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Vokiečiai atsisako apleist Latvijąti

L1 J*

L X

Lenkijos socialistai niita 
re nedalyvaut valdžioje

v 1

Raginama atmest sutartį

jų Baltiko provincijose yra 40- 
000 tesiog aps gyvena aid, 
ūkių ir yni prisirengę ginklų 
[>ag*. Iba ukius pasilaikyti. ■ 

Vokiečių baronai, kurie re-j 
mia kolonizaciją, vadovaujasi 

,dviem motivais. Pirma, jie pa- 
|gelbsti kareiviams gauti žemes 
ir juos ten laiklyti apgynimui 
dvat įninku interesu ir antra, 
j e duoda jiems žemę, kad iš
vengus mišvengtino išdalinimo 
žemiu bežemiams valstiečiams.

i'en jau yra ištisos vokiečių 
labai pana-

: ’os į Rusijos kazokų stanicas. 
Išfisi kaimai vra sudarvli iš • v
kareivių rotų, su jų oficierių 

. Ikaipo viršininkų, bet tuo pačii 
Vokiečiai Latvijoje neklauso savo valdžios laiku jie turi ginklus ir laikosi Į 

...... * ’ < . ■ ... disciplinos.
Pol’tinė situacija yra labai 

rusti. 
v 

valdžia 
kalaus, 
išsinešdintu, v
grąsina smarkiu konfliktu. Bet 
šis sukilimas 1,000 vokiečių

irtu- ti-iuishition c'ih-tl v,i h the post- 'kad Anglija ir viena jos autono- 
iiuisler ui ( Indigo. Ii!. Aug. 30, 1919 
■ r 1 < hv lh>- >u i oi <h t. b. 191/

AMERIKA LAIKYS 30,000 KA
REIVIŲ EUROPOJE.

Liuosanoriai kareiviai siunčia
mi Sib?rijon. Pardavė Kolčakui 

kui daug amunicijos.

mišku valstijų (butų atvHo- 
Į vaujamos taryboje vienu ir tuo 
pačiu laiku.

Taryba susideda iš devynių 
narių, po vieną nuo penkių did
žiųjų valstybių, o likusieji nuo 
mažesnių valstybių, kurie 
parenkami laiks nuo laiko.

Komitetas taipjau priėmė du 
kitu priedu, parėdanČius, kad A- 
merikos atstovas atlyginimų 

i komisijoj gali balsuoti lik tada,

nslntlnn filed with the post- | f • • t i
p chiengo. m. A.g 3o 119 Darbininkų kovaf t ne tu

mastei*
ruqiillr(l |n Ihe aci ui » n t. u. 191/

PALIUOSUOS AIRIJOS 
SPAUDA.

bus

DUBLIN, rugp. 28. -Valdžią 
nugare rugpiučio 31 d. paifai- 
kinti presus cenzūrą Airijoje.

SKERDYKLŲ SAVININKAI NE 
NORI SUTEIKTI DARBININ
KAMS 44 VAL. DARBO SAVAI

TĖS.

Senatas už lygų balsą su Angli- kareivių kolonijos, 

ja tautų lygoje 
' --------j"

WASHINGTQN, rugp. 29.
Sekretorius Baker ir valstijos 
sekretoriaus pagblbiniukas Long 
šiandie buvo kallisinėjami atslo- kada yra' specialiai instruktuo-

CHICAGO. — Skerdyklų advo 
katai algų klausimo nagrinėjime

ir talkininkų paliepimų apleisti Latviją
LENKIJOS SOCIALISTAI 

SISAKO DALYVAUTI 
VALDŽIOJE.

AT-

P. P. S. uždraudė savo nariams 
užimti ministerių vietas.

kad rytinė armija nepaisys tai
kos sutarties ir net kariaus, jei 
bus reikalas, prieš valią visos 
Vokietijos. Kada buvo pasira
šyta po taikos sutartim, ištikimų
jų buvo pavojingas sujudimas 
tarp kareivių rytuose, bet v d- 
džia, nacionalis .susirinkimas ir

1 Smiliausia, Latvijos 
ir talkininkai t krai rci- 
kad vokiečiu Ikareiviai €

Geležinė divizija

VARŠAVA, rugp. 9
Lenkijos Socialistų 

(P. P. S.) cenlndis 
“Robotnik” praneša:

Kadangli valdiški rateliai krei 
pėvi prie P. P. S. narių su .pa
siūlymu venos iš 
vietų, Ccntralinis Pildomasis
kom tetas nutarė, kad joks par
tijos narys negali priimti mini- 
strrio 
dima 
dabar 
liete.

portfelio, negi apimti ve- 
kokios-nors ministerijos 

ibesitverbmč'.ime knbi-

T~'ie tnin'toHon filed wi.h the pnst 
lupster at Chicago, .111. Aug. 30, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. •». 7

VOKIEČIAI KAREIVIAI ATSI
SAKO APLEISTI LATVI

JĄ IR GRISTI PRŪ
SIJON.

' kareivių savo Kuosa valia nėra 
.[vien prirodymu pavojingo ūpo, 

parl' jos ’spauda panaudojo visą savo įte- 
organns kmę.kad sunaikinus armlijos su

I kilimo dvasią.
Kai yra dalis š:os armijos, 

taip vaiNuamori geležine divi- 
ministeriu vadovaujama Vnkiclijo# 

piktosios dvasios, gen._ von der 
Goltz, kuri sukilo ne naciona- 
Hais, bet asmeniuiai; tikslais. 
Labai susi rupi misi Vokietjos 
valdžia šiandie išleido du pra- 
nešiniu, kuriuose atvirai pripa
žįstama, kad situacija nebėra 
jos kontrolėje.

Pasuk gerui informuotu lat
vių ratelių, Latvijos valdžia ir 

i>s atstovai svarstė apie 
kad davus žemes kiek

gi nė 
nuo bolševikų laike nui- 
keturių savaičių. Lnt-

kareiviui,

okiečių kareivių pasipriešini
mas valdžiai ir atsisaky
mas apleisti Latviją su
judino visą Vokietiją.

valdžios,

BERLYNAS, rugp. 28. (Ra
šo Chicago Daily News kores- 
j/ondenlus Michael Farinnan) 

šiendie išėjo aikštėn naujus

<ad tarybos tnuo 
kada boiševikai 

ir greitai po to

viešpataujančio naujojoj Vokie 
tijos armijoj. Jis taipgi yra 
prirodymu, jog kareiviai su
pranta savo donrinuojančią po
ziciją Vokietijoje. Ir išlikrųjų 
laikraščiuose iš pridengtų išsi
reiškimų, matyt demokratines 
Vokictjos susirūpinimą.

(Bcrlino socialistų laikraštis 
“Vorsvacrls” hfi^imų kad tas 
geležinės divizijos sukilimas 
Baltiko provincijose buvo pa
sekmė senai rengiamų politinių 
pienų. Tai. yra suokalbis, va
dovaujamas oficierių ir vokie
čių baronų tose provincijose ir 
yra taikomas prieš dabartinę 
Vokietjos valdžią.

Kadangi) <1415 pats gen. von der 
Goltz vadovauja ir vokiečių ka
reiviais Lietuvoje, tad galbūt 
vokiečiai als:sako apleisti ir Lie 
tuvą. Bet geležines divizijos 
kareivių Lietuvoj, kiek žinoma, 
ndhuvo).

vų buto užrubežinių reikalų ko- 
mildo apie palikimą Amerikos 
kareivių Europoje ir Siberijoje , jį dalyvauti nusprendime ginčų 
ir apie žinią kad Amerikos karei; 
viai bus pasiųsti Siberijon palai 
kymui toje šalyje tvarkos laike 
taikos sutarties parėdyto plebis
cito.

Baker pasakė komitetui, kad 
jokio nitsprendžio apie siunti
mą kareivių Silezijon nepadary
ta,. bet kad brigada reguliarių 
kareivių bus pasiųsta į Europą 
užvadavimui pirmosios divizi
jos pulkų, kurie dabar yra iširau 
ki imi. Sekretorius sakė, kad po 
pasirašymui po taika ten bus a- 
pie 1(),()(M) kariaujančių kareivių 
ir 20,000 kareivių 
prie reikmenų Europoj.

Kas link kareivių Siberijoje, 
jis sake, kad draftuotieji karei
viai bus sugrąžinti kaip tik juos 
galės užvaduoti liuosnoriai. .lis 
sakė, kad sekamas yra skaičius 
talkininkų, kareivių Siberijoje: 
16,000 japonų, 1,150 italų, 1.541 
anglų ir 1,188 franeuzų. Didžiu
ma angių ir franeuzų kareivių 
kooperuoja su Kolčaku.

Sekretorius Baker sakė, kad 
amunicijos ir šautuvų, išdirbtų 
šioje šalyje dėl Rusijos prieš los 
šalies pasitraukimo iš karės, ta
po parduota Kolčako valdžiai ir 
suma sieke keletą milionų dole
rių.

Pirmas mokesnis $1,(MM),000

tas valdžios tai padaryti ir kad 
nė viena Anglijos valstijų nega-

lygoje, k* viena tų valstijų, da
lyvauja tuose ginčuose.

True IranslaUon filed with ll<e post- 
mastei- at Chicago. III. Aug. 30, 1919 
as reouired hv Ihe net of Del G. 1917

REIKALAUJA KAD PREZID
ENTAS PASILIKTŲ WASHIN- 

GTONE.

Wilsonas pradės maršrutą atei
nančią seredą.

WASIIINGTON, rugp. 29.
Atstovas Rodenburg, rep. iš 111- 

tarnavimui ] inois, šiandie įnešė rezoliuciją.

Rusijos ambasados finansinis a- 
tašė Segei Ughet prižadėjo už
mokėti pilną sumą.

ralėje Europoje, kada vokiečių 
kareiviai Baltiko apygardoje al

sutartį, 
vciiuun 
Latvi ją 
žiausia
vijos valdžia sako, kad la si;- 
Lirtis niekad nebuvo ratifikuo
ta nė vienos 
pr'ežasties, 
pertrauktos, 
paėmė Rygą
Liepoją, į kur Latvijos valdžia

> pasitraukusi. lečiaits 
P# ir sutartis butų buvusi rati
fikuota, ji (butų pasidariusi be
vertė, kada vokiečių kareiviai 
dalyvavo nuvertime l’llur.no 
xaidžios balandžio 18 d

fine tianslation filed with lh» post 
mastei- at Chicago, III. Aug. 30, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6.1917

PATARIĄ AMERIKAI ATMES
TI TAIKOS SUTARTI.

Triit* Irfinslnllnn filcd v’th Ihc 
niaster at Chicago, 111. Aug. 30, 1919 
as required by the act of Uct. 6. 1917

SENATAS SUVARŽĖ ANGLI
JOS VALDYMĄ TAUTŲ LYGOS

kad kongresas paskelbtų, jog 
jog “prezidentas turi atidėti savo 
sumanytąjį maršrutą po šdį ma 
žiausia iki lokio laiko, kada mes 
tikrai žinosime problemas, ko
kios stovi prieš mus kįlhsios dė
lei industrinės ♦situacijos ir pra
gyvenimo brangumo proble
mos”.

Antrą rezoliuciją, kurią vien 
atstovų butas prašytų preziden
tą pasilikti Washingtone. įnešė 
atstovas Strong, rep. iš Kansas, 
kuris pasakė, kad naminės ir in- 
tcrnacionalės sąlygos yra tokios 
kad prezideinto nebuvimas bu
tų “pilnas didelių pavojų”.

Prezidentas laike maršurto ap 
lankys 30 miestų ir nebus Wa- 
shingtone iki rugsėjo 30 d. Jis 
išvažiuos iš čia ateinančią sere
dą ir laikys pirmą praklabą ket
verge ColumbusJ). Antrą kalbą 
laikys Indianapolis ketverge va
kare. Prezidentas kalbės vien va 
karinių valstijų miestuose. Į 
Chicago prezidentas neatsilan-

Senatorius Knox reikalauja pa
daryti atskirą sutarti su Vokie

tija.

Senato komitetas paireikalavo 
lygaus su Anglija balso tautų 

lygoje.

Ti ne transintton filed vvitli the nn«t > i
niaster at Chicago, III. Aug. 30, 1919 Pr,(‘s teisėją Alschuler vakar pa

sakė, kad skerdyklų savininkai 
nė nesvarstys klausimo 44 vai. 
darbo savaitės, kadangi tas su
mažintų produktyviškumą be
veik 15 nuoš.

Darbininkai gi tvirtina, kad 
skerdyklų advokatų užreiški- 
umis neturi pamato, kadangi su
trumpinimas darbo vaalndų rei- 
liutų tik labai mažo pertvarky
mo darbe.

h.s requtre(l t>y thc hcI of Uct. 6. 1917 r
Lenkija hius atstovus pas visa,s 

Rusijos valdžias.

VARšAVA, rugp. 29. Len
kijos užrubežinių reikalų mini- 
st< ris nutarė pasiųsti atstovus 
prie viešų Rusijos valdžių, išė
mus sovietų valdžią Maskvoje,

True Iranslattnn flle'i whn the p''*a 
uuisler ai Chicago, 111. Aug. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct 6, 191/

Rusijoje PRAŠYS WILSONO TARPI- 
NINKYSTĖS.

BOLŠEVIKAI VERŽIASI Už 
, PSKOVO.

Plieno adrbininkų atstovai pra- 
švs Wilsono užtarimo. 

4 *

Bolševikai paėmė du miestu. Ka 
mano v suėmė 13,000 bolševikų.

LONDONAS, rugp. 29. — Pa
sak Rusijos sovietų valdžios pra
nešimo, bolševikai paėmė mies
tus Kupianssk, 61 myk į piet
ryčius nuo Charkovo ir Pavlov- 
sk ant Dono upės, 90 myl, į piet
ryčius nuo Voroncžiaus.

Pranešimas sako: Miestai Ku- 
piansk ir Pavlovsk tapo paimti. 
Po paėmimui Pskovo mes paėjo 
me 10 mylių.”

Suėmė 13,000 bolševiku

LONDONAS, rugp. 29. - Gen 
Kamontov vadovaujami kazo
kai, kuriems pasisekė persilaužti 

per bolševikų armiją, suėmė 
13,000 bolševikų ir išvaikė 20,- 
000 sumobilizuotų, bet neišla
vintų kareivių. Apie tai gauta ži- 
"va nuo gcn. Kamontov, kuris ai 
meta bolševikų tvirtinimą, kad 
jo komunikacijos ta|X) perkirs
tos.

WASHINGTON, rugp. 29.
Plieno darbininkų komitetas 

ketina kreipties prie prezidento 
\Vilsdno, kad jis įsimaišytų į 
ginčus tarp darbininkų ir plie
no Irusio United States Steel 
Corporation ir tol nebus paskelb 
bis darbininkų streikas, kol pre- 
z.ide^tas Jicbu- ^.sprendęs lipte 
darbininkų reikalavimų teisingu 
mą. J uo tarpu, kaip pranešama 
iš Gary, Ind. plieno Irusias bū
riais prašalina iš darbo organi
zuotus darbininkus, galbūt kad 
tuo iššaukus darbininkų streiką. 
Vyriausias komitetas pranešė 
Gary darbininkams, kad jie nes
kelbtų streiko ir lauktų komite
to nuosprendžio, kuris, jei bus 
reikalas ir kada visi budai susi- 
taikiinui bus išbandyti, pats pa
skelbs streiką, šiandie plieno 
darbininkę komitetas, kartu su 
Am. Darbo Federacijos preziden 
tu.Samuel Gompers buvo pas 
prezidentą VVilsoną ir jam pers
tatė visą dalyką, bet apie pasek
mes konferencijos nepaskelbia. 
Komitetas pasakė, kad apie tai g 
Ii paskelbti tik prezidentas.

sys Vokietijos valdžios pale pi 
nui evakuoti. Jie užreiškė. kad 
jie paliks Latvijoje ginti tė
vynę nuo bolševikų pavogusi 
nežiūrint Latvijos, talkininkų ir 
net Vokietijos valdžios pro'es* 
tų ir patepimų.

Jie kaltina Latvijos valdžią 
panaikinime sutarties, sulig ku
rios visi vokiečių kareiviai Lat- 
vjoje, patapę Latijos piliečiai4, 
turėjo gaut žemes. Jie kaltina 
Vokietijos valdž'ą suviliojime, 
kadangi kada jie buvo rekru
tuojami, jiems buvo pasakyta, 
kad jie vyksta j Baltiko pro'in- 
dijas de! gerovės ir jiems duota 
prižadai žemes ir pilietybės. 
Jie todėl atsisako išsisklaidyti, 
kaip to reikalauja taikos suku
tis. ir reikalauja, kad mažipusia 
30 ruoš, kareivių ir oficierių jų 
divizijos butų priimti naujon 
armijon.

Nuo senai laukta sukilimo.
Kad kareiviai rytuose gali Hi

le kada atsisakyti klausyti pa
liepimų, jau daug sykių buvo 
pranašauta laike pastarųjų ke
liu mėnesių. Buvo tikimasi,

Sutartis neteis*ota.
I'odel lai t vijos valdžia atsisa

ko pripažinti teisiotumą sutar
tiem. Ji pabrėžia, kad sutartis 
gali suteikti pilietybę, bet ne že
mę. 60 nuoš. Latvijos valstie
čiu neturi žemės. Agrarinės 
reformos vra neišvengti uos, 
bet jos neturi būti sutrukdytos 
sauvališkais užgriebimais že
mės. Ji taipgi sako, kad Versail- 
lės laika panaikino visas sutar
tis tarp Vokietijos ir Rusijos.

Pažymėtina, kad Vokietijos 
pranešimas priima Latvijos vai 
džios nuomonę ir kalba apie, 
“menamąją” su'lartį ir “preten
duojamas” teises kareivių? Ji 
sutinka, kad žemė niekad nebu
vo prižadėta ir protestuoja prieš 
bandymus ginklų pagelba iš
gauti menamąsias teises, 
yra legate pusė klausimo.
Vokiečiai apsigyvena ant 

vijos žemių.
Daug svarbesnė ir pavojinge

sne yra tikroji situacija. Faktu 
yra, kad vokiečių kareiviai, gal- 
įbut dasėtkaia tuksiančių - pa
sak pusiau-oficiaUo pranešimo lė permaina temperatūroje.

True tranidation filed with the p^t 
niaster at Chicago, III. Aug. 30, 1919 
as reąuired by the act of Oct. G. 1917

NAUJAS TAIKINTOJAS DAR
BO IR KAPITALO.

RUSIJOS JUODAŠIMČIAI 
SPAUSDINASI SAVO 

PINIGUS. PRIŽADA NESTREIKUOTl 
PER 6 MĖNESIUS.

Tai

Lat-

WASHINGTON, rugp. 29.
Skaitydamas, kad Versailles su
tartis yra tik paliauba, kuri gali 
privesti prie naujos karės, “dar 
sunkesnės ir labiau teriojančios 
už ką tik užbaigtą šią karę”, se
natorius Knox iš Pennsylvania, 
buvęs laike Ta f to administraci
jos valstybės sekretorium, šian
die kalboje senate užreiškė, jog 
jis yra įsitikinęs, kad Suv. Vals
tijos turi visai atmesti sutartį ir 
padaryti naują ir atskirą sutartį 
su Vokietija.

Iki šiol senatorius Knox bu
vo skaitomas • “rezervacionis- 
tu.” Jo reputacija, kaipo interna- 
cionalio advokato ir jo ilgas pa
tyrimas diplomatijos lauke, pri
duoda jo kalbai didelę svarbą.

Senatorius, Knox užreiškė, 
kad sutarties sąlygos yra per
daug sunkios ir pranašavo, kad

susivienijimąL su galbūt trečiu 
nariu, Japonija

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedide-

WASHINGTON, rugp. 29. — 
Senato užrubežinių reikalų ko
mitetas šiandie uždavė didelį 

smūgį Anglijos valdymui tautu 
lygos.

9 balsais prieš 8 komitetas 
priėmė senatorius Johnson iš Ca 
lifornia priedą, sulyginantį Ame 
rikos ir Anglijos atstovybę tautų 
lygos susirinkimo. Priedo pase
kmė bus davimas Suv. Valsti
joms susirinkime šešių balsų vie 
ton vieno.

Johnsono priedas parašytas 
atsargiai, kad išvengus minėji
mo Anglijos imperijos. Jis pa- 
rėdo, kad kada lygos narys turi 
tau.tonioni.iniškas kolonijas ar 

valstijas, kurios taipjau yra na
riais tautų lygos, Suv. Valstijos 
turi turėti susirinkimuose lygų 
skaičiumi balsą bendram to
kios valstybės ir kolonijų bal
sui.

Demokratai balsavo prieš prie paskelbimbas, kad pasportai į
dą. Kartu su jais balsavę repub- Franciją, Belgiją, Portugaliją ir j Meksikoje. Jis yra 300 pidų gi- 
likonas senatorius McCnmber iš Italiją bus išduoti rugsėjo 15 d., himoje ir 15 pėdų pločio. Jo il-

WASHINGTON, rugp. 29.
Kaltindamas (kirbą ir kapitalą 
“nenuoseklume ir siauraproty- 
stėj jų pažvalgose ir ignoravime 
viso jo labo, senatorius Poind- 
exter, rep. iš Washington, šian
die ragino senate, kad valdžia 
padarytų žingsnių privertimui 
jų suėjimui krūvon ir padary
mui susitarimo.

Tokia konferencija, sakė, jis, 
gali padaryti sutaikim.ą nesuti
kimų su darbininkais, kurie da
ria dabar grąsina “tvarkai, tai
kai ir gerovei visos šalies.“

STOCKHOLM, rugp. 27.
Iš Helsingforso pranešama, kad 
šiaurvakarinės Rusijos 
spausdinusi 350,000,000 
popierinių rublių, kurie 
vielą dabartinių notų.

Po tais pinigais pasirašys 
<ien. Judenič, galva naujos val
džios 1 lelsingforse (Finl'tmdi- 
joj) ir jie bus privestinai cir
kuliuojami Rusijos teritorijoje.

Už trijų mėnesių po paėmi
mui Petrogrado iš bolševikų, 
notos bus išmainytos ant vals
tybės bondsų.

