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Hammonde liejasi dar 
bininku kraujas

geležies darbininkų komiteto ir

kų unijų konferencija. Tas mitą 
rimas priimta vienbalsiai.

zidrntui VVilsonni apie tą nnta-

vininkai nenorėtų reikalavimų . 
išpildyti, paskelbtai streiką viso- ' 
se kasyklose, kurios yra po an-1 
gliakasių unijos jurisdikcija. • 
Pamalu naujai r.lgųi skalei ir '

1 rue :ranslnlion fi1<id wi|li Iht- pnM- 
nuishr at Chhago, III. Sept. 10, 1!H9 

i as recmircd by the net of Oct. 6, 1917
i TALKININKAI PRIIMĄ SENA

TO SUSILAIKYMUS.

Sutinką pripažinti teises, kurias

7 i'ue triuislatiop fited wi h the post - mastei* ai 
as re<piired hv the act of Oct. 6,1917

t

Cbicnffo, III. Sopi. 10, 1919

5 nušauti, 50 sužeista

;mitras, kuris viską prirengs prie
j streiko, jei prezidentas negalės rt ikalavinu ni •», turi būti Imlia-1 
įduoti užganėdinančio atsakymo, 'napolis susirinkimo nutarimai.'

* T< n buvo nutarta reikalauti 6j Paskelbta yra, kad jei bus gali-

VVilsonas atmeta.

\yASIUNGTON, rūgs. 9 
nato užrubežinių reikalų 

dirbant 5 die- mitrias, ragindamas priimti

Bolševikai siūlo 
Lietuvai taika

Plieno darbininkai streikuos

komitetui neims daugiau laiko, 
kaip savaitė, kad prisirengus 
prie streiko ir tada streikas bus

imi algos. Bolševikai sumušti Ukrainoj

Angliakasiai grūmoja streiku

Steel Corpdtion darbininkų vi
suose miestuose, kur tik yra los 
korporacijos dirbtuvės.

Didžiausios tos korporacijos

John Mitchell
Mirė

[niam apsaugojimui Suv. Valsti
jų teisių ir nepriklausomybės, 
daro lai su patikėtinais užtikri-
nimnis, k;i<l tie susilaikymai ne- RUmUHlja IF JUgO-SlaVlja 
susilauks didelio pasipriešinimo' J ° *

Bostono policistai streikuoja
South Chicago, III. ir Gary, Ind.

Kiek žinoma, prezidentas ne- Buvęs angliakasių unijos prezi- 
siliki ką laimėti, nes Gary ir jam dentas mirė po operacijos.

TREIK1ERIAI NUŠAUTI, jgonbutyj, irgi turbut mirs. Tai-!
SUŽEISTA HAMMONDE j gi viso toje skerdynėje užmušta

5 streikieriai (kitos žinios skel- <,ei)h,s tik prašo darbininkų pa
nizuotais darbininkais. Šiau

šys po Austrijos taika

Serbai rengiasi karėn su Rumunija

reikierius ir ėmė juos šaudy- kieriai). 8 snukiai įsužclsti 
Keli streikieriai areštuoti niekurie jų yra arti mirties 

k. p apskaito daktarai, apie 
streikierių lengviau sužeista.

ti. 
už riausių

HAMMOND. Ind nigs. 9.
Hammondo gatvės šiandie pas- 
riuvo darbininkų krauju. Jį pra

liejo Standard Steel ('ar Co. 
mušeikos ir Hammondo polici
ja, kurie surengė darbininkų 
skerdynes. ’ f

štendard Steel Gar Co. darbiniu 
cai, reikalaudami pakėlimo id 
jos, sutrumpinimo darbo va

biausi i, pripaž*nimo unijos.
Kompanija griebėsi įvairiau

siu priemonių, kad sulaužius 
darbininkų streiką, bet tas jai ne

darė dirbtuvę. Paskui sukelt 
riaušes ir parsikvulė miliciją 
bet milicija neturėdami ką veik

apie
pora savaičių, pasitrauk

šautuvais būrį mušeikų

piliečių" goveda kovojimui su

daroma, kad užpuolus darbinin
kus, kad juos sušaudžius ir kad 
tuo sulaužius streiką. Proga už
pulti ant darbininkų pasitaikė 
šiandie ir ta progą kapita 

bernįi puikini išnaudojo.
šiandie streikieriai buvo su-

įpie 800 žmonių. Jit
mi.ii ėjo gatvėmis, o priešakyje 
jų buvo nešuliui Amerikos vėlia
va. Ją nešė sugrįžęs iš užjūrio 
lieutenantas Thonias Skuba, pa
sirėdęs savo pilnoj uniformoj.

lai išsiaiškina kode! komite
tas veikia su tokiu pasitikėjimu, 
nežiūrint beveik dieninių užtik
rinimų prezidento VVilsono, kad '
priedas prie sutarties reikš jos BOLŠEVIKAI PRAŠO LIETU- Į 
atmetimą.

Taipjau išaiškina kodėl prie
dui laimi demokratu paramą, n,.4.,;„41 1 1 Patvirtinama žinia, kad apsup- ... ... ... ,. ...... taikos sutartim. leciaus iai busti bolševikai siūlo Lietuvai taiką, i , , , .. . .f 'duota kelių dienų prailginimas, 

kad ji galėtų susižinoti su savo 
valdžia. Jugo-Slavi jos nepasi
tenkinimas yra tame pačiame 
dalyke, ką ir Rumunijos.

n *

VOS TAIKINTIES.
Jugo-Slavija nesirašys.

Taipgi skaitoma, kad ir Jugo-

ligonbutyj pasimirė buvęs an- Senato republikonai yra tik- 
gliakasių imii-jos United Mine rŲS, k})(| prezidentas klysta apie j 

s, Anglijos, Francijos ir Italijos į 
■ poziciją linkui koncesijų, kurių 

senatas reikalauja dalyke Mon-
• ( roe. doktrinos, teisės pasitraųki- 
(mo, pilnos kontrolės ant viduri
nės politikos ir palikimo kongre-

jj. rencijos spalio mėn., iš kurios 
jis daug ko tikisi, šiandie apie 
tai ir buvo daugiausia svarsto
ma plieno darbininkų konferen
cijoj ir buyo tartasi palūkėti tos 
darbo ir kapitalo konferencijos,

ir, 
50

Policija areštuoja “riaušinin
kus" mą dubininku Hanumond, Ind.

bo Federacijos John Milchell
Jis buvo tik 19 m. amžiau

Dešimts dienų atgal jam buv6
padaryta operacija ir išimta tal

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Pasak 
žinių iš Lenkijos šaltinių, Rusi-

lovai.
pranešta,

Nežiūrint kad čia yra aiški po nutarta nieko daugiau nebclauk-

1 gjnklius darbininkus, policija |korporacija nesutikls i 
visgi kaltina streikierius. Tai e- I)lM pavesti arbitracijai.

.Jam mirštant sale jo buvo jo
kos kareiviai turi būti pasiust 
Europon.

suptos Lietuvos fronte ir kad

tuviais. Sekama dienų Berno ži

True IranMation filed with the post- 
mu>.ter ai Chicago, III. Sept. 10, 1919 

reoulred b\ the art of Oct. 6.1917

SERBAI GABENASI ARTILE
RIJĄ PRIE RUMUNIJOS RU-

BEŽIAUS.

tvirtiniinui netiki net Chicagos

nepasig meilindama tuo, kad su
šaudė streikierius, dar puolasi 
juos areštuoti. Ji ųreštavo. ne
mažiau kai j) 7 streikierius, jų

riaušiu.C

BOSTONO POLICIJA SUS- 
STREIKAYO.

Unijos prižada policistams

BOSTON. Mass., rūgs. 9.

pa-

poncisių streikas, rolicistai a- 
tėjo vakariniu pašaukiman ir

|ir raktus. Kada policistai ėio iš
Daugiau to. Kruvinoji Hani- policijos stočių, juos sveikino 

mondo policija tuoj po sušali- minios žmonių, 
dymui streikierių įnitaisė sau

viešbučio Lindore. Ji kartu su 
mušeikomis ir mayoro goveda 
susigabėno ten užtektinai auto- 
m itišku šautuvu ir revolveriu, 
taipjau daug amunicijos ir atei
tyj iš ten ketina šaudyti streikie
rius.

Reikalauja t yri ne j irti ii.

Vėliau streikieriai laike savo 
susirinkimą viename krutanrųjų

darbininkų vadovai, ragindami 
darbininkus, nežiūrint policijos 
užpuldinėjimų, užsilaikyti kuo- 
ramausiai, kad nedavus mažiau
sios progos policijai ir niušei-

Policistai nutarė

jei senatas jų reikalaus. Sako
ma, kad prezidentas VVilsonasBe buvimo angliakasių prezi-

deniu, kurią vietą jis laike nuo butų lengvai jas įgyjęs, jei butų 
1899 iki 1908 m., pastaruoju lai- spiręsi už jas.
ku jis užėmė keletą augšlų vielų

bėt patvirtinimo toms žinioms i- Kalba apie karę tarp Serbijos ir 
Rumunijos.

tiiipjau laikė keletu valdiškų vie-

TRAUKINIS UŽMUŠĖ MOTE 
RJ.

True translation,fil»Jd tbe p-1** 
masirr ai ('hicagOr-Ul. Sept. 19. 1919 
ns rrijiiired hv the M<*t nf B. 1017

PASAULIO TAIKA PRIGULI 
NUO AMERIKOS.

'True translatton filed wr.h the p‘><t 
mastei* ai (’liicaMo, III. Sept. 10, 1919 
as re<|iiired by the oet of Oct. •». *»«• 17
BOLŠEVIKAI VĖL PAĖMĖ MIE 

STA SIBERIJOJ.

QU1NCY, II!., ^ugs. 9. — Mrs. 
Thompson lapo užmušta trauki- 

Įnio ties Shelbina, Mo., jai mie-

LONDONAS, nigs. 9. — Ru
sijos sovietų ofidialis praneši
mas

Minu., rūgs. 9. —

Sako prezidentas Wilsonas

VIENNA, nigs. 8. — Amerikic 
čiai, ką tik sugrįžę iš Bucharęs
to, Biclgrado, Budapešto ir tarp 
jų esančių šalių, sako, kad vi
sur Serbijos teritorijoj neapy
kanta prieš Rumuniją didėja ir 
net valdžios ministeriai kalba 
apie karę.

kol jis nepatirs kokią rolę Suv. 1)1,0

tvirtina, kad bolševikai pa- 
Petropavlovsk ant l.šim u- 
apie 175 mylios j vakarus 
Omsko.

serbai galės būti Budapešte už 
trijų savaičių.

da policijos komisionierius Cur- DIDELIS GAISRAS ARCTIAN- ,zj(Įento \Vilsono, kuris šiandie UKRAINIEČIAI VEJASI BOL- 
tis suspendavo 19 policistų už j GELSKO ĮLANKOJ. I Izollt/ti., h. ■ ii/1 rn 111 r> Klisil ŠEVIKUS.
pl ikiuusimą prie unijos. Unijos i --------
viršinink i paskelbė, kad iš 1,-1 ARGIIANGELSK, rūgs. 7. — 
600 policistų, 1,100 priguli prie Per dvi, diciias didelis gaisras 
unijos. siautė ant Maimase salos, Ar-

i Minnesota legislaturos St. Paul.-

delei “situacijos pasaulyj , pa
sidariusios delei pasiaukavimų

duoti leidimą areštuoti žmones, siekia 60,000,(MM) rublių. Nužiu-

daug biznierių, universiteto stu
dentų, o taipjau vienas Harvar
do universiteto profesorius.

(’entralinės Darbo Tarybos

PAGIMDĖ 5 KŪDIKIUS.

.RED BAY. Fh„
Pasaulis nenurims", sakė jis

UHV'S HtlVinn ..............      ’ ------O | R'n iKpuuio

, atstovaujanlįs 80,000 , Gyvenanti lietoji nuo čia Virs. Valstijos taikoje".
organizuotų darbininkų,

vienatine šalim, kuri turės ganė-

gabenasi artilerija prie Rumuni-

GENEVA, rūgs. 9. — Ukrai
nos presos biuras čia pa'skelhė.

kad rumunai serga nuo perdi-

liai tapo\alini tas iš bolševikų, 
netik tapo visiškai apvalytas nuo
ciai paėjo daugiam kaip 30 my
lių šiurių link. Ukrainiečiai ve
jasi raudonuosius kareivius p i-

Mes ką lik gavome nuo lai-

Ae vienas is sireiKienų neturėjo jau kajbėjo koroneris Dr. J. A. 
jokio ginklo. į Graliam, prižadėdamas, kad vi-

Parodai beeinant * pasitikta Įsas atsitikimas bus nuodugniai 
būrys einančių į darbą streikie-' jp teisingai ištirtas.
kdižiu-am. rikiečių. Policija tuoj | V i
pnliepė streikieriams pasiliauk- Streikieriai ,taipjau pasiuntė ' 
Ii ii kelio ir kada streikieri i jau ''elegarnns senatoriams New ir 
sukosi, kad praleidus streiklau- i W,llso" ir valst «"ber-
žius. policija ir mušeikos, be jo. Goodrich, rcikalauda-

ste visuotiną užuojautos streiką.

T» ne IrHriMuHon fjlcH v ifh th*’ 
mastei* ai Chicago, III. Sept. 10, 1919 

rcfjuired by the act of Oct. •>. 1*17 
RUMUNIJA ATSISAKO t&šY- 
TIES PO TĄIKOS SUTARTIM 

SU AUSTRIJA.

dagiai”.
Minksteris taipgi pasakė, kad 

susikirtimas tarp Rumunijos ir 
Paryžiaus tarybos, rumunai gali 
tikėt irs franeuzų paramos, taip-

ANGLIAKASIAI GRŪMOJA 
STREIKU.

Jei nebus pakelta jiems alga, 
lapkr. 1 d. bus paskelbtas ang

liakasių streikas.

EMMA GOLDMAN REIKALAI! pasaulio.
JA PALIUOSAVIMO. I Logiški

teityj ekonominiam atsteigimui
C T .,..... : w l........ Turbut nesirašys po sutartim ir

Jugo Slavija. Nenori suteikti 
mažumai lygių teisių. *

Rumunai ypač pyksta ant a- 
merikiečių, daugiausia delei to, 
kad deh'F rumunų plėšimų Ven
grijoj. laivas su 8,000 tonų reik

maniją, Amerikos valdžios tapo 
pasiųstas i Budapeštą.

dyti į parodavusios darbininkus.' . 
šaudyta papliaupomis iš auto- 1 H‘L

cija ir mušeikos buvo apsiginkla Į PLIENO DARBININKU ULTI- 
vę. Nelaukę tokio užpuolimo, 
streikininkai, gelbėdami savo gy

MATOMAS.

sislėpus nuo policijos kulkų, pa
likdami ant gatvės sužeistuosius 
ir užmuštuosius.

’ Kada streikininkai išbėgiojo,

Davė 48 valandas prižadui, kad 
Gary tarsis su unijos atstovais 
kitaip bus paskelbtas streikas.

