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Milicija aptilde ra
smes nauses

Pienas vėl pabrango
Gal ryto vaigščios gatvekariai

RASINĖS RIAUŠES PRADEDA 
APTILTI.

Kariuomenė saugo riaušių ap
imtus distriktus. Bet baltieji vis 

dar nenusiramina.

rian-

užpuolus, arba jei ir stovėtų 
milicija, tai kad nors iš pasalų 
pašovus juos.

ninkai eitu prieš savo rei- True Irnndiition filed with Ihe post- 
. . . 4 *■ .. .. inaster :it Chicago, III. Aug. 1, 1919
kalus, ir] norėtų paremli savo | <|s reųuired by the a< t of Oct. ii, (917

- ‘ ’ ^CHINIEČIAI UŽMUŠĖ 19 JA
PONŲ KAREIVIŲ. . v

vadovus jų pastangose sulaužyti 
streikų, tai pasekmės balsavi
mo yra labai abejotinos.

Rotterdamįečių Įstrclikas užsi
baigė.

LONDONAS, liepos 31. - Ro- 
tterdamo žinia sako, kad

WASHINGT()N, liepos 31.
16 Japonijos oficierių ir karei
vių ir Irjs japonai policistai ta
po užmušti ir 17 Japonijos ka
reivių sunkiau ar lengviau su
žaista susirėmime su Chinijos

n-
, ži ista susirėmime su 

grudų darbininkų streikas jau kareiviais liepos 19 dieną Kuan 
užsibaigė. scheghu, pasak šiandie Japoni

(Telegrama nepaduoda 
darbininkai reikalavo ir ar 
laimėjo streikų).

Važiuoja į savo tėvyškes.

Šiaurinėj mesto dalyj vėl at- jų, karei 
lamina šiaušes ir uflilicijai /Javo iš ;si naujina Riaušes 

paliepta vykti į tų dalį miesto. 
Keletas 
riaušėse

dalyvavusių užvakar 
italų ta > suimti sulig 

naujuoju įstaly/ni ir patraukti 

 

teisman už nešiojimąsi ginklų, 
nešiojimąsiI' ie įstatym/i už

CHICAGO. — Kasinės 
šės vakar buvo kiek mažesnės. 
Bet fiik atsitiko ne lodei, kad 
mdtiemsVms butų nusibodę už 

 

puldinėti(negrus ir jie butų pra- j ginklų nusla(lo bausmę nuo $100

dėję p uti tuos užpuldinėji-iki $1,000.
mus, bei daugiausia dėlto, kad! Generalis valstijos prokuro- 
į riaušių apimtus distriktus ta-į ras Brundage ir pavieto proku- 
po pasiųsta milicija, kuri nelei
do daryti užpuldinėjimus. Ten Į 
kur nebuvo milicijos, užpuldinė
jimai ant negrų tęsėsi po seno
vei.

Vakar nežiūrint milicijos da
bojimo, vienas negras tapo už
muštas, o trįs negrai ir vienas 
bailusis mirė nuo žaizdų.

Didžiausios riaušės ištiko gy
vulių skerdyklose. Ten vakar 
buvo išmokėjimo diena ir kele
tas negrų, pasitikėdami, kad ka
riuomenė juos apgins, buvo nu
ėję atsiimti užmokesties. Bet 
čia juos pasigavo goveda baltų
jų ir keletu negrų taip apmušė, 
kad juos prisiėjo gabenti ligon- 
butin ir vienas jų turbut mirs. 
Kitus gi išgelbėjo atvykusi mi
licija. Goveda bandė pasiprie
šinti milicijai, bet neįstengė.

Kitoj vietoj baltieji bandė pa- 1 
degti negrų namus, bet juos 
užtiko milicija. Juodiemsiems 
kraustantles \iš namųį gov <la ; 
bandė prasimušti per milicijos ! 
eiles, bet milicionierių durtuvai 1

Kiaušių apimtose vietose esą 
sutraukta 6.000 milieioniei ių, 
kurie be šautuvų turi dar ir kul
kosvaidžių. Turbūt dėl gražu
mo, ar dėl efekto. į riaušių dist- 
riktą nusiustas įr vienas “tan-

roras Hoyne rengiasi užvesti 
I plačius tyrinėjimus už-riaušes.
Jie sako, kad visiems, kuriems 
kurie bus patirti, kad riaušėse 
yra užmušę žmonių, bus reika
laujama mirties bausmės. O kiti 
riaušių kaltininkai irgi busiu 
patraukti teisman ir busiu rei
kalaujama jų nubaudimo. Bet 
turbūt iš to nieko neišeis, Tas 
pats buvo prižadėta ir po East 
St. Louis riaušių. Keli baltie
ji, kurie buvo pripažinti govedų 
vadovais ir kurie nė vienų negrų 
užmušė, gavo vos vieno ar po
ros mėnesių kalėjimo, bet skau
džiausiai nubausti tapo patįs ne
grai. ant kurių baltieji užpuolė, 
sudegino namus, daugelį užmu
šė ir sužeidė, o kitus išvijo iš 
miesto.

Nežiūrint kad riaušėą pradeda 
aptilti, policijos viršininkas 
pareikalavo, kad jam butų su
teikta dar 2,500 kareivių. Ma- 
yoras gi sako, kad jis pakvietęs 
kareivius daugiausia todėl, kad 
riaušininkai darę suokalbius su
deginti negrų apgyventus kvar
talus.

RYTO VAIKŠČIOS GATVEKA- 
RIAI.

ko 
jie

BALTIMORE, Md. Laivų 
kompanijos apskaito, kad 20,- 
000 vien tik šio miesto gyvenlo- 

i užsibaigus, jau išva
žiavo iš Amerikos į savo šalis.

jos ambasados gautų oficialių 
žinių. Chiniečių nuostoliai ne
paduodami.

Sia.'srėmimjas, ,sakoma, 
po apie 20 chiniečių kareivių 
užpuoljm.o nnt J’fcftlnes ’.Man- 
žurijos geležinkelio darbininko.

4 ŽMONES PRIGĖRĖ

LANDER, Wyp., liepos 3 L— 
Pereitą naktį pute Dubois pra
trukus debesiui prigėrė I žmo
nės.

Pienas pabrango
NUO ŠIANDIE PIENAS BUS 

15c. Už KVORTĄ.

Pienininkų trustas vėl pakėlė be 
jokios priežasties pieno kainų.

le liepos/3 dieną ir dabar pasiro
do, kad jis lapo nužudytas. Tvir
tinama, kad jis .turėjo artimų

jurų.

True translallon filed v/i h the post- 
luasler at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as itųuirrd tliv act ui ta i. u, I9i7

“Rusija” sutinka atiduoti Spi- 
tzbergenų Norvegijai.

sijos politinė komisija Paryžiu
je pranešė laibos konferencijos 

sekė ( komisi jai, kuri svarsto apie li-
kimų Spitzbergen archipelago, 
kuris guli Arklikp vandenyne 
tarp 1^’anz Josef žemės ir Green ! 
land, jog Rusija sutinka, kad

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, II!. Aug. 1, 191,9 
as rcciuired te. the act of Oit. 6.1917
DENIKINAS SUMUŠĘS -BOL

ŠEVIKUS.

Esą paėmęs miestų ir suėmęs 
5,000 belaisvių. /

LONDONAS, liepos 31. Ru
sų komanduotojas gen. Deni- 
kin, laimėjo svarbia pergalę ant 
bolševikų ir paėmė Kamišin 
miestų ant Volgis. 5,000 bol-

Triie Irnnslation filed with Ihe pnst-tnaster at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as i tuĮiiiccd by the net of Oct. 6, 1917

120,000 žydų užmušta
Ukrainoje

Nori įvesti Amerikoje pri 
verstiną kareiviavimą

Lokautas Francuzijos uostose. Londo 
no policija streikuoja.

