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“LENKIJA NORI MUS PRA
RYTI“

Taip sako Lietuvos ministeriu 
galva Šleževičius.

Chicagos laikraščio The Chi
cago Daily News specialia kores
pondentas Isaac Donu Levine at 
si lankė Lietuvon ir savo kores- 
pondencijose iš Kauno piešia Lie 
tuvos politišką stovį. Vakar ir 
vėl jis atsiuntė telegramą iš Kati 
no, kurioj su užuojauta Lietu
vai paduoda Lietuvos ministe- 
rių pirmininko Šleževičiaus nuo 
inones apie Lenkiją ir apie len
ku grobikiškus norus ir žygius. 
Paduodame čia tos telegramos 
svarbiausias dalis.

KAUNAS, Rugpjūčio 20 (per 
Kopenhngeną, Rugpjūčio 22).

Lietuvos premjeras ir užru- prieš vokiečius ir prieš bolšet 
bežinių reikalų ministeris Šleže- vikus.
vičius šandien teikėsi išreikšti i “Musų vienatinė viltis yra 
man savo nuomones apie svar- Suvienytose Valstijose, kurios 
biuosius politikos klausinius. (|ni* galėtų suprasti musų trošj- 
Besikalbėdamas jis užreiškė se- kimą įsigyti sau laisvės.
kančiai:

“Lenkija darosi antra Austro-
Vengrija ir nuolatiniu pavojum ' Vokiečiai savo notoj 
pasaulio taikai.

“Mes pilnai remiame etnogra-

žinia Gardiną, kurs priguli balt- 
gudžiams; kada jie užima Vil
nių, kurs yra lietuvių; Mins'Jj, 
kurs yra vienų tiktai baltgudzių, 
ir Lvovą, kurs yra rusinu, o taip
gi stengiasi užimti Vitebską, 
kurs yra latvių, o kariu ir plotus 
Ukrainos, nekalbant" jau apie 
vokiečių ir cechų žemes, — lai 
jie tveria naujus Balkanus.

“Lenkų imperija su 10,000 
gyventojų niekad nebus stipri, 
kadangi joj gyvena tiktai 18,- 
000,(KM) lenku, o visi kiti gyven
tojai yra Lietuviai, Baltgudžiai, 
Latviai. Ukrainai, Čuchai, Vokie- 

“Tokia Lenkijai bus tai vi ta, 
kur amžinai rūgs ir plėtosis mi- 
li turizmas.

“Francija nori, kad Lietuva 
butų prijungta prie Lenkijos 
Bet mes nenorime patapti dalim 
tokios valstybės, kuri turės pra
žūti anksčiaus ar vėliaus.

“Lenkai kur tik jie pasirodo gyrė juos už narsumą kovoje 
tuojaus pradeda persekioti žmo
nes. Vilniaus mieste lenkai are
štavo musų veikėjus, suardė 
musų mokyklas ir labdarybei į- 
staigas, uždarė knygymljs, už-

lodami tokį pat grobimo būdą, 
kokį kitą syk vartojo vokiečiai, 
kada jie turėjo užėmę šalį.

“Nebe vieną sykį lenkai perė
jo demarkacijos liniją, kurią 
lietuvių žemei buvo nužymėjus 
taikos konferencija, ir perėję li
niją užėmė naujus sklypus mu
sų žemės.

“Lenkai, ia^siginklavę Pran
cūzų ginklais ir morališkai Fran

eijos remiami, truputis pu Iru
čio jau baigia mus praryti* Ir; 
dabar jie vėl užgrobė musu že- ' 
mes, net nei nenuduodami, buk 
jie veikia prieš bolševikus, ka-1 
daugi Suvalkijoj nėra jokių bol
ševikų.

“Musų neprieteliai ką nori tą 
gali su mumis daryti, kadangi 
mes negaunamu jokios pagelbos 
nuo aliantų. Net ir vokiečių, kup
riu užima pusę musų šalies, ir 
tų aliantai nepadeda mums iš
vyti* Žmonės reikalauja, kad vo 
kiečiai apleistų šalį, kadangi 
jie skriaudžia žmones. Vokiečiai 
pasitrauktų iš Lietuvos, jeigu 
aliantai jiems palieptų pasitrau
kti, bet kur tau, aliantai iki šiol 
dar nei nemanė duoti panašų 
pa liepimą, ir nei neišrodo, kad 
aliantai norėtų.vokiečių pasitrau

' kimo.
“Taigi lokiu bildu mums pa

tiems vieniems lemta kovoti ir

(Vakarykščiuose agentūrų te
legramose buvo pranešta, kad 

j pranešė, 
jog vokiečių kariuomenė jau prą 
dėjo t muk ties iš Lietuvos).

LENKAI NEI NESAKO, KAD 
JIE KOVOJA PRIEŠ BOLŠEVI
KUS LIETUVOJ IR BALTGU- 

DIJOJ.

Pagal laikos konferencijos 
nutarimų, lenkų armija nuturė
tų kariauti nei prieš ukrainie-"’ 
čius, nei prieš baltgudžius, nei 
prieš lietuvius. Lenkų armija 
turi teisės kovoti tiktai prioš 
bolševikus. O vienok lenkų ar
mija Lietuvoj ir Balt gūdi joj 
kovoja tiktai prieš lietuvius ir 
prieš baltgudžius.

Lenkų frontas taip ir vadina
si “Lietuviškai-Baltgudišku“ 
(F ront Litewsko-Bialoruski). 
To fronto lenkų armijos gene
rolu ir vadu yra tūlas Szeptyn- 
skis.

Pereitą menesį jis buvęs iš
leidęs atsišaukimą į savo “dziel- 
nus” “Žalnierius’’, kuriame jis 

au pirešais ir už didelius laimė
jimus.

Vėliausieji lenkų armijos lai
mėjimai karėje prieš lietuvius

skis išvardija daugelį savo ofi- ■ 
cierių, kurie labiausia atsižymė
jo karėje prieš baltgudžius ir 

ir baltgudžius pagal to generolo lietuvius. Tarp jo paminėtų 
buvo tokie: į kapitonų randame ir lietuvio (|i(|esnės~košes.

“Trįs neprietelių brigados ta-[pavardę: tai tūlas Dovidaitis... I _______________ \
po išnaikintos, nežiūrint į stip-. LENKIJOJ SIAUČIA ŠILTINĖ. Tnu> tran^inHnn fih«diwHh r h,• i^» 
rų pasipriešinimą. Viena iš jų Į Lenkiškos žinios skelbia, kad p
beveik visa perėjo J nelaisvę...” | viso j Lenkijoj daugybė žmonių LAUKIAMA JUOZO REZIG- 

Buvę taipgi suimta daug ar- serga ir miršta šiltinėmis. | NACIJOS*
motų ir karabinų. Ir tokiu budu, i Lenkijon todėl nuvažiavusi A- PARYŽIUS, Francija, Rugp
sako, šmptas žemės buvęs pa- merikos Raudonojo Kryžiaus jučio 22. — Taikos konferenci-
liuosuotas nuo svetimo jungo..*' misija, susidedanti iš 500 žmo- jos viršiausioji taryba laukia, 
To tokia, sako, jums Žalnieriai nių, daktarų ir slaugytdjjų. Mi- kad Vengrijos kunigų-kunigaik- 
užmokestis nuo jūsų ojezyznos. ’ sija užkvietęs lenkų sveikatos štiš Juozas pats rezignuosiąs už

Tas lenkų generolas Szeptyn- ministeris dr. Janiševski* ■ kelių diėnų.

Prtie translalion filed with the post- 
master ut Chicago, III. Aug. 23, 1919 
gs reųiiii'ed by the act of ()ct. ti, 1917

j Lenką! muša 
bolševikus

NUO BOLŠEVIKŲ ATIMTAS 
ROVNO MIESTAS.

KOPENHAGEN, Danija, Rug
pjūčio 22. — Lenkijoj geuera- 
lis štabas iš Waršavos praneša, 
kad lenkų kariuomenė visiškai 
sumušusi bolševikus, kad bolše
vikai bėga, o lenkai vejasi.

Lenkai po smarkaus mūšio 
paėmė Rovno tvirtovę, Volini- 
joj, šiaurryčiuose nuo Dubuo.

Rytuose nuo JMinsko lenkai 
priėję prie linijos Igumen — 
Dortvn.

(Igumen randasi 40 mylių į 
rytus nuo Minsko, Rovno yra 
trečia tvirtovė, kurią lenkai pa
ėmė Volinijoj. Kitos dvi yra 
Luck ir Dubuo).

UKRAINAI PAĖMĘ ODESĄ*

LONDONAS, Rugpjūčio 22. 
— Ukrainos misija čia paskelbė, 
kad Ukrainos kariuomenė at
ėmusi nuo bolševiku Odesos 
miestą.

(Angįi jos kares ofisas apie 
tai pranešdamas pąsake, kad bol 
ševikus išvarę iš Odesos patįs 
gyventojai).

BOLŠEVIKAI JAUČIA SPAU
DIMĄ Iš VISUR.

LONDONAS, Rugpjūčio 22.
— Gautoji čia bolševikų bevie- Į 
lė telegrama sako, kad Murinau-! 
sko apielinkėje tebeina mūšiai 
kad bolševikai buvo priversti ap 
kisti Kazaliną šiaurėje ir kele
tą pozicijų fronte prieš gen. De- > 
nikiną, bet užtai jie laimėję Kol 
čako fronte ir eina pirmyn ry-
tuose nuo Orenburgo.

Londono laikraščiai pažymi, 
kad dabar daromas yra dides
nis spaudimas ant bolševikų iš Z1OF‘; 
visų pusių, ir kad tas tur bul j 
reiškia bandymą užbaigti lenni- 
nizmo dienas.

True transianon riten wnh the nnst 
mastei* at Chicago, UI. Aug. 23, 1919 

rpniiirod h' *he C’1 ‘ l: •“’?
JUOZAS BUK REZIGNAVĘS.

Rug- 
čia šian-

PARYŽIUS, Francija 
p j ličio 22* - 
diin telegrama iš Vienuos pra
nešė,. kad Jiunigų-kunigaikšlis f 
Juozas atsisakęs nuo savo vietos 
ir nebenorįs būti Vengrijos val
džios galva.

(Kita telegrama vienok sako, 
kad Juozas ne tik nerezignavęs, 
bet dar apsiėmęs būti Vengri
jos armijos vyriausiuoju ko 
inanduotoju).

Mexikos socialistai 
remia valdžią

SOCIALISTŲ KARŠTA PARA
MA CARRANZAI.

Chicagos socialistų partijos 
organas gavo telegramą iš Me- 
xikos sostinės, kur pranešama, 
kad Mexikos socialistų partija 
aštriai pasmerkė kapitalistų in
trigas prieš Mcxiką ir išneštoj 
rezoliucijoj kviečia visus darbi
ninkus remti Carranzos valdžią 
jos pastangose pasipriešinti sve
timam įsiveržimui į Mexikos 
šalį su tikslu pavergti ją.

Mexikos Socialistų Partijos 
rezoliucija tarp kitko sako: 
kad partija “šaukia visus savo 
narius ir visus Mexikos darbi
ninkus visur kur stoti išvien su 
Carranzos valdžia ir kovoti 
prieš intervenciją iki paskuti
niųjų visais galimais budais, ir 
duoti šiai (Carranzos) valdžiai 
pilną parama tam tikslui, tuo 
pačiu laiku pabrėžiant, kad tai 
nėra Carranzos valdžios rėmi
mas visame kame, bet tik jos 
pastangose išgelbėti Mexįką nuo 
užgriebimo ir pavergimo po sve
timu piniginių karalių letena.’’

r»*n.» fllp-f wiih the
mastei* ai Chicago, iii. Aug. 23, 1919 
ųs rp<|iiirp<l h> tlu »»*t nf (VI H 191’

BELĄ KUN NAUJAME KA
LĖJIME.

VIENNA, Austrija, iRugp j li
čio 22. — Austrijos valdžia tu
rėjo perkelti į kitą kalėjimą 
Vengrijos pabėgusius komunis
tus Belą Kun, Dr. Landleri ir 
Pohra, kadangi kaimiečiai to 
reikalavę. Komunistai sėdėję 
kalėjime Tąją klonyje. Kur da
bar jie tapo perkelti, to niekas 
nežino.

Vengrijos socialdemokratų 
vadas Povilas Geram i tapo pa
kviestas į Budapeštą vakap, kad 

atstovais apie tai, ar negalima 
butų jo partijai dalyvauti vald

(Gera m i pi nujaus buvo už- 
reiškęs, kad social-demokratai 
valdžioj nedalyvaus, kol vald
žios galva bus kunigų-kunigai-

1 kštis Juozas Hapsburgas.)

True transintlnn filed v*Hh the pnsf- 
mastci* at Chicago, III. Aug. 23, 1919 
3.' ronnlrnd f»v fhp *><•♦ cif »>**• ^91/

ALIANTAI SIUSIĄ MISIJĄ 
SILEZIJON.

, PARYŽIUS, Francija, Rugp
jūčio 22. —- Sakoma, kad alian
tų vyriausioji taryba gal pa
siųsianti karišką misiją Silezi- 
jon, kur lenkai kelia didžiau
sią maištą prieš vokiečius, neru
diems klausimas dabar yra:— 
sau, nelaukdami žmonių baisa-

j viino (plebiscito). Sakoma, kad 
' prie riaušių prisideda ir spar
takai*

Pranešimai, kad aliantai siųs 
Silezijon savo kariuomenę esą 
neteisingi. Aliantai to nedarysią, 
nes tas gal padarytų tenai dar

9v r/vru

Amerikos Darbo 
Partijos Seimas.

DARBO PARTIJOS SEIMAS 
BUS CHICAGOJE.

Laukiama, kad įsteigiamame 
seime dalyvaus 2,000 delegatų.

Busi tveriančios Darbo Parti
jos pildomojo komiteto pirmi
ninkas Max Hayes vakar paskel
bė iš Cievelando, kad visos A- 
merikos nacionalis Darbo Parti
jos seimas (arba konvencija) 
įvyks Chicagoje lapkričio 22 d.

Laukiama yra, kad keliolika 
tuksiančių darbininkų organiza
cijų atsiųs į seimą apie 2,000 
delegatų ar dar gal ir (langiaus.

Pakvietimas dalyvauti Ameir- 
kos Darbo Partijos seime bu
siąs išsiųstas iš Chicagos de
šimčiai tūkstančių vielinių uni
jų ir k i tolau darbininkišku or 
gunizacijų visoj Afnerikoj, o 
taipgi apie septyniems šimtams 
miestų cenlralinių darbo orga
nizacijų.

Delegatai bus renkami po vie
ną nuo 500 narių ar didesnės 
dalies*

Organizacijos, kurios rinks 
delegatus, turi pripažinti reika
lą turėti atskirą rankų ir proto 
darbininkų partiją, kovojančią 
už politišką, pramoninę ir socia- 
lę demokratiją, kuri stengtųsi 
įvykinti šiuos dalykus:

1. Sugrąžinimas visų civilių 
teisių.

2. Paėmimas viso krašto nuo
savybėn ir demokratiškas vedi
mas visų transporto ir susižino
jimo įmonių, kasyklų, finansų 
ii* kitų monopolių, o taipgi visų 
gamtos turtų.

3. Panaikinimas perdidelės 
žemės nuosavybės ir uždraudi
mas laikyti žemę spekuliacijos 
tikslams.

Prieš įvyksiant visuotinam A- 
nierikos Darbo Partijos seimui 
gal būt jau bus apvažiavęs kele
tą didžiųjų Amerikos miestų su 
prakalbomis žinomasai Angli jos 
Darbo Partijos vadas Artinu* 
Hcndersoiiy kurį ližisikvlietė į 
svečius Amerikos Darbo Parti
jos steigėjai.

ILLINOJAUS MAINERIAI GRĮ
ŽTA Į DARBĄ.

SPRINGFIELD, III., Rugpjū
čio 20... - Illinois valstijos strei-
kuojantįs maineriai tebelaiko 
čia savo konvenciją, kuri buvo 
sušaukta kaipo protestas prieš 
dabartinius unijos viršininkus.

Kadangi Illinojaus mainerių 
dabartinis streikas buvo ne tiek 
prieš kompanijas, kiek prieš u- 

i nijos viršinnkus, tai streiko ve- 
i dejai nutarė streiką užbaigti, ir 
persergėję mainų savininkus, 
kad jie priimtų atgal į darbą 
visus streikierius be jokio skir-

' tumG.
Nutarimas grįšti į darbą bu

vęs padarytas po to, kaip ccntra- 
liai viršininkai pranešė, kad kon 
ferencija n>ainų bosų su mainc- 
riais apie algų pakėlimą busian
ti sušaukta rugsėjo , 25 dieną 
mieste Buffalo, N. Y.

Illinojaus streikuojančių maL 
nerių konferencijoj betgi te
kaus svarstomas klausimas apie | 
algų pakėlimą, taipgi apie uni
jos konstitucijos pakeitimą ir 
apie unijos viršininkų galę,

Streiko laužymas
STREIKLAUŽIAI DIRBA PO 

MILICIJOS APSAUGA.

Hamondan atvežta keturi ši
mtai streiklaužių. Jie visi .išli
pę iš laivo, kuriuo juos atvežė, 
sumaršavo į Standard Steel koni 
panijos dideles šapas.

Streikieriai susirinkę žiurėjo, 
ii* buvo pagatavi neįleisti streik
laužių* Bet streiklaužiai buvo 
po didžia apsauga. Juos saugojo 
šimtai kareivių, kurie tapo at- 
S\iji)Ai (Hain|ii())idanj pagal be
pročių kapitalistų prašymo.

Ta plieno kompanija, kaip ir 
kitos, padare nesvietiškų pelnų 
paskutiniais laikais. O betgi ne
nori nusileisti darbininkams, 
gabenasi streiklaužių ir neatsi
žvelgtų į nieką kovoj su strei- 
kieriais. Kompanija pagatava 
yra pjauti, skersti ii* šaudyti 
darbininkus - tą ji parodo atsi- 
kviesdama kareivius darbininkų 
šaudymui.

Plieno kompani jos viršininkai 
užreiškė, kad jie ir (langiaus 
streiklaužių atsivešią, jeigu dar
bininkai nepriimsią kompanijos 
pasiūlytų sąlygų.

Skleidžiama yra paskalai, kad 
tą streiką sukurstė ii* veda ko
kie tai anarchistai ar aidoblistui.

Kompanijos 'vedėjai, sako, ne
benori jokių kompromsių dar
bininkams siūlyti.

Mat, kada gavo kareivių strei
klaužiams saugoti, jie tur būt 
jaučiasi baisiai galingi.

PLIENO GELEŽINKELIŲ 
STREIKAS UŽDARYS VISUS 

GELEŽIES FABRIKUS.

YOUNGSTOWN, Ohio, Rugp
jūčio 22. — Plieno ii* geležies 
darbininkams organizuoti ’^o- 
miteto narys W. Z. Foster už
reiškė, kad plieno darbininku 
komitetas stengsis neužilgo pa
simatyti su United States Steel 
korporacijos atstovais ir pers
tatyti jiems darbininkų reikala
vimus. Unijų atstovai stengsis 
vengti streiko, kaip galėdami. 
Bet jeigu bus reikalo, tai plieno 
ir geležies darbininkai uždarys 
kiekvieną geležies fabriką, koks 
lik yra Amerikoje.

MEXIK0S SOCIALISTAI RE- 
MIA CARRANZĄ

MEXIK()S sostinė, Mexiko, 
Rugpjūčio 21. — Šimtas tuks
iančių Mexikos geležinkelių dar
bininkų šiandien padavė savo 
ištikimybės užreiškimą Mexikos 
prezidentui Carranze;.

Darbininkai išreiškė pasirįži- 
mą stoti į kovą, jeigu iš dabar
tinių nesusipratimų su Suvieny
tomis Valstijomis išeitų karė.

AKRONO MAŠINISTŲ STREI
KAS.

AKRON, Ohio, Čia sustreika
vo mašinistai, reikalaudami di
desnių algų ir trumpesnių va
landų.

STREIKO LAUŽYMAS.

Pittsburghe ^ina ^gatvekarių 
darbininkų streikas. ^Kompanija 
pasirįžo streiką sulaužyti, ir iš 
to gali kilti suirutės.

ORAS.

Protarpiais debesiuota. Saulė 
teka 6:06 v., leidžiasi 7:39 v.

Anglijos Darbo 
Partija ima 

viršų.
ANGLIJOJ VISŲ AKIS AT

KREIPTOS Į DARBO PAR
TIJĄ .

LONDONAS, Anglija, Rugp
jūtis* — šiandien, kada dabarti- 
tinės valdžios padėjimas darosi 
vis silpnesniu, kad pranionijoje 
darbininkų judėjimas pasidarė 
toks galingas, visų akįs yra at
kreiptos į Anglijos Darbo Par
tiją. Anglijos parliamcnte kas
dien klausimas dabai* yra: 
“Ar greit Darbo Partija paims 
valdžią į*savo rankas?“ Toks 
klausimas butų buvęs juokin
gas apie dešimt metų atgal. Bet 
dabar tai yra rimtas klausimas.

Politikieriai sako, kad šian
dien tiktai Darbo Partija yra ge
riausiame stovyje, tuo tarpu ka
da kitos partijos didžiai nuken- 
jo it> pasidarė nubepatinkanios 
žmonėms. Koalicijine valdžia 
irgi nebegalėsianti įvykti.

