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as recpiircd hy the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai areštavo Anglijos 
pasiuntinius Lietuvoj

Černogorija sukilo prieš 
serbus

110 žmonių žuvo juroje
VOKIEČIAI AREŠTAVO NA

RIUS ANGLŲ MISIJOS 
LIETUVOJ.

COPENHAGEN, rugp. 28.
Latvijos presuos biuras gavo ži
nią iš Rygos, kad vokiečiu ka
reiviai areštavo ir išvežė j Min
tauja tris narius Anglą misijos 
Lietuvoje. Vienok Anglijos mi
sijai Rygoje p ’.sisckė gauti ją iš- 
liuosavima.c

True IranMation * U h Ihe nnrf-
inastcr at ('hi< aito,'.III. Aug. 29. 1919 
as reuuired by th? act nf Oct. 6.1917

KLAUSIME LATVIJOS EVA- 
KAVIMO.

BERLINAS,. - Pusiau ofici- 
alis pranešimas apie poziciją vo
kiečiu kareivių Latvijoj sako, 
kad Vokietijos valdžia negulėjo 
išpildyti visą instrukciją talki
ninku vilstvbiu notose, ne delei 
stokos noro, o dėlei fakto, kad 
nebuvo pamato talkininkę rei
kalavimams.

T Inn t|lf'1 wltn lt p p »st
DGi'.ler ai Chicnųo, |||, Anų. 29. ’919 
as re<(t»irc<t bv th** art nf Ort G. 1Q17

ČERNOGORAI SUKILO PRIEŠ 
SERBUS.

černogorai sumušė serbus ir per 
kirto geležinkelį j Antivari.

LONDONAS, rugp. 28. — Pa-1 
sak čia gautų žinių, mūšiai pra
sidėjo visoje Černogorijojc ir ; 
visa šalis yra sukilimo stovyjZ

Iš autoritetingą šaltinią paša- ' 
kyla: “Išrodo, kad mes esame at 
sigaivinime Balkanų keblumų’.’ 

černogorai perkirto geležin
keli tarp Virpizar ir Antivari, 
jurą pakraštyj.

Serbai gauna sustiprinimą, 
bet jiems nevyksta sustabdyti 
sukilimą, pasak žinią, kurios iš
reiškia černogorijos nacionalę 
dvasią pakilusią ir sako jkad 
žmonią įtūžimas prieš serbus di
dėja.

(Sukilimas v ra pasekmėj jau 
s’-ną nesutikimą, tarp karoliaus 
Nikolos rėmėją ir norinčiųjų 
prisidėti prie Jugo-Slavijos. Pas
tarąją sudarytas seimas nuvertė 
karalių, bet karalius niekdd ne
pripažino to seimo nutarimo tei- 
siotumo. Beto serbai labai žiau
riai elgiasi Černogorijoj ir tas su 
kėlė prieš juos visus černogori- 
jos gyventojus.)

JUGO SLAVAI MOBILIZUO-
JASI.

PARYŽIUS. Pasak Echo de 
Paris, Rumunijos valdžiai atme
tė padalinimą Tomės varo B di
na t. padarytą taikos konferen
cijos ir jugo-slavai rengiasi pa
skelbti visuotiną mobilizaciją.

Trn*» trnnsloHnn filpa with th*» n '*<♦• 
mastei* at Ch’mi'o. III. Aug. 29, 1919 
as roųuired bv the net nf Oct. 8. 1917

LENINAS VEDA TARYBAS 
SU RUMUNIJA.

COPENHAGEN. rugp. 28. žiu. Kada Anglija sumušė jo ka- 
Budapešto žinia sako, kad Rusi- riuomenę, jis nepasidavė, bet 
jos bolševikų premieras Nikolai pradėjo vesti partizantišką karę. 
Lenin pasiuntė delegaciją j KiŠK mažais būriais užpuldinėdamas 
nevą, kad lartiėš apie taiką švi ant anglų ir tuo juos ilgai va r gi- 
Rumunija. I no. Kada hoerai pasidavė Angli-

True translMlnn filed v :th the post- 
inastvr at Chicago, III. Aug. 29. 1919 
as r<*(|iiire<t by thr JU*t of Oct. 6. 1917

PRIEŠINASI SIUNTIMUI AME
RIKOS KAREIVIŲ SILEZIJON.

WASHINGTON, rugp. 28.
Ragindamas atstovą butą priim
ti rezoliuciją prieš siuntimą 5 
ir 50 pulką į Sileziją, atstovas 
VVood, republikonas iš Indiana, 
savo kalboje šiandie pasakė, 
kad jie yra siunčiami Europon 
“kariauti nepaskelbtą karę” ir 
kad lai yra pavyzdžiu ko galima 
tikėties prie tautą lygos.

Slėpė siuntimą.

Wood sakė, kad karės depar
tamento valdininkai pasakė 

jam, kad kareiviai bus naudoja
mi saugojimui kasyklą ir gele
žinkelių, taipjau bus laikomi 
laike politinės kampanijos ir 
rinkimu. Valdininkai jam paaiš
kinę, kad jų mieriu buvo neskel 
bli išgabenimo kareivių, bet “ži
nia išspruko kitoje pusėje” (už- 
juryj). VVood sak&

“Žmonės buvo verčiami many 
ti, kad kareiviai grąžinami at
gal kaip galima greičiausiai ir 
kad visi bus sugrąžinti iš Euro
pos iki rugsėjo. Nestebėtina, kad 
jie nenorėjo pranešti žmonėms 
ape tuos siunčiamus užjūri n pu! 
kus.”

True translation filed with the posf- 
master at Chicago, III. Aug. 29, 19i’J 
»s reuuired h*, the art nf Oct. 6. 1917

TOLSTOI DVARAS NACIONA
LIZUOTAS.

COPENHAGEN, rugp. 28. — 
Rusijos sovietų valdžia naciona
lizavo mirusio grafo Tolstojaus 
dvarą Jasnaja Poliana “kad už
laikius Tolstojaus atmintį” ir 
pakvietė Tolstojaus šeimynos 
narius stoti valdžios tarnyston, 
gyventi pilyje ir vesti projektuo
ja mą “žmonią švietimo įstai- 
gą •

True tran<J'»f lon filed »v'th the post- 
Mastei* at Chiciigu, III. Aug. 29, 1919 
!•*• mjiiirod bv the net of Oct G. 1K17

VOKIEČIŲ KAREIVIAI PLĖŠIA 
LATVIJĄ.

PARYŽIUS, rugp. 28. — Pa
siekiančios taikos konferenci
ją žinios parodo, kad gen. von 
d( r Goltz vadovaujamos spėkos 
Mintaujoj užpuolė ant latvių 
kva Heros tanu* mieste ir paėmė 
50,000 rublių.

BOERŲ VADAS BOTHA MIRĖ

PRETORIA, Pietinėje Afri
koje, rugp. 28. — Pietinės Afri
kos. Unijos preinieras ir agir- 
kulturos ministeris gen. Louis 
Boliui, šįryt urnai pasimirė nuo 
infiuenzos.

Gen. Botha pirmu kartu pa
garsėjo laike Anglijos kares su 
boerais. Jis buvo parlamento 
narys, o paskui laike karės bu
vo Transvaliaus boerą karved

jai jis daug veikė rekonstrukci
jos laike. Paskui kada Anglija 
keliais metais vėliau suteikė 
Pietinei Afrikai savyvaldą, jis ta 
po tos .šalies premieru ir tą vietą 
laikė iki mirties. Šios karės lai
ku jis vadovavo kariuomenę ir 
sumušė vokiečius, o kada boč
iai vėl bandė sukilti prieš Angli
ją karės^pradžioje, jis sutriuški
no tą sukilimą ginklą pagelba. 
Jis kartu su gen. Smuts pasira
šė po taika su Vokietija už Pie
tą Afrikos Uniją.

UŽSINUODIJO KAVA.

CHICAGO. Daugiau kaip 
30 žmonių, kurie vakar valgė 
Hardy valgykloje, 9 S. Wells st., 
užsinuodijo išgėrę kavos. Tuo
jau* pradėta rėkti apie suokal
bius, bet paskui pasirodė, kad 
turbūt deki nešvarumo verda
mojo puodo kavoje pasidarė ar
šeniko. Tyrinėjimai dar nepa- 

I baigti. Visi užsinuodiję sergu 
nepavojingai.

True translutlon filed wl h the pnst 
n .•ster at Ch.rag.), III. Aug. 29, 1919 
as reuuired hv the acl <>f Oct. 6,1917

Amerikos kapi
talai Europoje

AMERIKIEČIAI FINANSUOJA 
NAUJĄ CECHO-SLOVAKIJOS

GELEŽINKELĮ.

Italai mato spėką Amerikos dole 
rio Europoj.

RYMAS, rugfp. 28. — “Ar 
kontraktas tarp Ncw Yorko 
bankiurių ir čecho-Slovakijos 
valdžios, kartu su pienais apie* 
ekonomiiiį išvystymą Jugo-Sla
vijos, daugiau darė įtekmės j pre 
zidentą \Vilsoną, už jo 14 punk
tų išrišime Adriatiko kyausimų?

Tas klausimas dabar visur y- 
ra statomas Italijoje, iš priežas
ties paėjusių iš Paryžiaus fak
tą. Tarp kitų dalykų, buvo pa
rodyta, kad Čecho-Slovakijos 
valdžia suteikė dideles svarbos 
koncesijų Cominercini Corpora
tion of America, kuri dabar yra 
sudaroma Pragoję su 10,000,- 
000 kronų kapitalu, padalintu*} 
500 kroną Šerus, kuriuos supir
ko keturi Pragos bankai, mokė
dami po 550 kroną už kiekvie
nų serų.

Pragos kompanija bus skyrių 
Com inercini Corporation of A- 
iperica, kurios buveine yra New 
Yorke ir kapitalas siekia $5,000- 
000.

Remia Amerikos pinigai.

Serbijos valdžios paskirti A- 
merikos inžinieriai jau išdirbi
nė j a vietą naujam geležinke

liui. Grupė Amerikos bankierių 
remia tą sumanymą, kuomet ki
ta grupė įgyjo kontrolę ant lai
vų interesą Dunojaus upėje, 
pirmiau priklausiusių Serbijai 
ir Kroatijai.

Pastrąjį dalyką Italai aiškina, 
kaipo Amerikos kapitalistą eko
nomu} v^stimą Jugo-Slavijos, 

kuomet kontraktai su Čecho-Sla 
vokija skaitoma, kaipo parodan
čiais Amerikos tiesioginį užsiin- 
teresavimą naujos respublikos 
finansais.

PERSEKIOJO NEGRUS.

EASTMAN, Ga„ rugp. 28. - 
Ocmulgee, Ga. goveda baltąją 
nušovė negrą bažnyčioje ir pas
kui sudegino ir bažnyčią. Visos 
negrų bažnyčios apiclinkėje ir 
draugijij namai tapjąu tapo su
deginti vakar, nežinia kam pa
leidus gandą, kad negrai buk ren 
ginsi sukilti prieš baltuosius. 

frib» transhillnn filed v>ith the post 
iiinslcr ui Chiciigą, III. Aug. 29, 1919 
hs reąuired by the lu f '»!' Orį. G, 1917

Sunkus Ukrai
nos padėjimas.

90,000 ŽYDŲ IŠSKERSTA 
UKRAINOJ.

Vedamas organizuotas žyde nai
kinimas Ukrainoj* sako žurna

listas.

BERLINAS, rugp. 25 (Rašo 
Chįcagos Daily News korespon
dentas Michael Farbman). 
Rusijos žurnalistas, turintis ge
rą reputaciją savo šalyj, kurį aš 
pažinau keletą melų, ką tik par
važiavo į Berliną iš Ukrainos ir 
vyksta Londonan užtarti Ukrai
nos žmones. v

Per du metus jis matė terioji- 
mą Ukrainos ir, stiprantama, jis 
kalba apie situaciją karčiai ir 
karštai. Jis kaltina ir smerkia, 
čia surašytas, trumpai suglau
dus, jo pasakojimas apie Ukrai
nos politinę situaciją.

Devynios skirtingos valdžios 
su devyniais skirtingais socia
liais ir politiniais sienkiniais Vai 
dė Ukrainą. Revoliucija atgaivi
no kelią genkarčių svajones a- 
piv autonomiją, bet tuoj sekė Iru 
k imas rysią su Rusi ja prie cen- 
tralinio parlamento (rados), pa
skui įsiveržė bolševikų armijos 
ir dar pavojingesnės bolševikų 
idėjos. Tada atėjo Vokietija, o 
po to sekė Vokietijos militaristų 
perversmas, o dar vėliau atėjo 
Rusijos reakcija, po priedanga 
neva Ukrainos hetnumo gen. 
Skdropadskio.

Paskui įvyko Vok K* t i jos sumu 
Šimas ir bėgimas Skoropadskio 
su jo vokiečių apgynėjais ir 
trumpam laikui įsigyveno Ukrai 
nos nacionalistais direktorių tas 
Viničenko ir Petluros, kurie bau 
dė prisitaikinti prie bolševikiš
ką palinkimą masių, bet kurie, 
tečiaus greitai turėjo užleisti vie 
tą naujam bolševiką įsiverži- 
.mui

Kuomet Pcllura bandė prisitai 
kinti prie bolševikų, bolševikai 
irgi bandė prisitaiknti prie Uk
rainos nacionalių siekinių, šį sy
kį jie paskelbė Ukrainą nepri
klausoma sovietą respublika ir 
galbūt jiems butą pasisekę, jei 
jie butų laikęsi nacionalistinių 
prižadą, bet jie gretai pradėjo 
smaugti Ukrainos nacionalizmų 
ir pradėjo varyti rusifikaciją. 
Atėjus bolševikams ujėjo sun
kiausi laikai Ukrainai. Ukraina 

išsidalino į keletą kovojančių 
grupių. Centre yra bolševikai su 
savo armijomis. Podolijos ir Vo- 
lynijos gub. yra Petluros armi
jos, kuomet Krymas yra ranko
se rusę liuosanorių. Vidurinė da 
lis Ukrainos yra malonėj daugy
bės plėšikiškų bandų, kurios 
gimdo terorą. Tos bandos len
gvai maino politinius persitikri- 
ninus, kur mato materialę nau
dą. Vieną dieną jos dedasi prie* 
bolševikų ir yra vadinamos bol
ševikų laikraščiuose draugais, 
bet už poros savaičių .ateina pas 
Petlurą ir išnaujo pradeda po
gromus. ,

Birželio men. gen. Denikino 
vedami kazokai ir rusą liuosano 
riai pradėjo naują veržimąsi U- 
krainon. Dcnikinas neteikia vil
ties ir neduoda prižadų. Jis yra 
atviras bolševikų ir Ukrainos 
priešas.

Gen. Petlurai nepavyko delei 
netikrumo jo socialio progra-

mo, Leninui nepavyko delei neti- vietos.
krūmo po Ukrainos programp.
Kokią progą turi gen. Deniki-’ 
nas Ukrainoje, su savo reakci- 
niu, rusofiliu progyamu? * ras vaikas, Governor Hali, prisi- padarė Scrantono apielinkės šop 

Gen. Denikinuif‘pasisekė delei pažino užmušęs groserninką Sh menai, taip jau Texas valstijos.
perejimo jo pusėn Ukrainos di- apiro, kurį jis bandė apiplėšti.

vizijos, vadovaujamos gen. Ma- 
čno, kurį diir nesenai bolševiką 
laikraščiai labai gyrė už jo pa- 
sisekinąis prieš Petlurą. Prieš 
bolševiką įsiveržimą Mačno ir 
jo bandos terorizavo gyventojus, 
ant vienškelių. Mačno atidarė 
Doncvo frontą Denikinui ir iš c

davė savo draugus bolševikus.
Su generolo Denikino atėji

mu, išnyksta paskutinis šešėlis 
valdžios autoriteto. Bolševikų 
valdžia nesiekia už didžiųjų mie 
stą. Provincijoj (kaimuose) ne- 
reguli irės bandos Gregorievų, 
Sokoiov.skių, Seleni, Strok ii* 
(langelio kitų plėšia ir užmuši
nėja žmwu(*s.

Viena maža banda užpuldinė
jo laivus ant Dniepro upės. Arti 
Mcdvicžja Gora, tik už 15 mylią 
nuo Kijevo, jie užėmė bandžiu
sią pasipriešinti jai kareivius. 
Bet ji kaip paprastai, neturi gy
ventoją užuojautos, greit pa

vargs ir turės užleisti vietą nau
jiems pergalėtojams.

žydai išnaikinami.

Kerštas ir nemielaširdingas 
žudymas priešą dabar viešpatau 
ja Ukrainoj, Visi žino ką reiš
kia pogromai, bet kas dedasi U- 
krainoj neturi nieko bendra su 
paprastais pogromais. Tai yra 
organizuotas išnaikinimas žydą 
gyventoją ir žiaurus, padūkęs 
skerdimas.

“Vaikai buvo dadomi šilkais,” 
sake žurnalistas, “ir žmonės bu- 
volaidojami gyvais. Viename 
mažame miestelyj, Troisnec, vi
si vyrai virš 12 metu, tapo už- 

i mušti. Yra rekordai skerdynių 
125 miestuose. Proskurove jie 
užmušė 1,700 žydų, Čerasi 800, 
Elizavetgrade 2,000, /Šitomirę 

152 ir Filitine 400.
“Materialiai nuostoliai siekia 

miliardus rubliu, kadangi žydą 
kvartalai tuose miestuose tapo 
sudeginti.” Žinios apie pogro
mus arba naikinimą žydą gyven 
tojų Ukrainoj yra ir kitų patvir
tinamos. Kijevo žydu gyventoju 
delegatas atvyko į Varšavą, kad 
raportavus buvusiam ambasa
doriui Morgenthau apie pogro
mus Ukrainoj. Jis sako, kad 90,- 
000 žydą išskersta.

Nelaimės
100 ŽMONIŲ ŽUVO JUROJE.

Paskendo japonų laivas.

TOKIO, rugp. 28. — Japonu 
aliejinis laivas paskendo audro
je ties Kynshii. 8 žmonės išsigel
bėjo, bet manoma, kad 110 ju
rininką žuvo kartu su laivu.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI

LITTLE BOCK, Ark., rugp. 
28. Trįs žmonės tapo užmušti 
ant vietos ir trįs mirtinai sužeis
ti Misouri Pasific traukiniui 
netoli nuo čia užvažiavus ant ją 
automobiliaus.

