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l'rue truudation tilcd witb ihe pusti nuister ai (’hicugo, UI, Supt. 12, 191.) a< reciutred b> the art of Ori. 0, 1917

Lietuviai paem
Lietuviai paėmė 

jDvinskžj
( OPENIl \GEN, D nijyj. mg

landijoj, pranešama, kad lietu
viai atėmė iš ho’š vikų Daugpilį 
(Dvinskų-Dinuburkų), ant Dau

guvos upės.

ta Copcnh.igeno telegrama, kad 
lietuvių kariuomenė pasiekė 
Dauguvos upę visame fronte. Į 
Keletą dienų atgal bolševikų ofi- | 
ciaiis pranešimas skelbė, kad . 
bolševikai paėmė išlaukinius 
Dvinsko fortus rytų pusėje. Tai
gi bolševikai vos paėmę Dvin I 
ską, kaip vėl turėjo j.į apleisti, 
išstumti iš ten lietuvių).

True translation filed with I

|»\ thr >ir| of Oft H 1917

12,000 KOLČAKO KAREIVIŲ 
SUĖMĖ BOLŠEVIKAI.

Bolševikai tikisi, kad pasiduos 
visa pietinė Kolčako armija

LONDONAS, rūgs. 11. Bol- 
š vkų bvvielinis pranešimas iš

suėmė bedaisvėn 12.000 Kolči- 
ko kareiviu Achtiubinsk ir Orsk

iiberi joj. I/reiškiama, kad ti

lies Kolčako pietines armi jos.

Ko|čakas skelbia pergale

OMSK, rugsėjo 11. Kolča
ko armijos generolo kvartiera 
pasukt Ibė šiandie, kad ofensi- 
vis vedamas pasekmingai pa lt*’ 
visą Sibirijos frontų.

Priešas yra vejamas visur ;;u 
dideliais nuostoliais ir buvo

svarbaus grobio.

i las'.cr ai Chicatt). III. Sepl. 12, 19h) 
reipilred bv f n* art of Ori. H 1917

ITALIJOS IR JUGO SLAVUOS 
KAREIVIAI SUSIRĖMĖ FIU

ME.

LONDONAS, rūgs. 11. — At
sakomi ilguose rateliuose gau

tos nepatvirtintos žinios prane
ša apie smarkias riaušes Fiume

as »*e<|idred bv the ari of Ori (». I »| 7

FRANCUOS SOCIALISTAI
RENGIASI KOVON PRIEŠ

VALDŽIĄ.

’<N

No. 21G

Dinaburką
Hammond, Ind., kur prasiliejo darbininkų kraujas

Gar Co. privatinis sargas mušeika. Jie su po-Standard Steel 
lieija ir surengė užpuolimų ant darbininkų.

Bostoną valdo 
milicija

šaukiasi federalėą kariuomenės 
ir laivyno pagelboS. 5 žmonės 

užmušti sumišimuos^

BOSTON. Mass., rūgs. 11.
Gubernatorius Coolidge apėmė 
pilna kontrolę ant visos miestan

manduotojas. Visa valstijos mi-

Vienok nežiūrint, kad visa mi

gia pastabdyti mieste besitęsian
čių sumišimų, kurie iškilo kaip 
tik sustreikavo policistai. l'odel 
gubernatorius telegrafavo karės 
sekretoriui Baker, prašydamas

vykti Bostonan kaip tik bus pa
šaukta.

Gubernatorius taipgi kreipėsi

sakė, kad jis mielu noru koope
ruos su armija, jei tik preziden-

Sumišimai mieste tebesitęsia.
PARYŽIUS, rūgs. 11. - - ši

rvi čia susirinko socialistų par
tijos konvencija, kuri nužymės nįų sužeista, jų tarpt* vienas strei 
kandidatus ateinantiems rinki- (kuojantis policistas, kurį pašo- 
mams. Kandidatai turi prižade-» vg jXJlcijOS seržantas. Daug žino 
ti savo opozicijų ratifikavimui1 nįų areštuota. Jais užpildyta vi- 
tnikos sutarties su Vokietija ir • sos policijos stotis. Areštuotuo 
atsisakyti Bilsnoti už tolimes- ■ sius būriais vare paHcII*1* štiku.

:■

■

Standard i'bininkai, 
nišeikos. ii

mt ku- 
nušove

sprendžiama, kad miestas rcn-j

nusileisti policistams.
(Tūli kongresmanai, užgirdę, 

kad Bostono policistai streikuo
ja. kad \Vashingtone ir kituose 
50 miestų policistai organizuo-

kongrese skelbia, jog per poli- 
cistų unijas Amerikoje norima 
įvykinti sovietų valdžia, o vy
riausia galva tos valdžios bu
sianti Amerikos Darbo Federa
cija. Bet tai niekis. Iš niekurių 
kongersmam’ nieko kito ir ne
galimi tikėties. Juk kada buvo 
keliamos i
Ii kongresmanai skelbė, kad tas 
skerdynes sukėlė ne kas kitas, 
kaip Rusijos bolševikai.).

Standard Steel Gar Co

(lentas Lash.

negrų skerdynės, laitui VISI SUSIRŪPINĘ BESIARTI- 
Inančju PLIENO DARBININ

KU STREIKU.

REIKALAUJA NACIONALIZA
VIMO BANKŲ.

Anglijos Darbininkai stoja už t 
įsteigimų industrinio parlamen

to.

1 darbininkus, o apie 50 sužeidė.,,

sidrovėdamas prieš darbininkus 
atkreipti net šautuvus, jei lik 
rasdavosi mažiausia tam proga. 
Ne geriau jis elgsis ir šiame 
streike, 'l'odel ir bijomas^ kad 
Irusio žiaurumai gali atši! cVli 
ir ant kitų darbininkų ir pastū
mėti juos prie streiko. O ir sau 
kiaman \Vashingtonan 'darbo 

ir kapitalo konfreiicijai bus 
sunku rasti “kooperacijos pa-

jei to pačiu laiku plieno trustas 
šaudys darbininkus, 'l'odel da
bar visur ir kalbama, kad tas

Durtbininkai nemaino 
paskelbtojo streiko. <

atšaukti kad tuoj po šio streiko seks

WASI1INGTIN, rugsėjo 11.
Plieno darbininku konfercn- •r

cija, kuri paskelbė plieno Irus
io United States .Steel korpora-

. kasiu ir kiti d (toli streikai. Ma- 
noinia, kad prezidentas VVilsonas 

’delei to dės didžiausias pastan
gas, kad neprileidus prie streiko, 
nors iki po jo šaukiamos darbo 

'IT u s-

GLASG0W, ings. II. — Tra- 1‘rasideda panedėlį, rugsėjo 22 
de unijų kongresas šiandie pri-^ienų. išsiskirstė ir ji sus! rinks

tion darbininkų streikų kuris,ir k«PĮ»«l« konferencijos.
to galva Gary gi nieko nesako

ėmė rezoliucijų, prižadančių pa-; sekamų seredų Pittsburgh, kur
rainų reikalavimui nacionaliza

27 žuvo ant

M1AMI, Fla., rūgs. 11. 2/
žmonės Ward linijos laivo Co-

laike vėtros perdi tų utarninką 
p įskt ndo Bahanla kanale. (l ■

k. ’ ' il . Į 1 h 'i1.1 *'
■ ■■ ,, • ■ .į '''Sf ■ '‘ .j

t -ne tmnslation filed wūh the post 
master at Chicago, III. Sepl. 12, 191! 
as reųuired by the act of Oct. •». >917

200 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Daug žmonių užmušta sprogus 
amunicijai Vokietijoj.

COLOGNE, rūgs. 11.—šįryt a- 
municdjos sandėlis eksplodavo

lapo sužeista ir manome, kad 
daug žmonių liko ir užmušta.

KETURI ŽMONĖS NUŠAUTI 
į KASYKLOJ.

l'ru- irBnvlHtinn filed vdth the post- 
Tii.istcr at Chicago, III. Supt. 12, 1919 
as irųutred t»\ Ule act ol Oct. 6,1917

Dvi ministeri 
jos puolė

JUGOSLAVUOS VALDŽIA 
PUOLĖ. »

Delegatai negaili pasirašyti po 
taikos sutartim.

PARYŽIUS, nigs. 11. - Ser
bijos delegacija pranešė laikos 
konferencijai, kad dėlei puoli
mo valdžios Bielgrade, ji nega
lėjo gauti instrukcijų apie pasi
rašymų jio Austrijos taikos su
tartim.

D( k gacija sako, kad ji lauks 
instrukcijų kol naujas kabinetas 
susidarys.

(Jugo-Slavijos valdžia premie 
ro Liuobi Davidovič Bielgrade. 
sudaryta rugp. 16 d. jau vris po
ros savaičių kaip kybojo ant 
plauko. Parlamento fyalsivinie 
rugi>. (l- .i*g'-lvo didžiumą tik 
X balsu ir Bielgrado žinios rūgs. 
6 d. sakė, kad eina tarybos apie 
sudarymų koalicinio kabineto. 
Davidoviėiui pasiliekant premie- 
ru.

RUMUNUOS KABINETAS 
PUOLĖ.

VIENNA, rugsėjo 10. Pa
sak neoficiafų Bucharešlo ži
nių, Bratiano kabinetas puolė. 
Sakoma, kad Take Jonescu bau 
do sudaryti naują valdžią.

Manoma, kad delei to Įvyks 
permaina Rumunijos politikoje 
linkui Vengrijos okupacijos.

(Kaip Jugo-Slavija taip ir Ru- 
munij'.i nesirašė po Austrijos 
taikos sutartim, kadangi jo rei- 
kalavolygių teisių mažumos tau
toms jų valstybėse.)

f ■ e '■ . ' " .

T riie trans)f)tion filed wi h thr post- 
iv:t<i» i at Chicasc), III. Sepl. 12 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6.1917 
RATIFIKUOKIT TAIKĄ, ARBA 
NETEKSITE KARĖS LAIMĖ

> : JIMV- . • y .

Sako senAto komiteto mažumos 
raportas.

WASIIINGTON, rūgs. 11.
Atmetimas taikos sutarties su 
jos tautų lygos santarve, ar pri
ėmimas priedų, reikš Suv. Val- 
tijų paaukavimą visų iš Vokieti
jos laimėtu, padiktuotoj taikoj 
koncesijų. Taip užreiškia šian
die įteiktas užrubežinių rekalų 
komitetas mažumos, raportas.

Raportas prirengtas žyiniau- 
sįo demokrato komitete, senato
riaus Hitchock, ragina greitų ra
tifikavimą sutarties be jokių 
priedų ar susilaikymų. Jis ap
gailestauja, kad įvyko ilgas berei 
kalnias vilkinimas su taikos su
tartim, jai esant komiteto rsm- 
kosc, nors rekomendacijos jau 
iškalno buvo sutartos ir jos galė
jo būti padarytos liepos mėn.

True trnnslntion filed with the post- 
mn.sler at Chicago, III. Scpt. 12, 1919 
as reąuired by Ine act of Oct. 6,1917

LONDONAS, rūgs. 11. ^An
glijai kaštuoja $4,000,000 į mė
nesį užlaikymas Anglijos kariuo 
menes Airijoje.

TELLŲŲIDGE, Eolo., rugsė
jo 11 Keturi angliakasia 
lapo nujauti ir penktas sunkiai 
sužeistas lomboy kasykloj, ne
toli nuo čia, dviejų nežinomų

bus įsteigta vyriausia streiko bu Dlj CHICAGOS TEISĖJAI PA 
vimo bankų. Taipjau pritarė įs- veinė.

1 prezidento Wilisono malda
ma. kad streikas butu at’dė-

tegimui industrinio parlamento,
SIMIRĖ

tuose sumišimuose. Daug žino- biip kad visi Anglijos darbiniu- Vienas teisėjas prigėrė, o kitas 
! tas iki po darbo ir kapitalo kon- niirė ligonbutyj beveik vienu 'r

bi.iose viduriniuose ar tarpiau- l^™eijai, darbininkai atsake, 
tinioosc klausimuose. u I k«<l .!“• j»« 4cll“'u paskelbė, kad 

... r i streiko nebus, jei Irusio galvos 
Kongresas po trijų valandų I . ...

tuo pačiu laiku.

CHICAGO.

go. 1 vyrai ir 1 moteris tapo a- 
re.šluoV.

Iš užmuštųjų yra tris linai ir 
kiti du austrai. Priežasties už- 
puolimui nežinoma.-------------------     rv,, v 1 -Vi v J M luta 

to padaryti, Į jų, Superior Teisino teisėjas M.

Henry (Įnoriu pifgėrė Michigan 
težt're Muskegcin mieslely.T

nius kreditus valdžiai. Jie taipgi j valstijoj milicija. Taip bevarant sų atidėjo į šalį 
turi prisižadėti gelbėti ar prisilai vienas žmbgus tapo nušautas, 1 reikalavo,______
kyti draugiško neutraliteto l‘n-kada jis bandė pabėgti. Dabar! kštų prieš industrinį Veikimą kti.
kui įvairių dabar einančių revo- daužoma beveik vien drabužių grynai politiniuose dalykuose. I Dėlei ateinančio plieno darbi- Mieli., kur jis gyveno vapama- 
liii/'iiit i • v, , __ ii.. :_ ___ _..t .i„ .... 1 • *

turi prisižadėti gelbėti ar prisilai, vienas žmogus tapo nušautas, 'reikalavo, kad kongresas iisirei- flai ir d.iHhiniiikam.s nėra ko hm mas F. Scully, taipjau iš Supc- 
rior teismo. Jis mirė St. Joseph

APKALTINO 40 MAISTO PAR
DAVĖJŲ. )

INDIANA POLIS, rūgs. 11,— 
Marion pavieto, Ind., grsnd ju,

Hezoliucij:< įnešė parlamento na 
rys darinėtis Thomas Sha\v. Jikadangi tie dalykai pasidarė taip 

brangus, kad darbininkui jau buvo atkreipta prieš angliakn- 
sunku juos įsigyti. Todėl dabar šių geležinkeliečių ir taransporto 
ir piešiama tų sankrovų langai.f darbininkų raginimą, kad dar- 

Miestas pasamdė vienam mė- bninkai griebutųsi ekonominio

IŠ to slų.

Jis su šeimyna buvo iŠva-ninku streiko visi valdžios na
riai ir kongresmanai yra labai žiavęs motorine valtim pasiva- 
susirupinę. Yra žinoma, kad žinoti ir būnant tolinu nuo kran 
šis streikas nebus ramus. Plie- lo ir taisant motorą, JŠsibėgi- 
no trustas niekad neglostė savo J nu> ratas pagriebė jo drabu- 
darbinfnkų h: vartojo prieš juoĮžius ir sviedė jį į ežerų.
visas žiauriausias priemones, ne

rija ir jis tuoj po jos mirė.
Abu teisėjai laivo demokra

tai. s

Kitu mirusiu teisėju yra Tho-
SKAITYKIT IR PĘATINKIT 

N A U J I E N AS



PėtnyČia, Rugsėjo 12, 1919

Darbo Laukas
brauną skaitytoją prašome ra- 

šluoti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš novo apielinkšs apie dar. 
bua, ty. apie darbų stovj, apie 
darbininką bruzdėjimą, apie 
streikus, ir lt. žinios spie strei
kas yra ypač svarbios informa
cijos kitą vietą darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija. ,

Benld, III. — Mainos No. 2, 
kurios dvi taisymo stovėjo, da
bar vėl pradėjo dirbti, ^bet mai
nas No. 1 užtiarė gal kokiem 
(tyivm mėnesiam. Jose, dirbo 
apie 70(1 mainerių, tai dabar vi
si paleisti.