Darbo partija betgi nėra visa 
vienoda. Ji susideda iš įvairių 
'lementų. J vieną Darbo Parti
ją Anglijoj yra susidėjusios se
noji Darbo Partija, Neprigul- 
iningoji Darbo Partija, niaine- 
rių atstovai, o taipgi daugelis 
nepriguhningų socialistiŠkų ir 
darbininkiškų veikėjų.

Neprigulmingoj Darbo Parti
joj yra daug socialistų inteli
gentų tokių, kaip Pilypas Sno\v 
den .Ramsay McDonald, Sid- 
ney Webb*

Suvienytoj Darbo Partijoj yra 
nemažai gabiu vadovų, tarp ku
rių paminėtini G. Barnes, G. 
Robcrts, Wm. Brace, V. Hart- 
hstorn, Will Throne, James ()- 
Grady/J. H. Thomas, geležinke
liečių vadas, Wm. Adamson, 
dabartinis oficialis partijos va
das, Arthui* Hcnderson ir ne- 
menkesnis už visus mainerių fe
deracijos prezidentas Robert 
Smillie.

Iš visų čia paminėtų darbinin
kų vadų Smillie gal būt yra vie
nas iš stipriausių vyrų darbinin
kiškame judėjime. Jis ypač pa
sižymėjo savo sumanumu ir 
tvirtumu laike susirėmimo su 
valdžia dėl paėmimo mainų į 
valdžios rankas, 'l ame susirėmi
me jį pergalėjo, o Lloyd George 
pralaimėjo.

Beveik pilnai galima užtiklin 
Ii, kad Anglijos Darbo Partija 
dabar rinkimuose sumuštų vie
ną ir kitą buržuazijos partiją 
skyriumi. Todėl senosios parti
jos sumanė susivienyti prieš 
Darbo Partiją į vieną Centro 
partiją. Bet ir ši Centro partija 
gali pralaimėti, jeigu darbinin
kai veiks išvieno po savo vienos 
Darbo Partijos vėliava.

Darbininkai savo Darbo Par
tijoj turės tiktai dar mažutį gin
čą tarp kraštutiniųjų ir ne-kraš- 
tutinivjųv tečiaus kraštutinieji 
dabar nebėra madoj.

(Ši korespondencija buvo at
siųsta iš Londono kapitalistiš
kam laikraščiui, ir todėl ji ypač 
yra žcnklyva).
7,000~AMERIKOS KARIUOME- 
NĖS PASILIKS VOKIETIJOJ.

WASHINGTON, D. C., Rugp
jūčio 22. — Karės departamen
tas čia paseklbė, kad po rugsė
jo 30 d. Vokietijoj’ dar pasiliks 
įvairių Amerikos pulkų skaičiu
je maž-daug 7,000 kareivių ir 
oficierių.
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Mirusieji tyli,
Arthur Schnitzler. V oi-1 ė K. A.

to Vežiau augtiA U <to. bet jia taip baisus, kad bat
PranoJuoH) priemėčio. >. jis ją baimfi apima... Ir ji jaučia 
papasakos.... Moteris buvo čia, kad pradeda stingti, nebegali 
kada aš apleidau šių vietą... ir praverti lupų; ji jaučia, kad ta 
Pmuaa daaiprotėą, Pranas su- kreiva šypsą pasiliks jos veide

(Tąsa.)

Bet ji nieko negirdi, ji nežino, 
apie kų jis kalba; jai smagu, 
kaip žmogui, kuris stebuklingu 
budu išsigelbėjo nuo baisios ne
laimes... Ji tik vienų dalykų 
jaučia: aš išgelbėta, aš namie. 
Ir tuo laiku, kada vyras vis dar 
tebetęsia savo pasakojimų, ji 
paima savo mažiuko galvų ir 
prispaudžia jų prie savo kruti
nės. Nepaprastas nuovargis a- 
pima jų ji negali pergalėti jo, 
jaučia, kad snaudulis įveikia jų; 
ji užmerkia akis.

Staiga jai į galvų ateina vie
nas daleidiinas, apūe kurį nuo to 
laiko, kaip atsikėlė iš duobės, ji
nai nemųste. O kų, jeigu jis ne
numirė! Jeigu jis... Ak, ne, ta
me negali būti nė mažiausios 
abejonės... Tos akįs... tos lu
pos — ir pagalios.... Jokio 
kvėpavimo. — Bet galėjo būti 
tai t>k laikinas nuomaris. Pasi
taiko. kad ir patyrusios akįs ap
sigauna. O pas jų, žinoma, jokio 
patyrimo. Jeigu jis gyvas, jeigu 
jis atsipeikėjo, jeigu jis pamatė, 
kad vienas guli kelyj... jeigu 
jis vadina jų-.. jos vardų... jei
gu jis. ant galo, mano, kad jinai 
sužeista... jeigu jis pasakys gy
dytojams, čia buvo moteris, ji, 
turbūt liko tol.au nusviesta. 
Ir... .ir.. taip, kas bus tada?

žinoe juk jis taip getai žino jų... 
jis sužinos, kad jinai apleido jį, 
ir iš pykčio išduos jis vardų, 
kad tuo budu atkeršijus jai. Ir 
tai, kad ji paskutinėj valandoj 
apleido jį, taip sujudins Pranų, 
kad jis pasakys: tai buvo poni 
Enunn, mano numylėtinė... 
bazli ir kvaila, — ar netiesa, po
nai daktarai, jus, žinoma, nebu- 
tute klausę jos vardo, jei aš bu
čiau prašęs jūsų tylėti apie tai. 
Jus būtute paveliję jai eiti, ir aš 
taipgi, o tik jai reikėjo palaukti, 
kol jus ateisite. Bet, kadangi ji
nai taip žemai pasielgė, aš pasa
kysiu jums, kas ji toki.... ji.. 
Ak!

“Kas su tavim?“ - labui se- 
rioziškai paklausė profesorius, 
keldamos nuo krėslo.

“Kas.... kaip? Kas tai?“ 
“Taip, kas su tavim?“ 
“Nieko.“ -

džiia prie savęs sūnų.
Profesorius akylai ir ilgai žiu- kų phpasakojo 

ri į jų. “Tu, žinai, pradėjai 
snausti ir...“

“Ir kų?“
“Ir staiga sunikai.“
“Kaip šaukiama miegant, kuo 

mot smaugia košmaras. Tau 
turbūt kas tai prisisapnavo?“

“AA nešinau. Absoliučiai aš 
nieko ’iiežiinau“.

Ir, pažvelgus į veidrodį, ji ma
to neapsakomai sukreiptų savo 
veidų. Ji žino, kad tai jos vei-

- Ir ji stipriau spau

ant visados. Ji gatava net šau
kti. Bet tuo pačiu laiku ji jau-' 
čia ant savo pečių dvi galingas 
rankas ir mato, kaip grųsinan- 
čios vyro akįs skverbiasi į jos 
sielų. Ji žino, kad paskutinis 
bandymas: jeigu ji neišlaikys— 
ji žus. Ir ji jaučia, kaip savi
mi pasiliikėjinvas pradeda grįžti 
atgal- Bet ji turi pasinaudoti 
tuo. Ir jinai paima vyro ran
kas, pritraukia jį prie savęs ir 
žiuri maloniai jam į akis.

Ir tuo laiku, kada jinai jaučia 
vyro bučkį, ji mušto: žinoma., 
blogas sapnas. Jis niekam ne
pasakys, jis nekeršys už save... 
jis numirė... jis, beabejonės, 
numirė... o nuirusieji tyli.

“Kam tu kalbi visa tai?“ — 
girdi jinai vyro balsų. Neapsako
ma baimė apima jų* “O ka aš 
pasakiau?“

Ir jai pasirodė, kad jinai vis- 
* »... kad visų šio 

vakaro Glorijų 1 baptpakojo 
prie stalo... ir dar kartų ji už
duoda klausima, o tuo tarpu jos 
kojos linksta nuo baisaus vyro 
žvilgsnio. /

“Kų aš pasakiau?“
“Mirusieji tyli,“ — kartoja 

labaiį išlota vyras.

— Hm, tai Jus čamyševsk»!..
— Nugi aš černyševskis.
Pradėjau kalbėti apie literatū

rų. Mano kalba jokio įspūdžio į 
jį nepadarė. Jis žiuri į mane, kai 
avinas į vandenį ir gana! 
“Palauk, — galvoju sau, — Tol 
stojus dabar madoj. Imsiu ir iš
kovosiu jį* Gal tas pagelbės.“

IVII U DIDŽIAUSIA lEIUVIU TAUTA

jinai:

kad

paslėpti. tr jiedu žiuri ilgai ir 
akylįui vienas j kitų.

Iškilmingas Piknikas
— Parengtas d-

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

Leafy Grove — Blinstrupo Darže 
Willow Springs, III.

Pradžia 10 valandų ryto. Inžąnga 35 centai.
Visus kviečia kucskuillingiausiai atsilankyti KOMITETAS.

Extra! Extra!
IIIIHIIIIimillllllllllllllllB

IŠLEISTUVĖS

Lietuvos Laisves Varpo
TIKRAI ATSIBUS

Nedalioj, RugpiuOio-Aug. 24
SEVENTH REGIMENT ARMORY 

ANT WENTW0RTH AVĖ. IR 34TOS
Į

Paroda prasidės nuo Bridgeporto 2 vai po pietų. a

Draugijos susirinks 1:30 vai. ant Auburn Avė. tar
pe 35-tos ir 31-mos nuskirtose vietose.

Lietuviai kareiviai uniformose prašomi 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 
išleistu vi v komitetas.

re, 1 
k\l 
ii...

Nunešk vaikų į lovų,’* — ta- 
mnt galo, jis: “man rodosi, 
tu turi kų-lai man pasaky-

lu ip,“ — atsakė ji.
• jinai jaučia, kad tam žmo-

gui, kurį ji apgaudinėjo ištisais 
’ i visų 

Ir kada jinai išlcngva ne- 
ika, vis dar jausdama bai

metųis, tuoj papasakos
tiesai. F
še
sų Jyro žvilgsnį, ji urnai nuri
mo, j tarytum, pavojus nuslinko 
ir vikkasĮ ėjo po senovei*..

• 1 • ■ (Pabaiga)

Kreivoji Teorija.

(Feljetonėlis)

Paskilbęs rusų rašytojas Čer- 
nyšc.vskis kartų papasakojo tokį 

’a įsitikimų:
Buvo vasarų. Sėdėjau aš savo 

kambaryj ir tingiai varčiau kny
gų. Tik staiga pasigirsta skani 
būtis. “Turbūt, rūpestingoji po
licija rado reikalingu aplankyti 
mane,’’ — galvojau aš sau.

Atidariau duris. Inėjo vyras 
apid keturių dešimčių metų se
numo. Priėjo prie manęs ir žiu
ri.

Tai jus — černyševskis?..
Taip, aš Černyševskis.
Vadinasi, jus bendradar

biaujate. žurnaluose...
- - Bendradarbiauju. .*
Ir jis vėl akylai žiuri j mano, 

o aš į jį. Žiuri ir tyli.
“Hm, — nųuiau sau, — ma

tomai, policijos agentas. Pačiai 
girdint, nenori pasakyti tikrąjį 
reikalų.’’ •

Įsivedžiau į savo kambarį ir 
uždariau duris.

- Aš manau, jus turite svar
bų reikalų... Čia saugu. Niekas 
negirdės mudviejų kalbos...

O, njeko panašaus! Aš esu 
daktaras N. ir važiuoju į Kaza- 
niu, Musų laivas sustpjo čia šo- 
šiopis valandoms. Nebuvo kas 
veikli — aš ‘ir nusprendžiau: 
“Eišiu aplankyti Černyševskio“..

Atsilankymo motyvai, kaip 
matote, labai svarbus...

Daktaras atsisėdo krėslai! ir 
įsmeigė į mane akis.

— Taip, gerbiamas tamsia, 
Tolstojaus religinėj filosofijoj 
aš nesurandu nieko gero- Tai gry 
no vandens absurdas... Stačiog 
negaliu suprasti, kodėl žmones 
taip yra užsiinteresavę tąja filo
sofija.

O, manęs Tolstojaus reli
ginė filosofija neinteresuoja. Ma 
tote, aš pats sugalvojau naujų re 
iigijų... Norite, kad trumpuose 
žodžiuose aš parduočiau jos e- 
sencijų?

Štai tau! Naujos religijos ap
aštalas. Indomu, indoinu... Mu
dviejų kalba nešikli juo ja. |Tai 
tegul jau papasakoja apie nau
jų religijų...

Meldžiu, meldžu. Papasa 
kokile apie naujųjų religijų-

Ir daktaras pradėjo. Kalbėjo 
ilgai ir karštai. Savo religiją vis 
gyrė, o kitų koliojo. Bet viena iš 
dviejų - ar jis kalbėjo perdaug 
protingai, ar perdaug kvailai: 
nieku budu negalėjau suprasti 
jo religijos...

— Bet man jau laikas ant lai
vo. Aš būtinai jums parašysiu a- 
pie savo religijų. Perskaitę, jus 
atsakysite man. Juk taip?

Gerai, gerai, atsakysiu... *
— Sudiev!
-v Laimingos keliones!
Išvažiavo daktaras, o aš apie 

jo religijų suvis ir užmiršau. 
Bet menesiui praslinkus vėl sus
kambėjo skambutis.

Atidarau duris* Šį kartų inėjo 
jaunas žmogus.

— Ar jus Černyševskis?
— Taip, aš černyševskis.
— Aš nuo daktaro N.
Štai tau! Pasiuntė savo apaš

talų, kad man naujų tikėjimų 
užmetus-

— Jis liepė perduoti šį laiškų 
ir būtinai prašė jūsų atsakyti į 
jį*

— Ar jus daktarui giminė?
— Suvis ne; aš sutikau jį prie- 

puolamai.
Pasirodė ,kad jaunas žmogus 

važiuoja universitetan mokytis. 
Pienai tokie paprasti, protingi. 
Ir jis pats išmintingpi kalba.

— Ar jus žinote, kas šiame lai 
ške rašoma?

— Nieko nežinau.
Ačiū šventiemsiems! Gal kaip 

nors pasiseks išsisukti nuo atsa
kymo*

— Gal norite, kad paskaly
čiau jį?

— Galite.
Pradėjau skaityti. Skaitau ir 

nič-nieko nesuprantu. Perdaug 
jau turbūt kvaila ta religija, kad 
jbje nėra jokios prasmės.

. Žiūriu į svečių. Jo veidas nu 
stebintas.

— Ar skaityti toliau?
— Ne, nereikia...
- Ar manote, kad reikalinga 

atsakyti j tų laiškų?
— Betkų jus galite atsakyti į 

jį? Juk ten nėra nč krislelio pra
smės. Sapaliojimas kokis tai. 
Gyrimas savęs ir niekinimas ki
tų — tai visa jo religija...

Kada man tik tenka paimli į 
rankas “kairlasparnių” lapelius, 
— tuoj prisimena anas Černy
ševskio incidentas.

“Kairiasparniai“ lyg tas dak
taras, sugalvojo naujų socializ
mo “teorijų“.

Teisinga ir nekalidinga.
Gyvu žodžiu ir raštu jie ėmė 

aiškinti savo “teorijų“.
Aiškino taip, kaip daktaras N.
Visus koliodami, o save gir

dami.
— Mes tik esame tikri socia-

N i •kuom* t senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo- 
don ės tėvynės. Niekuomet ne
steigdavo Įstatų, kad to arba 
kito negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. Tikrai žino
me kad musų protėviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokį įstatymą, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir , lengvas alus buvo vaistas* 
vartojant juos ne po daug.
Per tują laiką LenkiŠkai-Lie- 
tuviška Balto Erelio Aludari, 
White Eagle Products Com- 
pany, leidžia taip vadinamą 
“near beer”, “Piwo“, kurį ga
lima gauti vispse saldainių 
sankrovose, “Ice cream par- 
lors”, aludėse, grosernėse, ir 
tt. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 
pastarojo laiko.

White Eagle ProductsCompany
384h and Racine Avenue

z Telefonas Yards 158

GERBIAMA!AI VISUOMENEI:
Užsakymus knisa arba telefonu tšpildome specialiu pasistengimu, išpildydami tų pa
čių dienų. < (

Iškilmingas Piknikas su Programųp

— Rengia —
Liet. Mot. Progress. Sus. Am. 29ta kp. §
Nėdėlioj, 24 d. Rug. (Aug.), 1919 m. g

. JOHN ŠVABO DAĘŽE, g
(Bale černausko daržo)

39 St. ir Haas Avė., Lyons, III.

1‘rogramas susidės iš Prakalbų, Dainų ir
- Deklamacijų.

Kadangi 29toji kuopa visad palinksmino pu
bliką savo parengimais. Taipgi ir šį syk neap
vils, bei kiekvienas atsilankęs bus tikrai užganė-, 
dinlas.

PASTABA: — Davažiuot galima bile karais 
iki 22 gatvės. 22ru iki 46tai iš ten paimkit Lyons 
karus iki daržui.

KOMITE S.

Iii

listai, o visi kili — social-buržu- 
jai, socializmo išdavikai, opur- 
tunistnf, schcidemanniečiai ad 
infinitlmi.

Tokiu tai budu “šviečia“ mi
nias kairiasparilių ^“lyderiai.“

Jie viešai pasisako, kad nieko 
rimtesnio iš jų negalima laukti.

Nes jie rašo mašinaliai, o gal
voti suvis negalvojo-..

Tai ne išmislas, o grynas fak
tas, paimtas iš lėtos redakto
riaus “išpažinties“...

Ir iki šiol kairiasparniai dar 
nesiteikė rimtai aiškinti savo 
kreivojo socializmo principus.

O gal kreivas teorijas ir tega
lima kreivai aiškinti?..

Juk kairiasphrnių kreivojo so
cializmo teorija,— kaip ir ano 
daktaro religija, — susiveda 
prje savęs gyrimo, o kilų nieki
nimo-

Gi taip dalykams stovini, apie 
kreivojo socializmo rimtumų ir 
prasmingumų negali būti ir kai 
bos. \ — K. Sėjikas.

Milda i Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subutoj 

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

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

%

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2-—I ir 7—9 
po pietų.

3001 Weat 22 n d Street
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marškai! Blv. 
Tel. Rockvveli 1681.

6tas Didelis Piknikas Su Išlaimejimu
Parengtas

DR-STĖS MOTYNOS DIEVO AUŠ. VARTŲ
Du išlaimčjimai 1-as vyrų laikrodėlis, 2-as branzaletas

Nedėlioję, Rugpiučio (August) 24 d. 1919
Poloniu Darže, Higgins Avė. ir 61, Jefferson, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto. S

WATERBŪRY, CONN.
VVaCcrburio Nukentėjusių . yy» Į *■ • yy • Į“.,iM &ni,M Dideli rikniką

Suimtoj, Rugpiučio 30 d., 1919
LINDEN PARKE, NAUGATUCK, CONN.

Prasidės kaip 2ra vai. po pietų ir tęsis iki 12 nakties. Pro- 
grame dalyvaus Vilijos Choras ir \Vaterburio Jaunuomenės Cho
ras. Bii!^ įvairiausiu pramogų ir, žinoma, šokių. Visi atsilan.- 
kiusieji turės progos maloniai ir linksmai laiką praliesti. įžanga 

25 centai asmeniui.
Kviečia visus dalyvaut, N. S. A. F. KOMITETAS.

Rusiškos ir Miškos Vaitos
12th STREET 
Tel. Kedzio 8902.

3514-16 W. 12th ST, 
Art| St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

4-tas Didelis Piknikas
?

Rytmetinės žvaigždės Pas. ir Pasilinksminimo Kliubo

Nerišlioje, Rugpiučio 24, 1919
ČERNAUSKO DARŽE 

Lyons, Illinois.
* i" 1Įžanga 25c.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo parengti piknikai visuo
met būna smagus ir užganėdinti. Grieš puikiausia muzika, 
susidedanti iš 7 geriausių muzikantų, vedama Flory J. Jereck 

Kviečia visus KOMITETAS.
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KūflESFONDENCMflsj Skaitytoju Baisa i f
CHERRY ILL \lJi išreikštas šiame skyriuje

nuomones Redakcija neatsako.]

«LEIN BROS.
HALSTED 4 201h STS.

MAGDK. kaip man nieiti pal- 
r<| ! /ibamiįian visokius maspojiinus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepanetbiįo «u<> tu bjAuriu pleis
kanų... Man yėda mt darosi!” t 

MAUK. '‘Na, Irti kam tau kęst be- 
reikalinyai! žiūrėk, kokie mano plau-’ 
kai yrukus, Irvinus ir ČĮ/sli. O tai 
tirt/rt, kad ai vartoju HUr’FI.KN!”

Kas tai yra RU FPL ES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nei! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už ėystų ncniežinėių galvos odų?

H U JR IMU E? « 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLtS pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujititų.

