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True translatlon filed with the post- master at Chicago, III. July 25, 1919 
as rc<iuire<l by the act i»f Oct. 6,1917

Anglijos valdžia grąsina dar 
bininktj vadovams

Wilsonas vėl smerkiamas senate

Lenkijos ministerija pašalinta. Estonai 
stumia bolševikus

dytas estonų kareivių.
Estonų kareiviai, dobtai sus

tiprinti esą pradėjo kontr-ofen- 
sivą. Bolševikų nuostoliai esą 
labai dideli.

fiw hanstpUnn Hled fhe pnsf* 
master at Chicago, III. July 25, 191$) 
as required by the act of Oct. 0. l9>7

KRIZIS LENKIJOS KABI
NETE.

tartim esami smjišaml”, sakė ties su lokiu smarkumu, kokiu ( 
Connecticut senatorius. jie pirmiau plėtojosi.

GEORGIJA PRIEŠ MOTERŲ GATVEKARIŲ STREIKAS BU
SIĄS PASKELBTAS PftTNY- 

ČIOJ.
BALSAVIMĄ.

True hanslation filed with Ihe pnst master at Chicago, III. July 25, 1919 
as requir?d by the uct of Oct. 6,1917

VENGRAI STUMIA RUMUNUS
Prancūzai užėmė SofijąATLANTA, Gn., liepos 24. — 

Georgia valstijos senatas ir at
stovų butas atmetė ratifikavimą kito miesto atėję žinios 
priedo prie konstitucijos, sutei
kiančio moterims balsavimo tei
ses. Senate ratifikavimas at
mesta 39 balsais prieš 10, o at
stovų bulė 132 balsais prieš 21.

CHICAGO.
i sakoj 

kad Chiengos gatvekarių ir ele
vatorių darbininkų streikas bu
siąs paskelbtas ateinančią petny 
čią. Dabar laukiama 
tani internacionalio prezidento 
gatvekarių unijos W. D. Mahon, 
kuris atlaikys paskutines kon
ferencijas su samdytojais ir jei
gu tada nebus susitaikinta, bus

Ukraina ir Rumunija atnaujino ryšius
VARŠAVA, liepos pi. — Ka

bineto krizis čia yra neišven- 
gtinas, kadangi keli ministeriai 
nutarė pasitraukti, nes valdžiai 

pasitikėjimo 
Paderewski

sakė: “Suprantama, mes pasi- nepavyko gauti 
rengę esame taikinties, bet ne balso. Premieras 
valdžios sąlygomis.” tebėra Paryžiuje ir prezidentas

Jokio susitaikimo neatsiekta Pilsudskį laukia jo sugrįžimo 
rytmetinėj konferencijoj. Kon- pirm reorganizavimo minisleri- 
ferencija užsidarė iki vakaro,Įjos.
kad angliakasių atstovams da
vus laiko 
Ūmesnių 

spėka * klausime
apgynimui nuo i 

žmonių nuo neprideramo s|^iu- limo anglių kainos ir sutrum- 
ilimo,” pasakė Šiandie atstovų ptnirno darbo valandų.
bute valdžios vadovas
Bonar Law, kada ji paklausta miant Sankey anglių komisi- 
kas yni daroma apie sumišimus jos raportu, sumažėjimas iška- 
ir iM’tvarkę. pasidariusią delei simų delei sutrumpinimo darbo 
dokų darbininkų ir angliakasių valandų, bus mažesnis kaip 10 
streikų. įnuoL ir valdžia yra pasirengus

padaryti tai, kad dirbančiųjų 
nuo štukių uždarbis nesumažė
tų ir kad mokestis už darbą nuo 
štukių bus padidinta ant tiek, 
kirk bus rasta, reikalingu, kad 
ji sutiktų su 10 nuoš. sutrumpi
nimu darbo valandų.

Eksportavimas Cardiff anglių 
šiandie valdžios paliepimu tapo 
sustabdytas.

Pastangos atnaujinti veikimą 
pompų anglių kasyklose buvo 
taip pasekmingos, kad ministe
ris be portfelio Sir Eric Geddes, 

manomos kuris nuvyko į Leeds kaiĮ)o val
džios komisionierius, šiandie 
su savo štabu išvažiavo atgal į 
Londoną. Keli jo partijos nariai 
pasiliko palaikymui organizavi- 
jos.

ANGLIJOS VALDŽIA GRASI
NA DARBININKAMS.

Pavartosianti visas spėkas ap
gynimui žmonių. Grąsina darbi
ninką vadovams. Jie esą bandą 

sukelti šalyj revoliuciją. ..

LONDONAS, liepos
Visa Anglijos valdžios
“bus panaudota

“Valdžia gerai žino, kad yra 
tūlas skaičius žmonių — ant 
laimės, neperdaug didelis skai
čius - kurie siekiasi suardyti 
visą musų sočialę ir politinę si
tuaciją,” pridūrė Bonar Law. 
Kas link agitatorių, sakė jis, 
“valdžia tėmija į juos ir ji da
rys viską, ką ji manys esant 
veikmingu tame dalyke.”

Didelis neužsiganėdinimas.

“Mes suprantame, kad yra 
didelis neužsiganėdijimas delei 
prlnagaudystės, ar 
pelnagaudystės, ir valdžia ir
ištikrųjų mano griebties viso 
galimo veikimo, pirm negu 
svarstantis tą dalyką komitetas 
paduos savo raportą.”

Kalbėdamas apie tuos žmo
nes, kurie nori sunaikinti socia- 
lę sistemą, Bonar Law pasakė, 
kad jie “daro viską sukurstymui 
neužsiganėdinimo, kilančio dė
lei kokios nors priežasties.”

Streikas didėja.

Valdžios vadovas sakė, kad 
nėra permtainų anglių situaci
joj, apart tik tiek, kad skaičius 
streikierių Nottingham distrik- 
te padidėjo.

Valdžios pranešimas padarė 
aišku, kad turi būti laikomasi 
Sankey raporto ir vidutiniškas 
pakėlimas mokesties nuo sin
kių 10 nuoš. turi būti pamatu 
susitarimo. Bonar Law išaiški
no, kad tai nėra klausimas tarp 
darbininkų ir samdytojų. Sulig 
dabartiniais susitarimais, sam
dytojų pelnas yra gvarantuotas 
ir visokis pakėlimas algose turi 
būti paneštas .valstybės. Sam
dytojai, sake jis, sutiko pakel-

kontrolierius negalėjo sutikti 
tuo, kadangi tai valstija, o 
samdytojai turės mokėti.

Angliakasiai pas Lloyd George.

Premieras Lloyd George šian
die susitiko su angliakasių pil
domuoju komitetu.

Pas priemierą atsilankė naci- 
onalės tarybos ir rekonstrukci
jos ministeris Sir Aucklnnd 
Geddes, darbo ministeris Sir 
Robert Stevenson Horne ir pra
monės tarybos anglių darbo de
partamento viršininkai.

Prieš pradedant konferenciją ševikų ofensyvas į rytus ir va- 
vienas iš angliakasių atstovų pa- karus nuo Pskovo tapo sustab- sutartį, apart mus, kurie tą su-

su
ne

atvyks-. BEIvA KUN NORĮS VAŽIUOTI 
ARGENTINON.

SKRIS APIE AMERIKĄ Prašąs talkininku praleidimo.

True trnnstnllnn filed wi h thp post- 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
a.s rcąulred bv the act of Oct. (i, 1917

PRANCŪZAI NEBENORI 
AMERIKIEČIŲ.

M.INEOLA, N. Y., liepos 24.— 
Lieut. R. S. Hartz nedideliu 
Martin aeroplanu pasiryžo per
skristi pakraščiai apie visas Su- 

i vienytas Valstijas. Jis šiandie 
apsvarstymui toli-1 T. ae ..Mulotlon filed wi.h the post- i“11 a'skrk,° iš Wnshingtoho j 

„oc:,,!.,.,,,, master at Chicago, III. July 25, 1919 Hazelhurst laukus, ir tuojaus valdžios pnsiu ynių #sret|uJredby,£ea(.tof(k.t 6 Ammsla Iš ten iis
mokesčio už darbi) .. .' 1 lssktu ° Į AuSU8*n- ls «n jis

štukių, kilusio delei pake- Suv. Valst. Kongrese skrisiąs į Clevelandą. Pirmąją

kad pasire-

Trij? rransiMton fikrf wųh th* nn<?t 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
as required by the act of Oct tt. 1917

GAL ŠIANDIE UŽSIBAIGS 
ANGLIJOS ANGLIAKASIŲ 

STREIKAS.

LONDONAS, liepos 24. — 
Sprendžiama, kad draugiškas 
sutaikymas angliakasių streiko 
bus padarytas ryto, iš priežas
ties Angliakasių federacijos su- 
bkomiteto pasimatymo šįvakar 
su anglių kontrolierių.

LONDONAS, liei>os 24.—An
gliakasių Federacijos pildomą- 
sis komitetas šiandie pranašauja 
ryto draugišką susitaikymą an
glių kriziso.

Lanlashire angliakasiai 
grfžti į darbą.

nutarė

24. — 
vakar

LONDONAS, liepos 
Luncashire angliakasiai 
viešame susirinkime (užprotes
tavo prieš pakėlimą anglių kai
nos 6 šilingais ir užgirė ,savo 
vadovų veikimą. Tečiaus 
priėmė rezoliuciją, kad ryto 
grįžti į darbą.

jie
su-

Tr»»«» iranslation fileH with tb* posf- 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
as required by tne act of Oct. 6,1917

ESTONAI LAIMI PRIE PSKO
VO.

COPENHAGEN, liepos 24.— 
į Pasak čia šiandie gauto Esto- 
nijos ofiacialio pranešimo, bol-

dieną jis perskrido 560 mylių. 
LODGE REIKALAUJA TEKS- Visa kelionė yra 8,000 mylių il- 
TO FRANCIJOS SUTARTIES. g»o. Sakoma, kad tai ilgiausia 

 i kelionė, kokią aeroplanas, kad 
Wilsonas smerkiamas senate už ir su sustojimais, bandė pada- 
nepridavimą Suv. Valstiją — ryti.

Anglijos sutarties. ------------------------------

VVASHINGTON, liepos 24.— 
Užrubežinių reikalų komiteto 
pirmininkas Lodge šiandie įne
šė senate rezoliuciją, reikalau
jančią, kad prezidentas paduotų 
senatui siliartį, kuria Suv. Val
stijos prižada pagelbą Franci- 
jai, atsitikime bepriežastinės 
Vokietijos atakos. Vienbalsis su
tikimas tuojaus ją svarstyti bu
vo atsakytas senatoriaus Robin- 
son, demokrato, iš Arkansas.

liueiją po smarkiu debatų, k u-

sakė, kad sutarties sąlygos rei
kalauja, kad ji butų paduota se
natui ratifikavimui kartu su su
tartim su Vokietija.

Smerkia YVilsoną.

Kaltindama^ prezidentą sena
to ir užrubežinių reikalų komi
teto reikalaujamų žinių, sena
torius Brandegee, republikonas 
iš Connecticut, prisiminė sena
to aiškų negalėjimą gauti Ame
rikos projektą tautų lygos.

Senatorius Brandegee— taip
gi smerkė prezidentą už pasi- 
šaukimą senatorių į Baltąjį Na
mą pavieniui, kad apsvarsčius 
su jais taikos sutartį.

“Išnagrinėjęs-tą dalyką prieš 
jury — senatą,” sakė sena
torius Brandegee “dabar jis pa
sišaukia pavienius jurymanus ir 
argumentuoja prieš kiekvieną 
jų. Jeigu yra* kokių žinių, ku
rias senatas turi žinoti, jis turi 
ateiti prieš senatą, arba ma
žiausiai pranešti komitetui. Aš 
manau komitetas turi gauti šias 
žinias; žmonės taipjau turi žino
ti daugiau, negu vien paprastas

| prezidento 
mas)M.

Skaito tekstą iš Paryžiaus.

Senatorius Lodge perskaitė iš 
Paryžiaus Figaro tekstą sutar
ties, užvedančios parėdimą, 
kad abi sutartį* butų kartu pa
duotos Amerikos senatui.

“Aš negaliu nesigailėti, kad 
sutartis nebuvo mums paduota 
tuo pačiu laiku, kad ir Versallės 
sutartis, kaip to pasirašytas su
sitarimas reikalauja”, sakė jis.

Senatorius Brandegee pers
kaitė tokį pat tekstą iŠ Londono 

į Times.
“Visas pasaulis žino apie šią

ipse dixit (dog-

BOSTONAS NORI LIKTI 
VALSTIJA.

BOSTON, Mass. — Bostonas 
nebenori būti dalimi Massachu- 
setts valstijos, bet nori būti sa- 
vystovia valstija ir todėl rei
kalauja savęs apsisprendimo. 
CharlestoAvn atstovas įnešė val
stijos lleglislahiron Įiilių; kad 
tas pasiūlymas butų paduotas 
balsuotojams sekamais rinki
mais. Sulig pasiūlymo 49 vals
tiją sudarytų miestai Boston, 
Chelsea ir Bevere ir miestelis 
VVinthrop.

Dideli girių gaisrai
Dideli girią gaisrai Michigan 

valstijoj; sudegė miestelis.

LANS1NG, Mieli., liepos 24.
Kaliuose pavietuose šiaurinėj 
dalyj Michigano siaučia dideli 
girių gaisrai. Pasak čia gautų 
žinių, veik kiekvienas miestelis 
Delta paviete dega.

Dollar miestelis tapo sunai
kintas vakar, tečiaus gyventojai 
spėjo laiku pabėgti. American 
Iron Co. kempė taipgi liko su
naikinta.

Kalkaska paviete moterįs pri
sidėjo prie kovos su liepsno
mis, kurios grtasina miesteliui 
Sharon.

Daugelyj pavietų prasideda 
gaisrai, kurie grąsina išsiplėtoti 
ir sunaikinti didelius plotus

o
VVisconsine miškai irgi dega.

GREEN BAY, Wis., liepos 24. 
— Čia gauta žinių, kad girių 
gaisrai Door paviete grąsina su
naikinti Ephraim miestelį. Kiti 
miesteliai prašomi yra siųsti 
pagalbą ugnies gesinimo apara
tais ir žmonėmis.

šiaurvakariuose girią gaisrai 
mažėja.

SCOĘANE, Wash., liepos 24 
— šiaurvakariuose, situacija 
pamažu gerėja, šiaurinėj dalyj 
Ihado, jei dar keletą dienų bus 
patogus oras, girių gaisrai bus 
suvaldyti. Vietomis pasiseka 
suvaldyti gaisrus ir kitose vals
tijose. Tiesa, gaisrai dar tebe- 
siaučia, bet jie nebegali plėto-

Finansiniuose rateliuose vai
kšto gandai, kad gatvekarių 
kapitalistai labai neužganėdinti 
Chicago Surfacc Lines preziden
tu Leonard A. Busby ir jieško 
tinkamesnio žmogaus. Kaip tik 
tokis žmogus bus gautas, Busby 
bus pašalintas. Ypač juo neuž
siganėdinama todėl, kad jis ne
galėjo iš public Utilities komisi
jos išgauti pakelinių kainos už 
važinėj imąsi. Tai esą bizniškas 
nesugabumas.

LONDONAS, liepos 24.—Ex- 
change Telegraph žinia iš Co- 
penbageno sako, kad pasak pra
nešimų iš Vienuos, Belą Kun, 
nuvi rstąsis galva Vengrijos so
vietų valdžios, paprašęs talki
ninkų. saugaus pervažiavimo Į

CY DE VRY PAŠALINTAS.

CHICAGO.
“žvėrių karalius,” kuris per 30 
metų buvo Lincoln parko žvė
ryno užžiurėtoju ir išaugino lą 
žvėryną, vakar tapo pašalintas 
iš darbo. Pašalino jį iš darbo 
parko komisija, kuri kaltino jį 
girtuokliavime, vartojime nepa
dorios kalbos ir sumušime žmo
nių ir vieno parko policistO.

Argo mušeikos — plėšikai.

