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True translation filed wlth the post-mastir at Chicago, III. July 23, 1919 
as rc<]uircd by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai rengiasi 
užpulti Budapeštą

Kareiviai užpuolė Victoria
) Premjerą

Francija laikys vokiečių belaisvius

Clemenceau pradėjo kovą už išlaikymą 
savo valdžios

150,000 TALKININKŲ KAREI
VIŲ UŽPULS BUDAPEŠTĄ.

areštų padaryta ir paskui įvy
ko triukšmingas kareivių susi
rinkimas, kuriame policijos me
todai buvo pasmerkti.

jasis maisto m‘nisleris, alsaky- iš Bresl. Sekretorių lydėjo 
me išdėstė valdžios ekonominę * pati ir maža partija valstybės 
politiką. Jis sakė, kad griebta-' departamento atašė. Jis pasi- 
si priemonių padidinti išteklių liks čia per naktį ir ryto va 
kviečių ir cukraus ir tvirtino,1 žinos į NVashingtoną.
kad valdžiai negalima užmesti | Sekretorius Lansing griežtai 
stokos permatymo. Užbaigda- 
mus jis sakė, kad jis nepermal
daujamai priešinsis maisto spe- kos konferencijos, ar Meksikos, 
kuliacijai ir persekios visus pra
sižengėlius.

Kviečių ir cukraus kontrolė.

Pirklybos nūnisteris Clemen
ceau pabrėžė reikalingumą pa- fu susinešti su sekretoriaus pa
laikyti visame pasaulyje kontro- gelbininku Polk, kuris vakar iš- 
lę kviečių ir cukraus ir paskelbė, plaukė į taikos konferenciją, 
kad talkininkų valdžios nutarė 
suorga nizuot i ,.kon f erenc i j as,
kuriose dalyvaus ir neutralės ša- 
lįs, kad padarius nuosprendžius 
apie kritiką ekonominę situaci
ją visame pasaulyje ir padavus 
tuos nuosprendžius visoms val
džioms.

jo True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. July 23, 1919 
as retpiired by the act of Oct. Ii, 1917

ŠAUDO STREIKIERIUS 
BERLINE.

atsisakė svarstyti užrubeŽipius 
reikalus, ant kiek jie liečiasi tai-

kol jis nenuvyks į VVashingtoną 
“Ne, aš nerezignuosiu,” griež

tai užreiškė jis. “Aš nė ne- 
' mąsčiau apie rezignaciją.” 
, Jis bandė bevieliniu telegra-

bet atmosferinės sąlygos buvo 
tokios, kad negalima buvo ap
simainyti pranešimais.

NELAIMĖ LIETUVIŲ ŠEIMY
NOJE.

2 metų vaikas iškrito per langų.

True translation filed with the post rnuster at Chicago, III. July 23, 1919 
as re<;uired by the act of Oct. 6,1917

Kareiviai šaudė į nešusius 
raudonas vėliavas demon

strantus.

|Wilsonas prisipažįsta pats 
atidavęs Japonijai Santungą

6 užmušti rasinėse riaušėse

ta). —- Gen. Fninchet d’Espe- 
rey, komanduotojas talkininkų 
spėkų artimuose rytuose, pa
skelbė, kad jis yra prisirengęs 
užpulti Vengrijos sostinę Buda
peštą su 150,000 kareivių.

Armija yra sudaryta iš fran
euzų kolonijų kareivių negrų), 
rumunų, jugo slavų, italų ir 
vengrų. Vengrais \\oinanduo- 
ja gen. Krotochwill.

BELĄ KUN NORI TAIKOS.

LONDONAS, liepos 22.
Belą Kun, nuverstasis galva 
Vengrijos sovietų valdžios, pa
sikalbėjime su Heuterio kores
pondentu Budapešte liepos 18 d. 
pasakė, jog jis yra įsdikrinęs, 
kad pasaulinė revoliucija yra 
neišvengti na, bet tuo pačiu laiku 
Vengrija sutinka daryti taiką ir 
su kapitalistinėmis valstybė
mis.

“Daug buvo kalbama apie 
talkininkų šalių ultimatumus 
Vengrijai, bet nė vieno negau
ta”, sakė jis, “ir aš abejoju ar 
bus kada-nors gauta. Jeigu te- 
čiaus ir ateitų, sovietų valdžia 
yra pasirengusi priimti drąsią 
politiką.

“Vengrijos valdžia niekad ne- 
pripažįs, kad ^aTkjnhrkali .turi 
teisę maišyties į Vengrijos vi
durinius ar naminius reikalus. 
Naujoji valdžia neturi nieko 
bendra su Ilapsburgais.”

Pasak Belą Kun, socialistų 
valdžia yra negalima Vengrijoj 
ir tą supranta patįs socialistų
vadovai

niaster nt Chicnflo, III. Jilly 23, 1919 
ns rraiiirod hv the acl of Oct. ♦». 1917
KAREIVIAI UŽPUOLĖ VICTO

RIA PREMIERĄ.

BELBOURNE, liepos 22. -- 
Laike triukšmingo pasikalbėji
mo tarp Victoria premjero H. 
S. W. Lawson ir kareivių depu
tacijos, šiandie premiero ofise, 
premjeras tapo užgautas į galvą 
rašaline, kurią metė vienas ka
reivių. Kareiviai Itada išmetė 
rakandus į gatvę ir sudraskė 
svarbius dokumentus. Policija 
išvaikė riaušininkus ir arešta-

Vėliau minia bandė {užpulti 
sargybos namų, kur buvo areš
tuotieji ir metė akmenimis į 
policiją, bet tapo išvaikyta, ke
liems žmonėms kritus.

Keblumai iškilo vakar, kada 
minia, juos tarpe sugrįžusieji 
kareiviai ir jurinĮinkai bandė

True tiunslation filed with the poM- 
inuster at Chicago, III. July 23, 1919 
as reųuired b\ the act of Ocl. 6, 1917
FRANCIJA LAIKYS VOKIE
ČIŲ KARĖS BELAISVIUS.

Kol Vokietija neužmokės už 
užmuštą Berline franeuzų 

seržantą.

PARYŽIUS, liepos 22. — Pra- 
nešama, kad Francija galbūt 
atsisakys sugrąžinti vokiečių 
karės belaisvius, jei Vokietija 
vis atsisakinės užmokėti milio- 
ną frankų atlyginimo už užmu
šimą Berline seržanto Mannhei- 
mer.

Daug tūkstančių vokiečių be
laisvių jau tapo išsiųsta į jų na
mus, bet apskaitomu, kad Fran
ci jos rankose vis dar yra apie 
200,000 belaisvių.

True transladon filed w9h the pnst- 
mastcr at Chicago, III. July 23, 1919 
as reųuirrd by the act of liet. ♦». 1917

CLEMENCEAU PRADĖJO KO
VĄ GAVIMUI PASITIKĖJIMO.

Franci jos atstovų butas svarsto 
maisto klausimą.

- Pre-PARYŽIUS, liepos 22. 
iniero Clemenceau kova už ga
vimą pasitikėjimo balso prasi
dėjo šiandie po piet atstovų bu
te su pranešimu atstovo Fam- 
cois Fournier, kuris svarstė val
džios politiką.

Clemenceau ir visi nūnisteriai 
buvo savo vietose. Atstovų bu
tas buvo pilnas žmonių.

Francoas-Foumier pradėda
mas debatus, prisiminė pėtny- 
čios susirinkimą, kada balsavi
mas apie maisto politiką, paro
dė, kad valdžia turi mažumę 
balsų. Jis sakė, kad maisto mi- 
nisteris Robert, kuris rezigna
vo, buvo apleistas savo kolegų, 
kurie paliko jį vieną kovoti, bet 
kad tai buvo valdžios ekonomi
nė politika, kuri privertė Ro
bert rezignuoti. Jis sakė, kad 
ekonominė situacija yra rusti 
ir kad šalis skaito valdžios pa
skelbtą programą nepakanka
mu.

Nori artimesnių ryšių su 
Italija.

Po kritikavimui smulkmeniš
kai ekonominės valdžios politi
kos. Francois Fournier perėjo 
prie užrubežinės politikos. Jis 
ragino artimesnį susivienijimą 
su Italija ir užbaigė savo kalbą 
prašydamas butą, [pasakyti, ar 
jis paremia valdžios klaidas, ku-

uŽpulti kareivių kazarmes. Bu- rios, sakė jis, kompro’misavd 
vo Šaudymų ir praeinantis ka- pergalės vaisius.
reivis liko užmuštas. Keletas

badas gręsia.

suimta politinių, 
ir industrinių keb-

Kviečių

Francija, 
ekonominių 
luinų, dabar yra grąsinama mė
sos ir kviečių bado.

Šalis urnai suprato, kad gal
būt reikės dar didesnių maisto 
suvaržymų, negu buvo laike ka
rės. r

Reikalas privertė šiandie iš
siųsti į Londoną Vilgrain, kuris 
stengsis gauti iš talkininkų eko
nominės tarybos niekurias kon 
cesijas laivais, kviečiais ir mė
sa.

Dabar vargiai yra užtektinai 
kviečių, kad užpildžius reikala
vimus iki mgp. 31 dienos. Be to 
ateinanti pintis bus ant tiek 
mažesnė už normalę, kad 1919- 
20 m. derlius parodys trukumą 
mažiausia 80,000,(XX) bušelių.

True innslaMon filed with th*» pn«d 
luaster ut Chicago, III. July 23, 1919 
a.s required by the act of Oct. 6. 191"

Suv. Valst. Kongrese
SAUSASIS BILIUS PRIIMTAS 

ATSTOVŲ BUTE.

WASH1NGTON, liepos 22. 
Proliihicjjos vykinamo bilius, 
apibudinamas priešingų jam 
narių, esant ganėtinai aštrių, 
kad prezidentas jį vetuotų, šian
die galutinai perėjo atstovų bu
te.

Baisa Mimas įvyko po 255 
balsais prieš 136 atmetimui at
stovo Igoe iš Mįssouri įnešimo 
išnaujo apsvarstyti bilių. Beveik 
visi buto nariai dalyvavo ir su
sirinkime buvo toks triukšmas, 
kad laike vardašaukio vienas 
atstovas buvo pažymėtas kaipo 
balsavęs už Igoe įnešimą, kuo
met jis ištiktųjų balsavo prieš.

Bilius priimtas 287 balsais 
prieš 100, trims nariams susi
laikius nuo balsavimo.

Priėmė $3 minimum algos 
bilių.

WASHINGTON, liepos 22.— 
368 balsais prieš 47 atstovų bu
tas šiandie priėmė bilių, įvedan
tį $3 minimum algą dėl visų 
valdžios * Harbinfpkų, išėmus 
terasos darbininkus. Alga nepa
liečia karės laiko duodamo dar
bininkams $240 bonuso. 
liūs dabar eina senatui.

Bi-

Tnie translntlon filed with the pn«d 
mnster at Chicago, III. July 23, <919 

reonlred hv the art nf Ort. fl. 1917
Lansing sugrįžo; Polk išplaukė.

NEW YORK, liepos 22. — 
Valstybės sekretorius Lansing 

Juozas J. B. E. Noulens, nau- šiandie laivu Rotterdam atvyko

CHJCĄGO. — Vakar Rumšų 
šeimynoje gyvenančioje prie 
1980 Canalport avė. ištiko di
lelė nelaimė. Vakar ryte jų 2 
metų vaikas Petras, kuomet pa
rėjęs iš darbo tėvas miegojo, iš
kišo per langą galvą ir netekęs 
ligsvaros nukrito iš trečio augš- 
to ant gatvės. Vaiką tuoj nu
vežta į Peoples ligonbutį, kur 
jis už poros valandų ir mirė.

PARYŽIUS, liepos 22. 
šaudymasis įvyko vakar po 
piet Berlino įvairiose, miesto 
dalyse tarp kareivių ir streikie- 
rių demonstrantų, nešusių rau
donas vėliavas, pasak llavas ži
nios iš Berlino, datuotos pane- 
dėlyje.

(Associated Press žinia iš 
Berlino, datuota panedėlyj ir 
gauta vakar, sakė, kad nepri
klausomųjų socialistų demons
tracijos tapo suardytos kareiviu, 
pagelba kulkasvaidžių ir lieps
nų mėty tojų. Žinia taipgi sako, 
kad keli dideli susirinkimai ta
po išvaikyti).

l'rue trnn<lnHnn filed wi h Ihp post 
master at Chicago, III. July 23, 1919 
is l euuirrd by the act of Ocl. 6. 191’
AUSTRIJOS PREMIERAS NE- 
SIRAŠY^ PO TAIKOS SUTAR

TIM.

ARGO MUŠEIKOS NEKALTI.

Grand jury atsisako juos ap? 
,\ kaltinti.

CHICAGO. — Corn Products 
Refining Co., Argo, pasamdyti 
mušeikos ir šerifo pagclbinin- 
kai, kurie nušovė tris slreikie- 
rius, jų tarpe vieną lietuvį, ir 
daug streikierių sužeidė ir su
mušė, teismo akyse yra visai 
nekalti. Taip bent mano grand 
jury, kuris išklausė apie 30 liu
dininkų mušeikų užpuolimo ant’ 
streikierių ir nušovimo trijų 
žmonių. Jury atsisakė apkaltin
ti bent vieną mušeiką, kurie nu
šovė tuos tris streikierius ir 
todėl mušeikos dabar nesibijo-

PARYŽIUS, liepos 22. — I)r. 
Kari Renner, galva Austrijos 
yaikds delegaCy jos, Įprleš išva
žiavimą iš St. Germain į Feld- 
kirh, kalbėdamas apie taikos 
sąlygas pasakė, kad jis “nepasi
rašys susitarimu, kuris kaip 
jis žino, negali būti išpildytas’’.

Tai paduoda rytmetiniai laik
raščiai.

Dr. Renner, pasak tų žinių 
protestavo prieš “negirdėtą sun
kumą sąlygų, paduotų Austrijai 
ir Vokietijai” ir pridūrė: “Ban
dysime pasiduoti talkininkams, 
visiškai nuogi, musų dideliame 
skurde ir tuo įgyti taiką sąlygo
mis, kurios bus paremtinos mu
sų šaliai”.

True translation file*t with the p"sl 
mastei* at Chicago, III. July 23, 1919 
as requircd by the act of Oct. <». 1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ MIESTĄ

IR DIDELI GROBĮ.

Kareiviai šaudo Berlino darbininkus'
PATS WISONAS ATIDAVĖ 

JAPONAMS ŠANTUNGĄ

Prezidentas prisipažįsta sena
toriams, kad jis vienas suteikė 
Japonijai atlyginimą už stojimą 

karėn.

Prezidentas pasakė senato
riams, kad jis pilnai pasitiki, 
jog ateis laikas, kada Japonija 
paskelbs visam pasauliui, kad 
ji atiduos visas teises 

ties

šanlun- 
apart teisės japonų naudo- 
visomis pilietybės teisėmis.

7

galės šaudyti streikierius, nes 
jieriis už tąi jokios bausmės ne
bus. Bet jeigu butų pasitaikę, 
kad streikierius butų nušovęs 
mušeiką, tuomet žinoma butų 
kitas dalykas — ir teismas ta
da butų išnešęs nuosprendį: 
“žmogžudystė pirmame laipsny
je.” Bet dabar žuvo streikieriai, 
todėl žmogžudžiai yra “nekal-

$200,000 ŠIUKŠLĖSE.

LONDONAS, liepos 22. — 
Bevieli nė žinia iš Maskvos, da
tuota utarninke, sako, kad gau
toji ten bevielinė žinia tvirtina, 
kad Ukrainos raudoniji armi
ja paėmė! Konstall^iogra<i’, 40 

I myl. į pietryčius nuo Poltavos, 
o lenkai panedėlyj užėmė l'ar- 
nopolių.

Pskovo apielinkėj bolševikai 
delei smarkaus spaudimo, grei
tai traukiasi.

Ukrainos bolševikai paiinda-

CHICAGO.. — Kada užvakar 
padebesiuose užsidegė orlaivis, mjnnesoTOS DARBININKAI 
jis nukrito ant banko stogo, o MOONEY STREIKĄ, 
gasolino kubilai pramušę stogą NEW j,LM Milul„ liepos 22. 
nukrito į patį bank, ir ten eks-1 Minncso(a valstijos Da,.b() 
Įlodavo, užmusilanu desetkę Fc<lvl,lcij()s konvellcija, šiandie 
žmonių ir apie 25 lengvai ar su- ))() isklausinuli ka|1)os Mrs. 
nkiau sužeisdanu Banko vidus Thomfcis f Mo(>ney. |igrtWkė 
taipjau liko apgriautas. pritarimą principui penkių die-

Vakar valyta bankas ir v,so- alio streiko. pra<ledant
kie laužai buvo įgabentii ir su-1;^ , dkn<| kaipo ))r()|cs. 
krauti ant laivo, kad Rėžusi prieį, iaikymą ^algjimc Tho- 
juos į ežerą. Bet viešųjų <tarbų|ma8 y Mof)ney 
komisionieriui dar kartą per
žiūrint šiukšles ir laužus tapo 
rasta juose $200,000 pinigais ir 
vertingomis popieromis. Taip
jau vienos žuvusios mergaitės 
laikrodėlis. Pinigai ir laikrodė
lis sugrąžinti bankui.

2,500 KALINIŲ SUSTREIKAVO 
| LEAVENWORT1I, )Kois, lie
pos 22. - 2,500 kalinių discipli- 
naritiose barakuose federalia- 
me kalėjime šiandie, sustreika
vo ir nė spėka negalima buvo 
priversti jų dirbti. Barakų ko- 

' manduotojas paskui priėmė ka
linių delegaciją, kuri pareikala- 

Giedra ir šilčiau šiandie ir vo trumpesnių darbo valandų ir 
ryt0* daugiau maisto. i

ORAS.

WASHINGT()N, liepos 22.- 
Prezidenlas Wilsonas šįandii 
pasikalbėjime su republikonar 
senatoriais prisipažino, kad ji.1 
vienas atsako už Šantungo susi
tarimą taikos sutartyj, sulig 
kurios didele Chinijos provinci
ja, apgyventa 40,(X)(),000 chi- 
niečių, bus atiduota Japonijai.

