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atviai pertrauke santikius su lietuviai
g "HM* ttsrsss-“-s-ttrrss-sef*

Lenkai baigia užkariaut 
Baltgudije

- X

Bolševikai paėmė Pskovą
IaATVIAI PERTRAUKĖ SAN

TYKIUS SU LIETUVIAIS.

Iš Varšuvos tūnančio lenku 
socialistu laikraščio “Robotnik” 4
korespondentas Paryžiuje, tarp 
kita ko. rašo:

“Lietuvos ir Ukrainos dalykai 
diplomatijos srityse ligi šiol nė 
kitk dar nepaaiškėjo. Be abejo, 
tų dviejų šalių klausimai jungia
mi su Rusijos klausimu, o todėl 
dar negreitai sužinosime, kaip 
bus nuspręstos rytinės musų 
(lenkų) sienos, liek lietuviai, 
liek ukrainiečiai nepaliauja vei
kę preiš mus, laikydami lenkus 
savo preišais. Lietuviuose apsi- 
rcikia dagi aiški tendencija ta
pantis su čia (Paryžiuje) esan
čiais rusais. Be to. kaip girdėt, 
lietusiai palytoms veda labai į- 
t * ritimo pobūdžio derybas ir ta
rybas su vokiečiais,, taip kad dėl 
to latviai turėjo pertraukti visus 
santykius su lietuviais.“

True IriinrlnUon fPe'4 w»lh Ib-* r ’ 
master at Chicago, III. Aug. 28, 1919 

refjuirrd by the art <»f t'ct ii. *917

LENKAI BAIGIA UŽKARIAU
TI BALTGUDIJĄ.

Džiaugiasi, kad atgauna istoriš
kųjų “Lenk i jų.”

MINSKAS, rugp. 27. Len
kai po priedanga kariavimo su 
bolševikais, veržiasi toliau į va
karus, ir baigia užkariauti visa 
Baltgudijų.

Delei to lenkai labai džiaugia
si, kad jie artinasi prie rubržių 
senosios istorinės “Lenkijos“— 
Rzeczypospolitej, ir greitai tu
rės jų svajojamų Lenkijų “od 
morza až do morza ( nuo jurų 
iki jurų). Jie tikisi prieš žiemų 
užbaigti kampanijų vakarinia
me fronte Lietuvoj ir Baltgudi- 
joj, o paskui puls ant pietų-l ’k- 
rainos.

Minske, kuri valdo lenkai, ra
mu, bet kartu ten siaučia badas 
ir ligos.

Buvęs I.Amerikos ambasado
rius Turkijoj, Henry Morgen- 
thau, išleido atsišaukimų į žy
dus Minske, kviesdamas neri ui
ti bolševikų ir neduoti jokios 
progos lenkams pradėti pogro
mus. Tie atsišaukimai buvo iš
mėtyti Minske aeroplanais,

T» ue tihnsla’lon filed with 171* p 
mastei* at Chicago, III. Aug. 28, 1!'19 

reciuired by the nei of Oct. Ii. 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ PSKOVĄ

Aplaikė kitus laimėjimus.

LONDONAS, rugp. 27. — Pa
sak Maskvoj 'išleisto oPidialio 
pranešimo, bolševikų spėkos pa
ėmė svarbų miestų Pskovu, į 
pietvakarius nuo Petrogrado.

Bolševikui taipgi sako, kad 
jiems pasdeke ant Volgos, gan. 
Denikino teritorijoj. Jie skelbia 
paėmimų Kamyšin ant Volgos, 
120 mylių į pietvakarius nuo Sa
ratovo ir sako, kad jų spėkos 
vderŽiasi Ą’nkui Carycino, 100 
mylių toliau pairi Volgų.

J šiaurryčius nuo Kamyšino 
bolševikai atsiėmė Borisogliebsk 
ir Pororino.

True trunslntion filed with the post- 
nnaslrr at Chicago, III. Aug. 28, 1919 
iis rv<iuircd bv the art <»f Oct. 6. 1917

SIBERIJA PATEKSIANTI BOL 
ŠEVIKAMS.

Kolčakų vargiai gali išgelbėti ir 
pripažinimas.

\VASHINGTON, rugp. 27. — 
Ambasadoriaus Morris kablegra 
mos labai maldauja, kad Suv. 
Valstijos tuojaus pripažintų 
Kolčiko valdžia.

Sprendžiama, kad pataria pri- 
pažintimų kaipo vienatinį veik
snį, kokis gali išgelbėti situaci
jų Sibelijuj. Jis dedtįs didele 
svarbų ant psychologinio įspū
džio ant Si beri jos žmonių, kurie 
jaučiasi visų apleistais.

Sakoma, kad ambasadorius 
pripažįsta, kad galbūt ir tas yra 
pervėlai. kad išgelbėjus Sibeli
jų nuo bolševizmo. Dabar var
giai kas galįs išgelbėti Kolčakų, 
bet esą verta rizikuoti.4

Liepia grįžti savo vieton.

VVASIIINGTON, rugp. 27. — 
Amerikos ambasadoriui Japoni
joj, Boland S. Morris, kuris ty
rinėjo sųlygas Siberijoj, paliep
ta sugrįsti į Tokio ir jis jau iš
važiavo iš Omsko į Irkutsku, o iš 
ten važiuos Vladivostokan. I .

Tinę trsn‘b’»ion fjl*»«< 'v*th the p<»d- 
master ai Chicugo, III. Aug. 28, 19?) 

minimi h\ tlic ad of Orį ♦», 1W17

DAR NESUDARYTA VENGRI
JOS VALDŽIA.

Militaristai reikalauja vietos val
džioje.

BUDAPEŠTAS, rugp. 25.
Dar mažai progreso padaryta su 
daryme naujos valdžios. Daug 
sųrašų sudaryta, kuriuose dau
giausia vadovauja buvęs preinie 
ras Lovassy, bet dar iicatsikreip- 
ta prie įvairių pa t rijų. Gręsia kil 
ti smarki kova, delei didėjančio 
militaristinių elementų reikala
vimo vietos valdžioje.

KARĖS STOVIS VENGRIJOJE.
PARYŽIUS, rugp. 27. - Pa

sak Kavas žinios iš Budapešto, 
karės stovis, kuris buvo paskelb
tas Budapešte keletu dienų at
gal. tapo praplėstas !ant visos 
Vengrijos.

VENGRIJA REIKALAUJANTI 
IŠDAVIMO BELĄ KUN.

BASEL, rug.p. 25. — Pasak 
žinios iš Vienuos, Vengrija pa
reikalavo iš,naujojo Austrijos 
užrubežinių reikalų ministerio 
išduoti Belą Kun ir kitus narius 
buvusios Vengrijos komunstų 
valdžos.

(Kadangi naujojo Vengrijos 
valdžia dar nėra susitvėrusi, to
dėl ir reikalauti Belą Kūno ne
galėjo. Jei jo reikalavo, tai tur
būt rumunai).

r-uc. translation filed wi.h the post- 
mastci* at Chicago, III. Aug. 28, 1919 
dA irųuircd by the act of Oct. «l, 1917
NENORI SIŲSTI AMERIKOS 

KAREIVIŲ SILEZ1JON.

VVASIIINGTON, rugp. 27. — 
Atstovas Wood iš Indiana šian
die įnešė atstovų bute rezoliuci
ja, protestuojančių prieš kares 
departamento paskelbta pienų 5 
ir 50 infanterijos pulkus siųsti į 
Silrzijų.

Rezoliucija sako, kad vienati
niu pateisinimu siuntimo karei
vių Silezijon paduodamas tiks
las palaikymo tvarkos Saugoji
me anglių kasyklų ir geležinke
lių ir sako, kad talkininkų šalįs 
yra daug daugiau užinteresuo- 
los tenai, negu Suv. Valstijos ir 
todėl ir tvarkos prižiūrėjimo pa
reiga turi gulti ant jų.

True Iranslntion file'1 w’1th fhe pusi- 
mastei* at Chicago, III. Aug. 28, 191!) 
as renulred by Ine ari of Oct. 6. 1917

Prezidentas pradės maršrutų.

WASI1INGTON, rugp. 27. — 
Prezidentas \Vilsonas šiandie 

paskelbė, kad už dviejų ateinan
čių savaičių jis pradės savo mar
šrutų |h> visų šalį, interesuose jo 
programo ratifikavimo be jo
kiu susilaikymų taikos sutarties 
ir tautų lygos santarvės ir jis 
bus San Francisco rūgs. 3 d., 
kad peržiurėjus Pacifiko laivy
nu. * t

Tror translation filed wi h the post- 
rnaster ai C1 ictigo, III. Aug. 2.8. 1919 
iis reųuirri! by the act of Oct. 6, 1917 

100 žuvo
eksplozijoj
LONDONAS, rugp. 27. — Pa

sak Milanu tfinjos, daugiau 
kaip 100 kareivių ir civilių žmo
nių liko užmušta ir sužeista ek
splozijoj ,kuri sunaikino Pelle- 
gind, Italijoj, didelį amunicijos 
sandėlį.

Eksplozija kįlo darbininkui iš 
metus iš ninku dėžę.su rankinė
mis granatomis. Vienam žmo
gui net už pusantros mylios nuo 
eksplozi jos vietos nutrauta ran
ka. 4

True trandntlnn f1)*a with Ihr nn«t- 
rnaster at Chicago, III. Aug. 28, 1919 
as rcuuired bv the act of -h*t 9. 1917
VOKIETIJA ^SKIRIANTI AM

BASADORIUS.

Haimhausen busiąs pasiuntiniu 
Suv. Valstijose.

BERLrNAS, rugp. 27. — Pa
sak autoritetingų &nių, buvęs 
patarėjas Vokietijos ambasados 
Washingtone, Dr. Haniel von 
ILaimhausen, tapęs nužymėtas 
paskyrimui Vokietijos ambasa
dorių Suv. Valstijose.

Dr. W. S. Wolf, kolonijų se
kretorius, yra parinktas amba- 
sadoriu Anglijoje, o Radowitz, 
buvęs Vokietijos konsulinis at
stovas Japonijoj, tapęs nužymė
tas ambasadorium Japonijoj.

Sakoma, kad paskyrimas anl- 
basadorių prigulės nuo atsineši- 
mo paliestųjų valstybių. Jei jos 
pasiųs reikalų vedėjus (charge 
d’affaire) į Berlinų, 'Vokietija 
padarys irgi tų patį.

Nieko nesakoma apie parinki
mų Vokietijos ambasadoriaus 
Francijoj.

(Washingtone kalbama, kad 
Suv. Valstijos nepripažįs amba
sadorium Hairnhausenų ir nė

vieno kito, kuris buvo surištas 
su g r a f o von Beras 
torl’f ambasada, nes jie visi ma
žiau ar daugiau yra įmaišyti į 
intrygas ir suokalbius).

5,000,000 NORI APLEISTI VO
KIETIJA.

BERLINAS, rugį. 25. 5,000
000 vokiečių padijk'ė prašymus 
leisti jiems apleisti savo šalį. 
Didžiuma jų nori vykti Pietinėn 
Amerikon. Niekurie gi norėtų 
apsigyventi Palestinoje.

True translation filed,wlth the poM- 
mastei* at Chicauo, ll|. Aug. 28, 1919 
as reųuired by the.act of Oct. 9. 1917

Maurer nuim
tas nuo laivo

----------- i

ŽYMUS SOCIALISTAS NUIM
TAS NUO I1AIVO.

Valdžia atsisako paaiškinti atė
mimo jam pasporto.

WASHINGTON, rugp. 27.
Apart paskelbimo, kad jiems 
tapo atimti pasporhii, valstybės 
departamentas šiandie atsisakė 
duoti paaiškinimus apie nuėmi
mų vakar New Yorke nuo laivo 
Lapland Pensylvania senatvės 
pensi jos komisijos ^pirmininko 
James A. Maurer ir direktoriaus 
A. Epštein. Departamentas už
ginčijo žiniai, kad pasportai 
jiems liko atimti prašant Angli
jos valdžiai. Maurer yra žymus 
socialistų veikėjas ir Pennsylva- 
i\i Darbo Federhdijos p.rezi
dentu.

True translatino filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. Aug. 28, 1919 
as requii*ed by the act of Oct. 6.1917
Amerikos ambasadorius Chini- 

joj rezignavo.

WASHINGTON, rgup. 27.
Baltajame name šiandie paskelb 
ta apie rezignavimų Dr. Paul S. 
Pein'sch, Amerikos ambasado
riaus Chinijoje. Valdininkai sa
ko, kad jis prašęs paliuosuoti de
ki nesveikatos ir noro sugrįšti 
prie privatinio darbo.

True transiauon nted witii the post- 
inaster at Chicago, III. Aug. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Agituoja už žydu 
pogromus Vokietijoj

Berline išlipinti milžiniški pla
katai su parašais: “Mirtis žy

dams!*’

(Speciale telegrama A. Kalvi
no cliicagjitjllam “Forward,’iii“, 
žydų socilaistų organui.)

BERLINAS, rugp. 24. — Vi
sas miestas iškabinėtas didžiau
siais apskelbimais (plakatais), 
kviečiančiais visus žmonės prie 
žydų pogromų. Ant tų plakatų 
didžiausiomis raidėmis užrašai: 
“Mirtis žydams’’!

Apart to dar yra platinami oir 
kuliami, kad žydai užkabinėja 
krikščioniškas merginas, o dėl 
to krikščionims prisieina vėsti 
prostitutes. Sako, kad ta propa
ganda yra varoma kariuomenes, 
augštesnių oficierių ir kapitalis
tų. Jie nori surengti skerdynes 
visuose miestuose ir pasinaudo
jant ta suirute, nuversti dabarti 
nę sosialistinę valdžių ir sugrą
žinti atgal monarchiją. Buk esą 
išleidžiama milijonai dolerių pi
nigų šiai propogandat.

Povilas Natan, vadas Vokie
tijos žydi', apskelbė “Berliner 
Tageblatt”, kad antisemitinė 

spauda paeina iš Čecho-Slovaki- 
jos, ir ten lenkai varų didžiausių 
agitaciją tame dalyke. Lenkams 
rupi, kad pertikrinus Francijų, 
Angliją, o labiausia Suvienytas 
Valstijas, kad žydai yra neap- 
lAmčiami vidurinėje Europoje. 
Girdi, nereikėtų kaltinti netik 
lenkus už žydų pogromus, bet ir 
visų Europą. Žinoma, butų tai 
prirodymu, kad palįs žydai,savo 
darbais užsitarnauja to.

GYVULIAI SKERDYKLOSE 
NUPIGO

CHICAGO. — Su didžiausiu 
triukšmu vakar vietos laikraš
čiai paskelbė, kad buk niėsa la
bai nupigusi. Pasirodo, kad (o vi 
sai nebuvo. Vien unininkai pri- 
gabenę į skerdyklas daug gyvu
lių ir lodei jie kirk atpigo. Taip 
kiaulės atpigę po $1 ant 1(M) sva
rų, kiti gyvuliai dar mažiau at
pigo. Delei to atpigimo ir skel
biama, kad atpigusi mėsa. Gal 
ji ir atpigs mažumą, bet lik ke
lioms dienoms.

Angliakasiai 
laimėjo streiką

Kasyklų savininkai nutarė pa
naikinti uždėtąsias ant streikuo

jančių angliakasių pabaudas.

CHICAGO. Streikuojantis 
Illinois angliakasiai laimėjo sa
vo streiką. Vakar kasyklų sa
vininkai nutarė nuimti visas už
dėtas ant streikierių pabaudas, 
kad lik Springfieldo, Peoria ir 
Bellcvillc distriktų angliakasiai 
sugrįžtų į darbą. O delei tų pa
baudų ir kįlo streikas.

Karės melu kasyklų savinin
kai buvo padarę kontraktų su an 
gliakasiais, uždedantį pabaudas 
už sulaužymą kontrakto ir kiek
vieną valstijos unijų .viršinin
kų neautorizuotų streikų. Pirmų 
pabaudų savininkai uždėjo tų di 
striktų angliakasiams už dalyva
vimą Mooney generaliame strei
ke. Delei to angliakasiai paskel
bė naują streiką prieš tas pabau
das, bet reikalaujant unijai, su
grįžo į darbų, kartu atlaikyda
mi savo konvencijų, kuri užpro
testavo prieš unijos viršininkus 
ir pradėjo tverti savo kuopą uni
joj. Bet. angliakasiai buvo nu
bausti ir už antrų streikų. Tuo
syk jie vėl paskelbė streikų, ku
ris ir dabar tebesitęsia. Jie tvir
tina, kad kontraktas nebeveikia .. .v inuo dienos pasirašymo po mū
šių paliauba, nes tada užsibai
gė karė. Kaip prieš pirmų, taip 
ir prieš šį tsreiką stojo unijų
valdyba ir prigrasino išbraukti nUj nenori atsisakyti, viršininkai 
dalyvaujančia streike unijos lo-d suspendavo lokalų ir paskelbė, 
kalus. Tečiaus tie viršininkų grų jej jr dabar streikieriai ne- 
sinimai nueįp niekais, nes ne jie, * 
o streikieriai laimėjo ir kasyk-i 
lų savininkai buvo priversti iš
pūdyti streikierių relikalavimą 
panaikinti pabaudas.

VISI PRIEŠ ANGLIAKASIUS.

SPRINGFIELD, rugp. 27. — 
Streikuojantįs niekuriuose. dis- 
triktuose Illinois angliakasiai su 
silaukė opozicijos iš dviejų, pu
sių <r~ iš pusės unijų valdybos ir 
policijos. Unijos viršininkai pra
nešė streikieriams ,kad jei jie 
iki nedėlios nesugrįš į darbų, iš lč

tų lokalų bus atimta čarleriai ir 
streikieriai bus išbraukti iš uni
jos.

Dabar preš streikierius atsi
grįžo ir policija. Prisisamdyta 
daugiau policijos ir jųja apstaty
ta kasyklos. Beto koronerio tei
smas atsisakė apkaltinti negrą, 
kuris vakar nušovė vaiką ir sun
kiai sužeidė du streikierius. Taip 
jau policija areštavo streiko ko
miteto narį ir dar du angliaka
sius Ir laiko juos kalėjime, nc- 
pestatydama («prieš» juos jokio 
apkaltinimu.

l ėčiau streikieriai nepaiso nv 
unijos viršininkų grųsinimų, nė 
poloi.jos pei’sekioj'imų ir tęsia 
savo streiką.

Kasyklos Springfieldo, Peoria 
ir BellevilU1 ; distriktilose yra 
veik visos uždarytos.

KOLIOJA SAVO VIRŠININ
KUS.

Angliakasiai vadina savo virši
ninkus kaizeristais.

PEORIA, III. rugp. 27. Strei 
kuojantįs Peoria apygardos an
gliakasiai, gavę nuo valstijos or
ganizacijos viršininkų persergė
jimų, kad jie turi tuojaus sugrįš
ti į darbų, nes jų lokalo čarteris 
bus atimtas ir visi nariai bus iš
braukti iš uni jos, savo susirinki
me nutarė pasiųsti unijos prezi
dentui Farringtonui, Springfiel-* 
de, sekamo turinio telegramų:

“Jo karališkai didenybei lor
dui Farringtonui ir nariams im
peratoriškos šeimynos:

“Telegrama, persergstanti vi
sus kasyklų darbininkus, kurie 
dabar streikuoja, kad jie turi su
grįšti j darbą briei rugp. 30, 
1919, nes jų čarleriai bus atimti, 
gauta.

