie
nok mintis, kurią išreiškia 
tie žodžiai, yra graži ir pra
kilni.

Patariame skaitytojams 
'perskaityti, ką sako apie 
“proletariato diktatūrą” 
Lenkijos žydų social-demo- 
kratų Sąjungos, “Bundo” 
atstovas, Kosovski. Jisai tei
singai nurodo, kad proleta
riato diktatūra tai nėra dik
tatūra partijos; ji taip-pat 
nėra viešpatavimas žmonių 
mažumos ant didžiumos; ji 
nėra dalykas, priešingas de
mokratijos principams. . * »>

Proletariato diktatūra y- 
ra klesos valdžia — valdžia 
darbininkų, sudarančių did
žiumą piliečių. Ji panaiki
na ne žmonių teises ir lais
vę, o tiktai mažumos privi
legijas. Griaudama klesinių 
privilegijų pertvaras visuo
menėje, ji laipsniškaj likvi
duoja pati save, nes visi 
žmonės darosi darbininkais, 
ir darbininkai tuo budu pa-

Klesos valdžia pavirsta vi 
suomenės valdžia tikroje 
žodžio prasmėje.

Proletariato diktatūra 
ra pereinamas laipsnis 
kapitalizmo į socializmą.

___ j _____ z ________ neturi ir negali turėt nieko 
negu dabar._____________ i privalo padėt darbininkams! bendra su terroru, spaudos

Šis pienas yra pabloginta laimėt šitą kovą delei gele- j draudimu ir darbininkiškų 
dabartinė, jau ir be to blo- žinkelių ir kariu surišti ją organizacijų ardymu.

žodžiu, socialistai

dos ir ponų akyplėšiškumo. kų internacionaliniu judėjimui. 
Todėl visų reakcinių Euro-.... “Tuo pačiu laiku mes atkrei- 
pos jiegų<simpatijos linksta l)iame konferencijos domą į tai,

Fuo pačiu laiku mes atkrei

kad visų šalių socialistų partijos 
privalo pastatyti sau už prieder
mę, idant socialistinė spauda to- 

. se šalyse bešališkai rašytų apie 
i nuotikius. Socialistų

prie Rumanijos ir Lenkijos 
— ir finansinio Franci jos 
kapitalo, ir italų monarchi
jos ir katalikų banyčioš yir- ’ i<Usijos 
šininkų.. Ąčių jų pritarimui spauda privalo pakeisti tą savo 
ir pagelbai, Rumanija ir! pol/itiką, kurią ji vedė iki šiol 
Lenkija yra šiandie daug į užtylėjimą visa jo, 
galingesnės, negu jiedvi bu
tų vien savo jiegomis; jied
vi yra pavojingos savo kai
mynams.

Lietuva randasi po šonu 
Lenkijos. Lenkai jau užėmė 
Vilnių ir taikosi užgrobti šaltinių.

kas dedasi

ninga darbininkams.
“Kartą ant visados reikia pa

sakyti, kad socialistų spauda, in- 
foimuodama apie Rusiją, su uiti 
žais išėmimais, savo žinias ėmė 
beveik išimtinai iš bolševikiškų

Konskripcijos šalininkai praša
linti iš Darbo Partijos.

Pradėjus konskirpcijos kam
panijai, Australijos darbininkai 
padarė griežtų žingsnių, kad su
valdžius tuos renegatus, kurie, 
nepaisydami Veikiampjo komi
teto patvarkymų, bandė užmesti 
žnipnėms konskripciją. Rdikia 
atminti, kad ppeš konsknipci- 
ją gricšciausiai krevojo Darbo 
Partija ir kada klausimas liko 
pastatytas žmonių nubalsavi- 
mui, — konskripcijos šalininkai 
pralaimėjo.

Sąryšyj su ta kampanija iš 
darbininkų judėjimo liko praša
linti — Australijos premjeras 
(Hughes), kelių valstijų premje
rai ir keletas menkesnių politi
kierių. .

Pastaruoju laiku jiems buvo 
pavelyta sugrįžti į Partiją. Te
čiaus Australijos Darbo Federa
cijos konferencija išnešė rezo
liuciją, kuri užkerta kelią rene
gatams grįžti atgal į Partiją.
Dalyvaus Internacionalėse Kon

ferencijose.
Liko nutarta, kad ateityj Aus

tralijos darbininkai dalyvaus 
Internacionalėse Darbininkų 
konferencijose. 1 liet jie 'jokio 
dalyvumo neims buržuazinio po 
budžio “mitinguose” arba tokio
se konferencijose, kokios karts 
nuo karto sušaukia Gomperso 
klyka Suvienytose Valstijose. 
Partija siųs savo delegatus į in- 
lernacionalius darbininkų suva
žiavimus. Į ką tik įvykusią Lau- 
sanne (Šveicarijoj) konferenci
ją jie nebesuspėjo pasiųsti de
legatų. Anglijos delegatai liko į- 
galioli atstovauti Australijos 
danl)ini)iku<s. Betgi sekamuose 
internacionaliuose suvažiavi
muose Australijos |d.arbininka<i 
turės savo delegatus.

Streikai Australijoj.

Dabartiniu laiku Australijoje 
streikuojama keliose vietose. 
Jūreiviai sustreikavo ir daugy
bė laivų stovi prieplaukose. Ge
ležies kasyklų mainieriai taipgi 
metė darbą. Kaip vieni, taip ir 
kiti reikalauja pakelinio algų, 
pagerinimo darlio sąlygų, rėmi
mą laike ligos ir išmokėjimą po
mirtinės. Ųueeuslando mėsinin
kai ir-gi sustreikavo — reika
laujama, kad nebūtų priimama 
He unijinių darbininkų. Birželio 
29 d. buvo susirėmimų su*poli
ciją. Devyni likoVsužeisti. Du 
streiko vadai buvo areštuoti.' 
Vėliau juos paljuosavo, nes poli-

'Sveikatos Skyrius
ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

J. D—tis iš Kensington, III., 
klausia:

1. Ar galima prašalinti lonsi- 
lus iš gerklės be operacijos?

2- Ar vasaros ar žiemos laiku' 
geriau eit ant operacijos dėl ton- 
silų

3. Ar geniau mažiem ar suau
gusiam operacija tinka?

Atsakymai:
1. Negalima. Išdeginti galima,

bet tai savo rųšies operacija ir 
jii retai vartojama. <

2. Nėra skirtumo. Reikia eit, 
kada tonsilai nėra uždegti, ko
kiais jie ilgiausiai! laikosi vasa
ra.

3. Ji turi būti daroma tik 
tiems, kuriems jos būtinai rei
kia, nežiūrint ar jie suaugę ar 
maži. Tonsilų nereikia piauti 
ne mažiems, nė suaugusiems, jei 
gu jie yra sveiki. Pas vaikus jie 
paprastai yra dideli ir tankiau 
užsidega, negu pas suaugusius, 
lodei nėra reikalo kiekvieno vai
ko tonsilus išpiuut dėl'jų didu
mo. Pas suaugusius tonsilų di
dumas ir atsikartojantis uždegi
mas reikalauja greito jų i spjovi
mo.

lietuvių apgyventą žemę Su
valkijoje. Tai nėra “imperi
alizmas,” kaip daugelis kal
ba. Imperializmas reiškia 
pramoningos šalies stengi- 
mąsi užgrobti sritis, turtin
gas ūkio produktais ir žalio
mis medžiagomis. Lenkija 
pati yra žemės ūkio šalis. 
Jos skverbimąsi į Lietuvos 
žemę yra nacionalizmo ap
sireiškimas: ji nori padidint 
savo tautą Lietuvos lėšomis.

To delei tečiaus tasai len 
kų kėsinimąsi ant Lietuvos 
nėra nėkiek geresnis daly
kas. Be to, kad jisai grū
moja Lietuvos gyvybei, ji
sai dar stiprina Lietuvoje 
atžagareiviškas tendencijas 
— tokį-pat nacionalizmą, 
kaip lenkų buržuazijos ir ba
jorijos; militarizmą ir kleri
kalizmą. Spaudimas iš lau
ko neduoda Lietuvos darbo mentą, tuoj liūs bandoma panai-, 
žmonėms laisvai kovoti kinti pragaištingą konskripcijos 

, Tokią, rezoliuciją iš- 
, nešė Kbnferencija.

Nors šiuo tarpu tas tarimas 
negali būti pravestas gyveni
mai!, tečiaus reikia neužiniršli 
to fakto, kad šiandieniniai Dar
bo Partijos tariniai bus įvykinti 
ryto. Dalykų stovis yra tokis, 
kad ateinančiuose rinkiniuose 
Darbo Partijos laimėjimas di-j 
džitųnos vietų Parlamente be
veik yra užtikrintas. Akyvaizdoj 
viso to, konferencijos nutari-

Tame “Bundo” — stipriau
sios žydų socialistų partijos Len
kijoj, Lietuvoj ir Rusijoj — už- 
reiškime kalbama apie bolševi- 
kuojančius socialistų organus 
Vakarinėj Europoj ir Amerikoj. 
Priegtam skaitytojas privalo ne
užmiršti to fakto, kad drg. Ko- 
sovskis yra ne kokis nors “soci- 
al-patriotas,” o .^internaciona
listas” ir“zimmervaldietis.’

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, 111. Aug. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA

Smūgis Militarizmui.

Birželio 25 d. mjeste Sydney 
įvyko Australijos bferbo Parti
joj konferencija. Kaip lik Darbo 
Partijai pasiseks pravesti didžiu ■i X. V

Iz. V—kas iš Collinsville, Ilk, 
rašo: “Persirgus infhienZa per
eitais metais pradėjo slinkti plau 
kai nuo mano galvos. Esu 23 
melų. Kokie vaistai sulaikytų 
slinkimą ir kas daugiau daryli?”

Atsakymas: — Plaukau slen
ka dėl daugelio priežasčių. Įgim
ta ypatybė, prie plikagalvystės, 
kietos kepurės dėvėjimas, per- 
tankus galvos trinkimas ir ap
leidimas, visos ligos ir papročiai, 
vedanti prie, mažkraujes ir gal
vos odos užkrėtimas yra prieža
stimis. Reikia eit pas vielos dak
tarą teirautis apie priežastį ir 
tik tuomet galima pritaikyti gy
dymą. — Dr. A. Montvidas.

liauja buvę atskira klesa. P”*8 savo išnaudotojus vi- sistemų.

to
duje. v

Darbo žmonės Lietuvoje 
todėl visai teisingai dąro, 
gindamies nuo tų užpuolikų.

Kazimieras Gugis

m
 VAIKINŲ Ir MERGINŲ 

NORI APSIVESTI, bet 
neturėdami proQou misi, 
t-.ažinti ir užmc&Hl niei. 
liskuH ryAiiiH, neAalbtps'i* 

vesti. Paji'.škojimų zuritiilaa viuiems 
nuteikia tokh> proau. Reikalaukite pa. 
žitirėjiinųi; tėti rasite plačiausius inior. 

iiiaeijuH. Žurnalus nict.imaSl, kopija ICc 
A n V EIVCJ SI NG J O U R N A p

209-210 liunplo Cout t Bidft. ChlcaAo, 10.

IMPERFEGT IN ORIGINAL

Veda visokius reikalas, kaip kriminatiikuose 
jaip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
S323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
!2T N. Dearbcrn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Skaityklų r Platinkite 
“N A U J . K N A S ’■
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L. S. Chorų Susivieni
jimo Suvažiavimas.

Jo tarimų įdomybės ir keistybės.

Senai laukiamas L S* Ch. Su
si v. Suvažiavimas įvyko 29 d. 
birželio, bet pageidaujamų vai
sių, kokių buvo tikėtasi, neatne
šė.

Svarbiausia dalykas buvo, tai 
sutvarkyt patį Susivienijimų ir 
išrišti klausimų, kaip palengvin
ti chorams įsigyti dainų ir tt. Ži
noma, tie klausiniai svarstyta, 
bet iš svarstymo nieko gera ne
išėjo. Pav., įvedė metines mokės 
tis nuo chorų, (į Susivienijimą) 
ne pagal chorų narių skaičių, bet 
vienodas nuo kiekvieno choro, 
neveizint, kuris kiek narių turi. 
Chorų įstojimo mokestis paliko 
po senovei, t. y. vienoda nuo 
kiekvieno choro. Jeigu ir tolinus 
Susivienijimas tiek rūpinsis cho 
rų reikalais, kaip iki šiol; jei ir 
tolinus patįs vieni chicagiečiai iš 
savo tarpo rinks centralinę val
dybą, kurios net per laikraščius 
reikia jieškoti, kad su ja susiži
nojus, kaip iki šioliai, tai tas mo
kesčių mokėjimas vienaip ar ki
taip butų nesvarbu; nesvarbu, 
pagal panašią tvarką, nė toks Su 
sivienijimas. Bet iš protokolo

DATRIJ0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirsi*— 

$120,000.00.
S.'E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIO<’X CITY, IA.

teikia inpreeti, kad Suvažiavi
mo norėta Susivienijimą peror
ganizuoti, sutvarkyti taipj kad 
užsiimtų ir gaidų atspausdini
mu, nes rodos tam tikslui ir me
tinės mokestįs nutarė įvesti. Ge
rai. štai Susivienijimas išleido 
sąsiuvinį dainų (Suvažiavimas 
nutarė sąsiuvinį dainų išleisti), 
žinoma, Susivineijimo lėšomis, 
kurių sudėjo chorai- To sąsiu
vinio dainų, po tam tikrą skatlių 

• eghempljorių, kiekvienas (ma
inui priklausąs choras turi gaut i 
veltui. Dabar kjla klausimas: po 
kiek egz. kiekvienas choras turi 
gauti? Mes žinom, kad vienas 
choras turi šimtą narių, o kitas 
tik dvidešimtį. Jie vienodą įsto
jimą ir vienodą metinę mokestį 
mokėjo, todėl jie turės gauti po 
lygią dalį egz. Dabar ve ir keb
lumas: duodant po lygią dalį, 
vieniems chorams bus perdaug, 
kitiems permažai.