. Nusipirktv šiąnakt RLJFFLI'S bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jų-, sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pnėto markėmis, ar money order šiokiu adresu :

-—T. AD. RtCHItRCCO., 326-330 Eroadway. NewYork"—-'

Rugpjučio 14 čionai buvome 
jšėję j streiką, bet pamatę, kad 
aplinkinės mainos dirba, todėl 
ir mes vėl sugrįžom dirbti. Bet 
rugpjūčio 17 buvo visų aplinki
nių nuviltų delegatų susirinki
mas Springvalley, III., kur liko 
nutarta streikuoti visiems. Ta-

“KREIVASPARNIŲ 
TAKTIKA

(ar. 
iš

Kad “k reivaspa ru^tji,” 
“kairiasparniai”), susideda 
silpniausių elementų, ir niekur 
nepajiegiia faktais, argumentaisIHIUU - I

tai 18 d. rugp. metėme antru atsilaikyti, o todėl vartoja tik
... . .1... .1.1— .!.b 1 žc^nų priemonių prieš savo mo-

Krautuvė atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakare. Subatomis atidaryta iki

Išpardavimas panedėlyj ir utaminke 
Auirust 25 ir 26.

IŠPARDAVIMAS VATINIU PREKIŲ
šis išpardavimas yra prirengtas jau seniai ir tas visas procesas reprezentuoju didelį taupumą. Fak
tiškai kitos prekes yra taip pigios, kaip šeši mėnesiai atgal kad buvo.

Nuo l-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai:

sykiu darbą, ir dabar než'inia 
koliai streikuosiin.

Šioje apielinkėje darbin'inkai 
buvo labai išnaudojami. Anglis 
visur maža ir pikėmis kertama. 
Kaikurios mainos dirbo tik pu
sę laiko, o uždarbiui esant men
kam, nes dirbant už tris—ketu
ris dolerius dienai, ir da nepilną 
laiką, pasirodė, kad visai nebe-

D
3)
4)
5)

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausiu, jos tikslas suteikti neat- 
butinai'reikalingą mokslu, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

kuris turi, centą kitą; didžiu
ma neturi nieko, ir tikėtis iš kur 
ką gauti negali. Nors į uniją mo
kėjome gana brangius mokes
čius, bet kaip rodosi tai ten nie
ko neliko: unijos viršininkų al
gos ir kitokie gala'i viską suėdė, 
todėl gali tekt žmonelėm ir pa
vargti. — Jonas Ampušaitis.

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos'M Konst.
Augustinaviėius; Matematikos) — V.
Mišeika. ' > neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj

DETROIT, MICH.

d

7

Žinoniaa per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti preke* pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:inCHlZiniur iuiv>i^uxn p*o. r

Henry J. SchiiitzerStatc Bank —|
I4I Washington Street, New York, N, Y.

7

Pranešimas
Pranešu geibiamiems ma
no koslumcriams jogei ap
lankiau sampelius (pra
bas) gražaus materijolo, 
rudeninio ir žieminio se
zono. Todėl kam bus rei
kalingi rūbai (drapanos), 
malonėkite nesivėlint su 
užsakymais, nes gale sezo
no negalima gauti, kokių 
norima.

STANISLOVAS ALEKNA
911 West 33rd Street, Chicago, III.

Tel. Drovcr 6836.

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

Jūsų pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastoges, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su ašaromis 
akyse prašo jūsų pa geibus. '
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 komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim su j ieškot jūsų gimines.

Laikas mus nelaukia,, siųsk/it pinigus, laiškus šiiuo 
antrašu: »

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

t

Flint yra nedidelis miestelis, 
tarpe Detroit ir Saginaw. Lie
tuvių visai maža: pavienių apie 

| dvyliką, o šeimynų visai nėra.
Čia yra trįs didelės automobilių 
dirbtuvės, kuriose dirba apie 
35JMM) darbininkų/. Šduo tarpu 
darbtvi eina gerai, paprastas dar- 
(larbininkas gauna 45c į valan
dą, o amatninkas, mašinistas už
dirba nuo 8 iki 10 dolerių dieno
ję. Dirba 9 valandas. Daugiau
siai dirba nuo štukių. Iki šiol 
pus darbininkus nebuvo jokios 

j vienybės, bet dabar ir čia jie č- 
mė bruzdėti ir organizuoties. U- 
ilijos organizatoriai tikisi iki a- 
teina nčio menesio suorganizuo- 

; ti didesnę pusę darbininkų. Da
bar jau unija turi narių apie 2,- 
$00. Darbininkai nesiskirsto: or- 
1'iiiizuojtisi visi, nesiskiriant ar 
is amatninkas, ar paprastas dar 
liniukas. Visi stoja į vieną ei- 
ę, pasidavę vienas kitam ranką 

ir sako: Dieve padėk mums pra
dėtą darbą dirbti. Kas pėtnyčios 
vakaras rengiami susirinkimai 

' ir prakalbos ir vis daugiau ra- 
■ sosi j uniją, idant sudarius tokią 
stiprią sieną, ka<k#ė jokios aud-

kytojus-socialistus, tai faktas.
Mieste N., pereitais metais 

musų kreuvasparniai dar nesiva- 
dino jais, bet iš jų darbų buvo 
in^yt jų neno.usdklUniasf, Ijų 
protiškas nelavumas ir aplamas 
inteleklualis nesubrendimas..

štai organizuojasi vakarinė 
mokyklėlė pasimokinimui arit-' 
metikos, gramatikos ir tt. Alsi-| 
lanko kreivasparnių lyderis su 
savo štabu ir stengiasi darbą su- I 
ardyti. įįs savo sekėjus įmokti- į 
na: vieni kitus perstatykim į ko 
mitetus, apsiimkime, o paskui 
nieko beveikime. Taip ir buvo; 
tik nelaimė, kad jų maža pa-| 
puolė į komitetus, Pamatę, kad 
neviskas taip pavyko, kaip jie1 
norėjo, daugiau nei akių nepa- i 
rodė, o pašaliais visaip šmeižė 
mokytoją ir mokyklėlę, daryda
mi visokių jiems painių.

Kaikurie tos klikos vyrukai 
mokinosi 1, 2, 3 ir a,' b, c- Ma-*i 
lydomas, kad jųjų draugai ne
taktingai elgiasi, o tik, kurie a- į 
tėjo pasimokinti, netik nesisten-1 
gia sulaikyti savo draugų, bet į 
už mokyklėlės sienų dagi pade- ■ 
da jiems nelemtą darbą varyti, į 
mokytojas atsisako tokius berno 1 
kinti. Tada lyderio noiai išsipil
dė ir jis rankas trindamas, džiau 
gėsi, kad mokyklėlė nustojo gy 
vavus- Ar tai pagirtinas toks 
musų kreivasparnių elgimąsi?

Kada mokytojo užklausta, 
kaip dalykai pasibaigė su mo
kyklėle, jis atsakė: “Nenoriu, 
kad viena ranka glostytų, o ant
roji muštų: pabaigta.”

Nesantaika tarpe kreivaspar- 
n’ų ir mokytojo bujoja. Šmeižia 
jį visaip, kaip tik gali, žodžiu ir 
per spauda. O kuomet tas vienas 
žmogus prispiria juos prie sie
nos ir reikalauja prirodyti fak
tais savo šmeižtus; >lai tie, kaip 
zuikiai, tuoj į krūmus.

Kaip visur pašelpinių draugi
jų, tarp ir čia liepos mėnesyj pu-1

!

Pardavimas Šampa 
iniy Pančekij
Moterų pančiakos.

Juodos arba Palm Bcach 
velninės pančiakos; 
vos kttlnjs, biskj su
gadintos, pora

Moterų pančiakos.
Pilkos, juodos ar baltos, du- 
beltavos kulnis ir viršui, pora 
parsiduoda tiktai 14c

Vyry pančiakos.
Juodos darbui pančiakos; vi
dutiniškos ir storos bovelnos, 
biskj sugadintos, llr*
pora po OU

Vaiko nančiakos.
Vidutiniškos ir storos mokyk
loje dėvėti pančiakos, (hibelta- 
vos kulnjs ,n(iera 6 99a 
iki 9Vj pora Cvv

Vaikučių pančiakos
Baltos inlera I iki 5 pora par
siduoda spacialiai *1 IZ a
tiktai po ■ wU

bo-
dubelta-

r-

IŠpardavimas 
muslinų.

Tikras geniališkas, ar 
ba neužmiršk ■— įmi
nė, neblunkąs musli
nas; jardas platumo; 
minkštai išdirbtas; p- 
rirengtas adatai — 39 
c. kaina (nemažiau 
kaip 10 jardų), jar
das tiktai ......... 26c

Pastovus LL gerumo; 
jardas platumo; sun
kus, aovalus ir dailus 
kain siūlas, (10 jardų 
mažiausiai parduoda 
mas). jardas parsi
duoda po .... 17>/jc

Drobules ir nnčval- 
kiai lovoms.

Gatavai padarytas an 
vvalkis: didumus 42x 
36; padarytas ir sun
kios ir geros mede- 
gos — iš muslino, kie 
krienas po ........ 25c

Lovy drobulės ir 
» ančvalkiai.
Drobules lovoms. h« 
apvadų, rniera 72x90 
col. padarytos iš sva
raus drobulių materi- 
jolo; didelės kiekvie
na po ............. $1.25

Percale marginiai. 
Gerbusio materijolo, 

«Amerikoniškai — mė
li na Ls atspaudimais;

spalvuotas, taipgi si
dabriniai žilas viso
kiu galuoki) gražiais 
ruožais arba figūro
mis ''mažiausiai 10 ja 
rdų), jardas PO 17’/jc

Peicale marginiai.
Lengvų marškinių Pe
rcale; 36 colių pločio, 
gružus ruožai arba fi 
gūros, Jardas parsi
duoda p-) . ...,. 22c

'BWJ"I'

Drobulėms.
Puikus miegamas dro
bulėms materijomis 2 
‘a jardų plautum: šv
elnus ir minkštas; ja
rdas speciališkai šia
me pard ivmėjime par 
siduo po ............59c

Atidaromos Lovos.
Didelė dviem gulėti 
lova; Marseilles mit
rinai; tniera *80x90 
lių; kiekviena parsi
duoda šiame išparda
vinėjime po ... $1.98

Serg«: vilnomis 
užbaigti.

Plaukioiiiuui laivais 
serge; 3(1 •• >Uai platu
mo: ^visos tamsios 
^Daivos; labai prakti
ška vaikiau marški 
niains; kaina 50c.; ,iar 
das po............... 29*

Materijolas vadinam- 
a® hidijnno galva; 
minkštai išdirbta. 36 

nločio: 2 iki 10 
jardo ilgio, kaina 39c 
ners Įduoda jardas tik
tai po ................. 29c

Flanelini.
Vaiku Daneliai; 27 en- 
bni nlalmno; sunkio 
išdirbimo. melsvos ar 
ba mėlinos. dvigubas 
i nlatumy, jardas tik
tai no .................. 19c

aibiniai.
Turkiški skalbiniai, 
melsvais nrha mėH- 

nakraš.'inis: di- 
de'As miorns: dvigubu 
c».,in kiekvien-'^ nnr 
'•'bjndn spcciališka 
kaina no .............. 5c

Flanelės.
Sunkios kokvbės. bbr- 
nkaf”Ag dvigubos, sha 
k*»r Ha n nlė*. 27 coliai 
»'lnė»ot inrdas parsi- 
duoda po .......... 19c

Rr.nkšluoščiai.
Sugerianti prakaitą 
rankšluoščiai; švie
sios spalvos, raudonu 
pakraščiu, speciališ- 
ki, jardas atiduoda
mas šiame išpardavi
me po .................  10c

StaltiesČH.
Neblunkančius stal
tiesės padarytos iš ap 
skritų siūlų; linais už 
baigtos; 68 colių plo
čio;- kaina 85c., jar
das po .................  59c

Gingham 
(primine Everett, kla
siškais mirsiu ruo
žais išmargintas; dru- 
žės visokio didumo 
jardas parsiduoda tik
tai po ..........    19’/ic

Audeklas impilams.
30 coliu platumo, gra
žiai išmargintas, jar
das po .................  20c

Neblunkami čekiški 
impilai; 38 colių plo
čio, Brookford, kaina 
jardo 59c parsiduoda 
tiktai po .............  45c

Gingharn žiurstai; sta 
ndard kokybe; mėly
nas arba baltas arba 
šviesiai mėlynas, kai
na 22c parsiduoda jar 
das po .................. 15c

RankšluočiaL
Puikus dvigubi turki
ški rankšluoščiai mie
lu 17x34 colių speci- 
uliška pardavimo kai
na dabar po .... 19c

, t Flannelette.
Suviniojimui ftannc- 
lette; 36 coliai platu
mo; visokios družės 
ir figūros: — 39c kai
na; jardas speciuliš- 
kai parsiduoda po 22c

Lenkai daro atskirus susirin
kimus ir prakalbas, bet pagal 
sutartį išviena su unijos viršinin 
kais. Vieną gražu vakarą lenkai 
tmvo surengę prakalbas- Kalbė- 
ojas buvo pakviestas iš Detroit. 

Ilet prakalbos buvo išardytos, o 
kalbėtojas turėjo eiti į policijos 

Iiuovadą pasiaiškinti, ko jis čia 
i įvykęs dagi iš Detroito. Po pa- 
lia'iškinimo buvo paleistas, bet 
jninios buvo jau išsikirsčiusios, 
todėl ir prakalbų nebegalėjo būt. 
Manoma, kad kalbėtoji įskundė 
policijai lenkų dusių ganytojas.

— Joe Butkus.

Itu* |H1 Alei 111 Į7V/O llli.ilVOJJ 

smėliniai susirinkimai. Vietos " 
pas. dr-joj priklauso kreivaspar- 
niai ir tas jų “priešas” kuris jų ; - 
nebijo. Pusmetiniame susirin
kime jie pastebėjo, kad to “zdrai 
cos“ nėra, na, ir valiai įduoti 
skundą ant jo, vienas po kitam. 
Skundų buvo dagi iš pereitų me
tų, kuomet tas žmogus kitų jų

Draugijos valdyba kreivaspar 
niška; ji skundus priima, ir be 
jokio to žmogaus pasiteisinimo 
(nes jo nebuvo susirinkime) nu
baudžia jį suspendavimu ir fi 
nansiškai-

Panašių nuotikių labai daug, 
tik į juos nevisados atkreipiama 
(lomos. Pastaba “Naujienose”,

GEORGUOS PADANGĖJ
Gordon, Ga. — šitoje pietų 

valstijoje gyvenimas daug kuo 
skiriat nuo šiaurinių ir rytinių 
valstijų gyvenimo. Nepripratu
siam prie čionykščio klimato 
dagi ir labai nemalonu. Karščiai 
dideli, o kai ima lyti, tai per ko
kias dvi ir daugiau savaičių pi
la ir pila. Lietuvių čia, turbut, 
nedaug teužtiksi gyvenančių.

Darbai eina gerai, šiame mies 
telyj yra popicros drbtuvė, kuri 
dirba pilną laiką, dienomis ir 
naktimis. Darbininkams moka 
1 dolerius už 12 valandų darbo 
Kreidos kasyklose ir tartokuose 
taip pat moka nuo $4 iki .4.50 
už 10 valandų darbo.

Georgijos valstijoj gyvena 
daugiausia juodieji arba negrai.

— Ant. F. Weidmont

moIn«iiiį»L»i totas Icreivasparnis 
apraše Žarijoj apie drgo Cirigai- 
čio paskaitą Ciceroj, paakstino 
ir šio rašinėlio autorių parodyt, 
kad ne vienas Cicero turtingas 
tokiais tamsos Špokais.

Ne vienas socialistų, kurie 
nuo daugelio metų priklauso par 
tijoj, dabartiniu momentu turi 
daug nukęsti nuo apdujusių 
kreivasparnių. — Rašymas.

FANATIZMAS KURČIAS.

Telephone Yards 5834

Dę. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.
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ganymą jie temato tik savo kai
rume ir veikime “tiesioginiu bu- 

į du”, neatsižvelgiant į tai, ar bus 
, kokia nauda, ar skriauda varg
šui darbininkui. Pagal “kairių
jų” taktiką, viskas yra klaidin
ga, kas ne. po jų firma. Visa so
cialistų partija einanti klaidin
gu keku; visos unijos neatsa-

Geriausi darbininkų užtarėjai 
paliekama puti kalėjimuose, j 
Pagerinimas būvio ir visokios re ' 
formps atmetama kaipo kenks 
mangos darbininkų klesai.Taigi, 
komunistų manymu, reikia vis
kas griauti ir griauti iš pamatų. 
Kq metai utįftil jie gerbč, dubar 
visa tą niekina. Mat, atsirado 
karšto ūpo, bet siauro proto nau 
ji apaštalai, kurie sakosi einą 
“tiesioginiu keliu” prie iŠsiliuo- 
savimo.’Bet tik tokiais “tiesiogi
niu keliu“ ėjimo šukavimais vi
sa ir pasibaigia, o visa, kas at
siekiama, tai tik suirutės socia
listų ir, aplamai, darbininkų tar
pe.

LSS., kokia ji buvo metai at 
gal, ėmė apie 12 metų suorgani
zuoti. Fanatikams gi sugriauti ji 
bus daug lengviau- Griaudami 
viską “įš pamatų” gi jus, kairie
ji, nieko nenuveiksite darbinin
kų labui, o tik sugriovę jų vieny
bės jiegas, palengvinsite reakci
jai dar labiau užviešpatauti ant 
darbo žmonių. Matome kas atsi
tiko Vengrijoj. Kada jūsų vien
minčiai suklupo su savo taktika, 
išdirbę dirvą reakcijai, tada ati 
davė socialistams. Bet jau buvo

Draugai socialistai, kurie rū
pinasi, kaip greičiau butų gali
ma pasiliuosuoti iš šiandieninės 
samdomosios vergijos, mato ge- 
riausėą kelią prieiti prie to susi
pratusių darbo žmonių vienybe. 
Bet jų šauksmas į vienybę šiuo 
tarpu pasilieka lygiai šauksmas 
tyruose. Tarp socialistų, kurie 
eina Markso nurodytu keliu, at
sirado “komunistai”, kurie betgi 
nieko toliau už savo frakcijos ri
bų nebemato. Jie virto fanati- pervėlu. Kas gali užtikrinti, Jkad 
kais, šauksmai į vienybę jiems f ‘‘ _ ““
tuščias dalykas. Darbininkų iš mas.

—1 1 ■"

Aš. ADOMAS A KARALAUSKAS SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus. nuslabnOjes pilvelis buvo. Dispe» 

sija, Deririniiuas pilvelio, nuslabučjimus Kraujo, inkstų. Nervu v j 
abelnas spėkų nustojimas rišo kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
bečvvensių Visur jieškojav sau pagelbos, nesigailčjau riaole Aijjo^ 
rlkoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pafrlbov

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria. Kraujo vairio
jo. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reų- « 
nfatizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimas 1 

lišiiyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu J mėnesių išgerdavau kas •» 
(vaite po buteli Salutaras, Ritteria. tr po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir paijstamiem ša tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdi ai kreipties pre Salutaras*

CHEMICAL INSHTUTION J Britrenai, Prof.
1707 So. Habted 8L Telepbone CamiJ 6417 Otrafo, IU.

-y .Trr- n r.nan isw.t ,~

Lietuviškas Kriaušius
Nuo put atidarimo pilno su naujais švariais siutais ir over- 

kotais nuo $25.00 iki 50.00.. Atsilankę j Krautuvę klauskite John 
Urni(/z, kuris jums gerai pritaikys ir pagelbės išsirinkti drabu
žius. Krautvė randasi.

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

Tel. llarrison 1400.

Ką mes, socialistai, turime da
ryti? Nejaugi žiūrėsime, rankas

kaip jie dirba tokį priegaištin- 
gą ardymo darbą ir tuo budu pa
deda musų, darbininkų prie
šams įgyti dauginus galios kaip 
čionai, Amerikoj, taip iir Lietu
voj? Ne, negalime ilginus taip 
laukti. Palikime kairiuosius vie
nus sau, o kaip galint greičiaus 
vienykimes į jau pradėtus orga 
nizuoti Lietuvių Socialistų ap
švietus kliubas ir veikime kar
tu su dienraščiu Naujienomis, 
kuris eina kąrtu su Socialistų 
Partija ir Vadovaujasi K. Mark
so mokslu. Nors musų tikslai 
yra vienoki kaip ir “kairiųjų“, 
bet taktikoj turime didelį skirtu
mą. Šauksmas į vienybę nieko 
nepadės, nes musų kairieji dėl 
savo fanatizmo pasidarė kur-pervtiu. ivus Kau ujuiuuiu, kuu , ,i,_.

Rusijos ntllfulda tok# plt Iikr-,fčlais ir įteiksimais.
— V. Martinaitis.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS.

HR. A. MONTVID
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. Washlngton SU Marahall 
Fleld Annex, 18 flioraa, Suite 
1827. Tėlephone Central 3362. 

Valandos: to iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos telefonas West 6126

Or. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINE LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE 
Galvos. Akių, Ausy ir Gerklės 

Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku
mo. taip ir kitu visokių Ūgy.