“Atsakymu į tų telegramą y- 
ra, kad jus visi galite eiti peklon 
ir galite pasiimti su savim čarte- 
rį ir mes patartume gauti paspor 
tą į Holandijų ir nukakti pas jū
sų drangų Vilių Hohenzollerna. 
kadangi angliakasiai nepakęs to. 
kad organizacija ir toliau butų 
kaizerinama.

(Pasirašo) Peoria, III maine-
• • Mriai .

Darbininkų kova
UNIJOS VIRŠININKAI LAUŽO 

STREIKĄ.

PITTSBURGH, rugp. 27.
Netik kompanija stengiasi su
laužyti gatvekarių darbininkų 
streikų, bet jai, į pagelbų atėjo iy 
iracionalčs gatvekarių darbinin
kų unijos viršininkai Detroite. 
Jie nutarė, kad Pittsburgho strei 
kiuriai turi priimti karės darbo 
tarybos nuosprendį ir nieko 
daugiau ncbereikalauti. O kad 
darbininkai nuo savo reikalavi- 

sugrįš į darbų, unija suorgani
zuos naują lokalų ir nepaklusnie 
ji streikieriai bus visai išmesti iš 
unijos, šįvakar, jei galima bus 
įvyks streikierių susiirinkimas, 
kurame bus apsvarstyta virši
ninkų grąsinimas ir kas daryti.

AMSTERDAM, rugp. 27. — vi 
si miesto darbininkai paskelbė 
24 valandų streikų, reikalauda
mi pakėlimo algos.

ORAS’
Giedra šiandie ir ryto, nedidi*- 
permaina temperatūroje.

Atsisako tar
ties su unija

PLIENO KARALIUS GARY AT
SISAKO TARTIES SU DARBI
NINKŲ UNIJOS ATSTOVAIS.

Plieno trustas niekad nepripa- 
žįs unijos ir su ja nesitars, sako 

trusto galva.

NEW YORK. rugp. 27. - Plie 
no karalius ir galva plieno trus
to United States Corporation, E- 
Ibert H. Gary jau antru kartu 
grieštai atsisakė tarties su plie
no darbininkų unijos atstotais. 
John Fitzpatrick jr kitais, kiirie 
organizuoja los pramonės dar
bininkus.

Gary pranešė apie tai laišku 
darbininkų komiteto pirminin
kui Fitzpatrick ir laiške Gary at
sisako netik malyties asmeniš
kai su unijos atstovais, bet ir 
visiškai turėti kokius nors reika
lus ar tarties su jais.

SaK’o laiške unijos atstovams 
Gar v salco:

■■‘>Mcs nemanome, kad jus esa
te autorizuoti atstovauti senti
mentą didžiumos darbininku U- 
■nitcH States Steel kor|x»racijos ir 
jos pri<*dinių kon»|>«nijų. Mes 
neišreiškiamu nuomonės jokių 
kitų narių plieno ir geležies 
pramonės.

“Kaip ikišiol buvo viešai pa
sakyta ir pakartota, musų kor
poracija ir priedinės įstaigos at
sisako svarstyti reikalus su ju
mis. Korporacija ir priedinės į- 
staigos yra priešingos tinijnei 
dirbtuvei (elosed shop). Jos sto
vi už liuosą dirbtuvę (open shop 
kurioj nėra unijos),zkuri leidžia 
dirbti kokį nori darbą, nežiū
rint ar priguli prie darbininkų 
tmįos.

“Tai teikia geriausiai gerovę 
tiems darfihfatkams ir samdyto
jams. Iš prežasties gerai žino
mos nuomonės, kuri yra viršuj 
išreikšta, mes atsisakome svars
tyti su jupiis, kaipo darbininkų 
unijų atstovais, kokius nors rei
kalus apie darbininkus.’

Po šitokio plieno Irusio galvos 
atsakymo, darbininkams nelieka 
nieko kito, kaip streikuoti. Tc- 
čiaus kalbama, kad unijų atsto
vai dar atsišauksiu į prezidentą 
Wilsoną. kad jis bandytų įsi
maišyti į šį reikalą. Tcčiaus iš 
to nieko ncgnli išeiti. Patįs uni
jų atstovai nieko nesako ką jie 
dabar darys. Jie yra įgalioti dar 
Šią savaitę paskelbti plieno dar
bininkų darba bet kiti mano, 
kad streikas taip greit nebus pa
skelbtas. Plieno pramonėje ma
noma, kad generalio streiko ne
bus ir ka‘d galų gale bus susitai
kinta geruoju.

Tečiaus darbininkai veik vi
sur yra prisirengę prie streiko. 
Jie tik laukia jo paskelbimo. 
Darbininkai yra ant tiek susior
ganizavę, kad gali pilnai užda
ryti dirbtuves. Neorganizuotieji 
darbininkai irgi stoja už streikų, 
nes ir jiems atsibodo dirbti ne
svietiškai ilgas valandas. Jei dar 
vsi darbininkui nesusior^aniza- 

vo,tai daugiausia vien dėlto, 
kad trustas labai persekioja uni
jinius ir tuojaus pašaliną iš dar- 
bo.^Oaug darbininkų Gary, Ind, 
kurie tapo pašalinti iš darbo už 
prigulėjimų prie unijos, nedir
ba jau šeši mėnesiai.

d%25c4%2597%25c5%25be%25c4%2599.su


TAMSOJE
Ant o n Čeohov. K- A.

Vidutiniško didumo mušt įs> 
lariovl į prokuroro pagelbinin- 
tto Gagino nosį. Nežinia, ar žin
geidumo delei jinai tai padarė, 
• gal papuolė ten pricpuolaniui, 
kadangi buvo tamsu, bet tik no
sis pasipriešino svetimam kunui 
ir padavė signalų čiaudėjimui. 
Gnginas sučiaudėjo, sučiaudėjo 
tat jausmu, švilpdamas ir taip 
garsiai, kad lova suvirpėjo. Ga
ilino žmona. Marė, riebi baltvei- •BO, sukrutėjo ir atsibudo. Ji pu- 

flurėjo į tamsy, atsiduso ir"ap
sivertė ant kito šono. Prabėgus 
penkioms minutėms ji vėl apsi
vertė ir užmerkė akis, bet užmi
gti nebegalėjo. Padūsavusi iki 
valios ir pasivarčiusi nuo vieno 
šono ant kito, ji atsikėlė, perli
po per vyrų, užsimovė pantap- 
lius ir nudūlino prie lango.

Lauke buvo tamsu- Matėsi tik 
Slogų tr medžių slluebai.Rytucsa 
kilo debesį^. Vipur viešpatavo 
pilniausi tyla. Tylėjo net nakti
nis sargas, gaunantis algą už da- 
i*ytną triukšmo.

Tik patį Marė pertraukė tylą. 
Stovėdama prie lango ir žiūrė
dama į medžius, ji staiga suri
ko. Jai pasirodė, kad per daržą 
link Damų eina koki tai figūra. 
Išpradžių jinai manė, kad tai 
karvė arba arklys, bet patrynusi 
akis pradėjo aiškiau pastebėti 
žmogystą.

Paskui jai pasirodė, kad fi
gūra priėjo prie virtuvės lango, 
pastovėjo kiek, o paskui įlindo 
per lAnaą-

“Vagis!” dink tolėjo j«> i 
galvą ir veidas jos išblyško.

Akimjrksnyj jos vaidentuvė 
nupiešė paveikslą, kurio taip bi
jos vasarnamių įnamius: vagis 
jsibriauna į virtuvę, iš virtuvės 
eina valgomąjan kambarin... 
sidabras šėpoj... toliau miega
masis kambarys ... kirvis...

žknog ik lišktftf veido*... aukai* 
niai daiktai! Jos kuliai auliuku 
o1 per kūnų pradėjo eiti šiurpu
liai. .

— Vašia I — ėmė žadinti ji vy
rų. — Baziliau! Vasilil Proko- 
fitf! Ak, dieve mano, lyg iuuni-- 
ręs! Atsibusk, Baziliau, meldžiu 
tavęs I..

— N-nu?..

NAUJIENŲ S. Chi —.. -.*«**, M ’»

- « . < * 1 ‘

Jus galite dabar slysti maistą ir

Prakalbos su Pamarginimu
Lietuviai Moksleiviui Hofhnano Mokyklos rengia svarbias prakalbas 

“LABOR DAY“ RUGSĖJO 1 D.» 1919 M;,
WICKER PARK SVETAlNg.l,

2040-46 W. North Avė. (Chicago).
Kalbės Prof. S. A. HoSman, I>r. A. Montvidas, Prof. E. Ferl- 

iiian gros smuiku, Panelė S. Ghez dainuos solo, pritariant Panelei 
L. Chez pianu, ir Panelės Sophia ir Eteonor Jasinskiųtės dainuos 
duetą pritariant Panelei A. Karaliūtei pianu. Taipgi kalbės dr-gė 
Dundulienė ir drg. G. Stungis.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!

uose

Minkite
mes jums

S. P. TANIS & CO., 
•JI KAST 112th STREET, CHICAGO, IT.L

Rašykite .įdėdami 2c stempą ii* jausite musų kata

ir farrtias. Turime daugybe ge 
lotų pardavimui Roseland — 
aplinkose. Turime daugybę sferų farmų 
NVisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Perkame, pardundame ir mainome namus, lotus ir 
ir nebrangių- namų ir 
icugos mieste ir jo 

pardavimui

Apdraudžiamo (inšhiririome) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiant? (inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimu ir mirties.

Atliekame perkalbėtojo (interpretcr) darbą court’-

AbelUai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus 
patarnausime. Rašydami laiškus adre<

Atliekame visokius spaudos darbui'. — Todėl jeigu 
norite gauti gražų. dailišką Ir Įnikti atliktą spaudos dar
bą, tai paveskite ji mums. Klauskite kainų per laiš
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus. Z

Parūpiname visokias legališkas popieras ir doku
mentus. • • x»
' r' Pwdaron!> visokius’vertimus • įvairias kalbas.

’ Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 
suteikiame dvkai.

suniurzgė pro
kuroro pagelbininkas ir patrau
kė į savę orą. i

— Atsibusk vardan Dievo! Į 
virtuvę įlindo vagis. Stoviu aš 
prie lango, žiuriu, o kas tai len- ■ 
da per langą... Iš virtuvės nu
eis į valgomąjį kambarį! Sauk-' 
štai šėpoj! Baziliau! Praeitų me
tą vagis aplankė Mavrą!..

— K-q . . tokį?

Viešpatie, negirdi! Suprask 
tu, balvone, kad ką tik mačiau 
vagį belendanti į virtuvę. Pela- 
gėja nusigąs ir... sidabras šė
poj!..

— Niekai!
—- Baziliau, tai nepakenčia

ma! Aš kalbu tau; apie pavojų, 
o tu... tu miegi ir niurzgi I Ko 
tu nori? Nori, kad mus apvog
tų ir papjautų?

Gaginas išlėto atsikėlė ir at
sisėdo ant lovos, pripildydamas 
orą žiovavimais.

— Velnias žino, kas jus per 
žmonės! — sumurmėjo jis, *— 
Nejaugi ir nąklį negalima pasil
sėti? Žadina dfcl niekų!.;

— Bet prisiekiu, Baziliau, kad » 
aš mačiau, kaip per langą lin- j 
do žmogus.

— ^a, tai kas? Ir tegul sau 
lenda... Tai, reikia manyti, paš 
Pelagėjų ugniagesis atėjo.

Ką-ą-ą? Ką tu sakiai?
Aš sakiau, kati pas Pelo- 

gėjų ugnagesis atėjo.
Tuo blogiau! — suriko Ma

re. — Tai blogiau, negut vagis. 
Aš ncdaleisiu savo namuose ci
nizmo!. .

— Tik žiūrėk, koki nekalty
bė. .. Ncdaleisiu cinizmo!.. Bet 
ar-gi tai cinizmas. Kam ten “za- 
graničiniais’* žodžiais Švaisty- 
ties? Tatai, niašiute, nuosenai 
taip esti, tradicijomis pašventin- 
tak Todėl jis ir ugniagesis, kad 
pas ritėjas eiti!..

Ne, Baziliau- Matomai, tu 
nežinai manęs! Aš negaliu da- 
leisti, kad mano namuose dėtusį 
tas... šitas!.. Eik į virtuvę ir pa 
liepk jam tuoj išsinešdinti! Tuo-

jai, kad daugiau jinai neįsileis
tų jo! Kada aš numirsiu, galėsi 
įsileisti cinizmą4 j savo namus, o 
dabar nedrįsk!.. Tuojau cik!

sumur
ma, apsvarstyk

Nuo I-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj

— Vel-l-l-nias!..
tnėjo Gaginas. 
savo bobiškomis, mikroskopiš
komis smegenines, kam' man 
ten eiti?

— Baziliau, aš netenku sąmo
nės!. .

Gngimas nusispjovė, užsimo
vė pantaplius, dar kartą nusis
pjovė ir nutraukė virtuvės link.

Buvo tamsu, kaip uždarytoj 
statinėj, ir Gaginui prisiėjo ei
ti apgrabom. Pakėlyj jis atidarė 
Vaikų kambarį ir išbudino auk-

Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai
Anglų kalbos.
Lietuvių- kalbos. ' 
Geografijos, Istorijos.

Algebros, Geometrijos ir

1)
A)
3) Geografijos,
4) AritmctlKos.

miitcmatikų.
6) Braižymo (plhmų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Laamons; Lietuvių kalbos -- Konst. 
Apgnstinavičius; Matematikos — V 
MIšetka.

kitų

Aušros Mokykla — seniausia ir 
Otriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pjgelba galima butą pagerinti gy
venimą. 

• »
Dėlei didesnės naudoj sau ir pa

lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
i ncatldėliodami visi sykių.

3001 South Malsted Street

— Vasilisa — tarė jis, — va
kar tu ėmei mano ploščių išva
lymui. .. Kur jis?

Aš jį, pone, Pclagejai ati
daviau. ..

Koki tai tvarka? Phinirf, ir 
ant vietos nepadeda!.. Keliauk 
dabar be ploščiaus!..

Inėjęs j virtuvę, jis nutraukė. į 
■tą vietų, kur ant skrynios mie
gojo Pelagėja.

Pclagejai — pradėjo jis, 
paliesdamas petį, — Tu! Pela- 
gėja! Ko čia nuduodi? Juk ne
miegi! Kas pas tave įlindo per

Lustig's Departameirtine KiauM
3110-3412 South Hateted Street.

“Puiki Krautuve, geras patarnavimas, ir extra 
x geros brangenybės jums“.

Mokykla Atidarymo Apskelbimas
Yra musų prieik imr sų pnvclyjioui jūsų apskelbti, kud mes 

ršame pasirengę dcl jiisų sp nutsų pagąmtntuis siutais dcl vitikie 
tių. Taipgi vaikų ir merguičių dresiu, čcvcryku, ir kitokiu reika
lingu reikme nu ir duigta dvi atidarymo mokyklų.

Bet neužtenka dar to, su saugiu i>irkiniii mes galime .suųėdyli 
kims pinigų ir dtloli gerą pasifinkimą tavorų.

Mes ettiure tikri, jeiųu" jus atlunkysil mus. tas apsimokės jums. 
Todėl mrHžiamr ah*iti apsvarsh'tr ir pasipažinti.
__ ....... ......... ... .— -------- ------------- -

-- tini!.. Per langų lindo!.. 
Kam ten lįsti?

Tu, žinai... nedunik man 
akių! Geriau pasakyk savo ba- 
landėliūi, kad jis geruoju tuoj iš 
sikraustytų- Girdi?-Nėra jain 
kas'čia veikti!..

-- Ar jus tik iš galvos ncišsi- 
krauslėte, pone, kvailių surado
te... Per visų dienų kaftkfnicsi 
bčginėji, jokio ramumo neturi, 
o naktį dar girdi tokius žodžius. 
Tž keturis' rublius į mėnesį... 
perkant savo arbatų ir cukrų... 
Aš pas pirklį tarnavau, o lokių 
dalykų negirdėjau!,. t

Na, nu, negiedok Lozoriaus

rubus tiesiai jūsų giminėms ir 
draugams Lietuvoje!

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivą į Liepojy ar Memelį labai trumpoj, atei 

tyj. Ir yra surengta ,kad dalis siuntimo* bus Lietuvių' Pkčdpos Siuntinys.

Yra du budai siuntimo pašalpos. Jus galit padaryti patįs siuntinį, arba jus galit pirkti
bite vieną prirengimą padarytą Amerikos Lietuvių Trading KompUrtijo&, kuri atsiųs jurtw.

Jeigu jus norit informaciją Unip pirkti bakaą la- 
biatiąiui rrikalfagiaiirių ^tnaisllo produktų gatavuti 
supakuotą, kuria gali būti nusiųstas bile kur į Lie
tuvą pči* Amerikos Lietuvių Trading KoYrtpmUįą, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

Jeigu nori informacijų apie supakavimą bakso 
maistu ir rūbais jūsų namuose ir norit kad Ame
rikos Lietuvių Trading Kompanija dastatytų jį jū
sų giminėms ir draugams Ltahivdje, pripildyk ir 
prisiųsk kuponų: —

, Litiftjanian-Americąii Trading Co*,
i < West 48th SK, New York City.

r.'J. | I, !'• * ' . • ’

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

Vardus ................

Gatvės adresas

Miestas ir valštlja

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

Litiraanfan-Aiinurtcan Trading Co.,
6 West 48th Sfc, New Yorit, City.

giesmių! Kad tuoj čia nebūtų 
tavo halanduko! Girdi?,

— Nuodėme jums, pone! — 
tarė Pelagėja, įr pradėjo kukčio- 

geri, G 
musų ne- 

Ji 
pravirko. —♦ Nuskriausti mus 
galima. Užstoti nėra kam.

— Na,na. .. man visvien. Po
ni mane Čia pasiuntė... Del iw- 
nęs, nors naminę per langą į* 
leisk, man visvien...

Gnginiri liko tik prisipažinti, 
kad jis neturi teisės nagrinėti tą 
dalyką ir grįžti į savo kambarį.

- Klausyk, Pelagėja, — tarė, 
ji:., — tu valei mano ploščiu, 
Kur jis yra?

— Ak, pone dovanokite, už- 
rtiiršair padfcti jį ant kėdės. Jis 
kabo ant vinies prie pečiaus.

Gaginas surado ploščių, užsi
vilko ir nubraukė miegamą j an 
kambarin.

MhrČ, vyrui išėjus, atsigulė į 
lovų ir laukė jo sugrįžtant. Apie 
trejetą minučių ji buvo rami, 
bet paskui pradėjo nerimauti.

— Kaip ilgai jiš negrįžta! — 
mąstė jinai. — Gerai, jeigu ten 
tas... ciniką?* na o jeigu vagis?*..