Per La*bor Duy, rūgs. 1, Gil 
lespie Parkai! buvo sušauktus 
vuų keturių mainų darbininkų 
masinis milingas. Buvo atva
žiavę (k legatai iš Springfieldo,

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

Jackson SU. 
8IO< X CITY, LA.

pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK

4 lo subdislrikto prezidentas 
Thompson ir Lawrence Lamu 
(?),bet Gillespies miesto galva 
kurs yra geras kapitalistų tar
nas, uždraudė prakalbas ir ne
leido susirinkimo laikyti, tada 
angliakasiai nutarė visi važiuo
ti Į Benki, kų ir padarė. Belikta 
miesto gaiva susirinkimo neirti 
kdč. l-to subdistrikto prezi
dentas Thompsonas nurodė ne
gerus darbelius unijos viršinin
kų. kurie lubinu rup naši kapi
talistų negu darbininkų reika
lais. Graudeno angliakasius 
neiti šiuo tarpti streikuok bet 
stengtiems išrinkti gerus atstovus 
Į akinančių konvencijų, kad ten 
huverlius tuos kapitalistų ber
nus, o viršininkais išrinkus lo
kius žmones, kurie yra pilnai 
atsidavę darbininkų reikalams. 
Tų pat paantrino u- antrasis 
kalbėtojus, kims, be to <lar ra
gindamas maimerius, kad jie 
sušelptų tuos apie pusantro 
šimto draugų, kurie dėl to, kad 
kovojo už angliakasių reikalus.

rų dienelių ir sveikatos. Mama 
tober gyva ir sveika, brolis 
ponas Įstojo kariiuncncn sava
noriu ir karftšiija pnieš bolše
vikus ir lenkus. Brolis Sikstas 
dabar parvažiavo iš Maskvos ir 
gyvena Rago viskiuose arba Krv 
lingoje; darbuojas politikoj, 
nors turnyšles dabar neturi. 
Seselė Teresė tebegyvena Rusi
joj gerai nė nežinom, kaip 
jai ten klojasi. Žinai, broleli, 
dabar naujienų yra labai daug, 
ir surašyt negalėtum. Padėji
mas pais mus dabar ne laibai 
blogas. Bolševikai yra musų 
brolių kareivių atstumti nuo 
mus tol?; lenkai dar pas mus 
neparėjo, bet jau skverbias į 
Lietuvų ir laukiam didelio krau 
jo liejimo. Jau ir aš, Kastanti- 
nas, busiu veikiai pašauktas Į 
karę. Dabar mos lietuviai la

Rašo ŠERNĄ?

AUGMENIMS

•NAUJIENOSE” 
galite gauti 

“Aukso Veršį”. 
Komedija ............ 15c.

NABKOZAS
Narkozas ne tik žmonėms ir 

aukštesnių skyriaus žvėrims y- 
ra, kuri juos užmigdo, arba at
ima pajautimų, bet yra ir nar
kozas veikius ant augmenų: ir 
augmenis galima užmigdyti, at
imti jiems'•pajautimų arba, ki
taip sakant, įvaryti juos į be- 
jauslį miegų taipjau, kaip kad 
žmones ir žvėris. Tokios mig
dančios medžiagos yra: eleras, 
chloroformas, alkoholius, chlo- 
rolhydratas. benzolis, benzinas 
ir daugelis kitų. Šitos čia pa
minėtų medžiagos atima ir aug
menims skaudėjimo pajautimų, 
taigi po jų Įtekme lygiai žmo- 

! nes, žvėrįs, kaip ir augmens ne-
Pirniiimsia 

lutai pastebėta ant augančios 
šiltuose Afrikos kraštuose mi
mozos gėdingosios (mimosa pu 
diea), kuri ypač greitai pasi
duodu visokiem^ susierzini- 
nams; po chloroformo Įtekme 
tas prie susierzinimo pal1 liki
mas visai išnyksu\(. prapuola. 
Bet tų pa IĮ apturėsimo ir var
todami ne mažoms dozoms ki
tokias narkoiiškas medžiagas. 
Atsakančiose aplinkybėse po į- 
tėkmė narkotiko pasiskubina 
augmens kvepavi.aas. Bulvės, 
narkotizuotos per b valandas, 
įršsyk smarkiau kvėpuoja!, bet

Ihmj esam patenkinti, kad turim skaudėjimo.
savų valdžių, lietuvišką: dabar 
mums lengviau prie visa ko, 
kaip atsiliuosavom nuo vokie
čių valdžios. Jaučiamės kaip

tapo išmesti H darbo. Susirinki-'»r iš baisiausio razbaininko na-
mo pirmininkas C. Yks lega
lios padėkojo Benldb miesto ga
vai, kad jis mielai leido anglia
kasiams susirinkimų laikyti, o 
pasmerkė Gillespies čyfų. Benl- 
do miesto viršininkas yra ita
las ir jis užjaučia darbinin
kams. — .1. J. Gazevičia.

gų išsprūdę ir antrų kartų ant 
svieto užgimę. Broleli, kad ži 
notum, kaip vokiečiai mus spau 
dė ir kankino ir dabar dar teb- 
kankina - <ra tų visų vokiečių 
žiaurumų ir baisumų negaliu 
nė aprašyt. Kaip parvažiuosi.

Laiškai iš Lietuvos

Kastantinas Riauk a, RagovA- 
kiuose (Kretingoje), rašo lie
pos 5 d. savo broliui Domimu 
kui Riaukai, Chicagoj:

Mielas broli Dainininkai! 
Kafp, tik gavęs progos imu tuo 
jau rašyti jums laišką. Visi e- 
sum pastigę, ir linkini tau gc-

> Dabar mes valdom ūkį ir, dė
kui Dievui, nors ir sunkus lai 
kai buvo,^vist k gyvenam ir tu
rim ko pavalgyti ir kuo apsitai
syti.

Dabar mielas broleli, linkėk 
broliui Peliksui viso laba ir vi- 
sok os laimes, < taipgi sesutei 
Bronišlavai ir švogeriui ir Ele
nytei, jos dukrelei. Kuogrei- 
čiausiai parašyk mums laiškelį 
ir aprašyk, kas ten pas jus gir 
dėti. Lauksim su neramumu. 
Sudiev, tavo brolis Kostantas.

ta ir augmenis kvėpuoja pa- 
lehgviau negu paprastai būva. 
Ant susk’i tinimo k\ \ avimo ir 
remiasi '•* ‘fesoriaus Johnnse- 
no būdas ankstybo augmenų 
auginimo. Paliekant augmenį 
po Įtekme narkozo 48 valandas, 
gpliina šešioms savaitėms su-! 
trumpinti augmens ilsėjimosi

galima apturėti augmens vai-

Birutes 11 Sezono Atidarymas
Sukatoje, Rugsėjo 20,1919 
M. Meklažio Svet., 

2242 West 23-rd Place

DAINOS IR ŠOKIAI
Puikiai (papuoštoje* svetainėje, 

Birutės rėmėjai ir visuomenė 
meldžiama atsilankyti ant šio 
puikaus vakaro. Pradžia 8 vai. 
vakare. —Kviečia “Birutė.”

ii"--

VIETOS SU NEPAPRASTU 
ATBALSIU.

Aliha,lsyis, arba echo, darosi, 
kaip mokina fizika, jeigu išėjęs 
iš kur balsas* ton vieton sugris
ta vėliau negu Į vienų devintą 
dalį sekundos. Vietų vienok ant

NAUJIENOS
Jau Eina

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovaną
savo giminėms Lietuvoje,

išrašykite jiems Naujienas

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta:
metams $7.00; pusei mėty 
trims mėnesiams $2.00

Automobilių Savininkai!

Motinos!

Jūsų Smagumui Karštose 
Dienose Vartokite

COLGATE’S
TALC POWDER

kvepylų patiks labjau kiek-

Duokite mums 
taic tik su teisinga

A r Jus Vartojate

Reikalaukite Colgate’s Savo Patogioj Sankrovoj

MMBBOI

JIS yra ne vien tiktai boric acid kuris 
padaro Colgate’s- Talcum geresniu 

kiekvienam.

Apart to švelnaus antiseptiško, kurį žino 
kiekviena motina, yra teipgi jo aukštes
nis švelnumas. Jo susigerentis veikimas 
suminkština ir vėsina odą - ir platus pa
sirinkimas 
vienam.

Talcum
Ganėtinai Tankiai?

IERMHB

: > ■> •< ot >. . - ■

llų pasiantrinančio balso. Yra 
vielų ir su visai jiępaprastu echo. 
Kelias tokias virtas čia aprašy
sime.

D:džiausi atbalsiai arba echo 
esti paprastai požeminėse olose. 
Labai įdomų atbalsį išduoda 
viena ola netoli Viborgo, ant 
Jutlandijos salos, Danijoj, “Sme 
llcn” vadinama. Apie tų olą 
vienas danų istorikas pasakoja 

.ši tok ii j| pasakų. Kada vieną 
karta Danijon Įsiveržė rusai ir 
Įsiveržėlių kariuomene apsisto
jo prie tos olos, kas ten į olą 
Įmetęs kokį gyvų žvėrį, kurs o- 
loj pradėjęs staugi!. Staugimas

sigandę rusai puolę ant žemės, 
Į ir daugelis jų mirę nuo išgąs-
čio. v • v

,Smarkų ir nepaprastų echo
■ • i . į i • v a i X * *

Vienintelė Lietuvių Ratlankių

Pirma negu pirksitė ratlan
ki, užeikite pasižiūrėti pas 
mus, kadangi mes sutaupinsimę. 
jums pinigų.

Mes užlaikome pilnų sandėlį 
ratlankių ir dūdų visokio pada
rymo, taipogi Fordo dalis.

SOUTHWEST TIRE 
COMPANY INC.

2040 W. 35-th St,
3477 Archer Avenue

Tcl. McKinley 149 
kompanija Chicagoje.

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

J. G. SACKHEIM & CO.
133S MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood St«.

ju ant visados pertraukė ry
šius. Bet rūmai jos vardų pri
ėmė ir juo vadinami.jos Alpų kalnui, Išrodo tai lyg 

pasiutusių dvasių dainos.
Pastoviausi ir reguliariškiau- 

sį echo išduoda Simonetti rū
mai, Lombardijoj, taiip pramin-; balsus dviem tonais
Ii nuo garsios itales giesminiu- negu jie buvo paduoti; paskui 
kės SimonetVi. Ją mat čia, jai , atkartoja tonus vienu tonu že- 
nieko apie cecho nežinant, už- mitui.

Echo Nesmeathe, netoli Glaz
govo, Škotijoj, perduoda atgal 

genijau,

nieko apie cecho nežinant, už- minu.
kvietė neva prieš skaitlingą pu- j Echo . aplinkinėse Rouen, 
blikų padainuoti kų nors, ką ji Fr-mcijoj, atkartoja dainr taip, 
ir padarė. Jai giedant, rūmuose lyg kad artintųs! giedaniės, lai 
pasigirdo tuksiančiai aplodis-! 
menių, nors ten žmonių visai 
ndkuvo. Daž/inojusi apie lai 
giesmininkė užsigavo, paliovė 
kalnams dainavus, apleido rū
mus ir išvažiavo, o su prigavę-Į

kiekvienų silabą 17 kartų, o Ka
raliaus plcciaus Kassclyj 9 kar
tus. Ant Felsenmeer, Čekijoj, 
atkartoja 7 tonų echo tris kar 
tu’s, kiekvienų kartų silpniau, 
bet visai aiškian.

t

Pietinėj Ausrlijoj,, Stcier- 
marke, ant šv. Wolfgango eže
ro echo aisilepia tik gražAam 
orui esant; blogame ore jo visai 
i teesti1.

Rheumaiizmas
Namų gydamas sutaisytas iš

gijusio ligonio.
Pa vasary j 1893 m. aš įgavau 

muskulų ir sutinimo Bheumatiz- 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie tyuric žino,' kentėjai^ 
virš tris įlietus. Mėginau vienus 
vaistus po kilų, daktarą po dak
tarui, bet kokią pagelbą gavau 
tai tik laikiną. Ant galo sura
dau gyduoles kurios išgydė mane, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu sulaikys šių gyduolių nc- 
kurioms baisiai sergančioms ir 
ntl lovoj gulinčioms ypatoms su 
reumatizmu, ir jos išgydė visus.

Aš noriu* kad kiekvienas ser
gantis pamėgintų šią stebėtiną 
jiegą. Nesiųskite ne cento; tik
tai prisiuskite savo vardą ir ant
rašą ir aš prisiusiu dykai pamė- 
ginhnui. Po p£mėginimui, ir jei 
busi užtikrintu, kad tai yra jūsų 
seniai jie.škomas būdas išsigj (ly
nini reumatizmo;* galėsite pritin
sti man jo kainą vieną dolerį, 
bei supraskite, kad aš nenoriu 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas neteisinga? 
Delko tolinus kentėti kuomet 
jums siūloma išgydymas dykai? 
Nelauk.1 h*. Pašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 618F 
Curncy Bldg., Syracuse, N. Y.

P. ‘Jackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

v

vėl atgal trauktųsi, su pertrau
komis ir net 
nuris.
t cho iš
p ilsės.’**

su alsinaujini- 
Vioiii klausytojai girdi 
kaires, kiti iš dešines

Luilsfclde a

bėki te Lietuva r>
Visi lietuviai ir lietuvaitės, atsilankykite, sekantį •

Nedėldienį, Rugsėjo-Sept. 14, 1919 ■
M. G. Chernausko Darže

Illinois1 Lyons,

Alpų tirinetojas

se patikęs triubininkų, su 11 pū
dų ilgumo triuba. Jo triubos 
balso echo kelis kantus su per-
stojimais atsikartojys, ko, me- 
kur I rinetojas nieko panp-vu

geBi’1**.. „ar.

šaus negirdėjęs.
Vidllų su pepaprastu atbalsiu 

arba echo yra ir daugiau ant 
žemes paviršiaus. Daugiausia 
tokių vietų yra kalnuose, o dar 
daugiau jų esti kalnų olose. 
Lietuvoj žinių apie nepaprastus 
atsikartopkičius kur nore a t 
balsius nephsisekė girdėt, bet 
atkartojantį kelis kartus koki 
šauksmų ir Lietuvoj pasitaiko, 
girdėt, tik tokių vietų ten yra

Jų daugiausia esti ten re-

mmi

Svarbus Dienos
Klausimas

Kuriame išgirsite daug svarbių klausimų. PĮradžia 
9-tų valandų ryto iki vėlyvo vakaro, Inžanga 25 centai 
porai. Pelnas rengiamojo pikniko skiriamas Lietuvos 
Laisvei,
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KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEBR.

—Samdytojai verbuojąs! negru; 
baltveidžiai nepatenkinti.

Pastaruoju laiku Omalion 
pradėjo plaukti juodveidžiai 
negrui. Baltieji darbininkai tuo 
nepatenkinti. Jie sako, kad ne
grai išstums iš d^irbo daugelį 
baltųjų (hirfciitfnky. Kaip iš
rodo, tai taip ir bus. Pavyz
džiui* skerdyklų karaliai jau ir 
dabar kur kas noriau samdosi

bininkų reikalus, darbininkai 
atsidavę tiems vadovams ot- 
4*a ir yra visa klintis. Lietu- 
vrai darbininkai yra daugiau 
susipažinę su darbininkų rei
kalais, bet <|džfiuma jų nesu
pranta šios šalies kalbos. Nega
lėdami susirinkimose savo min
tis išreikšti, turi sutikti, kaip 
svetimtaučiai diktuoja. Kiti 
kad ir supranta kalbą, ir gali 

Įją vartoti, bet ir jie pagal sve
timtaučių muziką šoka.

negrų negu baltveidžių. Mat, 1 JJetuviai čia pradėjo organi- 
sa indy toj ai tikisi daugiau lai-'zuoti kooperativišką valgomų 
mėti samdydamiit's palankiųjų'daiktų krautuvę, po Meluose 
juotiveidzių negu kad tų nenuo- Parko, fll., lietuvių koopera li

gcikle šaukė, kad tam darbui 
esą ardytojų? O kodėl jąs,( 
vyručiai, neateinate pirmuti
niai serų nusipirkti? Pasirodo, 
kad jus patįs mažai užjaučiate 
tam darbui. Viską ko jus moka 
te lik demoralizuoti.. Taigi St. 
Charles lietuviai darbininkai, 
•nepaisykitm tų rėksnių, kurie 
prikaišioja, buk tas ir tas no
rįs suardyti musų darbą. Vary
kime mes jį smarkinas, tuomet 
ir tiems rėksniams bus gėda. 
Ateinančioje nedėlioj, rugsėjo 
14, bus susirinkimas Lietuvių 
K ooperati viškos Krautuvės 3 
vai. po pietų Airių bažnyčios 
skiepe. Kurie turite užsirašę 
pirktfii serų, malonėkite visi a- 
teili, nes bus svarbus susirinki
mas. — V. J. A.—-----— 1

Aukos.

Mes patariame gatavas Kombinacijas Jūsų 
Giminėms Lietuvoje.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje,.ku
rią tik norite, čia paduodamųjų komibinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun
čiamųjų dalykų^visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų 
gerumą ir svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs 
išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk musų adresu. Tai 
ir visikas, ką turi daryli. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o 
kuomet baksas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums 
liepsi baksą pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarui ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliui adatų.
5 svarai cukraus.
5 malkai vilnonių siultį.