PARODA IR FGZAMINACIJA

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare

Nedėliotais nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Milwaukee Avenue, 

CHICAGO. ILL.
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MAUJIENOS kompanijai laužyt darbinin- 
'kų streiką Hammondo mie* 

lithuanian cailv newb stelyje, Indianos valstijoje.
Tos valstijos vyriausybė# 

•begėdiškumas vartojime ka
riškos spėkos prieš darbinirr- 
kus pereina visokius rūbe- 
žius. Valstijos gubernato
rius pirmiausia išpildė minp 
tosios kompanijos prašymą 
atsiųsti kareitių. Paskui Ji 
sai įgaliojo adjutantą gene
rolą paskelbti karės stovį 
miestelyje, idant davus tei
sės kariuomenei uždrausit 
streikininkų susirinkimu 
ir vartot prieš juos ginkle, 
jeigu streikininkai mėgintų 
pasipriešinti jai. O žiūrėki
te, kas dabar dedasi tenai:

Chicagos laikraščiuose 
vakar buvo išspausdinta te
kia žinia:

“Kiekvienas Standard 
Steel Car kompanijos 
streikininkas šiandie pa
budęs rado milicionierių 
prie savo durų. Kuom0t 
kariškoji sargyba laikė 
1,700 streikininkų namie, 
tai dirbtuvių vartai buvo 
plačiai atidaryti, ir im
portuotieji streiklaužiai 
be kliūčių ėjo į vidų.

“Streikininkams nutar
ta neduot rinkties gatvė
se... Jeigu darbininkai 
norėtų suseiti, tai jie tu
rėtų j ieškot svetainės už 
miesto, ir susirinkimas 
butų po policijos priežiū
ra... Kompanijos bosai 
sako, kad streikas bus su
laužytas, nors ir reikėtų 
laikyt sargybą Hammon- 
d’e iki Kalėdų.”
Taigi streikuojančiųjų 

darbininkų teisė susirinkti 
ir pasikalbėt apie savo rei
kalus jau panaikinta Ham- 
mond’e. Kareiviai su šau- 
t uvais.ir įkirtuvais pastaty- 
t i prie kiekvieno streikinin
ko namo. Kompanija gabe
nasi po kariuomenės apsau
ga streiklaužių iš kitų mies
tų, ir valstijos vyriausybė 
pasižadėjo remti ją tol, kol 
streikas nebus sulaužytas. 
Ir kapitalistų spauda'* pla
čiai išgarsina šituos atsiti
kimus, kad parodžius žmo
nėms, kaip pavyzdingai yra 
“daroma tvarka” Hammon- 
d’o mieste.

Nežinia, kuo čionais rei
kia daugiaus stebėties: ar 
tos kapitalistų kompanijos 
žiaurumu, ar valstijos vy- 
riausybės atviru tarnavimu 
kapitalistams, ar visos tos 
gaujos nachališkumu?

Mes manome tečiaus, kad 
šitie dalykai atidarys alds 
t ukstančiams Amerik js
darbininkų, kurie iki šiol 
dar nesuprasdavo, kas yra 
jų priešai.

L. S. S. konstitucijoje yra pa- mus, Jisai, pirmiausia, paslėpė

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

saskyta, jogei Piki. Kom. turi 
prižiūrėti, kad suvažiavimų nu
tarimai butų pildomi. (Žiur. 
Straipsnį IV, pa ra g. 7.) ‘Tuo-gi 
tarpu Piid. Kom. ne tiktai ne
pildo Chicagos suvažiavimo nu
tarimo, o stačiai laužo jį, pa
skirdamas seikanią suvažiavimą

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted SI., Chicago, 
tu. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paitu:

Metams ................................... t6-0ĮĮ
Pusei metą .. ...........................
Trims menesiams ..................
Dviem mėnesiam ..................
Viena mėnesiui .........................

Chlcagoje — per neiiotojua:
Viena kopija .........................
Savaitei ......................................
Menesiui ................................ - - •

8 avies v tose Valstijose, ne Chicagoj, 
psetn:

Metams .................................
Pusei metą .........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ..............

Pingius reikia siąst Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Toliaus. Pirmutiniame L. S.
S. konstitucijos paragrafe yra

75

02
12
50

S

cialistų Partijos dalis, Įsteigta 
tikslu skleisti tarp Amerikos 
lietuvių darbininkų mokslinio 
larptaull’inio socializmo idėją, 
organizuot juos ir veikt Socia
listų Partijos programų ir nuta
rimų dvasioje.” O ką daro L. 
S. S. viršininkai?

nuo sąjungiečių, kad Soc. P. or- 
ganizuoja hmnestįjos ko'nven- 
ciją ir kviečia į ją Sąjungą.

Iš Partijos ofiso pradžioje šių 
metų buvo išsiuntinėta visiems 
valstijų sekretoriams ir visiems 
kalbinių federacijų sekreto 
riams - vertėjams kvietimas 
siųsti delegatus į paminėtąją 
konvenciją. Vienok J- Stilsonas 
to pakvietimo nepridavė LSS. 
Pild. K-ui ir nepranešė apie jį 
spaudoje. Jisai norėjo, kad apie 
tą konvenciją Sąjunga nieko ne
žinotų.

Vienok kaikuric LSS. Pildo
mojo K-o nariai patyrė apie kon
venciją iš “Socialist Parly Bu- 
letin’o” (vasario 15 d. 1919 m.)

True trnnslntion filed with the post- 
mnster at Chiciigo, III. Aug. 23, 1019 
as required by the act of Oct. 0,1917

Spaudos Laisvė So
vietų Rusijoj.

Rašo Isaac Don Levine.

lie-STOCKHOLM, Švedija, 
pos 3. - Sovietų Rusijoj nėra 
anti-bolševikiškų laikraščių. Bet 
užtai ten yna m ii i tarinė cenzū

ra (kuri savo aštrumu prilygsta 
vakarinės Europos karinei cen
zūrai), imanti Savo nagan net

S5.00 
. 3.00 
. 1.65 
. 1.25 
,.. 65 
Mouei

Kunigaikštis Juo
zas pasitrauks?
True translatton filed witn the post- 
inasier ai Chicago, III. Aag. 23, 1913 
as reguired by the act of Oct. o, J JI7

Vakar Paryžiuje buvo 
gaišta žinia, kad kunigaikš
tis Juozas, iš Hapsburgų 
šeimynos, jau pasitraukė ir 
iškeliavo iš Vengrijos. Tai 
yra labai svarbus dalykas, 
jeigu tiktai ta žinia yra-tei
singa.

Kun. Juozas apie dvi sa
vaitės laiko atgal apsiskelbė 
Vengrijos valdonu po to, 
kaip vengrų reakcionieriai 
su rumanų kariuomenės pa
gelba nuvertė social-demo- 
kratų kabinėtą, užėmusį 
“komunistų” valdžios vietą.

Visi atžagareiviai centra- 
linėje Europoje labai džiau
gėsi delei to. Jiems pasiro
dė, kad Vengrijoje jau grįž
ta monarchijos laikai, ir

i

savo sostus ir kitose šalyse. 
Iš antros pusės, tas kun. 

Juozo iškilimas Vengrijoje 
iššaukė didelio pasipiktini
mo kaip vengrų darbinin
kuose, taip ir kaimyniškų 
šalių liaudyse. Vengrų dar
bininkai užreiškė, kad jie vi
soms jiegoms priešinsis mo
narchijos atgaivinimui savo 
šalyje. Griežtus protestus 
prieš kun. Juozų ir jo kliką 
pakėlė ir cechų,.bei austrų 
darbininkai.

Naujasis Vengrijos val
donas, norėdamas nuramin
ti žmones, pasiūlė savo mi- 
nisterių kabinete tris vietas 
socialistams; bet šie atsisa
kė, paskelbdami, kad jie ne
turės nieko bendra su tokia 
valdžia, kurios pryšakyje 
stovi Hapsburgas.

Jeigu-dabar kun. Juozas 
ištiesų pasitraukė ir net iš
dūmė iš Vengrijos, tai reiš
kia, kad demokratijos padė
jimas Europoje dar nėra be
viltis. Darbininkų klesa, 
nors ir neturi dar jiegų vie
na viską valdyt, tai vis dėlto 
ji jau yra pakankamai stip
ri, kad įstengtų neduot įsiga 
lėt seniemsiemp despotams. 
Išrodo, kad tosA šalyse, ku
riose įvyko revoliucijos, su- 
bankrutijusis karalių biznis 
jau nebeatsigriebs.

(Vėlesnė žinia, iš Vien- 
nos, praneša, kad Vengrijo
je organizuojama nauja vai 
džia, kad ketinama kun. 
Juozui pavesti vyriausiojo 
kariuomenės komanduoto
jo vietą).

tų Partijos atskala, “kairiuoju 
sparnu,” siųsdami delegatus į 
“kairiojo sparno” konvenciją ii’ 
pritardami Stilsonui bei kitiems 
elementams, kurie organizuoja 
priešingą Socialistų Partijai 
“komunistų partiją.”

L. S. S. nariai niekuomet nė
ra nubalsavę atmesti tą konsti
tucijos paragrafą, kuris sako, 
kad L. S. S. yra Soclialistų Par
tijos dalis. Jie niekuomet nė
ra nubalsavę, kad L. S. S. veik
lų priešingoje Soc. Partijos pro- 
gramo ir nutarimų dvasioje. 
Taigi toks Pildomojo Komiteto 
bei sekretoriaus elgimąsi yra 
savališkas ir nelegališkas.

Visos Socialistų Partijos plat
formos ir nutarimai nxlo, kad 
Partija stoja už politišką veiki
mą dėl atsiekimo įvairiu page
rinimų (reformų), naudingų 
dark’-ųnkų klcsai ir visuome
nei. Tuo tarpu “kairysis spar
nas,’ su kuriuo surišo Sąjungą 
jos viršininkai, išmeta iš sno 
programo visus įstatymiškų pa
gerinimu reikalavimus (žiur- 
“ l'he Rev. Age.” July 19, 1919 
n» •)

O Michigano valstijos “kai
rieji,” kurie kartu su Stilsonu 
rengiasi steigti “komunistų par
tiją,” tesiog uždraudė savo pa
sekėjams reikalaut įstatymiškų 
pagerinimų ir iniitbrė nepaklus
niuosius braukt iš organizaci- 
j0S‘ . ..j

Pagal savo konstituciją, L. S. 
S. irgi turi stoti už įstatymiškus 
pagerinimus. Vienok jos vir
šininkai, nedavę tokio svarbaus 
klausimo išrišti nariams, eina 
visos organizacijos vardu išvien 
su tokiais elementais, kurie tą 
grieščiai.siai atmeta. Iš sočia 
Ii* tų c/g: nizacijos jie savi.Vediš
kai daro anarchistų organizhci-

kytam Ncw Yorke kovo 9 d. 
1919 m., tas dalykas tapo iškel
tas aikštėn (žiur. “Musų Tiesą”, 
No! G.).

Bet to negana. Apgavingi Stil
sono darbai tuo dar nepasibai
gė.

LSS. Pild. K-as tam pačiam 
posėdyje nutarė, kad Sąjunga 
turi daly vau t amnestijos konven 
cojoje ir paskyrė delegatą į ją. 
Vienok dviem savaitėm vėliaus, 
kovo 26 d., J. Stilson, kartu su 
keliais kitais federacijų sekre
toriais, įteikė amnestijos kon
vencijos direktoriui sekamą

Maskvoj išeina penki dienraš
čiai, o Petrograde keturi. Tai o- 
fieialiai organai bolševikų parti
jos, Sovietų, vyriausios ekono
minės Tarybos ir raudonosios

ją-

mintingų žmonių, kurie sulai
kytų lokį pragaištingą savo vir
šininkų veikimą Nejaugi jie 
nori, kad jų organizacija su
mindžiotų tuos principus, kurių 
ji laikėsi per pusantros dešim-

ėjo prie to, kad jos viršininkai 
gali tampyti ją kaip tinkami?

KAIP STILSONAS APGAUDI
NĖJO SĄJUNGĄ IR PARTIJĄ.

Apžvalga
L. S. S. VIRŠININKAI 
LAUŽO KONSTITUCIJĄ.

Kariuomenė 
laužo streiką.

Vakar “Naujienose” buvo 
aprašyta, kaip milicija pa
deda Standard Steel Car

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
nariai tur-but labai mažai rū
pinasi savo organizacijos reika
lais, jeigu jie leidžia Sąjungos 
viršininkams elgties taip, kaip 
jie dabar elgiasi, štai keletas 
stambesniųjų jų darbų.

L. S. S. Pildomasis Ko nu i Irias 
nutarė ir liepė paskelbti spau
doje, kad Sąjungos suvažiavi
mas įvyks rugsėjo mėnesio ga
le New Yorke. .Kokią teisę tu
rėjo Komitetas padaryt lokį nu
tarimą? Jokios. Paskutinis L. 
S. S. suvažiavimas, buvusia Chi- 
cagoje nutarė, kad sekamas su
važiavimas turi įvykti CJeveląn- 
de. Sąjungos Pildomasis Komi
tetas neturi teisės mainvli ta > *

“Naujienų” skaitytojai jau ži
no, kad LSS. sekretorius, J. Stil- 
son, kartu su keletu kilų kalbi 
nių federacijų sekretoriais, už
protestavo prieš amnestijos kon
venciją, kurią Soc. Partija buvo 
suplenavus šaukti gegužės me
nesio 1 d. Jisai atsisakė šitame 
reikale veikli išvien su Partijos 
paskirtuoju konvencijos organi
zatorium ir pareikalavo, kad ji 
butų atšaukta.

šitas J. Stilsono žingsnis įtrau-

rekordus, kaipo trukdytoją svar 
baus darbo liuosavimo politikos 
kalinių. Reikia tečiaus pasakyti, 
kad sąjungiečių pinigais užlai- 
komasai žmogus tuo pasielgimu 
apgavo ir Lietuvių Socialistų Są
jungą ir Socialistų Partiją,

Sąjungiečiai nebuvo priešiil-

nutarimą.

ms išgali t laisvę politikos kali
niams. Nebuvo tam priešingas 
net ir LSS. Pildomasis Komite
tas, nežiūrint to, kad paskutiniu 
laiku jisai jau visai nuvažiavo 
dezaĮrganjzaciijĮps loįliki. Stilso
nas tečiaus varinėjo savo sky-

sąryšyje su 
smulkiosios

“Mes, žemiau pasirašiusie
ji sekreloriai-vertėjai, atsisa 
kome bendradarbiaut su ju
mis rengime ir priėmime 
būdų šaukimo Amnestijos 
Konferencijos 
nesociališkais,
buržuazijos elementais-

„Mes stipriai priešinamės 
Nacionalio Pildomojo Komi
teto nuosprendžiui šaukti to
kią konferenciją ir reikalau
jame, kad, delei milsų parti
jos labo4 ta konferencija ne
būtų laikoma”. (Žiur. The

Bulletin, June 15, (1919).
Tai buvo antra apgavystė. Pa 

sirašydamas, LSS. sekretorium- 
vertėju, kurio (uždavinys yra 
tarnaut, kaipo jungiantis sąna
rys talųie Partijos ir Sąjungos, 
jisai pasipriešino tam Partijos 
darbui, kurį LSS. viršininkai nu 
tarė remi. Ir apie Sąjungos Pild. 
K-o nutarimą jisai nieko nepra
nešė Partijai-

Partijos sekretorius Geriner’- 
is liktai keletas dienų atgal paty
rė, kad LSS. Pild. K. pritarė am
nestijos konvencijai, — kuomet 
jisai organizacijos reikalais nu
vyko į New Yorką ir susitiko su 
vienu buvusiuoju LSS. P. K. na 
riu.

Taigi matote, kokia apgavin- 
ga politika čionai buvo varoma. 
LSS. sekretorius, pasamdytas

gaudutėje ir vieną ir antrą. Ji
sai apgaudinėjo sąjungiečius, 
slėpdamas nuo jų svarbius Par
tijos sumanymus- Jisai apgau
dinėjo LSS. Pild. K-ą, nepriduų- 
damas jam oficialių Partijos pra 
nešimų ir paskui elgdamasis 
priešingai Pild. K-o valiai. Ir ji 
sai apgaudinėjo Partiją, nepra- 
nešdamas jos nutarimų Sąjun
gai ir perstatydamas Partijai 
Sąjungą neteisingoje šviesoje.

Tos Stilsono inlrygos tečiaus 
da >r dabar nesibaigia. Žymiam 
laipsnyje ačiū tokiems darbams 
(Stilsono ir kilų LSS. “lyde
rių”), kaip nurodyta augščiaus, 
Socialistų Partija buvo privers
ta suspenduol Sąjungą. J. Stil
sonas tečiaus, užuot parodęs są- 
jungiečiams liesą,, stengiasi su 
versti bėdą ant Partijos viršinin 
kų, saugojančių organizacijos 
tvarką ir principus. Ir Sąj migio- 
čiai, nežinodami tikro dalykų 
stovio, tiki begėdiškiems jo me
lams-

Jeigu są jungimai neapsižiu- 
rčs, lai apgavystės ir inlrygos 
gahrtinai suardys jų organizaci
ją

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip krimtnaliikuose 
taip ir eivilUkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiet as.

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted St.

Ant trečiu lubų
Jei. Drover 1310

Miesto Ofisas t
U? N. Dęaiborn St. 

1111-13 Buity Bldg.
Tel. Central 4411

skaitoma 300 su viršum dien 
naščių. Užėmus bolševikams val
džią, laisvoji spauda tuoj paju
to proletariato diktatūros gele
žinę ranką. Neveizint į tai, pįr- 
nj|ais laikais spauda vedė sunkią 
kovą. Reikėjo bolševikams ves
ti ištisus septynis mėnesius ne
paliaujamą kovą, kad sutriuški
nus opozicinę spaudą.

Paskutinis ne bolševiku laik
raštis buvo Maksim Gorkio “No 
vaja Žizn” (Naujas Gyveni
mas), kuris neatlaidžiai kovojo 
su bolševikų politika. Priešpas
kutiniu laikraščiu buvo “Pclro- 
gnadski Den” (Petrogrado Die
na), kuris specialiai užsiimda
vo kėlimu aikštėn juodų darbe-

Bolševtkųi spauda yra pavergta. į
Bolševikų spauda yra niekas 

daugiau, kaip tik valdžios įna
gis. Su jos pagelba išreiškiama 
pažiūros ir tendencijos, viešpa
taujančios augštesniuosc bolševi 
kų sluogsniuose. Sprantamas 
daiktas, visi laikraščiai priklau
sė sovietams, centrą lems arba 
lokalėms, arba partijos kuo
poms. Rusijos laikraštininkai y- 
ra tik samdininkai atlikimui 
tam tikro darbo. Atsakomųjų re 
daktorių vietas užima veteranai 
—komunistai.

Man tebesant Maskvoj, ten bu 
vo laikoma bolševikiškų žurna
listų konvencija. Liko išnešta 
rezoliucija, kuri(pati savai mi y- 
ra aiški. Ji skamba šiaip:

“Išimtinai sunkus momentas, 
kurį dabartės pargyvena sovie
tų respublika, uždeda neapsako
mai sunkią atsakomybę ant ko
munistiškos spaudos darbinin
kų. Spauda labiausia privalo 
kreipti dosos į kovą prieš Kolča 
ką ir Denikiną, prieš lenkų ir 
pabalį i jos kraštų baltąją gvar
diją. Šiuo momentu svarbiausias 
įturys musų spaudos privalo su- 
sivesti prie apibudinimo partijos 
ir unijos problemų, surištų su 
politiniu veikimu Taudongvar-

riai nepaiso to pa tvarkymo ir 
sauvaliai įveda politinę cenzūrų. 
Tai labai pavojingas kelias. Sy
kį atsidūrus ant jo, galima eiti 
taip toli, kad papildžius prasi
žengimą prieš revoliuciją.”
• Nesenai pats Trotzky pasmer
kė militarę cenzūrą. Jis smerkė 
ją už sulaikymą žinių, kritika
vo jos paikumą ir pasakė, kad 
ji neatsako savo tikslams. Bet 
nežiūrint to, cenzūra veikia po 
senovei, o labiausiai provincijo- 

I se ,kur Janiškinai gali elgties 
taip, kaip jiems patinka, — nes 
centralis autoritetas jų negreit 
tepasiekia.

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

ŠOKANČIOS ŽVAIŽDĖS.

1799 metuose garsus vokiš
kas keliauninkas ir tiri notoj as 
Aleksander Humboldt, prie sa
vo užlipinu) ant viršūnės kalno 
I Uk de TcnerrI’fa, ant Kanariš- 
kų salų patcniijo nepaprastą

vietų viršininkų. Redaktorius 
ir leidėjas to laikraščio papasa 
ko jo man sekamų dalykų:

“Den — kas reiškia diena — 
nebuvo jokios |Kirlijos organu, 
nors praktiškai rėmė menševi
kų ,platformą, kurie laikosi tos 
nuomonės, jogei Rusija nėra pa
kankamai pribrendusi, idant bu
tų galima įvykinti socialę revo
liuciją. Mes vedėme kovą su bol
ševikais dek i išvaikymo Steigia
mojo Suvažiavimo, bet labiausia 
mes bandėme atidengti tuos kri
minalistus, kurie įsiskverbė į so
vietų įstaigas. Kas dieną mes pa 
skelbdavome prasižengėlių dar
bus. Sustabdo laikraštį. Ant ry
tojaus laikraštis išleidžiama nau 
ju vardu — Naktis. Sustabdė. 
Tuosyk aš pakeičiau vardą ir išr 
leidau vieną numerį “Polnoč” 
(pusiaunaktis). Liko sustabdy
ta ir jis.