2 UŽMUŠTI AEROPLANE.

AMEBICUS, Ga. rugp. 28.
Du aviatoriai tapo užmušti, 
dviem aeroplanams susidūrus 
750 augštumoje.

SEATTLE MAYORAS PASI
TRAUKĖ.

SEAT^TLE, Wash. rugp. 28 
Mayoras Olc Hanson, kuris su
laužė čia generalį streiką, pas
kelbė, kad jis rezignuoja iš savo

OMAHA, Neb., — 14 m. neg-

Plieno darbininkai 
grąsina streiku

Grasinama gelžkeliečiams
PLIENO DARBININKAI GRA- RENGIASI PRIE INTERNACL 
SINA PASKELBIMU STREL 0NALĖS DARBO KONVENCL

KO.

Pranešė plieno trusto galvai Ga- 
ry, kad jei jis nepradės tar 
ties su darbininkais iki pas
kirtam laikui, bus apskelbtas 
streikas.

WASHINGTON, rugp. 28. 
Plieno darbininkų atstovai pas
kelbė savo atsakymą plieno trus- 
to United States Steel Corpora
tion galvai E. H. Gary į jo laiš
ką plieno darbininkų unijos ats
tovams .kuriame jis grieštai atsi 
sako tarties su unijos atstovais.

Savo atsakyme, unijos atsto
vai sako, kad jeigu jisai j kele
tą dienų nesutiks tarties su dar
bininkais, bus paskelbtas strei
kas, nes darbininkams jokio ki
to išėjimo nebelieka.

I Gary tvirtinimą, kad komile 
tas neatstovauja didžiumos dar
bininku, komitetas atsake seka
mai:

“Jus abejojate apie komiteto 
autoritetą atstovauti didžiumą 
jūsų darbininku. Vienatiniu bū
du, kokiu mes galime prirodyti 
musą autoritetą yrį panaudoti 
veikmėje streiko balsavimą ir 
mes tikrai tikimės, kad jus ne
verkite pri(* streiko, kad priro- 
džius tą dalyką.”

| Gary tvirtinimus, kad kor- 
ponicijai visuomet rūpėjo dar
bininku gerovė ir kad ji tuo la
bai rūpinasi ir kad niekad ne- 
Dersekojo organizuotą darbiniu 
ką, komitetas atsakė, kad jeigu 
korporacija ištikrąją butų rū
pinusi darbininkais, tai nebū
tu ir šią reikalavimą, o kaslink 
unijos, tai niekas labiau neper
sekiojo organizuotą darbininku, 
kaip plieno Irusias.

Tečiaus kalbama, kad Ameri
kos Darbo Federacija, ypatoje 
Gomperso, neremsianti streiką, 
nes norima duoti progą preziden 
tui Wilsonui nupiginti pragyve
nimą, nereikalaujant dabar pa
kėlimą algą.

GRASINA STREIKUOJAN
TIEMS GELEŽINKELIŲ 

DARBININKAMS.

\VASH1NGTON, rugp. 28.
Geležinkelių direktorius Hines 
šiandie paskelbė streikuojan
tiems California, Nevada ir Ari

zona geležinkelių darbinin
kams, kad valdžia dės visas pa
stangas pradėjimui geležinkeliu 
operavimo ir jeigu streikieriai i- 
ki sekamos subatos ryto nesu
grįš prie darl>o, jų vietos bus už
pildytos kitois darbininkais. O 
kurie bandytą kliudyti operavi- 
mui geležinkeliu, bus kaltinami 
nusidėjime prieš valdžią.

UNIJA PATARIA ŠOPME- 
NAMS PRIMTL 
PASIŪLYMĄ.

WASHINGTON, rugp. 28. - 
Geležinkelių dirbtuvių darbinin
ką uniją valdybos šiandie išsiun 
tinėjo visiems lokalams laiškus, 
raginančius darbininkus priim
ti prezidento Wilsono pasiūlytą 
mažą pakėlimą algos ir laukti
nupigimo pragyvenimo, kaip 
tą prižadėjo prezidentas.

Niekurie lokalai jau balsavo 
apie pasiūlymą ir jį atmetė. Tai

JOS.

Ji įvyks WashinRlone.

LONDONAS, — Anglijos de
legatai į ateinančią internacio- 
nalę darbo gonvenciją, kuri į- 
vyks Washiilgiom, už keliu 
dieną išvažiuos į Suv. Valstijas. 
Nors delegatų sąstatas dar nėra 
galutinai nutartas, bet manom i, 
kad tarp delegatą bus Artimi’ 
Hendcrson. George N. Barnes, 
Sir Malcom Delevigne ir k. Dar
bo ministerio pagelbininkas H. 
B. Butler, kuris kartu yra gene- 
ralio sekretoriaus pagelbininku, 
pradžioj ateinančios savaitės iš
važiuos j Suv. Valstijas, kad pa
darius prirengimus prie konfe
rencijos.

POLICIJA IŠARDĖ SOCIALIS
TŲ SUSIRINKIMĄ.

BRIDGEPORT, Conn. Ke
letas dienų atgal policija užpuo
lė ir išardė socialistų susirinki
mą. Kada žmonės liko išvakyti 
iš salės, jie susirinko ties salės 
durimis, būt kada ir čia policija 
bandė juos išvaikyti, kjlo tokios, 
riaušės, kad net prisiėjo šauk
ti** ugningc.sią jtagelboR.

Keturi žmonės liko areštuoti, 
jie yra kaltinami ardyme viešos 
ramumo ir paleisti iki teismui, 
užsistačius po $500 kaucijos.

Policistai reikalauja pakėlimo 
algos.

NEW YORK. - - 1,500 |>olicis- 
tą savo susirinkime nutarė reika 
lauti pakėlimo algos iki $2,000 
į metus, arba $200 daugiau, ne
gu buvo nutarusi policistą orga
nizacijos valdyba.

Aktorių streikas plėtojasi.

WASHINGTON, rugp. 28. — 
Aktorių streikas jau pasiekė ir 
Wasbingtoną. Vienas Schuberto 
teatras jau turėjo užsidaryti. Jis 
užsidaro dėlei scencriją darbiniu 
ku ir muzikantų streiko. Jie su- 
treikavo prieš pat pradžią loši
mo.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS PLĖTOJASI.

SAN FRANCISCO, rugp. 27.
Geležinkeliečiu darbininkų 

streikas Californijoj nuolatos 
plėtojasi ir dabar sustabdyta 
traukiniu vaikščiojimas veik vi
soj valstijoj. Streikuoja trauki
nių darbininkai, o kitur jardą 
darbininkai, svičinanai, inžinie
riai, brakmanai ir k.

MĖSA PINGA.

CHICAGO. Mėsa vakar 
kiek atpigo, ypač kiauliena. Gy
vuliai skerdyklose dar labiąjr 
atpigo ir ūkininkai negali rasti 
atgabentoms kiaulėms pirkėjų.

Nežiūrint atpigimo mėsos 
skerdj’klose, sankrovose mėsa 
parsidavinėjo senesniąja kaina, 
arba vietomis, net brangesne 
kaina, negu užvakar.

K
■            —"    "‘1Y
Ir senis nori skirsti. \

BRAINERD, Minn., rugp. 28. 
— 130 metų amžiaus indijonas 
John Smith išvažiavo į Minne- 
polis, kad apsilankius valstijos 
parodoje ir mano kartu ten pas-
kraidyti aeroplanu.



Streikų Tėvas
A. Sefr»ftn'ovič Ė..Vertė K. A.

Mes vaikščiodavome nusimi
nę, vis svajodavome apie tėvy
nę, universitetą, draugus ir nie
ko nesinorėjo dirbti ir viskas 
puolė iš rankų. O jis, kaip tik 
atvyko čia, tuoj užsiėmė daily- 
dės amatu. Ir nors pirmu nė ob
liaus nebuvo laikęs rankose, :— 
į kelis mėnesius puikiausia iš
moko savo amatą ir mus išmo
kino. Nuo rvto iki vakaro dai
nuodavo rcvoliuc joniškas dai
nas- Jo balsas buvo blogus, bet 
drąsus, budaVo, kai suriks, tai 
net dulkės nuo lubų krinta.

Tą vakarą mes sėdėjome prie 
stalo, gėrėme arbatą ir, kaip pa
prastai, nubodavome 
bos, nė juokų, kosėti ir tai nesi
norėjo. Baltavo užšalę langai. 
Kartais pasigirsdavo braškėji
mas — plyšdavo rąstas, šaltis 
tai padarydavo. Tyla ir nusimi
nimas viešpatavo kambaryj.

Vakarais o vakarai Arcluin 
teteko gubernijoj gruodžio mč- 
Hesyj prasideda nuo pusiaudie
niu vakarais mes susirinkda
vome krūvon. • /

Ant stalo šiurkščiu senas pil
votas vihduohs. Vienas peržiuri- 
nėdnVo molinius, Senai gautus iš 
tolimos tėvynės laiškus; kitas 
skaitydavo jau bent dešimtu 
kartu senus laikraščius, trečias 
tingiai žiūrėdavo į ugnį, ir aky
se — ilgėjimus; o dar kitas sė
dėdavo su knyga.

Viso buvo septyni tremtiniai: 
trįs studentai, dvi kursistės ir 
audėjas Moiscenko su pačia, — 
ji liuosu noru atvyko čia.

^Moiscenko tarp •musų, vaikas, 
buvo vyriausias, — tuo laiku jis 
turėjo tris dešimtis penkis m e- Tiksėjo laikrodis, 
tus. Menkutis .mažo ūgio, o a- -
kįs mažytes, pilkos su besijuo- ccnko su malkų našta. Padėjo 
kiančiu šviesa. Sulyginus su juo, naštą prie pečiaus ir pažiurėjo’ 
mes buvome milžinai... į mus savo linksmomis akimis.

nė kal-

Atsidarė duris ir iuėjo Mois-

a u j i e n o s.
-r- Kė nosis pakabinote? i 
“Kokis jis mažas”, pamąsčiau 

aš. O Moiscenko kai suriks: į
— Et, gyvehk, fronusindnk,— 

duonos neini, pasninkauk; marš
kiniai juodi, išsiversk ir vėl dė
vėk!

O paskui kai užtrauks savo o- 
žišku balsu:

“Nugirdo to-to-riai,
Na, mano, ne-si-bai-dyk!”..

G.i mes visi prisidėjome ir cho 
ru užtraukėme tą dainą.

kambaryj tuoj pasidarė švie
siau, ir visi pradėjo kalbčties, 
pasigirdo juokų. Moiscenko at
sisėdo prie stalo:

• Na, pripilkite ir man puo
duką arbatos. Ot, pusė, pirmos, 
o pas mus jau naktis, tuo tarpu 
^Maskvoj saulė dabar visomis a- 
kimis žiuri.

Aš žiurėjau į jį ir vėl pamąs
čiau: “kokis jis mažas; kokiu 
budu jis galėjo streiku vadovau
tis, — juk būryj žmonių jo vi
sai negalima pastebėti”...

Anisimič, — tariau aš, — 
papasakokite mums, kaip jus 
streiką surengėte Oricchovo-

♦>

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

Afaerhcos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivę į Liepojų ar Memelį labai trumpoj atei

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

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

Jrtgu jus norit informacijų kaip pirkti baksą la
biausiai reikalingiausių paisto produktų gatavai 
supakuotų, kuris gali būti nusiųstas bile kur į Lie
tuvą per Amerikos Lietuvių Trading 'Kompaniją, 
pripildyk ir atsiųsk kuponą:

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

Prakalbos su Pamarginimu
Lietuviai Moksheivlai Hui'iinanu Mokyklos rengiu svarbias prakalbas

“LABOR DAY” RUGSĖJO 1 D., 1919 M.,
WICKER PARK SVETAINĖJ, 

2040-46 W. North Avė. (CMcago).
Kųlbės ITof. S. A. Hoffnian, Dr. A. Monlvidns. Pro f. F. 1 c'ri

mai) gros smuiku, Panelė S. Chez dainuos solo, pritariant Panelei 
L. Chez pianu, ir Panelės Sopina ir Eleonor Jasinskiutes dainuos 
duetų pritariant Panelei A. Karalaitei pianu. 'Kaipgi kalbės dr-gč 
Dundulienė ir drg. G. Stungis.

, Pradžia 2 vai. po pietą.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

M

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodame ir mainome namus, lotus ir 

ir faunas. Turime daugybę gorų ir nebrangią namų ir 
lotu pardavimui Hoselaud — Chicagos mieste ir jo 
aplinkose. Turime daugybę gerą formą pardavimui 
\Visconsin, Miehigun ir kitose valstijose.

Apdraudė, ame (inšiuriname) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiatne (inšiuriname) nuo visokią nelaipiią, 
kaip tai: ligos, sužeidimu ir mirties.

Atliekame perkalbėtojo (interpieter) darbų court’- 
UO'.C.

l’arunir.ame \*iW<rki«4 trgališkas popicra.a ii' doko- 
ilįl

Padarome visokius vertimus j įvairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitrts dalvkus 

ūkiame dykai.
Atliekame visokiua spaudos darbus. — ’l'odel jeigu 

norite gnuti grąžą, dailiškų >r laiku atliktų spaudos dar
bų. tai paveskite ji mums. Klauskite kainą per laiš
kus arba asmeniškai.

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

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

Kasykite įdėdami 2c stempų ir gausite musą kata- 
Hogų.

Abelnai su visokiais reikalais kreipkitės prie 'mis, 
o mes jums patarnausime. Rašydami laiškus adre
suokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, ChlCAGO, It.L.

Zncve.
— Jau pasakojau!

- Papasakokite, papasakoki- 
tele, prisidėjo visi, — nors ir 
pasakojote, o vis indomu, kiek
vieną kartą tarytum ką nors 
naują girdi., .

Na, tai ką, — tarė Moiscen- 
ko, ruošdamos gerti arbatą, - 
tai atsitiko 1881 m., vadinasi, 
keturi metai atgal. Dirbau aš O- 
rieehovo-Zneve Morozovo dirb
tuvėj. .. N-u taip... tvarka buvo 
baisiausi, smaugte smaugė bau
smėmis. Prie direktorių namų 
langų, praeiši su kepure- baus
mė. Štačiog gyventi nebuvo ga
lima, nors gtiią sau daryk. O 
sukdaVo, kiek galėdami, vogda
vo musų algas; dirbti gi prisiei
davo 16 - 17 valandų dienoj... 
O jei susirgdavai ant gatvės 
išmesdavo, kai šunį! Pasenai, nu 
silpnėja!, ant gatvės, kai šu
nį. .. Darbininkų padėjimas bu
vo blogesnis už šunį. Atsiminus, 
plaukai pasistoja ant galvos...

Jis nutilo ir kambaryj visi pa
niuro. Sunku buvo ištrėmime, 

toli nuo viso, kas artima, bet 
tokis darbininkų padėjimas bu
vo blogesnis už visokį ištrėmi
mą tai buvo katorga be jo
kios prašvaistęs.

. . .O dirbtuvėj dirbo žmo
nės tamsus, nemokšos. Slaptos 
Policijos agentų buvo ant kiek- 
policijos žingsnio-Neretai ir pats 
darbininkas išduodavo savo 
draugą. Iš nusiminimo, sunkass 
darbo ir tokio šuniško gyveni
mo darbininkai baisiai gerdavo, 
viską pragerdavo. Veikti, žinote 
tarp tokių žmonių labai sunku, 
beveik negalima. O musų, poli
tikų, buvo tik du aš ir nabaš-

Litkuanian-Ąmerican Trading Co.,
« Wesl 48th Si., New York City.

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

Vardas

t Gatvės adresas

Miestas ir valstija

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas,-bus šie skyriai

bių sugalvodavome. Jeigu tiesiai 
vesi propagandą kumarinuose ar
ba fabrike, tuoj sučiups-.. ‘ Na, 
būdavo susirinks darbininkai 
parūkyti, daug jų, smAvė, dil- 
mai, tamsumas visur — o mu
du su Volkovu patindavome po 
laikraštį, kokis tik pasipinda- 
vo po ranka nors praeitų metų 
arba juodašimtiškas, — ir skai-

kitų

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pageiba galima butų pagerinti gy
venimų.

D Anglą kalbos..
2) Lietuvių kalbos.
J) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.

k 5) Algebros, Geometrijos ir
matematiką. z

6) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. G.

Luomons; Lietuvių kalbos — K mist.
Augu.stinavičius; Matematikos — V.
Mišelka.

3001 South Hfalsted Street

Deki didesnės naudus sau ir pa- 
: rankumė mokyklai pradėkite tuo. 

> ncatįdėliodami visi sykių.

Lithuanian-American Tradin&Co.,
6 West 48th St, New Ybrfc, City.

Kaip gkusim šj kuponą pilna informacija bus suteikta jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite

THE BEVERAGL

Visą apskritą metą nesvaiąinan- 
tis gerala$.

ST. L0U1S

kareivių, kazokų, ir prasidėjo 
riaiišės! Darbfninkai įniršo: su- 
gridukinie dirbtuvę, — ir galas! 
Mudu, aš ir Volkovas, dčjova vi
sas pastangas, kad kuoilgiausiai 
išlaikius streiką be riatlšių.

. .Kalbėti buvo labai sunku, 
tik susirinks mažas būrelis 

žmoliių, tuoj kareiviai ir kazo
kai puola juos vaikyti! Ant ga
lo, kareiviai atskyrė nuo minios , 
kokį šimtą žmonių ir užrakino 
juos, o Aplinkui |xilatč sargybą. 
Matau, reikia išliuosuoti juos, 
nes streikieriai nupuls dvasioj.

O čia bėga pas mane vaikai— 
jie buvo mano adjutantais- ir 
kugžda:

j

Dėduk, iš šitos pusės nėra 
sargybos!

... Apėjome mes aplinkui, 
tiesa nėra sargybos: tik trejos 
duris, stiprios, ąžuolines. Band
žiau aš p(*čiais išmrtšti, — bet 
kur tau! Vaikai vėl šAtikia:

— Dėde, štai suolas, suolu!..
...Siiohs buvo ilgas; pietų lai 

ke šusesfdavbnie aht jo. PAėmė- 
mc tą sūMą ir palingavę smogė
me į duris. Durįs sutruko į ske
veldras. Vaidai sušuko “IVa!” o 
areštuotieji pradėjo bėgti per du 
riš. Žiūriu, bėga darbininkai, o 
kareiviai su durtuvais vejasi 
juos. Mano ir akįs apreibo, — 
pasilies kraujus... šokau aš 
prieš kareivius ir sunikau ne 
savo balsu: t

Kaip!.. Savuosius... žudy
site! savliosius žudysite!..