Ir jos vaidentuve vėl nupiešė, 
paveikslų: vyras ineina' į. tam
sių virtuvę... smūgis... miršta 
neišdavęs nei šauksmo... krau
jo pelke...

Praėjo penkios minutes,, pen
kios ir pusė, ant galo, šešios... 
Ant kaktos išsisunkė šaltas pra
kaitas.

— Bariliaul — sucypė jinai.
— Baziliau! i

— Na, ko Šauki? Aš čia*..: — 
išgifdb ji vyro balsą- ir Žingsnius.
— Pjauna kas firve, ar ką?

Gaginas priėjo prie Ibvos ir 
ataisėdo*.

— Nieko ten fičra, 
jis-.
gaM nusiraminti tavo kvailoji 
iMagėja taip jau gera, kaip ir 
įds poni. Koki tu'baili'! Koki tu...

fr jis pradėjo' erzinti savo pa
čių; Jum suvis nesinorėjo irtiegn-

ti. — Apšvieti ponai 
nesupranta to, kad... 
laimingame gyvenimo... 
pravirko.

pasakė
Tau tik pasirodė. Tų

— Kokis bailumas! juokėsi 
jis-. - Ryto eik pris dakforą gy- 
dyties nuo galiucinaciJų, tu psy

Degutas smirdi... — 
žmona, — Degutas, ar .. 
nors, svogūnai... kopūstai...

tarė

AiM ■ e > — *«**•* *>«■«****<. < >o b4i,t

— Jo... Kvepia- kas tai... Ne
sinori miegoti! štai ką, užžieb
siu žvekę... Kur degtukai? Prie 
gtam’ aš parodymu tau prokuro
ro paveikslų. Vakar atsisveiki
no su mumis ir davė kiekvienam 
po fotografijų...

Gaginas uždegė žvakę- Bet 
pirm negu jis spėjo atnešti foto- 
gralijąj užpakalyj i pasigirdo 
klyksmas^ Atsigrįžęs, jis paste
bėjo pačios akis, kurios reiškė 
baimei nusistebėjimų ir piktu
mą. ..

—Tu nusivilkai virtuvėj savo 
ploščių? — paklausė ji blankda 
ma.

— 0 ką ? *
— Pažiūrėk į save!..
Prokuroro pagalbininkas pa

žiurėjo į save ir sudejavo. Ant 
jo pečių buvo kareiviškas ploš- 
čius... Kokiu bildu tai atsitiko?

Kol jis rišo tą klausimą, jo pn 
ti piešė Savo vaidentuvėj naujų 
paveikslą, baisų, negalimų: tam
sa, tyla; šnabždėjimas ir tt. ir tt.

Mokslo Žinios.
Rašo ŠERNAS.

IŠNYKO VĖL VIENAS 
MIŠKAS SUDĖTINIS.

CHE-

Visokių esančių ant svieto 
daiktų sudėtinių yra nedaug, 
bet ir iš tų duodasi sutverti tokią 
daugybę visokių ir ne panašių į 
Viens kitų kurtų. Sudėtinių tų 
yra vos apie 70, bet ir tas skait
lius nesilaiko pastoviai. Da
bar vėl laikraštis “MUrtchestor 
Guardian'* praneša apie labai 
svarbų angliško žinomo čhemi 
ko profesoriaus Ernesto’ Rtttli- 
orfordb < moksliškų ištirimų, 
Iknris turėtų sumažinti chemi- 
luiškų daiktų* sudėtinių Skait
lių. Minėtas laikraštis, 'lik gai
la kad1 ne mokriiškns, praneša, 
kad profesoriui ftufhorfodui 
pasisekė chemikus atsakančiais 
prirodymais, pertikrinti, kad 
iki šiol laikomas chemišku cle- 
mentųi taigi kūnų sudėtiniu, 
oxygenas nėra elementu, bet y- 
ra pats sudėtas iš heliumo ir 
hydrogeno ir iš to sudėjimo 
pasidaręs, žinoma, patvirtini 
mb tos žinios reikia laukti a)t'

LIETUVIŲ 8IZNIEBHI!!
Užsisakykite 1920 m.

KALENDORIUS
Patelefonuokite o musų atsto
vas a trilauky# pas jus su įvai

riausių pasirinkimų.

KAINOS ŽEMESNES NEGU WH0LESALE.

NAUJIENOS
1730 So. Halsted Str., Cliicago; Ui. 

Phone Canai 1506

. ................................  in mi ■ ii n 

Telephono Yardš 5834-

■ Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ?ytb įr nuo 7 iki 9 v. vak.

‘ 3B25 9ė. Tlulstecl St.. Chicago.
I.,—.... . I »

Įsakančio, pa tvirtina učlo prane
šimo specialiuose moksliškuo
se laikraščiuose, ko iki šiol1 dar 
nėra. Bet prof. Rutherford y- 
ra žinomas rišame sviete che- I
mfi/kasi toj dirvoj jis nemažai 
nuopelnų turi, o 1908 m. jam 
pripažinta už jo moksliškus 
chemiškus tirinčjimus tarpiau- 
tiška dovana iš garsaus užrašo 
dinamito išradėjo, švedo Nobe
lio; o tos dovanos už tuščius 
pasigyrimus niekam Švedijos ir 
Norvegijos mokslo akademijos 
ftc tikrų nuopelnų neduoda; 
kas jų gauna, tas yra* jos ver
tus. Dovana' tai- yra, ne maža, 
apie 30(XX) dolerių; lietiivvs pa
našios dovanos dar niekada už 
savo5 darbus viešai žmonijos nau 
dui dar negavo*; lenkai, jeigu 
negavo už darbus moksliškoj 
dirvoj, tai gavo jau dovanų iš 
to užrašo Sienkie\vicz už lite
ratūrų. Iš kitų neturinčių ne- 
priguhnystvs tautų dovųnų už 
literatūrą gavo lij<> trldictis iš 
Nobelio užrašo.

Kart, Michigan. Rugpiučio 25 d., 
didelė paroda, arba County Frtir, 
kuri bus musų' knime visą savaitę 

", ten bus su 
Įstatyti javai 

medžių vaisiai,

prasidedant Rugsėjo 15, 
vesti višoki gyvuliai, ii 
padarai, mašinos, 
daržovės, ką tik ūkininkai užaugina, 
tas bus laikoma musų' kaime LiVtu 
vhj apgyventame Hart. šįmet mu 
sų kampely j* javai gan gerai užde 
rėjo. Kviečiai išdavč apie 35 boše 
liūs iš bušelio sėjos, Rugiai apie 
20 bušelių, kukurūzai (komai) la 
bai geri tankiai po 12 iki’ 15 pėdų 
aukščio, galvos gana didelės, turin 
Čios grudų apie po 700. Viskas bran 
gtr; gera karvė apie $100. GyVa 
kiaulė svafak Išr;. bulvių Bušolis 
$2. Arkliai nebrangus, geras darbi 
ninkas apie $80.

Amerikos Ūkininkas,
x Rok 96, Hari, Mieli.

REIKALINGI AtrOMDmLlAL 
Me« turime piningua ant rankų.' 
Jeigu negali parduoti savo autb- 

mobiliŲ, tai ritėk galime. Xcign to
mistą turi automobilių, tai mes tu
rime pirkėjų. Parduosime už 5$o. 
Mes perkame automobilių bilc ko
kiame stovyje.

P.
5728 So. Lin'coln Street, 

Chičago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedriyj, Ketverge ir SutatoL 

Pirmas Floras 16c. Balkone* lQc.
Prie šių kainų priskaitoma- ir 

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



ROYALTON, ILI

KORESPONDENCIJOS
RACINE, WIS

Vaikui Mokyklinę Drabužių

kviečiami gausiai

Iš ARIZONOS PADANGCS

Madison prie Halsted St

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Iš ŪKININKŲ GYVENIMO

Michigano Farmos!!

Chicago

F. J. BAGOCIUS SULAIKYTAS 
NUO KELIAVIMO EUROPON.

nėra 
vie

Centralinis Bendras Lietuvių 
Bankas, Boston, Mass., kurs ren
gėsi siųsti Europon adv. F. J. 
Bagočių pirklybos reikalais, da>- 
dar paskelbia, kad Bagočiaus iš
važiavimas Europon atidedamas 
kitam mėnesiui- Priežasties to 
atidėjimo nepaduoda, bet užtai 
Keleivis praneša, kad “dėl suiru
čių ir nenusistovėjusio dalykų 
stovio” Lenkijoj ir Ukainoj, ku
rias Bagočius turėjo taipjau ap
lankyti, šios šalies valdžia atsi
sakė duoti fam užsienio paapor-

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

Mes perkame Liberty Bonds 
ui pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergals ir 
Suimtomis 0—9.

2STYJ, MES 
LEIDŽIAME 

ro-

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimai

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

taip ir dabar

Tik mėnuo laiko tepraėjo, 
kaip Čia įsisteigė Lietuvai Gel
bėti Draugijos 15-tas Skyrius, 
bet per tų trumpų laikų nuveikė 
jau gana daug. Iki šiol atlaikė 
tris susirinkimus, prirašė trįs- 
dešimts narių ir jau surinko ne
maža drabužių.

Paskutiniajame, rugp. 20 d. 
susirinkime ntuarta surengti 
rugpjūčio 31 dienų piknikų Lie
tuvai Gelbėti Draugijos naudai. 
Piknikas įvyks Union Parke. Ta 
tai vietos lietuviai, užjaučiantįs 
prakilniam draugijos Darbui — 
nešti įmanomų pagalbų tos pa
geltos reikalingiems Lietuvos 
žmonėms 
surengto  j pramogoj dalyvauti. 
Uždirbtas tuo budu doleris gal 
nesenam nušluostys ašaras ar
ba ir gyvastį išgelbės. Be to, 15 
Skyrius nutarė tais pačiais tiks
lais surengti prakalbas rugsėjo 
21 d., o rugsėjo 28 dienų vėl su
taisyti vakarų, kuriame mano
ma vaidinti trįjų veiksmų ko
medijų “Daktaras iš prievar-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ant Dury, Lenty, Keiny ir Stogams Popiery.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

vo Jurgis ir Irina Kiedžiukai, 
Teofilė Urboniutė ir Valerija 
Griškiutė. Pp. St. Šimkus ir K. 
Djrangelis pasakė prakalbų apie

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Scottville, Mich. — šioj apie- 
■ linkėj yra didžiausia lietuvių u- 

kininkų kolonija. Yra čia apie 
450 lietuvių ūkininkų. Dar tik 
šių vasarų lietuviai pirkosi čia 
47 ukius iš anglų farmerių. Scot 
tvillės miestelis labai gražus ir, 
švarus. Iš visų pusių į jį susibė
ga akmeniniai plentai, aplinkui, 
gi, 25 mylių randasi išsiplėtus 
ta lietuvių ūkininkų kolonija. 
Scottville, taip sakant, ūkininkų 
pirklybos centras: Čia jie išleid
žia savo produktus ir perkasi 
sau reikalingų daiktų. Yra ban
kų, bažnyčių įvairių sankrovų, 
teatrų, ūkio produktų konserva
vimo fabrikų etc. šios koloni
jos lietuviai ūkininkai turi ketu
rias savo draugijas, kurių viena 
bažnytinė, kitos trįs progresy
vios. Paskiausiai įkurta tai Lietu 
vių Ūkininkų prarija, kurion 
susispietė visi progresyvieji ir 
darbščiausieji ūkininkai. Be su- 
sišelpimo tikslų, ta draugija pa
sistatė’ savo uždaviniu traukti 
lietuvius iš miestų ’ surukusių 
fabrikų ir kolonizuoti ant ūkių. 
Ji rūpinsis apsaugoti ūkių pirkė
jus nuo visokių agentų išnaudo
jimo, kurie neapsipažinusiems 
su ūkio dalykais lietuviams į- 
kalba ukius, kurie neverti pra
šomos ir užmokamos kainos. 
L. U. Dr-ja padeda lietuviams 
pasirinkti ir nupirkti tinkamų 

| ūkį, imdama už savo patarnavi

mų mažų nuošimtį. Ateityje 
draugija žada užsiimti pristaty
mu ūkio produktų į miestus be 
agentų tarpininkystės, taip, kad 
patįs ūkininkai nebūtų mekle- 
rių išnaudojami, o vartotojai 
gautų reikalingų jiems produk
tų ūkininkų kainomis, tai yra 
daug pigiau.

Rugpjūčio 10 dienų Lietuvių 
Ūkininkų Draugija buvo sutai
sius didelį piknikų Round Lake 
pakraštyj, netoli nuo Scottvilles. 
Pikniko daržas buvo išpuoštas 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Žmonių dalyvavo apie pus 
antro tūkstančio, suvažiavusių 
iš visų pusių automobiliais, ve
žimais, bogėmis, dagi raitų at
jojusių. Viskas buvo laimi pui
kiai sutaisyta, ir tokia daugybė 
suvažiavusių lietuvių ūkininkų 
darė labai gilų įspūdį* Buvo dvi 
kapelijos: viena, triubinė, grie
žė parke, o antroji, styginė, 
griežė šokius paviljone. Ilgas 
programas susidėjo iš dainų, de
klamacijų, prakalbų; be to buvo 
šiaip įvairių pramogų. Progra- 
mo išpildyme dalyvavo pakvie
sti iš Chicagos pasižymėjusieji 
lietuvių artistai, poni Ona Po
cienė, p. K. Sarpalius — dainin- 
kai, ir kompazitorius p. St. 
Šimkus. Savo puikiomis dai
nomis solo ir duetais, jie tikrai 
mus, ukininktrak užžavėjo. Be 
ių, dainavo dar p^ikų balsų tu
rinti ūkininkė p. Malikaitienė.

Prescott, Ariz. — Man karei- 
vijoj esant, teko atvykti su ligo
niais į Arizonos valstijų, Pres- 
ccųt miestelis nedidelis, turi a- 
pie penkis tūkstančius gyvento
jų. Oras labai puikus, dieno
mis šilta, o naktimis gerokai at
vėsta. Musų ligoninėj yni viso 
apie 450 džiova sergančių vyrų; 
kaikurie jų sugrįžę iŠ užjūrio. 
Kas dvi savaiti ligonių atveža 
čia iš kitų kempių. Arizonos 
valstija yra sveika vieta džiovi
ninkams, nes mat, ji stovi pen
kis tūkstančius pėdų augščiau, 
palyginus isu (rytinėmis valsti
jomis. Čia iš kitur Atvažiavu
siam’ Žmogui dtfžiiaf rima krau
jas bėgti iš nosies, ir kvėpuoti 
sunku, bet po kelių dienų krau
jas paliauja bėgęs ir pasidaro 
gerai. Miškuose daug triobų pa
statyta, kuriose gyvena iš kitur 
atvažiavę džiovininkai sveika
tai pataisyti. Vasaros laiku y- 
patingai daug žmonių privažiuo 
ja iš didelių miestų, kad vakaei- 
jas praleidus ir pasigerėjus di
deliais Arizonos kalnais, jų ty
ru oru pakvėpavus.

Lietuvių čia turbūt 
bent neteko susitikti jų nė 
no. — Ariz. Kareivis.

ir ^rantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų kinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York. N,

čia yra dvejos mainos, kurio
se dirga, dniktan paėmus, apie 
septyni šimtai darbininkų, šiuo 
tarpu vienos kasyklos dirba# 
nors ir nepilnų laikų, o antrosios 
taisomos, todėl mažai kų tedir
ba. Rugp. 15 dienų vienas dar
bininkas buvo užmuštas, o trįs 
sužeisti. Tų pačių dienų buvo 
čia iš kažin-kur atvykę pora 
karinių oficierių. Jie ėmė laikyti 
prakalbas maineriams apie strei 
kų, kad streikas esųs visai ne
reikalingas, girdi, tik bolševi
kai streiko norį. Darbininkai ė- 
mė nerimauti, bet kiti pradėjo 
drausti ir taip visi išsiskirstė. 
Liko tik kapitalistų nariai. Į 
lokalo susrinkimų buvo atvykę 
delegatų iš streikuojančių dist- 
riktų. Jie kalbėjosi su musų di 
strikto vadovais apie streikų ir 
musų distriktų sustabdė. Kasy
klos yni neblogiausios, bet bai
siai darbininkus išnaudoja, iš
vanos pusės kompanijos, iš ant
ros — unijos viršininkai. Musų 
miestelyj gyvena daugiausia ru 
sinų, lenkų ir škotų, taipjau lie
tuvių. škotai su anglais užima 
va į irius miesto ofisu, kartu jie 
yra ir lokalo oficicriai ir turi ge
riausius darbus kasyklose, dėlto, 
ir eina išvien su kompanija.

— Vargo Pelė..

Tik VIENĄ dienų — RYTOJ (pėtnyčioj*) {mes duosime jums progų nusipirkti 
$12,50 mokyklinę eilę drabužių vaikui už $1.00.

1 Mes, tik tų dienų, išdėsime pardavimui 200 naujų rudeninių drabužių eilių vai
kams, visokių gražių materijų, jūsų pasirinkimui. Jos yra diržuotos — ir arba vie
na pusė ar abiem pusėm segamos. Dydžiai nuo 7 iki 17 metų.

Kiekviena eilė verta $12.50. Jei pirkaite vienų eilę, mokėsite tik $9.95. Jei 
pirkaite pridėtinę eilę, tai mokėsite už jų tik $1.00.

Tik pagalvokite — jus galite nusipirkti dvi eili drabužių (vertės $25.00 už $10.95 
-r tik rytoj, Pėtnyčioj. ,.r

Ateikite ir aprengkite du vaiku, kiekvienų naujais drabužiais — arba vienų 
vaikų dviem drabužių eilėm.

Geriaus ateikite anksti — juo anksčiau ateisite, juo geresnį pasirinkimų turėsite, 
šitaip baisiai pigiai greitai išparduodama.

paskyrė pp. F. Pocienę ir O. Dak 
sienę kaipo savo įgaliotines dra
bužiams ir aukoms rinkti, o taip 
jau prirašinėti tam skyriui nau
jų narių Jos tatai darys vaikščio- 
damos iš namų į namus, ir pasi
tikime, kad vietos lietuviai, kiek 
kas galėdamas, mielai aukos 
kas atliekamų rūbų, kas pinigų. 
Didelė ar maža auka bus su dė
ka priimta ir į knygas įrašyta. 
Visa tatai eis IJetuvos žmonėms 
sušelpti.

