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Dar daugiau streikieriu užmušta
3 užmušti nelaimėj Gary

Laivų darbininkai streikuos LENINAS UŽMUŠTAS?

Toks gandas paėjo Paryžiaus

PARYŽIUS, nigs. 25. šian-

ESTONAI IŠNAIKINO DU 
BOLŠEVIKŲ PULKUS.

K ilbama, kad I 
pinęs “LSS. Klausimu” deki prasidėjusio tvėrimof.i Socialistų 
kuopų ir kad delei to jam, ji i kaip, prisieis išduoti 
prieš tuos socialistus iš savo ne sočia lis I i škų darbų.

Kazokai žudo plie
no darbininkus

Bethlehem Steel Co. darbininkai 
irgi streikuos

KAZOKAI UŽMUŠĖ ŠESIS j?to į abi pusi. Vienas gatvekariu
ŽMONĖE? buvounei finis, o kitas Geležinis.

75,žmonės esą areštuoti darant 
masines kratas ir jieškant 

“bolševikų.”

PITTSBl’RGII, Pa. nigs. 25

Abu buvo pilni stnf'kie Yais. 
Ski Ibiama, kad nelaimė įvykusi 
delei “nesupratimo ženklų”.

Sužeistų jų sąraše | J įduoda
mos sekamos Iii tuvių, ar pana-

PI IENOSTREIKAS UŽSIBAIG
TŲ, JEI TRUSTAS SUTIKTŲ 

ARBITRUOTI.

tui.

Julius Poška, 1553 Garficld \VASHINGTON, nigs. 2$.

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje
......

Price 2c / i No. 227 
i—. ■' ... ..

Ti nę Iranslulion filed wilh tlie post-nur.lcr at Chicago, 111. Sėpt. 2G, 1919 
as re<|uire<l by Ihe act of Ocl. 6, 1917

LENINAS UŽMUŠTAS?

—

Visos šaljs vilkina su ratiffkavi 
kaviniu taikos sutarties

Angliakasiai pradėjo tarybas su kasyk 
, lų savininkais

ANGLIAKASIŲ IR KASYKLŲ 
SAVININKŲ TARYBOS 

PRASIDĖJO.

Šiandie čia prtisidėjo tarybos 
tarp angliakasių unijos atstovų

kolai Lenin tapęs užmušta#. ■ rius sutarti sekamiems dve- 
j jiems melams, jei bus pasiek
tas susitarimas. Bet jeigu ang- 
linkusių reikalavimai nebus iš-

, o------------ r —---------

Amerikos Laisvės |,ini"|<iii"s 1
Konvencija

,'ijai? .Jiems tai jau nebeliks jo
kios progos laimėti kovoje su

LONDONAS, rūgs. 25. Pa- nųnų kils genemlis angliakasių 
sak čia gudų Estonijos žinių, stareikas.
smarkus mušis siautė vakar! Kasyklų šavip.’iik.f tvirtina, 
Pskovo apygardoj, į pietvaka- kad angliakasių reikalavimai y- 
rius nuo Petrogrado, kuriame ra perdaug dideli ir neišpildomi, 
eslonai išnaikino du bolševiku į 

įmini .1 ’ •’ 1 ’ i \ « m t .

masines kratas trijuose mieplo 
blokuose, jitškVint bolševiku ir 
I. \V. \V. I rusio žinia skelbia, 
kad rasta daug ginklų ir amuni
cijos, taipgi areštuota 75 žmonės i 
o šeši žmonės tapo kazokų už- • 
mušti.

Dabar Sbenango klonis esąs 
taip apvalytas nuo “pavojingų” 
< lementų, kad Irusias bandys a- 
tįdaryti savo dirbtuves, jei lik-

d(,!Mičius, Stasys šarkevičius, 
Mikas Kasparas, Adolfas Simer-

LAIVŲ DARBININKAI NUTA
RĖ PASKELBTI UŽUOJAUTOS

5 Žmonės j STREIKĄ.

KAZOKAI NUŠOVĖ STREIKIE- 
Rf.

BUFFALO, N. Y., rūgs. 25. r 
šiandie pa: kelbta, ka’d trįs Di
džiųjų Ežerų jurininkų ir lai
vų darbininkų unijos veik vien
balsiai įgaliavo slavo komitetus 
paskelbti užuojautos streikų, pa- 
rėminvui plieno ir geležies dar- 
biįvnkų streiko. c

r u g 25.FARRgl 
šiandie valstijos kazokai nušo
vė žiūrėjusį per langų streikie- 
rį Niek Grogan, o kilų žmogų 
hune pačiame name areštavo. 
Kazokai tvirtina, kad nušauta-

000 narių ir streikas apims apie
80 nuoš. laivu. Komitetas už k e- €
liti di< nu susirinks Clevelande ir* v

di.ikunis, laivų < | irbininkai taip
jau reikalauja 8 vai. darbo dic-

diibtuvę, arti kurios yra jo na
mas.

Kazokai šiame miestelyje ;au 
nušovė laike šio streiko keturis 
žmones neskaitant daugybės 

tų, kuriuos jie sumušė lazdomis 
ar sumindžiojo arkliais.

iii mis uoste, panaikinimo regi
stracijos kortų, pripažinimo u-

LAIVŲ DARBININKAI NUTA
RĖ STREIKUOTI.

MIRĖ KAZOKŲ PAŠAUTAS
STREIKIERIS

BUFFALO, N. Y. rūgs. 25. — 
Marine Firemen, Oilers, Water

PITTSBURGII, Pa., rūgs. 25. 
Jau antras iš utarninke kazo-

on sekretorius Thomas Conway

jo. narių veik vienbalsiai nutarė
Steel Co. dirbtuvės strifkierių 
mirė šiandienių) ya Maci rz 
Bukosvskii.

plieno darbininkų.

TRfS STREIKIERIAI UŽMi š-  
TI Ir ši kompasija atsisagko tarties 

su savo darbininkais.
Daugiau kaip 50 sužeista Eusy’u-
rua gatvekariams Gary liejyklo

se.

GARY, Ind., rūgs. 25. - Trjs 
žmonės tapo užmušti ir virš 50 
žmonių sunkiai ir lengvai su
žeisti šiandie Aimefican Sb.\'t 
and Tinplate Co. dirbtuvėse, su-

K<li iš sužeistųjų galbūt mirs. 
30 žmonių nuveš Į1 ligoninėn,

žeistų, kuPie, laprišus žaizdas,

Visi jie yra streikieriai ir bu- 
• atvvke i dirbtuve atsiimti

mokesti.

iant po tiltu, kur yr » lik vieni

atšauktas vien jeigu plieno Irus- 
tąsi suliktų pavesti darbininkų / 
n matavimus arbitracijos komi-1 
sijai, paskirtai prezidento \Vil- 
soono.

Tai posakė šiandie pliuio dar- j() Amerikos Laisvės konvenci- 
ll'ninkLi streiko vadovas John j.^ kurioj dalyvauja virš 200 de

Amerikos Laisvės (konvencija G0MpERSAS JAU pA8KYRE 
jau prasidėjo Dalyvauja 200 ASTOVUS I)ARI(O |R KApl. 

deleRatii. Itekalauja leisves TAtO* KONVENCIJA 
žodžio ir spaudos ir amnesti- j z " 
jos.

CHICAGO, Vakar mašinis-
Konferencijoj dalyvaus Gary i 

plieno darbininkų atstovai

WASH!NGT()N, ings. 21. 
meivkos Darbo Federacijos
rezidentas

DENIKINAS IR LENKAI 
SUSISIEKIA.

Trup tn»lish'Hon filed with the posl- 
v maslcr ai Chicago, III. Sept. 26, 1919 
uis reųuircd by Ibc art of Ocl. 6,1917

ULEMEiNCEAU PRAŠO SENA
TO RATIFIKUOTI SUTARTĮ.

BERN, rūgs. 25. — Lenki! 
presos biuras paskelbė, kad gen. 
Denikino armija, veikianti pie
tinėj Rusijoj susisiekė su lenku premieras (jlcmenceau pasakė, 
kareiviais arti Kerosteni. . kad jeigu jis turėtų kų pasakyti

PARYŽIUS", nigs. 25. — Kal
bėdamas šMidie atstovų bute

SuV. Valstijų senatui, tai jis pa-

lelui, kuris tyrinėja priežastis , jinoimL Konvencija Liikys po- 
jjlieno daibininkų streiko. sūdžius iki ^ubalos.

Jis sake, kad darbininkai tuo-j Seymour Siedinau paaiškino, 
jaus sugrįstų į darbą, jei Irusias |<a(| konvencija yra beparli j 
sutiktų su prezidento arbilraci- jr j()S vra pareikalau
ja ir pildytų los komisi jos mitą- ij j,. Si1tar(j budus kovai už : L- 
rimus. sieniniu Amerikos civiliu ir no-

jaus pranešti prezidentui \\ ilso- 1|(į()S jr susirinkmų ir už tuo- 
,ul1- .... j . 'jautinį paliuosavimų visų poli

tinių, klosimų ir tikybinių kali
nių,' kurie buvo nuteisi ilgiems 
metams kalėjimai! už savo įsi
tikimomis laike karės. 

Konvencijos laikiniu pirmC-

si tviforiimis apie lyronija, kokia

veninius, užpuldinėja ant susi- 
I rinkimų ir žudo vyrus, ir mote
ris. Jis sakė, kad ji i tokios saly- 
.gos ir toliau tęsis, tai negalini ( n l ys mašinistų unijos. Konven 

ei jos d i reik t orius J. Malio n Bar-
dasbininkų streiku, bet streikas
turės prisiplėšti ir ant kitų svar
bių pi amonių. |a,jpjau kritikavo valdžia už

| naudojimąsi špionažo įst ty
mais.GARY IR DABAR ATSISAKO 

TARTIES SU DARBININKAIS.

apie John Fitzpalrick pasaky
mų senato komitetui, jog plieno 
darbininkai sutiks atsitikti slrci

vesti prezidnlo arliilracijai visus 
darbininkų reikalavimus, Ųl- 

įberl *. Gary atsakė, kad jis he-BETHLEHEM STEEL CO. Į bert ||. Gary atsakė, kad jis ne- 
DARBININKAI STREIKUOS. ‘ mano, jog Irusias gali tarties su 

ar kitais jo ben-

AI.LENTOWN, Pa., rūgs. 25.
Jei Bethlehem Steel Co, vir

šininkai nesutiks tarties su or- 
ganizuotalis darbininkais, pane- 
dėlo ryte, 6 vai., visose tos kom-

drais.

FRANCIJOS RADIKALŲ 
KONGRESAS.

PARYŽIUS, Keletą dienų

radikalių socialstų partijų kon
gresas. 'To kongreso tikslu yra 
prisirengti prie Tteinainčių rin
kimų ir išdrbli tų partijų plat- 

Bellili'ben*, Stcelton, fornUj

barniu miestuose.

PITTSBURGII, Pa.

i ioj pasmerkė krasos viršininką

PLENŲOJAMAS GENERALIS 
LOKAUTAS.

Visi fabrikantai remia plieno

CHICAGO. — čia v'aigšto 
gandai, kad Illinois fabrikantų 
asociacija ren^-Oasi paskelbti

sas bandė pasiekti susitarimą

rūgs. 23. konais, bet dar nieko toje,link

kų komiteto sekretorius Wil- p/’tiijos .nesusiMiko klausimi

si kri lopius Morrison, .angliaka
sių prezidenlas Lc\vis ir kiti li
nijų prezidentai ar sekretoriai.

denl)fi, jkurių unijos dalyvauja 
laibartiniamte plieno darbininkų

' ne, prezidentas molderių imi 
jos, M. F. Tighc, prezidentas A-

and Steel Workers ir William 
II. Jobnston, prezidentas maši
nistų unijos.

Prezidentas Wilson I pakvie
tė atstovauti publikų. Tarpe pa
kviestųjų ir apfėmiu.'lųjų da-

va E. 11. Gary. Todėl tikimasi,

liai svarstom |. plieno darbiniu

abi pusės ir kadangi tas strei
kas yra vienas iš svarbiausiu 
šalyje ir paliečia, nors netiesiogi 
iriai, veik visas pramones. Be
lo sliekas turi neįtik ekonomine

va už teisę darbininkams orgu- 
iTizunllies ir kolektyviai tarties 
su savo samdytoji lis, ko nenori 
pripažinti plieno Irusias.

jus plieno truslui sulaužyti sa
vo darbininkų streikų. lokauto TRUSTO DIRBTUVĖ PAVERS- 
klausimtis busiąs apsvarstytas 

asocialiai jos komiteto susirinki
me sekamų utartiinkų.

Fa brika n ta i jau nuo kiek lai-

biM’.drai triuškinti darbininku

ta į tvirtovę:

GARY, Ind., Plieno Irusio 
liejyklo čia yra paverstos į dide-

Trim lilr l wilh th* I bintų su
maslcr at Chirm/o, Jll. ,Svi)t. 26. I91J 
as reųiiired by Ihe aci of Ocl. B, 1917 .

VISOS ŠALIS SUSILAIKO NUO 
RATIFIKAVIMO SUTARTIES.

’V

Pri s imli n (fa m|as apie Anueiji- 
kos įstojimų karėm premjeras

Tik viena Anglija tėra ratifika- hes ant Amerikos kaip laike tai- 
vii«d> kitos gi kiek galėdamos k()!k taip ir laike karės.

PARYŽIUS, rūgs. 25. — Ra
tifikavimas taikos sutarties su

k j, Clemenceau pasakė, kad tau

ant laikos pamatų, darosi ^>e- 
jolinu, Italijai esant ant kranto 
revoliucijos, o Francijai dras-

kad Wilsonas butų geides, bet 
jis (Clemenceau) vistiek netu
rįs kų kritikuoti.

jv, penkių valstybių turi ratili 
kunti sutartį, pirm negu ji įeii 
galen.

Trtie lianslnfion fil«*d wilh the post- 
maslcr ai Chicago, III. Sept. 26, 1919 
as rcųibrcd b\ the » oi Ocl. G, 1917
ANGLIJA VIS “RIŠA” AIRIJOS 

KLAUSIMĄ.

Suv. Valstijos yra sūkuryje 
senatorinės kovos ir galbūt ne
ratifikuos sutarties .iki pabai

gai lapkričio mėn., o ir tai \hr- 
g!ai galima bus jų pervaryti se
nate be priedų ar susilaikymų.

atsilikimų Frakcijoj ir Italijoj.

ikhd senatas sulaiko pasaulio tai
ka atsisakymu ratifikuoti. Bet 
čia Paryžiuje kiekvienas mato, 
kad Francijos atstovu būdas vi
sais budais ir visais politiniais 
Iriksais bando užvilkinti 'ar ne- 
dal isti ratifikavimo, kuomet 
siekiama nuversti Clemenceau

lai ratifikuos sutartį, bet d’Ann- 
tvertos cementine tvoora, visurĮunz*() kampanija už Linine su- 
pastatyti mušeikos; jie yra kias l<clč kaštakraujus tolinus ir (la
keli žingsniai. Atokiau nuo dirb- p hi’ pripažįstama, kad ne N*tti, 
tuvių, ant galvių irgi stovi gerai ne ’ ittoni nedrįs iškelti Vokieti- 
a.psiginklavę mušeikos. Kiekvie-l i()S sutarties ar sumanyto susi
nąs jų laprii'pintas telefonu, taip Į laikymo apie Fiume, kol nepra-
kilti bite minulė gali/pasišaukti c,’lS pavojus atviros revoliucijos, 

'pas save daugiau niušciki’,. Be- 'l'aigi lieka tik yicnh Japonija

brikantai nors dar ir nėra tvir
tai susiorganizavę, bet gi jau 
galėtų pamokinti daijbininkus, 
paskelbdami didelį lokautą.

Illinois IJ^brikanlų asociaci- 
jossckrelorius atsisakė kų-
nors sakyti apie pienuojamąjį šeikos kas valandą turi praneš 
lokautų. Jis negalįs išduoti pas- Ii telefonu į savo “headųuarter' 
ląplies ir nieko negalįs siakyti kas įledasi jų vielose.
iš'kalno kas bus daroma. Jis tik 1 'Trusfl l; taipgi turi daugvbi

iš kurios galima tikėties ratifika 
įvimo, bet ji delei kritikavimo 
šantungo, tai atidėlioju, tikėda- 
jn'osi laimėti daugiau (dramos

LONDONAS, nigs. 25. —E vė

žasties Airijos lordo lioutenan- 
to viskonlo French pasitarimo 
su kabinetu, valdžia padarys 
n \ujų bandymjų išrtjšli Airijos

pasiliks savo vietoje

Ar Jieškai 
Darbo ?
Darbo dabar lengva susi
rasti, jeigu kasdien skaitai 
NAUJIENAS, ir atidžiai per
žiūri skyrių “Reikia Darbinin
kų.” šitame Naujienų skyriuje ’ 
darbininkų pajieškojimų kas
dien talpina ir didelės ir ma
žos dirbtuvės. Y U pajieskoji- 
mų Naujienose auga su kož- 
na diena, 'l'aigi yra vis dides
nio pasirinkimo.
Iš NAUJIENŲ šiandien susi
randa darbo

Mergaitės ‘1

Moterjs
Vaikinei

Vyrai — visų amatų ir pro-

l I J 1 O €>• v
1 ė, kad. Bet Įdėliam Steel Co. pre kolai socialistai linksta prie lik-; tiek pasakė, kad visi fabrikai!- šnipų gatvėse, kurie veikia tarp ‘ . r i f x • 1 • Z'* • 1 ♦ t a • • * . • •• «• . . I - - * . ORAS.

larties su organizuotais, darbi- dikalai norėtų vimyties vien su 
įlinkais. n spublikonų organizacijomis.

tai remia ir rems plieno trustą, j darbininkų ,arba po vardu jvai-

tų organizuoti darbininkai nu- J streikieriu.
Giedra ir biskį šilčiau šiandie 

ir ryto.

Tai
j»igu jieškai darbo 

$kidl> k
NAUJIENAS.

Tai pigiausias būdas susinsi? 
naujų ir gal geresni darbų.



Kas girdėt Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių).

ŠIAULIŲ APSKR.

didelis triukšmas. Praliejo rink 
lis daugiau kareivių. Vokietys, 
išėjęs iš kantrybes, ištraukė lie 
tuviui iš rankų šaultvų, peršovė 
jį, numetčšautuvą ir pats nuėjo 
o minia akymiirksniu išlakstė į 
tvisas puses.

VOKIEČIŲ NEDOHYBftS.

Kauno “Saulėtekis” rašo:
Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas.

šipulių šone, apie KadviliškĮ. 
pačius šipulius. Joniškį, Linku
vą, Pasvalį ir kk., vokiečių ka
reiviai varomi į Kuršą ir atgal 
tarsi, lUH’ėdami palikti šiuose 
kraštuos*' apie save blogiausių 
atmintį, nežmoniškai siaučia 
po apylinkes; drasko miestu
kuose krautuvės, kaimuose ti
ki us, piešia keleivius, už ma
žiausio reikalavimo neišpildy- 
mų graso revolveriu ir tt.

18 d. liepos Šiaulių turguje 
k ’^in kokia moteris susibarė 
su vokiečiu kareiviu už tafTkad 
jis norėjo jai atimti svarą svie
sto už 2 auksinu. Moterį už
stojo lietuvis kareivis. 'I'uo 
tarpu vokiečiui kažin kas suda
vė į kuprą, rodos, ta moteris. 
Minia pradėjo dūlėti. Prikėlė

GIŽAI.

Gižuose pasirodė lenkų ngi- 
taloviai. 10 liepos <1. kažin koks 
šlėktelė iš Vilkaviškio atvykęs, 
cine girti lenkus, jų tvarką ka
riuomenę, kuri su visais karinu 
|a ir visus apgali, kad lenką, la
bai getai elgia* • su gyvento
jais, mokesčiai maži, kad kai 
lik vokiečiai atsitrauksią iš 
Lietuvos, ulei *.) lenkai, ‘" I I 
nereikią jų bijotis ir jiems prie
šintis. 'Tuomet drąsesni vyrai 
pns4kė jam, kad jeigu lenkai a- 
teis, tai visi vyrai su kuo galė
dami eis jų mušti. “Lenkas” 
labai nusigando ir, bijodamas, 
kad jo nepaduolų milicijai, su
skubo pasišiUnli.