120,000 ŽYDŲ UŽMUŠTA 
UKRAINOJE.

kelias dienas, kol ji streikavo, 
mieste viešpatavo gana didelis 

Policistai galinus 
po

. -------- | sumišmas.
NEW YORK, liepos 31. — laimėjo pakėlimą algos ir 

Louis Marshall, pirmininkas žy-; tri jų dienų streikas tapo atšau- 
dų delegacijos komGtci'to pilie ktas).
tibkos Ikonfcrendija^, Šiandie |----------------------------
paskelbė gauta iš Paryžiaus True transIMion filed wi»h ihe post- 

, i • • i ii master at Chicago, III. Aug. 1, 1919telegramą, kurioj sakoma, kad ‘ 
120,000 žydų, jų tarpe 1,500 
mokyklų vaikų, lapo išskersta 
“naujuose ir baisiuose pogro-

\ LAD1VOS1 OKAS, liepos 19 1 nU|Ose birželio mėn. Kamenec.
(suvėlinta). - Talkininkų «el<- p0(lo|skc> Kitaigorod. Urinin ir 
žinkelių komisija čia vakar l>a- ki|l|()s(. Ukrainos miestuose ir 
siuntė formalį protestą Omsko Į Inicsle]juose ”

vegijai.

True trunslalion filed tvith the post- 
inaslcr at (’hirago, III. Aug. 1, 1919 

• repuired bv the act of 0(1 (i. 1917
Talkininkai persergsti Kolčako I rociiiired bv the art of <><•(. 6, 1917 

BREST IR HAVRE UOSTUOSE 
PASKELBTAS LOKAUTAS.

Sako gatvekarių darbininkų u- 
nijų viršininkai, stengdamies 

sulaužyti streikų.

CHICAGO. “Darbininkai 
priims kompromisų ir gatveka
riai ir elevatoriai vaigščios su- 
batos ryte”. Taip užreiškė 
gatvekarių ir elevatorių darbi
ninkų unijų bosai. Šiandie dar
bininkai balsuos apie priėmimą 
konipanijų pasiūlyto kompro
miso ir unijų bosai tikisi, kad 
darbininkai jį priims. Jie tuo 
labai rūpinas. Unijų bosai va
kar važinėjo po visas darbinin
kų buveines ir visur kaip įma
nydami piršo kompanijų pasiū
lymus ir visaip peikė tuos dar
bininkus, kurie nutarė streiką. 
Ir unijų bosai dabar tvirtina, 
kad jie laimės ir streikas bus 
atšauktas. Priešingieji sutarčiai 
darbininkai irgi suskato veikti 
ir keliose vietose unijų bosams 
buvo labai karšta, kada tapo pa- 

Gyve- ’ rodytas peršamųjų kompanijų 
______ _ *_____________ _________ », tz__ i_ -U

gręsia 
badas.
gyvu-

CHICAGO. — šiandie (karta 
pirksime pienų, ’jno^čs’ite už 
kvortą nebe 14 centų, bet 15 c., 
o už “paintę” 9c. Veltui klau- 
sumčte kodėl vėl pabrango pie
nas. Atsakymo vistiek negausi 
te, o ir jis nereikalingas. Var
totoju dalykas yra mokėti kiek 
reikalaujama, o ne klausinėti 
kas ir kodėl. Kodėl reikia kel
ti kainas, tai nusprendžia pie- 
ninnkų trustas — asociacija.

Kada pereitų kartų pakėlė 
pieno kainų iki 14 centų už 
kvortą, trustas metė kaltę ant 
pieno išvežiotojų, nes jie parei
kalavo didesnių algų ir už jas 
streikavo, nors pakėlimas pieno 
kainos daugiau negu dvigubai 
padengė pakėlimų algų darbi
ninkams. Reiškia jau tuosyk 
kompanijos vien tik savo pelno, 
o ne delei išvežiotojų streiko, 
pakele kainas.

Dabargi pieno kompanijos 
visai neduoda paaiškinimo ko
dėl pakėlė kainas, nes jos jei ir 
norėtų paaiškinti, tų paaiškini
mų neturi. Jos lik pasigandi- 
no lakonišku pranešimu: “Nuo 
rugpiučio 1 dienos pieno kainos 
bus sekamos: kvorta pieno 15c. 
“paintė” 9 centai, pusė pain- 
tės Smetonos 20 centų ir tt”. 
Pirkėjo gi dalykas vien mokėti.

Distrikto advokatas, valstijos 
advokatas ir k. sako, kad pa
kėlimas kainų yra neteisingas ir 
žada užvesti didžiausius tyrinė
jimus. Bet "suvartotojui iš to 
jokios naudos nebus. Įvairus 
tyrinėtojai galės kiek norės da
ryti tyrinėjimus, o pirkėjai vis
tiek mokės vis augštesnes ir au- 
gštesnes kainas.

karės niedegos taipjau paimta.
(Iki šiol skelbiamos žinios 

apie gen. Denikino pergales ir 
tuksta’Ačius paimamu belaisvių, 
buvo niekas daugiau, kaip tuš
čias “blofas.” Turbut ir šį 
nia apie

valdžiai prieš peržchgimų talki- 
nininkų sutarties apie operavi- 
ma geležinkelių. Pranešimas 
reikalaiija, kad Rusija laikytųsi 
sutartip£>kurią ji pasirašė, jei 
valdžia tikisi talkininkų pagel-

KREST, liepos 31. Visas 
i darbas uosle apsistojo, samdy
tojas, delei dokų darbininkų rei
kalavimų, paskelbus lokautą.

ne

True iranslation filed with the ųost- 
nuister at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as reciuired by the net of Oct. (i. 1917

ITALIJA SUSTABDO TRAU
KINIUS.

True trnnslniinn filed with the post- 
nuistcr :d Chicago, III. Aug. 1, 191*) 

remdred bv the net of Oct. G. 1917
Ukraina prisiuntė savo atstovų 

Amerikon.

Bijosi anglių trukumo.

RYMAS, liepos 28. — Italijos 
anglių išteklius, kuris esąs už
tektinu lik 12 dienų, gimdo di
delį susirūpinimą. Tarybos apie 
Amerikos anglis, kurios per 
kiek laiko buvo vedamos, tapo 
pradėtos tiesioginiai su Ame
rikos internacionale šelpimo a- 
sociacija Paryžiuje, kurios gal
va yra Herbert Hoover. Italijos 
laikos delegacija rūpinasi gauti 
anglių per tą organizaviją.

Kabinėto nariai išreiškė nuo
monę, kad vien tik Amerikos 
anglis gali išgelbėti šalį.

Didelis sąrašus suvaržymų, į 
kuriuos įeina panaikinimas nie
kinių pasažierinių traukinių, 
tapo paskelbtas šiandie. Tos re
guliacijos tikimasi palengvins 
transportaciją ir nedaleis krizi- 
so maisto situacijoj.

NEW YORK, liepos 30. Vik
toras Kozakievič, atstovas Uk
rainos valdžios, šiandie atvyko 
laivu Olav iš Copcnhageno. Jis 
sakė, kad jis važiuoja j Wa- 
shingtonų su oficiale misija.

True lran<dr’Hon filed wltn Ihe pnsf- 
inaster at Chicago, III. Aug. 1, 19f9 
is reuuired hy the act nf Oct <>, 1917 

Kolčako misija Berline.

