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Atsišau.kirrįas.
Darbininkai!
Kreipiamės į jus delei negrų skerdynės Ch’cagoje.
Pasvarstykite kas darosi. Pagalvokite!
Jau kelinta diena baltųjų ir juodveidnų būriai užpuldinėja vieni kitus, Krau

Gal paskelbs kares stovį
RASINES RIAUŠĖS CHICAGO- 

JE TEBESITĘSIA.
riaušių. Ten riaušes pakele 
apie 100 negrų, kurie susirėmė 
su baltaisiais. Riaušės po va-

Gatvekariu darbininkai balsuos 
apie streiko užbaigima

Unijos vadovai smerkia streiką
jas liejasi, gyvąstįs žūva.

Kodelgi jie žudos'? Kam iš to gali būti nauda?
Ką yra negrai padarę baltiemsiems žmonėms, arbabaltieji negrams, kad jie tu

rėtų eiti ant peilių prieš vien: kitus,
Bet kad ir didžiausią skriaudą butų padarę vieni arba antri, tai skerdynės juk 

neatitaisys skriaudos. Jos tik dar padydįs ją.
Savavališkas žmonių žudymas, kad ir kaltų, yra didžiausiu nusidėjimu prieš 

dorą ir prieš įstatymus. Todėl mes raginame jus, darbininkai: laikykitės ištolo 
nuo tų skerdynių ir drauskite nuo jų tuos neišmanėlius, kurie norėtų į jas kištieš.

Paaiškinkite jiems, kad mušdami negrus darbininkai nieko nelaimės, o tiktai di 
džiai užkenks savo reikalams.

CHICAGOS GATVEKARIU 
DARBININKŲ STREIKAS 

TĘSIASI.

Unijos bosai kaltina, kad streiką 
paskelbė radikalai, bet ne vienas 
gatvekaris ir elevatorius nevai
kšto mieste. Viršininkai pada

rys referendumą apie 
tolimesnį tęsimą streiko.

Riaušės persimetė į siaurinę 
miesto dalį, 33 žmonės užmušti.

Gubernatorius grąsina pa
skelbti karės stovį.

CHICAGO. — Rasinėse riau
šėse Chicagoje vis dar tebesi
tęsia, nežiūrint užtikrinimų* 
kad pribuvus kareiviams tos 
riaušės turėsiu apsistoti. Ir riau
šės netik nemažėja, bet dar la
biau gindamos ».is
naujas negrų apgyventas apy
gardas.

Iki šiol riaušės siautė pietinėj 
miesto dalyj, apie State SI., kur 
gyvena veik vieni negrai. Da
bar riaušės persimetė į šiaurinę 
miesto dalį — į tenaitinį negrų 
kvartalų. Vakar vakare policija 
gavo žinią. kad keli negrai užsi- 
barakadavę namuose prie 500 
W. Division St. ir šaudą į bal
tuosius žmones. Prie Oak ir 
Cambridgc gatvių 5.000 baltųjų 
žmonių užpuolė negrus mušti. 
Ten vienas negras tapęs užmuš
tas. Kitur toje apygardoje esą 
negrai užpuldinėją baltuosius.

landos mūšio su kalėjimo sar
gais liko numalšintos. Dabar 
kalėjime išstatytas 'kulkasVer
dis.

Net ir ligonbučiuose ir ten 
buvo muštynės tarp baltųjų ir 
negrų, o kurie per silpni buvo, 
kad mušties, tai vieni kitus vi
saip koliojo. Net ir mirštantis, 

' ir tie neatsiliko.
Policija nustatė rubežius, ku

rių negali pereiti nė juodieji, nė 
baltieji. Negrai nepasirodė gy
vulių skerdyklose, nors bosai ir 
buvo prižadėję juos apginti.

Riaušėse dalyvavo netik civi
liai žmonės, bet ir jurininkai. 
'Kodėl jurininkų komanduotojas 
įsakė, kad policija areštuotų 
dalyvaujančius riaušėse jurinin
kus, kurie bus sugrąžinti į Dvi-, 
nimos stotis ir sunkiai nubausti.

Policijos ,vf ritini tikas 'palie
pęs suspenduoti policistą Da
ntei I.. Callahan, kuris atsisakė 
areštuoti baltų žmogų, kuris 
mėtė akmenimis į nuplaukusį 
baltųjų pusėn negrų ir jį prigir
dė, kas ir davė pradžią riau-

šitokios skerdynės gali būti pageidaujamos tiktai kapitalistams, kurie gali 
tuo labiau išnaudoti darbinkus, kuo mažiau tarp jų yra vienybės ir sutarimo.

Galės būti, kad jas ir sutaisė kas-nors kapitalistams pasitarnaudamas.
Stock Yardų bosai ir kitų dirbtuvių bosai gabenosi iš pietų negrus, tikėdamie

si, kad negrai amžinai bus vergais, amžinai neprigulės prie unijų, amžinai skebaus 
ir dirbs už pigiausią mokestį. Gana ilgai taip ir buvo. Kapitalistai tuo džiaugėsi. 
Ir kol negrai buvo gerais skeba's, tol jokių negrų muštynių čia nebuvo.

Bet dalykai pradėjo mainyties. Negrai paskutiniuoju laiku subruzdo rašyties 
j unijas. Jų unijos pasidarė kone taip tvirtos, kaip ir baltųjų. Stock Yardų r kitų 
pramonių bosai pradėjo užsi vilti savo juodais vergais.

štai liepos 6 dieną buvodidžiausia Stock Yardų darbininkų demonstracija, kuri 
parodė kaip tvirtai jau yra susiorganizavę ir negrai irbaltieji ir koks puikus vieš 
patauja tarpe jų supratimassavo reikalų vienodumo, ir kaip jie yra persiėmę jaus 
inu darb tiinkiškos vienybėsir brolybės.

Ir vos praėjo trjs savaitės po šitos demonstracijos, kaip štai mes turime Chi- 
cagoje baisiausias negrų skerdynes, kokių dar niekad nėra buvę ne viename šiauri
niame Amerikos mieste.

Kieno gi tai sumanymas ir darbas?
Taigi darbininkai, neduokite kad sugriūtų jūsų klesos vienybė. Neklausykite 

brolžudyškų kurstymų Ir sulaikykite nuo jų savo draugus. Atsiminkite, kad tiktai 
per vienybę jus laimėsite savo kovą už geresnį būvį ir geresnę ateitį!

CHICAGO. - Gatvekariu dar 
bininkų streikas prasidėjo lygiai 
nužymėtame laike 4 vai. ryto. 
Po tos valandos nė vienas gat
vekaris ar elevatorius nepasiro
dė mieste. Visi gatvekariai 
taip nustatė savo laiką, kad jie 
galėtų sugrįžti į savo daržines 
prieš streiko laiką, 'lik vieno 
gatvekario konduktorius tur
būt neteisingai apskaitė laiką ir 
nespėjo sugrįžti laiku į daržines, 
tad atėjus valandai streiko, jis 
su motormanu apleido gatveka- 
rį ir paliko jį stovintį gatvėje. 
Paskui tas gatvekaris tapęs su
degintas.

Vakar jokių konferencijų 
darbininkų su kompanijomis ne 
buvo. Kompanijos paskelbė, 
kad jos nesijieško streiklaužių

Riaušės pasiekė ir vidurmie- 
stj. Užpercitą naktį- goveda 
baltųjų valkiojosi po vidurmie- 
stį ir užpuldinėję dirbančius 
valgyklose negrus. Du negrai 
užmušti vidurmiestyj.

Negrai niekur negalėjo pasi
rodyti ant gatvės ar dirbtuvėse. 
Kaip tik juos užmėtydavo bal
tieji, tuoj padarydavo užpuoli
mų. Ir užpuolikai elgėsi su

šėms.
Po miestų vaikšto visokiausių 

gandų apie, neva negrų papildy
tus žiaurumus, jų nušautus 
žmones, kad buk jie žudą mo
teris ir vaikus. Tie visi gandai 
leidžiami tyčiomis, kad dar la
biau sukursčius minią prieš 
negrus, nes saraše užmuštųjų 
nėra nė vienos moteries, nė mer
ginos.

----------—..... *; ...........................

True translation filed wi.h the post- 
inaster at Chicauo, III. July 30, 1919 
as reųuired bv tne act of Uct. (i, 1917

Vengrijoje
VENGRIJOS SOVIETAI SU

TINKA PASITRAUKTI Iš 
VALDŽIOS?

BERLINAS, liepos 29. — Pa
sak Bėdino Lokal Anzeiger, 
Vengrijos komisarai', šiandie 
apsilankę pas talkininkų atsto
vą Budapešte pulk. Cunnin- 
gham ir pašiulę rezigna vimą 
sovietų ir išrinkimą naujos val
džios. Pasiūlymas perduotas 
vyriausiai tarybai Paryžiuje.

Sovietų pirmininkas nusižudęs.

liciją ir laikyti ją, kad visa Uk
rainos armija iki šilti kariavu
si su bolševikais, dabar prisidė
tų prie jų. Jie sako, kas ukrai
niečiai turėjo nuo 75,000 iki 30,- 
000 kareivių po ginklu.

True translation filed with the pnet- 
master at Chicago, III. July 30, 1919 
as reąuired by the act of Oct. i>. 1917

ALBANAI MUŠASI SU ITA
LAIS.

bia* kad vakar būrys slreikierių 
International Harvester Co. dee- 
ring dirbtuvės, prieš kuriuos 
paskelbta lokautas, vakar užpilo 
lę du foremanų pagelbininkus 
ir labai juos sumušę. Policija 
išvaikė streikierius ir 31 jų 
suėmė. Visi jie esą ateiviai.

53 ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAU- 
KINYJ.

ir visai nebandys operuoti gat
vekariu, kol nebus susitaikinta 
su darbininkais.

Kitų dirbtuvių darbininkai 
turėjo eiti pėsti į darbr ar iš 
darbo, ar važiuoti visokiausiais 
vežimais, kurie užsiėmę vien 
tik gabenimu žmonių. Didesnės 
dirbtuvės pačios samdėsi veži
mus ir gabenus namo savo dar
bininkus. Jos nužymėjo savo 
kelius ir šiandie jų vežimai nu
skirtoje vietose lauks savo dar-

negrais kuožvėr^5T<iausi:(i. Iš
laužo rankas, kojas, neretai nu
kapota jas. Neaplenkiama ir 
vaikų. Jie irgi patampa auko
mis sužvėrėjusios minios.

Išviso riaušėse jau užmušta

Yra ir tarpe lietuvių, kurie 
dalyvauja, ar pritaria toms ne
grų skerdynėms. Lenkai taip
jau jose dalyvauja. Abelnai 
pogromščikus sudaro visos tau
tos, nors daugiausia jų randasi

33 žmonių, jų tarpe 17 baltųjų ir 
10 negrų. Vienok vaikšto gan- 

ir daugiau negrų yra 
Sužvigtųjų skai'7 us 

didelis, jis siekia kcle- 
ir daugelis sužeistų-

užmušta.

tų šimtų 
turbūt mirs.

Žmonės, ypač kurie arčiau' 
negrų gyvena, ar su jais susi
duria stačiai yra sužvėrėję.

Kariuomenė malšinimui riau
šių jau esanti sumobilizuota. 
Sutraukta esą 4,800 kareivių ir 
jiems išdalinta po 100 patronų. 
Gubernatorius Lowden, kuris 
delei riaušių atvyko į Chicagų, 
sako, kad jei riaušės tęsis ir šia
ndie, jis paskelbs mieste karės 
stovį. Kareiviai yra pavesti Cot- 
tage Grove Avė. stoties policijos 
kapitono Mullen komandon iri 
jiems yra įsakyta, kad jei tik 
yra reikalas, vartoti durtuvus ir 
kulbes ir kraštutiniuose atsiti-

iš tarpo amerikiečių ir airių.
Riaušėmis naudojasi plėšikai 

ir kapitalistai, H rmiemsiems 
dabar riaušių apimtose vietose 
tikra darbimetė. Pasinaudoda
mi sumišimais jie plėšia na
mus ir sankrovas. Kapitalistai 

• pasinaudos vėliau, nes suard- 
j žius darbininkų vienybę, jiems 
1 nebus sunku sulaužyti ir darbi
ninkų streikus. Jau buvusios 
stipriomis negrų unijos, dabar, 
delei skerdynių, turbūt iširs, 
tad vėl kapitalistai galės sam- 
dyties negru sstreiklaužiauti ir 
pagelba jų laužyti darbininkų 
streikus, ko negalėjo daryti da
bar, kada negrai buvo susiorga- 
niavę ir nėjo streiklaužiauti. 
Galbūt kapitalistai, pasinaudo
dami rasine neapykanta ir pa- 
gelba įvairių plėšikų ir šiaip mu
šeikų ir sukėlė tas riaušes.

GENEVA, liepos 29. — Pa
sak Mitnieh Nachricbten, Alex- 
andar Gurbai, prezidentas Bu
dapešto sovieto, nusižudė susi
rinkimo name po pasmerkimui 
sovietų ir komunistų šalininkų 
ir apkaltinimo Belą Kun prive
dime šalies prię sugriuvimo. ‘

SALONIKI, liepos 29. — Pa
sak Makedonijos laikraščių, al
banų sukilimas prieš Italijos ka 
reivius kasdien didėja. Keletas 
Albanijos viršininkų kooperuo
ja pastangose išvyti italus.

Nežiūrint ^smarkiausios cen
zūros, patirta, kad Italijos pro
pagandistai tapo užmušti arrti 
Kravaya ir Bėra t.

kiniuose, kada ir tas negelbsti, Gubernatorius Lowden ir ma- 
tuosyk šauti į minią. yoras Thompson Jskdlbia* kad

Riaušės pasiekė visur. Net situacija kiek gerėja ir kad ne-
pavieto kalėjime ir ten buvo užilgo riaušės turės apsistoti.

True translation filed wi'.h the post 
master at Chicago, III. July 31), 1919 
as reųuired by the act of Oct. • ». 1917
SUKDAMAS BULGARIJOJE.

LONDONAS, liepos >29. — 
Bevielinė žinia iš Maskvos pra
neša apie bolševikišką sukilimą 
Bulgarijoje. Sukilimas ištikęs 
garnizono mieste ir garnizonas 
prisidėjo prie revoliucionierių.

Prue transiauon uiert wnh the nn«». 
master at Chicago, Iii. July 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suv. Valst. Kongrese
PREZIDENTAS PADAVĖ 

SENATUI FRANCUOS
SUTARTĮ.

True translation filed with tLe post- 
master at Chicago, III. July 30, 1919 
as remti red by the act of Oct. tt, 1917

UKRAINIEČIAI PRISIDĖS 
PRIE BOLŠEVIKŲ.

Neužganėdinti atidavimu len-

Prašo ją ratifikuoti.

WASHINGTON, liepos 29.— 
Vienbalsiu sutikimu, Francijos 
sutartis, kurią prezidentas Wil- 
sdnas šiandie pajuntė senatui, 
pirmininko Lodge įnešimu, ta
po paduota senatui atvirame su
sirinkime. Sumanymu Lodge, 
sutartis tapo atiduota tam ko
mitetui be pasipriešinimo ar dis
kusijų.

Prezidentas perdįlodamas su
tartį, kuri prižada, kad Suv. Val
stijos tuojaus eis Francuos pa- 
gelbos, jei tąją be priežasties

Meksikos sukilėliai išsprogdino 
pasažierinį traukinį.

EL PASO, Tex., liepos 29.— 
Pasak čia gautų žinių, 18 pasa- 
žierių ir 35 federaliai kareiviai 
tapo užmušti, kada sukilėliai iš- 
sprogdno traukinį kalnuose, 100 
myl. j rytus nuo Mexiko City.

L

Didelis streikas 
Scrantone

STREIKUOJA ELEKTROS 
DARBININKAI.

Daug dirbtuvių užsidarė ir 
100,000 darbininkų yra be 

darbo.

SCRAN'rON, Pa., liepos 29. 
- Čia sustreikavo Scranton E- 
k«l‘tric Co. darbininkai ir tas 
labai atsiliepė ant visos indust
rijos Lackawana klonyj. Dirbtu 
vės viena po kitai užsidaro ne- 
tekdamos elektrą pajiegos ir 
apskaitoma, kad delei to yra 
virš 100,000 darbininkų be dar
bo.

Vienas dienraštis visai neišė
jo, o kitas persikėlė j Wilkes- 
Barre. Gatvekariai irgi veik

bininkų, kad juos nuvežus i 
darbą.