No. 5. Kombinacija už $50.

pamų baltųjų, kurie dažnai šiau- viškos krautuvės globa. Nors 
šiasi prieš “darbdavius” ir rei- darbas pradėtas dar pradžioj 
kalauja didesnių algų. Į gegužės mėnesio, bet ligšiol ne

Unijų veikimas pas mus silpnu 
tis. Siek tiek veiklumo renio tik 
viena “fcnlereišių“ (Amerikos 
Burbo Federacija) unija. Ji 
rengia prakalbus ir stengiasi su- 
organizuot darbininkus kovai su 
samdytojais. —A. t.

ST. CHARLES, ILL.

čia darbininkų judėjimas ga
lima sakyti menkas, apmiręs. 
Ypatingai svetimtaučiai nfreko 
neveikia. Yra susiorganizavus 
unija, tiesa, 1x4 ji darbdavių ne
pripažinta. Buvo išėję į strei
ką, bet įįieko nelaimėję darbi
ninkai vS turėjo sugrįžti.

Vargas, kad ir unijos lydė

kas dar tepadaryta. Kodėl tas 
darbas neina pirmyn? Nekly
stu pasakydamas,'kad mes, dar
bininkai, dar neturime suprati
mo, kaip reikia, organizuotis. 
Kada gerai susipažįsime su or 
ganizacĮijos svarbumu, tuomet 
geresnių vaisių galėsime atsiek
ti. Dar vienas blogas dalykas 
tai musų užsipuldinėjimai ant 
vienas kilio, ir užsipuldinėjimai 
visai be pamato.

24 d. rugpiučio buvo susirin
kimas minėtos bendrovės. V^si 
nutarėme ir paskyrėme vietą 
Šerams pardavinėti, bet štai jau 
praslinko dvi savaitės, o tas 
musų darbas visai neina pir 
myli. Kurgi dingo tie musų

Liepos 31 d. susirinkime D. 
L. K. Vytauto Dr-stės buvo su
manyta parinkti aukų L. S. S. 
Apsigynimo fondui. J. Lavdan- 
skui perėjus per narius šliau
kanti! $4.10. Aukavo šie nariai: 
St. Petmunas, J. Hasimavičius, 
A. Kvedaras, P. Strutis, P. Šur
nas — po 50c. J. Lavdanskas, L. 
Norvaišas, A. Konlevič, J. Dau
ginis, J. Šurna, J, Plungis — po 
25c; B. Galsldis 10c. Viso su- 
aukauta $4.10.

J. Lawdanskas.

LEWIST0N, MAINE.

Mockaus prakalbos ir 
skundai.

riai maža ką supranta t^je dar- rėksniai!, kur susirinkime visa

&>>g£

I

žvaigždinis Moterų ir Vaikų Drabužių Išpardavimas
Gražios Rudenines Sukses

‘ čia yra stebėtinas įvairumas suknių 
naujausių rudeninių madų, padirbtų iš 
puikaus seržo, gražiai išadyti mode
liai ir gerai pasiūti, tunikos ir jlgi siatt 
ri sijonai.“* Pilim rttč gražių rhotcflms 
ir mergaitėms. Žvaigždį-
nio išpardavimo kaina 4HUUU

Švarkai ir Balerinos 
tina yra išimtinė proga 

inbtcrims ir merginoms įsi 
gyti gražų švarkų ar pale- 
riną dideliu užvadų pinigų. 
Tarp ceikių yra seržai ir 
popliniai (vilnoniai pusiau 
su Šilku) šviesių ir tamsių 
spalvų, šitomis kainomis 
kiekviena moteris arba 
mergelė gali užganėdinti 
savo norą drabužių tuojau 
tiniam ir atei ti* 4 
ties dėvėjimui I U I U
Puikios Merginoms Baleri

nos ir švarkai.
šitie švarkai ir palerinos 

nėra jokiais sezoninio išpar 
davimo likučiais, jų yra pil 
na sąranka stilių ir spalvų, 
('rikiais yra visioki vilno
niai seržai ir naujybinės 
gelumbės, šviesių Ir tamsiu 
spalvų. Amžiai nuo 6 iki 16 
metų. Specialė kaina šita
me žvaigždinia- CCHA 
tne išpardavime U U

1,000 mokyklinių suknelių mergaitėms, nupirkta nuo New Ybrki 
nio išdirbėjo tokia kaina, kuri vos ceikį tepadengia. Tos yra padir
btos iš gražių rašytų audeklų ir ginghamų ir gražiai suderintos. 
Dešimtis modlių pasirinkimui, dydžiai nuo 6 iki 11 
metų, žvaigždinio Išpardavimo —----——\

Vaikams Mėlynojo Denim 
antvalkčiai po 79c.

Padirbti iš tvirčiausius 
rušies storojo mėlyno de- 
nimo, apibaigti su žiursti- 
niu pryšakiu ir trimi kiše-' 
niais, dydžiai nuo 5 iki U 
metų, paprasta $1.00 vertė, 
specialė kaina, žvaigždi
niame Išpardavime 79c

kaina $298
.... . n

Vaikams pliudraitės ir žai
džiamieji drabužiai.

Padirbi iš patikimos rų- 
šies skalbiamųjų valinių au 
dinių, chambray ir perke
lio, neblunkatnų spalvų, gra 
žiai aptaisyti, vaikams nuo 
2 iki 6 metų amžiaus; ver 
tės iki $1.50. Didelis pigu- 
n,a’ i’° 79 c

Mėsos ir kiti valgomieji daiktai šeštadienyj
Graži pava

sarinio jėriuko 
šlaunis, —16c. 
Graži naminiu 
gyvulių Sunka 

ulinė kepsnis, 
sv. 28ttc. 
Saldžiai raugi- 

r. ir J«uiicna 
kidnjv, specia
liai, sv. 17%t. 
Naminė Num. 
1 saldžiai ruky 
ta, sūdyta jau-

tiena, sv. 18*^c 
Graži naminė 
jautiena nuo 
sprando, svar.

17 Saldžiai 
rūkyti Califor- 
nijos kumpiai, 

sv. — 26M»c. 
No. 1 pusry
čiams dešrelčs 
iš kiaulienos, 
21% c.

Valgomieji.
Maiden Blush

obuoliai, 5 sv. 
— 25c. Gražios 
gatvinės sam
ios, galvai — 

5c. Namieje au 
ginti batviniai, 
pundelis — 2c. 
Didelės skvsli- 
mingos citri
nos t ui.— 29c. 
•Renroh žmuo- 
gės, ar avietės 
taisytos, stikli 

nė 29c .Eagle

vaisinė košelė, 
stiklas — 15c. 
Juros Vilnies 
sardinės, papli 
ta kaina 
skardinei; 10c 
Astoro 
mos lašiniai su 
pupelėmis, ta- 
mėtinis pada- 
žalas, papras 
tai 25c.. skardi 
nėlė 15c.

15c.

Fir

h

Risiiktt ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedsie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Gcdinfuo Draugystė buvo čia 
surengus M. X. Mockui prakal
bas rugsėjo 1, 3, 4 ir 5. Drau
gystė kvietė jį kalbėt tik tris 
vakarus, ale antrą vakarą po 
prakalbų Mockus pranešė pub
likai, kad jis turįs atsivežęs pa
veikslų trims vakarams, todėl, 
jei ji norėsianti, jis galėsiąs pa
švęsti dar Vieną vakarą ekstra. 
Žmonėms noriai pritarus, įvy
ko prakalbos dar ir ketvirtą va
karą. Klausytoju lankėsi gana 
daug ir viki laivo palenkiu Ii. 
Mockus kalbėjo pirmą vakarą 
tema “Lenkybė ir krikščiony
bė”; antrą vakarą — “Kristaus 
gyvenimas”; trečią — “Kris
taus uetininkų gyvenini:^”; 
ketvirtą — “Inkvizicija”. Vi
sos prakalbos, išskyrus pirmą 
vakarą, buvo iliustruojamos pa
veikslais. žmonės begalo inte
resą vos ir laike kalbos labai 
šauniai užlaikė, kartas nuo 
karto tą ramumą pertraukdami 
tik stipriais aplodismentais.

Bet štai ketvirtą vakarą, rug
sėjo 5 dieną, Mockui prakalbą 
belaikant į paveikslus berodant, 
svetaines duryse pasirodo poli
cija. Tai buvo jau apie pusę 
po dešimtos vai. vakaro. Guzi- 
knotiejii svečiai ima teirauties, 
kas tas prakalbas rengiąs ir ar 
rengėjai turį leidimą. Atsaky
ta, kad prakalbas rengia D. L. 
K. Gedimino Draugyste, o kas 
dėl leidimo, tai komitetas pa
sisakė, kad jis nežinojęs, jog 
reikią gauti koks nor.; leidimas. 
Polic ja pareikalavo, kad komi
tetas ir kalbėtojas eitų su ja į 
miesto valdybą pažiūrėt, ką sa
ką apie tai valstijos įstatymai. 
Bet kad ten nuėjus niekur po-* 
licijai reikiamų “valsctijos įsta
tymu” nesurado, taįir komitetą 
ir Mockų paleido be niekur nie
ko. Tik prakalbas pusei valan
dos sutrukdė. Su grįžusieji at
gal dar teberado publiką svetai
nėje laukiant. Buvo likę dar 
trįs paveikiai nerodyti, bet su
grįžęs Mockus ivuušlkino, H.ad’ 
dėl laiko vėlumo jų nė nerody
siąs, o tik papasakosiąs publikai 
apie įvykusį incidentą su polici
ja. . .

Taip Mockaus misijos pasi
baigė. Knygučių parduota už 
35 dolerius sų viršum.

Pasirodo, kad laisvos min
ties žmonėms besiklausant pra
kalbų, tamsybes apaštalai spren
dė, kaip čia *t« laisvamanių su
sirinkimą išardžius, ir galų ga
le užsiundė policiją. Tik, varg
šu, nieko nepešė. Tai gąli 
būt pavyzdys, kokios ‘laisvos”

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

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 Šmotų muilo. t
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų.
% svaro pipirų-
5 malkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai Jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotu muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų. \
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų
2 svarai kavos. ,
1 sąrąs arb/it s.
10 matkų vilnoių siūlų.

No. 6. Kombinacija už $75.
svarai lašinių.
svarų smalčiaus.
šmotų muilo.
svarai kondensuoto pieno.

24
50
20
48
12 svarų Jautienos.

30 svarai lašinių.
12 svarų jautienos.

No. 7. Kombinacija už $100.
25 Wfcrai smalčiaus.

• 48 svarai kondensuoto pilno.
20 svarų cukraus.
25 svarai ryžių.
10 svarų miežinių kruopų.
24 šmotai muilo.
6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siutu.
% tuzino pakelių adatų.
10 malkų vilnoių siūlų.

No. 8. Kombinacija už $200
72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus.

svarai ryžių.
svarai kondensuoto pieno.
svarai cukraus.
svarai jautienos.
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.
% tuziną pakely adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

48
25
48
24

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijas nutnorį kurį norite sių
sti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuania-American Trading C^mpany.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siučiaina Lietuvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad ga
lėtume pasiųsti jums pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš1 Lietuvos kuomet, bus pri
statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. Adresas:

L1THUANIAN 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 Bendrovė.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Siu kainu priakaitoma ir 

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

Tąlsphons Boulavard 2160
DR. A. J. KARALIUS 

‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—t vakaro
M06 8 Morysa 8t, Chtcago, III

ALAUS DARYMAS NAMIE.
\JCiekvienam, 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 pakelį Besco 
Salyklus ir mielių sutaisytą Beard- 
sley Specialty Kompanijos, 2817 
Belmont avė., Chicagb, III., ir sek 
nurodymais. Turėsi alų daug ge
resnį negu pirmiaus buvo dirbtas 
bravoruose ir atsieis tik 6 centai 
kvortai. Vienas pakutis Besco sa
kyklos padarys šešis galionus pui
kiausio alaus, kokis kuomet teko 
gerti. Jei nori pamėginti, tai pa
siųsk jiems $1.50, o jie prisius pake
lį, plynai aptaisytą, arba gali gauti 
Bischoffo patiekoj, 19 ir Halsted 
gatvės.

Lietuvos geidžia injusų klerika
lai. Patartina lewistoiuečiams, 
ir ne vien j|i'ems, bet visiems 
progresyvieinsiems lietuviams 
nenuleisti rankų, |bet dar su 
didesne energija veiktj, skleisti 
laisvąją mintį ir atidarinėti 
žmonėms akis į klerikalų dar
bus. Reikia mums stengtios 
organizuot visur laisvamanių 
kuopas ir rodyti žmonėms kle
rikalizmo pavojų.

— Antanas Ęarkauckas.

MILWAUKEE, WIS.

Lietuvių veikimas.

S. L. A. 177tos kuopos susi
rinkimas buvo 7 d. rugsėjo. Be 
kita nutarė parengti prakalbas. 
Rengimo komlsijon ištrinko 
draugus: J. A. Raukų, S. A. De- 
mentj ir J. Rutkų, šiap susirin
kimas buvo ramus: dešines pa
spaudę apleidom svetainę.

— Narys.

Skaitykite r Platinkite 
“N A U J E N A S

.u .i?rr '■jjb-' 1 i1 ■, r,1;1" ■■■■.'uj-l f" 'Trr v -............  / j.1 . i.1,—...tu .-į.—l-ll

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Al labai sirgau per S metus, nuslabnljęs pilvelis buvo. Dlipe*- 

•ija. ne virinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervu ii 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad j 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbob, nesigailėjau visoje Am* 
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau sąyo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų,NBitteria, Kraujo valyto
jo. Nervą tona, Inkstų ir JReuniatizmo. gyduoles, tai po suvartojiuiiu 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirtot 
Kraujas išsivalė. Nervai čiuė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėiimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaa kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos į 
smagiai ir esu linksmas ir HMM) sykių dėkuoju Salutaras mylistų m* 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem m tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras i

SALUTARAS (
CHEMICAL INSTITUTION J. BaUrenąs. Prof/

1707 So. Habted 8U, Telephone Ganai 6417. daieago, Hl 
iTiandWSH>~UBV T~a'a rrr~i-?~W; •.T-unarsarnTjrrtrr-yryg-ą----- i-Trr,*mnMSnftil,lPmM

Reikalauja Darbininkų.
Mes reikalaujam e angliakasių ir 

krovėjų. Musų ka klos dirba »’.t.• 
dien. Mes turime gu stų kasimą ir 
žemyn kasimą su 3ls ;ki 5 pėdų an
glies. šita koo'pudja neapmoka 
kelionės. Mes tarime viską, kas 
darbininkus patraukia. Geros dar 
bo ir gyvenimo sąlygos. Geri nu
irai, su vandeniu ir. clckros švieso
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai. g* ros ganyklos dykai. Gali
ma laikyti karvė*, kiaulės ir \ <

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
melų kontraktas 1 asyklų savinmką 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininką, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar rašykite:

J .F. Palnier,
New River Company, 

McDonald, W. Va.

KAS TURI reumatizmo skausmus, 
strėnų, galvos skaudėjimą, užimą ir 
vidurių užkietėjimą. Naujas vaistas 
išrastas, kuris suteikia palengvini
mą tuojaus. Ateikite pas mane ir 
aš pasakysiu ką padaryti.

Mrs Nourwaišienė, 
2154 W. 24 St. ’

NMB

KODĖL?
+■

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 We«t 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
I ei. Rockvvell 1681.

Moterim i r Vyram
i 'Dr. J. SHANKS

lydytoju Ir Chirurgu
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane%

I

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
. —8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W? Madison St. 

11 rylą iki 7 vai. vak.

AHEAD
. youwill ne tomorrow depends 

onxvfidt you save 
today
Buy

GERKLĖS KLIŪTIS.
. Gali paeiti nuo 
nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. AŠ užtikrinu sa
vo sugebuiną. Jus gal paž statė kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manės ją pavardžių.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
duris į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: puo 9 iki 6. JtepGnta- 
dieniais nuo 10 ikį 12.

Tai gana aišku.

NAUJIENOS

yra užvis daugiausia 
skaitomas lietuvių 

laikraštis,

TODĖL IR
NAUJIENŲ

apskelbimai
t

atneša geriausias 
pasekmes. ,



ME

Telephone Canal 1506

Naujienos” kriti- sakė, kad jų partija visai

02
12

$5.00
3.00
1.65

$6.00
3.50
1.85
1.45

,. 75

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Supt. 12, 1U1U 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Tegul “Naujienų” skaity
tojai atidžiai perskaito šios

Naujlenos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicago je — pačtu:
Metams .................................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ............... ■
Viena mėnesiui ....................

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pactu:

Metams ...............
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monci 
Orderiu, kartu su užsakymu.