CHICAGO. — Policija suėmė 
Patrick Sarr ir Charles Gaila, 
kada jie bandė apiplėšti Yel- 
low Cab Co. šoferį. Plėšikai sa
kosi, kad jie yra šerifo pagelbi- 
ninkais, pasamdytais glaboti 
Goru Products Refining Co.

manąs apsigyventi.
Susirėmimai tarp rumunų ir 

vengrų tebesitęsia. Vengrai pe
rėjo Theiss upę vietose, tarp To
kai, 110 myl. į šiaurryiius nuo 
Budapešto ir Csongrad, 75 myl. 
į pietryčius nuo Budapešto, upei 
esant nusekusiai. Vengrai varto
jo valtis, kadangi tiltai tapo iš
sprogdinti du mėnesiai atgal 
rumunų ties Czaba, Szolnok ir 
Csongrad. 1

Rengrai įėjo į Torokszentmik- 
los ir Szentes ir sakosi suėmę 
daug belaisvių, maisto ir amu
nicijos.

Belą Kun užreiškęs, kad jam 
gaila taip bausti talkininkus, 
bet jis sakėsi pranešęs premierui 
Clemenceau, kad toks žygis yra 
reikalingas “jei rumunai nepasi
trauks iš teritorijos, kurią tai
kos konferencija atidavė sovie
tams.” .

True translntion filed wifh (be 
master ai Chicago, III. July 25, 1919 
as required by the ad of Oct. 6. 1917

FRANCUZŲ KAREIVIAI 
MĖ SOFIJĄ.

uže-

go miestelyj.

Nulinčiavo negrą.

Nuginkluos bulgarą kareivius ir 
patįs vykins tvarką.

GILMER, Tex. — Govėda pa
ėmė iš kalėjimo negrą Chilton 
Jennings, kuris buvo kaltinamas 
užpuolime ant baltosios mote
ries, ir ji nulinčiavo.

Apiplėšė banką.

DONNELSON, 111., liepos 24.

GENEiVA, liepos 24. — Pa
sak Rumunijos biuro Berne, iš 
priežasties bulgarų atakos ant 
franeuzų kareivių, franeuzų pul 
kas atvyko j Bulgarijos sostinę, 
kad nuginklavus vietos garnizo
ną. C

Biuras sako, kad franeuzų 
pulkas gerai aprūpintas greitai 
šaujamomis kanuolėmis, parė
mimui savo darbo vvkinime

saugiąją šėpą State. Bank of 
Donnellson ir paėmė už $110,- 
000 vertingų popierų ir bondsų. 
Plėšikai vienok nebandė iš
sprogdinti kitą šėpą, kurioj bu
vo daug pinigų.

BULGARAI UŽPUOLĖ FRAN- 
CUkŲ KAREIVIUS.

Jis nenori, kad jo gailėtųsi.

WATERBURY, Conn. — Ką 
tik prieš savo mirtį šv. Patrick 
katalikų bažnyčios klebonas 
kun. Joseph M. Gleason, 75 m., 
parašė laišką savo kuratoriui 
ir laikraščiui, kad kada jis nu
mirs jokio gedėjimo nebūtų, ne
būtų skelbiama apie mirtį laik
raščiuose ir kad nebūtų laikotu- 
vėse pamaldų ir gėlių.

*4i i

Giedra .iandie; 
giedra ir Šilčiau.

Saulė teka 5:3 
8:16 v.

ryto galbūt

leidžiasi

PARYŽIUS, liepos 24.—Pasak 
žinios iš Bielgrado, keletą dienų 
atgal bulgarai užpuolė franeu
zų pulką, kada tasis išlipo Lom 
Palanka, prie Dunojaus upes, 
20 mylių į pietryčius nuo Vidi
ni). Gana smarkus šaudymasis 
tęsėsi tris valandas. Trįs fran
euzų kareiviai liko užmušti.

Triio translflHon filed with tb* pn«sf. 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
a'/ required by the act of Oct. G,1917
RUMUNIJA IR UKRAINA AT-

NAUJINO DIPLOMATINIUS 
RYŠIUS.

Esą du dalykai, kurių ypač 
prašą Francijos žmonės iš e- 
sančių ten Amerikos kareivių; 
jais yra, kad jie išsinešdintų iš 
tos šalies kaip galima greičiau
siai ir kad nebeimtu jų gražių
jų panelių sau už pačias.

Tokią žinią atvežė į Chicagą 
J. Bartovv Patrick iš Irontown, 
Mieli., kuris ką tik sugrįžo iš 
Francijos, kur išbuvo 8 mėne
sius tyrinėdamas pirklybą.

True translniion filc»i w»th the post- 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
•»< ronuired bv thu net nf O'*t. fl. 1917 
Kaizeris gal nebus teisimamas

Londone.

LONDONAS, liepos 24.—Earl 
Curzon iš Kedleston, valdžios 
vadovas lordų bute šiandie pasa
kė, kad galbūt buvęs Vokietijos 
kaizeris \Vilhclm ir nebus tei
siamas Londone.
frw.» IruOduHnn fjlo4 Ibn 
master at Chicago, III. July 25, 1919 
as reijulrpd bv the art nf Oct. 6, 1917

Taikos kongrese
Baltiko komisija reikalauja ne

utralią Aland salą.

PARYŽIUS, liepos 24 . — Tai
kos konferencijos Baltiko komi
sija šiandie įteikė raportą, re
komenduojanti, kad Aland sa
los, tarp Švedijos ir Finliandi- 
jos, prie įėjimo j Botnijaus už- 
taką, butų suneutralizuotos, po 
tautų lygos gvarantija.

2y4 NUOŠ. ALUS SVAIGINAN
TIS.

Taip nusprendė teismas.

NEW YORK, liepos 24. — Fe 
deralis distrikto teismas Brook- 
lyne išnešė nuosprendį, kad su
lig karės laiko prohibicijos ak
to, alus, užvedantis 2% nuoš. 
alkoholio yra svaiginantis.

Byla turbūt bus perkelta į 
Suv. Valstijų augštesnjjj teismą, 
kad tąsis išneštų galutiną nuo
sprendį, nes žemesnieji teismai 
jau išnešė keletą vienas kitam 
priešingų nuosprendžių.

80,000 galionu gasolino eksplio- 
davo.

BAYONNE, N. J. — Ant Te-

8 vagonai, kuriuose buvo 80,000 
galionų gasolino. 4 žmonės su
žeisti.

BERN, liepos 24—- Ukrainos t 
biuras šiandie > paskelbė, kad 
diplomatiniai ryšiai tarp Ru
munijos ir Ukrainos Įtapo at
naujinti.

Šiandie
Įvyks svarbios prakalbos 

Stančiko svetainėje, 205 E. 
L15-th St., Roselande. Kal
bės Naujieną redaktorius 
d. P. Grigaitis tema: Socia
listai ir darbininką klesa. 
— Vietos ir apielinkės lie
tuviai tegul gausiai susirin
ka pasiklausyti. Pradžia 8 
vai. vakaro.

J
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■ ji • • g Dnhnc' šelio komų; 2 ev. užauginimui meninio perpuvimo,kpd nitroge
UKlUinKŲ DHlSclo* bušelio kviečių: 1 sv. užaugini- na* nėra svarbiausias elementai

m ui bušelio avižų; kuone vieną auginime javų; Čia reikia Jvie- 
trečdalį nitrogeno guli sugrąžin- žio organinio perpuvimo leng- 
ti tų javų šiaudui, išvežus juos vesuiam išsiskristymui elemen- 
aut dirvos. Kitus du trečdalius tų (senoji kartu pasidarė nevei- 
tnrime sugražinti, sėdami virk- 
štiuius javus.

Vienas tunus dobilų turi 40 
svarų oitn>geuo; vienus >ikių 
turi 43 svarus nitrogeno; vienas 
tonus nIfalfos turi 50 svarų nitro 
geno, neskaitant to, kirk nitro
geno palieka ant jų šaknų. Bet 
čia reikia pasakyti, kad jis nėra 
visas paimtas iš oro, dėlto, 
kad javai turi imli iš dirvos pir
mapradinį nitrogeną iki šaknų 
bakterijos pradeda savo darbą

imli jį iš oro.

Dirva, kuri suteikia nitroge
no užauginimui 50 bušelių kor
ini. tiek pat suteiks ir užaugini- 
mui dobilų ir kiti; virkštinių ja
vų. Tai yra, dobilų užaugs dau
giau Inegu |Įenas tonas. Bet 
auginant šiaudinius ir vilksti
nius javus svaras ant svaro (per 
mainant dobilus retai) menkai 
naudos tegaunama, fies nesu
taupomą nei kiek nitrogeno. Re
ta permaina laukų duoda tai, 
kad ji palengvina išsiskirs t ynu u i 
ek'inentų; taipgi reikia žAnoti, 
kad ir surūgusioje dirvoje auga

Žemės ūkis.

Bušo M. KARPIS.

(fcr. nnm. 170).

rpuvimas nustoja 
<aipo maistas ju-

Juodžemis (Bumus).

Juodžemis yru tuo patim kaip 
ir perpūvimas, tik jis netekęs 
spėkos inuitiqti javus. Kuomet 
organinis 
savo vertės 
varna, tai j 
miu. Juodžemio nauda yru tu, 
kad jo tamsi dirva turi savyje 
daugiau šilumos, padaro dirvą 
purią, pagelbsti jai nudžiūti ir 
su teškia lengvesnį perėjimą nil- 
rogenui; dirva lengviau priima 
drėgnumą ir pagelbsti, taip su

SU U

sumo ir šlapumo lygsvarą. Juo
džemis padarė dirvą lengvesnę 
apdirbti, o geresnis apdirbimas 
reiškia geresnę lovą sėklai.

Juodžemis, nusausinimas ir 
užtenkama dalis maisto dirvoj 
tai svarbiausi veiksniai. Kur ja
vai 4uri šiluos tris dalykus, ten 
jie lengvai pakenčia visas oro 
permainas. Taigi šiaudai, kor- 
nų stagarai ir kiti augmenų at
laikai turi būti taupinami dir
vai.

Nitrogenas.

Joks žemės dirbimo ir dirvųs 
stiprinimo būdas ir joks paliuo- 
savinias elementų negali palai
kyti dirvos pastovumo, jei tie e- 
lementai nėra sugrąžinami dir
vai. Paprastai, dirvai lik trįs 
cheminiai elementai tora 
reikalingi: nilrogenas, fosforas 
ir kalciumas (cheminės kalkės) 
ir dar kalkakmenis ištraukimui 
iš dirvos susiformavusio rūgš
tumo (alkalijo) nuo išsidėsty
mo organinių perpusimų, kuris 
padaro kalciumą javų maistu.

Nitrogenas yra liuosame pa
vidale ore. ‘l ai yra duja, guzas;' 
jis sunku užčiuopt ir palaikyt) 
sujungus nitrogeną su kitais da 

dirvos svarumu, bet jie menkai 
teprideda nitrogeno.

Dobilai.

Vieni geriausių virkštinių ja
vų, kuriais galima 
kaipo daugintojais 
yra dobilai. Jie geriausiai tin 
ka laukų permainai; jie turi tau 

nuvalyti šienui ir, galima šaky-.
»ti, pasėti lengviausiai prigyja. I

Taip vadinamoj lygumų dir
voj gamta paliko tiek daug aug-,

DIDELIS PIKNIKAS

kJi. pavirto į juodžemį); bet ir 
lokiuose laukuose raudasi vielų 
kurioms trūksta nitrogeno. Kai- 
kuriuose ūkiuose dobilui buvo 
auginami per M metų kas ket
virti metai, vienok tos vielos ne 
mažėjo, bet didėjo, l'as reiškia, 
kad ir dobilų auginimas neįde
da dirvon reikalingo daugio ni- 

dirvoje nitrogeną; tas laikinai 
galima atsiekti apariant dobi Lys 
ir užkrečiant mesiu; bet ateis 
laikas, kad parsieis sėli daugiau 
virkštinių javų ir priimti kito
kią sistemą laukų permainai. 
Vienas augirūmas dobilų, ar ki
tokių virkštinių javų nedaug te- 
prideda nitrogeno. jei dobilai 
lieka parduoti, ar sušerti gyvu
liams, o mėšlai nesugrą
žinami dirvai. Norint tu
rėti gerą našumą dirvos, 
doląlai, ar bent dalis jų 
turi būti apariama; jei dobilai 
ir yra sugeriami gyvuliams, bet 
mėšlas sugrąžinama dirvon, lai 
didelio nuostolio nitrogeno ne- 
l>asidaro, gyvuliams pervirinus 
dobilus viduriuose, bet yra gam
tinis nuostolis iki mėšlai tampa 
sugrąžinti dirvon.

Pastovus palaikymas dirvos 
reikalauja, kaip javų, taip gyvu- 

pasitiketi lių ūkyje, auginimo dobilų ar 
nitrogeno, kitų virkštinių javų palaikymui 

nitrogeno ir podraug javų na
šumo.

Kokia sistema nebūtų varto
jama dobilams ar kitiems virk- kre reikia tiek fosforo, kiek jo 
štiniams javams, svarbiausias reikalauja 100 bušelių 'kernu, 
dalykas tas, kad davus augmeni- jr |t()] nebus įdėta fosforo tiek, 
nį perpuvimą ir nitrogeną; bct|kjck mkalauja 100 bušelių kor-

kada augmaninit perpūvi m a s ir 
nitrogenas yra pilnai sugrąžin
ti dirvai, aparimas dobilų ne
turi didelės vertes. Reikia žino
ti, kad ii’ virkštiniai javai trau
kia niĮrogeną iš dirvos, jeigu jo 
yru pakankamai; tik tada jie 
traukia iš oro, arba, taip šąlam t, 
naudojasi bakteriniu nitrogenu, 
kuomet jiems trūksta jo dirvo
je

Apžvalgant dobilų laukus ge
rai pastatytuose ūkiuose mato
me, kad vidutinis jų derlius tė
ra nuo vieno lig dviejų tonų ak
re, nors rodos nitrogeno ir orga
ninio perpuvimo yra pakanka
mai. Norint pakelti dtobilų au
gumą iki 4-5 tonų akre, reikia 

lių elementų; jei joje yra anglia- 
darinių ir mineralinių elemen
tų, lai dobilai užauga nuo 4 iki 
5 tonų akre; nors nitrogeno ir 
trūksta, tai jie turi daugiau jie- 
gos tarukti jį iš oro.

dobilus ięalfalfą, reikia: 1) kad 
dirva butų liiiosa nuo rūgšties 
ir turėtų angliadario, nes gerai 
žinomas dalykas, kad dobilai ir 
alfalfa neauga rūgščioje dirvoje. 
2) Dirva turi turėti pakankamai 
m moralių elementų kaipo mai
sto javams; norint uže u ginti 
keturis tonus ant akro, reikia 
tiek kalci ūmo, kiek jo yra 700- 
luose svarų negesintų kalkių ir 
kuone ketvirtos dalies magne- 
zijos; kadangi tuodu abudu ele
mentu duoda negesintos kalkes 
arba kalkmilčiai, tai yni, aišku, 
kaip naudinga vartoti kalkinil- 
čius dirvai, ypač ten, kur antro
ji karta neturi jų.

l’žauginimui 4 tonų dobilų a-

nų, tol nebus galima užauginti 
4 tonų dobilų akre.

3) Dobilai ir alfglfa daugiau 
negu kiti javai turi turėti nusau
sintus laukus ,nes jiems reiku-' 
lingas gilus išsikerojimas šak- ( 
nų, kuriomis jie galėtų traukti 
nitrogeną; be to nitrogeninės 
bakterijos negali augti ten, kur 
yra perdaug drėgna. Tik gerai 
nusausintuose laukuose galima 
tikėtis turėti geius dobilus ir nl- 
falfą, kurių gilios šaknįs leng
vai išlaiko šalnas ir uždžiuvi- 
mus. 4) Dobilus reikia sėti I 
tankiai. Virkštiniai javai skiria 
si nuo šiaudinių tuo, kad jie nc-f| 
reikalauja liek dirvos nitrogeno, 
kiek šiaudiniai; jie ima jo tik 
mažą dalį, o kitą dalį traukia iš 
oro su bakterijų pagelba; drėg
numą gi jie traukia iš gilumos 
dirvos. Kada dobilai yra augina
mi dažnai, tai nauda iš to yra ta, 
kad paviršiaus drėgnumas grei
čiau išnyksta, o tas susilpnina 
nitrifikadiją dirvos, priverčiant 
šaknis traukti nitrogeną iš oro 
ir užvaduojant nitrogeną esan
tį dilboje.

Apie mineralius elementus 
(fosforą, kalciumą ir kitus) pa
rašysiu kitą kartą. — M. Karpis.

Kas girdėt Lietuvoj.
(Lietuvos laikraščių žinios).