Streiką paskelbta gana urnai. 
Dar vakare kompanijos ir uni
jų viršininkai paskelbė, kad strei 
ko nebus, kad kompanijų pasiū
lymai pakelti mokestį ir dali
nai įvesti 8 vai. darbo dieną ta
po priimti. lik vakare buvo 
sušauktas darbininkų susirinki
mas, kad patvirtintų tą susitari
mą. Bet susirinkimas, nežiū
rint unijų viršininkų maldavi
mų, kaip vienu balsu atmetė 
kompanijų pasiūlymą ir nutarė 
paskelbti streiką 4 vai. ryte. 
Nutarimas padaryta 10 vai. va
kare, taip kad publika jokiu 
būdu negalėjo sužinoti apie strei 
ką. Tik atsikėlę ryte žmonės 
neberado gatvekariu ir tūli jų 
labai nusistebėjo. Nežinodami 
apie streiką, daugelis laukė ant 
gatvių kampų ir galbūt keikė 
kodėl laip ilgai nepasirodo gat
vekaris, ir tik žvilgtelėję į laik
raščių anlgalvius pamatė, kad 
gatvekariu darBininkai streikuo
ja-
Unijų viršininkai neužganėdinti

Gatvekariu darijiniinkų. 'uni
jos viršininkai labai neužganė
dinti pasekmėmiis užvakarykš
čio darbininkų susirinkimo, ku
ris nutarė paskelbti gatvekariu 
darbininkų streiką. Kaipgi, u-

davė tiems, kurie norėjo kalbe
li už pasiūlymus, ir nelei
dę skaityti gubernatoriaus Low- 
deno atsišaukimo į darbininkus. 
Net centralinis unijos pirminin
kas Mahon ir tas užgire pasiū
lymus. CenĮralinis iždininkas 
Rland, kuris buvo susirinkime 
ir maldavo už kompaniją, irgi 

1 labai neužganėdintas susirinki
mo pasekmėmis.

Jis skelbia, kad jis paleis re
ferendumu nubalsuoti apie to
limesnį tęsimą streiko, nes jis 
nemanąs, kad didžiuma dabri- 
ninkų pd.tartų tam streikui. 

Jis pakartotinai tvirtina, kad 
susirinkime tik radikalai vieš
patavę ir jų priešininkams ne
leidę net kalbėti. Toks susirin 
kimas esąs paniekinančiu ir jis 
atmetęs vadovus, nes atmetė 
jų padarytą susitarimą su ko
mpanijomis. Dabar unijų vir
šininkams nesą kaip vesti strei 
ko. Jų susitaikimas atmestas, 
o jie nežiną ar visi darbininkai 
sutinka su /tais ‘Inenuoramo
mis”, kurie dalyvavo susirinki
me. Bet ką darys viršininkai, 
jei visi darbininkai pasidarys 
‘‘nenuoramomis” [r stovas už 
streiką, to viršininkai nesako, 
nes ir patįs turbūt nežino. Ves
ti streiką, kuriam jie neprita
ria, yra nesmagiu dalyku, bet 
ir netekti vietos unijose irgi 
negerai. Dabar viršininkai už
siganėdina vien viešu šmeiži
mu dalyvavusių susirinkime 
darbininku, tikėdamiesi, kad 
tuo patrauks didžiuma kitų dar 
bininkų ir tuo laimės referendu
mu.

Streikieriai užsilaiko labai ra
miai ir jų nematyti net gatvė
mis vaigštant uniformoje.

AURORA ELGIN GATVEKAt 
RIŲ DARBININKAI STREI

KUOJA.

I>augelis miestelių liko be švie
sos, taipjau ir dirbtuvės turės 

turės užsidaryti.

Aurora, Elgin ir Chicago už- 
miiestinių gatvekariu darbinin
kai nutarė sustreikuoti šįryt. Jų 
streikas prasidėjo 2 valandą na
kties. Jų streikas yra pilnas ir 
keli miesteliai, kaip Elgin, West 
Chicago, VVheaton, Glen Ellyn, 
Vilią Park ir Lombard liks be 
šviesų, o didelės dirbtuvės, ku
rios naudoja elektros pajiegą, 
turės užsidaryti, kadangi gatve- 
karių kompanija aprūpindavo 
duos miestelius elektros šviesa 
ir pajiega.

ORAS.

Giedra ir šilta šiandie ir ryto.

kams Rytinės Galicijos. užpultų Vokietija, prašė greito
 jos ratifikavimo, “kartu su 

VTENNA, liepos 25. — Patir-1 sutartim su Vokietija”.
ta iš tiesioginių Ukrainos šalti-1 ------------------------------
nių ,kad ukrainiečiai taip neuž- 31 STREIKIERIAI AREŠTUOTI 
ganždinti talkininkų įleidimu, | ----- T -
kaip jie sako, užimti Rytinę Ga- CHICAGO. — Polivija skel-

visai sustojo vaigščioję. j nijų viršininkai buvo priėmę
šilkų audinyčios, liejyklos ir kompanijų pasiūlymus ir užtik 

daug mažų anglių kasyklių už-'i’inoy kad ir darbininkai juos
sidare.

Skaitykite r Platinkite 
“NAUJIENAS”

; priima, o darbininkai, neziu- 
' rint visų maldavimų jų virši- 
| ninku, ėmė ir atmetė tuos pa-, 
siūlymus. Esą nė išsižioti ne

Ryto
Liepos 31 dieną* Mildos 

svetainėje Lietuvių Socia
listų Apšvietos Kliubas 
rengia svarbų referatą, te
ma “Socialistai ir kairysis 
sparnas.” Referuos Nau
jienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Pradžia 8 v. v.



Sereda, Liepos 30 d., 1919

Mokslo Žinios.
Rašo L. ŠERNAS.

Pikčiurna medis.

Idaho valstijoj auga ypatin
ga akaoijų atmaina, (kurią tų 
kraštų gyventojai ,kur ji auga, 
ne be pamato vadina pikčiurnos 
medžiu. Medaliai nepasižymi 
savo didumu, turi vos G 10 pė
dų augščio; auga apribotoj vie
toj Idaho valstijoj. Kitur jų nie
kur nepaliko.

l asai medis, saulei nusileidus 
suvynioja savo lapus ir taip su
renka savo šakutes, kad atrodo 
kaipo chiniškas puodas. Taip 
indelis miega per naoktį. Bet 
prie mažiausio palietimo pabun
da, labai susierzina ir dreba kai- 
pi nuo vėjo. Juo dažniau jį pa
lieti, juo labiau jis susierzina ir 
išleidžia gimdantį galvos skau
dėjimą. svaiginantį kvapą.

Pikčiurnos medžio vardą jam 
davė apsinakvojusių prie jo vy
rų draugija. Kuomet šėtros au
dimas užgavo medelio šakas jis 
tuoj parodė savo piktumą, ir sa
vo ša komis pradėjo plakti po 
juo apsistojusius neprašytus sve 
čius ir leisti jiems suteikiantį 
galvos skaudėjimą kvapą, kad 
jie iš tos vietos turėjo pasitrauk-1 
t i ir kelties kitur. į geresnę vie
ta, c

Panašių besierzinančių mede
lių yra ir daugiau; daugumas jų 
auga šiltuose knistuose. Jie ne
labai dideli, didumu neatsižymi, 
bet užtai labai jautrus.^ Vienas 
tokių nemėgstančių erzinimo 
medelių auga šiltuose Afrikos 
kraštuose. Yra tai taip vadina
ma iib i m o s a p u d i c a 
(gėdingoji mimoza). Prie ma-

Atgal į 
Sveikatą

NUKATED IKON
PagoihčH Hubuda-

, votį Stiprumą, Spė 
ką ir Pakantrumą

3,000.000 žmonių vartojn ją
kas metas

Reikalaukit savo gydytojaus urba 
aptiekoriaus.

žinusio palietimo jos lapai susi- 
glaudžia ir tuo rodo savo nepa
sitenkinimą palietimu jos.

žvaigždžių temperatūra.
Patu na tūloj ant spektru, dabar, 

mokslininkai gali susekti, kokia 
temperatūra yra ant saulės ir ki
tų dangiškų svietų. Jau astro
nomas Lockyer surado skirtu
mus temperatūros kaikurių 

žvaigždžių grupių; vokietis Dr. 
Bosenberg dar toliau tuose tyri
nėjimuose nužengė, jis susekė 
šilumą esančią ant 70 su viršum 
žvaigždžių ir savo tyrinėjimus 
paskelbė vokiečių astronomijos 
laikraštyj A s t r o n o m i s- 
c h e N a c h r i c h t e n. Iš 
jo tyrinėjimų pasirodo, kad ant 
kaikurių žvaigždžių viešpatauja 
neišpasakytai augšta temperatū
ra. taigi kad ten yra labai dide
li karščiai. Ant vienos P e g a- 
s o gimpėj žvaigždės jis nido 
neapsakomai didelį karštį — 
460,0000 Celsiaus termometro 
kuomet mus šildanti saulė turi 
vos 5,0000 Cęlsiaus termometro. 
Bet tie karščiai ant Pegaso žvai
gždės yra išimtinai nepaprasti, 
nes toliau Dro Bosenbergo su
rasta augščiaiKlia temperatūra 
buvo tik 50,0000 Celsiaus. Ba
do ją ant vienos žvaigžilės (’assi- 
kopdia (žvaigždžių sulenkime. 
Tai vis tik dešimtį kartų mažes
nis yra karštis už Pegaso griųies 
žvaigždės tempera t uhi.

Temperatur artimiausio že
mės bendradraugio menulio, ir 
tik ant saulės apšviestosios jo pu 
sės, yra lik apie 70° Celsiaus 
termometro, kitoj gi jo pusėj, 
kuri niekados saulės nemato, 
viešpatauja amžina naktis ir šal
čiai toki, kokių ant žemės nie
kados nebūva. Didžiausj karštį 
mokslininkai surado ant tų Žvai
gždžių, ant kurių jie surado taip 
gi linijas barrium gazo heliam 
ir linijas hydrogeno, taigi van- 
dendario.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodoviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

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

į TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė y patingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legali skonis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su i>ri«iu ntimu 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

( 111 ' ■ 1 ’■ tuoj pp kairiu. Kitos dvi
Sveikatos Skyrius pievi ,Bnda8i orč“u »“>«««»«• *•

................. ■■ J - y. upačioj duros, ir jeigu josVajau* ■■■*.. JOS

Atsakymai į klausimus.

P. J—tis iš Brooklyii, N. Y 
’ klausia:

geimai uždegimą, tuomet sako
ma, jog tai leptomenngitis. 
Pbchymeningitis gali būt vir- 

. šutinis arba vidurinis. Viršii; 
Į tiniu vadinama toks uždegimas.

1. Kiek kartų ligonis, sorgus upįulu viršutinę arčiui
sifiliu, turi gauti salvarsano ar
ba 606?

2. Kaip dažnai minėtas vais
tas turi būti leidžiamas į krau
ją?

3. Kaip žmogus jaučiasi, ka-

Atsakymai: —
1. Jeigu ligos ženklas pasiro

do. bet kraują egzaminuojant 
pagal VVassermanno metodą jis 
atrandama negatyviu, tuomet 
gali užtekti 6 įčirškintų. Bet 
jeigu Wassermanno bandymas 
yni pozityvia, tuomųt nors ir 
pačioj pradžioj pradėjus gydyt, 
gali reikti 18 ar daugiau įčirš
kimų. Net ir pirmas kraujo eg
zaminavimas gali būt negatyvia 
ir po įleidimo dožų salvarsa- 
no gal pasirodyti symptomai, 
kurie rodys, jog reikia daugiau 
vaistų. Civiliam gyvenime di
džiumos daktarų buvo priimta 
vartyt |m> G dožas kas G mėne
siai, žinoma, pridūriau t gydy
mą gyvojo sidabro druskomis. 
Po įleidimo 18 arba 21 dozos di
džiuma ligonių pasveiksite, bet 
kitiems gali reikėti daugiau. Ka- 
ruomenėj vartojama po 6 do
žas kfi's 4, 6 arba 8 savaites, ir 
jeigu reikia, įčirškinamai at
kartojami toliau po kožnų dvie
jų mūsosiu, susidedanlįs iš G do
žų. Vienam gali reikėti ma
žiau, kitam daugiau dožų. Tai 
pa'rodo kraujo egzaminavimas 
ir syinplomai. Daktaras turi

šią psie kaulu, plėvės dalį, o vi
dujiniu, kuomet arčiausia piie 
smegenų (kitų dviejų plėvių) 
duros puse užsidega. Viduti
nis |NichynieningitiH visuomet 
paeina nuo kinio uždegimo ar
ba jo ligos. Liga gali paeiti nuo 
sifilio bei varvančios ausies. Vi
dujinis paebymeningitis i<’d 
atsitinka pas vaikus, niekad pas 
jaunus žinn ''j ir guru dažnai 
puc senus ž i nj es. P.i.» jaunus 
galėtų atsitikti 'ik po r.užcidinm 
galvos. Seni alkoholikai, nev4^ 
sapročiai ir epileptikai yra lin
kę prie vidujinio pachymeningi- 
čio. Pas vaikus kartais jis išsi
vysto po ligų, kuriose yra išbė
rimas, ir netoli visada lik pas 
silpnus vaikus.

tų atsakymo neilgiau kaip 24 
valandomis. Kompanijos virši
ninkai apsiėjo su delegatais šal
tai. Jie mane, kad streiko ne
bus, tat per 48 valandas nė atsa
kymo nedavė. Dagi bandė dele
gatus pašalinti iš darbo. Bet jie 
labai apsiriko. Kad darbininkai 
atsižinojo, jog kompanija nelik 
atsakymo neduoda, bet ir dele
gatus nori pašalint iš darbo, tuo
jau po pietų, visi mete darbą; 
tik keletas einančių pasiliko 
dirbti. Kad kompanija pamatė, 
jog darbininkai metė darbą, ji 
ir pasilikusius dirbtuvėj neišma
nėlius išvarė. Tada ir jie atvy
ko darbininkų susirinkimam 
Kompanija jau pati paprašė, kad 
darbininkų delegatai atvyktų 
jos raštinėm Per dvi valandi 
kirtosi kompanijas viršininkai

PIRMIAUSIA LIETUVIŲ AVALŲ IftDIRBYSTE AMERI
KOJE IR ANT VISO ŽEMES KAMUOLIO.

Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress Shoe Cor- 
poracija norim atkreipti jus a lydą į lai, kad jus musų pra
šymą ir atsišaukimą paremtumėt, taip kaip pridera geram 
lietuviui.

Progress Shoc Korp. yra susiorganizavusi vien tik iš

kuriam ligoniui.

2. Leidžiamas kas 5 arba kas 
7 dienos vieną sykį, kol (i dozos 
lieka suleistos. Paskui laukia
ma pusę metų ir vėl leidžiama 
6 dožas — po vieną kas 5 ar 7 
dienos. Kariuomenėj ir tūlų 
daktarų civiliame gyvenime 
yra antrų šešių dožų leidimas at 
kartojamas už 4 ar 6 savaičių 
po įleidimo pirmųjų šešių. Se
kančios 6 dozos vartojamos už 
kožnų dviejų mėnesių.

3. Jis gali jaustis taip, kaip 
ir sveikas ,arba už kelių savai
čių bei mėnesių po ligos gavi
mo gali prasidėti charakteringi 

išbėrimai, arba “rožės” ant 
blauzdų, arba gerklės skaudėji
mas, ; 
irimai 
arba 
mas, 
mai. 
Inos 
visi jaučia bei turi symptomus 
pradžioj, 
jus, 
nas,

arba skilvio ir inkstų su- 
i, arba kaulų smelkimas, 
plaukų nuo galvos sliuki- 
arba kili kokie syinplo- 
Ne visi sifililikai turi 

pačius symptomus ir ne

T]ik ligai išniplėto- 
prasideda udsirasli tai vie
tai daugiau symptomų. 
Poška, Camp Granl,klau- 

“Kas yra pachynieningįtis.si a
ir nuo ko jis paeina?”

Apsakymas. — Pachymenin- 
gitis yra uždegimas smegenų 
plėvės, vadinamos dura; ji ran-

ANTRAS
RENGIA. NAUJIENŲ BENDROVĖ 

IMedelioj, 

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919 

Gardner’s Park Darže 
123čia gatvė ir Michigai^ Avenue.

Darbo Laukas
i Musų korespondentų 

pranešinu, i]

DIDELIS RUBSIUV1Ų 
LAIMĖJIMAS.

Kaitimo re, Md. — Liepos 21 
dieną sustreikavo bemaž visi 
tie rūbų siuvėjai, kurie dirbo 
pas kontraktorius. Streikas tę
sės tiktai dvi dienas, (trečią die
ną susitaikė pilnu rubsiuvių 
lamėjmu. Bekalavo 20 n uos. 
mokesties daugiau ir gavo. Dau
gelis lietuvių, dirbančių pas 
kontraktorius, buyo neorgani
zuoti, bet kilus streikui įsirašė 
unijon, užsimokėdami po pen
kinę įstojimo. Neskaitant dides
nių dirbtuvių, o vien tik dir
bančių pas kontraktorius, kele
tas tūkstančių ririjisiitvių susi
spietusių po A. C. W. unijos va
liavo, 1h‘ dlidelio vargo laimėjo 
mokesties 20 nuošimčių dau
giau. Kolxbuvo pas rubsiuvius 
dvi ir trįs unijos, tada būdavo 
vargo streikai laimėli, o dabar 
kas kita. Kontraktoriai pama
lė, k.’ id čia i]e baikos. Lietuviai 
žadėjo net “prisiekdinįti” juos 
(kontraktorius), kad apseilų su 
darbininkais1 žmoniškiau, ne 
taip, kaip pirmiaus.