Tas pats keblumas ir su re
ferendumais. Pav-, vienas cho
ras galės penkis kartus dauginus 
balsų paduoti už kitų chorų, ne
veizint, kad jie visi vienodą mo
kestį moka. Kur čia demokratiš
kumas ir teisybė? Dar ir kitas 
nepraktiškumas. Mes žinom, 
kad kuris choras turi daug na
rių, tai ir pinigiškai geriau stovi 
už mažąjį chorą.,Na, jeigu me
tinę mokestį pritaikysim pagal 
mažųjų chorų spėkas, tai perina 
ža pinigų susidės; o jeigu pritai
kysim pagal didžiųjų chorų spė 
kas, tai mažieji chorai neįstengs 
išsimokėti. Čia, rodos, aišku kie
kvienam, kad augščiau minėtas 
tarimas visai netikęs, nepraktiš
kas ir nedemokratiškas. Mano 
supratimu, reikėjo įvesti kaip į- 
stojimus, taip ir metines mokes
tis pagal chorų narių skaičių. 
Tada, pagal skaitlių narių, kiek
vienas choras turčių teisės tiek 
balsų paduoti, ir liek išleistų dai

Senvičiai ir Edelweiss~— ot kur šaltas už
kandis kurs pasiekia tikslų.
Pasidžiauk jo turtingu alaus skoniu ir švie
žumu.
Paragauk jį šiandien — jus pamėgsit jį.

NAUJIENOS, Chicag/).,

nty egžempliorių gauti. Tai bu
tų panašiau kaip LDLD. kad 
tvarkosi. Tas chorų Susiv. iicsu
sitvėrė, rodos, lik dainų pasiga- 
minimui.

Nutarimas (išleisti sąsiuvinį 
dainų irgi nepraktiškas. Viena, 
išleidimas daug pinigų ant karto 
lėšuoja; reikės idgai laukti, iki 
tokį sąsiuvinį išleis. Antra, tokis 
sąsiuvinys lūšnos apie 50c, o iki 
choras vieną ilgesnę arba sun
kesnę dailią išmoksta, tai visas 
sąsiuvinis suplyšta, ir norint ki
tą dainą iš to sąsiuvinio mokin
tis, reikia kitą sąsiuvinį pirkti 
visam chorui, kas labai brangiai 
atsieina. TręČia, kartais gali at
sitikti, kad Mk viena daina gali 
patikli iš minėto sąsiuvinio, bet 
rcfcka pirkti visą sąsiuvinį; o 
kad išvengus didelių išlaidų, ta
da stengiamos nusikopijuoti; 
detto ir leidėjams nuostolis, nes 
negaili greitai leidinį išparduoti, 
o chorams vėl nepraktiška iš 
“išrašų” dainuoti. Kas kita bu
tą po virinį dainą atskirai leid
žiant. 'l’ada lišleidimas pavienės 
dainos nedaug jėšuotų, ir daž-

galima naujų dainų išleisti. Pa
vienių dainų praktiškiau ir pi
giau chorams (ir nepriklausan
tiems prie Susiv.) nusipirkti* 
Žinoma, sąsiuvinis atsieina pi
gau, negu atskirad tas dainas po 
vieną perkant, bet užtai iki vieną 
dainą choras (išmoksta, tai visas 
sąsiuvinis suplyšta, ir tokiu bil
du sąsiuvinis atsieina brangiau. 
Taigi sąsiuviniais dalinas leisti 
pasirodo iš visų pusių neprak
tiška. Todėl labai gaila, kad su
važiavimas neišrišo kaip rei
kiant dainų pasigaminimo klau
simą, o nutarė rūpintis išleidimu 
Operos!

Dar vienas svarbus dalykas, 
ai sutvarkymas choro narių per 

sikelimo į kitą chorą be įstojimo 
mokesties. šio klausimo, matyt, 
visai ne nepalietė. Ret užtai ne
užmiršo užgirti ‘‘kairųjį spar
ną”, ir ‘‘treciąjį internacionalą” 
Nutarė susivienyti su L. S. Sąjun 
ga ar jos globai pasiduoti. Už- 
gyrimas “kairiojo sparno” bei 
“trečiojo internacionalo’, tai 
musų “kairiaspamių rytmetine 
ir vakarine maldelė, iš kurios 
nė naudos nė žalos niekam nėra; 
>et koks tas “susivienijimas” sir

S. Sąjunga ar jos globai atsi
davimas, tai turbut nė,patįs su
manytojai nesupranta. Jeigu su
sivienytų tai tada chorai arba 
turėtų į savo programą įsodinti

litinė organizacija, turėtų j savo 
programą įdėti kad “be politikos 
klausimi’ užsiimame dainavimo 
lavinimuisi”. Tada priverstinai 
turėtų kiekvienas dainuoti. O jei 
gu jų tik dalis dainuos, t. y. tik 
tie, kurie norės, tada ta grupe ir

varžytų. Pasiduodant L* S. Są
jungos globai, o pasiliekant sau 
“pilną autonomiją”, tai kokia 
bus ta globa? Globa reikalinga 
lokiai organizacijai, kuri savai- 
mi neįstengia užsilaikyti, susi
tvarkyti, ir kuri persi ipna apsi
ginti nuo priešų užpuolimo, bet 
tokia orgnnlizacija* ar asmuo, 
kartu pasiduoda ir savo globėjo 
kontrolei. Chorų Susivienijimui

ir butų reikalinga,
tai L. S. Sąjunga nešelps, nes 
jos visai netoks uždavinys. Sa

Lietuviškas Kriaušius
vienijimas, rodos, liek proto tu
ri, kalip ir L. S.sSąjunga. Jokio 
priešo užpuolimo pa vajus negrę 
šia, ir nėra pamato tnanyti, kad 
kada nors gręslų, taigi apgyni-

I
I 
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Nuo pat atidarimo pilno su naujais švariais siutais ir over- 
kotais nuo $25.00 iki 50.00. Atsilankę i Krautuvę klauskite John 
L’rntcz, kuris jums gerai prilaikys ir pagelbės išsirinkti drabu
žius. Krautvė randasi.

JOE BEESON CO.,
19 E. JACKSON BLVD., CHICACO, ILL. 

Tct. Harrison 1400.

mus, nuo priešų jam, nereika
lingas. Jei neklystu, tai sumany
to įų buvo tikslas toks, kad Cho
rų Susiv. ateityje nekenktų L* S. 
Sąjungai. Bet lokiu sumanymu 
to tikslo irgi negalima atsiekti. 
Chorų Sus'iv. kad ir pasiduotų 
L. S. Sąjungos globai, bet jeigu 
pasilieka sau pilną autonomiją, 

' lai ta “pilna autonomija” pasi
naudodamas gali net tiekiai ken
kti L. S. Sągai. O nepasiliekant 

i |jiInos autonomijos^, .chorai 
nesutiks pasiduoti L. S* S. glo- 

Jba'i. Šiaip ar kitaip svarstyk, ši
tas nutarimas nevertas nū supu- 

' vusjo skaliko. „
,Dar turiu pridurti, kad to Suva
žiavimo protokolas, kurį prisiūti

tė chorams nubalsuoti, taip be
tvarkes parašytas, kad, pav., jei
gu vieną tarimą balsuosi prieš, 
tai vieton jo nėra kito tarimo. 
Arba, norint už kurį paragrafą 
balsuot, tai jį reikia ant atskiros 
popieros išrašyti. Todėl tą visą 
protokolą Vilijos Choras (Wa- ■ 
terbury, Conn.) ir atmetė.

Argi jau tame Suvažiavime iš 
tiek delegatų neatsirado nė vie
no,, kuris butų galėjęs protin
giau dalykus 'išaiškinti ir sut
varkyti? -*-J. S. Pruselaitis*

Darbo Laukas
Draugą skaitytoją prašomo ra

šinėti Naujienoms bent trumpą 
žinią iš savo apielinkės apie dar. 
bus, ty. apie darbą stori, apie 
darbininką bruzdėjimą, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei
kus yra ypač svarbios Informa
cijos kitą vietą darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS

III. — Illinois valstiKincaid, 
joj beveik visur angliakasiai 
streikuoja.
uos No. 8 dirba kasdien; mainų 
No. 7 angliakasiai buvo išėję į 
streiką. Rugpjūčio 14 d. turėjo 
jie mitingą ir nubalsavo strei
kuoti. Ret angį ai buvo nepaten
kinti: jie padarė savo susirinki
mą ir rugp. 15 d. nuėjo dirbti, 
kai skebai; dar ir keli lietuviai 
prisidėjo — skubanti. Apie dvi
dešimts deputy šerifų pastaty
ta apie kasyklas, kad streiklau
žius gymis. Kurie eina dirbti, 
turi užsikabinę šautuvus. Mat,

čiagi, Kincaid, mai-

linis, t. y. nedirbančius mainos?, 
jei tik eina pro kasyklas, šeri
fai pasigavę krato, ir jei tik ran
da ką kišeniuose, tai tą žmogų 
tuojau gabena į kalėjimą.

— žebrukas.

ANGLIAKASIŲ VARGAI.
Angliakasių algos, bent Illino

is valstijoj, turbūt menkiausios, 
palyginus su kitų pramonių dar
bininkų algomis. Karės laiku

maž-daug 28 nuošimčiais, tuo 
tarpu kad gyvenimas pabrango 
— «a, ką čia ir kalbėt: visi ži
no. Bet pažvelgiame, kaip pa
brango angliakasių vartojhmio 
ji darbo įrankiai. St. Louis Star 
rugpjūčio 5 d. laidoj paduoda
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galiKad taip ištiktųjų yra, 
patvirtinti kiekvienas angliaka-

k y t tiek, kati prieš karę pirkda-
vome 100 pėdų už 50—60 centų, 
o dabar mokame $1.00 ir $1.25. 
I ž paraką mokame tokią pat 
kainą, kaip ir prieš karę, taigi 
$1.75 už 25 svarų bačkutę. Mat, 
parako kaina yra kontraktu nus
tatyta, todėl jo kaina pasiliko ta 
pati. Dusai (? Red.) pakilo nuo 
50 iki $1.00 mėnesiui.

Viisakam pabrangus, 'anglia
kasių uni jos viršininkai irgi pa
reikalavo didesnių sau algų. Ži
noma, unijos nariui neatsisakė: 
pakėlė jiems algas, antsidčdami 
patįs sau didesnes mėnesines 
mokestis. Bet kada angliakasiai 
pareikalavo iš savo viršininkų, 
idant jie stengtųsi kaip nors lai-

Štai yra siutai 
deniui ir 
puikios išvaizdos, 
visokių modelių. 
Juoda 
rams. 
mis.

suaugusiems ir ji 
tintam dėvėjimui

spalva tinka 
l’laneliniai ir

ir dviem

Vaikinų Norfolk siutai dėvėji
mui mokykloje.

Vaikinų vilnoniai siūlai, puikaus sty- 
Ifitus, padaryti iš tvirto ir gero materi- 
jolo, su diržu apie visų liemenį. Miera 
<i iki 15. Puikus devCjiuftii mo- 
kykloje. Tiktai po * ■

Jaunimo siutai su ilgomis 
kelinėmis.

Miera 31 iki 35, tinka vaikinams 14 Jr 18 
metų senumo. Puikus pasirinkimas juo
dos spalvos, padaryti po dvi rili guzikų, 
moderniški. Stebėtina vertė a* <4 A 
Si>eciališka kaina po

vyrams. Ideališki ankstyvam ru- 
’ritaikomi prie kiekvieno žmogaus dėl 
puikus. Jąs šitame pasiūlyme rasite 

Muzikų eilėm. .
ir jauniems vy-^ft/V

p,v^^y.<)v

Mėsos ir Groserlai
Petys narlonališkų a- 
vių, svaras .... 20*/jc
Saldžiai rauginta ponk 
butts, svųras .. 34’/jc
Nacionališka beef pot, 
kepimui, svaras 22’/jc
Pavasariniai 
svaras .

. Cukrinė
corned beef, sv. 21*/2c• •
Puikiai rūkyta, šonkau
liai, svaras ......... 22c
Puikus svogūnai, 5 sva
rai už  ............. 27c f

'ėriukai, 
27(6c 

naeionallška

Puikus namie auginti 
obeliai, parsinešk 
mo beskę tik už..

Puikios stalo piččs, 
skč ........................

su
si

na- 
69c

bc- 
19c

Namie auginti burokai 
už pundų .............