Naujieji pinigai bus gvaran- 
luoti visais Rusijos turtais. 10 
rubliu bus skaitoma lygiais

valdžia 
naujų 
užims

SYRUCUSE, N. Y.? rugp. 29.
Ne\v York valstijos Darbo Fe 

deracijos prezidentas James P. 
Holland pasiuntė sumanymą gu
bernatoriui Smith, kad reikalavi 
mai didesnių algų butų atidėti 
šešiems mėnesiams, kol šalis ir 
valstija, kooperuojant su orga
nizuotais darbininkaisč dės pas
tangas nupiginti pragyvenimą.

Jei iki,to laiko pragyvenimas 
nebus nupigintas, tada darbinin
kai visur pareikalaus augštosnių

UŽMUŠĖ DVI DUKTERIS.

True franslntion filed with the post- 
niaster ai Chicago, III. Aug. 30, 1919 
as requir<>d by the act of Oct. 6,1917

DAUG NORINČIŲ VAŽIUOTI 
EUROPON.

WASH1NGTON, rugp. 29. - - 
Kiekvienas nori važiuoti Euro

pon. Valstybės departamento

lingu svarui.

RADO URVĄ,

SAN LUIS POTOSI, Mex. — 
Kasyklos darbininkai rado urvą, 
kuris, manoma, yra didžiausias

BUCKHANNON, W. VA. rug 
pi ličio 29. įsoj ūbi iš proto 
Mrs. Wm. Stalnaker kujuku už
mušė dvi savo dukteris Mildred, 
15 motų ir Mary, 6 m., ir labai 
sumušė trečią dukterį Grace, 
18 metų.

North Dakota. I pradėjo užpludiiaą prašymais, i gis dar neištirtas. Vidus urvo y-
Priedas taipgi užveria tokį pat taip kad išrodo, jog departa- ra nepaprastai gražus, taipjau 

parėdymą apie lygos tarybą. Tai mentas bus užpildytas dar prieš yra sulfurinių fontanų, iš kurių 
padaryta išvengimui galimybės, paskelbtąja dieną. plaukia mėlynas vanduo.
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Delei šventės DARBO 
DIENOS—panedėlyje, rug
sėjo 1 d., dienraštis neišeis.
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Kairysis Sparnas liko
parduotas Komunis 

tų Partijai.
Kadangi šiame straipsny j nu

šviečiama Socialistų Partijos 
kairiojo sparno skilimų ir išda
vysčių istorija, tai čia paduotie
ji faktai privalo būti žinomi 
kekvienam partijos nariui.

Iki išmetimo Michigano val
stijos organizacijos ir suspen
davimo septynių svetimkalbių 
federacijų, kairiojo sparno <lrau 
gai tikėjos, kad taktikos klausi
muose jie laikosi vienybės.

Pirmi nesutikimo prajovai 

• kairiojo sparno sekcijos konfe-

ke, birželio 22-24 d. Iki tai kon
ferencijai, visuose viešuose pa
skelbimuose kaiiysis sparnas 
užreikšdavo, kad jis visai ne
manąs griauti Sosialistų Parti
jos, o tik norįs užgrobti parti
jos organizaciją.

Tečiaujį, Ncw Yorko konfe
rencijoj Michigan valstijos so
cialistų organizacija, o taipgi

kų ir latvių federacijos pasiūlė 
konferencijai tuoj kurti naują 
partiją, kuri bus žinoma, kaipo 
Amerikos Komunistų Partija. 
Konferencija atmetė tą pasiūly
mą ir įteikė savo tarybai instru
kcijų, kad pastaroji Socialistų 
Partijos Nacionalėj konferenci
joj (kuri įvyksta rugpjūčio 30 
d., Chicagoj) pareikalautų par
tijos kontrolės ir priėmimo at
gal išmestų ir suspenduotų or
ganizacijų.

Kada liko padarytas tasai nu
tarimas. Michigan valstijos ar 
|x*nkių svetimkalbių federacijų 
delegatai apleido kairiasparnių 
konferenciją.

Keliomis dienomis praslin
kus, pasitraukusieji delegatai iš-PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS.

Rengiamas \V. Pullman Lietuviš
ko Paš.lpinio kliubo, panedėlyj, rug 
sėjo (Sept.i t <1., 1919 Darbo Die
noj (Lai)or l>ay). I cafy Grove, 
IJIiftst rig>o' darže, \Villow Springs, 
UI. Pradžia 10:30 vai. ryto. Inžan 
ga 30c.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvai
tės pirmą kartą šis kliubas rengia 
tokį pulką pikniką tokioje puikioje 
vietoje, todėl kas norite pakvėpuoti 
tyru oru ir pasigėrėti gamtos gro- 
ž\bėiris, nepraleiskite šitos progos?

KAIP NUVAŽIUOTI. — Važiuo
kite iš visų dalių miesto iki Archer 
Avė., ten paimkite karus su užrašu 
Archer Cicero iki sustos, o ten pa
imkite \Villow Springs karus ir va
žiuokite iki sustos. Kurie norite 
važiuoti troku iš \Vest Pullmano, 
susirinkite j Lietuvių svetainę 1194(5 • 
So. Dalstcd St. 9 vai. iš ryto. Tro
bų užteks visiems.
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pačiu
Age’o
Jiems
deraeijų parėmimo arba viskas
turėjo žlugti. Tos priežasties 

— komitetas. įleki jie paminė, po koųj savo

Prakaltos su Pamarglnimit
I.fehiviai Moksleiviai Hollmano Mokyklos rengia svarbias prakalbas

“LABOR DAY” RUGSĖJO 1 D., 1919 M.,
WI€KER PARK SVETAINĖJ, 

2040-46 W. North Avė. (Chicago).
Kalbės Prof. S. A. Hoffnmn, Dr. A. Montvidas, Prof. F. I eri

niai! gros smuiku, Panelė S. C.hez dainuos solo, pritariant Panelei 
L. Chez pianu, ir Panelės Sophia ir Eleonor Jasinskiutčs dainuos 
(luelrj Į.ritarianl Panelei A. Karaliūtei pianu. Taipgi kalbės dr-gč 
Dundulienė ir drg. G. Stungis.

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

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija.

Nedėlioj, Rugsėjo=Sept. 7,1919

Draugai iš Chicagos ir apielinkės rengkitės į šį pikninkų, nes bus 
paskutinis ši sezoną, kur galėsit praleisti laiką ant tyro oro.

Kviečia KOMITETAS.

•? ■RRRF

rngsėjo 1 d., Nacionalę konven
ciją tikslu įkurti Komunistų 
Partiją.

tarybos sekretorius, ir Louis C. 
Fraina, laikraščio Revohitio- 
nary Age redagtorius, pasmerkė 
tą atsišaukimą.

Tuoj po to, kaip Ferguson ir 
Fraina pasmerkė Michigan or
ganizacijos ir penkių svetiinkal- 
bių Federacijų atsišaukimą Ko
munistų Partijos kūrimo reika
le, aštuoni draugai, apsišaukę 
save Socialistų Partijos Nacio- 
nalio Ekzekutyvio Komiteto na
riais, susirinko Chicagon.

Iš tikrų šaltinių yra žinoma, 
kad kairiojo sparno taryba įr 
Fraina pareikalavo iš naujo 
Nacionalio Ekzekutyvio Komi
teto prisiimti kairiasparnių ta- 
tarybos ir Revolutionary Age 
skola's. Komitetas atsia(<ė ta-

Tuosyk įvyko išdavystė. Pra
bėgus keliomis dienomis po to, 
kaip naujojo Nacionalio Ek- 
žekutyvio komiteto nariai išsi
skirstė, Fergusoivir Fraina pri
sidėjo prie šaukimo konvėtici- 
jos dėlei įkūrimo komunistų 
partijos. Kaip Fergusou, taip 
ir Fraina nuolankiai išklausė 
Michigan organizacijos ir pen
kių federacijų išmetinėjimus ir 
be jokios a (žvalgos parėmė tai, 
ką, vos parai dienų atgal griež- 
•iausiai smerkė.

Ir tatai liko padaryta nai
kiausia n t kairiojo sparno narių 
pritarimo. Kairiasparnių tary
boj lik du pasipriešino tai išda
vystei. Larkin ir Gettow balsa
vo prieš prisidėjimą prie komu
nistų partijos.

Po to atsitikimo John Reed, 
Geltovv ir Alpine rezignavo iš 
Revolutionary Age redakcijos 
ir pradėjo išleidinėti savo laik
raštį.

Kodėl Ferguson ir Fraina pri
sidėjo prie. Komunistų Partijos 
priešais Kaltcrfeldo ir Wagenk- 
nechto valią ir tuo bildu, sugrio
vė nauja į įkurtą Nacionalj Ek- 
zekutyvį Komitetą?

Jiems reikėjo pinigų, 
vra lik vienui vienas atsakymas. 
Kairiasparnių konferencija už
dėjo ant Ferguson pečių skolų 
(naštą, kurios kairiojo : 

Tai

sparno! referendumai - tie ajisisaugo- 
negalėjo nuimti; gi tuofjbno įnagiai nieko nereiškia ru- 
laiku Revolutionary 
skolos slėgė Frainą.

reikėjo Michigano ir fe-

Kardo Piknikas

G. M. Chernausko Darže
Lyons, III.
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principus, užmiršo savo kritiką1 
ir atsidūrė ant to kelio, kuris 
vedė prie riebaus kąsnio.

Visą laiką Fraina, Ferguson 
ir kiti lyderiai stojo už tai, kad 
partijos -kontrolė butų centra
lizuota. Well, jie sucentraliza- 
vo kairiojo sparno kontrolę. 
Kairiojo sparno draugai pavedė 
savo organizacijos gerbūvį sep
tynių narių tary bai ir taryba nei' 
akių nemirktelėjus pardavė juos 
Taiip augtJlkd keliamas centra
lizuotas autoritetas pasiryžo 
prikergti visą kairiąjį sparną 
prie Stoklitzkio kuriamos ir( 
kontroliuojamos Komunistų 
Partijos. Ir tatai daroma neat
sižvelgiant į nieką daugiau, 
kaip tik į savo valią ir į tary
bos ir Revolutionary Age finan
sinius išrokavimus.

John Reed, Alpine ir Gettow 
nenužemino savęs ir turėjo pa-' 
Rankamai drąsos, kad pertrau
kus ryšius su buvusiais bičiuo- 
liais ir tuo hudu nuėmus nuo 
savęs atsakomybę už griovimą 
Socialistų Partijos, kuri vargiai 
galės egzistuoti ir niekuomet 
nepadarys intaikos į Amerikos 
darbininkų klesą.

Yra žinių, kad Stoklitzky, 
irigelbstant kitų federacijų at
stovams (išėmus vengrų federa
ciją), vartoja tokią pat taktiką, 
kad paėmus savo kontrolėn Ko
munistų Partijos konvenciją, 
jis variojo Cook Konferencijoj 
gegužės 17 ir 18 d., 1919 m.

Viena yra aišku — arba Stok
litzky valdys arba griaus. Vie- i 
na iš dviejų arba jis kontroliuos 
komunistų konvenciją arba ap
leis ją ir kurs naują partiją ki
tokiu vardu. Tie, kurie vyks į 
komunistų konvenciją, privalo 
būti prisirengę šokti pagal Stok
litzkio muziką, nes priešingame 
atveju je, Stoklitzkio balsavimo 
mašinerija pastatys juos į ries
tą padėjimą.

Stoklitzky .dar labiau tiki į 
centralizuotą autoritetą, negut 
Nexv Yorko kairiasparnių kon
ferencija, pavedusi visą galią 
septyniems tarybos nariams, 
kurie pardavė kairįjį sparną. Jis 
tiki į sucenlralizuotą autoritetą 
iki augščiauriam laipsniui. Jei 
butų galima, jis pastatytų save 
autoritetu, kad išlaikius parti
jos “čystumą.” Narių teisės,

sų federacijos vertėjui. Jis tik 
vienas žino, kas yra gera darbi
ninku klesai.

Komunistų Partija, priimda
ma cemtrafizuoto autoriteto te
oriją, tuo pačiu reikalauja iš 
narių, kad nepagalvotų savo 
protu, išsižadėtų svarstymo, ir 
bukini klausytų partijos bosu 
diktavimo ir lauktų ateinan
čios revoliucijos.

Už ką stoja Komunistų Par
tija? Jos programas gali būti 
sutrauktas sekamauose paragra
fuose:

A. - Komunistų progra
mas priešinasi visoms religi
joms. Jis sako, kad darbi
ninkams reikalinga sutriuš
kinti visas religijas, o tik ta
da bus galima pasiliuosuoti.
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tyj. Ir yra surengta ,kad dalis siuntimo bus Lietuvių Pašalpos Siuntinys.

j

v?

i

liestas ir valstija

t

Lithuaman-Amencan Trading Co.,
6 West 48th St., New York City.

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

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

ir

Amerikos Lietuvių Trading Kompanija siųs laivų į Liepojų ar Memelį labai trumpoj atei

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

i
Jeigu jus norit informacijų kaip pirkti baksą la

biausiai reikalingiausių ^maisto produktų gatavai 
• supakuotą, 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: —

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

Vardas

Gatvė/adresas

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

Trumpai sakant, jis reikalau
ja prašaliu i mo iš darbininkų 
klesos proto Dievo suprati
mą, nes esą įtik tada bus ga
lima įvykinti socializmą. To 
mes galėsime atsiekti į septy
nis ar aštuonis inilionus me
tų.

B. — Jis priešinasi įsta- 
tym da vi šk i cm s pa gerini
mams darbininkų klesai. Pa
vyzdžiui, sulyg to programo, 

* išgauti 8 valandų darbo die
ną streiko pagelba yra geras 
dalykas, bet jeigu darbininkų 
klesa visoj šalyj gauna 8 vai. 
darbo dieną įstatymdavišku 
keliu, tuosyk tatai pasidaro 
kenksminga darbininkams.

nių prasikaltėlių pal mosavi
mui. Esą tik išim’lfinai Ko
munistų Partija savo veiki
mu privalanti išgauti tokio 
poliuosevimo. O tatai juk 
reiškia, kad politiniai prasi
kaltėliai prįalo puti kalėji
muose. Te 
Harc sėdi kalėjihąudsc taip ii 

 

gai, kol komuiiįstai galės 

 

karštai kalbeli api^ jųdviejų 

 

apverktiną pądėjim^.

D. Programas'priešina-.

Debsas ir O

klesos pagerinimui. Esą 
tie pagerinimai padarysią 
darbininkus konservatyviais. 
Juo ilgesnis padėjimas, tuo 
geriau. Tokią tai filosofiją 
proponuojama darbinin
kams. Suprantamas daiktas, 
patįs tos filozofijos eksper
tai neranda reikalingu prisi
laikyti jos. Jie visais 'gali
antis budais steigiasi suma-, 
žinti savo darbo valandas ir 
iškovoti geresnių algų. Jie 
velija blogesnį padėjimą lik 
kiliems. O kas dėl jų, lai, 
mat, jie yra pakankamai re- 
voliucionišflvi, kad apsiėjus 
be to skurdo, kurį jie ve
lija kilioms. Ir jie dar tikisi 
tokia savo filosofija patrauk
ti darbininkui

principus - - tiesioginį-veiki
mą, masių veikimą, bet tik 
keli pasirūpino prisidėti prie 
pTamonicčių organizacijos ir 
mokėti duokles. Tikrenybėj, 
lėčiau, ne vienas neprakli- 
kuoja tiesioginio veikimo ir 

todėl darbininkų klesa neži
no apie jų egzistavimą.
Toki partija negali tikėlis at- 

citlies., Jeigu Komunistų Par
tija nori manyti savo partijos 
buriamąjį Ipavcdkslą, tai tegul 
pažvelgia į Socialistų Darbo 
Partiją, kaip ji yra. Bėgiu dvie
jų dešimčių metų Socialistų 
Darbo Partija skelbė tas pačias 
doktrinas, o sutiąuike po savo 
vėliava vos keletą tuzinų dar

Savo konvencijose ir susirin
kimuose Komunistų Partija pri-

vo spaudoj ir milinguose jie in
formuoja žmones, kad politinis 
veikimsa yra niekam tikęs daly
kas. Ir nežiūrint to, i jie nori, 
kad darbininkai serioziškai žiū
rėtų į Komunistų Partiją. Taip 
elgianties gal ir butų galima tu
rėti pasisekimo Dunninge ir 
Kankakce, bet ne darbininkų 
klesos! tarpe. ’ į

Kai-kurie naujos partijos ap- 
sfdkelibę lyderiai pradėjo tvir
tinti, kad Socialistų Partija yra 
aršiausias darbininkų 
priešas.

Bėgiu diejų dešimčių 
Socialistų Partija vienui 
vedė propogandą Suv. Valstijo
se dėl paliuosavimo darbininkų 
klesos. Išplatinta šimtai tūk
stančių tonų literatūros, išsiun
tinėta milionai kopijų socialisti
nių laikraščių,; paskleista po ša
lį klesiški socializmo ir mokslo 
veikalai, surengia lakstančiai ir 
tūkstančiai mitingų, ir visa 

klesos

mėty 
viena

doj tų faktų, tie pakvaišėliai 
visgi drįsta tvirtinti, kad Socia
listų Partija esanti darbininkų 
klesos priešas! Tokis užmeti
mas Socialistų Partijai parodo 

ma.
Soda lis tų Partija gyvuos ir 

veiks kada Komunistų Partijos 
kapas apaugs žole ir jo/ lyderiai 
bus jau senai užmiršti.

Illinois valstijos Socialistų 
Partijos delegatų komitetas nu
tarė perorganizuoti rusų, lietu- 
viii, lenkų, n k ra i n iečių, laivių, 
estonų ir pietinių slavų federa
cijų kuopas šioj valstijoj. Tas 
nutarimus liko padarytu tik ta

da, kada tos federacijos prisidč- 

jo prie Komunistų Partijos. 
Koliai jos laikėsi prie Socialis
tų Partijos ir reiškė norą pa
vesti suspendavimo dalyką išri
šimui, Nacionalės Konvencijos, 

sais budais. Bet dabar, kada 
jos papildė išdavystę prieš par
tiją, valstijos organizacija iš
duos čaricrius kuopoms ir pri
ims narius, kurie atsimos nuo 
tų federacijų ir išreikš norą pri
sidėti prie partijos.

Valstijos Komitetas nustatė 
griežtą poziciją sulyg Komunis
tų Pratijos. Kiekviena Sociali
stų Partijos kuopa., kuri balsuos 
už prisidėjimą prie Komunistų 
Partijos arba rems ją kokiu 
nors hudu — skiri m u jai aukų, 
rėmimu josios laikraščių ir lt. 
— bus išbraukta iš Socialistų 
Partijos ir tuoj bus tveriama 
nauja, kuopa iš tų narių, kurie 
norės pasilikti prie Socialistų 
Partijos. ->

Kiekvienas ’Socialistų Parti
jos kuopos narys, kuris remia 
Komunistų Partiją arba užtaria 
ją kuopos susirinkimuose, bus 
išbraukiamas iš Partijos,

Vidurinio kelio negali būti. 
Viena iš dviejų — arba partijos 
nariai jai yra ištikimi arba ne. 
Jeigu juos traukia Komunistų 
Pratija, jie liuosai gali prisidė
ti prie jos, sbet nieku hudu jie 
negali prigulėti vienu ir tuo pa
čiu laiku prie abiejų partijų. 
Jie negali būti Socialistų Parti
jos nariais, jeigu jiems tik ru
pi ardyti ją ir skelbti socialistų 

nesąmoningas doktrinas. Vi
suose atsitikimuose, kuomet’ In
kis ardymas apsireiškia kuopų 
susirinkimuose, kuopos parei
ga yra pranešti apie lai Valsti
jos ofisui.

Dabar prasideda Nepaprasta 
Nacionalė Konvencija. Po kon
vencijai Socialistų Partija turės 
sustiprėti ir pasitobulinti. Bus 
padaryta nauja pradžia. Kad ta 
pradžia butų gera ir kad toli
mesnis socialistų veikimas eitų 
tiesiu keliu, lai, geriausia, rei
kia sekamuose rinkimuose pa- 
s Išlyti į žymiausio fedcrales 
valdžios kalinio, haigene Dėbso 
iš Atlantos, Georgia, kandidatū
rą j prezidenhis.

Oliver C. VVilson.

Mes Pirmutiniai
Lietuviu Prekybos Bendro

vė pirmutinė pralaužė kelią pir- 
klybai sn Lietuva. Ji pirmuti
ne pasiuntė Lietuvon reikalin
giausių daiktų. Siuntė tada, 
kada iš visų pusių šaukė balsai, 
kad tai NEGALIMA. O mes pa
rodėme, kad GALIM/V ir pada
rėme. »

Delegatus iš Lietuvos, gerb. 
kum. Laukaitis, buvo supaž|in- 
dintas su musų Bendrove ir jos 
veikiniu. Gerb. clelegatas visą 
musų veikimą UžGYRĖ ir l’Ž- 
TIKRINA PASISEKIMĄ. Jam 
rodėme musų gautą iš Lietuvos 
miilijoninį užsakymą. Sakė, 
kad galime be baimės siųsti 
šimtą sykių tiek, kiek užsakyta. 
Visko reikia šimtą sykių dau
giau ir už viską bus užmofeta. 
Sakė., kad iš to !hus pelno Ben
drovei ir nauda Lietuvai.

Todėl dabar musų Bendrove 
kiekvienas gali pasitikėti. Gerb. 
delegatui atsilankius į jūsų ko
loniją paklauskite a'pie Lietu
vių Prekybos Bendrovę asme
niškai. Jis patvirtys tą, ką 
mes sakomi'.

Šiomis dienomis išplaukia iš 

pildymu miljoninio užsakymo 
ir su drabužiais ir maisto daik
tais! kurie buvo kitų prisiųsti. 
Taip-gi išvežta viena didele 
skrynia su knygomis.

Su sekančiu laivu, kurs ne
trukus išeis, išsiųsime tų daik
tų, kurių pagal nurodymą gerb. 
delegato* labiausia Lietuvoje 
reikia. .

Kad pasekmingai varyti pla
čią pirk'lybą, tai būtinai reikia 
kapitalo. O musų kapitalas su
sideda iš parduodamų šėrų. To
dėl visus kviečiame pirkti še- 
ruš. Po gerb. kun. Laukaičio 
užtikrinimų niekas neprivalo a- 
hejoti apie Lietuvių Prekybos 
Bendrovės pasisekimą.

t Musų serai po $5. Nei dienos 
nca t įdėliodamas pirk Šeru mu- 

Bendroves už kiek lik išga-su

CORPORATION,
- I I W. Broa<l\vay, 

South Boston, Muša,
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Skaitytoju Balsai
ii// tirvikšrn» ita/n* ftkŲrtu/v 
nuormnett Redakcija neatsako. J

L1ETUV11AMS AMAI
KAMS PAGALVOTI.