...O kareiris tiesiai durtuvu 
man į krutinę. Aš kailiniukus 
ImvAu 'užsivilkęs; Suspėjau 
pasigriebti už durtuvo, iš
virinau iš kareivio rankų šau
tuvą ih trenkiau jį į ledą ir vėl 
surikau: . ,

— Savo brolius žudysite!..
Nuo mano riksmų ir kareiviai 

pradėjo trauklios atgal ir darbi
ninkai. IW pat vakaro aš vaikš
čiojau talą) jų ir vis šaukiau: 
‘Civiliai, Ueikirjfiite jus nieko 
viebi kitie'ibs, j’uk jus vienoki 
žmones.”

...Vakare pradėjau rengtics,, 
žiūriu, visi mono marškiniai 

raudoni. E-e-e, pataikė dtirtum! 
Ir žaizdų uždžitiVo, nejaučiau . _ ■_ 'k _ . _

Darbo žnionėms, biznio žmonėms, profesiona
lams, užsiimantiems sportu. Visiems, visur, ap
skrita metą. Bevo yra sveikas pastiprinimas
dėl naudingo troškimo pastiprinantis lengvas
gėralas. TAealis atletams arba žmogui lavinai!
tis kūniškai ir protiškai — geras priprasti ir j
gyti. Sveikas ir ptiduodaritis apetitą.

ANHEUSER-BUSCH

tydavome iš savo galvos, o tik 
liūliuodavome, kad visa lai para 
syta laikraštyj. Girdi, kaip ilgai 
jus kentėsite tą katorgą? Juk 
fabrikantas užtektinai jau iš
siurbė musų kraujo, greit 
plis; juk mes ne avinai kokie, 
kad su mumis butų galima dary
ti, kas jiems patinka. Ir pradėsi, 
taip skaityti. Na, visi stovi, sip 
laikydami net kvapą, klausosi ir 
stebinsi: “Kaip aštriai dabartės 
laikraščiai rašo, kaip tik cen
zūra visą lai praleidžia! Tai bent 
laikai! Ir kaip, Anisimič, tokioj 
tamsoj gali matyti raides? Ir a- 
kįs tavo, kai katino!”...

. ..O kur čia matysi, jei net ir 
iaikrašli atbulą laikai... Taip 
tai kalbėdavau, kol neateidavo 
užveizda ir neišvydavo visus.

...Ant tiek įkaitinome juos, 
<ad 8,00 mete darbą, kai vie
las... Tapytojai išpradžių spi- 

rčsr, bet mes išmušėme langus 
ir gerokai apstumdome'juos. .* 
Užveizdos išbėgiojo ir fabrikas 
sUstojo. 'Tuoj privažiavo vyriau-* 
šVbės, gubei’natorius, prisiuntė jokio skausmo, kada įdūrė

Moicenko nutilo ir pradėjo 
gerti arbatą.
/Mes visi žiūrėjome į jį, ir jis 

ątVOdč niums milžinu. Juk tik 
milžinas galėjo tais laikais su
stabdyti žiaurius kareivių dur
tuvus/ ,

Nors ir pirma buvo streikų, 
bet tas s’trcikas praskambėjo vi
soj Rusijoj, tai buvo prieš
revoliucinis - griaustinis.- Ne- 
be'reikalo susirūpino cariška vai 
džia ir pradėjo apgaudinėti dar
bininkus visokiais melagingais 
priežadais.

rią padarė tas streikas, į jo sun
kumą, ilgumą jo organiza
torius, audėjas, Petras Moiscen 
ko gali drąsiai būti pavadintas 
slitikų tėvu.

Kur jis dabar? Ar gyvas? Juk 
visą savo gyvenimą jis praleido 
kalėj imuosi', policijos priežiū
roj ir išlrebiiine.

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygele ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis Icgališkorais teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENT1J.
Su prisiuntiniu

, ‘‘NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.. Chicago, III
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SHENANDOAH, PA.

Shenandoah tai viena stam
biausiųjų lietuvių kolonijų 
Pennsylvanijojį kadaise Įbuvus. k 
beveik centras Amerikos lietu
vių dvasinio gyvenimo ir bruz
dėjimo. Bet šiandie apie ją ne
daug kas begirdėt. Paskuti
niais keliais metais visos pro- 
gresyvosios draugijos apšaudo, 
silpnai gyvuoja ir visuomenės 
klausimais kaip įr nesiintereJ 
suoja. Kiek geriau stovi vie
tos SLA. 23 kuopa. Ji ir na
rių turi geroką skaičių ir šiek 
tiek kruta, kad ir tik tauTinin- 
kiškaiš keliais eidama. Ji da
lyvavo Brooklyno tautininkų- 
klerikalų seime pereitais me
tais; šiemet dalyvavo tautinin
kų seime CKicagoje, ir dar kar
tas nuo karto tino tuo pasirodo j 
ant vietos.

Moterų Progr. Susivienijimo 
kuopelė silpnai gyvuoja. Narių 
turi apie dešimtį ar dvyliką. 
Praeitą žiemą buvo surengus i 
vakarą-spėkJtaklį ir prakalbas 
p-lei Q. Puišiutei, kuomet ji šio
se apielinkėse lankėsi.

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos kuopele dar la-

biau suvargus; ji ne susirinki
mų nebesušaukia.

■0

Liet. Socialistų Sąjungos 28 
kuopa po karės pradėjo kiek gy
viau bruzdėti, bet pagalios ėmė 
šokti pagal Ramanausko dūdą. 
Panų nešini kaiką iš kuopos na
rių veikimo. Socialistų Parti
jos sekretoriui atsišaukus į vi
sas kuopas, kad siųstų savo rei
kalavimus \Vashingtonan, idant 
butų duota vieta kongrese soci
alistui V. Bergeriui iš Mihvau- 
kee, Wis., kuopos organizato
rius tuojau tą reikalą pristatė 
kuopos susirinkimui. Nariai 
bematant pakėlė, triukšmą. Jie 
sakė, kad jiems vis viena, ar d. 
Bergeris busiąs kongrese, ar ne, 
nes jis esąs sacialpatriotas. Vis 
dėlto organizatorius juos galų 
gale perkalbėjo, ir nutarta rei
kalavimą pasiųsti telegrafu. Pa 
siųstas reikalavimas turėjo to
kių pasekmių, kad šio apskri
čio reprezentantas kongrese da
vė atsakymą, jogei jis dėlto pa
sirūpinsiąs.

Antras pažymėjimo verias 
įsitikimas buvo pereitame kuo 
pus susirinkime rugp. 10 <1. 
kuopos organizatorius užpro- 
ponavo, kad kuopos nariai

HALSTED & I4T? STS

Uždaro Su
imtomis '» va
landa vakare 

Rink
L. Kleino 

„vaizbažen- 
klius.

Blanketu Išpardavimas

PILKI BLANKETAI
Gražiais kraštais; nepaprastai 
didelis didumas, 72 per 84 co
lius; labai storos 4 C
rušies; porai.........

Kad paakstinus prie 
ankstyvo pirkimo, mes 
pasiūlome šitą progą pa 
sirinkti iš pilnos sąran- 
kos* numažintomis kai
nomis.

stengtųsi patapti angliakasių li
nijos nariais ir veikli taip, kad 
tarp socialistų ir unijos butų 
artimi ryšiai. Pasak organiza
toriaus, ateinančiais 1920 mė
liais gali būti didelių ' streikų 
kietosios anglies d is t rikiuose, ir 
socialistams privalą tatai rūpė
ti; jie turi padėt darbininkams 
išsikovoti geresniu darbo ir gy
venimo sąlygų. Kairysis kuo
pos sparnas tuojau atsiliepė: 
“Unijos niekados ir nieko gera 
darbininkams neatnešė, lodei 
mes jų negalime remti. Jei mes 
ką remsime, tai tik viso pasau
lio darbininkų uniją.” Ir orga
nizatoriaus propozicija buvo 
atmesta. Daugelis kuopos na
rių pritaria, taip sakant, “kai
riajam sparnui” dėl to, kad ten 
mat nereikia sunkiai nusidirbti, 
idant supratus, kas tai yra so
cializmo mokslas ir kokie yra 
darbininkų klesos uždaviniu 
Vis/i, ko reikia, tai ‘‘kairumo”: 
juo kairesnis, tuo geresnis.

Bet štai kaip musų “kairieji” 
eina prie savo “tikslo”. Keletas 
menesių algai parapija rengė 
koncertą. Ką daro musų “kai
riųjų” moters kuopietės? Jos 
agituoja ir pardavinėja tikielus 
naudai bažnyčios šventos, siun
čia savo dukteris giedoti baž
nyčioj per pamaldas... Klerika
lai runge savo pikniką rugpjū
čio 15. Musų “bolševikų“ lan
guose ilgą laiką prieš tai jau ka
bojo to pikniko 4 dideli skelbi
mai. Tai taip jie veikia darbi
ninkų klesai išvaduoti! Kuo
pos organizatorius, dėjo pastai) 
gų, kad orui atvėsus, butų į- 
kurta kaip ir socialistų moky
klėlė, kur butų skaitomos lek
cijos iš politinės ekonomijos. 
Bet vargiai kas iš to išeis. Kuo
pa, matyt,’ nueis paskui Stilso- 
ną, tai ir jokių pamokų nerei
kės, Mat, kad rimtai dirban
čius ir daugiausiai užsitarnavu
sius socialistų veikėjus apšaukti 
“parsidavėliais”, musų “katrie* 
ji” ir taip jau perdaug to “išsi
lavinimo” turi.

A. Staniškis.

GRYNŲ VILNŲ BLANKETAI 
— balti, ar pilki; gražiais kraš 
tais; šiltas ir tvirtas užsiklo- 
jimas; tyčia didelio didumo 70 
per JIO coliu; $ J 5.85

ŠKOTIŠKAI KLETKUOTI 
BLANKETAI

labai storos rūšies; geras pa
rinkimas spalvų; didumas 66

a°.co,iy;.........$5.65
BALTI BLANKETAI 

gražiais apvadais ir gražiai a- 
pibaiktais kraštais; stori, šil
tosios rušies; pilnas didumas, 

“rr. 80.colly;.. $4.95
BALTI BLANKETAI 

gražiais apvadais; gražiai api- 
baigtais kraštais; storosios ru
šies; didumas 66 p< r 76 co
lius, specialė kai- 
na porai .............

PILKI BLANKETAI, 
gražiais apvadais; geros sto>- 
ros rušies, didumas 66 per 80 
colių; pardaimo 
kaina ....................

LOPŠINIAI BLANKETAI, 
baltai raudoni, mėlini ar pil
ki rainais raštais; minkšti, 
stori ir šilti; speci- 
aliai po .. . ...................  I vv

Mėlyni, ružavl ir pilki Skoli
nėmis klčtkomis, pilnas dvigu 
bas lovos didumas; 66 per 80

GRYNŲ VILNŲ BLANKETAI, 
Gražus, minkšti, spalvuotomis 
skolinėmis klėtkomis; tyčia 
stori ir dideli, 70 per 80 co
lių; porai tik- $12.65
TYČIA STORI BLANKETAI. 
labai didelis pasirinkimas iš 
skolinių klūtkinių labai stori 
ir šilti, gražiai apibaigtais 
kraštais; didumas 66 per 89 
colių, porai S6.35 
liktai ....................
VILNONIAI BLANKETAI — 
tyčia stori; geras parinkimas 
škotų .’klėtkinių petrinų; (pil
nas dvigubas lovos C 7 QC 
didumas; porai .... M* ■

SIDABRINIO PILKUMO 
BLANKETAI — 

padirbti su gražiais apvadais; 
labai stori, gerai apibaigtais 
kraštais; didumas 66 per 80 
colių; porai tik- $4.75

ŠKOTIŠKOMIS KLftT- 
KOMIS BLANKETAI, 

geras parinkimas spalvų; sto
rosios rušies; pilnas didumas, 
66 per 80 colių; CO 
porai ....................

SIDABRINIO PILKUMO 
BLANKETAI

gražiais apvadais; tankiai vil
nuoti: kevahiotais kraštais 56 
per 75 colius; po- $2.15

VAIKŲ BALTIEJI 
BLANKETAI

amžiais mclvnais ar raudonai 
baltais lim^Lais; tankiai vjinuo 
t i, parduodama, 
kiekvienas ..................

GRYNŲ VILNŲ BLANKETAI
— austi iš puikios rušies jūrelių vilnų gijų; gražiomis kiekinė
mis petrinomis šilkais išvedžiotais kraštais; tyčia (Ū 1 Q 
dideli 70 per 80 colių; porai ...................   4* I

■
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.
SPECIALIAI: Maleva matavojimui stubą iš vidaus, po $1.50 uiS gal.

‘ CARR BROS. WRECKING CO.,
1003-31)28 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

■

DEKALB, ILL.

“Kairiasparniškos” prakalbos.

Rngpiučio 23 d. LSS. kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėti bu
vo pakviestas p. J. Stilsouas, iš 
Chicagos. Žmonių susirinRo’Įh’ 
Ii n daug. Mat vieni ėjo neva 
kaipo “kairiasparnių” šalinin
kai, kiti -žingeidaudami patirti 
kas do vienas tas “sekretorius- 
vertėjas”. P-as Stilsonas kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
kalbėjo apie aplamus darbinin
kų reikalus, antru — “Karoliaus 
Markso mokslą.” Reikia tečiaus 
pastebėti, kad prakalbos nepa
prastai užsitęsė: nuo 8 vai. va
karo iki 12 nakties! Tatai nema
žai nuvargino klausytojus. Dau
gelis jau nebe, prakalbos klausė
si, o tik laukė, kada ji pasibaigs.

Pirmu atveju p. Stilsonas nie
ko nauja nepapasakojo. Tik 
atkartojo tai, kas jau daugel kar 
tų buvo kartota kitų kalbėtojų. 
Kiek “įdomesnė” buvo antroji 
dalis, čia, kaip jau sakiau, p. 
Stilsonas kalbėjo “apie Karo
liaus Markso mokslą”. 'Tuoj aus 
pradėjo nuo menševikų. Girdi, 
jie sakosi remiasi Markso žod- 
žais. Pasak menševikų, Mark
sas sakęs, kad darbininkai ko
kioj nors šalyj tik tuomet nu
vers kapitalistus, kuomet kapi
talas bus išbujojęs. Bet, pasak 
p. Stilsono, o Rusuose ? ar ten 
kapitalas jau buvo išaugintas? 
Vis dėlto, darbininkai ėmę ir nu- 
vertę kapitalistų valdžią Dabar 
jie palįs valdo. Tas, girdi, ro
dąs, kad tie menševikai visai ne
suprantą “Karoliaus Markso 
mokslo”. Tiek daug tas kalbė
tojas tečiaus buvo atsargus, kad 
savo klausytojams nė neprisi-, 
mine, būtent: kas bus, jeigu su 
bolševikais atsiliks taip, kaip su 
Vengrijos komunistais?

Dar vienas dalykas. Iš visos 
p. Stilsono kalbos btivo galima 
padaryti šitoks išvedimas: pro
letariato diktatūra yra labai leng 
vas darbas — kone trijų dienų. 
Vieną dieną darbininkai turi 
organizuotis, kitų—nuverst “su-

Jūsų smagumui karštose dienose 
vartokite

DAUGIAU TALCUM POWDER kait
rioje dienoje reiškia daugiau smagu
mo — kudykiams ir visiems kitiems 
šeimynoje.

Chicago
SS!

puvusią valdžią”, o trečią — įsi- 
stengt proletariato diktatūrą. 
Pakartoju, stačiai taip p. Stilso
nas nepasakė, bet visi jo iŠvad- 
žiijiinai menkai išsilavinusį 
žmogų verste verčia tikėti, kad 
atsiekti tokią milžinišką perver
smą galima labai greitai ir leng
vai —. tik reikalinga norėti. Tai 
yra pigi demagogija.

Įdomus ir dar vienas to kalbė
tojo užreiškimas. Tarp kita, 
kalbėdamas apie senąją caro 
valdžią, kalbėtojas pasakė, kad 
tais laikais, kai caro valdžia kiš
davo socialistus į kalėjimus, tai 
pastarieji iš jų sugrįšdavę moky 
tais vyrais. O tai dėlto, kad jie 
ten gaudavę “gerą lekciją!” La
bai galimas dalykas, kad tūli 
bolševikai tam šventai tiki, 
Pav., kuomet Socialistų Partija 
buvo nutarusi šaukti specialę 
darbininkų atstovų konferenci
ją, amnestijos konvenciją, Dėb
so ir kitų politikos kailnių rei
kalu, tai toks Stilsonas ir kiti 
jai pais^priešino. Turbiit jie no
rėjo, kad senelis Amerikos sočia 
listų veikėjas irgi gautų tokią 
jau “lekciją”. Tik stebėtina: 
kodėl šitos “lekcijos“ dabar ne 
nori pats “sekretorius-vertėjas?’

Baigdamas savo prakalbą “a- 
pie Karoliaus Markso mokslą” 
p.,Stilsonas pasiuntė stiprių žod
žių Grigičio, Naaujicnų, Breš- 
kovskos, Hendersono ir kitų a- 
dresu. -— Slapukas.

Domai tų, kurie ren 
giasi važiuoti į 

Lietuvą

Nors dar išvažiavimas į Lie
tuvą tebėra beveik negalimas, 
lėčiau reikia tikėtis, jog ankš
čiau ar vėliau kliutįs bus pra
šalintos ir važinėjimas gus lei- 
idz/ia'infilsi. Kai-kmrių Europos 
tautų kilmės žmonėms ir dabar 
leidžiama iš Amerikos išvažiuo
ti. Bet prieš išvažiuosiant rei
kalaujama kaikurių pasiaiškini
mų. Čia paduoda’inė svarbiau-1 
sius dalykus, kurių inspektoriai 
reikalauja ir Ibc kurių neišduo
da leidimo išvažiuoti. Manan
tieji važiuoti, išanksto turėtų 
tuo pasirūpinti, kad nereikėtų tu 
rėti kokių nors nemalonumų ir 
nereiktų sėdėti prieplaukoje po 
kelias savaites ar net ir mėne
sius, kaip tai dažnai pasitaiko 
matyti atsilikimų su italais ir 
kitais kurie tų taisyklių nepri
silaiko. štai ko reikalaujama:

1. Adreso darbdavio prie ku
rio ateivys dirbo.

2. Kaip ilgai dirbo. *
3. Kiek išviso uždirbo.
4. Kiek taksų išmokėjo. — 

Keikia žinoti už visus metus, 
pradedant nuo 1916 ir baigiant 
1919 m. ir parodyti pilnas kvi
tas arba darbdavio paliudiji
mą.