LIAUDIES KURSŲ
ATIDARYMAS

. |vyks Pėtnyčioje 26 d. Rugsėjo-Sept,

“Aušros" Svet., 3001 S. Halsted St

Nors Musų/laikraščiai rašė, . ... , ........ . Irue translidion liled wiln tlic post-
kad Lietuvoj vokiečių jau nesą, mastei’ at Clihjago, III. Sepl. 26, 1919 
bet kituose Lietuvos kampuose «s roųuliied by tlie act of Oct. 6,1917 
jie (Ihuginu traukia į Lietuvą, 
negu iš Lietuvos.

Tiesa, nuo fronto jie jau se
nai atsitraukė, bet atsitraukė, 
turbūt, tik tam, kad plėšti ra. 

miius gyventojus ir ardyti1 vidu
jinę šalies tvarką ir ramybę.

štai, vienos dienos patyrimai: 
18 liepos atvažiuoju gelžkeliu 
nuo Tauragės į Šiaulius. Vokie. :ril(|<) ntl»al«j Europo j, iš 
čių kareivių, pilnas traukinys, - -- _
pilni (Nikeliai ir stotys...

Šiaulių stotis taip pat tvirtai1, 
vokiečių laikoma, kaip ir karo 
melu. Tvarką daro vokiečių 
žandarai net Radviliškiu nu
važiuot neg/jliinia be vokiečių 'studentų socialistų atstovai su- 
konijcndanto leidimo. Bejieš-Iširinktų kaip galima greičiau 
kant to leidimo gavau (Kitirti Šveicarijoj, kur gyvena prakil- 
dar tokį faktą: vokietys peršo- misis Roniain RoIIi/hI, a 
vė lietuvį už lai, kad šis nelei- mui savo bendrų reikalų, 
do jam atimti iš moteriškės sva vyžiaus 
rą sviesto už 2 auksinu...

Nepavykus su vokiečių leidi-' draugus, idUnt pastarieji apsi- 
niais važiuojam Radviliškiu ar imlų sušaukti kongresą, tikslu 
kliu. Paliai Šilėnų sodžių, vieš. įkurti studentų Socialistų Inti r- 
kely sutinkame du vokiečių ka- n^cionalę Federaciją. Jų šalies 
riviu su šautuvais besivarant neutralis stovis geriausia atsako 

žmogeli, las šaukiasi musų “gel įkūnijimui to pieno, 
bėbi”. Pasirodo: kely vokiečiui Kongresas bus laikomas Gc- 
kareiv'iai jaučio “šmuklį tas nevoj gruodžio mėnesyj.

Sušaukimo kongreso darbas 
(lavesta internacionaliam- soci’.r 

y sudėta manta jistų-studentų komitetui. Jis iš
leido atsišaukimą j draugus- 
studentus, jų organizacijas ir 

į to judėjimo simpatizatorius.
Skelbiama t. (pgi, kad kon-’ 

greso išlaidų padengimui nercn-

....— - i, 
ŠVEICARIJA.

Paryžius. •— (Internacionalis 
Socialistų-Studontų Kongresas). 
Vasario 11 d. 1919 m., Franei- 
jos sociai-revoliucionicriai stu
dentai išleido manifestą “T viso 
pasaulio studentus socialistus.” 

11 iTas protesto ir vilties šauksmas 
' ’* ' 'I visų

Vi kiclijos, Italijos, Au
strijos, Japonijos, etc., pasipylė 
atsakymai

Atsakymui į Municho stu
dentų pasiūlymą, ki£l visų šalių

a
sociai-revoliucionicriai

studentai kreipėsi į Šveicarijos

«>«

Liaudies Kursų organizatoriai ir mokytojai išdėstys 
šitos naujos mokyklos programų ir užsirašymo są
lygas. Kalbės keletas geriausių kalbėtojų.
Ateikite! Jžanga visiems dykai. v

žmogelis pabėgėlis Vilniaus re-j 
dybos grįžki su savo šeimyna 
ir visa vežimėly
iš Plungės namo. Vokiečiai no
rėję atim.li vieną m|iišeiį, bei 
I is eme šaukti, ♦pamalė mus ir 
tuomet areštavę varėsi j Šiau-, 
Iius prie “apicyro”... Po ilgiau-2 
siu aiškinimų, kad šis žmogus julina all|<ų. Komiteto adresas: 
ne(šiiHiklis, tik pabėgėlis, nes jfjmmte International dės Edu-

(liants Soeialistes, 8 rue dės 
4 Chandronnicrs, Geneve, Swit- 
zerląnd.

gulų gule žmonų pu į BllsIc _ (Socialistai pl.isidž. 
jo prie Trečiojo Internaciona
lo). Specialia Šveicarijos Socia-

Važiuoja Lietuvon
■■■"   ■ KrutamUose Paveiksluose^=s======

18,000; Chicagiečių ir 500 Delegatų 
Amerikos Lietuvių Seimo Sykiu 

Su Lietuvos Laisves Varpu

KRUTAMIEJI PAVEISKLAI
Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisvės Varno išleistuvių 

milžiniškos parodos, kuriose dalyvavo suviršum 
18,000 žmonių, yra jau užbaigti ir

Bus Rodomi Chicagoje
PRIEŠ IŠSIUNTIMĄ LIETUVON 

Sekančiose vietose

WEST SIDE PANEDeLYJE IR UTARNINKE, RŪGS. 29 IR 30 
Meldažio Svetainėje, 2242 West 23-rd Place.

BRIDGEPORTE SEREDOJ IR KETVERGE SPALIŲ 1 IR 2 D.
Mildos Svetainėje, Halsted ir 32-ros gatvių.

T0WN OF LAKE, PĖTNYČIOJE, SPALIŲ-OCTOBER 3 D. 
Naujame Peoples Teatre, ant 41-tos prie Ashland Avė.

Hoffman Mokykla
įsteigia 1910. Mes prirnegianie kolegijai ir universitetui trum
piausiu, kiek tatai galima, laiku suteikti pamatingų instrukcijų. 
Visi musų mokytojai yra baigę kolegijas ir turi daug metų prakti
kos. Su mokiniais apsiima simpatingai^ draugiškai, DEMOKRA
TIŠKAI. Musų iligh School diplomą gavę mokiniai priimami j 
daugelį kolegijų. Musų mokykla Imi pradedamąjį skyrių, kur 
mokinama aritmetikos, gramatikos, laiškų rašymo, speliiiimo, 
skaitymo, kalbėjimo (ANCLfSKAl), istorijos ir geografijos. Mo
kestis už mokslą nebrangi.

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

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

MES SUTAUSOSIME JUMS NE VIENŲ METŲ LAIKO. ATSI
LANKYKITE š| VAKARĄ PASIŠNEKftTl SU MUSŲ PRINC1PALU.

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

(Arti Mihvatikec Avenuc).

dužiuoju su vaikais ir žmona, j 
kad šnuiklj gaudo milicija — 
ne vokiečių karceriai nieko ne 
padarius 
siliuosavo atiduodama pusę sa
vo maisto (mėsos) vokiečiams.

Atvažiavę j pilėnų sodžių su
tikome daugelį šitokioj formoj 
vokiečių kareivių.. .

Tai vienos dienos atsitikimai. 
Ką teka prisiklausyt — kas juos 
surašys! • |

>kęs rugpjūčio 17 d., nutarė pri- 
Isidėti prie Trečįojo (Maskvos) 
j Internacionalo. Už prisidėjimą 
j balsavo 318, prįj'š—147. '

Girdjjaų, kad apie Lygumus^ ANGLIJA.
Šiaulių apskr. žmonės negalėda-. ... > /o j' 1 « / Manchester. — (Snowdeno

epigramos). Nesenai Philipo 
Sno\vden, Neprigulmingos Dar* 
bo Partijos sekretorius, kalbė-

[ jo apie Peterloo skerdynes. 
Tarp kita ko, jįs pasakė: “1914, 

Šiaulių iki Tauragės i ^av() ^dis reikalauja ta\ęs, 
1919,. niekam tu ncrej'kalin-

kelis vokiečius... Už tai ten da 
l).‘»r pasiųsta baudžiamtieji bu
liai, kurie plaka, saiki na ir plė? 
šia ištisus kaimus.. .

Visas pagelžkeliis nuo Radvi
'liškio
prikimštas vokiečių karinome-j 1,71,7' 
t'.ės, kuri nesiskaito su jokiais ^as- 
musų valdžios reikalavimais ir, kreivių padėjimų 1911 m. bei 
šeimyninkauja sau grūmodami -i U I ądčjimą 1919 m.

Laikraščiai tą pasakymą 
didelėmis raidėmis atspausdino

kulkosvayd.|iais \plėšia žmo
nes, gano dobilus u r pievas... 
(Bolfikiai, Nemakšiiai, Skaud- anl pimio puslapio.

šių krašlų gyventojai mano, 
kad laikraščiai tyčiojasi iš jų 
rašydami, kad jau vokiečiai iš- 

(".jo. ' Aį

Mamos Nedasupta ir Pašėlo Dantis
........ —................. i■■     1‘imią l aitą Chicugoje rengia ■■■■        

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

Ned., Rusėjo 28,19191
MELDAŽIO SVETAINĖJE, • |g 
2242 W. 23-rd Place, Chicago. S

Pradžia 6:30 va), vakare.

Gerbiamu visuomenė. Kas mylit pasiliuks 
minti ii daug juoko turėti, meldžiame atsilankyti 
aut si<> vakaro, nes šitos dvi komedijos yra labai 
juokingos, prie lo dar bus monologui ir dainos. 
Po programų .šokiai trauksis iki vėlai nakties.

Kviečia C. L. V. CHORAS.

'rūkstančiai darbininkų svei
kino s>ivo vadą ir davė jam di
džiausių ovacijų.

Be to, Snowdėn užreiškė štai 
ką: “ši karė buvo vedama tuo 
liksiu, kad padarius miiitariz- 

^įmui galas. Bet kada karė už- 
įsibaigė, Amerika pasiskubino 
pasekti Europą ■— bando Įvesti 
priverstiną kareiviavimą.”

JAPONIJA..
k 4

\ New Yorkas. — (Monarchis- 
tai nenori, kad butų teisiamas 
kaizeris). “The New Tribūne” 
gavo telegramą, kurioj sako
ma, kad Fukushiamos piliečiai 

jpradėjo daryti susirinkimus, 
kur reikalaujama, kad Japoni
ja nedalyvautų Vokietijos kai
zerio tardymuose. Tie pielie-

Paveikslai bus rodomi du syk kiekvieną dieną. Pirmas rodymas 
prasidės 7 vai. vakare. Antras 9 vai. vakare. Svetainė atsidarys 
6:30 valandą.

Šie krutamieji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chi
cagos ir visos Amerikos lietuvių pastangos ir darbai Įeina Į pasau
lio istoriją. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pa
matysi didžiausį Amerikos lietuvių veikalą ir sykiu sušelpsi savo 
tėvynę. Ką pamatysi ir girdėsi neužmirši savo visą amžių. Bus 
tai nemirtina atmintis. Ateinančios gentkartės gėrėsis musų 
darbais. Nepraleisk šios nepaprastos progos. (
fipiyii .1 i . ............. ....... ——— ii ................ i in—■

Vakarai bus pamarginti puikiu muzikališku programų.
z Įžanga tik 50 centų vaikams 25c.

Pelnas eis sušelpimui Lietuvos tavo tėviškės, tavo giminių.

Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuvaites 
Lietuvos Laisvės Varpo KOMITETĄS.

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt < 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirsią - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jacksun Sts.
SlOf X CITY, IA.

Daktaras

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

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

Telefonai
• Ofisas Yards 2544 

Namai

Mes rcikalaujaii e angliakasių ir 
krovėjų. Musų kasyklos dirba kas
dien. Mes turime gu stų kasimą ir 

Į žemyn kasimų su. iki 5 pėdų ar.- 
i giles. Šita kotrp inija neapmoka 
kelionės. Mes i orime viską, kas 
darbininkus patraukia. Geros dar 
Ir. ir gyvenimo sąlygos. Geri nu
irai, su vandeniu ir clekros švies 
mis; žemos ramios. Dideli dar
žai, g* ros ganyklos dykai. Gail
ina laikyti karvės, kiaulės ir vie

tos. Valgyklos nevedusiems darbi
ninkams. Tik-ką padarytas dviejų 
melų kontraktas kasyklų savininkų 
su šito apskričio angliakasiais, ku
ris užtikrina nuolatinį darbą. Mes 
nenorime tokių darbininkų, kurie 
tikisi, kad jiems kelionė* bus apmo
kėta. Platesnėms žinioms atsišau
kite, ar

J .F.
New

K0NTRAKT0R1US
Murinu ii’ medinius namus statau, taisau senus, pilu 

konkretų pamatams po senais namais ir kitokius darbus 
atlieku prie namų tfkriymo. Norėdami pataisyti savo na
mus kreipkitės šiuo adresu:

S. M. MARKŪNAS,
2448 West 47-th Street, * Chicago.

Tel. McKinley 6087.

Nepaprastas Daiktas! Gali Pamatyti Visą Europos Kare už $3.95
K re pasibaigė! Ai norėtum pamatyti baisiuosius mūšius, buvusius Franci joj, Belgijoj, Rusijoj, Ita

lijoj, Serbijoj, \nglijoj ir kitose Europos Šalyse? Ar norėtum pamatyti mušius submarinais ir mūšiai- 
vęals juroje? Orlaivius skraidančius po orų? Išnaikintus laukus, kaimus ir miestus, sugriautas Dažny 
čiįis ir vis į bailiną kares, kuri buvo vedama mažne visam pasaulyje?

Jus galite mal.vli la savo nariu namuose be jokių lėšų, labai aiskbrf su pagelba musų vėliausiai Iš
rasto STEREOSKOPO. Visi šitie vaizdai, nuimti tie io1 imišlatikiuo.sT ir kuomet žiuri per šilų STERE- 
OSKOPA. lai nialai \sa taip tikra, tarytum gyvi Imlų. Laikraščių, ar knygų skaitymas apie kary nesu
teikia lokius huomonės apie ją. kokią gauni žiūrėdamas i šituos vaizdus per musu STEREOSKOPA, 
STERbOSKOPAS via padirbtas labai gražiai ir tvirtai ir jo palėks ilgiems metams. Vaizdai gi bus 
jums amžinu atminimu Pasaulinės Karės.

š kr STEREOSKOPAS su 6 serijomis Karės Vaizdų, turinčių 150 paveikslų bus gaunamas pas mus 
už <1.95 tik trumpa laika. Jo vertė mažiausiai yra $19.116 ir jis galima gauti tik pas mus. Tai yra visai 
nauja*- daiktas ir įdomus kiek vieniems namams, todėl jei norite užvaduoti pinigus, tai siųskite savo už
sakymą tuojau.';. kol kaina nėra pakilus. t

\i SIŲSKITE PINIGU IŠANKSTO. Prisiųskite tjk -’n <enlų krasos ženkleliais ar pinigais supaka% 
kavinio ir pasiuntimo lėšoms. Už daiktus užmokėsite *3.95 kada gausite juos savo namuose, Rašyk tuo- 
Jaus. , ' ‘ 7 . ...
Varicty Sales Conumny, Dept. 25 B. 1136 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

tekinę j Japonijos^ žmones”.
M i'tdmai, tje piliečiai bijosi, 

kad neatsirastų “bolševikų”, 
kurie , nurodytų, joge i nėra rei
kalo kvaršinti .sau galvų sveti
niais despotais, kuomet jų esa
ma namie.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndalo 660 

Gyvenimas: 2111 Marsball Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

Londonas. — (Valdžia prie
šinasi darbininkų judėjimui). 
Busimame \\ asliingtono da. bi- • 
ninku kongrese žadama pakeli) 
klausimą kr.s dc-l Japonijos 
darbininkų. Kongresas, kaip ži
nių. bus internacion Jis. Jį šau
kia Tautų Lyga. --------—

Tokios Korespondcntar s Lo,1 darbininkų reikalai privalo bu- 
kad nereikia žiūrėti seriozi.škai Ii rimtai apsvarstyti busimame 

i .Japonijos darbininkų judeji- kongrese.

ma. ICsų tos šalies darbininkai 
yra labai suvaržyti, neturi sti
prių organizacijų.

Deki tų įtvirtinimų, Anglijos 
Darbininkų komitetas perserg- 

Įsli darbininkus. Esą Japonijos

! Mškos ir Tsrldžkes Vanos 
if 12th STREET
g Tel. Kedzie 8902.

į 3514-16 W. 12th ST.
Artj ^St. Louis Avė.

t CHICAGO, ILL.

Mos perkame Liberty Bonth 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
LJtarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHĖ1M & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.



Pėtnyčia, .Rugsėjo 26, 1919

DAUGELIS ŽMONIŲ ŽINO, BET MES NORĖ
TUME, KAD VISI ŽMONES ŽINOTŲ 

og gražio s naujos Rudeninės ir žieminės rušįs Vyrų 
ir Jaunikaičių

ir Ploščių 
kurias mes parodome dabar po 

*25, ‘30, *35 
ir daugiau, yra geresnės, Atsi

žvelgiant į vertę ir kokybę, ne

gu kur nors kitur mieste butų 

galima gauti. Jie susidediu iŠ 

Paprastų, Diktiems. Tyčia Dide

liems ir Laibiems Vyrams, ran

komis dirbti, palaikantįs išvaiz 

dų ir grynų vilnų su užtikrini

mu, kad nubluks. Gerai pada

rysite atėję ir apžiūrėję juos.

VAIKAMS ŠVARKAI IR PLOščIAI
Naujai gauti.. New Yorko madų po $6.00 iki $20.00.

Atdara Utar- 
ninko. Ketve
rto ir Saba
lus vakarai*.

Kampas Biue Island Avenue ir 18 gat.

Atdara J4e<iėl 

dieniais iki 
pietą.

KORESPONDENCIJOS j
----------- --- ---------J

WATERBURY, CONN.

Vyčiai gal vienysis su bolše
vikais.

Keli menesiai praslinko ka&p 
musų b«i 
kinius į 
kviesdami j ii 
tų kartų JiemA nepavyko vyčius 
įtikinti, jog jie yra vyčių drau 
gai.

Dabar, rugsėjo memąj, jie vė
lei paskelbė kelis tūkstančius tų 
pečių atsišaukimu Ir šį kartų 
pasekmės, regis, geresnės: vy
čiai ima įsitikinti, kad jiems 
reikia vienytis su bolševikais ir 
kad jie yra vieni kitiems drau
gai.

Teko girdėti, kad) fir vyčiai 
žadu išleist manifestų į savo 
draugus bolševikus. O jeigu 
tiįilp, tafi galėsime dar [išvysti, 
kaip kraštu tiuiausieji iš kaires, 
“ekstra revoliucionieriai”, ir 
kraštutiniausieji iš dešines kleri 
kalni pasiduos vieni kitiems ran 
kas ir kartu kovos prieš socia
listus. Ištiesų, jie juk savo dva
si •yra artimi vieni antriems 
draugai, nes taip vieni kaip ir 
antri nekenčia socialistų. Todėl 
nebus dyvų, kad buvusi socia
listų 34 kp. susivienys su 7 vy
čių rota, nes socialistai jau ap
leidžia 34 kp. ir dedasi prie So
cialistų Partijos, iš kurtins jau 
gavo ir čarterį. Dėdės Draugas.

vikui išleido atsašau- 
draugus vyčius, 
į vienybę. Bet

Kiekvienas, kuris rengia baksą siuntiniu į Lietuvą pažysta*
I i < ■' . .

miems ir giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksa
1. Parašyk į Lithuanian American Trading 

Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie 
tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiekvie
nam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko ne
reikia mokėti.

2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 
2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių kitokio didumo baksų nega
lima siųsti be perkrovimo.) Baksas turi būti 
padarytas iš lentų y2 ar^a % storumo. ‘

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audek
lu — klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas 
stalą užtiesti).

4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir viso
kius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, 
kad baksų, kuriuose yra vyriausybės neperžiu- 
rėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. 
Kvietiniai miltai yra uždrausta išsiųsti į užru- 
bežj.

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti 
daiktai nesikratytų ir neslankiotų.

6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar 
viela baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, 
kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bak- 
so patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi 
ant tų raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats 
apmokėk iki New Yorko.

9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, 
rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris 
išsiųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu 
už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą Lie
tuvoje į vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstu- 
mei perdaug pinigų, kas atliks, bus sugrąžinta, 
Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad pri
mokėtume!. Prašome teisingai apekailiuoti, kad 
nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 
14 centų už kiekvieną svarą pilnai pridėto ba
kso.