KĖBLINAS, liepos 30. — At
stovai admirolo Kolčako, galvos 
visos Rusijos valdžios Omske, 
atvyko į Berlinų, kad apsaugo
jus interesus ne bolševikų rusų. 
Vokyti jos Atidaus reikalų *m:i- 
nistėris kooperuoja su komitetu 
klausime pasportų dėl Rusijos

Ti lic IrnnsInHnn fUo<) viHh •h*’ 
nar-lrr at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
n’ r<M|uircd bv the act of <)ef. 6.1917

NORIMA ĮVESTI AMERIKOJE 
I PRIVERSTINĄ KAREIVIA

VIMĄ

HAVRE, liepos 
kelbtąsai lokautas 
kitose įėjo veikmėn

31,

ir 3,500 do
kų darbininkų liko išmesta iš 
darbo. Samdytoju unija pa
samdė 300 dieninių darbininkų

Jau jnešė bilių senatan ir atsto- dirbti dėl Francijos kvatier- 
vu butan. meistro departamento.

liepos 31.-
laivyno ir 

lel jau- 
metu ir c

True »rnnd»*H'»n filpa wi h thp nn't- 
inas’ter at Chicago, III. Aug. 1, 1919 

rp/,nirrd bv the net nf Oct. f». 1917
AUSTRIJOS KABINETAS.

REZIGNUOS.

WASIIINGT()N,
Visuotinas armijos, 
amatinis lavinimas 
nuolių tarp 18 ir 20
naųionalės regisi raci jos siste
ma yra pasiūlyti biliuje, kurį 
įnešė šiandie senatorius Cham-i 
berlain,
Bilius atiduotas karinių reikalų , nuoy 
komitetui.

Bilius tapo prirengtas po kon
ferencijos su kariniais eksper
tais ir sugrįžusiais kareiviais ir 
įteiktas šiuo laiku, kad komite-

I vaujamas Dr. Kari Renner Au- 
demokratas, iš Oregon. Į s|rjjos kabinetas nutarė rezig-

su klausimu nuolatinės karinės 
taktikos. t

Atstovų buto karinių reikalų 
komiteto pirmininkas Kahn taip 
jau įnešė bilių atstovų butan.

True ’.ranslntion filed \vith the post- 
master at Chicago. III. Aug. 1, 1919 
as re'cpiired by the act of Oct. 6. 1917

RAGINSIĄS BELĄ KUN 
PASITRAUKTI.

smnažintas. Ji daugiausia da
boja tas vietas, kur nėra milici
jos. Visi užpuolimai ant neg
rų, kaip skelbiama, atsitikę už 
milicijos saugomų zonų. Prie 
63-st ir Campbell Avė. milici
ja išgelbėjo negrų, kurį gove- 
da baltųjų bandė pakarti ant te
legrafo stulpo.

Bet negrų distriktui 
nauja nelaime — tai 
Negrai daugiausia dirba
lių skerdyklose ir nors vakar bu 
vo išmokėjimo diena, jie mo- 
keslies negalėjo atsiimti. Iš kitų 
dirbtuvių irgi negali gauti mo- 
kesties, tai jie jau pritruko pi
nigų. Maisto irgi negali nusi
pirkti, nes jo neprivežama. 
šiandie bus pradėta gabenti mai 
stų (iki skiriamosios linijos at- 
vež baltieji šoferiai, o jau ten 
vežimus paims negrai šoferiai), 
bet abejotina, kad butų prista
tyta užtektinai maisto. U 
nantįs pakraštinėse gatvėse neg- pasiūlymų “gerumas.” Kadangi ' 
rai negali išeiti iš namų, nes ir priešininkų spėkos didelės, atidavęs savo numylėtai 
juos daboja baltieji, kad ant jų o nesitikima, kad darbi- vynei.

Trn*1 lrans)/»*<nn file'* tho 
mastei’ at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
«s reijuired bv the hci <»f Oct. 6. 1917

Belgija uždraudė eksportavinjų 
anglių.

BRUSSELS, liepos 31.
Belgijos valdžia šiandie laikinai 
uždraudė eksportavimų Belgi
jos anglių į kokių nors šalį.

Mergina prisipažino padegusi 
13 namų.

GRANU FORKS, N. D., lie
pos 30. — Rulh Erickson, 23 
metų, prieš tarybą, tyrinėjančių 
jos protą, pirsipažino, kad ji lai 
ke pastarųjų 18 mėnesių pade
gė 13 namų, taipgi pranešė poli
cijai apie išsvajotą nužudymą* 
vaiko, kas sukėlė daug triukš
mo ir nukirtusi keletą telegrafo 
stulpų.

True translnHon filed wifh the post- 
master at Chicago, III. Aug. 1, 191“ 
ns reoulred bv thv act of Oct. 6,1917

FRANCIJA PASIRAŠYS TAI
KĄ RUGPJŪČIO 20.

Patriotizmas ir biznis.

True transInHnn filed wJth the post- 
'inasjer at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as reųulred by the act of Oct. <1,1917

10 rusų areštuota už žmogžudy
stę Stokholme.

LONDONAS, liepos 31.
Stockhohno žinia praneša, kad

Santa Barbara, Cat. Ignac 
Paderewski, U’inkjjos jprem’ie- 
ras, persamdė savo 5,000 akrų 
ūkį aliejaus Jkompanini, kuri 110 žmonių, jų tarpe rusų gene-
jieškos ten aliejaus. Savo lai- rolas, pulkininkas ir keletas 
ku Paderewski skelbė, kad jis moterų, tapo areštuota saryšyj 
viską iki paskutiniam skatikui su mirtimi Nikolai Ardasjev, 

i” tė- žymaus nario rusų kolonijos 
Stockholme. Ardasjev prapuo-

Nepriima rusų studentų.

LINCOLN, Neb., liepos 30.- 
University of Nebraska atsisakė 
priimti daug rusų studentų, ku
rie norėjo inokinties technikos, 
kadangi jie pritarė dabartinei 
sovietų valdžiai. Esą kol tų 
valdžia nebus Amerikos pripa
žinta, tol ir pritariantis lai 
džiai rusai studentai nebus 
imami.

PARYŽIUS, liepos 30. - - Ofi
cialiuose rateliuose tikimasi, 
kad svarslaymas Vokietijos lai
kos sutarties atstovų bute pra
sidės apie rugpjūčio 10 dienų. 
Kadangi manoma, kad Japoni
ja jau turi kopijų taikos sutar
ties ir jos ratifikavimo tikima
si tuojaus, valdininkai mano, 
kad taika įeis galėn kaip tik 
Francija ratifikuos sutartį apie 
rugpjūčio 20 dienų. Anglija jau 
ratifikavo sutartį ir lik trijų di
džių jų valstybių parašai yra rei
kalingi, kad ji įeitų galėn.

BASEL, liepos 30. — Gen. Bo- 
ehn>, Vengtij<is sovietų {karėms 
ministeris prie Belą Kun, išva
žiavo iš Vienuos į Budapeštą, 
raginti kad Belą Kun liuosu no
ru pasitrauktų iš valdžios, sako 
Vienuos žinia

Tas žingsnis, sakoma, tapęs 
padarytas po konferencijos 
tarp Vengrijos liaudies komisa
ro Agoston ir talkininkų atsto
vo Budapešte jpulk. Cuminin- 
gham, kurioj buvo sutarta, kad 
sovietų valdžia butų raginama 
pasitraukti.

Konferenci jos nuosprendis re- 
•_ f komenduoti sudarymą nau jos 

Vengrijos valdžios privertė pa
šaukti socialistų vadovus Fidol, 
Krest ir Bidhinger pasitarti su e- 
sanČiu Viennoje buvusių Veng
rijos pirklybos ministeriu Gura
mi, kad bendrai išrišns įvairius 
klausimus.

val- 
pri-

Truc translation filed with the post- 
muster at Chicago, III. Aug. 1, 191*9 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LONDONO POLICIJA VĖL 
SUSTREIKAVO.

ORAS
Galbūt giedra ir vėsiau; 

giedra ir šilčiau.
ryto

LONDONAS, liepos - 31. - 
Londono policija šiąnakt paskel 
be streiką.

(Londono policija streikavo 
pereitų metų rugpjūčio nien.,

Šiandie
RugpiučUo 1 dienų, (Onos 
Tamoliunienės svetainėje, 
1447 So. 49-th avė., Cicero, 
Lietuvių Stvialistų Apšvie
tus KJiubas rengia svarbų 
referatą, tema “Socialistai 
ir kairysis sparnas”. Refe
ruos Naujieną redaktorius, 
p. P. GRIGAITIS. Pradžia 
8 valandą vakare.
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Mokslo Žinios.
tUšo L. ŠERNAS.