Baltimorėj šiuo sykiu darbų 
yra pakankamai, bedarbių ne
siranda tiktai užmokestis men
ka. —Zigmas.

valandų kompanieriai ūme gra
žumu prašyti, kad darbininkai 
grįstų darban ir siūlydami pride 
ti 5c. mokesties daugiau valan
dai. Darbinihkų delegatai betgi 
besutiko ir parefikalavo, kad 
kompanijos atstovas eitų darbi
ninkų susirinkiman ir ten savo 
pasiūlymus padarytų. Bet ponai 
bijojo savo nosį parodyt darbi
ninkų susirinkime, tat pasiuntė 
vieną ofiso raštininką (kurs be
tgi patsai simpatizuoja darbi
ninkam ). Darbininkų susirin- 
I ’ "'is kaip vienu balsu atmetė 
kompik ijos pasiūlymą, ir rašti
ninkas grįžo atgal ofisan su ne
gera kompanieriams naujiena, 
taigi kad darbininkai neisią dirb 
ti, kol jų reikalavimas nebus iš
pildytas. Matydama, kad dar
bininkai nejuokauja ir nepasi
duos, kompanija galų gale pri-

(darbininkai ankščiau buvo nu-

dės 10 centų valandai, tai nestrei 
kuoti.) ir streikininkai su tuo 
suliko, nutardami liepos 25, 
kaip 7 vai. ryto stoti darban.

Tat lai būna skobtinis aišku, 
kad susipratę darbininkai ir 
jiems iškovojo 10 centų daugiau 
valandai. Beikia tikėties, kad

atsiras nė vieno skobo.
— Streiko Delegatas.

Redaktorių mokykla.

Paskitbęs bolševikų garbin
tojas, Bced’as, praeitą metą 
Chicago j drožė prakalbą.

PER ŠEŠIAS VALANDAS LAI
MĖJO STREIKĄ.

Harvey, III. — Liepos 21 d. 
apie 500 darbininkų metė darbą 
Whiting Foundry & Eąuipment 
Co., reikalaudami 20 centų ino- 
kesties^daugiau valandai darbo. 
Streikininkai pasiuntė į kompa
nijos raštinę penkis delegatus, 
kad jie pristatytų bosams darbi
ninkų reikalavimus ir reikalą u-

DTDFIJLr £ U Ju i-J

“buržu-
<Viskas 

rankose:

—Ten, kur bolševizmas pra- 
siplėlojo, stebuklų įvyko...

Ir faktais prirodė lai.
Anoj himingoj šalyj 

jains” nebėra vielos, 
randasi darbininkų
dirbtuvės, mokyklos ir tt.

štai, susitaria vienos dirbtu 
vės darbininkai ir pasako 
nieriams: “get oul!”

Ar manote, k :id jie ką 
pralošė?

Nieko, nič-nieko...
Jie “paliepė” mašinoms 

t i ir pastarosios neišrdįso ,pasi-

inži

nors

bas jau yra varomas. Musų išdirbystčs avalai (čeverykai) 
jati pasiekė nekurias Amerikos Lietuvių kratuves. Avalai 
yra išdirbami geriausios skaros, tuo tikslu, kad lietuvis nu
sipirkęs lietuvių išdirbystės avalus turėtų užaiganėdinimą 
ir pasigerėjimą jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drg. lietuvi, kuomet tau reikės poros čc- 
verykų, tai visuomet klausk Progress Shoc Company’s dar
bo čeverykų; pirkdamas visuomet žiūrėk, kad ant čevery- 
kų butų šlampa su žirgvaikiu. Lietuviai, jus būtinai rei
kalaukit iš krautuvninko musų darbo avalus, o krautuvnin- 
kas visuomet ju6ų reikalavimą išpildys.

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

Progress Shoe Corp. yra jkorporuota ant $100,(MM). Še
ras $100. Ypiata gali pirkti ne daugiau kaip 10 šėrų, (už 
vieną $1,000 10 serų).

Drauge lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie Progress 
Shoc Ohuj., pirk šėrų, pakol dar parduodame, nes vėliaus 
negausite. Avalų išdirbystės biznio pasekmės geros, pir- 
kusiems, seras lemia gerą ateitį, tuojaus išpirk “Money 
Orderį” vardu P. K. WYCHUNAS, Kasininkas, Progress 
Shoe Co. Money Orderį ir ališką sn jusų pilnu adresu, 
vardu ir pavarde siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

PROGRESS SHOE CO.
95 SPARK STREET, BROCKTON, MASŠ.

priešinti “proletariato diktatū
raibruzgia, ūžia, eina dar ge
riau negu t tuo kiiku, kuomet jp- 
mis “komandavo” inžinieriai...

Mokyklose ir-gi “neapsako
mų” inigeriiiimų įvyksta.

Shake«pea;re’n “HamloPo” 
reikšmę ten silpninta kiekvie
nas darbininkuks.

O supranta todėl, kad tik bol
ševikams pasisekė sužinoti, ko
kiu liksiu, trįs šimtai metų at
gal, Shakespearc paraše tą vei-

. Svarbiiumsias mieris to veika-, 
lo yra... vra — “klesu kovos”

V V Ik-

skelbimas....
Kokis didelis smūgis įžymiau

siam pasaulio kritikui, (ieorg 
Morris Brandes’ui! Jo knyga 
apie Shakespearc’ą, kuri buvo 
skaitoma kritikos šedevru, nuo 
šio laiko bus tik — “senaį) of 
paper”...

jo Bced’as apie aną slebuklin-

Ir lai yra .švcaita tiesa.
Kur tik atsiranda “bolševi

kų,” ten įvyksta ir stebuklų, •s.
Paimkime, pavyzdžiui, Clu- 

cagą.
Stebuklų čia—kiek tik nori.
Ir vis jie dedasi “kairiųjų” 

tarpe.
Dalykas tokis: jie turi savo 

laikraštį. Paprastai jis vadina
ma Degtukas. Matote, jo tiks
las degilnti “sociiail^patriotains” 
pusnagas...

vėliausių “proletarėi’to diktata
ms” įstatymų.

ProMariškai.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—11 a. m. 5-—6 p. ui.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th St,

Phone Prospect 8585

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Halsted St., Chicago.

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tek Canal 4367

Telephonc Yards 5834

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

O už jį rašo... rašo... mišo bu- 
ę studentai.

r.tiso “iinivcrsitatcs.”
Kur mokinama “augščiausi” 

mokslai, — pradedant nuo A,

Dabar bus aišku kiekvienam, 
kodėl tas laikraštis kalba “rūs
čiu tonu” apie tuos, kurie nesu
tinka su jo “revoliucioniškomis 
idėjomis.”

Nes jį redaguoju... buvęs ja- 
nilorius.

Nežinia, prie kokios “luo
mas ” priklausys sekimas to 
laik rašė i o redaktorius ?

“Izvosčikų luomą” butų, ma
no manymu, tinkamiausi.

Aštresniu tonu pakalbėti apie
Jį redaguoja... redaguoja... rcv| “sočiaipatriotus” vargini kas 

daguoja buvęs janitorius. gali geriau. .. —K. Sėjikas

NAUJIENŲ
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Pradžia 10 va. lyfo. Iki valo vakaro
* ...' i T,,

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

nikas butų dar gražesnis ir iinksmcniš negu buvo pirmesni Naujienų Bcn-

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

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

Atvažiuokite visi. KvioČia RENGĖJAI.

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų daliŲ niieslo važiuokite iki State St. 
ten. paimkit kara su parašu 119 ir važiuokit iki 119 SI. ir Miehigan Avė,, ten, 
su pačiu transferiu paimkit kilų karų ir važiuokit tiesiai Michigan Avė.; tas 
karus davės iki pat daržo vartų.

...................... . ..... .....................
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^KORESPONDENCIJOS
EAST CHICAGO, INI).

Vietos socialistų veikimas.

Neveizint kad policija biau- 
riai persekiojo vietos socialis
tus, ardydama jų susirinkimus 
ir areštuodama narius, bet so
cialistai nenusiminė ir veikė, 
kiek galėdami, agitacijos ir dar
bininkų švietimo dirvoj. Savo 
žiaurumais ir sava valingumu, 
savo persekiojimais nekaltų 
žmonių policija tiek tik tepada
rė, kad sukėlė prieš save, vietos 
gyventojų nepasitenkinimą, o 

socialistai įsigijo daugiau žmo
nių užuojautos ir pritarimo. 
Galų gale tie kapitalistų lekajai 
susiprato, kad pertoli nužengę, 
ir atlyžo; dabar tie besensiški 
persekiojimai socialistų pasilio
vė.

LSS. 201 kuopa liepos 18 d. 
buvo surengus tarptautines 
prakalbas Krupo svetainėj. An
gliškai kalbėjo J. B. Bali, lietu
viškai — J. Andrulevičius, ir 
rusiškai — N Hudin. Prakalbos 
pavyko labai gerai. Žmonių bu
vo atvykę pasiklausyti tiek, kad 
vargiai tesutilpo, nors svetainė 
gdna didelė. Aukų susirinkimo 
lėšoms padengti surinkta $17.- 
51. I

Prakalboms pasibaigus pa
stebėjau, kad rusų darbininkai 
labiau susipratę, nes čiopa t ru
sų socialistų organizacijon įsi
rašė net dešimt žmonių, kuo
met lietuvių, regis, nė vienas. 
Reikėtų, kad lietuviai irgi imtų 
labitaU savo, kaipo darbininkų, 
reikalais interesuoties, stotų or
ganizacijon ir veiktų.

— Karininkas.

rui, jis sakęs, kad spaustuve be 
jo niekam kitam jų neduotų. 
Tuo bildu viskas buvo suvėlin
ta.

Akivaizdoj to, susirinkimas 
nutarė išnešti d. Pilkauskiui pa
peikimą ir reikalauti, kad jis 
pasiašikntų, kodėl tap padaręs.

LSS 58tos kuopos Ado Cho
ro įgaliota komisija:

J. Marcinkevičius,
Z. Litvinas,
A. Mataitis.

KENOSHA, W1S.

Birželio 23 š. m. LSS. 58tos 
kuopos Aido Choras laikė savo 
susirinkimų Socialistų Svetai
nėj. , Buvo pakeltas klausimas 
dėl d. J. Pilkauskio, padariusio 
chorui nuoskaudos ir apleidusio 
Kenoshą be pasiaiškinimų. Mat 
Aido Choras rengė vakarą su 
vaidinimu birželio 21 dieną. 
Dg. J. Pilkauskis buvo režisie
rius ir rengimo komiteto na
rys. Bet savaitę prieš rengiamą 
jį vakarą jis apleido Kenoshą, 
nedavęs apie tai žinios valdy
bai, taip kad vakarais vos bebu
vo galima surengti. Antra, pa
davęs spaudi n ti* tikietus vaka

MILWAUKEE, WIS.

Mirė a. a. Stasys Sipavičius.

Vos sulaukęs 11 metų am
žiaus, drg. Stasys Sipavičius, 
23 d. liepos, po nepasekmingos 
kaklo operacijos persiskyrė su 
mumis ant visados.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kauno gub., Telšių apskr., Vink 
šnių parapijos. Į Suvienytas 
Valstijas atvyko 1908 metais ir 
apsigyveno PiltsOiurghe, Pa., 
velionis persikėlė į Mihvaukee 
ir čia iki paskutinės dienos gy
veno. Velionis buvo vedęs ir 
paliko dideliame nuliūdime mo
terį ir jauną dukrelę Onytę, 
šiaip giminių neturėjo arčiaus, 
kaip vieną brolį Pittsburge, Pa. 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus 
mylintis apšvietę ir šeimyną. 
Prigulėjo prie vielinės laisvos 
pašelpinės draugijos “Vieny
bės” ką draugai ir rūpinosi ir 
apsidraudęs Insurajhce kompa
nijoj-

Laidotuvės įvyko 26 d. liepos, 
be bažnytinių apeigų. Drg. Pe- 
korailis trumpai papasakojo a- 
pie darbininkų gyvenimą ir pa
tarė prigulėti prie pašelpimų ir 
politiškų draugijų: kovoti už 
i^iiliuo’Savim'ą * iš* kaphaiistt Ško\* 
vergijos.

Žmonių dalyvavo nemažai, v •/
kad suteikus paskutinį patarna
vimą.

Del platesnių žinių meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu: Ona Si
pavičiene, 571 Reed Str., Mil- 
waukee. \Vis.

Ilsėkis, drauge čia ant visa
dos! — Stasys D-iis.

MILWAUKEE, WIS>

“Bešališkas” ištyrimas.

Jau buvo Naujienose (175 
num.) rašyta, kad SLA. 177-Pi

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wa>hington St, Mara ha U Field Annex. 18 flioras, Suite 1827
Fhone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

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

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

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Rusiikes ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

kuopa yru išrinkus komisiją, 
ištirti, kpip Naujienų korespon
dentas v ra žeidęs d. F. Bcržans- *kį. Minėtoji komisija turėjo 
savo susrinkimą 27 d. liepos. 
Apie 9:15 vai. ryto prasidėjo 
skaj tymas tų “įžeidžiiumų jų” 
žinių, kur Proletaro Simus pa
rašęs ant “kairiųjų.” l’ž Nau
jienas ir Proletaro Simų stojo d. 
Stasys A. Domintis, kaipo Nau
jienų Bendrovės daliniinkias (jis 
pats taip išsitarė). Antrąją pu
sę gynė J. A. Dėmei)lis (auto
rius rezoliucijos prieš Naujie
nas (žiūrėk Žarijos 16 num.) 
Jis (J. A. D.) viešai buvo pasa
kęs, kad pertraukęs visus ryšius 
su minėtais žmonėmis ir laik
raščiais, bet šiandie (27 d. lie
pos) rugojo, kad Naujienos 
jiems nedavusios vietos laikraš
tyje...

Drg. S. A. Deinenlis užreiškė, 
kad Naujienos nėra leidžiamos 
tam kad skleidus melus, bet lei
džiamos tam, kad svietus žmo
nes ir kėlus klesinį darbininkų 
susipratimą, vaduojanties tarp
tautinio socializmo principais 
ir Socialistu Partijos progra
mų. Jeigu per klaidą įsiskver
bė koks žodis, tai dienraštis 
mielai duos vielos klaidai ati
taisyti,, bet čia turi būti beša
liškai peržiūrėta, kas ką (lan
giaus įžeidė. Nes aš žinau, kad 
ir “socialistai” iš 119 kuopos ne
mažai juodina Proletaro Simų, 
dėl to ii r jį mes negalime taip 
apleisti, kalbėjo d. Stasys A. 
Deinenlis.

Man, žiūrint iš šLlics, labai 
keista atrodė, kad Proletaro Su 
naus yra nusileidimas, bet ant
rosios pusės tartum viskas yra 
šventa teisybė, ką rašė ir juo
dino nesubolševikėjusj žmogų. 
Bet komisija į antrą pusę visai 
neatkreipė atidos; darė savo.

Kada d. S. A. Dementis pa
siūlė, kad ir LSS. 119 kuopos 
valdyba atšauktų. ąipeižtus ant 
PVoletaro Stiliaus, tai komisija 
patarė kreipties į Sąjungos kuo
pą, kad jį apginti. Girdi, čia 
ne musų dalykas, čia jau aiš
ku, kaip SLA. 177-tos kuopos 
komisija “bešališkai” tyrinėjo. 
'Paikai šiaip taip įvyko.

— Jūsų Brolis.

Zeceriy gyvas reikalas.

Inteligentija ir laikraščius 
skaitančioji visuomenė, turbūt, 
niekad nepamislina giliai, kad 
yra dar vieni labai brangus ir 
profesionalai žmonės apart laik 
raščio leidėjo ir redaktoriaus, 
būtent — Spaustuvių, darbinin
kai: raidžių rinkėjai, presoriai 
ir linotaipistai (raidžių renka
mųjų mašinų operatoriai).

Kas jie per vieni tie darbinin
kai?

Kuomet išeina iš spaustuves 
gražiau padirbta knyga bei bek
raštis, žmones grožisi jų turiniu 
bet sykiu grožisi ir jų technikos 
gražumu; tą parūpina zcceriai.

Kuomet spaudos darbas su
teikia pasauliui pirmos klesos 
dailės skonį, ir leidėjams fin n- 
sinį pelną, bei autoriams garbę, 
zcceriai nieko negauna.

Kuom te tūli siaučia i nemokė
dami pasirašyti nei savo vardo 
šiandien uždirbai.savaitėje virš 
$50.00, tai zeceris, kurs turi liek 
daug mokintis pakol išmoksta 
lietuvių kalbos gramatiką, ma
šineriją ir abelnai visą spaustu
vės daria, • uždirba nuo 15- 
25 dol. savaitėje.