COLGATE’S
TALC POWOER

SUMINKŠTINIMAS taip pat antisep- 
tiškas Colgate’s apsaugo nuo suskili
mo ir suerzinimo paeinančio kaitrioje 
dienoje. Jis pašalina kaitraus oro li
pnumą ir priduoda smagumą. 

f

KVEPIA vienuolika įvairių kvapų iš 
kurių galima pasirinkti.

Ar Jus 
Vartojate Talcum 
Ganėtinai

aukite COLGATE’® 
savo patogesnėje 

sąkrovoje.

Tankiai?

r

jo moteris gyvena kartu su juo 
Suvienytose Valstijose, ar užru-

■ * ' , A ’

6. Jei ateivys buvo be darbo 
kurį nors laiką, turi nurodyti 
priežastį ir prirodyti, kaip jis 
pragyveno tuo laiku.

7. Kiek pinigų ateivys pasiun
tė į namus bake pastarųjų ket
vertų mėtų.

Tai visą alteivys turi inspek
toriams prirodyti, pirm negu 
gauna leidimą išvažiuoti. Jei 
negali prirodyti, tai arba turi 
laukti kol kas nors namie esan
tis prisius jam reikalingus raš
tus, arba turi bereikalo išsikaš
tuoti.

(Del artimesnių paaiškinimų 
kreipkitės į valdišką Lietuvių 
Informacijinį Biurą šiuo adre
su: Lithuanian Bureau, 124 E. 
28th St., New York City).

Valdžios Veikimas
(By Foreign Language Govern
ment Information Service, Lith 

uanian Bureau).

I’i-ue translation filed with I7»e post- 
niaster at Chicago, III. Aug. 29, 1919 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kongresas. 1. Rugpiučio 21, 
Kongresas priėmė ir pasiuntė į

■ij.lu.jjju '—uja-mj
ADOMAS A. RARA SUSKAS, SEKANČIAI RAAAŲ.

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnljes pilveli* buvo. Dispe* 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjima*. Kraujo, Inkstų, Nervo ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvąu nustoję* viltie*, M 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbo*.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisiu, Bitteria, Kraujo valyto 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartoįimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Re* 
matizmas pranyko, diegliai nebebadl no krutinę. Vidurių rėiiuw 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kaa m 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pe 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laučiuoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju,Salutaras mylista 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem «* tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdftai kreipties

SALUTARA
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prot 

1707 So Halsted SU Telępbone Canaj 6417 C
— - *•

re Salutaraai

, Senatą Dilių, kuriuo uždedama 
muitas $10 už vienutę, arba 
$600 už toną neapdirbtos lungs-4

, leno rudos, ir $1.00 už svarą s 
, Sen-o hingsteno. (Tungstenas 

yra metalas, vartojamas įvai
riose išdirbystėse, daugiausiai 
elektrikos lempučių išdirbinio).

t . '

2. Atstovas Carss įnešė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad pre
zidentas VVilsonas Suteiktų to
kių informacijų, kokių randasi 
Fcderatyveje Pirklybos Komisi
joje, kad ištyrus, kokią propor
ciją lėšų užima darbas gami
nant anglis, plieną, varį, mėsą, 
dedant į dėžes valgomus daly
kus ir klitus reikalingus daik
tus. |

Karės Departamentas. 1. De- 
parlamentas praneša, kau 1* <T 
rugsėjo mėnesio bus 7000 pri
sirengusių karei kareivių ir 25- 
000 kareivių su reikmenimis už
maryje. Sergančių dėl kurios 
nors priežastes esanti tik maža 
dalis tų kareivių.

2. Pardavimo direktorius pra 
neša, kad rugpiučio 8 d. miestai 
ir jų pardavimo agentūros po 
visas Suvienytas Valstijas pa
reikalavo apie 319 karų mais
to ir panačių dalykų, kuriuos 
Kares Departamentas siūlo par
duoti. Tie reikalavimai gauti 
iš 56 miestų arini agentūrų, ku
rios turi miestų įgaliojimus.

3. Pardavimo Direktoriaus o- 
fisas praneša, kad Karės Depar
tamento parduodamųjų dalykų 
surašąs tapęs padidintas taip, 
kad apima keliatą ir kitų rei
kalingų dalykų; ant jų jau ir 
kainos esančios pažymėtos.

Teisią Departamentas. Tei
sių Departamentai ir Maisto Ad 
ministracija sutiko 22 d. rug- 
piučio, kad valdžia paimtų cu
kraus kainų kontrolę. Prane
šė, kad Maisto Administracija 
atiinsianti nuo pardavėjų leidi
mus, jei atras, kad jie perdaug 
plėšia ūž cukrų. Cukrus turįs 
pasiekti vartotoją nebrangiau 
kaip apie 11 centų už svarą. 
Tai nuspręsta remianties paė
mimu visos šalies ir Kubos cu 
kraus vaisių į Suvienytų Vals
tijų cukraus dkvalizavimo bor
do rankas, kuris dabar parduo
da cukraus valytojoms po 7.28 
centus svarą.

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Piaarią 
t kitimą* Kurtumą*. Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesi tikimų (iš
gydyta, jeigu gydys teisingai Aš per daug me 
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
••♦dymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vieno 
gydymu.

Pritakau akiniu* teisingai 
Pasitarimas nemokama*

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

’1 ♦■wiDH8 Monro*)

Kambary* M7.
VAI ANDOS 9 iki 9 ChlCAFO
Nedėlinmis 10 iki 1

... ......: ... , . 1,1

Už $50.00 arb« l.AlSVfis 
bondsa 

įpirksi labai gražų $200.00 vertės 
’honografą, pasilikusį sankrovv 
p mašina beveik nauja, pri» 

jo* randasi rinkinv' 
24 rekordų Ir dd 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke 
lėtą augŠtos klesos 
ohnnografų, kuriuos 
mes parduosime u# 
bile pasiūlytą kainą 
iš tai kad mes turime 
pratuštinti vietą

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

kurį mes parduosime už $325. 
GYVENATE UŽMIESTY J, MES 

Teidžiamf

•es, 
IE1 
PRISIUSIME C. O. D.
\PŽIURĖTI Si yra stebėtina pro 
<a. Ateikite arba rašykite tuojau* 
°RISIUNČ1AME UŽ DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE

W. Harrison St. Chicago, III 
vtdara nuo 9 ryto iki 9 vai. N ėdė 

Hnrrih nūn 10 Iki 4

Dr.D. J.BAGOCIU8
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietą iki 4
6 iki 9 vakare.

DR. A. MONTVIO
CHICAGO 

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

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

KODĖL?
Tai gana aišku

NAUJIENOS

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis,

TODĖL IR
NANJIENŲ

apskelbimai

atneša geriausias 
pasekmes.
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LITHUANIAN DAILY NEWt

Published Daily eicept Sunday br 
the Lithuanian News Pub. CoH Ine. ‘

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
netlėldienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
. 75

02
12
50

Vargas 
Vokietijoje.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111. Aug. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Garsi Amerikos visuome
nės veikėja, Jane Addams,

darbu patvirtinti socialis
tų principus, yra pąsek- 
mingiausia propagandos 
priemonė, vienintelė prie
monė ,kuri gali, neapgau- 
dama ir nesugadindama 
minių, pasiekti giliausius 
visuomenės sluogsnius 
ir įtraukti į Internaciona
lo remiamų kovų gyvąsias 
žmonijos jiegas.
Labai “revoliucioniškai,” 

ar ne? Laikraštis, iš kurio 
paimtp? tos ištraukos, kaip 
matome, atmeta kovų už re
formas, įvedamas įstatymų 
keliu; atmeta tokį veikimų, 
kuriame reikia bendradar
biaut su buržuazinėmis par
tijomis, ir pripažįsta 
tiesioginį sukilimų 
Visai taip, kaip šių 
“komunistai.”

O žinote, kas 
laikraštis? Tai 
Federacijos 
(Bullten de la
jurasienne) — oficialis or
ganas bakunistų Federaci
jos Juroje ($veicarijoje)t 
kuris kartu buvo ir vyriau- 
šis bakunistų Internaciona
lo organas.

Michail Bakunin buvo įžy
mus rusų revoliucionierius^

tiktai 
minių, 
dienų

tasaiyra
yra “Juros
Buletinas”
Federation

tik-ką pagrįžusi is Europos, pradžioje mėginęs sekti pa
pasakoja, koks baisus yra skui Marksą, o paskui pata- 
žmonių padėjimas Vokieti- pęS anarchistų vadu Euro-
joje. X

“Sielvarta apėmė vokie
čių minias — sako ji, - 
jos nežino, ką daryti”

“Valdžia sako, kad jei
gu dabartinės sąlygos tę
sis toliaus, tai mažiausia 
(trečdalis Vokietijos gy
ventojų turės apleist sa
li »

poje.
Taigi kaikurios “naujos”

ir šių dienų idėjos, pasirodo, 
jau turi ilgokų istorijų; tik 
bėda, kad daugelis jos neži
no.

Banditų nepa- 
gavo, bet..:

“Vaikai (Chenmitz’e, .
Halle’je ir Leipzig’e) bu Suv. Valstių kąriųomenė 
vo taip pasibaigę, kad jie neseniai įsiveržė į Meksiką 
išrodė, kaip žmonių grob- gaudyt banditų, kurie buvo 
lų paveikslai, kuriuos mes suėmę du Amerikos lakunu. 
matydavome Indijos bado Nepagavusi banditų, ji te- 
aprašymuose.” ;
Tai yra tiktai keletas sa

kinų iš to, ką pagrįžusioji iš 
Europos ^ veikėja , papasa-[nesė šitokią žinią iš Meksi

kos sostinės: ,
Meksikos senato kerosi 

no komitetas vakar įteikė 
raportą apie įstatymišką 

1 sutvarkymą 27 skyriaus 
konstitucijos 1917 m., ku- 

? ris nacionalizuoja (pada
ro valstybės nuosavybe) 
visus aliejaus šaltinių lau
kus. Kartu tasai komite
tas įteikė senatui projek
tą . įstatymo, sutvarkančio 
tą konstitucijos skyrių ir 
panaikinanęjo jo veikimą 
atgal...

Tai yra nusileidimas, 
už kurį aliejaus interesai 
kovojo. s
Taip, matote, susibėgo ap 

linkybės.
Kada Meksikos senato 

komitetas svarstė kerosino 
šaltinių klausimą, ir kada 
užinteresuotosios tame klau 
jsime Užsienio kompanijos ste 

Bet jeigu ngesi priversti senatą duoti — • Y •• • • 1

kojo laikraščių korespon 
dentams.

Dalykų stovis, kurį ji pie
šia, didžiuma žmonių Ame
rikoje visai neįsivaizdina. 
Vienok jie labai karščiuoja
si, ginčydamiesi delei klau
simo, kode! Vokietijos dar
bininkai dar neįsteigė socia
lizmo.

Kaikurios 
“naujos idėjos”.

r>

Apžvalga
VIS “REVOLIUCIONIŠKAI.“

tojo dar neuždirbto prieaugio,kailį maino Amerikos buržua* 
siekiančio $1,350,000,000.

Carranzos valdžia turi savo 
nuomones ekonomiškuose klau- 
simuose. Ji mano, kad prieaugis 
iš natūralių resorsų ir Meksikos 
žmonių darbo privalo priklausy
ti patiems meksikiečiams.

Tokie tai yra “finansiški išro- 
ka viniai“, kurie lemia interven
ciją į Meksikos vidujinius reika
lus. Scott Nearing.

Polemika
Save EJkvojantis Revoliucio- 

J nierius.

ne-

(P.

“T<oks savęs eikvojimas 
galėjo amžinai tęsties“. 
Grigaitis.
“Naujienų“ redakcijos

Grigaičio) “teorija“ apie revo
liucijų pasirodo visai demorali
zuojanti—ir iš kaires, ir iš deši
nės pusės.

Nekalbėsiu jau apie tai, kų aš 
rašiau, kad revoliucionieriai 
“nedaro“ revoliucijos (jos sų- 
lygų, aplinkybių, priežasčių), 
kad tai ddro patys buržujai re- 

nekalbėsim kiek

Tūlas pasirašęs švintuku ko- 
respodentas rašo “Laisvei“ iš 
Shenandoch:

L$S. 28 kuopos organiza
torius A. S. įsisėdo į svetimą 
vežimą ir dabar jame nori va
žiuoti. Viename -susirinkime 
musų organzatorius įnešė su
manymą, kad kuopa pasiųstų 
į VVashingtoną telegramą rei
kalaujant priimti V. Bcrgcrį 
į kongresą. Čia buvo nuro
dyta Bergerio politika ir pa
aiškinta, kad kp. neprivalo rū
pintis, kad Bergeris butų pri
imtas į kongresą. Vienok 
organizatoriui pavyko suma
nymą pravesti.
Toliaus tas pats švintukas 

pasakoja:
! 10 d. rugp. buvo kuopos su

sirinkimas ir musų organiza
torius pasiūlė kuopai priimti 
rezoliuciją, kviečiančią visus 
angliakasius prigulėti prie li
nijos ir pasižadėjimą remti
uniją. Čia jam vėl buvo nu- akcionieriai; 
rodyta, kad dabartiniai anglia plačiau nė apie tai, kad “Nauj.“ 
šių unijos viršininkai ranka | redakcija, pasigriebus tuos ma- 
rankon eina su kapitalistais no žodžius, straksi ir rodo skai- 
ne tik neprivalo tokią uniją 
remti, bet ir už ją agituoti. 
Šis jo suinanynias tapo atme
stas.
Taigi, pagal tokių švintukų 

nuomonę, “tikri revoliucionie
riai“ neprivalo reikalaut, kad 
kongrese butų duota vieta socia
listų atstovui, kurį nuteisė kapi
talistiškas teismas — todėl, kad 
tas atstovas nepriklauso “kairių-; naudojimą begalinį ir tt.’ (“N. 
jų“ frakcijai, švintuko nuomo- 2. VIII. 19.) 
ne, “tikri revoliucionieriai taipgi 
neprivalo dėties į darbininkų li
niją — lodei, kad tos unijos vir
šininkai negeri.

Tam pačiam laikraštyje ne- 
persenai buvo straip^ius, atkal
binėja utis darbininkus nuo rė
mimo socialistų i

tytojams, kad aš buržuaziškai 
protaująs, nemokus sųcialistiš- 
kai protauti, o paskui, keliolikų 
colių toliau, tam pačiam savo 
“editoriale“, ji pripažįsta man 
Pesą, sakydama: “Tarpe prie
žasčių gaminančių šitas sąlygas, 
galima paminėti ir tuos dalykus, 
kuriuos nurodė J. B.: reakcio
nierių žiaurumų, priespaudą, iš

Čia turiu atitaisyt tų josios 
klaidų, kad minėtas sąlygas va
dina “priežastimis*. Taip pro
tauja tik buržuaziški liberalai. 
Priespaudas, išnaudojimus gali 
dikčiai sušvelnyti, kai-ka gali vi
sai prašalinti, bet tas anaiptol

niški 'laikraščiai: karės laiku jie 
garbino Vokietijos revoliucijų, 
gyrė Liėbknechtą ir spartakus, o 
kada kaizeris nukrito nuo sosto, 
tai prakeikė spartakų revoliuci
jų ir ėmė garbinti Ebertą-Šeide- 
mdnų.

Ar “N.“ redakcija sekė paskui 
buržujus, ar iš savęs taip bur-' 
žuaziškai protavo apie socialis
tinę revoliucijų ir revoliucionie
rius, tai tegu ji pati atsako.

Nereikia jai nė mėnesio lauk
ti, užtenka kelių dienų, kad jos 
kairumas persimainytų į dešinu- 
inų. 6 d. rugpjūčio, mane kri
tikuodama, redakcija sako: “bet 
sakyti, kad socialisto ir buržujo 
darbai būtinai turi eiti į dvi prie
šingas puses* yra nesąmonė“. 
Mat, jau pasivelija netik buržu
aziškai protauti, bet ir dirbti 
kartu su buržujais.

(Čion visur eina kalba apie 
protavimą ir darbą revoliucinės 
kovos gadynėje).

Ji sako čia pat, kad aš esąs 
“visiškas ignotantas socializmo 
istorijoje“. (Ji pati tuos žodžius 
pabraukia). Po to eina: “Jeigu 
jisai turėtų apie jų bent kiek ai
škesnės nuovokos, tai jisai žino
tų, kad senoji socal-demokra- 
liškoji taktika yra ta, kuriai pa
malus padėjo didžiausieji nau
josios gadynės revoliucionieriai, 
Marksas ir Engelsas’*^

Nesiginčysiu apie lai, ar Mark 
sas su Engelsu buvo toki “seni“ 
social-demokratai, ar ne. Tiek 
turiu priminti: visiems net “ig- 
norantams” yra žinoma, kad 
kuomet jiedu dėjo tuos pamatus, 
lai nenorėjo vadintis nė socia
listais, nė social-demokratais ir 
vadinosi tik Komunistais. “Se
noji socialdemokratija“, apie 
kurių aš minėjau savo straips- 
nyj “Bailumas ir Oportunizmas’ 
(“N.” (i d. rugp.), augo ir tvir
tėjo, kuomet tiedu mokslinio 
socializmo pamatuotojai negalė

priežastys visose Europos šalyse 
kuoaiškiausiai pačios rodosi, 
kad ir aklas jas gali matyt.

Sunki la kova. Ji visados bu
vo sunki, baisi. “Kas jos nori? 
Nieks!“ aš anų kart rašiau, o 
“N.“ redakcija tam labai prieši
nosi. Ji, mat, nori revoliucijos 
(tik jos tais norais pekla grįsta). 
Praėjo aštuonios dienos — jau 

j į i nenori revoliucijos. “Kitokio 
kelio nėra“, kaip tik taikytis su 
buržujais ir klerikalais ir kurti 
su jais bendrų valdžią. Jau čio
nai “N.“ redaktorius vėl nesoci- 
alistiškai, nerevoliucioniškai 
protauja. Socialistai, kurie yra 
revoliucionieriai, nauja valdžia 
vadįs lik revoliucinę valdžių, Ii-, 
krai nauja — savąją socialistinę

koks branduolys slepiasi po jų t 
neva “revoliucionišku” kevalu
Redakcija.)

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

BITYS BE GYLIO.

Su v. Valstių kąriuonienė

čiaUs gavo paliepimų sugrį
žti.