Senatoriams pasakyta, kad 
Lloyd George ir Clemenceau 
atsisakė dalyvauti svarstymuost 
apie Japonijos reikalavimą 
Šantungo, delei slaptų sutarčių 
kurias Anglija padarė su Japo
nija apie šią Japoni jos reikalau
jamą žemę.
. Pe to visas dalykas nuramini
mo Japonijos ir užganėdinime 
jos reikalavimų teritorialių už
griebimų, buvo pavestas prezi
dentui VVilsonui. Senatoriam.* 
pasakyta, kad prezidentas ypa- 
liškai vedė tarybas su Japonijo 
atstovais ir sutiko atiduoti Šan- 
tungą Japonijos imperijai. Su
si taikinio pienas tada buvo pa
duotas kitiems nariams dldžiu- 

......i.:..

Prigundė Japoniją stoti karėn

Tai yra pirmas kartas, ka< 
ši (Tdelė taikos konferencijos 
paslaptis tapo pasakyta. Ji pada 
re didelį įspūdį, j senatorius, ku 
riems ji buvo atidengta. Ta 
buvo senatoriai, kuriuos prezi 
(lentas pasišaukė į Baltąjį Na 
mą, kad jie išklausytų priežas 
lis kodėl laikos sutartis turi bu 
Ii greitai ratifikuota be perinai 
nų ar priedų.

Prezidentas taipgi pasakė se 
na toriams niekurias priežastis 
kodėl Japonijos f.\:kalavima’ 
Chinijos žemių tapo išpildyti 
Svarbiausiu buvo tai, kad Japo
nija labai nenoriai stojo karei 
talkininkų pusėje.

ir Francija tapo padarytos kad 
pakursčius Japoniją stoti karėn 
ir pagelbėti išvyti vokiečius i? 
Chinijos. Anglija ir Francijr 
sutiko remti Japonijos reikala
vimus didelės dalies Chinijor 
teritorijos, jei Japonija stos ka
rėn.

Prezidentais giliau užsistojo 
prieš /senatorius už Japonijoj 
reikalą, nurodydamas, kad išvi
jimas vokiečių iš Šantungo buvę 
didelės svarbos gabenimui ka
reivių iš Naujosios Zelandijos ii 
Australijos, kad pagelbėjus An
glijos reikalui Franci jo je.

Prezidentas sakė, kad vokie
čiams laikant Kiao-Chau, kaipo 
fortifikuotą laivyno bazą, nega
lima butų buvę gabenti į Euro
pą kareivių iš tų Anglijos žemių.

Santungas — atlyginimu.

Todėl Japonijai turėjo būt at
lyginta už šį didelį pasitarnavi- 
mą Anglijai ir atidavimąs San- 
tungo išrodė vienatiniu budu 

t užmokėti jai.

RASINĖS RIAUŠĖS 
WASHINGTONE.

6 žmonės užmušti, daug sužeista 
riaušėse tarp baltųjų ir negrų. 

Riaušės dar neapsistojo.

WASHINGTON, liepos 22.— 
Nežiūrint kad griebtasi visų 
karinių ir civilių atsargumo prie 
monių, riaušės tarp baltųjų ir 
negrų prasidėjo ir šiąnakt. Iki 
10 vai. pranešta policijai, kad 
1 žmogus jau lapo šiąnakt už
muštas šiaurvakarinėj miesto

WASHINGTON, liepos 22. 
lau kelintą naktį ištinka riaušės 
tarp baltųjų ir negrų. Baltieji 
pradėjo užuldineti negrus už lai, 
kad buk pastarieji laike pastarų
jų kelių mepesių padūrę š.ežis ar 
leptynis užpuolimus ant baltų
jų moterų, taipjau papildę daug 
plėšimų ir kitokių nusidėjimų.

Laike paskutinių trijų naktų 
riaušėse užmušta 5 žmonės, 11 
galbūt miršta ir pora desėtkų 
sužeista. Laike riaušių išliko t
gana smarkių susirėmimų gat
vėse. Kaip baltieji, taip ir neg
rai yra gerai apsiginklavę. Pa
starieji nujautė, kad bus pada
ryta ant jų užpuolimų, lodei 
jau keletą dienų atgal pradėjo 
pirkties ginklus. Po pirmai die
nai riaušių ir bailieji šoko pir-

sankrovininkus 
ginklų

prašė 
nepardavinėti 
sumišimų.

niekam 
laike šių

valdžios 
griebėsi visų priemonių, kad 
nedaleidus tolimesnių riaušių. 
Į miestą atgabenta daugiau ka
riuomenes ir jurininkų, taipgi 
ir daugiau policijos pastatyta. 
Karės stovis nėra paskelbtas ir 
valdžia neprašysianti jo paskel
bti, nors kongresai! ir įnešta re
zoliucija, prašanti prezidentą 
paskelbti mieste karės stovį. 
Valdžia tikisi ir be pagalbos ka
rės stovio suvaldyti riaušinin
kus. Jau pora šimtu riaušinin
kų yra areštuota.

Kongresas irgi atkreipė atidą 
į riaušes (Washingtonas yra po

karinės

Reikalaujama paskirti komisiją 
ištyrimui tų riaušių ir nuodug
niam raportavimui kongresui. 
Atstovai kaltina už riaušes poli
ciją kuri buvusi nesugabi ir 
perdaug minkšta, nelaikiusi kie
tai negrų ir tuo pri leidusi neg
rus daryti plėšimus, užpuldinė
jimus ant moterų ir šiaip kelti 
betvarkę. Viena įneštoji kon- 
gresan rezoliucija Reikalauja, 
kad negrai gatvekariuose butų 
atskirti nuo baltųjų žmonių. 
Kongresmanams ypač pikta ir 
nesmagu, kad visos tos riaušės 

1 ištiko sostinėje ir visai netoli 
valstybės kapitoliaus.
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Ūkininkų Balsas ninri perpuvimo* yra tu dirvos dinius ir vjtkMinius. Šiaudiniai ’ dirvos svarumas butų kur-kasj 
gyvybė, kur plėtojasi reikalin- yjr«: kviečiai, miežiai, avižos ir mažesnis, jei ne kornų stagarai 
gosips baktarijos. k. Virkštiniai: dobilai, alfalfn'ir žplės. Kaip žinome, nitroge-

Žemės ūkis.

Rašo M. KARPIS.
(Žr. dubi. 170).

cliemhnfius elementus, 
reikalingi javų maitini- 

Kad lai vra tiesa, tai bu-

Javai nepasidaro iš nieko.

Viena pamatiniausių tiesų, 
kokias a trinto chemijos moks
las agrikultūroj, yrti ta, kad 
“javai nepasidaro iš nieko,” bet 
augdami, (raukia iš dirvos tam 
tikrus 
kurie 
mui.
vo priparodyta daugelyj laukų 
lllinojuje ir kitur.

Maitinimas javų turi du svar
biu reikalavimu: viena, kad dir
va turėtų reikalingų cheminių 
elementų; antra, kad tie ele
mentai butų galima sunaudoti 
javų maitinimui.

Pirma negu javai
Ii sunaudoti elementus 
saiicius dirvoje, ar 
dėtus ant jos paviršiaus kaipo 
maistą, jie 'turi pereiti taip va
dinamą bio-cheminę permai
ną (cheminė permaina įvyksta 
veikiant bakterijoms); tada tik 
tie elementai atlieku maitinimo 
funkciją (darbą), 
juos naudingais yra 
hųdų. bet (tratiškame 
kavime lik į vieną turi būti a/t- 
krcjpta domos: į tą, kuris paei
na nuo susijungimo veikiančio 
per organinį puvimą. Dirvo
je gali buli daug visokių ele
mentų reikalnigų javų maitini
mui. bet be tam tikro paliuosa- 
vimo proceso negalima padary
ti jų naudingais. Veiklus orga-

uz-

Pudnryli

ūkiniu-

0

| Užrubežj Siuntiniai!
Tavoras nupirktas čionais bus 
išsiųstas tiesiai fusų giminėms 
ir draugams.

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 
susidedančius iš Drabužių, Molerijolo, čiortry- 
kų ir Maisto i Lietuvą, čeko-Slovakiją, l^enkiją 

ir Vokietiją tiesioginiu keliu.

Kazimirrą Bugarcvičių, kuris užrubežimais 
tiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins.

siun-

Atkins & Freund
4805-13 So. Ashland Avė.

........................   lannfii.m uw w ■»<■> n »i.j 1111 tir *

Pradžia 10 va. lyto. Iki vėlo vakaro

ANTRAS
RENGIA NAUJIENŲ BENDROVĖ

Nedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919
Gardner’s Park Darže
, < 12&ia gatvė ir Michigan Avenue.

Kviečia RENGĖJAI.

DRAUGAI IR DRAUGES!
Naujienų Bendrovės pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik

nikas butų dar gražesnis ir linksmenis negu buvo pirmesni Naujienų Ben
drovės piknikai.

Gardncrs Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. šokių vieta yra valoma ir išbarstoma — slidinama, šokant nedulka. 
Pats daržas yra didelis ir labai švariai užlaikomas, Kiekvienas atsilankęs 
turės progą pasimatyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai laikų.

Taipgi pasimatyti su naujais ir senais Naujienų rėmėjais ir draugais. Prie 
to išgirsti kalbėtojų, dainų, deklamacijų, pamatyti ir pažinti naujų žaislu, ir 
smagiai pasišokti.

Atvažiuokite visi.

DIDELIS NAUJIENŲ
PIKIVIkACr mii liūtu

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių įniršio važiuokite iki Stale SI. 
ten paimkit kury su parašu 119 ir važiuokit iki 119 SI. ir Mirhigan Avė., ten. 
su pačiu transferiu paimkit kitų karų ir važiuokit tiesiai Micbigan Avė.; tas 
karus davės iki pat daržo vartų.

iiiniiKH

n

Virkštiniai: dobilai, alfalfa ir žplėe. Kaip žinome, nitroge- 
(Hucerna), žirniai, vikiai ir kiti, nns nėra augmenis (organinis) 

Šiaudiniai javui tik iš dirvos puvinys, bet jei jis nuo senai gu- 
t ra ūkia uitrogcrią. nesugrąžin- Ii perpuvusio] dirvoj juodoj 
darni jo jai atgal, o vidutiniai' žemėj, tai jis neturi veikiamos 

atgal, imdami jį iš J spėkos paliuosavimui kitų ele- 
‘ .. Čia matome, kad tik 

J<i, miežių ii^kitų ’ veikmingas susivjeni.^mas yra 
lerį. Tos trąšos veikia kaipo (Uo liksiu, kad juos aparus, ne-* reikalingas. Augščiau minėti 
paliuosuotoja-i mineralių cle-\|UO(ja naudos; jis tik laikinai‘augmeniniai perpuvimai eina 
mintų; jų veikimas yra per-'sustiprina dirvą, nes šitie javai labai palengva prie veikiamojo 
greitas dėlto, kad tos trasos turi paima iš dirvos nitrogenę ir ki- Į paliuosavimo; norint paskubtu- 
... • » ' *• v*‘ 11 _ 1_taip vadinamų nueilančių m c- jus elementus, het naujo nieko 

džiugų, o visai menkai Mūri re i jui nepriduoda. Tą patį sustip
rinimo darbą atlieka ir mėšlas, 
ypač tiems javams, kurie nerei
kalauja liek daug nitrogeno. 
Mėšlai padaryti tik iš koncent
ruotų (javinių) pašarų ir už
dedami ant dirvos be pakraiky
mo, menką vertę teturi, nes 
juose nėra organinių perpuvi
mų, veikiančių į paliuosavimą 
mineralių elementų; tokiais at
sekimais užauginame daug 
šiaudų, kornų stagarų, beit javų 
našumas yra menkas.

Dobilai, nors ir yra vienas ge-

Komercinės irąšo* 
nereikalingo*.

į
Kiek metų atgal ūkininkai

buvo pradėję vartoti maišytas ’ sugrąžinu jį : 
komercines trąšas, degintas kai oro. Sėjimas paprastų šiuudi- mvntų. čia matome, kad tik 
kės, taip vadinamą dirvos pleis-'njŲ javų: rugių, miežių ir^kitų* veikmingas susivienijimas yra

kalingų medžiagų javų maitini-j 
mui. I'aigi, norint palaikyti 
dirvą pastovią, maišytų trąšų 
nereikia.
Aktyviai veikiąs organinis per

pusimas labai reikalingas.

„Veikiantis organtinis perpusi
mus .kokioj formoj jis nebūtų, 
labai reikalingas (Urvai. Viso
kios žolės augančios laukuose, 
mėšlai visokių gyvulių, šiaudai, 
rugienos, kornų stagarai, dobi
lai. vikiai ir kiti. Vieni tik ja
vų atlaikai (kornų stagarai, 
šiaudai, rugienos ir k.) neturi 
pakankamai organinio perpuvi
mo augštam dirvos trąšuniui. 
Čia turi būti auginama kas nors 
daugiau. Kadangi nitrogenas 
(azotas) yra daugiausiai suvar
tojamas javam maitinti, tai rei
kia auginti specialių javų, kurie 
gamina nitrogeną ir kartu duo
da organinį perpuvimą. Sutri
kimas dirvai nitrogeno ir per
pusimo yni besitik svarbiausias 
uždavinis, o tą taip svarbų dar
bą atlieka virkštiniai (ankščiuo

Reikia žinoti, kad javai dali
nama į dvi dideles grupes: šiau-

n.

organinių ĮMTpuvimų žemei, bet 
nepridėjus iš viršaus mineralių 
elementų, jie neatlieka savo už
davinio. Suprantama, kad kuo 
daugina pridėsime nitrogeno ir 
organinių perpuvimų, tuo grei
čiau išnaudosimi' mineralius 
elementus, kurie yra prideda- 

lik n uola Ii uis dirvos našumas 
pasilaikys.

Svarbiausias ūkininko uždavi
nis tai palaikymas dirvos 

trąšumo.

Palakyimui pastovaus dirvos 
trąšumo reikia palaikyti organi
nis perpuvimas jo su nilfogenu; 
jiems susijungus su kitais ele
mentais pasidaro greitesnis jų 
uuoslojis, bet greitas laigrąži- 
nimas yra negalimas.

Kitas dalykas yra su minera- 
liais elementais; jie galima su
grąžinti greitu laiku, dedant 
juos ant paviršiu, bet ir tas nė
ra pageidaujama, nūs gali pra
nykti Jnc|>3S€‘jns <^irvoje javų, 
ar šiaip žolės ištraukia reika
lingą javams maistą.

Perdaug storas užtrešimas dir 
vos mėšlu, šiaudais, ar kokiu 
kitu puvamu dalyku yra Ino 
negera, kad sausoj, karšioj va

nia apavimo patartina yra to- 
rielkinėmis akėčiomis ar kokiu 
kitu budu supiaustyti t rusi n j, i- 
dant jį sumaišius su žeme; tas 
duoda lygesni drėgnumų dirvai 
ir javai geriau pakenčia sausą 
sezoną.
ri paprotį sugrėbti šiaudus ar 
kornų stagarus ir sudeginti. Tai 
labai negerai. Kur kornų sta
garai pasilieka ant lauko, ten ne 

Kaikuriu ūkininkai tu-

pjaustyti su tamtikra mašina. 
Kaikurie mano, kad kornų sta
garai, palikti lauke pražūva be 
naudos, ir lodei stengiasi par
duot juos kadir maža kaina, pa
miršdami, kad jie yra didžiau
sia nuada dirvai. Daugelyj vietų 

ti šitą veikimą, būtinai reikia 
vartoti laukų pcrmiuntyino sis
temą, sėjant dobilus. Dobilai 
veikia dirvoje taip greitai, kad 
permainai pasibaigus, dirva pa
lieka puikiausiame susijungi
me. Taigi dobilai, mėšlai, šiau
dai ir kiti sudėti kartu, atlieka 
kuopnikiausį sujungimo darbą.

Greitai einant susijungimo iš
sidėstymo darbui, angliadaris 
(karbonas) greičiau susimaišo 
negu nitrogenas taip, kad jų 
propordija darofių v|is siaurės-* 
nė ir siauresnė. Taigi organi
nio angladario ir organinio ni- 
trogeno proporcija yra mitra 
veikiančio susijungimo išsidės
tymui. Šitie elementai turi bu 
ti inaž-daug toj proporcijoj: vie
na dalis angliadunp ant 20 dalių 
nitrogeno. Jei šita proporcija 
susiaurėja, sakysime iki vienos 
dalies ant dešimties dalių, tau., 
veiklumas dirvos nyksta. Pa ty
rumui proporcijos šitų elemen
tų susijungimo geriausia yra 
duoti žemę išanalizuoti.

Kaikuriems Jaukams, ypač 
nesenai nusausintiems, patarti
na potassimn (karčioji druska) 
kaipo peredanti i nedega, kuri 
veikia į taip vadinamusalkalijus 

kai kurių rūgščių druskų, kaip 
ve epsom ir kitų; pažinti., ar dir
va turi alkalijo nesunku, t >kioj 
dirvoj pasėti javai gerai sudygs
ta, bet kiek paaugę ima gelsti; 
jei alkalijo dirvoje yra labai 
daug, tai javai visai pranyksta. 
Bet kad potassiumo čionai kaip- 
ir nėra, tai sėjant tokius laukus 
geriau butų vartoti arklių mės-

Antroji organinio perpuvimo 
karta.

Čia labai svarbu auginti per
mainomis tokius javus, kurių 
šaknįs auga giliai į žemę, norint 
padaryti, taip sakant antrą kar
tą organinio perpuvimo. Ant 
kaikurių rikių, kasant revus, bu
vo rasta dobilų šaknįs iki 5 pė
dų gylio. Tos gilios šaknįs maž
daug palaiko maistą javams, pa
gelbsti nusausinimui dirvos, pa
daro ją puresnę; tų šaknų puvi
mas padaugina juodžemį. No
rint turėti gilių šaknų sistemą, 
reikia auginti taukius dobilus, 
nes retų odinių šaknįs išsiple
čia ant paviršiaus, o tankių do
bilų šaknįs eina gilyn į žemę. 
Geriausia sėti maišytus dobilus: 
raudonuosius, baltuosius ir mo
tiejukus, o kur galima dar ir al- 
falfą. Raudonųjų dobilų šaknįs 
eina giliai į žemę, baltųjų sek
liau, o motiejukų ant paviršiaus.