Skuodas, Sedos Apskrities.—, 
šiemet bus sunkus nu lai musų 
krašto ūkininkams. Pakanka
ma visa-ko turinčių, nors gana 
plačią apielinkę paimsi, ant ran 
kos pirštų suskaitysi: vienam to, 
kitam kito trūksta. Vienas jau 
išvežė .malūnai) paskutinius grū
dus, nuo aruodo dugno, kartu 
su pelių išėdomis sukrapštęs. 
Kitas dar su grūdais šiaip taip

Jeigu vasaros kaitros atims 
nuo jūsų tą apetitą

Paimkite ant nakties porą Partola 
saldainių kad atšviežyti ir išvalyti vi
durius, žarnas ir kraują. Viena dėžu
tė kainuoja $1.00, šešios dėžutės $5.00.

Pirmos klesos Partos Antiekoje
160 2nd Avė., Dep. L. 1. New York.
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stumiasi, bet apie savo trobe
sius nuolat bevaikščiodamas, 
žiūrėk, jau takus pramynė—čia, 
mat, gyvuliai needą. Žiūrinėja ir 
stengiasi atsimint, kuomet kuris 
šiaudinio stogo baras dengtas, 
nes pats naujausias prisieis jau 
nuardyti ir alkanus gyvulius pa
šerti. Žiema tuo tarpu iš tų u- 
kininko sielvartų tarsi tyčiojasi 
ir nei nemano iš laukų ir miškų 
sau dangintis, nors jau ir labai 
metas butų, nes kovo mėnuo 
praėjo.

Kctverių metų >'karčs letena 
skaudžių žymių paliko; gyvulių 
skaičius diktokai sumažėjo, jie 
daug menkesni, ne kaip pirma 
buvo, o ir tų beveik nuo pusiau
žiemio daugelis nebeturi kuo 
šerti. Sumažėjus gyvulių skai
čiui, nebesant dirbtinių trąšų ir 
javų našumas gal bus trečdalį 
sumažėjęs, kurių ne mažą dalį 
dar vokiečiai pereitą rudenį spė
jo surėk vizuoti. Žemes našumui 
sumenkėjus ir iš dalies dėl sau
sos vasaros, pernai pašarinės žo

lės ir šienas visai menkai beuž
migo. Šiemet jau dabar galima 
numanyti, kad geroka ketvirto
ji (jei ne daugiau) ūkininkų že
mės dalis paliks neužsėta.

Dar sunkiau kampininkams, 
trobelninkams ir visiems, kurie 
žemes ar amato neturi, arba tiek 
maža žemės teturi, kad gerais 
metais neišminta, kitur neuždar 
biavę. šiemet, kad ištiko nelai
mė, tai jau ir spaudžia iš visų 
pusių: viskas brangu, o uždar
bių nėra; žmoneliai nebeišma
no ,kur dėtis; daugelis turtinge
snių jau senokai ir juodos duo
nos skonį užmiršo — minta tik 
sauja miltų ,pagardinta putra. 
Valsčių komitetai dar šiek-tiek 
šelpia tuos vargšus, bet ir jų iš
tekliai baigiasi.

Garliava. — Čia praeina vokie 
čių kareivių, kurie užpuldinėja 
ramius gyventojus. Pas ūkinin
ką Dagilį Rinktinuose atėjo 1 
vokiečiai, reikalaudami mėsos, 
sviesto, kiaušinių ir kitokių val
gomų daiktų. Dagelis atsakė, 
jog,neturįs. Tada vokiečiai pa
sakė palįs, jieškosią ir imsią. Su
laukę vakaro, ėmė vaikščioti po 
kainui ir medžioti. 10 vai. nak- c

ties atsibaladojo net į Budrių

inercinių dalykų, kurie'sutren
kti padaro eksploziją arba spro
gimą.

Dirvos nihogcnas užsilaiko 
daugiausiai organiniame perpu
vome. Daugumas agrikultūros 
raštininkų seninus buvo los nuo j 
inonės, kad augmenjs toliai gali 
augti, kol organinis perpūvi mas 
turįs savyje nitrogeno; jam pa
sibaigus, viskas turįs mirti. Pa
staruoju betgi laiku susekta, kadi 
nilrogenas gali būti sugrąžina
mas iš oro bakterijomis, kurios! 
randasi ant dobilų šaknų ir kitų I 
virkštinių javų. Tas tai gal ir 

yra svarbiausias agrikultūros 
mokslo atradimas.

Parentgas

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠ. KL1UBO
Atsibus

Nedelioj, Liepos 27 .,1919 
Leafy Grove=Blinstrupo Darže 

Wi1low Springs, Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti 
ant musų iškilmingo pikniko, nes šis piknikas 
nėra surengtas tuomi tikslu kad išnaudojus 
publiką, bet tuomi, kad užganėdinus jaunuo
menę. Yra puikiausios vietos dėl pasilinksmi
nimo ir pakvėpavimo tyro oro po lapuotais 
medžiais. Taipgi bus puikiausi muzika, kur 
griež lietuviškus ir angliškus šokius. Atsilan
kykite visi.
Prasidės 9 vai. ryto. • Tikietas 25c.

Kviečia visus rengimo KOMITETAS.

ir ėmė laužtis į duris. Vainiko- 
nis pro šonines duris spėjo išlci- 
sit vaiką į kaimynus ir Garlia
vos miliciją. Gyventojams kai
me sujudus, vokiečiai nespėjo į- 
silaužti lir išsidangino Garlia
von. Miestelyje taip pat- laužėsi 
į namus ir šaudė iš brauningo, 
ypač j arbatinės namus. Vietos 
milicija matydama, jog negalės 
apgalėti plėšikų, norėjo telefonu

Kiek reikia nitrogeno.

žinant, kiek šiaudiniai javai 
reikalauja nitrogeno ir kiek 
virkfetiniai sugrąžina jo, kuomet 
jie auginama, lengvai galinta 
numanvti, kiek vilkstinių rei
kia auginti* kad palaikius nitro
geno pastovumą. M1!'“ 
svaro nitrogeno užauginimui bu

Sudėtinis PIKNIKAS
Rengia LSS. 174 kp. ir LDLD 104

Nedėlioję,
Liepos-July 27 dieną, 1919

G. M. CHERNAUSKO DAKŽE
Lyons, III.

Pradžia 10 v. ryto. įžanga 25c. y pat Ai.

Visi lietuviai ir lietuvaitės, yra kvie
čiami atsilankyti, nes bus vienas iš puikiau
sių piknikų, tad nepamirškite, o mes steng
simės iš savo pusės surengti piknikų kuo- 
geriausiai.

Kviečia visus,
LSS. 174 kp. ir LDLD. 104 kp.
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PASARGA: Važiuokite. bite karais iki 22 

gatvės, o 22 gatvės karais j vakarus iki su
stos, ton paimkite Lyons karus, kurio davė- 
ža iki daržo.

viršininką, kad atsiųstų pagel
bės. \ Buvo atsakyta, kad tele
fonas sugedęs. Vėlaus paaiškė
jo. kad telefonistų žinotasi su 
plėšikais kareiviais.

Praėjus keletui dienų, vėl atė
jo vokiečių kareiviai į Rinkti
nus pas Daugėlą. Susitikę šeimi
ninką kieme sušuko: “Atiduok 
pinigus.” Gavę 200 rub. j ieškojo 
daugiau, bet nieko neradę nuėjo 
pas minėtą Dagilį. Badę duris 
tvirtai uždarytas, išmušė jas 
kuolu. Bet tuo laiku sujudo 
kaimynai ir vokiečiai turėjo iš
sinešdinti nieko nelaimėję.

NTRAS
RENGIA NAUJIENŲ BENDROVĖ 

Nedelioj, 
iIugpjiičio-Aug. 10 d., 1919 

Gardner’s Park Darže 
123čia gatvė ii r Michigan Avcmie.

DIDELIS

i

Pradžia 10 va. syto.
į r, - -
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Iki vėlo vakaro
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NAUJIENŲ
DRAUGAI IR DRAUGES!

Naujienų Bendroves pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik- II 
nikas butų dar gražesnis ir linksmoms negu buvo pirmesni Naujienų Ben
droves piknikai.

Gardners Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. Šokių vičtu yra valoma ir išbarstoma •— slidinama, šokant nedulka. 
Pals daržus 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, deklamaeijų, pamatyti ir pažinti naujų žaislu, ir 
smagiai pasišokti.

Atvažiuokite visi. Kviečia RENGĖJAI.

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki State SI. 
ten paimkit karų su parašu 119 ir važiuokit iki 119 SI. ir Miehigan Avė., ten. 
su pačiu transferiu paimkit kitų karų ir važiuokit tiesiai Miehigan Avė.; tas 
karas davės iki pat daržo vartų.

IMPERFECT IN ORIGINAL i
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Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, N mm, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas. Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta-ir da«wH*$e4esitikinrųHS’ 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. 

Pritakau akinius teisingai. •
Pasitarimas nemokamas.

W. M. L A WH0N, M. D.

......... ...... ——r-—- ■ v

(korespondencijos i
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KEWANEE, ILL.

85 So. Dearborn St 
<Xmpa« Monroc) .

Liepos 13 d. buvo LSS. 204 
kuopos pusmetinis f susirinki
mas, kuriame tarp kita ko buvo 
plačiai svarstoma apie organi
zuojamą Amerikoj Komunistą 
partiją.

Susirinkimas vienu balsu už- 
gyrė Komunistų Partijos tiks
lus ir pritarė Šaukiamam suva
žiavimui 1 d. rugsėjo 1919 m., 
Chicagoj.

Taap-pat buvo svarstomas 
Pas. Pram*. Darb. Unijos atsi
šaukimas, kad bendrai veikus ir 
rėmus ir platinus minėtos uni
jos organą “Proletarą” ir visus 
kitus jos leidžiamus raštus. 
Draugai nutarė remti, bet pa
geidauja, kad pramondečiai ne
atmestų politikos ginklo, o lai
ke rinkimų atiduotų savo balsą 
Komunistų partijos kandidatui.

Tą pačią dieną SLA. reikalais 
buvo SLA. kuopos susirinki
mas. 'Išėmus mokesčių mokė
jimą, visas laikas praleista vien 
kalboms apie SLA. “carukus,” 
kurie netik kad organą Tėvynę 
pavertė, prieš narių norą, bur
žuazijos įrankiu, bet ir bando 
visai neklausyti narių ir kuopų 
protesto balso prieš centro “bo
sų” sauvaliavimus — užde j i- • 
mus nepaprastų ir paprastų 
mokesčių, — kada tuo pačiu 
tarpu susivienijimo ‘fbosai” 
perka bondus už $77,000, kurie 
priklauso visiems nariams, kai
po pašelpa ir apsidraudimas. Ne 
žiūrint, kad ir be minėtos su
mos SLA. ižde randasi daugiau 
kafip $100,000, užsimanė bosai 
užkrauti neįprastų mokesčių 
nuo $1.50 i/ki $10.00 ir tokiu 
būdu kad apsunkinus bereikalo 
darbininkus ir išvaikius iš SLA. 
Tą viską apkalbėjus tapo išrin
kti a komisija, kad" parašytų alsi 
šaukimą į visas ŠIA. kuopas, 
kad neleistų susivienijimo po
nams ir ant tolinus taip carauti 
ir vesti bepartyvišką pašelpinę 
organizaciją j buržuazijos glė
bį. Susivien.\f.imas labai buvo 
pasipiktinęs ir dcl to Našlaičių 
Fondo perbalsi'vimo tautinin
kų bizniui. SLA. 253 kuopa 
ve n balsiai Luno nubalsavus,

---- -----------------■— Į || IĮ] Į ■ —----- -----------------------

nesiūs prirašė 20 naujų narių.
Skundų davė p. F. Beržąns- 

kis ant Naujienų koresponden
to, Proletaro Sunarni, buk per 
dienraštį jį “kriminaliai” ap
šmeižęs: liepęs mėlynąją nusi
šluostyti. čia dėlto kįlo daug 

Igjinčų, pagalinus nutarta iš
brinkti komisiją, kad ji ištirtų 
tą “kriminalį šmeižimą. Ko- 

, misijon išrinkta: T. Vitkus, A. 
Šimanskis ir V. Valatkevičia.

Vėl, V. Vtdatkevičia paklau
sė, kas leidęs SLA. kuopos ant
spaudą vartoti kitos draugijos 
baliui? Del to klausimo vėl kį
lo daug lerino. Pirmininkas 
kaltina sekretorių, buk jis pa

ikinęs ir vartojęs; sekretorius 
1 kaltina pirmininką, nes be jo 
| žinios niekas negalįs vartoti 
kuopos turto. Nutarta suspen- 

' duoti !ą, kas vartojo antspaudą, 
šešiems mėnesiams.

Prie progos dar paminėsiu, 
i kas Ina organizatorius yra, ir 
(kodil “kairieji” taip agitaciją 
prieš jį varo. Jis (org.) yra 
Naujienų • Bendrovės dalinin
kas; visados stoja ginti Naujie
nas ir Socialistų Partiją, ku
rių “komitetai” neapkenčia ir 
skelbia ant dienraščio nebūtų 
dalykų. Tuos prasimanymus S. 
L. A. 177 kp. organizatorius vi
sados sumuša į dulkes. Iš to ir 
kilo tie vaidai!, kaip LDLD 56 
kuopoj taip ir SLA. 177 kuopoj. 
Pp. F. Bcržanskis, K. Ratušins- 
kas (IX Rajono organizatorius) 

•ir k. leidžia visokius paskalos, 
kad diskreditavus savo oponen
tu-

Jau buvo rašęs T. M. apie LD. 
LD 56 kuopos susirinkimą, kad 
ir ten buvęs toks narys, kurs 
peržengęs LDLD. konstituciją, 
ir tai vis tų ponų darbelis, nes 
geruoju tų organizatorių nega
li prašalint! iš d’ratijįfjos.

Pasklido gandas, kad “kairie
ji” ftutarę šturmuoti SLA. 177 
kp. AŠ tiems gandams netikė
jau, nes žinojau, kad “kairieji” 
bijo SLA. kaipo “Ihuržujų” or
ganizacijos. Bet pasirodo, kad 
tų gandų netuščių butą: kažku
rie “•kairieji” jau įstojo <SLA. 
kuopon. Tai reiškia, kad “štur
muoti” jie rengiasi. Bet kažin

llIUUT

visur.Parduodama 
mynos perka grbsernėse, 
aptlekose ir pas vertel
gas — Lankytojai širdin 
gai kviečiami peržiūrėti 
musų dirbtuvę.

Bevo yra dalis žaismės — jis 
padaro gerus sportsmenus ir 
dar didesnį pasilinksminimą — 
gerą draugystę, sveikatą ir pa
sistiprinimą — geriausias pri
prasti ir įgyti.

niii’mirucittiniCLiMifni’miir

Visą apskritą metą nesvaiginantis 
gėrimas.
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, uuslabuėjęs pilvelis buvo. Dlspe> 

sija, nevirinimas pilvelio, auslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu u 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Anie 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos ; 
^magiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai* 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUT1ON J Baltrenas. Prof.

1707 So. Baleted SU Telepbone Canal 6417 Odcago, Ilk
wtt— ii------- ,-n-r — T-^--iroTrrini ......

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

The Progress Junk Workers
Union of Chicago laikys susirinkimų 

NEDĖLIOJ. LIEPOS-JULY 27, 1919
1145 Bluc Island Avė.

Visi darbininkai ir darbininkės dirbančios prie geležų, gumų 
ar skudurų, malonėkite atsilankyti.

Or. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CH1CAGOJE 
Galvos, Akiu, Ausy ir Gerklei 

Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku
mo. taip ir kitų visokių ligų. 

PARODA IR EGZAMINACUA
DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki I po pietų. 
1407 Milwaukee Avenue, 

CHICAGO. ILL.

—■..... .. .......... ..... ..........

lniiht ir Turkiškos Vanos

Kambarys 807.
V\LANDOS 9 iki 8 (,hjr<Jflf() 
Nedaliomis 10 iki 1.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

L IIB E IK T Y BONUS
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Šukėtomis 9—9.