“Sekamą dieną aš daviau laik
raščiui vardą — Juodoji Diena, 
ant rytojaus — Ateinančioji Dic 
na, o paskui — Diena. Begiu tri
jų savaičių laikraštis pasirodyda 
vo kas dieną vis nauju vardu. 
Tatai, ant galo, įkirėjo sovietų 
viršininkams ir jie spėkos pagel
ba užėmė spaustuvę ir redakci 
ją. Tokiu bildu mano laikraštis 
turėjo žlugti.”
Uždaroma menševikų organas.

1918 m. vasarą ir rudenį bol
ševikų spauda neturėjo jokios 
kompeticijos. Tečiau, praeitą 
žiemą ,kada menševikai pripaži
no sovietų konstitucijos pama
tus, ir kada Leninas pasidarė 
nuolaidesnis, —- menševikams 
buvo pavelyta įkurti savo laik
raštį- Jie išleido “Vsegda Vpe- 
riod’” — Visuomet Pirmyn. Bei 
laikraščio pasirodė vos keli nu
meriai. Kada aš paklausiau vie
no užrubežinių dalykų komisą 
rialo viršininko, kodėl tas laik
raštis liko sustabdytus, — jis at
sakė: 1 *

“Tuo laiku, kada Kolčakas 
ruošiasi užpulti-mus, menševi
kų sparnas spausdino atsišauki
mus, kuriuose reikalaujama bu
vo sustabdyti civilę kare. Tary
tum, mes pradėjome tą karę! 
Kodėl neleisti tokius atsišauki
mus Kolčako karalystėj, kuris 
pradėjo lą karę?”

Kada “Vsegda Vperiod” liko 
uždarytas, menševikai išleido ki 
tą laikraštį — Darbininkų Inter
nacionalas. Išleido tik vieną nu
merį. Mat ten buvo kritikuoja
ma socialistu delegatų suvažia
vimas Kremline, kurio tikslas 
buvo tverti Trečiąjį Internacio
nalą, atmetant Vakarinės Euro
pos Antrąjį Internacionalą,. Del 
tos kritikos laikraštis liko užda
rytas. Ir nuo to laiko sovietų Ru- 
sijoj nebepasirodė nė vieno au
ti-bolševikiško laikraščio.

nos darbininkų tarpe.
Spaudos pareigos.

“Rekonstrukcijos klausimas 
šiuo momentu privalo būti ati
dėtas. Visa spauda privalo karš
čiausiai stoti už kovą, privalo 
apeliuoti į mases, idant visi sto
tų po sovietų vėliava ir imtų da- 
lyvuiną paskutiniame sprendžia 
majame mušyj prieš žmonių ir 
revoliucijos priešus.”

Taip dalykams esant, ne vie
nas gab pamanyti, kad nereikia 
jokios senzuros tokio pobūdžio 
spaudai. Bet tikrenybėj ne taip

Tas apsireiškimas, traukėsi 7- 
8 miliutų; pasiliovė jis neit! po
rą valandų prieš saulės užtekė
jimą. Tą patį apsirefškimą ma
tė Humboldt liuobomis akimis, 
bet kiti jį matė per žiūroną. 
Tas rodo, kad šokinėjančios 
žvaigždės buvo tos pačios ly
biai matytos, Humholdlo ir 
žiūrinčių per žiūroną, bet Hum 
boldt nieko panašaus daugiau 
niekada nematė, nors ir sten-

kad būt galima priderančiai 
ištirti, nes jis juk gerai žinojo, 
kad Taip dideli dangiški svietai 
kaip žvaigždės šokinėti negali. 
Tik pusę šimtmegįp vėliau tą 
patį apsireiškimą, ir beveik toj 
pačioj vietoj, patėmijo net 
prieš saulės užtekėjimą Prūsu 
kunigaikštis Adėlberlo. TėmijJ 
jis tai lygiai liuosomis akimis, 
kaip ir per žiūroną.

1852 meluose tą patį apsi
reiškimą mate profesorius 
Parporl, išvažiavęs valtyj po e- 
žerą Storscc pasivažinėti. Vos 
Jnuplaukė kiek nuo kranto, kuo
met buvęs valtyj vaikas nurodė

militarę cenzūrą net ant savo 
laikraščiu. Žinoma, tai kvaila 
cenzūra- štai tipiškas atsitiki
mas, kuris parodo, ant kiek ta 
cenzūra yra reikalinga.

Maskvos žiniose, oficialiame 
bolševikų valdžios organe, tilpo 
redakcinis straipsnis, kuris nu
rodė, jogei Volgos apskričiui 
gręsia pavojus iš Kolčako pu
sės ir ragino pasiųsti ten dau
giau kareivių. Tai buvo papras
tas bolševikų cditorialas. Jis 
baigiasi šiais žodžiais: “Visi j 
frontų. Tai privalo būti raudono 
jo Volgos apskričio šauksmas.”
Saratovo “raudonasis” laikraš

tis.
Raudonajame Volgos apskri

ty] yra miestas Saratovas. O Sa Įtą išaiškino tuonri, kad nuo Sa
ratove išeina laikraštis, vardu lutės kįlantis vandens gazas 
“Krasnaja Gazieta” — Raudo- gimdo pertrauką matyme žveig 
nas Laikraštis. Jis yra leidžia-1ždės šonus.
mas Saratovo bolševikais arba Lietuvos žmonės tiki, kad 
komunistais. Laikraštį vadovai!- švento Petro rylą, užtekėdama, 
ja velenanas-komuiiistas, ofi- saulė šokinėja. Jeigu išlikro 
cieras sugrįžęs iš austrų nelais- šokinėjimą matė bent vienas, o 
vės- ’ kili tik svetimoms akims tai

Kada Maskvos Žinių numeris matė, tai tą galėjo gimdyti to- 
kuriame tilpo aiigščiau minėtas kios jau priežastys, kaip ir nak- 
atsišaukimas, pasiekė Saratovą, tinis žvaigždžių šokinėjimas; 
lai redaktorius, budainas orto- vieni matė, o kiti tik kitų maty- 
doksinįis komunistas, nutarė Imą ir visai nemaitę patvirtino, 
perspaudinti atsišaukimą savo Bet išt|!ikro nei saulė, nea žvaigž 
Raudonajame Laikraštyj. Alsi-1 dės, kurių daug 
šaukimas turėjo pasirodyti ba 
landžio 1 d. Bet jis nepasirodė.

Saratove yra cenzorius, tipiš
kas militai'is cenzorius. Jo var
das — Janišin, o rekordas kuo- 
puikiausias; jis priklauso prie 
komunistų partijos. Jis perskai 
tč Maskvos laikraščio editoria- 
lą ir nusprendė, kad Saratovo 
laikraščiui jis nekošernas, Jani
šin pastalė ant savo, bet jo pasi
elgimas atkreipė (lomos. Ta ži
nia pasiekė komunistu partijos 
organą Pravdą (Tiesą). Dabar
tės Tiesa pradėjo kampaniją 
prieš cenzūrą.

Protestas prieš cenzūrą.

“Rusijoj viešpatauja militarę 
cePuura”, — sako Pravda, — 
kurios pareiga yra nedaleisli 
spaudon tokių žinių, kurios su 
lėlikių mililarių informacijų 
priešams- Aštuntas ^komunistų 
kongresas rado reikalingu pa- 
bričžti, kad cenzūra gali eiti tik* 
taip toli kaip pavelija, jai įsta
tymui. Tečiau, militariški cenzo-

mc Lyra, kuri gana žymiai ir 
smarkiai šokinėjo. Bet valčiai 
plaukiant pro mažą salelę nen
drėms apžėlusią ir žvaigžde*

met ji vėl atsirado tarp žiūrin
čio ii’ žvaigždės, ji vėl ėmėsi 
šokinėti. Profesorius Porport

yra už saulę 
didesnių, šokinėti negali; jeigu 
jos užsimanytų tai padaryti, 
visai žemės gyvybei alseitų la
bai blogai, žvaigždžių šokinį 
jimu gali ateiti ir viso svieto

Bet žvaigždžių šokinėjimą, 
arba besi rodanti mums šokinė
jimą, gimdo ir kitokios kartais 
priežastys. Maskvos imi veiki
te to profesorius Schvvcizer prie 
didelio šalčio, 160 žemiau ze-

kinėjant. Žinoma, jos nei ne
manė šokinėti, tik taip rodėsi, 
kuomet į mažai apšviestą daik
tą ilgiau žiūrime.

H IDA VAIKINŲ Ir MERGINŲ 
K 3 ji a E ? 8 NORI APSIVESTI, be-t 

naturddami profto* ausl- 
patinti ir užnieilitl niei- 
liskuH ryčius, neftali apsi

vesti. PajleSkojimu Žurnalas visiems 
suteikia tokia Pr”Ž-l- Reikalaukite pa- 
t.iurėjimtu; ten rauke plačiausias irtfor- 
cr.acijuH. Z urmu a s meta m# 41, kopija 10c 
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APIE PIENĄ.

Pienas ir mikroskopiniai 
■izinai.

orjfa-

Šviežias grynas pienas yra vie
nas svarbiausių musų kasdieni
nių maistų. Jis turi malonų sko 
nį ir kvapsnį, ir paprastai var
tojamas kaipo maistas arba gė
rintis. Vienok pienas neilgai iš
silaiko geras, jeigu nėra tinka
mai prižiūrimas. Pienas, dėl 
savo kokybės, yra vienas jau
triausių žmonijos maistų: prie, ai u* nu mmtun ihuuumuu ix»«h 

įvairių aplinkybių jo skonis, | kopusiai, ropės, jis greitai prisi 
kvapsnis ir pavidalas persikei
čia. Kitais žodžiais tariant, jis 
greitai genda*

Pienu* labai greitai patraukia, saldus varškėjimas,lipnus ar glei 
įsiurbia įvairios rųšies kvaps I vus pienas, kartus skonis irčiau 
mus. Tie kvapsniai gali būti į-'dėl kilų įvairių permainų prik- 
siurbiami pirm melžimo, jeigu Jauso nuo mikrobų. Jeigu būti, 
karvė ėdė stiprų pašarų, kaip 
tai kopusius, cibulius ir pana
šių augalų, arba — po painilži- 
mo. Pienas, kuomet susiduria su 
by kokiu stipriu kvapsniu, kaip 
tai pašaro ar nešvaraus oro, ku
ris pasidaro kūtėse dėl stokos 
ventiliacijos laike milžimo, su 
stebėtinu greitumu įsiurbia tokį

kalbant apie pienų, kuris yra pa
gamintas su didesniu rūpestin
gumu ir prie geresnių sanitariš-

tą pienų mes piulėsnic į ledini n- 
ką kartu su šviežiomis žemuo
gėmis ar ananasu (pincapple), 
arba su tokiais produktais kaip

Pranešu Visiem
Kad Salute Stouiach Bitters yra 

pripažintas Washingtonc, D. C. už 
tikrų ir geriausių gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių Be
sveikati), skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbhna 
neskanaus atsirūgimo neturint ape- 

’ tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Sahitcs Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $1.00, 6 bonkos $7.50

■ 12 bonkų $14.00.
Salute Bitteris iš šaknų žievių, 

žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pinigus ir užsakymų kiek rcikalaunat tui prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikri) ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.»

616 W. 31st St., , Chicago, III.

kic prisiurbti kvapsniai suteikia 
pienui nemalonų skonį, kurie y 
ra stipriausi, kuomet pienas yra 
šviežias, bet taip greit kaip 
pienas pradeda senti, arba 
ra laikomas ant atviro oro, 
skoniai eina silpnyn.
Permainos, paeinančios nuo mi

krobų.
Visuose miestuose ir mieste

liuose pieninės pristato pienų i 
namus savo ėmėjams. Dažnai 
pasitaiko, kad taip pristatytas 
pienas turi labai nemalonų sko
nį. Vienok toks skonis priklau
so ne nuo įsiurbimo kokio kvap
snio, bet nuo augančių mikrobų 
piene, (mikrobai tai mažyčiai 
kūneliai, Jkurie galima matyti 
vien su pagelba mikroskopo — 
padidinamojo stiklo), šiuo atve
ju permainos išpradžių yra ma
žesnės ,bet didinasi pienui sens
tant Šios rųšies permainos lai 
paprastas rūgimo ir varškėjimo 
apsireiškimas. Taip vadinamas

tik

tie

Saugi Banka Jūsų Pinigams 
----------------------yra-------------- -----  

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK

1112 West 35th Street <3 blokai nuo Halsted) Chicago
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.

galima pienų apsaugoti nuo ti 
mikrobų tol jis galėtų laikytiems 
daug ilgesnį, laikų nemainyda- 

, irias savo skonio nė pavidalo. Jo
tis kitas maisto produktas ne- 
rugsta taip greitai kaip pienas, 
kadangi jis yra labiau tinkamas 
augimui 'įvairios rųšies mikro
bu, ypač bakterijoms ir mie
lėms. Pienas ne vien tik turi rei
kalingus maisto elementus, be: 
ir būdamas skystimo pavidalo, 
lengvai suteikia tuos elementus 
mukrobų sunaudojimui. Mikro
bai papuolę į pienų, pirmiausiai 
juos išskaido į atskiras dalis. 
Tas maisto elementų išskaidy- 
mas ir yra priežastis beveik vi 
su pieno permainų.

Jeigu mes paimsime paprasto 
pieno bonkų, pienipes pristaty
tų į savo ėmėjų namus, ir išna- 
grinčsinu*, tai rasime jame la
bai didelį skaičių bakterijų. Be 
bakterijų, piene yra dar ir kito
kių nešvarumų. Tatai mes gali
me patirti šitokiu budu: paimk 
bonkų pieno ir perkošk į kitų 
bonkų per vatos gabalų arba per 
košiamųjų popiera (galima gau
ti aptiekoj). Pamatysi, kiek į- 
Vairių dulkių užsiliks vatoje- To
kiu budu kartais pasiseka'daug 
purvo pririnkti, štai vienas pa
vyzdys. Musu mokyklos pieno 
analizavimo skyriaus mokiniai, 
pamokinti instruktoriaus, kar
tų vaikščiodami gatve, sustabdė 
pieno išvažiolojų ir, paėmė nuo 
jo bonkų pieno, atsargiai perko- 
še per vatų į k»tų bonkų. Tas ek
sperimentas nusisekė taip, jog 
vatoje prisirinko daug įvairios 
rųšies purvo, luiomet hitui buvo 
parodyta pieno išvežiotoji!!, tai 
jis labai nusistebėjo ir greitai at
sakė, kad daugiau pieno nebe- 
persiųs “per visų savo gyveni
mų”. Patartina šeimyninkėmis 
padaryti augščiau minėtų bandy 
mų.

Daugis bakterijų piene prik
lauso nuo to, prie kokių apjin-

pienas. Garantuotas pienas yra 
pagaminamas nuo karvių, ku
rios rasta, su pagelba tubefkuli- 
nio bandymo, kad jos neturi tu- 
berkulozo (plaučių džiovos). 
Toks pienas, paprastai turi daug 
mažesnį skaičių bakterijų tani 
pačiam mieste, negut paprastas 
pienas, šios rūšies pienas skiria
si nuo paprasto pieno tuo, kad 
pirmajame nesiranda tuberku- 
lozo (džiovos) bakterijų, kuo
met paskutinųjame jų yra.

Patikrintas pienas. — Patik
rintas (certified) pienas yra ga
minamas sulig pa tvarkiniu ir po 
priežiūra daktariškos pieno ko
misijos. Kūtes ir karves turi bū
ti laikomos kuošvariausiai. Nė
ra leidžiama dulkėms įeiti į kū
tes laike milžimo. Karves paslė
psniai ir tešmuo esti numažgo- 
jami pirm milžimo. Melžėjai tu
ri nešioti baltus rublis ir nusip
lauti rankas prieš melžiant kie
kvienų karvę. Vartojama siau
rais viršais kibiras, ir pa milžtas 
pienas tuojaus padedamas šaltai. 
Pienas, pagamintas tokiu bildu 
turi savyje labai maža bakteri
jų. — A. Dvylis

Kas girdėt Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių).

i
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Pranešimas Visuomenei ir Ma
no Gerbiamiems Kostumeriams
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Kuomet aš Adolph Mausner, 3239 
Halster St., iš priežasties padidėji
mo biznio turėjau persikelti į dides
nę vietų, po no. 814 W. 33rd St., prie 
Halsted Street, Universal State 
Bankos name, kur mes dabar užė- 
mėm pirmas ir antras lubas ir busi
me dabar žinomi kaipo Mausner 
Tailoring Co., Adolph Mausner, pre
zidentas.

Sykiu praifešame, kad šitoj naujoj 
įstaigoj yra viskas įrengta kuopui- 
kiausiai su naujausiais pagerini
mais. Ir musų darbininkai turės ge
riausias sąlygas, nes dirbtuvė yra 
šviesi ir sanitarė, kas mums pagel
bės gauti gerus siuvėjus. ‘ Taipgi tu
rime prisipirkę geriausių ir gražiau
sių materijų, pirmiau, kol dar pre
kės nebuvo pakeltos. Materijų turi
me vietinių ir iš užsienio. Taipgi 
užlaikome sempelių visų geresniųjų 
kompanijų. Tas viskas pagelbės vi
suomenei įsigyti pas mumis kuoge- 
riausias drapanas (rubus) už pigia

kainą. Mes darome vien vyrų sekančias drapanas (rubus): siu
tus, overkotus, reinkotus, vakarams siutus (full dress), frakus. 
Taipgi turime extra skyrių dėl taisymo, klynijimo, prosijimo se
nų drapanų .

Visą Darbą Atliekame Kuogeriausiai.

FABIJONAS 
Užrtibežinia 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

H. E. Poronto 
Vice-Prezident

John W. Gorby
Vice-President

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Real 
Estate, Insu
rance ir Mort- 
gage Departm.

Frank L. Webb
Kasininkas

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

F. C. Hoebel
Pag. Kasininko

galini namas, šiuo žvilgsniu, p»c

rius: paprastas, specialis ir pa
tikrintas (certified).

Paprastas pienas. — Pieno se
numas nusprendžia daugį bakte
rijų piene- Todelgi ne naujiena, 
kjad didesniuose miestuose pie-

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

KAI SAUGIU BANKĄ, ČIONAI jūsų pinigai bus SAUGUS. 
Gausite 3-čią procentų ir SUMA ant PAREIKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankumo žmonėms TAUPOMASIS SKYRIUS RUS 

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

pietų. Seredomis ir VAKARE nuo 6 iki 8 vai. Suimtomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Taupomasis skyrius adaras 
visų dienų Subotoj nuo 9 ryto iki 8 valnadai vakare.

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui tnnn- 
niausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukiujų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų lligh Scliool diplomų gavę mokiniai priimami i 
daugelį kolegijų. Musų mokykla tini pradedamųjį skylių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už tuoksiu nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę 
lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurių stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Siusi) mokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete.

MES SUTAUSOSIMI-; JUMS NE VIENI/ METU LAIKO. ATSI
LANKYKITE ši VAKARĄ l‘ASIŠNEKETr§U Ml SU PRINCIPAI.U.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
NOKTU KOBEY STBEET, CHtt'AGO, ILL.

(Arli Milvvaukee Avenue). ' \

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Malcvojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
. naviino.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sienine popiera, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3119 So. Halsted Street, , Telephone Yards 7282

įvairių kitų genialų, ne kaip ma- 
, žilose miesteliuose ir kaimuose. 
į Priežastis ta, kad miestelėnai ir 
kaimiečiai vartoja beveik visa
dos šviežia pienų, kuomet mies
tiečiai — pastovėjusį.

Milžiniškas skaičius bakteri
jų piene dideliuose .miestuose y 
ra, paprastai, pesekmė greito au
gimo bakterijų 1 a c t is a e i- 
d i grupės, pieno senumas ir 
temperatūra pagreitina tos gru
pės bakterijų augimų. Papras
tas pienas gali taipgi turėti ne
mažų skaičių bakterijų, kurios 
randasi ore, kūlėse ir pieninė
se- Aplamai sakant, pieno šva
rumas priklauso nuo sanitariš
kojo gaminimo. Bakterijų lactis 
acidi grupe sudaro labai didelį 
nuošimtį visų mikrobų piene 
pirma negut pienas nuo ūkių pa
siekia miestų. Laike kelių pas
kutinių metų didelis progresas 
padaryta gaminime švaraus pie
no. (ii dabartiniu laiku papras
tas pienas turi daug mažesnį 
nuošimtį mikrobų, negu keliais

Specialis pienas- — Prie šio 
skyriaus mes galime priskirti 
pienų, žinomų kaipo parinktinį, 
peržiūrėtų ar garantuotų, šie 
terminai (žodžiai) vartojama

VEPRIAI. (Ukmergės apsk.j; 
Birželio 27 d. vienas žmogus iš 
Pauplių sodžiaus (Gelvonų 
parap.) praneš^ Veprių val
sčiaus valdybai, jog Kelmų kai
man (pusiaukelėje tarp Veprių 
ir Gelvonų) atvyko lenkų legĮi- 
jonieriai ir ketina eiti Vepriuo- 
sna sunaikinti valsčiaus komi- 
etų ir miilicijų. Nors šie pasta

rieji nenorėjo tikėti toms ži-. 
nionis, bet dėl viso ko buvo ai/ 
sargus. 'Pečiaus tų dienų lenkai 
>ab*jojo užpulti Veprių, nes/iš- 

/'šsiųsti jų šnipai pranešė, kad 
Vepriuose esu lietuvių kareivių. 
(Tų dienų buvo atvažiavę lietu
viai automobiliu apžiūrėti tiltų 
ant šventosios lies Vepriais).