Mi

Kaip jsvafbus yra [augmenų 
perpuvimas, sunku net suprasti, 
šitai partinėj ^Ilinojaus Baly j, 
kur sodinama korpai, jei reikė
tų atsidėti ant visų augmenų per 
puvimo, tai reikėtų 40 metų, 
kasmet apariant po 4 tonus do
bilų. Čia yra aišku, kaip daug a- 
tydos reikia atkreipti į tai; nėra 
taip sunku tą perpuvimą palai
kyti ten, kur jo dar yra norma
lė apštis, bet labai sunku jis at- 
steigti ten, kur jis yra nugyven
tas.
Kiek reikia augmeninio perpu

vimo?
Sugrąžink dirvai visus javų 

šiaudus ir augink dobilus ir ki
tus virkštinius javus, o sugrą
žinsi dirvai nitrogeno tiek, kiek 
javai iš jos paėmė, ar dar dau
giau. Reikia žinoti, kad javai, 
taip kaip ir gyvuliai, reikia šer
ti; gyvuliai guli badu pastipti ša
lia pilnos daržinės šieno, jei ta 
daržine bus užrakinta; taippat 
ir javai gali išnykti pilnoj mais
to dirvoj, jei tas maistas yra 
jiems .neprieinamas. Išdirbi- 
mas veikiančio organinio perpu
vimo yra raktu atidarymui ele
mentų sunaudojimui.

(Bus daugiau).

ATYDAI!
li- zaminavimas Dykai.

\r Jus nervuotas, ar galvą 
si.. i, ar akis silpnos? Ar 
jums skunda akis. Ar galite 
skaityti, ar įveliu!e adatą be 
įtempimo nervų? .Ici’i'i taip, 
tai ateikit pas Klein Bros, ir 
leiskite musų akių specialis
tui peržiūrėti jūsų akis. Visas 
(laibas gvarantuojamas, ir di
džiausia atyda atkreipsima i 
jūsų vaikus.

K a’uos prieinamos.

KLEIN BROS. 
Halsted & 20 Strects

Dr. J. Groupe 
Optometristas

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKEIJS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7041 
Cicero offlce 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3836 W. 66th SL

Phone Prospeet 8584

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmus Floras 15c. Balkonas 10ę.
Prie šių kaino priskaitotna ir 

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

Telephene Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

>303 S Morgan 81, Chtc^o, 111
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Šitai Kur Sveikatos
kultinis, tai Salulc Stomick Hit

leris. ji.s mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinhnas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegus imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vl- 
galėduvau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salote Bit 
terj pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskului išaugo stori ir kieti. 
Dalmr aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit įjuti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kainu $1.50 už 
bonką, jo gali gauti aptickosc ir 
geresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
G16 W 31»t St., Chicago, 111.

Tcl. Boulevard 7351

Rusiikos ir Turkiškos Vanos

MMMUI

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Ix>uifl Avė. 

CHICAGO, ILL.

NEO-ARS- 
PHENA- 
MINE 

arba
Kraujo- ileidimas 
nuo šilelio arba veneriškų ligų

SHjoo
į 606 Egzaminavimas dykai

arba DR. LAYTON, nė daugiau

914 740 W. Madison St., Chicago. nė mažiau

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Aosų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonis] yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaktu akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Kjtmpas Monroe) .
Kambarys 307. /-yg • _

VALANDOS 9 iki 8
Nedčliomis 10 iki 1. VIUVCIg

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

X

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems m- 
sipažinti su įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted £t., Chicago, NI.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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(korespondencijos
ST. CHARLES, ILT

“Doros komitetas”.

EAST CHICAGO, 1ND. tarė daugiau į tų skyrių nebe
mokėti, ir vfekas.

Gal nebus prošalį tarti žodis 
tiems, kurie begalo nekenčia 
socialistų ir nuolatos begėdiškai 
užsipuldinėja ant LSS. 201 kuo
pos ir LDLD 70 kuopos.

Kast Cicagoj nuo sęnų laikų 
gyvavo TMD. 127 kuopa. Ji bu
vo stipriausia iš visų vietos 
draugijų. Bet šiais metais ji 
atpuolė visai nuo tautininkų ir 
prišlijo prie — socialų.

Kodėl taip pasidarė, kas at
sitiko? Ogi štai kodėl. Ta 
kuopa buvo labai nepatenkinta 
TMD. tvarka, kur nariai neturi 
teisių veikti organizacijos daly
kų pagerinimo reikalu, o cent
ro valdyba nesirūpina ar nesu
geba. Kovo mėnesyj TMD. 127 
kuopos susirinkime didesnieji 
tėvynės mylėtojai pareikalavo, 
kad butų sušauktas kitas susi
rinkimas, j kurį kiekvienas na
rys kad butų pakviesta atvi
rais laiškais. Toks susirinki
mas ir įvyko balandžio mėne
syj. Susirinko didelis narių 
skaičius. • Pirmininkas tuojau 
pastatė klausimų TMD Centro 
reikalu. Ir ve musų biznieriai 
— saliunininkni ir mėsininkai 
su savo policistu — nul>omlbar-

Priklausantįs TMD. 127 kuo
pai kaikurie socialistai, maty
dami didelį tautininkų nepasi
tenkinimų draugijos leidžia
mais raštais, kitame, gegužio 
mėnesyj laikytame susirinki
me davė įnešimų prisidėti prie 
LDLD. Tas įnešimas buvo kaip 
vienu balsu visų priimtas. Ir 
dar nutarta paaukoti LDLD. 20 
dolerių. Tame susirinkime bu
vo ir visi bombarduotojai, tai
gi dabar, po laikui, ko bebūti 
priešingiems? Štai liepos 13 bu
vo T. M Pašelp. D-jos susirinki
mas. Atsistojo atžagareivis sa- 
liuninkas K. Grikšas ir sako: jis 
girdėjęs, kad socialistai taip pa-

prie LDLD. Reiklų, todėl, kuo- 
greiciausiai atsimesti, nes LD.- 
LD. tai esanti socialistų drau
gija, o ne šiaip kokia draugija.

Kad ir biznierius, bet paikas 
žmogelis. Viena jis težino, tai 
neapkęst socialistų ir sumany
tų juos iš Kast Clucagos išvytų. 
Jis dabar nebeduoda socialis
tams nė sveitainės mitingams 
laikyti. Bet tuo socialistams jis 
nepakenks, bet greičiau sau.

— Karininkas.

PIRMIAUSIA LIETUVIU AVALU IšDIRBYSTĖ AMEK1-

Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress Shoe Cor- 
poracija norim atkreipti jus atydų Į lai, kad jus musu pra
šymų ir atsišaukimų paremtumet, taip kaip pridera geram 
lietuviui.

Progress Shoe Korp. yra susiorganizavusi vien lik iš 
lietuvių darbininkų; kapitalo sudėjo $35,(MM). Ajvalų dar
bas jau yra varomas. Musų išdirbystės avalai (čeverykai) 
jau pasiekė nekurtas Amerikos Lietuvių kratuves. Avalai 
yra išdirbami geriausios ^kilios, tuo tikslu, kad lietums nu
sipirkęs lietuvių išdirbystės avaltiVlufeti) užri^nedtnimų 
ir pasigėrėjimų jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drg. lietuvi, kuomet tau reikės i)oros če- 
verykų/tai visuomet klausk Progress Shoe Company’s dar- 
l>o čeverykų; pirkdamas visuomet žiūrėk, kad ant čevery- 
kų butų stampa su žirgvaikiu. Lietuviai, jus būtinai rei
kalaukit iš krautuvuinko musų darbo avalus, o krautuvnin- 
kas visuomet jūsų reikalavimų išpildys.

Lietuviai krautuviiinkai, kurie dar nedavę užsakymų 
Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubinti su užsakymu, 
nes mes tikri esame, kad musų darbo avalais pilnai užga
nėdinsime jumis, o jus savo kostumerius.

Progress Shoe Corp. yra įkorporuota ant $100,000. Še
ras $100. Ypata gali pirkti ne daugiau kaip 10 Šerų, (už 
vienų $1,000 10 serų).

Drauge lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie Progress 
Shoe Corp., pirk Šerų, pakol dar parduodame, nes vėliaus 
negausite. Avalų išdirbystės biznio pasekmės geros, pir- 
kusiems, Šeras lemia gerų ateitį, tuoj aus išpirk “Money 
Orderį” vardu P. K. VVYCHUNAS, Kasininkas, Progress 
Shoe Co. Money Orderį ir ališkų su jūsų pilnu adresu, 
vardu ir pavarde siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

PROGRESS SHOE C0
95 SPARK STREET, BROCKTON, MASS.

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

-- -

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

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

SPECIALIAI: Afaleva inalevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

'J ’-!■

Kelios vielos davatkėlės pasi
skyrė save “doros komitetu”. 
Susiėjusios, jos nutarė surinkti 
tuzinų parašų ir nunešt miesto 
administracijai su reikalavimu, 
kad ji pašalintų iš miesto vienų 
moteriškę dėl to. kad buk jije 
jų vyrus vylioj tint i.

Nuostabių dalykų šiame mar
game svietelyj dedasi. Bet jciu 
gu tų davatkėlių “doros komi
tetui” reiks tikrai parodyti ta
riamos “vyliotojos” griekus, o 
neparodys, joms pačioms gali 
būt nemalonumo. — Dalgis.

Del kunigo Raštučio 
sumušimo.

♦

Nė jokio bolševikų mitingo ne
buvę; susirinkimas rengta 

Kučinsko-Račkaus 
debatams.

sišaiukimų per darbininkiškų 
spaudų į jus SLA. brolius darbi
ninkus ir darbininkes. Kadan
gi musų organas Tėvynė liko 
bizniukai reakci joniškas laikra
štis, tai musų balsas organizaci
jos reikalais nepriimamas. 
Dėlto esame priversti prašyti 
brangios vielos darbininkiškuo
se laikraščiuose, kad pasitarus 
su jumis apie musų SLA. orga
nizacijos reikalus. Broliai šios 
organizacijos nariai, pagalvo
kite valandėlę ,ar tai nejuokin
ga, kad turėdami savo centais 
leidžiamų organų Tėvynę, o tu
rime kreiptis organizacijos rei
kalais į pašalinius laikraščius. 
Mes jau esame rašę porų kartų 
rezoliucijas, bet jų netalpino 
Tėvynė, musų organas, tai apie 
šį atsišaukimų ir manyti negali
ma, kad jį talpintų. Draugai, 
jus žinote, kad musų centro 
“bosai” be referendumų yra

buvoNaujienų 169 numery  j 
išspausdinta žinia apie sumuši
mų kunigo Juozo Rast ličio lic-

šešių valandų darbų dienoj. 
Mes tam nesipriešiname, ma

nydami, kad turėdami tokias

dėl to, kad jis norėjęs išardyt 
bolševikų susirinkimų. Jis bu
vęs nutrenktas nuo platformos 
20 pėdų žemyn ir taip apkultas, 
kad tekę jį gabenti ligoninėn. 
Bert pasirodo, kad dalyko kitaip 
butą, ne kaip laikraščių repor
teriai buvo jį išpūtę. Pottsvil- 
lės Journal štai kų apie tai ra
šo: s/

Pasak lietuvių komiteto, at
stovaujančio didžiumą žmonių, 

kurie dalyvavo tame susirinki
me Moose Hali, Frackville, Pa.,

vikiškų prakalbų ten nebuvo. 
Togi dėl vakar vakare vietos 
lietuviai laikė susirinkimų, ku
riame pp. Petras Urbonas fr 
Vincas Bacvinka tapo paskirti 
kaipo komisija*,kad ji* nuvykus 
įToltsvlKę, painformuotų spau
dų, kaip tikrai dalyko butą. Ta 
komisija, o taipgi ir jų vertėjas, 
užreiškė, kad susirinkime nieko 
nebuvo kalbama apie (bolševiz
mų, bet kad visa istorija kilus 
dėl tikybinių ginčų. Mat lie
pos 11 buvę surengti debatai 
laisvamanių su katalikais, kur 
deballuoti turėję iš vienos puses 
T. Kučinskas, iš antros — A. M. 
Račkus. Debatai be(gi neįvy-

jos, liti politikieriai ir laimėjo 
savo sugalvotų skymų. Musų S. 
LA. 253 kuopa balsavo vienbal
siai, kad Tautiški Centai butų 
SLA. bosų neliesti, bert musų 
kuopos nebuvo balsai priskaily
ta nė prieš, nė už. Gal panašiai 
atsitiko ir su kitų kuopų nepa
geidaujamais balsais.

Matote, kaip musų lyderiams 
viskas galima, jei jiems pavyk
sta užmigdyti didžiumų narių. 
Jiems dabar abudu nutarimai 
tiesoti kaip Tautiškų Centų pa
glemžimas, taip d.r nepaprastų 
mokesčių uždėjimas ant visų S. 
L. A. narių.

Prezidentas St. Gegužis Tėvy
nės š. m. 13 numeryj nurodyda
mas priežastįs reikalingumo už
dėti nepaprastus mokesčius pa
gal laipsnį apdraudos nuo $1.50 
iki $10.00, sako, kad dėlei in- 
fhtenzos ligos turėjus organiza
cija nustolių $30,000. 0 sekre
torius Strimaitis, turbūt, kad 
nugandinus ir nuraminus na
rius, Tėvynės No. 15 praneša 
/SLA 69 kp., kad influenza pa
darius $300,000 nuostolių. Va
dinas, padavė tokią skaitlinę, 
kad jokie nepaprasti mokesčiai 
negalėtų pagelbėti organizaci
jos iždui.

Dabar pažiūrėsime, ar be tų 
nepaprastų mokesčių nebūtų

SLA. Cento žinioj štai kokios 
pinigų sumos randas: Paskolos

veda. Dar- 
atsiŠaukimų iš Sibiro 
Tčvynej, o bolševikų

tivyškai apdraudos organizaci
joje. Bet apsirikome. Dirba 

* ne mums, bet sandariečiams, 
biznieriams, Atstatymo Bendro
vėms ir reakcionieriams.

Mes žinome, kad bolševikų 
valdžia yra darbininkų valdžia, 
o Kolčako — biurokratiška, re- 
akcioneriška. Dabar pavarty
kime musų Tėvynės puslapius 
ir pamatysime, kam musų orga
nas tarnauja ir kaip p. Račkaus
kas “bepariyviškai” 
bininkii 
nesimato

šmeižtai tai randa ten pirmų 
vieta, o jei kas nori užginčyti 
šmeižtų teisingumui, tai Tėvy
nė netalpina, aiškindama, jog 
Tėvynėj negalį tilpti bolševikų 
raštai ir tt.

Skaitant geltonosios spaudos 
špaltas, dažnai randi skirtingų 
korespondencijų, .viėnų už bol
ševikus, kitų prieš juos. Kodėl 
musų Tėvyne to nedaro, jei “bc- 
partyviškas laikraštis?

Mes šiuo nesakome, kad Tė
vynė turėtų tarnauti bolševi
kams, bet mes norėtumėm, 
kad ji nušviestų klausimų abi
pusiai, kai|M> bepartyviškas mu
sų organas. Tik tada nebūtų 
manoma, kad p. Račkauskas 
tarnauja reakcijai. Tėvynes re
daktorius palaiko ryšius ir su

sia be pritarimo visų narių už 
$70,000.00; pinigų bankuose 
$52,714.31; pas SLA. adminis
tratorių $500.00: paskolos mok
sleiviams $700.00. Sykiu viso 

labo pasidaro $159,414.31. Na-

ko, dėl to, kad nebuvę galima iįe(Uyįaįs reakcionieriais. Jei kas 
išpildyti reikalavimų, būtent, • netikitc, tai perskaitykite 14mc 
sudėti po 500 dolerių kaipo sų-* 'pgVynės numeryj Peržvalgos 
lygų* kad dėbatuotojas stos į sirajpSnį antgalviu “Musų Sro

viniai Santykiai Gėrėja.” O da
bar pažvelgiame, kaip p. Silri- 
maitis, tas biznio žinovas, musų 
Tėvynę imt pajuokos pastatė, 
ant pirmo puslapio dėdamas

iy«ų.
debatus. Tuo tarpu kunigas 
Raštutis užsispyrė patsai bUti 
debatuotoju, kas didžiumai su
sirinkusių lietuvių nepatiko, ir 
vienas jų paėmęs kunigų už pe
ties pastūmęs. Ir tuo visa kas Bendrovės bizniškus apgarsini- 
pasūlbaigę. Kunigas nė nebuvęs1 - - - - •
ant platformos, jlis buvęs salėj 
tarp kitų klausytojų ir kalbėjęs 
iš vietos, kame sėdėjęs. —

S.L.A. Reikalai.

SLA. 253 kuopos atsišaukimas 
.į visas Susivienijimo Lietuvių. 

Amerikoje kuopas.

nius pavidale straipsnių, o or
ganizacijos reikalus — į apgar
sinimų skyrių. Tai taip mes 
matome nubankrutytų musų 
organų per tas dvi ypatas su vi
sa Apšvietos komisija.

Kada taip organų doriškai nu- 
puldė ir tuo budu užmigdė, at
šaldė nuo vaikinio visus veik
liuosius SLA narius tai sumanė 
paleisti referendumui, kad vi
sus Tautiškus centus, suplaukuGerbiantieji Draugai ir Drau

gės! Mes, SLA. 253 kuopa, sa- 'sius SLA. iždan nuo Sausio 1 d. 
vo pusmetiniame Susirinkime iki Liepos 1 d., 1918 m., perduo- 
liepos 13 d., 1919 m., tarp kita ti Neprigulmybes Fondui. Va
lą* nutarėm parašyti šį viešų a t- dinas, tautininkų reikalams ar-

A«, ADOMAS A. KARAI-AUSKAŠ. SEKANČIAI RASAU^
> Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnijęs pilvelis buvo.

dja, nevirlnimas pilvelio. oualahnAjhąas Kraujo, inkdų. Ner-vŲ Ir 
ibeinas spCku nustojirvas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kag 
begyvensiu Visur jieUmjaii sau pagelbos. nesigailCiaų visoie Am* 
Hkoj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Selutaras vaistu- Bitterta, Kraujo valyto 
[io, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt 
Kraujas Hsivale. Nervai «m* stiprini dirbt inkstai stsigavo Reu 
■natizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Viduriu retiaitf 
išnyko po užmuftimur visu hfHJ Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavo* kas «« 
vali? po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Babar laučiuor 
smagiai ir esu linksmas ir 1U00 sykio dėknn|u Salutaras mvlistu ge 
radėii.stei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sk tokiai* 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties prp Salutaras*

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaa, Prof.