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

Pranešimas
SVARBUS CHICAGOS IR APIELINKeS 

LIETUVIAMS.•F*
Pirmą kartą laikys pamaldas Lietuvių Tautiš

kos Katalikų Bažnyčios, J. 'M. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, nedėlioj, t. y. 27 d. Liepos, 1919, kaip 11 
vai. iš ryto, Bažnyčioj užpirktoj nuo protestonų, 
Kampas 35to ir Union Avė. ant Bridgeporto. Gali 
ma karais davažiuoti iš visų pusių Halsted Street 
arba 35ta Street.

Kožna dieną pamaldos atsibuna 9 vai. iš ryto.
Kviečia visus KOMITETAS.^

kad Našlaičių i'ondas pasilik f jį 

taip kaip buvęs, bet minCstos 
kuopos balsų visai nebuvo pri- 
akaityta. Kaikude nariai ap
leido SLA. kuopą, bet likusieji 
turi vilties, kad pp. Račkauskaii, 
Strimaičiai ir Ko. bus suvaldy
ti ateinančiais rinkimais.

— Jurbarko Vincas.

MILWAUKEE, WIS.

Melų skelbėjai.

Kaip kitur taip ir pas mus 
priviso žmonių, kur vietoj tei
sybės rašo melus dienraščio 
skaitytojams, štai kad ir “tei
singasis,” LSS. 119 kp. kores
pondentas T. Miliauskas, pasi
žadėjęs teisingai rašyti apie vie
tos lietuvių veikimą. Tiesa, 
kuopos “veikimą” jis kaip ant 
mielių pučia, bet šiaip apie kitų 
vietos draugijų, veikimą, jei ne
užtyli, tai netiesos rašo. Naujie
nų 164 num. jis sako, kad lie
pos 6 dieną SLA. 177-ta kuopa 
savo teusiiinMime Suspendavus 
šešiems mėnesiniams savo or
ganizatorių, kadangi ant jo bu
vę kai kurių skundų paduota. 
Drg. T. M., gerai žinau, nebuvo 
tame kuopos susirinkime ir pa
tikėjo tiems žmonėms, kur me
lus verčia ant organizatoriaus. 
Per visą susirinkimą buvau 
prie skobnio ir užrašinėjau nu
tarimus, bet niekas nepakėlė 
balso prieš organizatorių. Pra
nešimas organizatoriaus priim* 
tas su užgynimu, kad per 6 mė-

kjiip pasiseks. Gal tas pats li- 
kumas pagaus, kaip ir “beštur- 
muojanlt” jiems Socialistų Par
tiją. Nes tokie ponai tik ardy
mo darbą težino.

Ak, žmonės, žmones, kada 
jus susiprasijte! Jus džiaugėtės 
ir tuo, kad jau Naujienos esą 
“bolševikų rankose”: bosąu j ąs 
Juozas Stilsonas. Bet čia buvo 
tik jūsų išpustas melų burbu
las. —SLA. 177 kp. nut. sekr.

MUSKEGON, MICH.

Liepos 13 dieną čionai buvo 
'prakalbos ir piknikas Michigan 
Lake parke. Rengė anglų socia
listų lokalas. Programe dalyva
vo Lietuvių 246 kuopa, taipgi 
buvo atvažiavusių apie šimtas 
draugų ir draugių, iš Grand Ra- 
pids, Mich. Iš Muskegano dayl- 
vavo rusų lokalas ir lenkų. La
bai karštas kalbas pasakė rusų 
ir lenkų kalbėtojai; kiek švel
niau kalbėjo anglų kalbėtojas. 
Lietuviškai kalbėjo K. Kazlauc- 
kas, kuris viską maišė per vieną 
kai žirnius su kopūstais. Pradė
jo kalbėti angliškai, paskui lie
tuviškai, ant galo vėl angliškai, 
nors jo angliška kalba labai pra
sta. Ar negeriau butų, kad mu
sų. kalbėtojai nekibtų prie tokio 
darbo, kurio negali dorai atlikti. 
Kaip girdėjau, ant vietos buvęs 
ir XI Rajono organizatorius, ku
ris, žinoma arčiaus turėtų būti 
susipažinęs su dalyku, ir jam 
butų buvę tinkamiau kalbėti, 
negu pašaliniam.

Dar v ienas dalykas: 246 kuo
pos ceiitralinis komitetas nege

rai padarė, nieko nepasirūpinęs 
apie surengimą programo buvu
siam piknikui ir susižinojimą 
su Grand Rapidso draugais, ku
rie atvažiavę į pikniką klausinė
jo, kur esą Muskcganiečiai drau
gai? O Muskcganiečiai draugai 
tarsi mirštu butų užmiršę apie 
pikniką. Tik kada Grand Ra
pidso draugai atvažiavo iš par
ko, tai tuo sykiu ir Muskcganie
čiai išsirengė į parką. ,

Labai butų gerai, kad drau
gai Muskcganiečiai su Grand 
Rapidso draugais parengtų dau- 
giaus tokių draugiškų suvažiavi
mų, tik, žinoma, geriau susita
rę ir sutvarkę.v

Liepos Ji 7 dieną Muskeganą 
apleido du veiklus draugai, ku
rie stropiai darbavosi LSS. 246 
kuopoj: Songaila ir Čiurlionis. 
Išvažiuodami paaukojo du žur
nalų LSS. 246 kuopos knygy
nui. Abudu draugu išvažiavo į 
Pittsburghz -—Svečias.

S.LA. Reikalai.

(Atsiųsta)

Rezoliucija prieš SLA. organus.

Weaver, III. — SLA. 102 kuo
pa laikytame liepos 6 d. šusi- 
ilinkime vionbalsiid priimu se

.; ■£ j,':,ii’■ .i

L Mes reikalaujame, kad pil- 
clomoji taryba dangum žioretų 

SLA reikalų. Jau praėjo dau
giau kai metai laiko nuo praei
to SLA. seimo, o ligšiol dar ne
pasirodė tos organizacijos kon
stitucija. SLA. pildomoji tary
ba labiau interesuojasi sveti
mais reikalais ne kaip Susivie
nijimu: jai labiau rupi biznie
rių Atstatymo bendrovė ne kaip 
SLA. labas.

2. Mes reikalaujame, kad Tė
vynes redaktorius vestų forma- 
liškiau (?) organą Tėvynę, kad 
netalpintų biznierių Atstatymo 
bendrovės skelbimų straipsnių 
vieloj ir kad nedėtų tokių raštų, 
kur priešingi musų, darbininkų 
klesos reikalams. SLA. organi
zacijai priklauso kuone išai m ti
nai darbo žmones, taigi ir jų 
organiizacijos organas turi eiti 
su darbininkais, o ne prieš juos, 
ne prieš jų klosimus reikalus,.

3. Mes proitestuojainie prieš 
buvusį Chicagoj birželio 9-11 
“Amerikos lietuvių seimą,” ku
riame vieni tik tautininkai ir 
^klerikalai tedalyvavo; proteis- 
/tuojame prietį jų sumanymus 
organiizuųl lietuvių kariuomenę 
siųsti ją Lietuvon. Ar dar ne
pakako to musų tėvų, brolių ir 
seserų kraujo ir ašarų, kur per 
keturius su viršum mdhis liejo-

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

J ~<s
DR. VIRG. NARBUTE

Physician & Surgeon 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
3001 Weat 22nd Street 

Tel. Lawndale 669
Gyvenimas: 2111 Marshall BĮ v. 

Tel. Rockwell 1681.

DATR1J0TIZMAS 
* Paččdumas turi būt 

pasargos žodi* 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis-* 

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

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

vuoja darbininkų tarybų val
džia musų šventoj Lietuvoj! —- 
Rezoliudijos Komisija: Baltrus 
Jonaitis, Juozas Pakutlnskas, 
Jonas Ukanis.

si Lietuvos laukuose, kad dar| P. S. Siunčiame šią rezoliu- 
inusų buržuazinių gaivalų už- ciją Naujienoms ir meldžiame 
mačiomis tą kraujo ir ašarų lie- išspausdinti, nes Tėvynės redak-

kamą rezoluciją prieš SLA. Pil- jimą toliau tęsus? torius tokių rezoliucijų, kur
domąją Tarybą ir Tėvynės re-l šalin kariavimai; šalin krau- priešingos jo n'utfmnnei, netal-
dak torių: jo ir ašarų liejimai. Lai gy- pina. *—Kom.
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Ulaiaakomoji Kaina

Ifetms ....................................... $6*00
Puste meto .............................  5*50
Prima mėnesiams .............. 1.85
Dviem miOMiam .................. 1*45
Vienam mtaeai«i 75
licagote - aeiiotojaai
Viena kotete .................  -*62

12Savaitei 
M«qmM

•ačtu:
lietnu
Putei meto ......... ••••••«•<
Trinu mėnesiams
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnaslte ........

Pinigui reikia tiijte Pačto
Orderis, kartu «■ aitakym

lt.00
100
1.66

Badas ir bedarbe 
Rusijoje.
mtfster at Chicago, III. July 24, 1919 
InaKter at Chicago, 111. July 25, 1919 
Trtie translation įlieti with the post-

Tam tikroje dvasioje suagi
tuotieji žmonės šiandie nenori 
nei girdėt apie tai, kati bolševi
kų valdomoje Rusijos dalyje 
yra kas-nors bloga. Nors nuo
latos ateina žinių, kad centraii- 
ne Rusija dajbar pergyvena vi
sišką ekonominį suirimą, bet 
jie ris dar įsivaizdina, kad tai 
tiktai “buržujų ir kontr-revo- 
liucoinierių išmislai.”

Vienok faktai palieka faktais, 
kadir ir jie butų dar taip nema
lonus; ir mėginti juo 
butų kvailystė.

Keletas dienų atgal 
nose” 
nor'o 
šanti 
tasai

> aplankęs Rusiją ir matęs daly
kus savo akimis, nėra joks bol
ševikų priešas. Europoje jisHii 
buvo net suareštuotas už bolše
vikišką agitaciją.

Bet štai Umlijimas palies Ru
sijos bolševikų vado Lenino. Jo 
kalboje, kuri šio mėnesio 12 <1. 
tapo perspausdinta bolševikiš
kam “Novy Mir,” tarp kitko

aujie- 
buvo išspausdinta R. Mi- 
korespondencija, apra- 

baisų budę Maskvoje. O 
korespondentas, nesenai

skaitome:

“Tas supratimas, kad svar
biausi Rusijos revoliucijos 
priešai yra badas ir bedarbė, 
dar neįėjo kiek reikia į mi
nių protus.”

Badas ir bedarbė pasirodo, 
pagal paties Lenino žodžius, yra 
šfandSe svarbiausi Rusijos re-

ni už visus kontr-revoliucionie- 
rius ir už Kolčakus, ir už Deni- 
kinus. *

Ir tai toks dalykų stovį> da
bar — po to, kaip apie dvejus 
metus laiko tenai išgyvavo bol
ševikų tvarka, kurią tam tik
ros rųšies laikraščiai ir agitato
riai įnešė, kaipo pavyzdį visam 
pasauliui! O jie drįsta tuos 
žmones, kurie netikėjo jų pasa
komis, kolioti “melagiais” ir 
“Rusijos revoliucijos šmeiži
kais.” Kas sakė tiesą, o kaš me
lavo, dabar kiekvienas mato.

Lloyd George 'ui 
nesiseka.
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. July 25, 191!) 
as reųuired by the acl of 6ct. 6,1917

Britanijos valdžiai sprūsta 
dirva iš po kojų. Nesiseka jai 
parlamente ir nesiseka rinki
muose. Užvakar įvyko bal sū
rimąjį Sw*ansca dislrikle, kad 
užpildžius vietą, pasiliuosavusią 
dėlei mirties vieno atstovo, ši
tuose balsavimuose valdžios 
partijos kandidatas, liesa paė
mė viršų ant savo oponento,

Darbo Partijos atstovo^ bet lik- vartoja socinlisbii. Ir jos sake 
tai per bėdą. Pereitojo gruo-|— tada, kada revoliucija su- 

r griovė carizmą Rusijoje, ir dilr 
grieščiaus (tada, kada kaizeriŠ- 
koji Vokietija sutriuškino revo
liucinę Rusiją ir grūmojo su
trempti ir Vakarų Europos ša
lis, jos sakė tada, kad pasau
lio demokratijai butų baisiau
sias smūgis, jeigu kaizerizmaN 
atsiektų savo nelemto tikslo; 
demokratijos interesuose yra tą 
pasikėsinimą atremti. Ir “Nau
jienos” nurodinėjo, kad šitokio
je pakraipoje turėtų nustatyti 
savo politiką karės klausime 
šalies socialistaiA

Jeigu ta nuomone ir butų bu
vus klaidinga, tai išreikšti ją 
visviena nebūtų buvę jokio nu- 
sidėjĮimo, kadangi socialistai 
jripažįsta visiems nuomonių 
aisvę. Nuomonių laisvę perse- 
doja tiktai despotai, kurie ne
nori, kad žmonės 
anatikai, kurie 

svetimoje jiems idėjoje 
“hereziją. 
<

džio mėnesio rinkimuose Hoyd 
.George*!) partija taine distriktc 
turėjo 4,730 bakui, didžiumą, o 
dabar vos apie/tukstantles.

Ir panašiai ideijasi kiekvieną 
kartą, kada įvyksta rinkimai 
papildymui parlamento, išlink
io pereitą žiemą, neužilgio po 
mušHų pertraukos pasirašymo. 
Britanijos piliečių nuomonės 
nuo to laiko, matoma, žymiai 
persikeitė. Naujuose visuoti
nuose rinkimuose valdžia butų 
sumušta į skivytus. O nauji rin
kimai vargiai bus galima atidė
lioti, nes ir pačiame parlamente 
valdžios padėjimas darosi tolyn 
vis keblesnis.

čiai buvo vistiek, ar kaizeriz- 
mas įsigalės Europoje, ar ne; 
arba tas, kuris apsiimtų pripa- 
rodyti, kad kaizerizmo pergalė 
butų buvus net naudinga žmo
nijai. Pastarosios nuomonės 
laikėsi kaizerio bernai Vokieti
joj ir kitur; o pirmosios — dau
gelis kairiųjų.” Bet prirody
mų jie nedavė nei vieni, nei ant
ri. Juk negalima skaityt argu
mentu, pa v. tokį tikrinimą, kad 
visos kapitalistiškos valdžos es
ančios vienodos. Vokietijos 
Žmones spaudė ne tiktai kapita
lizmas, o ir t junkerizmas — 
dvarponių-bajorų jungas; Vo
kietija turėjo ne tiktai galingą

Pėtnycia, Liepos 25 3., 1919

Nesenai parlamentas priėmė 
statymo sumanymų apie mote

valdžia buvo priešinga, 
varė Darbo Partija.

Tiesa išeina 
aikštėn. \

Tam tikins valdžios atstovas, 
paskirtas ištirti, ar teisingai bu
vo vedama garsioji Thomas’o 
Mooney’o byla, įteikė kongre
sui savo raportą. Jo surinktie
ji faktai liudija, kad Californi- 
jos darbininkų vadas yra pa
smerktas neteisingai, kati jisai 
patapo 'kap)ilalistiš!kų korpora
cijų auka, norėjusių, suokalby
je su tardytoju Fickerl’u, cbs- 
kredituot darbininkų unijas.

Taigi valdžios atstovas pa
tvirtino tą, ką per trejetą melų 
saikč šios šalies darbininkų or
ganizacijos ir spauda, proles- 
uodamos prieš teismo nuo

sprendį apie Mooney. Ta kova, 
kuri buvo vedama išgelbėjimui 
jo gyvasties, nenuėjo perniek. 
Ir ji turi nesustoti tol, kol tas 
nekaltas kalinys nebus paliuo- 
suot is, o. jo kankintojai nebus 
tinkamai nubausti. ------

protautų, ir 
kiekvienoje 

mato 
Vienok mes ir šian-

lie esame įsitikinę, kati ta nuo
monė buvo teisinga. Jos prie
šai iki šiol nėra pastatę prieš ją 
nei vieno Auto argumento,

Ažuot kritikavę ją, jie arba 
stačiai koliojasi bjauriais žo
džiais, arba išdėsto ją melagin
gai ir paskui šūkauja, kad tą, 
ką jie sufabrikavo, ^skelbiančios 
“Naujienos.”

Jie, pavyzdžiu^ pasakoja, 
kad niusų dienraštis stojęs už tą 
“demokratiją,” kuri varžo spau
dos laisvę ir sodina žmones į 
kalėjimą už politiką. Bet argi 
varžo laisvę ir baudžia politi
kos “prasikaltėlius” darbo liau
dis? Ar dėlto yra tie varžymai 
ir tos bausmės, kad darbo žmo
nės turi šiek-diek teisių? Aišku, 
kad ne. Taigi demokratija, apie 
kurios reikalus kalbėjo ir tebe
kalba “Naujienos,” čia kišama 
visai be jokio reikalo.