Laikytame to Skyriaus susirin 
kimo rugp. 20, įgaliotosios rin
kikės, duodamos 'savo veikimo 
raportų nusiskundė, kad ren
kant aukas joms tekę susidurti 
ir su tokiais lietuviais, kurie, 
reikalo nesuprasdami, vieni bi
jodami duoda, kiti gi visai žiop
lai užreiškia: “Kibą kvailas bu
čiau, jeigu pirkčiau virvę, kuria 
mane kartų!” Mat, yra taip su- 
paikėjusių musų žmonių, kurie 
įsivaizdina sau, kad jeigu jie iš
gelbės nuo bado ar epidemijos 
savo brolį ar seserį Lietuvoj, 
tai tuo jie sau virvę ant kaklo 
užsinarinsių! Rinkikės, nors ir 
gauna išgirsti tokių žmonišku
mo jausmus užgaunamų žodžių, 
vienok pasiryžusios dirbti su 
pasišventimu. Ir tikimės, kad jų 
pasišventimas dirbti atneš gra
žių vaislių. Kad palengvinus 
rinkikėms darbų, meldžiame ge
ros valios žmonių, kad jie, turė
dami atliekamų rūbų, padėvėtų, 
bet dar gerų, atneštų pas drabu
žių priėmėjų Juozų Dakšį, 1231 
Clierry st. Kiekvienas prašomas 
prie aukojamo drabužio priseg
ti korčiukę su savo vardu ir pa
varde, kad žinotume, kieno au
ka. Mes prisegame mažų ženk
lelį su aukotojo vardu, taip kad 
pasiuntus į Lietuvų priėmėjas 
aukos žinotų, nuo ko jis jų ga-

L. G. D. 15tojo Skyr. Sekret.
M* Kasparaitis.

Iš trijų pavietų, kur Lietuviai apsigyvenę, tai musų kampely] šį
met geriausi Javai. Atvaževę pamatysite savo akimis, per Chica- 
gą gerai atvažiuot vandeniu nuo Michigan Avė. ir \Vater St., laivai 
išeina kas vakaras, o iš kitur per Grand Rapids. Iš ten jau netoli. 
Geležinkelis ateina i pat vidurį musų kaimo.

■ Farmų pardavimui yra tokių;
2 po 10 akrų, 1 po 65 akrus, 2 po 15 akrų, 22 po 80 akrų, 

3 po 20 akrų, 4 po 100 akrų, 4 po 30 akrų, 2 po 110 akrų, 12 po 
40 akrų, 3 po 120 akrų, 3 po 60 akrų, 2 po 160 akrų.

Visos Jos su triobomis su padarais ir gyvuliais, taip kad kiek
vienas gali susirast sau tinkamą.

Gerai atvažiuot pas mus per Labor Day, kada daug dienų 
šventa. Musų kaime bus taipgi viso pavieto paroda gyvulių, javų, 
ęadarų, kuri tęsis visą savaitę nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 22 d. 

aigi, manydami pirktis sau gabalą žemės, galit drąsiai atvažiuot, 
arba rašykit artesniam susižinojimui pas.

M. WALENČIUS,
P. O. BOX 96, KART, MICHIGAN.

Ui $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovų 
je. litą mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinki n vs 
24 rekordų ir dei- 

/zzzZjT mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

W' Idą augštos klesos
O, Itįilį phonografų. kuriuos

apįA*:. mes parduosime už
Sg 1 'i ’t pasiūlytą kalną 
« ii tai kad mes turime
B ! ; Į Ii pratuštinti vietą

' < ! "TlMI Mes taipgi turime
v piayer piano,

V garantuotą 10 metų
" Ir vartotą tik 8 savai

tęs. kuri mes parduosime už $325 
JEI GYVENATE UŽMI 
PRISIUSIME C. O. D.
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina 
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus 
PRISIUNCIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGI 
3810 W. Harriaon St Chleago, iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9

T? Uomis nuo 10 V

-----------------

Lietuvų, jos padėjimų ir jos 
reikalus. Programui baigianties 
poni Pocienė padainavo Lietu
vos himnų, o visa publika, susto
jus, jai pritarė. Visi toj šventėj 
dalyvavusieji buvo labai paten
kinti. Turbut Amerikos lietu
viai ūkininkai dar pirmu kartu 
turėjo tokį didelį ir puikų pik
nikų. — Artojo valkas.

i AA ADOMAS A
Aš labai sirgau 

sija, nevirinimas 
abelnas si 
begyvensi 
riko] ir ui

Bet kada parei__
jo. Nervatona, Inkstų _____
minėtos gyduolės pradėjo mano 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė si 
matlamas pranyko, diegliai nebebadf 
išnyko po atmušimui visų ligų. T 
raitė po buteli Salutaras, BUteri 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar ianUBos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras rnyGstų g» 
radėltstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais

Skrybėles, Ceverykus, Marškinius ir Apatinius
Jūsų Vaikams

KARALAUSKAS, SEKANČIAI RA1AU.
3 metus, oaslabnėjes pilvelis buvo. JMaps* 

valio, nuslabnėjimaa Kraujo, Inkšti, Nervų Ir 
. .ojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie^ Bud 

isur pešiojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amp- 
bet niekur negavau savo sveikatai pagefboai 

Salutaras veisti “
eumatirmo gyi____ „

pilvas atsigaut, st 
lipdai dirbt Inkst

‘J no krutina._____________
Bėgiu 3 minėsiu išgerdavagi kas ag 

ir po 3 mėn. savo parai 
enos ir nakties. Dabar 
ių dėkuoju Salutaras my'

iitUimab patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras 
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1737 Se. Halatod 8L Tetaptame Canal M17 O

Aklumu Kurtumu, Kataru Ir Mton
Gali buf prašalinta tr daui

M gydyta, jeigu gydys teisinga ___
gydžiau pasekmingai liaa ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligosią yra aišku* prt 
/ adymas mano gabumo.

_ AŠ atitaisau kreivas akt* be skausme vfem
/ gydymu.

Pritakan akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas.

w. M. LAWHON, M. 0.
SS SąO.uto’n SL „.-j-g ,

(Kampas Moaroe) Nedėtomis 10 Iki t.

1
Jus galite gauti cash už 

LIBERTY B OTN D’U S 
$50, $100, $500 ir $1000.

KR AŪŠE sKfJJ, BANK
1341 MILVVAUKEE - NEAR RfMJLlblA..
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.



NAUJIENOS, CKIcago

HAUJI^INOS idar p*1“8’ neužtik.i;ina toa j ,progos. Buržuaziškose res-lithuanian DAILY nswe pubiikose viešpatauja tur- 
Publiahed Daily except Sunday, by1 tingųjų Žmonių (klesa, O ji 

____  sudaro mažumą visuomenė-the Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICALO, u IJNOIS

Telephone Canal 1506

Mnujianos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldientus. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chkago, 
tll. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

Metams .................................
Pusei metą ..........................
Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiam ...............
Viena mėnesiui ...................*

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

$6.00 
. 3.50 
. 1.85 
. 1.45 
... 75

02
12
50

Pilna demokratybė gali 
įsisteigti tiktai tada, kada 
vienai žmonių daliai neduos 
persvaros ant kitos žmonių 
dalies turtai, t.y. tada kada 
išnyks ekonominiai skirtu
mai (ir priešingumai) visuo 
menėje.

Susipratusieji darbinin
kai šiandie visur eina prie to 
tikslo, kovodami už sulygi
nimą žmonių teisių ir už pa
naikinimą ekonominių skir
tumų. Bet tai yra tiktai vie-

saTtonytoM v.htijoM, chteMoJ. na žmonijos progreso pusė.
pačtu: 

Metams ................................... 15.00
Pusei metų .............................  3.00
Trims mėnesiams ..................... 1.65
Dviem mėnesiam ..................... 1^5
Vienam menesiui ...................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su atsakymu.

Šveicarijos 
socialistų kova

Atreipiame skaitytojų do
mų į Šveicarijos socialistų 
atsišaukimų, išspauzdintų 
Apžvalgoje. Jisai parodo, 
kaip kovojama toje mažiu
kėje respublikoje, išsisaugo
jusioje nuo karės gaisro, 
siautusio Europoje.

Šveicarijos socialistai pro
testuoja prieš savo valdžios 
žiaurumų, ir reikalauja išti
sos eilės dalykų, 
rinimui darbininkų 
vio. Jie kovoja 
maisto ir kitų gyveni
mo reikmenų brangumų; jie 
reikalauja, kad valdžia kon
troliuotų kapitalistų pel
nus; jie reikalauja, kad val
stybė savo lėšomis statytų 
trobas beturčiams.

Palyginkite dabar šituos 
^Šveicarijos socialistų reika
lavimus su pozicija tų “re
voliucionierių” Amerikoje, 
kurie sako, kad darbininkai 
neprivalų už niekų kita stot, 
kaip tiktai už “proletariato 
diktatūrų.”

Palyginkite taip-pat Švei
carijos socialistų, iš vienos 
pusės, ir mūsiškių “revoliu
cionierių,” iš antros pusės, 
santykius su organizuotu i 
darbininkų judėjimu. Tenai, 
kaip matome, socialistai 
stengiasi eiti išvien su dar
bininkų organizacijomis, o 
Amerikos neva “revoliucio
nieriai” skaito savo pareiga 
eiti prieš darbininkų orga
nizacijas.' 

» 1

Didžiumos valia 
ir žmonių mintis.

■ ■■■ H

Vis dažniaus ir dažniaus 
išeina į aikštę, kad teisin
gam demokratybės suprati
mui reikia mokėt atskirt di
džiumos ir mažumos teises.

Demokratybė arba demo
kratija reiškia tokį stovį vi
suomenėje, kur nuspren- 
džiantis dalykas yra didžiu
mos valia.

Autokratiška monarchija 
yra nedemokratiška vald
žios forma, todėl kad joje 
ypldn maža saujelė žmonių, 
neaiskaitydama su minių 
norais.

Konstitucinė monarchija, 
kurioje turi teisės spręsti 
apie valstybės reikalus ne 
vien karalius, o ir žmonių iš
rinktieji atstovai, yra arti
mesnė demokratijai vald
žios forma; bet ji taipgi dar 
nėra demokratiška.

Respublika dar labiaus 
padidina progų žmonių di
džiumai daryt įtekmę į vals
tybę; vienok ir respublika

page- 
bu- 

prieš

Antra pusė yra žmonijos 
dvasios plėtojimąsi.

Kaip materialistai, mes 
žinome, kad žmonių dvasia, 
protas, palinkimai, jaus
mai priklauso nuo materia- 
lio jų padėjimo: ne protavi
mas nustato buvimų, o buvi
mas nustato protavimą. Vie 
nok protavimas turi savoti- 
\us įstatymus. Jį anaiptol 

negalima tvarkyt tokiomis- 
pat taisyklėmis, kaip ekono
miškus dalykus.

Faktas yra, kad žmonės 
visai viejįpdo ekonomiško 
padėjimo turi kuoįvairiausių 
supratimų ir nuomonių. Ir 
taip-pat yra faktas, kad toli 
gražu na tie supratimai ir 
nuomonės j ra teisingesni, 
kurių laikosi didesnis skai
čius žmonių.

Prakilniausios idėjos, gi
liausios mokslo teorijos ge
ma vieno ;.rba nedaugelio 
žmonių gal- ose. Ir papras
tai ima gana daug laiko, kol 
jas apvertina ir priima did
žiuma žmonių, 
gerai žinoma 

ovojantiems
karna,., nes. jų. mokyto jai. ir 
vadovai daug turėjo nuken
tėti delei didžiumos nepritar 
rimo jų idėjoms.

Taigi tas reikalavimas, 
kad mažuma pasiduotų di
džiumos valiai yra visai Ne
pritaikomas prie žmonių 
minčių ir nuomonių, šalę 
to reikalavimo protaujantis 
darbininkai stato reikalavi
mus spaudos laisvės, žodžio 
laisvės, tikėjimo ir netikėji
mo laivės ir tt.

Panaikinimas laisvės p^o- 
taut ir išreikšt savo miirtis 
butų didžiausia skriauda 
kaip atskiro asmens išsivys
tymai, taip ir visos žmonijos 
pažangai — visviena, ar ta* 
tai butų padaryta mažumos 
ar didžiumos valia.

Tatai 'yra 
visų-pirma 

darbinin-

Apžvalga
ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS.

partijos 
išteistas

reakcija
Zuricho

to, kas atsiliko, 
sirupino pagerint 
vį; ta buržuazija ir jos val-'jimo, tai jie turi pasitikėt savo 

Darbininkai turi or- 
ganizuoties į savo klcsos orga
nizacijas ir varyt savarankišką 
(neprigulmingą) politiką.

Apskritai 'imant, šita darbi
ninkų politika yra priešinga 
buržuazijos politikai; ji yra tuo 
priešdngesnė, kuo jos tikslai yni 
didesni. Kada darbiaunkai sta
to sau uždavinį nuversti buržu
azijos viešpatavimą, tai jie, ži 
noma, staja, kaipo spėka, griež
tai nesutaikoma su buržuazija. 
Bet darbininkų kova anaiptol 
nesusideda vien tiktai iš pastan
gų nuverst buržuaziją. Pirma 
negu jie gali to atsiekti, jie tu
ri ilgai kovot už savo būvio pa 
gerinimą — už tokius dalykus, 
kurie padaro jų gyvenimą žmo
nišku ir duoda' jiems progos lai
sviau judėt, šviesties, organi- 
zuoties. O šitų dalykų klausi
me buržuazija (t.y. savininkai) 
toli gražu nėra vienoda niasa.

Tam tikra buržuazijos dalis 
gali dažnai turėti panašių rei
kalų, kaip ir darbininkai, ir ši
tokių reikalų iškovojimui dar
bininkams (arba jų partijai) 
gali būti naudinga eiti su tąja 
buržuazijos dalim išvien.

Blogumas esti ne pačiame ė- 
jime darbininkų su tam tikra 
buržuazijos dalim išvien, o ta
me, kaip jie eina ir delko. Jei
gu darbininkai, eidami išvien su 
tam tikra buržuazijos dalim, 
užsimiršta apie savo klesinį 
skirtumą nuo buržuazijos ir pa
siduoda jos įtekmei; arba jeigu 
jie eina išvien su ja dei priešin
go savo klėsai reikalo, — ta
da yra negerai.

Nurodysime čionai, 
sas parašė “Komunistų Manife
ste” apie. įsocialistų dėjimą su 
buržuazija. • Jisai sako, kad Vo
kietijoje komunistų (t.y. socia
listų) partija eina išyien su bur
žuazija, kuomet ši veikia revo- 
liudoniškai, bet—

“Ji (koinunistų partija) ne 
valandėlei neužmiršta kelti 
darbini'nkUose kuoaiškiausią 
sąmonę priešingumo ir prieš
taravimo tarpe buržuazijos ir 
proletariato.”
Kaip matome, eiti su buržua

zija išvien tam tikruose atsitiki
muose tai dm* nereiškia išsiža- 
det klesų kovos principo. Vi
sas dalykas yra taroje: kaip eiti 
ii’ delko.

ji ne
i sto-lnori

išeina, kad jeigu darbininkai
pasaliuosuot nuo išnaudo-

džia, kurios ‘ramia širdžių jiegomis. 
Žiurėjo, kaip darbininkai ba- 
davo, nerado kitokio budo 
pasitikti darbininkų pasipik 
tinimą, kaip tiktai pašaukda- 
nios daugiaus kariuomenės. 
Darbininkai ir vėl vietoje 
duonos gavo kumščių. Jhu 
tapo pralietas kraujas. Mes 
protesutojame prieš tokius 
afžagarciviškos valdžios dar
bus. Proletarų kraujas puo
la ant tų, kurie atmetė ir pa
niekino teisingus darbininkų 
reikalavimus.

“Šveicarijos social-demo- 
kratų partija stoja už Bušelio 
ir Zuricho kovojančiųjų pro
letarų reikalavimus, kaip už 
savo. Jau daug kartų ji rei
kalavo ir griežčiausiai reika
lauja dar karty.

“1. Kad ndbutų jokio pie
no kainų kėlimo, kurįš«paliė- 
čia platesniasias

“2. Kad butų sukbųfiskuo- 
ta batų, rūbų ir maisto sam 
krovos.

“3. Kad tuojaus butų nu
mušta kainos ant visų svar
biųjų gyvenimo reikmenų.

“4. Kad butų įvesta prekių 
įgabenimo ir išgabenimo mo- 
polis, idant sukontroliavus 
pelnus ir sustabdžius tolesnį 
kainų kilnojimą.

“5. Kad butų paskirta dau
ginus pinigų . gyvenamųjų 
trobų s<tatymui.

“Partijos valdyba ragina 
darbininkų organizacijas ir 
unijas visomis jiegomis pa- 

, remti šitą kovą. Šios organi
zacijos pačios tegul nuspren
džia, kokiu budu jos gali pa
dėti. Visi darbininkų susi
vienijimai privalo pasiųsti 
savo atstovus į Olteną Rug
pjūčio 3 d.

“Lai gyvuoja solidarumas! 
Darbininkai, laikykitės dis
ciplinos ir stokite į eiles! Ne
siduokite kareiviams išpro
vokuoti jusi

• • “Šveicarijos Socialdemo- 
niokralų Partijos vaMybą/f

klausimą. Trečia, “ko- 
” sąjungiečių tarpe yra 

susiorganizavę, tarp savęs taip 
kad ir delegatų rinkimuose ir ki
tuose dalykuose jie paima viršų 
ant nesuritariusių oponentų.

Taigi tas faktas, kad rajono 
konferencijoje didelė didžiuma 
susidėjo iš “komunistų”, dar vi
sai nereiškia, jogei dalykai taip 
stovi ir visame rajone. Sąjungos 
kuop. Chkagoje “komunistai” 
šiandie jau vargiai turi didžiu
mą; o jeigu imti domon visus 
Chicagos lietuvius socialistus, 
lai “komunistą?’ jų tarpe suda
ro, be abejonės, mažumą. Ir “ko 
munislų” pritarėjų skaičius 
nuolatos puola ir puola.

Bet pažvelgkime, ką mano a- 
pie “kairiuosius” LSS. viršinin
kus ir apie “kairįjį sparną” aps
kritai tie socialistai, kurie dar 
tebėra Sąjungoje. Štai tos dvi 
augščiaus paminėtosios rezoliu
cijos:

sparno 
munistai

Providencee. Bua svarstoma į*» 
vairus klausimai, kurie paliečia 
audėjų reikalus.

Kviečiama visų neprigulmin- 
gų siuvėjų, audėjų, nėrė jų, etc. 
unijų prisiųsti savo delegatus, 
kad butų galima užmegsti arty- 
mesnius ryšius tarp unijų.

Laiškai iš Lietuvos

“VISUOMENES ERZINIMAS.”

Vienas “NaujĮienų” skaityto
jas ir draugas vakar išreiškė ne 
pasitenkinimą tais satyriškais 
straipsniais, kurių suteikia dien
raščiui gabus musų bendradar
bis, Gvaizdikas.

Mes nesutinkame su ta nuo
mone, kad ta satyra esanti “er
zinanti visuomenę,” nes žino
me, kad žymi dalis skaitytojų 
labai mėgsta ją. Čia, reiškia, 
yra klausimas skonio; o dėl 
skonio, kaip žinia, nesiginčija
ma.

Kitas dalykas, tai — ar verta 
atsakinėti pašaipa į “Naujienų” 
priešų užsipuldinėjimus? Mes 
nematome pamato, kodėl nebū
tų verta, — ypatingai, kada be- 
veik\ visi tie užsipuldinėjimai 
yra žemiaus kritikos.

Į rimtus priešų užmetimus 
“Naujienos” visuomet atsako 
rimtai. Bet kiek-gi rimtumo y- 
ra pas musų “kairiuosius?” 
Apart riksmo, kelionių ir mela
gingų išnusjų, iš jų nedaug ką 
teišgirsti. Kode! tad nepasi
juokti iš jų?