šios šalies ateivija rimtai sva
rsto klausimą dėl atstegimo ka
rės metu nuteriolų kraštų. Pav„ 
lenkai tuo klausimu jau daug y- 
ra atlikę. O ir mes, lietuviai, sten 
giamės šį-tą daryti. Mes turime 
taip vadinamą Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, turime ir dau-1 
gitui tokių bendrovių įvairiais) 
vardais pasivadinusių. Kiek jos I 
turi nariu ir ištekliaus, aš neži- ’ 
nau, bet man aišku, kad jos bau- ‘ 
dys paimti į savo rankas Lietu
vos industriją. Bet pastaruoju 
laiku tuo pačiu tikslu pradėjo 
organizuvties Amerikos lietuviui 
amatninkai, dirbantįs plieno bei 
geležies industrijoj. Va. rug
piučio 31 dieną Rrooklyne įvyks

liatą susirinkimų. Pastarasis 
chicagiečių amatninkų susirin
kimas įvyko rugpiučio 24 dieną. 
Tą dieną amatninkų sąryšiu į- 
slojo septyni nauji nariai. Vė
liau tarp kita buvo pasitarta dėl 
teikimo Lietuvai reikiamos pa- 
gelbos. Vienas sumano, kad lie
tuviai amatninkai tuvi būt prisi
rengę, idant prie pirmos progos 
sugrįžus į senąją tėvynę ir ten - 
atidarius savo fabriką.

S 'A* BHKDHBVKSEK
■■■■■ ■■■■araBBH

lių. pasėlio ir dagi darbininkų.. 
Mano supratimu, lietuviai ama
tninkai gerai padarytų įkurdami 
Mechanikų-l’kininkų Koopcraci 
ją. Visuose didesniuose mies-1 
lėliuose, Lietuvoj, reikėtų atida
ryti tos koopracijos krąutuvių, 
kuriose gyventojai galėtų gauti 
įvairių mašinų — traktorių, ku
liamų mašinų etc. —- ūkini ap
dirbti. 'l ai butų pirma ir didelė

Kilo te- paspirtis nualintiems Lietuvos 
cinus abejonių, ar lietuviai auta- gyventojams. Gi reikalaujama- 
tninkai pajiegs sudėti užtenka- sias mašinas butų galima pirkti 
mai kapitalo ir ar atidarymas iš tų šalių, iš kur pigiau ir pa
la briko Lietuvoj bei iždirbimas' raukiau.
r? ikalingų ūkio padargų neapsi- 

į eis brangiau ,kaip kad atsiga- 
i benti » . j simu 
; nių i r

jų iš užsienio? Tuo klau- 
išrcikšti įvairių nuomo- 

tvirtinamų ir užginamų. 
Uo. klausimas dar liko at- 
kol pasirodys a mat ninku, daru

Si imo nutarimai.
Driugų amatninkų pasisten- 

viiųas rišti Lietuvos atstatymo 
klausimą be abejonės, yra p ra 
kilnus ir vertas, kad į jį butų 
kreipiama (lomos. Lietuvoj įla

Mano supratimu, ši
toks pienas yra ir praktiškesnis 
ir nereikalaująs tokio didelio į- 
tem pinto spėkų. Bi to, ir pa
tiems amatninkams ir žmonėms 
iš to butų ve kokia nauda. Vie-1* 
na, žmonės ant vietos gautų rei
kiamų mašinų, o sugedus joms 
- nereiktų mesti į šalį visą ma
šiną arba baladotics su ja už 
trįsdešimts varstą, kad pasitai
sius. l'kininkui butų didelis pa 
unikumas, o mechanikams už
sieni1 mas. ’i"-e 1

Pagalios - - o kodėl neiŠban-
cagiečiai gi jau suorganizavo sa- gyventojams reikalinga įvairių 
vo mechanikų sąryšį ir laikė ke- ukininkavimo padargų, gyvu-

PERSIKĖLĖ 1 NAUJĄ VIETĄ!

Rearl Estate Offisas

dėl, sakysime, su liekamais, dvi 
los ar kitos prižaslies neparduo
tais traktoriais nepamčginti eiti 
uždarbiautų? Žinomas yra da
lykas, kad reikiamųjų mašinų 
kol kas galės įsigyti nevisi. O 
laikyti neapdirbtą žemę — šito 
nė vienas nepanorės. Esmi tik
ras. kad ūkininkai mielu noru 
už tam tikrą atlyginimą, samdy-

Pirmiau buvęs prie 731 W. 35-tos gatvės ir Central 
Manufacturing Banko, dabar

3249 So. Halsted St.
priešais Universal State Banką.

Kaip ir pirma perka ir parduoda namus ir lotus, 
padaro paskolas, inšiurina turtą, ir čia pat per

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
Siunčia pinigus į visas svieto dalis ir vėliau 

pardavinės laivakortes. *

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ!

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkam*, parduodame ir mainome namus, lotus ir 

ir farmas. Turime daugybę geru ir nebrangių namų ir 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos mieste ir jo 
anllnkgse. Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Micbigan ir kitose valstijose.

Apdraudžiamo (inšiiiriname) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandu* '^riaiHiosc kompanijose.

Apdraudžiant* (inšlurinuine) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekame perkalbėtojo (Interpreter) darbų courf- 
uose.

Parūpiname visokias legališkas popieras ir doku
mentus.

Padarome visokius vertimus Į (vairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekame visokius anavdos darbus. — Todėl jeigu 

norite gauti gražų, dailiškų ir laiku atliktą spaudos dar
bą, tai paveskite JI mums. Klauskite kalnų per laiš
kus arba asmeniškai.

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

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie- • 
tuviškus rekordus.

Rašykite įdėdami 2c stemp'ą ir gausite musų kata- 
liogą.

Abelna'i su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
o mes jums patarnausime. Rašydami laiškus adre
suokite:

šinu. Čia naujas mechanikams 
kininkams, o didelė nauda il
ki nnkams f kooperacijai.

Kada šitoks, mano supratimu, 
geras bandymas pasisektų, ka
da įkurtoji kooperacija atsisto
tų ant tikrai tvirtų pamatų,— 
tada butų galima pagalvoti ir a- 
pie tai, kaip įsisteigus nuosavių 
fabrikų. Tada, boto, darbas bu
tų tveriamas ant rimtų išskait- 
liavimų, o ne tik gerų norų ir 
pasiryžimų. Tada mes galėtu
me rimtai apskaitliuoti kokioj 
industrijos šakoj ir kiek turės 
Įtekmės užsienių kapitalas. Tuo 
tarpu šito padaryti negalima— 
kadir prie geriausių norų.

Todėl butų geistina, kad apie 
> tai l inijai pagalvotų kaip pats 
šaukiamasai seimas, taip ir tie, 
kur jame nedalyvaus, bet yra 
užinteresuoti nuteriotosios Lie
tuvos atstatymu.

—A. Korsak.

Darbo Laukas
hrnugų skaitytojų prušom* ra

šinėti Naujienomis bent (trumpų 
žinių iš rato apielinkės apie dar_ 
buR. ty. apie darbų atovj, apie 
darbininku bruzdėjimą, apie 
HtreikuR, ir tt. Žinios apie utrei- 
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

Angliakasiai vėl' streikuoja.

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAG0, ILL.

Springfield, III. Apie 20 dienų 
rugpjūčio niaineriai buvo sugrį
žę j darbų, bet kai kurie vis 
dar tebestreikavo. Pasidarė taip, 
kad vienos mainos dirba, kitos 
tebetęsia streiką toliau. Atsiti-' 
ko taip, kad unijų viršininkai su 
klaidino darbininkus, vieni lie-

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mokykloj

eiti dirbti, o kiti vėl graudenda
mi streikuoti toliau.

Rugpjūčio 24 dieną buvo vi
sų mainerių mitingas, kas dary
ti, kad kompanijos daugybę 
streikierių išmetė iš darbo ir 
sako, kad tie, kurie streikavo, 

Į busiu kompanijos nubausti. Su- 
s>rinkimas nutarė nenusileisti ir 
streikuoti dėl to, kad kompanija 

'baudžia žmones, kovojančius 
I di l geresnio duonos kąsnio. Tai- 
I pi dabar ir vėl streikai, ir ne-

. I žinia, kuo tas viskas pasibaigs.
sezonas, bus šie skyriai:1

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

Prasidės žieminis
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos. 
Geografijos, Istorijos. 
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir

2)
3)
4)
5)

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst.
Augustinavičius; Matematikos — V.' 
Miseika.

3001 South Malsted Street

Kompanija skundžia darbinin
kus.

kitų

Pelei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 

i neatidėliodami visi sykių.

Racine, Wis. — Vielos Webs- 
ter Electric kompanija padavė 
t isnuin savo darbininkus, pri
klausančius mašinistų unijai ir 
‘tartus Racine Trades and Labor 

mat nori

BIZNIERIAI, ŠITAI JUMS BIZNIS!
Šitai Jums Progai

ŠEŠIOLIKA TŪKSTANČIŲ ŠEIMYNŲ BĖDAVOJA, 
KAD NETURI BIZNIERIŲ

I Mano vardas ir pavardė

| Manų adresas ..............

| Mano dabartinis biznis

I Gerbiamasis:—
Aš noriu sužinoti (langiaus apie lai. kain aš galėčiau jsi- 

I taisyti biznį toj naujoj vietoj, kur trūksta biznirių, ir koks 
biznis geriausia man tiktą užsidėti.

KUPONAS.
Iškirpkite šitą kuponų. iŠpildykite ji ir pasiųskite šiuo 

adresu: Adam Markūnas, *847 First National Bank Building, 
Chcago, III.

ŠITŲ NAMŲ GYVENTOJAMS REIKIA ŠTORŲ. 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
yradėkite šiandien, nes rytoj gali būti pervėlu. Kada visos prapertes bus 

' pavestos (restriktytos vien tik rezidencijoms, tai čia nebebus galima jokio biznio 
/užvesti.

Kaip matote ant paveikslo. Čia yra prapertes paskirtos gražioms reziden
cijoms. Čia jau gyvena šešiolika tūkstančių šeimynų, o biznierių taip kaip ir ne
būtų. Taigi visas šitas šeimynas reikia aprūpinti visokių krautuvių tąvorais. 
Reikia čia visokhj storų, ir juos čia galima uždėti, kol dar tas neuždrausta.

Nėra skirtumo kokį biznį Tamsta turėtum ar norėtum užsidėti. Pasisekimas 
Tamstos bizhyje yra užtikrintas. Didelė nauja proga jums pati siūlosi į rankas. 
Jus tik ateikite ir pasinaudokite ja.

Čia įsigyti savus namus ir pradėti savo biznį labai lenerva. TAMSTA GALI 
PRADĖTI SU MAŽU, IR MOKĖTI NE PO DAUG KAS MĖNESĮ. Viskas atlie
kama be jokių painiu, nereikia tamstai advokatų samdyties, mes musų kontrak- 

.’taį yra padaromi ant vietos ir juos gvarantuoja žinomoji visoj Amerikoj Chi- 
>cago Title and Trust kompanija.

v- - .... -........... - ----  -- ■ ... - .... --

Jeigu norite paimitylj ėutns prapertes, meldžiu 
įsimatyli su manim. , . ,

ADAM MARKŪNAS
Lithuanian Dep. Sales Manager

847 First National Bank Buildinff Chicago
Telephone: Ran^plph 7100

Būnu ant praperčių kas vakaras nuo 5 vai. vakare iki 
9 valandai vakare.

51 Avė. ir W. 19th Str.
Telephone: Parkholme, — Cicero.

Labai paranku atvažiuoti karais, bet jeigu norite tai tik 
patelęfonuokit Cicero 225, tada automobilius atveš jus dykai.

t • -■ nTiti •- *rr

ORKESTRĄ—BENĄ
4

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAKAS
1414 89. 4Mb Couvt 

Cicero, III.
Fcl. Cicero 231fl

ninkų atlyginimo tų nuostolių, 
kurių ji turėjus, kada keletas 
savaičių atgal darbininkai buvo , 
išėję į streiką dėl to, kad ji 
kompartija., atsisakius išpildyti 
jų reikalavimus, būtent, dides
nės mokesties už darbą, trumpe
snio darbo laiko, geresnių dar
bo sąlygų ir pripažinimo unijos.

teisino keliu išjieškoti iš darbi- lių atlyginimo.

tik atsisakė išpildyti, bet dar ry
žosi skųsti streikininkus teis
man ii reikalauti rirr.il«y

Al ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAJAU
Į Ai lanai ilrgau per 3 metus, ouslabnejęs pilvelis buvo. (Mspew 
eita uevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą. Nervą h 
abęlnas spėkų nustojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagęlbos, nesigailėjau visoje 
riko j ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet kada pareikalavau S&hitaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyta 
Jo, Nervalona, lukštą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diefclįai nebenadč po krutinę. Vidurių rė^bnar 
išnyko po užiuufiimui visiHigą. Bėglu 3 mėnesių Bgerdavan kas m- 
iveitė po buteli Salutaras, iJMteria. ir po 3 mėn. tavo paveiksi* pa 
'mačiau tokį skirtumą kaip tiro eienot ir naktie*. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000\ykių dėkuoju Salutaras mylįstų ge- 
radėjistei Ir linkiu visiem savo ėkaugam ir pažįstamiem s* tokiais 
•teitikimait patariu nuoširdiai kreipties pre Salutarati

SALUTARAS
CHEMICAL fNSTITUTION J Baltrūnas, Prof.

170? So Halsted 8t„ Telepbone Canal (>417 iditcagn fll

i KODĖL?
Tai gana aišku.

NAUJIENOS

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosie*, Gerklė ir Plaučių 
AHumaa. Kurtumas, Kataras Ir Džiova

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis,

85 So, Dearborn St
Monro*.)

Gali būt praSaliuta ir daugelyje tesitikimy iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug m* 
tų gydžiau pasekmingai šias liga< ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri 
ndymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prltaksti akinius teisingai
Pasilnritnas nemokamas

W. M. LA WHON, M. D
Kambary* 307. v <

VAI ANDOS 9 iki I LniUflCFO
Ntd«lion?h 10 iki 1

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

TODĖL IR

NANJIENŲ

apskelbimai
atneša geriausias 

pasekmes.
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Taip dgtiofl gali tiktai žmo mus senovės laikus tirinėtf, juo 
darbininkų privertė tą didžiumą cial-demokratų) taktika yra ta, gus, kuris nepaiso nė logikos, nė randa geresnius tos nuomonės

' kos didžiumos... Vokietijos ją), kad “senoji” socialistų (soležies fabrikai, skerdyklos, ka
syklų korporacijos, — bet “pa
rako fabrikai, imant proporcio-

jimo mokestį, kaip naujiems 
nariams. t

.___ __ _ , Dabar tečiaus ta politika'nuliai su jų pamatiniu 1 apita-
the Lithuanian News Pub. CoM inc..jau pasibaigė . Illinois vals- lu, turėjo daugiau pelno, negut 

tijos Socialistų Partija įsį- bile koki kita industrija. Du
i r, J D Išsvilti , m nn 11 i i Iz' 111 i t nl <1U

NAUJIENOS
IBS LITMUANtAN DAILY NKWS

Publtahed Daily except Sunday by

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IIJLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, ISsklriant 
necteldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted Si., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ........................N 02
Savaitei .................................... 12
Mėnesiui ................................... 50

SuvienytoHe Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00 
3.501 
1.85
1.45

.. 75

tikino, kad dkairiasparniai' 
yra ne socializmo draugai, o 
priešai, ir ji užėmė link jų 
griežtą poziciją.

Viena, Partijos delegatų 
susirinkimas nusprendė duot 
čarterius lietuvių, rusą, len
kų ir tt. socialistų kuopoms,

Point kompanijos kapitalas 
gruodžio 31, 1914 m. sieke $35,- 
132,736, o pabaigoj praeitų me
lų jis išnešė $186,991,738; vadi
nasi, uždirbta $11,859,002 arba 
229 nuošimčiai. Hercules pa
rako kompanija uždirbo 352 
nuoš. investuoto kapitalo bėgiu 
keturių motų.”

norinčioms priklausyt Par-! Karės biznis buvo geras biz- 
-tijai; antra, jisai uždraudė nis. Ir kaip matote, tos išdir- 
Partijos organizacijoms ir bystės, kurios daugiausia prisi- 

budu (k-‘da prie žudymo žmonių neša 
geriausius pelnus, Išdirbimas 
šarvų davė neblogo pelno, bet 

! išdirbinėti paraką buvo pelnin
giausia.

Didžioji karė galėjo būti ve- 
i arba ne demokratijos

Lenkai ignoruoja 
Lietuvą.

Lenkijdfe valdžia paskyrė 
atstovus prie Kolčako val
džios Omske, prie Denikino 
valdžios, į Armėniją, Gruzi
ją, Estoniją, Livoniją ir Per 
siją.

Bet į Lietuvą ji savo at
stovų dar’nesiunčia. Tur
būt Lenkijos ponai dar tiki
si, kad Lietuva pataps jos 
provincija.

nariams kokiu-nors 
remti “komunistus”.

Valstijos Partijos sekre 
torius, Oliver C. Wilson,|™ 
pranešdamas apie tai, rašo: ~

Kiekviena Socialistų (jania
Partijos kuopa, kuri nu- tikslais, bet padidėjimas stam- 
tars prisidėt prie Komu
nistų Partijos arba rems 
tą partiją kokiu-nors bu- 
du — šelpdama ją pini
gais, remdama jos spau
dą arba kaip-nors kitaip 
teikdama jai paramą ir 
pagelbą, — kiekviena to
kia kuopa taps automatiš
kai išmesta iš Socialistų 
Partijos ir tuojaus bus 
suorganizuota nauja kuo
pa iš narių, kurie nori 
remti Socialistų Partiją.

Kiekvienas Socialistų 
Partijos kuopos narys,

biųjų korporacijų turto tūlų 
akyse pateisina tas skerdynes ir 
valstijų milžiniškas skolas. 
Prie progos reikia pasakyti, kad 
ir tos 104 korporacijos rapor
tuoja, jog jos turinčios savo 
rankose “grynų pinigų, laisvės 
bondsų, įvairių 'Šerų, etc., su
moj $2,009,417,206.

—Scott Nearing.

Polemika
žmogus, kuris nori būt revoliu

cionierium ir socialistu.

J. Baltrušaitis pasistengė dar

Persekioja policis- 
tus už uniją.

Policijos komisionierius:

kuris rems Komunistų labiaus išplėsti tą ginčą, kuris 
Partiją arba pritars jai kilo tarpe jo ir “Naujienų” de- 
diskusijose kuopos suirin- lei jo išvadžiojimų apie revoliu- 
kimuose arba kitokiais riją. Vakarykščiame straipsnyje 
budais, bus apkaltintas ir inl1 įtraukė į polemiką ir 
išmestas iš partijos.
Tai yra aišku. Komunis-

irgi varto! ginklus ir eitu išvien 
su tais, kurie taip-pat nenorėjo 
spartakų vešpatavimo. Tie spar
takų mėgnimai, vadinasi, pastū
mėjo didžiumą darbininkų į bur 
žuazijos pusę ir atgaivino mili- 
tarizmą. O ar tai yra progresy- 
viška ir naudinga socializmui?

Kas-gi dėl augšlo ekonomiško 
Vokietijos išsiplėtojimo, tai ji
sai yra faktas, bet taip-pat yra 
faktas, kad Vokietija šiandie y- 
rji pusiau — pasmaugta bado. 
Štai delko nesipildo taip urnai 
tie “pranašavimai”, kuriuos iš
reiškė “N.” redaktorius apie so
cialistišką revoliuciją Vokietijo
je. Nejaugi tuo kalias “N.” re
daktorius?

gėdos. Ant nelaimes, J. Baltru
šaitis yra ne išėmimas šituo 
žvilgsniu, o charakteringas ty- 
pas “kairiasparnių” tarpe.

Jisai, lygiai kaip ir jie visi, 
skelbia grynai buržuaziškas idė
jas, bet nuolatos prikaišioja bur- 
žuaziškumą kitiems. Jisai, kar
tu su jais visais, nuolatos nieki
na socialistų principus ir net so
cialistų vardą,bet reikalauja, kad

kuriai pamatus padėjo moksli-' 
nio socializmo steigėjai. O Bal
trušaitis koliodamasis šaukia, 
kad ne, ir pyksta, kada jam nu
rodai jo ignorantiškumą.

Pagalios, apie Požėlos laiškų 
ir ąple Lietuvą.

Baltrušaitis, nežinia l^uo rem
damasis, sako, kad Požėla esąs
“buvusis social-dejnokratas”:

tuo pasakymu jisai, matomai no
ri diskredituot Požėlą publikos ^inon^s skaitytų juos tikriau- 
akyse, idant ji netikėtų jo Liiš-. sociaiislais. Jisai, kartu su 
ku. Bet tai gali padaryt jspudt jais, spjaudo ant viso darbinin-

prirodymus, kad pradinėj drau
gijoj žmonės ne nežino žmogie
nos, kaip ne niekam nei paukš
tienos, nei laukinių žvėrių mė
sos. Garsus Egyptologas Hin- 
ders Pcftric užtikrina, kad ir e- 
gyptijonai, nors nestovėjo ant 
žemo kultūriško laipsnio, buvo 
tai vienu iš kuKuriiigesiuų tau
tų, nemiškinio žmogaus: varX 
tojo jie žmogieną,, kaip rodo 
nuvalyti nuo mūsų randami 

kapuose kaulai, taipjau kaip 
žmones Italijos, ir kitų Euro
pos kraštų, Afrikos, arba ir 
Australijoj randami kapuose. 
Galima manyti, kad tie kaulai 
buvo nuvalyti kapų plėšikų, bet 
nuvalyti kaulai randami ir vi
sai nolytetuose kapuose, tai rei
kia manyti, kad jie neplėšikų 
nuvalyti, bet mėsas nuvalė tie, 
kurie ją ir suvalgė, nes nema
tyt priežasčių kokių dėl agyp- 
tėnai turėtų elgliesi kitaip negu 
kitos pradines kultūros tautos, 
kurios veik visos savo pradinėj 
kultūroj buvo žmogėdonis, ne
niekino žmogienos. Ir Egyplo 
apeigų raštuose yra ženklai ro
danti ant žmogėdystės pradinėj 
jo gyventųjų kultūroj. Prof. 
Petrie užtiko du kapu su nuva
lytais kaulais, rėkiančiais, kad 
jie nuo mėsų nuvalyti laike lai
dojimo, taigi kad mėsos nuva
lyta ir kad kūnai prigulėjo žy
miems žmoniems nuo dinas
tijos laikų, kuomet Egjąjto gy
ventojai jau ncprigulėjo prie 
visai laukinių. Reikia todėl 
manyti, kad seiliau, kuomet e- 
gyptčfiai dar žemiau stovėjo, 
žmogėdystė buvo dar labiau iš
siplatinusi. Taigi 'aišku, kad 
pradinės žmonių draugi j ojfmi- 
vo žmogėdė, pradines kultūros 
žmonės niekur neniekino žmo
gienos, mėsos lokių jau sutvė
rimų kaip ir pats.

tiktai j “kairiasparniškos” logi
kos žmones. Sveikai protaujan
tis žmonės skaitysis su Požėlos 
nurodytaisiais faktais tol, kol jų 
neteisingumas nebus prirodytas.