PIRKIMAS MOTERŲ. ►
Pirkimas moterų a privedi

mui dar ir dabar madoj yra pas 
daugelį žemės tautų. Uitai tas 
tautas peikiama. Bet netrūks
ta *ir priešingų aprireiškimų, 
taigi kad tėvai savo dukterims 
perka vyrus ir tų nieks nepei
kia. Kur porų vpsived'inias ne
siremia ant meilės, ten yra pir
kimas nežiūrint kas ką perka 
ir kam.

Tuose kraštuosi', kur mote
rys yra perkamos, moterį (fo
kai gautų kiti laiko paniekoj ir 
ji lygių teisių su pirkta neturi. 
Didelis skirtiniu^ tarp pliektų 
ir dykai gautų moterų ypač pas 
indijonus Kolifornijoj. ridos 
nuožmios tautos Amerikos, A- 
zijos, ar Afrikos iš pardavinėji
mo dukterų, jeigu jų daug turi, 
daro sau gerą pelną, kaip ir 
turėdami dideles gyvulių ban
das. Jeigu vyras už paimtą sau 
moterį neįstengia pilną kainą 
užmokėti, tai jis tarnauja tol 
p is jos levus, kol visą už ją kai
ną užmoka. Moterų kaina ne 
visur vienoda: tas paeina nuo 
visos tautos turt/higumo ir nuo 
vietos kokią draugijoj užima 
perkama moteris ir nuo jos a- 
sabiškų ypatybių. IVis Indijo
nus Britiškos Kolumbijos ir

TARBTALTIŠKAS MASINIS

SusirinkimaS
Bengiamas *

Subatoj, Rugpiucio 2, 1919.
Svenksen Hali, 154 gatv. 

Harvey, III.
8 valandą vakare

Metalu bei masinu darbiniu- <• *■
kai organizuok i m ės. Mus vi
sų privalumas atsilankyti ir ap
kirti kajp pagerbitT't’avo var
gingą gyveivmą. šiame susirin
kime kalbės geriausi, kalbėto- 
jai visose kalbose.

Draugas Geležėlė kalbės lie- 
tuviškai.

Renginio KIMITETAS.

Vaneouver salos už merginą 
reikia visokiais daiktais mokė
ti; daiktų raukia duoti už apie 
200 dolerių, taigi mokėti gana 
brangiai. Bet yr;n kitų, kur 
moterį daug pigiau galima gau
ti. Pietinėj Amerikoj už mo
terį priimami arkliai, Afrikoj

galvijai. Kaliai už dukterį 
gauna apie 5 30 karvių; a-
mer.is negrai pasiganėdina vie
na karvute, bondo negrams už
tenka vieno ožio; Mongani neg
rams užtenka dviejų ožio kai
lių. Ugandoj kuinu merginos 
yra I B jaučių, B adatos arba 
pakelis buk Žiūkų.

Samojedai ar Ostjakai už 
dukterį ima tūlą skaitlių renų, 
Ta r tari j o j galima merginos ver
tę sviestu užmokėti. Kisano in- 
dieėiai ima du gurbu py žiu ir 
vieną rupią pinigais. Ant Šmor 
salų mokama dramblių .danti
mis. Kaina už merginą ant Fid
ži salų v ra didžiuvio dantis ar
ba karabinas, Tėvai ant Kam 
linu salų už dukteris priima vai
sius, žuvis ir panašius daiktus; 
ant Samon salų moka kiaulėmis 
ir visokiais svetimų kraštų daik 
iais. 

/
Nereikia dienok užmiršti, 

kad tūlos Afrikos negrų gimi
nės parduoda savo dukteris ne 
tik norintiems jus už moteris 
imti, bet ir vergų pirkliams, vi
siems, kas už jas užmoka kuom 
nors.
KAIP ILGAI UŽTEKS GELE

ŽIES ANT ŽEMĖS?

Geležis ir anglys tai svar
biausios iš žemės iškasamos 
medegos, be kokių cirilizuOlo 
draugija apsieiti negali. Tų 
medegų sunaudojama vis dau
giau. l odei ne, vienas su baime 
žiuri į ateitį ir stato sau klati 
symą, kada tos medegos išsi 
sems? Paimkime tik geležį, 
be kurios visai negalima pasta
tyti jokio, nors net puslaukinio 
krašto, kultūrą i. !jįt }o-ašląiA< sa
vo kasyklų įieturinili, ariJh kol 
savo rudos neišnaudojau Ii, kaip 
antai Lietuva,* be geležies vie 
nok negali apsieiti, turi ją sau 
iš kitur pasigaminti. Seniau 
rods buvo novti geležies dirbtu
vės ir Lietuvoj kaimuose Buda

i P. P. D. PIKNIKAS
NEDĖUOJ, AUGUST 3, 1919 M.

f LOYNIS WHITE EAGLE GROVE, 
į FRANK LLTTLE,

A'ininimui bus laikoira įvairiu tautą kalbose, taipgi ir kalbės 
5 bės lietuviškas kalbėtojas. Svarbiausiu kalbėtoją bus \V. I). 
j llii,vw(M)(l. I.a lik išėjus iš kalėjimo po kaucija. 6(11 Lietuvių Lo
ji kalas užkviečia visus lietuvius, 
b KOMITETAS.

vadinamuose* kur iš du milinės 
rudos išdirhjunėdavo noragu*, 
{Belyčius ir kitokius ūkinin
kams reikalingus įnagius, bet 
kuomet kitur geležis atpigo, ‘tai 
dirbtuvėles prisiėjo uždaryti, jų 
laikymas neapsimokėjo, nes ir 
dumblynės geležies buvo per- 
mažai. Gal kuomet geležis pra
dės kitur taipgi baigties ir pa
brangs, prisieis ir Lietuvos ge
ležies dimblmę /ūdą Išnaudo
ti, kaip ji buvo pirmu išnaudo 
jama, nors jos yra mažai, ta’t 
ir jis nepaUįks neišnaudotas; 
vietoj didelių geležies dirbtu 
v|ių, priseis rengti mažas, kur 
kiek yra rudos, jokios rudos 
yra ne vien Lietuvoj, bet jos 
yra Bultgudijoj, ypač Pinsko 
.klampynių apskrity], kur taip 
gi seniau buvo mažos geležfies 
dirbtuvės; dabar ir ten jos už
daryta. nes laikyti neapsimokė
jo. KBet geležis pasibaigs, turi 
pasibaigti, nes jos vis daugiau 
reikalaujama, o žtinėj nėra ne
išsenkamas jos šaltinis. Visą 
geležį, esančią žemes viduriuo
se skaito ant 8 mjliardų tonų; 
gal yra jos ir daugiau dar ne
ištirtuose kraštuose, bet besi
dauginant nuolatai jos reikala
vimui, turi išsibaigti, teks jos 
užvaduotojų jieškoti. Daugiau- / e
šiai geležies yna. Vokietijoj, nes 
apie 2,2 mliliardo tonų, Francu- 
zijoj ir Rusijoj po P/j miliar 
do tonų. Jungtinėse Valstijose 
šiaurinės Amerikos 1,1 miliar 
do. Švedijoj 1 miliardas, Išpani 
joj VL* m i Kardo, Anglijoj virš 
*4 mjliardo tonų. Sunaudoji
mas geležies visuose civilizuo
tuose kraštuose pastoviai, bet 
nuolatai didinasi. 1800 metuo
se ant viso žemės paviršiaus ci
vilizuotuos kraštuose sunaudo
ta geležies ne visai 2 milionai 
tonų; 1858 sunaudota jau 11 
milionų tonų, o pradžioj XX 
amžiaus sunaudota jau 85 milio
nai tonų; dabar kas metai su
naudojama jau 100 iki 150 mili 
onų tonų. Taip. einant ir to 
liau., o jegu nebus išrasta tin
kamų geležjics užV.uhiotojų, 
geležis su visu gali ant žemės 
pasibaigti dar begyj šio XX 
šimtmečio. Bet iki šiol kas* 
Mukto ištiria tik maža žemes 
dalis;-gali dar būti dideli plo
tai turinti geležį visai jos rei
kalaujantiems nežiinomi. Mažai 
ištirti yra Australijos plotai, 
Azijos, Afrikos, net pietinės A- 
meilikos, ir Europoj yra dar 
daug nėišitirtų kraštų, o ten ^hli 
juk būti turtingi geležies {įlo
tai; ypač Rusija mažai yra' iš
tiria.