Klausimai ir Atsakymai.
Socialistai ir buržuazija.

mes,

ą Mark-
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Protestai prieš L.S.S 
viršininkus ir “kai

rįjį” sparną.

Kazys Matelis, Roseland, III., 
gavo nuo savo tėVų iš Savickų 
sodžiaus, Skemonių parap., Uk
mergės apskričio, Kauno rėd., 
laišką, kuriame rašo:

Tėvas ir motina ir brolis Po
vilas sveikiname tave Kazimie
rai, tik nežinom, ar esi dar gy
vas ir sveikas. Per tiek ilgą lai
ką baisiai pasiilgom. Gyvename 
ten, kur gyvenome. Viri esam 
sveiki. Gyvenimas musų toks 
pat* Statom naujus rumus, dė
kui Dievui dar turim kumelę, ir 
dAeigį kumeliuką, ir karvę, ir 
telyčaitę. Džiaugiamės, kad dar 
išturėjom, o kaip išturėtum to
liau, tai nežinom. Naujienų 
ddug yra pas mus, aprašyt sun
ku.

O dabar aš Jonas Gavėnas su 
savo drauge ir vaikais sveikinu 
savo švogerį Kazimierą. Gyve
nu Untakščių dvare, randavoju 
pusę dvaro. Ligšiol griuvo viso
kios bėdos, visokios karės griu
vo ir dar griūva, ir nežinom, ko 
sulauksime. Pas mus žmonės vi
saip gyvena, vieni turi dounos, 
o kiti neturi nė duonos, nė gyvu
lių, nė trobos. Išvaryti iš namų 
anie biedni iškrikę kaip bitės 
po svietą vaikščioja ir duonos 
prašinėja — nė durių negali už- 
daryt. Duona yra brangi, tik ne 
visur lygiai. Pas mus vidutinė 
čienia — rugių pūdas nuo 150 
rublių ligi 200 rublių* Neturin
čiam sunku gyventi. Viską val
go, šaknis i/ žoles. Sunkus yra 
padėjimas, Dievas žino, ko su
lauksime. Dabar sudieu, pasi
liekam visi sveiki. Lauksime 
nuo tamstos gromatos, tada 
daugiau naujienų parašysime. 
26.6.19. — Jonas Gavėnas ,

1919.), bei niekina įstatymiškus 
dariniunkų būvio pagerinimus 
(žiur. Michigano valstijos “kai
riųjų” rezoliuciją, išspausdintą 
Soc. Partijos “Bulletin’e” June 
15, 1919).

Kadangi) šitos naujos srovės 
atstovai Jietuvių socialistų tar
pe stengiasi <Hbar įtraukt į ją 
L. S. S-gą ir >riaus klesiniai susi 
pratusius, lietuvius darbininkus, 
pienuodami sutvert vadinamą 
*,komunistų” partiją,
LSS. VIII rajono kuopų delega
tai, susirinkusieji | konferenci
ją, nutariame, kad

1) Tie paminėtojo “kairiojo 
sparno” arba “komunistų” sro
vės elementai, kurie užėmė to
kią, kaip augščiaus nurodyta, 
poziciją, faktiškai išsižadėjo po
litinės kovos už kasdienius dar
bininkų klesos reikalus ir tuo 
budu vietoje socialistų principo 
priėmė anarchizmo principą;

2) Jų agitacija stato į pavojų 
darbininkų judėjimą, kadangi,, 
socialistams atsisakius nuo po
litinės kovos delei darbininkų 
būvio pagerinimo, darbininkų 
vadovavimas politikos dirvoje 
neišvengiamu budu turėtų pa
tekti į socialistų priešų rankas;

3) LSS. V J fl rajono konferen
cija, todėl, atsišaukia į lietuvius 
socialistus ir susipratusius dar
bininkus, persergėdama juos 
nuo tų klaidinančių elementų, 
ir ragina juos tvirtai laikyties 
to kelio, kurį rodo revoliucinis 
socializmo mokslas.

I.

Protesto rezoliucija prieš J. Stil- 
soną ir LSS. PUd. K.

Kadangi LSS. sekretorius, J. 
Stilson, mėgino užslėpti nuo Są
jungos Socialistų Partijos pak
vietimą dalyvaut amnestijos 
konferencijoje, o paskui pasi
priešino tai konferencijai, ne
žiūrint to, kad LSS. Pild. K. nu
tarė remti ją, ir nedavė S. P-jai 
žinios apie tą LSS. P. K-o nutari
mą (žiur. “Musų Tiesos” No.
6. );

Kadangi LSS. Pildomasis Ko
mitetas nutarė šaukti LSS. su
važiavimą į New Yorką, nežiū
rint to, kad paskutinis LSS. su
važiavimas paskyrė suvažiavi
mui vietą Clevelande;

Kadangi LSS. sekretorius, su 
LSS. Pild. K-o pritarimu, siun
tinėja kuopoms paraginimus 
rinkti delegatus į vadinamųjų 
“komuiustų” suvažiavimą, kur 
pienuojama steigti naują parti
ją, griežtai priešingą Socialistų 
Partijai, — tai LSS. VIII rajono 
konferencija nutaria, kad

1) LSS. sekretorius, J. Slil- 
son, nusidėjo > prieš savo parei
gas, išdėstytas LSS. konstituci
jos str. I, par. 4, ir suvylė užsi- 
tkėjimą kaip Socialist 
jos, taip ir L. S. Sąjur 
rioms jisai buvo apsiėmęs tar
nauti;

2) PSS. Pild. K-as sulaužė Są 
jungos konstitucijos strJV, par.
7, kur pasakyta: “P. K. prižiūri, 
kad visi LSS.... suvažiavimų... 
nutarimai butų nuosekliai išpil
dyti”;

3) LSS* sekretorius ir LSS. 
Pild. K-as sulaužė Sąjungos kon
stitucijos str. I, par. 1, kur pa
sakyta: “LSS. yra Socialistų Par 
tijos dalis,, įsteigta tiksiu... 
veikt Socialistų Partijos progra- 
mo ir nutarimų dvasioje;” ir 
taip-pat sulaužė Sąjungos kons
titucijos str. II, par. 1, kur pa
sakyta, kad LSS. nariu gali bū
ti tiktai žmogus, nepriklausąs 
jokiai kitai politiniai partijai” ir 
“pritariąs Socialistų Partijos 
principams”;

4) LSS. VIII ra jono'konferen
cija, todėl, griežtai protestuoki 
prieš tokius paminėtųjų LSS. 
viršininkų darbus ir užreiškia, 
kad tie jų darbai neša didžiau
sią skriaudą Amerikos lietuvių 
socialistų organizacijai ir visam 
šios šalies socialistų judėjimui.

n.

Rezoliucija apie politišką kovą.
Kadangi LSS.,JygUi kaip ir 

šios šalies Socialistų Partija, vi
suomet laikėsi to principo, jo
gei darbininkų klesa turi ne tik
tai stengties užkariaut valdžią so 
cializmo įvykinimui, o. ir, koliai 
tas galutinas tikslas dar neatsiek 
tas, kovot už artimuosius darbi
ninkų reikalus visais gulimais

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

i Parti- 
gos, ku-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 28, 1910 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLUA?
<•

Lutonas, Anglija. — (Paliuo- 
suotųjų kareivių sukilimas). 
Lutone, kuris randasi 30 mylių 
atstume nuo Londono. įvyko ka
reivių sukilimas.

Paliuosuotieji kareiviai norė
jo surengti parke mitingą, kad 
aptarus pensijos reikalus. Mies
to majoras atsisakė išduoti pa
velijimą tokiam mitingui. Tuo
syk demonstrantai sudcįįno 
miesto rotužę ir keletą fabrikų. 
Pakviestoji militarinė pagelba 
įvykino tvarką. •

Redakcijos Atsakymai j
Naujienų Skaitytojui Iš Wiek- 

šnią, Chgo. — Tamstos rašto 
nesuvartosime dėlto, kad nepa- 
davei Redakcijos žiniai savo 
vardo pavardės ir adreso. Re
dakcija mat turi žinoti, kas jai 
ką rašo. Be to, mums nuosta
bu, kad tamsia, skaitydamas 
Naujienas, gali daryt joms lokių 
neteisingų priekaištų. Naujienos 
ne tik stoja už Lietuvos laisvę, 
bet dar daugiau: jos stoja užtai, 
kad laisvoj Lietuvoj kuodidžiau- 
sios laisves ir geroves turėtų 
darbo žmonės.

\ JAPONIJA.
Tokid. — (Areštuojama soci

alistai). Naujai įsikūrusį Darbo 
Unijos Asociacija sušaukė masi
nį susirinkimą, kad aptarus dar
bininkų padėjimą. Išpradžių kai 
bėjo Tokio miesto majoras Ta- 
giri ir kiti įžymus žmonės. Bet 
kada pasirodė ant estrados pas
kubęs japonų socialistas, Sakae 
Osugi, mitingas liko išvaikytas.

Policija sustabdė mitingą ir 
suareštavo keturis socialistus. 
Kiek vėliau jie visi liko paliuo- 
suoti.

Japonų valdžia vis dar tebe
svarsto klausimą kas dėl įsilei
dimo chiniečių darbininkų. 
Tam pritaria nemažas skaičius 
japoniečių. Spaudos tisocfaai- 
ja tą žinią gavo iš užsienio mi
nisterijos* Galutinas išrišimas to 
klausimo buvęs atidėtas, kadan
gi buvę svarbesnių dalykų apta
rimui. Bet jau ir dabar ehinie- 
čių pirkliai, turintįs pašportus į- 
leidžiami Japonijon. Eina gan
dai, kad Korėjos darbininkai 
dirbą Kubėj.

Tų šalių darbininkai, su ku
riomis Japonija sugyvenanti 
“geruoju,” neišimant nei Suvie
nytų Valstijų, gali liuosai atva
žiuoti Japonijon. Pasak užsienio 
dalykų ministerijos, jiems ne
daroma jokių kliūčių. Esą tų 
šalių darbininkai važiuoja pas 
mus ne todėl, kad pas juos al
gos esti mažesnės.

Deportuoti 209 chiniečių iš 
Shimonoseki prisiėję todėl, kad . 
kontraktoriai nepasirūpinę gau
ti iš valdžios reikiamų leidinių 
tiems darbininkams.

Pereitą nedėldiejti Melrose 
Park’c, netoli Chicagos, įvyko 
LSS. VIII rajono konferencija. 
Ją, žinoma, kontroliavo Stilsono 
“komunistiškoji” kompanija. 
Vienok konferencijoje apsireiš
kė ir opozicijos (pasipriešini
mo) “komunistams,” ir jiems 
reikėjo pavartot visą savo gerk
lių spėką, kad “numalšinus kra- 
molą.”

Nuostabiausia yra tai, kad 
priešingieji “komunistams” de
legatai sugebėjo ne vien pakriti
kuoti atskirus kreivus “komu
nistų” darbus, o ir užimti aiš
kią principialę poziciją svarbiuo 
se L. S. S-gos ir darbininkų ju
dėjimo klausimuose. Tą pozi
ciją jie išrefiškė dviejose įdo
miose rezoliucijose, kurios ta
po priduotos mums vakar. Že
miaus mes spausdiname jas ir 
[Kriariame sąjungiečiams ati
džiai jas perskaityti.

Reikia dar pridurti, kad rajo
no konferencija anaiptol nepa
rodo tikro frakcijų stovio tarpe 
Ghjcagos lietuvi ų socialistų. 
Viena, kone visi lietuvių socia
listų vadovai pasitraukė iš Są- 
j,angos, kuomet “kairiasparniai” 
ėmė kelti joje triukšmų, ir įsto
jo į Socialistų Partiją. Antrą, 
didžiuma rimtesniųjų sąjungie- 
čių, delei tos pačios priežasties, 
paliovė lankiusi kuopų susirin
kimus; daugelis jų net ir mokes
čių nebemoku, laukdami, kol Left Wing”, išspausdintą “The

‘i July 5,

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriatinaliikuost 

taip ir civiliikuoso ioissnuoM. Daro 
visokius dokumentus ir popi eras i

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted it.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai:
117 N. Beartam Si. 

lUbUiloiVBMc.
Tel. Central 4411

VI III A VAIKINŲ ir MERGINŲ EfinlEl1 NORI APSIVESTI, bet 
neturėdami progos susi- LPfT VU railotl ir ažmugžtl mei- 
1U4ON nag>»M•*>"*-

vesti, Pgjieikojjiny Žurnalas vląioma 
sutelkia tokią protų. RoikalsukltS toa- 
iiurėjiniųl; ten rasite plačiausias infor. 
tnaeijūs. Žurnalas metanas 41, kopi ja 10c 

Al>VtHTU4NG JOURNAL
209-210 Tempiu Court Btde. Cblcafto. III.

Vienas skaitytojas klausia: 
Ar gerai darė tie socialistai, 
kurie eina išvien su bųržuazi 
ja?

Atsakymas: Gal gerai, gal ne.
Paaiškinimui prie šito klausi 

mo, reikia visių-pirnia išsakyti, 
kad socialistai nėra jokių dog
mų (amžinų tiesų) pasekėjai, ir 
jie neturi tokio prisakymo arba 
įsakymo, kuris jiemsT lieptų ei
ti su buržuazija išvien arba liep
tų visuomet eiti prieš ją.

Socialistai pripažįsta kl0>y 
kovos idėją? Ji reiškia, kad

Juos atšiauriai suerzino saro-'darbininkai yru skirtinga nuo 
dytojų elgimąsi, —- ii’ jie to- kitų visuomenės dalių klesa, tu- ----------- -------- -------- - - -- ■ -«* *
del stojo į kovą. Buržuazija,tinti ypatingų ir net priešingų Partija galutina/ išris “kiariojo Revoliutiohary Age”,

Apie Šveicarijos socialistų 
veikimą ir taktiką duoda gerą 
supratimą sekamas 
valdybos atsišaukimas, 
keletas savaičių atgal:

“Draugai!
“Nuolatos auganti 

atnešė savo vaisius.
ir Bušelio darbininkai pa
skelbė generalį streiką. Juos 
išvedė iš kantrybes gyveni
mo reikmenų kainos, kurios 
kįla, nežiūrint karės pabai

gos, o ypatingai pabrangimas 
pieno; jos daro visai negali
mu daiktu bent kiek žmoniš
ką proletarų gyveninių. Dąr- 
bildukai pasipiktino reakci
jos spaudimib privedusiu 
prie to, kad nuteistieji prole
tarai negavo amnestijos.

Kadangi lietuvių socialistų ta r 
pa, lygiai kaip ir kitų šios šalies 
socialistų tarpe, paskutiniu lai
ku apsireiškė tam tikra srove, 
kuri reikalauja vien galutino 
perversmo (“proletariato dik
tatūros”)' ir visai atmeta kovą 
už artymuosins darbininkų rei
kalus (žiur. “Program of the

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Providence> R. J. —- (Audėjai 

šaukia konvenciją). Audėjai Sau 
kia konvenciją, kuri turės įvyk
ti rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d.,

DR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25 E. WashingU>n St., Marshall 
Field Annei, 18 f boras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street.
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos telefonas West 6126

Dr.D. J.BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.



Lietuviu Rateliuose.
BRIDGEPORT

Jaunuomenėm išvažiavimas.

parengusi draugišką išvažiavi
mą. į Jefferson mišką. Turėda
mas laiko ir aš nutariau nuvyk
ti, Rad pakvėpavus tyru laukų o- 
ru. Buvo tečiaus nesmagu, kad 
išvažiavime dainavo visai ma
žas būrelis draugų ir draugių. 
Bct’tam buvo priežasčių. Viena, 
tą pačią dieną mieste buvo dide
lis šiirum-burum: tautininkai 
rengė savo iškilmes “laisvės 
varpui** išleisti. Antra, ir tai svar 
biausia priežastis — blogas oras.( 
Daugelis, tur būt, pabijojo lie
taus ir pasiliko namie. Beto, vie- 
nur-kitur progresyvės vietos 
draugijos taipjau buvo surengu
sios savo pikniką bei išvažiavi
mą.

Vis dėlto, kadir mažas būre
lis, bet laiką praleido smagiai. 
Tuo labiau buvo smagu, kad šia
me jaunuomenės išvažiavime 
neturėjo vietos tie labai įkyrus 
—frakciniai kivirčai. Taip ir rei 
kia.

Tik vėlai vakare susirinku
sieji grįžo atgal į surukusią Chi 
cagą dėk u oda m i rengėjams, su- 
rtngusieCma puikia pramogėlę.

— P. K.

karais yra sunku. &unku tuo, sai davė dieną atgal Kad porti
kai! lietuviui moksleiviai yra 
darbininkai ir savo pragyveni
mą ir mokyklai lėšas padengti 
turi užsidirbti kapitalisto dirbtu
vėje. Vadinasi, jiems prisieina 
mokia ties po to, kada, po ilgo 
dienos darbo, jie yra kone visi
škai nusikamavę. Bet to nevei
zint jie mokinasi. Jų pasiryži
mas pergali viską. Taip, du mtP 
sų dhmgai — M. Palcvičia ir 
J. Stungis —* jau atsiekė savo 
tikslo: šiemet jie užbaigė High 
School laipsnį ir ketina moky- 
ties toliau. Smagu pažymėti ši
tai ypač dar ir todėl, kad abudu 
minėtieji moksleiviai yra musų I. 
idėjos žmones — socialistai. I

Praeitą žiemą lietuviai moks- yrta tik trįs. Vieną jų sudaro dar- 
eliviai turėjo dar vieną specialį binink;|i, antrą ŠkapiUiliBthi, o 
kursą — Lietuvių kalbos-gra- trečią kltsa yra svyruojanti tai 
matikos kursą. Mokytojavo p. prie kapitalistų, tai prie darbi* 
Laukis. Praeitame lietuvių mo ninku. Tai trečiai klesai priklau 
ksleivių susirinkime, rilgp, 17, so ponas Grigaitis. jis< tik dūle* 
nutarta ir vėl atidaryti šitą kur- dus ghudb. 
są kaip tik praslinks vasaros

rodžius labai daug žinančiu, A. 
sumini vsią eilę socialistų rašy
tojų ir nurodo kelintą jų para
šytų vekalų, “kuriuos darbinin
kams reikėtų perskaityti, kadir 
nesutinkant su jų išvedžioji
mais”. Paskui' pasisuko, kad va
kar vakaro girdėjęs pono Gri
gaičio referatą ir kad jis nesu* 
tinkąs su “to pono išvadžioji
mais”. Taigi jo Užduotis turėjo 
Būt’ — apginti* “kairiasparitiu's”, 
bet tatai jis nė nebandė daryti; 
Tik kabinėjosi prie atskirų žo
džių ir thats all. Štai jo kalbos 
“žiedai:”

“Grigaitis sako, kad< k lesų y- 
rad aug, o aš sakau, kad klesos

dvyliką policistų; Buk tie dvyli- SVEIKATOS DEPARTAMEN- kantini* datfbinirikųP trikalftri- 
ką policistų gėrę tam snliune tuo ( TAS SUSTABDĖ VESTUVES.
laku, kuomet liko užmušti poli- ; --------
cistai- Danahue ir A. Kelley. Ke
lley numirė utarninke, o Dana- Caliimet avė. jau buvo nuėjęs 
huc mirė ant vietos.