šiandie čia atsidarė. United 
Mine Workers of America and 
Canada konvencija. Veikianty-Į Savo reikalavime paliuosavi- 
sis prezidentas John J. Levvis pa- ,no’ h sako, kad ji jau atsėde- 
duodamas savo rekomendacijas 1 j° l’dką kalėjime, o kadangi ji 
pasakė, kad lapkričio 1 d. kils . neturi turto užmokėjimui pabau 
streikas visų angliakasių Illino-, ^os’ j' i paliuosuota at- 
is, Indiana, Ohio ir vakarinėj , ^ė.jus 50 dienų už neužmokėji- 
Pennsylvania valstijose, kuris ,nQ pabaudos.

JEFFERSON CITY, Mo., rūgs mui brangumo pragyvenimo ir 
6. — Garsioji anarchiste Emma kitų dalyki',, pričm,e prezidentą 
Goldman, kuri buvo nuteista 2 entuziastiškai.
metam kalėjimo ir užsimokėtj ' Prezidentas pasveikino legis- 
$10,0000 pabaudos už kliudimą laturę, kad ji vakar ratifikavo 

armijos draftui, paivikalavo, federnlį moterų balsavimo prie- 
kad ii butų paliuosuota iš šio dą. /
kalėjimo rugsėjo 27 d. I Prezidentas sako, kad pirmiau

ką. Po to yra naminiai reikalai, 
kurie turi būti atlikti .tarp jų

WASHINGTON, rūgs. 9. ---• 
Jeigu prezidentas VVilsonas ne

kai užmušti ir a|>ic 10 sunkiai į duos bėgyje 48 valandų užtikri- 
sužeisti. Lcngviaicjfflžeistieji pa-įnimo, kad plieno Irusto United

kierii’,.

PARYŽIUS, nigs. 9. 
iri Renner. Austrijos

Dr

po taikos sutartim, varde savo 
šalies, šįryt atvyko iš Vienuos Į

PARYŽIUS, rūgs. 9. - Ru
munijos delegacija taikos konfe
rencijoj šiandie paskelbė, kad

■ True translnfinn fjleH wi h the pnst- 
nvistei* :it Chieago, III. Sept. 10, 1919 
iib »eqnirert by the ari nf Oct. 6,1917
VENGRIJA IR RUMUNIJA PLE 

NUOJA SUSIVIENIJIMĄ.

Pradės tarybas apie atskirą 
taiką.

I PARYŽIUS, nigs. 9.
laikraščiai išspausdino žinią iš 
Vienuos, kad .Vengrijos premje
ras Dr. Stephan Friedrich pa
siuntė Vengrijos delegaciją į Bu 
charestą (Rumunijos sostinę).

ietos

kos sutartim. Austrija ir kitos 
valstybės pasirašys po ta sutar- žinia sako, kad be įgaliojimo 
tini 10 val.j’yto ryte. įtarties apie atskirą taiką su Ru-

Pirm Rumunijos paskelbimo, manija, delegacija gali svarsty- 
vyriausiosios tarybos nariai da-’ti apie Vengrijos ir Rumunijos 
vė suprasti, kad jie tikisi, jog uniją.
Rumunija nesirašys, kadangi ta
ryba grieštai atsisakė suteikti 

jai privilegiją padaryti susilai
kymą kaslink 'mažumos teisių 
teritorijose, atsiskyrusiose nuo 

nimą savo suvėlintu venkimu Nepastovus, galbūt lietus ir kitus kaltinamus žmogžudystėj j buvusios Austrijos imperijos, 
Todėl jis pataria panaikinti da- hįgkį šilčiau šiandie; ryto gied- negrus ir juos išvežusi už mies- kaip jos yra apibudintos taikos 
Kartinį kontraktą su minkštųjų ra. lo,nulinČiavo. sutartyj.

sų kitų kasyklų Suv. Valstijose 
ir Kanadoj, jei angliakasiams

• CONCORD, N. H., nigs. 9. —

kalavimui.

NULINČIAVO DU NEGRUS.

Du sužeistieji vėtau mi-fE. II. Gary sutinka pavesti arbi- didelį pabrangimą pragyvenimo

yra vienas buvęs kareivis. Visi (bininkų reikalavimus, bus pasr 
užmuštieji ir sužeistieji Įth atei- kelbhs streikas tos plieno korpo 

>akdma, kad keli sunkiai. racijos darbininkų.
arė šiandie plieno ir

kiek labiau nupiginti pragyve-

New Hampsiiire. atstovų omas; JAGKSONVILLE, Fla., rūgs. 
šiandie*212 balsų prieš 143 rali- 8 Goveda žmonių vidunaktyj 
likavo ti'deralį moterų balsavi- papuolė ant vietos kalėjimo, jieš 
mo priedą. ■ kodama kaltinamo užpuolime

ant baltos mergaitės negro ,bet 
jo neradusi paėmė iš kalėjimo 2

• ............................... . ■■■<?

ORAS.

\*iai
S11Ž(

hicirkt'iiici' rvci t < ' it omiiimu-* . i x«ei

šiųjų, kurių 8 guli vietos Ii-1 lai imt

ei ją žinios parodo, kad Dr. Fried 
rich valdžia gali pasilikti vieto
je neaprybotą laikę. Sakoma, 
kad Franz Heinrfčh nebededa 
pastangų įsteigti koalicijos kabi 
netę ir kad turbut Friedricho 
valdžia turi abelnę paramą.



NAUJIENO
Jau Eina

IETUVON

savo giminėms Lietuvoje,

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina
Lietuvon dabar tapo atpiginta

LIETUVIS

Visą apskritą metą nesvaiginantis gėralas

TEATRAS ir BALIUS

pūtuojamų referendumų butų 
pasilikę tie patįs.

mos 
sveikino 
pasisekė 
niiuotfjus

klesos
uos

Naciona es Konvencijos 
Proklamacija.

M. G. Chernausko Darže 
' Lyons, Illinois

Telephone Bnulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

1301 S Morgas St, ęhieago, III

Rymą pastatė ne viena die 
na, bet Bevo’s populiariš 
kūmas pagarsėjo po visą ša 
iį į tris mėnesius laiko i: 
priežasties penkių metų pri 
s įrengimo ištobulinimui gė 
ralo.

tu&u daluke įv*ūrių Duomonių 
delegatai sutiko, ir tas autikltftas 
buvo remiamas atsargiais tyri
nėjimais ir delegatų liudijimais.

Nėra jokios abejonės, kad 
prigavingos įmonės buvo varto
jamos referendumuose. Ar Na 
Nnoionnlis Ekzekutyviš Komite
tas pasielgė išmintingai suspen
duodamas prasižengusias fede
racijas ir atsisakydamas įtrenkti 
į tūbelę jų balsavimų, kol-kas 
dar niekas negali pasakyti. Ga
lintas daiktas, kad butų buvę ge
riau palikti tą dalyką iki kon
vencijos suvažiavimo, bet ir ta-

metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims mėnesiams $2.00

Phone Pūliniai) 621
DR. LEW1S H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisai----------------

.319 Kensington Avcnue 
10737 So^Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Tagorė atsisakė nuo 
titulo.

‘Šliubinė iškilme”. Šir 
Komitetas.

pergyveno 
iš vidaus, o re- 

iš lauko. Ji nepada-

yra
ii vra 

užmetimus, 
ar net iš- 

darbininkų klesos

True tranšlatlon flled with the post- 
inaster at Chicago, III..Sept. 10, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Tagorčs veikalų skaitytojams 
bus indom'u susipažinti su to (Į()naį visai 
laiško turiniu, kurį Tagorė pa
rašė Indijos vise-karaPiui, pra
šydamas, kad jį paliuosuotų nuo 
rycicrystės titulo.

“Jūsų
Įmonių, 
malšina 
ramumus 
mi

Parduodama >isur. švait.ynav perka grosernčsc 
nptickosc ir pas krauluvninkus.

Telephone Yards 5834

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

riti stotį šalyj savo tėvynainių, 
kurie kenčia paniekinimus. Del 
tų, lai priežasčių aš priverstas 
esu prašyli Jūsų Skaistybes pa- 
liuosuoti mane nuo rycicrystės 
titulo, kurį suteikė man karalius 
per Jūsų pirmtakuną, kurio šir
dies killuma aš dar ir šiandien 
tebegerbiu. Jūsų, etc.

“Rabinbranath Tagorė”.

Tokie tatai yra faktai. Tie 
delegatai patįs atsisakė dalyvau- 

Jie norėjo su
skaldyti partiją. .Pridarę jai

Dirva liko apvalyta Socialistų 
Partijai. Jos programas ir 
principai yra paremti ant rea
lių dalykų ir darbininkų klesos 

Didžiuma narių pasi
liko su mumis, o kiti prisidės 
prie musų veltinu.

Draugai: po to apvalymo So
čia litsų Partija 

negu t kada nors 
tais mes stosime kovon su di
desniu entuziazmu, pasiryžimu 
ir vienybe, kaipo kovojanti drar- 
biniinkų partija.

Tegul gyvuoja Socialistu Par
tija! Tegul gyvuoja Internaci
onalas!

— Rengiamas —
Apšįvietos ir Daileį Draugijos, |

Nedėlioję, Rugsėjo-Scptember 14 dieną, 191!) m. 
t J. MACUKEVIČ1AUS SVETAINĖJE, 

1036 E. 93-rd S t., ir Dabson Avė.
Pradžia 5:30 v. vak. Inžanga 35c. ir 50c. ypatai. Bus 

statoma komedija viename akte 
dingai kvieca visus atsilankyti -

ALAUS DARYMAS NAMIE.
Kiekvienam, kuriam patinka išsi

gerti stiklas gero, skanaus, putojan
čio alaus, bus malonu žinoti, kad jis 
gali pasidaryti jo namie prastu nau
ju budu. Nusipirk tik pakeli Besco 
Salyklus ir mielių sutaisytą Beard- 
sley Speciali y Kompanijos, 2817 
B'elmont avė., Chicago, III., ir sek 
nurodymais. Turėsi alų daug, ge
resni negu pirmiaus buvo dirbtas 
bravaruose ir atsieis tik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Besco sa
lyklus padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko 
gerti. Jei nori pamėginti, tai pa- 
siųsk jiems $1.5(1, o jie prisius pake
li, plynai aptaisytų, arba gali gauti 
Bischoffo paliekoj, 19 ir Halstcd 
gatvės.

Skaistybė: žiaurumas 
kurių pagelba valdžia 
vietomis ištikusius nc- 

kuoaiškiausia parodė 
ų bejiegė padėjimą, kaipo 
lijos pavaldinių Indijoj. 

Mes. esame įsitikinę, kad tos ne
žmoniškos bausmės, kurios esti 

'uždedamos ant nelaimingų žmo
nių, nebuvo vartojamos jokioj 

[ civilizuotoj šalyj, jeigu neskai
tyti vieną-kitą išėmimą. 'Turint 

jomenčj, kad valdančiosios kle
sos spėka yra suorganizuota iki 

laugščiau^io lalipsnio naikini- 
Jniui žmonių gyvasties, ir kad 
! spėka yni vartojama prieš be
ginklius ir bespėkius gyvento
jus, — negalima surasti jokio 
politinio, o tuo labiau moralio, 

' pateisinimo tiems žiauriems 
darbams. Įžeidimų ir kančių 
rekordai pasiekė nuošaliausius

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

musų konvencija prašalino daug vencija 
delegatų, kurie turėjo teisės da- duotų 
lyvauti konvenčijoj.

Štai faktai: ne vienas deleta- 
tis nebuvo prašalintas delei jo 
pažvalgų. Daugelis buvo pri-• 
imta konvencijon, nežiūrint į 
tai, kad buvo gerai žinoma, jo- 
gei jie yra priešingi Nacionaliam 
Ekzekulyviani Komitetui.

(Įregimo trjs delegatai, kairia- 
sparniai, buvo sulaikyti. Bet 
jiemH pasiaiškinus, jie liko pri
imti konvencijon. 'Pečiau, jie 
patįs atsisakė nuo dalyvavimo. 
Nebraskos du delegatai, kairia- 
sparniai, nors išrinkti ir nužiū
rimu budu, liko priimti kon
vencijon; bet jie atsisakė daly
vauti joje. Utahos du delega
tai, kairias pa rniai, buvo priim
ti komVncijon. nors kaii-kurie 
delegatai ir priešinosi tam. Pas
kui tiedu delegatai apleido kon
venciją, 
nsylvanijos 
žvelgiant 
djyvavo 
rencijoj.
delegatai liko 
mini. Jų vadas pasiuntė tyrinė
jimo komlitetą į peklą ir užreiš- 
kė, kad jie nedalyvaus konven
cijoj, jeigu juos ir priims. Ca- 
lifornijos šeši delegatai prirodė, 
kad jie yra teisėtai išrinkti de
legatai, bet užreiškė, kad pasi
laiko sau teisę pildyti ar nepil 
dyti konvencijos nutarimus. 
Konvencija nubalsavo priimti 
juos. Paskui atėjo konvencijon 
jų vadas, Dolsen, ir pastate ne
išpildomas išlygas. Kadangi iš
lygos nebuvo išpildytos, lai jis 
su savo draugais apleido kon
venciją. Vienas Gilios dclcga-

SodaHstų Partijos Nacionalė 
konvencija atliko savo darbą ir 
padarė galą brolžudiškai kovai, 
kuii suskaldė partiją, besivaidy
dama per kelis mėnesius. Jū
sų delegatai dėjo visas pastan
gas, kad suradus tiesą. Jie ne
sigailėjo kritikos, kur kritika 
buvo reikalinga, ir nesidrovėjo 
pagirti, kuomet atlik tasai dar
bas užsitarnavo pagiri m o.

Tokiose kovose chaosas yra 
neišvengiamas, bet visgi kai-ku- 
nie faktai išėjo aikštėn. Vie-

Indijos kampelius ir visur iššau
kė pasipiktinimą, bet musų val- 

neatkreipė į tai do- 
Jie, galimas daiktas, dar 

save, kadangi jiems 
pamokyti nepakhis- 

AngloJindusų laik
raščiai visa lai užgyrė ir kaiku- 
riuosc atsilikimuose net paveli
jo sau brutališkai pasityčioti iš 
musų kentėjimų. Valdžia ne 
tik kad nepasirūpino užgniaiužti 
tą begėdišką anglų laikraščių 
kurstymą, bet dar paskatino 
juos, persekiodami tuos laikraš
čius, kurie užtarė skriaudžia
muosius. žinodamas, kad visi 
musu atsišaukimai nedaro ma
žiausio įspūdžio į kerštu apsvai
gintą valdžią, - kuri kitaip cl- 
gdanios galėtų mums daug ge
ro padaryti, mažiausia, ką aš 
galiu padaryti savo šaliai, tai 
protestuoti varde tų milijonų, 
kurie Jiko terroro aukomis. At
ėjo laikas, kuomet visokie atsi- 
žymėjimo ženklai daro lik gė
dą, ir aš, iš savo pusės, atsisa
kau suteiktos in.au garbės ir no-

V nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 21 rekordais, deiman
tine adata, groja tvisokio padarymo 

, 'rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes Giipgi turi 
me tikras šikšnas 

ft | svetinei eilę ir ki-
rU j limų.
H Mcs turime ke

įnnmnl I lėtą augšl
M i/BOl Ii pbonografų, kuri 
H ,rles Parduosime

bilc pasiūlytą kainą 
* k;,(l ,nes furi-

11 V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APžU’RfiTL ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PltfSll’NČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 

liomis nuo 10 iki 4

Plunksnos
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69-svaras.