Jie pasakoja taip-pat,
mūšų dienraštis tikrinęs, kad 
Vokietijos priešams laimėjus 
karę, šių šalių žmonės turėsią 
visa, ko jiems reikia. Kada po
licija įsikiša į darbininkų strei
ką ir muša, šaudo 
kus, lai “kairiųjų” 
savo spaudoje ir
tuojaus ima išvadžioti, kad lo-

m-
žmones, nes,

buk,

ĮsIntymų saugotojo skraiste 
prisidengusia kapitalistų parsi
davėlis Fiekert, lygiai kaip ir 
papirkusioji jį piktadarių gau
ja turi atsakyti prieš tiesą ir 
prieš visuomenę. Darbininkai 
privalo pasirūpinti, kad jų iš-

daryti tokių judošiškų suokal
bių.

Demokratijos reika 
lai ir karė

Tiup translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. July 25, 1919 
as reųuirdd by the act of 6ct. 6,1917

Noroms-nviioronis reikia at
remti tilos melus, kuriuos sis- 
temačiai skleidžia apie “Naujie
nas“ musų vadinamieji “kairie
ji,“ ir taisyti tuos minčių krai
pymus, kuriuos jie praktikuoja 
savo “polemikose.” Laikraštis 
yra tam, kad skelbtų tam tikras 
idėjas, ir jam svarbu, kad skai-

poziciją, o ne spręstų apie jį pa
gal jo priešų prasimanymus.

“Kairieji” nesiliauja niekinę, 
musų dienraštį už tai, kad ji
sai karės laiku “garbinęs demo
kratiją,” vardan kurios talki
ninkai ir Amerika sakėsi kovo
ju prieš Vokietiją. Delei to mes 
turinio pasakyti jiems pirmiau
sia ve. ką: los oficialės “demo
kratijos,” kurią reklamavo val
džios, kariavusios prieš cenlra- 
les valstybes, “Naujienos” NE
GARBINO NIEKUOMET; prie
šingai, jos nuolatos, kiek buvo 
galima, KRITIKAVO JĄ.
riųjų” pasakos apie los denio 
kralijos “garbinimą” yra nie

Kai-

melas.

streikinin- 
agi ta toriai 
prakalbose

kie “socialiatriotai,” kaip 
jienos, 
girdi, matot, kas dedasi, nežiū
rint “demokratijos” pergalės 
karėje. Panašius išvadžiojimus 
jie daro taip-pat kada kritikuo
ja Paryžiaus laiką ir kilus da-

nėję talkininkų ir Amerikos po
litikoje. Bet lai yra vis paikios 
nesąmonės, kadangi “Naujie
nos” niekuomet nesakė, kad vi
sos pasaulio bėdos pareina iš 
kaizeriškos Vokietijos. Jos ne 
liktai neidealizavo dalykų sto
vio šioje šalyje arba talkininkų 
šalyse, o kiek galėdamos visuo
met aiškindavo, kad darbinin
kai ir čionai, ir kitur teįstengs 
pagerinti savo būvį ir pasiiliuo- 
suoti vien per kovą. Kaip ilk 
tam, kad tai kovai butų plates
nė dirva, buvo svarbu, kad pa
saulis nepatektų po kaizerizmo 
letena. Apsigynimas nuo kai- 
zerizmo pavojaus, reiškia no at- 
siekimą musų idealo, o tiktfti 
prašalinimą vienos (tiesa, labai 
stambios) kliutes iš musų kelio. 
Ne sunėrus rankas tad sėdėti 
reikia dabar, o kovoti tolinus - 
tai yra aiškus kiekvienam socia
listui ir kiekvienam protaujan
čiam darbininkui uždavinys. Ir

daug geriau, negu “kairieji” 
smarkuoliai, kurie savo frak- 
cionizmo taktika tardo daiibi- 
ninkų solidarumą ir silpnina jų

Rimtai stovi prieš augščiaus 
dėstytąją “Naujienų” poziciją 
dėlių tiktai tas, kas apsiimtų

nepalyginamai baisesnę, negu 
bent kurios kitos šalies, milita- 
rizmo mašiną, kurios pagelba 
jos viešpataujančiosios klesos 
laikė pavergimo savo darbinin
kus ir terrorizavo kitas tautas.

Vienok jeigu ir manyti, kad 
Vokietijoje darbininkų priešai 
nebuvę, stipresni, o darbininkai 
turėję nemažiau* teisių, kaip 
Franci joj e arba Anglijoje, tai ir 
tuomet milžiniškas skirtumas 
tarpe Vokietijos ir talkininkų 
buvo lame, kad iš jos pusės grū
mojo aiškus pavojus užkariavi
mo ir pavergimo Europos šalių. 
Susmukus Rusijai, ji stovėjo 
ant tikro kelio prie šito tikslo, 
ir ji įžengė prie jo, neatsižvelg
dama į nieką. Sočialistai-gi pri
valo visoms jiegoms priešinties 
užkariavimas ir tautų paver
gimams; kas to nepripažįsta, 
tas nėra socialistas.

lis, kuri ginasi nuo užkariauto
ju jungo, karės bėgiu sumuša

juos pavergti; šioje pasaulio ka
rėje beveik taip ir atsiliko . < , 
tiesa, nesi tęsė llol, kol Vokietija

tavo du darbininkų organizato- koma kriminaliu prasižengimu 
rių už tai, kam jie drįso laikyti 
prakalbąs gatvėj po to, kaip 
miesto valdininkai uždraudė 
jiems laikyti susirinkimą sve
tainėse. Netoli nuo čia esan
čiame miestelyj, Rraddocke, a- 
reštuola vėl i>enki darbininkų 
organizatoriai, irgi už organi
zavimą darbininkų ir kalbėji
mą gatvėse. Abudu miesteliai 
yra plieno Irusio industrijos 
centrai. Tos industrijos viešpa
čiai jokiu budu nenori,4<ad jų 
darbininkai butų organizuoti, 
tatai jų įsakymu tarnaujantis 
jiems miestelių valdininkai ne
leidžia darbininkams susirin
kimų laikyti, o kalbėtojus ir or- 
ganizuotojus areštuoja ir į kalė
jimus kemša.

Vvisokią kalbą, turinčią tikslo 
kurstyti, kelti arba padrąsinti 
priešinties Suvienytosioms Val
stijoms.” Patersono atsitiki
mas parodo, kaip tokia kalba 
galima išversti, konslruUoti. 
Musų kongresmanai ir senato
riai tegul geriau dėl to pagalvo
ja.

Revu Rėvai
Tas “Kampelis”, kuriuo buk

lus tautininkų biznieriai puošė 
SLA. organo Tėvynės jurmąjį 
lakštą, kažinkur dingo. Nejau
gi d. Baltrušaičio iškeltos dole
riniams patriotams vaišės su 
raudonpipiriais butų tokios 
skulečnos buvusios?

Sovietai” Patersone.

True translation filed witn the post- 
master at (Jiicago, III. July 25, 191!) 
as reųuired by the act of Ocl. 6,1917

Palerson, N. J. — Apie 36 
tuksiančių Patersono gyventojų 
tai audimo ir verpimo pramo
nės darbininkai. Apie 90 nuo
šimtis tų darbininkų neorgani
zuoti. Gyvenimo sąlygos jų 
blogos. Amalgamated Textile 
Workers of America, taigi ta 
pati unija, kuri pastaruoju lai
ku Naujosios Anglijos audimo 
pramonės darbininkams iško
vojo 48 darbo valandas savaitė
je, nesumažinant jiems mokes- 
tres už darbą, darė pastangų su
organizuoti los unijos skyrių 
Patersone. Bet čia susitiko su 
atkakliu priešingumu — ne pa
čių organizuojamųjų darbinin
kų, o tik miesto valdžios. Per 
daugiau kaip mėnesį laiko unija 

pati1 negalėjo atlaikyti nė vieno susi- 
‘ . rinkimo — dagi paprasto unijos 
ji, narių mitingo jai neleista laikyt.

Galų gale, po įvairių klinčių 
unijai pasisekėbutų buvus sumalta; bet kada trukdymų, 

vokiečiai! padėjo ginklus, lai tai- svetaine liepos 10 dienos 
kiuinkai ėmę, su ja elgties, kaip 
tikri užkariautojai. Kas-gi tad 
daryt, idant demokratijos ginė
jas liepa,taptų jos priešu šitokia
me atsitikime? Žiūrėkite, ką 
(kiro Europos darbiu inkai: jie 
dabar stengiasi apginti Vokieti
ją, nuo lokio-pal likimo, kokį 
nepersenai Vokietijos valdonai 
rengė Europai.

Keletas mėnesių atgal di
džiausias pavojus pasaulio de
mokratijai grūmojo iš kaizeriz
mo pusės, o šiandie didžiausias 
pavojus jai grūmoja iš talkinin
kų imperializmo pusės. Todėl 
ir socialistų taktika šiandie ki
ta. Bet principai vis tie patįs. 
Šilo dalyko musų “kairieji” jo
kiu budu ii(“pajiegia suprasti. 
Todėl jie ir painioja viską.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

SUV1ENYT0S VALSTIJOS.

Angliakasių konvencija.

Neužilgo Wilkes-Barrėj, Pa., 
įvyks trijų distriktų angliakasių 
konvencija. ' Ji reprezentuos 
arti dviejų šimtų tūkstančių an
tracito darbininkų. Vienas svar-

nių bus sutaisyti * angliakasių 
reikalavimams samdytojau >s, 
pasibaigus padarytam su jais 
kontraktui. Kontraktas gi pasi
baigs ateinančių metų balandžio 
1 dieną. Be kita ko, bus reika
laujama: įvesti taip vadinamą 
check-off sistemą, lai yra, kad 
unijos narių mokeslįs butų ko- 
lekluojamos kompanijos rašti
nėse; įsteigti vienodų mokesties

nštuoAių darbo valandų dieną.
— Konvencija taipjau 
apie prisirengimą kųvai už įve
dimą šešių valandų darbo die
nos. \
Žodžio ir susirinkimų “laisvė.” 

llomestead, Pa. Čia “tvar-

tars ir

mokia Ii ją — liaudį ir jos iško
votąsias teises, t.y. toje prasmė
je, kurioje tą žodį visuomet priparodyli, kad žmonijos atei-kos ir įstatymų” dabotojai areš-

Mokslo Žinios
Rašo ŠERNAS.

9

žmonių ir gyvūnų beprotybė.

Kad karės, žudymai, kraujo 
praliejimai, ko tarp žmonių esti 
daugiau ne kaip reikia, yra be
protybė, tą kiekvienas pripa
žins. Išnaikink tarp žmonių go
dumą ir jų nesikehlimus, o tie religijos apeigoms vynas 
negeistini jų palinkimai patįs

“Lenkų valdžia išleido įsaky
mą, kad visi Lenkuose gyvenan
tį* žydai tuojau nusikirptų pei
sus.” [Iš laikraščių]'.

Naujosios Lenkijos naujoji 
valdžia savo mandrumu pralen
kia ir m a n (Iriausius mu^ų le- 
gislalorius.

Prohibicija netiesia bažny-

turi ir kaikurie gyvūnai, ypač 
skruzdėlės. Jos turi savo skru
zdėlyne savo narių į luomus ir 
profesijas padalinimus. Skruz
dėlyne yra kareivių, inžinierių

vakarui. Buvo paskelbta, kad li
nijos nariai laikysią savo papra
stą organizacijos reikalais mi
lingų. Pašalinė publika nebu
vo kviečiama susirinkimam

Paskirtu laiku susirinkimas 
atidaryta. Prasidėjo unijos rei
kalų svarstymai. Buvo duotas 
sumanymas, ir paremtas, kad 
butų išrinkta Ikonlisija unijos 
literatūrai platinti. Bet štai sve
tainėj pasirodo policija.

—Koks čia milingas? v- klau
sia policijos seržantas.

—Amalgamritų audėjų uni
jos, — atsakyta jam.

—Mitingas uždarytas! — už- 
reiške policistas.

- Milingas tęsis toliau, — at
kirto vienas unijos organizato
rių, ,— arba jus galit mus are
štuoti.

—Jus esate po areštu! — už- 
reiške policistas.

Ir keturi jų lapo nugabenti 
kalėjimam Iškarto policijoj abe
jota, dėl ko jie galėtų būt kal
tinami. Bet kažinkas atsiminė 
apie Ne\v Jersey išleistąjį 1918 
metais taip vadinamąjį Sedilion

iurie lik savo profesija teužsi
ima, kaip tai yra ir civilizuoto
se žmonių draugijose. Užkim
šk! IcN skruzdėlyne išeinamąją 
skylę, o pamatysite kad norin
ti išeiti skruzdėlė, radusi už
kimštą skylę, pati užtvaro nai
kinti nemėgina, bet tuojaus 
duoda žinią viduj esančioms 
skruzdėlėms. Bematant išeina 
specialistai, apžiūri, apčiupinė- 
,a ilgais ūsais užtvarą ir duo
da darbininkams prisakymą, 
<aip tą užtvarą prašalinti.

Ii ra tarp skruzdėlių ir karei
vių, kurie, susitikę su panašia 
cariuomcne, tuojau šoka mu
šiu, kuomet kilos to būrio skru
zdėlės vien žiuri, mušyj nedaly- 
(VHHija.

Afrikoj, negrų Liberijos res- 
niblikoj, gyvena baltos skruz- 

dėles ,kurios kiekvienoj trioboj 
aiko savo kareivius. Jeigu to-

žmones ar žverįs, lai iš kiekvie
no triobos plyšio išlenda suor-

Kiltus savuosius. Tokie kariau- 
ojai saviesiems gintii ateina iš 

skruzdėlyno, bet po mūšio jau 
nebegrįžta — pasilieka lauke ir 
greitai išnyksta. Baltųjų skru
zdėlių arba termitų kariuomenė 
dalinasi į daug specialių skyrių; 
kiekvienas skyrius turi tam tik
rų savo ypatybių. Vieni tų ka
riautojų turi ilgą snukį ant il
go, viduj tuščio, kaklo. Užpul- 
liii, jie išmeta rūgštų, ėdantį sky- 
styiną ant savo priešo. Tus sky- 
stymas turi ir bjaurų kvapą, 
kurs gina juos nuo visų galin
čių lUlsUasli priešų, dagi nuo 
paukščių, kurie ir gi to skysti
mo kvapo nepakenčia.

Kita termitų kariautojų veis
lė rods nekandžioja, nešaudo, 
bet ir jie baugina ir gązdiina
priešus savo ypaljinga muzika, T®
kurios kiti sutvėrimai bijosi ir 
vien nuo jos bėga, nelaukia 
priešų užpuolimo. |

jau buvo sutaisytas kaltinimas 
areštuotųjų,, kad buk jie darę 
pastangų “žodžiu, raštu ir spau
da sukurstyti ir sukelti žmonių 
priešingumą arba pasipriešini
mą Suvienytųjų Valstijų ir New 
Jcrsey valstijos valdžioms,” 
skelbdami sovietinės valdžios 
formą.

mas demokratijai labai aiškus.

organizacijos biznio milingas 
galima išversti kaipo skelbimą 
sovietinės valdžios ir kurstymą 
žmonių prieš valdžią, tai kur 
jau, galų, gale, mes gyvename? 
šitokie atsilikimai duoda tik 
ekstremistams geros\ medžia
gos propagandai, daugiau nie- 
ak.

čia yra betgi pamokos kon
gresui. Senatorius King patiekė 
maišto įstatymą taikos melui 
(S. 1686), kur, be kita ko, lai-

galima vartoti, kiek reikiant.”
Well, yra gero išėjimo tiems, 

kuriems be vyno gyvenimas — 
negyvenimas: ei n į kunigus. Už 
keletą dešimčių dolerių kiekvie
nas saliuninirtkas gali būt — 
na, kad ir “nezaliežnu,” vis dėl
to kunigu, ir laikyti po keletą 
“mišių” dienoje.

Mane labai intriguoja šitoks 
rietuvių laikraščiuose užtinka
mas skelbimas:

“Lietuvių didžiausia tauta — 
driuk piwol”

—Et cereta, et cereta...