” (left - wing

NAUJIENOS
t lithuanian daily <mcws jų teisę priešintis

Puhįished Daily ficept Sunday by saVO bosams, kovot UŽ SaVO 
the Lithuanian N4wa Pub. Co^ Ine.i. . . ..

cijas, jie stengiasi pastatyti 
po kariška disciplina, t. y.

t

NAUJIENOS, ChUngfL, Hl

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Bolševikai apie 
savo tvarką.

būvio pagerinimą ir tt.
Visa tatai rodo, kad Ru

sijoje ne tiktai nėra įvesta 
socializmas, o kad tenai dar
bininkai randasi didesniam 
skurde ir priespaudoje, ne
gu bent kurioje kapitalistiš
koje šalyje. Ir Lenino-Troc- 
kio valdžia, kaip rodo pačių 
bolševikų paduotieji faktai, 
yra neproletariato diktatū
ra, o kariška bolševikų par
tijos diktatūra ant proleta
riato.

Šnipai komunistų 
konvencijoje.

Chicagos laikraščiai pas
kelbė, kad komunistų kon
vencijoje, įvykusioje Smali
niai^ A Institute, dalyvavo, 
kaipo delegatai iš kitų mie
stų, du detektivai, McDo- 
nough ir Egan.

Nėra nieko nuostabaus 
tame,kad šnipai skverbiasi į 
tokias vietas, nes jiems yra 
svarbu patirti “kramolnin- 
kų” paslaptis. Bet yra kei
sta, kad jie galėjo gauti de-

dienos Apžvalgoje straipsnį ^Satų mandatus į tą kon- 
apie dalykų stovį bolševikiš
koje Rusijoj. Jame yra iš
dėstyta tiktai tas, ką sako da jie vadindavo save “kai- 
vyriausis Rusijos bolševikų riasparniais"

Eko- ers), gyrėsi, kad 75% socia
listų jau stovį jų pusėje., ir

venciją.
Komunistai dar tada, ka-

moksliškas organas “ 
nomičeskaja žizn”.

Kada “ 
kuoja bolševikų politiką ar
ba nurodo blogumus, esan- 
Čius dabartinėje Rusijoje; 
pasiremdamos priešingais /ėdam1 parodyt savo paiti- 
bolševikams, nors ir dar'j?s. ^dnmą, komunistai pi !- 
taip rimtais, šaltiniais, tai si^ko net tokių gaivalų, 
musų bolšvikuojąntįs ele- kufie paskyrė snipus savo

suvarysianti į ožio ragą 
“reakcinių socialistų” parti- 

Dabar matome, kad no-

delegatais Į konvenciją.
O jeigu “draugai” McDo- 

nough ir Egan prirašytų 
prie komunistų visus slap
tosios policijos agentus — 
kokia tai butų tuomet mil
žiniška partija! Ir kokia 
“revoliucinė”!! Nes juk pa
gal J. Baltrušaičio išaiškini
mą, revoliuciją daro reakci
onieriai su šnipais.

kad Laiškas iš ę 
Lietuvos.'

—-------- ——------------------—-------- ----------

Laiško autorius, rasyda-1 ležinkelių, o gruodžio 1 d. 1917 
mas jį, matoma, tokio tik3-|ni-» kada valdžia buvo jau bol- 
10 neturėjo . Jisai tiktai ant|Scvik^ rankose, geležinkelių ii- 
greitųjų (kaip pats sakosi) «i!,rsu,”‘,ž!jo.'kl 50’100 verelų- 
surase tuos savo įspūdžius, 
kuriuos atsiminė toje valan
doje, nesistengdamas nė ap
rėpti visa ką, nė parodyti 
priežastis tų apsireiškimų, 
kuriuos jam pasitaikė sumi
nėti.

Taigi pirma, negu nusta-, 
čius galutiną savo pažval- 
gą į Lietuvos politikos gy
venimą, skaitytojai padarys 
gerai, kad palauks platesnių 
ir pilnesnių žinių.

Unija, streikas, 
skebai, riaušes.

Pagalios, kuomet Skoro- 
padskis (Ukrainoje “N.” 
Red.) ir paskui čecho-slova- 
kai užėmė ištisą eilę naujų 
sričių, tai geležinkelių tink
lo ilgumas nupuolė gegužės 1 
d. 1918 m. iki 34,300 verstų, 
liepos 1 d. iki 24,600 verslų 
ir, pagalios, rugsėjo 1 d. iš
viso iki 20,100 verslų. >

Bet nuo pereitųjų metų pa
baigos vėl pradeda viena sri
tis po ktios patekti į Sovieti
nes Rusijos rankas. Gruo
džio 1 d. mes jau vėl turime 
23,600 verstų (geležinkelių); 
gruodžio iir sausio mėnesiuo
se geležinkelių ilgumo skait 
line, augdama be paliovos, 
padidėjo ne mažiaus kaip

Bostono policistai nutarė 
susiorganizuot į uniją.

Miesto vyriausybė atsisa
kė pripažinti ją.

Policistai sustreikavo, 
kad iškovojus unijos pripa
žinimą. Iižinkclių, kuomet Kerenskio

Kaip tik prasidėjo strei- valdžia turėjo <58 tūkstančius 
kas, tuoj nežinia delko kilo verstų.
riaušės , kurios^ davė pro- norg pradžioje šių metų 

gos mayorui pasaukti ka- geležinkelių ilgumas “sovieti- 
riuomenę. nėję respublikoje” padidėjo ko-

Kariuomenė ėmė šaudyti kia dešimtim tūkstančių vers- 
į minias ir “padarė tvar- tų, palyginant su rudeniu 1918 
ęą”, m., — dalykų stovis nepasularč

Dabar Bostonas bus po "110 '<» geresnis. Gclcžinke- 
kariuomenės kontrolė,ir mie atkariuutosio»e
sto vyriausybė Apsieis be H*”0 4r!lkst“ 
policistų, kol nebus sulaužy-
>as JŲ SlreiKas. , gja M|)rUpinf juos naujais vago-

Streikuojančiųjų pohcis- .najs jr garvežiais, bet nespėja 
;ų vietas miesto vyriausybė nė pataisyt senųjų. Sugedusių 

yAO tarpu stengiasi užpikly- (“sergančių”) vagonų ir garve- 
vi “laisvanoriais” (skebais), zių skaičius vis auga ir auga, 
kurių tarpe randasi buvusis|Autorius sako: 
Rear Admirolas Francis T.
Bowles, buvusis vaizbos bu- 
to^prezidentas Bernard J. 
Rothwell ir kitokie gai

lai, 
žodžiu, paprasta istorija, 

atsikartojanti visur, 
amdininkų klesa mėgina 

susiorganizuot iškovoj 
geresnio būvio.

Taigi, pasak to bolševikų ra
šytojo, sovietų valdžia pradžio
je šių metų turėjo tiktai apie 
30 31 tūkstančių verstų gele- 
\ži ūkelių, kuomet

Pėfnyčia, Rugsėjo 12, 1919
--  -—         

kur

ui

Apžvalga
EKONOMIŠKAS SUIRIMAS.
IR BADAS RUSIJOJE.

Reikia — sako jisai — pa
skirt tam tikroms dirbtu
vėms nepaprastas raudono
sios armijos maisto porcijas, 
įvedant jose katilu atsukan
čią tam revoliucinę discipli
ną iir reikalaujant iš jų kuo- 
didžiausio darbo našumo.
žodžiu sakant, tasai rašyto

jas oficialiame bolševikų žur-K 
mile nurodo, kad prašalinimui 
visiško geležinkelių suirimo rei 
kia maitinti tam tikrą darbinin
kų rųšį taip, kaip kareivius, pa
statant juos kartu po tokia-pat 
kaip raudonosios armijos (t. y. 
kariška) disciplina.

“Naujienų” skaitytojų nenu
stebins šitokie bolševikų žur
nalo receptai, kadangi jie žino, 
jogei pats Leninas rekomenda
vo įvesti visose dirbtuvėse ge
ležinę diktatūrą, visišką darbi
ninkų nusilenkimą dirbtuvės 
boso valiai, piece-wiork ir tt.
Sk. Balsai

visokiose politikose, lai ir su 
jais mums, darbininkams ne. pa
keliui. Mes, liet, liuteronai, bū
dami darbininkų klesos žmonės, 
galime veikti ų* išvien eiti tik su 
tais lietuvių vsuomįenės elemen
tais, kurie stengiasi dėl laisvės ir 
socialės demokratijos, o tokiais 
yra socialistai. Socialistai nie
kados neuždės jungo, t. y. ne
pavergs jokios tikėjimo sektos: 
gali kiekvienas išpažinti savo

nepolitiškų; už- 
valdininkus iš 

irgi jau y-

vokiečiai neėmė kareivijon. ši
tie gi ima, nors nėra neskani 
nė kaip mokinti, nė kuo užlai
kyti.

“Sušaudymų prie musų val
džios be teismo jau yra buvę, ir 
politiškų ir 
muštų per 
dešiniosios
ra buvę. Apskritai, doros nu
puolimas didelis, ir ne tik tarp 
dešiniųjų, kurie juk niekados 
dora nepasižymėjo, b<‘t ir tarp 
buvusiųjų kairiųjų, kurie da
bar 'Mažniausiai sociąlistų var
dą nešioja tik tam, kad juo j^i- 
sidcngianl ir einant išvien su 
klerikalais geriau žmonėms a- 
kis monijus. Kas biauriausia, 
kad visi veržiasi užimti kokią- 
norU valdišką vietą, nors tam

Taigi kaip matot, draugai 
liet, liuteronai, yra daug svarbių 
reikalų, o be suvažiavimo jų ne- 
atliksime, ir dirbdami be susita
rimo, išsimėtę, nieko gera ne
nuveiksime ir nieko neatsieksi- 
inc. O juk esame toli nuo kitų 
savo bendrataučių atsilikę; lig 
šiol mes, liet, liuteronai, nė men neturi nė mažiausio prisirengi-

Skaitytoju Balsai
• U t iiro t k Stati Siame skprluje 
nuomones Redakcija neatsako ]

DEL LIETUVIŲ LIUTERO-
NŲ SUVAŽIAVIMO.

kiaušio laikraščio čia neturime. 
Yra daug liet liuteronų, kurie 
norėtų skaityt kokį laikraštį, bet 
kol kas nemoka lietuviškų raid
žių: kaip išmokino iš ma
žens tėvai gotiškomis raidėmis 
skaityt, tai tik tokiomis ir pas
kaito. Suvažiavime butų gali
oja ir šis klausimas išrišti.

Mes, liet, liuteronai, esam ga
na skaitlinga lietuvių tautos da
lis, taigi ir mums turi rupėt sa
vo šalies ir musų pačių gerovė. 
Tėvynės reikalai neturi būt ati
duoti katalikų klerikalaMs, nes 
musų liet, liuteronų yra didelis 
skaičus, ir mes nuo jų kentėtu
me labiausia. Lietuvos gynėjai 
turi būt lietuviai, o ne katalikai 
ar protestonai.

Taigi liet, liuteronai, nemie
gokime ilgiau, bet stokime veik
ti. 0 veikimo pradžią! gali pada
ryt visuotinas Amerikos lietu
vių liuteronų suvažiavimas.

Laisvės Varpas.

mo nė mokėjimo. Per tą savo 
nemokėjimą ėikvoja pinigus ir 
skriaudžia žmones.

“Vjsi sutraukti į kanceliari
jas, o mokytojų, daktlarų, advo
katų, patarėjų, kurių dabar y- 
pač reikia, žmonės nedasigau- 
na, nes jų nėra. Reikėtų, kad 
iš Amerikos parvažiuotų, kas 
lik gali, ‘ ypač inteligentai — 
kuodaugiausia. Atneštų didelės 
naudos liaudžiai, ir tiesiog kiek
vienas savo specialybėje, ir po
litine įtekme. Jeigu dar prtP 
dėjus leisti rinitą, dorą Inikraš- 
tį, tai butų galima labai daug 
nuveikti. Asnieiftškai man re- 
gis, kad kiekvienas, neimdamas 
nė j tarnystes, bet užsiimdamas 
privačiai inteligento darbu, ga
lėtų neblogai gyventi. Taigi se- 
rioziškai apie tai pagalvokite.

“Kas dėl Rusijos bolševizmo, 
dalykas, matyt, greitai žlugs - 
turės žlugti, nes tamsios minios 
dar nepajiegia ne suprasti nė 
įvykinti socializmo. Vokietija 
vargu susilauks pas save spar- 
llakizmo pergalės, nes, kiek ga
lima pastebėti, ir ten pradeda 
jau lyg ir nurimti gyvenimas.”

I pakeltą Nau jenose sumany
mą šaukti visuotiną Amerikos 
lietuvių liuteronų suvažiavimą 
j)o gana ilgo laiko atsiliepė tik
tai Chicagos “Prūsų Lietuvių 
Taryba?*. S išvažiavimui pritar
dama, ta Taryba kviečia, kad 
kitų kolonijų lietuviai liuteronai 
atsiųstų Tarybos sekretoriui var 
dus ir adresus lietuvių liuteronų 
draugijų, kiek tik kur jų yra A- 
merikoj. Bet man regis, kad 
tai užimtų, ir visai be reikalo, 
daug darbo ir laiko. Kad jau 
chicagiečiai buvo pirmi pakelti 
tą sumanymą, tai nereikėtų 
jieii^s ilgai ir laukti, bet apsčia
me susirinkime apsvarsčius pa
daryti tani tikrą nutarimą, pas
kirti vielą ir laiką suvažiavimui, 
kaip ir po kiek nuo kokio skai
čiausdelegatų rinkti ir .tt-, pa
liekant, žinoma, pilnos yalios ir 
kitoms kolonijoms tuo reikalu 
žodį tarti. Man regis, kad Chi- 
čaga butų tinkamiausia viela su- 
važavimui, neS čia didžiausi lie
tuvių kolonija.

Bet čia turiu tart žodį dėl los 
Chicagos Prūsų Lietuvių Tary
bos. Man regis, kad ji neatsa
koma įstaiga suvažiavimui šau
kti ir veikti lietuvių liuteronų 
vardu. Suvažiavimu Amerikos 
lietuvių liuteronų turi užsiimti 
tiktai lietuviai liuteronai, nežiu-

Svarbus laiškas iš 
Lietuvos.

( i----------------

True translation filed with the post- 
master at Chicago, II:. Scpt. 12, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Adv. K. Gugis gavo iš Lie
tuvos nuo vieno žymaus veikė
jo laišką, rašytą liepos 24 š. m. 
Apleisdami, dėl suprantamų 
priežasčių, autoriaus vardą, o 
taipgi, laiško grynai privatinio 
turinio dalį, paskelbiame čia vi
sa lai, ką autorius kalba apie 
Lietuvos dalykus. Rašo jis štai

Taip, pagal skai'4/lines, pas
kelbtas metalo dirbėjų suva
žiavime, iš kokių 9000 garve
žių Sovietinėje Rusijoje ga
le 1918 m. buvo puspenkto 
tūkstančio sergančių garve
žių. Bėgių 1919 m., sulig to- 
mis-pat skaitlinėmis, turi bu t 
išimta iš vartojimo dar kone 
^psantro tūkstančio sergan- 

( čių garvežių. Ir tai tokiu lai
ku kuomet geležinkelių dirb
tuvės nepajiiegia pataisyt ir 
pusės pristatomų joms gar
vežių, o musų transporto 
dirbtuvės dirba nesvietiškai 
blogai.
Autorius nurodo, kad 1917 

m. buvo palaisyila 396 garve
žiai/o 1918 m. “juokingai ma
žai” (smicchotvorno mulo) —-

“Ajjlile lai, ką rengiasi daryt 
su Lietuva anglių - amerikonai- 
praneuzdi jus gal, sekdami lai
kraščius, geriau numanote. Ma
no tvirčiausioji nuomonė tokia, 
kad Lietuva arba skyrium, ar-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip krIminaliskuost 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Ofisas:
3M3 $. NalstMf St.

Ant trečių lubų
Tei. Drover 1311

MiMto Ofbu:
127 I. tartom lt

111 V1> Hni» BMg.
Te!. Central 4411

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. Scpt 12, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917

Šio mėnesio 1 d. Amerikos 
rusų bolševikų organas “Novy 
Mir” perspausdino iš Rusijos 
bolševikų žurnalo “Ekonomiče- 

ilgą straipsnį apie 
stovį “sovietų res- 
Tas straipsnis (po

mentai kelia triukšmą ir sa
ko, kad tai esąs “melas” ir 
“šmeižimas”.