Piltoje smetoninis 
ris, svaras

I

Puikus, ritinyje šveica 
riškas suris, svaras 79c
Grynas lemono gėri
mas, butelis ......... 19c

Dreses Moky
klų Mergaitėm
Tos dreses yra pui
kiausios shepherd che- 
eks, gingham ir kviet- 
kuotas, augštu lieme
niu'. Baltu kalniečiu ir 
kapsai. Užbaigtos su 
siauru ir plačiu dailiu 
diržu. Visokių spalvų, 
šešiems ir keturiolikų 
metų senumo mergai
tėms. SpeCiališka kai
na po L 

3.50

Merginų Kepu 
re ir Kotai

Daugybę visokių kepu
rių ir kolų, naujos ma
dos, Su mergišku kir
pimu. Niekas negali 
būti puikesnio užganė
dinama pačių mergai
čių ir jų motinų. Pui
kus inaterijoias nešio
jimui ir padarymui šių 
dresių. Nuo 6 iki 14 
metų amžiaus mergi
noms 

5.00
mėti iš anglių karalių didesnių 
algiį darbininkams, tad jie nie
ko sau iš to nedarė. Paskui ang
liakasiai reikalavo, kad unijos 
prezidentas Fr. Farringtonas su
šauktų specialę Illinois valstijos 
angliakasių konvenciją, bet ir 
šilas reikalavimas nuėjo į gurbą. 
Ir štai, kada alkani angliaka
siai, nebegalėdami ilgiau pakęs
ti sunkaus savo padėjimo, suki
lo prieš savo išnaudotojus, rei
kalaudami didesnės <jnoikesties 
ir geresnių darbo sąlygų, tai u- 
nijos viršininkai, su pagelba ka
pitalistinės spaudos patįs daro, 
kliūčių angliakasiams streikuo
ti ir per kovą laimėti savo būvio 
pagerinimą. Talip atrodo, fcad 
jiems, tiems viršininkams, rupi 
ne jų atstovaujamųjų, išnaudo
jamųjų darbininkų labas, bet iš
naudotojų, kapitalistų interesai. 
Jie taip toli nuėjo, kad streiki
ninkų vadovų pavardes ir kilmę 
su pagalba mikroskopo tyrinėja, 
ar tik jie nesą ateiviai — forcig- 
neriai. Uoliai kamantinėja ir jų 
įsitikinimus, jų socialus ir po
litines pažvalgas, ar jie kartais 
nesą tie nenaudėliai bolševikai!

— Laisvės Mylėtojas.

Daktaras

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 .

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

OfisSi: 
859 Notlh 

Robey Street 
. —8 iki 10 a.m.

nuo 7 ikiJJ vakaro 
802 W. Madison St.

11 pytų iki 7 vai. Vak.

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

me jaunus vyrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri
rengsiu dėl augštesnių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokyklų ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augštesnių mokyklų. Nckurie iš jų jau lanko augštesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę augštesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vietas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei tik duosite mums 
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, mokstai tai apšvieta. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti jus prie apšvietos kelio, 
kas parodys jums žmonijos išganymų. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris yra TIKRI 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.
Rudeninis sezonas prasideda Rugsėjo 7, užsiregistruokite 

šiandie.
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA

1537 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
(Arti Milwaukee Avenue). • .

Nuo 1-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kitą 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luoinons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
gėriuUsia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
l agelba galima butą pagerinti gy
venimų.

Dėlei didesnes naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
rcatidčhodanu visi sykių.

3001 South Flalsted Street

s

Z



NAUJIENOS, Chieago., III, Pėtnyčia, Rugpiučio 22, '19

Kas girdėt Lietuvoj.
(Iš IJetuvos laikraščių)

ŠIAULIAI. — (Kruvinos muš
tynės lietuvių su vokiečiais).— 
Naktį iš birželio 22 į 23 dienų 
Šiauliuose įvyko kruvinos muš
tynės lietuvių kareivių su vokie
čiais, kuriose kaip vienu taip ir 
antrųjų buvo keletas užmuštų 
ir sužeistu. Priežastis tos kovos 
buvo šitokia. Lietuviai mat gau
do ir skaudžiai baudžia speku
liantus, kurie užsiima gabeni
mu javų iš Lietuvos į Vokietijų. 
Bet vokiečiai tokius spekulian
tus, žinoma, gina visokiais bu
dais. Kalbamųjų naktį vokiečiai 
tat ėmė ir, kai plėšikai, užpuolė 
lietuvius. Jie užėmė gimnazijos 
rūmus, kur buvo sutalpinti lie
tuvių naujokai, ir ginklais juos 
išvaikė. Naujokams betgi atvy
ko pagelbon senesnieji lietuvių 
kareiviai ir čia ištiko karštos
muštynės. Vokiečiai buvo sup
liekti. Lietuvių buvo užmuštų 
septyni, o du paskui mirė nuo 
sužeidimo; lengviau sužeistų bu
vo keletas. .Vokiečių gi žuvo 
daug daugiau. Aplamai, vokie
čiai elgiasi su žmonėmis labai 
blogai. Be to, jie gundo žmones 
prieš savo vyresnybę. Jie sako: 
“naikinkite savo komitetus ir 
valdiškas įstaigas, nes kai ateis 
bolševikai, tai jums bus bloga’’.

Radviliškis, Šiaulių apskr.— 
Liepos 2 d. š. m., į Šniuraičių 
sodžių atėjo 3 girti vokiečių ka
reiviui ir pradėjo priekabių jieš- 
koti: reikia esu jiems arklių ne
va į Šiaulius, neva į Radviliškį. 
Neturint jiems milicijos paliu
dymo, ūkininkai atsisakė jiems 
arklių duoti* Vokiečiai ėmėsi sa
vo darbo — plėšti: vienoje grin-

čioje iš skrynios ištraukė 200 
auksinių. Vyrų būrys pradėjo 
juos vyti lauk. Vokiečiai, trauk- 
damies, šaudė į dabojusius juos 
žmones: vienas vaikinas buvo

Artimiausias gydytojas už 
dešimt varstu, ir tas dėl tam tik
rų aplinkybių dažnai atsisako 
važiuoti. Tokiu bildu daug žmo
nių žūva be medicinos pagelbės.

••

sužeistas į kojų. Pamatę kieme 
arklius, vokiečiai už arklių ir 
apniušo variusių savo gyvulius 
moterį. Vyrams pavyko gin
kluotąjį kareivį nuginkluoti, — 
tuomet kitu du neginkluoti bū- 
go, bet raiti vyrai suėmė ir a- 
nuos apmušę, milicijai ir lietu
vių kareiviams padedant, nuva
rė Šiaulių komendantūrom

čia dar ne galas. Už dviejų 
dienų, auštant, atsibaladoja j 
Šniuraičius arti 20 vokiečių, 
apstojo, sodžių ir, pasiguldę ant 
stalo, kruvinai plakė vyrus. Nu
kentėjo 25 vyrai. Jonas Murza 
labai sumuštas. Kai vieni vokie
čiui dar| kruvinų operacijų ant 
nuogų vyrų nugarų, kili uoliai 
varė savo numylėtąjį dar
belį: plėšė pinigus ir kas pati
ko.

Kaunas* — Įsakius Kauno ko
mendantui pašalinti visokius vo
kiškus ir rusiškus parašus krau
tuvių iškabose ir tt., šias dienas 
buvo matyti gatvėse pildant ko
mendanto įsakymų; vienur tuos 
parašus užtepė dažais, kitur vi
sų iškabų nulupo. Laukiama da
bar lietuviškų parašų. Tik var
gas, kad krautuvninkai nesirupi 
na dėti naujus parašus taisyklin
ga lietusių kalba..

Vidiškiai, Ukmergės pav.
Miestelis visai apmiręs, turbūt 
dėka miestelio klebonui, kuris 
yra sulenkėjęs, o net ir tikras 
lenkas, jokiais žmonių reikalais 
nesirūpina, kuom labai nepa
tenkinti žmonės.

Jus galite dabar siųsti maistų ir 
rubus tiesiai jūsų giminėms ir 
draugams Lietuvoje!

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivą į Liepoją ar Memelį labai trumpoj atei- 

tyj. Ir yra surengta ,kad dalis siuntimo bus Lietuvių Pašalpos Siuntinys.

Yra du budai siuntimo pašalpos. Jus galit padaryti patįs siuntinį, arba jus galit pirkti 
bile vieną prirengimą padarytą Amerikos Lietuvių Trading Kompanijos, kuri atsiųs jums.

Tos bylos ištirti iš Šiaulių bu
vo atvykęs vokiečių neva tardy
tojas- Rašęs-raŠęs, pasakė: “jus 
primušote vokiečius, o vokiečiai 
jus — dabar galas.’’

šios kruvinos baisenybės žy
mi kaltės dalis, nors netiesiogi
niai, krinta ant tų Radviliškio 
degtindarių ir šinkorių, kur vo
kiečiai gauna "samokurkos” pir- 
kties ar įsigerti.

Čia jau viskas eina prie tvar
kos,, tik lenkai nerimaslauja ir 
bruzda. Milicija nežino kų su 
jais daryti, nes neturi tam tikrų 
instrukcijų.

Rozalimas, Panevėžio apskr. 
- -Čia yra pradinė mokykla. Ru
sų laikais buvo dviklesė, dabar 
rudenį žada būt keturklesė. Čia 
labai butu reikalą i ilgas gydyto
jas ir vaistinė.

Jurbarkas. — Nesenai pro 
mus pradėjo lakioti aeroplanai. 
Jie atlekia iš šiaurės ir lekią į 
pietus, į Prūsų sienų.

Laiškai iš Lietuvos.

Jdigu jus norit informacijų kaip pirkti baksą la
biausiai re ikaJJ ilgiausių ^nafsll'o produktų gatavai 
supakuotą, kuris gali būti nusiųstas bale kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading Kompaniją, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

Jeigu nori informacijų apie supakavimą bakso 
maistu ir rūbais jūsų namuose ir norit kad Ame
rikos Lietuvių t rading Kompanija dastatytų jį jū
sų giminėms ir draugams Lietuvoje, pripildyk ir 
prisiųsk kuponą: * -

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

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

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

laikas musr nelaukia, siųskfit pinigus, laiškus Šiuo 
antrašu:

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

C. M. GORD0N, M. D.
Buvęs inspektorius-gydytojas Suvienytų Valstijų 

valdžios pensijos.

ANTRAS ATVIRAS LAIŠKAS.
'Pūkštančiai ir tūkstančiai žmonių gyvena metų-metus su ma

žai kraujo, silpni, vidurių nevirškinimu, nemiga ir daug kitų ken
kimų, kuriu pradžia vra stoka maisto nervams. Ir jie nesupranta 
tikros priežasties jų ligos.

Mes visi žinome, kad nervų šakos eina į visa kimų, ir kad jos 
kontroliuoja musų mintis ir kiekieną musų judėjimą. Kitais 
žodžiais sakant; nervai yra pamatas musų gyvvbčs. Todėl, kas 
neturi stiprios ir sveikos nervu sistemos, negali būti stinrus ir 
sveikas. Nervų pergalė visų ligų ir nervų energija atstoja du 
dalyku, netik kad užlaiko žmogų geroj sveikatoj, bet suteikia no
rą siekti pirmyn ir laimėti kovą gyvenime.

Vyras ir moteris su menkai maitinama nervu systema, arba 
maitinami nemaistingu maistu, jie visuomet jaučiasi silpni, ser
ganti, skausmingi; iie visuomet jaučia, kad 1>i kūnas netinka dar
bui. Ir negali gauti užsiėmimo gyvenime. Bet priešiniais žmonės 
su stipriais nervais „plieniniais nervais”, kaip jie sako, niekad 
nesiskundžia jokiame neramume. Išsižiuri, kad jie niekad nesu
tinka jokių trukumų. Jie žengia pirmyn savo keliu be jokio nu- 
stojimo ir jie visuomet dasiekia aukščiausios vietos draugijoje. 
Turi pasisekimą biznyje; yra linksmus pasikalbėjimuose su mo
terimis ar merginomis.

Nors jau daug buvo rašyta apie nervų systema ir kaip Jie 
veikia abelnai gyvenime, vienok daugumas, sustiprinimui savo 
nervų vartoja visokius stimuliantus, alkoholį, nr kitokias neži
nomas gyduoles, kurios yra pardavinėjamos nežinomu ir nepaty
rusių tame dalyke žmonių. Ir tankiausiai Vietoje, kad jos pagel
bėtų, suteikia netikėtą pavojų.

Aš jaučiu priederme rekomenduoti skaitytojams visuose at
sitikimuose — skausmuose nuo viduriu periškadn. kurie turi pra
džia nervu dispepsiiof ir visuose silnnumo atsitikimuose, nemie
gojime, galvos skaudėjime ir tt. pradžia kuriu vra nervu silpnu
mas, vartoti tuojau mažiausiai viena buteli originališko Partoglo- 
rv ir nerti kaip nurodvta. Aš nustebėsiu tiems visiems kurie var
tos Partoglory, kad jie gaus gerą rezultatą. Po gero vartojimo 
jie jausis atjaunėję.