Kuomet kiti darbininkai, dir
bantieji ant tyro oro, atrodo 
raudoni ir sveiki, bei kurie dir
ba dirbtuvėse prie tani tikru 

pritaisytų vėnleliacijų ir kilų 
parankumų delei sveikatos ap
saugojimų, zeceris dirba skur
džioj lietuviškoj spa’.ustuvė’ėj 
prie metalinių dulkių, kurios 
lalipsniškai gyvą žmogų suėda 
džiova ir be laiko jaunystėj nu-

varo į kapus. Pavyzdini imki
me a.a. Joną Sirutį, dirbusį prie 
“Naujienų” mirė nuo džio
vos jaunystėj, pilnas gražių sie
kinių. Manė jisai grįžti Lietu
von mokytojauti (velionis buvo 
baigęs mokytojaus mokslą Bu-1, 
sijoj), bet musų menkai aprū
pintos spaustuvės, • jų metalo 
mirtingos dulkės suėdė jaunam 
žmogui sveikatą ir nuvarė į ka
pus paliekant žmoną ir kūdikį 
našlaičiais. Jonas Siru'lis ne pir
mutinis ir ne paskutinis spaus
tuvės auka.

Beiškia, neaprupinimas ir 
menkos sąlygos naikina jaunus 
lietuvius zecerius, ir šiandien 
kaip musų spaustuvėms prisiei
na gauti zeceris, reikia gerai pa- 
šol- ieėli į visas puses ir negali
ma jų rasti, ypatingai gerų ze
cerių nėra. Kur jie? Man pri
simena geras ir gabus zeceris 
Petras šolomskas, — jisai mete 
spaustuvių darbą ir nuėjo į 
dirbtuves. Zeceris Jankauskas 
taipgi metė spausi!uvę ir nuėjo 
į diilbtuvę. Mes žinom, kad 
dirbtuvėse yra sunku, bet šis 
lakias parodo, jog musų spaus

Vienas geriausių lietuvių zc- 
cerių Valatka, — dabartinis 
“Laisvės” Intertype’o operato
rius buvo apsirgęs džiova ir tu
rėjo važiuoti į ukes, pakol svei
kata pagerėjo. Daug kilų man 
gerai žinomų zeccrių taip pat 
turėjo tą panešti. Gi musų ga
besnieji /.('ceriai: Rokas Mizara, 
Rokas židžiunas, Shileikis ir ki-

čių ydų; jie jau mokinasi kito 
užsiėmimo. Keiskia(, neužilgo

Del ko gi taip?

damas, zeceris prigeria metali
nių dulkių, kurių' pavojingu
mas yra nei kiek negeresnis už 
Zholerą bei influenzą, —- ir tos 
(Milkūs jam priartina karsią, ar-

ni, dalinės dulkes, Tai geležinė 
smarve garuojanti iš Linotype 
pečiaus, kur mellalas ištisą lai
ką tirpsta; arba dulkės nuo ran
komis renkamų raidžių. Jos 
kaip giltinės nuodai giliai smen 
ga darbininko krūtinėn ir bai
siai atsiliepia ant žmogaus svei-

American Woolen Company, praneša, kad Birželio 16, 1919 pravedė 
naują systemą po kuriuo kiekvienas darbininkas American Woolen Company 
inimant pradavimo ir išdirbimo skyrius, ir tas ženklina, kad KIEKVIENAS, 
vyrai, moteris, vaikai ir administracija tampa inšiurytais be jokio kašto iš 
savo pusės, kadangi kompanija visus kaštus apmcJka, policy bus nuo $750; 
iki $1,500, atsižiūrint ilgumą išbuvimo darbe. Taip kaip žemiaus paduota:

Tie kurie yra išdirbę mažiau negu
metus .................................. $750

Tie kurie išdirbę mažiau metų ir
pusės...................• •..............$850

Tie kurie išdirbę vienus metus ir 
pusę ir mažiau negu du metu $950

Tie kurie yra išdirbę mažiau dvie
jų metų................... . $1,050

Tie kurie yra išdirbę rąžiau dvie
jų ir pusės metų................ $1,150

Netiktai kad pirmutinė dalis arba instojimas yra mokamas per Ameri
can Woolcn Company, bet ir visa mokestis. Nei vienas darbininkas nemoka 
nei vieno cento už savo jšiurinimo policy.

Tie kurie yra išdirbę mažiau trijų 
metų ...................... ... $1,250

Tie kurie yra išdirbę mažiau trijų 
metų ir pusės metų ..... $1,350

Tie kurie yra išdirbę mažiau ketu
rių metų ................... . . $1,450

Tie kurie yra išdirbę mažiau ketu
rių ir pusės mctųJr daugiau $1.500

AMERICAN WOOLEN COMPANY
WM. M. W00D, Prezidentas.

Kuris iš darbininkų dėl kokios nors priežasties nebuvo darbe Birželio 16, 
1919, taip pat bus priskaitytas prie virš paduotų išlygų, jeigu jis pirmiau 
dirbo, žmones, kurie atėjo pas mus Birželio 16, 1919 neturės viršminėtų pri
vilegijų pirm šešių mėnesių darbo, nežiūrint ar tai vyras ar moteriškė. Dak
taro egzaminas nereikalingas. Darbininkas nei jokio kašto nepakelia. Virš- 
minėti dalykai yra tai dar pridečkas prie Compensation Law Valstijos.

Certifikatai inšurinimo bus duodami kiekvienam iš darbininkų kaip tik 
greitai bus gaunami iš inšurinimo kompanijos.

AS. ADOMAS A KARALAt’SKAS SEKANČIAI RAŠAU
Aš lnt>ai sirgau pei 3 melus, omilubnėjęs piivrli? buvo Disu«> 

s)|a, ueviriniinas pilvelio, niKlnbnCjima.s Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojnnas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*. 
begyvensiu Visur jieškojan sau pagelbos, nesigailėjau visoje Anie- Į 
liknj h už rubež.ių, tiel niekur negavau savo sveikatai pageltais

Bet kada pareikalavau Sahilaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
jo. Nervatonn,'Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo o- 
mutizmas pranyko, diegliai uebebadl no kratine. Vidųnų rėtiuiv 
t.šnjko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavo* kdT s» 
vaitė po buteli Salutaras, Bit’ena. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai (r esu linksmas u HIOO sykių dėkuoju Salutaras mylistų gc- 
radėjistei Ir bu tu visiem savo draugam ir pažįstamiem n tokiais 
aiaitiamtais patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaraa!

SALUTARAS
CHFMICAI 1NSTJTUT1ON I Baltrenas. Prof.

1707 So. Halated St., Telepbone liana! 6417 Ckicago, 111.

kau, kad 8 bei 9 valandos yra 
perdaug išbūt spaustuvėje. Kei
kia būtinai sutrumpinti laikas, 
ypatingai Linodypo operato
riams, kuriems daugiausia tos 
smarvės tenka išgerti.

Kaip mums žinoma, išsigydi- 
miti nuo džiivos reikia būti ant.

biednam zeccriui tas visiškai 
neprieinama. Gaunant nuo 15- 
25 dolerių savaitėje, prie dabar
tinių brangių gyvenimo sąlygų, 
kiek gi gali žmogus sutaupyti? 
Ir štai kur lietuvis zeceris atran
da savo sunkiausį padėjimą.

Ar galima tas ydas pataisyti

Pas anglus to sunkumo nėra. 
Jųjų unija ir spaustuvių geri į; 
taisymai anglus zecerius ikto 
visų tų nemalonumų apsaugo-

sai kitokį,apvčrtinimą savo^lar- 
bo, negu lietuviai zcceriai. Te
ko man užeiti Ncw Yorke Cos- 
niopol ilan Monodype spaustu
vėli. Ten man forman’as pasa
kė, kad jie zcceriams moka al
gos nuo 38-15 dol. savaitėje. 
Pas juos kaip kitose anglų dirb
tuvėse puiki sistema: turi ma
šinistus prižiūrėjimui ir aprū
pinimui mašinų; turi žmones 
prie virinimo metalo, prie korc- 
ktų, ten kožnas dirba savo 
darbą. Kaip-gi pas mus,

Musų Linotypo operatorius ir 
mašiną taisosi ir valo patsai, 
nu Halą virina patsai, korektas 
muša ir dar devynis šimtus vi
sokių darbų ant vieno žmogaus 
Tankų sukrauta. Kompozito
riams ir presoriams tie patįs 
vargai.

Del visų tų blogybių mes bū
tinai turime sustoti darban — 
zcceriai ir spaustuvių savinin
kai, Vieni gerinkime musų 
sunkenybes, kili — padekit 
mums jas pagerinti. Tokiame 
stovyje, kaip butą ligšiol jau 
pasilikti visai negalima. Priva
lom šias ydas pataisyti. Man 
rodos, kad mums būtinai reikia 
anglų unijos. Geras Linotype 
operatorius privalo mažiausia 
gauti $35.00 į savaitę ir 7 arba 
6 vai. darbo dieną, kad turėjus 
porą liuosų valandų nuo darbo 
dėl pasivaikščiojimo ant tyro 
oro. Vaikščioti yra neatbūtinas 
reikalas kožną dieną, jeigu 
žmogus brangina savo sveikatą.

NEO-ARS-

MINE 
arba 

606 
arba 

914

Kraujo— įleidimas M c
nuo sifelio arba venecišką ligų |nuo

Egzaminavimas dykai
DR. LAYTON,

740 W. Madison St., Chicago.

vėdami spaudos darbe už mus, 
priduos mums naujų pavyz
džių ir būdų, kaip tvarkylis, kur 
yra parankiausios spaustuvių 
mokyklos, taip kad su laiku ir 
lietuviškos spaustuvės galėtų ly- 

kaip 
gro-

gintis su anglų spauda, 
spartume taip ir technikos 
žčje.

Ypatingai mums rupi, 
nereikėtų apleist spaustuvės ir 
eiti j dirbtuvę vien dėl augščiau 
minėtų aplinkybių. Pagerinus 
blogąsias ydas, butų galima ze- 
ceriams žmoniškiau pragyven
ti, ir musų spaustuvėm nerei
kėtų visur šokinėti, kuomet es
ti reikalingas darbininkas, nes 
tada niekas zecerio darlbo neši
baidytų ir nebėgtų nuo jo.

šis klausimas yra labai svar
bus ir todėl butų geistina kad ir

— , kiti spaustuvių bei jiems pri-
Prie anglų unijos privalėtu-’jamčiantic darbininkai prisidėtų 

me dėties ir todėl, kad pažinti 
naujų dalykų ir jaisiais pagerin
ti musų pačių ir spaustuvių sto
vį. . Tenai žmonės augščiau slo-

musų veik visi7 zcceriai yral jau
ni vaikinai ir jie privalo savo

nė daugiau 
nė mažiau

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPN1NINKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.’*
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicag'), III.

prie jo išrišimo.
Nepamirškime, kad labai blo

gose aplinkybėse šiandien gyve
na taip brangaus darbo — lie- ninkai.

tuvių laikraščių ir knygų darbi*
Zeceris.



NAUJIENOS
JgH LITHUANIAN CAILV NEWM 

Publiahed Daily racupt Suuday by

kia paprasta mintis; o “grieko” 
juk jie nepaiso, nors ir sakosi ti
kį į Dievą. Taigi, darbininkai 
apsižiūrėkite!

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

TelohMM Carai UM

kė. Jie skelbė vienas tik ge
rąsias streikų puses, užsiėmė 
streikais ir daug streikų pa*, 
darė. Tcčiaus darbininkai 
neišbrido iš vargo. Užmokes
čių neištenka gyvenimo reika
lams.

dravA 1739 S. Hristod SU Chicago. 
(1L — Telefonas: Canal 1506.

Giaiaakomoji Kainai
Chicagoje -

Metms •••••••••••••••••••• #6.00 
Pusei meto............ ............  1.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesini .......... 75

Oicagoje — rar šėlioto)w
Viena kopija ............ ..
Savaitei ...............................
Mėnesiai ...............................

Suvienytose Valstijose, ae ChicagoJ, 
raitu:

Metma..............................  SK00
Pusei meto .................  B.00
Trims mėnesiams.................. 165.
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ tl

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.62 
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Vienas “filozofas” nesenai iš- 
posmavo viename laikraštyje, 
kad jeigu žmogus gina savo nuo 
monę, nenusilenkdamas prieš 
“didžiumos valių”, tai jisai c- 
sųs anarchistas arba monar- 
chistas. Tas “filozofas,” mato
ma, girdėjo varpų skambėjimų, 
bet nežino kokioje bažnyčioje. | j)Uį s|ęaU(|lls paties vartojanticm 
Jisai neišmano ,kad tikra demo- 
kratybė yra tiktai tenai, kur kar
tu su didžiumos valia viešpatau
ja nuomonių laisvė. Didžiuma, 
atimanti iš žmonių teisę protau
ti ir skelbti savo nuomones, y- 
ra ne demokratija, o despotiz
mas. <•'

“Draugas” pasakoja netiesų, 
prasimanydamas, buk socialis
tai rodę tiktai “gerąsias streikų 
puses”. Kiekvienas žmogus,tik
rintis nuovokos apie streikus, ži
no, kad tas kovos įrankis yra La-

Rasines riaušes 
Chicagoje. n

Nedėlioje įvyko prie Michiga- 
no ežero susirėmimas tarpe bal
tųjų ir nigerių. to kilo rii»ii- 

Ščs, kurios trumpu laiku išsiplė
tė, kaipo koks gaisras, po visų 
miestą. Vakar ryte jau buvo 
pranešta, kad esu užmuštų ,20 
nigerių ir baltųjų ir apie 200 su-

Keletas melų atgal, kada Chi- 
cagos galvekarių darbininkai 
sustreikavo, tai socialistų atsto
vams miesto taryboje dar reikė
jo kovoti, kad miestas uždraus
tų galvekarių kompanijai gaben 
ties iš kitur streiklaužių, šian
die ta drausmė jau neteko reik
šmės, nes galvekarių ir viršuti
nių karų darbininkai taip soli- 
clnri&kni stojo į strt ikų, jogei 

kompanijos negali nė svajoti a- 
pie varymą biznio su streiklau
žių pagelba. čia matome pavyz 
dį masinės kovos, bet organi
zuotos, o ne tokios, apie kokių 
pasakoja tūli “masinės kovos”

jį darbininkams. Laike streiko 
darbininkams tenka dažnai ir 
bado pamatyti ir susirėmimę 
turėt su kapitalistų pasamdyla- 
siais mušeikomis bei policija..Ir 
socialistams šitie dalykai yra 
šimtų kartų geriaus žinomi, ne
gu popiežiui, kuris sėdi, apsitai
sęs šilkais ir deimantais, savo

i palociuose.
Nesąmonė yra taip-pat pasa

koti, buk iki 1891 m. mažai kas 
težinojęs, kad darbininkai pri
valo gauti bent tokias algas, ku
riomis jie galėtų padoriai už
laikyti save ir savo šeimynas. 
Tų tiesų atidengė ne popiežius, o 
patįs darbininkai; ir ne gale XIX 
šimtmečio, o šimtus metų prieš 
tui. Nuo to laiko, kada atsirado 

žmonių Klcsa, gyvenanti atlygi
nimu už darbų, prasidėjo ir ko-

Užpuolikai, be abejonės, yra 
baltieji. Susirėmimas prie eže
ro kilo tada, kad baltieji norėjo 
spėka nuvaryti nuo maudymosi 
vietos nigerius ir paskandino 
vienų besimaudantį nigerių vai
kų, suduodant jam akmeniu į 
galva. Policistas atsisakė areš- 
tuot piktadarį. Kada riaušės 

ii i Iritue slolic ir
mušeikų gaujos ėmė medžiot 
ant nigerių, kaip ant kokių žvė
rių, mušdamos juos gatvėse ir 
strytkariuose, policija irgi daž
niai tiktai žiurėjo į tai, lauk
dama kol reikės pašaukti patru
linį vežimų ir nugabenti sužeis
tąjį arba lavonų į špitolę.

Bet ne kivirčuose dėl maudy
nės, žinoma, yra pamatine prie
žastis to kraujo liejimo. Jeigu 
tiktai tokiuose menkniekiuose 
butų visas dalykas, lai kodėl bu
tų kilusi šiomis dienomis pana-

Tiuc Iranslation filed v>ith the post- 
masler at Chicago, III. luly 30, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

Reikia kovoti prieš Kolčaką. 
Žinoma, reikia! Bet reikia atsi
minti ir ve ką: Kuomet pradžio
je Rusijos revoliucijos pakėlė 
maištų vyriausis kariuomenės 
vadas Kornilovas, tai* jisai buvo

beveik be jokio mūšio, o šiandie 
Kolčakas laikosi ir yra išplėtęs 
savo autoritetų kone ant pusės 
Rusijos teritorijos. Kada, mat, 
kilo Kornilovas, tai Rusijos re- 
voliuvijos s'pėkos buvo sukon
centruotos sovietuose, kurie su
sidėjo iš visu revoliucinių parti
jų ir frakcijų. Pasekmingai ko
voti su Kolčakais galima tiktai 
vienijant revoliucijos spėkas į

tomą, daug didesnių priežasčių 
šitos skerdynės.