Hoyne kaltina juos kyšių ė- 
mime; delei tos priežasties gal 
būt ir liko užmušti tie dU Žmo* tb skyriaus atėjo vedinas dviem 
nės. Hoyne įvardijo jau sekan- 
čius-bičiulius tame incidente.
Jais yra: DetėktiVaš šergentas, Mat sveikatos departamentas 
F. Willing iš detektiVų1 biurč.' jau žinojo, kiid Forttestal turi 
Policistas E. Powers, iŠ Rast Chi džiovą; užtat ir nrieido jam ap

sivestu Netik, kad neleido jam 
apsivesti, bet atėmė nuo jo tri
jų metų dukterį, kurią jis turėjo 
su pirmąja pačia.. Daktaras iš* 
aiškino Forrestaliui, kad dabai* 
yra tokis įstatymas draudžiąs 
vesti dŽiorihinkams. Kaip išgy
dysiu jį, tuomet jis galėsiąs ap-

gal savo dukterį. Bet pirmų- 
pirmiausia keikią išsigydyti

mas 70c' į valandą Ir 44 vai. į 
savaitę yra nedidelis. Rendos ta-r 

W. Forrestnl gyvenantis 5847 sVer/lvVlii rll«4t6bfW wt» ln_

(saugokite Savo Akiai

NORTH SIDE

Iš lietuvių moksleivių gyvenimo

cago avė.* Stoties. Detektivas W.' 
Doyle. Policistas J. P. Donegan 
iš Fillmore stoties.

TURĖJO TRIS MERGINAS.

bažnyčion prie šliubo su p-le M. 
Fenloti. Vakar Dr. H. N. Bum 
densen, iš sveikatos departamen

detektivais pas W. Forreatal ir 
atėmė nuo jo jaunąją panely

tame skerdyklų distrikte yra la
bai brangios. Namų savininkai 
sako, kad jie gauna rendos kiek 
jie reikalauja, o savininkai reika 
Irtu j a klek tik jiems patinka. 
Valgis tame distrikte irgi pabran 
go nUo pereito gruodžio mėne
sio 40%^. Rūbai irgi taip-pat 
Užtat darbininkų reikalavimas 
ąsos visai ^nedidelis: Ir tiesą sa
ko.

Pranas Grundlen, sportas, pa<- 
sikvietė į vakarą—šokį tris nier- . ... . ,
ginas. Kiekviena jų manf,> kricF sivesti, o taipgi galėsiąs gauti at
bus jo mergina, o vėliau žmona. 
Grundlen turėjo dar dii savoj | A A A VB • V - • A W J ** VB • ▼ * r

I draugu' ir dvi merginau perstatė kad apsivestu-reikia būti svei- 
Grigaitis sakė, kad Marksas gavo draugams. Viskas buVo’ ‘ 

karščiai. Mokytojauti apsiėmė su kiekvienu šarlatanu'norėjęs gerau Bet mėl ynos neilgai buvo

I
—— — — ----------- ----------------------------- --— -----------

susidėti ir kartu veikti”... To: ten. Parvažiavo namo ir verkė.
Beje, taipjau mivo nutaria su* liaus tas “kalbėtojas” sU pasidi- Ant rytojaus Pranas p:»>r.Ui-S p. 

rengti prakalbas Wickers Parko džiuvimu tvirtino, kad “kairias- [r, fjrn ir užkvietė ją' ant Norlli 
svetainėje. Prakalbų tikslas y- parnių” esanti didžiuma ir kad ir Clark gatvių, pasimatymui, 
ra supažindinti visuomenę su ( su jais einanti Sąjunga — į ko- p-le Boden atvažiavo nužymė- 
lietuvių moksleivių gyvenimu, niunistų partiją be jokio visuo- ton vieton, bet atsivežė dar su 
bei jų pastangomis. Kalbės Dh tino balsavimo-refcrendbmo. Po savin anas dvi merginas p. Zen- 
A. Montvidas ir prof. Hoffma- j “prakalbos” vienas paklausė: dcn> irp. Conrens.
nas. Muzikos gabalėlių duos 
prof. Perlmanas. Prakalbos 
įvyks sekamą panedėlį, rugsėjo 
1 dieną. Lauksime!

—• K. Korsak.

Kairiasparnių” “idiolae” “kom- 
promyiaH” ir kiti galai.

Pėtnyčios vakarą, rugpjūčio 
2£, Čia “ka,iriaspa^nia,‘, suren
gė prakalbas. Kalbėjo tūlas Pė- 
koraitjs ir ekstra bolševikas An 
dru kričius. Taipjau dainavo du 
khorai —- mišrus ir vyrų.

Pirmas kalba Pekoraitis. Per- 
sistato susirinkusiems, kad jisai

Northsidėj, prio Hof Įmano 
mokyklos, yra susispietęs apštus 
būrelis beturiu moksleivių. Pra
eitą pavasarį jų čia buvo apie 
keturias dešimts. Vasaros metu 
jų skaičius truputį sumažėjo, įįZko-rai-tiš'
bet dabar ir vėl didėja Lietu-, kar( jjsai kalMj Burn. 
viai mokiniai kone išimtinai I „:4s; ~ ....___ __
lanko mokyklą tik vakarais. | 
Suprantama, kad mokyties va

vienas paklausė: den« ir p. Čonrėns.
Sakėte, kad jūsų didžiuma, bet j Pranas nusistebėjo. Bet ką dh 
vakar čia buvo pilna svetaine, o —Ar:-: K~»—1 ------
šiandie puštuštė, neveizint to; 
kad čia dalyvauja du chorai...
“Kalbėtojas” nerviškai atsako:
“Mat, mat
ateiti: juos-sulaikė tas lietus...”
“Bet Ketaus visai nėra!” — at
kerta klausėjas. Publika kvato
ja-

Jc, tas “lietus” tikras kontr
revoliucionierius. Jeigu ne jis — 
“kairiasparniai” dievai Žino ką 
butų nuveikę... — J. Buragas

žmonės, negalėjo

APIPLfiSfi LIETUVĮ.

"Cistitis" ligos
sidėj, o vienas Naujienų kores
pondentas ėmęs ir parašęs, kad 
tai buvęs Stilsonas. Be to, pasi
sakė, kad ten jisai kalbėjęs “a- 
pie darbininkų reikallms”, tai jau 
jisai kalbėsiąs ir šičia. Ir pradė
jo: “Vakar šitoje svetainėje kal
bėjo lietuvis su barzda. Jisai 
jums liepė kompromyzuotis su 
birzuazija. O aš sakau, kad mu
sų idiolas ne kompromyzuotis, 
kad mums nereikia kompromy
zuotis, o eiti į komunistų parti
ją. Matot, 75 procentas yra dar
bininkų, 25 
reiškia, 
kompromizuotis”. Toliau: ”... 
Grigaitis yra Gomperso draugas. 
Okietijoj (tur būt Vokietijoj) 
yra CJrifjaičio valdžia, Orrislcc -----
Grigaičio valdžia... Austrijoj 
taipgi buvo Grigaičio valdžia”... 
Po to pasigirsta visa eilė nesu
prantamų žodžių, tokių kaip 
“idiolas”, “imsiklopidija”, “jim- 
prriatistai,” ‘demikratija” ir tt. 
Kalbėtojas užbaigia savo kalbą 
“apie darbininkų reikalus4’ Už- 
rcikšdamas, kad ‘^rĮs metai at
gal aš labai mylėjau Grigaitį, 
bet dabar jisai yra* Gompcrso 
draugas”...

Pertraukoj vyrų ir mišrus 
chorai padanavo kelias daineles 

*• ytin vykusiai. Po to pasirodo 
Andriulcvičius. Jisai pasirenka

simptomai.
“Cistitis” padaro skausmą 

apatinėj pilvo dalyje dažną no 
rėpimą šlapini, po ko išeina 
rėjimą Šlapinti, po ko išeina 
deginantis jausmas. Paskuti
nis šįppinio lašas būva- tamsus, 
glitus ir tirštas.

Daugelis daktarų kovojo su 
Šito* liga ir daugelis ligoniu daž
nai apsivylia sugertų vaistų pa- 

sėkmėmis. Pnrtohėrh, maišy
tos gydomosios šaknelės su žo
lėmis, iš kurių jus galite pasi
taisyti adbatą ir gerti kaip ir 
paprastu arbatą rytas vakaras, 
o pūsle atsitaisis. Ji prašalins iš 
pūslės uždegančias medžiagas, 
kurios padaro slogas, numalšis 
skausmą, peršėjimą šlapinimo 
laiku, prašalins šlapimo susilai
kymą ir tt.

Partoherb yra* naturalis pro
duktas gerai* žinomo farmacisp 
ta Paries garsios eiles produk
tų, 1(M) 2nd avė., New York, ir 
1 dėžute atsieina $1.00; šešios j nedėkingą džiabą kritikuot d» 
dėželės .tik $5.00.

kapitalistų, Tai 
kad muite nereikia*

Grigaičio referatą, kurį pastara*
rife

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir urtlversitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti partiatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug motų prakti- 
Ikte. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų fligh School diplomą gavę mokiniai priimami i 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musų mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę speęialę 
Hetlivių kalbos gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NKVIENU METU LAIKO. ATSI- 
UKNKYKITE š| VAKARĄ PASIšNEKfi l’I SU MUSU PR1NC1PALU.

H0FFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
153T-39.1l NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL. 

(Arti Miivvaekce Avinu e).

kam. Sveikatos- užVrižda Dr. 
Robertsonas- išranda vis- naujus 
skymus. Matomai ir šis skymas 
yra jo išrastas. Bet vargiai tuo 
galima bus sumažinti ligas, o y- 
pač džiovą, žmonių tarpe miesto 
gyvenime.

EVANSTONO MAJORAS 
“PABĖGO.”

Evanstone majoras užsinorė
jo ^markiai pasivažinėti-paspor- 
t a liti savo gražiame automobi
liu ji\ bet pamatė sargas, kad jis 
perdaug greitai važiuoja. Sustab 
dė. Užrašė kas reikalinga ir lie
pė pribūti teismna pasiaiškinti. 
Bet tfportingasis majoras nuėjęs 
teisman nerado teisėjo. Ilgai ne
laukęs išėjo. Policistas paprašė 
jo, kad jis teiktųsi ir kitą sykį 
tasilankyti teisman: Jis vėl pri
buvo ir paaiškino, kad jis pirmą I 
sykį — pabėgęs iš teismo todėl, 
kad teisėjo neradęs tenai. Ir prie 
to dar girdėjęs, kad jo bila e- 
santi panaikinta. Ir jo nenuteb- 
sė.

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

Gydymas visų akių, ausų no
sie* ir serkles ligų. Ro priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkaik ir petnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA , A v 
AKIŲ 8PEC1 AUSTAS

IMI1 So. Aahland Av«, Chleago. 
Kampas 18-tos gatvės.

3*čios lubos, virš Platro aptiekos 
Tėmykite i mano parašą.

I Valandos: nuo 9-tos vgl. ryto iki 
L 8 Vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
Evai, ryto iki 12 valandai dieną.'

Dr, L R. Blumenthal

Utarninke, 26 d. rugp. 3 vai. 
po pietų, pas lietuvį saliuninką 
Canal ir Taylor gatvių atėjo du 
vyrai. Savininkas galiūno buvo 
lauke ir kalbėjosi su pažįstamu. 
Jo sunūs buvo už baro, o pati su 
dukterį* buvo kambariuose.

— Duok mums gerti, — pa
prašė atėję “svečiai”.

— Eikit į vidų, ten yra mano 
simus už baro, gausit gerti kiek 
norėsit.

— Ne, mes norim, kad tu ei
tum į vidų.

Tas neklausė. Nieko nelaukda 
mi “svečiai” atrėmė abiem į 
krutinės revolverius ir įvarė į 
saliuną. Sukamandavę: rankas 
augštyn, suvarė du į kambarį ir 
uždarė, o savininkui sako :
I— Kur tavo pinigai yra, kur

rysi. Visi keturi ėjo pasivaikšti
nėti į Lincoln1 Parką. Pranas 
daugiausia klausės, o merginos 
kalbėjo:

— Mes norime žinoti, kurią 
išmusųtu manai vesti?

—r Aš noriu vesti visas tris. 
Taip jis prisipažino ir teisme. 
Pranas buvo turtingas, turėjo 
tik $6. BUyo nupirkęs dviem 
merginoms po žiedą, o nuo vie
nos buvę pasiskolinęs $10.

Kiekvienai skyrium buvo ap
reiškęs savo meilę ir umu laiku 
ketinęs vesti. Bet nieko nelai
mėjo. Turėjo sugražinti visus 
meiliškus laiškus ir žiedus ir 
pats pateko belangėm

IŠGELBĖJO SKĘSTANČIUS;
*....'V

Kun. F. E. Wagner, mokyto
jas kunigų vasarinėj mokykloj 
Garrctt Biblical institute, išgel
bėjo keturis žmones nuo skendi
mo ežere,, netoli nuo NoyeS gat
vės, Evanstone. P^-nid F. Sparks, 
iš Oak Park besimaudydama į- 
krito’ į duobę ir pradėjo1 skęsti, 
jos vyras bėgo gelbėti ir gi pra
dėjo sykiu su ja skęsti. Kiti du 
vyrai numetė jiems virvę ir nu
plaukė prie jų, bet vis nieko ne
gelbėjo. Pamatęs Wagneris, kad 
skęstanti gali kaip nors dagaut/ 
viPVę, pradėjo garsiai šaukti:'—■> 
kibkitės į virvę, — tie susikibo 
ir visus išvilko į krantą, kur jie 
atsigavo.

PENRI POUCISTAI NETEKO 
DARBO:

Nelaimingi penki dėdės šian
die neteko darbo. Jais yra: M. 
Kone, T. J. SulHvan, H. A. Lav- 
rence, ir W. Richert. Keli mėne
siai atgal tie vis dėdės gaudė ir [ 
nesugavo banditų, kurie norėjo '• 
išplėšti Interstate National Ban- • 
ką, 13310 Baltimore avė. Kodėl 
jie negalėjo sugauti tų banditų 
jie negalėjo išaiškinti. Suprasta 
buvo, kad jie [patįs kokiu nors 
būdu buvo prisidėję prie tų ban
ditų žygių. UŽU t šiandie jie ne
teko darbo ir dabar yra lumpcn 
proletarais. ‘

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju'pykai 

Gyy^nfrnas yru1 
tušekrs, kada pra 
ny&ta regėjimas < 

McS^yarthjani 
pagerintą Oph-* 
tha!mometer...,«- 
patinga doma at 
kreipiama i uai- t

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčHomis, nuo 10 iki 11| dieną ; 
4649 S. Ashland ar. kamp.47 NL ‘ 

Telephone Ynrd« 4319 
Boulevard 64^7:

. + „ . > , _ _ ,<L, ........................  -..... -4 .. - .

DR. M. HERZMAN

AREŠTUOTI KETURI VIENp 
VAGIŠIAU

' ' • - 1 Jt
Ketiiri vyrai liko areštuoti ir 

kaltinami priėmime vogtų daik- 
i tų. Areštu tais yra : C. Meyer, M. 
I Berkovvtitz, siuvėjas, (L. Korn- 
gold, siuvėjas ir S. Levy. Sako, 

i kad tie daiktai, daugiausia* vil- 
I nos, buvo pavogtos pereitą sa- 
i vaitę nuo F. Busan, vertes $3500 
i nuo Ed. Chrlstlanson vertės $4,- 

* 000 ir J!. G. Kėidbnian vertes $2,- 
400.

ATPIGINO VALGIUS.

ŽUVO PINIGAI.

Kelionėje tarpe Joliet ir Chi
Žmogus nusigando ir drebam raime buvo sudėta $70,000. Gel

čių balsu pasakė: [ūkelio patarnautojai sako, kad
— Frontruimyj, saugioje še- nepriėmę Jolieti? tokio siun- 

poje. ! tfnio, bet Jolicto krasos viršinin-
• Nusivarė jį ienai ir liepė ati- kas tvirtina, kad jis tokį siunti- 

dary.ti saugiąją šėpą. Atidarė nį išsiuntęs į Chicagą. Gi Chica- 
drebėdamas. Tuom tarpu įėjo jov gos krasos viršininkas sako, kad 
pati iš kito kambario. Tie “sve- 
jčiai” smoge jai su revorveriu ir 
įstūmė atgal į kambarį. Vagi
liai pasigrobė iš saugiosios šė
pos $2000 pinigais ir auksinių 
'daiktų keletą šimtų dol. vertės. 
Nuliėgo greitai prie toliau sto- 
vničio automobilio ir nuvažia
vo savo keliais.

jis tokio siuntinio negavo. Pini
gai buk žuvę Chicago  je gclžkelio 
stoty j.

AUTOMOBILIUS SUŽEIDĖ DU 
VAIKINUS.

Smarkiai bėgantis automobi
lius sužeidė du vaikinus perei
gą naktį ir nuvažiavo nesusto
jęs. Vienas Walter Worta, 15 m. 
amžiaus, o antras Jonas W.erle,

Mžiiniclpal1 Pier, valdžios pa- 
bildavotas ant ežero tiltas, žmo
nėms linksimam laikui praleis
ti restoranas ir visi gėrimai bu
vo rankose Catering and Con- 
cession kompanijos, kuri prie 
valgių savo restoranbse nedavė 
vandenio. Nedavė vandens todėl, 
kad žmonės vėliau galėtų gerti 
tos pačios kompanijos pagamin
tas visokias sodlis. Gi už tokius 
pat valgius kaip mieste lupo nuo 
žmonių didelius pinigus. Pada
rė tyrinėjinius ir privertė kom- 

I paniją nupiginti valgius ir duo- 
j ti vandens prie kiekrieno valgio. 
Žinoma, kompanija turėjo išpil
dyti miesto valdžios įfcakymij.

i Bet nuo alkamj.„žmonių ji vėl 
mokės dvigubai atlupti, kas ją 
kontroliuos;

gaisras Kadare $200,000 
NUOSTOLIŲ.

Anksti rytą kilo gaisras Ameri 
can Rnilway Exprcso Cd. 518- 
520 W. Monroe St., ofise ir san
dėliuose. Nuostolių šis gaisras 
pridarė nuo $100,000 iki $200,- 
000. Gaisras prasidėjo ant pir
mo augštb, sandėlių kambariuo
se ir uždegė Irving Lether kom
panijos daigius ant trečių lubų, 

si krutoiliųjų paveikslų 'į teatrų Namas stovė jo netoli nuo Chica- 
opera toriai, parėmimui i tų to go upės, Užtat ūgniagiasiama bu- 
atrų aktorių streikui, balsuoja vo lengva užgesinti čirškynėmis 
streikuoti ar ne. Bosai sako, kad iš laivų upėje ir nuo gatvių. Už 
jie darysią pastangų, kad ncį- poros valandų gaisras vėl buvo 

bet operatoriai atsinaujinęs, bet UgUiagiasiai u- 
pasirengę. bile valandą mesti dar inai jį užliejo, nes saugojo namą 
bą ii’ išeiti stteikan sykiu su vi- apstoję.
sdis aktoriais, kurie jau seniau ---------------

BALSUOJA STREIKUOTI 
ARNE.

f
Gal būt užsidarys vis\krulo- 

mųjų paveikslų teatrai, at, vi*

vyktų strekas,

1 J
7 metų amžiaus. Sako, kad auto- j streikuoja. Jau daugiau kaip P-LĖ M. 
mobilius bvuęš Vogtas. Autoino- savaite operatoriai rengiasi strei
biliaus savininkas Henry Audei, 
vagiliai pavogę jį iš vidlirmics- 
čio. Vėliau tą automobilių atra
do Gidėtoj’, bot’vagilių nesugavo. 
Tie sužeistieji vaikinai guli šv* 
Antano ligonbutyje ir sako jų 
gyvastįs pavojuje.