BFCKS DEP. STORE 
3323-25 South Halstcd SI.

Svarbus Dienos 
Klausimas

• 1

Kuriame išgirsite daug svarbių klausimų. Pradžia 
9-tą valandą ryto iki vėlyvo vakaro. Inžanga 25 centai 
po.rai. Pelnas rengiamojo pikniko skiriamas Lietuvos 
Laisvei.

Ar esi nervuotas, skauda galvą, 
sukasi važiuojant gatvekariu raidės 
bėga krūvon skaitant, kreivos akjs 
arba kiti keblumai tas vis paeina 
nuo silpnų akių. Nelaukit kol nėra 
pervėhi. Egzaminuoju akis ir teisin
gai prirenki! akinius. Ypatingą do- 
mą atkreipiame Į vaikus, einančius 
mokyklon. Valandos nuo 12 iki 8 va
kare, nedėdioms nuo 9 lig 1 po 
pietų.

Phonc Drover 9660 
1553 \Vesl 17-th St., Chicago, Ilk

šiuo kuku jau keli faktai iš- tų atėjo prie tyrijftėjifho kotftite- 
siaiškino. Delegatai aiškiai to, bet apleido konvenciją, ne- 
perniatė, kad kai-kurie delega- j baigdamas kol jo dalykas bus 
tai nemano dalyvauti konvenci- ištirtus.
joj. Jų grupė nuėjo prie kai 
riasiKirnių, pirm negili koųven 
cift prasidėjo. Lyderiais buvo ti konvencijoj 
A. Wagenknecht iš Ohio, L. 1
KaltcrfeJd iš Kulisas, Wm. Bross tiek blcdics, kiek tik jie galėjo, 
Lloyd iš Illinois, John Reed ir jie pasitraukė iš konvencijos ir 
Ludvvig Lore iš Ncvv Yorko. Jie prisidėjo prie suorganizavimo 
pavartojo savo i n taiką, kad ali- Komunistų Darbo Partijos. Jie 
bankus nuo konvencijos delega- suorganizavo tą partiją po to, 
tus. Jie ir kiti tvirtina, kad kaip Komunistų Partijos kon- 

, kontroliuojama: suspen- 
svet imkalbių federacij ų, 

atsisakė jungties su jais. Tuo
syk jie įkūrė trečią partiją.

Socialistų partija 
terronislų ataka 
akcijos 
re jokių kompromisų, ji nepa 
si t ra ūkė nė ant colio algai. J 
po senovei yra Amerikos sky 
rium Internacionalo ir kovojau 
ti darbininkų klesos partija.

Musų manifestas skelbia socii 
alizmo principus. Naujos ga 
dynės imperializmas, gimęs Ver 
sailiese, verčia mus užimti ki 
tonišką poziciją. 'Tatai 
kvietimas prie veikimo. T; 
atsakymas į visus 

i buk Parti ją užmiršusi 
sužadėjusi

Priimta vienas Pen 
delegatas, neatsli 

net Į tą faktą, kad jis reikalų 
kairiasparnių konfe- 

Minnesotos septyni 
sulaikyti ištvri-

—GALINGA KRAUJO STIPRUMO 
TVĖRĖJA

Galybė stovi už šios dienos 
tvirtų žaliukų vyrų ir svei- V

kų gražių moterų. A
“Padarymui stiprią, smarkių, rau- JLk

donkraujų amerikiečių aš savo pri- 
tyrimu neradau nieko vertesnio už t • *
organinę geleij — “Nuxated Gėlę- V ;
žj”, sako dr. James Francis Sulli- f ’ 
van, buvusis New Yorko Bellcvue 
ligonbučio (I.aukutinio .skyriaus) ? 
“We»st Chesterio apskričio ligoni- ž sK
nes gydytojas. Nųsated glcžis pa- 'jT 4 ’-Jr
gerinu kraują ir sutveria naujus x JF
kraujo narvelius, sustiprina nei - > JL
vus. atstato susilpnintus audinius 
ir pagelbsti įdiegti naują energiją X a
visai sistemai. Ji dažnai padidina JJ
stiprumą silpniems gležniems žmo
nėms | dvi savaiti laiko. Yrą ap
skaitoma. ka<l suviršmn 3,000,000 žmonių vartoja 
metas kaipo siiprinloj ąir kraujo dantoją.

PADARYK ŠITĄ IŠTYRIMĄ PATS
Ir žiūrėk, kur tavo kraujas stovi.

Pažiūrėk, kaip ilgai gali dirbti, ar kaip toli gali nueiti 
nepailsęs; paskui imk po dvi penkiagrani phikšU Nu- 
\ated GoleMes tris kartus j dieną po valgiui per dvi 

.sasaili. Paskui išmėgink savo stiprumą vėl ir žiu- 
rtA,i laimėjai. Daugybė nervuotų, pąsibai- 

gūsių žmonių, kurie tolydžio sirgo, stebėti- 
niausįu budu atgavo savo stiprumą ir vieką 

\ vien imdami geleži tinkamoj fonnoj.
(šdirbėją pastaba: Nusatod geležis, kurią g\ - 

KŠ^®*** Z dytojai pataria ii- prirašo, nėra jokiu paslap-
tu m aistu, taj yra toki* vaisius, kuris yra 
gerai žinomas aptiekininkams visur. Tai 
ne taip,kaip senoviniai neorganiniai geležies 
produktai, ji lengvai sutapatinama, nepaken

kia dantims, nep.yiRio jų juodai^ ir nesugadina vidurių. Išdirbėjai 
garantuoja geras ir visai patenkinamas pasekmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jo pinigai bus jam grąžinama. Ją užlaiko visose ge-

• ’rose aptiekMė. >■'

NUXHTEDIRON
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Bell $ System

šųjų patogumų, kadangi asmuo vai• . • • • •« • t • t i* t • • _ .. x .

fu, arba važiuojant garo ar elektros

patar nauja. j
Touel yra svarbu, kad telefono varto

tojas žinotų, kaip gavus kuogeriajt- 
sios pasekmės iš to patogumo.

i

Mokslo Žinios, i
Rašo ŠERNAS.

MILŽINIŠKOJI PR1EŠTVANI-

iškarto buvo maži, bet, laikui 
bėgant, jie vis didėjo. Dabar 
jie vėl pradeda eiti mažyn. Vie

ainiais laikais nebuvo. Bet ap
lamai, dabar gyvuojantis sutvė
rimai priešlvaniiniais laikais 
vi ik visi buvo didesni, ir 
lai žymiai didesni, ką rodo ran
damieji žemės gilumose palai
doti in kaulai. Bundamos dur-

guočio, panašaus į arklį, tapytą,

ratas, užsilikusios dar Afrikoj, 
Ir šilu sutvėrimu liekanų ikli 
šiol surasta labai maža.

Kaip tokia daugybė visokių

dabar yra akmens

do; arba nuklimpo, lapo kru ta
niojo smėlio pagriebti ir gilu
mui! nutraukti. Mažų žvėrelių 
kimu laužykloj nėra; jie mat

nereikalavo bristi gilyn į pavo-

Atsakydamas telefonan 
greitai;

ragai ir kitokiu sutvėrimu kau-

telefono 
turi ge-

Pasi žiūrėdamas 
adresinėn, ar jis 
rų numerį, pirma šaukimo 
operatorės, ir
Kalbėdamas palengva ir 
aiškiai, lupas pridėjęs arti 
kalbamosios tiiubelcs, bet

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Columbia©Mnolas
pasiimti

Mie-

Type C-2 $50.00
Nudirbta Oak arba Mahogany

Grafonola yra labai didelė už vi- 
ainą ir puikios išžiuros. ši muši 
•engta su trimis sprinksais suvie- 

moloro ir galima gauti 
len Oak, Mabobany, Nusmilky- 
aržuolo, Amerikoninio Riešučio

ido Mahogany.
laikoma
augščio 19!

Rekordų vie
šinti. Miera 
>čio 21 !š” gi

visokio išdiibimo,
Type E-2 $100.00

Didžiausis pasirinkimas gramofonų
nuo 10 dol. iki 250 dol. Katalogą rekordų ir gramofonų, knygų pa
siunčiu kiekvinam dykai; siunčiam tavoms į kilus miestus; UŽ

linini, tat ir tie patįs sutvėrimai

liui daug didesni. Sibire nuo 
amžių sušahisioj ir nejsilei-

gi su mėsoms, užsilikusiu pricš- 
| įvadiniu drambliu kurni, kurie € < C ’

liniiis. Ir Lietuvoj randa že
minėj jų dantų, kurie* yra1 didesni 
!už dantis dabartinių kokių nors 
Įsutvėrimu. Todėl žmonės, su- 
! radę nežinomo sutvėrimo mil-

nors šventojo - - nors dantis di
di snis dagi už žmogaus kuinš- 

ičių. Taip didelių dantų nei

Skaitytoju Balsai
| »7# išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako 1

Apuokas keičiasi: nori būt 
Genys ir pakalinėt kitų 

pakaušį.

ti. Ir jis nutarė Geniu pavirsti 
tam, kad pakalenus pakaušius 
ūkininkų dukterims, kurios va-

šventieji tureli negalėjo, nes n<*i >bą apleidus. Klausiau jos, ka- 
jie negalėjo būt didesni už die- m.c jiriežaistlis, bet kadangi ji bu-' 
vą, o jis juk buvo paprasto žmo- vo pasiturinčių tėvų duktė, tai 
gaus ūgio. ji su Geniu nenorį kalbėt: klau-<

siman nieko neatsakė. Kelioms 
savaitėms vėliau betgi teko da-

Daugiau, negu kitur, išnyku
siu. sutvėrimų liekanų

'Amerikoj; ne todėl, čia
nes policistai ne-

si, kokie seniau buvo sutveri- best reik uo jų. 
mai, butų jų kimus laidojusi, jai kenkia jų 
bet lodei, kad čia kraštas ma- siu:

O kur tamsta manai gautjžiau kultūros lytėtas. Europoj 
žemė krutinama' daug Įieniaii; (tai«b(>?

Jas krutinimas ir išnaikino jo
je palaįdotus kimus. Jeigu kur 
ir Europoj jų liekanų randa, tai 
mažai teprieinamose vietose:

1 durpynuose, arba didesnėse gi
lumose, kur naikinimui jų taip 
lengvai pasiekti negalima.

Dabar Amerikoj, Ncbraskojy 
valstijoj, pieskibio akmens lau-

, ir klau-
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NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI, KAINA 85c. VIENAS.
Jonas šmikis keliauja namo, Monologas.
Jaunimo Polka ir rūtų darželis.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykus Nemunėlis I eka.
Darbininku Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Nemuno Vilnis ir Varpelis Valcas.
Saulutė Tekėjo ir Art Marių Krantelio.
Saulele Raudona ir Beauštant Aušrele.
Medžiotojai, 2 dalis, Dialogas, atliko Pleniunas.
Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas, Monologai. 
Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka, Vilniaus Orkestrą. 
Pilviškių Valcas, Kauno kapelija.

Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok..
Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir Šią Naktelių.
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.
Indainavo Ant. Kvedaras.

Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę per Naktelę. 
Miego Nemiegojau, indainavo M. Petrauskas.

Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, jdain. M. Petrauskas. 
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, choras. 
Bijūnėli Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Diena, choras. 
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas. 
Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę Jr Kur 'Pas 
šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.

Miškas L’žia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuziutė.
Ant Šešupės Kranto, Polka ir. Lelijos Žiedas, Vali as.
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 
Skarbas, Valcas.

šienapiute, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka. 
Kadrilius, ant abiejų )>usių, Rusų Benas. ,
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybčs Maršas ir kitos melodijos, Orkestrą.
La Marsclete ir Bože ((aria Chrani, Mililarė Orkestrą.

PASARGA: Į kitus miestus mažiau nesiimsime kaip (i rekordus

JUOZAPAS F. BUDRIK.
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. ILL.

MM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

gini užpuolimuose, kaip ir gin
damas save. O vienok tas jo

'liek žinia, kad ji gyveno urvuo
se, šiaurinės Amerikos kraštuo
si*. Ji turėjo labai aštrius ir 
tvirtus dantis, lodei tas žvėris

USSfAN
TURKIS H I

WtTH SALT

LKBMTY
CASH

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

Mes perkame IJberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

los muzejaus nariai George (Il
sėti ir Albert Thomson užtikoI' kaipi prieštvaninių žvėrių ka
pines arba jų kūnų sukrovimą. 
Ten rado kimu ir tokiu žvėrių, 
koklių kitur nepasisekė užtikti. 
r< n sukrauti kūnai palaidoti 
nuo 2 iki 20 milijonų mielų,

ma dirbau.
Slokjarduose? Argi tamsta 

nežinai, kad stokjardų darbi
ninkai dabar streikuoja?

Et, ką čia kalbėt apie jų' 
strdiką Jie patįs nesižino, ko | 
norėt. Jeigu jie gauna po 40 
centų valandai, tai reikalauja 
po 80 centų valandai.

Nutilau ir misijų sau: tai tu, 1 
paukštele, važiuoji streiklau- 
žiaul. Del to tu bijojei pol’ieis-

J 1,13 ĮJcllĮcl I Iv M/JI II |

Jeigu jie gauna po 40

ir dūmei namo, pas tėvus. Tau 
dėlto nereikia streikuot ir kovot 
dėl didesnės algos, kad tavo lė-
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ino. Matyt, šventraštis turi vi
sai kiloki negu mokslininkai

Pačių tų akmenų laužykla, 
kuri užima dvi kalvas, užtiko 
1877 metais indijonas James H. 
Cook. Žinoma, jam nerūpėjo

ro šimto dolerių, o jei bus rei
kalo, siųs, ir daugiau.

Aš šliandie nebesu dirbtuvės 
vergas. Gyvenu ant ūkio. Bet 
aš gerai atjaučiu surukusių, sn-

todel ir norėčiau atkreipti tų

niai žvėrių kūnai. Nors tie k u- pasisergėtų ūkininkų vaikų, 
nai yra visokių žvėrių, bet in- irie važiuoja streiklaužiauti.

'milžiniškos prieštvanines kiau
lės. Ta kiaule ir mokslinin
kams ikišiol nebuvo žinoma. 
Ji yra didumo kaip dabartinių 
rinocerai (nosiaragiai) . Ten, 

J\ido taipjau kūną ir mažyčio 
rinocero, kukių tarp gyvųjų da*- 
bar jau nebėra. Nors liki

'maža težinoma apie tos m

nio. Iki šiol apie tų milžiniš
kų kiaulę net mokslininkai ga
lutinai nenusprendė, ar ji buvo 

‘mėsaėde ar žolėde, bet daugu
mas jos maisto susidėjo (iš šr.k-

vo, kali]) ir šios dienos už 
daug mažesnės kiaulės. Ju.

Apuokas-Genys.