Kruvina kova tarpe baltųjų ir 
juodųjų kįla pirmiausia delei 
rasinių prietarų, kurie yra taip 
dar giliai įleidę šaknis daugelio 
žtnonių protuose. Baltieji, ne
žiūrint savo “krikščioniško iš
auklėjimo”, žiuri į juodosios ra
sės žmones, kaip į žemesnės vei
slės sutvėrimus, negalinčius tu
rėti lygių teisių su kitais pilie
čiais. Baltieji reikalauja, kad ni- 
geris žemintųsi ir lenktųsi prieš 
juos; ir jeigu jisai drįsta pasi
priešinti, tai jie tuojraus pasijun
ta įžeisti ir ima koliotis arba 
nuišties.

Bet išrodo, kad dabartinėse 
riaušėse lošia rolę da ir ypatin
ga priežastis. Kodėl mušeikų 
gaujos panedėlyje susirinko ties 
stock-yardais ir ėjne užpuldinė
ti juoduosius darbininkus, ei
nančius iš darbo? Kodėl padau
žų būrys, vedamas keleto juri
ninkų, vakar vaikščiojo per res
tauracijas vidurmteslyje, gaudy
dami patarnautojus nigerius? 
Galima spėti, J<ad tas gaujas kas 
nors kursto tikslu iššaukti sker
dynes tarpe baltųjų ir juodųjų 
darbininkų.

tiesų Kolčako pagclbininkas, 
nors jisai ir dar taip karšiai šū
kautų prieš kontr-revoliucionic- 
rius.

E
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Apžvalga
KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR DARBININKAI.

ginimas butų pakankamas žmo
niškam jo gyvenimui. Ta kova 
ėjo per visų viduramžių gadynę 
ir tebesitęsia šiandie. Idant ji 
butų pasekmingesnė, darbinin
kai organizavo į amato broli
jas, unijas ir unijų sąjungas. 
Kaikuriose šalyse (kaip, pav.i 
Vokietijoje) tų unijų organiza
vimų paėmė į savo rankas soci
alistai. Unijų organizavimui 
daug padėjo pirmas socialistų 
Internacionalas, (1861 m. iki 
1873m.) kuriame vadovavo 
Marksas su Engelsu; toje pak
raipoje veikė taip-pat ir antra
sis socialistų Internacionalas, įs
teigtas 1889 m.

O “Draugas” pasakoja, kad 
liktai 1891 m. katalikų popie
žius atradęs, jogei darbininkai 
turį teisės reikalauti tokių algų, 
kuriomis jie galėtų padoriai gy
venti. Jeigu katalikų bažnyčios 
galva liktai tada pripažino dar
bininkų reikalavimo teisingu
mų, kada darbininkų klesa viso
se šalyse jau senai kovojo už jį, 
tai iš to matyt, ant kiek yra at
silikusi nuo progreso ta bažny
čia, ir kaip mažai ji rūpinasi be
turčių gerove.

šiandie tečiaus- darbininkai 
kovoja jau ne vien už tai, kad 
pagerinus savo būvį didesnėmis 
algomis,'b ir kad pasiliuosavus 
nuo kapitalistų jungo. Ir kelių 
prie pasiliuosavimo jiems rodo 
socialistai. O katalikų bažny-

E9E9BBB

tuos šlykščius šmeižimus,- ku
riais ji apdrabstė delei šitos ne
teisingos žinios kaikuriuos Lie
tuvos veikėjus. Ve ką ji kalbė
jo kovo mėnesyje:

Jis (Z. Aleksa) nenusižu
dė, bet jį nužudė Lietuvos ir 
Iienkijos buržuazija. Jį nu
žudė tie ponai, kurie bėgdami 
iš Vilniaus į Kauną, parašė 
manifestų, po kuriuo pasira
šo ne tik klerikalų ir tauti
ninkų šulai, bet ir Biržiškos 
su Janulaičiais. Buvo pra
nešta, kad Biržiška ir Janulai
tis esu suareštuoti. Galimas 
daiktas, kad jie yra vienu a/ 
kitu budu surišti 
leksos nužudymu, 
po suareštuoti.
Skaitytojas čia

“Laisvė” prisispyrus kalė į gal
vas žmonėms, jogei žinomieji 
Lietuvos socialistai, Biržiška ir 
Janulaitis, esą Aleksos žudyto
jai. Dabar ji pati patyrė, kad 
tokiam jos išmislui nebuvo nė 
mažiausio pamato; bet ji nepa- 
sistengia panaikinti tų nuomonę 
apie Biržiškų ir Janulaitį, kurių 
ji savo skaitytojų mintyse sut
vėrė savą išvadžiojimais. Jai 
rupi tiktai nuodus pilti i žlllonilj 
sielas ir kurstyti neapykantų 

prieš socialistus, kurie neprita
ria jos nuomonei.

Iš augščiaus parodytų faktų 
matome, be lo< (kad “Laisvė” 
klaidina savo s rtytojus ir su
lig abelnų sanjlykiųj Lietuvoje. 

 

Ji nesenai gvoltu rėkė, kad kau
niškė valdžia “žandariškai” per
sekioja žmones, kadangi ji iš- 
eido paliepimą suareštuot Ga
nų ir paliepė išsikraustyt iš Kau 
no Bartuškai. Bet ta “žanda
riškoji” valdžia, kaip dabar pa
tiriame, ne tiktai neuždraudė A- 
leksai ir kitiems bolševikams 
parvažiuot į Kaimų, o ir leidžia 
jiems tenai varyt “smarkių agi
tacijų”. Jeigu ji ima į nagų lo
kius politikiųriškus mcklcrius 
ir atžagareivių šulus, kaip Gab
rys su Barluška, o nepersekioja 
bolševikų agitatorių, tai matyt, 
kad prie cariškų žandarų lygin
ti jų negalima. Kauno valdžių 
galima kritikuot, kiek tiktai• I » 
kam patinka, bet nepadoru yra 
melais kovoti prieš jų, nes tatai 
demloralizuoja' žmones.

su drg. A- 
todel ir ta-

mato, kad

“KAIRIASPARNIAlf
PJAUJASI TARP SAVUS.

CMeKge, !li. Sereda, Liepog 30 d., 1919

na savaitraštyje “The Revolu- 
tionary Age”, vyriausiame Ame
rikos “kairiasparnių” organe.

Jisai rašo, kad atsimetusioji 
nuo didžiumos ‘kairiųjų” dalis 
yra “mažiukė pabėgėlių klika” 
(a small cliųue of descrlers), 
kuri

vežė juos sau. Dar du susirėmi
mai musų kareivių su vokie
čiais, man esant Lietuvoje buvo 
ties Šiauliais. Musų kareiviai 
apsiginklavę tiktai kuTkasvad* 
džiars, atėmė Šiauliuose vienų

metus tapo gana daug pririnkta 
į dirbtuves. Supjudant baltuo
sius darbininkus su juodaisiais, 
yra dabar lengviausis būdas su- 
paralyžiuot darbininkų pastan
gas iškovoti geresnes gyvenimo 
sąlygas ir susiorganizuoti. Butų 
nuostabu, jeigu darbininkų iš
naudotojams neateitų į galvų to-

Anądien mes pastatėme klau
simų: ar teisybė, kad darbinin
kai, streikuodami delei algų, ne
pagerinu savo būvio, kadangi 
didesnės algos keliančios gyve
nimo reikmenų kainas? Į šitų 
klausimų pirmutinis atsiliepė 
“Draugas”. Jisai tečiaus neiš- 
riša jo, kadangi jisai mano, jo- 
gei streikai ištiesų didinu gyve
nimo brangumų; bet kartu jisai 
pripažįsta, kad darbininkai turį 
teises slreikuol, kuomet jų už
darbio “neištenka gyvenimui.”

Pasak “Draugo”, šilų didelę 
tiesų, kad darbininkai turį tei
sės reikalaut tokių algų, kurio
mis jie galėtų gyvent, pirmiau
sia supratusi katalikų bažnyčia. 
Jisai rašo:

Prieš 1891 melus gyvenimo 
brangenybė buvo reta ir ma
žai kas jų pastebėdavo. Tada 
Leonas XIII enciklikoje “Re
niui 'Nova r u m” parašė, kad 
lik lokis užmokestis darbinin
kams yra teisingas, kuris už
tikrina darbininkui ir jo šei
mynai padorų pragyvenimų. 
Socialistai nenorėjo pripa
žinti to, kų popiežius išreiš-

bininkams tiktai teisę, būti “pa
doriai” išnaudojamais kapita
listų tarnais. Kiek-gi melų ims, 
kol ji supras, jogei darbininkai 
yra ne vien tam sutverti, kad po
nai krautųsi lobius iš jų sun
kaus darbo?

APŠMEIŽĖ, BET NEATŠAU- 
KIA ŠMEIŽIMO.

Keletas mėnesių atgal Ameri
kos lietuvių spaudoje pasklido 
žinia, kad užėmus bolševikams 
Vilnių, lenkų legionieriai sušau
dę du bolševiku, o keturi bolše
vikai, jų tarpe ir Z. Aleksa, pa
tįs nusižudę. Pasirodo tečiaus, 
kad ta žinia buvo neteisinga, 
nes atėjusieji iš Lietuvos laik
raščiai praneši!, kad apie gegu
žės mėnesį iš Vilniaus privužia- 

į Kaunu daug bolševikų, lar- 
kurių randasi ir Z. Angarie- 
(Alcksa), ir kad jie lenai 
smarkių agitacijų.
‘Laisvė” savo laiku daug

šė apie Z Aleksos mirtį, ir 
bar ji atitaisė tų neteisingų 
nių. Bet ji “užmiršo” atšaukti

vo

tis
ro

ra-

Musų “kairieji” agitatoriai 
per savo laikraščius ir prakal
bose skelbia, kad tiktai jų “kai
rysis sparnas” esąs tikrai revo- 
liucioniškas ir rodąs darbinin
kams tikrų kelių į laisvę. Delei 
tokio savo įsivaizdinimo, jie ap
skelbė karę socialistams, nepri
tariantiems jų pozicijai, suskal
dė. socialistų partijų ir ragina 
“susipratusius” darbininkus ei
ti pas juos.

Vienok pačiais pirmutiniais 
žingsniais savo veikimo, “kai
rysis sparnas” parodė, kad jisai 
ne tiktai nepajiegia revoliuciniu 
keliu vesti darbininkus, o ii* pats 
nemoka susitvarkyti. Pirmuti
nėje savo konvencijoje, “kai
rysis sparnas” susipešė ir fak
tiškai suskilo; jame atsirado dvi 
frakcijos, kurios nieku budu ne
įstengia susikalbėt. Dabar tarpe 
tų frakcijų eina pikčiausia ko
va — apie kų plačiai galima pa
tirti iš jų spaudos.

“Kairiojo sparno” konven
cijoje, kaip skaitytojai žino, da
lyvavo apie 90 delegatų. Apie 
trečdalis jų, vadovaujami Ilour- 
\vich'o, Stoklilskio ir Slilsono, 
atsimetė nuo didžiumos ir nuta
rė šaukti ‘komunistų suvažiavi
mų” įsteigimui “Komunistų Par 
lijos”, nelaukdami, kų nutars 
didžiuma kilų “kairiųjų”. Jų 

atsišaukimas delei suvažiavimo 
tapo išspausdintas lietuvių ir ki
tų tautų “kairiųjų” spaudoje. 
Bet paklausykite, ką apie jį ir 
jo autorius sako Louis C. Frai-

stalo savo ambicijas ir savo 
smulkinsi poMtikieriavimus 

augščiaus, negu pamatinius 
judėjimo reikalus.
Toliaus jisai sako, kad ta “ma 

žiukė pabėgėlių” klika susideda 
iš elementų, kurie principiališ- 

Jcuose dalykuose nesusitaiko 
tarp savęs; jie seka paskui Mi- 
chigano valstijos “kairiųjų ats
tovus — Įkainis E? Balt, O. 
Johnson ir Jobu Keracher —’ 
kurie, pagal savo nuomones, e- 
sų visai ne “kairieji”. Taigi tų 
atsimetėlių susitarimas šaukti 
konvencijų esąs “blogiausio 
kompromiso” darbas (The mosi 
miserable compromAse). Jie 
pradedą tverti “Komunistų Par
tiją” ne kaipo nuosakus revo
liucionieriai, o kaipo politikuo
toji) klika, kaipo “pelkė”. 
(s\vamp). Ir ve ką Fraina už
gieda “Stoklitskiui, Stilsonui 
Hourvviclfui ir Co.” per “The

tiek pat karvių, iš vokiečių, ku
rie norėjo tuos galvijus išsiga
benti į Vokietijų. Dabar gavau 
pranešimų iš musų valdžios, 
kad apie Šiaulius vokiečiai už
puolė ant musų kariuomenės. 
Buvo susirėmimas iš abiejų pu
sių. Devyni Lietuviai užmušti, 
keliolika sužeistų. Buvo užmuš
tų ir iš vokiečių pusės. Šiaulių 
komendantas tikrina, kad su 
vokiečiais galima apsidirbti tik
tai su ginklu, — ir jokio laisvo 
susitarimo su vokiečiais negali 
būti. Lietuviams taip į kire j o 
vokiečių okupacija, kad jie lau- 
kiili-ne.šidaukia tos dienos, kada 
vokiečiai visiškai

su Lenkijos aristokratijos jpi- 
nauna, apginti savo teises ant di* 
dėlių plotų žemių, kuria# ji« 
valdo Lietuvoje, Jie viii datbal* 
susispietė Vilniuje ir tenai variu 
savo endekiškę politikų. Vil
nius dabar tat>o Lietuvos dvari
ninkų tvirtovė, todėl jie pigiai 
neužleis jo Lietuviams, ypač 
turėdami po šonu paramą iš 
Varšuvos.

Liuosoje nuo kitataučių už
grobimo Lietuvoje pasuktiniais 
mėnesiais organizacijinis dar
bas eiina labai sparčiai. Vielo
se organizacijos stiprėja; žmo-. 
nes jjį*r jas jau pradedu mokėti 
mokesčius; paskutinė mobiliza
cija praėjo labui pasekmingai, 
ir jaunuomenė noromis stoja į 
kariuomenę.

bus iškrausty-
sai darbas sušaukimui Steigia
mojo Seimo. Tik su pasigailė
jimu reikia pasakyti, kad, Šau-

Komproinisus
Komunistų Partijos suma

nytojai turi būti disciplinuoti. 
Jie turi būt atmesti... Jų va
dų tuštumas ir godumas val
dyti turi bul sutriuškinta.

Tuogi tarpu ta “mažiukė pa
bėgėlių klika” savo spaudoje sa
ko, kad tik ji esanti tikrai “kai
ri”, o “kairiojo sparno” didžiu
mų ji vadina “centru”, “dešiniai
siais” ir net “reakcionieriais”! 
Tuo budu dabar turime jau ir 
kairiuosius ir dešiniuosius 
“kairiasparnius!” Dabar gi 
tegul darbininkai, pąklaususieji 
“kairiasparnių” agitacijos ir pa
niekinusieji socialistų poziciją, 
galvoja ir sprendžia, su kurių tų 
dviejų frakcijų eiti išvien: su 
“kairiąja politikierių pelke” — 
ar su “kairiaisiais reakcionie
riais”?

Apie padėjimą 
Lietuvoje
Baso T. Naruševičius.

perŽeminus eina prisiąslasai 
“Tėvynės” redakciją ilgas inž. T. 
Naruševičiaus pranešimas apie 
Lietuvą ir Lietuvos reikalų stovį 
Europoje. Jisai yra parašytas 
tam tikroje dvasioje ir tam tikru 
tikslu; už. pranešimo tendenciją 
tečiaus, žinoma, ima atsakomybę 
jojo autorius, o new dienraštis. 
Mes jį spusdiname delei tų faktų 
ir žinių, kurių jame randasi, ka
dangi šiandie yra labai sunku 
gs^iti jų iš kitokių šaltinių. “Nau
jienų” redakcija nesiima teises 
taisyti pri^yjstijjj raštų pagal sa
vo kurpalį, manydama, kad skai
tytojai sugebės teisingiaus jį ap- 
vertinti, perskaitę ji ištisai. Te
gul palis svaitytojai pasistengia 
atskirti jame faktus nuo agita
cijos. Mes-gi savo keliu pakal
bėsime apie pranešimo turinį at
skiruose straipsniuose. Red.