Bet štai čia yra faktai ir 
skaitlinės, paduoti pačių 
Rusijos bolšvikų spaudoje. 
Ir ji ne tiktai ne sumuša mu 
sų senai išreikštąsias nuo
mones apie dalykų stovį “so
vietų respublikoje,” bet pil
nų - pilniausiai patvirtina 
jas.

Jie sako pirmiausia,
Rusija, bolševikams šeimy- 
ninkaujant, baisiai nusisu
ko ekonomiškai, pasiekda
ma tūlose (jei ne visose) sa- 
v# industrinio gyvenimo ša
kose visiško suirimo. Musų 
“kairiasparnių” įsivaizdini- 
mas, kad bolševikai pavyz
dingai tvarką Rusijos pra- 
moniją ir pakėlę jos našu
mą kone šimtu procentų,tuo 
budu neturi nieko bendra su 
tikrenybe.

Toliaus, pačių bolševikų 
paduotieji faktai ir skaitli
nės sako, kad darbininkai 
“sovietų respublikoj” ne tik 
tai neturi gero būvio, o sta
čiai badauja. Industrinis 
proletariatas Rusijoje nyks
ta, kadangi , “išbadėjusios 
darbininkų minios” (kaip 
išsireiškia bolševikų orga
nas) meta dirbtuves ir pak
rinka, jieškodamos maisto.

Pagalios, tie faktai sako, 
kad darbininkai šiandie nė
ra viešpataujanti klesa Ru
sijoje. Kuomet darbinin
kai, net svarbių industrijų, 
kenčia badą, tai raudonoji 
armija gauna pakankamai 
maisto; ir tiktai būtinas rei
kalas palaikymo kaikurių 
industrijų priverčia bolše- to reikalo pastebėti, kad bu- 
vikus duoti daliai darbinin- tų neapgalvotas dalykas, jei 
kų tokias-pat maisto porci
jas, kaip kareiviams.

Bet tuos darbininkus, ku
riems bolševikai turi duoti tuvos politikos ir jos veikė- 1917 m., buvo po valdžios kon- 
privilegijuotas kareivių por jų kritika. . irote 58,200 verstų ilgumo gc-

Mes vėl gavome progos 
paskelbti vieno įžymaus Lie 
tuvos veikėjo laišką apie da
lykus “senojoje tėvynėje”. 
Nuo VI. Požėlos laiško jisai 
skiriasi tuo, kad jame dau
ginus yra kalbama apie poli
tika, kokia ji yra Lietuvoje, 
negu apie aplamus tos poli
tikos tikslhs.

Šis laiškas yra daug sub- 
jektyviškesnis, labjaus pa
rodus asmeniškas autoriaus 
nuomones ir simpatijas bei 
antipatijas, negu pirmesnis 

| laiškas. Todėl reikia ir skai
tyti jį kritiškiaus.

Laiško autorius yra labai 
nepatenkintas tais žmonė
mis, kurie šiandie stovi prie 
Lietuvos vairo. Jisai pri
kaišioja jiems ir principų 
stoką, ir egoizmą, ir žiauru
mą, ir net, daugeliui jų, ap
gavystes bei plėšimą žmo
nių. /Tai yra labai sunkus 
apkaltinimai dabartiniems 
Lietuvos valdonams.

“Naujienos” atlieka pa
prastą laikraščio pareigą, 
supažindindamos su jais vi
suomenę. Bet jos kartu ma- I . M 1 1 ' 1 -1 • 1 „ J U ,

gu kas tuojaus imtų manyti, 
jogei tų blogumų nurody
mas tai yra visapusiška Lie-

skaja Žizn” 
geležinkelių 
publikoje”, 
antgalviu “
taip įdomus, jogei mes čia pa
duosime jo 'burinį.

Straipsnio autorius * nurodo, 
kad geležinkelių transporto 
klausimas sovietinėje Rusijoje 
yra baisiai keblus. Geležinke
lių stovis yra labaii blogas. Gar
vežiai ir vagonai ‘yra sugedę; 
juos reikia taisyt.

Bet kud galėjas taisyti 
juos — sako autorius —, tai 
reiklia pristatyt maisto dar
bininkams, ^kadangi žmonės 
negali bent kek produkit'yviš- 
kai dirbti, gaudami 2-3 sva
rus duonos menesyje.,.
Vienok maišto pristatymui 

reikia garvežių ir vagonų. Tuo 
budu tas klausimas sukas lyg 
kokiam užburtam rate: be mai
sto pristatymo negalima patai
syt garvežių ir vagonų, o be pa
taisytų garvežių ir vagonų ne
galima pristatyt nuvisll'o. Išro
do, kad iš to užburto rato nėra 
jokio išėjimo.

Poliaus bolševikų žurnalo ra
šytojas paduoda skaitlines, ro
dančias, kaip sumažėjo ilgumas 
geležinkelių, esančių cenlrali- 
nės Rusijos valdžios kontrolėje. 
Kerenskio laiku, liepos 1 d.

išviso tik 80.
Kaš-gi trukdo darbo našumą 

vagonų ir garvežių taisymo 
dirbtuvėse? Bolševikų žurnalo 
rašytojas sako, kad svarbiau
sios kliutjs yra stoka kuro Ir 
maisto. Apie maisto pristaty
mą tų dirbtuMių darbininkams 
jisai paduoda šitokias skaitli
nes: Kolomenskos dirbtuvės 
darbininkai nuo liepos iki spa 
lių mėnesio gaudavo tiktai po
4 svarus duonos kiekvienas 
žmogus per mėnesį; Sormovo 
dirbtuvės darbininkai gavo 
kiekvienas po 20 svarų duonos 
rugpiučio mėnesyje, po 6 sva
rus duonos spalių niėnesyje, po
5 svarus lapkričio, mėnesyje;

tris penktas dalis svaro liepos 
mėnesyje, po 2 svaru rugpiu- 
čo mėnesyje, po 7 svarus rug 
sėjo mėnesyje, ir tiktai spalių 
mėnesyje po 26 svarus.

“Ekononriįeskaja Žizn” ben
dradarbis sako:

kad vie-

kio “maitinimo“ darbas krin
ta iš rankų, o badaujančios 
darbininkų minios pakrinka, 
jieškodamos maisto.
Kokį-gi išėjima rodo iš šilo 

baisaus padėjimo bolševikų ra
šytojas? Jisai sako,
niidčlis' kelias tai — pastatyt 
darbininkus tų dirbtuvių, ku
rios tarnauja transportui, į pri
vilegijuotą padėjimą, idant 
jiems butų duodama duonos 
poroj os, nesilaikant jokios ei
lios.

C>

priklaususioj i lietuviai liutero
nai. Dėlto Prūsų Liet. Taryba 
negali atstovauti lietuvius liute
ronus. Antra vertus, tat Taryba 
netinka nė Prūsų lietuviams at
stovauti, nes ištiesų jos narių di
delė didži unija ne Prūsų lietu
viai, o Didžiosios Uaetuvds liet, 
liuteronai. Argi jau reikėtų taip 
mianvti. kad kas lik liuteronas, 
tas jau ir prūsas?

Tatai butų geriau, kad Chi- 
cągos liet, liuteronai suorgani
zuotų tinkamesnį tam reikalui 
komitetą, arba tuo galėtų užsi-s

atsakoma tam dalykui organi
zacija.

Dabar dėl reikalingumo tokio 
suvažiavimo. Kadangi dar gy
vuoja tikybiniai pasiskaidymai, 
ir kadangi liet. Rymo katalikai 
dažnai daro savo suvažiavimus, 
kodėl gi neturėt lietuviams ev. 
liuteronams savo suvažiavimo? 
Iki šiol pastarieji veikė labai ne- 
tvarkiai. Perdaug dažnai mus 
išnaudojo žmonės visai priešin
gi musų reikalam^. Tatai jiems 
sekėsi dėl to, kad mes neorgani
zuoti. * Jie sugebėjo stumti mus 
j tokias vagas, kurios mums, 
liet, liuteronams, visai netinka. 
Vienas toks nepageidaujamas 
dalykas lai tas, kad mus, kaipo 
grynai darbininkų klesos žmo
nes, stengiamos pavergti katali
kų klerikalizmui, kurs buvo ir 
bus didžia usias darbininkų ne
vidonas. Kadangi ir neluvių 
tauįininkui bičlulaujasi su kleri

kalais ir su jais išvien veikia,
A..f

tontiija, padarys valstybę, esan
čia po tvirtu protektoratu An
glijos, idant šioji per Lietuvą 
'turėtų patogų įėjimą į Rusiją, 
užstodama kelią^ vokiečių eko
nominei ir viso 
noin|a, gali t
kitaip, ir visai nežinia kaip, jei 
revoliucija dar plėtosis po pa- 
RHllli

i. Ži- 
visai

tik politikierini — apie nieką 
rimtai nenusimano, bet naudo; 
damiesi tuo, kad žmonėms sun
kti gaut tikrų žinių ir net užsU- 
nio laikraščių, dumia akiiis viso
kiomis nepriklausomybėmis^ 
na, ir vilioja, kol gali. Patįs gi 
politikieriai jokių, principų nesi
laiko, gatavi susidėti šiandie su 
vokiečiais, ryto so rusais, po
ryt gal su bolševikais, lenkais ir 
tl. Įspudys toks, kad kiekvie
nam rupi ne žmonių labas, bet 
asmeninis — viola, kurioj ga
lėtų imti gerą algą, o dauge
lis mažesniųjų ir kyšius. Ant 
m ų pastarųjų nusiskundžia jau 
net ir lietuviai, o kai žydai, lai 
tiesiog sako, kad rusų žandarai 
juos daug mažiau lupę negu 
dabar lietuvių valdininkai. Pa- 
prasH'ieji (žmones labai nekentė 
vokiečių (mat, rekvizavo ir, 
aplamai, baisiai spaudė, idivo 
•belauktą bolševikų; paskui jais 
buvo baisiai įbaugintu kunigų 
ir lietuvių valdžios, lai dabar 
jau tų nebelaukia, bet ir apie 
lietuvių valdžią i:r valdininkus 
jau pradeda, kalbėli negeriau- 
siai ir sako, kad po vokiečiais 
kažin ar buvę sunkiau. Mat, 
vokiečiai- ėmė daug, bet prisi
laikydami lyg ir tvarkos, o da

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

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roselgnd, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pūliniai) 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 (1. 

\2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

»
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Lietuvių Rateliuose
WEST S1DE

Susirinkimas.

■■■■■■■■Bvietos senojoj LSS kuopoj. Aiš- vietų Respublika atsisakytų atej- 
Jkus dalykas, kad jos ir dabar tyj tarties su mumis tai mes, 
stengsis daryti visa, idant sočia- aure, ir ją greitai pavadinlumėm 
listinį judėjimą trukdžius. Bet. social-patriotų, buržujų lizdu, 

ar ne?\
Susirinkimas gal butų ir to- ■ 

liau ėjęs ' tvarkiai, jei iru tas 1 
“Naujienų štabas” ir ta nesvie- • 
tiška baimė p. Stilsonienes. Kaip 
tik prieita prie naujų sumany
mų, ji gavus balso duoda seka, 
nuą sumanymą: (nešu, kadi 4

tie elementai jau nebegalės de
moralizuoti jį iš vidaus. Socia
listų kuopoj jiems vietos nebus.

— Narys.

Praeitų seredą, rugsėjo 10, So
cialistų Partijos lietuvių sky
rius laike savo susirinkimą p. 
Meldažio svetainėj, čia galutinai 
tapo reorganizuota senoji kadai
se buvusi socialistų kuopa. Visi 
nariai išpildė reikiamas Soc. 
Partijifc aplikacijas ir dabar

. kreipsis į ją čarterio. Čia jau nu-'dos svet. buvo Ketvirtosios su
tarta ir išrinkta specialu komisi- 
j:». kuri susimi no< ■ mh kitų
reorganizuotų kuopų valdybo
mis reikalu reorganizuoti visą 
lietuvių socialistų organizaciją, 
kurią josios “lyderiai” aiiar-

HRTDGEPORT

LSS. Ketvirtos kuopos susirinki
mas. liūs — nežinau kaip čia pasakyti

Vyriški Paredniai
DVEJOM POROM KELINIU

Ką tik apturėjome daugybę naujų rudeninių parėdnių.
Taigi šituos parėdnius iš gero vilnonio EA

x materiolo su dviem porom kelinių specia- Z / I 
liai parduosime tik už "" "

Taipgi daugybę parėdnių geresnės ru- ĖJA
sies, grynai vilnonių, su dviem porom ke / 2^11 
linių tik po , 1

SU

Saugokite Savo Akte

Tcisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias / ’sekmes.

Gydymas visų akių, aušų no
sie’1 tr gerkles ligų. Po priežiūra 
• specialisto. U-
t nrnin kais ir pclnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platl’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą.

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

Seredoj, rugsėjo 10 dienų, Mil-

siriukimas. įdomaudamas lietu 
VIŲ < l:i i-l»i i, i nl< IJ judėjimu lllivy. 
kau ir aš. Nario, atsilankė tik a 

pie penkiasdešimtis. Pirminin

Išpradžių susirinkimas ėji
cliizmo jielkėsc įldnmpiiio. Kaip tvarkiai. Perskaityta VIII rajoj 
tik bus reorganizuota bent pen- no laiškas, prašymu, kad Ket- 
kios LSS. kuopos, bus įteikta virtoji paskoibitų $150.00 paden 
Socialistų Partijai reikalavimas gjnHli delegatams, važiuo- 
pripažinti lietuvių socialistų fe-1 
deraciją.

Kuopos susirinkimai nutarta 
laikyti vieną kartą mėnesyj — 
pėtnyčiomis. Belo nutarta neuž- 
ilgio surengti prakalbas, ir šiaip 
visais galimais budais varyti so
cialistinės propagandos darbą.

Aplamai, kuopoj priklauso vi
si senieji ir veiklieji buvusios 
LSS kuopos nariai. ------- . ,

jautiems į LSS suvažiavimą. 
Laiškas priimtas. Toliau per
skaityta ilgas atsišaukimas, pri
siųstas Bušų Išeivių Federaci- 
jios. Atsišaukime karštai kvie
čiama “visas kairiąsias-revoliu- 
cines išeivių organizacijas” pro
testuoti prieš Rusijos Sovietų 
atstovo Martenso netaktišką el
gimąsi su “kairiuoju sparnu”. 

LSS kuopos nariai. Dabar tik . Mat, tas nenaudėlis, kuomet at
minus prisieis pasidarbuoti, kad važiavęs Amerikon, tai sutikęs 
atitaisius tas skriaudas, kurias atsiduoti “kairiojo sparno” kon- 
musų judėjimui atnešė tos tam
siosios prieplakos, turėjusios

Svarbios Prakalbos

trolei, o dabar netik kad nepil
dąs savo prižadėjimo, bet neno
rįs nė jokiam “kairiojo sparno” 
“kairia ųsia m komunistui” ir 
laba-ryt sakyti! Kuomet jie 
(kairieji) apie lai jam (Marteli-1 
sui) pranešę ir norėję atvesti 
jį “ant tiesos revoliucinio ke
lio”, tai jis užreiškęs, kad su jo
kia išeivių Federacija nemanas

Rengia PPD. mašinistų ir metalų 
darbininkų lokalas No. 3(M) Mildos 
svetainėje, rugsėjo 12 dieną, 1919, 
pčtnyčioje 7:30 vai. vakare.

KALBAS K. J. GELEŽELĖ,
Tėmoj Pramoninis Komunizmas ir 

Viena Didelė Unija. Prakalbą tikslu 
bus nutraukti voratinklius, kurie ai) 
si vilko komunizmo vardu, betve
riant partijas apgaudinėdami dar-1 
1/ ’ . L ‘ ‘ : y--*-’--“
tų rasit užrašyta ant jų nugarų bur- 
juazinė diktatūra. Taipgi bus nu
šviesta svarbiausi reikalai Lietuvos, jokio apkalbėjimo liko priliU-

Kuric atsilankys prakalbose gaus 
dykai knygĘ 10 rentų vertės ir laik 
raštį Proletarą 5 centų vertės dykai 

Inžanga 10c.
— Užprašo Komitetas.

nenaudėlis, Martensas, jau pra 
dėjęs bičiuliuotis su tokiais so-! 
ciaĮ-patriotais, buržujais, kaip 

gininkus; tikrenybėj ant lų partizan Stedman, Bergeris ir Vokietijos 
Scheideinanas. Pranešimas be

Telephone/i’ards 5834

Dr. P, G. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St-. Chicago.

Tas social-buržujus, po skraiste

nose apie, organizavimų naujos 
Lietuviu Socialistų Sąjungos.