1707 So. Habted 8U Telephone Canal 0417 Olcago. UJL

ba p. šliupui pasivažlinėti. Pri- 
rctiikus, tai musų politikieriai 
pasirižo nelaukti ne Seimo, ir 
sulaužė SLA. konstitucijų. Kon
stitucijoj juodu ant balto pasa
kyta: Tautiškus Centus skirstys 
Seimas, o ne referendumas. Ir 
tas priešingas konstitucijai sky- 
mas išėjo naudai politikierių: 
viršijant 'tik 398 balsais. Tau
tiški Centa)i. pakliuvo į politikie
rių nagusi, be Seimo. Vadinas, 
SLA. nariai didžiumoj buvo už-

>n(igdyti (ir nematė konstituči-kviečiame ateinančiais rinki- špaltose svarbiems musų visuo-

Publika Turi Reikalauti Originaliu
Nuxated Iron
Gydytojas persergsti nuo pavo
jaus imant netikrus — Sako 
Kad paprasta metališka geležis ne
gali duoti to paties. 
STIPRUMO, SPĖKOS 
IR PAKANTRUMO

Kad organiška geleži h — 
Nuxated Iron.

Stebėtinos pasekmės 
pagamintos Nuxated 1- 
ron yra jų išsiplatinęs 
išpardavojimas, (yra pri 
parodyta, kad virš trijų 
milionų kasinėtas ją var
toja )privcdė prie pasiulijimo 
žemiau paminėti sako, kad sveikatos perdčtiniai ir gydytojai turi

daugelio netikrų, ir šie gydytojai 

persergėti žmoniją prieš ėmimą netikrų vietoje Nuxated Iron, ka
dangi tie netikri vietoje organiškos gali būt ne kas kitas, kaip ine- 
tališka geležis sudtinė, kuri gali daugelyje atsitikimų padaryti 

_ daugiau blogo negu gero. Tie kurie jaučia reikalą su-
stiprinimo ir kraujo atbudavojimo, turi eiti pas savo 
vietinį gydytoą ir gauti receptą reikalauantį organiškos 
geležies — Nuxated Iron — ir pristatyti jį savo aptie- 
koriui, kad nebūtų klausimo ar gaunate tikrą daiktą.

^Bet jeigu jie. nenori klapatytis dėl gavimo recepto dėl 
Nuxated Iron tuokart jie turi būt tikri žiūrint į ženk- 

. lėlį ir matant kad žodžiai NUXATEI) IRON ant 
jo užrošyti.

i ',il tuksiančiai žmonių imanti geležį kurie
neatskiria organiškos nuo metališkos gele- 

ir tokios ypatus tankiai negauna ener- 
Cgijosstiprumo ir pakantrumo, kurio jie 

’ jieško vien tik dėl to, kad jie ėmė klai- 
I dingą geležies formą. Jeigu jus nesi- 

jaučiate stipriu ir sveiku, jus esate 
' skolingi sekančiam savo išegzami- 

navimui. Patėmykite tą, kiek ilgai 
jus galite be nuovargio nueiti. Po 
to priimkite dvi penkiagranes plot- 
kcles paprasto Nuxuted Iron’o tris 

kartus į dieną po valgiui bėgyje dviejų savaičių. Tuomet vėl iš
mėginkite savo sveikata ir patįs patėmykite, kiek pasitaisėte.

Išdirbėjų Pastaba: Plačiai paskilbęs apgarsinimas viršrninėtos 
žinios buvo paduota Dr. James Francis Sullivan, buvusio gydyto
jaus Bellevue ligonbučio (Išlaukinio skyriaus), New York ir West- 
chester pavieto ligonbučio, Dr. Ferdinand King, New York’o gy
dytojas ir medikalis autorius; ir kiti taip, kad publika turėtų būti 
persergėtu kas link to dalyko ir apsaugota nuo vartojimo metališ
kos geležies manydami kad tai yra Nuxated Iron, arba bent kas 
nors taip pat gero kaip ir Nuxated Iron. Nuxated Iron nėra 
paslaptinis vaistas, bet tokis kuris gerai žinomas visiems aptieko- 
riams. Nepanašus senam inorganiškam geležies produktui, jis y- 
ra legvai asimiliuojamas, negadina dantų, nepajuodina jųir ne
kenkia viduriams. Išdirbėjai užtikrina pasekmingą ir pilną už- 
ganėdininią pasekmes kiekvienam pirkėjui arba jie sugražina 
jums jūsų pinigus, šiame mieste gauname visose gerose aptiekose.

mals šluoti laukan iš Centro vi- menes reikalams aptarti, bet 
sus politikierius, o į jų vietų iš-Į mes manome, kad tokiuose da-

dys musų valią ir neišdrįs lau
žyti konstitucijos!

Prisakykime savo 
tiems delegatams į Seimų, kad
pataisytų konstitucijų taip, kad

iŠrink-512.10. Tokiu budu visas tur
tas susideda iš $206,925.41.

Atėmus p. S t. Gegužio skel
biamus nuostolius dėl influen- referendumai turėtų angščiau-
zos, butų dar likę $176,925.41, šių galių. Tada, jei reikalo bus, 
arba grynų pinigų, neskaitant taji mes paltįs galėsime užsidėti 
nejudinamųjį turtų,/ butų likę, nępaprastus mokesčius, arba 

pakelti algas musų centro tar-$129,413.31.
Taigi pagal augščiau parody- nams, per referendumus. Ir per 

tų skaitlinę ir turime pamato referendumus turėsime progos 
manyti, kad Pildomoji Taryba pasakyti (jei bus reikalo), 
bereikalo užkrovė tuos nepap-^aip turėtų būti vedamas musų 
rastus mokesčius, dėl 
bar tiek trukšmo ir 
SLA. organizacijos.

Kadangi augščiau 
sauvaliavimai musų Centro ly
derių nėra pakenčiami ir labai 
kenkia bujojim[ui ir augimui nelemtos politikos apleidžiame 
musų garbingos bepartyviškos hr daugelis pasirižę apleisti or- 
SLA. organizacijos, ir

Kadangi dėl augščiaus nuro
dytų priežasčių veiklus nariai 
apleidžia musų organizacija, o 
naujų dėl tų pačų priežasčių ne- 
įsirašo, o jei pasiseka organiza
toriui pasigauti, naujų narį, tai 
tik tokį, kuris neturėjo progos 
susipažinti su SLA. organo ir 
centro bosų politika; o kaip 
greitaii susipažįsta, taip greitai 
pradeda keikti tų ypatų, kuri jį 
prikalbino;

kurių da- 
apleidimo

pažymėti

mes ir atsišaukiame į visus S. 
LA. narius, kuriems tiktai ap
eina musų organzacijos gerovė, 
domokra|liišjkumas ir beparty- 
viškumas, stotį į atvirų kovų su 
musų lyderiais, kurie pasikėsi
no išvaikyti geriausius ir veik
liausius narius savo tokiais au- 
lokratiškails pasielgimais, kaip 
augščiaus minėjome.

Mes jus kviečiame į kovų to
kiu budu: kelkite savo balsų pa
šalinėje spaudoje, jei nėra vie
tos mums musų organe, prieš 
tuos musų sąžines šmeižikus.

Mes jus kviečiame į ateinantį 
Seimų nerinkti advokatelių, 
politikierių ir biznierių, ku
riems susišelpimo organizacija 
neapeina, o tik biznis ir pasiva
žinėjimai už musų sudėtus 
centus, o politika pas tokius tai 
pirmoj vietoj!

Mes atsišaukiame į jus ir

organas Tėvyne. Tada tai bus 
tikra demokratija ir tvarka mu
sų organizacijoj.

Todėl draugai, nebčgkime. iš 
organizacijos, bet trenkime nuo 
sostų tuos carukus, dėl kurių

ganizaciją.
Draugai ir Draugės, į kovų, o 

musų carukų karūnos subyrės, 
kurias mes per savo apsileidi
mų uždėjome ant jų galvų.

Dirbkime, o laimėsime, nes 
musų darbininkų didžiuma. Pa
darykime SLA. bepartyviškų!

Susiv. Liet. Amer. 253 
pos įgaliota komisija:

V. V. Petraitis,
J. Pabarskis,

J. Joris, i

kuo-

REDAKCIJOS PRIERAŠAS

Dėdami šitų Atsišaukimų, mes 
negalime nepridurti prie jo kai- 
kurių pastabų. Gaila yra, kad 
SLA. 253 kuopa nepasirinko tin
kamesnio ir tikslingesnio budo 
išreikšti nepasitenkinimų savo 
organizacijos laikraščio redak
torium ir jos viršininkais. Kuo
pos Atsišaukimas, be abejonės, 
yra parašytas neprideramu to
nu; vietomis jisai stačiai skam
ba, kaip negraži kolionė. Aišku, 
kad tokios rųšies raštas negali 
niekeno įtikinti; jisai erzina, į- 
žeidžia, bet neįtikina. Ir jisai 
visai nesutinka su to rašto auto
rių nuomane apie organizacijų, 
kurių jie vadina “garbinga”.

Nekoks yra ir kuopos pasirink 
tasai kelias jų surastiems blogu
mams pataisyti. “Naujienos“, 
žinoma, nepavydi vietoti aavb

lykuose, kurie paliečia viduj i- 

nius organizacijos reikalus, 
daug lengvinus yra atsiekti gei
džiamų rezultatų per tos organi
zacijos įstaigas, o ne “bombar
davimu” piktais straipsniais. 
SLA. organo redakcija yra po 
tam tikros komisijos kontrole; 
kodėl tad neiškreipti prie tos ko
misijos, -jeigu* kuopa turi kuo 
nusiskųsti? Visų SLA. komisi
jų pirmininkas yra organizaci- 

I jos vice-prezidentas, o tų vietų 
užima dagi asmuo, pilnai sim
patizuojąs ir bolševikams, ir ro
dos, kone visoms idėjoms, kurių 
“šmeižimų” mato “Tėvynėje” 
paminėtoji kuopa. Prie progos, 
Atsišaukimo autoriai galėtų su
žinoti i? priežastį to keisto apsi
reiškimo, kad D-rė J. Baltrušai
tienė, turėdama pareigos saugo
ti SLA. gerovę, nesistengia pra
šalinti iš jo tokių stambių ydų, 
delei kurių josios bendramin
čiai atranda reikalo net skelbti 
“atvirų kovą lyderiams”.

Jeigu kuopos skundų atsisa
kytų išklausyti kontroliuojan
čioji redakcijų komisija, tai yra 
dar SLA. Valdyba, kuriai gali
ma pasiskųsti ir ant redakcijos 
ir ant tos komisijos. Tiktai ta
da, kada nepadėtų kreipimąsi į 
šitas įstaigas, butų laikas ape
liuoti į organizacijos narius, ku
rie paskyrė jas tarnauti organi
zacijos reikalams. Ir šitoks a- 
peliavimas turėtų tuomet dvigu
bo svarbumo kaip narių, taip ir 
plačios visuomenės akyse, šian
die daugelis ir gerai manančių 
žmonių gali pažvelgti į tų šiurk
štų Atsišaukimą, kaipo į neap
galvotų pasikarščiavimų. Kam- 
gi bus ią to nauda?

Kuomet delei atskirų blogu
mų organizacijoje atakuojama 
visi josios “lyderiai“, tai didžiu
mos narių simpatijos krypsta į 
atakuojamųjų pusę, ir jų pozi- 
lija stiprėja, o ne silpnėja, šito
kia klaidinga taktika iš socialis
tų pusės juk ir atvedė prie to, 
kad šiandie socialistai Sus-e tu
ri mažiaus įtakos, negu kokia 
dvylika metų atgal. Iš praeities 
patirimto reikia mokinties, o ne 
kartot nuolatci vis tas pačias 
klaidas.

Skaitykite * Platinkfta 
“N A U r 1 N A B *
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tus į padanges ir niekinti jų prie 
šus — tai butų taktika kromel
ninko, kuris giria savo tavorą ir 
peikia savo konkurentų tavoms, 
kad pagavus dauginus “kostu- 
mierių.” Dirbti socializmui, tai 
reiškia mokinti darbininkus vei
kti, vadovaujantis socializmo i- 
dejomis, ir įtikinti juos, kad tos 

Naujienos eina Itaklrjant I idėjos padeda jiems geriaus, ne-'
gu kokios kitos, suprasti ir ap
ginti savo reikalus. Darbininkų 
klesos reikalai socialistams turi 
būti svarbiausis dalykas, ir kiek 
jie sugeba patarnauti jiems, tiek 
jie parodo savo naudingumą ir 
tiek įgįja įtekmės toje klesoje. 
Laimė, kad beveik visa musų 
lietuvių visuonuenė šioje šalyje 

' susideda iš darbiu nikų, todėl 
stiprėjimas socialistų įtekmės 
darbininkų tarpe reiškia pas 
mus tokį-pat stiprėjimą jų įtek
mės visuomenėje.

Taigi ne kokios-nors frakci
jos arba sektos interesams tar
nauja ir tarnaus “Naujienos”. 
Joms rupi darbininkų klesos ge
rovė dauginus už viską, ir visi, 
kuriems rupi tas pat, yra kvie
čiami dirbti kurtu su jomis.

P. Grigaitis. •
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bevieliu telegrafu (kuris, žino* 
, ma, yra bolševikų rankose).

Jeigu ji yra teisinga, tai ji y- 
ra įdomi dviem žvilgsniais. Vie
na, mes matome, kad tarpe iš
rinktųjų Petrogrado narių nėra 
nė vieno atstovo senųjų Rusijos 
socialistų partijų — nė socialde
mokratų, nė socialistų revoliu
cionierių. šis faktas galima iš
aiškinti tąja aplinkybe, kad mi
nėtosios partijos yra neįleidžia
mos į sovietus.

Antras įdomus dalykas yra 
tas, kad apie trečdalys išrinktų
jų yra nebolševikai, — nevei
zint to, kad bol.evįkų priešai 
neturi nė spaudos, nė teisės va
ryti atvirą agitaciją. Dalis tų ne- 
bolševikų yra visai naujos parti
jos (Darbo Partijos) nariai; dar 
didesnė dalis — nepriklausomi, 
ir keletas dešimčių bepartyviškų 
bolševikų simpatizatorių.

Norint atspėti, kokią formą 
priims tolimesnis Rusijos darbi
ninkų judėjimo plėtojimąsi, bu
tų ypatingai pravartu žinoti, kas 
slepiasi po tąja “Jungtines Dar
bo Partijos” firma. Bet Mask
vos radiogramma apie tai nesa
ko nieko.

1000 bedarbių ir industrijo 
santykiai aštrus. New Orleane 
yra 3000 bedarbių, S t. Louise 
4000; North Carolina pranešta 
mažą darbininkų perviršį, taip- 
palt Oklahoma. Chuttanoogo 
yra 600 bedarbių; Memphise 
100, o Nashvillėj esą tiek kiek 
reikia. Dalias taip-pat, Char
les ton, W. Va., trūksta 6,100 
darbininkųr >o Wxheeliuge esą 
tiek, kiek reiljįi.

Pacifiko pakrantės. Iš Los A n 
gries praneša, kad ten darbinin
kų pakanka ir kad industrijos 
santykiai aštrus. Oaklandc esą 
200 bedarbių ;San Francisco 500 
Oaklande trūksta tik darbinin
kų prie laivų statymo. San Frau 
cisoo darbo sau tykiai esą geri. 
Portlande yra 1,775 per daug, 
ir aštrus industrijos santykiai. 
Seattle esą darbininkų tiek kiek 
reikią, o Spokane 500 bedarbių. 
Industrijos santykiai abiejuose 
miestuose yra aštrus.

sidorys nuo užsipuldinėjimų ant 
menševikų.

Ir žinote ką? Tas kelių colių 
ir kelių puslapių laikraštukas, 
kurį tik patįs bolševikai skaito, 
privedė “musų priešus prie des
peracijos”. Čia prisimena Mos- 
ka, kuri lojo, paskui slonių bėg
dama, ir gyrėsi, jog jos slonius 
pabūgo, o ne ji to milžino.

Taškas. Iš Burdingonų liogi
kos galite spręsti, kiek jie su
geba suprast bilc ką.

— Gaspadorius.

Trtic translntion filed with ihe post- 
inaskT »t Chicago, 111, .hily 23, 1919 
as recjuircd by tnc act of Oct. 6,1917

Kolčakas ir Lietuva.

Skaitytoju Balsai
D-rui Montvidui rezignavus, 

vėl paėmiau “Naujienų” redak
toriaus vietą, iš kurios buvau 
pasitraukęs šeši mėnesiai laiko 
atgal. Grįždamas į ją, išanksto 
žinau, kiek kliūčių ir keblumų 
turėsiu savo darbe.

Lietuvių darbininkų judėji
mas Amerikoje šiandie pergyves i 
na sunkų, krizisą. Frakcinės ko
vos ir asmeniški kivirčai ardo ir 
paralyžiuoja jį. Ta jo srovė, ku
riai “Naujienos” ištikimai tar
navo nuo pat savo gimimo, ir 
kuri nepersenai buvo išaugus į 
tokią didelę jiegą, dabar yra su
skilus ir netekus daugelio savo 
pozicijų. Keikia pasakyti tiesą: 
socialistų priešai šiandie pas 
lietuvius yra daug stipresni, ne
gu metai arba dveji laiko atgal.

Sustiprino savo organizacijas 
ir spaudą, įgijo didesnės įtakos 
visuomenėje ne tiktai katalikai- 
klerikalai, o ir lautininkai-libe- 
ralai. Ši “vidurinė srovė”, su ku
ria jau buvo pradėję,* Jjeveik 
niekas rinitai nesiskaityti, pas
kutiniais metais tiek atsigavo, 
kad sugebėjo paimti į visišką 
savo 'kontrolę fcaiikurias var
inas organizacijas, sušaukti di
doką seimą Chicagoje (nežiū
rint opozicijos kitų srovių) ir ...... .. W . ■» ■ . I

t Ui i tore t k totas Home skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Ar tai tiesa?
Buržuazinėje spaudoje 

nuolat skaitote, kad kėlimas 
darbininkų algų kelia gyvenimo 
reikmenų kainas. Paviršium 
žiūrint, šitas tvirtinimas išrodo 
esąs teisingas. Nes ištiesų: kada 
fabrikantai pakelia kainas ant 
savo prekių, tai jie visuomet pa
matuoja tatai tuo, kad esą, dėl 
pabrangimo darbo, pabrangęs 
tų prekių gaminimas. Ir kiek
vieną kartą, kada darbininkai iš-

Darbas ir nedarbas 
Suv. Valstijose.