Kitų dienų, birželio 28 dienų 
viršaitis ir jo padėjėjas su mi- 
ieijanlais išvažiavo 1 į kaimus 

gyventojų surašinėtų. Lenkų le
gijonieriai sužinoję per šni
pus, kad lietuvių kareivių nėra 
Vepriuose, apie 3 valandų dienų 
atvyko į Veprius spekuliantų- 
šnipų vedami. Jų buvo 20. Du 
kareiviu pasiliko saugoti tiltų 
per šventųjų, o kiti atvyko į

raštinę, bet rado jų uždarytų ir 
užrakintų. Tuoj sudaužė durų 
užraktų, įsilaužė vidun 'ir pradė
jo šeimininkauti: sunaikino ar
ba su savim pasiėmė valsčiaus 
knygas, dokumentus, baldus, 
konfiskuotus grūdus ir kitus 
daiktus: taiipjau padarė milici- 
jantų bute; iškrėtė visus vals
čiaus namus, bet nieko neradę 
sukrovė vežiman suimtus daik
tus ir grįžo atgal. Po to pasipylė

tų pėsčių ir važiuotų; jie džiau
gėsi, kati jau nebebusią kas ati
minėja grūdus, kad bus gali
ma laisvai varyti “šmuglcrį”, 
kad Velniuose jau “Polšča’-‘ 
Tuo laiku pasirodė viršaičio pa-

Mausner Tailoring Company
* 814 WEST 33rd and HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Universal State Banko name 
Telefonas Boulevard 9728. 

t

PruncšimJs, pargryžus iš 
Francijos Cliicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa- 
gyvenimo vietoj 3125 W. 38 

t., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Br. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avc.

Chicago, III.
Tel. Kedzie 971

Tclefonuokite po 6 v. vak.

VJKNATiNI* BSG'UITRUOTAS RUSA8 APTIBKMUU8 ANT BRIDGCPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEM8
giliau. Sidabro rėmuose nuo 11.90 ir 
auginau. Pritaikome akintos uldykų. 
Atminkit: Gaivos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, ulviikimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kurios m- 
li būti praialintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uMykų, jei pertti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akje silp
sta, net^sk ilginu, o jieikok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-

J«i jus 
tiekorius 
padaryti 
draugas

S. M. Mesiroff

Rusijoj virinio metų, Ameriko, 
bil« kokius

nam garai prirankam.
ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit paa mana. Al buvau ap> 

metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
rekomauduoju tik GERUS daktarus. Ai um

S. Morgan St, Chidago, UI.3149

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfteld Avė. Chicago.

Užsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Scrum dėl pri- 
vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing
rių ir milicijantų pavardes dr 
jų gyvenimo vielas ir išėjo lau
kan. Susirinkę ant rinkdės ir 
valandėlę pasitarę lenkui susėdo 
į vežimus ir išsidangino Gelvo- 
nių link iš kur atvykę.

Buvo tai lenkų kareiviai iš LIETUVIŲ BIZNIERIAU!liautų su dviem vežimais miltų 
nuvarė Ukmergčii* 1 šmugleris 
pabėgo ir tuoj davė žinių netoli 
dar buvusiems leįjijoiueiĮiams. 
šie vidurnaktyj'antrų kartų už
puolė Veprius, norždami nubaus 
t i Valsčiaus Valdybų ir milicijų 
už atiminėjimų nuo žmonių gru
dų. Bet ir šį kartų nepasisekė, 
nes nieko nerado namie. Tada 
keli legijonieriai su vienu šnipu 
spekuliantu ėmė laužtis kleboni- 
jon, sakydami jog nori čia rivizi 
jų padaryti. Klebonas, sužinojęs 
jog tai lenkų kareiviai, atsakė, 
kad nele/idžiųs to daryli, nes 
čia yra Lietuva ir Lietuvos val
džia, lodei lenkai neturi jokios 
teises daryti kratos, negu lik
tai prievarta. Legijoniieriai at
sakė, jog jie griežtai rcikįilauja 

lįleisti į kambarius. Tada klebe

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akiu 

specialistas, 
j , Egzaminuoju 
akis ir teisingai 
prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galva,, 
galva sukas 
da važiuoji st 
cctkariu, krei
vos akis, ITtaroS 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitokį 
kito ir pamatykite 
dykai dėl moterų, vyrų ir v.,.n.w. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lig 1 po pietų. nas atidarė duris. Kareiviui, ap-

I'houe Drover 9b60 . ...
1553 West 471h St., Chicago. žiūrėję kambarius, pareikalavo

keblumai. Atei
name, patarimas 

ir vaikų.

aficierio iš lenkų komendanto 
kanceliarijos širvintuose, .Eida
mi į Veprius jie pakelyjeMdarė 
kratų pas miško sargyj^<ozcn- 
bergų neva ginklų dr v 
bų jieškodami, bet 
išsinešė lašinių puspaltį;\J»uėmė 
Skrebčtunų ir dar vienų lietu
vį, gyvenančius netoli Sviętiš- 
kio dvaro neva užtai, kad jie 
padėdavę milicijantams atiminė 
ii nuo spekuliantų grūdus, Eida
mi per Kelmų sodžių pareikala
vo nuo kiekvieno ūkininko duoti 
po du kiaušiniu ir grįždami Šir
viui uosiui birželio 29 dienų |M*r 
Gelvonus pamaldų laike paėmę 
arti 19 vežimų, stovėjusių prie 
bažnyčios, ir liepė save vežti į 
dirvinius.

iečių ru 
tikrųjų

“Lietuva” Kaunas

KALENDORIUS
Paleido nuokite o musų atsto
vas atsilankys pas jus su įvai

riausių pasirinkimų. 
- i

■ , —.....  ,, i ,.r ■ ■
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Subata, Rugpiučio 23, 1919

Lietuvių Rateliuose.
NORTH SIDE

Apšvietos Kliubo referatas.

Užvakar vakare, rugpjūčio 21, 
Lietuvių ^ocialistų Apšviėtos 
Kliubas čia surengė referatų. 
Referavo Naujienų redaktorius, 
d. P- Grigaitis, tema “Socialistai 
ir kairysis sparnas.”

Apie patį referatų nėra kas be
sakyti. Apie tai Naujienose jau 
buvo minėta. Pakaks to, kad re
ferentas, remdamasi Markso ir 
Engelso parašytu komunistų 
Manifestu ir kartu pačių “kai
riasparnių” “manifestu“ bei jų 
‘‘veikimu dėl darbininkų labo”, 
dar kartą aiškiai nurodė, kad 
“kairiasparniai” yra viskas, tik

ne sočialistai ir ne Markso mok
slo sekėjai — kuo jie be palio
vos giriasi. Jų “teorijos” ir jų 
“veikimas” rodo, jogei jie — 
sužiniai ar nesužiniai — įsėdo 
anarchistų vežimėliu. Kaip anar
chistai, dangstydamiesi stiprio
mis revoliucinėmis frazėmis, 
faktiškai yra buržuazijos talki
ninkai, taip ir musų “kairias
parniai” padeda tai buržuazijai 
ardydami Socialistų Partiją ir 
kesindamiesi ant darbininkiškų 
organizacijų.

sparniai” Stasiulevičiaus and 
Co. vadovaujamieji, iki šiol ne 
savo “principus” aiškino, o tik 
socialistus lo.jojo, tai <lgo. Gri
gaičio referatas susirinkusiems 
suteikė ytin gerų informacijų- O 
kartu jisai buvo ir gera pamoka, 
būtent: kad socializmas tai nė
ra kokia nors religinė dogma,

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimti* mokama už padėtu* pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ry»o iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRFNZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. ŠZYMKIEAViCZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

. Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank ■■■maMIH** OF CHICAGO ■■■■■■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDFRAĖ RESERVE SYSTEM 

3% \e L N 0 ANT PA D ĖT Ų_P1 NIC U

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Lustig's Departamentinė Krautuve
3110-3412 South Halsted Street.

“Puiki Krautuvė, geras patarnavimas, ir extra 
geros brangenybės jums’’.

Mokyk'u Atidarymo Apskelbimas
Yra musų priederme su pavetyjimu jūsų apskelbti, kad mes 

esame pasirengę dėl jūsų su musų pagamintais siutais dei vaiki
nų. Taipgi vaikų ir mergaičių dresiu, čeveryku, ir kitokiu reika
lingu reikmenų ir daigtu dėl atidarymo mokyklų.

Bet neužtenka dar to, su saugiu pirkimu mes galime sučėdyti 
jums pinigų ir duoti gerą pasirinkimą t a vorų.

Mes esame tikri, jeigu jus atlankysit mus, tas apsimokės jums. 
Todėl meldžiame ateiti apsvarstyti ir pasipažinti.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems *u- 
sipažinli bu Įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prlsiuntimu # 

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

kukiuo ji dabar vstengiasi paver
sti naujieji pasaulio taisytojai” 
— “kairiasparniai.” Jisai yra 
tam tikras mokslas apie geres
nę, tikslesnę visuomenės v tvar
ką. Taigi norint, kad ta geresnė 
tvarka įvyktų, darbininkai pri
valo šviestis, organizuoties, stip
rinti politines iq ekonomines or
ganizacijas ir kovoti už visa tai, 
kas juos artintų prie tos geres
nės tvarkos. Vadinasi, ir daba/- 
tinėje kapitalizmo viešpatavimo 
gadynėje darbininkai privalo 
stiprinti savo pozicijas, steng

riaspamiai” visa tai atmeta kai
po “buržuazišką išmistą”. Jiems 
reikią tik vieno — proletariato 
diktatūros. O tuo tarpu įie kV-

prieš pasižymėjusius darbininkų 
veikėjus ir ardymu-skaldymu 
darbininkiškų organizacijų. Tai
gi jie trukdo darbininkų kovą 
už savo pasiliuosavimų, atitoli
na netik jvykinimą tos geresnės 
tvarkos, Socializmo, o ir pačią 
proletariato diktatūrą, dėlei ku
rios jie sakosi “kovoja.” .Tie, 
vadinas, ne darbininkų draugai, 
o aršiausi jų neprieteliai — at
žagareiviai.

Susirinkusieji atydžiai klausė
si referento aiškinimų, o taip
jau ir atsakymų į paduotus jam 
klausimus. Tik vienur kitur gir
dėjosi nepatenkintų “kairias
parnių” zurzėjimas. Vis dėlto, 
šį kartą jiems reikia duoti kredi
to: triukšmo jie nebekėlė. Gal 
tai dėlto, kad aiškiai matė, jogei 
visa susirinkusioji publika pri
taria kalbėtojui. Tai liudija ir 
daugiau. Būtent: publikos sim
patijos jau linksta neprielankion 
“kairiasparniams” pusėn. Kie k 
laiko atgal toje pačioje Liuosy- 
bės svetainėje musų “kairiaspar
niai” stačiai terorizavo nenusi
lenkiančius jų komandai žmo
nes. Toks “kairiasparnių” “kal
bėtojas” Andrulevičius kartą ten 
besąinoniškai šukavo, kad jie. 
“kairiasparniai”, turį pilnos 
“matcrittlės tiesos” tiesti ant 
lentos socialipartrio/js, 
“kairiasparnių” 
ma.
publika širdingai plojo. Užva
kar gi tas pats vaikinėlis stengė
si duot referentui labai “gudrų” 
klausimą, ir publika tik pasijuo
kė- Nemažiau juoko ji turėjo ir 
iš kito “kairiasparnio”, kur pri
sispyręs refer\ntą klausė — 
kodėl “kairiasparniai” esą nu
sidėvėję.

nes
esanti didžiu-

Ir klausiusi jo “prakalbos”

bės svetainė. (Nebus tečiaus ste
bėtina, jeigu koks “kairiaspar
nių” “literatas” ir dabar įsira
šys į savo lapelį, kad ten buvę 
tik keli “sočiai patriotai” ir kad 
nė vienas “kairiasparnis” neda
vęs referentui klausimų). Skir- 
stanties daugelis dėkojo rengė 
jams ir užreiškė norų įstoti Lie
tuvių Socialistų Apšvietos Kliu- 
bau. — Rep.

Atsišaukimas į 
amatninkus.

Gerbiamieji draugai-amatnin 
kai, dirbantįs metalo išdirbys- 
tėj, norime jums pranešti, kai 
musų Amatninkų Sąryšys lai- 

, kys susirinkimą nedėlioj, 24 
rugpjūčio Liuosybes svetainėj 
1822 Wabansia avenuc, North- 
West-Sidčj. Pradžia kaip 9:30 
valandą ryto. Visi nariai ir tie. 
kurie dar nesate nariais atšilau 
kykite ir prisidėkite prie šio? 
naudingos organizacijos, kur 
žada daug pasidarbuoti dėl mu 
sų, Amerikoj gyvenančių, taip 
gi ir senosios musų tėvynės.

Šis susirinkimas tuo labiau y 
ra svarbus, kad bus svarstom 

'sekami svarbus klausimai:
1. šaukiamasai Seimas, kur 

įvyks Brooklyne, N. Y./rugpju 
čio 31 ir rugsėjo 1 dienomis.

2- Įsteigimas tam tikros mo 
kyklos dėl amatninkų.

3. Išdirbimas pienų tolesniam 
musų veikimui. Beto bus dau< 
ir kitų svarbių reikalų, kuru 
apsvarstymui reikalinga gabii 
ir veiklių draugų. Todėl dar kar ( 
tą kviečiame jus, draugai amat-

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

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivą į Liepojų 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 Lietuviu Trading Kompanijos, kuri atsiųs jums.

Jcfigu jus norit informacijų taip pirkti baksą la
biausiai reikalingiausių ^nalstlo produktų gatavai . 
supakuotą, kuris gali būti nusiųstas Lile kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading Kompaniją, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

Jeigu nori informacijų apie supakaviiną bakso 
maistu ir rūbais jūsų namuose ir norit kad Ame
rikos Lietuvių Trading Kompanija dastatytų jį jū
sų giminėms ir draugams Lietuvoje, pripildyk ir

Lithuanian-Amer’can 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 nepasiuto mane jokioje atsakomybėje..........................................................

Vardas

Gatvės adresas

Miestas ir valstija

tai p gausim šį kuponą pilna informacija bus suteikta jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite

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

The VViersema , State Bank
11106-08 Michigart Avenufe ' *'

Raportus prieš pradedant biznį ant Birželio 30 d., 1919 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS ATSAKOMYBĖS
Paskolos ir diskant $1,005,927.86 
S.V.Bondsai ir Certif. 333,792.65 
Munic. ir Korp. Bonds 610,013.11 
Overdraflai ....................... 24.53
Fikčerlai .......................... 4,277.68
Karės Taupimo ir Rev. 

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

priklausančiai
Viso turtas

.. 962.40
.. 935.05

.... 350,723.01
$2,300,656.32

Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis ........................ $10,000.00
Nepadalintas pelnas ... 12,075.28
Depozitai .................. 2,071,702.33
Neišmokėti dividendai .. 5,007.50
Rezervuoti taksomis .... 4,871.21

Viso atsakom) bes $2,306,656.32

' Oficieriai
Prezidentas NICHOLAS AV. AVIERSEMA, Kas.ASA VVIERSEMA,

GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. AVIEHSEMA, p.-k.
Mes parduodame banko ir pačio kvitas i Lenkiją.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDS A

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovų 
ie ŠUa mašina beveik nauja, prie 
''‘/—-Bm***! ’ 1°® črindasi nriktnyi 

21 rekordu Ir dei 
mantinė adata veltui 
M«»s taipgi turime ke
letą augštos kiesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bde pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turimi 

pratuštinti vietą
Mes taipgi turim* 
$650 player piano, 
garantuotą 10 mėty 
ir vartotą tik 8 savai 

les, kur| mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE LžMIESTYJ, MEb 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI* 
YPŽIURRT1 ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PBISIL'NCIAME Už DYKA. 
IVESTERN FURNITURE STORAG1- 
i8)0 W. Harriaoo St. Chicago, III 
\fdnr« nuo- 9 ryto iki 9 vai. NomIĄ 

Hnml* nuo 10 iki 4

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

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

Dantis be pleitą, tai musu speci- 
ališkuinus.

Musų rekordas; mes esam Čionai 
22 metu. 

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

Boston Oental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
jėjimas 1553 West 47th St.

linkai, prisidėti prie šio sanry-
Y • uo-

— K. čepukas.

MASINIS SUSIRINKIMAS.

Utarninko vakarą, rugpj ličio 
9, kalbinės federacijos — lietu- 
ių, rusų, lenkų ir žydų — West 

’>ide Auditoriume surengė masi- 
iį susirinkimą —prakalbas tik
iu užprotestuoti prieš suarešla 
imą rusų federacijos sekreto
rius Stoklickio, kurį kartu su 
it u tūlu Rch’u, dabar norima 
eportuoti į kolčakinę Rusiją. 
Rusiškai kalbėjo Viktor. Nuro- 
ė nederamą valdininkų elgimą- 
i — savavaliavimą varžant pi

liečių laisves ir tt. Antras kalbė
ti Pekoraitis, lietuviškai. Kalbė- 
o neblogai, tik jau labai sunku 

• ulbėti, kadangi jis, žmogus, sil
pnos sveikatos — labai kosi- 
’ydiškai kalbėjo daktaras Spoi 
'r. šis tai tikras “kairiaspar- 
is”: kiek drūtas gyrė “kairia- 
parnius” ir davė vėjo taria- 
niemsiems “dešiniemsiems”. O 
'augiausia tai “tokiems, kaip tas 
Uedmanas.” Girdi, jis liejęs 
‘veidmainingas ašaras” dėl ko- 
nunistų nepasisekimo Vengri- J 
oj, bet niekada nepadėjęs jiems 
ovoti! Po jo “kalbos” tikrai

(Tąsa ant 7 pusi.)

'elephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

VALANDOS: B—I? rvtn

ORKESTRĄ—BENĄ

1303 S Morgan St, Chirago, Iii 4

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika-

tingiausius, kasdie var 
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė no- 
Motis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galima gauti “NAO 

GENŲ” Adrninistraci- 
1739 So. Halsted Street

’hicago, FU

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

fthterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Į. Ofisai:
859 North 

r Robey Street 
Vai.—3 iki 10 a.m. 

P’’ nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

Pramogai ir laiko praleidi 
mui įsigykite naujų

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

NAUJI E N O S 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
■■IBI IBIU IIIJIBH IBIMM ■flĮIMIMB

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—•raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo

CAP<OCO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nčtas ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted M., Chicago, III.

Knyga:“*ALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalai* gydvtiea, kai
na 50c.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKEL18 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—dl h. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—-12/Ą

Phone Drover 704
Cicero office 

4847 W !4th St 
V»l 1—4 p m. Ned pagal sut

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th 8L

Phone Proapect 8585

m.



Subata, Rugpjūčio 23, 1919
numuš. Kviečiant į darbą ji Policija jieško pavogtos nuosa- 

buk žadėjusi\ padidint — lo'vybės ir tikisi ją surasti. Bet... 
Manch vargiai begalįs ja pasi
naudoti. O tai dėl to, kad sulig 

Illinois -vnlstijoj pat-vnr- 
kymų — serali and seizure 
act’o — degtinė galės būt kon
fiskuojama, jeigu tikrai josios 
savininkas bandytų ją parsiga
benti atgal.

Ir taip bėda, ir taip negera.

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

smagu buvo kiaušy ties lenkų Nuošimčiais, 
kalbėtojo, d. Kovalskio. Jis ne- Kodėl darbininkai, kurie iš
jieAkojo atskirų frakciją, griekų. pradžios taip puikiai laikėsi, da- 
bet karštai ragino susirinkusius įjar jr sugrįžo? Apie tai kal- 
organizuoties ir ginti savo rcika- burna visaip. Bet tikrų žinių ne-
lūs. ra. Reikia tečiaus manyti, kad

Aukų politinių kalinių gyni- grįžti darban darbininkus pri
emonių vertė skurdas- Dabartinės bran-mui surinkta $20.60.

buvo apie šeši šimtai.
— šapos Vergas-

MC CORMICKO DARBININKŲ 
STREIKAS ESĄS PRALAI

MĖTAS.

genybes metu neturintiems lie
kamo cento darbininkams ynr 
begalo sunku atsilaikyti prieš to
kį galingą priešą, kokiuo yra 
International Harvester trustas.

JUODAŠIMČIAI SUSIRUPIN®.

Denuncijuoja Socialistų Partiją.

NAUJIENOS, ChtOfft, 11L ,

Daugelis darbininkų jau sugrį
žę darban.

Žada paskelbt lokautų.

Marinsią badu streikuojančius 
aktorius.

International Harvester kom
panijos darbininkų streikas su
laužytu... ĮMums (pranešama, 
kad tuo tarpu dar streikuoja tik 
vieni molderiai. Visi kiti, pati
kėję vyliojantiems kompanijos 
prižadams ir sugrįžę dirbtų. 
Sugrįžę ir dabar nežiną, ar kom- 
IMinija padidins jiem# algas, ar

Teatrų manageriai nejuokais 
rengiasi kovoti su streikuojan
čiais aktoriais. Vakar tapo pa
skelbta, kad vadinamoji Produ- 
cing Mana gers asociacija ren
giasi paskelbti visuotiną lokau
tą, kitaip uždaryti visus didžiu
lius teatrus visoje šalyje, kad 
tuo būdu palenkus streikuojan
čia Nc\v Yorko ir Chicagos akto
rius. Man a gėrių asociacija ne
nori nė girdėt apie išpildymą ak
torių reikalavimo. — “Mes iš
marinsime juos badu, arba pri
versime jieškoti kitokio užsiėmi
mo!” — pasakė vienas manage- 
ris. Esą, “iki šiol streikas ina- 
nageriams jau kainavo šimtus 
tuksiančių dolerių, ir mes pasi
rūpinsime, kad aktoriai 
taipjau atjaustų.”