Tie-gi faktai yra tokie, kad 
Lietuvoje komunistą* mėgino į- 
vykinti visuomenės perversmą 
ginkluota spėka; bet jie tapo su
mušti ir išvyti iš Lietuvos. Da
bar darbininkams nepalieka nie
ko kita, kaip apgint tuos politi
nius ir socialinius laimėjimus, 
kurių jie įgijo; apie “komuniz
mą” negalima nė galvot.

Šitig faktai patvirtina tą nuo
monę apie dalyku stovį Lietuvo
je, kurią išreiškė ir “Naujienos”, 
nurodydamos, kad Lietuvoje nė
ra jokios vilties umu laiku įvy
kinti perversmą, ir kad todėl 
darbo žmonės turi tenai, dabar 
panaudot savo labui tas kovos 
progas, kurias jie šioje valando
je turi: kovot už Steigiamąjį sei
mą, dalyvaut jo rinkiniuose 
stengties pasiųst į jį kuodaugiau 
šia savo atstovų.

Delei 
šaukti:

kų judėjimo, kuris liktai neina 
jų keliu, bet jisai nesidrovi save 
ir savo vienminčius skaityti vie
ninteliais darbininkų draugais.

Neužtenka todėl pasakyt, kad 
J. Baltrušaitis protauja buržua- 
ziškai. Yra daug bloginus. Jiasi 
visai nepajiegia protaut, ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, kad 
jisai neriasi iš kailio, stengdama 
sis savo mintims priduot revo- 
liucionišką išvaizdą. Jogu jisai 
mėgintų nuosaikiai laikysies sa
vo buržujiškos pozicijos, tai, ne
pritardamas socialistų princi
pams, jisai galėtų būt visgi rim
tas jų priešas. Bet dabar jisai ne
apkenčia socialistų ir smerkia 
juos pikčiaus, negu daugelis 
buržujų, ir kartu statosi dideliu 
kovotoju preš buržuaziją. Ir iš
eina iš to nei šis, nei tas.

Vienok gana bus kalbėti apie 
tą smarkaujantį buržuėlį. “Nau
jienų” skaitytojai jau pakanka
mai matė, ko verti yra šukavi
mai f (langiaus jisai nemėgins 
jiems dumti akis. 
_______________d___ ________

Kam-gi tad Baltrušaitis kolio- 
jasi, prikašiodamas “N.” redak
toriui “nuduotą revoliucionišku- 
mą” ir “kailio mainymą”?

Toliaus, apie social-demokra- 
tų taktiką. 'J. Baltrušaitis sako, 
kad ta taktika esanti visai nepa
naši j Markso ir Engelso revo- 
liucioniškumą. Juodu kovoję 
prieš smulkiąją buržuaziją, o 
social-demokratai einą išvien su 
smulkiąja buržuazija; juodu ne
darę į sočia 1-demokratus gyvos- 
tikros įtekmės; juodu net pasi
vadinę komunistais, o ne socia
listais, kuomet rašę savo “Mani
festą.”

Gerai, pažiūrėsime tečiaus, ką 
sako apie tai vienas tų socializ
mo mokslo steigėjų. Prakalboje 
prie “Komunistų Manifesto”, pa 
rašytoje 1890 m. 1 d. gegužės 
Engelsas pasakoja, kaip mažai 
pasekėjų turėjo jo ir Markso i- 
dėjos pradžioje, bet kaip tolyn 
vis labinus ėmė pritarti joms or- 
ganizuolasai darbininkų judėji
mas ir Europos kontinente ir 
Anglijoje. 1887 m., girdi, An$t- 
jos darbininkų unijų kongreso 
prezidentas jau užreiškė: “Kon
tinento socializmas jau paliovė 
mums buvęs baisus”. Ir Engel-

šilo Baltrušaitis ėmė

Mokslo Žinios“Tai
Nėra
kio kelio nėra 
liucijos idėjos! Nėra revoliu
cijos kelio!

O tik kelios < 
kaip jisai, “N.” 

garbino ir gynė 
idėją”, ir “viltį s] 
perversmą” gynė nuo Baltru
šaičio “principo”!

Lygiai taip, kad sakytum: 
‘Lietuvoje nėra revoliucijos 
priežasčių. O kaip tik dabar tos 
priežastįs visose Europos šaly
se kuoaiškiausiai pačios rodo
si, kad ir aklas jas gali matyli.
Paskui Baltrušaitis, vėl sug

rįždamas prie to palies klausi
mo, sako:

A. Bulota, nesenai kviesda;

tau ir po mieliausiam! 
ilties.” “Kito- 
— nėra revo- Rašo ŠERNAS*

Vokielijos spartakus, ir Markso 
bei Engelso santykius su to lai
ko sosialistų judėjimu, ir V. Po
žėlą, ir Lietuvos valdžią. No
rams ar nenorams mums reikės 
ir šituos dalykus pagvildenti, 
nors su pamatiniu klausimu, 
delei kurio kilo ta polemika, jie 
mažai lesiriša.

Pirmiausia, apie Vokietijos

Bostone jau tardė aštuonis tai apskelbė karę socialis- 
policistus už priklausimą u- tams, ir žmonės, kurie nori 
nijai ir ėmė tardyt dar vie- dalyvaut viename šitų dvie- 
nuoliką policistų už tą patį JŲ judėjimų, negali kartu 

įremti juodu abu. Kas eina 
su komunistais,. tąs _eįpa 
prieš socialistus.

Nėra abejonės, kad tokią- 
pat poziciją užims ir Socia
listų Partijos suvažiavimas, 
kuris prasideda šiandie Chi-,miškai išsiplėtojusioje šalyje,

dalyką.
- Kad kokios, ~tai Bostono 
policistams tek^ vos prade-, 
jus organizuoties, eiti i strei 
ką ir kovot už organizavi
mosi teisę. Darbininkai ke
tina remti policistus.

jienų” redaktorius pereitais mes
tais pranašavęs socializmą Vo
kietijoje, kaipo augštai ekono-

Gagoje.

Proga organizuot 
darbininkus.

Karės biznis buvo 
geras biznis.

Šiandie Amerikos darbi
ninkai smarkiau, negu ka-

Karės biznis buvo geras biz- 
_ __.s. Wall strycio žurnalas tei-

da-nors pirma, kovoja UŽ 1 ėsi pranešti, kad 104 korpora- 
savo būvio pagerinimą — už tijos “nuo gruodžio 3, 1914 m. 
didesnes algas ir trumpes-gruodžio 31, 1918 m., atė
nes darbo valandas. Išeina Jnus dideles išlaidas, surištas su 
j kovą net ir tie darbininkų '’uiujų bndinkų budavojimu, ir 
sluogsniai, kurie iki šiol bu- didelių dividendų is-
davo nuolankus kapitalistų 
vergai.

Toks laikas yra patogus kai sudaryta iš perviršio 
darbininkų organizavimui. 
Jeigu jie ne tiktai iškovos 
geresnes sąlygas, o ir susi
organizuos, tai jie ateityje 
galės dar dauginus iškovot. 
O be organizacijos, jie ne
teks Fr to, ką dabar jgįja.

mokėjimą, — visgi dar pridėjo 
prcpricipialio kapitalo $2,00(k- 
( 00,000. Tas kapitalas praktiš-

mokėjus darbininkams algas, 
padengus visas išlaidų bilas, iš
dalinus labai riebius dividendus 
dalininkams, — tos 104 korpo
racijos pridėjo dar apie du bi
donų dolerių prie pamatinio ka 
pilalo, kad išplėtojus savo biz-

bet pradžioje šių metu jisai pa
smerkęs socialę revoliuciją Vo
kietijoje. J. B. rašo:

Pradžioj šių melų social
demokratai, susivieniję su 
buržuazija ir junkeriais, nus
lopino socialę revoliuciją spar 
lakų kraujuose. Ir “N”, re
dakcija pasakė: Spartakų su
kilimas, beabejo, buvo, reak- 
cion iškas’.

Revoliucijos pradžioj jishi 
buvo sušukęs: tegyvuoja soci- 
alė revoliucija Vokietijoje, o 
l>o mėnesio laikui ta revoliuci
ja jai jau reakcioniška!
J. Baltrušaitis čia mato pas 

“Naujienų” redaktorių “nuduo
to revoliucioniško kailio mai
nymą.” Vienok mes paklausime 
jo: Ar sukilimas ir revoliucija 
tai yra tas pat? Ar spartakų su
kilimas reiškė socialę revoliuci-

tPasibaigė 
pataikavimdi.

Socialistų Partija Illinois 
valstijoje ilgai pataikavo 

\ “kairiasparniams”.
Kada Nacionalis Pildo

masis Komitetas suspenda
vo septynias “kairiąsias”

Viename pirmiesniųjų savo 
straipsnių J. B. sukilimą vadino 
revoliucija. Paskui jis to užsigy
nė; o dabar jisai vėl tolygina su
kilimą su revoliucija. Kada ji
sai ant galo paliaus pats sau 
preštaravęs?

Socialistišką revoliuciją tegali 
įvykinti tiktai darbininkų klesa

tintų jai visuomenės sluogsnių). 
Bet visi žino, kfftl spartakai nie
kuomet nebuvo suvieniję po sa-

racijų rankose, išmokėjus divi 
dėmius ir padengus visas kitas 
’šlaidas, liko grynų pinigų $1, 
911,498,000. Tas perviršis su
sideda iš fondų, kuriuos direk
torių taryba gali panaudoti to
kiems tikslams, kurie ati’odys 
jiems labiausia tinkamais. Ki
tais žodžiais sakant, tai esti 
liuosi pinigai, kurie nebėra jau 
reikalingi biznio vedimui.

Federacijas ir išmetė Michi- . Apart to, 101 korporacijų ni
tai šios venterius bėgiu keturių melų 

valstijos delegatų susirinki- pasididino iki .$1,522,(MM),000.
mas papeikė už tai Partijos I .^^7,to<1^ n("'ra mostabaus, 
viršininkus ir nutarė nepri- 
pažint tų Federacijų kuopų, 
kurios norėtų atsiskirti nuo 
Federacijų ir prisidėt prie 
Partijos.

Jisai net apsunkino įsto
jimą j Partiją atskiriems 
Federacijų nariams, paskir
damas jiems tokią-pat įsto- karės. Gumos kompanijos, gc-spėka uždėt sa. ) valią ant iniL

gano “kairiuosius”

jei Wall strycio žurnalas deda 
tokią pastabą: “Nors los korpo
racijos perstatų savimi lik ma
žą dalelę viso Suv. Valstijų in» 
duslrinio turto, vienok jos duo
da gera supratimą apie lai, kaip 
neapsakomai sparčiai augo ša
lies turtas kdrės melu.”

Daug industrijų pasipelnė iš

sos Vokietijoje; jį,e niekuomet 
neturėjo savo pusėje net didžiu
mos darbininkų; jie visuomet 
buvo menkesnė partija ne tiktai 
už social-demokralus, o ir už 
neprik la usom uosi us social-< le- 
mokralus. Kaip-gi tad žmogus, 
pretenduojantis prie socialisto 
vardo, gali tvirtinti, kad nepri
tarimas spartakų sukilimo reiš
kiąs pasmerkimą socialūs revo- 
liuiijo'?

Spartakų mėginimai ginklų

Bet kontinento socializmas 
tai buvo jau 
tiktai vien, ta

1887 m. beveik 
teorija, kuri ta-

v1 os pačios prakalbos gale

* “Visų šalių proletarai, vie
nykitės !”,Tik keletas balsų at- 
silepė, kuomet mes sušukome 
tuos žodžius, dabar jau 42 me 
tai atgal, prieš pat pirmutinę 
Paryžiaus revoliuciją, kurio
je proletariatas pasirodė su 
savo reikalavimais. Bet rug
sėjo 28 <1. 1864 m. proletarai 
didžiumos Vakarų Europos 
šalių susivienijo į garbingos 
atminties tarptautinę Darbi
ninkų Asociaciją.- Pati Tarp
tautinė, liesa, gyvavo tiktai 
devynerius melus. Bet jos įs- 
teigtasai amžinas visų šalių 
proletarų susivienijimas dar 
tebegyvuoja, ir gyvuoja sti
prinus, negu kad!a-nor,s ką 

goriausiai paliudija ši diena. 
Nes šiandie, kuomet aš rašau 
šituos žodžius, Europos ir A- 
merikos proletariatas daro 
parodą visų savo pirmu kartu 
sumobilizuotųjų kovojančių
jų jiegų, sumobilizuotų, kaip 
Viena armija, po Viena vėlia
va ir Vienu artimiausiu tiks
lu: kad iškovojus įstatymais 
nustatytą a.šluonių valandų 
darbo dieną, kurią paskelbė 
jau tarptautinės kongresas 
Genevoje 1866 m. ir paskui 
vėl darbininkų kongresas Pa
ryžiuje 1889 m. (kur buvo įs
teigta antrasis Internaciona
las. “N.” Red.). Šios dienos

pitalistain3 ir dvarininkams, 
kad šiandie visų šalių prole
tarai išliesų yra susivieniję

Kad tai Marksas dar stovė
tų sale manęs ir matytų tatai 
savo akimis!”
Tur-bul nebus reikalo pr i rodi

nėti, kad tai socializmo judėji
mas, kurio progresu čionai

mas, jogei jisai priėmė jo ir Mar 
kso idėjas, — yra niekas kita, 
kaip social-dcmokralija.

Taigi pats Markso draugas pa
žymi tą faktą (šiandie žinomą 
visiems žmonėms, bent kiek pa
eisiantiems

dienos praėjo 
’ redaktorius, 

“revoliucijos

SENOVĖS TEISĖS PRIEŠ 
SALIUNININKUS.

Dabartiniai teisdariai, reng
dami teises prieš salimuninkus, 
mano, kad jie išrado ką naujo. 
Bet tame nieko naujo nėra, pa
našių teisių netruko ir labai se
nuose liukuose, Teises, prieš 
saliiunininkus yra jau Babilio- 
nijos karaliaus Hammarobi, 
2250 melų prieš Christaus gi
mimą išduotos. Visos jo tei
ses ant specialių loblyčių iškal
tos, buvo prie sienų bažnyčios 
Esagil prikaltos, kur žmonės su 
joms galėjo susipažinti. Tose 
teisėse apie gėrimą p^ąrdavinč-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted IL

Ant trečių lubų
Tel. Drover J310

Miesto Ofisu:
1t? ■ Durtom tt.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

tuvą, rašo, kad “kapitalizmas 
žydi” Lietuvoje. P. Grigaitis 
vis sako, kad kur kapitaliz-

čiau įvykinti socialę revoliu
ciją, įkurt socializmą... Da
bar Lietuvoje “kapitalizmas 
žydi”, bet “N.” redaktorius 
tikrina mums, kad revoliuci
niam socializmui ten “kelio 
nėra.”

mas šiluos priekaištus, J. Baltru 
šailis, elgiasi nesąžiningai. “Nau 
jienų” redaktorius kalbėjo ne 
apskritai apie “revoliucinį kelią” 
Lietuvoje, o liktai apie dabar
tines sąlygas Lietuvoje. Sakyt-gi 
kad tam tikros sąlygos nėra pa
togios revoliucijai, tai anaiptol 
nereiškia visai atmesti revoliu-

trušaitis, nes jisai pirmesniuosc 
savo straipsniuose atkarlotinai 
tvirtino, kad ne visada gali kilti 
revoliucija.

“N.” redaktorius taip-pal nie
kuomet nesakė, kad “kapitaliz
mo žydėjimas” toks, kaip dabar

socializmą. Ir mažas kūdikis ga- 
Ii numanyti, kad Lietuvos “kapi
talizmui” dar toli šaukia iki ka
pitalizmo pramoningose šalyse. 
Ji Vra ekonomiškai.atsilikusi ša
lis, \nrturinti nė didelių miestų, 
nė didelių dirbtuvių, nė skaitlin
gus darbininkų klcsos.

Bet nuostabiausis dalykas yra, 
kad Baltrušaitis, kurs taip karš
čiuojasi, kada nurodai, jogei

kodekso teisėse. Vienam pa
ragrafe pasakyta: jeigu moteris 
gėrymo pardavinėtoja (kas ro- 
(lo, kad tuose laikuose daugiau
sia moterys užsiėmė svaigina
mų gėrynių pardavinėju) 
kaime jiems ne javais, bet si
dabru skaitys, arba jeigu pir
kėjai brangiau negu reikia pa
skaitys negu tai sulyg tarifos 
išpuola, tai Onis atsakomybėn 
patraukta ir vandenin įmesti, 
l ai gi aišku, kad ir tuose labai 
senuose laikuose gėrynių par
davinėtojai griebėsi jau visokių 
prigaudinėjimų. Kitos teisės 
vėl už neramumą gėrynių par- 
davinėse atsakymą krauja ant 
Aėrymų pardavinėtojų, jeigu 
jit^Heramų savo svečių protin
gai nepristato. (Taigi matyt 
jau ir 2000 metų prieš Ckris- 
tų gėrynių pardavinėse būdavo 
jau neramumai) turi būt mir
timi baudžiami, taigi skaudžiau 
negu yra baudžiami dabar. 
Bažnyčių taniau tojams uždrau
sta buvo gėrynių pardavinėji
mo vietos laikyti, nes rodo, 
kad ir tuomet tykių vielų gar
bė buvo negeriausia. Už per
žengimą to uždraudimo grėsė' 
sudeginimo bausmė. Pjutės 
laik(' aprubežiuotas ibirvo viso

riasi luo, kad jisai nenori revo- 
lucijos, ir da vis laikosi tos nuo
monės, kad revoliucijas daro ne 
revoliucionieriai, o rcakcionic- 

socializino išturi- riai su šniphis.

VAIKINŲ ir MERGINŲ 
NORI APSIVESTI, bet 

t H M K ?! neturėdami progos ausi* 
L T '.-O pažinti ir užmegžtl mei

liškus ryšius, negali apsi
vesti. Pajtcškojimų Žurnalus visiems 
suteikia tukitl progij. Reikalaukite pa- 
žlurėlimui: ten rasite platiausiaa infor- 
uuĮUAMTiTurnalaa metamnSl.koplta 10c 
J?jWVERT1SING JOURNAL 
Ž09-310 Temple Court Bldg. Ūbicsgo, III.

du: a. montvio
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR £|HRURGAS 
25 E. Washington S t., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.
1739 So. Halsted Street. 

Phone Canal 4626 
Valandos: G iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas J0900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 34B-—
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare. •

Telephone Bouievard 2160 1
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—3 yakaro 

$303 S Morgan St, Chkigo, III

Tel. Boulevard 8329

DarboZmoniŲ>
’birvo viso- < 7■4- Knygynas

KĄD1NĖJ 3238 So. Uttlsteci St., ChicagChicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
m i imame paskelbimus, užrašome la- 

i 
, , “Laisvę”, “Keleivi”, 

__  . Dilgėles” ir “Moterų Ral- 
, są”, “Musų Tiesą” ir “Žariją”. Mes 

Žmonių kurni nuo senu laiku. 1 padarėme musų knygų naujus katulo 
• į . ' i i u . i* K'iS reikalaudami katalogo prisius-Juo geriau pradeda Inos loh- kitc sykiu už (ie klU!,ažcnkliu.

ŽMOGĖDYSTfi I»ll, 
. DRAUGIJOJ

Garsu mokslininkai anthropo- 
logai užtikrina, jog pradinėj 
draugijoj žmonės, jeigu kitaip 
mūsos gauti negalėjo, 
žmogėdystės. 
mažai žemės

Delto lai 
viduriuose

• • — • I • ••llicillIV VI I > 11i i U Of UX>1

griebėsi ikraščius ir pavieniais parduodame
tai n “Naujienas”, 

t “Kardu”. “Oi

A
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GRĮŠIU Į TĖVYNĘ. KODEL?

Kur šypso maloni saulutė. 
Kur šildo varguolių krutinę,. 
Ten laukia mieloji močiutė, 
Aš grįšiu į savo tėvynę...
Nors šildo ir šičia saulutė 
Ir šviečia kampelį kiekvienų, 
Bet laukia ten miela sesute 
Ir ilgis dienelę nevienų...
Kad skina ji rūtas darželyj. 
Svajoja ir dainų užtraukia: 
“Sugrįžki, o mielas broleli! 
“Tėvynė tavęs-gi juk laukia...
“Be tavęs čia žygiai yr’ menkus. 
“Kad sena krūtinė, pailsus, 
“Nestengia įveikti ji lenkus 
“Tai grįžki, karžygį tu narsus!’’.

Į
Kam vargini save mielu 
Liūdnomis mintelėm’s, 
Kam vilioji jaunikaitį 
Skaisčiomis akelėm’s? 
Ko tyli sau pasirėmus 
Prie girios kraštelio;
Kų muštai taip nusiminus 
Prie žalaus krūmelio?
Ko nespaudi jam rankelių,, 
Kurios tave glosto?
Ko neteiki tų žodelių, 
Kurių jis taip trokšta? ... 
Ko neduodi gi ženklelio, 
Meilės teisingumo? ...
Tu neteksi bernužėlio 
Ir savo skaistumo...

vardų ir pavardę, sumano moky 
ties. Gerų norų, įsišventimo ir 
ištvermės neužtenka — reikia 
pinigų. Pinigai yra svarbiausias 
dalykas šiandieninėj“ ašarų 
pakalnėj’’. Be jų, nei svajoti ne
galima apie mokslų.