SUDĖTINIS

Reniamas,
L. S. S. 37 KP. IR L. S. S. 234 fcP.

Ned., Rugpjūčio 3 d., 1919
Pradžia 10 vai. ryte.

GEO. CHERNAUCKIO DARŽE, 
-LYONS, ILLINOIS.

Turime pranešti, kad bus puikių kalbėtojų kaip 
lietuvių, rusų, lenkų ir anglų. Visi lietuviai ir lie
tuvaitės yra kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai ir paremti socialistišką judėjimų ar bolševizmą. 
Kur bua puiki muzika. Jaunimas galės linksmintis 
ir šokti iki vėlumai.

PASARGA: Važiuokit bile karais iki 22 gat
vės, o 22 gatvės karais į vakarus iki sustos, ten pa
imkite Lyons karus, kurie davež iki daržui.

1 Kviečia KOMITETAS.

Laiškai iš Lietuvos.
' ■■

P. K. Gogelis gyvenąs Sioux 
City, Iowa„ aplaikė laišką nuo 
savo brolio Juozo Gogelio, gy
venančio Niūronių sodž., Anyk
ščių valsčiaus, Ukmergės pavie
to, Kauno gub. Laiškus rašytas 
22-rą dieną birželio, 1919, ir ar 
tėjo aplinkiniu keliu — per llo- 
landiją. Laiške tarp kita ko ra
šo (paduodu žodis žodin):

“Toliams duodu žinoti apie 
musų gyvenimą. Tiesa, perlei
dome daug visokių nemalonu
mų, ale betgi nematėme ir pa
skutinio blogumo: nebuvome 
nei alkani, nei nuogi, kaip kiti 
žmonės, kurie ir dabar tebeba
dau ja. Užėjus vokiečiams bu
vome atlikę ant vienos karves, 
bet dabar, ačiū Dievui, jau turi
me tris karves ir telyčią, avių 
su kiaulėmis užtektinai, gerą 
arklį ir tt. Liesą pasakius, gy
vename kaip pirma; su rubliu 
apsiverciamc 'lengviau, kaip 
prieš karę.

Poliaus pranešu, kad kaip li
ktai pasklydo gandas, kad kilo 
karė, labai buvome nusiminę. Į 
Tuojaus pradėjo mobilizuoti 
žmones, paakinus ėmė arklius.1 
Už kokio mėnesio užgirdome

anuotų griausmą savo ausimis. 
Kai šaudė Suvalkų redyboje, 
tiri kartais ir ant pečiaus gulint 
girdėdavosi. Betgi pirmą žiemą 
pralaidom,o pi'iriiaii. (Sulaukus 
pavasario pasklido gandas, 
kad rusų armija trauksis net iki 
Dauguvos. Tada tai jau visai 
nusiminėme. Ilgui nelaukus už
girdome, kad jau vokiečiai ar* 
tihasi; ot čia tai, jau pasidarė 
tikras sumišimas: Rusų valdžia 
norėjo, kad žmonės palikę na
mus važiuotų į Rusiją; bet iš 
musų kampo mažai kas paklau
sė to valdžios įsakymo, iš musų 
sodžiaus neišsigabeno nei vienas 
žmogus. Liepos 24-tą dieną, 
1915, vokiečiai užėmė švento
sios upes, vakarinį — dešinį 
krantą ir ten susitvirtino savo 
frontą, kur ir išbuvo net ščšias 
savaites, o mes laukėme, kad, 
ot, diena už dienos patapsime 
sudeginti. Paindrioniškio vien* 
kiemius sudegino visus, mes gi, 
ačiū Dievui, buvome, laiminges
ni: musų sodžius išliko didybė
je, nes apie mus.nebuvo musių.

Rusai traukdamiesi iš Lietu
vos nesuspėjo, ar gal būt neno
rėjo, pasmilti nors didžiumos 
gyvulių, tai vokiečiai užėję ra
do visko perpilna, kaip tai: ark
lių, karvių, avių, lūąulių, žąsų 
ir tl. ir visa ėmo be pasigailėji
mo. Įsivkym is buvo išleistas 
vokiečių kariškos valdžios, le 
džiairiis ūkininkui turėti tiktai 
l)o vieną gyvulį visų rųšių. Su- 
raguočiais bemažo triip pada
re. Bet paskum per trejus me
tus pas žauones vėl prisidaugi- 
no gyvulių taip, kad raguočių 
yra jau užtektinai, tik arklių 
kaip kur dar trūksta. Vokie
čiai, tiesą pasakius, vargino žmo 
nes be pasigailėjimo: vare prie 
visokių (Urbų pėkščius ir va
žiuotus, visai už menką užmo
kestį. Pirmais .picinis ėmė po 
pusę, svaro sviesto ant savaitės 
nuo karvės. O dviejus metus 
ėmė pilėnu po du litru kas die
na. Iš musų sodžiaus kasdiena 
pienas reikėdavo ve^ti į Norbu- 
to d\urą (apie penki viorslai). 
Taipgi ėmė grudus, bulves — 
teipgi už menką užmokestį, žo
džiu sakant, nebuvo tokio daik
to, kas jiemsv nebūtų reikalin
gas; net senas, surūdijusias dal
ges ir tai liepdavo pristatyti. 
Laikui bėgant, užsiginto Icarės 
galas. Visi pradžiugome many
dami, kad jau viskas bus gera. 
Bet dar nebūta galo. Vokie
čiams išėjus, tuojau užėjo bol
ševikai, su kuriais pragyveaion 
keturius menesius, o gink Die
ve butų reikėję dar kita liek, 
tai tikrai butų prisiėję badauti. 
Vokiečiams iš Lietuvos išėjus 
rugių pūdas kainavo 15 rub., o 
užėjus bolševikams, daėjo iki 
150 rub. daugiau. Sviesto sva
ras — 20 rub., druskos svaras 
— 5 rub., bulvių pūdas — 25 
rub., sūrio svaras — 2 rub., 
cukraus skaras - 10 rub., kar
vė vidulinė — 200 rub., ark lis 
vi(|uljnis - 5,000 rub.; žodžiu 
sakant, taip viskas pabrango 
be rokundos, kad negalima su
prasti, iš kur tiek tų pinigų at
sirado.

A r Jus 
Vartojate Talcum 
Ganėtinai

• I I . ................................

Tankiai?

lai mat, mielas broli, jeigu 
paimsite tą mano laišką, lai nor 
paviršutiniškai žinosite apie 
musy gyvenmą. Karės laike 
nesulyginami žmones: vieni 
vargo didžiausi vargą, o kili 
prisipylė krūvas pinigų. Musų 
sodžiaus j karę buvo išauk ii šie* 
vyrai; Karolius Biliūnas, Jur
gis Rudokas, Viuc. šližis ir Ig. 
Vidžiūnas, Trįs jų sugrįžo 
sveiki; tiktai vien Jurgio Rudo
ko dar negirdėt. Sudiev, lik 
sveikas ir aš pasilieku, su godo
ne, jūsų brolis Juozas Gogelis.”

mii a

Tolephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Bričminio valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.» Chicago.
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Jūsų smagumui karštose dienose 
vartokite

COLGATE’S
TALC POWDER

DAUGIAU TALCUM P0WDER kait
rioje dienoje reiškia daugiau smagu
mo kudykiams ir visiems kitiems 
šeimynoje.