(Žr. No. 178)

Trae translation filed with the post- 
masler tU Chicago, UI. July 30, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Kaip įtempti yra santykiai 
tarp Lietuvių ir Vokiečių, paro
do kadir šie atsilikimai, įvyku
sio man būnant Kaune. Išvi
jus bolševikus iš Panevėžio, 
musų kariuomenė paėmė kelias 
dešimtis vagonų ir tris garve
žius, — tarp jų buvo du garve
žiu vokiško typo. Vokiečiai pa
reikalavo juos sau. Lietuvių 
kareiviai užprotestavo ir atsisa
kė atiduoti. Tada atvažiavo 
blindiruolas (apšarvuotas) vo
kiečiu traukinys su kulkasvai- 

S. S

džiais, nustatytais priešais nedi
delį būrį musų kareivių, patai
sė suardytą musų geleži nkeli, 
prisikabino du garvežiu ir nusi-

norėdiami pa-
Lietuvai laisvę įsigyti, 
visam pasruuliui, buk 
esu vokiškų sentimentų 
atvykusieji Lietuvon

Lietuva nėra paliuosuota nuo 
svetimos okupacijos, didelė Lie
tuvos gyventojų dalis iš lenkų 
užimtųjų kraštų negalėtų da-

Musų priešai, 
kenkti 
skelbia 
Lietuva 
)abar

alianlij atstovai galėjo gerai įsi- 
ikinli, kiek melagingi yrą tie 

»<■!>.tsiu ir jie yrt*

tuos žmones, kurie menkai te- 
>ajįsta Lietuvos istoriją, jos 
mieilį ir nuolatinę kovų su te
utonais dar nuo senų laikų. Ne
gali buM ginčų kaslink to, kad 
vokiečiai nepaliko tarp lietuvių 
. okių gerų jausmų. Lietuviai 
>er ilgą laikų nepamirš to žiau
rumo, kokį jie iškentėjo ‘vokie
čių okupacijos melu. Tiktai 
nediMig lepra m a ta n tieji žmonės 
gali patikėti šmeižtams, ku
riuos platina apie lietuvius niu-

Su pasigailėjimu reikia pasle- 
)ė!li kad lietuviai iki biržele mė
nesio nvra gavę iš niekur pagel
ios nei ginklais, nei maistu, 

apart vieno -ar dviejų vagonų 
vaisių nuo Amerikos Raudono-- 
. <) Kryžiaus ir poros tuksiančių 
tonų miltų, kuriuos Lietuvos 
gyventojai pradėjo gauti gegu
žės mėnesyje. Visų-gi ilgą ko
vą su bolševikais lietuviui palįs 
vieni išnešė ant savo pečių. Jei
gu kiek anksčiau butų buvusi 
suteikta šiokia tokia pagalba, 
lai rusai bolševikai senai butų

kyties ir atsipeikėtų nuo bėdų ir 
vargų. O dabar — vargas dar 
ne greit tepasibaigs, ypatingai 
dar ir dėlto, kad laukai ne visur 
yra užsėti, nes nebuvo galima 
laiku gauti sėklų. Šiek tiek ge
riau yra šioje pusėje, kuri anks
čiau buvo paliuosuota nuo bol
ševikų. Bet ten, kur rusai iš
buvo iki pavasario, 30 ar 10 
nuošimčių laukų, kaip 
ma, liko neužsėta...

spėja-

valdžia 
yra šitaip susitvarkiusi: Valsty
bės Taryba 1919 m. sausio 16— 
19 <ld. Konferencijoje, kurio
je dalyvavo 150 žmonių iš kai
riųjų ir dešiniųjų partijų, buvo 
perrinkta, ir ji dabar turi savo 
kontrolę ir įstatymų leidimo a- 
paralų.

Vals|tybėis prezidentus yraiš- 
riinktas Valstybės Tarybos. Da
bartinis ministerių kabinetas 
susideda iš atstovų visų veikian
čių Lietuvoje partijų, išskyrus 
bolševikus. Kaip į tairybų, taip 
ir į ministerių kabinetą incina 
ir ults lovai kilų tautų, gyvenan-

Dabartine

žydų. Lenkai, paakstmli besi
tveriančios Lenkijos, nesutiko 
inciti į Lietuvos valdžių. Dau
guma lenkų, matyt, nenori pri
pažinti Lietuvos valstybės ir da
ro pastangas sujungti Lietuvų

lėtų kontroliuoti Lietimų. Tas 
ypatingai rupi Lietuvos dvari
ninkams, kurie tikisi galėsiu,j

kymas tų kraštų turėtų ilgiau 
iix.ua tęsti.

(bus daugiau).

Kaip reikia siųsti 
laiškai Lietuvon

Rochesterio, N. Y., lietuviai 
jau nuo gegužės mėnesio daug 
laiškų yra išsiuntę giminėms į 
Lietuvą, ir dabar siunčia. Jie 
vadovaujasi vietos pačio patari
mu, kad laiškai Lietuvon gali
ma siųsti per Daniją arba per 
Švediją. Ant konverto reikia 
rašyti Lithuania, via Denmark, 
arba Lithuania, via Sweden. 
Nors tokį patarimą duodamas 
pačias neužtikrino, kad taip už- 
adresuoli laiškai nueis į Lietuvą, 
bet užtikrino, kad jie čia bus 
priimami ir išsiunčiami, ir jei
gu, sako, yra kokie nors ryšiai 
užmegsti tarp Danijos pačto ir 
Lietuvos, arba tarp Švedijos pa
čto ir Lietuvos, tai tokie laiškai 
nueis į Lietuvą.

reikia adresuoti taip, kaip ir 
pirmiau kad būdavo adresuoja
mi, lik neberašyti R u s s i a, 
kaiti' pirmiau kad buvo daroma, 
bet rašyti tiesiai: Lithuania, via 
Denmark, arba Lithuania, via 
Svveden.

Būtinai ant konverto reikia ir 
atgal savo adresas padėti, nes 
jei kartais laiškas nepasiektų 
vietos, į kur adresuotas, lai bus 
atgal siuntėjui sugrąžintas.

Neteko girdėti, kad tiems, ku
rie iš čia siuntė laiškus Lietu
von via Sweden arba via Dcn- 
mark, pačtas butų grąžinęs at
gal. Matyt, jie visi buvo pasiu
sti ir nuėjo Lietuvon. Siun
čiant laišką Lietuvon per Švedi
ją ar Daniją, reikia užlipinti pa 
cto ženklelis už 5 cecntus, kaip 
ir seniau kad būdavo.

— J. J. žilis.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

#1211. Ntlsted M.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr l«l«

Mi««to OftaM:

1111*11 VnHyBMg* 
Td. CMrtral 44A|

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

’^LBARN NURSING ’
We pa/ all expepses and small salary 
whilc trainina in our new two year graded 
courae. Writc at once for our cataloguc B.

FORT DKARBORN HOgPITAL , 
• M9I v«f«w Avmm. a <
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jamoji n’iomcnč. Būtent ta, 
kad “visokiose mokslo šakose 
būtinai reikclingos — fc įkli
jos“. Tiesa, radosi draugų, kur 
nurodinėjo, jogei norint supra
sti įvairias frakcijas rofahnųa 
studijuoti tų frakcijų bei parti-’ 
jų programos. Priešingai, ve
damieji dėl frakcijų ginčai ne
duos jokių kitų pasekmių, kaip 
užsi varinėj imą bei paprasčiau
sius vaidus.. O toks lavinimos, 
tai tik netikslus eikvojimas lai
ko ir energijos. Vis dėlto, tūli 
padedami dagi pačios Apšvie
tos komisijos, prisispyrę tikrino, 
jogei be frakcijų, teisingiau sa
kant nederamų užsivarinėjimų 
esą “jokioje mokslo šakoje dar
bininkai negalės išsilavinti.” Ta
tai tik parodo kokį supratimą tu 
ri tie draugai ir apie mokslą ir 
pačias jų numylėtas frakcijas.

Lavinimos susirinkimai mu- 
. ms labai reikalingi, bet juose tu- 

Soc. Apšvietos Kliubo referatas. rj i)Ut tvarka ir, kas svarbiau
sia, mandagumas, Tokie dis- 
kusantų pasišokimai, kaip “tu 
nieko nežinai, ba tu esi menše
vikas“, arba “tai melas“ ne pri
traukia, o atstumia lankytojus. 
Tam yra geras pavyzdys pernyk 
ščia Propagandos Mokykla: visi 
dar atsimename, kur ją nuvedė 
tūli bosai, užsimaniusieji pa
vartoti ją frakcijų kivirčams. 
Tokių bandymų reikėtų vengti, 
jeigu norime, kad apšvietos dar
bas butų pastatytas tikrai gerais 
pamatais. — Buvęs.

Lietuvių Rateliuose
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės dalinin
kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug- 
piučio 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 savo Šerų cer- 
tifikatą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šėrinin- 
kai tegali dalyvauti.

Diciiotvarkis bus paskelbtas 
ant vieįos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

BRIDGEPORT

Ryto, liepos M, Mildos svotai

tos Kliubas rengia svarbų refe
ratą tema: “Socialistai ir kairy
sis sparnas“. Referuos Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis.

Apie “kairyjį sparną“, kitaip 
sakant amerikoniškuosius jų 
tarpe ir lietuvius) bolševikų se
kėjus dabar kalba visi: ir šiek 
tiek nuvokiantį* apie juos ir vi
sai nenuvokiantis. Todėl šis re
feratas bus kaip tik vietoj ir lai
ku. Tuo labiau, kad pastaruoju 
laiku pačiame “kairiajame spar 
ne“ pradeda kilti nesutikimų. 
Todėl labai svarbu, kad lietu
viai darbininkai įsigytų."aiškios 
nuovokos: kokio skirtumo esa
ma tarp socialistų ir to “kairio
jo sparno”, kuris spėjo įnešti ne
maža kivirčų bei suįrutės Ame-

WEST SIDE

šis ir tas.

E!?:" “u i McCormicko darbinin
kų streikas.

balu, o pačius atpuskus “libera
liška muge”. Bet — vis be pa
sekmių. Jų sekėjai eina su tauti
ninkais ir gana. Dagi, su pasta
raisiais eina ir patįs “prigul- 
mingosios“ komitetai. Bėda!

— Tipu-Tapu.

Kompanija atsisako tarties su 
un/ija; darMrtinkų pasielgimas 
esąs neamerikoniškas; darbinin

kai atsisako grįžti darban.

GAVO INDŽIONKBENĄ PRIEŠ 76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos 

Pamąstykite tiktai 76 iš 100 žmo
nių reikalauja peržiūrėjimo dantų 

i Kurie kenčia dantų skau- 
i užsiganėdi- 

nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Ge
ras užlaikymas ‘dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

grtSlMT SUCTIOM

DARBININKUS.

4

| Saugokite Savo Akis)

jitnan. Tam rengiama ininėta- 
sai referatas. N Taigi visi įdo
maujantis šituo klausimu, tegul 
pasistengia ateiti į Mildos svetai
nę ir išgirst referatą. — Narys.

Priedelis Snaudulis andais ta
rė:

- Žinai ką, brol’, ta Wesl Ši
tie liko tikru undertėkingruiniu. 
Nė saliunų, nė bazarų, nė bol
ševikiškų prakalbų. Stačiai ne
bėra kur dingti!

Lavinimos susirinkimus.

Praeitą nedėldienį, liepos 27, 
Aušros svetainėje buvo sureng
tas lavinimos susirinkimas. Ben 
gė LSS. 4 kuopa ir dvi kitos 
draugijos. Lavinimos tema bu
vo tokia: kaip pasekmingiau su
tvarkyti d.arb’ninkų lavinimosi 
darbą? Buv.) išreikšta įvairiu 
nuomonių. Lobiausia tečiaus 
mane nustebino viena, vadovai!-

Z

Vyrų ir Moterų Apšvietus De
ja laikė nedėlioj, liepos 27, pus
metinį susirinkimą. Be kitų da
lykų buvo svarstoma ir kores
pondencija nuo “laisves varpo“ 
komiteto, kad Draugija prisidė
tų prie to varpo ‘.‘įšleistuvių’*. 
Draugija vienok tą pakvietimą 
atmetė, atsisakydama ne tik da- 
lyvaut tautiškų biznierių paro
doj, bet ir remti juos pinigiškai.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr- 
ja niekados nebuvo ir nėra prie- 
širga siuntimui varpo Lietuvon, 
bet ji nieko bendra su tuo neno
ri turėt. Kada bus galima tie
sk kiniu budu siųsti pašalpos 
ni'kentėjusiems nuo karės Lie
tuvos žmonėms, draugija ir ats
kiri jos nariai siųs pašalpos, 
kiek galėdami. —A. Liutkus.

Pagalios, International Har- 
vester kompanija “sužinojusi” 
ko reikalauja streikuojantįs jo
sios darbininkai, viso apie sep
tyniolika tūkstančių vyrų ir 
moterų. Sužinojus, bet ji sten
giasi išsisukinėti, tiesiog sa

kant nenor išpildyti jų reikala
vimų. Girdi, reikalavimus įtei
kusi streikininkų komis“ 
susidedanti iš šešių darbinin

Gatvekarių streikas 
tęsiasi.

Darbininkai nemaną nusileisti; 
kompanijos verbuojančios 

r t reik laužius; prisibijoma ria- 
učlų.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkų streikas tęsiasi ir neži
nia kaip greit jisai užsibaigsiąs. 
_________ i griežtai atsisaką

, IltCI

• Darbininkai
grįšit, darban, kol kompanijos 
m išpildysiančius jų reikalavi
mų.

bet tik du iš jų esą šios ies 
piliečiai. Visi kiti forei^- 
riai, kurie griežtai spiriasi, ka 
ji, kompanija, be kilų dalykų, 
pripažintų darbininkų uniją. 
Kompanijos prezidentas, Harol
das McCormickas, todėl atsisa
kęs tarties. Unijos jisai nenorįs 
pripažinti. Jo dirbtuvėse ir a- 
teityj darbas turįs eiti, vadina
ma “opcn shop” sistema. Taip
jau nenorima padidinti algų ir 
sutrumpinti darbo valandas. 
Esą, kompanija pati, kiek išga
lėdama, . padidinus darbinin
kams algas. Ir padidinus dau
giau negu reikia. Nes, nuo 1914 
metų gyvenimui reikalingų dai
ktų kainos pakilę tik 80 
šimčių, o McCormickas 
darbininkams padidinęs 
net virš 100 nuošimčių.
naujas darbininkų reikalavimas 
padidinti algas ir dagi pripažinti 
uniją esąs perdėm neameriko- 
niškas pasielgimas.

Vadinas kompanija atsisako

nuo
savo 

algas 
Taigi

norėję atkeršyti d iin ikrą tams

( n jos, ypač elevatorių kompani
ja, skubiai verbuojąs! streiklau-

- žiu ir šiandie, jei busią galima, 
jų priežasčių: Saliunai buvo už- pradėsiančios “darbą”. Tokiame 
daryti todėl, kad publikonai pa- aiHilikime tečiaus gali kilti riau

šių. Tai pripažįsta ir unijos va
dei išvotavimo prezidento Wil-'t|ai ir dagi pačios kompanijos, 
šono; bazarų nėra, kad prigul-. Tatai, kad išvengus nuostolių ir 
mingieji nieku budu nc&al su-'žmonių gyvastimis ir nuosavy- 
vesti tūlų skaitlinių savo finan
sų knygoj; o bolševikų prakal
bų nebesą todėl, kad įsisteigė 
“neprigulminga“ parapija.

bėrais, busiu daroma visa, kad 
atmokus susitaikymo tarp darbi
ni nkų ir samdytojų. Tuo žada 
pasirūpinti gubernatorius Lo\v-

mus. Bet pastarieji taipjau 
griežtai laikosi ir nežada grįžti 
tol, kol ji pati nepakvies jų 
įgaliotinių savo rašlinėn ir ne
padarys su jais agrimenlo — 
sutarties. Unijos vadai sako, jo
gei kompanijos pasistatymas e- 
sąs bergždžias: anksčiau ar vė
liau ji turės nusilenkti — jei ne 
vienu tai kitu klausiniu. O lai 
dėl tos paprasčiausios priežas
ties, kad ji negauna streiklau
žių. To būrelio, kurį josios a- 
genlai pajiegę susimedžioti, jai 
toli gražu nepakanka. Streiki
ninkai gi ant žul-biit esą pasi-

Neveizint to, kad “vietos tau
tininkai visą laiką purtėsi ir dar 
tebesipurto sovietų idėjos, bet 
štai ėmė jie ir įsisteigė West Si- 
dės draugijų sovietą. Tą sovietą 
jie pavadino savu, lietuvišku var 
du, taryba.

Ii kiti miesto (aldĮninkai. Ar

tarpu negalima pasakyti, nes 
darbininkai nėnorį girdėti apie 
jokį taikymąsi.

Delei kilusio streiko vakar
SoVjete priklausą tuksiančiai darbininkų negalėjo 

veik visos West Sidės draugys- Į 1)asiekti savo dirbtuvių, o kiti 
tės, išskyrus vieną dvidešimts, pasivėlavo valanda arba dviem, 
antrąją. Soviieto sumanytojali 
tečiaus žadąį pakviesti ir ją. O 
kadangi ir vieni ir antri didžiau
siais savo priešais skaito socia
listus, tai menama, kad dvide
šimts antrosios bolševikai mie
lu noru sutiksią prisidėti prie 
geltonojo West Sidės sovieto.