Daleiskime, kad toks, vos tik 
sumanęs mokyties jaunikaitis, 
turi apie porų tūkstančių dole
rių ir traukia į Valparaiso ar 
tam panašių mokyklų. Čia gi y- 
ra priverstas taikyties prie ap
linkybių ir# pradėti nuo ABC. Į 
trejetų ar ketvertų metų toks 
jaunikaitis suspėja praleisti sa
vo pinigus. Gi mokslo žinių į- 
gauna sulyginamai nedaug. Jei-

•***!MS*!5S*!

Spalva
■M

J. Aceris

Kas tyrinčia amatų, tas be a- 
bejo, tarp kita ko randa joje 
milijonus įvairių spalvų, kaip gy 
voje taip irtnegyvoje medžiago-

E, grįšiu! Jau čia nėra tikslo... 
Nubodo po svietų klajoti...
Nors taipgi nenoriu imti ginklo, 
Kad galvas galėjus kapoti!..

Tai stygos į glėbį paėmęs
. Į laukų arenos keliausiu

Kur drųsiai krutinę įrėmęs 
Laisvės jlVnis dainelę užtrauksiu

Kur šypso maloni saulutė, 
Kur šildo varguolių krutinę, 
Ten laukia mieloji močiutė, 
Aš grįšiu į savo tėvynę...

M. J. S. (Mokinys).

“Aušros” Mokykla
Moksleivių dyklaikis jau bai

ūks į šventenyčias — mokyklas. 
Tokie jaunuoliai jau turi išsi
dirbę savo pienus. Apie juos ne
reikia čia kalbėti. Tečiaus žode
lį tipie pradinius, kurie dar vos 
tik svajoja pradėti mokysies, 
reikia pakalbėti.

Stiiky^me jaunas vaikinas, 
darbininkas, kuris vargais ne
galais vos t ik pasirašo savo

Saugi Banka Jūsų Pinigams 
--------------——. yra----------------------- 
Central Manufacturing District Bank

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

H. E. Poronto
Vice-Prezident

John W. Gorby
Vice-President

W. N. Jarnagin 
Pieaideutas

FABIJONAS 
Užnibežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

Frank L. Webb
Kasininkas

J. R. Rolley
Pag. Kasininko
F. C. Hoebel

Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Retai 
Estatc, Insu
rance ir Mort- 
gage Departm.

A STATE BANK
baimės ir abejonės savo pinigus į ŠIĄ. VISIŠ

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

PRANEŠIMAS.
Del parankamo žmonėms TAUPOMASIS SKYRIUS BUS 

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

pietų. Scredomis ir VAKARE nuo 6 iki 8 vai. Subatomis 
nuo 9 ry to iki 1 vai. po pielų. Taupomasis skyrius adaras 
visų dienų Subotoj nuo 9 ryto iki 8 valnadai vakare.

Dėkite be

MAGDE. “Ak, kaip man niiili gal
ią! Hbundiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavinius - ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kana. .. Man gėda net darosi!” i

M A HE. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ittinus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEELES I’’

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduo^? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUD
ELES yra tai paprasęiausis 
plaukų ir odos sustiprintoji®,

J kuris prigelhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
j būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt I 
Į smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j

K U F F K E S
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 

pleiskanas, o savaitę^ laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
I čiais suvilgant galvi bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

> Nusipirkte siąnlkt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysi^, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai i 

I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : | 

<—«-r. AD. RICHTER 6 CO., 316.330 Brondway, New York—

Lustig’s Departamentine Krautuve
3410-3412 South Halsted Street.

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

Mokyklų Atidarymo Apskeibimas
jusŲ apskelbti, kad mesYra musų priedciniC su pavclyjiniu 

esame pasirengę dėl jūsų su musų pagamintais siutais dcl vaiki
nų. Taipgi vaikų ir įnėrgaičįp (tiesiu, čcveryku, ir kitokiu reika
lingu reikmenų ir daigtu dėl atidarymo mokyklų.

Bet neužtenka dar to, su saugiu pirkimu mes galime sučCdyli 
juųis pinigų ir duoti gerą pasirinkimų tavorų.

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

tai gal ir pabaigia pradinės mo
kyklos programų, o jdi ne, tai ir 
to nėra, lietas katras pradėjo į 
tų laikų studijuoti nors viduti
nes mokyklos (Iligh School) 

dalykus. Panašus dalykų stovis 
yra tai kasdieninis atsitikimas 
ValparaFsos, far kilos įbauašjos 
mokyklos mokinių tarpe. Kas 
lieka tolinus daryti yra labai aiš
ku. Būtent eiti į dirbtuvę, tan
kiai prie to paties “džiabo” ir 
vėl taupyti pinigus. Sutaiųunus 
ii’ vėl važiuoti mokyklon, ir vėl 
pradedame beveik “nuo prad
žios”. Ir taip be galo...

(Panašiu savo pasakymu, aš 
noriu pasakyti, kad pradedant 
mokylies, reikia pradėti protin
gai. Kiekvienam yra patartina 
lankyti mokyklų nors ir trum
pų laikų. Tai jau nėra abejonės. 
Bet jeigu su ta pačia suma pini
gų galime įgyti daugiau mokslo 
ar paskiau ilgiau pasilikti mo
kykloj, tai reikia gerai pagalvoti 
kaip tai padarius. Ta proga y- 
patingai gali pasinaudoti chica- 
giečiai, jaunuoliai. Tų progų 
mums sulekia “Aušros” moky
ki.

Spalvas turbūt daugiausia pa
žįsta artistai-tepliotojai ir piešė
jai, nes jie. turi daug laiko ir e- 
nergijos išeikvoti, koliai išsimo
kina jas suprasti. Spalvų nėra 
lengva paprasta akimi teisingai 
nužiūrėti, lig tų degančių med
žiagų, kuri akymirksnyj keičia 
savo formų. Aplamai, gamtoje 
kaip lai ant lauko, didesnė švie 
sa, kurioje yra sykiu ir spalvų 
užmuša mažesnę spalvų, aštriais 
psinduliais sunaikina mažyles 
atskiras spąl vėlės. Belo, ir ma
žiausiam? atome yra savo rų- 
šj’is spalvų, kuri visai negalimą 
matyt, kada jas panaikina di
desnė spalva.

Paimkim du daiktu: raudonų 
ir baltų; paslatykim juos vienų 
prieš antrų ir matysim,* kaip 
ant balto bus rausva švieselė, 
o ant raudono bus šviesiai rau
dona, o tarpe jų tuštumoje su
jungė savo rųšies spalvų, kuri 
riša viena spalvą tuos du daik
tu į daiktų ir pasidaro tarpe jų 
sųryšis ir malonumas pertve
riantis žiūrinčiam akį švelnute

■fa
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Spalvų teorijų artistai riša ne 
vienaip. Vieni jį spėja pagal sa
vo išbandymų ir patyrimus, kiti 
-gi vaduojasi pagalba moksliš
kų išradimų ir pripažintų teori
jų. Jei kiekvienas bandytų iš
rasti savo originalę teorija, o 
nežinotų to, kas buvo atlikta ki
lų, tai jų žygis butų nepasek- 
ui i ilgas. Tų patį darė ir teplio
tojo!. Jie žiurėjo giedrioj die
noj į laukų ir malė mėlynų dan-

11 DIDŽIAUSIA 
■o tauta

Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo gulima rusti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės h* puguo- 
donCs tėvynės. Niekuomet Be- . 
steigdavo įstatų, kad to arba 
kito negalima valgyti, ir to 
negalimu gerti. Tikrai žino
me kad rimtų protėviai sų pa
sididžiavimu priešindavosi ’ 
prieš tokj Įstatymą, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvus alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug. 
Per tūlų laiką Lenkiškai-Lie- 
tuvjška Balto Erelio Aludarė, 
VVhlte Eągle Products Com- 
pany, leidžia taip vadinamą 
“ncar beer”, “Piwo”, kurį ga
lima gauti visose saldainių 
sankrovoje, “Ice ęream par- 
lors”, aludėse, grosernėse, ir 
tt. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 

” pastarojo laiko.

White Eagle ProductsCompany
38-th and Racine Avenue

Telefonas Yards 158

I r GERBIAMA J ĄI VISUOMENEI;
Užsakymus ki-usa arba telefonu išpildomo specialiu pasistengimu, išplikdami tų pa-

I čių dienų. ** s

“Aušros” mokykloje yra mo
kinama lietuvių kalba. Moky
tojas yra kalbos žinovas, su k u 
rilio negali lyginties nei Valpa- 
raisas nei kitos jai panašios mo
kyklos. Boto, lekcijos atsibuna 
vakarais. Žmogus gali diena dir
bti, o vakarais mokylies. Išlaidų 
beveik nėra. Dar gali pasisekti ir 
sutaupyti/ nes vakarais busi u- 
žimlas mokslu ir neturėsi laiko 
veltui praleisti sunkiai sutaupy
tų skatikų.

Man teko patirti, jog per pas
taruosius aštuonis menesius 
“Ąušrds” mokykloje, lankėsi a- 
pie penkios dešimtis mokinių. 
Tas skaičius išimtinai mokinosi 
lietuvių kalba. Per tą laikų tapo 
pereita grmatika, sintaksė ir re
torika. Kurie turėjo ištvermės ir 
atsilankydavo reguliariškai, pasi 
naudojo nemažai. Daugumas 
jau nebeturi sunkumo parašyti

cija, ar straipsniukų. Jau laik
raštį skaitant, skaitoma žmoniš
kai, skaitoma sakinius, o ne at
skirus žodžius. Tai yra didelė 
pirmyneiga.

Tų pati butų galima pasakyti 
ir apie kitas mokslo šakas. “Auš
ros” mokykloje yra taipgi moki
nama anglų kalbos, istorijos, 
geografijos, politikos, ekonomi
jos, socialių mokslų, matemati
kos ir t. p. Trumpai sakant, lan
kas “Aušros”-mokyklų, gali gau- 
it abelnų išsilavinimų tokį pat, 
kaip garsiai skambančiuose “u- 
niversiteluosc”. Čia yra kalba
ma apie pradinius.

Palaukęs metus kitus “Auš
ros” ar tam. panašių mokyklų, 
tuomet jau galime važiuoti aug- 
štesnėn. Tuomet jau nebereikės 
pradėti nuo ABC. ir lokiu budu, 
pradėję, galėsime šį-lų atsiekti. 
Priešingai gi, reikia abejoti. No
rai gali būti kuogeriausi, bet rei
kia ir skaptukų. Lankant pana
šias ^vakarines mokyklas mes 
sutaupysime skatikus ir gausi
me tas pačias mokslo žinias.

’Hc, kurie mano pradėtf mo
kylies ateinantį sezonų, privalo

kuomet tikrenybėje, yra taip, 
kaip viršininčjau: harmanizuo- 
jasi, jungiasi iš viršaus nuo sau
les spindulių lelijava spalva su 
žalia arba kitokia žemes spal
va į vienų taip didelį ryšį, kad 
saulei slenkant vakarų link da
rosi da didesnė lelijava spalva 
ir aiškiai atidaranti mažyles spal 
vėlus, kurių milijonai detališkai 
pradeda rodyties kol vidunakti- 
iiė tamsi spalva paskendima sa
vo milžiniškoj bedugnėj.

To nežinodamas piešėjas tu
rės daug vargo ir galiaus nie
kaip nesujungs spalvų kontrasto 
tarp vienos, kitos, trečios ir tt., 
kas riša į viena malonų harmo
nizuojantį efektinį paveikslų ir 
daro jį tikrai atitikusiu spalvom 
— žodžiu, gyvu, natūraliu pa

veikslu.
Nežinant aplamos spalvų har

monijos išeina paveikslas mono- 
toniškas-nustelbtas ir be gyvu
mo. Renkant mažyles spalvų 
atmainas galima ir neblogai nu* 
teplioti kokį išimtinų paveikslų, 
bet gerai žinančiam vartojamus 
dažus. Paimkim pavyzdžiui, 
vandenį ir sniegų, kurie iš pažiu
rus yra vienaspalviai ir varto
jant minėtų (renkamų spalvų 
teorijų) čia jau yra klausimas 
j ieškantis geresnių priemonių 
abelnam ir vidujiniam žinoji
mui praktiško prilaikimo rea
lybei ir nalurališkmuui. Snie
gas rodos, yra baltas ir viskas, 
bet tikrenybėj nėra baltas, o to- 
kis, kokiu jį riša saulinė ar mė
nesinė šviesa. «

Gainioja nėra nieko tokio, 
kas neturėtų spalvos. Daug yra 
atskirų dalykų kurie yra iš pa
žiūros vienaspalviai, bet jie yra 
analizuojami išlaukinės spalvos 
audeklu.

M. J. Shileikiš.

veikalų, kaip “Paskutinė Banj- 
ga”, Pirmi žiuksniai”, ir Krj£ 
žius”? Kodėl Caruso nedainuo
ja kapitalistams Internacionalo 
arba kitų darbininkiškų dainų? 
Kodėl tie piešėjai, kurie piešia 
kapitalistams gražius paveiks
lus, nepiešia nieko tokio, kas at
vaizdintų darbininkų gyvenimų? 
Kodėl ka.pjtulifitai nesidžiaugia 
tais paveikslais, kuriuos nupie
šia jų naudojamieji darbinin
kai? Juk dailė yra bepartyve ir 
neatstovauja jokių srovių! Duo
kim sau, p. Šimkus ir kiti tvirti
nai kad dailė yra bepartyvė. Bet 
mano manymu, ji yra paFty\rū.

Kapitalistai gerėjusi vienos 
rųšies dainomis—daugiausia pa
triotiškomis, — tuo tarpu darbi
ninkai turi pasigaminę savitas 
dainas. Vy čiai nedainuoja tų 
dainų, kų socialistai, o socialistai 
tų dainų, kų vyčiai.

Taip dalykams esant, dailės 
nugalima pavadinti beparlyviu 
dalyku. Dailė yra partyvė, nes 
ji išreiškia norus ir troškimus 
skirtingų žmonių grupių. Kol 
žmones bus pasidalinę į daug 
srovių, tol ir dailė bus partyvė.

, Slapukas.

Tamsumoje
(tąsa)

Jo širdis smarkiai plakė, ta
čiau jis niekuomet neatidėliojo 
ir neabejojo, bet visuomet pa
vesdavo save likimui. Beveik 
insliklyviškai, jurininkiškai, ji
sai pasirengė ir už pusės valan
dos jo gavimui raštelio, jau bu
vo suisradęs užpakalinę gatvę ir 
tipmirusia sienų, užpakalyj ku
rios buvo lyguma vieno augščia 
su pagodos stogu. Jis vaikščiojo

DAILĖS BEPARTIVIŠKUMAS.

ties spirte-spiria mus šiandieni 
niai laikai, lai, jau ir kalbėti ne 
reikia. — Studentas.

Telephone Yards 5834

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

J

Mes gerai žinome, kas lai yra 
dailė. Dailė susideda iš muzi
kos, poezijos, skulptūros, pieši
mo ir architektūros. Nemažai 
man teko girdeli kalbant apie 
dailę. Profesionalai dailininkai, 
kurie iš dailės duonų valgo, sa
ko, kad dailė esanti bepartyvė. 
ir neatstovaujanti jokių srovių.

Bet pažiūrėkime', kas yra be-, 
oarlyvis ar dailė ar tas dole
ris, kurį dailūs ponai gaudo. Tik 
prisilaikykime faktų. Jei dai
lė bepartyvė, lai kodėl tautinin
kai ir klerikalui nesiūlo lokiu k

žinodamas, ločiau jo vaidentu
vėj stovėjo paveikslas atsuktos 
nugaros,/pakeltos ir atydžiai 
klausančios galvos, inleuptų a- 
kių ir pakelto grasinančio pirš
to. •

Kuomet jis nusileido tų naktį 
nuo sienos ir traukėsi į patamsį 
pagodos gilumon, švelnutė ran
kutė paėmė jam už rankos ir už/ 
valandėles pasikabino glėbiuy 
Patylomis, susikabinę už rankų

Beveik tuoj aus jis buvo nuste
bintas jos nepanašumo nei į vie
na, apie kurias jis buvo skaitęs. 
Lyg jaunas sveikas gyvulėlis ji
nai nesąmoningai atsidavė in
stinktams; išrodė, kad jinai vi
sai buvo liuosa nuo mcilavimo- 
si. Kuomet jis gyrė jos gružę, 
ypatingai akys, jinai ncprisiėiąė 
pagyrų. Priešingai, jinai sukę e- 
sanli prasta iš prigimties; jos

Rusižkos ir Turkiškos Voros

12th STREET 
Tel. Kcdzio 8902.

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

KOTMOMMK

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DlCKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

SERGANTI ŽMONES
l’žsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dcl pri- 

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dcl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Po p i erų.

SPECIALIAI: Maleva mnievojimui šluby iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WREUKING CO,

30031-3929 SOUTH IIĄLSTEU STREET, CUIVAUO. ILUNOISL

kojos ir nagai esu negražus; lv- 
čiaus Pbaugas buvo aųgšlo kra
ujo žmogus ir atsižymėjęs savo 
ajksiėjįmuose. Vienok |is buvo 
taip senas ir žiaurus.

“Aš nežinau ko.dtl jis norėjo 
manęs.’’ (arė jinai: “dabar jau 
aš jam nebereikalinga. Aš ma
nau, kad jie neapkenčia manęs...

hcl dabar aš neapkenčiu jo. Jis 
salias kaip gyvate ir kurioj nors

mis. Koumet Wilsonąs bijoda
mas pavojaus prašė jos visai ne
kalbėti. pašnabžtlomis, iš burnos 
į ausį, jinai pasakė, kad Pbąugas
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Kratytuvai Verti 
$500.oo

Dvi 40 akrų dirvos auginančios kornus bu
vo Valymais. Ant vienos International kraty
tuvas nuolatos buvo vartojamas per tris metus. 
Kita nematė trąšos per septynis metus.

Tas buvo tik vienintelis skirtumas tarp tų dviejų 
dinų. Viena išduodavo nunokusių javų virš 80 bu
šelių iš akro, kita tik išduodavo 30 bušelių minkštų 
komų. Jeigu abiejus javus pardavus la ja pačia kai
na. trenšta dirva išduoda $24)00 daugiau negu 
trenšta..

Ar buvo tas kratytuvas vertas $500, Taip, 
dangi tiktai iškratyta trąša ant dirvos neduoda tų 
Čių pasekmių, 
trenšiama žmogaus, 
maitino savo javais 
tiktai žinoma mitra 
padaryta be gero\) 
Clovcrleaf, Corn K\ 
tą padarys. Ta yra 
parduodame.
Apsimoka tvrinėti trenšimą žinoti kas veikti ir prakukuoti 
ką jus žinote. Pamatykite vietinj agentą arba rašykite dėl 
platesnių žinių apie musų kratytuvus.

International Harvester Company
©r AMERICA •"< ,, _ .

CHICAGO USA

ka- 
pa- 

Ta dirva 80 bušeliu komy buvo tiktai 
i, kuris žinojo savo darbą. Jis 
žinomoje microje. Jis maitino 
paskirtame laike ir tas negali bul 

tlačiai kratytojo tranšos. Žemas 
lig, arba 20th Century kratytuvas 
priežastis kodėl mes jų tiek daug

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
007-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St. -

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Vaidilos ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i Šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. •
Banko* valandos nuo 9 ryto iki 4 po piety Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
‘ i JULIUS C. BRFNZA. Kasierius 

Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.
DIREKTORIAI:

JONIS KROTKAS
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

JONAS B. BRENZA, Pirmininkas 
JONAS KROTKAS,

ANTANAS BROLIS 
ANT. F.NZBIGIEL 
ST. SZYMKIEVViCZ 
M. S. BRENZA

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 
■■■■■■■MB OF CHICAGO aBMMMM

MIIwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės f
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedelials ir subatomis iki 8 vai. vak.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

iškeliavo ant visos sąvaites pas 
užveizdą provincijos. Tečiau, 
kuomef Wilsonas sušuko link
smai: “Tai čia visai nėra pavo
jaus!”

‘‘Ssss! Ssss!” jinai draudė. 
“Cliinijoj visuomet yra pavojus. 
Nors ir dabar ar Plaugas žino 
gal musu meilę? Ar jisai persi
tikrinimui pakvietė jus čia? Ar 
randasi Čia nors vienas jo šnipas 
po grindimis ar ant slogo? Ar 
sekė kas paskui mane sode ar 
paskui tave gatvėje? Kas gali pa
sakyti? Bet pavojus, mano bąį- 
tasis drauge.” glausdamasi jam 
prie širdies: “Chinijoj visuomet 
yra pavojus, visuomet mirtis ar
ti seka paskui tave — ir mane”. 
Tvirčiau prisiglausdama prie 
krutinės, tarė: “Tečiau meilė, 
nors ir pagaliuos gręsia mirtis, 
yra kur kas geriau, negu gyveni
mas su tuo senu žmogumi. Ak. 
kaip baimė sustiprina meilę!” 
Jinai sušuko ir lyg meilė panai
kina baimę, pabučiavo jį —... 
Kiekvienas susitikimas vis la
biau suartindavo juodu. Laikui 
bėgant, truputį po truputį, jo- 
baimė, pasišventimas ir žavėji 
mas privertė Wilsono jausmu 
budėti.. *’

♦
“Jus kalbate apie pavojų”, ji 

pradėjo, “tečiauPhagas inėg< 
mane, ar, mažiausiai, gerbė ii 
užprašydavo pas save. Jis nebu 
tų galėjęs panašiai pasielgti, jei
gu jis butų turėjęs neužsitikėji 
mą?”

“Ak, mylimasis,” lyg su skau
smu ji naišaukė. Jus nepažį
state musų, chiniečių. Rhau 
gas visuomet parodys jums te 
patį veidą net ir dienoje kuo 
met nuo jo prisakymų jus ture 
site pražūti.

Jo kerštas pereina nepatėmy 
tas, lyg peilis per vandenį, ir ku» 
met pataiko į užmanymą. Ji 
gali laukti ilgus metus, tėčiai 
jis niekuomet neužmirš ir neat 
leis. Ak, tikėk man, ir saugoki 
kol dar nevėlu!”