RADO DEGTINĘ IŠDIRBANT
GARY, Ind., — Policija pada-

išdirbiniai degtines. Dviejuose 
vietose rado po kelioliką stati
niu, jau padarytos nanijie degti-
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PASKELBIMAI
American VVoolen kompanija paskelbia inkorporavimą Samų Asoci-

TIKSLAS—Inkorporuotos Namų Asociacijos tikslu yra pagerinti Ameri
can VVoolen kompanijos samdininkų namų sąlygas ir pagelbėti jiems 
įsigyti savus namus. \ y- y
BUDAS — Inkorporuotoji Namų Asbemcija, pasiklausdama American 
VVoolen kompanijos samdininkų išdaris pienus .didesniam skaičiui dailių 
pavienių namų patogioj vietoj prie American VVoolen kompanijos dirb
tuvių. šitie namai bus tvirtai ir gerai pastatyti; su keturiais, penkiais, še- 
šiais, ar dauginus lut^Vbarių, su visais nau joginiais patogumais.

šitie namai bus pardavinėjami American VVoolen kompanijos darbi
ninkams be jokio pelno.

American VVoolen kompanija paskolins darbininkams pinigus 4 ir pu
sė nuoš. palūkiu namų pi rkimo tikslams.

Pirmas įmokejimas, mažiausiai 5 nuoš. parduodamosios kainos ims 
įmokama pardavimo laiku. Tolesni išmokėjimai bus daromi kas menc- 
sis sumoje lygioji' los rūšies namo nuomai.

Dalis mėnesinio išmokesčio padengs PALUKUS, MOKESČIUS IR AP
DRAUDĘ, o likusioji dalis eis atmokėjimui skolos.

nuomo pini
gus

ant pavieirų namų, kuriuos pirks American \Vo< l<**i'kompanijos darbi
ninkai iki 75 n uos. jų nekrutamo turto vertės, su ta išlyga, kad savtnin-

7.50........ .......... 11.00 iki 15.00
8.50 ..........
9.50 ..........
11.50 ........
tik naujus

.... 16.00

.... 20.50
........ 26.50 
moElgečius.

iki 19.50 
iki 24.50 
iki 30.00 
Perkėlimas esą-

Skol. suma. Atmok, suma kas mėn. .Visa atmok, suma per mėn. 
$1000..... $6.50................... $6.50 iki $10.00

$1001—2000 ...................
2001— 3000...................
3001— 4000...................
4001— 5000...................

Namų Asociacija, Ine. priims
mojo morlgečiaus ant Namų Asociacijos jokiu bildu nebus leistinas.

Statomoji Paskola bus taipgi teikiama augščiau išdėtu morlgečiaus pa 
matu Ameriian Woolen kompanijos darbininkafs norintiems pasistatyti

.Teisėtumas. — Kiekvienas asmuo dirbusis American Woolen kompani
jai birželio 1 (>, 1919 m. arba kiekvienas darbininkas apsidraudusis Grupi
niu Gyvasties Apdraudos kontraktu American VVoolen kompanijoj turės

Nhmų Asociacija, Ine. skolins pinigus lik ant pavienių namų, kuriuose 
gavusis paskolą turės gyventi. z

Aniencan>olen Compaijy
Wm. M. Wood. Prcsident.
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU,
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, uevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageibos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ONJ. Baltrenas, Prof.

1707 80. Halsted SU Telephona Canal 6417 Oicago, I1L

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

J. M. Kibartas
3356 So. Halsted St., Chicago, 111.

Užiaikau vyrų, moterų ir vaikų drabužių sankrova. 
Šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad tu
riu surengęs didelį išpardavimų vasarinių ir žieminių 
drabužių. Išpardavimas bus ketverge, pėtnyčioj ir suba- 
toj. Kas atsilankis pas mane, nepasigailės. Su guodone, 
J. M. Kibartas.I ti

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 107.31 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

PETRONE Pultinevičienė po 
vais Jankauskaitė persjskyrč 
šiuomi pasauliu 12 dieną rugpjūčio, 
4 vai. ryte; paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą ir sūnų. Nnba*-

su

nicirAoiun i;. (iHHiiiiiu siivu vyių II idilini-

VP rado, be šaknelių, dar bulvių,1 ni?kc Lic,uv<?s iž Suvalkų
. . . Tn . . . . 'gul>. Vilkaviškio pav. Amerikoje tu-taipjau riešutų. Ltigi matyt, rj 3 brolius ir seserį. Giminės inalo- 

ios-inito iangmk*nimis, nors, be n‘"*s atsišaukti turitųsvarbų reikalą. 
’ . . ; . . < _ 1 Juozas Pultlnevičia,
abejones, neniekino nei mėsos, Springvvells Avė. Detroit, Mich.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
.Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantui) 

tas užganėdiniinas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
i?20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overku t us dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frock siutai 
ir f t. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 va). vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato 
mis visą dineą Iki 10 va), vak

S. GORDO'iį.
1415 So. HuMed St, Chlcavn. III

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

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 7041
Cicero office 

4847 W. 14th SL 
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th St,

Phone Prospect 8585

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicngon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 \V. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

, /
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: NAUJIENOS
O LITHUANIAN DAILY NEW*

buvo priversti, savęs išsi
gelbėjimui, išsižadėti vieno 

Puhllshed Daily «xcept Sunday by p0 kito SaVO Originalių prin- 
the Lithuanian Newi Pub. Con Ine. 1.

Lenino ir Trockio partija 
pradžioje stengėsi panaikin 
ti armiją, bet paskui ji su
tverė naują armiją. Ji pa
siryžo nuversti klesinių prie 

; šingumų pamatais pastaty- 
’ tą kapitalizmo tvarką, bet 
ji'sutvėrė naujas klesas, ir 
tarp jų vieną klesą su stip
riomis kapitalistiškomis pri 
vilegijomis ir palinkimais. 
Ji išvaikė steigiamąjį susi
rinkimą, kaipo išrinktą pa
gal “netikusius” Kerenskio 
Valdžios pagamintus sura- 
šus, bet ji neišdrįso paskelb
ti naujų visuotinų rinkimų. 
Ji pradžioje griežtai prieši
nosi mirties bausmei, bet 
dabar ji galabija nusidėjė
lius, krūvomis.

K. Kautskis daro šitokią 
savo tyrinėjimų sutrauką:

Kada bolševikai paėmė 
valdžią į savo rankas, jie 
buvo pašiekę augščiausio 
punkto savo galios ant mi 
nių — ant darbininkų ar 
kareivių ir ant didelės da
lies ūkininkų, ir vis dėlto 
jie neišdrįso duot žmo
nėms progos išreikšti sa
vo valią visuotinuose rin
kimuose. Bet po to opo
zicija prieš bolševikus au
go diena iš dienos.

Bolševikai yra pasiry
žę daryti kokių tik gali
ma koncesijų (nusileidi
mų) biurokratijai, mllita- 
rizmui ir kapitalizmui. 
Bet koncesija demokrati
jai jiems išrodo kaipir sa
vęs žudymas, nors tatai 
yra vienintelė galimybė 
pabaigti pilietinę karę ir 
vienintelis kelias išvesti 
Rusiją iš ekonominio su
griuvimo į sveiką plėtoji
mąsi.

Demokratija Rusijoje 
pražus. Su ja numirs ir 
bolševizmas. .Kokios bus 
pasekmės, galima išanks- 
to apmatyt.

Patįs bolševikai neturi 
daug pasitikėjimo galuti
na pergale. Visas savo vil
tis jie deda ant vieno da
lyko —\ pasaulio revoliu
cijos. Pasaulio revoliuci
ja bolševikų supratime 
reiškia, kad proletariatas 
paims į savo rankas val
džią visose didesniosiose 
šalyse tuojaus — tuojaus, 
nes kitaip ji neišgelbės 
Rusijos sovietų respubli
kos —; kad pilietinės tei
sės visų, išskiriant komu
nistus, bus panaikintos; 
tad bus įsteigta komunis
tų partijos diktatūra, ir 
kad visame pasaulyje pra 
s dės pilietinė karė, kuri 
tęsis per kokią .gentkartę.

Bet iššaukti pasaulio re 
voliuciją bolševikiškoje 
prasmėje nepavyks.
Šitokių ir panašių minčių 

apie Rusijos bolševizmą 
“Naujienose” buvo jau ne 
kartą išreiškta. Taigi to so
cializmo veterano išvadžio
jimai patvirtina musų nuo
monę.

Kautskis sako, jogei bol
ševikai dabar turėtų atvirai 
prisipažinti, kad jų politika 
'yra nepasekminga. Jeigu- 
gi jie to nepadarys ir atka
kliai eis savo keliu, tai daly
kai prieis prie to, kad kontr- 
revoliuciją nušluos juos — 
kontr-revoliuciją, kuri palai 
dos ne tiktai bolševikus, o ir 
demokratiją, prieš kurią

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, IULINOIS.

Telephone Cftnal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje <— pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

02
12
50

Kautskis sako: 
bolševizmas grius.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 10, 1919 
as required by thc act of Oct. 6,1917

Telegrama iš Berliųo pra
neša, kad rugsėjo 6 d. išėjo 
iš spaudos nauja Karolio 
Kautsky’o knyga: “Terro- 
rizmas ir Komunizmas.” To 
je knygoje autorius prana
šauja, kad Rusijos bolševiz
mas grius netolimoje atei
tyje.

K. Kautsky yra didžiau- 
sis šiandie gyvenančiųjų so
cialistų pasaulyje. Tarpe 
socializmo mokslininkų ji
sai užima vietą Anie Markso 
in Engelso, kuinų darbą ji
sai tęsia jau pėr 35 metus 
suviršum. K. Kautsky pra
dėjo veikti socializmo dirvo
je, dar begyvenant moksli
nio socializmo steigėjams; 
su vienu jų,* F. Engelsu,* ji
sai asmeniškai draugavo, 
gyvendamas per penkerius 
metusi Londone.

Markso šeimyna ir jo 
draugas "Engelsas pavedė K. 
Kautskiui suredaguot ir iš
leist Markso rankraščius, 
netilpusius pirmuose trijuo
se “Kapitalo” tomuose; juos 
Kautskis išleido po vardu; 
“Mehrvvertstheorien” (ke
turiose knygose). Šiandie 
Kautskis yra Nepriklauso
mųjų sdcial-demokratų va
das Vokietijoje.

Suprantama, kad veikalas 
apie Rusijos bolševizmą, pa
rašytas tokio didelio autori
teto socializmo moksle, la
bai užinteresavo publiką. 
Buržuaziškas koresponden
tas, kuris praneša apie jį A- 
merikos spaudai, išreiškia 
visų-pirma didelį nusistebė
jimą, kad K. Kautskis be pa
sigailėjimo sukritikavo bol
ševikų teorijas ir parodė jų 
netinkamumą praktikoje; 
korespondentas manė, kad 
toks radikališkas socialis
tas, kaip Kautskis, negali 
būt bolševizmo priešas. Ji
sai vargšas nežino, kad ta
sai Engelso draugas jau pe
reitais metais sumušė į dul
kes ekonomines bolševikų 
teorijas (“Naujienose” bu
vo rašyta apie tai).

Naujame savo veikale 
Kautskis tyrinėjo Rusijos 
padėjimą, palygindamas jį' 
su dalykų stoviu didžiojoje 
Francijos revoliucijoje ir 
Paryžiaus komunoje. Ir ji
sai atranda, kad bolševikai, 
kurie savo teorijas magina 
paremti išvadomis iŠ1 tų 
dvibjų istoriškų nuotikių,

« **

True translation filed with the post- inastcr at Chicago, III. Sept. 10, 1919 as reųuircd by thc act bf Oct. 0,1917
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BIMBOS MALIMALIENg.

vencija apie In
ternacionalą. 

*

Tik-ką pasibaigusioje 
cialistų P. konvencijoje 
vo svarstoma ir Internacio
nalo klausimas. Komisija, 
kuri buvb išrinkta paga
mini tuo klausimu rezoliuci
ją, nesusitaikė tarp savęs, ir 
konvencijai tapo įteikta dvi 
rezoliucijos.

Viena rezoliucija (didžiu
mos) stoja už tai, kad Ame
rikos Socialistų Partija pri
sidėtų prie sutvėrimo tokio 
Internacionalo, kuriame bu
tų sujungtos viso pasaulio 
revoliucinių socialistų jie- 
gos, atmetant “social-patri- 
otus”. Antra rezoliucija 
(mažumos) reikalauja pri
sidėjimo prie “trečiojo” ar
ba Maskvos Internacionalo. 
Konvencija po smarkių dis
kusijų priėmė, 61 balsu 
prieš 33, pirmąją rezoliuci
ją. Bet kadangi už aiitrąją 
rezoliuciją buvo poduota žy 
mus skaičius balsų, tai kon
vencija nutarė paduot refe
rendumui abi rezoliucijas.

Šita konvencijos pozicija 
Internacionalo klausime pa
sižymi tokiu-pat nenuosa- 
kumu, kokį mes pastebėjo
me ir jos atsinešime linkui 
Rusijos bolševikų (faktiš
kai, ji yra logiška išvada iš 
to atsinešimo).

Konvencija nepritarė bol
ševikų taktikai; nepritarė 
nė didžiuma, nė mažuma. 
Bet ji neskaitė galimu daik
tu atimti nuo jų savo simpa
tijas. Todėl didžiuma kon-( 
vencijos, nors ir atsisakė 
paremti Maskvos Internaci
onalą, laikydama jį neatsto
vaujančiu viso pasaulio re
voliucinio proletariato, bet 
stojo už tai, kad naujame 
Internacionale butų duota 
vietos ir bolševikams. O ma
žuma \(taip-pat nepritarian- 

sulošė labai menkų politikų bolševikai šiandie taip žiau- ti bolševikų taktikai) mane, 
rolę. Jie ne tiktai neįsten- riai kovoja. kad socialistų pareiga esan-

4 Jtųionija kįla iš vandenyno. Jau ji laiko už gerklės Korėją. Jau ji užlipo viena koja ant Chi- 
nų provincijos Shantungo, o antra koja ant rytinio Sibiro pajūrio. Chinijai ir Rusijos Sibirui, 
visoms silpnesnėms Azijos tautoms ir pasaulio laikai — jos kilimas grūmoja pavojum.
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Soc. Partijos Kon-\
• • •T’ ’

So- 
bu-

ti, vardan Rusijos revoliuci
jos, remti dabar tą Interna
cionalą, kurį bolševikai įs
teigė Maskvoje.

Bet konvencijos poziciją 
(tikriaus sakant, dvi pozici
jas) nustatė da ir kitas da
lykas: “social-patriotų” da
lyvavimas antrame (Berno) 
Internacionale. Konvenci
ja, apskritai imant, labiau
sia simpatizavo tai socializ
mo srovei Europoje, kurią 
atstovauja Nepriklausomie
ji social-demokratai Vokie
tijoje, Nepriklausomoji Dar 
bo Partija Anglijoje, ta so- 
cial-demokratų srovė Aus
trijoje, kurioje vadovauja 
Friedrich Adler, ir buvusio
ji Franci jos socialistų ma
žuma (kuri dabar yra di
džiumoje — Longuet frak
cija). Bet jai buvo baisi 
“Scheideman’o partija” Vo
kietijoje, ir dėl tos partijos 
ji atsisakė dėties prie antro
jo Internacionalo.

geriaus, negu amerikiečiai, 
nežinojo ką:. 'darė, kuomet 
priėmė j Internacionalą Vo
kietijos didžiumiečius, bu
vusiuosius Francijos didžiu 
miečius, Anglijos Darbo 
Partiją ir panašius elemen
tus? O jeigu jie visi jau-yra 
viename Internacionale, tai 
nejaugi galima svajot dar 
apie kitokio Internacionalo 
steigimą?