“Broliai“ klerikalai pralošia 
vieną poziciją po kitai. Visur 
juos sumuša “broliai“ tautinin
kai. Kone visos katalikiškos dr- 
jos iiutaųe prisidėti prie “lais
vės“ varpo atpuskų. Klerikalai 

< daro ką gali, kad sulaikius savo 
sekėjus. Brolių tautininkų var-

Kad nesuparalyžiavus darbą, tū
los Tirmos pasirūpino užtenka
mai t rokų ir jais gabenosi savo 
darbininkus — į ir iš darbo. Vis

O labiausia jie stovėsią už lai, 
kad butų pripažinta jų organiza- 
cija-unija. — Nelaimėję unijos, 
mes faktiškai nieko nelaimėsi
me pasilkė vienas streikinin
kų komisijos narių.

Skerdyklų savininkai 
protestuoja.

Valdžios agentai varą prieš juos 
negeistiną propagandą.

niuose distriktuose nebuvo gali-

Aplamai, pirmoji streiko die
na į cbicagiečius daro smagų įs-

Federalės valdžios1 paskirto
sios komisijos raportas, kad 
“penki didieji“ skerdyklų savi
ninkai — S\viltas« Armonikas, 
Morris, Cudahy ir Wilsonas 
kontroliuoją visą mėsos rinką, 
kad jie tiksliai stengiasi paša-

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu 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. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St. 

(Kaupas Monroe) .
Kamharyn 307. z-yg • 

VALANDOS 9 iki 8 lll jCflfifO 
Nedėliosią 10 iki 1.

pudį: iš ryto tūkstančiai vyrų ir pint iš kelio mažesniuosius savo 
moterų ilgomis eilėmis ėjo gat-• konkurentus ir kartu nusaką 
vėmis ir nuolat juokavo, kad i kainas mėsai, iššaukė pastarųjų 
šiandien jie turį “puikų” joy ri-! protestą. Vakar jie viešai paš
ile,’ą!“ Bet vakare tokių buvo , kelbė, jogei vaizbos komisijos 
truputį mažiau. Daugelis jau žiu 1 raportas esąs perdėm neteisin- 
rėjo kur pasigavus traką, kad gas. Dar daugiau, valdžios a- 
veikiau pasiekus savo dislriktą. geniai, girdi, sužiniai varą prieš 
šiandie, be abejonės, bus blo-' juos negeistiną propagandą tik- 
giau. Vis dėlto, publikos šimpa siu suklaidinti publiką ir patį 
tija yra darbininkų pusėj. Nė \kongresą. Vienas jų, Morris 
vienas tuo tarpu nebando išmė- kompanijos prezidentas, dagi 
tinėti streikininkams. Kompani- apreiškė, buk lai esą daroma 
jos gi to kaip lik norėtų. Nebe-* tikslu pakenkti jų bizniui. -- 
reikalo gatvekarių kompanijos Publika privalo žinoti, — sako 
prezidentas vakar viešai paskel- jisai, kad čia esama tūlų sa- 
bė, jogei pastarąjame streikinin- vanaudžių asmenų, turinčių gi- 
kų susirinkime, kur buvo atmes miningunio su komunizmu, su
la kompanijos pasiūlymas, tūli mokslas...
buk šaukę “į peklą su publiką!” ( 
Girdi, streikininkai visiškai ne
paisą publikos labo, bet prie-
varta nori išgauti savo reikala
vimus.

Vadinus, visa, kas yra prane
šama apie, “penkius didžiuosius“ 
netaip, kaip jie norėtų, yra ne
geistina propaganda ir dagi su
moksiąs !

United Oigail tSloji-es koij>6- ,,,,, 
racija gavo indžionkšeną prieš, 
savo streikuojančius <larbininl- 
kus. Kiekvienas streikininkas, 
kuris dabar drįs prisiartinti prie 
by vienos minėtosios korpora
cijos krautuvės ir bandys' per
kalbėti korporacijos su verbuo
tus streiklaužius, bus areštuoja
mas ir baudžiamas kaipo tvar
kos ir ramumo ardytojas. In
džionkšeną kompanijai išdavė j 
apskričio korto teisėjas, Mcrritt 
W. Pinckney.

Beafiejonės, kada buvo rinki
niai dabartinis džiode Pinckney 
labai prirėkavo “draugams bal
suotojams“ — visuomet remti 
darbininkų reikalus. Dabar ji
sai “remia“ juos.

HAYVVOODAS GRĮŽTĄS 
CHICAGON.

Paliuosuotasai pramoniečių 
vadas, William I). Haywoodas, 
tuoj žadąs grįžti į Chicagą. Po 
trumpo pasilsio jisai manąs ap- 
;v)až>i,u.(di visą šalį ‘laikydamas 
prakalbas apie savo uniją ir jo
sios bylą. Be kita Haywoodas 
apreiškė, jogei primetamasai jo 
unijai nepatriotingumas esąs 
išmislas tų, kurie norį sugriau
ti pramoniečių uniją.

PRADĖSIĄ KARĘ SU MAISTO 
REIKMENŲ SPEKULIA- 

TORIAIS.

Majoro Thomsono paskirto
ji komisija ištirti priežastis mai
sto produktų brangimui jau 
pradėsianti karę. Vakar ji lai
kė pirmą posėdį sveikatingumo 
departamento prižiūrėtojo, Bo- 
berlsouo, ofise. Nutaria nuo
dugnų nagrinėjimą visose krau
tuvėse. bei Water gatvės speku- 
liatoriųi (sandėliuose. 'VJisi su
rinkti faktai busią įteikti valsti
jos prokurorui Hoynei ir fede- 
rales valdžios apskričio proku
rorui Clyoc’ui. Jie gi, turėdami 
reikiamų prirodymų, galėsią 
traukti maisto spekulialorius at
sakomybėn.

AREŠTAVO MONEY ORDE
RIŲ KLASTUOTOJĄ.

Vyriausiame Chicagos pačio 
departmente vakar tapo areš
tuotas tūlas Frank Volk, sako, 
specialistas moncy orderių kla- 
sluotojas. Volk bandęs išmai
nyti moncy orderį už penkias 
dešimts dolerių. Arcštuotasai 
atiduota S u v. Valstijų komisio- 
nieriui Masonui. Reikalauja
ma 5000 dolerių parankos.

NORĖJO PAKUTENTI KOJAS

Pateko bėdon.

Fclix Regura yra geras plau
kikas. Vakar jis pasikvietė sa
vo numylėtą mergelę ir abudu 
nuėjo pasimaudyti ežeran ties 
Chicago avė. Maudėsi tol, kol 
policistas Swecney užtėm|ijo 
juodu ir — Feliksas tapo nuga
bentas į polisteišinį. Dėdė Swe- 
eney kaltina jį nederamu pasi
elgimu, kitaip sakant norėjimu 
pavogti iš paneles Helenos 
submarinį kissa’ą. Panelė tc- 
čiaus griežtai užginčija dėdes 
Swecney kaltinimą: josios Fe
liksas lik norėjęs pakutenti jo
sios kojas-kojyles.

AMERICAN W00tEN COMPA 
NY DUOBA INSURANCE l’O- 

L1CIES 35,000 DARBININ
KŲ.

American Woolen Company 
nuo šio laiko pradės išduoti vi
siems savo darbininkams ap-

musu speci-

csmn čionai

Dantis be pleitų, tai 
etiškumas.

Musu rekordas; mes 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir aukščiau 
Porceienavos crown $3 ir aukščiau 
Visas setas dantų . 
Visas setas auksinis 
Užleidimas ...........
Auksinis Crown ... 
Aluminum setas ... 
Apdengimas danties

$4.00
$65,00

$1.00
$3.75

$12.00
$3.75

Bonton Dental Co,
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheinicr 
jėjimas 1553 Wcst 47th St.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
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. M^no 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal
ATYDAI!
Egzaminavimas Dykai.

Ar Jus nervuotas, ar galvų 
skauda, ar akis silpnos? Ar 
jums skauda akis. Ar galite 
skaityti, ar tveriate adatų be 
Įtempimo nervų? Jeigu hip, 
tai ateikit pas Klein Bros, ir 
leiskite musų akių specialis
tui peržiūrėti jūsų akis. Visas 
darbas igvarantuojamas, ir di
džiausia atyda atkreipdama i 
jūsų vaikus.

Ka’nos prieinamos.

KLEIN BROS.
Halsted & 20 Strcels

į Dr. J. Groupe 
Optomet ristas

------- ...... —.

AKIŲ SPECTALIST 
Akis T

u SPECIALISTAS 
Egzaminuoju Dy|kai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
fatinga doina at 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 f

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografų. pasilikusį sankrovo
je. šita malina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei 
mųnlinč adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letu angštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosim^ už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti
Mes taipgi 
$650 player 
garantuotą 
ir vartotą tik 8 savai 

parduosime už $325.

DR. M. HERZMAN

vietą.
turime 
piano, 

10 metu

tęs, kuri mes
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojuus 
PRISIUNCIAME Už DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

liouiis nuo 10 iki i

Pranešimas, pargryžus iš 
Franci jos Chicngon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 \V. 38 
SI., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisų ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22 ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

Dr. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chicago, III

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiejimas. Garantui) 

tas užganedinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, -vėliau
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

Mos užlaikome taipgi pilnų sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dross, tuxedo, frock siutai 
ir-tt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chicago. Iii 

įsteigta 190?

v

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. IBth 
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. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
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 25<4 

DR. A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 d ieną.

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Scelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu i u g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte įr 7 iki vėlai vakliauto laiko. Apdrauda prasidės
nuo sumos $750.00 iki $1,500.
PlalesniŲ žiniij žiūrėkite šios ŠKArrYKiT IR PLAflNIilT" 
dienos- dienraščio apgarsinimą. “NAUJIENAS”
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Kas turite parduoti Panešiotu vy D.nes 23 d. liepos 1919 su kitu vyru, riškų drapanų, vasariniu ir žiemį-( aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų. K.

K.

SVEIKATA i

Harvey. III.
st

Coulter St., Chicago, III.
A.avė
S.avė

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M.
AUTOMOBILIAI j.

st

f

B

KiT.t

gi

li*

Atei-
Pasto-

muriniai
Karštu

1.810 
ji«uų

10*7 S. 
of 12 St

Jaun. Liet. Am. Tautiško KHub« 
valdyba 1919 metams:

Bus ir visokiu 
programo 3:30 
— Komisija.

REIKALINGA moterų į kaulų ša
pų rankomis siūti guzikams skylu
tes dėl kautų.

SAV 
S\V 
SAV 
N\V

St.
St.

1 kelnių šapų kišenių dirbėjų prie 
kelnių.

Žilvitis, ižo.
t

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicais- 
1 je , pars c’.oda 2 lotu, krūvoj 6<’x 
1.130 pėdu p-t^al pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan-

H. Vaičaitis, 
81(5 W. 34 St. iš fronto

John Konchus, 
4011 So. Brighton PI., Chicago, III.

LIET. MYL. DR-STĖS, VALDYBA 
1919 METAMS.

$800 cash.....................
McDonnelI System 

Naujas antrašas 3517 Archer 
Chicago, III.

•v
51

Pajieškau 
seniau gyveno Penno Avė 
burgh. Pa. Meldžiu atsišaukti 
kas žinote pranešti.

Nikodemas Aliukas, 
Box 469, Benton,

bert v Bonds.
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 AV. Jlarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

savaitė, Subatoj pusė dienos.
MFTROPALITAN SYN1). PRESS 

120 NORTH JEFFERSON STREET

REIKIA moterų ir merginu. 1G 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

R i’bborne llair A. Ridgvvay Co., 
2279 So. Union Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Shatkus, pirmininkas, 
344 E. 116

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

Valdyba 1919 metams:brolio Povylo Aliuko,
Pitts- 

ar

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA .

Valdyba 1919 metams:

PARSIDUODA naujas namas ant 
2 pagyvenimų po 5 kambarius, elek 
Ira, gazas, maudynes, geroj vietoj 
Brighton Parke, 1 metas kaip sta
tytas.

GEROS. KLAUSKITE PI.ATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT CO.

So. Halsled Si.. Chicago, III

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 melams.

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

ANT BANDOS 5 kambarių flatas, 
gazas maudyne šiltas vanduo, gra
žioj vieloj, priešais Doglas parkų, 
landa $13.00.

1315 So. California Avė,

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė 

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčių kiekvieno menesio, b'agh

P.
J.

DRAIH’YSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

Priežastis pardavimo savi- 
nupirko nauja biznį. Antra-

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

BEIKAIJNGA moterų lopymui 
maišų. $1.75 už 100. Atsišaukite į 

1105 AV. 1 llh St., Chicago.

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Racine, \Vis 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Pult, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis u 

Juozus Vaičiulis.

Birutė* generališka Uainu repe’i- 
cija įvyks seredos vakare, lienos 30 
d.. 8 v. vakare Marks AAYute Sipiare 
svetainė). Nariai malonėsite pri
būti, laiku. — Valdyba..

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
gramofonas. Taigi ir grosernė par- 

! duosiu pigiai. Atsišauk i t
4544 So. Paulina St., Chicago, III.

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Place

Reikia Merginų
Merginu į bandely dirbti ir išsiun
tinėti kataliogus, taipgi merginų 15 
metų senumo mokintis, gera alga, 46

Pajieškau savo moteries Juzcpa 
šcpulimes, kuri prasišalino nuo -m ‘

Roseland. — Dėlei rasinių riaušių 
Chicagoje, Ateities žiedo išvažiavi
mo į Lincoln park šį ketvergą nebua 
Nauja dienu išvažiavimo bus pas
kelbta vėliau. — Valdyba.

® !

i
Harvey, III.

Pajieškau barbento, vyriško arba 
moteriško, gera mokestis, darbas 
pastovus. Atsišaukite

Kaz. Blažis,
2118 — 137 St.. Indiana Harbor, Ind.

Str 
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas.

324 E. 116 St 
Baltreinas, protokolų raštininkas.

311 Kensington avė

REIKIA moterų ir merginu, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Rathborro Hair A Ridgwav Co., 

1418 AV. 22 St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
A'yrišku ir Moteriškų Aprčdalų

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

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir sluvim< 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaini aplankyti i 
pamatyti musų mokyklą bite laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos datomos pagal Jūsų 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b> 
le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG HCHOUL

J. F. Kamiicka, Perd^tini* 
199 N. STATI£ STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

arba tiesus ir trumpas 
kelias j sveikatą.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik S2JU» «u 
prisiuntitnu

Užsisakydami tr pintinis sių
sdami rašykite šiuo adresų*

“Naujienos”,
1739 S. Halsted at., Chicago, III.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

ffi.

Street
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

Malonėkite nranešti.
P. Mikaliunas.

plaukais 1803 AV. 46th St., Chicago, III.

Parsiduoda namas Brighton Par-< 
ke už pigią kainą ant lengvų I Juozas 
kėjimų. 2 karvės, šieno yra kiek'1 
reikiant, 2 paršui, žąsiukų buris, |uoZas 
* • l . . . . 1 . . I • a •! I ■< L O < f « k I 1 V' iZ I f I

REIKIA — 20 palvi usiu moterų 
skudurus, nuolatinis dar

bas $22 į savaitę.
P. Goldman,

Roseland. r— Visi, kur turite paė
mę Aušros tikietų, sugrąžinkite 
juos iki Subutui. Komisija bus 
Aušros kambariuos serėdos. Pėdny
čios ir Subatos vakarais nuo 7:30 
salandos vakare. — M. Basevičius,

Ro.eland. — Aušros knygyno iš
važiavimas bus 3 d. rugpjūčio, AVa- 
shington Heights miškelyje, prie W7 
ir Bucine galvių, 
pramogų. Pradžia 
v. dienų

Ea*t St. Louis. III.
piknikas Schmdt’s Mound Park at
sibus nedėlioj, 3 rugpjūčio, 2 vai. po 
įlietų. Malonei kviečiame šio mie
stelio ir iš apivlinkės lietuvius da
lyvauti. — Komitetas.

St. Charles, III. — Naujai organi
zuojamoji lietuvių Darbininkų A al- 
goii'.ųju Daiktų Kooperatyve Drau-. 
govė laikys susirinkimą pėtnyčioj,, I 
rugpjūčio 1, kaip 7 v. vak.. Airių 
bažnytinėj svetainėj. Kviečiame vi
sus vietos lietuvius atsilankyti.

*— Komisija.

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų” skaitytojai gyve

nantis tarp 51 ir 63 Vinecnnes ir 
State gatvių, ir norintįs, kad “Nau
jienas" jiems pristatytų į namus jš- 
išnešiotojai atneštų, atsišaukite į 
“Naujienų” ofisą—laišku arba ypa- 
tiškui.

Cirkuliacijos užžiurėtojaa.