10. Mes priimsime ir mažus baksiukus arba 
ir rišulius — bundulius, bet juos turėsime per
krauti į baksus prieš siuntimą per marias. Jei 
nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, 
kaip ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiek
vieną svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lith
uanian American Trading Co.

Adresuok laiškus ir siuntinius:

Tikrieji Žmones
JOHNSTON CITY, ILL.

AIP tašliniai va’kinai vadino Gelbėjimo Ar
mijos darbininkus mušlaukiuosc ir užpaka
lyj linijų Franci joje.

O X*. -«**> *•■ —«*. ■■ -  • • • M' • - *"L' . ‘

Jie buvo “tikrais žmonėmis” kareiviui dėlto kad jie 
buvo lygiai tokie kaip žmonės likę namie, su ranko
mis visuomet papratusiomis dirbti, o akimis visuo
met pasirengusiomis juoktis.

Dabar gi tie patįs “tikri žmonės”, sugrįžę iš karės su 
liaurų vainikais ištaisė savo kasimus Skurdo Gatvė
se Amerikoje. Jie ves kovų už biednus ir nelaimin
gus namus taip kaip ligšiol jie vedė ją, tik didesniu 
plotu.

Gelbėjimo Armija užlaiko Gelbėjimo Namus — Die 
nines Slaugyklas—Namus Beviekiams Seneliams— 
šviežio Oro Ukes — Nemokamas Klinikas.

Ji žada išplėsti šitų patarnavimų kur tik Neturtas ir 
Skurdas randas. Ji turi pasiekti ir pakelti vyrus, mo
teris ir vaikus, kurie yra nupuolę.

$

$1,500,000 Cooko Apskrity}

DUOK KIEK IŠGALI

THE SALVATION ARMY HOME SERVICE 
FUND.

Nuo rugsėjo 22 iki 29 d.

Pas mus darbai eina gerai an
glių kasyklose; nekurtos jų dir
ba pilnų laikų, kitos gi po 3—4 
dienas savaitėje. Užd|arl^iai 
taipgi neprašiausi: Kai kurie 
padaro iki 1(M) dolerių ir dau
giau į dvi saMaiti, bet kiti vėl 
kaip lik pragyMenimų padaro. 
O pragyvenimas brangus, neve
dusiam išeina nuo 42 iki 48 dol. 
mėnesiui. Lietuvlių išviso rau
dasi apie tris šimtus. Gyvena 
-^is’ii sulpkime. Ma>t, lietuvių 
kunigo nėra, tai nėra nė kam 
žmonių vienų prieš kitus pju
dyti. Randasi! čionai keletas lie
tuvių pašaipūnių draugijų, ku
rios gerai gyvuoja ir turi turto. 
Yra ir LSS. kuopelė, susidedan 
ti, tur būt, iš 25 narių, L. S. F. 
kuopa ir Lietuvių Knygynas, 
prie kurio priklauso daugiau 
kaip 60 narių. Knygyne yra 
visokio turinio knygų ir laikraš 
čių paritina: Naujienos, Kelei
vis, Laisvė, Lietuva, Proletaras, 
Mot. Balsas, Vien. Lietuvriinkų, 
Kardas, Draugas ir vietinis an
glų kalba savaitraštis Johnston 
City Progress. Vis dėlto vietos 
lietuviai apsišvietime netoli te- 
pažengę; maža jų dalelė teskai
to pažangesniuosius laikraščius 
ir knygjas, daugelis girtybėj dar 
mirksta. Nors Amerika tapo 
“sausa” štilis, bet slaptų girty
bės urvų netrūksta. Ten susi
ėję žmonelės svaigalams ir kor
tomis prašvilpia kartais pasku
tinius s|avo sunkiai uždirbtus 
centus. Nesakau, kad visi lie
tuviai tokie butų. Ne, yra ir 
labai dorų ir blaivių žmonių; 
yra dagi ir turtingi.’, turinčių 
savo namus etc. Kiti perkasi 
farmas ir gražiai gyvena.

— P. Lakštingalas.

DETROIT, MICH.

Lithuanian American Traiding Company I
6 West 48-th Street, New York, N. Y. R

Rekomenduojame, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus, kuriuos norite siųsti. Nešiotos.drapa
nos yra reikalingos Lietuvoje, ir turi didesnę vertę už naujas Suvienytose Valstijose.

NAUJA APTIEKA
Ed. STAHL (latvys) gerai žinomas lietuviams aptiekorius 

uždėjo aptieką

671 W. 18-th St. kampas Union ir 18-tos gatvės. .,
Phone Canal 3300.

v ’Patarnavimas visiems teisingas ir sąžiningas, nes daug metų 
praktikos Lietuvoje Amerikoje ir didžiojoje Europos karėje sutei
kė progą būti geru ir atsukančiu uptiekorium.

»

Reikalui esant ateikite su receptais ar kitais dalykais, o visi 
busite užganėdinti, nes viskas parsiduoda pigiau kaip kitur.

“Komunistai” kįajdintojai.

Rugsėjo 20 š. m. vietos “ko
munistų” kuop<a (buvusi LSS. 
116 kp.) buvo surengus vakarą. 
Buvo ir vaidinimas, t>ct apie 

tai nesvarbu. Svarbiau — “pra 
kalbos”.

Pirmininkui atidarius vakaro 
(programų buvo perstatytas kal
bėt gerai žinomas detroitiečiam 
I žmogus, kurs visuomet išsipra
šo, kad jam leistų “kalbėt”. Jis 
pailba, kalba ir kalba, o kaip 
nieko nepasako taip nepiasako. 
Taip buvo ir šiuo kartu. Kal
bėjo, kalbėjo, rietė, rietė — ir 
kad kų nors butų pasakęs rim
ta, kas šiokiu ar tokiu budu 
rišosi su darbo žmbnių klesos

reikalais, su jų pasiiliuosavimu 
iš kapitalistinio jungo. Abso
liučiai nieko. Bet užtat kraipy 
ti faktus ir moliuoti tai buvo 
meistras. Štai privesto, pavyz
džiui,to “kalbėtojo” žodžius. Jis 
.sakė: “GrigaitisJ.’.' savo reda
guojamame dienrašty Naujieno 
se, editoriale, parašė, kad mu
sų, komunistų, suvažiavime da
lyvavo du šnipai su mandatais. 
Aš pažįstu ir žinau visus dele
gatus kurie buvo paskirti pso- 
gramo nustatymui, kad ten ne
buvo nė vieno šnipo. Tiesa, 
mes turėjom ten (parodo su 
ranka į užpakalį svetainės (, bet 
jlie netlurėjo įj.|iliojinų> nuo 
(sumaišęs) dįfrhfin... part... 
kuopų... Gal iš Washingtono, 
bet ne nuo mus!”

Tuo gi tarpu Naujienose buvo 
rašyta štai kas: “Nesvarbu, kad 
šnipai! skverbusi į tokias or- 
ganziacijas, norėdamįi sužinot, 
kas jose veikiama. Bet svar
bu, kaip jie (šnipai) gavo man
datus. Netikini, kad jie butų 
gavę įgaliojimų nuo savo rin
kikų, kaipo šnipai”.

Vadinasi, Grigaitis Naujie
nose pateisina komunistus, kad 
jame šnipei dalyvavo su man
datais, o “kalbėtojas” visa augš- 
tyn kojomis išverčia, kad klai
dinus žmones ir pažeminus, ap- 
šmoižus nepakenkiamų Jam 
laikraštį ir jo redaktorių. Ir to
kie gaivalai imasi mokytoj aut 
darbo žmonių klesaii I Jeigu jau 
jlie drįsta meluot, kraipyt daly
kų, kurį kiekvienas mato pažy
mėta juodu ant balto, tai kų 
jau kalbėt painesnius, sunkes
nius klausimus, kurių menkai 
lavintam darbo žmogaus protui 
sunku aiškiai suprasti. Bet čia 
užtat ir yra tokiems “ka'lbėto- 
jams” proga meluot, meluot, 
meluot.

116 kūpa atmetė 1-mos kuo 
pos protesto laiškų, visai neda
vus dariams ne žinot, kas ja
me rašon^a. Hrn\Jninkas tik 
pasakė, kad “mes jau žinom!” 
ir to pakako. Susirinkimai ve
dami sulig “proletariato dikta
tūra”, ti^i yi/v Mirčfi'ninko bo- 

savimu ant proletarių Kaip il
gai socialistai pakęs tų “prole
tariato diktatūros” bosų jungą? 
Kaip ilgai pakęs tai tie socialis
tai, kurie dirbo, visas savo dva-

r !. .. L111 1 '■!*.„ L’—■

sinės ir medžiagines spėkas de
dami, kad soifalistnnįj judėji

mų išvysčius, išplėtojusį kad 
darbo žmonių minioms klesinio 
savo reikalų pažinimo sutei
kus; kad joms laisvės trošku 
mo įskiepijus; kod noro pasi- 
liuosuot iš pažeminimo ir prie-

116 Kp. Ex-sekretorius.

Darbo Laukas
WEAVER, ILL.

Anglių kasyklos čia dirba 
kas dien, nors šiaurinėj Illino
is valstijos dalyj angliakasiai 
streikuoja. Atrodo, lyg musų 
mriineriai padeda savo išnaudo
tojams. Dvi savaitės atgal, ka

----- ------------------------------------------------------—
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

| Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dtspe* 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs riltiea, k»4 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

I Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto 
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano* pilvas atsigaiit stiprėtjjterąijirbt

’ KraujaA IssivėlŠT Nervai ėmė stipriai dirbt.*!nksraiaflų(avo’"mw- 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių ritimą* 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 rnėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos i 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras rnylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltrenas. Prof.

1717 So. Halated 8L, Telephųne Canal 6417 Chleago, UI

VVAUKEGAN, ILL.

American Steel Wire Co., ku. 
pi priklauso plieno Korporaci
jai, rugsėjo 22 d. išėjo (ant strei
ko apie 2000 darbininkų. Ga
lima tikrai sakyti, kad visi dar
bininkai streikuoja. Streikas iš 
pirmų dienų eina pasekmingai. 
Darbininkų sdliiduruinįas dide
lis. Jeigu ir toliau taip darbi
ninkai laikysis vienybės, tai lai 
m ėjimas užtikrintas. Am. Steel 
Wire Co. mokesčio diena pri
puola 25 rugsėjo, bet kompani
ja nelaukė išskirtos dienos, iš
mokėjo 23 rugsėjo. Streikuo- 
jantįs darbininkai demonstra
tyvi škai nuėjo atsiimt mokes
čio, ir darbdaviai, pamlatę to-

KIIIIIIIH

Dr. F. 0. Carter
Specialistas.

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės. Atitai
sau žvairas akis be 
skausmo ir chloro
formą vi mo savo o- 
fise. Išpjaunu mig 
dalines giles (lonsi 
his) ir specialiais 
budais gydau ausų 
ligas.

Akinius pritaiko daktaras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už $4.00.

Egzaminavimas su spindulių 
pagelba.

<la pasiekė čia gandai, jog į m u- jją minią, net veidu persimai- 
sų apielinkę atvažiuoja iš Bell- Waukeg<no strieilkieriai 
villes streikininkų armija Prą- ramiai luižsilaiiko, ramiai pikie- 
šyti pagelbos, tai iš Herrin ir tuojfy nedaro jokių triukšmų, 
apielinkės tuojau susidarė gink- jetjgu jr kitose vietose bus to- 
luotų mušeikų gaujos ir važia- fcja pavyzdinga tvarka, kai Wau 
vo pastikti bellviRiečių, kad juos kegane, ir toks procentas išeis 
niuivijus atgal. Mal, bijota, kad i anį streiko, tai streikas butų 
anie atvykę nesuorganizuotų greitu laikjU. Iuim5l)as. Darbiniu 

kali visados turi alsinanti tai, 
kad kur vienybė, ten galybe.1 
Neprošolį butų priminti lietu- 1 
viams, kad jeijęu atsirastą, ko
kli] agentų Chioagoj, ar jo apie 
linkėj, jieškodami darbininkų į

mūsiškių ir neišvestų jų strei
kam

Wcavero lokalus gerai laikės, 
kol jo 'komitete buvo lictu- 
vių, kurie tvirtai stovėjo už 
darbininkų reikalus. Bet juos 
prašalino iš darbo, o jiasiliku- Waukeigano Am. Steel Wire 
šieji dabar viršininkai elgiasi ki 
tf/p. Jie daug^iįu bendradar
biauja kompanijai, negu kovo 
ja už darbininkų reikalus. Štai 
praeitą mainierių susirinkimą, 
rūgs, 19, skaitant paduotas nau
jas kortas, kurios tik buvo pri
duotos iš streikuojančių maiinie- 
rių dfistriktų, visos buvo atmes
tos. Nežfiinia, ką su tais darys. > 

—Maineris.

Co., tai baikite atsargus: neva
žiuokite Čia, nes čia eina kova 
su labai stipriu darbininkų prie
šu — plieno trustu. Taipjau 
kas, iš lietmvių sužinotų, kad 
|kdks svetimtautes nor čtio-1 
nai važiuoti daribo jieškoti, pra 
neškite tokiems, kad čia yna 

streikas. —St. Ribelis.

DR. F. O. CARTER
120 So. State St.

Besisukamų Šviesų iškaba per 22 

metu prie State gatvės. Valandos: 
Nuo 9 iki 6 kasdien. Septintadie- 
niais nuo 10 iki 12. Atdara šeštadie 
niais po pietų ir septintadieniais. 
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Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS

Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

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

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai
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Kursto amerikie
čius prieš ateivius.

se. Gerai butų tečiaus pa
greitinti jį. Sąjungieciai, 
norintįs pasilikti Socialistų 
Partijoje, tegul paduoda sa
vo vardus ir adresus anglų 
skyriui ir pareikalauja, kad 
jiems butų atiduota seno
sios kuopos Čarteris ir tur
tas. Jei bent penki nariai 
įteikia toki užreiškimą ,tai 
partija pripažįsta juos, kai 
po kuopą, su visomis 
mis.

Apgautieji 
‘komunistai”.

te’sė-

Kada prasidėję plieno 
darbininkų streikas, tai ka
pitalistų spauda ėmė skelb
ti, kad tie streikininkai esą 
ateiviai — “foreineriai”, o 
ne amerikiečiai. Amerikie
čiai darbininkai, girdi, esą 
patenkinti savo sąlygomis 
plieno dirbtuvėse.

Streiko vadovas, John 
F’tzpatrick, tada tinkamai 
pajuokė tokius spaudos iš
mistas ir pasakė, kad plieno 
industrijoje dirbai vien tik 
ateiviai iš kitų šalių, kadan
gi tenai nėra nė vieno indi- 
jono. Tik indijonai yra seni 
šios šalies-gyventojai, neat
keliavusieji iš kitur.

Dabar tečiaus kapitalistų 
laikraščiai jau užtraukė 
naują giesmę, mėgindami 
supjudyti senesniuosius a- 
merikiečius darbininkus su 
ateiviais. Jie rašo, kad, pa
gal Carnegie dirbtuvių bosų 
žinias, “foreigneriai” jau 
pradedą grįžti į darbą Pitts- 
burgh’o distrikte. O tuo tar
pu yra faktas, kad ne tik
tai streikininkai ne grįžta į 
darbą, bet prie jų dedasi vis 
d;desnis skaičius darbinin
kų, kurie pradžioje dar 
dirbo.

Vargiai tečiaus darbinin
kai duosis suklaidinti 
neteisingais skelbimais.

L S S. reorga
nizuojąs i.

Ncapgaudnėktfmc savęs vi-dalvkus komunistai ir bando
, pririlaikyti tokios politikos, bet sokfais pateisinimais, kad tai 
i (|idžimna bolševikiškos biuro

kratijos priešinasi tokiems koin klydimų, nuo neišvengiamų, klai 
promisams”.

Vladimir Medf,m tame pat sa 
vaitraštyj liepos 11 d. rašo štai 
kų:

“Sovietų sistema, sako Leni
nas, suteikia didžiumai gyven
tojų friek djnug galimybes nau- 
doti^s demokratinėmis teisėmis 
ir laisve, kiek nesuteikl’a demo
kratiškiausios buržuazinės res
publikos !

‘H'aip sako Leninas. Palie- 
kan šalyj saVo atsinešimų į so
vietų patvarkymus sakysime, 

'ekonominėj srityj, aš turiu pa
sakyti, kad tas užreišklimas — 
“naudoties demokratinėmis tei
sėmis ir laisve“ — skamba biau- 
if a tįsi u pasityčiojimu.

“Leninas bando privesti visų 
ielę faktų, kas dėl tų “teisių ir

socialistišku ir kontr-revoliu- lnisv5s” Jis kalba apie masines

j Apkibta j
True translation fikd with the post- 
master at Chicago, III. Sept. 26, 1919 
as i'ccpiirud’by Ihe net of Ocl. G, 1917
ŽYDŲ SOCIALISTŲ PARTIJOS 

“BUNDO” VADAI APIE
BOLŠEVIKŲ REŽIMĄ.

Nervv Yorko 'pro-bolšovikiškas 

savjitrašfr’s “Die Ncue Welt” 
(Naujas Pasaulis) birželio 27, 
liepos 4 ir 11 dd. persi spausdino 
iš Varšuvos laikraščio “Lcbens- 
fragen“, oficialio “Blundo“ or
gano, (“Bundas“ yra stipriausi 

, ir įtekmingiausi Žydu, Socialis
tų Partijos Rusijoj ir Lenkijoj) 
“Bundo” vadų nuomonės apie

Pa- 
sirodo, kad ne tik taip vadina
mieji “dešinieji“ “Bundo“ va
dai, kaip tai Liberis, skaito bol-

Iš Waterbury’o, Conn., 
mums praneša, kad to mies- bolševikų režimų Rusijoj, 
to Socialistų Partijos orga
nizacija atėmė čarterį iš L.
S. S. 34 kuopos, nudardėju- „ . , , £.yi
sios i ‘‘komunizmą” ir ati- šcy!zm9 nedemokratišku, antį 
\ v x • socialistišku ir kontr-revoliu- ..... .davė JĮ naujamjam lietuvių cioniorišku judėjinfu, bet dagi darbininkų ir kaimiečių orgam- 
socialistų skyriui, susitvė- jo kraštutiniai “kairieji” atsto- ’n",oc Vo",w' 
rūsiam pereitą pavasarį. |Vai, kaip tai: A. Utwak, Vladi.

Be čarterio ,tečiaus suko- 
munistejusioji kuopa nete- 

j.oo ko ir turto — trijų akrų že
mės, kurią ji buvo įsigijusi 
vasariniems išvažiavimams 
ir piknikams. Ta žemė pri
klausė L. S. S. 34 kuopai, 
kaipo Socialistų Partijos 
daliai, veikusiai po partijos 
čarteriu. Kadangi kuopa 
už pritarimą komunistams 
tapo išmesta iš partijos, tai 
ji prarado teises ir prie nuo
savybės, laikytos partijos 
vardu.

Waterbury’o komunistai 
dabar vaikščioja nosis nu
leidę ir nežino nei ką sakyti 
delei savo nelaimės. Visai 
nesena* jie mėtė iš kuopos 
senuosius sąjungiečius, ne
norėjusius išsižadėt siocįa- 
lizmo principų, ir didž avosi 
tuo savo darbu prieš publi
ką. Jie manė, kad socialis
tai (arba, kaip jie kol’ojo 
juos, “social-buržujai”) vi-

tais

Bėgiu keleto paskutinių | 
dienų, kada Chicagos Socia
listų Partija nutarė peror
ganizuoti kalbinių federaci
jų skyrius, tai ėmė tverties 
naujos lietuvių socialistų 
kuopos, kurios užims vietą 
senųjų, sujiomuniste jusiu jų 
kuopų. .

Į trumpą laiką-jau susi
rašė apie 110 sąjungiečių, 
užrejškusių norą pasiliktų 
Socialistų Partijoje. Jie pri
klauso šešioms senomsioms 
kuopoms; tai šešios lietuvių 
socialistų kuopos bus 
neužilgo sutvarkytos. Kada 
jos paskelbs savo susirinki
mus, tai, be abejo, i jas pe
reis daug da ir kitų narių, 
esančių kolkas pas komuni
stus. Likusios kuopos taip- 
pat jau pradėta tvarkyti.