Lokauto 'ldhityįiin,as bus iš
rištas New Yorke, kur išvažia
vo iš Chicagos teatrų nuuiage- 
rių įgaliotiniai.

Aktorių atstovai tcčiaus tvir
tina, kad rūstusis managerių už- 
reiškimas esąs paprastas bhtf- 
f’as. A

Chicagos juodašimčiai suju
do. Išgirdę, kad neužilgo Chica- 
goj įvyks Socialistų Partijos kon 
vencija, jie pasislėpę po įvairių 
“lygų” skraiste, dabar stengiasi 
paleisti kuodu ilgiausia melų a- 
pįe Socialistų Partiją. Girdi, 
“raudonieji bolševikai neužilgo 
Chicago} padarys didelį bandy
mą pravesti savo teorijas gyve
nimai!.” Delei to tos lygos dabar 
žadančios “sudaryti bendrą fon
dą prieš gręsiantį šiai šaliai pa
vojų”. Pirmasai jų bandymas 
busiąs surasti tinkamų agitato
rių ir įsakyti jiems mokyti žmo
nes... patriotizmo ir kitų pra
kilnių dalykų. Pryšakyje tų pa
triotų stovi tūla “visų amerikie
čių lyga,” kurios dvasiškasai į- 
kvėpėjas yra F. Steryckman 
belgų advokatas.

KAM TATAI ŽINOTINA.

šitai

Ona Bartkiene
po tėvais Galdikaitė, nusinuo- 
dino gazu utarninke 19 dieną 
rugp. 5 vai. vak. vos sulaukus 
25 m., jos vyrą užmušė 2\m4- 
nesiai atgal. Paėjo iš mieste
lio Kretingos, Kauno gub. Vė- 
lione paliko dideliame nuliū
dime tėvą ir motiną Galdikus 
taipgi ir seserį Eleną ir bro
lį Vitautą. Laidotuvės įvyks 
subatoj rugp. 23, 2 vai. po pie
tų į Tautiškas kapines iš na
mų 3231 So. Emerald ,Ave., 
Chicago, UI. Kviečiam visus 
pažįstamus ir gymines dali- 
vauti laidotuvėse.

PAVOGĖ DAUG DEGTINAS-

Rūpinasi, kaip ją reikės sugrą
žinti, kada bus surasta.

Policijos departamentas nori 
sužinoti vardą ir adresą mote
riškės, kuri praeitą ^panedėlį, 
rugp. 18, buvo apvogta viena
me StatestryČio deparitainenti- 
niame šfbre. Mat, vagilė tapo su 
gauta ir pas ją atrasta vogtas 
nedidelis juodas skurinis mote
riškas kapšelis su pinigais, po
pieriniais ir smulkiais, o taipgi 
metalinis “pocket-piece”, didu
mo kaip pusdoleris. Ta manta 
bus sugrąžinta jų savininkei, jei 
gu ji atsišaiilts į policijos depar
tamento detektivų skyrių.

terų, našlių ir mergelių, gyve-1 
nanČių Minnesotoj, Wisconsine 
ir Dakotoj, su kuriomis/kunigė- 
lis turėjęs “geros pažinties” jisai 
tiirc-jv-*4 <lnr vieniį žiliiiolclę člll 
put, Chicagoje. Tai panelę Gra- 

ce 0’Kane. Ji buvusi geru, la- 
bai gera panyte. O kunigėlis Lu- 
(hvigas taipjau buvęs geras, la
bui geras, labai geras: teikęs' 
jai dovanų ir pinigais ir du 
šiaip įvairiais mažmožiais — vi
sai nebeskaitant tų bučkių.

Reverandas Ludsvigas ir grai- 
kččioji žibuoklė Grace buvę lai
mingiausi žmonės.

Taip tęsėsi neilgai. Andais ku
nigėlis patyręs labai nemalonų 
dalyką, taip nemalonų, kad jam 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip parašyti panytei Gracei lai
šką, kad.... kad — jis ketinąs 
nusišauti, jeigu ji nemes “to ki
to vyro-.. ”

Taip jis mylįs savo jaunąją 
žibuoklę, Gracę, taip mylįs — 
neapsakomai!

Grace, matomai, manė kitaip, 
ir jo laišką įteikė detektivui. Tas 
atėjęs — žinoma, visai nesupra
to romantiškojo kunigėlio, ir 
nubugdė jį į steišiną! Čia atida
ryta jo valyzas ir jame be dauge
lio kitų laiškų rasta ir Gracės. 
Viename jų Grace rašanti. “My
limasai, dėkoju už dovanas ir 
(siunčiu tau >nji|ij<wną bučkių.” 
Kiek milionų bučkių jam pri
siuntė anas šimtas moterų, na
šlių ir mergelių, nepranešama. 
Tikimėsi tcčiaus, kad jų yra 
daug, labai daug, taip daug kiek 
tik cnatlyvas kunigėlis, Willia-

♦ Panytei Gracei Ludvvigas pri
sistatęs kaipo „“keliaujantis mi
sionierius”.

Tcčiaus neisrupinkite: dideles 
nelaimes su “keliaujančiu misi- 
onjeriu’^taigi >kun|igii [Wiflia- 
mu Ludvvigu, neatsitiks. Jisai 
buvo pa i mosuotus užsistačius 
šimtą dolerių kaucijos.

Dabar jam teksią pasijieškoli 
kitos Graces.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite, arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—-6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.
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Charles Maneli, saliunininkas, 
gyvenąs 2531 N. Cicero gatvėj; 
turi dvi bedi. Vakar naktį neži
nomi piktadariai išvogė iš jo 
garage’aus daug degtinės — a- 
pie už tris tūkstančius dolerių.

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

As esmi specialitas visų ligų 
Akiy, AusV> Nosies, Gerkle ir Plančh 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikinaų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. As per daug .mė
ty gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Priiakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St. Kambarys 307. •

« mvam VALANDOS 9 iki a 4
(Trapą* Monroe) . Nedėliosią 10 iki 1. ‘VIllUctgv

Darbas
Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romanų Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300. puslapių. Kaina 75c.

NELAIMINGA DIENA. DUONKEPIAI REIKALAUJA 
DIDESNIŲ ALGŲ.

1840 So. Halsted St, Chicago, I1L

•> . k, S A

Aulon^oRilių važnyoių neat
sargumo delei vakar Chicagoj 
tapo penki žmonės užmušti, o 
kita tiek sužeista. Keli važny
čios sulaikyti.

Grūmoja samdytojifrns streiku.

MATRACŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

Vakar metė darbą trijų “ma- 
tracinių” darbininkai- Reika
lauja didesnių algų.

Chicagos duonkepiai ir duo
nos išvežiotojai kalba apjie strei
ką. Išvežiotojai reikalauja padi
dinti algas po $12.5(T savaitėj, o 
kepėjai — po $6. Reikalavimai 
jau įteikta samdytojams. Atsa
kymo reikalaujama nevėliau 
kaip iki pancdėlio.

REIKALAUJA INDŽIONKŠE- 
NO.

AREŠTAVO MAISTO SPEKU- 
LIATORIUS.

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

Teologijos Profesorius.
f Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

I Saugokite Savo Akis j

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

Gydymas visų akių, aiuų. no
sie* Ir aerkles Jian. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1S01 So. Ashland Ava., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos
> Te m y kitę j mano parašą.

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

Or. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 • >'
Bouievard 6437

r

Dažytojų asociacija vakar 
kreipėsi į teismą reikalavimu in- 
džionkšeno prieš savo streikuo
jančius darbininkus. Asociaci
jos advokatas be kita apreiškė, 
jogei samdytojai esą priversti 
reikalauti drausmės, kad tuo 
apsaugojus savo nuosavybes* 
nuo subolševikėjusių darbiniu-

Žinoma, kad samdytojai me
luoja. Streikininkai ne bolševiz
mo, o didesnių algų reikahųija. 
Daugelis jų ne nežino ką reiškia 
tasai bolševizmas.

REIKALAUJA DAUGIAU 
“ARMIJOS MAISTO.”

Majoras Thompsonas vakar 
kvepėsi į federalius Ąildininkus, 
Washingtone, reikalaudamas, 
kad jie pasirūpintų paskirti 
Chicagai didesnį apstį įvairių 
maisto produktų, kuriuos fede- 
rale valdžia dabar paleido rin
kon įvairiuose šios šalies mies
tuose.

ROMANTIŠKAS KUNIGĖLIS

Kuriam panelė Grace pasiuntė 
“milioną bučkių” ir vėliau 

detektivą.

Tėvelį, iJcui^igėĮį, freverandą 
Williamą Liuhvigą ištiko nema
lonu^ priepuolis: vakar jisai 
lapo areštuotas ir apkaltintas dėl 
“netvarkaus elgimosi.” Dalykai 
susidėjo šitaip. Be to šimto mo-

Federales valdžios agentai va
kar areštavo dar vieną speku- 
liotorių, turtingą cukraus pirk- 
lį.v George Shechan. Perdaug 
lupęs nuo savo koslumerių- Tai 
jau trečias cukraus pirklys pa
tenka valdžios nemalonėn.

LIETUVI., Ų ŠELIMYNOMS 
ŽINOTINA

Naujienose pora kartų jau 
buvo minėta, ka dvaldžria dabar 
paleido rinkon įvairių konser
vuotų ir nekonservuotų maisto 
produktų. Taipjau buvo nurody-

Čia paduodame sąrašą par
duodamųjų daiktų ir kainas, po 
kam jie moka. Perkančiųjų pa
togumui sąrašą paduodame aii; 
gliškai. Raidės Ib reiškia sva
ras; oz — uncija, viena šešiolik
to jii dalis svaro.

Corn beęf, 1 U) can ...... 29 
Roast beef, 1 1b. can .... 29 
Roast beef, 2 1b. can .... 53 
Roast beef 6 1b. can .. $1.90 
Bakcd beans, No- 1 can .. 04 
Baked beans, No. 2 can .. 6 
Bakcd beans, No. 3 can .. 9 
Stringless beans, No. 2 can 09 
Corn, Sweet, No. 2 can .. 09 
Cherries, per can..............21
Cinnamon, 14 1b. can .... 07 
Clovcs, 1b. can ................ 14
Cocoa, breakfast, V2 1b. 13 
Lemon extract, 2 oz. bottlc 10 
Lemon extract, 8 oz. bottle 33 
Vanilla, 2oz- bottle..........10
Vanilla, 8 oz. bottle .... 33 
Gelatin, package................09

■ >■ !■ A
‘ ■ ' .- .

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

, / K , | X

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

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

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

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.

’ Kaina $7.00.
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

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

tų knipo patyręs Kydytojaa, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniška* litras, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-R«y ir kitokius elektros prie
taisus.
^Ofisas ir Labaratorija: 1G23 W. 18lh 
8t. netoli Fisk SU

VALANDOS: piet* ir
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: &412 S. Halsted Street

VALANDOS: o—9 ryto, tiktai.

.... nu ■ i .................................................... ....................

REIKALINGI AUTOMOBILIAI. 
Mes turime piningus ant rankų. 
Jeigu negali parduoti savo auto

mobilių, tai mes galime. Jeigu ta- 
misla turi automobilių, tai mes tu
rime pirkėjų. Parduosime už 5%. 
Mes perkame automobilių bile ko
kiame stovyje.

P. VIZG1RD,
5728 So. Lincoln Street, 

Chicago, 11L

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAI’A.
Už pusę kainos kaip kitose šėpo

se. Taisau visokios rųšies automo
bilius Ignišen starterius, generei- 
torius. Parodysiu kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol nesutaisau automobilių.

1). PETRAVIČIA,
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Bouievard 479.

Dr. D. J.BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė. 

» Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, IJ1.

Telefonas tas pats rezidenci
jai ir ofisui. Pullman 342 

Valandos: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

Minykų 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c. , 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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. Nedčlioms 10—12 dieną-

f
I

b

Si 
g

Dr. Leo Awotm
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 $o. Halsted St., (Chicago.

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 1042 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367

Mustard, ground can .*.. 
Corn syrup, No. 10 can . 
Peas, green, No. 2 can ... 
Chicken soup, can........
Clam chowder, can........
Moęk titrtle soup, can ... 
Ox tail soup, cąn .. .........
Tom a to soup, can........
Vcgctable soup, can .... 
Tomatoes, No. 2J4 can 
Toihatoes, No. 3 can ... 
Tonialocp, No. 10 can ...
Bucon, brcakfdšt, No. 1 can 40

•08 
08 
09
11
33

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1 č. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

VyriškŲDrapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantno 

tas užgunėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir overkaiitai, vėlina 
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepakilę 
kainos. v

Mes užlaikome taipgi pilną Saude 
lį nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fuji dress, tuxedo, frock siutai 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nekėliomis iki G vai. vak. Subgto 

lis visą dineą iki 10 vai vak.
f R. noRoo.;,

1415 So. Halsted St., Chiteago. Iii

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

3149 S. Morgan sL, 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- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telepbone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tol. Bouievard 160

Rez. Tel. Seeley 420

*

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos kO 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsyivanijos 
liospitalėsc ir Pasėk
iu ingai patarnau- 
Įja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio 
sc ligose moterims irfc 
merginoms.
3113 So. Halsted Str,

(Ant antrų lubų) 
l Chicago, liį.

Nuo 6 iki 9 ry te ir 7 iki vėlai vak
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Pranešimai
Amatninky Sąryiio susirinkimas 

bus ncdėlloi. 24 d. rugp., Liuosybvs 
svet., 1822 NVabansia Avė., kaip 9:30 
v. ryte. Yra daug-svarbių reikalų 
apsvarstyti, todėl visi nariai, ma
lonėkite atsilankyti ir naujų atsi
vesti. — K. čepukas.

Šiuo pranešu visoms progiesiviš- 
koms draugijoms, kad Lietuvių 
Kriaučių kliubas yra paėmęs sve
tainę Zvviązek Polek ant Spalių 
26 d», šių nivlų. Bus statomas vei
kalas Lizdas Naminio 
liet meldžiame visų 
rengti jokių vakarų 
kad nepakenkus vieni

— Rengimo

Liūto. To- 
draugijų ne- 
North Sidčj 
kitiems. 
Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago., II..
t.' ■<LIIU>l>Į.I!įl> IĮ IJĮlĮMtl... ~ ..

t pranešimas. i REIKIA DARBININKŲSimano Daukanto Draugystės na-  ____________ . •
riams. Malonėkite atsilankyti ant 
apvaikščiojimo Lietuvių Laisvės 
Varpo išleistuvių. Atsibus 24 d. 
rugp., 1919. Susirinkit Mark NVhltė 
Sųuare parke, So. Halsted ir 29 gal,, 
1 vai. po pietų.

Atviručių nerašysim. Už nepri- 
buvimų $1.00 baudos. 

Užprašo Valdyba.

Aptlckorius, registruotas Illinois 
valstijoj, gali gaut ge; ų ir pcslovu 
darbų . Kreipkitės m. u | I r. A. 
Monlv.dų, 1739 So. Halsted S;.. va 
kure nuo (5 iki 8 v.

I REIKALINGAS 25 merginos dėl 
lengvo dirbtuves darbo $14.00 ant 

« nedėlios pradžioje, proga gerai 
AaMEM Jltlj&iVULMAi Jeičiai
Pajieškau T. Dobravalskiutės, pa,- 

einu iš Kauno 
sied volosties, šalių parapijos, Priėji 
gavos kaimo, 
cagoj. Dabar 
nėkite atsišaukti ar kas žinantis pr -' 

Rašykite sekančiu t

gub., Telšių pav., Mo- 954 XV.

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-žEMe

Su ba tą, Rugpiučio 23, J 919

DRAUGIJOS

siųsti uhtrašų. 
antrašu.

; R. G.
I 23 Sigel St.,

Cicero. — Draugystės Lietuvos 
Kareivių nariai malonės susirinkt 
nedėlioj 21 rugp., kaip 11:30 ryto į 
S. žvibo svet., 1347 So. 50 Avė. Da- 
lyvųų^ime Lietuvos Laisvės Varpo 
iilt istuvėse. Apvaikščiojimas pri
sidės nuo 33čius ir 52tos gavlin pir
mų vai. po pietų. — Rašt. J. F. Šoris

Prašcmc visus Birutės daininikus; 
susirinkti nelėlioj 24 d. rugp. kaip. 
12 yal. vidudienyj i Marks \Mulc j 
Sųuure svet. Dainininkės prašomos I 
ap-įrengti tautiškais rūbais. Pits' 
imama krutamivji paveikslai viso 
Bitutės choro i: atskirai. Vėliau 
eisim išleisti Laisvės Varpų.

— Valdybų.

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobiliu Ford tru

ko dėl % tono, možiui boxą nuimti 
■ ir viršų uždėti dėl švcnladiaiuo, 
'parduosiu labai pigiai, kaįna $275. 

------ Į Atsišaukite po adresu :
3965 Archer Avė., Tel. McKinley 

i 4339.

II V Ik I ll !• 
American Insulaled \Virr A 

(’able Co., 
21st St., Chicago,

Pirmiau gyveno Ghi(- 
nežinau kur. Miih>

Yetdauskas,
Worccster, Musą.

Mik 
pa-

Pajieškau savo vyro Kristupo 
liausko (Miller) kurio čia yra 
veikslas. Nuo manęs prasišalino 
28 d. rugsėjo (Sept.) 1018. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav.. Sar; 
finiškių sodžiaus. Paliko 

Kas

II-

III.

NORIU PIRKTI FORDĄ.
Penkių arba 4 sėdynių . Turi bū

ti gerame stovyje. Ir nebrangus. 
Atsišaukit suimtoje po pietų ir ne
dėlioję visų dienų.

Antrašas: 915 W. 19th PI.
Pirmas floras.

PADARYKITE LIUOBA LAIKA 
NAUDINGU.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ne 
praleiskite be naudos. Mums rei
kalingi visose Chicagos kolionijosc 
pilni energijos vyrai, kurie norėtų 
nudaryti vakarais ar šiaip liuosu 

ga-
padaryti vakarais ar šiaip 
laiku gera pvlnaz* Informacijų 
Įima klausti per laiškų

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

1430 So. 491h Avė., Cicero, 
Arba nekėliomis atsišaukite yna- 

liškai į lietuvių skyriaus ofisų 
4980 Archer Avė., nuo 12 iki 6 vai. 
po pietų. Klauskite J. Mozeris, 
Sales Mgr.

ui.

REIKIA merginos operators prie 
singer siuvamos mašinos, sint auto
mobilių uždangalus. Pastovus dar
bus, gera mokestis.

Ero Manufacturing Co„ 
760 \V. 22 St.. Chicago.

mane stj REIKIA kriaučiaųs prie moteriš- 
......... .............................................._ pirmas! ko kostumeriško darbo, užmokestis 
kaip aficieriai taip ir man ppie tai praneš, gaus gerų dd- gera, darbas ant visados atsišaukit 

luojaus.

Aficierių ir Kareivių damai.—Vi 
si lietuviai, tarnavusieji S. V. ka-1 3 mažais vaikeliais, 
riuomenėje, 1 
kareiviai, o taipjau ir tebetarnaujan į vanų.' 
tieji, malonėkite uniformose šį ne^ France Miller
dėidicnį. rugp. 24, susirinkti lygiai 3252 Lowe Avė., < 
12 \al. j Mark White Siniare, 30 ir į 
So. Halsted gatvių, kad dalyvavus; 
1 aisvės Varpo parodoje, 
susirinkus bus krutanti 
imami visų kareivių. 1 
!j(v. negalės dalyvauti ėmime pa 
veikslų. Tad kareiviškai, kaip 1 su ją. 
te paprast?, fall in at 12 noon 
sharp! — Kareivių Taryba.

, W. Pocius,
Chicago, Iii. 3549 So. Ogden Avė. Chicago.

NAMAl-žEMĖ

Chicagos Mooney Defense Lenguc 
rengia didelį mass-mitingų nedėlioj, 
rugpiučio 24, Y. P. S. L. darže, tarp 
52 ir 22 gatvių, Ciceroj. Pradžia 
kaip 2:30 v. po pietų. Bus gerų 
kalbėtojų. Visi kviečiami utsilan- 
ky t i.

Pajieškau savo pažįstamos Onos 
Tuojau Bartkytės, Lažauninkiškės, kainui, 

paveiks ii Ilguvos parapijos, Suvalkų rvdi. 
Kas suvė-1 Naumiesčio pav.; gyvenome tame 

! pačiame kaime. Noriu
Aš neseniai pribuvau į A- 

įineriką, turiu daug naujienų dėl jos 
iš tėvynės.

J. F. Stanaitis,
R. F. D. 1, Rockford, 11 .

............. -— ■■ ■.i—...-ii-ii   i M i ■ J! ...———

REIKIA patyrusių 
skudurus. $22 j savaitę, 
darbas.