SUMINKŠTINIMAS taip pat antisep- 
tiškas Colgate’s apsaugo nuo suskili
mo ir suerzinimo paeinančio kaitrioj 
dienoje. Jis pašalina kaitraus oro li
pnumą ir priduoda smagumą.

KVEPIA vienuolika įvairių kvapų iš 
kurių galima pasirinkti.

Freudo Teorija ir Degtuko 
Redakcija.

(Feljetonėlis).

Genys margus, o svietus dar 
t margesnis.

Jame pasitiko stebėtinų, neiš
aiškinamų dalykų.

Misterijų.
Knut Hamsun’as net > vieną 

savo apysaką pašventė apibudi
nimui tų dalykų.
Apysakos vardas — “Misteri
jos.”

Ten kalbama apie vieną kei
stą žmogų, Naegelį.

Tas tai Ncagelis kaiilą užsi
manęs nusinuodyti.

Išėjo į mišką.
Naktis. Vėjnlis šlama me

džių lapuose. Aplinkui nė gy
vos dvasios.

Naegelis išsitraukė iš kešenės 
buteliuką ir išmetė burnelę.

Akyse pradėjo reibti. Jis par
puolė ant žemės. Spardosi. Vi
duriuose degina, degina... Silp
na darosi.

Kankinasi, o nemiršta.
Pagalios, akįs merkiasi.
—Pabaigta! — mano Naege

lis, — nebereikės daugiau ka
muotis šioj ašarų pakalnėj dėl 
tos... dėl tos... panelės...

Ant krutinės lengva, gera,
Sudie, apgaulingasis pasau

lį! Nebekankinsi tu manęs...
Ir jis užmigo.
Išaušo stebėtinai grąžtus ry

tas.. Raiukščiai čiulba; medžiai 
šlama; saulė maloniai šildo.

Pravėrė Naegelis akis ir dai
rosi aplinkui.

• Kas čia atsitiko? Ar aš gy
vas, ar ne? *

Žiuri į šalia gulintį buteliuką.
-Šimts perkūnų! Vieloj 

nuodų, aš išgėriau vandenį!... 
Hm, keista. Kodėl vanduo vei
kė į mane, kai nuodai? Kodėl 
aš jaučiau skausmus, silpnu
mą? Mįslerija, ir galiui!

Šiomis dienomis atsitiko to
kia jau “misterija” su Degtuko 
redakcija.

Ji nuo senai trokšta įstatyti į 
Darbo redaktorius A. Bimbą — 

i “'nuosakų” “revoliucionierių”.
Piimba, paragraifuojunt Go- 

golį, pasidarė revoliucionierius 
nuo to laiko, kada auklė pasikė
sino ant jo asmeniškos laisves.

l'aip, nuo to laiko jis kovoja 
prieš visokius (kspotus ir lais
vės varžytojus,

Tinkamesnio kandidato visr 
vien nesurasi.

Ir šilai vieną grasią dieną 
Degtuko redukcija išvydo Bim
bą jau Darbo redaktorium.

Reikalaukite COLGATE’S 
savo pato gesnėje 

sąkrovoje.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

■

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

Naudinga kuygolė ypatingai norintiema tu- 
8i pažint i bu įvairiom^ legal iskoraiv teisė
mis. 141 pusk

■r

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St„ Chicago, Ilk

( m > !■!»W m ulų U I IJIL - I I '■WF’W 
Telephone Boulevgrd 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYIMHAS IK CHIRUKGA8 

VALANDOS: 9—12 rito

3308 8 Morgan St, Chicago, 11)
Į

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

“Drg. V. V. Vasiui: “Darbą“

Bimba, p. Jurgelionis iikslatyr 
tas, tai ir jūsų kritika nebus vie
toj. Dabar taukiame kaip nau
jas red. redaguos ir tada galė
sime spręsti.“

Išaušo rytas —išėjo iš spau
dos Degtukas — ir po Redakci
jos atsakymo pasirodė sekainą

“Netiesa! “Darbas“ da yra re- 
daguojąmas per p. Jurgelionį. 
ir kiek patirta, da redaguos ilgą 
laiką. — Pastabu, spaustuvės.”

Tokių lai misterijų pasilaiko 
aut šios žemeles. Vieniems van
duo virsta nuodais, o kitiems 
troškimai realybe.

Butų labai geni, jai kas apie 
riksilikiniij praneštų profeso

riui 7*. Freud’iti.

tonųis- žyniausiu miokslininku 
psychologi jos sri tyj.

Jis yra sutvėręs teoriją, ku
rioj sakoma, kad žmonių troški
mai kartais juos išmeta iš lyg
svaros. Savo svajones jie pra
de d,m skaityti realiais dalykais.

Tą savo tvirtinimą jie tvmia 
pavyzdžiais, paimtais iš realia 
gyvenimo.

DegĮtuko redakcija suteikė 
dar vieną pavyzdį, kuris palvir-! 
tina Freudo psyvhopatologijos 
teoriją... —K. Sėjikas. I

*

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. WRt>hington St., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos; 10 iki 12 ryto.
1739 So. Halsted Street. 

Phonc Canal 4626 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126
............................. V

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jąs nesi-

4 jaučiat gerai 
ateikit pas
mane

Ofisai:
859 North

Rohcy Street

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

T

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50,

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

Chicag-), UI.

T"
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Mitingas.

Liepos 27 d. buvo Lietuvių 
Socialistų sk\Tiaus menesnis 
susirinkilnaš. Dėlei streiko vie 
nas susirinkimas neįvyko.

Nors neskaitlingas būrelis su 
siriaiko, bet užtai buvo tvarkus 
ir rimtas. Valdyba išdavė ra
portų iš rengiamų prakalbų, 
kurios įvyko geužes 25 d. Pel
no likę $4.75; kalbėtoju buvo

atrado, kad turėjo būt pelno 17 
dolerių su centais.

Nutarta pasiųst laiškai į tas 
draugijas su reikalavimu kad 
padengtų blėdį ir kad prisiųstų 
teisingesnius delegatus.

Nieko nuostabaus nebūtų, 
jeigu visi butų paprasti žmone
lės, bet kadangi buvo toj komi-

tokiu, stangi, 
kviečių.

Čia mes 
rugšterškę kaipo kx1iečjų rudies 
auklėtoją. Kad pastojus kelią 
rudžiai, pirmiausia reikia

Rugšterškė — rudies 
auklėtoja.

su-

torius J. Vabalas, tai reikia pu-j Rugšterškės yra. dviejų rusių: 
kati tris vyrukas kiek' paprastoji ir japoniškoji. Pas-

Knygius pranešė, kad parda
vęs knygų už $12.40, o ir da 
randasi kuopos knygų vertės už 
$27.60. Komisija čarrteriui gan 
Ii pranešė, kad čarteris tuojau 
bus gautas, kad Socialistų Par
tija atims jį iš LSS. 34 kuopos 
ir mums atiduos. Paskui buvo 
rinkimas delegatų į busimų So
cialistų Partijos suvažiavimą.

Nutarta surengti prakalbas 
Kučinskui ir parsisiųsdinti 2(X) 
egz. Naujienų, ir duot prie įžan
gos. Po tam ntuarta, kad Lie-

drūtas visados šmeižė šia u nepa
tinkamas ypatus ir net viešuos 
susirinkimuos sakydavo, kai 
kiti įveria sau fondus kad ne
teisingai iš žmonių pinigus vi
liojus. . O pats kų daro, tas “tei 
singasis” bolševikas.

— Dėdės Draugas.

Ūkininkų Balsas
KVIEČIŲ RUDIS.