Bet vakar laikraščiai pra

1874 m. Šveicarijos Dar
bininkų Sųjunga (Arbeiter- 
bund) pradėjo smarkų ju
dėjimų, kad iškovojus 10 va
landų darbo dienų (tada, 
mat, darbininkai dirbdavo 
daug ilgiaus). Viename to 
laiko laikraštyje apie tai bu
vo parašyta sekamai:

Tai yra puikus dalykas, 
ir mes beveik galėtume 
nuoširdžiai prisidėti prie 
to judėjimo...
mums pasiūlytų išgaut de joms koncesijų, — tai Mek- 
šimties valandų darbo die- sikos banditai kaip tik tuo 
nų įstatymdavystės keliu, laiku užpuolė amerikiečius, 
bendradarbiaujant bur-jir Suv. Valstijų kariuomenė 
žuaziškoms partijoms, tai omai atsidūrė anapus Rio

Grande.
Paskui, kada senato ko-

mes negalėtume šitoje 
dirvoje paduoti rankų 
Šveicarijos. . Darbininkų mitetas pagamino prielan-
Sąjungai, nes tai reikštų, ^ų kompanijoms sumany- 

_ . - . - l .mą, taSbanditų pėdsakas iš-musų supratimu, eiti prieš
darbininkus^ o ne už juos. nyfc0> Suv. Valstijų karino-

menė leidosi namo, ir visas 
incidentas su lakūnais tapo 
užmirštas.

O žmones dar mano, kad’

Tame-pat laikraštyje dve
jetu metų vėliaus skaitome 
apie kitų įdomų klausimų:

Italijos Federacija lai
kosi tos nuomonės, kad banditų gaudymo ekspedi- 
faktas maišto, kuris turi cija buvusi bergždžia!

□ (U Į/l UOCU1 11 U) v

mokyklos nercikš, kad revoliucijos prieža- 
todel, kad tos s(yS ])US prąšąlintos.

mokyklos vedėjai nepritaria “ko męs, revoliucionieriai, steri.- 
munistams” (o reikia priminti, giames panaikinti. Bet męs ne-

Priežastis

kad Rand School šaukėsi pagel
tos, kadangi valdžia norėjo už- 
daryt ją)..

Tai ve koks yra tų Švintukų 
ir “Laisves redaktorių “revoliu
cinis kelias“.

Finansiški išrokavimai.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 29, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Tūlas cinikas pastebėjo, kad 
anglo-saksai visuomet suranda 
moralį pateisinimų savo plėši
kiškiems darbams. Dabartinis 
incidentas su Meksika, teČiaus, 
esti išėmimas. Šiame, atvejui no
rima suvaldyti Meksika ne todėl, 
kad ji prasižengė prieš “moraly
bę“, bet todėl, kad apgynus fi
nansiškus išrokavimus. Carran- 
za savo obalsili ‘Meksika meksi
kiečiams“ uždavė didelį smūgį 
finansiškiems interesams. Jo 
grųsinimas atimti iš avanturis- 
tu aliejaus šulinius, miškus ir 
žemes, kuriuos jie nusipirko iš 
jo pirmtakunų, sukėlė Suvieny-

darome ne tų priežasčių, ne tų 
sąlygų, kuriose kyla revoliucija. 
Reiškia, męs nedarom revoliuci
jos. Męs priimame tų kovų, į 
kurių valdančioji klesa mus iš
šaukia, ir varysime *ą (kovų), 
kol josios priežasčių nepanaikį- 
sime. Panaikinus tas priežastis, 
reiškia, busim panaikinę ir pačią 
tų revoliucinę kovų.

Rodos, tai aišku ir dideliam, 
ir mažam protui, — kogi čia ne
suprasi? Tiek apie tai.

Noriu parodyt keletu baisiai 
didelių savipriešybių, kuriomis 
‘Naujienų’’ redakcija kapoja sa
ve, kaip senovės zokoninkas-as- 
cetas.

Ji bėdavojo dėl mano “prin
cipo“ (ji tų žodį deda į kabutes), 
girdi: “lai juk reikštų, kad soci
alistai negali stoti už sukilimų 
net ir tada, kada sųlygos pasi
darytų nebepakenčiamos/ žmo
nėms ir kada butų vilties spėka, 
sukilimu įvykinti perversmų“.

O-o! Ar matot, koks baisus 
revoliucionierius! Metai-dvieji 
atgal jisai mane pavadino kai
resniu už kairiuosius. O dabar 
jis pasirodo kairesnis už mane T

Visa bėda su “N.“ redakto
riaus “kairumu“, kad jisai ne
žino, ką daro jo dešinėj i.

Gale pereitų metų, įdliis re
voliucijai Vokietijoj, jisai savo 
editoriale paraše juodoms rai
dėms, kad dabar Vokietijoj p 
vyks socializmas. Girdi, socia
lizmas augštai ekonomiškai iš- 
isplėtojusioje Šalyje, demokra
tiška (buržuaziška) respublika 
mažai išsiplėtojusioje (kaip Ru
sijoj).

Pradžioj šių mietų socialde
mokratai, susivieniję su buržu
azija ii; junkeriais, nuslopino 
sočftdę revoliucijų spartakų kra
ujuosi. Ir “N.“ redakcija pa
sakė: Spartakų sukilimas, bea- 
beJ buvi^yA'akcioniškas”.

Jei jos pradžioj jinai 
buvo s ukus: tegyvuoja sočia- 
lė revoliucija Vokietijoj, o po 
mėnesio laikui ta revoliucija 
jam jau realęc|oniška 1

Šitaip greitai savo obalsius ir

Musų bitys nemėgsta ypač 
vaikų ir jeigu tik jie prie avi
lio prisiartina,%nors nieko nei 
ąviliui, nei bitinis nedaro, juos 
gilia ir tokiu budu nuo avilio 
šalin varo. Bet yra ant ž(-mės 
ir bitys neturinčios gylio, kaip 
musų aviliuose vasaros laike c- 
santi tranai, arba patinai, mo
tinos numylėtiniai (jį Lietuvoj 
neteisingai bitinu vadina; ji yra 
pataitė, tik viena avilyj), kuo
met paprastos bitys darbinin
kės yra avilio vergės, neišsivys- 
čiirsios, negalinčios vaikų gim
dyti pataitės. Viena atmaina 
tokių bičių be gilio gyvena Au
stralijoj, kita gi Brazilijoj, pie
tinėj Amerikoj. Gyvenanti 
Brazilijos giriose tuorn skiriasi 
nuo kitų bičių, kad ji neturi gy
lio, negilia. Jos rengia sau 
ruimą išpuvusiose medžių sky
lėse ir jos prikrauna medaus, 
bet to avilio ir jnedaus apgyni
mui netu

diktatūrų, kaip Marksas vadin
davo. Buržujų, klerikalų vald
žia, šiandien niekur nėra nau
ja valdžia, nes visi jos pastovai, 
pamatai jau yra seni—męs tan
kiai sakome: “supuvę“.

Iš to supuvimo “Naujienoms“ 
“kitikių kelio nėra“, kaip tik o- 
portunistiškai susigadyti su pu
vėsiais.

Maniau, kad “N.“ redaktorius 
gali būt kairesnis už kairiausią
jį liktai žodžiais, o darbais jis 
pasilieka dešinėje pusėj, bet da
bar pasirodė ir žodžiais sukri- 
lęs visų savo revoliucionišk įt
iną, c- <

Todėl aš tiesą sakau, kad re
voliucijos nieks nenori. Jos jau 
nenori ir “N.“ redaktorius. Ne 
mano kaltė už tų pasakymą: aš 
pasakiau tiktai tą, kas yra. Aš, 
liesa, neminėjau bakunizmo, ka
me revoliucija, maistas yra gar
binama kaipo idėja, amžina idė
ja — žmogiškumo (negyvuliš- 
kumo) principas. Bukinusiai, a- 
narchislai nori, visados nori re
voliucijos. Aš to neminėjau, nes 
viena, man tie jų norai neišrodo 
gana svarbiais, kad reikėtų su 
jais skaitytis, o antra, nenorė
jau tuomi prilyginti Grigaičio 
prie anarchistų (kaip jis nnis 
kairiuosius lygina prie jų visai 
melagingai). Dabar jis pats jau 
nenori revoliucijos, neranda riėČ 
jai kelio.

A. Bulota, neseniai kviesda
mas žemaitę ir Grigaitį į Lietu
vą, rašo, kad “kapitalizmas žy
di“ Lietuvoje. P. Grigaitis vis 
sako, kad kur kapitalizmas žydi, 
tai yra vilties greičiau įvykinti 
socialę revoliucijų, įkurt soeializ

iiklo, neturi gy
lio, kurii/>u\priešus galėtų nuo 
avilio ivyti.\ Norint medų iš

 

imti, pjūklelių nupjauja tokį a- 
vilį augščiau bičių, suskaldo 
medį, išima medų, o paskui nie 
di vėl taip sudeda, kaip pirma 
buvo ir nuneša tą su bitinis 
medžio dalį arti savo namų. Bi- 
lyss taip kaip ir mūsiškės, avi
lio neapleidžia ir jos pačios už
lipina Adsas nuo hupjovimo 
padarytas skyles, kaip mūsiš
kes rudenyj užlipina visas sky
les ir skylutes ir vėl pripildo Ci
vilį medum, bet juo toliau, juo 
mažiau jo bitys suneša. . Bitys 
tos greitai prie žmonių pripran
ta. Kadangi ten, kur tos bitys 
laikosi, žiemos nėra, tai jos per 
ištisus metus nepaliauja besi- 
darbavlsios, lodei jas iš girios 
parsigabenęs visada turi švie
žio medaus ir tai be rūpesčio ir 
pridėjimo sunkaus darbo. Me
dus tas sukrautas koriuose su 
didelėmis akutėms, labai skys
tas, kaip musų samaninių bi
čių, tik būna jo kur kas dau
giau negu pas samanines bites 
iš to turi truputį skystoką sko
nį, be t turbūt neišlaiko taip il
gai, kaip medus musų nami
nių bičių, kurios jį konsėryuo- 
ja gylio nuodais; gilys mat y- 
ra nęvien užpuolimo ginklas, 
bet turi pritaikymą ir kasdie
niniuose bičių darbuose. Ka
dangi Brazilijos bitys gylio ne
turi, tai jos neturi ned kuop) sa
vo medaus konservuoti, o kad 
ten nei žiemos nėra, tai konser
vavimas nei nereikalingas.

mos. “Senoji social-demokrati- 
ja“ eina išvien su buržuazija, 
triuškindama socialę revoliuci
jų. Senoji social-deinokralija 
kas krat vis labiau maišėsi, 'bi
čiuliavosi su smulkiąją buržua
zija, kurių aniedu moksliniai so
cialistai- komunistai visiškai pa- 
trėnie. (Tų galit rasti “Komu
nistų Manifeste“, ant prieš-pas- 
kutinio puslapio). Mažiausias 
ignoranlas, žinoma, tokiu smul
kmenų negali matyti. Ir dėlto 
jis, “N“. red., gali eiti į vienų 
bendrų pusę su buržuazija. Kol 
nekilus revoliucija, tolei tie so- 
cial-demokratai eina išvien su 
smulkiąją buržuazija; tajai ki
lus, jie eina ir su stambiąja, ei
na prieš komunistus ir tveria 
huržuazišką demokratijų. Tik 
žodžiais jie anginų kartais “vil
tį spėka, sukilimu įvykinti per
versmų“. Bet ir tai tik tam, kad 
pasirodžius “mokslo vyru“, vis
ką žinančiu, kad pastrpksejus 
prieš “pusiąu-gramotnus“ ir “vi
siškas ignorantus”. Neperdegė 
smilga, o jau jie gieda revoliuci
jai amžinų ajsilsį:

“Bet ji (dabartinė Lietuvos 
buržujų ir klerikalų valdžia) y- 
ra faktiška Lietuvos valdžia“,— 
pabraukia “Nauj.” redakcija 
(14 d, rugp.). “Kitokios valdžios 
tenai nėra, ir nėra jokios vilties, 
kad kitokia valdžia tenai ūmu 
laiku atsirastų. Nauja valdžia 
Lietuvoje atsiras tiktai tada, ka
da susirinks į seimą žmonių iš
rinktieji atstovai. Seimas pasa
kys, kas turi Valdyt Lietuvą, ir 
4a jo pastatytoji valdžia jau skai 
tysis pačių žmonių įgaliota. No
rint, kad ji butų geresnė, negu 
dabartinė, reikia padėt Lietuvos 
darbo žmonėms išrinkt į seimų 
kuodaugiausia tikrųjų savo už
tarėjų. Kitokio kelio nėra.“

Tai tau ir po mieliausiam! 
Nėra “jokios vilties“. “Kitokio 
kelio nėra“ .. - nėra revoliuci
jos idėjos! Nėra revoliucijos ke
lio!

() lik kelios dienos praėjo, 
kaip jisai, “N.” redaktorius, gar
bino ir gynė “revoliucijos idėjų“ 
ir “viltį spėka įvykinti pervers
mų”, gynė nuo Baltrušaičio 
“principo“!

Lygiai taip, kaip sakytum: 
LjeluvOje nėra revoliucijos prie

slų protestų.
Meksikos turtu^yaldo svetim

šaliai. Tikrai negalima pasakyti, 
kiek išneša tie turtai. Kaip ten\ 
nebūtų, bet Belgija, Francija, 
Anglija ir Suvienytos Valstijos 
j ų ten turi nemažai.

Laikarštis “The Ncw York Ti
mes“, darydamas labai konservą 
tyvį apskaitliavimų, suranda, 
kad amerikonai yra investavę 
Meksikoj ,$650,000,000. Trečda
lis tos sumos investuota į alie
jaus biznį, kitas trečdalis į mai
nas, o likusi suma į geležinke
lius ir fabrikus. Prie pabaigos 
randame labai reikšmingų saki
nį: “Vertė investuotų $650,000- 
000, pabaigoj 1910 m. sieke $2,- 
000,000,000.

Kaip matyti, Meksika yra ne
mažiau derlinga už Wall Strytį,, 
kuombet kalba eina apie savas
čių vertę; $6.50 investavimas, 
apmokėjus pasakiškus dividen
dus, į kelis metus užaugo iki $20 
arba pasidino 200 nuošimčių. A- 
merikos cksplottoa toriai, tuo ke
liu, apart didelių dividendą, tu- savo nuduotų rcvoliucionišką žasčių. O kaip lik dabar los v

jisai Vokietijoj “įvykdė“ socia
lizmų savo galvoje, o po mėne
siui jį pavadino “reakcija“. Taip 
dabar Lietuvoje “kapitalizmas 
žydi“, bet “N.* redaktorius tik
rina mums, kad revoliuciniam 
socializmui ten “Kelio nėra“.

VI. Požėla, tas buvęsis social
demokratas, jam savo laiške 
taip pat rašo, kad nėra kų nė 
“galvoti” apie komunizmų (1. 
y. socializmų) Lietuvoje. Nėra 
kų galvoti apie revoliucijų. P. 
Grigaitis tam pilnai pritaria ir 
“rinitai“ (širvydiškai! rezonuo
ju, kad kitokio kelio tenai nėra, 
kaip tik buržuazinė demokrati
ja ir kapitalizmas. Taip ir neži
no, kada jų “revoliucijai“ bus 
“vilties“.

Keli mėnesiai atgal, atsisaky
damas nuo redaktorystės naš
tos, P. Grigaitis parašė: “Toks 
savęs eikvojimas negalėjo am
žinai tęsties“. Dabar, sugrįžęs 
vėl prie to “savęs eikvojimo“, 
jis ištikro smarkiai tame prog
resuoja. Gaila, bet ką padarysi, 
kad žmogus pats noriai eikvoja- 
si ir darosi visišku ignorantu 
revoliucino socializmo moksle.

J. Baltrušaitis.
(Atsakymų į šitų J. Baltrušai

čio straipsnį atidedame rytojaus 
numeriui. Prie progos, atsipra
šome skaitytojų, kad tiek daug 
vietos laikraštyje užimame to
kios rųšies raštais, kaip augš- 
čiaus išspausdintasai, ir jų gvil
denimais. Bet lai ne musų kal
tė, kad “kairieji*, rašytojai nesu
geba nieko nuosakiai išaiškinti, 
o lik šūkauja, smarkauja ir įieš
ko tuščių preikabių. Ir ne musų 
kaltė, kad dalis skaitančiosios

tinkamai apverlinti jų fašymų. 
Noroms ar nenoroms, tenka 
laiks nuo laiko panagrinėti tuos 
‘♦dvasios produktus“ ir pai*o<l)’l,

Redakcijos Atsakymai |
Rafael Vargas. — Norėjome 

sugrąžinti Juifų rankraštį, bei 
neturime adreso. Gal ateisite at
siimti?

Kazimieras Gugis

Vcda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir'civilttkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted SI
Ąnt trečių lubų

Tel. Drover 1310
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Miesto Ofisas:
U? N. Deartum lt. 

1111-11 Umty Bldt.
Tel. Central 4411

VAIKINŲ ir MERGINŲ 
llflNlllZ NORI APSIVYTI, bet 
IIMOflli neturėdami pro<joe pu»(- MbB W pužluti ir užmesti mel- 

Hskus iryMus, negali apsf> 
vesti. PalicSkojiinų Žurnalas viii lema 
uuuUda lokiu proftu. Reikalaukite 
fciurėiinitH; ten rasite plačiausias infor« 
nincijam Žurnalas metams$1, kopija 10c 

ADVBRT18ING JOURNAL 
209*210 Te.tnploCourt Bldg. Ghicafto, III.

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Numai

ESI
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Lietuvį Rateliuose.
north SIDE

Ii amatninkų Sąryšio susirinki
mo.

Nedelioj, rugp. 24 d., Liuosy- 
būs svetainėje, 1822 VVabansia 
avė., buvo amatninkų Sąryšio 
susjrinkimas, kuriame dalyva
vo veik visi nariai. Taipgi šeši 
nauji prisirašė; visų ūpas paki
lus, kiekvienas stengiasi išreikš
ti savo nuomonę; kilus klausi
mui ko pirmiausia amatninkai 
turi stengtiesi: budavopimu dirb 
tuvių Lietuvoje, ar išpradžių tik 
aprūpinti Lietuvos gyventojus 
mašinomis iš užsienių. Susirin
kusių nuomonės čia pasidalino.

Busmojo seimo reikale nutar
ta delegatų nesiųsti, tik išrinko 
komisiją iš penkių ypatų, para
šymui laiško į Seimą. Komisi- 
jon tapo išrinkta šie nariai: Kar- 
sokas, Valenčius, Juknis, Juž- 
kauskas ir Songaila.