■ .. . .,A<————

HOYNE TYRINĖJA POL1CIS- 
TUS.

kuoti; gal prisirengs.
—-—— i

NAMŲ STATYTOJA? GRĮŽO 
DARBAN.

M’DOVVELL KLAU
SINĖJAMA.

šeimyna susidedanti iš pen
kių, kur tik vienas vyras dirba 
ir kuris uždirba $22.50 savaitėje 
algos, negali tinkamai iššimni-ty- 
tį‘ skerdyklų distrikte. Ttaip pūJau Roosevelt avč. prie Michi-

gan avė. namų griovimo ir būda sakė p-lč M. M’Dowell, užžiurė- 
vojimo darbas prasidėjo. Darbi-' tėjii Clueagos Uniyerąitbto'Sėtįle 
ninkai sugrįžo darbtin. Apie dar- mento, 4630 Grošs avė.'

P-lė M'. M’DoWell, kuri jau 25
ninkai sugrįžo darban. Apie dar
bininkų laimėjimą nieko nesa-

į koma. Reikia manyti, kad darbi- metai kaip gyvena' tame settle- 
nes jie turėjo mente, ir kuri yra puikiai ap«L 

kur tapo užmušti du tvirtą uniją, užtat galėjo daug pažinusi su skerdyklų darbiniu* 
vajstijos^ advokatas 

jau įtraukė tbn bilų n

Panedėlio vakare, Hoi'fman įlinkai laimėjo, 
sa liūne, 
žmones lengviau kovoti su savo darb* kų padėjimu, atėjo pati pas teisė 

daviais. ją Alscliulbr ir užreiškė, kad du-

Gerai lietuviams tinome'per 16 nle- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo stirtas ir chrtmttkaa ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.*

Ofisą* IT Laharttorija: 10ŽS W. iSUi 
8t< netoli Fisk'8t4

VALANDOS: Nuo >nistųr-ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. ITalstcd Street
VALANDOS t 8—9 ryto, tiktai.

asMeaaaseaMaBSMMMMMMBSMMMMM

PAKELS ALGAS.
Mokyklų taryba nutarė pakel

ti visiems miesto mokyklų mo
kytojam* algas, o taipgi sykiu ir 
visiems dirbantiems prie mokyk 
lų darbininkams. Minimum alga 
bus $1,200' metams. Vadinasli, 
bus daugiau $300 negu buvo pir
miau. Bet galutinai dar ,nėra ■ 
nutarta, tik yra paduotas toks 
sumanynnas. Suprantama, suma i Rez« 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
nymas dar gali likti sumanymu. I _ Jrii‘plm»>e Haynumk<42oM 
Jeigu bus padidinta alga, tai bus DR.A.A. ROTrt 
padidinta net nuo naujų metų, RUSAS GYDYTOJAS ir uHlRŪItGA'S- 
Iv mm 1 J anndn VUn Specialistas Moteriškų,- Vyriškų,ty. nuo 1919, 1 d. sausio. Viso 
sumoj $100,000.

SUVAŽIAVIMAS.
17 ir 18 rugp. Chicagoje bus Mmbms 

didelis suvažiavimas prieš sa- ■ 
liuninės lygos iš visos šalies. Jie 
ketina apkalbėti* klausimą pro- 

bibicijos netik šioj šalyje bet pas 
juos yra noras tą agitaciją pra
vesti ir į kitas šalis, žodžiu ta 
lyga nori, kad visas pasaulis bu
tų sausas. Pamatysime kaip 
j'iems tas darbas seksi.

į—hfc i^hi ntaiiiiiMm w

APDEGĖ IR NUMIRĖ.
P-nia M. Groenwald, 68 me

tų amžiaus senutė, vakar virda
ma vakarienę prisiglaudė labai 
arti prie degančio pečiaus. Už
degė savo rubus, nuo ko labai 
nukentėjo — apdegė visas ku
lias. Po didelių skausmų/šian
die pasimirė.

Vaiką ir visą chroniškų ligą 
Ofisas: 3354 So. Hakted St. Chicago' 

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—-3 po piet 
7^-8 yąk. Nedžlipiąs 10-2-12 (liepa.

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

3149'S. Morgan kertė 32 st.
Chicago/Illihois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų/ ir Vyriškų* 
Taipgi C* niškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po pieL
Telephone Yards 667

Telephone Yards 5032.

Telephone Bonl^ard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9^-12 ryto 
i-Lt* vakaro

MOS 8 Morgan St, Chlore, 111

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

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

-.... f. -■■■■-■■V-......  > . ■ ... > \ . >, Į,., .J .
■ u 1».. i Ui, į ..į.rur, 1,1 Ųjįll.

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiBjiinas. Garantui) 

tas užganfidinimas. Vyrą tr vaiki 
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, valiau
sios stailSs ir konservatyvi modelini. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt' 
siutai ir overkutat $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakib 
kainos.

Mes užlaikomo taipgi pilną sande 
Ij nežymiai vartotų siutų tr over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

FuH dre.ss, tuxedo, frock siutai 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Al dora kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai., vak. Subato 
mis visą dineą iki 10 vai vak.

8. gordo;;.
1415 Soi Haleted SU Chlcano, UI 

įateigta 1002

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., « Chičago, III.
Ofiso Tch Boulevard 160

Rez. Tel. Soeley 420

’ f . *
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Ketverg,, Rugpiučio 2fy *19

Pranešimai North S i dės Lietuvių Draugijų są REIKIA DARBININKŲ 
Am inonnuimc vHcirinL’i * *

E. Chicago, Ind. — L. A. V. kliubo 
susirinkimas įvyks nedėiioj rugpiu
čio 31, 2 vai. po pietų K. Griksas 
sve|. (150 ir Northocte Avė.). Drau
gai, męldžiumi atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalykų.

Rašt. Frank Sverecki.

Iryšio delegatų mėnesinis susirinki 
plius įvyks ketverge, rugp. 28 d., 
ikaip 7:30 vai. vakare Viešo __ __ A 4 Mikli __ —1.^ A.
druugijų delegatai malonėsite alsi 
lankyti paskirtu laiku.

N — Sekr. F. Kaziunaz.

randAi NAMAI-žEMe DRAUGIJOS DRAUGIJOS
Susirinkimai atsibuna kas pirmi.PIGIAI PARSIDUODA!vyrų.REIKALINGA ant burdo 

_ i arba 
Svarus kambariai, 

valgis. Gulima ir be valgio, 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTEL1S, 
1606 So. Halsted St., Chicago

. imoo vv 1 A vKny Kambariai dėl dviejų
gyno svet., 1822 NVabansia Av. Visų nĮems.

Išduodama randon 0 kambariais
pavie ' pagyvenimas, ant trečių lubų, labai !_ . ..........
Geras j tinkamas suaugusiems be mažų vai- geroj vietoj, gerus namas, /■ ... • a . »v t *• .... ' i a *  *.? d. i Uo 1

2-jų pngyvnimų, 5 ir 6 kambarių, pėlnyčių kiekvieno mėnesio, Eagh 
ramios Hali svel

Roseland. — LMPS. 25tos kp. ex 
tru susirinkimus įvyks ketverge, 28

------ ...-----— rugp., 7:30 vak. Aušros kurnb, 
LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki-110900 Michigan Avė. Draugės, skali 

mas įvyks ketverge, 28 d. rugp., 7:3O‘lingui ushlankykite, nes turime svar
vai. vakare. Malinauskio svet. 1843, 
So. Halsted St. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, nes yru 
daug svarbių dalykų nutarti.

—r Vaidybų.

bių reikalų aptarti. — Valdyba.

REIKALAUJA merginos ulba mo 
teis prie dabojimu kūdikio ir prie 
lengvo darbo namuose. Geri na 
nuo ir gera viela. Pasiklauskite 
kriaučių dirbtuvėje pn. 2335 \Vest 
35th gut.

.. LSS. 
k Ii ubo 
kimas 
Aušros

4 kp.. LSJL. 1 k n. ir JSAT.

Kurie turite paėmė Pirmyn choro 
serijų platinti, malonėkite jas su
gražinti iki 29 1. šio mėnesio.

— A. Vilią.

apšvietos komisijos ASMENŲ JIEšKOJIMAl
įvyks šiandien, 28 d. rugp 
svet. 3UO1 Su. Halsted St.

— Pirm. S. Zuvė.

4 k_n.. JLSU 1 k?» ir J L AT. 
_____ lavinimosi susirinkimas į- 
vyks nvdelioj, 31 d. rugp., 10 vai. 
ryto, Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St., prelegentu bus J. A. Dementis. 
atvažiavęs 
malonėkit

LSS. 
kliubo

iš kito miesto. Draugai 
atsilankyt ir išgirsti jo

— Pirm. S. Zavė.

Gelbėti Draugijos, BrighLietuvai ____ .................................
ton Parku skyriaus, susirinkimas į- 
vyks ketverge, rugpiučio 28, Vingia-1 Mi- 

pa- 
veikslas. Nuo manęs prasišalino 
28 d. rugsėjo (Sept.) 1918. Paeina

_____ _ _ Pajieškau savo vyro Kristupo 
tauskio svėhdnėj?' UMK)' So7 faiinan liausko (Miller) kurio čia yra 
Avė. Pradžia kaip 7:30 v. vakare.

— Rašt. D. Bardauskienė.

Amalgamated Meat ('.uiters and 
Butchers unijos lokalo 257 susirin
kimas bus ketverge, rugp. 28, svet. 
4540 So. Marshfirld Avė. Pradžia j

REIKALINGAS barberys vaka
rais ir subatomis nuo pietų. Atsi
šaukite greitai. The Bridgeport 
Bnrber Shop, 3202 So. Halsted St.

REIKALAUJA merginu prie šva 
raus dirbtuvės darbo. Gera alga. 
Prityrimas nereikalingas. Ateikite 
prisirengę dirbti.
The Cassady—Fairbank Mfg. Co., 

6102 So. La Šalie St.

REIKIA jaunŲ vyrų.
625 W. Madison St., 

Chicago, IH.

REIKIA 25 merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo $14 pradžiai. Geras 
nuolatinis darbas.

American Insulated \Vire C.nble 
Co., 954 W. 21 St., Chicago, UI.

REIKALAUJA merginų, skyli nūs 
mašinos pperuotojų prie vaikų dra
bužių ir lengvo darbo rankomis. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pas Ogus

» •'/nulos 
neša"$40 i mėnesi, *180 | melus, na- 
mas vertas $40(10. turi būti pnrduo-1 LIEX. MYL. DR-8TĖS VALDYBA 
tas greitas. Prekė šio namo liktai 
$2,600.

3-jų pagyvenimų muro namas,’ 
gerame padėjime i pagyvenimas 5 Antanas Strole, Pirm, pag., 
kambariai ir 2 pngVvetumai po 6 'J018 So. Peoria si

ražai ir kili Kaz. Demereckis, Nut. rašt., 
parankumai. Geroj vietoj, netoli So. Auburn avė.
„bulvardo”, randus *50 į mėnesj, Vinc. Buiskas, l-in. rašt.,
$600 j melus. Prekė $5000. k. . 4 A?20 ,S,h 4?, av,e ’ C‘7ro« ,|i- 

I 4-ju pagyvenimų, beveik naujas bei. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
muro namas, pabudnvotas imt 2-jų I , _ JJ-I So. 1 nion avė.
lotu viskas geriausiame padėjime pe.^nL Sinkus, l kasos glob.,

, čials apšyldomas. Ramios/ neša I n . .. 402,» Montgomery St.
:$11i52 j metus. Šis narnas labai Ant. Burba, H kas. glob., 
vertas $12,000. Parsiduola tiktai už 
$9,600.

Apart šių namų mes turime ant ! 
pardavimo daug visokiu „proper- 
čių” ant lengvų išmokėjimų. Jeigu 
nori išgelbėti $1000 arba dauginus 
prie pirkimo namu, tai pirmiausia 
pamatyk mus. Mes duosime adre
sus lietuvių, kurie pirko per musų 
patarimų ir jie visi yra mums dė
kingi ir užganėdinti.

Namui, kuriuos mes parduodame 
randasi gerose vietose, ir mes gva- 
rantuojnme kad ateinančiuose me- 

. •. . i tuose už tuos pačius namus reikės
inguu, nuo $15.0(1 ,ki 9J>.0( už daugiau. Skubin
ti Galit pralieti dirtili fariniĮ »iij.kj| dabar nunius pirkti tiktai žino- 

kitę kur »r nas kn n*e»tj.
SAMUEL BURNS and 

IOSEPH J. ŠUKAS

kų. Atsišaukti 3333 VVallacc St. ar
ba Tel. Boulevard 3191.

Durininkui:
N. Janavičia, 611 Markei Street
Ben. Rančius, 271 N. Chicago St.

.'.■.■■■■r • -u.. "i ’-ar
NAMA1-ŽEMĖ

PARDAVIMUI: 2030 Union Avė.; 
Du fintai 5-6. Guzas, šviesa, si 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnelI System, 
3517 Archer Avė.

I M » I l/Hll -. - - -..........................  , . .... r . -

Prekė šio namo liktai 1919 METAMS.
/Juozapas Rūta, Pirm.,

709 \V. 34 si

HARVEY. 1LL.. AMERIKOS LIETU- 
VIU PAŠALPOS KLIUBO.

kiuJ kambariai ir 2 pagyvėję Kuųms. kiUn|)arįns> iTiiiudyiu40TO
88, 
III.

III.

DIDŽIAUSIAS bargenn* Ctiicvg »- 
je , pars i’.’ida 2 ’.otu, krūvoj 6;‘x i 
130 pėdų pagal put 72 h;Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuviu 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

2947 VV. 39th St 
Kaz. Vaitkus, Maršalka,

’ 833 VV. 33rd Place 
Ant. Antanaitis, Iždin,

819 VV. 35th Street 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
, 8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

819 W. 35th Street 
ini atsibuna kas antrą

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 

Phonix, 
Vice-pirm. Kazimieras Norwich, 

15520 Loomis A v., Harvey,
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,

194 — 157th St., Harvey, HL 
Finasų Rašt. Mykolas VValenta,

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

526 — 154th Place, Phortix, III. 
Kasos Glovėjni:

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

Louis Butvidas,
15819 oŲntrop Avė., flarvey, III. 

Maršalka Petras Dilba, \
15815 Chrce Avė., Rarvey, III. 

Susirinkimai laikomi Iras mėnuo 
paskutini nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, Hl.DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
KENSINGTON, ILL. 

Shatkus, pirmininkas.
344 E. 116 Str.

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

Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avc.

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

F. Shedvillas, kasierius.

D.

K.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

IT. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park

K.$100 ir nejusit kaip turėsit savo far- 
mų išmokėta. Ir mes duodame dar
bų ant farmų katrie pirks farmas »r 
toįpogi priimam Liberty bomlsus už'M33 s n7d7«'l"t.'i>h<m"i'>r<>v(.r «24 
pilnų prekę ir itnatn lotus kaipo da
lį {mokėjimo ant farmų. Del pla

Avė.J. Szliko gvvenimo vieta, .'1216 S. 
Halsted St., Phone Drover 351*. 341 Kensington Avė. J Karolis Mickevičius, Iždin.

Draugystės susirinkimai atsibuna 1 726 Park
paskutinę pėlnyčių kiekvieno mėne- Juozas Sokelis, iždo glob. 
slo F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

iš Vilniaus gub., Trakų pav., Šara-j Factory, 900-904 W. 12 St., Chicago. 
finiškių sodžiaus.
3 mažais 
man apie 
vanų.

Paliko 
vaikeliais. Kas 
tai praneš, gaus

mane su 
pirmas 

gerų do-

----  — -------------- Frnnces Millcr
8 v. v. Reto, padegėliai taipjau teik- 3352 Lowe Avė., Chicago, III. 
sis atsilankyti ir atsinešt savo kny- ( 
gutes, jiems yra paskirta dar vie-

REIKIA moterų prie moterų švar
kų ir sijonų; pastovus darbas, gera 
mokestis

W. Pack, 1256 \V. Harrison St., 
City.

tcsnių žinių rašykit lietuviškai.
K. Gttldauskas lietuvis direktorius 

SANBOHN COMPANY, 
Eagel River, \Visconsin.

Avė.

nas tūkstantis dolerių.
— Valdyba.

LSS 4 kp. repeticijos įvyks pėt- 
nvčioj, 29 rugp. 7 vai. vakare J. 
Norvaišų svet. 3338 So. Auburn Av. 
(ant 33 Pi.). Draugai ir drauges 
būtinai turite ateit visi.

— Komitetas. I

Pajieškau savo 3 dėdžių; jie paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav. ši
lelio valsč., kaimo Darkintų, Kisie 
liaus Petro. Juozapo ir Vincento Se- 
lickių. Girdėjau, kad gyvena apie 
Scrantonų, Pa. Meldžiu duoti 
uių jie patįs, ar kas kitas šituo 
resu:

Agnieška Kisielaitė, 
po vyru Agnieška CIaw.

R. R. 1, \Veslville,

PARfeAVIMUi

žl- 
ad

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, tirštoj apgyvento] lietuvių ir 
lenkų biznis išdirbtas per dešimts 
metų, parsiduoda greit, nes savinin
kas eina į kitų biznį. Klauskite 

Paul Smith,
4624 So. Wood St., Chicago, UI.

DU FLATAI pietvakariuose.
PARSIDUODA: 3812 Ęmerald Av. 

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

McDonnelI System, 
3517 Arcber Avė.

PARDUODAMA namas pn. 3825 
S. Emerold Avė. Keturiais pagyve
nimais, 4-3 ir 5-3 kambariais. Ga- 
zas ir kiti įtaisymai, ruiminga dar
žinė. Gera 
Kaina $3.650. Inmoketi $2.000.

Pajieškau 
dviejų vaiku, vienas 5 m* tų. antras 
3 metu. Kreiptis adresu: 126 East 
1111h Placc.

proga. Pasižiūrėkite.

moters pridabojimui

iii.

\Vis.

Roseland. — LMPS. 25 kp. valgių 
gaminimo lekcijų bus pėtnyčioj, 
rugp. 29, d-kės Kučinskienės bute 
10356 Wabash Avė. Pradžia 7:30 
v. v. Lekcijas duos S. Strom. Na
rės ir pašalinės kviečiamos atvyk
ti laiku. — Valdyba.