Kom, Partija yra nau- 
jiii ir ant naujų pamatų susitve
rus, ir kadangi ta partija neves 
jokios politinės agitacijos, bet 
veiks tiesiogini! budu, tai Nau
jienų štabo agitacija tverti nau-

ką Idyti jų vienybę ir suklaidinti 
nemažai minių! Girdi, mes tu-

narys šios kuopos nenueitų prie 
tų social-buržujų, o tai mes gali- 

testuo- 
prieš

me atsiekti vien tik pro 
darni, ir protestuodami 
Naujienų štabą! (

Nabagė ta Stilsonienė. 
sulošė rolę tu bitininko, 
vaikščiodamas po mišką

Pirkite Narių Sankrovose
Kviečiame visus Chicagoje ateiti nors apžiūrėti kaip iš
rodo rudeniniai parėdmai musų Narių Sankrovose.

Musų uždaviniu yra užganėdinti kiekvieną pirkėją, duo
dant jam geras prekes teisingomis kainomis drauge su 
mandagiu ir maloniu patarnavimu.

Prekybos Korporacija 
Palatine

1112-1114 Mihvaukee Avemie, ir 1701-1703 West47-ta gt.

5,000 akcijonierių—* Š,500 mokinu.
Prekybiniai kursai visai Amerikai.

kuris [---------------------—----------------
išgir- kiai. Iš jo rašinio kiekvienas ga-

dq paukščių čiulbėjimą, ir pa- Įėjo įsigyti tokį įspūdį, kad jis 
ia! Jos neskiria nė. vienos.

t............. tečiaus sutinka, prie-j Dar kartą matau reikalo už-
š; ir bolševikų tarpe. Klastaus-1 reikšti, kad Apšvietus ir Dailės 
kas ir Zalpis nurodo, kad jau vi- (irallgija yra veikli. Ji veikiai 
si bolševikai es, išpraktikavf tiek, kiek jai aplinkybės iei.l-! NAMŲ STATYTOjV STREI.

JCAS TĘSIASI.

o paukščių čiulbėjimą, 
manė, kad tai bitės dūzgi 
“įnešimas

vo ir daugiau tokiu “revoliuci
nių delegatų”, ar tik tiedu 
“draugai’ šnipai — McDonough 
ir Egan.

$55 nupirksi gražų $200 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
Rekordus, vartotas 
t'k 30 dienų.

Mes taipgi turi 
nic tikros šikšnos 

i'FŽ i svetinei eilę ir ki-

Dr. A. R. Blumenthal

Akis

tokios rųšies protestus prieš tą 
buržujų, bet be pasekmių. Tas ( 
Naujienų štabas koks buvęs 
toks ir pasitikdavęs. Zalpis duo
da pataisymą, kad parašyti at
sišaukimą į visus bolševikų lai
kraščius, nes tas gal duosiąs ne-

Eita prie balsavimo. Balsuota, 
balsuota ir vėl balsuota ir ne
žiūrint viso to, Štilsonienes la-

‘“Draugai ’kohiun‘istai”, • tai Žarijos• ~ ---- y - ----- --

blogi popieriai! Martenso pasi-ĮJ 
elgimas nesutinka nė su papras-

' čiaushiis koniunistų partijos 
i “parlamentariškais principais”.! 
Galimas daiktas, kad tą^nenau-j 
dėlį reikės pakrikštyti'’ social-pfi-1 
triotu arba buržuazijos vuode- 
ga.. . Bet, daleiskim, Jei pati So-

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

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

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE SI VAKARĄ PASIŠNEKĖTI SU MUSŲ PRINCIPALU.

HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 
1537-39-41 NORTH ROBEY STREET, CHICAGO, ILL. 

(Arti Miiwaukee Avenue).

fcIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
■ X ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.
SPECIALIAI: Malcvu malevojimui iitubų iš vidaus, po $1.50 už gal.

/ Z CARU BROS. VVRECKING CO.,
3403-3029 SOUTH' HAI.STED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi specialitas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Piaačit - 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesilikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo. .

Aš atitaisau kreivas akis be skudrino vienu 
gydymu. \

Pritakan akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON,.M. D.
35 So. Dearborn St. v^^ndos 9°iki i ChiCflffO 

(Yjkmpm Monroe) . Nedėliomis 10 iki L

— M. M š.

BRIGHTON BARK Ko n trak toriai bando išsisukinėti

Rugpjūčio 28 dieną Lietuvai 
Gelbėti Draugijos 4-tasai skyrius 
1/rike mėnesinį susirinkimą (ir 
tik dabar atsiminei parašyti! 
— Red.). Skyriun įstojo keli 
nauji nariai. Čia jau buvo nu
tarta surengti prakalbas tikslu 
parinkti nuo geros valios žmo
nių įvairių drabužių ar pinigų 
Lietuvos žmonėms sušelpti. Vi
sus suaukotus pinigus ir drabu
žius skyrius perduos centrui, 
kuris pasiųs visa tai kur reikia.

>— D. Bardauskienė.

ihas priimta po ilgo “parlam'en- 
tariško” balsavimo.

Pradėta siųsti skundai, kad- 
i” platintojais neatlieka 

savo pareigų. Gavęs balsą Kailis \ 
kalba: Sakytum, aš aną dieną 
klausiu vieno, klausiu sakytum 
kito “Žarijos” platintojo, ką 

jus, sakytum veikiate, kodėl ne
platinate musų laikraščio. Šaky- KARTU TARĖSI APIE “ 
tom, vienas atsako turįs eiti prie LETARJATO DIKTATŪRĄ 
mergų, kitas — kitur (jo paties 
žodžiais) ir 
tom, “Žarija 
pyj. Čia Meškauskas pasisakė tu
rįs sugalvojęs naują pieną, ačiū 
kuriam busią galima “Žari ją’ la
bai pasekmingai platinti. Vis
kas ko reikėsią prie to naujo ple-

Namų statytojų r karpende- 
rių ir kilų —- streikas dar vis 
tęsiasi. Maža vilties, kad jis vei
kiai užsibaigtų. Kontraktorių as- 
sociacija daro visa, kad tik ne
reikėtų padidinti karpenteriams- 
dailydėms algų. Dabar asociaci
jos bosai pradėjo naują lošimą: 
jie sutinką padidinti algas,/ tik

riai palaukia nors iki 1 dienos 
gegužės 1920 metų . Tada 
jie mielu noru sutiksią tartis dc-

mokešią ir daugiau 'nei vieną 
J dolerį valanadi. Bet dabar — da- 

PRO- bar negalima.

laikų tarėsi su samdytojais. Da-
tufciu budu, šaky, 
’^isilieka užkanr I

Kur tie “draugai” šnipai ghvo , bįir jie šitą pasiūlymą duosią 
mandatų?

Policijos viršininkas, Garrity, 
turi kuo pasididžiuoti. Pasiro
do, ir jis turėjęs savo “atstovy- 

i be” “draugų komunistų’“ kon- 
inslitute

nfibalsuoti patiems darbinin
kams. Nors jau išank&to jie abe
joja: organizuotieji dailydės esą 
nesutiks grįžti, kadangi pasiu-

no — tai paskirti du vaiku į vic-' vencijoj, suminame institute 
ną gatvę, taip kad vienas eisiąs (ne Petrograde, o Chicago j — 
viena puse, antras — kita puse anj Bluailandaunes). Vakar ji-
gatvės “Žariją” platindami! sai įteikęs miesto teisiu departa-

Paimta svarstyti ankščiau mi- jnentui visus reikiamus doku-
nėtas rajono laiškas. Kaip tik į mentus ir “komunistų Partijos
laiką pribuvo ir pats Džiovas. N() o.’^tatfornuj Juirią jam (po- 
Sttsirinkusieji labai karštai dis- |įcjj()S viršininkui) pristatę du

sijas, bet... Ant galo dviejų McDonough ir Egan. 
balsų didžiuniij laiškas priim- ’ 
tas. Taigi, kuopa skolino rajo
nui 150 dolerių.

Tiedu “draugai delegatai” pri- 
itatę. save “draugams komu- 

.. — -------.c. , justams” — Balto, Stoklitskio,
Ant galo kįla ginčas dėl davi- stilsono vadovaujamiems — 

pirmos klesos revoliucionieriais, 
nesutinkančiais su Amerikos So
cialistų Partijos “reakcine pozi
cija”. Žinoma, čia jau “draugai

nio delegatams į LSS. suvažiavi
mą mandatų. Čia ir betvarkiu, ir 
suįrutes vadas Stilsonas susi-! 
nervavo. Girdi, čia “perdaug 
parlamenlariškai svarstoma”... (i(įegatai” sudėję, savo mandatus 
Delegatus į Nuvažiavimą turi 
siųsti kuopos, o kad dabar iš
rinka rajonas, lai vistick Ket
virta kuopa turinti išduoti jieinj;
mandatus ir dacot

Taip, Stilsonui Sąjungoš tai
syklės jau nereikalingos..

Bus labai įdomu kada nors pa- Hu’n jie tuį. hl}lt U()įiaį darbavosi, 
|<ad “komunistų” partijos plat
forma butų kuorevoliucioniš- 
kiausia, tokia, nuo kurios dre
bėtų visa valdančioji klesa...

Dabar? Ikibar jau kita kvitą. 
“Draugai delegatai.” McDo
nough ir Egan, dabar yra šnipų 
biuro samdiniai ič išduoda at
skaitą ne “revoliuciniam prolc- 

i”, bet šnipų biurui.
Kur tiedu “delegatai” gavo

(_____________ ___ t mandatų —; iš paties'policijos
mą. Jisai sako, kad ir jis sky-1 departamento ar tūlos “kairias-

j ręs Apšvietus ir Dailės draugiją 1 parnių” kuopos
nuo kilų draugijų^ Gerai, bett pasako. Taipjau nieko nesako- 
luomyt reikėjo pasakyti tai aiš- ma apie tai, būtent: ar “kornu-

matyti prie ko tas naujosios ga- 
! dynės “komunistas” sąjungie- 
cius privės. Pagyvensime pa
matysime. — A. D.

/--------------
BURNSIDE.

ir pasakę skaičių jų “atstovau
jamų” narių. O “drauuai komu
nistai” j uos. priėmė Jut i po piL
naiteisius delegatus, atstovau- 

' jaučius dalį “revoliucinio pro- 
(ictarialb” Chicagos policijos 
departamentu! Suprantama, ve-

Naujienų nr. 211 B. J. Bronius 
be kita sako, buk aš nesupratau lariidtii

.rašę apie vietos draugijų veiki-

šilo jie ne

darbininkai, po septynių savai
čių, kovos turėtų sugrįžti nieko 
nelaimėję. O kadangi tarpe pa
čių kontraktorių jau esama ytin 
žymių susikirtimų, lai manoma, 
kad ankščiau ar vėliau jie vis- 
viena turėsią nusilenkti —- iš
pildyti visus darbininkų reikala
vimus.

ŽADA TRAUKT TIESON SKER 
DYKLŲ BARONUS.

Jie nepaisą nė įstatymų nė 
džios graudenimų.

val-

Laikraščiai vakar teikėsi pra
nešti, jogei atsakomieji valdinin
kai skubiai rengiasi ...patrauk
ti lieso n sker 
Laikraščiai sa 
kai turį surįn 
tų, liūdi 
ninku nusidėjimą”. Pasak jų, 
skerdyklų savininkai visai nebe- 
paisą nė esamųjų patvarkymų 
(vadinamojo “ant i t rust” įstaty
mo), negi'valdžios graudenimų. 
Jie elgiasi kaip tinkami.

Surinktuosius faktus valdi
ninkai žadą įteikti grum} džiurei

i I Mes tdpgi tarime ke
i H I | tetų , augštos klcsos 
i i I lluluyl I phonografų, kuriuos 

įneš parduosime už 
bile pasiūlytą kainą ** Ir už tai kad mes t u ri

lį V nie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMI- UŽ DYKA. 
WESTERN FORNITURE STORAGE 
2810 W. Ilarrison .SI. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto tiki 9 vai. Nedo- 

liomis nuo *10 iki 4

Puikiausi Proga.
PARUODU 80 akrų formą 3 

mylios nuo Bdoit, Wis. geri bu- 
dinkai, žeme visa dirbama ir

molio ir žvyro, 3 arkliai, 3 kar
vės, 250 vištų žąsų ir ančių, 4 
kiaules ir visos mašinos, 

i kokios tk reikalingos prie 
ukes ir vežimai. Stok ir gyvenk; 
parsiduoda labai pigiai po $180 
akeriui. Turiu priežastį.

Jos. Rumbutis,
1522 VVasbincton avė.

Phonc 1/77. Racine, Wis.

Vyriški) Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

, tas užganėdinimas. Vyru Ir vaiki
nu neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
i kainos.
| Mes užlaikome taipgi pilną sande 

H nežymiai vartohjL.siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau. ♦ •

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato 
mis visą dinea iki 10 vai. vai.

S. GORDO.7.
Chiearo. Iii 

T«trtah» 1M1?
lų savininkus. J418 8° nalsted Stw 
jogei valdinin- 
“daugybę fak- 

čių skerdyklų savi-

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
WILSONĄ.

Vicnas didžiausių Chicagos 
teatrų užvakar vakare buvo ku
pinai pripildytas žmonėmis* ku
rie atėjo pasiklausyti trijų Suv.

y 1 i . • T i I

Phonc Piilhnan 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
---------- ,— ofisai  ------ ,-------
319 Kensington Avcnue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

Iro durų, kadangi jie jau nebe
galėjo įeiti. Jiems betgi senato
riai pasakę po tuimpą prakal- 
bėlę nuo Auditorium viešbučio 
“firc escape” — gelbėjimuisi 
nuo ugnies laiptų. 1

Senatoriai, ypač Californijos 
Jolinsonas, aštriai kritikavo Re
zidentą Wilsoną. Sena torius,Bo.

Užvakarykštės prakalbos Au
Vaisi, senatorių — Jolmsiųio, i dilorium teatre buvo viena did- 
Borraho ir McCormicko — pra- 1 šiaušių demonstracijų prieš 
kalbų. Negana to, didžioji dalis Wilsoną, kokia lik kada nors' 
žnijonių turėjusi grįžti nuo tea- čia buvo.

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmomeler. Y- 
patinga doma at 
kreipiama 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedčlioniis, nuo 10 iki 11| dieną

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

vai- 
vak.

4649 S. Ashland av. kamp.47 bU

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

, metodas X-Ray ir kitokius elektrų# prie
taisus.

Ofisas ir Labar ntori Ja: 1025 W. iSth 
St- netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. ITalst*! Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rcz. 933 S.'Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telcphohe 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
LIE J U VIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.

• Ofiso Tel. Boulevard 160
Bcz. Tel. Seeley 420

Jei. Yards 3654. AKUSERKA |

Mrs.A.Miclinl8wic
Baigusi Akušerijos kc 
legijų; ll£ai* praktika
vusi Pcnnsyivanijos 
hospilalėse ir. 
m i n g a i 
!Ki prie 
Duodu 
se ligose 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. \

Nuo G iki 9 ryle ir 7 ikj vėlai vali 1 
... ............   ——■.■IĮ .. ............„,IMj

ir. Pasek- 
patarnau- 
gimdymo. 
i visokio-
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Pranešimai ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-žEMe MOKYKLOS DRAUGIJOS
Pa jieškau savo švogerio Vinį un

ito Labanausko Suvalkų gub., Kros
nos par., kaimo Giraičių. Jis turi su-

BARGENAS.
Brighton Park — Keistučio Kliu- w__ w _____  _____

bo draugiškus vakarėlis įvyks suba- m) H metų Stasiuku. Girdėjau gyve- 
‘ ■ na Ckvelande, Ohio, 5 melui atgal 

3834 gyveno Chicagoje. Jis ar kas kitas 
Ipraneškite šituo adresu:

kily- p. S. 1658 N. Lcavitt St. Chieug;).

toje, 13 rugsėjo kaip 7:30 vai. vaka
re, Tarno Maženio svetainėje, ?u’1 
South Kedzie avė.

Nariai ir nares kviečiami daly
vauti — Komitetas. <*

Parduodu rakandus susidedančius 
iš 1 seklyčinio seto, 1 Phonogral'o, J’ARSIDUODA FARMA SU BIZNU’ 
I vai. kamb. sto, t lovų, 2 
his. 2 kautodas ir kitokius 
(laikius, atiduosiu pigiai, 

| Kreipkitės vakarais. .3011 
. Union avė. 2 fl. front

REIKALAUJA: moterų ir mer-\r«t “1‘ dvl hibui šviesus, * ._ _
senes

karpe-į 
slubos

South

ir rui*

Roseland. — I.MPS. 25 kuopos cho 
ro pirma repeticija j vyks subatoje, | 
13 rugsėjo, 3:30 valandų po pietų 
Pahner Parko svetainėje. Visos <se- 
n<ą.ios daininkės maJontikite atsi* 
lankyti, taip gi kviečiamos ir naujos 
daininkės. — Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ .Bin’ *i,olikos n,etv ir 
--------------------------------------- ~ jniii prie lengvo dirbtuvės darbo.