Redakcijos Atsakymai
Frank Klikno. — Ačiū už Jū

sų draugišką prielankumą ir lin
kėjimus.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentas irpopieras.
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Lietoviij Rateliuose.
PRANEŠIMAS.

tiks išpildyti darbininkų reikala
vimus. Nebereikalo todėl lietu
viai gavo “geriausių pikietuoto- 
jų” vardą.

kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug
pjūčio 3, 1919, M. Meldažio sve
tainėje, 2244 W. 23-rd PI. Prasi
dės 10 valandą ryto. Visi dali
ninkai prašomi dalyvauti ir at
vykti laiku; kiekvienas dalinin
kas turi pasiimti savoAėrų crr- 
tifikalą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šeri įlin
kai tegali dalyvauti.

Dienotvarkis bus paskelbtas 
ant vietos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

mė pagunda pamatyti tą varpų. 
Todėl nedidele dauguma balsų 
nutarta dalyvauti. Kad tokios 
pagundos butą, liudija sekamas 
faktas. Po balsavimui patėmy- 
ta, kad balsų skaitytojai nege
rai balsus suskaite. ' Į tai ne
kreipta jokios atidos. Bet kada

Tautininkų vadai daro pastan
gų, kad pasikinkius į savo veži
mėlį* visas vietos lietuvių drau
gijas. Ir jiems sekasi. Tie gai
valai, kur. iki šiol dėjo visas pa
stangas idant išardžius Chica-! ta. Tuoj pareikalauta kad bai
gos Lietuvių Darbininkų Tary- gavimas butų slaptas ir, kiek pa

menu, dviejų trečdalių daugu
ma pasiūlymas buvo atmestas. 
Po šito apie skyrimą pinigų 
varpo iškfistuvėms nebegalėjo, 
būti jokios kalbos. Nariai mat 
parode, kad jie, nors ir norėtų

bą, tyli. Tūli jų dagi džiaugiasi 
Girdi, kada socialpatriotai nebe
teks tų draugijų, tai tuo grei
čiaus mes atsieksime savo tik-

tūli musų bolševikai dagi padės 
tautininkams suorganizuok tą 
geltonųjų “draugijų, tarybų.“

WEST SIDE
Šiandie Meldažio svetainėje 

įvyks Soc. Part. Lietuvių Sky
riaus reguliaris teiudrinkimas.

šis ir tas.

International ILarvester kom- 
I>anijos darbininkų streikas vis 
dar tęsiasi. Darbininkai laikosi 
kaip vienas, o kompanija skebų 
negauna. Reikia todėl manyti, 
kad streikininkai išlaimės, jeigu 
jie laikysis taip, kaip kad iki 
šiol laikėsi.

Streike pirmą vielą užima lie
tuviai. Ne savo skaičiumi ir ne 
dažniu lankymosi į susirinki
mus, o savo budrumu. Jie dau
giausia negu visi kiti daboja, 
kad McConnicko dirbtuvės butų

Nariai Turėtų pasirūpinti atsi
vesti mažiausia po vieną naują 
narį. Lietuviai socialistai turi 
susiorganizuoti ir užimti dera
mą vietą. Iki šiol, pasidėk uo- 
jant tūliems subolševikėj tįsiems 
karštuoliams, socializmo dar
bas šioje kolonijoj tapo užmes
tas. Dabar, kada tie gaivalai pa
liovė vadinties save socialistais 
ir tapo Partijos suspenduoti, vi
si tie, kur liko ištikimi tarptauti
nio socializmo principams, pri
valo organizuotis ir veikti kar
tu su šios šalies Socialistų Parti
ja. — Tipu-Tapu.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Nori matyt, bet nenori girdėt

ntą verstinu, tada buvo kas ki-

balso visai nenori.
^■Gandingas Ignelis.

NORTH SIDE

Klerikalų “diplomato” 
prakalba.

Liepos devynioliktąją vielos 
klerikalai surengė prakalbas. 
Kalbėjo jų pripažintasai “dip
lomatas”, Mastauskas. Kadan
gi klerikalai labai bubnijo apie 
ni'oėtąsiias prakalbas, o lap- 
jau ir savo “diplomatą,” lai 
nusitariau išgirsti jf. Paskirtą 
vi landą nudūlinau Mykolines 
basementau, kad asmeniškai 
patyrus, ar tiesą rašė dviejų 
vietos dienraščių koresponden
tai apie šitą klerikalų diplomatą. 
1 tiriu pasakyti tiesą* jie ne- 
pen ėjo. Išlicsų, žmonės klau
sytojai turėjo vargo, kad supra
tus netik keistą klerikalų 
“diplomatiją” užjuryj o ir pa
ties “diplomato” kalbą... Taip 
sunkiai jam prisieina kalbėti.

Stanislovas Šipavičia 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 23 
d. liepos 1°19 5 v. ryte sulau
kęs 4b melų amžiaus. Paliko 
nuliūdusią moterį Eleną, (luk
teri Oną ir brolį Simona.

Simanas šipavičia, kuris gy
vena Pittsburghe, Pa. yra kvie 
čiamas atsilankyti. Kas jį pa
žįstate praneškite jam. Lat- 
dotutes įvyks 25 d. liepos 10 
v. ryto iš namų 577 Reed SI, į 
lenkų tautiškas kilpines.

Meldžiu giminiu ir pažįsta
mų dalyvauk laidotuvėse.

Pasiliekam nuliūdę Elena — 
moteris, duktė Ona

ŠIPAVIČIAI,
577 Reed St., Milv» aukot, \Vis.

laisvės” varpo išleistuves.

Tautininkai lošia paskutine, 
“kozyra”. Kur tik gavę progos 
jie garsina savo naująją pramo-

Tas garsinimas pasiekė ir musų 
Palaimintos Lietuvos Dr-ją. 
Liepos 13 dienų buvo pusmetinis 
susirinkimas, kuriame be kita

išleistu-

ti”. Girdi, kurios draugijos au
kos varpo išleistuvėms tų vardu 
jisai bus paskambintas. Perskai
čius laišką, vienas atsiliepė: “at
mesti!” Bet tokie dalykai netaip 
lengvai duodasi atmesti. Bėdis- 
kusuojant, narius, matoma, apė-

Specialis Išpardavimas!
VASARINIŲ SKALBINIŲ DEL MOTERŲ

IR MERGINU.
Del pertikrinimo visų mo
terų Chicago je, kad musų 
krautuvėje galima pirkti 
geresnį tavorą už pigesnę 
kainą negu kur kitur, mes 
padarėme didelį išpardavi
mą moterų ir merginų va
sarinių skalbinių.

Tas visas lavoras vra vi
siškai naujas tik ką dabar 
aplaikėme iš dirbtuvės. Ge 
riausio išdirbinio ir mate- 
rijolo. Parduosime už du 
syk pigesnę kainą negu, 
kad reikėtų mokėti kur 
kitur, anba už tiek pat 
kiek mums patiems 
kainuoja. Išpardavimas 

mėne- 
tavoras

tęsis nuo pradžios 
šio iki visas šis 
bus parduotas.

Marškiniai dėl mergaičių nuo 2 iki 14 metų po

9c. Ilc-12c-13cl4cl5c- 16c 
priklauso nuo metų 

tiktai 

38c 
tiktai

J

Moteriškos kelnės
P<> .......-...............
Vyriški marškiniai
p«. 13 14 ir 19C

Union siutai po .. 38c 
šilkinės pancekos užkul
nis, padas ir pirštoj bovd- 
>’°s. po..................58c
moteris atsilankyti ir per

sitikrinti, kad čia rasite geresnį t a vorą už pigesnę kainą 
negu kur kitur.

Prekybos Korporacija Palatine
1112-1114 Milwaukeee Avė., 

" 1701-1703 VVest 47ta gatvė
5000 narių 4000 mokinių

Aiškiai Jmivo galima matyt 
prakalho- 

Mat, šiaip ar taip, North- 
kadir 

turi 
jų

šia. 
jų nepasitenkinimą 
jnis.
Sidč tai ne Oleika. Čia, 
parėpijonjs, vis dėlto jie 
šiokį-tokį skonį ir bilc kas 
nepatenkina. -- Vincas.

BRIDGEPORT

Soc. Partijos 4-to Wardo 
susirinkimas.

šiandie kaip 8 vai. vakaro, 
FrHowsliip Housc svetainėje į- 
vyks naujai įsteigtosios Sociali
stų Partijos 4-lojo Wardo Or
ganizacijos susirinkimas. Drau
gui, kurie dalyvavo įsteigiama
jame organizacijos susirinkime 
ir Įstojo jos nariais, tegul neuž-

(karteris iš Socialistų Partijos 
rūstinęs jau atėjo, dabar reikės 
išrinkti organizacijos valdyba 

ir išdirbti veikimo pienas.
• — Laik. Sekr.

STREIKO KLAUSIMAS 
ORE.

KABO

Nė viena pusė nenori daryti nu
sileidimu.

ko klausimas vis dar kabo ore. 
Vakar buvo paskelbia, kad ir 
samdytojai ir darbininkai, lur 
būt, padarysią didesnių ar ma
žesnių nusileidimų ir tuo gre- 
siamojo pavojaus — streiko pa
vojaus — busią išvengta, šian
die vėl senoji istorija: tarybos 
neduoda geistinų pasekmių (ir 
darbininkai galbūt mes darbą...

Sužinota tik tiek, kad darbi
ninkų atstovai atmetę samdyto
jų pasiūlymą priimti 62 centu 
į valandą ir dirbti devynias va
landas į dieną. .Unijų atstovai 
sako, kad toks pasiūlymas gat- 
vekarių ir elevatorių darbijiin- 
kus nepatenkins. Ar tečiaus jie 
stovės už originalį reikalayimą

85 centus į valandą — nčpa-' 
sakoma. Aiškiai pasakoma tik 
lai, kad unija nesutiks daryti 
jokio nusileidimo kas dėl darbo

“KIEKVIENO5 MINUTES
COLIONUO STATE

ANT
MADISON

DRAPANŲ 
SANKROVA”

NEPAPRASTAS
IŠPARDAVIMAS

ir
Marškinių Vertes J

— arba 3 marškiniai uz
Jus čia galite sutaupyti daug pinigu, nes mes pripirkome labai daug 

Marškinių ir padarėme nepaprastą išpardavimą ant jų.
šitie marškiniai yra pasiūti iš labai puikių materijų; augščiausios rųšies 

cales, gražiai dryžiuotų madų, minkštos antrankovis

Vertės šių marškinių yra $2.50 ir $3.00, bet šiame Nepaprastam^ išpardavime Jus gali
te nupirkti po $2.00 už vieną — ar jei noritumet galite imti 3 marškinius už $5.00, kas pa
darytų kainą lik po $1.67 už vieną,

puikių Vyriškų

Mudrus ir Per-

MATYKIT 
MUSŲ 

KAMPINI 
LANGĄ

IR HAjLSTED STREETS

dienos, arba jie. mes darbą ir 
streiku išreikalaus to, kas pride
ra.

jų bei darbininkų atstovai ir ne- 
susitaikinlų, ūmaus streiko pa
vojaus nesą: po to, kada iširs 
vedamos derybos, darbininkai 
dar duosią kompanijoms laiko 
“apsimislyti”.

asociacijos

“DARBO IR KAPITALO NESU
SIPRATIMAI.” 

“Daugiau dirbkite, daugiau gau
site” — sako kapitalo 

atstovas.
Puošniame La Salio viešbutyj 

užvakar laikė posėdį Cliicagos 
vaizbininkų asoviacija — Asso- 
ciation bf Commcrcc. Vyriau
sias kalbėtojas jame buvo Illi
nois
prezidentas, George Woodrnff, 
iš Jolieto. Jisai kalbėjo tema 
“Darbo ir kapitalo nesusiprati- i 
inai.“ Kitaip žodžiais, apie au
gantį darbininkų brazdėjimą. 
Be kita lasai kapitalo atstovas 
užreiškė. jogei dabartinis, daly
kų stovis, lai esąs paprastas ne
susipratimas tarp samdytojų ir 
samdomųjų. Jį esą galima iš
rišti keturiais žodžiais: “Dau
giau dirbkite, daugiau gausite.” 
Girdi, kada darbininkai veika-1 
lauja didesnių algų, o jų darbo 
našumas pasilieka tas pats, tai 
tuo jie samdytojui daro nuosto
lių. Gi kada samdytojai atsi
sako išpildyti darbininkų reika
lavimus, tai jie iššaukia tik dar 
didesnio nepasitenkinimo ir da
žnai suparalyžuoja visą šalies 
gyveninrą. Reikalinga esą tarpu
savinio (mutual) susipratimo: 
saindytojab turį padidint darbi
ninkams algas, o pastarieji užtai 
privalą daugiau dirbti. Tuo bu
sią atsiekta “tikro susiprati
mo” ir Amerikoj tada žyde- 
sianti pilniausia — “prospery-

AR ARGO STREIKAS BUS SU
LAUŽYTAS?

Kompanija vis dar skelbia, 
kad “streikas užsibaigė.”

Diena iš dienos didlapiai skel
bia, jogei Argo Goru Products 
Kefining kompanijos darbinin
kų streikas “jau Užsibaigė.” 
šimtai darbininkų einą į kom
panijos ofisą ir reikalaują savo 
senųjų vietų. Ir visi gauną ko

| Saugokite Savo Akis)

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

Gydymas visą akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekęs
< Tėmykite i mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

MATYKIT
MUSŲ

KAMPINI
LANGĄ

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą 0p4i- 
thalmometer. Y- 
patinga donia at 
Kreipiama į val

ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdčliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salutc Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtnimas 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 miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vi- 
galčdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sukite Bit 
turį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
goresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufaetur Co.

P. BALTRANAS,
W 31 st St., Chicago, 

Tel. Boulevard 7351
616

už 
ir 

ten 
Sa-

III.

Moterim ir Vyram

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai;
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pūtimai) 342 
Valandos; 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

reikalauja. Negausią to lik “tie 
foreineriai”, kur sukėlę suįru- 
tę ir tuo suklaidinę daugelį lo

bai' einąs kaipir paprastai, ir 
jokių sumišimų ir nepasitenki
nimo nebėr.

Taip skelbiama. Bet mieste
lyj vis dar pilna apginkluotų 
mušeikų, kuriems įsakyta slver- 
lies visų galimų įmonių, jeigu 
kiltų kokiu-nors sumišimų, prie 
kurių, girdi, ruošiasi streikinin
kai! 1

Vadinas, streikas užsibaigė, 
bet streikininkų vis dar esama ir

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

ATYDAl!
Egzaminavimus Dykai.

Ar Jus nervuolas, ar galvą 
skauda, ar akis silpnos? Ar 
jums skauda akis. Ar galite 
skaityti, ar įveliate adatą be 
įtempimo nervų? Jeigu taip, 
tai ateikit pus Klein Bros, ir 
leiskite musų akių specialis
tui peržiūrėti jūsų akis. Visas 
darbas gvarantuojamas, ir di
džiausia atyda alkreip ama i 
jūsų vaikus.

Karnos prieinamos.

KLEIN BROS.
Ilalsted & 20 Streets

Dr. J. Gro’ipe 
Optometristas

v—

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 rj4o 
2—9 vmkaro 

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

Vyrišky Drapaną Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00,

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

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

Subato- 
dineą iki 10 vai. vnk.

S. GORDON,
IIulHted St., Chicago, I1L 

įsteigta 1302

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—C -ryto, tiktai- ■ • ...

DR. G. M. GUSER
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- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25M 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek- 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims i 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak I

SKAITYKIT IR PLATINKI!! 
“NAUJIENAS”



Pėtnycia, Liepos 25 d., 1919

(Tąsa nuo 5 to pusi.)
supranti? ,Ar kompanija sus.i- 
intnlžiojo užtenkamai slrciklau-• 
žiu, ar kompanijos agentai-pa-j 
gelba didlapių —- varo senąją j 
melų kampaniją?

tai punlnvėju metė darbą. Dė
lei to apie trisdešimts ciįfai'Ų 
krautuvių turėjo užsidaryti.

, Akron. O. .. I.SS. XVI:.., r:,ion:K ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
r< ngi;i didelį pikniką si; programų ____ _________——

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ

ŽADA ATLYGINTI ORLAIVIO 
NELAIMfiS NUOSTOLIUS. 
Mirė trylikta nelaimės auka.
Goodyear Tire and Rubber 

kompanija vakar paskelbė viešą 
užreiškimą, jogei ji sutinkanti 
suteikti “visokį galimą atlygini
mą nuostolių", padarytų ištiku
sia orlaivio nelaime. Dar dau
giau, ji ir pati darysianti “visu, 
kas tik galima," idant suradus 
priežastį minėtosios nelaimės.