I.a’ke mano profesijonališkos praktikos aš visuomet užrašy
davau Partnglory ir visuomet gaudavau geras pasekmes. Ynač 
geros pasekmės būdavo tiems žmoniems, kurie reikalavo maisto 
nervu sistemai. Bet kad gnuti tikrą ir originališka išdirbinį aš 
visuomet patariu mnno nacijentams rašyti arba nueiti j pirmos 
kliasos Partos aptieką, 180 — 2nd Avė., New York, kur galima 
gauti buteli Partoglory už $1.25, arba penkis butelius už $5.00.

C. M. JORDAN, M. D.
IV r|.....a.._ . į;, 7,a .r..■ -----Tna-TT," i riTr.'.igasaa—

P. K. Gogelis, Sioux City, la., 
gavo antrų laiškų nuo savo bro
lio Juozo iš Niūronių sodžiaus, 
Anykščių va lšč)į aus, Ukmergės 
pavieto, Kauno gub. Laiškas ra
šytas liepos 12,1919. šitame laiš
ke tarp kita ko rašo:

Apie savo namus nėra nieko 
ypatinga rašyti. Minamos vidu
tiniškai. Kad tik Dievas saugo
tų nog tos nelaimės, kad nebes 
grįstų bolševikai, tai visakas bu
tų jau gerai. Dabar žmogui kas 
valanda jau nebereikia bijoti, 
kad kas neužpultų, kad kas ta
vęs nedraskytų, nekratytų, bo 
mat pas juos priimta, kad vis
kas visuomenės: žmogus nė vie
nos nuosavybės nekokios neturi. 
Dabar žmones bijo bolševikų la
biau kaip velnio, nes velnio ga
li atsižegnoti, o jiems be ginklo 
nieko nepadarysi. Jeigu nebeno
ri gyventi, tai jiems gali prie
šinti es; o juk dar brangus gy
venimas, tai turi sutikti kaip a- 
nie nori.

Toliaus butų galima daug ko 
prįrašyti, ale kaip dabar tokie 
laikai, tai nėra žinios ar praleis 
cenzūra. Bolševikams pasitrau
kus, dabar visakas kitaip atrodo. 
Prekių į>o biskį pradeda atsiras
ti ir brangumas po biskį atpuo
la. Druskos svaras nuo penkių 
rublių nukrito ilg penkių auksi
nų; rugiu pudui apie mus dar 
moka lig šimto rubliu; cukraus 
svarui lig 25 rub. Rusiškus pini
gui skaito pigiai. Rusų rublis ir 
vokiečių marke — abu lygus. 
Beda gyventi ir mažoje valsty
bėje: kas tik nori, tas tave skria 
udžia. Karo laike Lietuvą užė
mė vokiečiai; kaip jiems patiko, 
taip jie sau pas mus šeiminin
kavo. Negana kad ėmė gyvulius, 
grūdus, pieną, sviestą, audek
lus, šiaudus, šieną, bet ir visa- 
ką, kas tiktai jiems buvo reika
linga. Tiesa, jie pasirodydavo, 
kad moka užu tisą tą, bet koks 
gi tas mokestis? Jeigu, sukysme, 
koks daiktas vertas 100 rubliu, 
iie tau duoda 10 ir taria sau, kad 
iie už dyką nieko neima. O tie 
bolševikai tai dar geresni: kur 
dabar iie stovi tai, sulig žmonių 
pasakymu, tegul juos vilkai, ką 
jie ten padaro! Žmonės bulves 
sodina, o jie kasa, žinoma, kągi 
darys, kad neturi duonos.

Pavasarį šiemet turėjom sau
są ir šilta. Dabar pradėjom šie
nų plauti, bet negalima džiovin
ti, nes kožną dieną lįja.

Atrašykit mums, khs dabar 
gera pas tamstas girdėti. Jeigu 
norėsi namo grišti, tai meldžiam 
pranešti kada. SuV/šios valan
dos tai gali nors ir šiandie, o kas 
toliau bus, tai žinios nėra, bo 
dabar padėjimas dar nėra aiš
kus — visaip dar gali būti.

4— Juozapas Gogelis.

Stanislovas Luža, Akmenės 
miestelio, Kauno gub., rašo ge
gužės 4, 1919, savo švogerhii ir 

i seseriai. K. Galinskiams, Maus- 
ton, Wis.:

Lithuanian-American Trading Co.,
6 West 48th St., New York City.

Meldžiu prisiųsti man pilną informaciją apie lietuvių pašalpos siuntimą. Suprantama yra, kad šis 
prašymas yra išpildomas dykai ir nepastato mane jokioje atsakomybėje..........................................................

Vardas

(latvės adresas

Miestas ir valstija

m

Kaip,gausim šį kuponą pilna informacija bus suteikta jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite

Lithuanian-American Trading Co.,
6 West 48th St., New York, City.

Padėkavojam tamstoms, sese
rėle ir švogerėli, už atrašymą 
gromalos į Ukrainą, kur mes 
buvome išbėgę nuo vainos. Da
bar jau parvažiavom praėjusį 
rudenį, par šventą Kryžių. At
radom sav'^ namus čielybej. 
Mama te musų mantą sugtobė, 
tai dar parvažiavę gavome po 
biškį. Mamatė dar sveika ir 
brolis Liudvikas su prictelka ir 
su sunalis (du sunu) ir duktele 
sveiki. Visi kloniojas geros 
sveikatos. Musų sūnūs Alek
sandra mirė praėjusį rudenį — 
amžiną atilsį. Turėjo 17 metų. 
Liga — plaučių džiova. Iš Rusi
jos parvaŽf.avus jau buvo susir
gęs, ir po dviejų mėnesių mirė. 
Vyresnysis 'sūnūs (Stanislovas 
jau yra mokytojas; gauna 200 
rublių algos, mėnesiui. 0 duktė 
Ona taipgi pabengė 4 klesas gi m 
nazijos, į penktą išdavė ir jau 
rengiasi į mokytojus.

Parašysime, kas pas mus 
brangu: rugių pūras 100 rublių; 
bulbių pūras 25 rub.; lašinių 
svaras 7 rub.; sviesto svaras 7 
rub.; cukraus svaras G rubliai.

Labai žemai dėkojam už pi
nigus, kuriuos gavom Černigove 
gyvendami.

Dabar aš, duktė Ona, para
šysiu kelis žodžius nuo savęs. 
Norėčiau paklausti tamstų, 
kaip ten einasti su gyvenimu, 
kaip kas brangu, ir ar gera man 
butų, jeigu aš sumanyčiau ka- 
da-nors atvažiuoti pas tamstas? 
Pasilieku sveika ir linksma, O- 
na Lužąitė.

Dievaži, suprantu jį! Su to
kiais dalykais, kaip “siusti,” 
daktarų profesija turi labai da- 
žnaus reikalo. Bet šiame atsi
tikime daktaras, tur-but, padarė

boj esama dar vieno tolygaus 
žodžio, būtent: siųsti... Ku
riuo jisai dabar norėtų patarnau 
tu užmirštai lietuvių kalbos

' “šitie čeverykai susideda iš» 
patentuoto kumelio, šiurkštaus 
veršio, puleruotos skuros ir ki
tokių kombinacijų. Kaina tik..”

į Iš garsinimų].!

Duodu įnešimą, kad draugas 
Bimba redaguoja “Darbą“. Kas 
paremiate?

Tai kaipgi: ar Brooklyno teta 
nori palikti teta, ar virsti papra
stu “Lithuanian Daily“? Drau
gai “kairiaspamiai,” tai yra 
svarbus principialis klausimas. 
“Komunizmo interesuose yra”, 
išrišti ar “Lithuanian Daily” 
kartais nėra koks nors social- 
patriotiškas reakcionierius.

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, iNoRien. Gerklė* ir Pltuėių 
Aklumai. Kurtumas, Kataras ir Dfiova

Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas

W. M. LAWHON, M. 0.
35 So. Dearborn St.

Monroe) .

K« m ha rys 307. z-v< • _
VALANDOS 9 iki I Lh ĮTAPO 
NedėUomis to iki t.

DR. A. MONTVID
CH1CAG0

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

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6120

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINE LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE
Vienas iš dviejų: arba tas VI. į

Požėla visai nebijo grieko, ar- Ga|vos Akll) Aual| |r Cetk|J(| 
jisai ncžl'no, kad mes, amerikie- Reumatizmo. Paralyžiaus, Nervišku

mo. taip ir kitų visokių ligų.
PARODA IR EGZAMINACIJAčiai, turime.... Brooklyno te

tą. Pirmame atsitikime jisai, 
yra nebepataisomas social- 
patriotas, antrame — sociališda- Nuo 9 ryto, ik’ 51 vakare 
vikas: nepasiklausč musų tetos 
ką galima, o ką negalima rašy
ti apie komunistus.

VALANDOS:

Nedaliomis nuo 9 Iki 4 po pietų,
1407 Mihvaukee Avenue, 

CIfICAGO. ILL.

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Telephone Boulevgrd 3160 

DR. A. J, KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS’ B—12 ryto

3303 S Morgą « St, Chkago, III

RAŽAI.
“Saulė“ vis dar skelbia:

^“Tiesioginiu keliu susižinoti 
su Lietuva kolkas dar negali
ma. Kada bus galima, apie 
tai tuojau bus Naujienose 
pranešta.”
Jau galima, Saulutė brangio

ji, galima! Naujienose jau senai 
buvo apie tai pranešta.

Skaitau vieno mokyto dakta- 
laišką:

“Tolesniai žadoma siusti

Kasžin, ką dabar mano ko
misaras A. Bernotas apie buvusį 
Kovos redaktorių, Baltrušaičių 
Juozą? Tikitų kad istorija su 
tryliktąja LSS- kuopa komisa
rui Antanui dar ir dabar yra ne 
gulbės giesmė...

Kada ant Lietuvos darbo žmo
nių sprando galutinai užsiriogli
ns (jeigit jiems pavyks) Ameri
kos lietuvių atžagareivių remia
mi klerikalai, tai musų “revoliu- 
cionieriiai”, Baltrušaičiai, Bim
bos, Paukščiai, Stilsonai ir kiti

Kadaise daktaras šliupas la
bai skundėsi užauginęs savo an
tyje “gyvą gyvatę”. Dabar 
kunigas Kemėšis ten pat užaiK 
gino “Vanagą”. Daktaras jau 
padare ugadas su savo “auginti
niu”, bet “Vanagas’ vis dar “tė- 
bekatalija” savojo augintojo 
antį.

Kažin, ar iki šiiol dar neatsi
rado tvirtesnis čempionas, kuris 
galėtų pavaduoti galingąjį Broo- 
klyno tetos redaktorių? čempi
onai, nesibi jokite: didelės sylos 
delei to nereikia. Reikalinga tik

pagal išgalės... vieną po ki- tuomet galės parašyti... rėželiu- išversti by kurį “senio (W.ilhel- 
tai grupę... dykai patarnavi- ei ją “dėl darbininkų labo”, ar mo) Liebknechto” straipsnį ir 
me profesijos srytije Uetu^taip? ,po juo padėti savo pavardę-
vos gyventojams .----- -—•— | —Ražas.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ovorkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fui! dress, tuxcdo, froefc siutai. 
t tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak
1 Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subatu- 

uis visą dineą Iki 10 v*], vak
R. GORIMI", 

1415 So. Halrted St„ Chleare. III ten*

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surjsti.

Po 1 c.^svaras 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street, Chic^go



Lietuviu Rateliuose
JUOZAS ST1LSONAS IR 

KLAPČIUKAI.

■ tverdamas komunistų lygas ir1 savaitę manoma pradėti repe-: 
» 1 dabar traukdamas visą Sąjun- ticijas. Nors Rąteliečipri jau kar

gų paskui būrelį suanarkiisteju- tų minėtąjį veikalą yra vaidinę 
JO (šių sukau tojų) tik tam, kad bet šiemet jie norį prisirengti 

t apduinus juos. Bet ir to nevei- kuogeriausia, taip kad lankyto- 
i zint didžiūnui pasirodė einanti J jai galėtų pasigėrėti tikru loši- 
prieš “sekjretorių-verteją”. Ka-j mu, o ne karikatūra, — kas lie
čia klausines ir vėl leista nubal- tuviškų vakarų lankytojams de-Žinomasaii “sekrelorius-vertė-

jus". Juozas Stilsonas ir jo se- snvinuli> tai llž “išbraukimų” 
kėjai be paliovos skeree.ojas!, blllsav() V()s vienas trcč(|alis vi. 
savo leidžiamuose lupeliuose, I susirinkime dalyvavusių nu- 
“prakalbose” ir visur, kur gau-1 r?,
na progos, kad jų esanti didžiu- ■ sjus icJ) kiu susilaik5. 
ma, su jais einančios minios he- ...... .. ....... • I aigi būrelis nesusivaldan-tuvių darbininkų ir tt. Protingi x. .. ... , . . . ...- . v • v. lėni i ana t įkelti ų atsiekė savo tik-. --------žmones tečaus iau sena* žino, * ,, , ...........
L wl n. ‘Mirlyiinn.” nioL 1 s,(h Bct didžiumos jie neturėjo K rautu v ninkai supirkineją vald- duugi'm. kLp muilo5 burlmts.1 - V™” | P^inėjamas maisto rei-
Minių jie neturėjo ir neturi, jei ,,ac,°^ S?J»ngoje. Foje Sųjįm- kmenas ir daro biznj.

i *. .* t . .. • i • i goiė, kurios narius dabar tero-neskaitvh LSS. narius, kuriuos, . ; L . . i u.zuoja tie frakciomzmo meis-dabar terorizuoja gerai susior-' . . ... _. . .. ... J v ,.VI „ i tenai. I cgul jie isidemeja: toks gamzavusi “komunistiškų sky-' ... ... v •
mininkų klyka, Juozo Stilsono j 
vadovaujamoji. Kad tatai yrh Į 
tiesa, liudija pracitasai LSS. 4 Į 
kuopos susirinkimas. Ten mat 
ėjo dalykas apie mano asmenį. 
“Sekretoriaus-vertėjo” pripum- 
puotasai “komunistas“ Kairis 
duoda įnešimų “išbraukti (»viw- i 
zdiką iš Ketvirtosios.” Tūlas, be- j

ūsi (išskyrus 5 balsimi-

ja, yra ne retenybė.
Nuo savęs Rateliečiams palin

kėsiu: geriausio pasisekimo, 
vyrai! — Pašalinis-

Bando apskųst valdžią.