I*ranešame visoms progresy viš- 
koms draugijoms, kad LMPS. 67 kp. 
Kensingtone, rengia metinį koncer
tą ir balių J. Stančiko svet. rugsėjo 
21. Visų draugijų prašome ne
rengti jokių pramogų, šioj apielin- 
kėj, kad nepakenkus vieni kitiems.

— Rengimo Komitetas.

Pujteškau savo giminės Nikodemo 
Kiminskio, jo sūnų ir dukterų, pu 
eina iš Kauno gub., 
Navarėnų miestelio.

1 eisiu pav., 
Dėdė Adolpas 

Pacevičia, meldžia atsišaukti adre 
su: 1947 String St., Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai, lietuvių iipie- 
linkei, bučernč randasi prie kampo 
Archer Avė. ir Kedzie 
stis pardavimo, turiu 

N. Dudo, 
4377 Archer Avė., 

Tel. McKinley

PARSIDUODA 3 fialų medinis na 
mas 4-4-3 
$25.00 ant 
Cash arba 
Savininkas 
sišaukite.

711 W. 46 PI., Chicago. III.

ruimus. Rendos neša 
mėnesio, kaina $1225. 
ant lengvų išmokėjimų, 
turi apelisti miestų. At-

Avė. Pricža- 
kitų biznį.

Chicago.
2852.

Kardo piknikas įvyks nedalioj, 
rugsėjo 7 d. G. M. Chernąusko dar
že. Rengia Liet. Laisvonamlų’ Fe
deracija. • — Komitetu.*.

Pajieškau savo tikros pusseserės, 
Eleonoros Kuneikaitės, paeina iš 
Laukuvos miestelio, Panevėžio pav. 
Girdėjau yra ženota Chicagoj, po 
vyru Meilicnė. Meldžiu širdingai at- 
si'.aukti arba kas apie ją žinote, 
duokite man žinia; <
Lietuvos atvažiavęs, noriu susižino
ti su savo giminėmis.

Petras Knistautas, 
General Deiivery, Centndia, Wash.

PARSIDUODA baltus šiuniukas 
pudelių veislės, 6 savaičių. Savfhin 
kų galima matyti pn. 718 W. 18 gat. 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė šviesa maudynė, ga- i 
z:is. ponamis, cementuota gatvė, ga-. 
rąžius 2 automobiliams, pašelmenįs, o. 
lengvomis išlvgmnis. Mainis ant ge- / ” 
ro automobiliaus, ar gero ištaisyto Į 
•oto kaipo pirma įmokestis. Pini
gais užmokant, $2800.

McDonpell System 
3517 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS!
Lietuvių apgyvento] vietoj Mor

gan Purk ant 110 St. parsiduoda 41 
lotas su 6 kambariais namas ir ki
tais reikalingais budinkais labai pi
gia kaina, tiktai #6300.

Parsiduoda 4 lotai Morgan Park 
ant 111 Placc po $200 utį lotų su vi- 

! sais įtaisymais. Atsišaukite iuojmis 
pas:

S. P. Tanis Co., 31 East 112th 
Roseland, 111.

RUB8IUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 W. 151h St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St, 

P. Galskls, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasierius.
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st 
prie pat Milvvaukee avenue

t 1934 Cace Avė., Racine» 
Juozas Vaičiulis, Iždo glob., 

447 N. Plegsant Street 
Vladas Bielskis, Organiz.,

267 Milvvaukee avė. 
J. N. Pult, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

PASKOLOS-MORGEČIAI

ipie ją žinote, trijų 
esu tik ką iš , grafe

~REIKIA DARBININKU

PARDUODAMA 4 ruimų rakandai 
i šmotų setas, library stalas, 

i grafonola, Komoda, du pečiai, ais- 
baksis, dvi lovos, karpetas, paveiks
lai ir kiti daiktai. Visi yra tik mė
nesi laiko vartoti, parduodu pigiai, 
nes savininkas yra priverstas Chi- 
cagų apleisti. Atsišaukti nuo 6 iki 
10 v. vak. pn. 726 W. 21 gat. iš užpa
kalio, 1 augšlas.

Rnueland. — LDT D. 79 kp. susi- ' 
rinkimas įvy ks nedėliojo 31 d. rup- 
piuėio ligiai 10 vai iš ryto Aušroš 
mokykloje 10900 Michigan Avė. vi
si nariai būtinai dalyvaukite.

—■ Rait. A. Grebelis.

PARDUODAMA sudėtinis — ang- 
l’nis ir gazinis pečiuš už $26. At
sišaukti nuo 8 iki 12 v. rxto 3416 
Wallace St. užpakalyje. Tel. Boul- 
vard 2001.

PARDUODAMA: Namas pn. 3347- 
3349 Wallace St. dvigubo platumo; 
mūrinis, apimantis dvi krautpvi ir 
10 pagyvenimų. Dabartinių Įplau
kų raudomis $15p.0Q mėnesiui; ga
lima jas padidinti. Lotas 50 tyer 
125 pėdas. Salininkas negyvena 
čia ir todėl norėtų parduoti pigiau. 
Kaina $14,000.00. Vienas narnas j 
verias $15,000.00.

Ignntius Chap A Co., 31 st ir VVal- 
i lace St.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privališką Fondą dėl in- 

vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

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

111 W. Monroe St.. Tel. Central 8830

DR-TftS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CJmPO: ?LL.):

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

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich. prot. raštininku 

1023 S. Union Avė., Cicero, 111.
Izidorius VVedeckis, fin. rašt., 

’ 555 W. 14th St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius YusČius, kasos aptekimas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Geo, M. Chrrnauckas, antras marš.. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PA8ELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:
Napoleonas Vilimuitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Juozapas Užubalis. pirm, pageli)., 

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

4021 Gladys Avt 
Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 

2328 West 22 Placc.
Mykolas Kazlunas, iždininkas,

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

deldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrlson St.

Brighton Park. — Su sekama pčt- 
nvčia nrasIdM repeticijos Kc'sl.uči ) 
pašelpinio kliubo choro, Tam. Ma- 
žienio svet. 3834 So. Kedzie Avenue. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Taigi vi- ' 
si jaunuoliai ir jaunuolės esate kvie
čiami atsilankyti ir dalyvauti.

— Org. Pet. Gura.

RAKANDAI

Roaeland. — LIJĘ. 4 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks Subatojc. 30 
d. rugp. 7:40 vai. vakare. Aušros 
kambariuose 10900 So. Michigan 
Avė. t 
tj laiku, 
reikalų.

So.
Draugai, malonėkite susirink- 

, nes turėsim daug svarbių
— Org. K. J. Turulis.

ROYAL TAILORS 
731 S. WELLS ST.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
C1AME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMĄ (80 akrų su trio- 
bomis, 7 gyvulių, 2 arkliai, šienas, 
kviečiai, avižos, žirniai, bulvės, ku
kurūzai. Sodas, mašinos. $3500. 
$2000 pinigais. Atsišaukti pas F. 
AVcessner, Stephenson, Mieli.

I Apskritys duoda koncer-LDLD
tą 27 d. lapkričio M, Meldažio svet., 
2242 W. 23rd Placc. Kuopos ir pro
grese vės draugijos prašomos ne
rengti tą vakarų ne jokiu pramogų.

— Komiteas.

REIKALAUJA SEKANČIU 
DARBININKU:

DIRBĖJŲ KOTŲ ŠAPOJ

Roseland. — Ateities žiedo vaikų 
draugijėlės (po globa 25 kp.) Pir
mas susirinkimas įvyks subatoj, 30 
d. rugpiučio 1:30 v. po pietų Pal- 
mer Park 111 gatvė. Malonėkit at
silankyt paskirtu laiku.

— E. Ručinskiene. BANK0VEI SKYLĖS SIULĖTOJŲ

RINKINIU GUZIKŲ SKYLUČIŲ 
SIUVĖJU

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nenra 

Tieskite šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiuliJimų viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltuvais 
springsais Phonograh. Grujina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija .1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

LABAI DIDELIS BARGENAS par
siduoda 2 lubų augščio mūrinis na
mas 6 pagyv. po 4 ir 5 kambarius 
labai geroje vietoje ant Brindgepor- 
to. Kaina $8500.60.

C. Willlams, 3151 So. Halsted St.
-->■ ——*- — ———--------------- —--

PARSIDUODA pigiai 40 akru ūkė, 
arti miesto. Dideli, geri budinkai,. 
sodnas, žemė gera, visa dirbama.: 
Gera priežastis pardavimui. Kas1 
pirmesnis, tas laimingesnis, nes tu
ri būti parduota. Rašyk.

Box 142, Sęottville, Mich.

LMPSA. 9 kp. repeticijos veikalo ,,,
žingsnis Prie šviesos įvyks ketver I AMl ŠALO SIŪLĖ I OJŲ 
ge rugpjūčio 28 d. 7:00 v. vaka ’e J. —(---------------
Norvaišo svetainėje. 3338 Auburn PETIES SUSEGĖJŲ (DŽOINERIŲ)

PARSIDUODA stubos rakandai. 
Geležinė pilno saizo lova su spring-

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI 
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai : 

nuo Užganėdintų Kostumerių” Pa-j 
sėmės daug reiškia. Musų farmoa 
yra geros. Aš noriu kad jus pūtis 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios far-

Mokykla Kirpimo ir Designin? 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdaių

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu ! trurop, 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi:no-designing ir siuvim< 
skyrius ,kur mes suteiksime nraktii 
kų patyrimų kuomet jus mokysiu*

Elektra varomos mažino# mun 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečtami aplankyti 1 
pamatyti musų mokyklų bile i alku- 
dienų ir vakarais ir gauti specialil 
kai pigių kainų.

Petrcnos daromos pagal Jūsų nnc 
rų — bile stailės arba dydžio, ii b’ 
le madų knygos.
MASTER DES1GNING SCHOOi

J. F. Kasnicka, Pordėtinis 
190 N. STATI- STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Vnldyba 1919 metama: 
Ed. Čepulis pirmininkas, 

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

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

2351 Custer 
Frank Micklin, turtų rašt., 

2820 \V. 40
Sum Venckus, kasierius,

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

1823 So. Peoria St. 
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

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

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė.

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

A. Maželis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

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

D. Shcniaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

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

st.

st.

Av. kampas 33čins PI. Lošėjai malo 
Dėkite atsilankyti laiku.

Komitetai. ATSIŠAUKITE TOJAUS

sais ir matrasu, balta komodė, siu-, ni()S randasi greičiausiai augančioj 
varno molino, didelis skurims kris- rinlyjc Sllvlcnytl| Valstijų. Molio že- 
w*.!»r .acJ>l,wS7- AIsHouktte, 5o- riebi nltrogcnu, molio subsoil.
W. 62nd St., W. G. Corugan. Arti randasi daug sviesto ir sūrių 

išdirbysčių, Karvių auginimas čia

VALENTINE DRESMAKING . 
COLLEGES

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

137 Mokyklos 6uv. Valstijose. | 
Siuvimas, Četrenų Kirpimas, De- 
signing, dd biznio ir namų. Vie- j 
tos duodamos dykai. Diplomai, t 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- ; 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui j 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APSVIETA

Valdyba 1919 metama: 
Pinmninkė M. Dundulienė, 

1915 So. Halsted St 
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 W. 22nd St. 
Nutarimų raštininkė J. Pabnrškienė, 

2928 VV. 40th PI. 
Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 

3125 VV. 38th St. 
Iždininkė P. Balickienė

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

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

3313 Union 
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald

VYRŲ IR MOTERŲ APšVIETOS 
DR-TĖS, CICERO. ILL.. VALDYBA: 
Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-pirmininkas,

1436 So. 48lh Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kohnar Avė., Chicago, III.

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

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

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitč. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Doekie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, 111.; 
J. Mnrozas, 1849 VV. 12th St., Chica
go, HL; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskicnis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, Hl.

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

Avė.

Avė

Avė.

Avė.

R»welond — U F. 4 kn. mėnesi 
nis susirinkimas įvyks Subatojc, 30. 
d. rugpiučio 7:30 v. vakare. Drau I 
gai, malonėkite susirinkti visi pa 
skirtu laiku, nes turėsime daug 
itarbių reikalų aptarti.

— Org. K. J. Turulis.

ROYAL TAILORS 
• 731 S. WELLS ST.

Esu priverstas paaukauti savo be- ' daugiausia užsiimama ir pasek- 
velk naujus keturių kambarių ra- į|(ngai varomas. 1 
kandus: I seki, setą, 2 komodas, 2 vrn ■ 
karpetas, 1 lovų ir kitokiu stubos dirbtos” fannos 
daiktu. Atiduosiu už bile teisinM r(M> S(llinlSi Hl )ltl 5II ,1R,.Ų ls 
4A.jUcn,ni?‘. vtl^aI'uls: įsu gyvuliais, kitos be gyvulių
3044 So. Union Avė., 2 fl. r ■ •

I LF. 1 kp. susirinkimas įvyks se 
redoje, rugp. 27 d., 8 vai. vak. Lluo 
sybės svetainėje, 1822 Wabansln 
Avė. Draugai, malonėkite atsilan 
ky ti laiku. Sekr. J. Galvydis

Brierh*«n Park. Extra I SS. 174 
kp. dramos skvriaus susirinkimas 
bus šerrdoi. 27 rugp. T. Mažvnio 
svet. 3834 So. Kedzie Avė. 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, malo 
nėsite susirinkt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

šiuo pranešu visoms urogresiv.š- 
koms draugioms, kad Lietuvių 
Kriaučių kliubps vr« paėmęs sve
taine Związek Polek ant Spalių 
26 d., ilu metu. Rus statomus ve.- 
kglas Lizdas Naminio Liūto.

RFIKALING/V prityrusiu kilimų 
(karpet’i) audėjų rankinėmis stak-

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

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

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

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

2856 W. 38 PI.
J.

J. Žilvitis, iž.d.
t 841 W. 33 st

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:
P. švelnis, pirmininkas,

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

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

1839 Wabansia Avė.
V. Briedis, ttirtų raštininkas,

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

1719 Eilėn St.
H. Rauskiniutė, kont. rašt.

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

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų se- 

redų kiekvieno mėnesio, LiuosybČs 
svet. 1822 VVabansia Avė.

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

Valdyba 1919 melams: 
Prez. D. Shatkus, 

213 E. Kensington 
Vice.prcz. Jonas VVilkas

206 E. 1l6th St. 
Iždininkas W. Markauskas,

355 E.\ Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigui a.

10449 So. VVentworth Avė. 
Turtų Rašt. W. Dargis

10520 So. State St4 
Norintis prisirašyti atsilankykite 

j susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadieni F. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
. ... .v-, skutimo amato. Ateikite arba ra-

-"-“’inlin ’H išdirl H šykite. Dienomis arba vakarais.suhnis, 10 iki 50 aki ų išdirbta ^pi-ciTY BARBER COLLEGE
I Po vien^-nkū dali,. »>» Ždbo»e/’chieXo6“l|W'S'
jums daugiau nieko ant sumos ne-1 Madison m., Chicago, m.

i per 10 metų. Mes par- 
klius, karves, vežimus 

pakinkius ir tt. ant ’ubai lengvų iš- 
Mes taipgi padedame 

ui>irkti materijolą dėl namų stoty 
mn. Gelžkelio išlaidos gražinama 

(pirkėjams. Jums nieku nykiištuoja 
1 pamatyti šias farmas.

Musų farmas randasi VVisconshi 
valstijoj, Lincoln, Langlade. Taylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo- 

Mes priimsime pageidaujamas
Mort-

čios yra tikron farmos, ne tik “pa-
■ Geri nmntu. Ivo-

PARDUODAMA rakandai geriau- Leikia mokati . šiame stovyje, beveik nauji su la-: ,!„* h)nie 
,hiu gražiu pagyvenimu pigi randą |)ok|nk|uS1 h. 

iŠ namų say nmko. Išvažiuoja i mokf||ml). 
Ikam.us. Atsišaukti pn 4olo S<>. nu|,|lktl „ 
{Paulina St. ant antrų lubų. Tel. nir, r.„i 
j Drover 3234.

J___ JMJU. -L-" X!

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
to. Išmokiname i 6 nedėlios. Ge
ras uždarbis išmokus, instojimas $5 
Atsišaukite 625 W. Madison St.

AUTOMOBILIAI
DRAUGIJOS IR ORGA 

NIZACUOS
DIDELIS BARGENAS.

Parduodu automobiliu Ford tru
ko dėl % tono, možna boxų nuimti 

j ir viršų uždėti dėl šventadienio, 
parduosiu labai pigiai, kaina $275.1

'Atsišaukite po adresu :

se. 
prapertes kaipo įinokėjimą. 
gage už likusių skolą.

* M. J. AUGULIS.
r"wR"T’ir’ "T’'”“>r i v i ',2209 W. 23rd Placc, Chicago, III. ' 3965 Archer Avė., Tel. McKtnlev
4339. ‘ --------------------------------------------------

r. . To-'lčinis. 37 centai už ..Tn^ain”. 40c..
dėl meldžiame visu draugijų ne-j.bher”. Nuolatinis darbas per np- 
renMI jokiu vakaru North SidėJ, skriftŲi metus.
kad nepakenkus vieni kitiems. OJson Rug Co., 1500 W. Monroe 

— Rengimo Komitetas. Street.

PARSIDUODA labai pigiai PackMai. 
ard automobilius, 5 naujos rallan 
kės, 8 pasužierimns, galima vartoti 
šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
goms; tu (ogi parduodama dar /du

Namas ir lotas j nardavitną pi- 
Klauskito pn. 3348 So. Hoyne 

Avenue.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY 
GAN.WIS.. VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth

Fr. Makarevičia, Pirm, pod.,
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt..
719 Alabama

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New Jersey

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie

st

avė.

avė.

Avė.

PARDUODAMA namas dviem pa- 
__  gyvenimais Ir 6 kamariais ir.- na- 

knrai ir labai gera biznio vieta prie mėlis užpakalyj, su gazu Ir elektra, 
pat lietuvių bažnyčios Repair Shop Randos neša $56 i mfinesį. Kaina 
and Livery, 708 W. 1,8 St., Tel. Ca $4,700. Kreiptis j savininką, 3846 

So. Washtenaw Ava. jį »
and Livery, 708 W. 1,8 St 
nal 3348.

avė

avė.

avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS.

Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius,

402 Lincoln Street
Vice-pirm., Ig. .laseliunas,

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

960 .Tenne Street
Fin. sekr., Kaz. Orlauskas,

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Road
Iždo globėiai:

Tiiozas Poška. 809 Albert Street
M. Songaila. 653 Market Street 

Maršalkos:
Tonas Kasiulis—. 653 Gardon Street
M. Nekrušns, 420 Oran ve Street 

Teisėjas Antanas Bobele.
313 Quince Street

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

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Chepaitis, pirmininkas,

1661 N. Oakley Blvd. 
Sabiecki, pirm, pa geibi n ink.4$,

2042 HomerI str, 
Zakarauskas, mitar. raštininkas,

1302 N. Hoyne Avenue. 
Rasimas, iždininkas.

1845 N. Hovne Avenue 
Kitchas, finansų raštininkas, 

36*6 Hamilton Avenue. 
Susirinkimai atsibuna pirmų ket

vergę kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

J.