Vakar pasimirė trylikta nelai
mės auka. Marcus Gollopy, 
Trust and Sawings banko užru-i 
bežio skyriais vedėjas. Jisai,

.................. ...... . kuris vtiikšėioju 
iSlreikas buvo paskelbia po to, taip Clevelalido ir Akrono ir iš- 
•i..lipins vnblvht atkartoti- 'h'11 »nl 5n“ M'slojinio. Ten bus kada unijos \ai(ljl)J aiK.uiou (miI.ndv|;i vie|u jnžan|lu nC|llo|ul pli:. 
,nai kreipėsi į samdytojus norė- Kviečiame apielinkės kolionijų 
dama susitarti gerumu. Bet dmugijų 
kiekvieną kartų jų pastangos hl dieną 
pasinnlė bergždžiomis. Galu * f 
gale (Imfuininkai buvo privers
ti mest darbą.

C.igaTų pardavėjui reikalai!- ku atsilankyt, 
ja 18 valandų savaitės, |xididi- 
nimo algų ir geresnių darbo są
lygų.

ulsilaitk.\ t i. 'I’aipgi kitų 
bei kuopų prašome n:<*ko 
nerengti. — Komisi.a.

kp. pusmetinis susirinki- 
■» nedelioj, 27 liepos, kaip 

1 vai. po pietų Mildos svet. (ant 3 
lubų). Draugai malonėkit visi lei-

M’aukegan, UI. — LMPS. 17 kuo
pa rengia pikniką nedelioj 27 ii''pos 
NVaukegano ir apielinkės lietuvius 
kviečiame atsilankyti. Bus dainų 
ir šiaip visokių žaislų.

buvo bjauriai apdegintas.

SKERDYKLŲ KOMPANIJOS 
SUPIRKINĖJA UOGAS.

Chicagos uogų rinkoje nuola
tinis “badas". D(‘lei to VVater 
gatvės spekuliatoriai lupa kirk 
begalėdami. Aviečių, mėlynių 
ir kitų uogų kainos negirdėtai 
kila.

“Badą" Chicagos uogų rinko
je darą didžiosios skerdyklų 
kompanijos — Armour, S\vift. 
VVilson ir kitos, kurios viena už 
kitos lenktyniuojasi — stengiasi j 
supirkti kuodaugiaiisiai uogų I 
darymui įvairių konservų.

RANKA RANKĄ MAkGOJA.

Abidvi — juodos.

Chicagos telefonų kompanijai 
turi nemažai nesmagumo. Nugi, 
ji dabar norėtų, kad Public U- 
tilities komisija užtvirtintų fe- 
deralės valdžios nustatytų kainą 
skalę, kuri neteks savo veikmės 
kartu su sugrąžinimu telefono 
lijnijų konįpantfjos kontrolėm 
kurias (linijas) iki šiol kontro
liuoja f ederalė valdžia. Vald
žios kontrolė pasibaigs su rug
pjūčio pirmąja diena.

Public Utilities komisija da
bar tardanti kompanijos virši
ninkus: delko ir kokiu budu bu
vo padidinta kainos. Pasirodo, 
kad jos buvo padidintos reika
laujant telefono linijų savinin
kams ir padidintos dagi pačių 
tų savininkų! TrunYpai sakant, 
patįs reikalavo ir patįs padidino. 
Arba dar kitais žodžiais: kaipo 
reikalautojai jie buvę savinin
kai, o kaipo išpildytojai to rei- 
■ .«« ,,

KEIKIA 20 
tvarkyti skudurus, (tur

PRAPUOLĖ MERGAITĖ.
Užvakar netikėtu būdu pra

puolė John VVilkinson, III E. 
Superjor ga.. še.Jių 
žiaus duktė, Janetė. 
tangos surasti ją kol 
vė lauktų pasekmių.
kad ji tapo pavogta ar nužudy
ta. Sųryšyj su tuo areštuota tū
las Thoinas b'itz^erald, naktinis 
\Tirginia. viešbučio sargas.

nu tu ain

kas neda-

IŠGĖRĖ BENZINO.
Reymond Cann.cn, 1.5 mėne

siu amžiaus, užvakar, nedarv- 
damas skirtumo tarp pieno ir 
benzino, kuriuo jo molina valė 
“dresę", išgėrė pastarojo ir ap
alpo. Vaikas nuvežta į pavic- 
čio ligoninę. Maža vilties, kad

Kviečia LMPS. 17 kuopo.
Birutės Dr-joM draugiškus išva

žiavimas bus nedėlioj, liepos 27. Vi
su kvirČ'ame dalyvauti. Vieta: pa
ežerėj prie 78 gatvės. — Valdyba.

Pajieškau JURGIO LOMSARGIO, 
paeinančio iš Kauno gubernijos, Ra
seinių pavieto, Sviekšnos) parapijos, 

įGidekių kaimo. Amerike/upie 8 Ine
tai, dabar gyveno po nuln. 4349 So. 
Hcrmitage Avė., pirmiau visa laika 
gyveno ant Bridgeporto,

Amžiaus apie 33 metų augščio a- 
pie 6 pėdų, sveria apie 150 ar 160 
svarų, turi geltonus plaukus, šviesų 
veidą, eina pasilenkęs ir kalba la
itai žemai,

Jisai prapuldė iš namų liepos 20 
d. apie 2 vai. po pietų, neėmė su sa
vim nei box’o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadieninmis drapanomis. Jis ne 
galėjo .nuvažiuoti toli nuo Chicngos 
nes pinigų su savim neturėjo.

Broliai lietuviai kurie natėmitu- 
mete tokį žmogų malonėkite man 
pranešti ar telegramų ar laišku, kas 
pirmas praneš, gaus dovanų $25.00 
Atsišaukite sekančiu adresu:

P. E KRAULEIDIS, 
4349 So. H«rmitHge Avė., 

Chieago, UI.

tol 7 S. I**airf‘ield Avi 
()f 12 3t.

REIKIA patyrusios veitnrkos
Majcslic Rcstamanl

62 So. Ilalsled St, Chieago

PARDAVIMUI
I’PASINAUDOKITE PROGA!!

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

Al)ALE KUKUTIENP.
7 W 23rd Street, Chieago, UI. 

Pilone Calumct 6851f

PARSIDUODA Grosernė ir Ice 
Cream Soda instaiga už labai priei
namą kainą. Norintis tokio biznio 
kreitikitės po šiuo numeriu:

3437 So. Morgan St., Chieago.

I)r. A’inco Kudirkos draugijos pu
smetinis susirinkimas įvyks sųba- 
toje, 26 liepos. 7:30 v. vak. M. Mel- 
di'žio svet. 2242 AV. 23 PI. Visi na
tini liūdinėsite atsilankyti.

— Rast. M. Churlis.

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
gramafomis. Taigi ir grosernė par
duosiu pigiai. Atsišaukit

45-14 So. Paulina St., Chieago, III.

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yru žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
r prie lietuviško miestelio, WOOD_ 

BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvenu ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žeme parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$190.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta larma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl fartneriavimo 
nesurado, kaip VVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir ženila- 
piais.
Libertv Land & Investment Co., 

3301 So. Halsted St.. . Chieago, 1)1.

l-:XTBA BARGAIN, p:n siduoda 
naujas mūrinis namus, 2 pagyveni
mų pp 5-6 kambarius, elektros , va
nos, remtos $37 į mėnesį, parsiduo
da' už 35 šimtus. Namas randas la
imi grnžij vieloj lietuvių apg\ Ventoj 
kolionijoj »ld Bridgeporto, tas na
mas turi būt parduotas į trumpą lai
ką. Atsišaukite pas

C. SUROMSKI,
3346 So. Halsted SI., Chieago, III.

NEMOKĖKITE KITIEMS RENDŲ.
PARSIDUODA pigiai penkių kam 

barių vieno pagyvenimi namukas 
s ugazu, elektra, maudyne ir kitais 
parankumais. Nupiginta Kaina 
$2500, reikia įmokėti apie $500, li
kusius ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų taip kaip renda. Namukas 
yra geras ir randasi gražioj vietoj 
pusė bloko nuo parko. Atsišaukite 
pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chieago, UI.

So. Englevv'ood. — Lietuvių kor
poracijos susirinkimas įvyks pėt- 
n> čioj, liepos 25, J. Butkevičiaus 
svet. <S13I \ incennes Avė. Pi adžia 
7*30 v. \ (;k:n e. Visi šėrininkui ir 
rorinlis r> įsirašyti, kviečiami i,.- 
vjkfi pasi.iilu laiku, šėrininkams 
bus iš hh l.i tam tikri certifikataL o 
ir daug naujo papasakota apie patį 
bendrove.’ stovį. — Kbmisiji.

Pajieškau savo švogerio Jono ir 
Juozo Jabloneko, pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio. Meldžiu Jų pačių 
atsišaukti arba kas man praneš jų 
tikrą adresą busiu labai* dėkingas.

M. Lageruitis,
6536 Kenvvood Avė., (’hieago, III.

PARSIDUODA šiltučių šapa ingi 
randa biznis gerai išdirbtas per dau 
i;el metų, taipgi parduosiu ir 4 kam
barių rakandus. Atsišaukite greitai 
nes iš priežasties ligos turiu ap
leisti Chicagą 4256 Mozart

uždarys penkiasdešimts į "ii,įį„Kį "V
TEATRŲ.

Nenor išsiimti leidimu.•>

Miesto kolektorius, Lohman, 
vakar kreipėsi į polici jos depar
tamento viršininką reikalavimu 
daryli kokią nors rodą su pen
kiasdešimties krutamųjų pa
veikslų teatralių savininkais. 
Jis, policijos viršininkas, turįs 
priversti juos arba išsiimti nau
jus leidimus (laisnius), arba už 
daryti savo teatrus. Kolekto
riaus raginimų jie nebeklausą.

Moone> Defense I>eague rengia 
didelį viešą susirinkimą pasmerk
tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 
ney, paliuosavimo reikalu. Susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugp. 3, kaip 
2 vai. po p., didžiulėj AVest Side 
\udiloriumo salėj, prie Taylor ir 
Racine ygatvių. Bus keletas įžymių 

‘ birioms kalbomis. įžan
ga nemokama.

Roseland. — Lieti t vi ų Darbininkų 
Literatūros Draugija 79 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą nedėlioję 26 
liepos, į \Vashington Height miš
kus, tarpe 197 St. ir Racine Avė. 
Kum laikas pavėlina, širdingai kvie
čiame atsilankytiį — Rengėjai.

Kast Chieago, ino. — i.aU. Kliubo 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
27, 10 vai. ryto K. Griksos 
150 Northcote Avė,

— Fin. rast. Frank

liepos 
svetainėj
Sverecki.

ir J L.AT 
susirinkimas į 

v>ks nedėlioj 27 liepos, kaip 10 v 
n to Aušros svet. 
“Kaip

LSS. 4 kp. JLSL 1 k p. 
K t i n bo

ius diskusijos 
pasek mi ngiau lavintis”.

— pirm. S. Zuvė.
MERGELIŲ VAIKAI 1 

PIRMIEJI.
Chieagoj visai notaip. kaip

“sename krajuje". Ten merge- $oc<
lės, kurios, kaip žmonės sako, ’ac*j°s ... ../ House svetainėj pėtnyčioj, liepos
drįso paragauti “uždrausto vai- 8 valandą vakare. Dienos tarkoj, be

• • y • f L • I B«a (% lz I • 4k A.- Ik/VA? jMaus „ pirštais badomos. O 
čia, C.hicagoj, jis gauna užtai I

Pajieškau draugės Antaninos Ma- 
limiuskitės, paeina iš Kauno gub., 

J Panevėžio pav., Pakrojo paruijos, 
kaimo Daugšigalių. Girdėjou kad 
ženota ale po vyru pavardes neži
nau, 
kitas duoti žinią.

PARSIDUODA šiaučiu shopn su 
! visom mašinom, biznis išdirbtas per 
daugelį metu, atsišaukite

927 \V. 54th St., Chieago, III.

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

PARSIDUODA šešių pagyvenimų 
muro namas lietuvių apielinkėje ant 
Bridgeporto; remtos neša į mėnesį 
$72.00; kaina $7000, reikia įmokėti 
$2000 ar daugiau, likusia suma ren
dos išmokės. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St.. Chieago, III.

Meldžiu atsišaukti arba kas

Emilija Thoinas, 
2040 N. 23rd St., Terre Houte, Ind..

PARSIDUODA pijanas ir Cash 
Regisler, pijanas yra geras Shebnr 
Co. Pardavimo nriežastis savinin
kas išvažiuoja, pijanas yra po num. 
4458 So. Ashland Avė. Klauskit 
Vladislovo Walentynowicz.

BARGAIN Brighton Parke, I pa
gyvenimų mūrinis namas po 4 kam
barius, įtaisytas pagal naujos ma
dos, rendos neša $54 į mėnesį, parsi 
duoda už 46 šimtus. Namas ran
dasi netoli 44 ir Francisco Avė. At- 
sišaukit pas

C. SUROMSKI.
3346 So. Halsted St., Chieago, III.

PARSIDUODA pigiai trijų pagy
venimų beveik naujas namas su ga
zu. elektra, maudynėms ir kitais 
parankamais. Namas randasi lietu
vių anielinkėje Brighton Parke, kai
na $5000, galima pirkti su mažu įrno 
kėjimu.- Atsišaukite pas

A. GRIGAS 4 CO., 
3114 So. Halsted St., Chieago, III.

Partijos 4to Wardo Organi- 
susirinkimas bus l’ellosvship i 
ivelainėj pėtnyčioj, liepos 25,'

kita, rinkimas vald\bos, čarteris iš 
Socialistų Partijos jau gauta. Visi 
organizacijos nariai malonėkite bū
ti laiku. — Laik. Sekr.

Netikite? Pasiskubinkite 
dėl to į Chicagos Hebrew Insti
tutą. Jis žino. Nesenai jisai 
paskelbė “geriausių vaikų" kon r>lo. 
testą ir kvietė visas motinas at
silankyti institutai) kartu su sa
vo mažiausiais rėksniais. Lan-

East Chieago Ind. — SLA. 89 kp. 
išvažiavimas i Gerios miškus bus 
nedėlioję 27 d. liepos 1919 m., 10 vai.

Važiuoti iki Englesvood Avė. 
paeit bloką ir puse, o ten bus vie
ta išvažiavimo. Malonei užprašo
me visus draugus ir drauges atsilan
kyti. Inžanga veltui.

Komitetas.
kalavimo — tik paprasti vald- bfsį visos senos ir jaunos, kick- 

paė-. ^na 
žasaji 
uis. 
čia u s 
Kandėta, Millicenta ir Adelina
— visos tris laimėjo visus tris ASMENŲ JIEŠK'UIMAI 
prizus. Jų rėksniai pasirodė e- ---- ------ ---------------------------
šaut šauniausiais.

žios darbininkai, kurie, pač- ‘ 
mus linijos valdžios kontrolėm ' 
buvę rezignavę iš savo vietų po 1 
to ir tapę valdžios paimti kaipo 
paprasti darbininkai... Jokio 
viešo nagrinėjimo, pasiteiravi
mo su miesto valdininkais ir te
lefono naudotojais, nebuvę.

Ir dabar miesto valdžia turė
tų sutikti su tuo, ką jai pakišti 
keliatas pelnagaudų!

tikėdamos, jogei jos ma- 
nenuorama bus pirmuti- 
Kontesto pasekmės te

buvo tokios, kad pančlės

AVaterbury, Conn. — Lietuvių So
cialistų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 27 d. 10 vai. iš ry
to, 103 Green St. Visi nariai mo- 
lončkile atsilankyt, nes yra prisių
sta iš Socialist Party balsavimo 
blankų ir taip daug svarbių reika
lų yra.. — Org. P. Plečkaitis.

Pranešimai

Pajieškau brolio Povylo Aliuko, 
seniau gyveno Penno Avė., Pitts- 
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote pranešti.

Nikodemas Aliukas, 
Box 469, Benton, III.