Geriausios algos. Rathborne,
Ridway Co., 1418 W.1 his.

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėjė. 
Maht galimu vakarais.

X. F. N. 1721 Ruble St
Hair and 
22-nd St.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS — 2 “Lozier* limuzi

nai pu vienų važiuoti. Paimti užsko- 
Geriausis j j įsiūlymas gaus

karus. The Crystal Rock Oil Co.. 
.3932 So. Emerald Avė. •

PPI). VnijoN 300 lokalo išvažiavi- 
aias į Jefferson miškus įvyks nedė
lioję, rugsėju 14. Bus suruošta ge
ras programas. Kalbės K. Geležėlė ir 
kiti. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetai

I Išduodama du kambariai po vie- 
mingu netoli stoties ir netoli karų 
linijos. Galima nuvažiuoti į miestų 
per 10 minučių. Kreipkitės pn. 
5646 Normai Blvd.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA automobilius už i 
$.325.00. Automobilius 1914 metų. 

iMitchell, 6 rilinderių, 5 sėdynių. 
'Mašina gerame stovyje, geri gumai. 
Parūpinsiu laisnį ir važiuoti išmo
kinsiu. J. Mikšis, 3127 So. Emerald 
Avenue.

LMPSA. 9 kuopos veikalo Žings- 
j-nis Prie Šviesos repeticija jvyks 
šį vakarų, 11 d. rugsėjo, 7 valanda 
vakare i. Norvaiša svetainėje, 3338 
Auburn^ avė. Malonėki visi lošėjai 
utsilanks ti laiku. -— Komitetas. (

Roscland 
cija Kalvio 
rugsėjo 12, 
115 gatvės, 
susirinkti kaip

— LSM Ratelio repcti-

Stanaičio svet. 2fl.> E. 
Visi lošėjai malonėkite 

7:30 valandų vakare. 
— S. Telksiu*.

REIKALINGAS 
LINOTYPISTAS.

Pastovi vieta pirmos kle- 
sos linotypistui.
Mokestis gera. Atsišauki
te tuojaus j Naujienų 
spaustuvę.

jg'ng.

J'IPMVN mišraus ohoro draugiš
kas išvažiavimas turėjo įvikti 31 d. 
rugp, bus rugsėjo 14 dieną, Jefler- 
noii miške. Bus puikus programas 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 
•»* dirnos subatoj. 
W. 181h St.

Atsišaukti, 9(H1

Anglių pilėjui nuo 45 iki 50c. va
landai, ugnakuriai $24 -30 savaitei, 
vandens prižiūrėtojai $28 savaitei, 
aliejuolojai $25 savaitei. Inžinieriai 
55c. vai., prasti darbininkai po 45- 
50c. vai.; namsargiai nuo $20 iki $22 
savaitei, rųčiai nuo 57 ir nusės Iki 
6<l c. vai.; mašinistai po 60c. vai.; 
durkšlinio spaustuvo operatoriai 
nuo 45 iki 55c. vt»1.; grižiauriju 
sj’itushiv’i o”er,»tori.d po II ir pusę 
cento vai.; kairia' no '<4.53 i d'enų. 
Uiiilydės no $5.00 į diena: kailinės 
darbininkai nno Si8 iki $22 į se.vni- 
|ę: mašiiišf 'o darbininkai po 46 ?r 
puse cento vnL; guro m'h.ikstojų

SOUTH l’AI’K ”MPI OYMENTBLUKIA moterų į dirbtuvę, pas
tovus įlarbas, 35 centai i valandą, i 
10 valandų į dieną, subatoj pusė die 4193 So. Halsted SI 
nos.

National Lcad Co.,
, J . 900 XV. 18th St., Chicago, iii.Indiana Harbor, Ind.—L. Vvrų ir 

Moterų Apšvietus Dr-stės susirinki
mas įvyks nedėlioj, 14 dieną rugsė
jo, pirma valanda |x> pietų I Bad
žiau* svetainėj, 3602 Cedar st. Drau 
gai ir draugės, susirinkite paskirtu 
laiku, nes turim aptarti daug svar
bių reikalų. — Užrnšy Raštininkaa

I., 2-ras augštns.
Visi darbai South North ir V’est 

pusėje. (Kalbama lenkiškai*.

RANDAI
Išduodama pagyvenimas 5 kamba

riais. arba ati h.osiu už prižiurėji 
ma 2 vaikučių dienomis po kelčių va 
hindi).1 vienas yru 2 kitas ’ melų. 
Be pagyvenimo dar primokėsiu \t- 
’šnu.Jte vakarius po 6 vai. Tiri So.

Halsk d St.

Iš priežasties sunkios operacijos 
ir nepramatomai ilgos ligos, parduo
siu savo 32 akrų River Farm Re- 
sort, Sodus, Mieli., seniau žinomų 
lietuviams kaipo (Lemont’s Resort 
Farm), 7 vasarnamiais ir visais pui
kiausiais įrengimais, patalpinimui 
apie 100 ypatų. Farnui yra apdova
nota gamtiška -grožybe, turi daug 
didžiulių medžių, puikiausios mau
dyklės St. Joe upėje, minerališki 
šabiniai ir lt., o visa likusi žemė, 

‘yra užvesta vaisingais medžiais vy- 
i nuogėmis ir kitokiomis uogomis, 
kurios dabar neša didelį pelnų. Gat- 

1 vekaris eina pro šalį, privažvvinias 
‘patogus. Gera vieta Sanatorijai, 
šimtai lietuvių šeimynų praleidžia 
vasaros diklaikį. — posilsio savai
tes ant tos farmos, su dideliu užsi- 
ganėdlnimu. Mandagiam ir apsuk
riam lietuviui užtikrintas geras pra 
gyvenimas ir sučėdijimas grašio se
natvei. Parduosiu greit pigiai ir 
lengvomis išlygomis. Norintis patir
ti ką daugiau apie tų farmų, meldžiu 
atsišaukti tarp 7 ir 10 vai. vakarais, 
no nr. 4847 \V. 14-th St.. Cicero, III. 
I einont and Sons Real Estate. Tele- 
phone Cicero 39.

1NTERNAT1AL BARBĖK SC.IIOOL
Mokytis tereikia tik 10 dienų, pus 

kili mes mokaąie 50% to ką moki
nas uždirba 05.3 \V. Madison St., 
vienas blokas i rytus nuo Halsted 
gatves.

Iždininkė P. Balickienė
.3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
Baranauskienė, 3810 Lowe 
Yuškienf, 3228 W. 38th Si.

Maršalka K. Urbenč,
3313 Union

Knygė S. Stasiukytė,
.3239 Emerald

J Avė,

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Avė.

Avė.

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Pasinuulavoįii nnnmkas 3726 l.o- 
avc. I kambariai viršut'iihune 

du kambariai amiti- 
lan tn $"5 • 

nas Fr. šim-

we
»'iigyvenime ir 
niurv'.t elektros šv’,,va. 
mėnesi. At •i.šuol ile 
kevič, 32.38 So. Halsted St

NAMAl-žEMĖ
pa-

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbo, $14.00 sanvuitei, 
nuo stukių padaro po $17 ir $20 
savaitei. Atsišaukite: American In- 
suluted Wire & Cuble Co., 954 XV. 
21 St.. Chicago, 111. Tel. Cu.iul 1854

Reikalauja prityrusių skryndir- 
bių, gera mokestis, pastovus darbus. 
Klauskite Fredo Barniekel. Roos 
Mfg. Co., 1051 W. 16‘th st. (Trjs blo 
kai j vakarus nuo Halsted).

PARDUODAMA namus dviem 
gyvenimais po 7 kambarius ir ga
ražas. Kaina $4500 Atsišaukite pn. 
637 VV. 54 PI. antros lubos.

40 AKRŲ

st

avė

avė

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. F.merald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Dernereckis 
3327 So Wallace St

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. ręŠt., 
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rast.,
719 Alabama Avė

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New Jersey

Juoz. Svitlnuskas, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka.
13.36 Erie

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

Valdyba 1919 metams:
avc

avė

SKUBINKITE! 
allie nusinirMi namus už 

?enda. <

Savininkas prispirtas parduo-' Juozapas Rūta,
!i namus kuo^r ičiatįsia. Na
mai 7 ruimu (įveju augŠčių, 
62-ra gatvė netoli Halsted. Ge
ram stovyj. Kaina $3aX)0. Len
gvi išmokėjimui. Als<išaiikite 
tuojaus į Naujienų ofisų; klau-

avė
Susirinkimai aląibuna kas pirmą 

pėtnvčių kiekvieno mėnesio, Eagl< 
Hali’ svet

Į LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS. «METAMS.

Pi’ez. D. Shatkus.
213 E. Kenrington Avė. 

Vice.prez. Jonas XXTkas
206 E. UGth St.

Iždininkus XX’. Markauskas.
.355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. G'iguln.
10449 So. XX'cnt\vorlh Avė.

Turtų Rašt. W. Dargis

.Antanas Si role.

Pirm..
709 \V. .3-1 
oag..

si

ve

Norintis prisirašyti alsi!ank\kitę 
į msirinkimą. Instojimas pagal am
žių ii kuli- l’tiu lja

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadieni F. She- 
dsvillo svetainėje, .3'1 E. Kensing- 
lon Avė., Kcnsington. III.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos t J__ _________
valgių gaminimo lekcijos dėl tūlų ( merginu
priežasčių neįvyks pėtnyčioj. Kada iri ir mptU RFIK4I VU
bus sekama lekcija, bus ame tPl pra- f \ \o V4?*L
ne**tn ^Juu i ienose* ——• Valdyba. . .IAMA I 1*1 F. I F* O# ARAI Snešta Naujienose. vaiayo.. IHANKV DARBO, BE MXSINŲ. SMA 

(HA DIENOS ŠVIESA DIRBTUVĖJ,
Chicagos Liet. Draugijos Suv. Pa- ų VA’ \\’DV DIENA. GALIMA PA- 

šalp. mėnesinis susirinkimas įvyks KABYTI $16 J SAVAITE.
nedėlioję. 14 dieną rugsėjo 2 vai. po COLUMBIA FAESTNER COMPA^'Y 

5229 So. Ashland Avenue

Reikalinga mergina j kr 
dirbti ir namuose valgi pagi] 
m jaunesnė kaip 18 metų, 
ant visados, gera mokestis, n 
kit nuo h vai. ryto iki pietų. 

Kaz. Jaunintas,
1739 Su. Halsted St. Chicago.

XJ GEROS ŪKEI ŽEMĖS 
F'- PALOS PARKE

NEGIRDĖTAS BARGENAS!
Savininkas išvažiuoja ant Farmų, 

todėl parduoda pigiai namą ir du 
lotus Brighton Parke.
.Medinis namas cnt 2 jų lubų po 

6 kambarius, maudyklės, guzas, riek

irin 
2'H8 So Peoria 

Kaz. Demercckis Nut. rašt., 
3338 So. Auburn a 

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Ciceru, ll| 

Fel. Ardžiauskas, Kimi r. rašt..
3424 So. Union avė 

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St 

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th St 

Kaz. Vaitkus, Maršalka, 
833 W. 33rd 

Ant. Antanaitis, IŽdin.
819 W. 35th 

Susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.

Place

Street 
antrų

pietų, Zvviązck Polek svetainėje 
1315 N. Ashland avė. Draugės iri 
draugai malonėsite būtinai atsilan- 
kvii, nes apart rinkimo nuturimi) 
rišt, bus ir kiti svarbus reikalai, !

— Valdyba.

REIKAL.A JA moterų nrie Avn- 
Hn’.s. lengvo nuolatinio darbo skirs
tyti knygas Ir ponieras. Gera moke
sti*, 1 rciptis į tuveizdų — Guml»,n- 
sky Bros and Co. 2261 So. Union 
avė., Chicago.

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados mokestis gera, atsišauki 
te — J. Grigonis, 2050 XX’. 25-th St. 
Chicago, 111.

IJetuToa Mylėtojų Dr-atėa Susi
rinkimas |vyks subatoj, 13 dienų 
7:30 vai. vakare J. Norvaišų svetai
nėje 3338 Su. Auburn avė. Drau
gai. malonėkite atsilankyti laiku.

— Valdyin.

BE1KALA('JA tarno ploščių dirb
tuvėje. Gera mokestis geram vyrui 
- • Peni vai B. Paimer, 367 XV. 
Adams St. Chicago.

I.SP. I kuopos veikalo Nepalaidoti 
kūnai repeticija jviks pėtnyčioj 12 
dieną rugsėjo, 7:00 valandą vakare 

'J. Norvuišo svet. 3.338 So. Auburn 
avė. Draugai ir draugės, malonėkit 
pribūti laiku. — Komitetus.

REIKALACJA motery ir mergi
nų šešiolikos metu ir senesnių 
prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausios algos. — Rathborne,

So.|

RE1KAI.AUIA MOTERŲ SKL'DU 
RAMS SKCRSTLTL

T1 AURY DRAY, 
1117 Bhie Island Avenuc

Hair and Ridway Co. 2279 
Union Avenue.

Draugystė Lietuvių Vėliava Ame
rikoj No I, susurinkimas įvyks ne
dalioj, rugsėjo 14 dieną kaip 1 vai. 
po pietų Davis Sųuare Park sv» 'ai
bėje, prie 45-tos ir Paulina gal. 
Gerb. draugai ir draugės, malonė
kite ateiti laiku, nes turim daug 
svrrbių reikalų.

—Nutr. rašt. D. Motuz

REIKALAUJA senos moters arba 
kokios bobutės, kuri prižiūrėto ma
no trijų metų vaiko gerai mokėsiu, 
n ••“ko nereikės dirbti. Meldžiu at
sišaukti kuogreičiausin.

829 XX’est 33 pi., Chicago, 'III.

PARDAVIMUI

Svarbios prakalbos rengia PPD. 
mašinistų ir metalu darbininku io- 
kalas. No. 300 Mildos svetainėje, 
rugsėjo 12 dienų 7:30 vai. vakare

REIKALAUJA siuvėjų prie mote
rų paprastųjų ploščių; linkėtina pri
tilusieji siuvėjai; vieta pastovi; 8 
vai. diena: $30 į savaitę ir dautfiau, 
nsc< parodysime jums kaip. Atsišau 
kitę pas Urbanek Brothers. Ludies .. .. . z.,._ ™ .. z. 3250
Ogden Avė., mieste.

PARSIDUOLA bučernė ir grocer- 
nė geriausia vieta geram žmogui. 
Kas norit pasipelnyti, meldžiu ne
praleisti tos progos. Priežastis 
pardavimo yra ta, kad išeinu j sa
vo locnus namus. dėl kainos 

^'tiksime. Atsišaukti pn. 609 
XV. 14 PI. St. Stainis.

rugsėjo tx menų /:.iu vai. vaKare. >kite pas Urbanek Brotners.
Kalbės K. J. Geležėlė tema praięo-įMail and City Tailoring Co., 
ninis komunizmas ir Viena Didelė 
Unija. — Kviečia komitetas.

St. Charles, III.— Naujai organi
zavimas Lietuvių Darbininku Val
gomų daiktų Koopcratyvės Bendro
vės susirinkimas bus nedėlioję, mg 
sėjo- 14, 2:30 vai. po pietų airių 
bažnytinėj salėj. Visi, kurie esate 
prisirašę taipgi tie kurie dar nepri
sirašę malonėkite ateiti ir pri.sira 
Syti. — Komitetas.

REIKALAUJA moterų ar merginų 
L gelumbines atkar 

tf»09 XVcs» Di

PARDAVIMUI dvi puikios žydin
čios liavendros. Kas mylit papuošti 
namus atsišaukite nas J. Baltrėnas, 
1707 South Halsted St.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
dainininkai ir lošėjai, malonėkite 
susirinkti pfitnyčios vakare, rugsėjo 
12, | Fe’lowship Hotise svet. 8?.l W. 
33-rd Place kaip 7:30 vakare bus 
dainų ir lošimo renetieija. Visi turit 
būti, nes reikia prisirengti prie atei 
nančio vakaro. —J. Gedmitis.