Gauname žinių, kad toks- savo nusiminime padėkovo- 
pat reorganizacijos darbas ti savo geriems vadovams 
prasidėjo ir kitose kolonijo- už jų gerus patarimus.

m)ir Mede.m, P. Abramovič ir 
Vladimir Kossvovsky, kurie bu
vo skaitomi “internacionalis
tais” ir “Zimlnervaldicčiais“ 
kaip karės metu, taip ir bėgiu 
revoliucijos, ir kurie aštriai kri 
tikavo laikinosios valdžios po
litikų, kaipo neužteklin.^i “rc- 
voliucionieriška”, — pilnai su
tinka su taip vadinamųjų “deši
niųjų“ Rusijos socialistų apver- 
tinimu ktii’.p bolševikiško reži
mo, taip lyginai ir kitų dalykų, 
paliečiančių Rusiją.

štai ką A. Litvvak rašo mline- 
tajame savaitraštyje birželio 27 
d: •

“Aš tikiu j demokratijos svar 
bų. Demokratija yra geriausi 
atmosfera naujosios industrijos 
bująjimui — pirmiausia/i rei
kalingas dalykas socializmo įgy
vendinimui — ir parankiausios 
apystovos proletariato organiza
vimui ir ^švietimui. D mokra- 
fija yra tarpusavinės pagelbos 
organizacija, 
šių kontrolė.
kurią Marksas Ir Eągcls kalba, 
yra diktatūra proletariato, kuris 

sai pražus ,kaip tiktaisudaro gyventojų didžiumą, ir 
rysis sparnas” “apsivalyt” kuris yra žymiausias faktorius 
nuo jų. 0 č'a dabar staiga 
jie patįs pasijuto beesą, kaip 
lapė po akėčioms.

Komunistai to nesitikėjo. 
Jie .gana gerai žinojo, kad 
dabartinis “surėdymas” y- 
ra net kęs; bet kad jo neti- 
kumas butų taip didelis, jo- 
gei komunistams nevada 
butų lipti ant sprando soci
alistams — tatai jiems bu
vo nė motais. Tokio dalyko 
jie iki šiol nė įsivaizdinti 
nepajiegė. Tik pagalvoki
te. Kapitalistai smaugia, 
valdžia spaudžia, bulves 
brangsta, Scheidemannas 
šaudo spartakus — o čia 
žmogui, “tikram revoliucio
nieriui”, neduoda net įsteig
ti “proletariato diktatūros” 
ant socialistų arba bent pa
sinaudoti jų turtu!...

Tokį “katzenjammer” da
bar pergyvena komunistai 
ne tiktai Waterburyje. Jų 
nusivylimas tečiaus nebūtų 
taip didelis ,jeigu jie hutų 
pirmiaus truputį mažiaus 
tikėję savo lyderiais. Ka
da Stilsonas ir “Laisvės” 
redaktorius liepė jiems vyti 
lauk iš organizacijos socia
listus ir “užkariaut” parti
ją; kada Baltrušaitis ragino 
juos švilpauti apie “Naujie
nų” redakcijos langus, i- 
dant prispyrus dienraštį nu
silenkti jiems, — tai jie ma
nė, kad taip’ ir stosis pagal 
ju lyderių žodį. Jie nežino
jo, kad gali stoties vijnl ki
taip.

Tegul tad tie komunistiš
ki lengvatikiai neužnvršta

zaoijas, kaipo apie vienintelį 
fundamentų sovietinės valstijos. 
Esą darbininkai ir kaimiečiai 
turi ‘sprendžiamųjų rolę demo
kratiniame šalies valdyme’

“Ir tai kalbama apie Sovietų 
Rusiją, tų Sovietų Rusujų, kuri 
faktiškai yra valdoma iki augš
čiausio laipsnio su centrallizuo- 
ta komisarų biurokratija, apie 
tų iusijų, kur Sovietai — vir
šiausios autortitatės įkūnijimas 
— sudaroma pagelba įvalidių 
machinacijų iš ištikifnos bolševi 
kams didžiumos. Mes dar atsi
mename paskilbusius Petro-* 
grado Sovietų “rinktinius“ ka-į 
da bolševkų virširiinkai ant vi
su, kampų šukavo apie savo par
tijos pergalę, kada tūlų dirbtu
vių darbininkams buvo už
drausta balsuoti, kaipo bausme 
už opozicijų; kada raudongvar- 
diečiams buvo suteikta po du ir 
tifs balsus už ištikimybę savo 
'»'’donams. Neprisicina daug 
kalbėti apie kaimiečius, kurie 
sudaro didelę didžiumų musų 
gyventojų, ir kurie šalies valdy- 

organizuota ma- ine neturi jokio balso. Juk,yra 
Diktatūra, apie žinoma, kad net miestų sovie

tuose, kur konstitucija duoda 
plačiausios laistės įvairiom rin
kimu, kombinacijoms, ncdaleid- 
Tlimi prie balsavimų visi tie, 
kurie priešinasi valdonams. Ten 
prisieina kovotu už rinkimų de
ni (>kra tfza vimą, demokratizavi
nių ne buržuažiiškoj ‘prasmėj’,

paeina nuo atskirų asmenų pa-

dų pamatiniai sveiko mechaniz
mo. Tai yra netiesa. Pamati
nė visos struktūros idėja yra 
klaidinga, ir todėl negali būti 
kitokių rezultatų.

“Nes tol, kol jie praktikuos 
išimtinus įstatymus, kol pilie- 
aiai bus skirstomi į įvairias ka- 
tegorijas — į tuos, kurie turi 
tur iu, ir į tuos, kurie neturi (o 
tai juk yra sovietų sistemos esy
bė), jie negali susilaikyti nuo 
represijų. Tie, kurie stovi prie 
valdžios vairo, geležine dalykų 
susibėgimo logika yra verčiami 
prie kiekvienos progos pabrėžti 
tų liniją, kuri skiria pilnatei
sius piliečius nuo bi teisių pilie
čių. O tokis dalykų stovis, lai
kui bėgant turi privesti prie to- 
kad sauvalei diktatorių bus su
teikta įvairių privilegijų, ir iš- 
imilinių teisių.

“Leninas sako, kad skirtinga 
draugijine forma sutveria nau
jų valstybės formą, kad demok
ratija ats/ako nusmukusiai nuo 
koto buržuazinei valdžiai, bet 
proletariato valdžia reikalaujla, 
visai nau jos formos. Tai gali bū
ti tiesa. Bet toji forma, kurioj 
išsireiškia sovietų valdžios spė 
ka, yra nauja tik iš viršaus. 
Faktiškai, tai yra tik nauja laida 
labai senos prie&kapataUistinės 
formos: oligarchijos ir švelnaus 
abso Ii u t i zmv komi) ina ei j a.

“Neveizint į visus nedateklius, 
demokratinės įstaigos geriausiai 
atsako proletariatui, ir iš dviejų 
blogumų mes privalome pasi
rinkti mažinusį”.

Berno Internacaonalėj konfe
rencijoj “Bundo” delegacijos at- 
sinešimų į taip vadinamų “pro
letariato diktautrą” išreiškė sa 
vo kalboj Vladimir Kossovsky. 
Kadangi nesenai “Naujienose” 
tilpo keletą ištraukų iš tos kal
bos, tai skaitytojai žino, kokios 
nuomonės yra Kossovsky apie 
proletariato diktatūrų.

Skaitytoji Balsai
•’4 išreikštas siamti .vkiirtiiu: 

■ ."infU'H Redakcija neatsako

šalies ekonomijoj; žodžiu, toji 
diktatūra, kuri neprasižengia 
prieš demokratiją; bet mažu
mos diktatūra, kuri mažai kuo 
teprisideda prie šalies ekonomą- bet toj prasmei, kad darbinin- 
jos sutvėrimo, yra priešinga'kai turėtų teises išrinkti virši- 
reviol|ucino judėjimo tikslams 
ir gali būti palaikoma tik kardu 
ir prievarta.

“Rusija dar nepersengė demo
kratijos laipsnio. Priefj'ngai, 
Rusija dar nepriaugo prie de
mokratijos. Didelė didžiuma 
Rusijos gyventojų susidaro 
atsilikusių, neišsiliaviinusių k 
miiedių. Kaiį) tik tie kaimiečiai bininkui arba pakankamam jų 
gaus žemės, jie pasidarys prie
šingi socializmui, revolucijni ir, 
žinoma, bolševiizmui. Pasidė- 
kojant civiloi karei ir vis labiau 
griūnančiam ekonominiam gy
venimui miesto proletariatas to 
lyn vis labiau mažėja ir praran- |va(Tnti tokią vatyžios monopo- 
da savo įtekinę ekonominiame Jiją, teisingiau — partijos mo 
gyvenime. Jis bėga į kaimus, j nopoliją, ‘laisve’ yra antras biau

“Givilėj karėj tarp miestų ir rus įHisityllio|:mas ir skaityto- j Dabar, kada visi pavergtieji 
kaimų, kurią pagimdė komunis- jų ir oponentų, proletariatu opo pradėjo atkaklią kovą už paši
lų partijos diktatūra, darbiniu- nentų, kurie negali net protes^ liuosavimią, nuo jos neatsilieka

LIETUVIAI LIUTERONAI, 
PAGALVOKITE.

ninkais tokius žmones, kokie 
jiems patinka.

“Kitas pavyzdys — tai Spau
dos laisvė. Buržuazinėse val
stijose ta laisvė susiveda pilie to, 
kad kapitalistai turi pilnų lais- 

ę kontro-lliuoti spaudų.. Sovie 
tų diktatūra, sako Leninas, su
teiks progos ‘kiekvienam dar-

skaičiui turėti savo spaudų’. Gi 
tikrenybėj visa spauda, išėmus 
bolševikiškų, yra nuslopinta ir 
skirl|ingij nuoinondų rašytojams 
burnos yra tvirtai surūkytos. 
Tai gabi būti išteisinta ar ne, bet

‘‘Naujienose” nesenai buvo 
išspausdinta straipsnis dėl su
manytojo lietuvių liuteronų sei
mo. Straipsnialio autorius, Vie
nas iš Jūsų, ragina lietuvius liu 
toromis organizuotis.

Pavelykite ir man tarti vienų- 
kitų žodelį. Lietuviai ne tik 
liuteronai? bet, aplamai, visi ne
ką ta likai privalo organjizutftiis, 
kad nepatekus po popiežiaus le
tena. Dar yra laiko, jeigu tik 
sukrustame ir veiktume atsakau 
čia i, rasi butų gailimu išsigel
bėti nuo gresiamo pavojaus. Iki 
šiol, reikia pasakyti, męs vei
kėme kaiį) kas nusimanydamas 
—pavtieniiai. Taip veikdami 
męs dažnai sušelpdavome dagi 
savo priešus. Tobaus šitaip 
vdikti nega'liųia!

ir vėl tik dėlto, kad jie nekata- žmonių. Didžiojoj Lietuvoj taip 
likii. Tatai žinant kas yra kle- pat randasi daug protestonų ir 
rikalizmas lengvai galima supra 
sti, kad katalikų klerikalu valdo
moj Lietuvoj nekatalikams vie
tos kaipir nebūtų.

Nesuparskite manęs klaidin
gai. šitai sakydamas aš anjaip. 
tol nenoriu apjuodinti katalikų 
tikėjimą. Nieku budu. Tikė
jimas tebūnie kiekvieno žmo
gaus privatinis reikalas. Klaipo 
tohn, jis privalo būti pagerbia
mas. Bet jeigu kataliku kuni
gai, naudodamiesi žmonių prie
taringumu, stengiasi daryti sau 
biznį, tai yra visai kitas daly
kas.

nepritnriančių katalikų klerika
lų .politikai žmonių. Ir jie ne- 
nor klerikalų jungo. Imant juos 
visus dajiktan, ntSkatallkų gali 
susidaryt daugiau negu katali
kų. Taigi ar butų išiuintiuga, 
jeigu didžiuma gyventojų turė
tų nešti miažuinos uždėtą jun
gų ? Ne.

Bet kati šito nebūtų, yra lik 
vienas kelias — organizuotis. 
Prieš organizuotų katalikų kle
rikalų spėkų mes privalome pa
statyti organizuotą pažangiųjų 
Uctuvos piliečių spėką. Neki-

Varde tikėjimo sėti tarp taip. O kad tą s|>ė!ką veikiau 
žmonių neapykantą yra neleis- sutelkus krūvon, mums reika- 
tinas darlras. Todėl teisybė rei 
kalauja, kad religija nebūtų inai 
šųma su valstybės reikaty tvar
kymu. Religijos, kokia ji bu
tų, vieta bažnyčioj, bet ne val
džioje.

l’uo tarpu gi visa kas rodo, 
kad katalikų klerikalai griežtai 
pasiryžę paimti savo kontrolėn 
valstybes reikalų tvarkymą. O 
kų daro musų tautininkai? Jie 
taipjau taikstosi nulupti kleri
kalų lizdan, šūkaudami apie! 
laisvų, demokratišką Lietuvą, 
ištikrųjų jie tik talkininkauja 
katalikų klerikalams. Jie krei
piasi į minias, kolektuoja ir jų 
dolerius, žadėdami iškovoti lais
vą Lietuvą. Iki šiol mes jiems valdžią — per savo Steigiamąjį 

Susirinkimą, ir kad jo nekon
troliuotų auklėjamoji mihtanė 
spėka.

Mano; manymu, šituos ir 
kitus čia nesuminėtus klausimus 
turėtų išgvildenai sumany*tasaj 
seimas. Tatai visi tie, kuriems. 
Lietuvos laisvė yra ne ūpo, ne 
laikino smagumo dalykas, pagal 
vokite. Pagalvokite ir veikite 

tuoj. Atminkite, kad kiekvie
nas atidėliojimas, kiekviena pru 
leista diena stiprina musų prie
šus ir kala mums vergijos pan
čius. Tatai organizuokim.es, 
šaukime visuotiną seimą!

—: Pirmas žaibas.

Kazimieras Gugis*

tikejoįrue, davėm tų doliarių 
k u Ik kuris galėjome. Deja, mu
sų apsirikta! Jie, pasirodo, ei
na ranka už rankos su klerika
lais. Pakanka pažvelgti į jų or 
ganus, kad pamačius, kurlink 
jie eina. Del pavyzdžio, imki
me kadir dabartinę Lietuvos 
valdžių. Ji, yra katalikų kleri
kalų valdžia. Kad tai tiesa, ga
li paliudyti straipsnis, išspaus
dintas Chicagos tautininkų or
gane’, “Lietuvoj”. Jį galima ras 
ti 152 to laikraščio numeryj. 
Straipsnyj kalbama apie grafo 
Alfredo Tiškevičiaus vizitų pas 
kardinolų Gasparrį, Ryme. Be 
kita, ten skaitome:

“Mes džiaugiamės, Eminenci
ja, kad galime atkreipti tamstos 
domų į tų tiesų, kad tai katali
kiška tauta atgauna sau prigu
linčias teises ir kad tokiu būdu * • .H.aiiui u I,naujas narys įeina j laisvųjų ka
talikiškų tautų šeimynų.

Toliau:
“Mes žemiau pasirašiusieji, 

sulyg užsienio reikalų ministe- 
rio įsakymu, padedame Lietu
vos vyriausybės vardu po kojų 
apaštališkojo sosto augščiausio 
ir neapsirinkančio sprendėjo 
žmonių, teisių ant žemės, musų 
nužemintų maldavimų, kad jis 
teiktųsi pripažinti Lietuvos Bes

Iingas visuotinas lietuvių protes 
tonu, ir kitų m klerikalų lietu
vių seimas. (Jana stovėti nuo
šaliai ir atsiduųti likimo va
liai !

Dar kartų pabriežiu: šaukda
mi seimų mes anaiptol nenorime 
kovoti su katalikų tikėjimu ir 
skaldyti Lietuvą į katalikus ir 
neką ta likus. Visai ne. Vyriau
sias musų siekinys yra, kad Lie
tuva taptų tikrai laisva ir su
vienyta. Visa ko, mes norime, 
tai kad Lietuvos valdžios vairų 
nepasigautų į savo rankas ko
ki nors viena sekta. Mes pri
valome! pasirūpinti, kad patįs 
Lietuvos žmones išsirinktų sau

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikiK’se teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiereut.'
Namų Ofisas:

MM S. Ibi,
Ant t re* ų

Tel Drovu ,i;<M

$ Miestą. Ofisas:
N rairbonj $1. 

1111-11 Uuity Bldg.
Tel. CsnlriU 4411

kų klesa tolyn vis labiau yra 
naikinama. Ir vieną gražią 
dieną ra udon gvardiečių armija 
didžiumoj susidės iš kaimiečių, 
ir kada tiė kaimiečiai pamatys, 
kad spėkos pągelba jie gali s|au 
pasilaikyti žemę, tuosyk jie už
griebs šalies valdžių į savo ran
kas. Visi kiti visuomenės siluog- 
sniai, o taipgi ir prolet iria tas, 
bus nustumti į užpakalį, nes 
kaimiečiai valdys šalį.

“Bet to galima išvengti, jei
gu proletariatas ii’ kaimiečiai 
susitars bendromis spėkomis 
perorganizuoti nacionalį, mies
tų ir j ėmės ekonomijų. Tuosyk biurokratijos ir bolšerikų par
būtų galima nacionalizuoti ty
kias industrijas, kurios yra jau 
pribrendusios, o kitas t— pa
likti kooperacijoms ir privatinė
se rankose po valdžios kontro
le. Reikalinga sustabdyti tarp- 
savinę karę ir prieiti prie kokio 
nors, susitarimo su ne komunis- 
tiškoitys socialistų partijomis.
Kai-kurie geriau pcrmjatanlįs dyme milžiniška didžiuma.?

tuoti pi rėš tų sauvaliavimą, ka- ir lietuviai. Toje pasiliiuosavi- 
dangf toji laisve neduoda jiems 
teisės kalbėti!

“O susirinkimų laisvė! Vėl 
Leninas beria gražiais žodžiais 
apie puošnius palocius, kurie 
reikalingu* pavesti darbininkų 
susirinkimams. Tai jo žodžiai. 
Bet jo veikimas tečiiau sumin
džiojo į purvus susirinkimų 
laisvę. Tik bolševikai turi tei-

I sės laisvai rinkties ir laisvai or- 
gan):izuoties — ir ii|ekas dau
giau. , ?

“Demokratinės teisės lir db- 
nujkralĮnė laisvė yra sovietų

Aišku, Lietuvos valdžia yra 
katalikų klerikalų valdžia. Taip
jau aišku, kad musų tautinin
kai jai pinai pritaria. Išspaus
dinęs tų straipsnį laikraštis ne
tik nepadeda savo pastabų, bet 
dagi su pasididžiavimu pažymi 
įvykusį faktų.

Negana to. Musų tautininkai 
gerai žino, kad dabartinė Lietu
vos valdžia nėra žmonių išrinkta 
valdžia, vis dėlto jie uoliai re
mia josios pastangas užkrauti 
ant žmonių dideliausių paskolų 
naštų. Paskolų, kurios bus su
vartotos stiprliiMimįi mililarĮiz- 
mo po priedanga neva ginties 
nuo lenkų. Bet jeigu “neapsi
rinkantis apaštališkai sostas*’ (o 
jis yra noapsirinkntis lenkų, už
tarėjas) ims ir palieps, kad Lie
tuva atsiduotų Lenkijos “glo-

— tautininkai nusilenks,

Norint Pigiai pirkti ar Greitai 
parduoti: namus, totus ir formas. 
Ar peržiūrėti Abstraktus ir pa

daryti raštus kreipkitės prie
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mo kovoje dalyvauja ir lietu
viai protestonai. Mat, vyriau
sias visų troškimas dabar yra 
toks, kad Lietuva kartų ant vi
sados liktų laisva šalimi. Bet, baii 
rodos, nė vienam nėra paslaptis, taiip kaip jie nusilenkė iki šiol, 
kad tą laisvę kai kas savaip su- Tada — mes žinome, kas mus 
pranta... Tas “'kai kas” yra ka- laukia!

tijos nM>noį>plija. O tai reiškia i., 
mažiunos diktatūrų. Leninas. “š 

pats nebandys užginčyti, kad jo 
partijos nariai sudaro tik ma
žytę dalelę visų gyventojų. O 
nežiūrint į tai, tik išl'mtinai^ ta 
partija naudoja^ teisėmis ir 
laisve.

“Kokių rolę lošia šalies val-

tulikų klerikalai! Įsivaizdinki
me kas atsitiktų, jeigu Lietuva 
jiatcktų klerikalų kontitylen. 
Męs, lietuvkfi protestonai, ge
rai atsimename, kaip musų bro
liai katalikai žiūrėdavo į mus, 
lietuvius pro tęstomis. Jie, ka
talikų kunigų kurstomi, dažnai 
musų adresu siųsdavo visokių 
šu lipnu šių”, 

kių epitetų.