Brighton Park. — Susirinkimas 
Keistučio kliubo Dramos skyriaus, 
įvyks sei'etloj, 30 lienos. 7:3O_ vii). 
vakare Liberty svetainėj, 3925 So. 
Kedzie Avė. Visi dramiečiai ir dra- 
mietės, malonėkite susirinkt laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Joe. Misiavcis.

Cicero. —. I.SS. 138 kp. susirinki
mas įvyks scredoj, liepos 30. 8 v. 
vakare, J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49 Avė. kampas 15 gat. Draugai, 
atsilankykit paskirtu laiku, nes yęa 
neatidedamų reikalu apsvarstymui.

Kviečia org. P. D.

Lietuvių Vėliava Amerikoj No. 1 
Šiuo praneša geib. vakarų rengė
jams. joflei ji yra paėmusi CSPS. 
svetaine vakarui, kuris įvyks lap
kričio 9 d. š. m. Gerb. draugijos 
prašomos įsidėmėti.

— P. Karneckas. REIKALINGAS duonos kepėjas 
pirmos rankos ir antros rankos, tik 

, . , , , .. . tai prie juodos ir baltos duonos, ge-
• Lai'tvamamų l-cdcrnii- r.|S mokestis ir dalbas ant visados,
jos 3-ėios kuopos metinis < Prašom atsišaukti kuogreiČiausiai,

....... ............ * J Jo. AVk-zus,
, f ;’lOI3 AVest 13 St., Chicago.A i si narnu |________________________________

kimas įvyks Seredoje, liepos 30 7:30 i 
vai. vakaro, Malinausko svetainėje.' 
1843 So. Halsled St.
malonės pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui, taingi at
siimkit Federacijos išleista knygų; 
Barbora Ubryka. — Valdyba.

Moone> Defense League rc’»g-a 
didelį viešą susirinkimą pasmerk
tojo darbininkų vado. Tarno Moo- 
nev, paliuosuvimo reikalu. Susirin-1 
kimas įvy ks nedėlioj, rugp. 3, kaip i 
2 vai. ix> p., didžiulėj AVest Sitfe j \/ V11
Auditoriumo salėj, prie Taylor ir j I\VIIvlCl ▼ CllIxLl 
Racine galviu. Bus keletas įžymi,, VirS n; nwtų senunh) (lirbti prie 
kalbėtoju įvairioms kalbomis. Jžan- kn\gų apdarymo, gera alga, 48 vai.

I.MPS. 29 kp. rengia pikniką ne-' 
dėlioj 24 rugpjūčio Svabo darže, j 
I.vons, III. Meldžiu kitų progresy-1 REIKALINGA merginų dirbti į 
yių draugijų tą dieną berengti jo-: $kalkyklą. Patyrimo nereikia. Če
kių piknikų. Komitetus. Į ra mokestis, pastovus darbas. Atsi-
-----------  . .. .. ... „ , šaukite tuojaus

Individud Towel & Cabinet 
Service Co.,

I Archer Avė., Chicago.

Pajieškau savo brolio Jono Yur- 
kaus, paeina iš Kauno gub.. Rasei
nių pav., Rakučiu kaimo. Kiek lai
ko atg.'.l gyveno Chicago. Ilk Turu 
dėl tuvis svarbi reikalų pranešti 
Meldžia atsišaukti j>o šiuo adresu:

Frank Yurkus,
114 *A’. Markei St., Scranton, Pa.

su savim pasiėmė 4 motų vaiką Jo nių. 
na. Ji yra 31 metu amžiaus, 5 pėdų* 
8 col. augščio, šviesiais i '_
biskį raupuota, veidas jos sanke-1 
leivis yra 6 pėdų augščio, 33 metų Į 
amžiaus, tamsiais plaukais didele 
nosi. Manau kad randasi apie Pitts- 
burgh, Pa. Kas pirmas man praneš 
tam duosiu $10.00, o jeigu pati atsi
šauks, viską dovanosiu.

Antanas Šeputis, 
929 AV. 33rd St. i

PARSIDUODA pieno krautuvė už 
labai žemą kainą, geriausia vieta 

lietuvių ir lenkų apgyventa, 1 ark- 
lis. vežimai ekspresinis ir pieno iš- 

Chicago, III. vežiojimui, 1 pieno pillmo mašina, 
 11 buteliu plaunamas boileris, 1 van- 

A2 -.m «.• -deniui šildyt boileris, angliais arba*n,usa,tė juy v' ru žio- šildoma ir taip menkesni daly- gienė najieškau savo tikro brolio k;|i 
Alex. Beniušio.. Meldžiu atsišauk- nink-ic 
Ii ar kas žinote pranešti. į "

A. Roniušaitė I 2653
3324 So. Halsted St. Chicago, III.; M

REIKIA DARBININKŲ .
Reikalinga 10 aperlteriu ant mo

terišku kotu ir siutu, unijos shana. ** 
Gera mokestis darbas ant visados. PARSIDUODA už $225 automobi- 
Pamatę augarsinima ateikite pasi- Ros fal car 1913 m. 5 sėdynių 6 
rengę dirbti. Atsišaukite P^ri tąirai, mašina veža visus kiek

A. Račiūnas, tik prisėda.
1444 AA\ Ohio St. 1 lubos Chicago. 3127 S. Emerald Avė., ant 3 lubų.

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Reikalingi agentai platinti “Nau

jienas” sekamose kolionijose, Uhi- 
cago Heights, Roekford, Suminei, 
Aurora, Elgin, Moline ir Kevvanee, pigiai. 
III., Ručine, AVis. ir Gury, Ind.

Norinti platesnių informacijų, nl- 
sišaukitv į “Naujienų” ofisų.

P. (Sereška,
Cirkulincilos užžiuiėtojas.

PIKTAI ši MENESI
H 1 Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
.dienų, vertus $175. Mes esame pri
tversi! taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. Tuip-

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA 

LAU.IA KELETĄ AGENTU. KURU 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PABDAVOT gi pianas ir fonografas. PklSlUN 
FABMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA- ČIAME Už DYKA. Priimame l.i 
BAI 
NIŲ

RčIKAl.INGA 25 merginų j dirb
tuvę, 14 dol. į nedėlią laike mokini- 
niosi. Darbas nuo šiokių $16-$20 
ant nedėlios. Atsišaukite 
American Insulated AA’irrA’Cahle Co 
954 AV. 21st St. Chicago, III.

J veisčiu šapą operuotųjų prie vi
sokio darbo prie veisčių. Taipgi 
merginų mokyties. Geistina mer
ginų turėjusių patyrimą prie suk
nių dirbimo arba skrybėlių, 
kilę ra* įrengusios į darbą, 
vu < darbas.

The Royal Tailors, 
731 So. AVvlls St., Chicago, III.

PARSIDUODA pijanas ir Cash 
Regisler, pijanas yra geras Shebar 
Co. Pardavimo nriežaslis savinin- 

jkas išvažiuoja, pijanas yra po num. 
*4458 So. Ashland Avė. Klauskit 
Vladislovo AValentynovvicz.

PARDUODU savo beveik naujus 
rakandus: 1 seki, setus, 3 karpetos, 
2 stalu, I komodos, I fonografas ir 
kitokius slubos (laikius. Atiduosiu 

Kreipkitės vakarais, 
3011 So. Union Avė., tst front.

ANT ramios gražus kapinis na
mas tinkamas dėl viskių biznių, di- 

basementas, randasi po num. 
So. Halsled S|„ buvusis Nau- 
nainas Atsišaukite

Jos. Belousek,
Sp. May St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li

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

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

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

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

80 akerių žemės yra auza 6 my
lios nuo miesto ant gero kelio, gera 1 
žemė kaina $1000, įmokėt $400, li
kusius po $100 j melus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų 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 rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, WIS.

FarfliŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
g\ vena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir m ie lietuviško miestelio, WOOD_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi \avo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

I'en dabar žemė parsiduoda labai 
nigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su (dalesniais pa
aiškinimais, 
piais.

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., . Chicago, III.

PARSIDUODA 2 nauji 
namai ant 2 pagyvenimų, 
vandeniu šildomi, gazas ir elektra, 
labai geras biznio kampas, taipgi i 
pagyvenimo medinis namas su biz
nio frontu. Naujoje lietuvių ko
lonijoje, pąrduosiu vienų ar abu 
pigiai, matykit savininką ant vietos 

Louis Ebel
43rd St. Chicago, III.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
Pirmininkas Alcx Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 88, 
Phonix, 111. 

Vice-pirm. Kazimieras Norwich,
15520 Loomis Av., Harvey, III. 

Protokolu Rašt. Antanas Bernotas,
j 194 — 157th St., Harvey, III. 
(Finasų Rašt. Mykolas AValenta,
Į 553 — 155th St., Phonix, III. 
I Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, III.
1 Kasos Glovėjai:

~PARSH)ŪOD,\ 80" akerių farma I Petr?? ponis.i - - - —
li“tuvių apgyvento vieto. Žemė prie 
juodžemio ir n’olio labai patogi dėl 
auginimo gyvuliu arba javu. Tik 
1,5 dol. ant akinio, labai patogi vie
ta dėl lieutvio. Prašome atsišaukti

i greitai, ha savininkas išvažiuoja. 
Juozapas Kacherauskis

R. 4, Duluth, Minu.

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

McDbnnell System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

Chicago, III.

PARDAAHMUI _ bizniavas namas, 
303 Swan St., sankrova ir 4 kmnba- Kenosha, AVis.
riu užpakalyje ir du 4 kambarių II. Labanauskas, Pirm., i
fintai viršuje. Bendos $540 i me- 818 Albert Street
tus. $800 cash, .................. $3500.00 .Karolis Mickevičius, V. Pirm.

‘ 726 Park Avė.
Avė., Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

728 Park Ct.

(’ių buris, Vištų, viskam ganykla 
už dykų. Galima parduoti ir be gy
vulių kaip kas nori. Atsišaukite 
nuo 6 P. M. iki 10 P. M. pas

P. Rishkus,
2837 S. Emerald Avė., Chicago, III. 

ant 1 lubų iš fronto.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatiškų Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų. \

II. O. MULKS,
Romn 1117 Herris Trust Bldg.

111 AV. Monroe SI., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos <Suv. Valstijose 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
signing, dėt biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
I .engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir v YRA i mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra. 
švkite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY RARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 AVest 

Madison St, Chicago. TU.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
les stenografijom lypewriting, pir
kly bos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
Hci 10 valandai.
0106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, AVIS. 

Valdyba 1919 metams: 
Pirm., Kaz. Brazevičius, 

402 Lincoln 
Vice-pirm., Ig. Jaseliunas, 

960 Jenųe 
Prot. sekr., Jonas Sereikis, 

960 Jenne
Fin. sekr., Kaz. Orlauskas, 

818 Jenne Street 
Iždin., Ig. Orlickis, 

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

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

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

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

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

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Kimčius, 274 N. Chicago St.

154 Place, Box 80, Phonix, III. 
Louis Buividas,

15819 Latrop Avė., 
Maršalka Petras Delba,

15815 Carce Avė..
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 

paskutinį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metama: 
Napoleonus Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douiflas Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, piiįielb., 

2911 AV. Adams St. 
Fabijonas Slriško, nut. raštininkas, 

4021 Glad vs A ve. 
Arincentas Manikas, fin. raštininkas, 

2328 AVest 22 Place. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

3959 AV. 161h Street.
Susirinkimai esti kas antras ne

dėldienis kiekvieno mėnesio. ! vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 AV, 
Jlarrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avi 

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

A. Maželis, nut. rašt.
731 AV. 18 SI.

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

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su
batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svel. 1750 
S. Union Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APšVIETOS 
DR-TftS, CICERO. ILL., VALDYBA: 
Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 

1104 So. 48th Ct., Cicero, III. 
A. K. Lingė, vice-pirmininkas,

1436 So. 48th Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

Tel. Vnn Buren 3005 
V. Shilelka, fin. raštininkas,

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.;
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 481h Ct.. Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 (’.t., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė.. Cicero. III.; 
J. Mm-ozas, 1849 AV. 121h St.. Chica
go, III.; Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi 
ncdėldienj žėdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, .Joe Neffo svet., 1500 So. 
-191 h Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metama: 
P. Švclnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln
Viee pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N? \Vood Street. 
J. Kalpokas, nutarimu raštininkas 

1839 Wabansia Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas, 

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

1719 Eilėn St.
H. Bauskiniutė, kont. rašt. 

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

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

S. S. Meškauskas. Pirm., 
3752 So. AVallace st

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė

Gustaitis, fin. rašt. 
' 2856 AV. 38 PI

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Chepaitis, pirmininkas, 

1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 

2042 Honier str, 
J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue.
J, Rasimas, iždininkas, 

1845 N. Hoyne Avenue
J. Kitchas, finansų raštininkas, 

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 

vergų kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė 

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvill'o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 101h

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tūlis, Turto rašt..
719 Alabama Avė

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey avė.

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 
1623 Indiana avė.

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

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

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

555 AV. 14th St. City 
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos apieku.ias, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. (’hernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

709 AV. 34 st.
Antanas Strole, Pirm, pag., 

2018 So. Peoria st.
Kaz. Demereckis, Nut. rašt., 

3338 So. Auburn avė.
Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,

1520 So. 49 avė., Cicero, III.
Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..

3424 So. Union avė.
Ant. Sinkus, I kasos glob.,

4025 Montgomery St.
Ant. Burba, H kas. glob.,

2947 AV. 391h St.
Kaz. Vaitkus, Maršalka,

833 AV. 33rd
Ant. Antanaitis, Iždin.

819 AV. 35th

A. Chepaitis, pirmininkas, 
IK 12 W. 151h Cicero. 

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard Si 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukce avenue

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Artesian Avė. 

Kl. Laudanskas piru), pag.,
1436 So. 48 Ct., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nut. rast.,
2351 Custer 

Urank Micklin, Imtų rašt.,
2820 AV. 40 

Saru Arenckus, kasierius,
1121 So. Sacramento Avė. 

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

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

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted

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

Nutarimų raštininkė J. Pabarškicnė, 
2928 AV. 40th PI. 

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

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe
A. YuŠkienė, 3228 AV. 38th St.
Maršalka K. Urbenė. *

3313 Union
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald

Prez. D. Shatkus.
213 E. Kensington Avė. 

Vice_prez. Jonas Wilkas
206 E. 1161h St. 

Iždininkas AV. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grlgula,
10449 So. Wentworth Avė.

Turtų Rašt. AV. Dargis
10520 So. State St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadieni F. She
ll willo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

Priminninkas Juozapas Hutą,
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Demereckis
3327 So AVallace St 

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

Pidoma^is Komitetas
Petratis, pirmininkas

3343 So. I.owe Avė.
Danilevičius, iždininkas

1617 N. AArinchcster Avė. 
Degutis, sekretorius

2228 Coblenz
Komiteto nariai:

Jnkavičia, 927 AV. 33rd PI.
Gustaitis, 2856 AV. 38Lh PI.

J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

Danilevičių, pirmininkas, 
1617 N. AVInchester Avė.

Prusis, vice-pirmininkas,
1649 Girard St.

Kalpokas, nut. raštininkas 
1839 AVabansia

Navickas, iždininkas,
1737 N. AVinchester

Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield

Ang. Chepuklenė, kont. raštininkė, 
1648 AV. Division St.

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

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

1739 S. Halsted SI.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMJESTYJ:

Madison ir Franklin, SAV kampas 
Madison ir AVell, NAV 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NAV 
A’an Buren ir Franklin. NA\T 
Van Buren ir AVells. 
Van Buren ir Clark. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir AVabash, 
18th ir State. NAV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 AV. 33rd 
M. Matulewski. 3121 Linu- 
AArladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
A. J. Kasparas, 3437 Union 
švelnis, 3416 AVallace St. 
PeldŽius, 3651 AVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budnikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. AVenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 AV. 351h PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NAV 
ir Jackson, NAV 
ir Van Buren, SAAr 
ir 12th,kNE 
Jefferson, NE 
ir Maxwell. SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir 181h. SAV 
ir Archer. NAAr 
ir 31 st. NAV 
ir 35th. NAV 
ir 42nd SAV 
ir 47th, SAV ir NE 
ir 51 st, SE

Halsted
Halsted
Halsted
Halsled 
12th ir
Halsted
Halsled
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsled
AA’entworlh ir 351h. SE
\Ventwolrb ir 47th, SAV
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
Stropus, 1656 AVabansia! Avė.

Gatvių kampai:
Mihvaukee ir Paulina, NAAF 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Roby. NE ir NAV 
Mihvaukee ir AVestern, SE

AVEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. KaulakisSK14 AV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Islaud ir Western, NAV 
Leavitt ir 22nd, NAV 
12tli St. ir Horfian Avė.

18tos GATVSfiS APIELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mali v, 633 AV. 18th St.
C. Yutelis, 733 AV. 14tb PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
'J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.

Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė.
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 AV. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
AVestern ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

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

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SAV ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė.
ROSELAND, ILL.

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Cahimel Avė.
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.