Vieno žmogaus liogiką.

partyviškų draugijų (suside
dančių iŠ darbininkų) ji patrau
kė savo pusėn. Ir neprivalome 
apsigaudinėti: šitas dešiniųjų 
srovių augimas ir stiprėjimas

[samdytojai tuojaus pasiskubina 
pakelti kainas ant tų dalykų, ku
riuos jie pardavinėja žmonėms.

Bet jeigu tas buržuazinės 
spaudos tvirtinimas yra teisin
gas, tai tuomet darbininkai susi
duria su dideliu keblumu. Jie 
šiandie labiri skaudžiai kenčia 
dėlei gyvenimo brangumo. Neį
stengdami žmoniškai gyventi 
savo, uždarbiais, jie reikalauja 
didesnių algų; o algų kėlimas, 
pasirodo, daro gyvenimą bran
gesniu. Taigi jisai neišgelbsti 
•darbininko iš vargo. Kas tuo
met daryt? Ar nereikalaut di
desnio atlyginimo ir tenkinties 
tuo uždarbiu, kurį darbininkas 
gauna? Bet to uždarbio neiš- 
tenka gyvenimui!

Gal tad prašyt ponų kapitalis
tų, kad jie numuštų algas — 
idant gyvenimas gidėtų atpigti?

Darbininkai tečiaus nepaiso 
buržuazinės spaudos išvadžioji
mų ir kovoja už didesnes algas; 
šiandie jie kovoja už tai smar
kiau, negu kuoniet-nors. Mat, 
jie jaučia, kad tos spaudos argu-

Telegrafų pranešimai Suv. 
Valstijų Samdymo Biurui per 
savaitę, kuri baigias Liepos 5 d., 
gauti iš 80 miestų per visas S. 
Valstijas, parodo darbininkų 
įerviršį siekiantį 177,392; prieš 

savaitę bedarbių buvo 211,290, 
96 miestuose.

Iš 80 miestų, iš kurių buvo 
gauti pranešimai, 38 praneša 
Mjrviršį, 16 miestų trukumą, 
airis siekia 23,980, o 26 prane
ša, jog yra tiek kiek reikia. Iš 
38 pranešusių valstijų, 20 pra
neša perviršį, 19 tiek kiek rei-

Didelis “Žarijos”, “Musų Tie
sos” ir “Laisvės” rašytojas, po
nas jBurditigonas, turi apščiai 
keistos liogikos, kuri gali vadin
tis pilnu nelioginguinu. Per 
“Laisvę” jis kreipiasi į rytinių 
valstijų socialistus. Nupasako
jęs, kad Chicagoj bolševikams 
kova atsieinanti sunkiausiai, su
nkiau negu kitose kolonijose 
(sic!), toliau jis uŽreiškia: “Jus 
matote, kad mes bėgyje metų 
laiko menševikų abaze paliko
me tik tuziną ponų “socialistų”, 
o tam viskam reikėjo daug dar
bo.”

Bolševikai yna tikri marksis
tai, — ir atliktas kriukis.

Gi tas, kuris neįtiki į tai, turi 
varinę kaktą...

Labai puiku.
Tečiau aš pasivelysiu sau su

teikti Teini šiokių-tokių infor
macijų apie varines kaktas.

Dalykas štai kame. Dar 1905 
m. paslkilbęs rusų rašytojas, 
Dmitri Merežkovski, padarė pa
lyginimą tarp rusų revoliucio
nierių ir revoliucionierių Vaka
rinės Europos.

Jis maž-daug šitaip pasakė:
Tarp musų ir jūsų skirtumas 

yra štai koks. Kuomet jus atsi- 
mušalte į sieną, — jus nebando
me kakta jos pramušti. Tuo tar
pu mes stovime prie sienos ir 
mušame į ją kaktą, tikėdamies, 
kad ta siena sugrius...

Pastaruoju laiku bolševikai 
ir-gi Bandė kakta pramušti sie
ną. Ir nors ta siena stovi kai 
stovėjusi, bet jie tvirtina, kad 
ateityj jiems pasiseks ją su
griauti kaktomis...

Taigi, pasakykite, gerbiamie
ji, kas turi varinę kaktą — ar 
tas, kuris griauna kakta sieną, 
ar tas, kuris niekuomet neban
dė jos griauti kakta ir nelabai 
tiki, kad talki butų galima pa
daryti? —K. Sėjikas.

fininkų “mtfįligentijrgi”;

“Be musų (t.y. Amerikos 
tautininkų) pagalbos Vilniuje 
negalės užsilaikyti 'umversi- 
latė. Reikia profesorių iš A- 
merikos! Gamtininkų, tech
nologų, medikų, dentistų! 
Lietuva tikisi iš Amerikos 
bent kelias dešimtis profe
sorių susilaukti! Ne tiktai 
pinigus ten dėkite, bet ir ren- 
gkites profesoriauti. Ne juo
kais sakau!”
Amerikos lietuvių medikams 

— ne, dagi dentistams, turin
tiems tokios pamatingos valpa- 
raisinės edukacijos, kad nė pa
prasto straipsne-lio-atsišaukimė- 
lio nesugeba dorai parašyti — 
jiems profesoriauti, užimti ka
tedras Lietuvos universitatej!

Jeigu Dras šliupas “ne juo
kais” tatai sako, tai jis blogiau 
negu juokdarys. Jis — piktas 
pašiepėjas mokslo, begėdiškas 
pasityčioto jas iš Lietuvos uui- 
versilates, nors gal daro tai, pats 
nesi žinodamas.

Universitatė — kad ir Lietu
vos universitatė — tai ne tik ne 
valparaisas, bet dagi ir ne kin- 
dergardenas. — Pabraiža.

Kas 
šali- 
MU 
kaip

Del susižinojimo su 
Lietuva.

Redakcijos Atsakymai

ik*.

sai tęsis tuo ilgiaus, kuo ilgiaus 
viešpataus “trečiojoje srovėje” 
tie santykiai, kurie įsigalėjo jo
je paskutiniu laiku.

Tik aklas gali nematyti, kad 
dešiniųjų stiprėjimas lietuvių 
visuomenėje yra tiesioginė pa
sekmė skilimo socialistų tarpe ir 
tos “naujos” taktikos, kurią č- 
mė vartoti tam tikroji jųjų da
lis.

Jiegų santykiai tarpe musų 
“kairios” ir “dešinios” visuome
nės dalių šiandie yra daug-maž 
tokie, kaip tuo laiku, kada pra
dėjo eiti “Naujienos” — arba 
dar nepatogesni “kairiaijai” jo
sios” daliai. Tad, norint, kad so
cialistai vėl pasiektų tos augštu- 
nios, ant kurios jau jie buvo už
kopę metai-dveji laiko atgal, 
jiems reikės daug ir sunkokai 
padirbėti.

Šitam darbui aš ir ketinu paš
vęsti, kiek galėdamas, savo jie
gų. Žinau, kaip “garbins” ma
ne už tai oponentai iš dešinės 
pusės, lygiai kaip ir daugelis 
buvusiųjų “draugų”; bet to ne
paisau. Ne kieno-nors dėkingu
mo ar9komplimentų aš jieško- 
jau ir tuomet, kuomet per pen- 
terius metus dirbau, kartu su

i tais, prie “Naujienų” tvėrimo.
Didinti socialistų įtekmę te- nariai ir 227 nepsiklausorni.

Bet darbininkui neužtenka 
jausti, kas tiesa, o kas ne, jisai 
turi tatai ir suprasti; tiktai tuo 
niet jisai mokės surasti ir pa
sekmingą būdą kovot prieš tą 
blogumą, kurį netiesa stengiasi 
paslėpti. Darbininkai turi gal
voti apie tą klausimą.

Mes apie jį pakalbėsime pla
čiuos kitą kartą, bet raginame 
ir musų bendradarbius gvilden
ti jį- Gyvenimo brangumas ir

paprastai opus klausimai ir čia 
ir kitose šalyse.

Naujoji Anglija. Iš 1’ Naujo
sios Anglijos miestų, 7 prane
ša perviršį, o kibi tiek kiek rei
kia. Industrijos santykiai, ap
lamai, geri, tiktai Bostone, kur 
bedarbių yra 15,000, santykiai 
nenusistovėję. Bridgepoilte esą 
800 bedarbių, sulyginus su 1200 
pereitą savaitę. Ncw Havene 
bedarbių sumažėjo iki 2000; 
Nonvich yra 700 bedarbių; 
Portlande, Me., 250; Fall River 
75; Manchcsteryj 800. Provi- 
dence yra tiek kiek reikia.

C’entralės valstijos. New Yor- 
ko mieste yra 100,000 bedai'bilj; 
Alhany 4,000, ir Yonkerse 1,390. 
Bingham plonas, Buffalo, ir Sy- 
racuse darbininkų esą tiek kiek 
reikia. Namų statytoja# Syra- 
cuse streikuoja. South Bethle- 
hcinc, Pa., esą tiek kiek reikia; 
industrijos santykiai esą geri.

Centro-vakariai. Chicagoj lą 
savaitę buvo 30,(KM) bedarbių; 
East St. Luois 1,000; Joliet 
400; Peoria, 1,000; Rockforde 
362; Rock Islande 500. South 
Bende esą tiek kiek reikia, nors 
praeitą savaitę’ truko čia 300 
darbininkų. Industrijos santy
kiai neramus. Akrone, Oliio, 
darbininkai įvairių metalų dar
bų streikuoja; tas pats ir Clcve- 
lande. Cincinnatyj yra 1,300 
bedarbių, o Youngstowne 1(MM).

šiaur-vakariai. Detroite in
dustrijoj sau tykia i aštrus. 
Grad Bapidsc esą stoka darbi
ninkų 500. Automobilių dar
bininkai nepatenkinti darbo są-

Nauja Partija 
Rusijoje.

Kokios dvi sakaitės atgal tapo 
paskelbta $telkia į domį žinia 
apie nesenai įvykusius sovieto

girdi, tapę 847 bolševikai, 49 
šimpa tizuojantįs bolševikams, 
147 Jungtinės Darbo Partijos

ninku tiek, kiek reikia, ir indus
trijos santykiai geri. Būtie, 
Mont., laippat. Omahoj indust
rijos santykiai aštrus. M įbrau
kė j yra 3,300 bedarbių, o Supe- 
rior stoka 500.

Pietai ir piet-vakariai. Little 
Bock industrijos santykiai ašt
rus. Floridoj taip-pat esama

Tik tuzinui esant menševikų, 
ledos, turėtų būt 1 *’gva prieš 
juos kovot, bet kada ponas Bur- 
dingonas atsakančiai pagalvo
ja apie juos, jis negali užtylėti 
neužreiškęs, kad “apart žiauraus 
kapitalizmo, apart žiaurios re
akcijos, kurią visi mato, mes 
čia (Chicilgoj) turime dideles 
spėkas, einančias prieš mus, ku
rios prisidengę “darbininkišku- 
mo” skraiste varo agitaciją 
prieš tikrąjį darbininkų judėji
mą”, vadinasi bolševizmą.

Ar nekeista: yra lik tuzinas 
menševikų ir jie sudaro didelę 
spėką, prieš kurią taip sunku 
kojoti, kad net rytiečių para
ma liko reikalinga.

Ti(! menševikai sudaro tokią 
didelę spėką (nors jų tik tuzi
nas esąs), kad visą savo “Žari
ją” bolševikai turi pašvęsti vien 
tik kovai su menševikais. Klau
sykitės: “Vienintelis vietinis 
(tarpe lietuvių) musų gihklas, 
tai “Žarija”. Joje mes atremia
me musų menševikų atakas. Jo
je nicį* nurodome dhrbininkų 
klaidintojus. Ji yra musų gink
las, kuris priveda prie despera
cijos musų priešus”.

Bėdnas Burdingonas ir jo 
draugai: jie turi tik vienintelį 
ginklą — tai j^lių colių ir kelių 
puslapių laikraštėlį — daugiau 
nič-nieko. Ir tas pats nebegali 
laikytis be rytiečių aukų ir plati
nimo. Kurgi liko šimtai socialis
tų Chicagoj, jeigu menševikų 
“abaze” liko tik tuzinas? Tiesa, 
subolšerikejilsios kuopols, •ku

rios neša protestus prieš Naujie
nas, jau aukauja net iš savo ka
sos aidoblistų organo Proleta
ro gelbėjimui.

Tiesą Burdingonas porina, 
kad jie savo “Žarijoj” tik men
ševikus atakuoja. Daugiau kam 
joje aiškinsi ką? Bile tik skaity
tojus sukurstysi prieš menševi
kus, tai ir užtenka.Kapilalizmas 
pats sugrius, tautinlinkų ir kleri

bedarbių;'Atlantoj stoka 425, o kalų politiką irgi subyrės, ir ap 
čiaus, tai nereiškia kelti socialis- šita žinia atėjusi iš Maskvos Savannah 650. Louisvillcj yra lamai viskas pasaulyj gerai pu- ša.

VDiraugaS” jium. 169 rašo, 
kad jeigu Kolčakas pripažintų 
Lietuvai neprigulmybę, 'tai lie
tuviai padėtų jam kovoti su 
bolševizmu. Mano manymu, 
jeigu tie lietuviai taip nori ko
voti, tai kodėl nereikalauti iš 
darbininkiškos Rusijos pripaži
nimo ir už tai padėti sovietų 
Rusijai kariauti su Kolčaku. 
Tame, rodos, nėra nei kokio 
skirtumo: kaip sovietai nėra o- 
’icialiai pripažinti visos Rusijos 
valdžia taip pat ir Kolčakas nė
ra pripažintas.

“Draugo” troškiniuosc 
ma betgi ką kita suprasti, 
ūmija musų kunigų ir jų 

ninku politiką, tas mato 
tikruosius norus. Nežiurai 

, ie save ne puoštų vardais,
:ai krikščionįs-demokratai, ar 

‘kitaip, jų darbai nesutinka su 
j ų partijos vardu. Kol buvo ca
ras, jie krypo prie caro; caro ne 
iko, jie pakrypo į vakarus prie 
<aizerio;
crypsta į šiaurę, kur jaučia dar 
nors caro berną — Kolčaką. 
' luti krikščioniu demokratu ir 
eiti ubagauti pas autokratus 
malonių, tai .visai nedemokrati
ška. Jeigu mos norim būti de
mokratai, ir nebūti išnaudoja
mi visokių autokratų ir kapita- 
istų, mums reikia vienytis su 
viso pasaulio darbininkais, y- 
>ač su kaimynėmis darbinin- 
riškoms valstybėms, ir kovoti 

prieš imperialistų pasimojimą 
išnaikinti tų valstybių darbinin
kiškas valdžias. Mes turime 
kovoti ir prieš Kolčaką, nežiū
rint, ką jis žadėtų. Kas bus mu
sų, tą mes gausime ir be Kolča- 
kų. * —St. Šimkus.
...... . ■ . ...........■■■■■..... . ■

Varinė kakta.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negailima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jaus bus Naujienose pranešta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš
kus gauti, tik aplinkiniu keliu 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj, štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėli konverlan ir 
užadresuoti (lietuviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, lik neberašyti “Russia”, 
kaip pirmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Litliuania.

Pačte reikia nusipirkti už 6 
cėntus tam tikrą tarptautinį 
pačio ženklelį, vadinamą Inter
national Coupon. Tą kuponą ir 
užadresuotą giminėms laišką 
reikia įdėti į antrą, kiek didesnį

Ii markę už 5 centus ir padėti 
šitokį adresą: Mr. Jurgis Savic
kis, Box 214, Copenhagcn, Dcn- 
mark.

(Feljetonėlis)

Brooklyno Teta baisiai įtūžo 
a n t “social-pa trio tų.”

Ji nieku budu nepnjiegianti 
suprasti, kodėl naujieniečiai iki 
šiol negarbina bolševizmo.

Esą ji jau linkstantį kartų ra
šiusi apie tai, kad bolševizmas 
yra tikras marksizmas.

Daugiau negu tai: marksiz
mas sujungtas su revofiucioniš- 
ku masių veikimu...

Matote, susidėjo naujos ap
linkybės ir prie marksizmo pri
siėjo prikergti naujų dalykų.

Bet tame nėra blogo, nič-nie- 
ko.

Lenino kūne įsigyveno Mark
so dvasia ir tęsia seniau pradė
tą darbą...
' —Jeigu dabar prisikeltų iš 
numirusių palis Marksas, lai jis 
nuoširdžiai paspaustų Leninui 
ranką ir pagirtų jį už nu veiklius 
darbuš, — sako vienas laikraš
tis. /

TujigĮi “social-pa triotų” visa 
bėda tame, kad jie nežino tai, 
ką veiktų prisikėlęs iš numiru
sių Marksas.

Ar jis “paspaustų” Leninui 
ranką, ar paimtų jam už au
sies...

Klausimas, žinoma, labai 
svarbus ii* painus.

Bet Teta jį labai lengvai išri-

Savickis yra lietuvių įgalioti
nis Danijoj. Pasiųstą jo adresu 
laišką jis iš ten pasiųs į Lietu
vą, kaip užadresuola. Tuo pa
čiu keliu gaunami čia laiškai iš 

Lietuvos.

Revu Rėvai
Kandidatai į profesorius...

“Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija jau gerokas laikas, 
kaip sutvėrė Lietuvių Raudoną
jį Kryžių. Jo vardu Lietuvai 
Gelbėti Dr-ja. Tą jie darė, nes... 
Tą jie darė dėlto.... Todėl.... Ta- 
čiaus.... Tokiu budu.... Todėl.... 
Taipgi.... Todėl.... Tada.... To
dėl.... Šiuomi.... Tegul.... Be to.... 
Tokliu budu.... Taigi.... Užtat.... 
Todėl.... Todėl gerbiamosios 
draugijos nepasilikite kurčio
mis šiame taip svarbiame klau
sime.”

Pasirašo Daktarai.

Dievuli brangus! Ir dar Dras 
šliupas šaukiasi Amerikos tau-|

Alfonsui Stukniui. —- Jūsų 
rašinys mums netinka, nesunau
dosime.

Streikininkui ir Streikieriui, 
Chicago. — Ačiū, bet nebesu- 
naudosime: apie tai jau buvo ra
šyta. Rašinėkite mums iš vie- ’ 
tos lietuvių judėjimo.