Aiškiai protaujančiam 
žmogui dalykas yra nepai
nus. Socialistų Internacio
nalas gali būti tiktai vienas. 
Nė du, nė tris socialistų In
ternacionalai negali kartu 
gyvuoti, neparaližuodami vi 
so tarptautinio darbininkų 
judėjimo. Kolkas Interna
cionalas dar neįstengė su
jungti į daiktą visą socializ
mo judėjimą, pakrikusį ka
rės laiku. Kas-gi dabar da
ryt, kad to tikslo atsiekus? 
Rėmimu vadinamojo “tre
čio Internacionalo”, to tiks- 

Amerikos socialistų nelai- lo neatsieksi — viena,-todėl, 
mė yra tame, kad visoje Vo
kietijos social-demokratų di 
džiumiečių partijoje jie ma
to tiktai keletą asmenų — 
Scheidemanną, Ebertą, No- 
skę ir k. — užmiršdami, kad 
ji susideda iš dauginus kaip 
miliono organizuotų darbi
ninkų, ir kad šalies rinki
muose ji gavo netoli 10 mili- 
onų darbininkų balsų. Įsi- 
vaizdint, kad ignoravimu ši- 
tų Tnilionų darbininkų bus 
patarnauta socializmo reika 
lui, galima tiktai nesiskai
tant su gyvenimo tikrenybe.

Konvencija turėjo atkrei
pti domą į tai, kad tos Euro
pos socialistų partijos ir 
srovės, kurioms ji pritaria, 
neatstumė nuo savęs darbi
ninkų minių delei jų “social- 
patriotizmo.* Ir Austrijos 
Adleris, ir Vokietijos Kaut
skis, ir Anglijos MacDo- 
nald, ir Francijos Longuet 
dalyvauja antrajame Inter
nacionale. Nejaugi jie te
nai, pažindami Europos “so/ 
cial-patriotus” įimtą kaistu

Rusijos bolševizmo, ir kaip 
tiktai susmuks pastarasis, 
tai subyrės ir jisai.
; Gaila, kad partijos kon
vencija nesugebėjo perma
tyti šitų dalykų. Bet kad jau 
ji neturėjo drąsos prisidėti 
prie antrojo Internacionalo, 
tai narių pareiga yra bent 
neleisti, kad pasilikusieji 
partijoje “kairiasparniai“ 

įpirštų jiems Maskvos Inter 
nacionalą. Kada ateis refe
rendumas tuo klausimu, rei
kia balsuot už konvencijos 
priimtąją rezoliuciją, nes ji 
bent nepadarys partijai 
skriaudos; o “kairiasparniš- 
koji” mažumos rezoliucija 
turi būti atmesta.

uni
jos organas “Darbas“ buvo vie
nas geriausiai vedamų lietu
vių laikraščių, kolei jį reda 
gavo Kl. Jurgelionis. Bet ne
senai unija perkėlė tų laikraš
tį į New Yorką, ir bolševikuo- 
jantįs elementai rubsiuvių uni
joje įpiršo į jo redaktorius tū
lų Valparaiso k lesąs išėjusį 
Bimbų; ir “Darbas“ pavirto nei 
šiuo, nei tuo.

Štai, paskutiniame to laikraš
čio numeryje, naujasis “redak
torius“ pasiryžta išaiškint skai
tytojams, kas yra “kapitalas“.
Pasakęs pradžioje vožnų pa
mokslų apie tai, kad žmogus, 
nestudijavęs didelių Markso 
veikalų, negalįs jokiu budu 
suprasti to keblaus dalyko, ji
sai ima šitaip postringauti:

Į »
Jeigu dirbtuvė priklausys 

vienam arba keliems indivi
dualums, kurie samdys darbi
ninkus, kurie gamintų reik
mėmis ir, jei dirbtuvės savi
ninkai turės galę kontroliuoti 
dirbtuvę ir pasisavinti dalį 
reikmenų, kuriuos pasamdyti 
darbininkai pagamino ir prie

vemis, kurios socializmo gady
nėje priklausys visai galiai? 
Darbininkai kurie dirbs jose, ne
bus vieninteliai jų savininkai, ir 
jų darbo produktas teks ne 
jiems: ar tad tos dirbtuvės irgi 
turės “kapitalo korektorių“? 

Kokių, pagalios, produktų turė
tų iš savo darbo geelžinkelių 
darbinfinkai, jeigu jie ir patįs 
vieni valdytų geležinkelius?

Kaip matome, tai iš tų Bim
bos “produktų” nieko neišeina. 
Kalbėdamas apie kapitalo panai
kinimų, jisai įsivaizdina tokį da
lykų stovį, kuriame darbininkai, 
susidėję didesniais ar mažes
niais būriais, įsigįja darbo prie
monių (įrankių, medžiagos ir 
1.1) ir gamina reikiamų savo 
gyvenimui daiktų. Bet šitoks ga
minimo būdas yra ne socializ
mo tvarka, o praeito laiko prieš- 
kap Balistinės gadynės dalykas. 
Jį stalo, kai|M) visuomeniškų i- 
dealų, ne socialistai, o vadina- 
nilieji anarchistai — komunis
tai.

Taigi apie Markso mokslo gu
drybes Bimba geriaus nekalbė
tų Vietoje to, jam pravartu bu
tų pasimokyti šiek-tiek lietuviš
kos gramatikos, pinu a negu ė- 
nUisis redaguoti laikraštį. Juk 
tai yra skriauda rubsiuvių uni
jai, kad ji turi mokėti pinigus 
už spausdinimų tokios nesvietiš
kos malimaljenės.

(Laiškai iš Lietuvos.
Bulotienė žemaitei.

Gerb. Žemaitė vėl gavo nuo p. 
AL Bulotienės laiškelį, rašytų 
liepos 25 š. m. Bašo: 

’ »>

“Kadagi mes sulauksime Jus?

savininkai neprisidėjo, nežiū
rint kadir jie butų prisidėję, 
bet jeigu jie pasiėmė daugiau 
reikmenų nekiek išpuola ant 
proporcijos jų pridėtų darbo 
spėkų, t. y., jei savininkai pa
siėmė daugiau produktų ne
kiek išpuola pagal jų pridė
tos spėkos, tada ta dirbtuve 
turi kapitalo karektorių ir yra

tuo labiau tikrieji žmonės rei
kalingi, nes čia visi tartum ko
kiais vilkais virto: tik smaugia, 
tik tyčiojasi iš tėvynes ir liau
dies. Savieji savuosius sušau
do,kratas daro, areštuoja, ka- 
Įėjimus prikemša; užmušę po 
ledu jKikiša...

Dažnai atsimenu Andriaus 
pranašavimus apie nepriklauso
mų Lietuvą, kuriuos jisai saky
davo savo prakalbose Ameriko
je. Viskas išsipildė.

Važiuok Tamsta; mes išsiil- 
gome. Bus iir darbo, bus ir pa
ilsto.“

-

Kazimieras Gugis

Bet jeigu dirbtuvė priklau
so tiems, kurie joje dirba, t. 
y., darbininkams ir jeigu 
darbininkai tampa savinin
kais visų jų pagamintų pro
duktų, tada ta dirbtuve ne
turi kapitalo karektoriaus 
ir ji nėra kapitalas.
žodžiai čia, kaip matome, 

daugiausia lietuviški (nors “ka- 
rektorius” tai nežinia dš kokiom 
<albos paimtas), bet jie taip su
jungti į sakinius, kaip nejun
gia žodžių žmones jokioje 
mums žinomoje kalboje. Duo
tume pinigų dr peilį, jeigu kas 
apsiimtų pasakyti mums, ko
kia mintis yra šitame žodžių 
rinkinyje: “pasisavinti dalį reik 
menų (? “N.“ Red.), kuriuos 
pasamdyti darbininkai paga
mino ir prie kurių pagaminimo 
dirbtuvų savininkai neprisidė
jo, nežiūrint kadir jie butų pri
sidėję (! “N.* Red.), bet jeigu 
jie pasiėmė daugiau reikmenų 
nekiek (? “N.” Red.) išpuola 
ant proporcijos jų pridėtų dar
bo spėkų“...

O dabar apie tų “kapitalų”.
Pasak Bimbos, dirbtuvė turi 

“kapitalo korektorių“, jeigu jos 
salininkas pasiima daugiau pro
tink tų kaip išpuola jam pagal jo 
darbų. Bet argi dirbtuvės savi
ninkas nepasiima visuomet visų

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

9323 S. Kalstei D.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mlesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-19 Unity BMk.
Tel. Central 4411

kad jisai suvienijo tiktai da
lį darbininkų keliolikoje ša
lių (daugiausia, atsilikusių 
ekonomiškai); antra, todėl, 
kad jo steigėjai principia- 
liai nenori vienyti visą tarp
tautinį darbininkų judėji
mą. O steigimu dar vieno 
Internacionalo — Jdtokio, 
negu Berno Internacionalas 
ir Maskvos Internacionalas 
neatsieksi visai nieko, ka
dangi tarpe tų dviejų Inter
nacionalų yra tuščia vieta.

Vienintelis todėl kelias 
prie Internacionalo atsteigi- 
mo yra prisidėjime prie an
trojo Internacionalo, kuris 
jau ir dabar apima visą so
cialistų judėjimą Anglijoje 
ir Francijoje, beveik visą — 
Vokietijoje ir didelę didžiu
mą socialistų kone visosė pa 
šaulio šalyse ( su mažais 
išėmimais.) Neprisidėt prie 
antrojo Internacionalo fak- 
tiškai reiškia visai neprisi-.)cl.gu H pnKiauso aura- 
dėt prie Internacionalo. Va- ninkams, kurie tampa savinip- 
dinamasai “trečiasis Inter-kais visų jų pagamintų protink- 
nacionalas” laikosi vien ant tų. O kaip bus tokiomis dirbtu-

Tolinus, Bimba sako, kad dirb 
luvc neturi “kapitalo korekto- 

.. ” jeigu ji priklauso darlii-

Norint parduoti Liberty Bondsus 
už aukštų kainų, kreipkitės j

European American 
Bureau -

A. PETRATIS & CO.» Managcrs 
3249 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
Taiposgi siunčia pinigus ir 

parduoda laivakortes. Suteikia 
žinias žodžiu ar raštu dykai.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vai. 
rak. Nedėliotais pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted Ši. Chicago. III
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NORI APSIVESTI, bet II M SIU neturėdami progos gusI- 
pažinti ir užmuftžtl mei- 
liafcus ryiius, nedali apsi

vesti. Pajlcškojimų Žurnalai* visiems 
suteikiu tnkiii progų. Reikalaukite D4- 
iiurčjhpuj; ten rasite plačiausias infor
macijai. Žurnalas metams Si. kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL 
209-210 Temple Gourt Bldg. Chicago, III.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 
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25 E. yVashington St. 
Marshall Field Annex 
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Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Kairieji priešai Viešojo 
Knygyno.

North Sidės Draugijų Sąryšis, 
suorganizuotas pora metų atgal, 
vyriausiai buvo organizuotas 
tam, kad bendromis spėkomis 
palaikius Viešąjį lietuvių knygy
ną. (Dabar prie knygyno yra 
ir svetaine, taip jau Sąryšio pa-

susirinkimas atrado, kad Lietu
vos Laisvės Fondas nieko ben- 
dar neturįs su Lietuvos laisve. 
Matome esant reikalingu už- 
reikšti, kad nė minėtame, negi 
kokiame nors kitame Sąryšio de
legatų susirinkime panašaus ta
rimo nepadaryta. Tad iš kur 
“Kytras bolševikas” sužinojo, 
jogei Sąryšis yra priešingas to
kioms įstaigoms, kurios gelbsti 
Lietuvos žmonėms įsigyti lais^ 
vę? Ar “Kytras bolševikas” ne>- 
ž:no. kad North Sidės Draugijų 
Sąryšio iia&idarbaviin,u North 
Sidėj buvo surinkta didesnė su
ma aukų į Lietuvos šelpimo bei

Prie šito prakilnaus , Lietuvoj Laisves fondus, negu 
i- kitoj kurioj lietuvių kolonijoj 

Clrfeagoje.
Žarijos nr. 20 tūlas “Northsi- 

dietis” piktinasi, kad Sųiyšis 
rengė išvažiavimą į Jelferaon gi
rių dagi tą pačių dienų, kada ten 
surengė savo 
žiaviiną LSS. 22 kuopa ir L. D. 
L. D. Pagalios, kad Sąryšis ė- 
męs ir pasikvietęs “tokį kalbė
tojų

I Saugokite Savo Akis|

darbo prisidėjo astuonios drau
gijos: Kriaučių Unijos Lietuvių 
Skyrius; Kriaučių Kliubas Sav. 
Pidk; Cbieagos Lietuvių Draugi
ja Sav. Pas.; Rytmetinės žvaigž
dės Pasilinksminimo Kliubas; L.

Minėtosios draugijos, suprasda
mos kokių svarbių rolę lošia

sais galimais budais. Atrodo, 
kad be knygyno ir nuolatinės 
svetaines vietos progresyviai lie
tuviai ir apsieiti nebegalėtų.

Kuomet Draugijų Sąryšis įsi
teigė knygyną, vietos klerikalai 
atliko vieną-kitų negražų darbą, 
liksiu pakenkti jam. Beto, jų 
organas “Draugas” taipjau pir
mutinis neprielankiai pasitiko į- 
s teigimą viešojo lietuvių knygy
no. Ihtgi, jisai išspausdino visą 
eilę savo bendradarbių “straips
nių,” niekinančių knygyną ir 
Sąryšį. Bet laikui bėgant visi 
knygyno prįešai nutilo, nes pa
matė, kad žymi dalis vietos lie
tuvių pasipiktino tokiu nedera
mu elgimosi.

do naujų Sąryšio priešų, — tai 
musų bolševikuojantįs elemen
tai su savo lapeliu, “Žarija,” 
pryšakyj. Todėl Draugijų Są
ryšio delegatai, susirinkime 
rugp. 28 d., pripažino esant rei-

S. VIII Rajono organų) dėl tal
pinimo korespondencijų, mela
gingai perstatančių visuomenei 
ir Sąryšį ir pačius jo veikėjus.

respondentas “Kytras bolševi
kas?“ sako netiesų tvirtindamas

inc kovo 28 dienų buvęs atme
stas sumanymas rengti vakarą 
naudai Liet. Laisvės Fondo. Esą,

išva-

draugą Grigaitį! Bet

žmogiis, kur nesiskaito nė su 
sveiku protavimu negi padoru
mu. / .Juk Sąryšio išvažiavimas 
b:ivQ garsinamas per dvi savaiti

ryšis, o “kairieji,” naudodamies 
gera proga pasirodyt publikai, 
paskutinėse dienose ėmė ir pasi
garsino, kad ve ir jie. turės iš
važiavimą. Taigi aišku, kad ne

ir draugijai, bet atbulai.
'l'oliaus, “Norlhsidietis” Sliži

ui ii meluoja tvirtindamas, jogei 
Sąryšio pirmi įlinkas persiutęs 
Griežėlę kalbėti,idant jis “išplū
stų kairiuosius.” Visas susirinki
mas matė, kad p. Andridevičius 
visų laikų sėdėjo prie pat pirmi
ninko ir darė d. Grigaičio kal
bos “stenografijas” (kurias Ža
rijoj išspausdino viską apvers
damas augštyn kojomis). Taigi 
ar jis negalėjo girdėt Sąryšio 
pirmininko užreiškimų, kurį jis 
padarė užbaigus d. Grigiačiui 
kalbų? i’as užreiškimas buvo 
toks: “Jeigu dabar kas (langiaus 
kalbės — Sarvšis už tai neima

j . A r » • .» ♦ « < . « k .» . • •

atsakomybės.”
Pasakos apie draskymų ir 

“plėšymų” p. šimbelio bei kitų, 
taipjau yra gryna nesąmonė: 
panašių scenų jokiam Sąryšio 
parengime nebuvo.