Sekantį susirinkimą nutarė 
laikyti taip greit, kaip gaus visas 
žinias apie seimo nuveiktus dar
bus, o labiausia lauksime kons
titucijos. Paskui galėsime drą
siau pradėti darbą varyti, jeigu 
tie įstatai bus visiems tinkami.

— K. čepukas.

RRIDGEPORT

Komunistiškos prakalbos.

Rugpjūčio 13 d. Mildos sve
tainėj turėjome progos jau ne 
socialistiškas bet komunistiškas 
prakalbas išgirsti. Kilyip sakant, 
prieš socialistiškas. Mat p. Stil
sonas, kad įtikinti jo besiklau
sančią minią apie gerumą, “ra
inosios “kairiasparnių” partijos, 
atsinešė Komunistų Manifestą.

pasargos žodis
IOWA STATO

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis-*

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourtk ana

Jackson Sts.
S1OVX CITY, IA.

Juo p. Stilsonas turėjo '♦priparo- MAISTO PRODUKTAI PIGftJA. 
dyti” kad komunistų partija ski-1 --------
riasi nuo Socialistų Partijos tuo, | .v, , .. ..k..d ji reikalubjanti tik galutino1 masių rcvol.uc.ja

... . . . . . ... . dėl augštų pragyvenimo kainųpasiliuosaviino, istcikjimo (likta* . • • •• • »
turos. Stilsonas sako: jums tie 
buržujai savo referatuose, o gal 
ir čia, ant šįtos vietos (rodo su

vakar laimėjo pirmą mūšį. Sker 
dyklose mėsos kainos žymiai at-

;pigo. Kiauliena, kuri buvo par- 
.... \ , . i » i ,i davmėjamu nuo pereito sausioplrštu i pagrindas) nekaitą kai- J_ 4!,7\„ iv} .. ......... ...

bėjo, kad reikia vaduotis Karo
lio Markso mintimis. Neteisybė, 
draugai! Aš jums parodysiu fak
tu*. Jus galėsit, kuomet jis čia 
pasiridys su savo referatais, už
duoti jam pipirų. Po to pradeda

1 aiškinti ko Socialistų Partija rei
kalauja ir ko reikalausianti busi 
moji “kairiasparnių” partija. 
Girdi, Socialistų Partija maišo
si su įvairiomis buržuaziškomis 
organizacijomis, kaip Amerikos 
Darbininkų Taryba. “Kairiaspar 
nių” partija neturėsianti nieko 
bendra su unijomis. JinekovO- 
sianti už penkcentinį pieno bute
lį. Ji kovosianti tik už proletari
ato diktatūrą...

Matyt, kad p. Stilsonas savo 
“razumnumu” pradeda bytint ir 
tokį klerikalų “spykerį”, kaip 
Račkulis. Pastarasai dar nesu
galvojo tokių skymų, bet stačiai 
sako, kad Socializmas yra no 
good. Stilsonas gi dangstosi re- 
voliucinumo skraiste, ir kiek 
drūtas ėda socialistus. Tas da
bar virtęs viešas socialistų 
šmeižikas dagi drįsta užmesti 
socialistams tai, kų jisai pats da
ro kariu su visa savo kompani
ja. Pav., pasiskaitykite Komunis 
lų Manifeste panašų skyrių, kur 
Marksas yra pasakęs, kad ko
munistai pirmiausia turi kovo
ti ten, kur jie gyvena, ir apreiš
kia. “O socialistai turi atkreipę 
dauginus a lydos į kitas šalis!’’ 
Čia jis pasakė nesąmonę. Žino
ma, kad socialistai kreipia ati
dos į kitas šalis. Bet svarbiau
sias jų darbas vis dėlto yra toj 
šalyj, kur jie gyvena. Taip daro 
ne socialistai, o tie naujieji “pa
saulio taisytojai“, prie kurių pri
klauso ir pats socalistų šmeiži
kas p. Stilsonas. Jie yra tikra 
Rusijos kopija.. Stilsonas šitaip 
“nokindamas,” persistato sau tą 
publiką, prieš kurią jisai kalba? 
šiaip ar taip laikas darbinin
kams apie tai pagalvoti ir su
prasti, kad tie šukautojai tik da
ro didžiausių bledį visam darbi
ninkų judėjimui. Laikas pradėti 
aktyviškų darbą ir apsivalyti 
tų “geradėjų”. —J. B. Aglinskas

PRANEŠIMAS

po $17.50 už šimtą svarų, atpigo 
$1.00 už 100 svarų. Raguočiai 
parduodama nuo $10 iki $14 pi
giau negu pora savaičių atgal, 
Avįs paradvinėjama 25c pigiau 
negu pirrba.

Marketo expertai apskaito, 
kad į keletą dienų mėsa, kur bu
vo visur pardavinėjama po 40c 
svaras, umu laiku bus pardavinė 
jaina po 25c svaras.

Skerdyklų magnatai saką, 
kad mėsa atpigo todėl, jog šei
mininkės pradėjo nežmoniškai 
boikotuoti visą mėsą — nepirk
davo ir gana. Užtat sako, ir tu
rėjo kainos sumažėti.

Kitas dalykas, kuris priskubi
no kainų puolimą, tai tas, kad 
farmcritii pabūgo gręsiančid ge
ležinkelių streiko. Sako, begalo 
daug galvijų pradėjo atgabenti į 
skerdyklas; užtat ir kainos at
pigo. Vakar privežta tiek daug 
kiaulių, kad skerdyklų pirkėjai 
nespėjo išpirkti, ir 14,000 kiau
lių žviegė jardų vagonuose ir 
laukė savo eiles. "Užrubežiniai 
pirkliai irgi sako, kad jiems už
tektinai yra iš ko pasirinkti gy
vulių. Vadinasi visos rinkos yra 
verstinai užverstos gyvuliais.

Į tris dienas šią savaitę 4,281 
karas su gyvuliais buvo pristaty
ta į skerdyklas, o pereitą savai
tę į šešias dienaą buvo pristatyta 
tik 2,914.

Ant South Water Street, did- 
žaitįsio Chicagos marketo, dar
žoves žymiai atpigo. Atpigo: o- 
buoliai. cibuliai, banalios, orcn- 
džiai, pyčios, Michigano vynuo
gės, slyvos, saldžiosios bulvės, 
kartieji pipirai, vakarinių valsti
jų bulvės, loma tos ir komai.

Suvienytų Valstijų Marketo 
Biuras raportuoja, kad 204 va
gonui bulvių yra kelyje f’Chica- 
gą. Obuolių 42 vagonai; \VateT- 
melonų 78 vagonai; cantclau- 
pės 45 vagonai ir orendžių 27 
vagonai. Sako, kad obuoliai at
pigo 25c nuo bušelio.

Suprantama, džiaugties dar 
nėra labai ko; didlapiai apie at
pigimą maisto labai krykštau
ja, bet bznieriai — dideli Irus
iai — visuomet sau gerų pelnų 
prilupti mokės. Darbo žmones 
su lupikais vis dar turės kovoti 
tol, kai visi produktai bus tvar
komi kooperatyviškais pamatais 
— kol nebus progos išnaudoto
jams prisikrauti sau didelių pel
nų.

PO VALGIO APSIRGO.

Trisdešimtis ar daugiau žmo
nių apsirgo nežinoma liga vakar 
po valgio ir gėrimui kavos, val
gykloje, 9 S. Wells St. Sveikatos 
depąrtamantas tuojau uždarė tą 
valgyklų ir ėmė tyrinėti kas ten 
buvo įdėta į kavų nuo kurios 
tiek daug žmonių apsirgo. Ne- 
kurie sveikatos departamento 

daktarai pradėjo kalbėti, ar tik 
nesugrįžo vėl atgal Chicagon 
garsus Jean Cronds, žinomas 
sriubos ųžnuodytojas. Kokie 
nuodai buvo įmaišyta į kavą, 
dar iki šiol nesusekta. Susirgu
sių nuo tos kavos buvo šie: P-nia 
Eva Luby, Otto Luby, George 
Rupprccht, James Pignato, Ste
ik; Snydcr, Richard Kretehmer, 
Nettie Baruckis. Kuomet atva
žiavo daktaras Schare pas Otto 
Luby, rado, kad visi tos valgyk
los darbininkai apstirgę. Juos 

dabar visus gydo. Manoma,/kad 
nuo tų nuodų gal nemirs nei vie
nas. Nors daugumas iŠ* jų serga 
labai sunkiai.

“NUSISKANDYSIU”.

šešiasdešimt metų senis Hari, 
trįs mėnesiai atgal neteko savo 
su na u s — jis mirė nuo influen- 
zos. Pati, 62 metų amžiaus, ser
ga širdies liga. Jis pats gavo 
kraujo ulnuodijimą nuo išsi- 
pjovimo į ranką, žodžiu, daug 
visokių nelaimių iš sykio. Seni/ 
negalėjo to visko paberti. Vakar 
parašė savo pačiai laiškelį sekau 
čio turinio:

“Aš tikiu, kad jus visi man at
leisite. Aš einu fmts nusiskandy- 
li”. Jo pati ir sūnūs tuojau da
vė apie tai žinią policijai, kuri 
įieško norinčio nusiskandyti se-, 
nio Hart.

TEISMAS DEL RIAUŠIŲ

l?W

Mokyklos Dienos Jau Čia ir 
Mes Prirengę

Mes turime didelę daugybę vulkams pataisytų drabužių 
mokyklai ir išeigai, tūlai 
reti

kviečiame jus ateifti ir apžiu-

augokite Savo

Vaikams Drabužiai
Čia yra puiki mokyklinė ei
lė vaikučiams nuo 6 iki 9 
metų, tamsiai žalsvi ir api
plikini maištruniai, puikiai 
pasiūti, maži dydžiai; bet 
didelės vertės.

$6.50

Vaikams Drabužiai
Tai yra musų specialė mo
kyklinė drabužių eilė vai
kams nuo 6 iki 17 metų, 
karinmk^unadOs, aukštai’ 
pritaikyta \su juosmeninc 
siūle ir diržfa, gera $10 ver
tė, specialiai už

$7.95

SubatojN3 valanda po pietų, Aug. 30, 1919 m. bus iš
važiavimas, ekskuršon į Lietuvių Koloniją, VVisc. Visi, 
kas tik norit pamatyt gerų farmų pigiai ir lengvomis išly
gomis, turėsite progą išvažiuot viršminėtoji dienoj. Dabar 
yra geriausias laikas išsirinkti sau farmas, nes galima 
gerai matyti žemė ir javai kokie auga; Dorodami važiuot, 
susižinokite su Bendroves ofisu, nes daug Lietuvių subatoj 
išvažiuoja. *

NORĖJO NUSIŽUDYTI MEDI
CINOS STUDENTĖ.

LIBERTY LAN!) INVESTMENT CO., -
3301 SO. HAI^TED ST.3

> CHICAGO, ILL.

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegiauie kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku, suteikti painatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos.. Su mokiniais apsiena .simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų Iligh Seimui diplomų gavę mokiniai priimami į 
daugeli kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelininio, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslų nebrangi. «

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

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

MES SUTAUSOSIMI- JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE Šį VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPAIAJ.

P-lė Sarah Katz buvo neturiin 
gu tėvų duktė. Jos motina mirė 
metai atgal. Tėvas invalydas, ne
galėjo nieko dirbti. P-lė Sarah 
p:dengė visas motinos šermenų 
išlaidas ir Užlaikė tėvų ir pati pa
stojo j Loyolos Medical College. 
Vargo, dirbo ir mokinosi, kad 
pasiekus medicinos daktaro lai
psnį. Bet galų-gatr neteko ener
gijos ir noro daugiau gyventi. 
Pereita naktį ji išgėrė kokių tai 
keistų nuodų. Ji taip sunkiai dir
bo ir mokinosi dvejus metus.

Ji išgėrė tuos nuodus savo 
namuose po num. 701 S. Hcrmi- 
lage avė. Kaip tik pradėjo tie 
nuodai veikti, ji paėmė popierą 
ir rašė laiškus. Vienas laiškas 
adresuotas Jonui Wild, 1515 W. 
Monroe st. skamba šiaip:

“Sudie Jonai: — Aš darausi 
mieguista. Mano akįs silpnėja. 
Mano lupos sutino. Mano gerklėj 
karšta. Aš noriu vandenio. Mano

SpecialiŠkas grand jury teis
mas šiandie klausys bylos poli- 
cisto Eduardo Mitchelio, kuris 
paėmęs kyšį, $800, nurodymui 
juodukų kaltininkais laike rasi
nių riaušių. Dar ir daugiau esą 
panašių bylų delei to paties atsi- 
kitimo. Viso dar apie tryliką y- 
patų.

Matomai taip ir yra, kaip apie 
tas riaušes rašė socialistų laikra
ščiai — kompanijų papirkinėja- 
mi mušeikos, mušė juodveidžius 
ir darė višokiąs intrygas, kad tik 
prirodžius, jogei juodveidžiai — 
tai baisiausi žmones ir juos rei
kia mušti. Mat magnatai iš tų 
riaušių tikėjosi turėti sau nau- į 
dos. Žinoma, pačių kaltininkų 
nei dabar niėkas beteisia. Teisia 
tiktai tuos, kurie norėjo savo 
parsidavimu patarnauti magna
tams. Butų gerai, kad juos gerai 
teismas nubaustų, už jų pačių 
parsidavimų kapitalui.

Miestas gavo apie 500 notų 
nurodančių nuostolių padarytų 
laike, buvusių rasinio riaušių. 
Suma siekia apie. $100,000. Mies
tas darys tyrinėjimus. Ir inspek
torius tų tyrinėjimu sako, kad 
miestas turės išmokėti apie $500 
000 padarytų nuostolių. Netik 
už sulaužytus dalykus žmonės 
reikalauja atlyginimo, bet ir už 
užmuštus žmones reikalaus at-

MAŽIAU DŪMŲ.

CliicaUos miesto sveikatos de- 
partanuiitas išsiuntinėjo laiškus 
visiems'savininkams didelių na
mų ir fabrikų, kad jie pasisteng
tų užgesinti savo pečius ir nekū
rentų jų bereikalingai. Mat, Clii-

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39-11 NORTH ROBEY STREET, CHICAŲO, ILL. 

(Arti Milwaukee Avcnue).

švarkai ir Palerinos 
mokyklos mer

gaitėms
šitos paierinos ir švarkui 
yra padirbti iŠ grynų vil
nų seržų, „šepherd” languo 
Ii, didelis įvairumas dlrztio 
tų ir siuvimo stilių, su apy
kaklėmis, kišeninis ir nau
jos mados guzikais. Dydžiai 
nuo 6 iki 14 metų. I*uikios 
vertės po

$5.75
■ —— ■■■ ........... .............. - ■

Gingham Suknelės 
mokyklos mer

gaitėms
Mokyklos mergaičių sukne
lės padirbtos iš puikios rū
šies ginghamo, gražiai lan
guoto ir sudėtinio, naujos 
mados apykaklėmis, naujo 
stiliaus kišeninis ir diržais. 
Dydžiai nuo 6 iki 14 metų, 
speciali kaina šitam parda
vimui

$3.95

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomei iųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
fiatyrimas šiame užsiėmime su- 
eiks jums geriausias fnsėkmės.

Gydymas visu akių, ausų no
sie* ir gerkles li*n. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Or. A. R. Blumenthal

Mokyklos Knygos ir
Mokykliniai krepše 
liai iš languoto au
deklo, aptaisyti ap
linkui su Keratol, 
šikšniniai diržai, ant 
pečių, 59c, verte 35c

Kiti mokykliniai kre 
pšcliai įvairiausių au 
dėklų ir raštų, kaina 
nuo rr 35c iki $3.00

Prailgo vandeniričs 
spalvos " 4 šmoteliai 
pusiaudrčgnių spal
vų ir teptukas skar
dinėj dėžutėj, 2x8 
colius, paprasta kai
na 35c ............. 25c

Tušas spalvuotam 
darbui. 6 įvairių spa 
Ivų dėžute, paprasta 
kaina 5c 3 už 10c

Knygoms ir skepe
toms diržai, liaunus, 
dviguba šikšnos ran
kena, ilgas diržas % 
colio pločio . .. 35c

American P e n c i 1 
komp. švelnus aps
kriti paišeliai sidab-’ 
rinc atspaudu, rie
šuto medžiu apibai- 
gti, raudona guma, 
laipsniai 1, 2, 3, 4, 
kiekvienas .... 3%c

Rašymo ir lavinimo
si'knyga, storais ap 
darais, lininiai virše 
Jiai atspausti juodai, 
geros rūšies popiera 
Paprastai linijuota, 
didumas 6%x8’/j, ki
ekviena ............ 4c

Plunksnakotis, poli 
turuoto kedro, juo
du metaliniu galu, 
nusmailintas kotas, 
korkiniu galu, žalio
mis, ar geltonomis 
rankenomis, vertas 
10c ................... 4c

Perfection paišeliai. 
Plyno kedro su į- 
spriaustais gumini
ais galais, 2 už .. 3c

Telephone Yards 5834

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

sc. Taisau visokios rųšies automo
bilius Ignišen starterius, generei- 

; torius. Parodysiu kaip jums pn- 
i tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol nesutaisau automobilių.

D. PETRAVIČIA,
3147 So. Union Avė., Chicago.

Telefonas Boulevard 179.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Minykų 
'Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

Daiktai
Geros rūšies. Manili- 
nės popieros slėgtų 
kas paišeliui 100 la
pų viename, 3 sleg- 
tukai už ......... 10c

Mokyklos Draugas 
su trim i apskritais 
gludintais paišeliais 
metaliniais galais ir 
įspriaustų pilkų gu
rnu, vienu metaliniu 
plunksnakočiu, gu
miniu trinikliu 25c

. ............. -— ..... .
Elson, Lynch and
Marsh Anglų kalbos 
knyga num. 1 20c

Guminiai trinikliai. 
Eberhard Fabers, ra 
šalui ir paišeliui iš
trinti, dvigubasis nu 
skliaudimas, kiek
vienas .............. 4e

Howc’o Trečioji ska 
itymo, knyga, papras 
toji vertč 25c. speci
aliai .. .............. 20c

Rheumaiizmas
Namų gydymas sutaisytas iš- 

( gijusio ligonio.
Pavasaryj 1893 m. aš įgavau 

muskulų ir sutinimo Bbeumatiz- 
mą. Mano kentėjimų gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau 
virš tris metus. Mėginau vienus 
vaistus po kitų, daktarų po dak
tarui, bet kokių pagelbų gavau 
tai tik laikinų. Ant galo sura
dau gyduoles kurios išgy dė mane, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šių gyduolių ne
kurtoms baisiai sergančioms ir 
uit lovoj gulinčioms ypatoms su 
reumatizmu, ir jos išgydė visus.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis pamėgintų šių stebėtinų 
jiegų. Nesiųskite ne cento; tik
tai prisiuskįtc savo vardą ir ant
rašą ir aš prisiusiu dykai pamč- 
ginimui. Po pamėgininnii, ir jei 
imsi užtikrintu, kad tai yra jūsų 
seniai jieškomas būdas išsigydy- 
mui reumatizmo, galėsite pridu
sti man jo kainą vieną dolerį, 
bet supraskite, kad aš nenoriu 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas neteisinga? 
Delko toliaųs kentėti kuomet 
jums siūloma* išgydymas dykai? 
Nelaukite. Rašykite šiandien.