PARSIDUODA naujas namus ant 
2 pagyvenimų po 5 kambarius, elek 
t ra, guzas, maudvhes. geroj vietoj 
Brighton Parke, 1 metas kaip sta
tytas.

John Konchus,
4011 So. Brighton PI., Chieago, UI.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ 
LABAI PIGIAI.

Priežastis pardavimo išvažiuoja i 
Lietuva. Galima pirkti visa ant 
syk, arba atskiromis dalimis.

J. Milaševich,
801 — 8th St., AVaukegan, UI,

Pajieškau švaraus kambario ant 
Bridgeporto, dėl vieno vaikino, turi i .__.......................... u 1būti maudynė ir elektros šviesa. At
sišaukite greitai.

E. AV.,
3247 Emcrald Avė., Tol. Yards 3287

Pajieškau moderniško švariai už
laikomo kabario su valgiu, anl dalyj 
miesto. Atsišaukite į Naujienas

PARSIDUODA pirmos k lesąs bu
cinė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per daugelį melų, niekados nepar- 
duoČiau, jeigu turėčiau sveikatą, biz 
nis beveik visai cash. Apgyventa 
visokių tautų, rusų, lenku ir lietu
vių, kur gali padaryti puikų pinigą., 
Parduosius už pirma pasiulimą,

904 AV. 14 St., Chieago, III,

CHICAGOS BRAVORAI PRA
DĖJO KOVĄ.

Stengiasi panaikint laikinąjį 
prohibicijos įstatymą.

Chidagos bravorai pradėjo 
kovą prieš “karės laiko prohibi- 
ciją“. Be kita, bravorų advo
katai stengiasi priparodyti buk Į 
dabar įstatymas nebeturįs reikš- 1 
mės, tuo labiau, kad jis buvo 
patvirtintas po to, kada tapo pa- ( 
skelbta paliauba. Byla eina tei
sėjo Page’o korte. Pirmasai na-Į 
grinčjimas buvo vakar. Bet val-

Pastaba atsiunčiantįems draugijų 
pranešimus: — 

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

— Redakcija

Pajieškau savo sesers sūnaus An 
tano Bavočiaus, 26 m. amžiaus, a- 
pie 6 pėdų aukščio, šviešaus veido, 
gltonų plaukų. 15 metų kaip gy- 

I veno Chieago, dabar nežinau kur 
gyvena, girdėjau, kad paimtas į ka
riuomenę ir buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Elsėdžių 
miestelio. Meldži.u kas jį žinot ar 
jis pals meldžiu atsišaukti.

Veronika žvirzdienė, 
1131 So. Clinton St. Chieago, III.

“NAUJIENŲ“ SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų” skaitvtojai gyve

nantis tarp 51 ir 63 Vincennes ir 
džios ir bravoru advokatams State gatvių, ir norintis, kad “Nau- 

.. .... . i . jienas” jiems pristat-4“ • . ........paprašius jisai tapo pertrauktas išnešiotojai atneštu, 
iki nigpiuČio 12 d.

jienas” jiems pristatytų Į namus jš- 
, atsišaukite j 

“Naujienų” ofisą—laišku arba ypa- 
tiškai.

Cirkuliacijos užžiurėtojas.
CIGARŲ PARDAVĖJŲ 

STREIKAS. 
Reikalauja didesnių algų ir 

geresnių darbo sąlygų.
Po to, kada vadinamoji Uni

ted Cigar Store kompanija at
sisakė išpildyt savo darbininkų 
reikalavimus — virš penki šim-

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li

kusi ganykla su mišku, visa atitver
ta aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
anl 10 melų.

40 akerių žemės 3 akeliai dirba
mos o likusi ganykla su mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kaina $800, įmokėti $100, o 
likusius ^nt 10 metų.

80 akerių žemės, auza ir barnč. 5 
mylios nuo miesto ant gero kelio 
kaina $2000, įmokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

62. akerių žemės yra auza ant eže
ro krimto, 4 akeriai dirbamos, likus 
ganykla su mišku kaina $2000 įmo
kėti $500 likusius ant 10 metų.

80 akerių Žemės yra auza 6 my
nios nuo miesto ant gero kelio, gera 
žemė kaina $1(600. įmokėt $400, li
kusius po $100 į metus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant geru kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
$300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

Ir taipgi turim daug daugiau vi
sokių farmų kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tų. .Del platesnių žinių raš\ k arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY.
EAGLE RIVER, \VIS.

PARSIDUODA 2 nauji mūriniai 
namai ant 2 pagyvenimų. Karštu 
vandeniu šildomi, guzas ir elektra, 
labai geras biznio kampas, taipgi i 
pagyvenimo medinis namas su biz
nio frontu. Naujoje lietuvių ko- 
lit nijoje, parduosiu vieną ar abu 
pigiai, matykit savininką ant vietos 

Louis Ebel
2659 W. 43rd St. Chieago, UI.

EXTRA BARGAIN.
3936 S. California Avė. parsiduo

da du mūriniu namu, su dviem biz
niais, bucernė ir grosernė ir yra di
delis drabužių Storas. Namas Par
siduoda labai pigiai. Kaina $12,500.

2851 So. Emcrald Avė. 3 flatų mū
rinis 'lamas po 6-6-6 kambarius. 
Kaina $3500.

2853 So. Emcrald Avė. 2 fialų me
dinis namas po 7-7 kambarius su 
maudvne. Kaina *2600.

CL1-M \NS MIKUTAITIS
903 W. 33rd St., Chieago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlvgų.

H. 6. MULKS.
Room 1117 Herris Trust BIdg.

111 W. Monroe Si., Tel. Central 8830

PARSIDUODA griii-ernė ir bučer- 
1 lietuviu apgyvento} vietoj, par-1 nė ... ... ___ , ___

_  ~ siduoda labai pigiai iš priežasties iš
SIŪLYMAI KAMBARIŲ ‘ ’

1 * AS IRĘ N D A VO J A K A M B A RIAI
SU VALGIU AR BE VALGIO.

LIETUVIU UOTE! IS.
1606 SO. HALSTED ST., C1HCAGO.

Išsiduoda kambariai ant rendos
dėl 2 ar vieno vaikino, šviesus ir , 
vigadnus, su valgiu arba be valgio, j

.Telefonas bus namuose. Atsišau- 
'kite po pietų nuo 3 iki 9.

MrsnĄv Donilo,
471 \V. 31 and Normai Avė.

Pajieškau brolio Kazimiero Spri-. 
ndis, pirmiau gyveno l.awrencc, 1 
M-'ss. 1908 m. Iš Kauno gub., Pane

vėžio pav.. Biržų miestelio, Tegu! Į 
jis pats arba kas jį žinote, malonė-1 
; k»le atsišaukli šiuo adresu: j

Peter Sprindis 1
2823 W. Jackson Buol„ Chieago, iii,

važiavimo. Atsišaukite
3600 l,owe Avė., Chieago, III
. r" -y-yy'■■y;""" ,. 1

Al TOmOHiLIAI
AUTOMOBILIUS Oakland 5 pasa

žierių, atrodo ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. Jeigu no- 

Iri'jgyli gerą automobilių už prici- 
j narna kainą, tavo proga dabar. Die

nomis pas F. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So. Oak- 
Jey Rlvd., Fiat Q.

ANT raudos karbaris dėl 2 vai
kinu, elektros šviesa, maudynė, te- 
ir’unas.geražius dėl autom-, bilaus. 
Atsišaukite tuojaus.

AUTOMOBILIUS
5 pasažierių, geram padėjime, self 
starter elektros šviesos, didelis bar- 
genas, atsišaukite.

1051 North Leavitt St.

Milchell dėl

3117 S. -.'nion Avė Chi' ig ),

REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA automobilius Pier- 

ce-Arrow, 1912 metų, 7 pasažierių 
limuzine.

1818 So. String St.
R EI K ALAU J AME AGENTŲ.

Reikalingi agentai platinti ‘'Nau
jienas” sekamose kolionijose, Chi
eago Heights, Rockford, Summet, 
Aurora, Elgin, Moline ir Kewanee, 
III., Racine, Wis. ir Gary, Ind.

Norinti platesnių informacijų, at
sišaukite į “Naujienų” ofisą.

P. čereška, 
Cirkuliacijos užžiurėtojas.

RAKANDAI
Geriausias pasiūlymas paims 5 

kambarių rakandus, duefold geras, 
Wii!c»n divonas ir tt.

1306 Lake Park Avė,

REIKALINGI AGENTAI v 
LIETUVIU RENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
RAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St.. Chieago, III

ANT PARDAVIMO — 4 kambarių 
rakandai. .Mažai vartoti. Parsiduo
da pigiai. Priežastis pardavimo iš
važiuoju Į kitą miestą ir nenoriu 
vežtis:

Adomas Rainis
1822 Ruble Si.. Chieago? III.

2nd fl. front

PARSIDUODA
BARGFNAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
3528 Lowe Avė., 6 kambariai

ir maudynė, Cottnge .... $1850.
3543 Union Avė., 2 flatai 5 ir 6 

kambariai, $500 cash, kaina $2350
2618 AVallace St. puikus namelis 

open plunmbing, kaina .. $2000
3807 iuncrald Avė., 7 ir 7 kam

bariai. maudynė, rendos nc- 
‘a $348. Kidna ............. $2500

3114 AVallace St., akmeninis 
frontas 3 flatai, garu šildo
mas, elektra. 6 kambariai ir 
maudynė kiekveiname finte.
Kaina ................................. $9500

3128 Union Avė., mūras, 2 flat 
Cottage, kaina tik ......... $2150

Atsišaukite
ERNLS E. FEENEY, \ 

AVest 31sL Street, Chieago, III.

MOKYKLOS

3301

RUKI A anglių perduotojo, val
gis, km>.baris ir $55.00 į mėnesį.

Chieago Beach Hotel, 
51 St. and Cornell Avė., Chieago

RUKAL1NGAS geras karpenteis 
$1 į valandą geram darbininkui 
ra mokestis.

J. A. Jokantas, 
3934 So. Rockvvąll St., Chb-ngo, 

Tel. MeKinley 5277

ge

ni.

| 1:1 iKIA merginų ir moterų prie 
le’ig\u dirbtuves darbo. U'phi iš
nik rast, pastovus darbas,, gera mo- 

. kestis.
Olson Rug Co.,

Chieago, III.Pajieškau Juzefos Girdvainaitės
no vyru šeškauskienės ir Lurkšaitės 1508 W. Monroe St 
Petronėlės, pirmutinė Kuntaučių 
parapijos, Smulgių sodos, antra Ža-1 
rėnų parapijos, 
Telšių pavieto.

c. | . , . . Reikalinga 10 aperitoriu ant mo-
Siderių sodos abi p.rjjįn kotų įr siutų, unijos shapa.

. - - ,s V\s *,n<? Gera mokestis darbas ant visados,
ar jos pačios tegul atsišaukia ant pnma(ę apgarsinimo ateikit 
šio adreso: įrengę dirbti. Atsišaukite

pasi
Viktorija Jurkaitė, I \ Račiūnas

e H44 W. Ohio St. t lubos Chieago.3437 So. Morgan St., Chieago, III. .

603

RANDAI

Geriausias pasiūlymas nupirks 4 
kambarių namą ant U4 pagyveni
mų, viršus neištaisytas. Augštas ba- 
sementas

5429 So. Keating Avė.

ANI’ ramios gražus kapinis na
mas tinkamas dėl viskių biznių, di
delis basementas, randasi po 
1840 So. Halsted St., buvusis 
jienų namas Atsišaukite 

Jos. Belcusek,
1811 So. May St., Chieago, 111.

NAMAI-ŽEMĖ

nutn.
Nau-

\
ANT pardavimo 2 aukštų mūrinis 

namas po 7 ruimus, .vanos, fron.es 
ctc. lotas 43x125, ramios neša $41 
i mėnesi. Kaina $6300. Parsiduoda 
iš priežasties , savininkas nori pirk
ti buČernę.

P. Vizbaras,
3934 S. Rockwel! St., Chieago.

•Tel. MeKinley 5277

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriaiF 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur įneš suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiž- 
kai pigią kainą.

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtini*
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

BARGENAS.
PARSIDUODA mūrinis namas 2 

pagyvenimų, po 4 kambarius, rau
dosi 
kitę

4005 Rrighton PI. Atsišau-

Henry Koplew.ski, 
4401 So. Ricbmond St., Chieago, III.

PARSIDUODA namas dėl 3 fami- 
liju, mūrinis, po 4 ruimus ir 4 fa- 
milijos medinis po 3 ir 2 ruimus. 
Namas naujas, viskas intaisyta, ren 
dos ne.šo $63 ant mėnesio, kainuoja 
$6000. Parduosiu pigiai. Parduo
siu viską kas yra, su fornišiai ir vi
su kuo.

PARSIDUODA po 5 ruimus arti 
42 ir Princenton, kėš $300. likusius 
$2900 išmokėsite kaip renda.

McDonnelI System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

(’hieago, III,

1 PARSIDUODA puikus Šešių pagy
venimų muro namas su gazu, elekt
ra, maudynėms ir kitais paranka
mais; štymu šildomas; namas ran
dasi pusė bloko nuo parko, viskas, 
yra geram padėjime, rendos neša į 1 
mėnesį $240, parsiduoda už $17.000 
puse reikia įmokti. Atsišaukite pas

S. Melka,
3114 So. Halsted St., (’hieago, III.

f
 VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirminlnkl

M EI i GI NOSirVY RA l medey^es 
skutimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

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

Mndison St., Chieago, III.

Mrs. Kol z, _________________________ _
1813 String St., Chieago. III. t • • •PARSIDUODA pigiai naujas vie

no . pagvvenimo muro namas su ga- 
su elektra maudynė, beismantu ir 
su augštomis užlomis; platus lotas,) 
galima laikyti karvę, vištas ir augin 
Ii daržoves; namas randasi puikioj 
lietuvių api'vventoj apielinkėj į va
karus už Kedzie Avė., vienas blo- ! 
kas nuo Archer gatveknrių. Kaina 
$2800. reikia Įmokėti $1000. likusius 
anl lengvų Išmokėjimu. Del toles
niu inforn.ariju atsišaukite pas sa-1 
vininką po siuom antra'ų:

J. Yushkewitz.
3114 So. Halsted SI., Chieago, III.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi Šiuos skyrius:
1) Lietuvių kaltins, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuviu kalbos J. T. 

V'tkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, dier 
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

PARSIDUODA 3 pagyvneimų mu
ro namas geram stovyj su visais pa
rankamais. Pats gali pragyvent ir 
rendos neša $118.50 į mėnesį, gra
žioj apielinkėj, 43 gatvė ir Agerar 
kaina $7000. Kreipkitės i savinin
ką ant 1 pagyvenimo 4313 Burkely 
Avenue.

REIK H INGA moteris dėl prida- 
bojimo 2jų metų mergaitės, Atsi
šaukite

J. Jurgelionis, 
2127 N. Meplexvond Avė., (’Jiicagp. 

Tel. Armitage 2104

Pajieškau puseserių Marijonos ir 
Barboros Rudaičiu, paeina iš Kau
no gub., Rnse'niu pav.. Rietnvos pa
rapijos. Plvarunu sodos. Pirmiau 
gyveno Pbi’ade’uhio, dabar nežinau 
kur. Todėl meldžiu nuseserių kuo- 
greičiau atsišaukti arba jei kas ži
notumėt meldžiu pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas.

____ ___ ____  ___ _____ Ignacas Tatnošauskis, ,—
šia Avė. Naiiai, malonėkite būti pa- 3602!4» Ceder St., Indiana Harbor, Millcr Cohn
skirtu laiku. — Sekr. J. G. Ind. 1416 Blua Island Avė.,

PPD. unijos susirinkimas bus su- 
batoj lienos 26, 8 vai. vakare Aušros 
• vet. 3001 So. Halsted SL Draugui, 
malonėkit atsilankyt laiku.

— Raštininkas.

L. L Federacijos 1 kn. susirinki- 
. mns įvyks ser^doje, 30 lianos. 8 vai. 
vakare Liuosybės svet. 1822 Waban-

LI'IMA 2 tvirto vyru dirbt į rng 
’hop, gera mokestis, pastovus dar

ybas (

Chieago

PARSIDUODA 9 kambariu mūri
nis namas, lotas 
uis fundamentas, 
j mėnesį 5333 Se.

3714x125 nkmeni" 
rendos neša $30
Washtenaw Avė.,

Cann.cn
fron.es