Barkley,-de-Toly, Chgo.— Tam 
stos straipsnių nesuvartosime. 
Jie taip parašyti, kad mums rei
kėtų ne tik taisyti, bet visai per
rašyti. Geriau rašinėkite šiaip 
trumpų žinių iš savo apielinkės. 
'žinių iš vietos anglų laikraščių 
mes patįs pasirenkame.

■ '"T

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuost 
taip ir civiliškuose teUmaoic. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisai:
33116. Hitittd St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai:

117 R. Reirbom St. 
1111*11 tlmty

Tel. Central 4411

Užsigavimai gal ntsi- 
jRBraB tikt netikėtai — bukite 

prisirengę.

Pain-Bipeller
Kreit nutildo skausmu '•J’TpkK nuo euinuMmn, »usi-
gremdlmu ir llshukimu. 

/ęt) žiūrėkite, kad Imtu 
I su INKARO kenkiu 1

? Oaltan* K**11 vt»ose
aptiekoee uz 35c ir B5c 

r A6 w arba iiiUluzdlnt nno 
F. AD. RICHTER & CO^ 

326-330 Br««dwar. New York

Pranešimas, pargryžns iš 
Francijos Ghicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 W. 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvią.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Tclcphone Yards 5834

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

We pay all expenses and small salary 
whilc training ,in our new two year graded 
course. Write at once for oi»r cntalogue B.

FORT DKARRORN ROtFITAĮ- b MII VmMkneM l*, 4MRM00 <

Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washinglon St., Marahall Field Annec, 18 f Doras, Suite 1827 
Phone Central 3362. s Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Hahted St. Phone Canal 4626
Valand6s: 6 iki K vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126
- . ...........»
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Lietuvių Rateliuose.
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendroves dalinin
kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug
pjūčio 3, 1919, M. Meldažio sve
tainėje, 2241 W. 23-rd PI. Prasi
dės 10 valandų ryto. Visi dali
ninkai prašomi dalyvauti ir at
vykti laiku; kiekvienas dalinin
kas turi pasiimti savo šėrų cer- 
tifikalų ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šėrinin- 
kai tegali dalyvauti.

Dicuiotvarkis Jjus paskelbtas 
ant vietos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

mo to varpo išleidimui; para
ginti narius, kad prisidėtų prie 
lietuvių Raudonojo Kryžiaus, 
įmokant jo iždan po 2 dol. nario 
duoklės; išrinkti draugijai ko-

d ra u gi jos iždo.
Kažin, ar draugijos nariams 

labai patiks šitokie nutarimai? 
Bet dėl to jie patįs kalti: ko ne
silanko į susirinkimus ir nesi
rūpina savais darbininkiškais 
reikalais.

ma veikti. Pennsylvtnujos re-Į H(xrald-Examjner 
akcionieriai išleidę tokius įstaty-į korespondentas, Milton G.'Nor
iu ųs, kad dabar jie turį krausty- ton, vienas orlaivio pasažierius, j 
lies į Clūcagų ir kovoti su kuris besi leisdamas savo para-,

I siutu, nusilaužė abi koji. Da ki-; 
__ ........... 1 __“J: vienas nespėjęs1 
- apie viskų ir niekų. ‘ iššokti ir biauriai apdegęs, an- (

INOS, CKfcaffO,
- * — ** • J . i .------- ------- 1-#_•----  ----

fotografas- I

ties
Halstedstryčio ponais.

'Frcčias kalba Žarijos admini-^li užsimušė
stratorius -
Ketvirtas — je? tikėt perstatyto-1 iro parašiutų uždegė krintantis! 
j ui Dundulis. Jis kalba ilgai orlaivis ir jis veik karių su or- 

Atsipra-‘ laivių nupuolė ant budinko. Ki
jo kai- ti du laimingai nusileido — 

iek, kad vienas ant budinko slogo, kitas

ilgai ir “moksliškai”, 
ša u todėl, kad iš visos 
bos aš supratau lik I 
tie socialpatriotai yra negeri

BRIGHTON PARK

Keistučio Kliubo pusmetinis 
susirinkimas.

Liepos 20 dienų Liberty sve
tainėje įvyko Keistučio Pašelpi
mo Politikos Kliubo pusmetinis 
susirinkimas. Susirinkimas, 
kaip paprastai daroma pašelpi- 
nėse draugijose, tapo atidarytas 
pirmininko d. Gustaičio. Pers
kaitytas protokolas ir priimta 
keturi nauji nariai, jų tarpe po
rų moterų. Toliau, sekretorius, 
d. Eringis, perskaito laiškų, pri-

Nekartų dienraštyj skaičiau a- 
pie VVest Sidėe> bolševikus. Nu
sitariau sužinoti apie juos dau
giau. Bet mano žygis buvo vel
tus. Ėjau į draugijų susirinki
mus, maišiausi tarp Mc Cormi- 
cko streikininkų, ir nė vieno 
bolševiko nemačiau. Tiesa, žmo
nės sako, kad jie esu ne bet ko
kie: su “pilkomis miniomis” ne
sidedu. Bet kur tuomet tos jų 
katakombos?

\Vest Side, sako, progresuo
janti: neužilgo į čia persikelsiųs 
naujas tautiškas bankas.

na jam 
ir Spartakas,“ kuris budinęs pro 
k tarinių penki tuksiančiai metų 
atgal... Taip, nė daugiau nė 
mažiau — lik penki tuksiančiai 
metų tam atgal.

Kad diena buvo graži, tai 
žmonių susirinko daug, ir po 
“oficialiu programų” jie suren
gė savo, tik daug šanunesnį — 
įvairias žaismes. — Et, jeigu jie 
n butų taip ilgai varginę mus, 
t: i bent būtume pasižaidę! 
skundėsi vienas grįždamas į na
mus. — Vienuolis.

5II!

Saugokite Savo Akis

'v-.'&

rengiamų išleistuvių ^ipvaikščio- 
jimo komisijos. Po laišku pasi
rašę apie du tuzinai ypatų. Per
skaičius laiškų tūlas duoda įne
šimų padėti jį į gurbų.. Aleksan
dravičius pasipriešina ir ima

tų priimtas, ir išreiškia norų da
lyvauti apvaikščiojime. Jojo ša
lininkai pradėjo ploti rankomis

Klerikalams visai nebesiseka. 
Juos baigia užvaldyti “broliai” 
tautininkai. Šiaip ar taip, o tai 
nyškia mažų progresų. Gerai, 
kada “broliai liberalai” perga
lės savo klerikališkus brolius, 
tai socialistams bus mažiau dar
bo apsidirbti su pačiais “libera
lais.”

“Geros valios tėvynainiai”, 
tie patįs, kur tėvynei Lietuvai 
atsiduoda su dusia, o ponui do
leriui su kunu, dabar rengia 
naujų didelį šurum-burum. Ir 
kviečia draugijas dalyvauti “iš 
kilmingose išleistuvėse”, o dar 
labiau — paaukoti joms po de
šimtinę ar šimtinę. Lietuviai 
darbininkai turčių apsižiūrėti.

— Olesius.
Pirmininkas turėjo darbo kol 
numalšino. Beje, tūla moterėlė 
išreiškė viltį, kad Kliubas kada 
nors galįs sugrįsti prie dvasios 
šventos... Bet kada klausimas 
leista balsavimui, rezultatai bu
vo tokie: 13 balsai, kad atmesti 
laiškų, gi 13 balsų,kad priimti jį 
ir dalyvauti apvaikščiojime. Ta
da moterėlė giliai atsiduso ir 
tane: “Oi, bedieviai! tik už 10 
mulų čia bus galima musų už
manymus pervaryti... ”

- Drg. Justinas Gustaitis atsisa
ko nuo pirmininko vietos. O tai 
dėlto, kad 20 d. rugpjūčio jis ke
tina apleisti šia šalį. Važiuoja 
Lietuvon.
giečiams 
geras ir

ROSELAND

Prakalbos ►

dienų,Pėtnyčiioj, liepos 25 
įvyks svarbios prakalbos Sta
nčiko svetainėje, 205 E. 115-tb 
St. Kalbės d. P. Grigaitis tema: 
Socialistai ir darbininkų klesa. 
— Vietos ir apielinkės lietuviai 
tegul gausiai susirenka pasi
klausyti. Pradžia 8 vai. vakaro.

PRAMOGOS, ŠIENIKAS IR 
NEGRAMOTNUMAS.

veikėjas, o 
kuriam per 

pirmininka-

Praeitų nedėJdienį aštuntojo 
rajono bolševikai surengė “(Irau 
giškų” išvažiavimų į Jefferson

Drg. Gustaitis chica- 
gerai žinomas, kaipo 
gabus 

ypač kliubui,
keturis metus
vo. Savo pirmininkavimo 
melu jis ncnuoalsiai dirbdavo

riais ir pinigais organizacijų. 
Peerita susirinkimų jis be kita 
užreiškė: “Musų Klinikas dabar 
yra turtingesnis už visus kitus 
k Ii ubus. Kada išgirsite metinę 
atskaitų ji parodys, kad apie 
800.00 dolerių priaugo gryno 
pelno (langiaus neg kad jo buvo 
pereitais metais.” Boto drg. J. 
Gustaitis nemano apleisti K.P. 

būdamas.
Drg. Gustaičio vieton didžiuma 
balsų išrinktas drg. Jekavičia,

buvo “su programų.” 
jisai susidėjo 

parkalbų. 
rodos,

Baltas, kur

Kl.

Chicagos Darbininkų 
sekretorius, taippat 
čiams gerai žinomas 
bus veikėjas.

cliicagie- 
kaipo ga- 

I’odel yra vilties,

grvsuos kaip progresavo iki šiol.
—Gvaizdikas.

WEST SIDE

šis ir tas.

vimas
Trumpai sakant 
iš keturių stiprių 
Pirmas kalbėjo anglas, 
tas pats garsusai
kadaise labai priešinosi reikala
vimui paliuosuot politinius ka
linius. Pasigyręs žinojimu En
gelso “Auti Dueringo” ir paabe
jojęs begu kuris jo klausyto
jas į sus jį skaitęs, Battas pradė
jo atakuoti Socialistų Partijų ir 
girti negimusių komunistų sek
tų. Aplamai, Battas tečiaus ski
riasi nuo mūsiškių [lietuviškų] 
bolševikų tuo, kad pas jį nėra 
to histeriškumo, kuriuo taip 
pasižymi mūsiškiai “švietėjai”.

Antras kalbėjo “sekretorius- 
vertėjas” — apie šienikų, negra- 
motnumų ir ....apuokus. Rei
kia pasakyti, kad jo “prakalbos” 
turinys ir šį kartų buvo tas pats, 
kaipir visada, tik pakeista var
dijimas. Trumpai paminėjęs 
apie savo laikraščio redaktorių 
negramįotnumų, jis melde pas 
susirinkusius aukų ir be miela- 
širdystės “akėjo
daugiau, jei ne “tuos socialpal- 
riolus!” Beje,, nauja buvo tik
tas, kad “seknetorius-vertėjas” 
pasisakė perkraustysiųs į Chica- 
gų “visų raudonųjų štabų’” [jo

nu
Liepos 20 Lietuvos Ūkininko, 

draugija laikė mėnesinį susirin
kimų. Narių susrinko apie trį- 
sdešimts. Be kita, tapo nutar-

lerių “laisvės varpui;” prisidėti 
prie, rengiamojo apvaikščioji-

.$28,600,000 VIEŠIEMSIEMS 
DARBAMS.

Elektrifikuos vienų geležinkelio 
linijų.

Miesto taryba užvakar vaka
re nutarė paskirti dvidešimt 
aštuonis milionus šešis šimtus 
tūkstančių dolerių viešiemsiems 
darbams — išimtinai taisymui 
galvių. Pav., ; praplatinimui 
Western gatvės paskirta du mi
liniui keturis šimtus tūkstančiu 

C 

dolerių; pratęsimui Ogden gat
vės nuo Union iki Lincoln par
ko — penkis milionus keturis 
šimtus tūkstančių dol.; praplati
nimui ir ištiesinimui Robey 
gatvės — devynis milionus du 
rimtu tūkstančių dolerių; pra
platinimui ir ištiesinimui Ash
land gatvės — penkis milionus 
aštuonis šimtus tūkstančiu dol.

Miesto tarybos nutarimų te
čiaus dar turės užgirti piliečiai 

balsuotojai sekamais rinki
ni :s, lapkričio mėnesyje.

I no pačiu kaltu galutinai nu
tarta, kad Illinois Central gele- 
žirkejio linija^ paežeryj, Ibutų 
elektrifikuota. Kitais žodžiais 
sakant, kad butų panaikinti da
bartiniai anglimis kūrenamieji 
lokomotivai, o jų vieton parū
pinta nauji, elektrikiniai loko- 
motivai. Tuo bildu paežeris 
miesto plote — butų apvaly
tas nuo durnų. Tam darbui lū

kesių šimto aštuoniolika milin
iui [ 118,000,000.] dolerių. Pa- 
starasai miesto tarybos tarimas 
turės gauti minėtosios geležin
kelio kompanijos ir dagi vy
riausiojo karės departamento 
Washingtone, pritarimų. Mano
ma tečiaus, kad nė kompanija, 
negi karės senatorius Įministe- 
ris] Bakeris šitam nesipriešin
siu s. *

TYRINĖS ORLAIVIO NELAI
MĖS KALTININKUS.

Septyniolika asmenų jau areš
tuota.

Valstijos prokuroras Hoyne 
pradėjo tyrinėjimų menamų 
kaltininkų dėl kilusios i 
ycar Tire and Ruber kompani
jos orlaivio nelaimes. Jo įsaky
mu suareštuota septyniolika as
menų, kone išimtinai pačių kom 
panijos dalininkų. Manoma, 
kad nelaimės priežasčių buvo 
paprasčiausias apsileidimus 
netinkami motorui ir neprityrę 
ekspertui. Orlaivis buvęs pa- 
(dįrj)tas tikslu paslirbklaniiioli, 
tai visa.

Kilusios nelaimes liudinin
kais buvo virš dvidešimts tuk
siančių žmonių. Nupuolus orlai
viui La Salio ir J.ickson galvok 
užsikimšo tūkstantinėmis žmo
nių miniomis. Neša n 
žįstuosius daugelis

kas tai yra gladiatoriai: POLICIJA UŽPUOLĖ STREI
KININKUS.

Pašovė vienų lietuvį.
Policija dar kartų “pasižymė

jo”. Užvakar vakare trįs depu
ty sheriff’ai nžpuolė du tuks-. 
tančiu dėžių dirbėjų, metusių ■ 
dirbtuves, kadangi fabrikininkai 
atsisakė išpildyti }ų. reikalavi
mus, ir spėkos pagelba ėmė juo
sius skirstyti. Žmones pradėjo , 
prort.us,tuot(i. Tuomet shci|iff’ai 
panaudojo revolverius. Pasek-1 
mėje to, vienas streikininkus, 
Erank Valis, 1343 W. 18-th st. 
tapo sunkiai pašautas.

Užpuolimas turėjęs vietos 
prie 21 ir Loomis gatvių.

IŠPILDĖ DARBININKŲ REI
KALAVIMUS.

Miesto valdininkai pagalios 
suprato, kad su organizuotai
siais darbininkais nelengva ko
voti, todėl po ilgo spyrimosi jie 
nutarė išpildyti jų reikalavimus. 
Miesto taryba paskyrė reikiamų 
sumų pinigų, kuriais bus gali-

das.

PAGAVO PINIGŲ KLASTUO- 
TOJĄ.

Fedcralės valdžios agentai an
dais pagavo tūlų graikų, Dc- 
inetrio, kuris turėjo pasidirbęs 
popierinių ‘pinigų klostuojamų 
mašinėlę. Pas jį rasta tokių 
suklastuolų pinigų už 25,000 
dolerių.

NESITIKI GALĖSIĄ PAŽINO
TI MAISTO SPEKULIA- 

TOR1US.

Tai turėtų padaryti — 
kongresas.

Miesto taryba andais priėmė 
rezoliucijų, reikalaujančių, kad*

Kreivos Akįs atitaisomos vienu alsiankymu visai be | 
skausmo ar chloroformo, virš 1200 žmonių išgydyta, Len
kų dienraštis Daily News rekomenduoja Dr. Carlerį, taip
gi per p. A. Kwasigrod lenkų vargam išira 1458 Blackliavvk 
St., Chicago ir p. Parzuczek 2117 N. Robey St., Chicago, 
Atlantic instruslor Polish National AJliancc.

Dr. F. 0. Carter
AUSŲ, AKIŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
Prie sukančiu šviesų. 24 metai ant State St.

120 SOUTH STATE STREET, CHICAGO, ILL.

Nedėliomis 10 iki 12.

Teisingai pritaikytais akiniais, | 
kuomet jus kenčiate galvos skau- Į 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į I 
krūvą, kuomet siuvate arba skai- I 
tote. Kuomet jus esate trumpa-1 
regis arba toli regis, pasitarkite I 
su manimi pirmiau negu eisite j 

I kur nors kitur. Mano 26 metų I 
I patyrimas šiame užsiėmime su- I 
teiks jums geriausias pasekmes. I 

J Gydymas visų akių,* ausų no- I 
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra Į 
Dr. P A. Graves specialisto. U- | 
tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

I Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
11 8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9

I vai. ryto iki 12 valandai dieną.
į M■■■M■■■■■■■■■■«■KM

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra ' 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

jos steigėjų, \Vilson kompani
jos prezidentas. Tai, girdų tik 
pakenktų paėjai industrijai, ir 
dalykų stovį padarytų dar blo
gesniu.

SMŪGIS GASO KOMPANIJAI.
Nori numažini gazo kainas.

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite tiktai 76 iš 100 žmo
nių reikalauja peržiūrėjimo dantų 
taisymo Kurie kenčia dantų skau
dėjimų mažai suranda užsiganėdi- 
nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia 
sveikata. Pabandyki! dabar.

silauks netikėto smūgio. Tapo 
IKiskelbta, kad Public Utilities 
komisija besirianti išleisti nau
jų patvarkymų, kuriuo turčių 
boti numažinta gazo kainos 
nuo 88 centų už kiekvienų tuk
siantį kubišikų pėdų ant 84 cen
tu, c.