Mark II. Jackson, No. 6-18F 
Curney Bldg., Syracusc, N. Y.

P. Jackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

i - ■ ■ - - — --

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0-12 ryto

3303 S Morgan St, Chicrgo, Iii

\ Gyvenimas yra
y tuščias, kada pra 

nyksta^regėjimas
3 Mes vartojam 

Įy y pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

< n kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.' 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| didlią 
4619 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir LabaratorIja: 1023 W. 18th 
St. netoli Visk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarket 2544

DR.A.A, ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialiatas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

ketų, kad tų durnų debesų butų . 
mažiau. Taigi sveikatos depar
tamentas sako, kad jų (durnų) 
galės būti mažiau. Žinolnia, ga- 

; . — -o- —- o....... . .... t .lės būti mažiau durnų, jeigu vi-
juokties, ir mano juokas yra tik si kaminai nustotų dūmę. Bet,
tau vienam. Aš negaliu daugiau 
matyti; mano kambarys darosi 
tamsus. Aš bijau, kad jau arti-1 ko Chlcagą. 
imsi mimo mirtis. Sudie.” . - -

P-nia Ii. Wiltlestock vado p-lę
S. Katz apalpusią. Ji pašaukė po-1 gelbėti. Durnai iš kaminų turės 
licijos ambulansą. Ji praleido su rūkti. Bet sunaikinti durnus gali- 
jn visa naktį ir sako, kaip ji pa-1 ma. lik su tuo yra surištos išlai-i

kur gelžkelio garvežiai dės sa
vo durnus. Jie. dabar labai smil-

Sveikatos departamento prašy 
mai, vargiai gdlės kų norš pa-

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

tikrais įtaisymais, sudegintų vi
sus durnus. Tuoųiet tai butų at
liktas labai gci’as darbas. Kol 
durnų nieks nedegins ir kol dū
miniai traukiniai ateis į Chica-

sveiks, išsiveš jų j farnias alga-1 dos. Durnus galima sudeginti. | dūminių traukinių, turčių būti 
vi m u i ąvekatos. Sveikatos departamentas priya- įtaisyta elektros traukiniai, tuo-

-------------   lėtų pasirūpinti, kad visi didės- mcl durnų daug mažiau bylų.

Vyrišką Drapaną Sarginai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdininias. Vyrą ir vaiki 
nu neatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo Miutai ir overkautai, vėliau 
sius stailės ir konservatyvi modeliui. 
$20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau. 
k Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.

Pirkite sau overkutus dabar pa 
kol prieš ateinančių žiemų nepukilc 
kainos. i

Mes užlaikome thipgi pilnų Sande 
lį nežymiai vartotų siutų tr over 
kutų $8,50 ir aukščiau.

Full dress, tuxcdo. frock siutai 
ir lt. $10.00 Ir aukščiau.

Atdara kas vak-urhs iki 9 vai. vak 
Nedėliomis Iki 6 va!, vak. Subafn 
mis visų dineų iki 10 va). Vak.

s. gordo;;,' 
1415 So. Balated 8t^ Chic»yo, Iii 

Uteigta 1D02

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.Miclinl8WiczK^| 
Baigusi Akušerijos 
legijų; ilgai prakUkš-Hį 
vtisi Pennsylvaiiijosv^ 
hospitalčso ir Pasek-B w 
m i n g a i patarnau-^ Tįl 
|įa prie giindymo.R**'' 1 ™ 
Duodu rodų visokio-! 
sc ligose moterims ir] 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 9 ryty ir 7 iki vėlai vak 
l> >1 I i 1111 • įA -
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f

rugsėjo / <1. (i. AL (.hernausko dar
že. Rengia Liet. Laisvanamių Fe
deracija. — Komitetas.

Susirinkimas reikale sušelpimo su 
žeistojo žmogaus Povilo Joniko bus 
Subatoj, rugp. 30 d. vakare pas A. 
J. Pilecką, 1720 So. Union Avė. A- 
teikite visi, kurie turite paėmę l(- 
kietus. \

Kvieėia Ant. Jusčius.

Pirmyn Mišraus choro draugiškus 
išvažiavimus, kuris turėjo įvykti 
Aug. 31 d. 
čių liekasi 
14 d. 1919

įvykti 
1919, delei tūlų priežas- 
atidėtas iki rugsėjo Sep. 
m. įsitėmykite visi.

— Komitetas.

Pirmyn choro dainininkes ir dai
nininkai malonėkit susirinkti nedė
liok Aug. 31 d. 1919 į Knygyno svet. 
1822 YVabansia Avė. lygiai 12 vai. 
ry to. — Choro pirmininkas.

Scenos Mylėtojų Ratelio, 
„Kalvio Duktė” veikalo 
‘ioj, 29 d. rugp. Stanči-

Roseland. — LLF. 4 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks Subatoje, 30 
d. rugį). 7:40 vai. vakare. Aušros 
kambariuose 10900 So. Michigan 
Avė. Draugai, malonėkite susirink
ti laiku, nes turėsim daug svarbių 
reikalų. Turu lis.

1 Apskritys dunda konccr- 
Meldažio svet., 

Kuopos ir pro* 
prašomos ne* 
jokių pramogų. 
—~ Komiteas.

LDLD 
tą 27 d. 
2242 YV. 
gresyvės draugijos 
rengti tą vakarą ne

lapkričio M 
23rd Plaee.

TIKTAI SI MĖNESI , 
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug >kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 

į taipgi turime visokių divonų. TaiV 
gi pianas ir fonografas. PRISIUN* 
člAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WEŠTERN FURN1TURE STORAGE 

2810 yv. Harrison St.
Atdara .(juo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lioinis nuo 10 iki 4 vai.

I HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU-

J'ninkai:
ia, 614 Markei Street 

Ben. Rančius, 274 N. Chicago SI.

Lietuvių 
reiHdieljos 
įvyks pėtnyčioj, 29 d. rugp. Stanči
ko svet. 105 E. 115 St., 7.30 vai. vak. 
Visi kurie turite roles, malonėkit su 
įtrinkti laiku. S. Telknnia.

> ■ .... ............ --

LSS. 4 kp. Mato 4 aktų veikalo, ^^ū'“ii'iku,’ 
^Nepalaidoh Kūnai , nedėlioj, 5 d. (

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

— E. Ručinskienė.

HOYAL TAILORS

Spalių C. S. P. S. svet. Kuopos ir 
progresy vi.škos draugystės prašo
mos nerengti tą dieną jokių pra
mogų. — Komitetas.

Rcseland. — LLF. 4 kp. mėnesi 
nis susirinkimas įvyks Subatoje, 30 

J d. rugpiučio 7:30 v. vakare. Drau 
gui, malonėkite susirinkti visi pa 

, nes turėsime daug 
ivarbių reikalų aptarti.

— Org. K. J. Turulis.

REIKALAUJA SEKANČIŲ
DARBININKŲ:

*•—---------—-Ų

DIRBĖJŲ KOTŲ SAPO.F

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra 

tieskite šio burgono. Puikus Plny- 
er Hunas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijiiną viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už. $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

PIGIAI PARSIDUODA!
2- jų pngyvnimų, 5 ir 6 kambarių, 

geroj virtoj, geras namas, raudos 
neša $40 Į mėnesį, $180 į metus, na-j 
mus vertas $1000, turi būti parduo-' 
tas greitas. Prekė šio nnnio tiktai 
$2.600.

3- jų pagyvenimų muro namas,
gerame padėjime 1 pagyvenimas 5
kambariai ir 2 pagyvenimai po 6 Mokykla Kirpimo ir Designing

* • ,. • • , i ir kiti Vyriokų ir Moteriškų Aprėdaluparankumai. Geroj virtoj, netoli ' T
„bulvardo”, ramios $50 j mėnesi,' Musų xistenra ir ypati.Škas mokini 
$600 į melus. Prekė $5900. imas padarys Jus žinovu i trumpi

4- ju pagyvenimų, beveik naujas laiką, 
muro namas, pabudavotas ant 2-jų Iniuro namas panųuavoias am z-jt ; Mm (ur|me dldĮiauslu, lr gerub 
lotų viskas geiiausuune padtĮiuu PĮ , sįus khpimo-desiguing ir siuvinį. 
1 ,aPsyJ(lomas. Raudos nesą j^yriug mes suteiksime prakiš

LZV4*!*??’ i. S’* i ru’ir,,u?.| , patyrimą kuomet jus mokysiP
$l~,000. I nesiduoki tiktai uz Elektra varomos mašinos mun 
‘siuvimo skyriuose.$9,600. j

Apart šių namų mes turime ant Į 
pardavimo daug visokių „proper-1 
čių” ant lengvų išmokėjimų.

PAMUŠALO DIRBĖJŲ

pranešu visoms progresiv.š- 
draugijoms, kad Lietuvių

Šiuo 
koms 
Kriaučių kliubas yra paėmęs sve
tainę Zsviązek Polek ant Spalių 

Bus statomas ve.- 
____ _____  _ aminio Liūto. To-

J dėl meldžiame visų draugijų ne- 
l rengti jokių vakarų North Sidėj, 

LLF. 12 kp. mėnesinis susirinki- kad nepakenkuf vieni kitiems.
mas įvyks utarninke, 2 d. Septetu-, — Renginiu Komitetas.

Visi draugai ma- '
»pSv»r,tyti. SusirinCĖ ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
So. Halsted St.

— Org. F. Aluti*...

Draugystė Lietuvon Mylėtojų re
gia balių lapkričio 29 d. Draugijų n 2(] j ųiu rivtu
kuopų prašytume nerengti tą dieną ku|a^' f.jZ(|nv, \

Komitetas, i ,i„, .„„Ėu:.,,,,., vislJ draugijų ne-
vakarų North Sidėj,

Jokių pramogų.

ber 8 v. vakare, 
lonėkite atsilankyti, 
daug ko 
bus 3238

Dr. Vinco Kudirkos nieDr-stės
nesinis susirinkimas įvyks subatoje, 
30 d. rugpiučio, 8 v. vakare M. Mel- 
dažio svet. 2242 YV. 23 PI. Visi na- 

susirinkt*, nes turit 
daua svart»iy dalyku apsvarstim

— Rašt. M. durlis

Sun. Liet. Soc. Dain. Am. lino ap
skričio valdyba ir komitetai malo
nėkite 
knygų 
plučlo

susirinkti pas d. J. Katilių 
peržiūrėti subatoj 30 d. rūg
ti vai. vakare. — F. Mazola.

81 kp. nepaprastas susirinkt* 
Liuosybės 

Pradžia 
Visi draugai ir

LSS. 
mas įvyks 31 d. rugp. 
svet. 1822 NVabansia Avė. 
kaip 9 vai. ryto, 
draugės, malonėkite pribūti, nes y- 
ra svarbių reikalų.

Rašt. J. D. Bendokaitis.—

Pajiešknu savo vyro Kristupo Mi
liausko (Miller) kurio čia yra pa
veikslas. Nuo manęs prasišalino 
28 d. rugsėjo (Sept.) 1918. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Sara- 
finiškių sodžiaus. Paliko 
3 mažais vaikeliais. Kas 
man apie tai praneš, gaus 
vaną.

mane su
pirmas

gerą do-

Frances Miller
3352 Lowe Avė., Chicago, III.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Ap- Pajieškau savo 3 dėdžių; jie paci- 
švietos Dr-stės mėnesinis susirinki- f11’ Kauno gub., Raseinių pav. Si
mas įwks nedėlioję, rugp. 31 d., ?*»<> valsč., kaimo Dulkintų, Kisie 
kau> 2 vai po pietų Joe Neffo svet. 1 elrz?« Ju?Wo ir Vincento Se- 
1500 So. 49th Avė. Drauges.ir drau- 1 ’ "“ 
gai, maloniai kviečiami visi skait
lingai atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime daug naujų reikalų.

—• A. B. Liutkus rašt. Į

Lietuvių Janitorių vyrų ir moterų 
pnšelpinis kliubas rengia prakalbas 
nedėlioję, rugpiučio 31 John Engels 
svet. 3720 YV. Harrison St. Naudai 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus. Kal
bės Dr. S. Rietis ir Dr. M. T. Stri- 
kolis. Kviečia visus

— Komitetas.

lir'kių. Girdėjau, kad gyvena apie 
St rantoną, Pa. Meldžiu duoti 
nią jie patįs, ar kas kitas šituo 
ręsti:

Agnieška Kisiclaitė, 
po vyru Agnieška i.’law,

R. R. h * YVestville,

ži- 
ad

III.

Pajieškuu savo giminės Nikodemo 
K iminskio, jo sūnų ir dukterų, pa 
eina iš Kauno gub., Telšių pav., 

. . Dėdė AdolpasN ivarenų miestelio, y---- 
Pocevičia, meldžia atsišaukti ailre 
su: 1947 String St., Chicago, III.

RINKINIŲ GUZUKŲ SKYLUČIŲ 
SIUVĖJŲ

RANKOVEI SKYLĖS SIULĖTOJŲ

PAM U SALO SIC LĖTOJ Ų

PETIES SUSEGĖJŲ (DŽOINERIŲ)

ATSIŠAUKITE TUJAUS

HOYAL TAI LOBS
731 S. YVELLS ST.

REIKAIjYUJA merginų, skylinės 
mašinos operuotųjų prie vaikų dra
bužių ir lengvo darbo rankomis. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pus Ogus 
Factory, 900-904 YV. 12 St., Chicago.

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

YV. Pack, 1256 YV. Harrison St., 
City. ? .

PADARYKITE LIUOSA LAIKA 
NAUDINGU.

Esu priverstas paaukauti savo be
veik naujus keturių kambarių ra
kandus: i seki setų, 2 komodas, 2 
karpetas, 1 lovų ir kitokiu stubos 
daiktu. Atiduosiu už bile teisingų 
pasiulinimų. Kreipkitės vakarais: 
3044 So. Union Avė., 2 fl.

PARDUODAMA rakandai geriau
siame stovyje, beveik nauji su la
bai gražiu pagyvenimu, pigi randa 
iš namų savininko. Išvažiuoja i 
kaimus. Atsišaukti pn. 4515 So. 
Paulina St. ant antrų lubų. Tel. 
Drover 3234.

AUTOMOBILIAI
REIKALINGI AUTOMOBILIAI. 

Mes turime piningus ant rankų. 
Jeigu negali parduoti savo auto

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

P. VIZGIRD,
5728 So. Lincoln Street.

Chicago. III.

ko-

DIDELIS BARGENAS.
Parduodu automobiliu Ford tro- 

ko dėl % tono, rnoŽna boxą nuimti 
ir viršų uždėti dėl šventadienio, 
parduosiu labai pigiai, kaina $275. 
Atsišuukite po adresu :

3965 Archer Avė., Tel. McKinlev 
4339.

Lietuviai Moksleiviai Hoffinano 
mokyklos rengia svarbias prakal
bas „Labor Day”, rugsėjo 1, 2 vai. 
po pietų, YVicker Park svet. 2040-46 
W. Nurlh Avė. Chicago,' III. Kalbės 
Prof. S. A. Huffman, Dr. A. Monl- 
vidas ir kti. Pertraukose bus įvai
rių muzikos gabalėlių. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Komitetas.

Pajieškau savo tikros pusseserės, 
Eleonoros Kunoikaitės, paeina iš 
Laukuvos miestelio, Panevėžio pav. 
Girdėjau yra ženota Chicagoj, po 
vvru Yleilienė. Meldžiu širdingai at
sišaukti arba kas apie ją žinote, 
duokite man žinią; esu tik ką iš 
Lietuvos atvažiavęs, noriu susižino
ti su savo giminėmis.

Petras Knistautas, 
General Delivery, Centralia, YVash.

E. Chlcago, Ind. — L. A. U. kliubo 
susirinkimas Jvyks nedėlioj rugpjū
čio 31, 2 vai. po pietų K. Griksas 
sveL (150 ir Northocte Avė.). Drau
gai, meldžiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalykų.

RaAU Frank Sverecki.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

LSS. 4 ki»M JLSL. 1 kp. ir JLAT. 
kliubo lavinimosi susirinkimas Į- 
vyks nedėlioj, 31 d. rugp., 10 vai. 
ryto, Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St., prelegentu bus J. A. Demcntis, 
atvažiavęs iš kito miesto. Draugai 
malonėkit atsilankyt ir išgirsti jo

PASIRANDAVO.IA kambarys vie
nam vaikinui, apšildomas, elektros 
šviesa, telefonas, maudynė, North* 
si.lės apielinkčj, 3 blokai nuo Lin
coln Parko, 615 Central St. Tel. Di- 
versy 4853. Trečios lubos.

JIEšKO DARBO
Kam renkalingąs bučeris atsa

kantis tame darbe, kalbu angliškai, 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Apsišaukite pn. 5914 So. State Si., 
Chicago, III. Tel. Normai 3783.

Jus ešahi užkviečiarm apiaukyu i 
Jeigu pamatyti musų mokyklų bile laiku- 

nori išgelbėti $1000 arba daugiaus dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
prie pirkimo namo, tai pirmiausia kai pigią kainą.
pamaŲvk mus. Mes duosime adre-1 Petrenos daromos pagal Jūsų mi» 
sus lietuvių, kurie pirko per musų 1 rų — bile stailės arba dydžio, iš bi 
patarimą ir jie visi yra mums dė
kingi ir užganėdinti.

Namai, kuriuos mes parduodame 
randasi gerose vietose, ir mes gva- 
rantuojame kad ateinančiuose me
tuose už tuos pačius namus reikės 
mokėti $1000 ir daugiau. Skubin
kite dabar namus pirkti tiktai žino
kite kur ir pas ka ateiti.