Dolerio patriotams nieko nįra
i “komunistiškų" skv-1‘J V"" ..... “y- negalimo. Vakar tapo susekta.

i dalykų stovis nėra amžinus. At- ' |<n(| jje stengiasi apsukti dagi pa-\ 
leis laikas, kada žmonės puma-. (yQ valdžių. Tūli griosernlnkai 
j tys. kas yra jų draugai, o kas — j n^-.ję pareikalavo didelės daugy- 
■ priešai. Taigi jie pamatys ir sa konservuotų maistb prociuk 
vo organizacijos vidurinius prie- tll suvo šeimynos

jie žinos kas

fa, ir po to prasideda 
Pradedama jieškoti 

“Komunis- 
suranda jų

paremia.
diskusijos- 
Gvaizdiko 
tas” Januševičius
būtent: aš esu s išdavikas! Prie 
progos turiu pažymėti, kad tai 
tik viienas toks “perlas,” kurį 
galima vartoti spaudoje. Kiti — 
necenzūruojami.
stilsoninis
“atranda’*

šus. O tuomet - 
reikia dalyti.

Baigdamas turiu pažymėti, 
kad man visai negaila palikti 
Stilsono klyku, šį rašinėlį pa
skelbiu tik tam, kad lietuviai 
darbininkai dar kartų matytų 
kokie gaivalai jsipiršo jų organi
zacijom ir kad jie kreiptų dau
giau atidos į tuos savo “vado
vus” — kol jie galutinai nesu
draskė organizacijos.

— J. B. Aglinskas-Gvaizdikas.

LIETUVI.. Ų ŠELIMYNOMS 
ŽINOTINA

Dar kitas 
“komunistas”, Zave, 
kad dėlei tos prieža- 
nckošernas ir mano

pardavinėjamai papsas! 'bruko 
tik to, kad tas nelaimingasai gė
ris neįvardyta stačiai “konlre- 
voliucionišku”. Ir jisai nesigė- 
dino viešai agituoti, kad žmonės 
šalintųsi mano krautuvėlės.(Gal 
“sekretorius-vertėjas” žino ku

Naujienose pora kartų jau 
buvo minėta, ka dvaldžia dabar 
paleido rinkon įvairių konser
vuotų ir nekonservuotų maisto 
produktų. Taipjau buvo nurody
ta kur galima jų pirkties.

Čia paduodame sąrašą par
duodamųjų daiktų ir kainas, po 

į | kam jie moka. Perkančiųjų paj- 
logumui sąrašų paduodame an
gliškai. Raidės 1b reiškia sva
ras: oz — uncija, viena šešiolik
toji dalis svaro.

Corn beef, 1 lb can .
Roast beef, 1 lb. can

Par
davėjai paabejojo ir pasiteiravo. 
Patirta, kad jie besu ne “papra
sti piliečiai,” o turintįs krautu
ves biznieriai. Tada jiems paro
dyta durįs.

Tie keli tapo susekti, bet kiek 
lokių pirkėjų “dėl savo šeimy
nos” išsimuguliavo liepatėmy- 
tais? Jų, tur-but, yra nemažai. 
Mes turime žinių, kad keliuose 
West Sidės groseriuo.se pardavi
nėjama “valdžios bynsai” — 
po 16 centų kenui! Tuo tarpu 
valdžios nužymėtose krautuvė
se tie “beansai” yra pardavinė
jama po 4, 6 ir 9 centus kenui! 
Pirkėjai, apsižiūrėkite ir nesi
duoki le save išnaudoti tiems do-i 
lerio patriotams.

SULAIKĖ ARMIJOS “BLAN- 
KETŲ” PARDAVINĖJIMĄ.

Karės departamento, Washin-

IhuiuT

ANHEUSER BUSCH
ST. LOUIS

Visų apskritą metą nesvaiginantis 
gėrimas.

Bevo yra dalis žaismes — jis 
padaro gerus sportsmenus ir 
dar didesnį pasilinksminimą — 
gerą draugystę, sveikatą ir pa
sistiprinimą — geriausias pri
prasti ir įgyti.

Parduodama visur—šei
mynos perka grosernėse, 
aptiekose ir pas vertel
gas — Lankytojai širdin 
gai kviečiami peržiūrėti 
musų dirbtuvę.

1—•——.......... ........ . ..

nes vis (i.k bus išmesti gatvėn 
ir palikti kaip sakoma, Dievo 
valiai.

ras: jis, girdi, “savo automobi
liu nori važiuoti visiems per

ŠAUNUS VIRŠININKAS.

Gali būt, kad majoras dabar 
ir “fainą" turės užsimokėti.

| Saugokite Savo Akto

Teisingai pritaikytais akiniais* 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet hjs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 mehj 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias V''*ekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie® <r aerkles ligų. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aplietos 
1 Tė m y kitę i mano parašą.

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

Dr. A. R. Bliunentbal

Nušapęs su draugijos knygomiis, 
antspauda ir 60 tūkstančių dol.

i pinigais.

stengęsi mane užtarti, patįs turį 
būt padėti ant išbraukimo listo!

Bet neveizint negražiausių į- 
tarinčjinių ir plūdimo, kada 
klausimas buvo paduotas narių 
nubalsavimui, už išmetimų bal
savo tik trįs-kclurios rankos. 

Su fa na tikėjusi “komunistų”*
klyka pasijuto tarytum ant žari
jų. Vieni tuoj pradeda rėkti, 
kad pirmininkas leidęs “balsuoti 
atbulai” (mat prie įnešimo bu
vo dar ir pataisymas “suspen
duoti.“), o “sekretorius-vertė- 
jas” pašoka ir sielvartingai šau
kia: “Kų darote*, draugai, ką da
rote?” Esą, “narį išbraukt (po 
to, kada nariai atsisakė jį iš
braukt!) yra ne menkniekis. 
Reikalinga surasti priežastis, 
pasiteirauti paties Aglinsko, (bet 

‘ jei balsavimu tas Aglinskas butų 
buvęs “išl)rauklas,” ar tada p. 
Stilsonas butų dasiprotėjęs pasi
teirauti? Veikiausia ne).?’ Su
prantama, jo Leikalavimą aš pa
tenkinau. Gerbdamas spausdin
tą žodį, neturėdamas tikslo ra
šinėti neteisybių, aš viešai pa
sakiau ir savo slapyvardį. “Sek- 
retorius-vertėjas” tuo nepapra
stai apsidžiaugė ir visų pusva
landį rėžė spyčių - - netam, kad 
priparodžius mano nusižengi
mus, o kad suradus sau sekėjų* 
Beje, jisai perskaitė tam tikrus 
konstituoijoš paragrafus, kurie 
neva turėjo padaryti tariamąjį 
mano nusižengimą “principa- 
liu”. Bet tai buvo tik pripras
tas “sekreloriaus-vertėjo“ blu- 
ff’as: Savo rašinėliuose aš iš
imtinai nupeikdavau tik netak
tingus tūlų karštakošių pasišo
kimus. lai patvirtino ir pats 
“sekretoriaus-vertėjo” redaguo
jamasis lapelis. Viename to la-Į 
pelio numeryje buvo išspausdin 
ta: 
pailamenlariškas tiesas. Iš per
daug didelio žinojimo tenai ir 
darosi visuomet betvarkė. Tai 
vis užsilikusių kliubiečių [? N. j DRAMATIŠKO RATELIO' ŽY- 
R<’dJ kurių yra viso apie šeši.”

Dabar paklausiu dalyvaujan
čių l-tos kuopos susirinkimuose Nutarė vaidinti Mariją Magda- 

lietę.

laikytas armijos “blanketų 
(kaldrų) pardavinėjimas kari-

Roast beef 6 1b. can .. $1.9() 
Baked beans, Notl can ..01 
Baked beans, No. 2 can .. 6

Cherries, per can..............21
Cinnamon, 1b. can .... 07 
Cloves, 1b. can ........ 14 
Cocou, breakl’ast, V2 1b. 13 
Lemon extract, 2 oz. bottlc 10
Lemon extract, 8 oz. bottlc 3,3 
Vanilla, 2oz- bottlc ...
Vanilla, 8 oz. bottlc .. 
Gėla t i 11, package..........
Mustard, ground can .. 
Corn syrup, No. 10 can

ne Snpply Depot — 1819 W- 
39 gatvėj. Priežasčių nepaduo 
dama, sis patvarkymas tečiaus 
nepuįiečiųs tų “blmlketų”, kurie 
jau tapę atiduoti deparfamen- 
tinėms krautuvėms — taipjau 
pardavinėjimui žmonėms. Tai
gi lietuviai, kur norėtų įsigyti 
tų armijos kaldrų, dabar tegul 
kreipiasi į nužymėtas krautu
ves (žiur. Naujienų nr. 198 vie
tinėse žiniose), jeigu jų dar bus, 
galima ten gauti.

Vadinamojo Knights of Py- 
thias susivienijimo Illinois vals-j 
lijos skyriaus valdyba pasigen
da vieno savo viršininko, tūlo 
Paul llaverly. Kas jį surastų, 
organizacija duosianti jam tūk
stantį dolerių atlyginimo. Pasi
rodo, kad tas viršininkas organi- 
zacijai nskirtęs labai rimtų špo
sų — nušapęs su reikalingomis 
.knygomis, u n t.spauda ir net še- 
šiasde&mts tūkstančių dolerių.’ 
pinigais.

PROGA PIKTUKUI; TRIS KU
NIGAI PASITRAUKĖ.

Piktukas turi stebėtinai pui
kių progų. Užvakar Lake Forcst 
pasitraukė nuo pildymo savo at- 
sakomingų pareigų net trįs ku
nigėliai: reverandas Roberls, 
reverandas McChire ir revcrcn- 
das Edwards. Kunigo biznis li
kęs Misai nepelningu. Dabar tu
rės progos Piktukas.

PANAIKINA .SUVARŽYMUS.

po

KADA JIE GALI SUSITAI
KYTI.

Ir bolševikų pinigai jiems ne- 
bmirda.

Ona Bartkiene
tėvais Galdikaitė, nusiiiuo- 

dino gazu utarninke 19 dieną 
rugp. 5 vai. vak. vos sulaukus 
25 m., jos vyrą užmušė 2 mė
nesiai atgal. Paėjo iš mieste
lio Kretingos, Kauno gub. Ve
lionė paliko dideliame nuliū
dime tėvą ir motiną Galdikus 
taipgi ir seserį Eleną ir bro
lį Vitautą. Laidotuvės įvyks 
subatoj rufip. 23. 2 vai. po pie
tį; i ’l’autiška.s kapines iš na- 
nių 323! So. Emerald Avė., 
Chicago, III. Kviečiam visus 
pažįstamus ir gymines dali- 
vauti laidotuvėse.

Cbicagos pačio ’vinyminkas 
gavo iš VVashinglono praneši-, 
mų,’jogei valdžia panaikinusi 
karės laiko Į>atvarkymą dėl siun 
limo pinigų į Norvegiją, Švedi
ją, Daniją, Olandiją ir Šveicari
ją. Pirma buvo galima siųsti 
pinigų (Money orderiu) į minė
tąsias šalis tik tam tikrai nužy
mėtų sumų. Dabar tie suvaržy
mai pamokinama, taigi siuntinė- liui ir pareikalavo pinigų. Žy- 
į’mas pinigų money orderiais delis pasipriešino. Vienas bandi- 

tas išsitraukė revolverį ir palei-

PAŠOVĖ VERTEIVĄ IR 
PABĖGO.

Du negrai banditai vakar na
ktį pastojo kelių tūlam Abra
kam Linskėy, senų geležų pirk-

Chicken soup, can........
Clam chowder, can........
Mock turtlr soup, can ... 
Ox tail soup, can............
Toma to soup, can........
Vegetable soup, can .... 
Tomatoes, No. 2V-j can 
Tomatoes, No. 3 can ...
Tomatoes,\No. 10 can .... 33 
Bacon, breakl’ast, No. 1 can 40

10 
33 
09 
17 
40 
09 
08 
08 
07 
07 
08 
08 
09

JIEŠKO GLOBĖJŲ-

Lietuvis, našlys, turi dvejetų 
vaikų (vienas 4 ir pusės metų, 
antras 3 ir pusės metų), norėtų 
rasti lietuvių šeimynų, kuri ap
siimtų tuos vaikučius paimti pus 
save, laikyti ir prižiūrėti už 

* tam tikrų mokestį. Tatai ku- 
' rie norėtų tuodu berniuku priim

NORI PRIVERST DAILYDES 
GRĮŽTI DARBAN.