Žarijos nr. 23 tas pats “North- 
sidietis” aprašo Sąryšio dele-

Hoffman Mokykla
įsteigia 1910. Mes prirnegiame kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiena simpatingai,, draugiškai, DEMOKRA
TĖSE AL Musų High School diplomą gavę mokiniai priimami į 
daugelį kolegijų. Musų mokykla turi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, spelinimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANGLIŠKAI), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

Musu mokyklos studentai lietuviai turi suorganizavę specialę
• lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros klcsą, kurią stropiai pri

žiūri ir veda Dr. A. Montvidas.
Daugelis musų mokvkliJHuūgusių vyrų ir moterų šiandie yra 

jau profesijų žmonės. Musų ipokyklą baigusiųjų rasite kiekvienoj 
vidurinių vakarų kolegijoj ir universitete. ,

MES SUTAUSOSIME 1UMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE šį VAKARĄ [PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA
1537-39-11 NOKTU ROBEY STREET, CHICAGO, ILL.

(Arti Milvvaukce Avenue).
* ------------------------------- ---- ----- ——

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

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

3003-3029 SOUTH IIALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Noaiea, Gerkles ir Plaačt^ 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiiną iš
gydyta, jeigu gydyt teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo. ‘

Aš atitaisau krelvaš akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St 

(Mjionpu Monroe) ,
Kambary* 307.

VALANDOS 9 Iki 8 ( jFIICTM/O 
Ncdėlifmtin 10 iki 1.

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, ku
ria lik norite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų,, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugų, nusiuntimų ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumų pilnai garantuojame. Pasirink vienų, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančių blankų ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir viskas/ką turi daryti. Visų kitų darbų atliks pati Bendrove. x Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietukų, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti. Sį j R it

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų, 

svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.
b

No. 2. Kombinacija už $15.
10 sarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
G svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
% svaro pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
G svarai jautienos.
10 šmotų nunlo.

. 10 svarų kondensuoto pieno.

No. 5. Kombinacija už $50.
12 svarų
10 svarų
15 svarų
G svarai
10 svarų
30 svarų
20 šmotų muilo.
2 tuzinai .špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirą
2 svarai kavos.
1 sąrąs arbatos. (
10 matkų vilnoią siūlą.

lašinių, 
smalčiaus. 
cukraus, 
jautienos, 
fasolių. 
kondensuoto pieno.

No. 7. Kombinacija už $100.
25
48
20

svarai smalčiaus.
svarai kondensuoto pieno.
svarų cukraus.
svarai ryžių.
svarų miežinių kruopų.
šmotai muilo.

No. 6. Kombinacija už $75.
24 svarai lašinių.
50 svarų smalčiaus.
20 šmotų muilo.
48 svarai kondensuoto pieno.
12 svarų jautienos, r
3G svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

21
50
20
48
12
3G
12

10
24
6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siutų.
% tuzino pakelių adatų.
10 matkų vii notų siūlų. __ ___

No. 8. Kombinacija už $200
'72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus.
25 svarai ryžių.
48 svarai kondensuoto pieno.
25 svarai cukraus.
48 svarai jautienos, 

šmotai muilo.
5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
’Zj tuzino pakelių adatą.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 malkų vilnonių siūlų.

Tcisingai pritaikytais akiniais, I 
kuomet jus kenčiate galvos skau-1 
dčjinub kuomet raštas susibėga į I 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet įųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite | 
kur nors kitur. Mano 26 metų I 
patyrimas šiame užsiėmime su- I 
teiks jums geriausias pasekmes. I

Gydymas visų akių, ausų no- I 
sie« iy gerkles ligą. Po priežiūra j 

specialisto. U-1 
tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 j 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago. I
Kampas 18-tos gatves.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos I 
* Tėmykite į mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumehthal
24
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Siųsdami užsakymą viršlirinėtoitis kombinucijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite sių

sti ir indėkite čekį arba nioncy orderį vardu Litbuania-Americau Trading Company.
Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresų kur siučiama Lidluvoj, taipgi jūsų vardų ir adresų, kad ga

lėtume pasiųsti jums pakvitavojimų už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 6 W. 48-th St., New York City
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų 

pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove.

gatų susirinkimą, buvusį liepos 
25 dienų. Ši “korespondenci
ja” yra pilniausias rinkinys 
šmeižtų ir melų. Melas yra buk 
d. Grigaitis pridaręs bilų “ant 
10 doleriu” už kalbų Sąryšio iš
važiavime. Išvažiavimo komi
sija susirinkime aiškiai pranešė,

gaičio paklausimu ar jis norės 
atlygininiio. Beto, komisija ptv- 
brėže, jogei ji tai darius dėlto, 
kad d. Grigaitis yra daug pasi
darbavęs pavienėms draugijoms 
ir Sąryšiui be jokio atlygini-

ižinojo-

karta esame girdėję juos kal
bant: socialistai yra didžiausi 
darbininkų priešai, darbi ninku 
mulkintojai išgamos ir kitokie. 
Girdėdami visa lai mes tečiaus 
visai nesistebėdavome 
nie juk, kad klerikala
šiauši visokio progreso priešai! 
O būdami tokiais jie 
giamu bildu turi šmeižti visus 
tuos, kur nepučia į jų atžagarei- 
viškų dūdų.

Dabar atsirado nauja tokių 
šmeižikų rųšis, tai tie žmonės, 
kurie pirma, pasiyadino save 
“kairiasparniais”, o dubai’ — 
“•komunistais”. Pastarieji, rei-

neišven-

mo, ir kad d. (iriganjs pasakęs 
komisijai: “jei išgalit, butų ge
rai.” 'Lodei delegatų susirinki- kia pasakyt, dar didesniu įnirti
mas ir nutarė išmokėt penkis mu niekina visa lai, kas veda 
dolerius, idant išpildžius komi- darbininkus i>ri,e pažangos, prie 
sijos duotąjį žodį. Toliau, nuo

lis arba sužįnųs darbininkų mul
kintojas. O tas “komunistas”, 
matoma, priklauso prie pastarų
jų. Nes jis viešai apreiškė, jo
gui “ir pats Marksas pasakė, 
kad nereikia kovoti už refor
mas”, taigi už pagerinimą dar
bininkų būvio. Po prakalbos to
dėl vienas klausytojų apreiškė, 
kad Marksas niekuomet šitaip 
nesakė? Čia jau jis nurodė Komu
nistų Manifestų. Kalbėtojas pa
balo ir nebežinojo kas daryti. Jį 
tečiaus išgelbėjo septyni Cice
ro “komunistai”, kurie sukėlė 

į triukšmų. Tada p. Danta atsi
kvošėjo. Bet į klausimų jis vis- 
tick neatsakė, lik teikėsi apreik
šti, kad “kada nors” jis galėsiąs 
“su juo” (klausimo padavėju)

Puikiausi Proga.
PABUODU 80 akrų farma 3 

mylios nuo Beloi'l, Wis. geri bu- 
dinkai, žeme visa dirbama ir 
laJiai derlinga juodŽA‘iiĄis prie 
molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar
ves, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 
kiaulės ♦r visos mašinos, 
kokios tk reikalingos prie 
ukes ir vežimai. Stok ir gyvenk; 
parsiduoda labai pigiai po $180

Jos., Rumbutis, 
1522 Wasliinglon avė.

Phone 1777." hacine, Wi

Kada

gatų susirinkimuose nėra buvu
sių jokių slaptybių, negi triuk
šmų — kaip kad rašo tas 
“Norlhsidietis.”

bėt, kad Sąryšiui įsiskigus kle
rikalų organas jį purvais drab
stė, bet mums tatai buvo neste
bėtina: visiems juk žinoma, kad 
klerikalai yra priešingi visam,, 
kas nėra po jų kontrole. Bet 
kaip reikia manyti, kada tų pa
tį darbų dabar varo žmonės, ku-t 
rie ant kiekvieno kampo sukau- į 
ja apie savo revoliucioniškumų

geresnio gyvenimo. Praeitų pane 
dūlį čia buvo surengtos neva pra 
kalbos. Jas surengė vienas pasi
žymėjęs socialistų šmeižikas ir i 
—• vardu vietinės LSS. 138 kuo- včikliausiu ji 
pos! Kalbėti pakviesta vienas

^komunistų” mjsionierius, tu- (Re vaikezu ir kilok 
la\ p. Danta. Pradėdamas savojsu lūkėsi pasiųsti 
‘^pr a kalbų’ tas vyrukas stengėsi • ......

Negana to. Tas “kalbėtojas” 
teikėsi iškolioti du vielines soči-

uolios ^ramstėsi“.
pakelia klausimas apie rinkimų 
naujos LMPS centro valdybos 
(tas susirinkimas tik ir buvo .su
šauktas rinkimui centro valdy
bos), tai Karosienė patarė na
rėms, būtent: neberinkti senųjų 
Pildomajame Komitete esančių-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra
\ 4EpA . tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

y' pagerintą Oph- 
ĮP thalrnometer. Y- 

patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M, HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška?, ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektroj prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashland Elvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chronišką ligą

Ofieas;'3354 So. Halstcd St. Chicago
Telephone Drovcr 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vnk. Nedalioms 10—12 diena.

27 metai 
ir Ofisas

jos veikėjai.. Vie
na jų tas l4komunistas” apšau

kė vaikėzu ir kitokiu, o kito adre -------- -cu----- ----------- --------
i ... “durnių”, 'jų narių. O tai dėlto, kad jos esą 

Ir visa lai daroma kuopos var nčios —
būti taip, kad žmonės many-1 ^h! Kaip jau sakiau, kuopa a- ji I • . 5 .......... (i

(į^ to- .kalbaų josios vardu surengė vic- ■ nūs ir Baltuškienės. Girdi, “da- 
!bar mes visos esame kairiosios, 
tai ir ncturiiąe įsileisti į valdy
bų tu dešiniųjų”... Mat, kadir 
dd. Michelsonienč ar Hermanic- 
nė tiktų į Moterų Balso redakto
res, bet jas rinkti negalima vien 

“darbi- 1)111 daroma toks nešvarus jo- dėlto, kad jos esančios “dešinio- 
j. n/ Ant markas. Leisti, kad keli abejoti- sios”! Tas pats ir su centro se- 

k0Jni asmens terštų tas idėjas, ku- kretore. Kas kad ji esanti veikli 
!rių delei daugelis narių yra pa- ir gerai atliekanti savo darbą, 
■aukoję tiek daug triūso ir sun- “ale mes negalime jų rinkli, kad 
kiai uždirbtų skatikų — ne, tai ji “dešinijoji

iii' jogei jis esąs “geras sočia lis- Į»« iilieko nežinojo. Tas pra- 
^ds”. Bet tatai jis darė „„
ulei, kad apdumus savo kiaušy-,Iias asmuo..Ir rengė jas tuo lik

to jus. Pakalbėjęs neva, apie “dar. J<a(^ lišniekinus socialistų
bininkų išnaudojimų” vėliau jis Pai'liją, kuriai kuopa “visą laikų 

•pradėjo niekinti įvairių šalių so- .prHaj’č ir pritaria, lai yra biau- 
'eialistų partijas bei jų veikėjus.
j Išvadino juos “i
i nais”, “parsidavėliais”, 

Sąryšio delegatų susirinkimas ninku mlilkintojais” ir 
rugp. 28 d. todėl įgaliojo komi- galo užreiške, kad jie, taigi 
si ją, idant ji kreiptųsi į L. S. S. j munistai”, nieko daugiau neno-

... i:jrį, kaip tik pyoletariato diktalu-
Ar tas lapelis tikrai mano tęsti ros Kovoti už pagerinimų dar-

imperialistų ber* kiūrėti ir neleisti, kad jų vaidu;

VIII Bajono lapelį klausiniu

įiederamjus lietuvių klerikalų bininkų būvio, už reformas tai į negalima1 legul tie socialistų
y.___i..: :■:<< ' • v • • • » tlz>..inuinui nnc cnvn cr>_žygius? Jeigu taip, tai jis pasi
dalys nepakenčiamu North Si
dės Draugijų Sąryšiui.

Komisija:
J. Degutis, _ _

J. Vilis,
J. Galvidis.

P. S. Kopijų pasiimtum ir L.
S. S. Vili Bajono organo redak< 
cijai. —Komisija.

esų buržuazijos darbas.
ui,štai” tokiais dalykais nū

“Komu- į šmeižikai kraustosi pas savo sc- 
Iie_brus atžagareivius. Susipralu- 
j — siems darbininkams-socialistanis

CICERO.

šios šalies darbininkai 
kovų už tai, kad valdžia praves
tų įstatymų, idant visi pasenę ir 
nebegali n t įs dirbti darbininkai 
butų užlaikomi valstybes arba 
kapitalistų lėšomis, lai tie. “ko
munistai” sakytų, jogei lai yra 
“buržuazijos išmistas” ir nepa
dėtų darbininkams šilokį page-

s, jeigu 
pradėtu su ials nepakeliui. Dar kartų:

draugui ciceriečliai, apsižiurėki- 
.. nie! — Antanas.

BRIDGEPORT

LMPS 9tos kp. susirinkimas.

Pi
mums reikia proletariato ros svetainėje įvyko LMPS. 9 

O kol ta “dliklalu- kuopos ekstra susirinkimas.
------- : !ra” įvyks, lai visi pasenę ir su- Narių atsilankė vos dvylika ir 

Visiems žinoma, kad ik išiol žeisti darbininkai turčių badu 
socialist'us šmeiždavo lietuvių1 stipti, šitokias nesąmones gali
klerikalai. Mes, ciceriečiai, nc-skelbti tik paskutinis neišmanė-

šmeižia socialistus. j diktatūros!

dvi viešnios iŠ “rylų”, dalyvavu
sios “komunlistų” konvencijoj, 
Karosienė jr jJeškevičiutū. Abi

dešinliosios”... Taigi 
i agitavo, kad narės nerinktų 

draugių Puišiules, Mįchelsonie-

i”... “Taigi draugės, 
graudeno Karosiene, aš patar
čiau rinkti į valdybą tik kairią
sias. O jeigu jus išrinksite į val
dybų ir dešines ir kairės, tai jos 
Vienos kilų klaidas nurodinės ir 
bus nesutikimų. Aš su dabarti
ne Moterų Balso pakraipa labai 
sutinku”...