Matant visa tai įneš, lietuviai 
protestonai, kartu su kitais Lie
tuvos piliečiais, kurie trokšta 
Lietuvai tikrosios, ne klerikališ- 
kos, laisvės, privalome! organi
zuotis kuogreičiausia. O 
zuoties, kad nepatekus po Ro
mos klerikalizmo jungu. Kaipo 
su organizuota spėka katalikų 

“arklių’ ir kito- klerikalai, norint nenorint, turės 
Ir tik dėlto, kad su mumis skaityties.

męs kito tikėjimo išpažintojai, kadir Mažąją Lietuvą, kuri ži- 
Be to, ne vienas musų dar atsi
mename tuos laikus, kada Ame turtingiausia ir kultūringiausia 
rikos lietuviai katalikai, taipjau dalis Lie’tuvos. O juk Mažoji 
kunigų kurstomi, buvo pradėję Lietuva kone išimtinai suside- 
užpuklineli nekatalikiškais susi- da iš protestonų bei šiap nej)ri- 
riulumus ir mušti jų veikėjus, klausančių katalikų bažnyčiai

Imkime

noma, kaipo Prūsų Lietuva. Tai

DR. C. K. -KLIAUGA
Dentistas.
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Pčtnyčia, Rugsėjo 2% 1919

A.a. Joana Grinienė.
(1865 -1918. 8—IX).

Naujienos? jau buvo rašyta 
(2r 217 mun. “Laiškų iš Pary
žiaus”), kad rusų Imi še v ik a i 
Kiriovodske nužudė Dro K. Gri 
niaus žmonų, Joaną. Gautame 
iš Kauno “Saulėtekyj” randame 
šitokių žinių apie a.a. Joanų 
Grinienę, kaipo vienų įžymiau
sių Lietuvos moterų veikėjų:

Velionė Joana, nors buvo ga
vusi lenkų išauklėjimų, tačiau 
ištekėjusi už lietuvio ir, taip ta 
riatife, laf.ko sūkurio pagauta, 
taip persiėmė lietuvių pažan
giuoju judėjimu, jog atidavė 
jam visų savo arnžį. Nuo 1896 
m. gyvendama tai Virbalyje, tai 
Naun$cslyj e, tali Hlviškiuose, 
tai Mariampolėje dar prieš spau 
dos fltgavin>ą velionė Joana at
sidėjusi gabendino lietuvių 
spausdinius iš Prūsių į Lietuvą. 
Su dideliu pavojumi jinai par
gabendavo pūdus spausdinių 
per sienų ir per visu rusų kor
donus į Vilkaviškį, Marampolę, 
Kiaunę, Vilnių ir, kas įdomiau
sią, visuomet laimingai, Kiek 
tai reikėdavo padėt energijos, 
drąsos, šalto kraujo ^ gudry
bės, kad galėtų laimingai pra
eiti pro% eilių eiles visokių sar
gybų. Tik reikia atminti- jau 
Pnisų pusėj, Širvintoj, Eri t k li
nuose rusų valdžios agentai ar
ba žvalgai šnipinėjo, ar neturi Mus, 
kas paėmęs kokio įtariamo po-f savo vadu, centro organizacijų 
pieno; prie pat sienos muitinės I 
.sargyba galėjo kiekvienų iškrės- ‘

grįžo į Mariampolę. 1911 m. 
ji dalyvauja Mariampolės Ūkio 
Parodoj kaipo ekspertė. Paro
doje ij buvo išstačius! ekspona
tą — lietuvių prijuosčių teat
rinį uždangalą. Mat, vietinis 
kliubas, buvęs tada lenkų ran
kose, atsisakė paskolinti paro
dos teatrui uždangalą, tad J. 
Grinienė viena nakčia pasiūdi
no iš tautinių lietuvių prijuos
čių uždangalą. Spraga \buvo

polėje 1903 metais, kuomet lie
tuvių būrys, atlikęs per Petri
nes (29. VI) bažnyčioj ekzek- 
vijas prie katafelio, su Petro 
Armlino paveikslu ir vainiku nu 
ėjo į kapines ir uždėjo tų vai
niką ant Arntino paminklo. Bu
vo pasakyta ten dvi prakalbos 
ir pagiedota “Aniolas Dievo”. 
Tą patį vakarų Mokolų kaime 
pas šlekius buvo susirinkimas, 
kur kelios dešimtys lietuvių ta
rėsi Lietuvos reikalais. Tas vis-1 užkišta gana sąmoningas, ir lie
kas ir ta demonstracija — tai a.
a. Grinienės inicialtlyva.

Josios iniciatyva buvo sureng 
tas Mariampolėje pirmutinis 
lietuvių vakaras (rodos, 28. V. 

'.1905 m.), kur buvo vaidinama 
“Amerika pirtyje”, taip pat dai
navo choras, skambino kankli
ninkas. Tasai vakaras buvo la
bai nusisekęs ir buvo padaręs 
nepaprasto žmonėms įspūdžio. 
Vaidinimui vieta buvo įtaisyta 
senajame kluone* |ies senuoju 
kapinynu. Publikos buvo tada 
susirinkę daugiau kaip 800 žmo
nių. Tai buvo, galima sakyti, 
pirmutinis viešas lietuvių pasi
rodymas Suvalkų gub., kuris la
bai imponavo rusų valdžiai ir 
lenkams.

Alėjo 1905 metų judėjimas. 
Revoliucinis jaunuomenės gai
valas — kalbėtojai, agitatoriai, 
mokyklų reformatoriai, ginklų 
gabentojai atsišaukimų sustaty 
tojai, jų platintojai, — visa tai 
spietėsi, telkėsi apie Grinių na- 

pripažindami Grinienę

tuivų teatras parodoje galėjo 
veikti. Reikia pasakyti, kad ve 
lionė Grinienė buvo surinkusi 
gana puikią lietuvių pajuos
čių ir juostų kolekciją, kuri da
bar yra gal vienintSJB pasauly
je. Yra ji pas d-rą Grinių.

Velionei teko išturėti dar vie
ną bylą. Žandarai buvo paėmę 
josios vyrą į kalėjimą už tai, 
kami nelietęs kažkokiam žydui 
išstatyti ūkio parodoje transpo- 
ranto su parašu baze caria chra 
ni*. Bet ir ši byla laimingai pa
sibaigė.

1914 metų rudenį, vokiečiams 
einant į Lietuvą, velionė su vi
sa šeimyna pasitraukė į Rusiją. 
Tenai apsirgo džiovos liga ir 
apsigyveno Kislovodske, Kanka 
ze, k'ur bolševikų kulkos mirti
nai sužeista pabaigę savo gyve
nimo <tienas. Tokiu budu a a. 
Joanai Grinienei neteko sugrįž
ti atgal į tą jos mybimą kraštą, 
kuriam atgaivinti ji buvo padė
jusi tiek energijos, sveikatos ir 
pasiryžimo.

čia ne specialistai, o paprasti 
Sunkaus darbo žmonės, kurie 
per dieną dirbę dirbtuvėj, pavar 
gę, vis dėlto nori, kiek galėdami, 
prisidėti ir prie kiltesnio kultū
ros darbo. Tas j>at yra ir su mu
zikantais. Tatai kritikai netu
rėtų būt perdaug aštrus.

V. Girnius.

ISKAS $54,500.

H-
7Wr Jr' .w»w 'r ■:

Vakar paimtas vidutinio am- j 
žiaus moteris į valstijos advoka-^ 
to ofisą ir ten ji pasakojo, kad 
ji žinanti kur yra užkasta $54,- 
500. Tie pinigai esą užkabi ko
kiame ten jarde Highland Par
ke. Ta moteris tuojau tapo sua
reštuota. Ji yra apie 45 metų 
senumo. Vėliau likosi atvesta ir 
kita moteris į tą afišą. Ji yra a- 
pie 25 metų amžiaus ir gyvena 
ant Wood gatvės netoli

Mihvaukce avė.

KAZIMIERAS RIMGAILA 
mirė panedėlyj rugs. 22 d. 7 
vai. vakare. Jis turėjo 60 metą 
amžiaus. Amerikoj Išgyveno 
33 metus, paliko Amerikoje 
broli ir seserj. Vėlionis paė
jo is Kauno gub. Raseinių ap
skričio, Kaltinėnų puran., Var 
sėdžio sod. Laidojimas bus su 
botojo, rugs. 27 d. iš namų A- 
lcx. RaŠinskio 2006 
pert Avenue į švento 
zimiero kapines. Kūno išly
dėjimas i Dievo Apveizoos baž 
nyčią bus 9 vai. ryto. Vist gi 
minės, pažjstanri, draugai 

ir tos draugijos, prie kurių 
jis prigulėjo, yra prašoma at
silankyti j jo šermenis.

Užprašo
Brolis ir Sesuo.

Canal- 
Ka-

RADO VAIKĄ.

V. fcar naktį 11:30, prie Divi- 
sion'ir Pcnn gatvių rado dviejų 
metų vaiką. Jis buvo aprengtas ' 
Apatiniais rūbais. Vaikas neži-1 
no nei savo pavardės nei kur, 
gyvena. Dabar jis randasi prie 
glaudos name. Policija j ieško 
jo tėvų.

BUVO DINGĖS.

nuo

A
Mikalojus Povilonis

nariu.
T|4p pat josios iniciatyva 

t i lig nuogo kimo; toliau nuo 1905 m. susikūrė Mariampo-leje 
sienos sargyboa —kordono*, se
kretai, raitieji būriai, karčemų 
sargylja, gelžlkclio stotyse sie
nos sargybos kareiviai, žanda
rai, visur kur žemsargiai ir kiti 
jų padėjėjai. Ir taip visų ke
lią ,neskaitant slaptų.^Ą liv|i)ių 
šnipų. l ai visa reikėdavo šiaip 
ar taip apeiti, išsilenkti.. .

Toliau pamiinčtina Į>irmutinč 
lietuvių demonstracija Mariam

“šviesos’* draugija, kuri 1906 
m. legalizuojasi, sudaro apie 20 
skyrių Suvalkijoj ir tmi nepa-

k-
Lietuvii] Rateliuose.

rrfdgeport *

Ar Norit Būti 
Sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimą ir jo ma
lonėmis
Kcikalaukila ! unitus •

PARTOLA
Visame pasaulyje žino

mas vaistas išvalyt. ui k ra u 
jo ir pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuvių Šei 
mylioje turi rastis Pavtola.

PARTOLA rekomenduo
jama ir parduodama dide
lėse dėžėse, kurios kainuo
ja tiktai *1.00. Kiekvienos 
dėžės užteks palaikymui šei 
mynoj sveikatos 3 mėne
siams. Užsisakykite šiandie.

APTEKA PARTOSA
160 Second Avc., 7

mini. Šitoj draugijoj buvo su
sitelkę visi pažangeji elementai, 
opozicija klerikalams ir rusų 

valdžia.
Pajėgoj 1905 m. Suvalkų 

gub. karo valdžios (generolo 
Gulkovskio) buvo išakyta Gri
mams išsikraustyti iš Suvalkų 
gubernijos, bet teko išvažiuoti 
į Vilnių tik Griniui. Grinienei 
gi pasisekė pthilikti Mariam po- 
leje. Reakcijai įsivyravYis di
delė daugybė Grinienės sandar- 
bininkų/buvo suimti ir įsodinti 
į kalėjimą. Reikėjo tie kaliniai 
šclplį, gelbėti kartais nuo mir
ties bausmes, vesti su vyriau
sybe pertrakcijos. Ir visa lai su 
atidžia darydavo velione Joa
na.

“Šviesos** 
riant, buvo 
nes darbas, 
davo, visur

vakarai? taip ta- 
mylimiausias velio- 
ir kur-Jik ji prisės
tai išeidavo gerai.

Tižiau eina “šviesos” narių
byla, kuomet teko Kalvarijos 
kalėjime pasėdėti ir velionei 
Grinienei. Labiausiai dideliu 
jos rupesniu “šviesos” byla pa
sibaigė jos nariams laimingai, 
buvo tik uždengta “švidsos” 
draugija. Tiktai Griniams, dar 
bylai nepasibaigus, buvo rusų 
valdžios įsakyta laikinai išsi
kraustyti iš vadinamos “Lenkų 
karalystės.” Tad apsigyveno Gri 
niai Vilniuje, kur velionei dėl 
sunkios Figos; (pleuritas, sklivio 
žaizda- negailima buvo aktingai 
dalyvauti viešame gyvenime.

1910 m. Joana Grinienė su-
(88)

Mano
pasekmes. Ištirkite mano gydymų plaučių klinties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenki*

šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai ncpasve’kti.

gydymas neleidžia plėtolies ir gydo Infhienzą ir jos blogas

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas. 

Tel. Barni 20B6
W. M. LAWH0N, M. D.

35 So. Dearborn St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

r

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Po pi erą.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

LIAUDIES KURSŲ ATIDARY
MAS.

šį vakarą, rūgs. 26 d. , lygiai 8 
vai. vakare įvyks Liaudies kur
sų atidarymas. Aušros svetai
nėj, 3001 So. Halsted St. Liau
dies Kussų organizatoriai jir 

mokytojai išaiškins šios naujos 
mokyklos programą ir įstojimo 
sąlygas. Kalbės keletas geriau
sių kalbėtojų. Ateikite! Įžanga 
visiems dykai.

William Feldman, baigęs St. 
Louis Medikališką Kolegiją, j ie
škojo ir niekur negalėjo gauti 
darbo. Ir sykį bejieškodamas 
darbo, dingo. Jo broHs išleido 
$250 ir niekur negalėjo sunJsli 
nuo 22 d. rugp. Vakar jis telefo- 
navo motinai, kad jis esąs 
netoli nuo Chicagos ir turįs dar
bą. Jis rašęs laišką, bet jo 
laiškas žuvęs kelionėje. Dabar 
jis ketinąs urnai parvažiuoti 
namo.

Mikalojus Povilonis mirė 24 
d. rugsėjo 7. vai. Vakare 
53 metų amžiaus, šioj šalyj 
pragyveno 27 metus. Paėjo iš 
šemuniesčio parapijos, Uok- 

sunio kaimo, Lietuvoj paliko 
brolį ir dvi seserį; čia Ameri
koj paliko moterį Agniešką, 
sunu Kazimiera ir dvi dukte-

Į ris Bronislnvą ir V austą.
Laidotuvės atsibus suimto

je, 27 rugsėo, apie 12 vai. die
ną j Lietuviškas Tautiškas ka 

-pines. Gentis ir draugai, išrei 
kšdami sągėdulingunio jaus
mą našlaičiams teiksitės daly
vauti velionio laidotuvėse.

Agnieška Povilonienė

PALIKO PALAIKŲ. ..

NORTH SIDE

Prakalbos.

Serėdos vakare, rūgs. 24 d. 
ir vėl Socialistų Apšvietos Kliu
bas buvo surengęs Ijiuosybės 
svetainėj piį^kaHbas. Kalbėjo 

d. P. Grigaitis, Naujienų redak
torius. Aiškino kokie yra skir
tumai tarpe Socialistų ir komu
nistų. Tie jo aiškinimai kuoaiš- , 
kiaušiai parodo, kuriuo keliu ei
na socialistai, o kuriuo — komu 1 
nistai.'Socialistams toks aiškini
mas Nuteikia daug naudos. Jie 
dar aiškiau pamato, kad jų sklei 
dramos idėjos darbininkų tar
pe yra teisingos ir nuoseklios. 
Komunistams, kurie pratę gir
dėti iš saviškių kalbėtojų daug 
skambių frazių ir daug pažadė
jimų, — rimti aiškinimai nepa
tinka. Komunistai labiau mėg
sta sensacijas, o ypač jiems pa-| 
tinka, kuomet jų kalbėtojas nie
kti’.* ir įvairiausiais vardais kė
lioj a labiau žinotinus socialistus.

G. E. Haskdl buvo turtingas 
įžniogus. Jis mirdamas užrašė 
isavo pačiai ir dukteriai, kurios 
•gyvena 147 Dempster st., 
$500,pOO/Savo glnvnČirts, pa- 
žįstamliems dT;.-ugams ir tar
nams., užtJ.JšČ $20,500. Ir dar 
paliko bankoje $100,000. Bun
ka žada mokėti pačiai dalimis 
iš tos paliktos sunios pinigų.

JAUNI BANDITAI.

J. McGavvley, 9 m. amžiaus ir 
J. Carroll ir M. Doniogan, abu
du po 11 m. amžiaus, vakar pa
kliuvo į skerdyklų policijos sto 
tį. Beklausinėjanl prisipažino, 
kadmio išplėšę R: J ners departa- 
nientinę krautuvę, 4300 Eme- 
rald avė. ir paėmę iš ten 10 tu 
zinų noisnių. Pardavę tas nosi- 
ses po $1 ir $1.20. Jie pasakė, 
kad neapsimoka ;tolks| 'darbas; I 
vėliau ar anksčiau; i 
pulsi į policijos rankas, 
si atiduoti jaunųjų vaikų 
mui.

sako, vis pa 
. Jie vi- 

teis-

DIDELIS GAISRAS.

Prie Halsted ir 61 gatvių su? 
Jie taipgi mėgsta, kad jų kalbė- doge didelis namas, apgyventas 
lojai vis kartoja apde “rovoliuci- lageriais. Viena nigerka liudi- 
nį proletariatą’*, “revoliucinius ja-, kad ji mačiusi baltą žmogų; 
socialistus.” Bcto, jie patįs visur bėgantį maža galviuke ir po to 
giriasi, kad jie esu “tikri revo- x - x .............. ..
liuciniai socialistai”.

Svetainė buvo pilna žmonių ir 
visi ramiai klausės. Kai kurie 
komunistai stovėjo pas duris ir 
nedrįso eiti vidun. Kokie jie ne
drąsus darosi. — A. Žmogus.

/uojau užsidegė prie to namo 
sande, kuri buvo pirmiau ap
lieta kero.4inu. Sako baltieji 
padegę tą namą, nes nenorėję,

nais. Nuostolių gaisras padare 
$25,000.

BURNSIDE.
AREŠTAVO.

Pirmas dar toks areštas Chi- 
cagoje. Mat dabar “Ice Crea- 
mo” šaltsmetonės pardavinčto- 
jai turi mokėti karės taksus. 
Bet H. Atlu hapoulus, 3^8 W.

Naujienų 22L numery j B. J. 
Bronius peikia Apšvietos ir Dai
lės Draugijos įvykusį rūgs. 14 
d. vakarą, kad lošėjai neatlikę 
gerai savo rolių, nors esą jau Randolph gatve, ėmė

Rheumatizmas
Namą gydymas sutaisytas iš

gijusio ligonio.
Pavasaryj 1893 m. aš įgavau 

muskulų ir sutinimo Rheumatiz- 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau 
virš tris metus. Mėginau vienus 
vaistus po kitų, daktarą po dak
tarui, bet kokią pągelbą gavau 
tai tik laikina. Ant galo sura
dau gyduoles kurios išgydė mane, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šią gyduolių ne
kurtoms baisiai sergančioms ir 
net lovoj gulinčioms ypfifoms 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- 
ginimui. Po pamėginimui, ir jei 
busi užtikrintu, kad tai yra jūsų 
seniai jieškomas būdas išsigydy- 
nmi reumatizmo, galėsite pridu
sti man jo kainą vieną dolerį, 
bei supraskite, kad aš nenoriu 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas *h£tcisinga? 
polka tolinus kentėti kuomet 
.jums siūloma išgydymas dykai? 
Nelaukite. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 648F 
Curney Bldg., Syracuse, N. Y.

P. Jackson atsako už virš mi
nėto iLsirciškimo teisingumą.

Ar Skauda Galva
skaudčji- 

paeiti nuo 
Žiūrėjimo

| Saugokite Savo Akis ]

i,;-#

Teisingal pritaikytais akintais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
kruvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs esate trumpa
regis arba toli regis,*pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 mettj 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sie* ir aerkles Ilgu. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
. Kampas 18-tos gatvės. 
3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite į mano parašą.
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumehthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometcr. Y- 
Jatinga doma at . 

rcipiama į vai-
; kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 s t, 

Telephone Yards 4317
1 Boulevard 6437

PRISIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers Šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, if tokiu budu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

SI RUPAS and CO.
92 Warwick St. Nevvark, N. J.