Rudis, turtmt, yra vienas di 
džiausiu kviečių priešų. Ji ran
dasi visur, kur tik kviečiai au
ginami, ypač drėgnose apiclin- 
kėse. Kviečiai labiausiai nu-

sa va i tęs prieš nunok- 
tinkamas 

Rudis dažnai

kutinioji nėra pavojinga. Pa
prastoji rugšterškė — tai rudies 
auklėtoja, tai didaiausis priešas 
kviečių, avižų, miežių ir rugių. 
Visi javai kenčia nuo rudies. 
Auginimas šito krūmo soduose, 
daržuose ar kitose vietose reiš
kia mažiau duonos tai apielin- 
kei. Suvienytų Valstijų ūki
ninkai! yra graudenami kovoti 
visomis pa j jėgomis su kviečio 
rudimi. Daržų savininkai, mie
stuose ir mcsteluose, yra skati
nami naikinti rugšleršikę, jeigu 

•/Įji" lenai auga. Nedaro skirtu
mo, kaip toli tas krūmas rastų
si nuo ūkių, ant jo pagamintos 
rudies sėklos yra lengvai vėjo 
išnešiojamos į visas apielinkrs.

Kaip rudis pavojinga kviečių

sos Lietuvos. Bet kas daugiau 
sujudina lietuvius — tai inter
nacionalizacija Nemuno, pra
dedant nuo pat Gardino. Nie
kas to nesitikėję ir negali at
rasti išaiškinimo, kokiais moty
vais vaduojasi alianlai, atimda
mi iš Lietuvos Nemuno upę, 
kuri abiem pusėm, per tuksian
čius melą, buvo ir yra Lietu
vių apgyventa. Nemunas Lie- 
luvai yra šventa upė, taip pat, 
kaip ir Aigiptui Nilas. Jau <la-

skaitlinės.

siųsdintų jjo 25 egz. Naujienų 
ir jas platins. Taipjau nutarta 
kviesti d. Hermanų su paskaita.

Vėliau išrinkta naujas dėle-

tų Žukausko tapo išrinktas Vil
činskas.

kenčia nuo jos per kokias dvi 
ar tris
siaut; Kada oras yra 
rudies veikimui.
sunaikina, didelius javų plotus, 
ypač drėgnais metais. Kolkas 
dar nepasisekė surasti ne jokių 
vaistu rūdims naikinti. V

Kviečių rudis (Puccinia gra

ir Minnoso-
sunaikino

Iš vaikų draugijėlės gyvenimo.
Čia keli mėnesiai atgal tapo 

Įkurta Vaikų Draugijėlė. įkūrė 
jų vietos progresyvūs draugijos. 
Išsyk buvo manyta, kad viskas 
gerai seksis, nes draugijos labai 
rėmė jų pinigiškai, U. P. Kliu- 
bas davė net svetainę už dyka. 
Bet atsirado daug “geradPjų” 
kurie pradėjo skriausti tų drau-

Liepos 18 d. įvyko Vaikų 
Draugijėlės atstovų susirinki
mas, į kurį viena draugystė at
siuntė šitokį laiškų:

kuris pasirodo pavasarį ant 
rugšterškės (barberry) lapų pa
vidale mažyčių kekių. Tose ke
kėse randasi nulies sėklos, ku
rios pribrendusios bįra Ir vėjas 
jas išnešioja. Nupuolusios sė
klos ant kviečių pradeda dygti, 
leisdamos savo šaknis per kvie
čio odų i celes. Po kelių die
nų, jei oras būva tinkamas, au
gus parazitas pradeda tverti,tuoj 
po žievele didelius raudonus ge 
malus, kurie greitai pkiišioja ir 
šbnrsto savo sėklas ant kviečių

laike savo susirinkimą birželio 
15 d., 1919, Iš Vaikų Draugijė
lės delegato raporto paaiškėjo, 
kad nuo V. D. pikniko, kuris at
sibuvo birželio 7 d„ liko pelno 
tik vienas doleris ($1.00), o iš
laidų pasidarė $120.

lodei L. B. D-tė nutarė pa
reikalauti, kad V. D-tėlės dele-

rengimo komisijos atskaitą ir 
jeigu pasirodytų, kad atskaitos 
buvo neteisingos, tada reportuo 
ti toms draugijoms, nuo kurių 
minėtos komisijos delegatai y- 
ra atsiųsti ir pareikalaut, kad

nų dėmių. Šitas laikotarpis 
vadinamas raudonosios rudies 
aiikotarpiu; jis apsireiškia prieš 
(virčių kirtimų. Tos raudonos 
sėklos puola an|t kitų kviečių ir 
greitai dygsta ir gimdo daugiau 
raudonosios rudies. Tokiu bildu 
Parazitas sparčiai dauginasi.

Truputį vėliau, parazitas pra
deda tverti tamsius gemalus, 
kiekvienas gemalas turi dvi sėk 
i, apvilktas stora sienele, ačiū 
turinti jos saugiai pergyvena žie 
mos šalčius. Pavasarį jos dyg
sta ant pūvančių šiaudų ir pa
gamina kelias mažytes sėklas,

žemiau paduotos 
1916 metais South Dakotos, N. 
Dakotos, Montanos 
tos valstijose rudis
200 milionų bušelių kviečių. Tai 
yra pasibaisėtina skaitlinė. Ūki
ninkais jei jus norite apsaugo
ti savo javus nuo rudies, jei jus 
norite gauti gausų, gražų derlių 
iš savo kviečių, naikinkite tų 
pavojingų rugšterškės krūmų, 

kur lik jus jį rasite.
Danijoj rudies epidemija už

puldavo javus beveik kas treji 
ar ketveri metai. Kiekviena r ® 
kartų nuostoliai būdavo baisus. 
Toj šalyj, penkiolika melų at
gal, buvo išleistas įstatymas 
apie naikinimų paprastos rugš
terškės. Danijos ūkininkai re

lė tų įstatymų. Kjickvienas rug- 
šterškės sunaikinimas propor- 
cionaliai padaugindavo kviečių 
užderėjimų. Kaip tik rugšterš- 
kės krumafi buvo visiškai išnai
kinti visoje šalyje, javų epide
mijoms buvo padarytas galas,

Današųs įstatymai pradeda-, 
ma leisti ir Suv. Valstijose. 
Pav., S’oiilh Dakotoj, 1918 me
tais, buvo išleistas toks patvar

mą. Pasekme buvo tokia, jog 
sekamais metais los valstijos 
ūkininkai susilaukė didesnio 
kviečių derlius.

ir kad padengtų blėdį, kokių 
bus o padaryta rengime minėto 
pikniko”. į

Laiškas tapo priimtas, ir po 
Hdayimo raporto, iš minėto 
pikniko, tyrinėjimo komisija

DATRIJOTIZMAS
Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINOS BANK 
Kapitalas ir Perviršio 

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

Jackson Sts.
SIO’X CITY, IA.

lapų ir pradeda iš naujo savo 
gyvenimo ratų.

Daug botanikų ilgai nežinojo, 
kad kviečių rudis praleidžia vie
nų dalį savo gyvavimo ant rugš
terškės, antrų — ant kviečių. 
Bet dabar tas faktas yra visiems 
gerai žinomas.

Da|bar ūkininkas gali paklau
sti kodėl rudis nepasitenkina 
vien tik kviečiais? Kodėl ji ne- 
auklėja savo 
iš karto?

Vienintelis 
du klausimu
los, iš kurių išsivysto rudis, ga
li iškarto sudygti ant kviečių. 
Jos gali tiktai sudygti, bet nepa- 
jiegia perleis tti savo šaknelių 
per kviečio viršutinę odų. Ačiū 
tam, jos tuoj žųva. Jos dygsta 
ir vystosi a uit rugšterškės todėl, 
kad rugšterškės lapų oda nėra

partamentas išleido speciali bu- 
lotinų, kuriame patariama kuo- 
greičiia tisini naikinti rugšterškę 
šiose valstijose: Mississippi, 
Montana, Wyoming, Nebraska, 
South ir North I Tako ta, Minne
sota, Iowa, \Visconsin, Illinois, 
Indiana, Michigan ir Ohio. Sa
koma, kad tose valstijose pas
kutiniais 'metais rudis pridarė 
daugiausia nuostolių.