Tečiau jus?” jisai klausė.
“Ak, aš esu žuvusi”, jinai at 

sakė, “Aš žinojau kainą ir nuta 
riau užmokėti, kuomet pirmi 
syk tavo akys patraukė man 
kabinete. Del manės nesą kito 
kio išėjimo. Nebekalbėk! Kr 
tai reiškia! Aš jau turėčiau bu 
ti žuvusi...”

Ir už valandėlės, lyg šmėkla 
jinai dingo susiliedama, lyg pa 
vesis su pavėsiu, ir palikdam 
numylėtinį puriai iŠgazdintą ii 
nežinantį ko bijoties....

• • •

Kiekvieną naktį jis vis buvt 
atsargesnis. Užtikrinimas pavo 
jaus įsiskiepijo į jį ir jausmo 
paniekos vis darėsi stipresnis 
kuomet jis mąstydavo apie nic 
kingus papročius.

Jinai surado keistų žodžių j< 
pertikrinimiui. “Ar tavo baim* 
priverčia tave gaileties?” sykį ji' 
paklausė. Jinai nusijuokė gar 
šiai:

“Ar tu žinai ko man gaila!’ 
jinai šnibždėjo. “Kad aš jau da> 
giau neberegėsiu tavęs, inant 
baltas žmogau. Niekados nepa 
žinau tavęs tikrai. Niekados ne 
turėjau persistatynio savo vai 
dentuvėj, kuri pažadintų man 
ateityje, kuomet jau mano ypa 
ta ištirps tarpe protėvių ir žu‘ 
kaip rūkas ore... Pereitą naktį 
aš verkiau per ištisą naktį ir ma 
nsčiau apie tave... Tu sugrįši 
savo tėvynę ir viena iŠ tavų j’ 
moterų pamylės tave, bučiuo 
tave. Ak! Ak! kaip aš neapken 
čiu jos! Jinai pažins tave ku 
kas geriaus negu aš. Tai yrr

“Tai niekis”, tarė jis bučiuo-i 
damas chinietę, kuri atsidavė 
jam visai.

“Aš sudraskyčiau tave šią
nakt”, tarė jinai paliesdama sa- * 
vo drebančiais pirštais.

Kuomet jiedu pradėjo kal
bėli, Wilsonas patėmijo, kad ji-, 
nai buvo kur kas drąsesnė, negu 
pirmiaus. Kalbėjo garsiai ir bu
vo bejokio atsargumo. Jis pa
norėjo sužinoti priežastį.

“Phaugas grįšią dieną ankš
čiau, negu buvo prižadėjęs” ji
nai atsakė. Jos balsas buvo apmi 
ręs. “Rytoj yra musų paskuti
nė naktis.”

“Ak, koks blogas likimas!” ji
sai sudejavo. “Prakeikiu jį, jis 
galėjo duoti mums dieną dau
ginus, o ne mažiaus.”

“Tu negali atspėti ką tai rei
škia?” jinai klausė. “Aš esu ti
kra, kad Phaugas žino ir elgiasi į 
nulašini nubausdamas mus. Tai 
vra pradžia jo keršto.”

“Niekniekis, mylimoji,” jisai 
*aukė. ‘‘Tai butų niekinga, vai
kiška.”

“Mes esame visi vaikai” jinai 
tsakė drąsiai,” ir vaikai gali bn- 
i labai žiaurus’.

“Ar toji priežastis tave verčia 
mti drąsesne šiąnakt,” jisai klau 

ė.
J “Godžiai”, jinai atsakė graitai. 

Ką tai dabar reiškia? Galbūt 
ivo įpykime jisai padarys grai

bi galą.”
Jo širdis, it mazgas susitraukė 

r susopėjo, teČiaus drąsa prie- 
nnosi:

“Jeigu jis paliestų tave, aš už- 
nušiu jį kaip šunį,” suriko smar 
:iai.

“Ak, tu vaike”, dūsaudama 
’nai tarė.. “Jis suduos taip, kad 
u sužinosi tik tai, ką jis norės, 
ad tu sužinotai. Tečiau neaik- 
okiva brangaus laiko valande- 
i; neatimk nuo manęs linksmy 
ės,” ir glaudėsi tvirčiau prie jo 
rūtinės dūsaudama....
Sekančią naktį jisai atėjo ir 

arė: “Šiandieną, kuomet aš vai- 
ščiojau gatve, kuri eina nuo ba- 
nyčios linkui vandens, didelis 
kmuo nupuolė nuo stogo ir vos 
k nesutriiie manęs. Koks pa- 
isekimas, a? Priešingai gi ne
kilčiau galėjęs tau papasakoti ir 
mčiuęti tavę”.

Staiga jinai pašoko nuo jo, lyg 
’iilužusi, ir tamsumoj buvo ga
nia matyti jos akyse didelis iš- 
ąstis. Jisai prisitraukė arčiau 
rie savęs.
“Ak, aš buvau persitikrinusi! 

\k, buk atsargus, buk atsargus; 
š esu persitikrinusi, persitikri
nsi.”
“Apie ką persitikrinusi?” jisai 

lause.
“Persitikrinusi”, jinai atsakė, 

kad Phaugas žino ir atkeršys, 
is yra mokytas t/rpe mokytų. 

’• be to dar turtingas. Gi turtas 
ali viską padaryti Chinijoj. Ak, 
nik atsargus!” ir jinai apsika
bina tvirtai ir laikė, lyg apgin-
ama nuo užpuolikų.
“Buk atsargus, nes priešingai 

tįsi nužudytas”, jinai šnibžde-
). “Busi užmuštas, lyg netikč- 
i atsitikimu, ir nei vienas neži

los tiesos, ir tavo siela net neg 1-

blogiau, negu mirtis. Aš palie 
čiu tave ir paliečiu, ir aš verkiu 
nes mano pirštai yra neregiai ir 
neturi matymo užsiganėdininu 
iš tavęs.”

Jisai paėmėją į savo rankas 
apkabino ir pabučiavo. Cbinie 
tės atvirumas labai sujudino jį

Vieną naktį labai lijo. Wilso 
nas skubėjo, peršoko per šiene 
ir pirmas buvo pagodoj. Už va
landėlės atėjo ir jinai ir, pate 
mindama jį, ėjo tiesiog į tam 
sumą.

“Tu myli mane!” jinai sušu
ko. “Tu atėjai atikstį tečiau tu 
w Slapto*

"s tikėtis, kad užmušėjas butui 
įsakančiai nubaustas.
“Buk atsargus ką valgai ir ką 
eri. Buk atsargus kur padedi 
oją ir tėmyk ant sienos savo 
‘šėlį. Buk atsargus, kuomet ei- 

u į lovą ir kuomet rytą keli. Ak 
igu tu mirtai, aš neapkęsčlau 

avęs amžinai....”
“Nesirūpink apie niane, “jisai 

virtino, “ar apie save? Aš šiek 
:ek praturtėjau ir galiu tave pa- 
iimti sykiu, Aš nepaliksiu ta- 
ęs pavojuje...” «
“Ačiū, ačiutau”, jinai karto- 

a. “Aš myliu tave girdint pana- 
iai kalbant, nors tai niekuomet 
egali įvykti. Mane linksmina 
avo kalba.’

“Tečiau kodėl jus negalite ei- 
1 sykiu su manim?” jisai tęsė 
’rąsiai, vyriškai ir lyg jausda
mas, kad gal jos netekti.

“Ar jus galite nuskinti gėlę, 
askui pasodinti atgal į žemę 
r tikėti, kad jinai ataugs?” ji- 
lai klausė. “Ne”, ne, tu žmogau! 
fudu turėjova meilps sąvaitę, 
>erlinę sąvaitę, tobulą. Aš mir

siu ir vis mąstysiu, kad tu norė
ki nvm/y ImIžm diegti!

PasinaudokiT
.LlL_____  1

Rytoj, Rugpiucio-August 31,1919
/ į Bus Didžiausias Lietuviškas Piknikąs Morgan 
x ParkoSubdivizione, Uita, ir Vinceness Avė.

Ant pikniko bus suvažiavę tūkstančiai Lietuvių netik chicagiečlų, bet ir iš 
kitų miestelių.

Todėl atsilankiusieji ne tik galės puikiai ir linksmai laiką praleisti, bet dar 
turės progą pamatyti Lietuvių bendrovės gražiausi Subdivizioną, kuriame dabar 
dar yra pigiai lotai pardavojami, kuriems patiks,tai turės progą išsirinkt po keletą 
lotų, ant kurių yra proga keleriopai padauginti ^pinigus, nes šitų lotų prekė 
tuojaus bus pakelta. Kas dar dabar pirks, tai gaus ant lengvų išmokėjimų ir 
galės išsirinkti lotus pagal savo norą.

Chicago, Illinois
Liberty Land & Investment Go
3361 So. Halsted Street

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

TURTAS
Paskolos ir diskant $1,005,927.86 
S.V.Bondsai ir Certif. 333,792.65 
Munio. ir Korp. Bonds 610,013.14 
Overdraftal ......................... 24.53
Fikčeriai .......................... 4,277.68
Karės Taupimo ir Rev.

stampos .... . ................  962.40
Real Estate ........................  935.05
Cash ir iš kitų bankų

priklausančiai .... 350,723.01
Viso turtas

ATSAKOMYBES

$2,306,656.32 Viso atsakomybės $2,306,656.32

Oficieriai
ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Mes parduodame banko ir pačto kvitas i Lenkiją.

<!

lart, Michigan
Juozapas Juška lankėsi musų ap-, Divlsion SL, Chicago, III. 

linkėję liepos mėnesyj, žiūrėdamas 
farmų. Jis /pagyrė musų aplinkę,
bet, turėdamas laiko dar važiavo į 
kitas MichiAmo vietas apie Scott- 
vllle, Fountidn, Peacock, ir kitur. 
Taipgi ir į IVisconsin, į Woodboro, 
Fagle Riveif ir kitur. Jis, kaipo 

apie

laiDgi ir į 
Fagle Rivcr 
kontraktoriJs ir išmanantis 
žemę, negaljjo surast geriau ir tei
singiau pirmi kaip pas mus. Taigi 
jis vėl sugiTzo ir nusipirko 40 akrų 
tarp trijų Lietuvių, arti miesto ir 
mokyklos. Jis gyveno pn. 16l> \V..rast.

Dr. F. O. Carter
Akių, ausų, nosies, gerklės 

SILPNOS AKYS 
Priežastįs nervų ligos.

žmones serga galvos skaudėjimu 
ir nervų ligomis ir jie ima visokias 

I žinomas gyduoles, bet gauna tiktai 
laikiną pagelbą. Išgydymui prieža
sties yra darbas

ATSAKANČIO OKULISTO
Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis ........................ $10;000.00
Nepadalintas pelnas ... 12,075.28
Depozitai .................. 2,074,702.33
Neišmokėti dividendai .. 5,007.50
Rezervuoti taksomis .... 4,871.21

Kreivos akys gydoma specialiu 
procesu.

Pavojus randasi silpnose akyse. 
Jie ardo nervų systemų, dargi jus 
negalile Žinoti kad Jūsų akys yra 
silpnos Laike mano 22 metų aš iš- 
gydŽiau daugybę ligų kurie buvo be 
vilties, ir aš tą galiu darydyti laiš
kais savo ofise. Aš noriu kad jus 
perskaitytumėte keletą — pamatysi
te kaip aš prašalinu miežius, užaugi
mus, užgriuvusias akis, šešėlius 
prieš akis, kreivas akis ir H. Jeigu 
reikalingi akiniai juos galima gau- 
4i musų optikos skyriuje, kainos no-

Kas pas 
mus yra geriausia tai tas, kad ne
reikia turėt jokio dalyko su gud
riais agentais. Pas mus gali derė
tis kaip tik nori su patim žemės sa
vininku, ir išsiderėt gyvulius, javus, 
padarus. Taipgi dabar yra gera _________ _______
pirkti žemė, nes dar galima pasėt t brangios. * 
rugių ar kviečių. Važiuokit tie- Paauksuoti $5, $6, $7, $8, $9 ir $10. 
siog į Hart, Michigan, kur trauki
niai ateini tris kartus j dieną, o at
važiavus kiekvienas pasakis, kur

Tikro aukso $6, $7, >8, $9, $10 ir $12.
22 metai prie State gatvės 

FANKLIN O. CARTER, M. D.
120 S. State SU į žiem. nuo The Fair 

Valandos nuo 9 iki 7. Nedalio
mis nuo 10 iįi 12.

M. VALENCIUS
Box796, Hart

DR. O. VAITUSH, O. D.

Tu butai paėmęs mane su savi
mi, jeigu tik butai galėjęs. Mą
stydama apie mirtį aš privalau 
būti linksma ir šaltoji kapų že
melė neatšaldys manęs....

(bus daugiau)

Pranešimas.

L Sekantis “M. K.” numeris 
išeis prieš pat moksleivių seimą, 
rugsėjo 20 d. 1919 m; Bandyki
me visi šį-tą parašyti.

2. Moksleivių (LMSA. seimas 
atsibus rugsėjo (Sept. 19, 20 ir 
21 d. 1919 m. Pradžia 10 vai. iš 
ryto. Seimo sesijos bus laiko
mos “Aušros svetainėj, 3001 So. 
Halsted St. Chicagoj.

Rugsėjo 20 d. 1919 m. 8 vai. 
vakare moksleiviai rengia drau
gišką vakarėlį, kuris atsibus “Au 
šros” svetainėj. Visi mokslei
vių draugai yra kviečiami atsi
lankyti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Michigan
I«| I ■ 1^11 BRI

Lietuvi* akių 
specialistas.

E^aminuoju 
akis ir teisingai 

I prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galvą,, 
galva sukas 
da važiuoji str- 
eetkariu, krei
vos akis, litaros 
bėga krūvon sk
aitant, arba kiloki keblumai. Atei
kite ir pamatykite mane, patarimas 
dykai dėl motoru, vyrų ir vaikų. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

Phone Drover 9660
1553 We«t 471 h St.. Chicago.

J. Aceris, Chicago, IH. Eilutes 
gįrwnjA. Ačiū. Truputį ajAsMiitę

talpiname. Nepamirškite ir dau
giau parašiti. Tečiau, rašant ei
les, atkreipkite daugiau atydos 
į minties poetiškumą. Neužten
ka vien turėti šiokį-tokį rimą 
(galūnių skambesį) ir vienokį 
pėdės skaičių eilutėj. Eilėse pri
valo būti ritmiškos gaminimos 
dailės. Patartina skaityti geras 
eiles. Be to, eilių rašymos, yra 
vienas iš sunkiausiųjų būdų iš
reiškimo minties, todėl pradi
niams rašytojams reikėtų veng
ti eiliavimų. Geriausiai bandy
ti (rujnpus rHAmeiiiw apysak/d* 
tei, etc.

Reumatizmas Sausgėlė.
Nesikankykita tave* akam* 

(Bais, Reumatizmu. Sanegah 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungi! 
-raumenų sukimu; nes skau 

dėjimai naikina kūno gyvybe 
Ir dažnai ant patalo paguldo

CAPS1CO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmt- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
fybė žmonių siunčia padėka 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga:M*ALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydvtiaa kai 
na iOc
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Lietuvių Rateliuose.
CICERO

Klerikalų konkurentai.

Pirma aršiausi susipratusių 
darbininkų neprieteliai šičia bu
vo — kunigų “apjakinti tamsu-

po to, kada vienas “kairiaspar- tiškas ir ketina suorganizuoti 
nių” lapelio bendradarbis viešai tani tikrą draugiją kovai prieš 
apmelavo Naujienų redaktorių, rendų kainus. Jis sako, kad ta' 

i d., Grigaitį, tai sekamame kuo- ‘ organizacija susidės iš 290,000 
pos susirinkime nariai nutarė at'............. : J J------ ------------
šaukti pirmesnio susirinkimo 
tarimą, kuriuo buvo nutarta pa
aukoti tam lapeliui dešimti do
lerių. Praeitame kuopos susirin-

I kime, rugp. 23 d., “kairiaspar-į mėnesinių duoklių. Tokiu būdu 
niai” sugalvojo naują skymą: susirinks suma pinigų už ku-

ypatų, o jei dar smarkiau pava
rius agitacijų, tai galima bus su
daryti organizacijų iš 600,000 y- 
patų. Kiekvienas narys tos or
ganizacijos turės mokėti 10c

Mokyklų Atidarymo Išpardavimas
| Saugokite Savo Akta)

nėUai". Tai jie ardydavo pažan- ‘J“™ Jneš™‘* P“skirli. ,u"s ,10l'ri1u°8 ,u,,"i «“U,n“ bus pra^‘j 
giųjų draugijų prakalbas ir vi-< 
sais bucinis kenkti, lais-

vos minties pietojimuisi. Ten, 
kur jie negalėdavo pakenkti fiziš 
ka spėka, darė tai nešvariausiais 
prasimanymais melais.

Tą patį jie daro ir dabar. Tik 
dabar juos subytino kita tokių 
jau atžagareivių rųšis — lietuvis 
kieji “kairiaspariųai“. Su pasta- 
rasiais klerikališki atžagareiviai 
negal susilyginti: musų “kairias- 
parniai“, pasirodo, yra gabesni 
šmeižimo bei prasimanymų mei 
storiai... Ne vienas klerikalų pa-

dol. Brooklyno Laisvei. Nariai 
lodinus žinojo 1<q įnešimas
buvo atmestas.

Tokio pasisekimo turi musų 
“kairiaspamiai” Cicero j. Anot 
tos patarles, kas vėjų sėja, tas 
audrą piauna.. —A. B. Liutkus

STREIKAS.

M ars ha U Ventilatcd Matrose

plačių agitacijų. Manoma, kad 
mio selciin^io jjerttižio menesio 
rendos jau bus pigesnes.
Namų savininkai, suprantama ir 
gi susiorganizuos ir kova gali 
būti ilga ir be pasekmių. Rendau 
ninku organizavimu užsiima 
Jaunų Vyrų Krikščionių Asoci
acija. Žinoma, tai asociacijai ne 
tiek rupi rendauninkams pagel
bėti, kiek pačiai pagarsėti. Pas
tebėta, kad ta asociacija visuo-

Ateinantį utarninkų, rugsėjo 2ra dieną ats:dnro mokyklos ir mes pasiūlome jums 
čeverykus geriausios rūšies, ta pačia kaina, kų ir pernai metais, nors jie pabrango nuo o
50% iki 75%. Mes prisipirkome už $15,000 vertės berniokams, mergaitėms ir vaikams 
čeverykų iš vienos ištikimiausių šalies dirbtuvių 6 mėnesini Ūmi atgal, o jei mes norėtume 
nupirkti šituos čeverykus dabar, tai turėtume užmokėti patįs 20% daugiaus negu toji kaina 
kuria mes žtulainc parduoti juos jumis.

pasižymėjusius veiklius, kaip 
kad daro musų kaiMsparniai. 
Nuą,t<> laiko, kaip Lietuvių So
cialistų Apšvielos Kliubas čia su
rengė referatą, musų’ “kairias- 
parniai” savim, nebesitveria. Die 
ną ir naktį jie “garbina” taria
muosius “social-biiržujus*. ..

i išėjo sireitan. Viso streikuoja a- 
pic 100 darbininkų. Streikas ei
na gerai. Dar jis eitų geriau, 
kad ir likusieji darbininkai išei
tų streikai!. Dabar tie likusieji 
sako, kad jie yra užganėdinti. 
Taip negerai. Kol pas mus dar
bininkus nebus vienybės, tol mu 
su ekonomiška kova su darbda- t t

kaip tik yra kokia nors“ proga, 
ji pasisiūlo su savo patarnavi
mu. Visuomet prie tokių ar pana 
šių progų, ji stengiasi išsirekla- 
niuoti ir tuomi praplatinti savo 
idėjas miniose..

Mergaitėms tikro pilko žornšo tvirti če- 
verykui pilko audeklo viršus,-aligštuis mi
leliais dydžiui nuo 8% iki 12 $2.35 
Dydžio nuo 12‘/j iki 2 $2.85

Keletas iš musy gerųjų daiktą.
Berniokams tikros veršio šikšnos čcve- 
rykai, veršio šikšnos viršais, geriausios 
rūšies padais, dvigubais galais, viršui ga
rantuojami, kad; jšlaikis dvejus puspa
džius, perdėm čielos šikšnos, visokių dy
džių iki 5J/4, lengvai verti C A
86.50,, musų kaina ................

rusvi veršio šikšnos čcverykni,tamsiai
pirštais, visi čielos šikšnos, pilno gludu- 
šikšnos viršais, dubintais šikšnos padais, 
pora garantuojama, dydžiai iki 2, leng-

$3.85

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai- 
tote. K u ome v izjs ejuate trumpa
regis ari) a toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias į tekmes.

Gydymas visą akių, au&ų no- 
sio« ir aerkles ilgu, yo priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pčtnyČioms 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 aptickos 
Tčmykite į mano parašą.

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

VAIKŲ PARODA.

visi susijungti ir sykiu kovoti už 
savo būvio |Migerinimų. Perspė
jame ir kitus-darbininkus, kad 
m itų i šių .kompanijų dirbti, 

kol mes streikuojame.
Kas pametėte čekį ant 75 do

lerių? Rastas rugpjūčio 28 die
ną. Atsišaukite pas p-lę A. Ras-

Suvienytų Keltų Draugijos Chi 
cagoje rengia iškilminga beibių

Paaugusioms mergaitėms čcverykai, tamsiai pilkos 
veršio ar ožiuko šikšnos, arba juodos veršio ar o- 
žiuko šikšnos, 9 colių augščio, naujo drožimo už- 
penčiais, labai madingi kurpaliai, kiekviena pora 
garantuojama; dydžiai nuo iki 8, leng- 
vai verta $7.50, musų kaina ................

Mes užlaikome geriausias rusas čeverykų
paminėti šitame apskelliimc, bet mes parduosime juos labai prieinamomis kainomis, nes 
geri čcverykni, kiekviena pora garantuojama — atsižvelgiant į čeverykų brangumą.

Mes duodame paišeliams krabeles vaikams.

Mergaičių 
angliškais 
nio veršio 
kiekviena 
vai verti $5.50, musų dabartinė 
kaina ......................................