Galvos 
mas gali 
Didelio 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliulj, ko-

I /i* kia k!iu,is. ncbal^’ 
nereikia ' jos užlei- 

Į stl, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančią gydytoją 
Chicagaje, specialistu nuo Akių. 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų posakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą pripnrodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau). '

Buy

LOOK
AHDAD

you ne tomorrow depends 
onwhdt you save 

today

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui .scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai, jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurtos niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at
spausdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių gerokų 
pundų, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago- 
jo. taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalų sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems (J knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsakym
ams kartu su pinigais ‘adresu: !

NAUJIENOS į
1739 South Halsted Street j

Chicago, III. |

PATARIA VALGYTI DAU
GIAU DUONOS.

Vakar buvo Sherman Viešbu
ty! |du<Xnkepių susirinkimai. 
Ten kalbėjo J. Barnes, federali- 

jškos valdžios kviečių direkto
rius. Jis pasakė, kad žmones

'7............ Į SU
už šalt- rjus -

ne pirmą karią ant pagrindų, smelonę po 6c. ir daugiau ir ne (m’gįų valgyli daugiau duonos,
Ištiesų gi buvo ir tokių, kurie mokėjo kares taksų, nei rekor- y 
dar pirmų kartą lošė, ir netaip- dų jokių nevedė. Dabar jis pa- jai(|ns. 
jau prastai sulošė. Be to, reikia puolė į bėdų ir turi užsistatęs 
atsižvelgt ir į tai, kad aktoriai $1,000 parankos. t

kad sumažinus pragyveninio iš-

(Seka ant 6 pusi.).

f

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

120 So. State gat. 2 lubos ant

ros duris nuo Fair sankrovos i 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
soptintadieniais nuo 10 iki 12. ’

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyląs gydytojoa, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telcrhonef Cnnal 3110. 
GYVENIMAS: 3112 8. HahtH Street

VALANDOBC'8—»>vyio, tiktai. I »•><% r.L

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

mc tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

Mes taipgi turime ke 
lotų augštos klcsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes tari
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ŠI yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
\VESTERN FORNITURE STORAGF 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vynuoges, Vynuo es!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
(Kalifornijos, Nevv Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apštimis nori gur- 
bcliais, krabelėmis ar vogonnis. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. VVaier St. Chicago, III.

PlunksnoS
Jauną žąsy 79c. svaras.
Pusiau su pūkais $1.39 svaras.
Geriausi pūkai $1.69 svaras.

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyriškų Drapanų Bargtin?!
Teisingas apsiėjimas. G a ra n tuo 

tas užgančdinimas Vyrų ir vaiki 
nų ucatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir ovvrkautai. Vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų 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 ateinančia žiemą nepakis 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai.- . .lotų siutą ir over 
kutų $8.50 \r aukščiau.

Fui! dress, tuxedo, frocli dulat 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subat«- 
mis visa riinuą iki 10 vai vak.

8. GORDO^, 
1415 So. Kalatcd Su Chicago, 

įsteigta 1>Q2
1H

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

D R. A.A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po-piet 
7—8 vak. Ncdėlionis 10—12 dieną.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st. 
• Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.

Taipgi Chronišką Ligą.
1 OFISO VALANDOS: 

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.MIclmliiwlcz
Baigusi Akušerijos ko 

; IcgijSS ilgai pruklika- į vusi Pennsylvanijos 
| hospitalėse ir Pasek

ai ingai patarnau
ja prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. ‘ •

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak j

I



A.a. Joana Grinienė.
(1865—1918. 8—IX).

Naujienos? jau buvo rašyta 
(2r 217 num. “Laiškų iš Pary
žiaus”), kad rusų bolševikai 
Kisdovochike nužudė Dro K. Gri 
maus žmonų, Joanų. Gautame 
iš Kauno “Saulėtekyj” randame 
šitokių žinių apie a.a. Joanų 
Grinienę, kaipo vienų įžymiau
sių Lietuvos motetų veikėjų:

Velionė Joana, nors buvo ga
vusi lenkų išauklėjimų, tačiau 
ištekėjusi už Metuvio ir, taip ta 
ria*nU laf.ko sūkurio pagauta, 
taip persiėmė lietuvių pažan
giuoju judėjimu, jog atidavė 
jam visų savo ainžį. Nuo 1896 
m. gyvendama tai Virbalyje, tai 
Naunriestyje, tai I’ilvišiciuose, 
tai Mariampolėje dar prieš spau 
dos atgavimu velionė Joana at
sidėjusi gabendino lietuvių 
spausdinius iš Prusi\ į Lietuvų. 
Su dideliu pavojumi jinai par
gabendavo įpudus spausdinių 
per sienų ir per visu rusų kor
donus į Vilkaviškį, Marampolę, 
Kiaunę, Vilnių ir, kas įdomiau
siu visuomet laimingai. Kiek 
tai reikėdavo padėt energijos, 
drųsos, šalto kraujo :*rt gudry
bės, kad galėtų laimingai pra
eiti pro eilių eiles visokių sar
gybų. Tik reikia atminti-jau 
Prūsų pusėj, Širvintoj, Eitkū
nuose rusų valdžios agentai ar
ba žvalgai šnipinėjo, ar neturi n^us, 
kas paėmęs kokio įtariamo po- 
pieno; prie pat sienos muitinės 
sargyba galėjo kiekvienų iškrės
ti lig nuogo kūno; toliau nuo 
sienos sargybos —kordono*, se
kretai, raitieji būriai, karčemų 
sargylja, gelzikeiio stotyse sie
nos sargybos kareiviai, žanda
rai, visur kur žemsargiai ir kiti 
jų padėjėjai. Ir taip visų ke
lių .neskaitant slaptų.^! liv|i)ių 
šnipų. Tai visa reikėdavo šiaip 
ar taip apeiti, išsilenkti...

Toliau paminėtina pirmutinė 
lietuvių demonstracija Mariam

Ar Norit Būti 
Sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimą ir jo ma
lonėmis
Reikalaukite fuerius •

PARTOLA
Visame pnsmdyjt žino

mas vaistus išvirt}’, ui krau 
įr> ir pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lichivių šei 
mylioje turi rastis Purtolu.

PARTOLA rekomenduo
jama ir parduodama dide
lėse dėžėse, kurios kainuo
ja tiktai Sl.|0« Kiekvienos 
dėžės užteks palaikymui šei 
mynoj sveikatos 3 mėne
siams. Užsisakykite šiandie.

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.,
New York, N. Y., Dept. L t

(88)

pelėje 1903 metais, kuomet lie- 
turių būrys, atlikęs per Petri
nes (29. VI) bažnyčioj ekzek. 
vijas prie katafelio, su Petro 
Armlino paveikslu ir vainiku nu 
ėjo į kapines ir uždėjo tų Kli
mkų ant Armino paminklo. Bu
vo pasakyta ten dvi prakalbos 
ir pagiedota “Aniolas Dievo”. 
Tų patį vakarų Mokolų kaime 
pas šlekius buvo susirinkimas, 
kur kelios dešimtys lietuvių ta
rėsi Lietuvos reikalais. Tas vis
kas ir ta demonstracija — tai a. 
a. Grinienės inicialtiyva.

Josios iniciatyva buvo sureng 
tas Mariainpolėje |»nnutinis 
lietuvių vakaras (rodos, 28. V. 

(1905 m.), kur buvo vaidinama 
‘‘Amerika pirtyje”, taip jxit dai
navo choras, skamlbino kankli
ninkas. Tasai vakaras buvo la
bai nusisekęs ir buvo padaręs 
nepaprasto žmonėms įspūdžio. 
Vaidinimui1 vieta buvo įtaisyta 
senajame kluone* |ies senuoju 
kapinynu. Publikos buvo tada 
susirinkę daugiau kaip 800 žmo
nių. Tai buvo, galima sakyti, 
pirmutiinis viešas lietuvių pasi
rodymas Suvalkų gub., kuris la
bai imponavo rusų vaklaiai ir 
lenkams.

Atėjo 1905 melų judėjimas. 
Revoliucinis jaunuomenes gai
valas — kalbėtojai, agitatoriai, 
mokyklų reformatoriai, ginklų 
gabentojai atsišaukimų sustaty 
tojai, jų platintojai, — visa tai 
spietėsi, telkėsi apie Grinių na- 

pripažindami Grinienę 
savo vadu, centro organizacijų 
nariu.

TĮ4p pat josios iniciatyva 
1905 m. susikūrė Mariampolėje 
“šviesos” draugija, kuri 1906 
m. legalizuojami, sudaro apie 20 
skyrių Suvalkijoj ir turi nepa
prastos įtakos lietuvių gyveni
mui. Šitoj draugijoj buvo su
sitelkę visi pažangeji elementai, 
opozicija klerikalams ir rusų 

valdžia.
Padaigoj 1905 m. Suvalkų 

gub. karo valdžios (generolo 
Gulkovskio) buvo įsakyta Gri
mams išsikraustyti iš Suvalkų 
gubernijos, bet teko išvažiuoti 
į Vilnių tik Griniui, Grinienei 
gi pasisekė pihilikti Mariampo- 
leje. Reakciją įsivyravus di
delė <laugybė Grinienės sandar- 
bininkų buvo suimti ir įsodinti 
į kalėjimų. Reikėjo tie kaliniai 
šelptį, gelbėti kartais nuo mir
ties bausmės, vesti su vyriau
sybe pertrakcijos. Ir visa lai su 
atidžia darydavo velionė Joa
na.

“šviesos” vakarai,* taip ta
riant, buvo myli minusias velio
nes darbas, ir kur4ik ji prisės
davo, visur lai išeidavo gerai.

Toliau eina “šviesos” narių 
byla, kuomet teko Kalvarijos 
kalėjime pasėdėti ir velionei 
Grinienei. Labiausiai dideliu 
jos rupesniu “šviesos” byla pa
sibaigė jos nariams laimingai, 
buvo tik uždengta “Šviesos” 
draugija. Tiktai Griniams, dar 
bylai nepasibaigus, buvo rusų 
valdžios įsakyta laikinai išsi
kraustyti iš vadinamos “Lenkų 
karalystės.” Tad apsigyveno Gri 
niai Vilniuje, kur velionei dėl 

' sunkios Figos (pleuritas, sklivio 
žaizdų- negarima buvo aktingai 
dalyvauti viešame gyvenime.

1910 m. Joana Grinienė su-

grįžo į Mariampolę. 1911 m. 
ji dalyvauja Mariampolčs Ūkio 
Parodoj kaipo ekspertė. Paro
doje ij buvo (išstačius! ekspona
tą — Netuvių prijuosčių teat
rinį uždangalų. Mat, vietinis 
kliubas, buvęs tada lenkų ran
kose, atsisakė paskolinti paro
dos teatrui uždangalų, tad J. 
Grinienė viena nakčia pasiūdi
no iš tautinių lietuvių prijuos
čių uždangalų. Spraga \buvo 
•užkišta gana sųmoningai, ir lie- 
tuivų teatras parodoje galėjo 
veikti. Reikia pasakyti, kad ve 
lionė Grinienė buvo surinkusi

čių ir juostų kolekcijų, kuri da
bar yra gal vienintė-lė pasauly
je. Yra ji pas d-rų Grinių.

Velionei teko išturėti dar vie
nų bylų. Žandarai buvo paėmę 
josios vyrų į kalėjimų už tai, 
kanu nelietęs kažkokiam žydui 
išstatyti ūkio parodoje transpo- 
ranto su parašu baže caria. chra 
ni*. Bet ir ši byla laimingai pa
sibaigė.

1914 metų rudenį, vokiečiams 
einant į Lictuvų, velionė su vi
sa šeimyna pasitraukė į Rusiją. 
Tenai apsirgo džįiovos liga ir 
apsigyveno Kislovodskc, Kanka 
ze, kur bolševikų kulkos mirti
nai sužeista pabaigę savo gyve
nimo dienas. Tokiu budu a a. 
Joanai Grinienei neteko sugrįž
ti atgal į tų jos mylimų kraštų, 
kuriam atgaivinti ji buvo padė
jusi tiek energijos, sveikatos ir 
pasiryžimo.

Lietuviu Rateliuose.
BRIPGEPORT “

LIAUDIES KURSŲ ATIDARY
MAS.

INFLUENZA
šita liga, kuri tiek 
vėl yra musy tarpe

Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amą patarimą. Neatidėliokite.

gyvasčių paėmė,

APSISAUGOKITE!

Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalite užsikrėsti Influenza, . 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai nepasvelkti.

Mano gydymas neleidžia plėtoties ir gydo Tnfluenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių kliūties.
Aš esu specialistas nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenki)

žvairas akis vienu atsilankymu.
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rand 200(1
W. M. LAWH0N, M. D.

35 So. Dearboru St., Imk keltinę iki 3-čio augšto.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, ILLINOIS.

čia ne specialistai, o paprasti 
šunkaus darbo žmonės, kurie 
per dienų dirbę dirbtuvėj, pavar 
gę, vis dėlto nori, kiek galėdami,1 
prisidėti ir prie kiltesnio kultū
ros darbo. Tas i>at yra ir su mu
zikantais. Tatai kritikai netu
rėtų būt perdaug aštrus.

4 V. Girnius.

ISKAS $54,500.

Vakar paimtas vidutinio am-, 
žiaus moteris į valstijos advoka- • 
to ofisų ir ten ji pasakojo, kad 
ji žįnanti kur yra užkasta $54,- 
500. Tie pinigai esu užkasti ko
kiame ten jarde H’ighland Par
ke. Ta moteris tuojau tapo sua
reštuota. Ji yra apie 45 metų 
senumo. Vėliau likosi atvesta ir 
kita moteris į tų afišų. Ji yra a- 
pie 25 metų amžiaus ir gyvena 
ant Wood gatvės netoli

Mil'Vaukce aVe.

KAZIMIERAS RIMGAILA 
mirė panedėlyj nigs. 22 d. 7 
vai. vakare. Jis turėjo 60 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 
33 metus, paliko Amerikoje 
brolį ir seserį. Valionis paė
jo iš Kauno gub. Raseinių ap
skričio, Kaltinėnų paran., Var 
sėdŽio sod. Laidojimas bus su 
baloje, nigs. 27 d. iš namų A- 
lex. RaŠinskio 2006 Canal- 
port Avenue į Švento Ka
zimiero kapines. Kūno išly
dėjimas į Dievo Apveizdos baž 
nyčią bus 9 vai. ryto. Visi gi 
minės, pažįstami, drangai 

ir tos draugijos, prie kurių 
jis prigulėjo, yra prašoma at
silankyti į jo šermenis.

Užprašo 
Brolis ir Sesuo.

RADO VAIKĄ.

nuo

. 7-
V.Jkar naktį 11:30, prie Divi- 

sion‘ir Pcnn gatvių rado dviejų 
metų vaikų. Jis buvo aprengtas 
^apatiniais rūbais. Vaikas neži-1 
no nei savo pavardės nei kur 
gyvena, 
glauclos 
jo tėvų.

Rheumatizmas
Namų gydymas sutaisytas iš

gijusio ligonjo. \
Pavasary] 1893 m. aš Įgavau 

muskulų ir sutinimo Rheumatiz- 
mą. Mano kentėjimą gali supra
sti tik jie kurie žino, kentėjau 
virš tris metus. Mėginau vienus 
vaistus po kitu, daktarą po dak
tarui, bet kokią pągelbą gavau 
tai tik laikina. Ant galo sura
dau gyduoles kjurios išgydė mane, 
ir kentėjimas daugiau nesugryžo. 
Aš esu suteikęs šių gyduolių ne
kurtoms baisiai sergančioms ir 
net lovoj gulinčioms ypfifoms su 
reumatizmu, ir jos išgydė visus.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis pamėgintų šią stebėtiną 
ji^gą. Nesiųskite ne cento; tik
tai prisiuskite savo vardą ir ant
rašą ir aš prisiusiu dykai painė- 
ginimui. Po pamėginimui, ir jei 
busi užtikrintu, kad tai yra Jūsų 
seniai jieškomas budos išsigydy- 
mui reumatizmo, galėsite prisių
sti man jo kainą vieną dolerį, 
bet supraskite, kad aš nenoriu 
jūsų pinigų, jei jus nesutiksite 
prisiųsti. Ar tas ‘hęteisinga? 
Dulko tolinus kentėti kuomet 
jums siūloma išgydymas dykai? 
Nelaukite. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 648F 
Curney Bldg., Syracuse, N. Y.

P. Jackson atsako už virš mi
nėto išsireiškimo teisingumą.

Dabar jis randasi prie 
name*. Policija jieško

BUVO DINGĖS.

William Feklman, baigęs St. 
Louis Medikališkų Kolegijų, jie- 
škojo ir niekur negalėjo gauti 
darbo. Ir sykį bejieškodamas 
darbo, dingo. Jo brolis išleido 
$250 ir niekur negalėjo suristi 
nuo 22 d1, rugp. Vakar jis telefo- 
navo motinai, kad jis esųs 
netoli nuo Chicagos ir turįs dar
bų. Jis rašęs laiškų, bet jo

šį vakarų, rūgs. 26 d. , lygiai 8 laiškas žuvęs kelionėje. Dabar 
vai. vakare įvyks Liaudies kur
sų atidarynįjs, Aušros svetai
nėj, 3001 So. Halsted St. Liau
dies Kussų organizatoriai (ir 

mokytojai išaiškins šios naujos 
mokyklos programų ir įstojimo 
sąlygas. Kalbės keletas geriau
sių kalbėtojų. Ateikite! Įžanga 
visiems dykai.

jis ketinus urnai parv/tžiuoti 
namo.

PALIKO PALAIKŲ. ..

NORTH SIDE

Prakalbos.

G. E. Haskell buvo turtingas 
žmogus. Jis mirdamas užrašė 
savo pačiai ir dukteriai, kurios 
gyvena 147 Dempster st., 
$500,pOO. ’ Savo ginVmėmšs, pa- 
žįstamliems draugams ir tar
nams., uži/Jsė $20,500. Ir dar 
paliko bankoje $100,000. Bun
ka žada mokėti pačiai dalimis 
iš tos paliktos sunios pinigų.Seredos vakare, rūgs. 24 d. 

ir vėl Socialistų Apšvictos Kliu
bas buvo surengęs Ųiuosybės 
svetainėj pi^kallbas. Kalbėjo 

d. P. Grigaitis, Naujienų redak
torius. Aiškino kokie yra skir
tumai tarpe Socrialistų ir komu
nistų. Tie jo aiškinimai kuoaiš- 
ktausiai parodo, kuriuo keliu ei
na socialistai, o kuriuo — komu 
nistai./Soeialistains toks aiškini
mas s'uteikia daug naudos. Jie • 
dar aiškiau pamato, kad jų sklei 
d'4:amos idėjos darbininkų tar
pe yra teisingos ir nuoseklios. 
Komunistams, kurie pratę gir
dėti iš saviškių kalbėtojų daug 
skambių frazių ir daug pažadė
jimų, — rimti aiškinimai nepa
tinka. Komunistai labdau mėg
sta sensacijas, o ypač jiems pa-! 
tinka, kuomet jų kalbėtojas nie- į 
k ii’a i r įvairiausiais vardais ke
lio ja labiau žinomus socialistus. Prie Halsted ir 61 gatvių stl-» 
Jie taipgi mėgsta, kad jų kalbė- degė didelis namas, apgyventas 
tojai vis kartoja ajrfe “rovoliuci- higeriais. Viena nigerka liudi- 
nį proletariatų”, “revoliucinius ja-, kad ji mačiusi baltų žmogų 
socialistus.” Boto, jie patįs visur bėgantį maža gatviuke ir po to;

.............. “ • i- !-.- namo 
šaudė, kuri buvo pirmiau ap- s

Sako baltieji

JAUNI BANDITAI.

J. McGawlcy, 9 m. amžiaus ir 
J. Carroll ir M. Donogan, abu
du po 11 m. amžiaus, vakar pa
kliuvo į skerdyklų policijos sto 
tį. Bcklausinėjant prisipažino, 
kad įie išplėšę Ralners departa- 
mentinę krautuvę, 4300 Eme- 
rald avė. ir paėmę iš ten 10 tu 
zinų noisnių. Pardavę tas nosi- 
ses po $1 ir $1.20. Jie pasakė, 
kad neajsimoka -tolks| darbas; I 
vėliau ar anksčiam sako, vis pa 

Jie vi- 
teis-

pulsi į policijos rankas, 
si atiduoti jaunųjų vaikų 
imii.