Building T radęs Conucii’o pre 
zidentas (tas pats, kur eina iš
vien su kontraktorių asociaci
jos bosais), būtinai nori pri
versti streikuojančius karpenle- 
rius (dailydes) grįžti darban ir 
sutikti dirbti už senųjų algų, tuo 
tikslu jisai manus paskelbti nau
jus balsavimus — kad karpen- 
teriai dar kartų nutartų: ar jie 
nori grįžti darban, ar ne. Kar
pi nteriai tečiiaus sako, kad ir 
šitas pastarasis jų unijos virši
ninko žygis nueisiąs vėjais.

TŪKSTANTIS PENKI ŠIMTAI 
POLICISTŲ NETEKSIĄ DAR

BO-

(i, prašom atsiliepti į p. M. Jur- s
4-ta kuopa pažįsta perdaug gelionienę, Immigrants Proteč- 

tive League, 821 South llals-

GIAI.

kasgi ištikrųjų tą betvarki 
daro? Kas ten daugiausia kalba
o kas tyli? Visi žino, kad tie be- Ir sekamų žiemų Dramatiško- 
rojai yra pats Juozas Stilso- j() Ratelio nariai nemano pralei- 
nas ir panketas jo pripumpuotų sti veltui. Kaip visada, Rate- 
žmopi ūkų, kuriuos aš įvardijau liečiai ir šiemet nutarė vaidinti 
Naujienų n r. 183. - J gerų veikalų. Pirmas jų bus —

Aišku, kad Juozas Slilsonas Marija Magdaiietė. Veikalas, 
čia panaudojo konstitucijų (ku- rodos, bus vaidinama parankio- 
rių jis pats jau seniu pamynė je CSPS, svetainėje. Sekamų

Pasenę; pensijos fondas — 
tuščias.

te licijos viršininkas svarsto 
policijos klausimų. Norima re
organizuoti visų policijos depar
tamentų, kitais žodžiais — at
statyti nemažiau kaip tuksiantį 
penkis .•tfnHus ,policistij, kurie

Viename Chicagos didlapyj — 
The Herald and Examiner — 
vakar buvo paskelbta sekama 
ziinulė: “Rusijos bolševikai ne-

bus toks kaip ir prieš karę — ne
daugiau kaip po 100 dolerių 
kiekvienu money orderiu.

užilgo galės avėti Cbicagoj pa- ' 
gamintomis kurpėmis Sovietų 
valdžia užsakė Steel Solo Shoe 
kompanijai padaryti 75,000 po
rų kurpių. Tai bus pirmas toks 
siuntinys karei prasidėjiis.”

IšžAGĖ JAUNĄ MERGAITĘ.

(i, bet nepavojingai. Užpuoli
mas ture’ ' vietos ant kampo 
49 gatvės tarp State ir Dcarborn 
galvių. Policija jieško bandi-

Policija (kankinanti areštuotus . tų-
prasižengėlius. | ---------------

Manucl Frank’as,
las karininkas, dabar žinąs, kad RASINIŲ SKERDYNIŲ KALTI-

TIKRAI KAIP SENOJOJ 
_ RUSIJOJ.

paliuosuo-! ŠERIFAS PETERS “SURADO”

sužiniai ar

ditrys vakar naktį užpuolė šešio-

cariškosios Rusijos
Andais, jo automo-

NINKUS.
Kalti esu — tie “aidoblistai!”
Pavicčio šerifas Pelcrs užva

kar atidengė didelę “paslaptį.” 
Jisai papasakojo grandžiurei, 
kad kilusių rasinių skerdynių

nesužiniai 
pat, kaip 
žandarai.

( biliui susidūrus su kilu, polici- 
likos metų amf.aus imergaitę, ja jį areštavo. Po to jisai norė-
Marie Merrill, besirengiant jai jVs pasišaukti telefonu savo ar- 
grjžli namo iš Lincoln parko, ir tymuosius, bet policija pasakiu- 
išžagė jų. Vakar lytų parko po- 
ticistas, F. Scent, rado, jų gulin
čių be sąmonės netoli parko kon 
servą tori jos. Mergaitė tuoj bu
vo nugabenta į Columbus ligo
ninę, kur jai buvo suteikta rei
kiama medikalė pagclba. Poli
cija jieško piktadario.

si “ne!” Po to jisai tapęs įmes
tas į šaltų celę ir laikomas ten 
per visų naktį. Dagi, ir valgyt 
negavęs, nors, sako, prašęs. Nuo 
gulėjimo ant kietų kalėjimo len 
tų atsivėrė kares lauke gautosios 
žaizdos pečiuose. Policija buk 
visa tai žinojusi, bet nekreipusi 
domus* Dar daugiau, po ilgos 

___  bemiegio nakties buvęs kari-
• -------- j pinkas tapęs apkaltas pančiais ii r

Bėda žmogui tokiam dideliu- kartu su kitais nubugdytas į 
me mieste, kati]) Chicaga.

IR MAJORAS PATEKO BĖDON

jau nebepajiegią deramai atlikti lieka nežymiomis dulkėmis kad ko gatvės policijos stotis — de- 
savo pareigas — pasenę. Vis dcl-. jp tokie Įžymus vyrai, kaip ma 
to, stačiai išmesti juos gatvėn ne ‘ jorai. Pasiklauskite apie tai E 
norima. Ilgus metus 
po V ei j os de] )a r ta m cnt e 
eikvojo visas savo spėkas ir da
bar jokiam kitam darbui jie y- policija ir baigiant mažaisiais 
ra nebclinkhmi. Tatai miestas palaidiniais, gatvjes vaikais. Bet 
turėtų duoti jiems pensiijų. Bet ( Chicagos policistas Harry Mo- 

rely visai jo nepažinęs, ir be jo
kiu ceremonijų* dagi ėmęs ir a-

tektivams kamantinėti.
Teisėjas Steik, kuriam vėliau 

F runk pasiskundė dėl nedera
jie iš- sai jums pasakys, kad Evansto- mo su juo elgimosi, dabar žada

ne visi j j pažįsta — pradedant imti nagan ir ari 
kalėjimo užveizdą.

ir

GA1SRAS WHITE C1TYJ.
Vakar ųaktį kilo didelis gais

ras popidiarnoj chicagicčiams 
žais m avietėj, Whitc Cityj. Vi- 

vadinamoji 
žaismavie-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
! Gyvenimas yra
\ JBBSh . tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas > 
f Mes vartojam ;

yy pagerintą . Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doina at 

® kreipiama į vai
kus. Vai.:, nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedelioihis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 B U 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liga:*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Hay ir kitokius elektros prie* 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1023 W. 18th 
Bt. netoli Fisk Bt.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street
VALANDOS: B—9 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

kailininkai esą (^augiausia r-—-i 
“aidoblistai”. Jisai turįs labai 
rimtu informacijų, kad tūluose^’ 
atsitikimuose tie “aidoblistų” 
propagandistai stačiai kurstę 
žmones prie skerdynių ir net 
vadovavę jose.

Ar daug atsiras tokių neišma
nėlių, kur patikės šitai šerifo pa-

PADĖJO BOMBĄ.
’Nežlinomji ]p)iktadailiai vakar 

naktį padėjo bombų ties namu 
1659 Olive gatvėj. Ekspliozija 
suardė prieangį ir ištrenkė langų 
stiklus. l)a šalia esanlįs budin- 
kai taipjau neteko langų. Žmo
nės nenukentėjo. Kokiuo tikslu 
buvo padėta bomba, nežinia. 
Manoma, kad tai esąs darbas 
tūlo kerštininko janitoriaus, ku
rio reikalavimų gal neišpildęs 
namo savininkas — janitorių ti
ni j OS agentas.

das esąs kone tuščias, lai mano- 
ma kreipties į miesto tarybų, 'i- 
danl ji asignuotų - • paskirtų j Jisai dabar negalįs atsistebėti siškai sunaikinta 
tam tikrų sunuĮ pinigų pasemt-tais storžieviais Chicagos poli-j‘.‘Shool the Chulcs” žaismavie-j dinke vakar naktį rasta negyvu 

cistai^. O dėdė Mūrely; kuris tė ir paliesta kelios kilos. Apla- vienų naktinį to budinko sar-) 
jį arešlavo^ako, kad tokiuo maų gaisras pridaręs nemaža gų, L. Mayerį, šešiasdešimts me- 
pasidai*ęs pats Evanstono majo- nuostolių. tų amžiaus senelį. Širdies liga.

x RADO NEGYVĄ SARGĄ.
Kriminalių reikalų korto bu-

miesto taryba nieko nedarys, 
tai anksčiau ar vėliau tie žmo-

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yių^5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, BĮ.
Ofiso Te!. Boulevard 160 

Rez. Tel. ‘Seclcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Ml8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
lediji}; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
bospilalčsc ir Pasek- 
m i \į g a i patarnau
ja / prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

groseriuo.se
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Pėtnyčin, Rugpiučio 22, ’19
sflMtaMatftfnsbaiaMMinnartaaHaaMnMgMMaMMHHMHi

Roseland. Ateities žiedo vaikų 
draugijėlės (po globa 67 kp.. Drau
giškas išvažiavimus bus nedėlioj, 
rugp. 24 į AVashington lleighls miš-j 
kus, tarp 107 ir 108 gatvių. Bus 
puikus programas, kurį išpildys 

Visus kviečiam atsilankyti.
— Komisija.

vaikai.

4 kuopos lošėjų repeticijos 
Nepalaidota L.avonė įvyks 

pėtnyčioje 22 d. rugp. 7:30 vai. va
kare L Norvaišų svet. 3338 So. Au- 
burn Avė. — Komisija.

veikalo

PPD. unijos susirinkimas bus su
batoj, 23 rugp. 8 vai. vakare Auš
ros svet. 3001 So. Halsted St. Drau
gai, malonėkit atsilankyti laiku. *

— A. P. R.

LSa 4 kp. Stato 4 aktų veikalų 
>ta Lavone, nedėlioj 5ta 

S. P. S. 1126-28 svt V. 
Draugystės ir kuopos ne-18 St

rengkite tų dienų jokių pramogų.
— Komitetą*.

Cicero, — Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos 6tojo Sky riaus valdyba kvie
čia vietos lietuvius, kurie norėtų kų 
aukoti pinigais ar rūbais pagalbos 
reikalaiųtintierns Lietuvos žmonėms 
sušelpti, o taipjau kurie norėtų lap- 
ir tos Lietuvai gelbėti draugijos na
riais, susirinkti subatos vakare, 
rugp. 23, kaip 7:30 vai. O. Tamuliu- 
nienės svetainėj 
Kviečiami atvykti 
draugijos nariai, 
daug daug darbo.

susirinkti subatos
23. kaip 7:30 vai. O.

1447 So. 49ih Avė. 
taipjau ir tos 

nes visiems yra 
— Valdybų.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus subatos vakare 
7:30 vai. Mifo svet., kampas 15-tos 
ir 19 Avė. — Draugai visi malonės 
:>ts>’ankyti. nes turėsim išrinkti de- 
legntų j it Si t vi o tų it- m»svurs-
lyti Stilsono laHkų.

— Ore. P. Du u būras.

Chicagou Lietuvių Soc. Vyrų cho
ro repeticijos įvyks pėtnyčioj, 22 d. 
rugpiučio, Puluskio purk svet. Dai
nininkai 
k u.

malonėkite susirinkti lai- 
— Valdyba.

Lietuvių Amerikoj TautiJ- 
susirinkimas dėl 

taisymo, b'is subatoj

Jauny 
ko KHobo extra 
konstitucijos
23 <1. rugpiučio 1919, 6:30 vai. va
kare Mildos svet. Draugai, malonė
kite atsilankyti būtinai ir laiku.

Konstitucijos Taisymo Komitetas.

LSJL. 1 Icp. rengia draugiškų iš
važiavimų Į JeffersoD miškus, bus 
nedėlioj, rugpiučio 24 d.. kviečia 
visus. Komitetas

Park. — Keistučio kliu 
susirinkimas bus pėlny 

22 it rugniučio,, F. Maženio

Brighton 
bo cb<»ro 
čioj» 
svet. 3831 So. Kcdzie Avė., 7:30 vai 
vakare. Draugai ir (h angos, kurie 
pirmų dainavot ir kurie norit pri 
sidėt. atsilankyki! paskirtu Įnik i.

— Org. P. Gura.

Roaeland. LSS. 137 kn. susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 22 
d.. 7:30 vai. vakare Aušros kumb. 
10900 Michigan Avė. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų.

— Sekr. P. Rožaunkas.