SAMUEL BURNS and 
JOSEPH L SUKAS

5433 S. Halsted st. Phone Drover 824
J. Szliko gyvenimo vieta, 3216 S. 

Halsted St., Phone Drover 3514.

le madų knygos.
MAHTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Per dėtim s
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 
Valdyba:

Pirmininkas Alvx Lvmesh,
155 and Vincenncs R., Box 

Phonix, 
Vice-pirm. Kazimieras Norwich, 

15520 Loomis Av., Jlarvey, 
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas

194 — 157tb St.. Harvey, 
i inasų Rašt. Mykolas YValenta,

553 — 1551 h St., Phonix, 
Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, 
Kasos (liovėjai: 

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, 

Louis Buividas,
15819 Latrop Avc., 

Maršalka Petras Dclba,
15815 Carce Avc.,

Susirinkimai laikomi 

 

paskbtin| nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gqnciarzo svetainėj, Halsted Si., 
Phoni III.

Phonlx,

Harvey,

88, 
III.

III.

III.

III.

III.

UI.

III.

III.Harvey, 
kas mėnuo

i

SIJ

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FABMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuviui 
kolonija YVisconsine, kur jau daug 
lietinių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kuęios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo i.švažinėjų po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at- 
r-nsti XViH. lietuviu kol lo«i i jo je,
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiani žmogui, o prekč perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą u- 
pielinkę, miestas urti, su visais pa
raikomais dėl fanyierių. 
keliai visur geri) 
ore galima išvažHioti.

Kas norite, nupirkti 
pigiai, linksmoj vietoj 
vųjų. *

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted »t., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella st.

137 Mokyklos ouv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MEBG1NOS ir VYRAI mokykitės! 
skutimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

* TRLCITY BABBEB COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 YVest 

Madison St., Chicago, 111.

12 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosba, Wis.

H. 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 Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Ąve., Racine, YVis. 

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

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milvvaukee avė. 

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

I Metiniai komitetai VL Bielskis ir 
'Juozas Vaičiulis.

ad ir
Taip-gi ir 

blogiausiam

gerą fanną 
ir tarp sa-

prisiųjUę'Tfc savo adresą, o mes 
! jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.

taiugi parduodama dar aiu |LIBERTY LNVESTMENT
labai a«-a biznio vl..m nri,. JM) S(> Hn|;|(S(- • (.hicuĮ(()

PARSIDUODA labai pigiai Pack1 • 
ard automobilius, 5 minios rathm , 
kės, 8 pasažieriums, galima vartoti 
Šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
goins; f 
karui ir labai gera biznio vieta prie 
put lietuvių bažnyčios Rcpair Shop 
aml J ivery, 708 YV. 18 St., Tel. Ca 
nal 3348. ( , ,

'Puri b’.it parduotas 1019 mados *. 
automobilius 7. pasažieriums, visai 
naujas su naujomis 4 ratlaukėmis 
ir 1 extra, ir šilkiniais (lėkiais. At
sišauk it tuojau>s, i 
kitą miestą. Tel. Yardš 4010.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ne, mobilius CheVrblet 1917 metų, ai-' 
praleiskite be naudos. Mums rei-'rodo ir eina kaip naujas, elektra 
kalingi visose Chicagos kolionijose pradedamas ir daug kitų dalykų ex- 
pilni energijos vyrai, kurie norėtų tra, parduosiu pigia kaina. Krein- 
padaryti vakarais ar šiaip liuosu kjtės vakarais 6 vai. į savininką M. 
laiku gera pelną. Informacijų 
Įima klausti per laišką

YVM. D. MURDOCK CO.,
J. Mozeris, Sales Mgr,

1430 So. 49th Avė., Cicero,
Arba nrdėliomis atsišaukite yna- 

t'škai į lietuvių skyriaus ofisą 
4980 Archer Avė., nuo 12 iki 6 vai. 
po pietų. Klauskite J. Mozeris, 
Sales Mgr.

» PARDAVIMUI

ga-

m.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, tirštoj angyventoj lietuvių ir 
lenkų biznis išdirbtas per dešimts 
metų, parsiduoda greit, nes savinin
kas eina i kitą bizni. Klauskite

Paul Smith,
4G24 So. Wood St., Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. parduosiu pigiai, lietuvių apie- 
linkei, bučernė randasi prie kampo 
Archer Ave. ir Kedzie Avė. Prieža
stis pardavimo, turiu kitą biznį.

N. Dildo,
4377 Archer Avė., Chicago.

Tel. McKinley 2852.

| PARDUODAMA 4 ruimų rakandai 
trijų šmotu setas, library stalas,

t-o. išmokiname į O nedėlias. (Ic- 
ras uždarbis išmokus.-instojimas $5 
Atsišaukite 625 YV. Madison St.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metama: 

Primi6ninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė,; 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 
2018 So. Peoria St, 

Nut. rašt Kazimieras Demereękis 
3327 So YVallace Si 

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PA6ELPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:
Napoleonas Vilinraitis, pirmininkas, 

3154 r>ou«l„s
Juozapas l’žubalis. pirm, patrelb.,

2911 yv. Aduos St.
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladyft Avc
Vincentas Mimikas, fin. raštininkas,

2328 yvest 22 Plaee.
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

3959 YV. 16tly Street.
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 YV, 
Harrison St.

PARDUODAMA: Namas pn. 3347- 
3349 YVallace St.' dvigubo platumo; 
mūrinis, apimantis dvi krautuvi ir 

•10 pagyvenimų. Dabartiniu įplau
kų raudomis $150.00 mėnesiui; ga

nos išvažiuoiu i li,na Jns Padidinti. Lotas 50 per 
? rX 4n. n 125 Pf’das. Savininkas negyvena

' I čia ir todėl norėtų parduoti pigiau. 
. ..... .  ” 11 Kaina $14,000.00. Vienas namas 

PARSIDUODA labai pigini auto-(vertas $15,000.00.
Ignotius Chap Co., 31st ir YVal- 

laee St.

Masiliūną 2101 W. 21 St. kampas 
Leavitt St. ant antrų lubų..

NAMA1-ZEMĖ
PARDAVIMUI: 2030 Union Avė. 

Du flatai 5-6. Guzas, šviesa, skiepas. 
Gerame stovyje. Kaina $3850.

McDonnell System, 
3517 Archer Avė.

PARDUODAMA 80 akrų su trio- 
bonris, 7 gyvulių, 2 arkliai, šienas, 

) kviečiai, avižos, žirniai, bulvės, ku
kurūzai. Sodas, mašinos. $3500.

I $2000 pinigais. Atsišaukti pas F. 
\Veessner, Stephenson, Mich.

PARDl’ODAMA namas pn. 3825 
S Emerald Avė. Keturiais pagyve-

DIDŽIAUSIAS bargennt* Chicng »-,* irimais, J-3 ir 5-3 kambariais. Ga 
jo , purs t soda 2 lotu, krūvoj 6<'x izas ir kiti įtaisymai, ruiminga dar 
130 pėdų pagal pat 72 Ir Archer Av jžinė. Gera 

Kainą $3,650. Inmokėti $2.000.
Pa i ieškau 

dviejų vaiku, vienas 5 imtų, antras 
3 metu. Kreiptis adresu: 126 East 
ll lth Place.

ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

LSS 4 kp. repeticijos įvyks pėt- 
nyčioj, 29 rugp. 7 vai. vakare J. 
Norvaišo ’ svet. 3338 So. Aubtn n Ąv. 
(ant 33 PI). Draugai ir drauges lai' ir kitidaiktai*. "Visi' yra*tik mė- nnt farmų katrie pirks farmas t
būtinai turite ateit visi. REIKALINGA prityrusių kilimų nesj ]aj]j0 vartoti

— Komitcias. J (knrpetų) audėjų rankinėmis slak*. nes savininkas yra priverstas Čhl» 
----------------- MCn!nr In?ro,n ’ 4 ragą apleisti. Atsišaukti nuo 6 iki

Roseland. — LMPS 25 kp. va’aių skrHibs’mėtos “ ,n*S durbaS IX>r v«k- pn:.72C W* 21 «aL ifi užpa*
gaminimo lekcija bus pėtnyčioj, oison Rug Co., 1500 YV. Monroe ka 1 au«stas* 
rugp. 29, d-kės Ručinskienės hute Street. 
10356 YVabash Avė. Pradžia 7:30____ ’___________________________
v. v. Lekcijas duos S. Strom. Na-1 
rėš ir pašalinės kviečiamos atvvk- REIKALAUJA merginu prie šva 
ti laiku. — Valdyba. . raus dirbtuvės darbo. Gera alga.

 __ įPrilvrimas nereikalingas. Ateikite 
n ,_________________.. (prisirengę dirbti.Pranešame visom. , , Thc (•1,SSH(|y_|.-airt)„nk Mfg. Co

kom« draugijoms, kad LMPS «7 kp. I 01(l2 So. Lir s„nc st. 
Kensingtone, rengia metinį koncer- _ _ ; ___
ta Ir balių J Stančiko svet. rugsfjo ' bhkIA ~25 merginų'prie lengvo 
21. Visų draugijų prašome ne- dirbtuves darbo »ll pradžiai. Geras 
rengti jokių pramogų, šioj aplelin- nl,o|lltinis darbas. 
kAi knn nmakAnkiic vinm IHtiAnia » < • vi.. «... . •kėj, kad nepakenkus vieni kitiems. 

— Rengimo Komitetas.

Roseland. — LDLD. 79 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioję 31 d. rup- 
piučio Ilgiai 10 vai. iš ryto Aušros 
mokykloje 10900 Michigan Avė. vi
si nariai būtinai dalyvaukite.

—- Rašt. A. Grebelis.

proga. Pasižiūrėkite.

moters pridahojimui

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yrą už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga, i 
Randasi prie geležinkelių gerų ke- ant 111 Place po $200 ua lotą su vi
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žu- sais įtaisymais. Atsišaukite tuojaus 
vių. Ir dabar žemė parsiduoda labai pas:
pigiai, nuo $15.00 iki $20.00 už ake-l S. P. Tanis .<• Co., 31 l'ast 112th 
ri Galit pradėti dirbti farmą su St., Roseland, III. .

DIDELIS BARGENAS!
Lietuvių apgyventoj vietoj Mor

gan Park 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

■JirilA-r a nA Dlrilsriklfe Il -Itfra'°nola. Kometa, <lu pečiai, ai.s- i $100 ir nėjusi* kaip turėsit savo far-IJ/vrvrillN I1NŲ' Ihaksis. dvi lovos, kornetas, paveiks- n,0 išmokėta. Ir mes duodame dar- 

parduoda pigiai | taipogi priimam Liberty bondsus už l)n\ YYrisconsin avė.,
raHprivershts' Chi- pilną prekę ir imam lotus kaipo da- b "k;‘? le!’ ™e*

PARDUODAMA 6 kambariais Stu

Del nl'i- Unijos: naujas, gerai pasta- 
: lytas, lotas turi 60 nėdij prvšnkio;

_............... ... ‘ . Te.Icfo-nu0liite. Kedzie 3136.

American Insulated YVire Cable 
Co., 954 W. 21 St., Chicago, III.

PRESERIŲ FORMANO.
Reikia prižiūrėjimui darbo šešių 

preserin mažoj augšto laipsnio 
i poj vidurmiestyj. Gera alga, 

Brighton Park. — Su sekama pėt- >’a oroua tinkamam vyrui.
nyčia prasidės repeticijos Keistučio Kreiptis i samdynio skylių 
pašelpinio kliubo choro. Tam. Ma- Alfred Baker Co;
zienio svet. 3834,So. Kedzie Avenue. drabužių dirbėjus. So
Pradžių 7:M vai. vakare. Taigi vi-pas Van Buren ir Franklln gat. 
gj jaunuolei Ir jaunuolės esate ^vie- ............
čiami atsilankyti ir dalyvauti? •

— Org. Pet. Gura.

šn 
ge

PARDUODAMA sudėtinis — ang
linis ir guzinis Dečius už $26. At
sišaukti nuo 8 iki 12 v. nto *1416 
Wallace St. užpakalyje. Tel. Boul- 
vard 2001.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj; biz 
nis išdirbtas gerai. Priežastis par 
davimo ta. kad mirė mano mote 
ris. Atsišaukite pn. 351'4 Emerald 
Avė., Chicago, III. Si

PARSIDUOLA labai pigiai toučer- 
nės daiktai 2 barai, stiklinės len- 
Gnos su boksais, 3 kaladės, 3 svar- 
rlyklės, 2 mašinos mėsai malti ir 
vi ,i reikalingi daiktai prie bučer- 
nės. 
na <

Parsiduoda sykiu arba po vie- 
tų. noriu parduoti greitai.

J. Bagdon,
5800 So. Fpd'»b» Avė.. Chleąuo.

RAKANDAI

lį jmokčjimo ant farmų. į
tesnių žinių rašykit lietuviškai. i’..':*'.? '".‘J.

K. Galdauskas lietuvis direktorius SUr"*”SANBORN CrtMPANY, nuokite: kedzie 3136.
Eagel River, YVisconsin. į------------------------------------

DU FLATAI PIETVAKARIUOSE.
PARSIDUODA: 3812 Emerald Av. 

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

McDonnell System, 
3517 Archer Avė.

PARDUODAMA namas trim! augš 
tais ir lotas su nameliu užpakalyj, 
už $1850. Atklauskite pn. Ip27 Šo. 
Morgan gat.

PARDUODAMA namas 7 kamba
riais, elektrinė šviesa maudynė, ga- 
zas, ponamis, cementuota gatvė, ga
ražius 2 automobiliams, pašelmenjs, 
lengvomis išlygomis. Mainis ant ge- 

ero ištalsvto 
;estis. Pini- 

užniokant, $2800.
McDonnell System > 
3517 Archer Avė.

ro automobiliaus, ar g< 
loto kaipo pirma įmok 
gaiš užmokant, $2800.

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų mūrinis namas, 4 metai kaip sta
tytas, 2 pagyvenimai po 6 kamarius 
su visais įtaisymais, elektra ir mau
dynė, cemento apačia, užpaka
lyj garažius, raudos $40 mėnesiui, 
parsiduoda už $3600. Galima pirkti 
su mažai pinigų. Randasi geriau
sioj vietoj lietuviu angyventoj ant 
Bridgeporto. Atsišauki! mis Chs. 
Suromski, 3346 So. Halsted.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasitr Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas 

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz
Komiteto nariai:

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

Lietuvių Darbininkų I(r-jos 
AMERIKOJE.

.L Zautras, pirm.,
S* ^n*on

Jo. BuXu>, Vfee pirm.
526 N. Robey Si.

Mazetis, nut. rašt.
731 YV. 18 St.

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

Shcmaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su
imtos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vą], vak. D. Shemalčio, svet. 1750 
S. Union Avė.

A.

F.

I).

St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES l’ASELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Dnnilevičia, pirmininkas, 

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

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 Wabansia
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. yVinchester
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield

Avė.

Avė.

Avė.
Ang. Chepukienė, kont. /aštininkė, 

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

iždo globėjai.
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

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

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
*DR-TfiS, CICERO. ILL., VALDYBA: 
Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 

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

1436 So. 48th Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, prot.< raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

Tel. Va n Buren 3005 
\r. Shileika, fin. raštininkas,

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

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
.L Marozas, 1849 W. 12th St., Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskicnis, 1225 So. 
50th Avc., Cicero, III.
' Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žčdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
491 h Avė.

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

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

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

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

2856 yV. 38 PI.
j.
J. Žilvitis, ižą.

Vice.prez.

Iždininkas

Prot. Rašt.

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

Valdyba 1919 metams: 
Prcz. D. Shatkus.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas XVilkas

206 E. I16th St.
W. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
F. Grigula,

10449 So. \Ventworth Avė.
Turtų Rašt. YV. Dargis

10520 So. State St.
Norintjs prisirašyti atsilankykite 

i susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadieni F. She- 
dxviHo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, DI.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metama: 
Pirm., Kaz.

Vice-pirm.,

t 841 W. 33 st
LIETUVIU KRIAUČIŲ) KLIUBAS 

SAVITARPINES PAšELPOS.
yraldyba 1919 metams:

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

Vicc pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. yVood Street. 

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 VVabansia Avė. 

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

Just. AntanaviČia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

H. Rnuskiniutė, kont. rašt.
1652 yVabansia Avė.

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

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 yy'abansia Avė.

t

Brazevičius,
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseihmas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Serelkis,
960 Jenne Street 

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

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

Iždo globėjai:/ 
Juozas Poška. 809/Albert Street 
M. Songaila. 653 /Market Street

Maršalkos: 
kaina Jnnns Kasiulis—. 653 Garden Street

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAAAL- 
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA;
Chepaitis, pirmininkas, 

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

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

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

1845 N. Hovne Avenue 
J? Kitchas, finansų raštininkas,

3646 Hnmilton Avenue.
Susirinkimai ntslbuna pirma ket- 

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

J.

5 akrai puikios žemės, mažiaus 
kairi vienu valanda važiavimo nuo 
Chicagos Burlington gelžkcliu, tin
kama auginimui visokiu daržovių ir. 
paukščių. Urnai perkant 
$1500. Parduosime i.šmokestimls: M. Nekrašas. 420 Ofange Street 
$250 luolims ir no $15 kas mėnesis. - Teisėjas Antanas Bubėk, ' 
Tai vra labai pi«u. Ansimokės Jums/ 313 Quince Street

. _____ e.neM,1,ku4: Rašykite, tckfotiucri VėliavaneŠlai:
Kreiptis J savininką, 3846 kitę, arba ateikite pas Paul Bfcub- Juozas Jurevičius, 152 Main —St. 

So. YVashtenavv Ava. lys, 1404 W. 18th St. Tel. Canal 6296 Petras Miliauskas, R. 1 Box 56

Namas ir lotas j nedavimą 
giai. Klauskite pn. 3348 So. Hoyne 
Avenue. -

pi-

pas ___________________________ ______
_ohn. draugijoms PARSIDUODA stubos rakandai. U ....... ....
JHith West kam- Geležinė pilno saizo lova su snring- gyvenimais 5 ir 6 kapuiriais ir na

PARSIDUODA stubos rakandai. PARDUODAMA namas dviem pa-

(sals ir matrosu, balta komndė, siu- mėlis užpakalyj, su gnzu ir elektra. '*«i vm >noa 
varna maHna. didelis skurinis krės-.Randos neša $56 į mčneg|. Kaina pasiskubinti, 
los, ir aisbaksis. Atsišaukite, 552*84,700. v— 
W. 62nd St., YV, G. Corugan. C. . “

■M