Dr. A. R. Blumenthal

vyrams ir moterims, kurių mes negalime

Toliau. Musų “kairiaspamiai” 
visas pastangas deda, kad užko
vojus LSS. 138-tą kuopą. Tuo 
tarpu jų pastangos nueina vė
jais. Netik kad jie nieko nelai
mėjo, bet dar pralaimėjo. Pav., , kiutę adresu: 3031 W. 38th PI

EMU

į Klllię ainesu: oo 
| Brighton Parke.

PATĖMIJIMAS.

VINCENTA^ URBONAS, 
pasimirė rugp. 28 d. Cook ap
skričio ligoninėj, nuo džiovos; 
Jis yra 39 metų amžiaus, Ame
rikoje išgyveno 20 metų, pa
ėjo iš Kauno guh., 
pav.. Lūkės parap., 

ApirnOy Prigulėjo , _ 
draugijų: švento Pranciškaus, 
Teisybės Mylėtojų, Karaliaus 
Mindaugio, šv. Martyno ir Ap
švietus Moterų ir Vyrų Num. 
1. (Glearing. III.). Paliko pa
čia Juzefą liūdname padėjiniė\ 
l.aidotuvčs atsibus panedčlyj, 
nigs. 1 d. iš namų. 5111 AV. 
64th PI. 8:30 vai. ryto. Kūnas 
bus lydimas i Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Kviečia 
visus gimines ir pažystamus 
ateiti į šermenis jo žmona 

Jl’ZEFA l’BBONIENf

M. Mokinys rašydamas apie 
LMPS 29 kuopos piknikų, beveik 
viską aprašė, tik pamiršo pami
nėti, kad tame piknike publika

šiaulių 
Pavaidčs 

ygu* šitų

versiteto lietuvių knygynui per 
J .J. Blažį. Aukautojams tariu 
širdinga ačiū. — J. J. Blažis.

KOVA Už RENDAS

iVakar buvo entuziastiškas 
masinis susirinkimas Garrick 
name prie Randolph gatves. Li
ko nutarta pradėtiJ&gitaciją vi
same mieste prieš namų savinin
kus. Mat, rendos dabar pabran
go 8% daugiau negu buvo keli 
menesiai atgal.

\V. S. Forman labai entuzias-

City, 6 ir 7 d. rūgs. Organizato
riai tos parodos sako, kad jau 
daugiau kaip du tūkstančiai yra 
užsiregistravusių dalyvauti pa
rodoje. Bet organizatoriai tikisi, 
kad vaikų parodoje bus daugiai 
negu penki tuksiančiai. Kiekvie
nas vaikas gaus (lavonas. Žino- 
iha,, ne visi vienodas dovanas ga 
lės gauti. Kurs gražesnis, gaus 
geresnę dovaną, o rėksniai ir ne
gražus, negaus nieko.

Netik už vaikus ketinama duo 
Ii dovanas, bet ir už jų vežimu
kus ir tų -vežimukų papošiiuus. 
Vadinasi, kas turtingesnis, kas 
turės iš ko nusipirkti gražesnį 
vežimuką, tas gaus geresnę do
vaną. Turtingam, mat, visur ge
riau.

Kod( l tokios juodos yra ren
giamos, lengva numahyti. Kapi
talas nori, kad tarpe bėdini 
žmonių butų kuodą ilgia ilsiai vai 
kn. O kur duuoiau vaiku, ten

Warsawsky Reliable Shoe Store
1341 So. Ilalsted St, Corner Liberty St.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
fatinga doma at 

rcipiania j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

u

PRANEŠIMAS

skurdo, ten tie skurdžiai darbi
ninkai daug nuolankesni savo 
bosams. Ir iš tokio žmogaus ga
li kapitalistai išspausti visą ener
gija. žodžiu, padaryti tokį žmo
gelį tikru vergu. Tokios vaikų

darni. Musų kairiaspamiai ne
tik kad nepadeda savo draugams 
Lietuvoje, bet juos pravardžiuo
ja ir kolioja kaip tik moka. Su
prantama, kad Lietuvos drau
gams yra sunku kovoti su kleri
kalų ir tautininkų pinklėmis, bet 
negaudami jokios paramos nuo 
amerikiečių, jiems ta kova yra 
dar sunkesne, h; nėra vilties, 
kad .mūsiškiai kairiaspamiai 
kuomet nors pradės veikti soci- 
distiškai. Nuo dabar, matomai, 
jų veikimas bus pricš-socialistiš- 
kas. Su kairiasparniais socialis
tai turės smarkiai kovoti.

LAKIOJIMAS ORLAIVIU.

tuo tikslu, kad paraginus visus 
kuodaugiausia auginti vaikų— 

padauginus skurdžių eiles. Tos 
vaikų parodos, tai tik dykaduo
nių žaislas. Bėdiniems darbinin
kams jokios naudos iš to nėra.

Subatoj, .3 valandų po pietų, Aug. 30, 1919 m. bus iš-- 
važiavimas, ekskuršon į Lietuvių Kolonijų, Wisc. Visi, 
kas tik norit pamatyt gerų farmų pigiai ir lengvomis išly
gomis, turėsite progų išvažiuot viršminčtoji dienoj. Dabar 
yra geriausias laikas išsirinkti sau farmas, nes galima 
gerai rita tyli žemė ir javai kokie auga; norėdami važiuot, 
susižinokite su Ęcndrovės ofisu, nes daug Lietuvių subatoj 
išvažiuoja.

80,000 LENKIŠKŲ MARKIŲ

Chicagoj einantis “Dziennik 
Ludoxvy“, socialistų laikraštis 
skelbia, kad vakar Chicagos ir 
visos Amerikos lenkai socialistai 
išsiuntė į Umkijų savo draugam 
sociailstams 30,000 lenkiškų

LIBERTY LAN D 1NVESTMENT CO.,
3301 SO. KALSTEI) ST., 

CHICAGO, ILL.

Ignaco Daszynskio, žinomo Len
kijos socialistų veikėjo. Ši auka

Hoffman Mokykla
įsteigta 1910. Mes prirnegianič 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 apsiima simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų Higii School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, • spelinimo, 
skailymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už. mokslą nebrangi.

Musų mok-)klos studentai lietuviai turi suorganizavę speclulę 
lietuvių ka'bbs gramatikos ir literatūros klesą, kurią stropiai pri
žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.

Daugelis musų mokyklų baigusių vyrų ir moterų šiandie yra 
jau profesijų žmonės. Musų moKyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir univtrsitctc.

MES SI tausosimi: JUMS NE VIENI,.' METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE SI VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

amerikiečiai lenkai socialistai 
nusiuntę jiems 80,000 markių. 
Graži suma. Ir lenkus socialis
tus tik pagirti reikia už jų aukas.

O lietuviai socialistai, t.y. LSS 
dabar jau virstanti į “Komunis
tų” partijų, kiek nusiuntė savo 
(haugams-socialistams Lietuvo
je? Nieko!

Lenkai, rodosi, irgi liko sus
penduoti iš Soc. Partijos, bet jie 
matomai nėra-dar tokie partiza
nai, kaip mūsiškiai ‘‘vądai”, — 
jiems dar rupi ir Europos drau
gai ir j it* padeda jiems kiek galė-

Tarpe Clucagos ir Mihvaųkce 
jau lakioja orlaivis, padarytas 
Lawson orlaivių kompanijos. 
Tas orlaivis pakelia 60 žmonių. 
Tarpe Chicagos ir Milwaukce y- 
a 100 mylių. Šis pasažierinis 

orlaivis nulekia iš Chicagos į 
VIihvaukee į valandų laiko. Ne
lė! io j 6:30 vai. iš ryto, tas or- 

’aivis, su 6D žmonių, ketina iš 
Ghicagos (išlėkti į New Yorką. 
Sustoti ketina tik šiose vietdse: 
Toledo, Omo,'Cleyeland, Ohio, 
Buffolo, N. Y., ir Rochester, N. 
Y. Paskiau tas orlaivis ke
tina dąryti dar didesnę kelionę, 
— nub jūrių iki jūrių — nuo 
San Francisco, Cal. iki New 
Yorko. Tų visa kelionę ketina at
likti į 60 valandų.

“Mes galim lėkti 115 mylių į 
valandų, jeigu mes norim. Bet f 
mes lėkdami iš Mihvaukee, no-| 
"ėjome prisižiūrėti Michigano 
?žero kraštams, užtat lėkėm tik 
100 mylių į valandų.“ — užreiš- 
’<e to orlaivio lakūnas.

Orlaivis turi sparnus ilgio 90 
oėdų, pats orlaivis 50 pėdų ilgio. 
Motorai, taip vadinami “laisvės 
motorai“ turi 400 arklių spėkos, 
ui tiek spėkos užtat galima grei 
tai lakioti. Ir nevisi motorai dir
ba sykiu. Vieni dirba, kili stovi 
?au dyki ir laukia savo eiles. To
šių bildu ir pavojus yra daug 
mažesnis lakiojimui tame orlai
vyje.

Pranešu Visiem
Kad Salutc Stomach Bitters yra 

pripažintas VVashingtonc, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, «kauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą^ skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
lai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Hitleris iš šakny žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa- 
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj apliekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- j 
iicy orderiu pinigus, o mes gavę pi- i 
nigus ir užsakymą kiek rcikalaiinat 
tai prisiusime dėl lainistŲ.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

salute: manufacture
P. A. BALTRANAS CO.,

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

'V

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. I4th St
Vai. t—4 p. m. Ned. pagal sut

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585
-nnarg-ff-rFr-r-rar- ■ .nt^Tasa

/

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Ilalsted St.

Chicago, UI.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39- II NORTH ROBEY STRIKT, CHICAGO, ILL.

(Arti Milwaukee Avenue).

A. HERMANAS
LIE’IUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS

MAŽAS JUODPLAUKIS.

| 529 N. Kedzic Avė.
Chicago, III.
Te). Kedzic 97T 

Tclefonuokitc po 6 v. vok.

Teatre North Western Hippo- 
drome, palaukiamame moterų 
kambaryje, teatro tarnai vakar 
rado mažų, gražų juodplaikį vai 
ką. Kieno jis yra, niekas nežino. 
Teatro kasininke patėmyjo, 
kad ji mačiusi apie 11 vai.' ryto

PARSIDUODA
Seni Laikraščiai

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1 c. svaras 
NAUJIENOS 

1739 So. Ilalsted Street, Chicago
(Seka ant 8-lo pusi.)

Pranc^nins, pargryžus iš 
Frakcijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 W. 38 
St., arti Kedzic Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Lcavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

br. S. Biežis
Telefonas McKihlėy '4988

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po piety.

3001 West 22nd Street 
Tol. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall BĮ v. 
Tel. Rockwell 1681.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos niobes t įs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

' AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA.
Už pusę kainos kaip kitose šapo- 

sc. Taisau visokios rųšics automo- 
J Kilius Ignišeu starterius, generei- 
torius. Parodysiu. kaip jums pa
tiems pasitaisyti ir už tai neimu pi
nigų kol nesutaisau automobilių.

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

Telefonas Boulcvard 479.

Vyriškų Drapaną Darganai
Teisingas upsičjimas. Garantuo 

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki 
nų neatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau 
sios stailčs ir konservatyvi modeliai 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt? 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakik 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sand< 
lj nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxcdo, frock siutai 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. v«k 
Nedaliomis Iki 6 vai. vak. Subato 
mis visą dineą iki 10 vai. vA,

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chlciro. III 

įsteigta 1®02

r

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo afitriaa ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia# 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St. /

VALANDOS’: Nuo* KM42 pietų, jir 
8 vakarais. Telephone Canal 31101 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halst/d St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 di e n ą.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Y'ards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 17 St., • Chicago, III.
Ofiso Tel, Boulcvard 160

Rez. Tel. Seeley 420

* *■

Tel. Yards 8654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvunijosl 
hospitalčse ir Pasek
ai i n g a i patarnau- 
Įja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



NAUJIENOS, Chicngo., IT*. Stibala, Rugpjūčio 30, 1919

( Fasa nuo 7-to puslp.) 
gražiai apsirengiusių moterį su 
mėlynu ryšuliu rankoje. Ta mo
teris laiptais užlipo ant balkono 
ir daugiau jos nieks neinate, lik 
vėliau tarnai rado mėlyni) ryšulj 
ir tame ryšulyje mažų rėksnį. 
Kasininkė taipgi pasakojo, jogvi 
keletas savaičių atgal ji rado 
laukiamame kambaryje moterį 
su mažu juodplaukiu ant rankų. 
Ji pažaidė su mažiuku, o ta mo
teris pasakiusi jai: ‘‘Jei taip mė
gsti tų vaikų, gali jį sau atsiimti”

Dabar tas mažas juodplau
kis rėksnys randasi šv. Vincento 
prieglaudos namuose. 721 N. La 
Šalie St. O kur jo molina, nieks 
nežino. O gal to įn ižo rėksnio 
molina didelė užuojnarša? Ji 
žiuri sau teatre ; lošima, o jos 
juodplaukis šaukia kiek tik gali. 
Oi tos moterjs tie vaikai.

>. Pranešimai
Cicero, III. —* Krutamieji Paveiks

lai iš karės lauko bus rodomi pa- 
uedėlyj, rugsėjo 1 d. (Labor Da> 
dienoj), 1 llh Street Theatre. PnisP 
dės 3 vai. po pietų. Labai įdomus 
paveikslai ir linkėtina visiems 
pųmaty ti. . .• — P. Grikius

Roselund. 1.1.F. I kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks Suimtoje, 30 
<1. rugp. 7:10 vai. vakare, Aušros 
kambarine e 10900 So. Michigan 
Avė. Draugai, malonėkite susirink-, 
ti taiku,

REIKIA DARBININKŲ

NUSIŠOVĖ.

P-nia Susia Kopti įnik, 51G9 S. 
Turner avė. rasta negyva savo 
lovoje sn peršauta krutinę ir re- 
voJviTi’i šalę jos. Policija mano, 
kad tai yra saužudyste, nts ji 
seniai sirgusi ir nugalėjusi sau 
pragyvenimo užsidirbti. Tad ge
ri :u nusižudė.

PABĖGO ABRAHAMU

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

1 Apskritys duoda koneer 
lupki ičio M. Meldažio svet. 
23rd Plaee. Kuopos ir [iro 

gre.syvės draugijos 
rengti tų vakarų ne

LDLD 
J“‘ tą 27 d. 
’ 12242 \V.

prašomos ne
jok ių pramogų.
— Ko mitras.

Cftero. — Lietuvai Gelbėti Drau
gijos susirinkimas , įvy ks šiandie, 
rugpiučio 30, p. Nefo svetainėj L>00 
So. 49 Avi*. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vakare. Nariai prašomi susirinkt........ .... . ....... _ „
laiku, nes turime daug svarbių 1 ei- |Uas slisjrinkinui.s įvyks subatoj, 30

Rottrland. - Ateities žiedo vaikų 
1 draugijėlės (po globa 25 kp.) l’ir-

kalų aptarti. — Vaidyba.

Ratine, VVis. — laet. Geli). Drl|os 
15lo Skyriaus rengia piknikų nedč- 
lioj, rugpiučio 31 d., I nion Park 
Inžuu^u visiems > dykai. Pradžia 
kaip 12:30 v. po pietų. Visus kvie
čiame atsikinkv Ii. — M. K.

d. rugpiučio 1:30 v. po pietų Pal- 
mer Park III gatvė. Malonėkit at- 
silankst paskirtu laiku.

—• E. Ručinskiene.

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI

Už $00 nupirksi puikų tikros sku
tos seklyčios setu, vartotą tiktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri- 

, versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 

' taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME Už DYKA. Priimame Li- 
bertv Bonds.
WEŠTERN FURNITURE STORĄGE 

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

lioinis nuo 10 iki 4 vai.

NAMALŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ

TO-.r ,, 
Roseland -- U F. I ko. mėnesi 

nis susirinkimas įvyks Snbatoje, 30 
d. rugpiučio 7:30 v. vakare. Drau 
gai, malonėkite susirinkti visi pa 
skirtu laiku, nes turėsime daug 

IMI’SV 29 ko. rengia koncertą ir ivarbių reikalu nptiirti.
' — Org. K. J. Turulis.bidių sausio (.hm.) 4 d. 1920 Mil

dažio svet. Todėl meldžiame kilų 
draugijų nerengti tą dieną, kad ne- 
pukctikus vieni antriems.

M. .lakui ai.fa.

• Pirmyn Mi’raus choro draugiškas 
išvažiavimus, kuris turėjo įvykti

• Aug. 31 <1. 1919, delei tūlų priežas
čių lieki" i atidėtas iki rugsėjo Sep. 
I I d. 1919 m. jsitemykite visi.

— Komitetas.

Pirmyn choro dainininkes ir dai
nininkai malonėkit susirinkti inde
li.>j, Aug. 31 d. 1919 į Knygjno svet. 
1822 
r\ to.

NVabamia Avė.
— Choro

lygiai 12 vai 
pirmininkus.

aktu veikalo, 
___ ___  . nedėlioj, 5 d. 

Sparię C. S. P. S. svet. Kuopos ir 
progresyviškos draugystės prašo-

LSS. 4 kp. stato I 
„Nepalaidoti Kūnai",

ROYAL TAI LOBS
731 S. \VELLS ST.

i i EIK A LA C J A S E K AN C. i V

pranešu visoms ui ogresiv.š-
Iriingijotns, kad Lietu/ių

kliuh'b vt’a paėmęs sve-
ant Spalių PAMUŠALO DIRBRJV

Btis statomus ve.-1 —-------------
Naminio t iuto.

visų 
vakaru

: šiuo 
1 kmns
I Kriaučių
į tivnę Zvvhzek Polek 
26 d., šių 1 u'1 u. 
kalas lizdas 
dvi meldžiame 
rengti jokiu 
kad nepakenkus vieni

— Rengimo

DIRBĖJŲ kotų ŠAPO.!

To 
draugijų ne

kitiems. 
Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo 3 dėdž’ų; jie paei

na iš Kauno gub., Raseinių pav. ši
lelio vaisė., kaimo Darkintų, Kis*ie 
liaus Petro. Juozapo ir Vincento Se- 
liek’ų. Girdėjau, kad gyvena au:e 
S'-rantonų, Pa. Meldžiu duoti 
nii) jie patįs, ar kas kilus šituo 
resu:

ad

RINKINIU GUZIKŲ SKYLUČIŲ 
SIUVĖJŲ

RANKOVEI SKYLES SIULETO.1Ų

PAMUŠALO SIUI.ETOJŲ

PETIES SUSEGEJŲ (DŽOINERIU)

ATSIŠAUKITE TOJAUS

__  automobiliai
PARSIDUODA labai pigiai Park 

ard automobilius, 5 naujos rutlan 
kės, 8 pasaživriains, galima vartoti 
šermenims, vestuvėms ir kitoms pro 
goms; taipgi parduodama dar kiu 
karai ir labai gera biznio virta prie 
put lietuvių bažnyčios llepair Shop 
amt Llverv, 708 W. 18 St., Tel. Ca 
nal 3348.

Turi būt purdm4us 1919 mados 
automobilius 7 pasažieriams, visai 
naujas su naujomis 4 ratlaukėmis 
ir 1 r\tra, ir šilkiniais (lėkiais. At
sišaukit tuojaus, nes išvažiuoju į 
kitą miestą. Tel. Yards 4040.

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius Chevrolet 1917 metų, at
rodo ir eini kaip naujas, elektra 
pradedamas ir daug kitu dalykų cx- 
tra, parduosiu pigia kaina. Kreip
kitės vakarai” 6 vai. j savininku M. 
Masiliuna 2101 W. 21 St. kampas 
Lc.avitt St. ant antrų lubų.
PARSIDUODA Maxwrll automo
bilius 1919, 1.7(10. Truputį važinė
tas, bet atrodo visai naujas. Atsi
šaukite šiuo adrc*n:

1340 So. 48th Ct., Cicro, III.

PIGIAI PARSIDUODA!
2- ji.i pag.vvnimų, 5 ir 6 kniubai ių, 

geroj vietoj, geras namas, rundos 
nešit $40 j mėnesį, $480 į metus, na
mas vertas $4000, turi Imli parduo
tas greitas. Prekė šio namo liktai 
$2,600.

3- jų pagyvenimų muro muitas, 
gerame padėjime 1 pagy venimas 5 
kambariai ir 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, maudynes, gazai ir kiti 
parankamai. Geroj vietoj, netoli 
„bulvardo". ramios $50 į menesi, 
$600 į melus. Prekė $5000.

j 4-ju pagyvenimų, beveik naujas 
niuro namas, pnbudavotas .ant 2-jų 

įlotų viskas geriausiame padėjime pe 
cinis apšyldomas. Ramios neša 
$1152 j metus. šis nniuas labai 
vertas $12,000. Parsiduola tiktai už 
$9,600.

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

Namai, kuriuos mes parduodame 
randasi gerose vietose, ir mes gva- 
ritntuuji’.ine 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 J. ŠUKAS

5433 S. Halsted st. Phone Drover 821
J. Szliko gyvenimo vieta, 3246 S. 

Halsted St., Phone Drover 3514.

PARSIDUODA pigiai mmo mi
mas su maudynėms, gyvena 1 fauii- 
lijus. Neša randus $17 į mčnesj, 
kaina $4800. Atsišaukile pas sa
lininkų.

1737 N. V.’im lu'.stei \v, Chicago 
i

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
mūrinis namas. Biznis skersai gat
vę ,netoli mokyklos ir bažnyčios.

B. Winter, 
63ji-638 W. 37 St., Chicago, III.

I PARSIDUODA <8 kambarių mūri
nis namas ir dulotai. Galima įtai
syti du pagyvenimus. Labui pigiai. 
Kaina $2.500. Atsišaukite 3616 So. 
Union Avė.

PARSIDUODA farma 80 akrų, 
gražioj vietoj. Parsiduoda namas 2 
augštų po 4 kambarius 106 Bose- 
landė. Turi būti greitai parduotus 
u> $1,800. — J. Januška, 3131 Ar
cher Avė.

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda pigiai 4 lotai ant Wes- 

tern Bulvaro, tarne 43-čios ir 45 
gatvių. Galima mrkti po vieną ant 

i lengvų išmokėjimu. Atsišaukite 
'šiuo antrašu: 3114 So. Halsted St. i ' v

PASKOLOS-MORGEčI A l
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
yrstiniino į antrus inortgagius, duo
du ant geru išlygų.