P. Goldman, 
susirašyti i 1017 Fairfield Avė.,

'moterų rinkt 
Pastovus

Chicago.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija \Visconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjirnas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javui šįmet 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. . Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 
visų Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
oielinkę. miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmorlų. 
keliai visur geri, kad ir 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
nlenu.
LIBERTY LAND A INVESTMF.NT 

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

l'ARMOS.
Tiems, kurie norite gyveni i ant 

fafmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolįonljoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų ke
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žil
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, nuo $15.00 iki $30.06 už like
rį Galit pradėti dirbti farmų su 
$100 ir nejusil kaip turėsit savo lai
mų • išmokėta. Ir mes duodame dar
bą ant farmų katrie pirks farrnas 'r 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų prekę ir imam lotus kaipo da
lį įmoįcėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Galdauskus lietuvis direktorius 
SANBORN COMPANY,

Eagel River, \Visconsin.

Nu|. rašl Kazimieras Demercckis
3327 So Wallace St 

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

yni,

Talp-gi ir 
blogiausiam

EXTKA.
Parsiduoda 2 gyvenimų mūrinis 

namas. Namas gerame padėjime ir 
geroje vietoje, netoli Lincoln Par
ko, gražioje vietoje. Pro šalį eina 
3 karų linijos, galite važiuoti kur 
norite — štymu, elektra ir guzu. 
Užpakalyj namo gražus jardas, o 
laipgi. gražus porčai. žodžiu, vis
kas labai parankiai. Taipgi kal
inyj yslėje gy vena kelios lietuvių 
šeimynos. Namas 5-6 kambarių. 
Bandos neša $77.50 į mėnesį. Savi 
ninku visados galit rasti namie. Te 
lefonas Lincoln 5026. Adresas. 
2027 North llowe St. ant pirmo 
augšto. Galit rasti bile kada. Kai 
ną patirsi! ant vietos.

LuIh Stonio.

REIKIA TeVŲ

REIKIA patyrusio žmogaus dirbt 
į junk shop. Pastovus darbas, ge
ra mokestis.

P. Goldman,
1017 Fairfield Avė., Chicago.

DIDŽIAUSIAS bargentu Chicug/- 
je , purs < ’.oda 2 lotu, krūvoj l»;'x 
130 pėdu pMfr.ul pat 7? Ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 Žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

PARSIDUODA FARMA.
40 akrų geros žemės, juodžemė ir 

molis. 10 akrų ganyklos, 150 lukštų 
medžių tinkanti dėl padarynės ir 
kuro, y ra triobos, nauja stuba, yra 
šaltinis, geras vanduo, parduosiu, 
nebrangiai už $2000 arba pigiau, iš
duosiu warranty deed ir abstractų. 
Be jokios apgavystės. Priežastis 
pardavimo palikęs be moteries ne
galiu gyventi ant farmos. Norinti 
įgyti pigiai ūkę, meldžiu atsišaukti. 
Mane galit matyt 7 vai. vakare.

C. Yarusis,
3314 So. Union Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
R. Vaičaitis.

816 W. 34 St. iš fronto

Lietuviška Jautiška draugystė 
Vienybė meldžia visus savo narius 
susirinkti į svetainę po num. 1900 
S. Union Avė., 12:30 vai. po pietų. 
Nedėlioj 24 d. August. Nepamirš 
kltv. Tai bus extra susirinkimu; 
dėl varpo išleidimo. — Valdyba.

Roseland. Ateities Žiedo vaikų 
draugijėlės (po globa 67 kp.. Drau
giškas išvažiavimus bus nedė'ioj, 
rugp. 24 į \Vashington Heights miš
kus, tarp 107 ir 108 gatvių. Bus 
puikus

Kaš norite siratų mergaitę paimti 
auginti 3Mi metų amžiaus. Atsišau- 
k te 658 XV. 31st St. ant antru lubų 
iš užpakalio. Atsišaukite ne iš to
li; u kaip iš Chicagos apielinkės.

PARDUODU beveik naujų kans- 
tantinką. parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties turiu išeiti į armijų. At
sišaukite

2006 S. String St., 2 lubų iš už
pakalio.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Atiduodama rendon kambarys 
vaikinui, 18tos gatvės apielinkėl. 
Matyti gahma vakarais.

1724 Raide St.

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
ne, tirštoj rpgyventoj lietuvių ir 
lenkų biznis išdirbtas per dešimts 
metų, parsiduoda greit, nes savinin
kas eina j kitą biznį. Klauskite 

Paul Smith,
4624 So. \Vood St., Chicago, III.

programas, kurį išni'dys j F'vktros šviesa, 
Visus kviečiam atsilankyti.'

— Komisija.

Pajieškau vieno vaikino i kaili 
b: rj, kuris sutiktų dviejų gulėt 

_ , telefonas, niaudy 
nė, garadŽius automobiliams. 

I). P., 3147 So. Union Avė.

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

— A. P. R.

JIRAKO DARBO

PAHSIDUODA grosernė ir bnčer- 
r* parduosiu pigiai, lietuviu apiė- 
linkei, bučernė randasi orie kimino 
Archer Avė. ir K»‘dzie Avė. 
stis pardavimo, turiu kitų 

N. Dudo, 
4377 Archer Avė..

Tel. McKinley 2852.

bizn}.

Chicago.

LSS. 4 kp. Stato 4 aktu veikalu 
Nepalaidota Lavonė, nedėlioj 5ta 
spalių C. S. P. S. 1126-28 sv?». W. 
18 St. Draugystės ir kuopos ne- 
rengkite tų dieną jokių pramogų.

— Komitetas.

Cicero. — Lietuvai Gelbėti Druu 
gijos 6tojo Skyriaus valdybų kvie
čia vietos lietuvius, kurie norėtų ką 
aukoti pinigais ar rūbais pagalbos 
reikalaujantiems IJetuvos žmonėms 
sušelpti, o taipjau kurie norėtų tap- 
ir tos Lietuvai gelbėti draugijos na
riais, susirinkti subatos vakare, 
rugp. 23, kaip 7:30 vai. O. Tamuliu- 
nienės svetainėj, 1447 So. 49th Avė. 
Kviečiami 'atvykti taipjau ir tos 
draugijos nariai, nes visiems yra 
daug daug darbo. — Valdyba.

Pajieškau vietos ant vargoninin
ko, galiu amatų puikiai išpildyti, 
balsą turiu gerų, guliu vesti korį, 
jeigu kam bučia reikalingas, prašom 
atsišaukti, šituo adresu:

3733 Seder Stn Indiana Harbor, 
Indiana. \

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA — moterų ir merginų 16 

metų ir senesnių, dėl lengyaus dirb
tuvės darbo, gera mokestis.

Rathborne. Hair A Ridgvvay Co.J 
2279 So. Union Avė. ,

REIKIA moterų «ir merginų 16 
metų ar senesnių įlel lengvaus dirb
tuvės darbo, gera mokestis.
Rathborne Hair &. Ridgeway CoM 

1418 W. 22 St.

REIKALINGA ant rakandų paty
rusių darbininkų ant siuvamų ma
šinų.

Gold Furniture Co., 
Chicago, Ųl.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis, 
susirinkimas bus subatos vakare I 
7:30 vai. Mifo svet., kampas 15-tos 2222 So. Union Avė 
ir 49 Av| 
atsilanky 
legatą į 
tvti Stilsono laiškų.

‘ — Org. P.

— Draugai 1 
nes turėsim 

tuntų rajonų

visi malonės 
išrinkti de- 

l ir apsvars-
REIKIA barberio dirbtie vaka-

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 

iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau
kite
4025 Laflin St., Chicago, III.

TIKTAI ŠI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotų tiktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stallės. Mes 
taipgi turime visokiu divonti. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
CIAMF Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite Šio bargenS. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 

j mados seklyčios setas, valgomojo
rais ir subatoj visa deiną arba \i- Inieguniojo kambario setai, divonai,

Daubaras.
sados.

10722 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Jauny Lietuvių Amerikoj Tau’H- 
ko Kliubo extra ; 
konstitucijos taisymo, bus subatoj sišaukite 
23 d. rugpiučio 1919, 6:30 vai. va-1 
knre Mildos svet Draugai, malonė
kite atsilankyti būtinai ir laiku.

Konstitucijos Taikymo Komitetas.

REIKIA mųterų atrankiot knygas !s i : 
susirinkimas dėl ' j į- popleras. Pastovus darbas, at- 

tuojaus.
M. Goldberg & Bros. 
Loomis St., Chicago.2139 So.

paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokj teisingą pasiulijimą viskas 
kaip nauja. Taipgi #200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi- 

rekordus, parduosiu už $55 
. su rekordais ir deimanto adata.
! Resldencija 1922 So. Kedzic Avė., 
Chicago, UI.

ISJL. 1 kp. rengia draugiška iš
važiavimų Į Jefferson miškus. Ims 
nedėlioj, rugpiučio 24 d.. kviečia 
visus. — Komitetas.

j PARSIDUODA naujas divonas, 
(parduosiu už pusę kainos ir prie to, 
°i»lima gauti daugiau rakandų. Prie ; 
žnstis pardavimo išvažiuoju ant 
ūkės.

3009 \V. 53 St., Chicago.
malnierin ir leberiu urieReikia ___ ______ ... .. ______ _ ____

(Champion Copper Co„ Puinsdale, 
..... . n,es mokame $4.80 dėl .nai- 

kimas įvyks rugpiučio 24 d., 9:30 i n’er’p' ^4.60 ^del leberių, bmmsai ir 
vai. ryto, 103 Green St. Visus kvie
čiame atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų. —Org. P. Plečkaitis

IVaterbury, Conn. — Lietuviu So
cialistu Skvriaua mėnesinis susirin-.

AUTOMOBILIAI

LDLD. india-
suvažiavimas

Plast Chicago, Ind. 
nns valstijoj kopų 
įv’ ks rugniučlo 24 d. name nusam- 
<b tsn. endrąi lietuvių ir rus i S< cl- 
n’<«ln — 491° Baring Avė. SaU' at
sidarys ligiai kaip 10 vai. iš ryto. 
Delegatų mandatai bus imami iki 
11 vai. Todėl išrinktieji delegatai 
malonėkite paskirtu laiku susirinkti 
Suvažiavimo Komisija:

K. L. Kairia, 
A. Maželis.

Chicaglečių atidai! I.MPSA. 
kn. Piknikas įvyks nedėlioję, 24 
rmzniučio švnbo darže Lyons, III.1 
,dtale Černiausko daržo). Pradžia: 
Si vai. iŠ ryto. Bus visokių per mo- į 
tc»is Pagamintų užkandžių. Taip
gi puikus programas.

Kviečia Komitetas*

8 valandas darln). Nėra jokio ne
susipratimo, geras užlaikbnas, pra
gyvenimas $35.00 į mėnesį ar biskį 
daugiau prie lietuviškų šeiniinų. 
Mes duodam jums dvkai gelžkclio 
tikietą nuo Chicagos iki Painsdalc, 
Mieli., jeigu jus išbusit 2 mėnesiu, 
60 dienu. Alsišaukit prie musų at
stovo Mr. S. Palla 28 Smith ( anai 
St., Chicago, III. į saliuną netoli 
Union stoties. Be užmokėjimo puo 
8 vai. iš ryto iki 4 valankai vakare. 
ISvežam kiekvienų dienų.

EXTRA.
Jeigu jus mokėsit patys s‘»vo ke

lionės lėšas, tai mes sugrąžinsime, 
jeigu Išdirbsite 60 šlflu.

Champion Copper £pmpany, 
*/ Generalis ofisas Painšilulc, Mich.

PARSIDUODA automobilius Hay- 
nis 5 sėdynių, geram stovyj su nau
jais tairais, atsišaukit greitai, savi
ninkas nori parduot, nuo 5 iki 8 
vakare Irnos lubos priekis.

3247 So. Emerald Avė

PARSIDUODA nauja mašina 7 
pasažierių. parduosiu už mažą kai
nų, turi būt parduotas j trumpą lai- ką.

4(524 So. XVestern Avė. Chicago.

PARSIDUODA namas ant 2 aukš
ty ant trijy pragyvenimų po 4 ir po 
penkis rumus apačioj didelis Sto
ras rendos neša $65 dolerius į mė
nesį parsiduoda pigiai ant lengvo 
išmokėjimo, namas randas biznio 
vietoj.

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda pigiai 4 lotaj ant \Ves- 

tern Bulvaro, tarpe 43-čios ir 45 
gatvių. Galima pirkti po vieną ant 
lengvų išmokėjimų . Atsišaukitu 
šiuo antrašu: 3114 So. Halsted Avė.

Paul Rutknvski,
1747 So. Halsted St., Chicago.

lotas arba išmui- 
Fordą ar 5 pasa-

PARSIDUODA 
nau automobiliu 
žirrių, lotas labai geroj vietoj N. \V. 
Saldei. Kas i|orit įgaut gerų lotų, 
tai atsišaukit 6:30 vai. vakare po 
adresu.

Tony Paįshes
$937 So. Campbell Av., Chicago, III

PARSIDUODA mūrinis namas 
2804 So. Emeridd Avė. Namas yra 
labai geras ir parsiduoda labai | i- 
giai, 3 flatai po 6 kambarius tu 
maudinčms. Kaina $5,600.

Clemans Mikutaitis, 
903 \V. 33rd St.

PARSIDUODA medinis namas n 
sale lotas ant 1425-1427 — 50th A v, 
Cicero, UI. Namas ant 2 familijų.

PARSIDUODA naujas namas bun- 
galovv su 5 
basementas,

1621 Ruble

kambariais ir unkštas 
kaina $3200.
R. Benis,

St.,, Chicago, III.

PARSIDUODA dviejų aukštu me
dinis namas arti 41) Avė. artį North- 
\Vestern dirbtuvių. Neša rendos 
$36.00 ant mėnesio. Parduosiu pi
giai. Savininko Tėl. Garfield 8969.

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

31 St.

yra $5400. Vien 
$6000.
Ignatius Chap A 
ir Wullace 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 barnė užpaka
lyj, rendos $28 į mėnesį pigiai už 
$2800.

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

PARSIDUODA.
2 angščių mūrinis namas ant pir

mo Storas ir 3 ruimai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli ruimai. Bandos 
$33.00 i mėnes Darsiduod i už 26 
šimtus namas randasi geriausios vie 
toj, priešais .šv. Jurgio Bažnyčių.

C, SUROMSKt
3346 So. HalMed St., Chicago, III.

10 akrų geros žemės arti Chica 
go, 45 minutės nuo miesto ant Chi
cago ir North VVestern gelžkelio. Ši
ta žemė yra gera dėl auginimo viš 

į tu ir daržovių. Galiniu pirkti pi- 
; giai ant lengvų išmokėjimų. Insi- 
įgykite šitą fnrnm ir auginkite sa- 
•vo valgius i rbukite ant savęs bosu. 
Čia tai tikras barcenas. Apsimo
kės jums greitai ištirti. Paul Baub
ly ,1404 W. 18th St., Tel. Canal 6296

Del vnrdavimo arba išmainymo 
automobilius Mitchell, gerame sto- 
v ir su naujais fires self stanter, 
“lektrikos ŠviesosJ Gali būti par
duotas arba išmą/nvtas ant mažos-» 
nfo Ir pirsnio 
na su self start 
kėje pnt farmi’ filogi 
negalima važinėti mi 
autnmobilium. Kas 
puikų automobilių, 
ši bu progoi.

I^mont Studio photographer, 
R. Urban, Main Street, 

Lemont, III.

PARSIDUODA namas ir lotas, pi
giai, atsišaukite

3348 So. Hoyne Avė.

utomnhiHo; gHsti- 
Mnsu npiol’n- 
kelini, todėl 
dideliu geru 
norite turėti 
nepraleiskite

8 ridmu mūrinis namas ir du lo
tai galima gyventi dvi familijos 
kaina $250(1. Attslšauklte 3618 So. 
Union Avė., Chicago,

PARSIDUODA pigiai mum m>- 
i rnas su liaudy n ėin«, gvvchfl 

lilos. Nešk randos $<7 į 
i kaina $480(r Atsišaukite 
Vinicką,

1737 N. Vflnchester Av.,

4 fnrrti* 
tnčnesj, 
pas sa-

Chicago

PARDAVIMUI DVIEJU GYVENI
MU NAMAS.

— Kaina $2750 •—
$250 rankpinigių .... $20 į mėnesį.

518 \V. 45th Place.
ši nuosavybė dabar yra prireng

ta j pirmos klesos padėjimų. Ban
dos gaunam $17 ir $18 į mėnesį.

11. II. \VESSEL IR CO.,
25 N. Dearborn St., Chicago.

PARDAVIMUI.
Tuojaus valdžios apžiūrėta ir už

tvirtinta aliejaus žemės sklypas pa-, 
čiainr viduryje produktyviškų alie
jaus šaltinių, Ateik ir pasirink, o 
paskiau galėsi tapti turtingu. Dasi- 
žinok savininko kaštais. Tas turi 
būti parduota labai greitai. Klausk 
informacijų tiktai per krasų.

Chas Z. i’rnich,
220 S. State St. Chicago. Room 1328

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomaaia Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. VVinchester Avė.
J. Degutis, sekretoriui

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 3.3rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38»h PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis.

P ASKOLOS-MORGEČI Al
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Romn 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

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

Mes turime didžiausius ir genai, 
sius kirptmo-designing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysite.-

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečianu aplankyt) i 
pamatyti musų mokyklą bile iaiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.
, Petrenoą daromos pagal Jūsų uu< 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b1 
te madų knygos.
MASTER DE8IGN1NG 8CHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtiuis 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DU FLATAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emerald Av. 

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

McDonnell System, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 2030 Union A ve.1 
Du flatai 5-6. Gazas, šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnell System, 
3517 Archer Avė.

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

711 VV. 46 PI., Chicago, Iii.

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

Mr. K. Augustyniek,

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR- > 

8INIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kostumerių“ Pa* 
sėmės daug reiškia. Musų farmoa 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios for
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbvsčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

§ios yra tikros formos, ne tik “pa
dirbtos” farmos. Geri minai, tvo
ros, sulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvuliu 
- Po įmokėįimui vieną penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant ’abai lengvų iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijola dėl namų staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjam*-. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias furmas.

Musų farmos randasi Wiaconshi 
valstijoj, Lincoln, I oi n glude, Tuylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įmokčjimą. Mort- 
gage už likusią skola.

M. J. AUGULIS, > 
2209 \V. 23rd Place, Chicago, III 

.y—......... ........ , ■ ...
FARMA

80 akrų žemės Michigan, my
lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestų, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
Ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1900, 
mainom ant miesto propertes.

United Land & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pag.vvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius, ren
ius i mėnesį $15, pnrsiduoda už 39 

šimtus, namas ym hibai geram, sto
vyj ir geroj vietoj, lietuvių apgy
ventoje prie 33 ir Union Ave„ no- 
rėdomi platesnių žinių, kreipkitės 
šiuom adresu:

C. SUROMSKl, ‘orr 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6206 So. Haleted at., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. VVella st.

137 Mokyklos oiiv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie 
los duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarautuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

Madison St., Chicago, 111.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lictuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijas, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
Hurašystčs.

Mokinimą valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

DRAUGIJOSIlTdRGA-1
NIZACUOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:
P. švelnia, pirmininkas,

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

1502 N. Wood Street.
J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 

1839 Wabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkus, 

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

1719 Eilėn SI.
H. Rauskiniutš, kont. rašl.

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

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL

POS IR PASILINKSMINIMO 
KLIUBO VALDYBA:

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

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

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
364(1 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, T.iuosy- 
bės svetainėje 1822 VVabansia Avė 
kaip 7:30 valanda vakare.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STftS 

Valdyba 1919 metama: 
Prii'rtinninkns Juozapas Rūta, 

3131 So. Erųerald Avė,
Vice-pinmininkus Antanas Strolie, 

2018 So. Peoria St,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilevičia. pirmininkas,

1617 N. Winchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 Wabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. Winchester Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė. 
Ang. Chepukienė, kont. -aštininkė, 

1648 W. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktarus kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir \Vells. S\V
Van Buren ir Clark. S\V
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir VVabash, NW
18111 lr State. NW

SOUTH SIDE
’ Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Miranskas, 843 XV. 33rd St.
M. Matulewski. 3121 Lime St. 
VVIadis. 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Aye.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius. 3651 \Vallace St. 
Miščikuitis, 3500 Fmendd Avė.
J. Budrikas, 3348 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd A Catlage-Grove 

Avė.
A. Barškis. 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. \Venthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted ir Jackson, NW 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer. N\\ 
Halsted ir 31st. NXV 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted Ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SXV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
XVentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th. SW 
Ashland ir 35th, SF.

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:

Milwoukee ir Paulina, NW 
Mihvaukee Ir Lincoln. SF. . 
Milvvaukee ir Robv. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI

Bhie Island ir Western, NW
I. eavitt ir 22nd, NW 
121h St. ir Homan Avė.

18tos GATVSĖS APlELINKfc 
Areni uro*

J. F. Mallv, 633 W. ISth St. 
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtcnaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PL 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
Western ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

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

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

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 491h Avė.
ROSELAND, ILL.

Agnturoa
P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė.
M. G. Vąlaskas, 373 Kensington Av 

A. žalais, 114 E. 107th St.