Jeigu lai butų tiesa tai reik
štų, kad gazo kompanija netik 
nelaimėtų (ji yra padavusi ko
misijai reikalavimų padidinti 
gazo kainas — po 94 centus už 
kiekvienų tūkstantį kubiškų pė
dų), bet dar pralaimėtų. ‘ O 
pralaimėtų ji todėl, kad, katip 
pasirodė, prie dabartinių kainų

majoras Thompsonas paskirtų Į ji netik nenusibrankrut'ija, bet 
spicialę komisija, kuri tyrinėtų 
kaltininkus maisto reikmenų 
brangumo. Majoras neatsisakė 
išpildyti tarybos mkalavimų, 
bet kartu užreiškė, jogei mies-

gera

-ISIHTHE SCCTION

Dantįs be pleitŲ, tai musų speci- 
ališkumas.

Masu rekordas; mes esam čionai 
22 melu.

Perleidom 100,000 
t'/.leidimas auksu $1 
Porcclenavos cro\vn 
Visas setas dantų . 
Visas setas auksinis

paci.jcnly.
ir augščiau 

$3 iv

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgus 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Auksinis Crown ...
Aluininuni setas ...
Apdengimas danties

augščiau 
.. $1.00 

.. $65 00 

.'. $1.00

daro negirdėtų pelnų. ■t

šių maisto spekuliatorių. Tani 
jisai neturi reikiamos galės. Vi
sa, kų toji komisija 
padaryt, lai surinkti 
įteikti juos šalies 
Washingtone. Tik

džius speknliatorių

galėsianti 
kikilis ir 

kongresui,

kad suslab- 
šėlimų.

kol

BIJO VALDŽIOS KONTROLĖS 
Skerdyklų baronai visai nekalti 

esą dėl maisto reikmenų 
brangumo.

šios šniės skerdyklų viešpa-
r tčiai žada kovoti prieš “visokias1 Good-1 , v.valdžios pastangas , turinčias 

tikslo kontroliuoti mėsos indu
strijos. Tatai jie užreiškė už- 
vakar Univcrsįity Chibe, kur bu 
vo susirinkę virš šimtas atsto
vų nuo įvairių škerdyklų kom
panijų visoje šalyje. Tapo 
įsteigta skerdyklų savininkų or- 
ganizaoįja, pavardyta Institute 
of American Meal Packers. 
Vyriausis los organizacijos už
davinys busiąs rasti būdų “su
sitarimui su valdžia” ir įtikini
mui publikos, jogei mėsos in
dustrijos magnatai nesu kalti 
dėl didelio mėsos pabrangimo. 
“Valdžios pasistengimas šiokiu

WESTERN ELECTRIC KOM
PANIJOS DARBININKAI 

BRUZDA.
Daroma pastangų “patenkinti 

jų reikalavimus”.
Pagalios subruzdo ir aliina- 

| mieji Westcrn Electric kompa
nijos alginiai vergai. Drųsos 
jiems pridavė visa eilė kilusių 
streikų. Kompanija šitai nujau 
čia ir dabar daro pastangų, 
“'kad paltcnkinus savo darbi
ninkus”. 'lasai “patenkini
mas” yra toks: padidinti jiems 
algas, bet taip, kad tūli gaus to 
padlidinimo lik apie 00-70 cen
tų į savaitę! Ir tai, tasai padi
dinimus nesiskaito nuolatiniu. 
Tai yra taip vadinamosios “wiar 
ra tęs”. Kaip greit kompanija 
matys, kad “War ratcs’ų” mo
kėjimas yra nereikalingas, ji 
panaikins tai.

Tatai nemaža užrūstino ir 
nuolankiausius darbininkus. Jie 
aiškini pamatė, kad kompanija 
nori pasityčioti iš savo

$12 00 
$3.75

Bonton Dental Co,
4701 S. Ashland Avė. i

Prieš Oppenheiiner 
įėjimas 1553 Wcst 471 h St.

Tclephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakareVyriškų Drapanų Bargenai

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fui) dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted 61., Chicago, III. 

įsteigta 1902
darbi- 
Todel 
kalbė-

Gali

sėkmingai, žmonės laikosi vie
nybėj, skebauti niekas neina. 
Ir jie pasiryžę slerikuoti taip il
gai, kol sterikas bus visiškai 
lamėtas. Jau beveik visi darbi 
įlinka susirašė iinijon ir jų r< i- 
kalavimai paduoti kompanijai.

Crane Co. darbininkų streikas.!Greitu laiku turės būti iš jorat- 
Teko girdėti, kad kurie-ne- 

kurie streikuojančiųjų Crane
žmonių ar Tokiu bildu maišylies j me- kompanijos darbininkų, ypač 

ypač moterų baisiai verkę, kili sos industrijos reikalus yra ne’ lietuviai, pradeda nerimauti dėl

darbininkai jau pradeda 
Ii apię unijų ir streikų, 
būt, kad tos kalbos galų gale 
liks veikimu. O prie to juos 
verčia negirdėtas visa ko bran-

įdžiai] iš — Philadel-*— keikę. Tarpe sužeistųjų ran- amerikoniškas darbas” pasa- 
Esų, ten jau nebegali- dusi vienas llcarsto laikraščiu kė vienas naujosios organizaci-

ilgai besiusiančio streiko. Tai 
neliesa. Streikas eina labai pa

sakymas, ar ji įspūdy; darbi
ninkų reikalavimus, ar privers 
juos dar labiau savo jiegas sti
printi tolesniai kovai.

— Streikierius.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Tclephone Yards 687

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 25*4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11,ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, 111.
Ofiso Tek Bonlevard 160

Rcz. Tcl. Seeley 420

SKAITYKIT IR PLATINKI!' 
“NAUJIENAS”
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Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMe NAMAI-žEMe DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Paetiba atatunčlantfema drauatin 
pranešimus: — 

Draugijų yiršininka“Į 
tiniai, siųsdami Redakcija 
pranešimus, turi būtinai ai 
to paties pranešimo Pa!*1™ 
savo vard»-Į>avardę ir a du.* 
Redakcijom žiniai. Kitan I 
nešimas nebus įdėtas. 
Draugijų Pr»n^1?\’į’ e Jį! 
mitingus elc. skelbiame uy 
kai bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti 
H vakaro ne vėliau kaip iki 
Į> M Nesuspėjant raštu, galimą feteronu. Canat ^^j'ti

LSS. 37 kP. Pus,ne‘i.??HSUH\l’j),\s‘ 
mus įvvks ketverge. 24 d. »hP » 
7 -30 \ ai .vaM , M ai ?n ausk |o ss et 
1843 So Halsted St. W narnu 
„mtonėkite atsilankyti, nes y a 
svarbus laiškas prisėstas <•* 
ro ir šiaip svarbių dalykų. » 
brinkimo vielos ‘l”k“11yS,ldykRi

< Par'ijofi 4to Wardo Organi- 
Acijos susirinki man bus FeRoxvxlup 
House svetainėj pėtnyčioj, liepos 2a, 
8 valandų vakare. Dienos tarkoj, be 
kita, rinkimas valdybos. < ‘j
Socialistų Partijos jau ‘
organizacijos nariai rblb
ti laiku. “ Laik‘

j lieutvių do- 
— 18U>šios Apielinkes lietuvių 
is susirinkimas įvyks servdoj, 
23 8 vai. vak. šėmaičių svet,

IStosios Apielinkig 
mai. — 
masinis 
lipnus i... ~ __  — • s
18ta ir Union Av, Bus svarstyta apie l.aisvfs Varpo iJleistuvių tvjrkij. 
taipjau apie Raudonojo 
reikalus. Visos tos apielinkes b au 
gijos ir kuopos kviečiamos daly
vauti, ypač jų pirmininkui ir sek- 
,-etoriai. -

East Chicago Ind. — SLA. #9 kp. 
išvažiavimas Į Gerlosinl<VuSkU|A v.?? 
nedėlioję 27 d. liepos 1919 m., 10 xal. 
r\to. Važiuoti iki Englewood Aye. 
paeit blokų ir pusę, o ten bus vie
ta išvažiavimo. Malonei užprašo
me visus draugus ir drauges atsilan
kyti. Inžanga veltui. Komitetas.

Waterbury, Conn. — Lietuviu So
cialistų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvvks liepos 27 d. 10 vai. iš ry
to, 103 Green St. Visi nariai mo- 
lonėkite atsilankyt, nes yra prisių
sta iš Socialist Party balsavimo 
blankų ir taip daug svarbių reika
lų yra.. — Org. P. Piečkai is.

ASMENŲ J IEŠKOJIM AI
Pajieškau Pukėnų Juozapų ir Ig- 

naseus, Kauno gub. Jukmerges pav., 
Mindrupio viensėdijos, turiu svar
bius reikalus, meldžiu atsišaukti.

Jonas 'Gariūnus,
413 Stadium St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Onos Veršelytės, 1 ruš- 
kuno miestelio, Ukmergės apygar
dos. Girdėjau gyveno Nexv Yorke. 
Malonėkit atsišaukti ant adreso: 

.lul. Juchnytė arba Jankauskienė 
Box 46, Blaine, VV. Va.

REIKIA moterų j dirbtuve, pas
tovus darbas, gera mokestis 

National Lead Co.,
900 W. 18 St

FARMŲ PIGUMAS.

Knygų globėjai: 
Ardriauskas

3424 So. Union Avė 
Burbu, 2947— W. 391 h SI 
Shimkus

4023 So. Montgorrery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 351 h St.

Peliksas
Finasų Rast. M\kolas VValcnla,

553 — 155th St., Phonix, III. 
Kasierius Alex Macikns,

526 — 154th Plaee, Phonix, UI.
. Kasos (liovėjai:

FARMŲ PIGUMAS. DIDELIS BARGENAS.
Dabar y ra laikas ir liktai vienuti-, 80 akerių žemės 30 dirbamos, Ii-j

nė proga pirkti trasios žemės, Vir-i kusi gany kla su mišku, yisa aptver- 
J ių nuo Wash-1 ta aplink. Šluba 8 ruimų, gera bar- į

ington, D. (’.. parkiduoda 7,300 ak- nė ir kili budinkni ir šulinis ant ge-1 ........-
Iru viename plote tiktai po $8 už ak-1 ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio Petras Chcponis, 
rą, čia auginu j 40 įvairių javų, dar- kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
5-ivių, sodu vaisių, uog, dobilų ir ant įdomėtų. 1
ši.•no, pagal roportų Suvienytų Vai-1 
stijų Žemdirbystės f 
durodo, svarbiausi augalai šie: 
kuruzai. Kviečiai. Avižos, 
Žemricščiui ir buhčs, Sodų vaisiai 
Obuoliui Slivos, Višnios, Persiškos 
Slyvos ir visokios uogos, taipgi vi
sokios darjovės ir viskas apsčiai už- 
di ri o (M'lningos, dėlto kad anksty
vos ir arti prie didelių miestų: Wu- 
shingtin, D. C., Baltimore, Philadel-

Chicago, III. ginia valstijoj 55 myli

Draugystės susirinkimai atsibum 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mene 
šio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken 
sington avė.

Vntanas
Vntanas

RE1 KALINGAS jaunas vaikinas , 
kalbantis keletą svetimų kalbų dėl | Ų?’ 
lengvo išluakinio darbo. Atsišau- ‘ ‘lengvo išluakinio darbo, 
kilę

Dr. Lunde,
1088 Broadvvay, Gary, Ind.

PAR-
PATYBIMAS NEREIKA-

PARDAVĖJAU 
PARDAVĖJAI!

MUMS YRA REIKALINGI 
DAVĖJAI,
LINGAS. MES IŠMOKINSIME JUMS 
MUSŲ BIZNI, MUMS YRA GERIAU 
PATIEMS IŠMOKINTI TINKAMUS 
PARDAVĖJUS PRIE MUSŲ 
N10. MES ESAME PATYRĖ, 
TAS YRA PASEKMINGIAU. 
YRA PROGA UŽSIDIRBTI DAUG 
PINIGŲ IR ĮSIGYTI BIZNI ANT 
VISADOS. TURI BŪTI SENESNIS 
KAIP 25 METŲ. ATSIŠAUKITE J 
ROOM 846 68 \V. MONROE ST., 

BANK BUILD-FIRST NATIONAL
ING.

11. W. ELMORE,
OI FISAS ATDARAS

BIZ-
KAD

AlsiREIKIA — vyrų trokerių. 
saukite.

B. Cohcn & Sun.
1100 W. 22nd SI., Chicago, III.

REIKALINGA juana mergaitė ar
ba sena moteris prižiūrėti du ma
žu vaiku. Atsišaukite laišku į

REIKIA anglių perduotojų, val
gis, kai. baris ir $55.00 j mėnesį.

Chicago Beuch HoteL
51 St. and Curnell Avė., (’hieago

PU IKIA moteries rinkt skudurus, 
gera mokestis, pastovus darbas.

H. Druy
1417 B'ue Island Avė Chicago.
----------------------------------------------------—t— '

REIKALAUJA darbo, cxpertas 
uccountant, (lx)okyĮ>eris) užlaikyti 
setų knygų, užveda ar uždaro kny
gas. Sistemutiškas auditorius.

Telephone Edgewater 2086

REIKIA — 20 patyrusių moterų 
tvarkyti skudurus, nuolatinis dar
bas $22 j savaitę.

P. Goldman,
1017 S. Fairficld Avė., 1 bl. North 
of 12 St. Tel. Seeley 282

LFIhlA 2 tvirtu vyrų dirbt j ra.g 
»hop, gera mokestis, pastovus dar-

Miller A Cohn
14B' Blue Island Avė., (’hieago

Pajieškau brolio Juozapo ir sese- 
ries Anusės Vasilevskių ir pajieš- 
kau susiedų iš krajaus Julijoną 
Zimkevičių, Petrų Norkevičiu. An
taną Blinstrupį ir Pranciškų Zimke
vičių, paeina iš Kauno gub., Rasei- .
nių pav.. Girdiškio parapijos. Taip- 'qm . ••
ui pujkUau Suvalkų gub. Zigin,) "33 Blv,L 
Narkevičių ir Antano Abicuno, a- 
nie visi buvo Chicagoje Kad loska 
atsišaukite patys ar kas kitas malo- 
nėkite pranešti.

Anton WasiUvski, 
3815 So. Halsted St. Chicago, m.A n

a-

151 Plaee, BoX 80, 
Į Louis Buividas,

40 akerių žemės 3 akeriai dirba-l.>819 l.atrop Avė.,
Departamento, mos o likosi ganykla su mišku yra Maršalka Petras Dclba, 
galai šie: K u- auza prie gero kelio, 5 mylios nuo I Carce Avė.,
ižus, Tabakas, miesto kaina $800, įmokėti $100, o1 Susirinkimai laikomi 

Sodu vaisiai .likusius ant 10 metu. ’ paskutini nedčldienį, 2

Phonix,

Harvey,

III.

III.

BEIKI V natvrusios veitarkos
? Mnjestic Restaurant

3502 So. Halsted St, Chicago

RFlKIA gero 
ė'.ni*, darbas 
dirbtuvė

kostumeriško kriau- 
ant visados, šviesi

l ūkas,
2 fl, Chicago

PARDAVIMUI
!!PASINAUDOKITE PROGAI!

Parsiduoda beveik naujas pianas 
už $300.00. Priežastis pardavimo — 
savininkas išvažiuoja kitan miestan. 
Atsišaukite apie 6 valandų vakare.

ADALF. KUKUTIENP.
7 \V 23rd Street. Chicago, III. 

Phone Calumet 6851

Pajieškau savo sesers sunatis 
tano Bavočiaus, 26 in. amžiaus, 
pic 6 pėdų aukščio, švie.šaus veido, 
gltonų niaukų. 15 metų kaip gy
veno Chicago, dabar nežinau kur 
gy vena, girdėjau, kad paimtas į ka
riuomenę ir buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. Pae’na 
iš Kauno gub., leisiu Pav-» I lscdžiu |ono gunkumo 1917 m. geram stovvj 
miestelio. Meldži.u kas jį žinot ar Kaip nauas 
jis pats meldžiu atsišaukti. 3302 šo. Halsted St., Chicago.

Veronika Žvirzdienė, 1 
1131 So. Clinton St. Chicago, 1'1.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA fordas trukus %

Aš VV. Zogas pajieškau savo švo- 
gerio Aleksandro B^nučio, paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Sėdos 
purap., Kulšėnų sodos.

VV. Zogas, 
3324 So. Halsted St., Chicago, III.

AUTOMOBILIUS Oakland 5 pasa- 
žierių. atrodo ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. ." 
ri įgyti gerų automobiliu už priei
nama kainų, tavo proga dabar. Die
nomis nas E. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So. Oak- 
Jey Blvd., Fiat Q.

Pajieškau brolio Kazimiero Spri
ndis, rinniau gvveno I a’wrcncc, 
Mass. 1908 m. Iš Kauno gub., P u.e 
vėžio pav., Biržų miestelio, Tegul 
ji< pats arba kas jį žinote, malonč- 
k»le atsišaukti Šiuo adresu:

Pcter Sprindis
2823 W. Jaekson Buol„ Chicago, 111,

RAKANDAI

•P

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMAS kambaris dykai 

vedusiai porai arba apyseniai mote
riai už prižiūrėjimų flato. Savinin
kai abu dirba. Atsišaukite tuoj aus 

Smailis,PASIRENDAVOJA KAMBARIAI
SU VALGIU AR BE VALGIO.LIETUVIŲ MOTELIS.
1606 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

REIKIA DARBININKŲ

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth

Fr. Makarcvlčia, Pirm, pad.,
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama

Mot. Benionis, Iždin.,
1121 So. 111h SI

IT. .lesinskas, Iždo glob.,
1626 Ncw lersey

.liloz. Svillauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 F.rie

st
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

SAVITARPINES PASELl’OS. 
Valdyba 1919 metams.

Harvey, III. 
kas mėnuo 

vai. po pie
tų, Gom iarzo svetainėj, Halsted Si., 

kejio Pnonix, III.
kaina $2000, jmokėt $500, likusius;' 
ant 10 metų. J

62 akeriu žemės yra auza ant eže- ’
ro kranto, 4 likeriai dirbamos, likus H. Labanauskas, Pirm.,

818 Albėrt Street 
kėli $500 likusius ant 10 metų. , Karolis Mickevičius, V. Pirm.

80 akerių žemės yra auza 6 my- 726 l’ark \ve.
lios nuo miesto ant gero kelio, gera Ignus Baubonis, Prot. Sekr.
žemė kaina $f600, jmokėt $400, Ii- 728 l’ark Ct.
kusius po $100 į metus. I Juozas Baubonis, Fin. sekr.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba-1 t ... l’ark
mos gera auza ant gerų kelių neto- Karolis Mickevičius, Iždin.
|i nuo miesto kaina $1200, įmokėti 726 l’ark
$300, likusius ant ilgo išmokėjimo, i Juozas Sokelis, iždo glob.