AA'a’erbury. Conn. — Lietu’ ių So
cialistų Skyriaus mėnesinis susirir- 
kimus įvyks rugpiučio 21 d., 9:30 
vai. ryto, 103 Green St. Visus kvie
čiame atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų. —Org. P. Plečkaitis

Plast Chicago, Ind. LDLD.lnliu- 
nos valstijoj kopų suvažiavimai 
įv'ks rugpiučio 24 d. name nusųm- 
d tan. endrai lietuvių ir rusų S< ei 
a’istu — 4939 Raring Avė. ‘ Sal' at
sidarys ligiai kaip 10 va), iš ryto. 
Delegatų mandatai bus imami ik' 
11 vai. Todėl išrinktieji delegatai 
malonėkite paskirtu laiku susirinkt: 
Suvažiavimo Komisija:

K. L. Kairia, 
A. Maželis.

29Chicngiečių atidai! LMPSA. 
ko. piknikas įvyks nedėlioję, 24 
ruvoinčio Svabo darže Lyons, III.

Černiausko daržo). Pradžia 
Bus visokių per mo- 

. Tnlo-t'-»is Pagamintų užkandžių, 
gi puikus programas.

Kviečia Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJ1MAI
Pajieškau T. Dobravalskiutės, pa

eina iš Kauno gub., Telšių pav., Mo- 
sied volosties, 
gavos kaimo, 
cagoj. Dabar 
nčkite atsišaukti ar kas žinantis pri
siųsti antrašų, 
antrašu.

šatių parapijos. Prie) 
Pirmiau gyveno Chi- 
nežinau kur. Malo-

Rašykite sekančiu

23 Sigel St.,
Yezdauskus, 

Worcester, Mas*.

Pajieškau Bronis’avos Palubins- 
kinečs, Karolinos Kuzuchauski,,nės 
ir Auuutinos Jakavyčiutės, meldžiu 
atsišaukti, yra jiems laiškas iš Lie
tuvos po antrašu :

Br. Kubilis,
4111 S. Richmond St., Chicago. III.

Pajieškau savo draugu Simano 
Jokuhaucko meldžiu paties ntsi 
šauktie arba kas žinote prane’tie.

A u tfu M Strobinsk
Anvil Ix)eation Gogebic Countv 

Box 91. Mich.

Pnjicšknii draugiu. Jievufes ir Ma
riutė* M'znmtčių iš Kaniu kaimo, 
R;ržų parapijos, Kauno gub., Pane
vėžio pav. Girdėjau kad gyvena 
Chicago. UI.. lai meldžiu jn pačių 
MmI; ūkti. ar kas žinot man pra
nešti, turiu Ubai svarbų reikalu.

Geo. Dagis,
309 — 7th Av. S. Minncapolis, Minų.

REIKIA merginos ar moteries Į 
prie namų darbo, gera mokestis ir

Aš Dominika Daniulienė pujic.š 
kini savo seserų Dunes ir Maximi _ ___ .... . _
nes šeipkovų, girdėjau, kad randa- geri namai, su skalbimu ar ne, gau
si Chicagųj. Jos pačios arba kas te eiti namo vakarais arba čia tu- 
A>nute meldžiu pranešti. . rėti kambarį.

Jos- pli Miklison, ; P. Goldman,
S I Seneca S! . Sv i’lle, AVasb 3641 Doughis Blvd., (Jiicago.
_________________________ 1 Phone l.awndale 321

RASTA-PAMESTA
Pamečiau rankų darbo svvteriu- 

kų, uiiiininke, rugp. 19 •iiciiil, Muk
si i nėjau pu laukų ia<ov 13 gal. U* 
Ib (it. Clceruje kurie radote L.af- 
kmėkite pranešt šiuo anl

J. Buhikas,
1414 So. 4V’h ‘it.. Ci'oro, III.

Apliekorius, registruotas Illinois 
valslijoj, gali gaut gesu ir pestuvu 
darbų . Kaeii’.oiės ui. a j l'r. A. 
Muntv dų, 173!) Su. Ilalsled St., va
kare nuo 6 iki 8 v. '.

FARM V PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija AVisconsine, kur jau daug 
lietusių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderčjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po

asu:

REIKIA TeVŲ

MOKYKLOS ___
MERGINOS ir VYRAI mokykite 

skutimo amato. Ateikite ;nba ra 
švkite. Dienomis arba vakarais.

‘ TRI-CITY BARBER COLLEGE
819 So. State Si., arba 666 \Vest 

Madison St., Chicago. Iii.

DRAUGIJOS
Norintjs prisirašyti atsilankykite 

I susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
nėnesio pirmų penkiadieni F. She- 
Isvillo svetainėje, 311 E. Kensing- 

<011 Avė., Kensington, III.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi imt 

farmų yru geriausia vieta, lietuviš
koj koiionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labui derlinga 
ant kurios viskas gerinusia auga. 
Randasi prie geležinkeliu gerų ke
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už ii ke
rį Galil pradėti dirbti formų su 
$100 ir nejii'.it kaip turėsit savo lai
mų išmokėta. Ir mes duodame dar
bų ant farmų katrie pirks fartnas 'r 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų prekę ir imam lotus kaipo da
lį {mokėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Galdauskas lietuvis direktorius 
SANBORN COMPA.NY,

Eagel River, AVisconsin.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIET. SUN V DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,AVIS.. VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. iOtb si

F r. Makarevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avi

Mot. Baltrušaitis, Prot. mšt.,
1602 Indiana avi-

Kai. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabatna Avc 

Mot. Bcnionis, Iždin.,
1424 So. lllh SI

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

luoz. Svitlauskas. Iždo glob.,
1623 Indiana avc 

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie avt

Susirinkimai atsibuna kas pirm: 
pėtnvčių kiekvieno mėnesio, l'agli 
Hali svet

LIET. M Y L. DR-STftS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pinn.,
709 AV. 34 si 

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

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

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

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

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2917 AV. 391h Si 

Knz. Vaitkus, Maršalka.
H33 \V. 33rd F»lac« 

Ant. A ritimu i t is, Iždin.
819 AV. 351h Strcei

Susirinkimai atsibuna kas antri, 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So 
Auburn avė., Chicago, III.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. VVIS.

f A Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius,
■ 402 Lincoln Strcei

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

, Prot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street

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

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

Iždo globėjai:
luozas Poška, 809 Aibei t Street
M. Songaila. 653 Markei Street 

Maršalkos:
fonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Orunge Street 

Teisėjas Antanas Bobele,
313 Quince Street 

Vėlinvanefiai:
luozas Jurevičius, 152 Main —SI.
petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininksi:
N. Janavičių, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 

Valdyba:

rasti kaip Avis, lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perims 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
nielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumuis 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
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums 
nials 
pienu.
LIBERTY [.AND A INVESTMENT 

COAH’ANY,
3301 So. Halsted St., Chhago, III.

prieReikia mainierių ir kberių 
Champion Copper Co., Painsdale, 
Mich., mes mokame $4.80 dėl .nai- 
nieriu, $4.60 dėl leberių, bonnsni ir 

Atsišaukite ne is to- valandas darbo. Nėra jokiu ne
susipratimų, geras užlaikbtuis, pra- 

---- ■ i gyvenimas $35.00 į mėnesį ar biskį 
į daugiau prie lietuvišku šeimini). 

...... duodam jums dy kai gelžkelio 
tikietų nuo ( iiicagos iki Painsdale, 
Mieli., jeigu jus išbusit 2 menesiu, 

Atsišaukit prie musų at
stovo Mr. S. Palla 28 Seuth < anai 
M, Chicago, III. Į snliunų netoli 
Union stoties. Be užmokė,jimo nuo 
8 vai. iš ryto iki 4 vilkiukai vakare, 
l.švežam kiekvienų dienų.

Kas muile siratų mergaite paimti 
auginti 3Mi metų amžiaus. Atsišali

nkite 658 AV. 31st St. ant antru lubų 
i Iš užpakalio.
I.au kaip iš Chicagos apielinkės.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ !

Atiduodama rendon kambarys 60 dienu, 
aikinui, 18tos gatvės apielinkėj 
ud\li galima vakarais.

1724 Ruble St.

ĮIEŠKO darbo
Pajieškau vietos ant vargoninin

ko. galiu amatų puikiai išpildyti, 
bal ų turiu gerų, galiu vesti korų, 
jeigu kam bučia reikalingas, prašom 
atsišaukti, šituo adresu:

3733 Scder Stn Indiana llarbor, 
Indiana. v
- ‘L,. .. ’J--------------- ------------------L"------------

Jeigu jus mokėsit patys savo ke
lionės lėšas, tai mes sugrųžinsime, 
jeigu išdirbsite 60 šiflij.

Champion Copper t?ompany, 
Generalis ofisas Puinsdide, Mieli.

REIKIA DARBININKŲ

SEARS ROEBUCK X CO.,

REIKAI^UJA

MERGINU IR MOTERŲ

NORINTIEJI UŽDIRBTI GERUS 
PINIGUS

PRIE DARBO

MI SŲ OFISUOSE

1SS1U NTIMO SK Y RIUOSE

P A LIU D i M AI N E R E1K A LI N GI

PRIE OFISO DARBO

Ar galite gerai rašyti, ar galite 
i- šyli drukavojimos mašinos, ar ga
lite kopijuoti, rokuoti arba išnešio
ti laikraščius ir laiškus muse biure.

Gabios ir darbščios merginos ga- 
guut geresnius darbus.

Galim jums duot ant visados dar
bo su geru užmokesčiu ir gera a- 
teiti.

Mekam 
gilioms.

geresnę algų tokioms mer-

Pagelbininkų išsiuntinėjimo 
partmente.

Tvirtų ir darbščių merginų 
Icrų prie pakavimo, svėrinio, 
Jimo ir atrankiot parcel post 
press orderius.

de-

moir 
vinio- 
ir ex-

Pagelbininkų tavorų Departamen
tuose.

Inteligentiškų ir darbščių mergi
nų ir moterų nuo 1(5 metų amžiaus 
nric išplldinio patikrinimo, prie per 
žiūrėjimo ir Išpildymo per krušų 
orderių musų visuose skyriuose.

Geni ateitis.
Valandos nuo 8 iki 4:45 vakare 

Subatoj iki pietų.

SEARS ROEBUCKA CO..
Homan Avė. Ir Arthlngton St.

REIKIA — moterų ir merginu 16 
metų ir senesnių, dėl lengvuos dirb
tuvės darbo, gera mokestis.

Rathborn« Hair X Ridgvvay Co. 
2279 So. Union Avė.

prisiusime knygelę su plates- 
puaiškinimais, paveikslais ir

i DIDŽIAUSIAS tnugena., Chicng .- 
Jo , ))ars i.’ęidg 2 ’clu. krūvoj 6<‘x 
130 pėdu p'i^a) pat 7? ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkę.

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

PARSIDUODA namas ant 2 aukš
tų ant trijų pragyvenimų po 4 ir i>o 
penkis ruonis apačioj didelis Sto
ras rendos neša $65 dolerius į mė
nesį parsiduoda pigiai ant lengvo 
’šmokė.jimo, namas randas biznio 
vietoj. IŠ 
1747 So. liulstec! st.. Chicago.

REIKALINGAS 25 merginos dėl 
lengvo dirbtuves darbo $14.00 ant 
nedėlios prodžioje, proga gerai 
teičiai.

American Insulated AVire & 
C.able Co.,

Chicago,934 VV.

a-

UI

PADARYKITE I.IUOSA LAIKA 
NAUDINGU.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ne 
praleiskite be naudos. Mums rei
kalingi visose Cllicagos kolionljo.se 
pilni energijos vyrai, kurie norėtų 
padaryti vakarais ar šiaip liuosu 
laiku gera pelną. informacijų 
įima klausti per laišku

\VM. D. MURDOCK & CO., 
L Mozeris, Sales Mgr.

1430 So. 491b Avė., Cicero,
Arba nedėliomis atsišaukite yna- 

H*kni j lietuvių skyriaus ofisų 
4980 Archer 
»'<» pietų. 
Sales Mgr.

PARSIDUODA 
nuo automobiliu 
žierių, lotas labai geroj vietoj N. W. 
Saidei. Kas norit įgaut gerų lotų, 
tai atsišaukit 6:30 vai. vakare po 
adresu.

Tony Paishes
3937 So. Campbell Av., Chicago, III

lotas arba išmai-
Eordq ar 5 pusa-

PARSIDUODA medinis namas ii 
šalę lotas ant 1425-1427 — 50th Av. 
Cicero, UI. Namas unt 2 fumilijų.

ga-

III.

skyriaus
Avė., nuo 12 iki 6 vai.
Klauskite .1. Mozeris,

REIKIA mergino?) operųtors prie 
s.’nger siuvamos mašinos, siut auto
mobiliu uždangalus. Pastovus dar
bas, f»era mokestis.

Fro Manufacturing Co.. 
700 AV. 22 St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldainių, tabako 

ir visokių smulkių daiktų Storas.
559 AV. I8th SI.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 

iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau
kite a

4625 Uflln St.
. G.,

5 Chicago, III.

TIKTAI AI MENESI
Ui $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios soty, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUS
IMAME Už DYKA. Priimame LL 
bertv Bonds.
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vuk. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.
F.KTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra- 
lieskitc šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.
——-r-iv~r~——- ■—' —.r.......

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Reo 

5 pasažierių 1917, visai naujas, j>ar- 
j duosiu pigiai. Galima matyti vaka
rais nuo 5 iki 9 valandų vakare. 

L K. M.,
i ‘4501 Talman Avė., Chicago, III.