Taigi šitaip “paimformuotos” 
mes ir balsavome už visas reko
menduotas iš “kairės puses”, ir 
uždarėme susirinkimų.

— Dar Viena Progresistū.

Kita nare rašo:
Išrodo, kad musų Devintoji 

pradeda “progresuoti” atgal. Ir 
labai sparčiai. Kitą syk į kuo-’

------------------------- - H------------------------------------------------------------------------------------------

(Seka aut 6 pusi.)

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 
Gyvenimas

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

. Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 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. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

...................................-—I— —M

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIcliMcz
Baigusi Akušerijos 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
hospitatėse ir 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halstcd Str.

CAnt antrų lubų) 
Chicago, III.

aNuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



(Tąsa nuo 5-to pusi.) nusitęsti kadir iki sekamo pa-

NAUJIENOS, Chicago., II',. Sereda, Rugsėjo 10 d., 1919
mažos su-

pos susi rink imtis atsilankydavo nelauksią. Jeigu jų reikalavimai varanto, kuri ponia Alvina 
po keturiasdešimts narių, o kar- nebusią išpildyti dar šį1 rudenį,1 ! -x  s * -!-
tais ir daugiau. O praeitame su-|jįc mesią darbą.
sirinkime vos tuzinas. O tai a-i Jitgti kiltų slokjardų darbi* 
čiu tam, kad atsikrausčiusi ir Pi nįnkų streikas, tai j 
ladelįHjos moterėlė pradėjo kcltii Į 120,(100 darbininkų, 
kuopoje betvarkę vardan , įvairiose skerdyklose 
proletariato diktatūros!’ Dabar įv:(.

ir daugiau. O praeitame su 
kimo vos tuzinas. O tai a

i kse- 
I'i'Jfficicnna.' muši /prieš ponią

Pons džiodžė dabar turėsiąs nus
pręsti: ar ponia Alvina tą pi n- 
kioliiką tukstaučiu lurūs atiduo
ti poniai Faliciennai ar pa-dirbančių 

visoji* šą- silaikyli sau

SUMUŠĖ NEGRĄ.

Ii. Jei taip uis ir tolinu, tai iš
PO

Pranešimai

gos kuopos liks lik gražus atsi
minimas. - Narė.

vakar Jniauriai s>u maišė negrą
Daugelis polivistv jau pasenę. Georgą Gilbertą viename 6<3čios

Pastaba ataiunčiantlema draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio- 
/liniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus clc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vįetos, ir atsiųsti Redakcijai 
Iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

( ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pnjieškau savo pusbrolio Kazl- 

. iniero šupiniuko ir švogerio Ąnlu- 
i no Jukniuko jiedu paeina iš čeika- 
t budės kaimo, taipgi inijieškuu savo 
pyžįstamų, aš paeinu iš Suvalkų gu- 

I berni jos. Marijampolės apskričio, 
Skriaudžią parap., Mikulujevo kai
mo; prašau atsišaukti katras lik 
linine pažįsta. A John Cherniuisk.is, 
3343 South Aiibinąi avė., Chicago, III

Į REIKIA DARBININKŲ ,
REIKALAUJA merginų ir mote

rų pi ir darbo saldainiu dirbtuvėje*. 
8 va'andos darbo dienos. Gera luo-

IIOIT BROS. 1421 W. 1 l-lh SI

.ĮIEŠKO KAMBARIU

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namą darbo, gera mokestis, pi:t- 
ža šeimyna, drabužių plaut- -"fierei- 
k'a. Kreiptis tuojaus pas \V. Mi.u- 
vich, 3318 South Halsted St.

GALI KII
KJARDŲ DARBININKU STREI

Samdytoj’ai nerodą palinkimo 
taikyties./

užruiškė vienas organizuotųjų 
darbininku atstovas, kuris kar
tu su kitais darbininkų atsto-

įgaliotiiriais pas

Policijos viršininkas reik alau- jis buk

luistų jam pasisamdyti dar vie
ną lukstanlįsnaujų policistų. O, 
tai dėl to., kad daugelis esamųjų

k u tuščia t- 
prieš jauną negriutę, p-Ię ll.ittie 
Cliainberlain.

SMAUGIANTI SILPNESNIUS 
KONKURENTUS.

LSS. 37 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge. II dieną 
rugsėjo, 7:30 vai. vak. Malinauskio 
svet. 1HI3 South Halsted St. Drau
gai ir draugės malonėkite visi atsi- 
silankyti, nes turim daug svarbių 
dal\ktj svarstyti, ir kurie nariai ne
gavot knygų, lai gausit susirinkime

— Valdyba.

PA.HEŠKAU kambario vienas vaį 
kinas prie laisvų žmonių Brighlon 
Parko, ar To\vn of Lak? apielinkėj.1 
Geistina, kad luitų elektros šviesa 
ir apšildomas kambarys. Kas turite, 
meldžiu pranešti adresui
J. C. Kondroška, 2839 \V. ^O-tb SI.

REIKIA kriaučiaus vakarais į 
kostiimeriškn šapą. Gera •mokestis 
geram kriaučiui. atsišauki! tuojaus.

S. Missas,
3616 South Halsted St C.hieago, III.

EXTRA
Jeigu nori namų arba farmą pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
mes turime daugelį bargenų. Tai
pogi darome visokius mainus pro- 
perčių.

(', Suromski, 
3346 So. Halsted St., • Chicago.

Parsiduoda namas krašte miesto, 
dviem pagyvenimais, du lotai, su 
t”, vilkais dvi karvės, du paršai, 
2(1 žąsų, pulkas vištų, ančių. Parsi
duoda pigia kainu- delei ligos. Labai 
pigus pragyveniinąs. KfėipkiU’.s pas 
Pitras Riškus, 2837 South Emerald 
avė., Chicago, III. ,

PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

mai atlikti savo pareigų. Apie 
1,590 policistų esą visai nusenę 
ir juos reikėtų padėti ant “los- 
kavos duonos”. Bet dėl to nėra 

šitaip vakar pinigų: pensijos fondas esąs ko
ne tuščias. Taigi policijos virši
ninkas, norint nenorint, turįs lai 
kyli juos, nes kitaip jiems ’ g rę
stu badas.

Teisėjas Gemmill tindais 
baudė vieną didžiulės pimio 
mipanijos Bovvman Deiry 
Co. pieno išvežiotoją G. Sm-

nii- Roseland — Reikalu statymo nuo

i susirinkimas įvyks šiandie, rugsėjo 
10. Aušros kambariuose 10900 Mi- 

< bigan avė. Visų delegatų dalyvavi
mas >m būtinai reikalingas.

—K omitetas.

Išduodama kaml»ar\s, šviesus su 
visais patogumais, telefonu, maudy
nė, elektros šviesa, arti ’augšlu- 
tinių karų stoties, vienam vaikinui 
su valgiu ar be valgio. Kreipkitės 
pn. 416 E. 50 pi. Tcl. I)rexell 3370.

18 GATVĖS AP1EI.1NKe.IE.
Pasirandavoja kambarys; šviesus, 

garu apšildomas, su vana ir elek
tros šviesa; vienam arba dviem vai
kinams. Atsišaukite 6 iki 8 vai. vil
kai ais. — B. Varašius,

731 W. 18-lh SI., 3-rd floor

PARSIDUOLA bučernė ir grocer- ' 
nė geriausią viela geram žmogui. * 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne- I
pardavimo yra ta, kad išeinu | sa
vo locnus namus. Kas dėl kainos

: sutiksime. Atsišaukti pn. 609
\V. 14 PI. St. Stainis.

PARD1 ODAMA namas dviem pa- 
į'.\ veniniais po 7 kambarius ir ga
ražas. Kaina 81500 Atsišaukite pn.

54 PI. antrus lubos.

Priežastis i l’AHDl'ODAM.V mūrinis
* — * _ - *— Iltį 1 . • I .... r . ..1. ......

PARDUODAMA nauja Royal num. 
10 rašomoji mašina labai pigiai. At
sišaukite greitai - I. -L Bagdonas 
3151 South Halsted St., Yards 7282

nu pagyvenimu ir buvo Miliūnas pr\ 
šakyje, pn. 1905 Canalnort Avė. At
sišaukti reikia pn. 1907 Canalport 
Aveniu*

ino tnikinties su darbininkais gr 
ažuniu. Kompanijų įgaliotiniai 
lik norį išsisukinėti ir nepasa
ka darbininkams atvirai, kad jie 
nenor jokių derybų. Tas pats

NENUSIĖMĖ KEPURĖS GRIE
ŽIANT AMERIKOS HIMNĄ— 

AREŠTUOTAS.

daroColiscume. kur dabar 
pramogų vadinamoji AII-Ameri- 
can lyga, užvakar suareštuota 
tūl is Peter \Vartmnn. Griežiant

Nubaustasii rastas kaltu vogi
me pieno, kurį pristatydavus tū
la neįvardyta pieno kompani
ja vienam savo “kostunieriui”, 
Mulholandui. Dek i to dabar į- 
tariama pati Bowman kompani
ja, buk ji besikėsinanti pasmaug 
ti < lipnesnius savo konkuren-

Hoffmano Mokyklos Lietuviu Mo
ksleivių Draugija atidaro lietuvių 
I ulbos klesą. Mokins Dr. A. Montvi- 
das. Prasidės rugsėjo 14. kaip 7, 
30 min. ryto, Hoffmano Mokykloje,' 

1 1537 N. Robey St. Norintieji moky- 
lies lietuvių kalbos ir literatūros 

j kvie čiami ateiti laiku.
— L. M. D. II. M. llašt.

LDLD. 86 k'iopAil susirinkimas j- 
vyks pčtnyeioje. 12 dieną rugsėju, 
8 vai. vakare lluos\bės svet. 1822 
Wabansia avė. Nariai visi kviečiami

gled Baimei’, jis buk atsisi 
nusiimti kepurę ir atsistoti.

PARANDAVOJAMA kambarys — 
vaikinui ar merginai. Atsišaukite 
nuo 4 iki 7 vai. 923 \V. 33 St. 1-mas

REIKIA DARBININKŲ

šių skundų prieš minėtąją kom
paniją. Seki’. .1. Galvidia.

BOBŲ VASARA.

Pranešu Visiem (VAGILIAI APLANKĖ LIETU- 
j VIO KRAUTUVĄ.

Kad Salote Stontacb Bitters \ ra 
pripažiiltas \Vashingtone, D. C už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek-

“tikrą bobų vasarą”, šilumos 
buvo net 93 laipsniai, l okio šil
to 
nu

, LSS 4 kuopos veikalo Nenalaidoti 
j Kūnai repeticija jvsks ketverge, 

11 dieną rugsėjo 8:0(1 valanda va- 
J kare J. Norvaišo svet. 3338 South 
Auburn avė. Draugai ir draugės kat 
i ie lošiate pirma ir antrą aktą, ma
lonėkite atsilankyti.

— Komitetas.

REIKALINGAS
LINOTYPISTAS.

Pastovi vieta pirmos Lie
sos linotypistui.
Mokestis gera. Atsišauki
te tuojaus į Naujienų

’ REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu
sė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
AV. 181h St.

i’Ugsėjo cbieagiečiai uebepa- 
na.

sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape- 
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salotės Stomaeh Bit-1 
terš viską prašalina ir palieka lai
mingu. taigi kurie jaučiatės n\kstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina lionkai $1.51). 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salote Bitteris iš šaknų žievių, į
ioliy ir iie.li) ir nfra pri,...- NORfiję PASIVAŽINĖTI VOC.- 

Galimą gauti kiekvienoj aptiekoj.
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- j 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi-1 
nigus ir užsakymą kiek reikalaimat Į 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskil 
tikrą ir aišku savo antrašą ir rašy
kit taip:

SALI TE MANITACITRE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 \V. 31sl St., Chicago, III.

3116 Auburn gatvėj. Piktadariai 
pataikę kaip tik tuo laiku, kada 

krautuvės savininkas, užraki-
SERGSTI KAMINUS.

Pnrnslde. — LSS. 322 kūnuos su
sirinkimas Įv\ks ketverge, 11 d. rug 
sėjo 8 vai. '"ak. J. Mačiukevičiaus 
svetainėje, 1036 E. 93-rd St. kampas 
Dabson avė. Nariai kviečiami pri- 
bu’i laiku, nrs yra svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

KEIKIA moterų į dirbtuvę, pas
tovus darbas, 35 centai į valandą, 
10 valandų Į dieną, subatoj pusė die 
uos.

900 \V. 18th St., Chicago, III.

( I SS. 81 kuopos susirinkimas 
įvyks 11 dieną rugsėjo Liuosybės 
• ’'“1a’*iėi'* 1822 \V;ih;msia avė. Pra-

. Todėl visi drau
gai ir draugės pribuki!, nes yra svar 
bių reikalų. — J. Bendokaitis, rast.

siją, kuri turi vaikščioti galvą' (|žia 8 var vakare.' 
užvertus ir žiūrėk, ar nerūksta 
kur nors kaminas anksčiau :ie-

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbo, $14.00 sanvaitei, 
nuo stukių padaro po $17 ir #20 
savaitei. Atsišaukite: American In- 
sulated Wire & Cable Co., 9.> I \V. 
21 St., Chicago, III. Tcl. Canal 1854

TU AUTOMOBILIU. kaminas andais perdaug anksti Cicero. — LSS. 138 kuopos susi-

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.

Algebros, Geometrijos irr. kitų

6) Bruižjmo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelbo galima butų pagerinti gy
venimą.

Dėlei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkile tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3Č01 South Halsted Street

kt> “joy ride'ą” — vogtu auto
mobiliu. Bet ties kampu Jack-

(□mobilius užbėgo aut kito au- 
tomobiliaus ir abudu a u tomo** 
bi’.ia.i tapo sugadinti. Kol atsiti
kimo vieton spėjo atvykti poli
cija, jūreivis ir abidvi jo pany-

NUSIŠOVĖ Buvęs KARININ
KAS.

gatvės, vakar naktį nusišovė bu
vęs karininkas-oficieras, larna-

žudymo priežastis nežinoma.

REIKALAUJA TIK 15,000 DOI

Ponia Felicianna

rinti sve timos skriaudos. Ji rei
kalaujanti tik penkiolikos tuk-

nios

žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kaspnasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I^kui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ,

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti J>e 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
i markėmis ar tnoney order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

AD. RICHTER €> CO., 326-330 Brordway, New York

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI.
Jau išėjo iš spaudos, kurioje telpa 490 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
iryne, adresas:
Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago, III.