DIDELIS GAISRAS.

giriasi, kad jie esu “tikri revo- .tuojau užsidegė prie to 
Ručiniai socialistai”. )

Svetainė buvo pilna žmonių ir lieta kerošinu.
visi ramiai klausės. Kai kurie padegę tų namų, nes nenorėję, 
komunistai stovėjo pas duris ir kad juodieji butų jų kaimy- 
nedrįso eiti vidun. Kokie jie ne- nais. Nuostolių gaisras padare 
drąsus darosi. — A. žmogus. $25,009.

BURNSIDE. AREŠTAVO.

Pirmas dar toks areštas Chi- 
cagoje. Mat dabai' “Ice Crea- 
mo” šaltsmetones pardavinėto
jai turi mokėti karės taksas.

Naujienų 22t numery j B. J. 
Bronius peikia Apšvietus ir Dai
lės Draugijos įvykusį rūgs. 14 
d. vakarų, kad lošėjai neatlikę Bet H. Athr.hapoulus, 3^8 W 
gerai savo rolių, nors esu jau 
ne pirmų karių ant pagrindų. 
Ištiesų gi buvo ir tokių, kurie, 
dar pirmų kartų lošė, ir netaip- 
jap prastai sulošė. Be to, reikia 
atsižvelgi ir į tai, kad aktoriai $1,000 parankos.

Randolph gatve, ėmė. už šalt- 
smetonę po 6c. ir daugiau ir ne 
mokėjo kares taksų, nei rekor
dų jokių nevedė. Dabar jis pa
puolė į bėdų ir turi užsislatęs

Mikalojus Povilonis
Mikalojus Povilonis mirė 24 

<1. rugsėjo 7. vai. vakare 
53 metų amžiaus. Šioj šalyj 
pragyveno 27 metus. Paėjo iš 
Šdfamiesčlo parapijos, Uok- 

sunio kaimo, Lietuvoj paliko 
brolį ir dvi seserį; čia Ameri
koj paliko raOterj Agniešką,

į,; sunu Kazimiera ir dvi duktė 
į?i ris Bronislavą ir !■ austa.
8 .T '.idnlnvčc ,Laidotuvės atsibus subirto

je, 27 rugsėo, apie 12 vai. die
ni) j Lietuviškas Tautiškas ka 
pincs. Gentis ir draugai, išrei 
kšdami sągėdulingumo jaus
mą našlaičiams teiksitės daly
vauti velioniu laidotuvėse.

Agnieška Povilonienė

PRISIVSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu burtu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

SIRUPAS and CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.

<1924\ •
z \
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VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui .scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai, jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky,- 
inus kartu su pinigais Adresu:

NAUJIENOS į
1739 South Halsted Street i

Chicago, 111. |

PATARIA VALGYTI DAU
GIAU DUONOS.

Vakar buvo Shermnn Viešbu
ty] Iduotukepių susirinkimai. 
Ten kalbėjo J. Baruos, federali- 
škos valdžios kviečių direkto
rius. Jis pasakė, kad žmones 
(urėtų valgyli daugiau duonos, 
kad sumažinus pragyvenimo iš
laidas.

(Seka ant 6 pusi.).

■................ ..... .............. ................ .... ■■■ ■

Jir Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio ŽiurSjimn 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia ' jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicageje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
fe gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą prlparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim. (Žiūrėk 
adreso žemiau).

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

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros durįs nuo Fair sankrovos j 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.K—......... ..................

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

tine adata, groja visokio padarymo
-__ rekordus, vartotas

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

I feiciž ',nc tikros šikšnos
Į ; , Į svetinei eilę ir ki-

į H Mes taipgi turime ke
p 1 lotą augštos klesos
rm ll phonografų, kuriuosįn mes parduosime už
O *)’,c Pasiūlytą kainą
* až tai kad mes tnri-

11 v nie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIMI- C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yru stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRLSIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITURE STORAGF 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vynuoges, Vynuo. es!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartančius, 
Galifornijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apytimis nori gur
neliais, krabelėmis ar vogonais. Tel. 
Main 2835. Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. \Vater SI. Chicago, III.

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

BECKS DEP. STORE 
3323-25 South Halsted St.

Vyrišky Drapanų Barpnu
Teisingas apsiėjimas. Garantui' 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki* 
ny ucatsišaukti, padaryti ant už 
sakymo siutai ir overkautui, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai. 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų 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 nepaklh 
kainos.

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

t'ull tlrc.ss, tuxedo, frock etatai 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

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

8. GORDOJ, 
1415 So. Halsted SU Chicago, III 

įstrigtą 1M2

Dr. A. R. Blumehthal

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam! žinomns per 16 me

tų kaipo patyręs gydytejaa. chirurgą, 
ir akušeris.

Gydo aitrias Ir chroniSkas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri«* 
teisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1026 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telcyhonef Cnnal 3110. 
GYVENIMAS: 8112 8. Hshted Street

VALANDOS < • 3—vyto, tiktai. i r.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis .Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

V tu^Gas, kada pra 
nyksta regėjimas 

M«s vartojam
JT pagerintą Oph- 

thalnlometer. Y- 
patinga doma at -

< kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317
) Boulevard 6437

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Seeley 420

Praktikuoja
Gyvenimas

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
• Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų.
1 OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuę 12—2 po 
pietų ir nuė 6—8 vakare. Ne- 

dčlioinis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po1 piet 
7—8 vak. Ncdčlioms 10—12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. G. M. GLASER
27 metai 
ir Ofisas

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mr$.A.Miclmlewlcz^rflH 
Baigusi Akušerijos ko^f;

į iegiją; ilgai pruklika-i 
vusi Pennsylviinijos 
hospitalOse ir -Pasek-; 
rn i 11 g a i patartiau-j 
Ja prie ginutinio.J 
Duodu rodą visokio
se ligose inoteįimk iri 
merginoms.
3113 So. Halsted otr. I

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki včlal vak
I I .1 ————M

Tcisfngal pritaikytais akintais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau; 
dėjimą, kuomet raštas susibėga t 
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 mėty 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sie® ir aerkles hgn. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

'3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite | mano parašą.

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



(Tąsa nuo 5-to pusi.) G mm bleriavinias.

RADO UŽMUŠTĄ STREIKIERI miesto advok tas 
su pagclba šalies atstovo, pra- 

Rabert Lloyd, 22 m. amžiaus, dėjo didelį tyrinėjimą apie (’.bi-. 
plieno liejiklų streikierys ras- ..... — .......... ui....: ...:....

tas valkar nušautas prie 115 g I- 
ves, Kensingtone. šalę jo taip 
gi rastas šautuvas; kulka perė
jusi jam per širdį. Policija sa
ko, kad ji neg Ji žinoti ar jis 
yra pats nusišovęs ar kas kilus 
jį nušovė. Bet deteklivas Ualen 
sako, kad su tuo šautuvu jis 
pats negalėjo pataikyti sau lie
si/ į širdį; kas nors kitas jį 
nušovė. Mat, jis ėjęs medžioti,

Chicagos Lietuvių Vyrų ( heras 
’ rengia puikų vakarą nedėlioj, rug.sfi 
jo 2 , Meldažio svetainėje. Bus sulo
si i dvi komediji: Mamos nodasup- 
ta ir Pašėlę dantis. Kviečia visus 
atsiianksli •— CLV. Choras.

cagos miesto gambleriavimą į 

lošimą iš pinigų. Sako, 1....
tų lošimo vietų esama daugini 
šiai apie Chicago avė. ir cbiiiie- 
či’ų apgyventuose dislnklnose.
ChiniečiiJ tuksiančiais doleriu jy'^'į. jukniHus svet? AV.’ 14 th 
surenka už lošima iš pinigų ir si. rengia prelekciją. Skaitys Dr. A.

, i »• • i Montvidas temoje, Kaip prižiūrėtipas juos los losimo vielos esan- kudIkius iki 5 ni;>tų. Kviečia visus 
čios beveik viešai atid irvlos. — Komitetą*.•r
Ketina tas lošimo vielas krat 
ti, o jų užlaikytojus nubaie ti.

, IJSL. 1 kp. rengia vakarą subatoj
1 ,Hi rugsėjo 27, Mildos svetainėje. Prad 

žia 8 vai. vakare. Kviečia visus atsi 
lankyti. — Komitetas.

Cicero. — Lietuvos Seserų Taut. 
Dr-slė nedėlioj, rugsėjo 28 <1., 7 v.

SUVAŽINĖJO SENUTĘ.

DŽIAUGIASI DŪMAIS.

LiRiidicH Kur ų Afidaryrr.ns. — 
Petin čioje, rūgs. 26 kaip 8 vai. vaka 
ro bus Liaudies Kursų atidarymas 
Aušros Mokykloj. 3001 S. Ilalsted 
s. t. "ViNi, nor i fi t :<* j i Itimkvti 
Kurstls. kvieCiami atvykti 
ino iškilmen. — Valdyba.

atidary

C h i c a g o., Petnyčia, Rugsėjo 26, 1919

ASMENŲ JIEšKOJIMAl ■ REIKIA DARBININKŲ I
Pajicškau Charles Andriekaus, 

gyveno (’hieagoje, kas praneš apie 
ji gaus $5.0(1 Adresas: Martinas Ru- 
beževičius, 1739 So. Ilalsted st

RAKANDAI NAMAI-žEMe

RASTA-PAMESTA
KAS RADO?

Mikolas Meiris pametė pilietybės; 
I popierius. Jis mano kad Jis palikęs 
juos savo senoje gyvenimo vietoje 
1549 S. Paulina st. Kas sugrąžins 
Juos gaus $1(1 — Mikolas Meiris 

1739 So. Halstcd St.

TIKTAI ši MĖNESI.
Gcrir.usis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios šiai lės. 
Mes lai'igi turime visokių divonų. 

į fonografas. PRISIUNČIAME L/. 
DYKA. Priimame Liberty Bomls. 
AVESTERN FURNITURE STOBAGE 

| 2810 AV. Ilarrison St.
KBIKAI.AUA nmnsarg.0 pageli.;-,A"lu,^Sis'7oTki 4 ial 

ninko — 6226 Harpers avė., 1 pagy
venimas, užpakalyj.

VYRŲ
| Reikalingas aptiekorius. Turi būt 

___ registruotas asistentas ar geras gize 
lis, (apprentice).

J. J. CJžauskas, 
801 E. AVash. St.

Springfield, Iii.

PARDUODAMA PIGIAI

AUTOMOBILIAI
REIKIA DARBININKŲ -

MOTERŲ
AGENTAI REIKALINGI.

Rinkimui apgarsinimu ir įdresi 
Atsišaukite tiK tokie, kurie galite 
duoti paliudijimą, kur dirbot už a- 
gentą. Kitokiems nėra atsakymo 

STRUPAS and CO.
02 ■VVar-vviok St. N<- ws>i-k. N. J.

Didelis Bargenas — 2 po 7 sėdy
nes “Lozicr” iimouzinai. Puikus iš- 

„ nuomavimui arba vestuvėms. Kiek
vienas verias $2,700. L 
pasiūlys, tas paims.

CRYSTAL ROCK OI L CO. 
cA-* 3032 So. Emerald avė.

Dabar, kuomet Chicagoje ir 
kitur eina didžiiausia kova — 
streikas geležies lejiklose kapi
talistai kaip tik pamato, kad jau 
kur nors tų dirbtuvių kaminas 
pradeda labiau rūkti, tai jie šo
kinėja ant vienos kojos iš to 
didelio džiaugsmo. Vakar jie 
išsiuntinėjo orlaivius, kad jie ė» 
lakstytų visas apielinkės licjik 
las ir parneštų jiems žinių apie 
rūkstančius kaminus. Vienas 
orlaivinjnkas papasakojo, k -d 
jis suskaitė net 40 rūkstančių 
kaminų. Bet ten yra tokių ka
minu 2,400 ir kuomet 
streiko, j’ie visi ruko, 
si, tų ponų džiaugsmas 
lis. Be to, jie stengiasi 
nizuoti skebus, — kalbina strei : 
kierius, kad eitų dirbti. Ir did- 
lapiai su džiaugsmu praneša, 
kad jau, jau ten ir ton pradeda 
(lii'bti. Bet ir tas jų džiaugs-

nebuvo 
Vadina- 
nedide- 
suorg -

na save.

PABĖGO.

AVilliam Smiltį, juodveidis se

ton P:irke. Jis buvo paimtas už 
buvusias rasines riaušes. Utar- 
ninko va'kare jis paprašė, kad 
jam atneštų gerti. J. Wasb, sar
gas nuėjo vandenio atnešti. Jis 
tuom syk atsidarė duris ir išbė
go. Sargas sugrįžęs rado tuš
čią vietą, tuojau pasakė polici- 
stui O’Bitie.n'ui, tas vijosi ir šo
vė Šešis šūvius, bet nepataikė, i 
Sinitli pasislėpė.

VALDŽIOS KRAUTUVĖ.

Vakar atidarė valdžios kniu-' 
tuvę prie State ir Van Buren 
gatvių. Ten bus pardavinėja
mi visokie d liktai, kurio buvo 
pagaminti armijai. Tie visi 
ktai busią pardavinėjami 
giau negu šiaip krautuvėse.

(lai 
pi-

Sušlapino reporterį.

Evanstono atigštcsnių niok
osiu studentas, sutiko W. S { ller, 
Chicagos laikraščių reporterį 
ir pasakė, kad jam nepatinka a 
rašymai apie Nbrthwestern U- 
niversiteto studentus ir studen
tes ir sugriebęs, įmetė reporterį 
į ežerą. Sandėris sušlapo ir 
ši ę>ino $10, kuriuos turėjo 
šeniuj. I

Įsimylėjo per telefonų.

Caterina L. Nolan, 71 metui 
amžiaus, 823 Monroe avė., bu
vusi luini maldinga senutė. Kož 
na (jeną lankiusį bažnyčią. 
Bet vakar einant bažnyčion sker
sai gatvę, užvažiavo ant jos au
tomobilius ir taip skaudžiai už. 
gavo, kad nuvežus ją į ligoninę, 
pasimirė.

KALTINA POLICISTĄ

F. Wolf, 2817 Abbott court, 
kaltina Jaekson parko policistą, 
.1. Syveeney, kad jis ir dar <hi 
jo divuigai, civiliais rūbais ap- 
i.i'r(ngę, užpuolę ant jo ir no
rėję atimti pinigus. Jis su savim 
turėjęs $20. Matydamas, kad ne
galės atsikratyti nuo užpuoliku,, 
jis pradėjęs su jais derėtis. Ga- 
lu-gale plėšikai sutikę ant pen
kinė. Wolf pasiskundė parko 
vyriausybei ir ji surado, kad 
tais užpuolikam buvo policis.

AREŠTUOTAS JUODVEIDIS

T. Jonės, juodukas, savinin
kas kabareto “juodų ir pilkų” 
kuris randasi po nr. 3145 So. 
Slate gatvės, areštuotas. Suareš
tavo jį p-nia M. M. Kinser, 5509 
Hyde Park Blvd., kuri kaltina 
Ji nes, kad jis pirkęs už $850 
auksinių (Valgių, kurie yra pa
vogti nuo jos pereitą
Pavogė 

tardavęs 
Icboan.

mėnesį, 
nuo jos tuds daigius 
pas ją irgi juodukas

PASTORIUS Už UNIJOS 
MOKESTĮ.

Licluvių Šlynu Orkestras rengia 
draugiška vakarą su programų ne
dėlioj. rugsėjo 28 d., Liuosybės sve
tainėje, 1822 AA’abansia avė. Pradžia 
kaip 6:30 vai. vakaro. (Sis vakaras. , .
rengiamas vietoj n-įvvkusio rūgs. 3'mO nereikia gavimui geros 
d. išvažiavimo i Jeffersono girią).' 

— Komitetas.

“Ateiti'cs Žiedo” Vaikų draugijė
lės susirinkimas ir atidarymas lie 
tuvių kalbos lekcijų bus pėtnyčioje, 
26 rugsėjo, nuo 5:30 iki 8 valandų 
vakare, Mark White Sq. parko svet., 
prie Ilalsted ir 30 gatvės. Visi “Atei 
ties Žiedo’ nariai, taipgi ir tėvai, 
kviečiami susirinkti kiikurių daly 
kų aptarimui — Komisija. #

Cicero. — Draugystės Lietuvos 
Kareivių nariai prašomi susirinkti į 
S. Žvibo svetainę (1347 So. 50 avė), 
subatoj, rugsėjo 27, kaip 8 vai. vaka 
re. ■ Reikės dalyvauti Raudomis 
Rožės Kliubo baliuj. Nariai susi
rinkit visi.' — Valdyba.

Lietuvių Mechanikų susirinkimas 
Ims nedėlioj, 28 rugsėjo. West sidėj, 
Meldažio svetainėje kaip 9 vai. iš 
r\ to. Kviečiame visus lietuvius 
mechanikus ir nemcchanikus ateiti 
Instojimas dykai. Be lo, bus skai
toma protokolas iš mechanikų su- 

I važiavimo New Yorke.
— M. Luškuskos.

Esanila ir pastorių, kurie rei
kalauja, kad jų darbininkams 

Ičnotyp-istams, dirbantiems jų 
raštų Icidiime, butų mokami 
unijos mokesti. Vakar Meto
distų pastorių mitinge, Re v. F 
L. Garison pareikalavo, kad me 
todistų spaustuvių linotypistams 
bnh\ mokama unijos alga. Ar 
kiti pastoriai jo reikalavimą iš-
pildys, tai dar kitas klausimas. 
Jau tas yra nepirmas reikalavi
mas. liad mokėti linotypistams 
unijos mokestį, jau tu Metodis
tų pastorių buvo nutarta 1915 
metuose, bet tas nutarimas dar 
ir šiendtien ne|xi!(lomas. Mat, 
v;sų tikėjimų pastoriai panašiai 
llgiasi jie prižada darbiniu-su

ki- k ims unijos mokestį, o neduo
da jos.

Reikia Moterų ir Mergini;
18 metų ir senesnių, prityri-

mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, 
riuose.
smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė

švariuose 
oringuose kamba- 

Mes parūpiname

CALUMET BAKING 
POWDER CO.,

4100 Fillmore St.

REIKIA 3 ar 4 darbininkų; gera
mokestis, darbas pastovus, utsišau- j PARDUODAMA karas Pierce Ar
kite pas Warshawski and Co. r*"*’ 7 p-—*:-* u........

1915 So. State St., Chicago, 111. m. pigink
Phonc S. Chicago 147 i St. Galima matytis dieną visada.

REIKALINGA.
Keletas Teisingų Lietuvių Vyrų ir 

"......  „.“j pasidarbuoti
tarpe lietuvių po Chicagą ir apielin- 
kės miestus. Nereikli apleisti sa
vo kasdieninio darbo, n.es tas yra 
galima atlikti vakarais ir šventadie 
niar. ir taipgi yra reik.dingą KE- 
NOS11OJ ir RACINEJ NVisconsin; 
platesnėms žinioms rašyk pas:

Joh.. D. Simans, mH:agc••. 
9O2S (’ommercial Avė., Chiciigo, iii.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, 7:30 vai. vak. T. Chernausko 
svetainėje, 1900 South Union avenue 
Visi nariai turite būti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Roseland. — I.MPS. 25 kuopos 
valsiių gaminimo lekcijos įvyks pėt 
n' čioie. *JG <1. rugsėjo, pas G. Ku- 
(hinskienę 10356 Mabash avė. Lek
ciją duos poni Strom. Pašalinės ir 
narės kviečiama atsilankyti skaitlin
gai. Pradžia 7:30 vai vak.

— Komunija.

Rosęland. — I MPS. 25 kp. i engia 
puiku teatrą Prisikėlimas gyvųjų, 
f.dpgi ir koncertą Ui lankr'čio, K of

Reikalinga mergina prie namų 
darbo gera mokestis, maža šeimyna. 
Atsišaukit tuojaus adresu: \

W. Mcssage , 
3548 So. Halstcd st. Chicago, III.

REIKALAUJA merginų prie dar
bo dirbtuvėje. Gera mokestis, pu- 
■ ė dienos subatoj. Atsišaukti, 900 
\V. 18th St.

REIKLAUJA MERGINŲ
P svetainėje. 11037 Micbigan avė.( prie kriaučių darbo ant rankų ir
Vietos ir apielinkės draugijų prašo
me nieko nerengti tą dieną.

— Rengimo Komisija.