REIKIA motoru ir merginų 16 
metu ur senesnių dėl lenffvaus dirb- j 
tuvės darbo, gera mokestis.
Rathborne U«ir Ridųewav ('.a. 

1418 AA’. 22 St.

RFIKA’ INGA ant rakandu put. v- 
”’sin darbininkų ant siuvamų ma
šinų.

PARSIDUODA automobilius Hay- 
nis 5 sėd’ nių, geram stovyj su nau

jais tairais, atsišaukit greitai, savi
ninkas nori parduot, nuo 5 iki 8 
vakare Imos lubos nriekis.

3247 So. Emerald Avė.
I PARSIDUODA nauja mašina 7

Gobi Furniture Co., pasažierių, parduosiu už mažų kai-
2232 So. Union Avė., Chicago, 111. n{^ ĮUrj L>Uf parduotas j trumpų lai- 

/ - — — — ------ -- kų,
REIKIA barbeno dirbtie vaka-. 4024 So. AVestern Avė, Chicago.

rais ir subatoj visa deiną arba vi-;
Rados

10722 Michigan Avė., 
Roseland, III.

NAMALžEMft
PARSIDUODA auza 2 ruimui ir

REIKIA moterų ntrankiot knygas vienas akeris žemės, ciment saidvo 
ir pomeras. Pastovus darbas, at- kai ir sūrų paipos įvestos, 
sišaukite tuojaus.

A. M. Goldberg &.
2139 So. Lootnis St.,

___ „____ . .... AtsL,
šaukite po nupj. 3101 North Nirto- 

Bros. mo Avė, J. Wicknin, arti Barry Avė.
Chicago. arti Celment Avė.

PARSIDUODA naujas namas bun- 
galow su 5 
basementas,

1621 Ruble

kattibariais ir aukštas 
kaina $3200.

H. Benis,
St., Chicago, III.

PARSIDUODA dviejų aukštu me
dinis namas arti 40 Avė. arti North- 
AVestern dirbtuvių. Neša rendos 

Parduosiu pi- 
Savinlnko Te). Garfield 8969.

Kitu, ■ |b« 1 ii *»»»», Iii . —.-fc—I,,!!., m Ji   |« u. UI. >11'

. _________________

PARSIDUODA vieta ant 2914 AVal 
lace St., 2 augŠtų mūrinis namas, 
sutaisytas dėl 4 flatų po 4 kamba
rius kiekviename. Taipgi 2 kam
bariai basepiente. šiame name y ra 
gasas ir toiletai, visas užimtas ge
rų rendauninkų, moka $55 į mėnesį. 
Kaina 
vertas

AVestern dirbtuvių. 
$36.00 ant mėnesio, 
gini.

31 St.

yra $5400; Vien 
$6000.i
Ignatius Chap X 
ir WaJlace St.,

namas yra

Co.,
Agentai

PARSIDUODA — Barginas 2 jų 
augštų ir basementas, medinis na
mas ant Peoria St., tarp 18 ir 19 
gatv. taipgi medinė barnč užoaka- 
R j, rendos, $28 į mėnesį pigiai 
$2800.

AA'm. F. Ni eina n n, 
1942 So. Hfilsted St.

už

PARSIDUODA.
2 augščin mūrinis namas ant pir

mo štoras ir 3 ruimai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli ruimai. Bandos 
$33.00 | mėnes parsiduoda už 26 
šimtus namas randasi geriausios vie 
toj, priešais Sv. Jurgio Bažnyčia.

C. SUROMSKI
3346 So. Halsted SU Chicago. III.

BARGAIN.
10 akru geros žemės arti ' Chicu 

go. 45 minutes nuo miesto ant Chl- 
cago ir North VVestern gelžkelio. Ši
ta žemė yra gera dėl auginimo viš 
tu ir daržovių. Galima pirkti pi
giai ant lengvų Išmokėjimu. Insi- 
gykite šitų f a cm a ir auginkite sa
vo valgius i rbukite ant savos bosu. 
Čia tai tikras bargenas. Apsimo
kės jums greitai ištirti, Paul Baub
ly ,1404 W. 18th St., Tek Canal 6296

PARSIDUODA namas ir Jotas, pi
giai, atsišaukite

3348 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA ūkė a»ba mainau 
ant namo yni '.5 akrai su visais gy 
vuliais ir trioboms.

II. J. Rotkauski, 
NcNaughton, AVis.

PARSIDUODA labai puiki 5 akrų 
farma, pulkus namas su akmeniniu 
basementu, vanduo vidui ir pumpa 
ant kiemo, staldas gyvuliams ir 
vistu namelis, obuolių ir visokių ki
tokių medžių. Farma randasi Le- 
mont, III. 'Priežastis irardavitno aš 
esu viena moteris. Del platesnių 
žinių atsišaukite vakarais nuo 5:3i) 
iki 9 v. v,

A. Jackszt, 
1713 Newberry Avė., Chicago, UI.

8 ruimu mūrinis namas ir du lo
tai galima gyventi dvi familijos 
Vaina $2500. Attsišaukite 3618 So. 
Union Avė., C.hicngo,

PARSIDUODA pigiai muro na
mas su maudynėms, gyvena 4 famL 
lijos. Ne^a landos *17 j ničnesj, 
tujina $4800. Atsišaukite pus sa
vininką.

1737 N. AVlnche.stei Av., Chicago

EXTRA.
Parsiduoda 2 gyvenimų mūrinis 

namas. Namas gerame padėjime ir 
geroje vieloje, netoli Lincoln Par
ko, gražioje vietoje. Pro sali t ina 
3 karų linijos, galite važiuoti kur 
norit*’ — štymu, elektra ir gazu. 
I žpukaly j namo gražus jardas, o 
taipgi gražus porčai. žodžiu, vis
kas lobai parankiai. Taipgi k;>i- 
myj y.slėje gy vena kelios lietuvių 
šeimynos. Namas 5-6 kambarių. 
Ramios neša $77.50 į mėnesį. Savi 
ninku visados galit rasti namie, ie 
lefonas Lincoln 5026. Adresas. 
2027 North Howe S*. ant pirmo 
augšto. Galit rasti bile kada. Kai 
nų patirsit ant vietos.

Luiw Stonis.

PARSIDUODA FARMA.
40 akrų geros žemės, juodžemė ir 

molis, 10 akrų ganyklos, 150 lukštų 
medžių tinkanti dėl padarynės ir 
kuro, yra triobos, nauja stuba, yra 
šaltinis, geras vanduo, parduosiu, 
nebiungiiii sfcyOOO ut-l>a piuiau. iš
viliosiu wurruiity vU-e<J ii- nbstruvtų. 
Be jokios apgavystės. Priežastis 
pardavimo palikęs be moteries ne
galiu gyventi unt formos. Norinti 
įgyti pigiai ūkę, meldžiu alsišimkti. 
Alane guli! matvt 7 vai. vakare.

(’.. Yarusis, 
^314 So. Union Avė., Chicago, UI.

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda pigiai 4 lotai ant \Vc > 

tern Bulvaro, tarpe 43-čios ir 45 
gatvių. Galimai pirkti po vienų ant 
lengvų išmokėjimu . Atsišaukitji 
šiuo antrašu: 3114 So. Halsted Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas 
2804 So. Emerald Avė. Namas yra 
labai geras ir parsiduoda labui pi
giai, 3 fialai po 6 kambarius :u 
inaudinčms. Kaina $5,600.

Clemans Mikutaitis, 
903 AV. 33rd St.

DU FINTAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emerald Av. 

muro 6-6, olimpiški. Pinigais $500. 
Kaina $2400.

McDonnel! System, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 2030 Union Avė. 
Du flatai 5-6. Gazos, šviesa, skiepas. 
Gerame stovy je. Kaina $3850.

McDoonell System, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 flatu medinis na 
mas 4-4-3 ruimus. Rendos neša 
$25.00 ant mėnesio, kaina $1225. 
Cash arba ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas turi apelisti miestų. At
sišaukite.

711 AV. 46 PI., Chicago, UI.

PARSIDUODA du namai 4513 ir 
4515 So. Paulina St. abi randasi at
skirai.

Mr. K. Augustyniek,

PASKOIX)S-MORGEČIA1
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondų del.in- 
vestiniino į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS.
Rootn 1117 Herris Trust Bldg.

III AV. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpiįno ir Deaigning
VyriSkų Ir otferiflkų Aprėdai^

Musų sistema ir ynatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laikų.

Mes turime didžiausius ir Mečias 
dus kirpimo-designing ir sluvim 
skyrius Jcur mes suteiksime praktiž 
kų patyrimų kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos muši 
durim o skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklų bile laiku 
dienų Ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Petrenos darniuos pagal Jūsų im 
rų — bile stailės arba dydžio, ii b 
le madų knygos.
MASTE* DE8IGNTNG SCHOOi

J. F. Kaanieka. Perdėtinh 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubu

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6206 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N- Wel1a st.

137 Mokvklos Suv. Vnlstljose. 
Siuvimas, netrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininko

OHAUGYSTP. DIDŽIOJO LIETUVO 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Sti 
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St 
K. Bahreinas, protokolų raštininkas 

311 Kensington avė 
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 PI are 
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė 
Draugystės susirinkimąJ atsibum. 

paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne 
šio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken 
sington uve.

RUPSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaltis, pirmininkas,
4812 \V. 15th St Cicero. III 

Ar Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard £> 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue 

.L Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesh 
pirmų pėtnyčių 7:31) valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

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

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

Kazimierus Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. raštinink. 

1923 S. Union Avė., Cicero, Ui 
Izidorius AVcdeckls, fin. rašt., 

x555 AV. 14th St. City
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, ccntralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Boinanas. teisėjas.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metama:
Ed. Čepulis pirmininkas,

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

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

2351 Custer St.
Frank Micklin, turtų rašt.,

2820 AV. 40 St. 
Sam Venckus, kasierius.

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

1823 So. Peoria SI.
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dčldienj kiekvieno mėnesio, 1-mų 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams: 
Pirhdninkė M. Dundulienė, 

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

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

2928 AV. 40th PI.
Finansu raštininkė J. Jazavitienė, 

3125 W. 381 h St.
Iždininkė P. Bali<kicnč 

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

L Baranauskienė, 3810 Loxve Avė. 
A. Yu.škienė, 3228 AV. 38th St.
Maršalka K. Urbcnė, 

3313 Union Avė 
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald Avė

T. D M. lTbROLIŲ IR SESERŲ~ 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams: 
Prez. D. Shatkus.

213 E. Kensington Avė.
Vicc.prez. Jonas AVBkas 

206 E. llBth St. 
Iždininkas A5r. Markauskas.

355 E. Kensington Avo.- 
Prot. Rašt. F. Grlgula.

10449 So. AVontworth Avė. 
Turtų Rašt. AV. Dargis

10520 So. State St.

Pirmininkas Alcx Leincsh,
155 and Vincennes B., Box 88, 

Phonix, III. 
Vice-pirm. Kazimieras Norvvicb,

15520 Loomis Av., Jlarvey, 111. 
Protokolu Bašt. Antanas Bernotas,

194 _ 1.571h St.. Harvcy, III. 
Finasų Bašt. M' kolas AValcpta,

553 — 155th St., Phoniz, III. 
Kasierius Al t»c-i R

526 — 154th Place, PIionix, III.
Knsos Glovčjai:

Petras (Tbeponis.
154 Place, Box 80, Phonix, UI. 

Louis Buividas,
15819 Latrop Avc., Harvey, III. 

Maršalka Petras Dclba,
15815 Carce Avė., Harvey, III.

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
paskutinj nedčldienj, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.

šla7 2iT^kp7Valdyba 1919 m?
Kenosha, VVis.

H. Labanauskas, Pirm.,a 
818 Aibert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Buubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct. 

luozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avc., Bucine, AA’is. 

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

Vladas Bielskis, Organiz., 
267 MHwaukee avė.

J. N. Pult, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai'komitetui VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:

Napoleonas Arilimaitis, pirmininkas,
3154 Doiitflas Blvd.

Juozapas Užubabs. pirm, papelb., 
2911 AV. Adatas St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladvs Avt

Vincentas Manikas, fin. raštininkas,
2328 AVest 22 Place.' 

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

Susirinkimai esti kas antras ne- 
dčldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
no pietų John Zugel svet., 3720 AV, 
Harrison St.

• Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

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

A. Mazetis, nut. rašt.
731 AV. 18 St.

F. Girdvvainis, Fin. rnšt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

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

VYRŲ IR MOTERŲ AP8VIETOS
DR-TES, CICERO, ILL.. VALDYBA:

Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, UI.

A. K. Lingė, vice-pirmįninkąs, 
1436 So. 4Kth Ct.. Cicero. III.

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

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

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.;
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 481b Ct.. Cicero, 111.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitč. 
1331 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė. 1225 So. 5!th Avė., Cicero. III.;
J. Mnrozas, 1849 AV. 12th St.. Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avc., Cicero. III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedčldienj Žėdno mėnesio kalu 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
49th Avc.

Jnun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdybų 1919 metams:
S. S. Meškauskas. Pirm.,

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

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

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

2856 AV. 38 PI. 
J. Žilvitis, ižd.

t 841 AV. 33 st<

kolionljo.se