Dradėies rūkti. Nubėgus kotn-i- rinkimas bus sredoj rugsėjo 10 d. 
.. _. . . ... • 7:30 valandą vakare 1sija ir norėjusi nubausti pttiM- j n-j(% ;|V(> j

kaltelį. Bet tas prasikaltėlis se
nai iau sėdis kaleiine... Ko-
misija pažiūrėjusi į rukslantį 
kaminą ir nuėjusi sau. Armour 
and Co. s 
rūkę durnai

taipjau 
inin. be

nientas nusiuntė grąsinančią no 
tą Arniour kompanijai, jei ji 
neklausys sv»^katos departa-

landas. Du laivai Cliicagos upėj 
taipjau paleidę “perdaug” du
rnų. Ir čia komisija pagarsino 
laivams ir tie nustoję smilkinį'.

REČIAU SVEIKINTIES IR NE
Į SIGAILftKITE MUILO.—

Taip sako sveikatos departa 
mento komisionierius.

mis’' 'onierius, John Dili Kobert- 
son, dar kartą persergsti ehiea- 
giečiusė ::Bečiau sveikinkitės

pasigailėkilbe muilo rankoms nu 
siplauti” saiko jis. “ki'taip in- 
fhienza ir kitos įvarios užkre
čiamosios ligos bus nuolatinė 
jūsų viešnios.”

NEGAVO DIPLOMO r- PABĖ 
. GO NUO TĖVŲ.

MERGINŲ
NK) H IKI 16 METŲ. REIKALAI’ 

............ ', LENGVO, ŠVARAUS
RANKU DARRO, BE MAŠINŲ, SM \ 

‘GIA DIENOS ŠVIESA DIRBTUVĖJ, 
, Sk VALANDŲ DIENA. GALIMA PA- 

Tąj mums reikia apsvarstyti Jivv
— Org. P. Daubaras.

e J. Neffo svetai- 
Draugai, nu

! kitę susirinkti visi ir laiku, nes žf-l 
luote dpbar prieina laikas toks svar 
Ims. kad Socieib tų Partija neat.Šai-uų 
kė LSS. suspendavimo, bet patvir 
tino.

alūne- M O II IKI n*s žt|.IAMA PRIE

CuLUMBIA FAESTNER COMPANY
3229 So. Ashland Avenne

Kensington. — Lietubią Bendro
vės mėnesinis susirinkimas įvyks se 
redoje, 10 dieną rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare Antano Žįlcvičio svetainėje 

1 361 Kensington Avė. Nariai alsi- 
lai’kykit visi, nes yra labai svarbių 
reikalų. — Direkcija.

D raBrjghton Park — šeistučio 
mos Skyriaus repeticija įvyks 
doje, 10 rugsėjo, T. Mazenio švelni-1 REJKALINGI 
nėjo 3834 South Kedzie avė. Malonė
kite visi lošėjai ir lošėjos susirinkti 
kain 7:30 valandą vakare. Taipgi 
jr kili drainiečiąi ir dramielės at- 
siiankykit, nes bus dalinamos rolės 
antram veikalui, kurį loš LSS. 174 
kuopa. — J. Misevičius, org.

West Side. — Socialistų Partijos 
Skyriaus susirinkimas įvyks seredo- 
je, rugsėjo 10, kaip 8 vai. vakare M. 
Meldažio svetainėje. Visi nariai 
prašomi susirinkt laiku ir naujų 
draugų idsivesli. Turėsime aptar
ti daug svarbių klausimų, tarp ,iu— 
lietu'ių socialistų organizacijos 
klausimą. Nariai prašomi nesi vė
luoti. — Organizatorius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajicškau savo drauges Elzbietos 

Vančau.skienAs. Pi ėmiaus gyveno 
Chicagoje. North Sidej, dabar neži
nau, kur, turiu labai svarbų reikalą 
ir meldžiu atsišaukti. -

St. Stasiukytė.
3217 Emerald avė. Chicago, III.

 i šaukti tuo adresu:
Jauna, graibšti panytė Luci- 

lle Korlz, 6537 Greeimood avė., 
šauniai, labai šauniai mokinosi

Pąjieškau savo dėdės Jono Dvy
lio. iš Raseinių apskr.. šilelio y ils. 
žingų parapijos, Gorainų sodžiaus. 
Apie 30 melų kaip Amerikoj. Atsi-

Joe Vaitkus,
101 Cooper Avė., Oil City, Pa.

Pajieškau jaunos poros žmonių ar 
našlės, kuri prižiūrėtų namus. Duo
du kambarį su šviesa ir apšildymu, 

*. At- 
sišaukit pu. 3112 So. Halsted SI., 
2-nd fl. nuo 9—10 vai. ryte ir nuo

sakė tėčiui ir mamai, kad su jos o su užmokesčia susitaikysime 
diplomu busią allright. Bet ati-

^dais tėtis pasiuntęs ją atsiimti 8 iki 9 vak.
G savo (Tplomo ir... pandlė Luci-^ 
Jie m -besti grįžo. Mokyklos vai- . 
dyba tėvams paaiškino, kad jų 

'dukrelė “iškritusi kiaurai
1 • «-• • •! c m- augiu KasvKio.se (.iierry, u« ,iriigi nugalėjusi Išlarkytli egzajnfi” pu kas žinote, arba jus patįs prašo

Pajieškau savo broliu Bronislovo 
ir Petro Sinkevičių iš I ietuv >: pat i 
na Suvalkų gub., Panemunės parim. 

tui Ž.ukles kaimo. Keli metai atgal dir
bi angių kasyklose Cherry, 11’ .Lai

i no.
G. Sinkevičin,

250 Gardimi avė., Detroit, Mich.

REIKALAUJA siuvėju prie mole 
rų paprastąją plošuių; linkėtina pri 
tyrusieji siuvėjai; viela pastovi; < 
Vai. diena; $30 į savaitę ir daugiau 
bus parodysime 
kitę pas Urbantk Brothers — 
Mail and City Taitoring Co., 325C 
Ggden Avė., mieste.

BARGENAS.
PARSIDUODA FARMA SU BIZNIU 

Iš priežasties sunkios operacijos 
ir nepramatomai ilgos ligos, parduo- 

----------------------------------------------------- I siu savo 32 akru River Farm Re- 
I sort, Sodus, Mich., seniau žinomą 

DIDELIS išpardavimas rėmą ir lietuviams kaipo ( Lcmont s Resoi I 
stiklą visokiu stilių. Didelis barge-1 . !’*Inb.z \!,SJ’rnaimais ir visais pili
mis. .1. J. Bagdonas, 3151 South kl:H,s!:‘,s P’engimais, • patalpinimui 
Halsted St.-------------------------------------- taoie 100 ypatų. I arma yra apdova-
‘______________________ , nota gamtiška grožybe, turi daug

didžiuliu medžių, puikiausios maii- 
PARDAVIMU1 dvi puikios žydin- d\klės Si. Joe upėje, minerališki 

ėios liavendros. Kas mvlit papuošti šaltiniai ir lt., o visa likusi žemė, 
iru’us atsišaukite pas J. Baltrėnas, j ra užvesta vaisingais medžiais vy- 
1707 South Halsted St. ! nuogėmis ir kitokiomis uogomis,

------- it— _ kurios dabar neša didelį pelną. Gat- 
PARSIDI’ODA — geras* groserių vekaris eina pro štilį, privažvvimas 

Jt(>ras I ietuvįu aogyventoi vie’oj. natomis. Gera vieta Sanatorijai. 
Gera vieta geram žmogui. Telefonuo šimtai lietuvių šeimynų praleidžia 
kitę Normai 5828. Klauskit Houle- vasaros diklaiki, — poilsio savai- 
han.------------------------------------------------- į tęs imt los formos, su dideliu užsį-

ganėdinimu. Mandagiam ir apsuk
riam lietuviui užtikrintas geras pra 

j gyvenimas ir sučėdijimas grašio se
natvei. Parduosiu fcreit pigiai ir

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų nepra- 
lieskile šio bargeno. Puikus Play- 
er Pianas, sfailė 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo 
miegamojo kambario setai, divonai, 
naveikslai ir lt., parduosiu už bitę 
kokį teisingą pasiulijimą viskas 
kaip naują. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 

'su rekordais ir deimanto adata.
Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

TIKTAI ši MĖNESI.
Griausis pasiulinimas gims puiku 

tikros skuros seklyčios setą, varto
ta 30 dienu, verias $175. Mes esame 

I priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
'u seklvčios setu vėliausios slailės. 
Mvs taipgi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNčIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberjv Bonds. 
\VESTI<BN EUBN1TUBE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdarą nuo 9 ryto iki V vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

AUTOMOBIL1AI

fi ka daugiau apie tą farmą, meldžiu 
atsišaukti tarų 7 ir 10 vai. vakarais, 
po n r. 4847 \V. 14-th Si.. Cicero, III.
1 emout and Sonš Real Estale. Tele- 
phone Cicero 39.

Gyvenk kaime 
Dirbk mieste.

Tinki akrai puikaus juodžemio, 
aptverto, prie kieto kelio lik .>0 
nvfhičių važiavimo iš Cbicagos Bur- 

. linglono geležinkeliu. Jus galite pa- 
'dar.sli gerą g\venimą ant 
mos ir laikyti savof virti] 
je.

Didelis pigumas. Kaina $1 500.

Itaš'k. folefonuok. ar ateik.
PAUL BAUBLY. 1401 \V. 18-th St. 

'I’i*!. Canal 6296

MOKYK UIS

BARGENAS — 2 “Lozicr* limuzi
nai po vieną važiuoti. Paimti užsko- ' 
kis. Geriausis i/isiulymas gaus;

i Larus. I he ('ryšiai Rock Oil Co

NAMAI-žEMe

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite I* ARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių

8 kolonija \Visconsine, kur jau daug patyri 
dar tūkstančiai 1 Elektra

i Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalų. 

Musų sistema ir apatiškas mokiai 
tnas padarys jus žinovu j trumpu 
laiką.

Mes turime didžiausius Ir gerisa 
' sius kirpimo-designing ir siuvinio 
1 skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės 

i mašinos musąį savaite ir daugiau, lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai Elektra varomos 
? jums kaip. Alsi.šau 1 apsigycns, nes ten žemė labai gera,' siuvimo skyriuose, 
iek Brothers. Liūties ant kurios nepaisant kokie metai L jųS esate užkvieč

[ pirmos klesos siu
vėjai. Vienas operatorius prie švar 
kų (kolų) $45 savaitei, prie lienie-

nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėj:) po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at- 

| rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus

Jus esate užkviečinmi aplankyti ir 
Smmatyti musų mokyklą bile laiku— 
lieną ir vakarais ir gauti speciališ-

yra, kai pigią kainą.

2 nupros) toj'ji prie švarkų ir vic 
nas prie kelinių bei liemenių. Dar ...........................
bas užtikrintas per apskritus metus; pjgcsnf žemes negu kitur 
44 valandos i savaitę. Ateįkile į

I darbą kuogreičiausia. MAUSNER

REIKALAUJA atsakančio vyro 
Keuoshoje ir Ručinėje, Wis. Jei ku
ris gyvenančių tuose miestuose ap- 
siįnfl'ų paageiilttuli, tai turčių ge
rą pelną pašvęsdamas visą laiką, ar 
atsidėdamas tam tik vakarais. Turi į 
būti gabus, arb<j |okis kuris yra 
jau agentavęs, arba buvęs kokiame' 
biznyje, arba tikrai norintiems duo
sime progą išsilavinti. Atsišaukite 
per laišką, liktai apsvarstę tą, kuo 
norite užsiimti.

Chas Urnick, 
Room 1328, 220 South State St., 

Chicago, III

žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumiiis dėl farmerių.
keliai visur geri, kad ir
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj 
vųjų.

Taip-gi ir 
blogiausiam

ir tarp sa-

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates- 

! niais paaiškinimais, paveikslais ir 
])lenu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicug 
je , pars i’.oda 2 lotu, krūvoj 6l'x 

į 130 pėdu p:«s«l p«t 72 »r Archer A v 
________ _____________ .’ant puikaus kalno su 15 Žalhiojan* 

PA.HEŠKAU merginos, kuri mo- čių aržuolų. Atsišaukite pas savi- 
kėtų skaityt ir rašyt angliškai ir įlinką. 
mokėtų sinti. Gera vieta. Atsišaukit 
pas. S. Chechis, Grays Lake, III.

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

REIKALAUJA moterų ar merginų 
ski’ sisli i.< i«tas gelumbines / alkai'-1 mus 
pas. Ilebi.mi Prus. ’909 Wes> 
v’.- ^ u g; i.

i)i-

Reikalingus ; įsai antis b'.iėm is, 
kuris mokėtų kalbeli angliškai, lie
tuviškai ir i Geram o.iihi-
Kilikui, darbas aut visados.

J. Strumskis, 
1835 \Vabansia Avė., Humboldt 6490.

PA.HEŠKAU barzdaskučio. turi 
mokėti darbą ir sparčiai dirbti: te
gul ateina tuojaus prie darbo. Gali 
uždirbti nuo $25 Iki $35 i savaitę. 
Jei gi kas norėtu pirkti ar randavo- 
li šapą, lai sutiksime. Yra tris krė
slai ir vieta gerai išdirbta, nėr 10 
motu. Kreintis pn. 51 I Mon avė. 
Rockdale, III.

PARDUODAMA geras mūrinis na- 
ikmeninė apačia, dviem augŠ- 

tais ir ponam iu, paslatvtas ant pu
santro loto nn. 2034 Buble gatvė. 
Platesnėms žinioms kreiptis i savi
ninką pn. 1702 S. Halsted St. Malley

PARDUODAMA nutrinis namas 2 
nagyvenimais vienas 6 kambariais, 
kitas 4 kambariais ift maudynė. Ran 
dos neša $24 j mėnesį, už $1,900, in- 
mokėti visai mažai, įikusius išmo
kėt kaip randa. Nansis netoli Šv. 
Kv'io bažnyčios. ?
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

INSITĖMYK dideli pigumą, turi 
Imli parduotas kampinis namas su 
pridėtiniu lotu prie 84 ir Morgan 
gatvės, dideli kambariai, guzas, ele
ktra. maudynė, visas kaip naujas, 
arti Halsted gatvės karų linijas. At
sigaukit tuojaus pas Chas Surornski, 
ir kąiup. .3346 South Halsted gal. 
Atdaru vakarais.

Petrenos daromos pagal Jiwj mle- 
rų — bile stailės arbo dydžio, ii bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG SCHOOL

J. F. Kasnicka Perdėtind* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. HalMed st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella st.

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

SARA PATEK. Pirmininki

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

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

Madison St., Cliicago, Iii.

INTERNAT1AL BARBER SCHOOL 
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas 

kili mes mokame 50% to ką moki
nes uždirba 653 W. Madison St., 
vienas blokas į rytus nuo Halsted 
gatves.

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
lo. Išmokiname j (i nedėlins. ('ie
vas uždarbis išmokus. įstojimas $10 
Atsišaukite 625 \V. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knsgvefl es
tės, stenografijos. Iyuewriting, pir- 
klvhos teisiu. Suv. Vaisi, istorijos, 
abo'nos istorijos, geografijos, poli- 
t'kinčs ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

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

KasvKio.se