Kenosha. Wi«. — T.SS 58 kp. di
skusijos tema Kas darbininkui turi 
rūpėti daugiau: tautybe, ar darbi
ninkų reikalai, Ims 28 dieną rugsė
jo 9:3(1 ryto Socialist Hali, kampus 
Sheridan Boad ir Prerie avė.

— Komitetas.

Westsidės Lietuvių Viešo knygy
no delegatų susirinkimas Jvyks pėt- 
nyčioj, rugsėjo 26 d.. 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2241 W. 23 place 
A isi delegatai malonėkit būtinai at
silankyti. Turime nepaprastai daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

L. AL Knygyno Valdyba.
AValerbury, Conn. — Lietuvių 

Socialistų Skyriaus susirinkimas 
įv\ks nedėlioj, rugsėjo 28 dieną 10 
vai. ryto, 10.3 Grcen st. Visi nariai, 
būtinai priimkit, nes turim daug 
svarbiu reikalu. Tie, kur norite buli 
nariais Socialistų Partijos, bus 
Įima įstoti, čarterį jau gavome.

— Org. P. Plečkaitis.
ga-

177Milwaukoe, AVis. — SLA. 
kuopos prakalbos įvyks 28 dieną 
rugsėjo. John Monks svetainėj 719 
kirst avė. Prasidės 2:30 vai. po pie
tų, kalbės drg. P. Grigaitis, iš Chi
cagos. Meldžiam nppraleisti progos 
ateikit visi, nes kalbėtojas dar pir 
mą syk mus atlankys

__ __  _ Choro — g. Demcntis. ' 
generoliška lopeli'' i ja įvyks pėtny-  ..---- .. .......

Pranešimai
P-lė Louise Williams, 

bmžiaufe, turėję reikalą Pcori
joj ir ji kiekvieną dieną telefo- 
n uodavo. Ten atsilenpdavo Wil- 
liam Emmert. Jam tos chico 
gietės balsas labai paliko ir jis 
paski Ju telefonąvo jai kasdien. 
Vėliau apreiškė jai savo meilę ,,, va| ,.vl„; AuS,.ns sv(.t. ; 
..................  .• • • Halsled st. Tema bus iš istorijos, 

socializmo. Prelegentas d. J. Bura-, 
gus. Draugai malonėkite atsilanky-

m. ’ Chicagos Lietuvių Vyrų

čioj? rugsėjo 26, Mildos svetainėje, 
Visi dainoriai priimkit paskirtu l »i- 
kn kaip 7:30 v. vak., nes reikės dai
nuoti nedėlioj savo vakare.

— J. Gcdraitis.
—------ ---- r- .

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

. Pranešimas JLSL. 1 kp. lavinimo 
, si susirinkimas Įvyks 28 dieną rugsė i 
c jo 10 vai. ryto. Aušros svet. 3001 ,

ti prie šliubo. Bet vietoje jau- ... — < — v ,,.. , ,.... J • gas. Draugai malonėkite atsilunkj-nikio, ta mergele sutiko (tetekti- ti. — Komitetas.
vą, kuris ją paėmė tolesniam ti- -------- -----
rinčjimui. • East Chlcngo. Ind. — L. A. u.

Kliubo susirinkimas [vyks nedėlioj,
! rugsėjo 28, 2 vai. po pietų K. Grikšo

V’.

į svetainėje 150 and Norlhęote avė.
nes mėnesiu išbuvauSmarkiau dirbs.

Kad paskubinus sujungimą 
Jaekson Parko su Lincoln Par
ku, prie b figimo Michigano 
Bulvaro, bus pastatyta dvi per
mainos darbininkų, kurie dinbs pėtnvčioj, 26 rugsėjo. 7:00 vai. vąka- 
po 8 vai. dienoje. Tik jie abc- ® ® * S’ sve,ninčje 1126 — 28 
joja ar galės gauti p Ranka
mai niateriojo, nes geležies dar 
bininkais streikuoja. O tie darbi 
ninkai, kurie dabar yra prie til 
tu ir kelių dirbimo, streik fro 
10 savaičių.

Draugai meldžiami atsilankyti, 
turim daug svarbių reikalų.

Rašį. Frank Svenekis.
' Snv. 
daug 
tuva.

T SS. 4 kuopos veikalo Ncnair.ido f°n<3« 
ti kūnai generoliška repeticija bus

W. 18 st. VKi lošėjai malonėkit būt 
pažymėtu laiku. — Komitetas.

Pajieškau giminių pus
brolių Antano ir Darni 
ninko Stanevičių ir 
Pranciškaus, Rapolo ir 
Stanislavo Rimkunų, 
Skirsnemunės mieste
lio; Simono Marijonos,

Onos Andriukaičių, Palėsio kaimo, 
Skirsnemunės parap.; Jono, Onos, 
Zuzanos Strelickių, kaimynų Skers- 
nemunčs par. visi Kauno gub. Nese
nai sugrįžau iš Franeijos, kur 16 

muzikantu prie 
Valstijų kariuomenės ir galiu 
ką jums papasakoti apie Lie- 
Atsišaukit laišku ar per tele-

A n ton Stanevicze, 
Muzikantas, 

Bari ton and SI i d Trombon, 
655 AV. 18-1 h SI. Tol. Cam.l 3892 

Chicago, III.

Prašau p. WTLIIAM KRAUSA, 
kuris gyveno 3240 So. Emerald avė., 
Chicago, III, ir kurlsal Šia vasarą

ant mašinos; taip pat reikalinga vie 
na. kuri mokėtų gerai angliškai, prie 
ofiso darbo. Gera mokestis, gėja 
vieta ir pastovus darbas. Kreiptis 
pn. 14 W. AArashington st. Room 601

*_______ ,!>■ \ ■

Reikia moterų įnilams sinti. Liek 
trinės mašinos gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite:

Empire Mattress Co.
2231 AV. Madison st. Chicago, III.

Reikalauja — moterų prityrusių 
pardavėjų. Turi mokėti anglų kal
bą. Gera mokestis ir puiki vieta.

Lusling’s Dejit. Store., 
3410 So. Ilalsted St.,

REIKALAUJA

MERGINŲ

PRIE LUITĄVIMO

NUOLATINIS DARRAS
IR
GERA MOKESTIS

............ ——

Metai Sjpeetalties
o

338 N. KEDZIE AVENUE

25 MERGINŲ 
LENGVAM 
DIRBTUVĖS 
DARBUI.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
ATSIŠAUKITE
TUOJAUS

AMERICAN COLORTYPE
1151 Roscoe St.

JAUNOS MOTERIS.
LSS. 4 kuonos veikalo Ncpalaido 

ti kūnai repeticija įvyks nedėlioję 
28 d. rugsėjo, kaip 11 valandą ryto išvnŽ’avo į So. Dakotą. atsiliepkite 
J. Norvaišų svet. 3338 So. Aiiburn tuojaus. Yra labai svarbus reikalas.j tus. 
avė. Visi, kurie lošiate malonėkit * — Marė Jurgelionis, OLSON RUG CO.
būti pažymėtu laiku. — Komitetas 824 So. Ilalsted st., Chicago, III. 1508 W, Monrąa St.

CO.

mio arti ( Jiieagos su namu ketu 
Ha s kambariais, prie didžiojo 

Už- kriio. Jus galite gyventi čia ant 
kaimo, o dinbti Chicagoje. Yra 

j už 15 minučių važiavimo nuo 
miesto Burlingtono gelžkelki. 
ei ? jums proga įsigyti namus 
1 ūme'ir buli ncprigulmingu. 
Parduos labai pigiai ir lengvo
mis išlygomis. Kadangi tai yra 

Kas dauginus nepaprastas pigumas, tai apsi
mokės jums pasiskubinti. Paul 

J Baubly. 1 101 \V. 18 St . TeL Ga
nai 6290.

zicmams innousinas uiiz 1 SI DARBININKO I R(J(.A
Atsišauki; pu. 642 W. 181 l’arsiduida dviejų pagyvenimų 

namas 2 po 4 kambarius; abudu pa- 
g\ veniniai su vanotus ir kitais pa

row 7 pasaŽicriąm.s limousinas 1912

' Parsiduoda 1919 metų mados au
tomobilius 5 sėdynėmis labai pigiai 
Priežastis parudavimo savininkas iš 

> važiuoja į kitą miestą,’ atsišaukit 
tuojaus.

J. Morkus,
3257 Lowe avė. Cit v

Reikalingas vyras pakavimui po
pierių. Gera mokestis darbas ant vi
sados. Atsišaukite: — Pcople’s Iron 
and Metai Co., 5S35 Loomis st., 
Chicago, III.

REIKAI^UJA kriaučių prie mote
riško kostumeriško darbo. Darbas 
geras ir gerus užmokesnis. Kreiptis 
pn. 14 AV. AVashington st. Room 604

REIKALINGAS bučeris gera mo
kestis darbas ant visados, atsišau
kti: 1618 So. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

VYRU reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National l.ead Co.
900 AVest 18-th Street,

SIUVĖJA

Reikalinga siuvėjų vyrų prie kotų 
dirbimo, merginų prie rankų darbo 
vienas geras preserts, vienas bu- 
Šelmanas prie seno darbo. Gera mo
kestis trumpos darbo valandos. A- 
h ikit tuojau.
Žukauskas and Co. Modcrn Tailors 
813-815 W. 35-th St. arti Halstecl gat.

Phonc Boulevard 3941

Ararstotinių ir spondėjų molderių, 
arti Chicagos. Puiki ,atvira šapo, 
absoliučiai jokios darbo' klinties nė
ra, kelias apmokačVas.M Ateikite į 
kambarį 400, 190 N. Sfijte St.

Pajicškau pusbrolių Antano ir 
Juozo Petkauckų. Kauno gub., Šiau
lių pnv.< Žagarės miestelio, Antanas 
pirmiau gyveno (’iiicagpj Juozas, S. 
Bostone. Jie palis ir kas kitas mel
džiu pranešti adresu:

Domininkas Pukinskas,
1316 E. Madison st., Būtie, Mont.

REIKALAUJA ištikimo vyro ge
ra reputacija, kuris yra apsigyvenęs 
ant vietos apsinažinęs su žmonė
mis ir nori užsiimti atliekamu laiku 
vakarais po savo dienos darbo ir 
nedėldieniais; tokiam turiu labai 
apmokamą pasiulinimą. Rašydamas 
paminėk, ar priguli prie kurios drau 

,gijos. Meldžiu atsiliepti per laiškus 
ir iš kitų miestų.
220 So. State St., Room 1328 Chica
go, III.

REIKIA žmogaus kodėnis taisyti 
MURPMY CHAIR CO.

2434 So. VVestern Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
J. Sarbutis parduoda bučernę ir 

grosernę; biznis išdirbtas per dau
gelį metų gera vieta lietuvių apgy
vento! kolonijoj.

732 W. 19 St.

Briscoc 5 sėdynėmis I cilindc- 
riais, 5 ratlankis, 
t i. Atrodo tikrai gerame stovyje 
pusę kainos. 319 AV. 51 Place.

D. Kripos,

randasi ant 
daugiau lei
po 820.00 į 

randus neša

rankamais; 
Bridgeporlo 
kia Įmokėti 
mėnesi išmokėjimui 
$22.00 j mėnesi; kaina namo lik 
$1,700. Atsišaukit vas

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Halstcd St., Chicago, III.

namas 
¥390 at
likusius

y n viii o •> ('iniKiu- i 

s, patsai pradeda ri | Parsiduoda namas ir lotas. Na- 
uz mas dviem pagy veniniais po ketu 

ris kambarius naudynės ir kili pa-
1 puikumai, trijų metu senumo. Ran-

— i dusi ant Brighton Place pusė blo-
. t ko nuo Archer avė. Turi būt gret

imi parduotas. Adresas: 3114 So. •
Ilalsted st.

RANDA!
Parandavojimui pagyvenimas še

šiais kambariais ir ofisu. Dentistas 
buvo užėmęs per 11 metų. Gera pro
ga atsakančiam žmogui.

I)r. G. M. Glaser.
3149 So. Morgan St.

NAMAI-žEMe
DIDŽIAUSIAS bargenni, Chicag *• 

je , purs t ».oda 2 Įeiti, krūvoj (>• s 
130 pėdų pagal pat 71 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkę.

R. Vaičaitis.
816 W. 34 St. iŠ fronto

i ARSI DUOD A SUPTYNIV 
PAGYVENIMŲ

namas: pirmas flmras muro, o kita 
' :ršui dalis medžiu; namas randasi 
Norlh saides anicliakėje; neša ge 
r i». landas, tik $1,000.00 reikia įmo- 
k'li, ( likusią sum.i ramios išmo
kės; galima priimti lotą kaipo da- ‘ 
lį įi k 'vėjinio. Atsišaukite pas šrvi- 
r.'u’.ą ‘ekančiu adreai*

A. GRIGAS and CO., 
3114 So. Ilalsted St., Chicago, III. 
--- - t , 5

Parsiduoda puikus muro namas 
šešių pagyvenimų, n-tmas randasi 
cnt B, idizenorto lietuvių apielinkė- 
je; neša $72 j mėnesi randus; $2,000 
reikia Įmokėti, likusią sumą leną 4 
vnis išmokėjimais taip kaip randą; 
prekė $7.090.00. Atsišaukite pas

A. GRIGAS ,nd CO., 
3111 So. Ilalsted St., Chicago, III.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FAHMA- 

gaukite platesnius paaiškinimus iŠ 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija AVIsconsine, kur jau daug 
lietinių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderčjiinas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra,, Antrojo aiig.što ranki 'atneša $71 niė 
kad iš kitų valstijų žmones atvožia-1 n-siui. Parduos už .<8 50t). Pusė rei- 
ve stebisi. Dauguma nuo bendro- kįa jmokėli. 
vos pirkusieji buvo išvažinėj:, po 
vi<ą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip AVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir Nud
ilinusiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
piidirkę, miestas arti, su visais pa- 
tankunmis dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą fariną 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
vvjv-

l aiduodama kampas .3158 Union 
p’e., krautuvė ir <bi pac\ vei.imai.

SPECIALIS BARGENAS.
• •* i i f

9 akrai puikiausio juodžemio 
arti Chicagos, 10 minutų eiti 
nuo Tinley Park stoties prie 
Roek Island gelžkelio, su gera 
užmiestine transporlacija, prici 
na prie kieto kelio. Galima len- 
f’N'oi gyventi ant šitos žemes ir

Tai prisiųskite savo adresą, o mes užsiauginti sau visokių darža
ms prisiusime knygelę su [dalės- . ,Y. . , v.

paveikslais ir|vlU ,r vištų ir būti absoliučiai 
Jiepdigiihningu. Hidžfiau T- 
hargenas turguje. Turi būti par

1 savaitę. Nužeminta 
žeinės, kaina $2220, verta $5,000. Išly- 

gos: $500 įmokėti, lykis po $20 
kas mėnesds. Rašyk, telefonuok 
ar . teik pas Paul Baubly, 1401 
YV. 18-th St., Tol. Canal 6296.

jums prisiusime 
nlais paaiškinimais, 
pienu.
LIBERTY L AND * INVESTMENT 

COMPANY,
3.301 So. Ilalsted St., Cliicago, III. (Juota šja

Parsinuodą pust? akerio i
57-th pi. ir 73-rd avė. Sumini!, iii. j 
Suvesta yra srufvnės ir vaduo; par 
duosiu labai piviai. Atsišaukit. J. . 
Pūkis, 4751 \Vest Jaekson Blvd., 
Chicago, III.

Namas 4 pagyvenimais, medinis 
po 4 kambarius, su visais įtaisymais 
labai pigfai, 6 ir pusė pėdos apačia 
319 W. 51 PI. šalę Princeton gal.

GALI PIRKTI VISUS TRIS SYKIU, 
ARBA PO ViėNĄ.

Pardavimui. Už augštesnį pasiu- 
Ipmą nupirksi mūrinį namą 1 pagy
venimais su padanga prie Marsh- 
field ir 11 gatvės (Garfield Boųlc- 
vard) 
ynntų 
žiant 
moka 
verias $7.000, bet dabartinis savinin 
kas atiduoda ii už $5,950.

Kitas mūrinis namas visas prvša 
kys iš akmeni! angštas nonnmis. 5 
ir 6 kambariai, o prie jo dar pui
kus namiukas loto gale, visas p,d- 
faisvm.as ir aslos iš geriausio ar 

Parsiduoda Kriaučių šoną su vi-! žuolo nrie 57 r»ntv*s arti ITalsled 
sa’s įtaisymais.. Biznis išdirbtas perPacai dabartini verHn’mą f’1’ 
šešis metus parsiduoda pigiai, prie nuosavybe yrą a erta $7.500. Bet 
žastį pardavimo patirsite ant vietos. <i )|»n»ąinis savininkas atiduos už
Atsišaukit 832 — 33 nl St., Chicago. <pf,jąą,

— t vienas visai nauias didelis
PARSIDUODA visai mažai varto- [ r.,,r;njs namas. 2 nagvv'mimais su 

ti barzdaskutyklos daiktai. Beveik į f;rk!,n,n šventi vonamiu. platus 
nauji su visais naujos mados )taisy-| .p, nn»n|svinfl5. nslos ir l uo
mais parduosiu pigiai. Priežastis y- . rtn’ria,,ę;n uržnoJn. iriausioj 
ra ta, kad noriu dėtis kita biznį toj Vn„ths|<i..s v?Moj nn.-nnV'-i nr- 
pačioj vietoj. Atsišaukit (n eitai ,.,„v(.|..,,.i,;. v-tu
pas: Charles Stonis, 10759 Michi-1 phpq r,„n„ )r.’nns vm pilmu 
gan avė. Chicago, III. įvirtas $7 300 . Bet dabartinis sąvi-

"*—**'.■1 ■ ■ ■„ . ..t j)j» l-ąs atiduos ii ”ž ..6 ‘''0 00.
\t;r?tn5rRti narna’ turi hufi par

duoti i 10 dieno už tiek, kh'k kas .
I pusin nasiiilis .l:»s ir Dailus ir, 
PtOrnes turės atsakantį barama. Su-į 
sirirkinuis nrie nnmo nebus lailnj 
t> >. korio bus užint<‘iosuoti ad» »siio 
Rife ir |os nuveš automobiliniai 
parodv’nui nan'n.

PARDUODA.
Savininkas išvažiuoja į vakarus 

ir nori parduoti grosernę ir bučer- 
nę su namu už IjJGGCO; pusę reikia 
įmokėti. Kreiptis pu. 6i»0i So. ller- 
initi>G'ę a ve.

Parsiduoda bučernė ir grosernč 
Rridgeporto apielinkėi, apgyventoj 
lietuvių. Meldžiu atsišaukti per te
lefoną: Drovcr 7305

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jei reikalaujate rakandų, nepralei 
skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nelink teisingą pasiuli- 
iiimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Grobi vi-

gražiausioj lietuvių inteli- 
apgyventoj vietoj. Sprend- 

pagal lai. kiek dabar žmonės 
už namus, Šilas namas yra

Room 1"9 220 S" State St. 
Chicago, UI.

Parsiduoda peikus namai. Pusė

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpę 
laiką.

Mes turime didžiausius ir ęrrtun 
sius kirpiaio-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečtarni Aplankyti (r 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali*- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos ragai Jūsų mte 
' ą — bile stailės arba dydžio, -’l bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanlcka PerdėtinU 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

T VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6Ž05 So. Halsfed st.. 2407 W. M«- 
diRon. 1850 N WeU« st.

137 Mokvklos Snv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranhio- 
la išmokinti jus našluti suknes nt 
$10. PJmne Seelev 1043

SARA PATEK, Pirmlnink*
į tj ju piuiiK^iui 1 unugi ui u'*, vilnies iriin;ii. i unv ................... .............-..........  .

Prie lengvo darbo dirbtuvėje $15 sus rekordus. Parduodama už $55 su jnnro, nnsc medžio, dvipftj nagyve jINTERNATlAL RARBER SCIIOOL 
savaitę nradžiai; nereikia pat:y- į rekordais ir deimanto adata. Visi njnni no 4 kambarius. Pusantro lo- Mokytis tereikia tik 10 dienų, pas

1 ..... Antri namai nuo kampo. Par-(kui mes mokame 50% to ką inoki-
dunda pats s^dninkas h** agentu, nys uždirba 653 W. Madison St., 
Piriai. — T. Kibartas, 4.352 S. Fair vienas blokas į rytus nuo Halstcd 
field Avenue. gatves.

i savaite pradžiai; nermKia pai.v- įrcKoruais ir 
rimo. Pastovus darbas per visus me klaikiai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie AvenueChicago