Ir taipgi turim daug daugiau vi-’ 
šokių farmų kurias pigini purtino- Juozas 
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tu. Del platesnių žinių rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY.
EAŲLE RIVER, VVLS.

. likusius ant 10 metu.
80 akerių žemės, auza ir bnrnė. 

mylios nuo miesto ant gero I

A. 212 KP. VALDYBA 1919 M 
Keiloslia, VVis.

avė

avė

Avė

pria ir New York, taipgi yra 5 000 ganykla su mišku kaina $2000 įrno- ■
akrų dirbamos tartuos ir kas 200 ak
ru namai ir budavones su visais ti
kiu įtaisymais, I mylios nuo mies
to ir geležinkelio, kaina $40 ir 15 
akras, ir gali |>irklic ir mažiau. 
Klimatas čia yra labai geras, svei
kus ir malonus, karštis labai retai 
pasiekia 
dienų, 
čiausia 3 laipsniai po niuliu 
tu vietų į melus po 230,000 bačkų 
obuoly, .laigu turi nuomonę pirk
ti ukę. lai yra proga 
žmogeliui Įgyli plotų žemes, irx užtik 
liūtie savo ir 
atuties, ir kur 
gi •šiam’ių bedarbių ir blogų irikų. 
o kur tavo dalbas geriaus apsimo
kėtų negu miesto geriausio aniat- 
ninko alga ant visados.

Del aiškesnių žinių rašyk greitai, 
nes dabar laikas ten pamatytie au
galus ir ištiiinėli orų o apsipilkite 
n.-.kol dar yra šilu proga. Talpai | 
daug naudingų žinių turime iš val
stijų ir Washington, D. C. iš Agri- 
rulture žemdirbystės Departamen
tu kaslink ukininkystės 

Adresuok:
ŪKININKŲ TARYBA, 

2257 W. 23rd Plaee. Chicago,

avė

avė

Ave.

a ve
Susirinkimai atsibuna kas pirmi 

pėtnyčių kiekvieno mėnesio, Eagh 
Hali svet.

103 laipsnius, vasaros 270 
žiemos du mėnesiai, šal

is ši-

ir biednain

šeimynos bupį ant 
nereikės bijolies

Farmų Jieškantienis.
Tie kurie jieškote farmų yra 

riausia vieta.' lietuvių farmerlų

Avė.

Wis.1934 Cace Avė., Rat ine, 
Vaičiulis. Iždo glob., 

447 N. Pleasant Street 
, Vladas Bielskis, Organiz.,

267 Mikvaukee avė. 
.1. N. Pall, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 

Juozas Vaičiulis.

ni.

ge- 
ko- 

lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Tvn 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
•r nrie lietuviško miestelio, W()OD. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pif iai. po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu- 
rė‘:te savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėjo po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip \Visconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuviu Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piuis.
I’berty Land X Irtvestment Co., 

3301 So. Halsted St.. . Chicago. III.

AUKSAS ŽMONĖMS.
Aš perku tiesiai iš banko už mor- 

gič;us: dėlto nigiai perku ir pigiai 
parduodu. Tai farma greitai par
aduos skubėk pirkti, pirmutinis 
gaus.

60 akeriu. 5 mvlios nuo Akrono, 
kuriame dirba 60,090 darbininkų ir 
tik mylia nuo brukuoto kelio. 37 
akeriai dirbamos žemės, 18 akerių 
gany klos, 7 akeriai miško ir visi me 
džiid tinkami prie telegrafo stulpų. 
Naujas 6 kambarių namas. 1 dide
lė barnė. 2 arkliai, 3 karvės, 1 ver
šis. 4 kiaulės, 40 vištų, 50 viščiukų. 
Virš keturių tonų gatavo šieno, 2’/j 
tono varnos. 11 akeriu puikiausių 
kurnu didelis nĮotas bulvių ir bin- 
zų. Visos mašinos prie ūkio darbo. 
I naujas vežimas ir 3 lengvos bo- 
"ės. visi pakinktai. Aplinkui pui- 
kuc ša’tipin vanduo.

Kaina $6900.90. imokėt 83400.90.
J. B.j

130 AVooster Avė., Akron, Obio.

PARSIDUODA — gražus namelis 
arti 70tos ir Western Avė. Atsišau- 
kit •.

2250 W. 6!)th Street.

ITETUVOS ŽEME
Kas nežino jos. Viši gyrė ir gy- 

ria. Kur žemė derlingiausia jai ne 
Lietuvoj? Mes ir turime geros že- 

Jeigu no-1 mės ne blogesnės kaip Lietuvoj 
Patarimai ant vietos per

Alexų Kvedaro
3122 So. Union Avė. (’hieago, III. 

Britigan organizacijos narys.

PARSIDUODA Rakandai labai pi
giai. aržuolinis stalas. 7 krėslai, 1 
gasinis pečius, kitas žieminis, 2 lo
vos, su patalais, 1 didelė karpęta ir 
klijonkė, visi indai ir mažmožiai, 
kas reikalauja dėl gyvenimo par
duosiu labai pigiai, noriu parduoti 
j trumpų laika, nes išvažiuoju iš 
Chicagos. Atsišaukite

P. Mališauckas, 
41 E. 100 Plaee, Roseland

ANT PARDAVIMO 2 lotai ir na
mas 4 pagyvenimų po 5 ir po I kam 
barius, rendos neša' j mėnesi $38.00 
parduosiu už $300 ant išmokėjimo 
po $30.00 j mėnesį. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. Savi
ninkas ant 1 lubų, .3815 So. Halsted 
Street.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
l MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams: 
Napoleonas Vilimnitis, pirmininkas,

DR-TĖS MEILES LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO. ILL.):

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

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

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

555 \V. llth St. City 
Juozapas švedas, kasteriąs, 
Petras Balnius, eentralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius YusČius, kasos aptekimas 
Antanas žičkųs, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernaiickas, antras marš 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Danilevičių, pirmininkas, 
1617 N. Winchester Avė.

Prusis, vice-pirmininkas,
1649 Girard St.

Kalpokas, nut. raštininkas
1839 \Vabansia

Navickas, iždininkas,
1737 N. Winchester

Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfleld

Ang. Chepukienė, kont. aštininkė, 
1648 W. Division St.

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

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

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiųzed Polck svet., 1315 
N. Ashland Avė.

V.

V.

Avė.

Avė.Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Juozapas l'žubalis. pirm, payelb., 
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
PAHSIDL'OPA 9 kambariu mūvi- 4021 (Ihidys Avė.

uis namas, lotas 37’,ixl25 akmeni- Vincentus Manikas, fin. raštininkus, 
nis fun'duinenlas, rendos nešu $30 2328 Wesi 22 Plaee,
į mėnesį 5333 So. Washtenaw Avė , Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

j ' 8009 \V. 161 h Street.
I Susirinkimai esti kas antras ne-
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. vinr

i po pietų John Zugel svet., 3720 \V, 
Harrison St. i* i

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privati.škų Fondų dėl in- 
veslinimo į antrus mortgagius, duo
du ant geru išlygų.

II. 6. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Rldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir vpatiškas mokini 
tnas padarys jus žinovu t trump 
laikų.

Mes turime didžiausius h geriau 
sius kirptmo-desigmng ir siuvmn 
skyrius ,kur mes suteiksime praktift 
kų patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos triašiuos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiuim aplankyti v 
pamatyti musų tnokyklą bite laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti specialu 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų imt. 
rą — bile staiiės arba dydžio, id bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING HCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdeiinia
190 N.-STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. frU- 
dison, 1850 N Wells st.

137 Mokyklos ,juv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, a? j biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
tu išmokinti jus pasiūti sukilęs už 
$10. Phone Sceley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

Madison St., Chicago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Pidomasia Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Ix>we Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. VVinchester Avė.
L Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

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

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Hutą, Pirm.,
709 W. 34 st

Antanas Strole, Pirm, pag., 
2018 

Demercckis, Nut. 
3338 So.

So. Peoria si. 
rašt., 
Auburn ave 

, Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, 11] 

Ardžiauskas. Kontr. rašt..
3421 So. Union avė 

Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery Si 

Burba, H kas. glob.,
2947 W. 39th Si 

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Plaee 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
sukatos vakarų kiekvieno mj&nesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

Kaz.

Lietuvių Darbininkų Dr-įos 
AMERIKOJE.

,J. Zaulras, pirm.,
1919 S. Union Avt 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 \V. 18 St.

F. Girdvvainis, Fin. rašl.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarų kiekvienų mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

Ant.

Ant.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir \Vells. S\V 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. S\V 

f Harrison ir Wabash, NVV 
18th ir State. NVV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W, 33rd St. 
M. Matulesvski, 3121 Lime St. 
VVladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 VVaJIace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Man us, 93rd & Catlage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. \Venthwortli 

Avė.
.1. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
ir Madison, NVV 
ir Jaekson, NVV 
ir Van Buren, SVV 
ir 12th, NE 
Jefferson, NE 
ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

VYRŲ IR MOTERŲ APšVIETOS
DR-TĖS, ( KERO. ILL.. VALDYBA: 

j Juozapas Takazauskas. pirmininkjs, 
| 1404 So. 48th Ct., Cicero, ‘ ’

A. K. i inuė. vice-i>irminiukas,
1436 So. 48th Ct.. Cicero.

A. B. Liutkus, prųt. raštininkas,
763 So. Kolmav Avė., Chicago,

Tel. Van Buren 3005
V. Shileika, fin. raštininkas,

1409 So. -191 h Avė., Cicero, III.;
’ Telef. \ Cicero 2053
Marijona Bartkienė, iždininkė, ....

I 1500 So. 48th Ct.. Cicero, III. prie ’,nt Mihvaukee avenue
I Iždo gloliėjai: V. Stanislovaitė 

1334 S. 48 Ct., Cicero. III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero. III.

i J. Marozes, 1849 VV. 12th St.. Chica
go, III.; ’l’. Bartkus, maršalka; org 
u žiūrėt o jas, C. Tuskienis, 1225 Se. 
501h Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi
nedėldienį žodno mėnesio kaip 2 v, 
po pietų, Jou Neffo .svet., 1500 So.
49tli Avė.

m.
III.

Iii.

paskutini

st.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams: 
P? Švelnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln
Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. Wood Street.
J. Kalpokas, iiutarinm raštininkas 

1839 Wabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield Avė. 
Just. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn St. 
II. Rauskiniutė, kont. rašt.

1652 Wabansla Avė. 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas. | 

1554 \V. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė.

III.

st
st.

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 \V. 15th St Cicero.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 G i ra r d

Ig. Žilinskas, Nut Rast, 
2351 Custer

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Mihvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesh 
pirmų pėtnyčių 7:30 valandų vakare 
linijos svetainėje. 1564 N. Robey st.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Kl.

Ig.
St.

lul. Čepulis pirmininkas, 
4028 So. Artcsian Avė. 

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

Žilinskas, nut. rašt., 
2351 Custer

Frank Micklin, turtų rast..
2820 \V. 40 

Sam Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

A. Selemonaviče, apiekunas ligonių 
1823 So. Peoria Si. 

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dė’dienj kiekvieno mėnesio, 1-mų 
vai. po pietų, .lul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams:

Halsted 
Halsted 
Halsted
Halsted 
12th ir
Halsted
Halsted 
Halsted
Halsted 
Halsted 
Halsted 
I lalsted 
Halsted
Halsted
\Ventworth ir 35th. SE 
\Ventwotrh ir 47th, S\V 
Ashland ir 35th, SE

NORTH ŠIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:

Milvvaukee ir Paulina, NW 
Mihvaukee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Boby. NE ir NW 
Mihvaukee ir Western, SE 

VVEST S1DE
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
1211) St. ir lioman Avė.

18th. SVV 
Archer, NW 
31st. NVV 
35lh. NVV 
42nd SVV 
47th, SW ir NE 
51 st, SE

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė,
2928 W. 40th PI.

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 
3125 W. 38th St.

Balickienė
3513 So. Union Avė. 

globėjos:

st

J.
J.Iždininkė P.Jau n. Liet. Am. Tautiško Kliubc 

valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas, Pirm.,

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

3126 So. Lovve
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lovve
Gustaitis, fin. rašt.

2856 W. 38 PI.

Kasos
Baranauskienė, 3810 Lovve 
Yu.Škienė, 3228 W. 38th St.

Maršalka K. Urbenė,
3313 Union

Knvgė S. Slasiukytė,
3239 Emerald

J. Avė.

avė.DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams: 
Pirm., Kaz. Blaževičius, 

402 Lincoln Street 
Vice-pirm., Ig. Juseliunas, 

960 Jcnne Street.
Prot. sekr., Jonas Sereikis, 

960 Jenue Street 
Fin. sekr., Kaz. Orlauskas, 

818 Jcnne Street 
Iždin., Ig. Orliekis, 

313 N. Sheridun Road 
Iždo globėint:

Juozas Poška, 809 AJbert Street 
M. Songaila, 653 Market Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrutąs, 420 Oronagc- Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street

VėliavaneMai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St. 
Petras Miliauskas, R. 1 Rox 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 

mandx nė, rendos ne- ' Ben. Rančius, 274 N. Chicago St.
Kt'lna .................. $2500

3114 Wa11rvo , akmeninis 
frontą” 3 flahd. gnni šilda
mas. eTkb’n. 6 kambariai ir 
puiudynė kiekveiname flate.
Kaina .................................... «0500

PARSIDUODA uitfiai naujas vie
no mv'vvenhno muro namas su go
sli elektra maudvnė. boismantu ir 
su augštomis užlomis: nlatus lotas, 
galima laikyti karvę, vištas ir augiu 
t i daržoves; namas randasi Dulkioj 
l’Hiiviij aortvventoj apielinkėj į va
karus už Kedz’e Ava., vienas blo- 
-nuo Archer vafvekarhi. Kaina 
c?S0O. reikia imokėti $1000. likusius 
ant lengvu išniokėlimų. Del toles- 

įnin inforu arijų ^įsišaukite pas sa- 
'v’ninkų po šhmm antra'ų:

III.1 J. Vnshkevvitz.
3114 So. ILHsied St., (’hieago, III.

Gi . i.uisins pasiūlymus naims 5 f’ARSTDUODA 
luunbaiin rakandus, duefold gera-., rapct'NAT

<306 i>ake I ark Avė, 3528 Lowc Avė.. 6 kambariai
»•» m,'mdvpr>. CnHnrfp $1850.

3543 Union Ava.. 2 fintai 5 ir 6 
knmhsriai, $'00 cash, kaina $2350

2618 VValh ‘e yf. puikus namelis 
nnen ulu’o’ihing, kaina . . $2000

3807 Emerald Avė., 7 ir 7 kam
bariai, 
‘a $348.

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA ant 3802 S. Union 

Avė. 7 ruimu namas su visais intai- 
symais pigiai, $1500.00. Atsišauki
te

MeDonnell System, 
3517 Archer Avė., (’hieago, III.REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELFTA AGENTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIU PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III 4401 So. Richmond St., Chicago, III. 603 Wiest 31st Street, Chicago, Iii.

RARGENAR.
PARSIDUODA mūrinis namas 2

pagvvenimu. po 4 kambarius, ran- 3128 Union Avė., mūras, 2 Hat
dnsi 4005 Brighton PI. Atsišau-1 Cottaize, kaina tik .............. $2150

ikite Atsišaukite
Henry Koplewski. ERNIS E. FEENEY,

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUDO.

Valdyba:
Pirmininkas Alex I.emesh,

155 and Vincennes R., Box
Phonix,

Vice-nirm. Kazimieras Norwich,
15520 Loomis A v., Harvey,

Protokolu Rašt. Antanas Bernotas,
194 — 157th St., Harvey, III.

88.
III.

III.

avė.
J.

.1. Žilvitis, ižu.
t 841 W. 33 st

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Chepaitis, pirmininkas,

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

2042 Homer str. 
Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue. 
Rasimas, iždininkas,

N. Hoyne Avenue 
Kitchas, finansų raštininkas, 

3646 llamilton Avenue. 
Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 

vergų kiekvieno mėnesio, Lluosy- 
bčs svetainėje 1822 W«bnnsia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

.i.

J. 
j.

DHAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETI VOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. H L 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116 Str 
Pašaknrnis. pirm, pagelbinlnkas, 

324 E. 116 St 
Bahreinas, protokolų raštininkas. 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Plaee.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.

D.

K.
K.

Avė.

Avė. 18tos GATVSĖS APIELINKė
T. D. M. L. BROLIU IK SESERŲ, 

KENSINGTON, ILL.
'Valdyba 1919 metams:

Prpz. D. Shatkus.
213 E. Konsington Avė. 

Vicc-prcz. Jonas VVilkas
206 E. I16th St. 

Iždininkas \V. Markauskas.
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Ra.Št. F. Grigula.
10449 So. Wentworth Avė.

Turtu Rašt. W. Dargis
10520 So. State St. 

rSorlulis prisii-ašyti atsilankykite 
i susirinkimą. Jnstojimas pagal am
žių ir knnslihiciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penkiadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kensing- 
fon Avė., Kensington, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STftS
Valdyba 1919 metams:

r
Priminninkas Juozapas Rūta.

3131 So. Emerald Avė,
Vice-pinninlnkns Antanas S’^olic,

2018 So. Peorin St,
Nuf. ra.št Kazimieras Demercckis į

3327 So Wallace St I
Fin. rašt. Vincentas Buiskas,

1520 — 49th Avė., Cicero,

Agentūros
J. F. Mally, 633 W. ISth St.
C. Yutelis, 733 \V. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
.1. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av.
A. Belenskas, 2617 W. 40tb PI.
Žukauskus. 4358 S. Culifornia Av.

Gatvių kampai
VVestern ir 47th gatves

T0WN OF LAKE
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Heriuitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Are.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudlnskas. 1409 S. 49th Are.
ROSELAND, ILL.

Agnturos
P. F. Grvbas, 11429 Calumet Avė.
M. G. Valaskas, 373 Keasington Av
A. žalais, 114 E. 107th St.