H. (k, MULKS.
I’oom 1117 Tlerris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8820FARMU PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
koloniją Wisconsine, kur jau daug 
lietusių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
nnt kurios nepaisant kokie meta; 
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 išvažinėj^ po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos y ra prieinamos ir bied- 
niau.siam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pirlinke, miestas arti, su visais pa- 
rankunųiis dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą formą 
pigiai; linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND A INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St< Chicago, 111.

MOKYKLOS:

Mokykla Kirpimo ir Designing

ROYAL TAI LOBS 
731 S. \VELLS ST.

NAMAI-ŽEMĖ
_. , .......r---------------- 1 Agnieška Kisielaitė,.

I’UpesCO, lnos nerengti tą dieną jokių pra-! po vyru Agnieška Ulaw,
Komitetas. , R. R. 1, '.VeslvllleAbraham. 16 mc- niogų.

dilimo.

Bet svkiu su 
tėvo $620,

U’.lUI

LLF. 12 kp. mėnesinis susirinki- 
m »s įvyks utarninke, 2 d. Septem- 
ber 8 v. vakare. Visi draugai ma- 
Bonėkite atsilankyti, nes turime 

; daug ko apsvarstvti. Susirinkimas 
, Ims 3238 So. Halsted St.
.. * — Org. F. Alutis...

nes jo suims, 
tų amžiaus 
Jeigu jis butų vienas (linges, 
puse bėdos butų. 
Abrahomu dingo 
kuriuos jis buvo 
nunešti į bunka .

Jacobs turėjo biznį prie gar
sios Max\vdl gatvės; pardavi- 
nūio silkes ir kitus dalykus. Su- 
eeiliio $620 ir norėjo pasidėti 
į bankų. Bet tas nevydonas 
Abraham ir pats dingo ir jo 
sutaupytus skalikus 
no , Jacobs siūlo
S100. jei jam suras jo Abrahu- 
mn ir, žinoma, lų $620.

III.
ajieškau savo giminės Nikodemo

* 1 1 1 ‘ P“teisių pav., 
Dėdė Adolpas 

meldžia atsišaukti adre 
Chicago, Ui.

Kaniinskio, jo sūniji ir dukterų, 
eina iš Kauno gub., 
Navarčnų miestelio.
Pocevičia, 
su: 1947 String St

*
?•

DIDŽIAUSIAS bargenab C1i:cag>- 
je , purs t «.oda 2 lotu, kruvoj 6.'x 
130 pikių pa^a) pat 72 h- Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuoių. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

( Pajieškau moters pridubojiinui 
dviejų vaikų, vienas 5 m.tų, antras 

Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos W- •{ m et m Kreiptis adresu: 126 East
nosinis susirinkimas įvyks snbatoje. H Hh Place.
30 d. rugpiučio, 8 v. vakare M. Mcl- 
di'žio svet. 2242 W. 23 PI. Visi na-J 
riii prašomi susirinkti, nes turime.' 
daug svarbių dalyku apsvarstinuli.

— Rašt. M. čiurlis. į

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambariu parandavoji- 

mui, 4 ar 5, turi būti Šviesus ir 
nuo fronto; gali būti Nortlisidėj, 

Su«. Liet. Soc. Dain. Am. lino ap- North VVestsidėj, South VVestsidėj, 
su maudyne ir iš- 

Kas turite to
kius kambarius, ar žinote praneš- 

— F. Muzola. kitę, už ką busiu dėkingas. —. L. Pe-

nusig.ibe-'
palicislui skričio valdyba ir komitetai malu- arba ir Ciceroj, Su 

n> kitę susirinkti pas d. J. KtUilių einama vieta vidui, 
knygų 
pi ličio

peržiūrėti subatoj 30 <1. rug- 
8 vai. vakare.

MOKINA DARBININKUS.

Daugelis Clucngos firmų su- 
inu.nC' mokylli savo darbininkus 
ir įkūrė taip vadinamas “v s- 
tcbiile mokyklas”. Tos moky
klos nekurtose firmose įkurtos 
jau nuo 1916 metų, 
kirminu po kukta 
savailę. Tokias Ym
Montgomery \Vard ir Co., Įtart,

81 kp. nepaprastas susirinki- “ ' < ’ • “ ,r"’ ;1',r ;
Limmbės•4 SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Pradžia |------------- .-------- --------- -------------
LSS.

mus jvyks 81 d. rugp. 
svet. 1822 \Vabansia Avė.
kaip 9 vai. ryto. Visi drautfai ir' PASIRANDAVO.1 A kambarys vie- 
diaugės, malonėkite pribūti, nes y- nam vaikinui, apšildomas, elektros 
r;, svarbių reikalų. • šviesa, telefonas, maudy nė, Noi’tb-

, Rašt. J. D. Bendokaiiis.— sidės apielinkėj, 3 blokai nuo Lin- 
--- Jcoln Parko, 615 Central St. Tel. Di- 

Cicero. :— Vyrų ir Moterų Ap- scls^ 48.»3. 1 rečius kibus.
(Svietus Dr-stės mėnesinis susirinki-1 -- 

J , rugp. 31 d., I u 
krip 2 vai. po pietų Joe Neffo svet. toj.

Jose Pio- n,:Įs iv.'ks nedėlioję, 
valandų į 11500 So. 49th Avė. Drauges ir drau- ______ .
kvklns turi gf<>, maloniai kviečiami visi skait-. valgiu, ar be valgio.

lingei atsilankyti i ši susirinkimą, 
nes turime daug naujų reikalų.

—■ A. B. Liutkus rašt.
beinu r, Stein So Alfrcil Dec-

Išduodama kambarys gražioj vie- 
\ šviesus ir vigadnus, prie ma

žos šeimynos, vienam vaikinui, su 
.. , . Telefonas na

muose, antros lubos. Atsišaukit 
nuo 3 iki 9 vai. vakare.

A. Donile,
471 W. 31st St., and Normai Ave.\

REIKALAUJA merginų, skylinės 
mašinos operuotoji) prie vaikų dra
bužių ’r lengvo darbo rankomis. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pas Ogus 
Factorv, 900-904 W. 12 St., Chicago.

Rb'IKALAUJU kriaučių prie mo
teriško darbo kotų ir sijonų. Atsi
šaukite — 1765 Ogden Avė., Chica
go, 111..

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
ko, gera mokestis; atsišaukit į Cap 
fa'fory.
Liederman Bros & Soboroff Co.

1859 Mihvaukėe Avė., City.
REIKALAUJA impilų kirpiko, pa

stovus darbas. «era mokestis, kreip
tis pas Empire Mattress Co., 3231 VV. 
Madison St.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolionijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. Čia žemė labai derlinga 
tint kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų ke
lių ir gražių Ežerų su daugeliu žu- 
vių. Ir dabar Žemė parsiduoda labai 
pigiai, nuo $15.00 iki $20.00 už like
ri Galit pradėti dirbti farmų su 
$100 ir nejusit kaip turėsit savo far
mų išmokėta. Ir mes duodame dar
bų ant farmų katrie pirks farma.s t 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų prekę ir imam lotus kaipo da
lį įmokčjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

,K. Gąlaauskas lietuvis direktorius 
p SANBORN COMPANY,

£ Eagel River, Wisconsin.

PARDUODAMA namus 7 kamba
riais, elektrinė šviesa maudynė, ga- 
žus, ponamis, cementuota gatvė, ga- 
ražius 2 automobiliams, pašehnenįs, 
lengvomis išlygomis. Mainis ant ge
ro automobiliaus, ar gero ištaisyto 
loto kaipo pirma {mokestis. Pini
gais užmokant. $2800,

McDonnell System 
3517 Archer Avė.

PARDUODA savininkas gerą ker
tę pn. 2901 AVallace gat. viršutinis 
pagy venimas Dellia Kennelly.

PARDUODAMA 80 akrų su t/io- 
bomis, 7 gyvulių, 2 arkliai, šienas, 
kviečiai, avižos, žirniai, bulvės, ku- 
kunizai. Sodas, mašinos. $3500. 
$2000 pinigais. Atsišaukti pas F. 
VVeessner, Stephenson, Mieli.

PARDUODAMA namas pn. 3825 
S. Emerald Avė. Keturiais'pagyve
nimais, 4-3 ir 5-3 kambariais. Ga
zos ir kiti įtaisymai, ruimingu dar
žinė. Gera proga. Pasižiūrėkite. 
Kaina $3,650. Inmokėti $2,00().

Žinoma, tos kompanijos įs- 
feegė tas “vestibulc mokyklas” 
ne darbininkų naudai, bet grei
čiausiai savo naudai. Kompa
nijos užveizdofc savo, kad jie| 
prirengė savo darbininkus prie l 
našesnio ir kompanijai nau
di ngysnio darbo. Tie visi mo
kiniai pasidarę daug gabesni ir M

Lietuvių Janitorių vyrų ir moterų 
pašelpinis kliubas rengia prakalbas 
nedėlioję, rugpiučio 31 Jobų E n gel s 
s'et. 3720 W. Harrison St. Naudai 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus. Kal
bės Dr. S. Biežis ir Dr. M. T. Stri
ko! i s. Kviečia visus

— Komitetas.

JIEŠKO DARBO

REIKALINGA moteris siūti storus 
daiktus mašina: pastovus darbas. 
Atsiša>/kti pas Envdre Mattress Co., 
2231 W. Madison St.

Namas ir lotas į pardavimą pi
giai. Klauskite pn. 3348 So. Jloyne 
Avenuex

dnug'au galį padaryti.

PERMAINOS MOKYTOJŲ

Lietuviai Moksleiviai Hoffmano 
mokyklos rengia svarbias prakal
bas „Labor Day”, rugsėjo 1, 2 vai. 
po pietų, \Vicker Park svet. 2040-46 

č. North Avė. Chicago, III. Kalbės 
Prof. S. A. Huffman, Dr. A. Monl- 
vidas ir kti. Pertraukose bus įvai
rių muzikos gabalėlių. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Komitetas.

Kam renkalingas bučcris atsa
kantis tame darbe, kalbu angliškai, 
lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Atsišaukite pn. 5914 So. State St., 
Chicago, III. Tel. Normai 3783.

PARDAVIMU*

Vukor buvo didelių pennnd- 
nų viešųjų Chicago* mokyklų 
mokytojų. Du seniau^ supe
ni deniai liko
tas mokytojais. Jais yra su 
paridento pagclbininkas Sanip- r — 
ei B. Allison ir William M. Ro- kliubo

E. Clycago, Ind. — L. A. U. kliubo 
susini 
ė i o 31
svet. (15ll ir Northoete Avė.). Drau
gai, meldžiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalykų.

: RaŠt. Frank Svereeki.

'imas įvyks nedėlioj rugpiu- 
vai. po pietų K. Griksas

LSS. 4 kp., JLSL. 1 kr. ir JLAT.
» lavinimosi susirinkimas į- 

vyks nedėlioj, 31 d. rugp., 10 vai. 
nto, Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St., prelegentu bus J. A. Demcntis. 
atvpžiųves 
malonėkit atsilankyt ir

i

REIKIA DARBININKŲ
REIK ALAU J A merginų prie šva 

raus dirbtuvės darbo. Gera algų. 
Prityrimus nereikalingas. Ateikite 
prisirengę dirbti.
The Cassady—Fairbank Mfg. Co., 

6192 So. La Salk* St.

PARDUODAMA sudėtinis — ang
linis ir pažinis pečius už $26 
sišaukti nuo 8 iki 12 v. rvto 3416 
Wallace St. užpakalyje. Tel. Boul- 
vard 2001.

At-

DIDELIS BARGENAS!
Lietuvių apgyventoj vietoj Mor

gan Park ant 110 St. parsiduoda 41 
lotas su 6 kambariais namas ir ki
tais reikalingais budi n kais labai pi
gia kaina, tiktai $6300.

Parsiduoda 4 lotai Morgan Park 
a.it 111 Place po $200 ua lotą su vi
sais įtaisymais. Atsišaukite luojaus 
pas:

S. P. Tonis A Co., 31 East 112th 
St., Roseland, III.

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

American Insulatcd \Vire Cable 
Co., 054 W. 21 St., Chicago, III.

PRESERIŲ FORMANO. 
Reikia prižiūrėjimui darbo

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyvento] vietoj; biz 
uis išdirbtas gerai. Priežastis par 
davimo ta, kad mirė mano mote 
ris. Atsišaukite pn. 3514 Emerald 
Avė., Chicago, III.

PARSIDUOLA labai pigiai bučer- 
nės daiktai, 2 barai, stiklinės len- 
hnos su baksais, 3 kaladės, 3 svar
styklės, '2 mašinos mėsai malti ir 
vi >1 rciktilingi daiktai prie buėer- 
nės. Parsiduoda sykiu arba po vie
na d.. ! I;., noriu parduoti greitai.

J. Bagdon, 
580w So. Kedzie Avė., Chicago.

5 akrai puikios žemės, mažiaus 
kaip viena valanda važiavimo nuo 
Chlcngos Burlington gelžkcliu, tin
kama auginimui visokiu daržovių ir 
paukščių. Unuil perkant kaina 
$1500. Parduosime išmokestimis: 
$2'0 lunjmis ir no $15 kas mėnesis. 
Tai yra labai piau. Apsimokės jums 
nusiskubinti. Rašykite, telefomio- 
klte, arba ateikite pas Paul Baub
lys, 1404 W. 18th St. Tel. Canal 6296

berts, kuris buvo per ilizų lai
ką prižiūrėtojas vakarinių mo
kyklų. Kokios mokyklos ji'-ms 
bus suteiktos, dar nėra žinios.' lekcijas. 
Gal jokių. Buvęs superidento 
pagclbinipkas Ernest E. Colę 
dabar paskirtas pirmuoju stH 
peridento pagelbininku. Hr . 4 ‘ n , )v. v. l ekcijas duos S. Strom. Ne

vietų Allison O ir Roberls o rėš ir pašalinės kviečiamos atvvk-
liko paskirti: Ambrose E. laiku. — Valdyba.

iš kito miesto. Draugai 
išgirsti jo 
S. Zavė.— I’irm.

Rosrlajid. — LMPS. 25 
gaminimo lekcija bus 
rugp. 29. d-kės Ručinskienės bute 
10356 Wabash Avė. Pradžia 7:30 
y. v. J ekcijas duos S. Strom

k d. val gių 
p’čt nyėioj.

šešių 
preseriu mažoj augštn laipsnio 
poj vidurmiestyj. Gera alga, 
ra proga tinkamam vyrui.

Kreiptis j samdymo skyrių 
Alfrcd Baker & Cohn, draugij 
drabužių dirbėjus. South West kam
pas Van Buren ir Franklin gat.

Ša- 
ge-

pas 
oms

PARSIDUODA pigiai geri vargo
nai. vartoti tik du mėnesiu. Kreip
kitės vakarais nuo 5 vai.

1/55 N. Union St., Aurora, Iii.

RAKANDAI

FABMA
80 akrų žemės Michigan, VĄ my

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestų. 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, prti ežero. Kaina $1900, 
mainom ant miesto pronertes.

UnPed Land & Tnvestment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

peridento pagclbininkas J. E. 
Annstrong vėl liko toje pačio
je vietoje, kaip buvęs. Sekanti 
distriktų siųxri<lento! liko iš- 
naujo paskirti: Ella C. Sullivan, 
RltfllS M.
Lowry, H. 
be. Minnie 
Bishop.

J. A. Long, principalas Ilain- 
mond’o mokyklos, ir Henry S. 
Grane, prinčipelas Chaniplain 
mokyklos, Iko piskirti dirstrik 
tų superidentais.

Pranešame visoms progresvviį- 
koms draugijoms, kad LMPS. 67 kp. 
Kensingtene, rengia metini koncer
te ir bjliu J. Stančiko svet. rugsėjo 
21. Visu draugijų prašome ne
rengti jokit; pramogų, šioj apielin- 
kėj, kad nepakenkus vieni kitiems.

— Rengimo Komitetas.
Hitcli, Charles D. 

G. Clark, J. H. Stub- Rowland. — LDLD. 79 kp. susi- 
H Cowan ir M irtim r,nliilnns iv>'ks nedėlioję 31 d. rup- n. u)van 11 im irtna piuč;<) IJniai 1() vn, ... ry(o Au<ros 

mokykloje 16900 Michigan Avė. vi
si nariai būtinai dalyvaukite.

— RaŠt. A. Grebelis.

PADARYKITE LIUOBĄ LAIKA 
NAUDINGU.

Oras atvesta, taigi liuoso laiko ne 
praleiskite be nautios. 
kalingi, visose (’bieagos kolionijose 
nilni energijos vyrai, kurie norėtų 
nedaryti vakarais ar šiaip liuosu 
buku tfera neina. Informacijų ga
lima klausti rer laišku v

WM. n. MURDOCK & CO., 
I. Mozeris, Sales Mar.

1430 So. 49»h Avė., Cicero, 111.
Arba nndė’iomis .‘'įsišaukite yna- 

♦ iškai į lietuvių skyriaus ofisų 
41)80 Archer Avė., nuo 12 iki 6 vai. 
ųp pi'dų. Klauskite. J. Mozeris, 
Skies Mgr.

PARDUODAMA 4 ruimų rakandai 
trijų šmotų setas, library stalas, 
arafonola, Komoda, du pečiai, ais- 
bnksis, dvi lovos, kornetas, paveiks
lai ir kiti daiktai. Visi yra tik mė
nesį laiko vartoti, parduoda pigiai, 
nes savininkas yra priverstas Chi- 

q apleisti. Atsišauktr nuo 6 iki
Mums rei-į/to v. vak. pn. 726 W. 21 gat. iš užpa- 

alio, 1 augštas.

PARSIDUODA šešių ruimu njkan. 
dai no viena arba visi sykiu; atsi
šaukite 3231 S. Emerald Avė., Chi
cago, m.

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų mūrinis namas, 4 metai kaip sta
tytas, 2 pagyvenimai no 6 karnarius 
su visais įtaisymais, elektra ir mau
dynė, cemento apačia, užpaka
lyj garažius, ramios $40 mėnesiui, 
parsiduoda už $3600. Galima pirkti 
su mažai pinigų. Randasi geriau
sioj vieloj lietuviu angyventoj ant 
Bridgeporto. Atsišaukit nas Chs. 
Suromski, 3346 So. Halsted.

Kardo piknikas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 7 d. G. M. Ghernausko dar
že. Rengia Liet. Laisvanamlų Fe
deracija. — Komitetas.

F,XTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskite šio barbeno. Puikus Play- 
er Pianas, stailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
rniegnmojo kambario setai, divonai, 
navelkslai ir tt., parduosiu už bilę 
Lokj teisinga pasiulijima viskas

miesto į ka«n nauia. Taipgi $200 dubeltavais 
darbininku, i springsais Phonograh. Grajlna vl- 

nuolatlnis darbas, 1 soldus/rekordus, parduosiu Už $55 
. kambarys ir nu-,su rekordais ir deimanto adata. • » * • • v •« a a » « • a i

RFTKAT.AULA darbininku prie 
darbo kitur išvažiavus iš 
vietų straiknojančiu 
Gera mokestis. 1 
nemokamas val«?’s. 
važiavimas. Al vi ra visą dieną ir ne- Rcsideneija 1922 So. Kedzie Avė., 
dėldienį, 630 North Sangamon gat. Chicago, III.

PARDUODAMA: Namas pn. 3347- 
3349 Wallace St. dvigubo platumo: 
mūrinis, apimantis dvi krautuvi ir 
10 pagyvenimu. Dabartiniu įplau
kų randomls $150.00 menesiui: ga
lima jas padidinti. Lotas 50 per 
125 pėdas. Savininkas negyvena 
čia ir todėl norėtų parduoti pigiau. 
Kaina $14,000.00. Vienas namas 
Vertas $15,000.00.

Ighntins ChaV Cm, Ms) ir Wąl- 
lace. St.

PARDUODAMA namas iritni augš 
tais ir lotas su nameliu užpakalyj, 
už $1850. Atklauskite pn. 1627 So. 
Morgan gat.

UŽGANĖDINTI KOSTU MERI AI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kostumerių” Pa- Į 
sėmės daug reiškia. Musu farmoa 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
namatytumet. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios far- 
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio stibsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

Stos yra tikros farmos, ne tik “pa* ■ 
dirbtos” farmos. Geri irunai. tvo-’ 
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po {mokėjimui vieną penkta dalį,, 
įums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par- 1 
duodame arklius, karves, vežimus 
nukinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolą dėl mimų staty- ; 
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama ! 
pirkėjam*. Jums nieko nekaštuoja : 
pamatyti šias formas.

Musų farmos randasi Wisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langladc, Taylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageiduujamus 
prapertes kaipo’ {mokėjimą. Mort- 
gage už likusią skolą.

M. J. AUGULIS.
2209 W. 23rd Place, Chicago, IR.

PARDUODAMA treji mediniai na
mai, vienas vienu pagyvenimu, ant 
ras dviem pagyvenimais ir trečias 
keturiais. Visi yra gerame stovy
je, vienas su visais įtaisymais. Sa
vininkas išvažiuoja į farmas tfideb 
nori parduoti gurini laiku. Tvas 
nirks tuojaus. gaus pigiai. Atsišau
kti, 2847 W. 38th Place.

Vyrišky ir Moteriškų Aprčdalų.
Musų sistema ir apatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir $erian- 
si.is kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius .kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus uiokysitėa

Elektra varomos mašinos muaų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti V * 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spocialil 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos palai Jūsų mlfr 
rą — bile stailės arba dydžio, di bl» 
le madų knygos. \
MLA8TER DESIGNINb dCHO^t

J. F. Kasnicks Perdėtinis) 
190 N STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

fRkLENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininki t.--------------- ---------------- ------------ /

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

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

Madison St., Chicago, 111.
~ AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typewriting» pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai
li urašystės.

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

I KIŠENINIS į 
ŽODYNĖLIS

| Lietuviškii-Anįliškas I 
I U-. i-r j
| Angliškai-Lietuviškas |
Y YI Talpina savyje reiks- g 
į tingiausius, kasdle or- g 
i tojamus, žodžius. L*- | 
i bai paranki knygute ne- I g šiotis ir kiekviename 1 
g reikale pasinaudoti. J 
| Kaina 75c j
| Galima gauti “NAO- | 
| HF.NŲ” Administrad- | 

g 1739 So. Halsted Street I 
I Chicago. 01. j

i