I DLD. 86 kuopos susirinkimas j- 
vyks pėtnyčioje, 12 dieną rugsėjo, 
8 vai. vakare I iuosvbės svet. 1822 
VVabansia avė. Nariai visi kvi-*Ąhmi 
atsilankyti, nes yra svarbiu reikalų.

— Sekr. J. Galvidis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau jaunos poros žmonių ar 

našlės, kuri prižiūrėtų namus. Duo
du kambarį su šviesa ir apšildymu, 
o su užmokesčia susitaikysime. At- 
sišaukit pn. 3412 So. Halsted St., 
2-nd fl. nuo 9—10 vai. ryte ir nuo 
8 iki 9 vak.

Pajieškau savo pusbrolio Kazi
miero šupiniuko ir švogerio Anta
no Jukniuko jiedu paeina iš čeika- 
budės kaimo, taipgi pajieškau savo 
pažįstamų, aš paeinu iš Suvalkų gu
bernijos. Marijampolės apskričio. 
Skriaudžių parap., Mikalajevo kai
mo; prašau atsišaukti katras tik 
m»nc pažįsta, i John Chernauskas, 
3343 South Auburn avė., Chicago, UI

Pajieškau «avo švogerio Vincento 
Labanausko Suvalkų gub. Krosnos 
pnr., girdėjau gyvena Clevelande, 
Ohio 5 metai atgal gyveno Chicago- 
Jr. Jis ar kas kitas praneškit šituo 
adresu:
P. J. 1658 N. Leavitt St., Chicago,

S. Danilevičių, pirmininkas, 
1617 N. WInchester Avė.

V. Prusis, vice-pirminlnkas,
r 1649 Girard St.

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 VVabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas, .
1737 N. Winchester Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Ąve. 

An^Chepukienė, kont. .aštininkė, 
1648 XV. Division St. 

Yg. Chernuuskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai. 

I. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos .susirinkimai laikomi 

kaš antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio 2wiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

V •••**. IIIUUII j o .v, ^(<*.(10, v IV VilllUl 4) MVAVIVIIU lllllivaiu*

tra telefonai ir viseki kiti įlaisymai. i 8 vai., J. Antanaičio svet., 3338
Auburn avė.. Chicago, III.Medinis namukas užpakali j 3 kam

barių. Garažius vienam aiitomobi- 
įliui; ant tuščio loto yra šviežių dar- 

_.. , ' žovių per visų vasarų. Ateikite imsi-
Situs įjraŽUS šmotas žemes žhirOti ir pum’Htysite k*ul Jums pn- 

tiks, nes yra šviesu iš visų pusiu ir 
puikus medžiai prie namo., 1. blokas 
nuo bulvaro.
2511 \V. 45-!h Place, Chicago, III.

PIRKTI AR MAINYTI
prie Wabash ‘gelžkelio tik 22 
mylios nuo Chicagos. Arti ne
ros transportacijos ir miesto 
bulvaru. Rašyk ar ateik artes
nėms žinioms.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIFTUVtp 
KUNTC. GFDIMINn

KENSINGTON ILL.

D.

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18-th St., Chicago. 

y Tel. Canal 6296.

5541 South \Visconsin avė. 1 
blokas i pietus nuo Archer avė. 
karų linijos, naujas gerai pastaty
tas, 6 kambarių Stucco namas ant 
Joto 69 pėdu pryšakiu, geroj lietu
vių apielinkėj parduos už $2.500, 
tikrai pigiai. Tel Kedzie, 3136

KARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksi t e 

gaukite platesnius 
Lietuvių Bendrovės

TIK PAGALVOK!
Už $3.000 paimsi 'dviem pagyveni

mais medini nuimi pn. 6919 So. 
May gat.; savininkas ant vietos. 
\Vinton and Nartcn, 6447 S. Halsted 
Street

FARM A 
paaiškinimus iš 

apie Lietuvių 
kolonija XVisėonsitte, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar , tūkstančiai 
apsigytns, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
numatyti, kokie'javui Šįmet yra, mų mimas su Kasu, elektra, mnudy 
kad iš kilų valstijų žmones atūžia- nėmis ir kitais palankumais; 4 me 
ve stebisi. Dauguma nuo tytfidrb-' tai kaip statytus ir neša geras ran 
ves pirkusieji buvo išvųžiifėją po dus; namas randasi lietuviu apielin

Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116

K.

K

Stl
Pašakarnls, pirm. pagelbiAinkas, 

324 E\116 SI 
Baltremas, protokolų raštįtrinkąs 

311 Kensington avė
A. Norbutas, finansų raštininkas.

27 E. 102 Piure 
F. Shedvillas. kasreYius.

341 Kensington Avė 
| Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnvčių kiekvieno mėne 

i šio F. Snedvillo svetainėj, 341 Ken 
sington avė.

Lietuvių Tautiškų Kapinių valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidoma^is Komitetą*
A. Petrulis, pirmininkas 

3313 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. \Vinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Cobienz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 \V. 33rd Pi.
J. Gustaitis, 2856 W. 38»h PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis.

Pirmsčdis B. Liubinas, 6027 Dre- 
xel avė. Pirmsėdžin patz. J. Szkuijs, 
.3106 So. Halsted St. Iždininkas, E.

A, tesian avo. AaŠ- 
tininkas S. Danta, 2017 ('ani’lpod 

’ avė. Kapinių užveizda, K. Cura. 
i I.itbir.inian Naticnal Cemehry, 
Sum.ait, 111. Plmne \Villpsv Spi mgs 
20-11.

3 GERIAUSIOS PROGOS.
Parsiduoda puikus trijų pagyveni- I». Čepulis, 4628 :

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:
visą Ameriką, be geriau negalėjo at-j kėj Brighton Parke prie Riclmiond 
rasti kaip Wis.’lietuvių kolionijoje, gatvės netoli nuo Archer g.alvekarių I
kur išlygos yra prieinamos ir bied- luii.įos kaina $5,000.
nlausiam žmogui, o prekė perpusi Antrus geras pirkinys yra rainas 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra- North saides apielinkėje: septyni pa
žios (leikos) ežerai dabina visų a-' gy venimai ir neša genis randas, kai 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- nu $5 000; galima nriimli lota, auto- 
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir mobiliu ar Bile kokį biznį kaipo Ja
keliai visur geri, kad ir blogiausiam (Jį [mokėjimo 
ore gulima išvažiuoti.

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

RUBSTUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA: Vice-pirm

Prot. sekr.,

Fin. sekr.,
Stj Trečias vėl geras pirkinys, yra 

gerą farmų dviejų pagyvenimų mūrinis namas, 
.kuris parsiduoda pigiai ir randasi 
Igeroj Bridgeporto apielinkėj; kaina 

Tai prlsiųskite savo adresą, o mes $2Jj00.
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, ] 
pienu.

St,

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas, 
960 Jenne Street. 

Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas.
818 Jenne Street

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

Iždo globėjai:
Juozus Poškų. 809 Albert Street 
M. Songaila. 653 Markct Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrašas, 420 Orange 'Street 

Teisėjas Antanas Bubėk,
313 Quince Street 

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

Durininkai:
N. Janavlčia, 614 Market Street 
Ben. Kančius, 274 N. Chicago St.

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb, 
1649 Girard 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
z 2351 Custer 

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1.356 Hoyne Avenue.

J. Katilius, Kasierius. 
1685 Mihvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st 

, prie pat Mllwaukee avenue

Visi tie, kurie iieškote nusipirkti 
paveikslais ir sau gerų narni) taigi nepralaiskite 

nepamatę šitų namų, nes tai yra ju- 
i ir žinokite, 

i kad visų pinigų nekeikia turėti per
kant vienų iš vlršminėtų namu, to
lesnėms informacijoms atsilankyki 
te dienomis ar vakarais nas A. GRI
GAS and CO. 3114- S. Halsted Str., 
Chicago, III.

PARSIDUODA — geras groaerių. LIBERTY LAND A INVESTMENT • sų geriausios prog'ps 
**oras 1 ietnviu pngy»ventni vietoj. COMPANY, ’ ' '
Gera vieta geram žmogui. Telefonuo 3301 So. Halsted St.. ’ Chicago, III.

pas. Ilehtnd 
v* •• *1 f.i i.

įsakantis b'icvris, 
Kibuti angliškai, lie- 
.•-! a. Geram n.ubi- 

ninkui, darbas ant visados.
J. Strumskis, 

1835 Wabansia Avė., Huniboidt 6199

Reikalingus 
kuris mokėtų 
tuviškai ir i.

REIKALAUJA merginų ir mote
rų prie darbo saldainių dirbtuvėje. 
X valandos darbo dienos. Gera mo
kestis.

HOIT BROS. 1421 W. 14-th St

REIKALINGA mergina prie abcl- 
no namų darbo, gera mokestis, ma
ža šeimj na, drabužių plaut nerei
kli. Kreiptis tuojaus pas XV. Mise- 
viėh, 3548 So? Halsted St.

PAJIEŠKAU darbininko ir darbi
ninkės darbas lengvas ir pastovus. 

BALTRĖNAS, 
South Halsted St.1707

REIKALAUJA prityrusių moterų 
išmetamųjų popierų skirstymui. Ge
ra mokestis. Kreipktjs i Republic 
Waste Paper Co., 626 XV. Taylor St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, geri namai, gera mokestis. 
Atsišaukite

N ZIZI, 5240 Indiana avė..
1-ma.s augštas Chicago, III.

REIKALAUJ X senos žmonos arba 
nuros senvvų žmonių prie dabojimo 
dviejų vaiku. Duosiu jiems ruimų, 
šviesų ir šilumą. Atsmauk'!? laiški, 
tokiu adresu: No. 6, Naujienos, 1737 
South Halsted St.

Hte Normai 5828. Klauskit Houle-1 
han.

EXTRA
Jeigu nori namų arba farmų pi

giai pirkti, tai ateik pas mus, nes 
už $165, geras >,ncs turime daugelį bargenų. Tai- 

puiku.,' Pirklių ’ neno-'pogi. darome visokius mainus pro-
. Kreintis pn, 125 Germaniu PI. Pirčių.

PARDUODAMA PIANINĄ. Pusdy
kiai atiduodu savo $600 vertės gra
žių aržuolo pianinų iiž $165, geras 
tonas, puikus stoviai T 
riti.
arti North avė. ir Clark St. C. Suromski, 

.3346 So. Halsted St., Chicago.

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO. "L.):

PARSIDUODA jbarzdakkutykla, 
vieta aptfvventa lietuvių I 
biznis išdirbtas per daugybę metu 
Savininkas apleidžia Chicaga; atsi
šaukite greitu laiku. — F. R.

4500 So. Hermilage avė.

RAKANDAI

Parsiduoda namas krašte miesto, 
ir lenkų,. dviem pagyvenimais, du lotai, su 

vuhais — dvi karvės, du paršai, 
20 žąsų, pulkas vištų, ančių. Parsi
duoda pigia kaina delei ligos. Labai 
nigits pragyvenimas. Kreipkitės pas 
Petras Riškus, 2837 South Emerald 
avė,, Chicago, III.

MOKYKLOS

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

licskite šio bargeno. 
er Pianas, stailė 
mados seklyčios setas, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę

PARDUODAMA mūrinis namas vie
nu pagyvenimu ir buvo saliunas pry

Puikus Play- šakyje, pn. 1905 Canalport Avė. At- ___ _____
1919, vėliausios ; sišaukti reikia pn. 1907 Canalport {- sius" Idrpiino-i 
"*•, valgomojo Avenue > į"

_______ ________ _ r______ _ DIDŽIAUSIAS bargemu, Cbicag,- 
kok| teisingą pasiulijimą viskas je , purs t ».oda 2 lotu, krovoj (i:»x 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 130 pėdų pu^al pat 72 ir Archer Av 
springsaLs Phonograh. Grajina vi- ant puikaus kaipo su 15 žaliuojan- 
sokius rekordus, parduosiu už $55 čiu aržuolų. Atsišaukite pas savi- 
su rekordais ir deimanto adata. 

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

TAKTAI ŠI MĖNESI.
Griausis pasiulinimas gaus puikų 

tikros «kuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienu, vertas* $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
•u sekhčios setų vėliausios stailės. 
Mes tah'ffi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAMF

ninku.
R. Vaičaitis, 

816 XV. 34 St. iš fronto

PARDUODAMA geras mūrinis na
mas, akmeninė apačia, dviem augš- 
tais ir ponamiu, naslatvtas ant pu
santro loto nn. 2034 Ruble gatvė. 
Platesnėms žinioms kreiptis i savi
ninką pn. 1702 S. Halsted St. Malley

DYKA Priimame J ibertv Bonds' PARDUODAMA naujas medinis na 
! XVFSTFRN FURNITURF STOR5GF nifts drauge su groserne ir bučerne ! S X^ STORAGE j is išliy L kadangi savi- 
Aldaru nuo 9 rvtn iki 9 vak. Ne- n’nkas nori greitu lajini Hvariuoh. 

dėlininls nuo 10 iki 4 vnl br.rintis ©n. 4001 Brighton Place.
PAJTFSKAU merginos, kuri mo

kėtu skaityt ir rašyt nngllškąi ir ‘ dC.iloinis nuo 10 iki 4 vai.
mokėtų siūti. Gera vieta. Atsišaukit_________________
pas. S. Ch.echis, Grays Lake, III. I ’

----  ------------- 1 PARDUODAMA Naminiai daikhil Norėdami pirkti arba mainyti, 
REIKALAUJU operatorių piošČIų visas frontinis setus delei išvužia- narna farmas, lotus, kreipkitės pas 

šftnkrovoje, patstovn* darbas ptrjvbno i farmas. Kreipkitės: 1135 mumis, mes turime nagai kiekvjeno 
apskritus metus.------------------------------Independent Blvd. Mikolas Kabliau- norą ir pigini. Jonaitis ir Tamošiu-

.?22,» XV. North Avė. skas. - nas, 3505 So. California avc.

Tel. McKinley 4974

Mokykla Kirpimo ir Deslgning
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padaryi jui žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriat 
deslgning Ir siuvinį 

skyrius ,kur mes suteiksime praktU 
ką patyrimą kuomet jus mokysilfe

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankvti i 
pamatyti musų mokyklą Bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mi< 
rą — Bile stailės arba dydžio, H b1 
le madų knygos.
MASTER DESTGNING 8CHOOI

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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

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

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius VVedeckis, fin. rašt.,

555 W. 14th St. City.
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yųsčius. kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckns, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Avė.

st.

St.

Pirmininkas A1ex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 88, 

Phonix, III. 
Vice-i)1rm.. Kazimieras Norwich,

15520 Loomts Av., Harvey, III. 
Protokolu Rašt. Antanas Bernotas,

194 — 157th St.. Harvey, 
Finasų Rašt. Mykolas Walenta,

553 - 155th St., PhonlK, 
Kaskrius Alex Mncikas,

526 — 154th Place, Phonix, 
Kasos Glovėjai: 

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, 

Louis Bųividas,
15819 Latrop Avė., 

Maršalka Petras Delba,
15815 Carce Avė., 

Susirinkimai laikomi 
paskutini nedėldlenj. 2 
tu, Gonciarzo svetainėj, 
Phonix, III.

Phonix,

Harvey,

III.
m.
m.

m.
III.

m.Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie- 
Halsted St.,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 Ro. Halsted at. 2407 W. Ma 
dison. 1850 N Wella st.

1.37 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Petrenu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirminink*

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm, 
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr. 
728 Park Ct. 

Juozas Baubonis, Fin, sekr.
726 Park Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avc. 

Juozas Sokelis, iždo glob.
19.34 Cace Avė., Barine, VS’is.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
* •- — -----— t- - 447 N a n t Strppt

Pirm, pagelbinirtkė K. Katkevičienė Vladas Bielskis, o'ranniz..
2252 XV. 22nd St. 267 Milvvaukee avė.

Nutarimų raštininkė J. Pabaršklenč, j. n. Palt, Daktaras Kvot.
. 2928 W. 49th PI. i«5 Main StrcH

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, Metiniai komitetai XH. Bielskis ir 
3125 XV. 38th St. Juozas Vaičiulis.

Ed. Čepulis pirmininkas, 
4028 So. Artesian 

Kl. Laudanskas. pirm, pag., 
1436 So. 48 Ct., Cicero, III.

Ig. Žilinskas, nut. rašt., 
2351 Custer 

Frank Micklin, turtų rašt., 
' 2820 W. 40

Sam Venckus, kasierius.
4121 So. Sacramento Avė.

A. SelemonaviČe, apiekunas ligonių 
1823 So. Peoria St. 

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dėldienj kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APgVIETA 

Valdyba 1919 metama:

Pirmininke M. Dunduliene.
• K 19Lr> Su. Halsted St