—A. Dvylis.
(daugiau bus).

sėklų ant kviečių

atsakymas j tuo- 
yra mažytes sėk-

Apie padėjimą 
Lietuvoje
Rašo T. Naruševičius.

(Žiur. No 180).

post-
J. 1, 1919

Oct. 6. 1917

sižkos ir Turkiškos Vidos
12th STREET
Tel. Kedzle 8902.

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

CHICAGO, ILL.

True translation filed with the 
mastei- at ChicagdM III. Aiig. 
as reųuired by theAict of Ocl

Lietuviai negali ne 
pasauliui dėl uždėtos ant jų bau
smės, — čia kalba eina apie pa
dalinimą Mažosios (arba Prū
sų) Lietuvos į dvi dali. Nėsą 
Nemunas, sulyg niauja sutanlim 
lapo siena tarp Prūsijos ir Lic-

viški plotai vakarinėje Nemu
no pusėje pasiliko Vokietijai ir 
ant amžių likos atskirti nuo vi-

tei to, kad Nemuno klausimas 
likos neteisingai išrištas. Sako, 
kad ‘‘jeigu jums šiandien atė
mė Nemunų su prieplaukomis, 
ir padarė jį tarptautiniu, (ai kas 
gaK garantuoti, kad rytoj neat
ims jums žemės”. O Hėtuviui 
žeme — tai viskas. Toksai iš
rišimas klausimo su Nemunu, 
be abejo, duos geros progos, 
kam reikia, vesti propagandų 
prieš aliantų sutartis. Buvo 
skelbia, kad,sutartis daroma su 
Vokietija, o čia imta rišti klau
simas kraštų, kurie su Vokieti
ja neturi nieko bendra. Ko
dėl taip išėjo? Mes klausėme, 
Im4 jokio rimto palaaškinimo ne
gavome. Ta aplinkybė duoda 
daug medžiagos visokeriopiems 
spėliojimams. Teisingiausias 
jųjų aiškinimas yra tas, kad, 
intcrnacionįalizavus Nemunų, 
Lenkai turėsiu kitų išėjimų į ju
ras Nemunu, nuo Gardino per 
Klaipėdą (Memelį). Lietuvos 
delegacijos protestas, sudėtas 
Taikos Konferencijoje, neturė
jo pasisekimo ir situacijos neiš
gelbėjo.

Mes suprantame, kad Taikos 
Konferencija negirti visų paten
kinti visame kame, bet Čia yra 
stipresnio padaryta skriauda 
silpnesniam.

Iš primesimo apie Lietuvos 
klausimo stovį Ta'ikos Konfe
rencijoje aišku, kad musų, kai
po silpnesnės dalies* žmoni joje, 
padėjimas stovi toli*nuo to ke
lio, kuriuo mes norėtume eiti. 
Bet vis-j^ii yra jau duota pra
džia musų savystoviam tvarky- 
muisi, ir dabar tolimesnis mu
sų tautos likimas daugiausai 
prigulės nuo musų pačių. Ar
timiausia ateitis parodys, ar 
mes, kaip ir lasai bičių spie
čius, mokėsime suspiesti apie sa 
ve visus geresnius Lietuvos sū
nus, ir bendraii dirbant, gaminti 
geresnę ateitį, kad mfusų val
iai Valstybiniame Lietuvos Rū
me galėtų laisvai) ir erdvai gy
venti ir lengvai kvėpuoti. Mu
sų karta neša didžiausių atsa
komybę, nes lininis išpuolė lie
sti pamatus pačiam Valstybes 
Rimuli, o nuo to, kaip tie pama
tai (biiis/tižtiesli, priklauso ir pa
ties Rūmo stiprybė. Jei mes 
visi, kur nebūtume, dirbsime iš- 
vieno,) sutartinai, kaip tos bitės, 
kad apsisaugojus šalnos ir aud
ros metų, — tai be abejonės ne
pražūsime ir susilauksime švie
sesnės ateities. Bet jei dirbsi
me paklaikę, kaip, anot patar
lės, Grigo bitės, jei neturėsime 
pasišvenltimo valsltybės reika
lams, o priešingai — žiūrėsime 
tik, kaip iš tos valstybės dau- 
gtisnisia pasinaudojus sau, t. y. 
jei turėsime savo asmeninius 
arba ambicijos tjikslus, — tai 
iš viso musų darbo nieko neiš
eis. Ateis kitas svetjimas val
dovas ir uždės ant musų dar 
sunkesnį jungų. Taigi, jei da
lykai taip stovi, tai verČiaus pa
tįs sau užsidekime valstybinių 
sunkenybių našlių, kad tas išei
tų naudai musų pačių žmonių, 
bet ne svetimų valdovų.

Su pasigailėjimu reikia pasa
kyk, kad ir musų tarpe atsiran
da žmonių, kurie turi egoisti
nius savo asmens tikslus, pri
sidengdami labu tėvynės. To- 1 
kie žmonės, nepasiekę savo tik
slų, šmeižia tuos, kuiįiie ištikrų- 
jų gina Lietuvos reikalus. To-

Apvalymo Išpardavimas
Trečioje ir ketvirtoje savaitėje.

Mes siūlome didelį pasirinkimų iš musų didelio 
sandelio čeverykų už negirdėtas kainas, žiūrint į tai, 
kad Čeverykų kainos labai pakilo. Čeverykų kainos 
pakilo 60% į 4 savaites, ir dar tebekyla.

šeši mėnesiai atgal mes pripirkome 
milžiniškų siuntinį čeverykų dėl rudens 
dėvėjimo ir beveik visas tas tavoras ran
dasi musų krautuvėje, ir mes jums siu- 
lonic juos dabar už 25% mažiau negu, 
kad mes turėtume patįs mokėti už juos

Moterų tikros ožio skuros juodi ar ru
di čevcrykai 10 colių augščio, french kul
nis, visokio 
rantuota.

didžio, kiekviena pora gva- 
šiandic verti $9.50, ant šio 
kaina tiktai .... $4agg

skuros če-

Mes siūlome: moterų tamsiai rusvus 
veršio ar ožio skuros, 9 colių augščio, stl 
smagiausiomis kulkomis, visokio didžio, 
kiekviena pora gvalranluotą, šiandie ver
ti $8.00, parduosime po . $4.65

Vyrų tamsia irudi teliuko
verykai, angliško ir pug kurpalio, ranka 
sinti ir kiekviena siūlė gvarantuota. Šian
die verti $8.00 šiame pardavime $4.65

Mes turime tokių pasiūlymų šimtais, ir jei nusipir
kę porą čeverykų čia už $6.00 arfba iki $9.00 galite būti 
užtikrintu, kad už 6 savaičių laiko toki pat čevcrykai 
kainuos nuo $10.00 iki $18.00 už pora.

Visi Chicagos laikraščiai skelbia, kad paprasti če- 
verykai kainuos nuo $15.00 iki $20.00 už porą.

Ateikite ir prisipilkite čeverykų dabar, ir pirkite po 2 ar 3 poras, nes ššįlic pasiūly
mai negali ilgai tęstis. Daug metų praeis kol jus sulauksite tos dienos, kad pasitaikytų to
kia proga kokia yra jums siūloma šiame išpardavime.

Didžiuma šitų čeverykų nėra parodyti languose, nes šituo laiku langai yra užimti dau 
giaus žemais čeverykais, bet įeikite į vidų ir leiskite mums parojvi? Jvjrs musų didžiau- 
sį pasirinkimą.

Warsawskys’ Reliable Shoe Store
1341 South Halsted Street, Kampas Liberty Street. Chicago, Illinois.
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Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 

• Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Suimtomis 9—9.

A«, ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AA labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilveli# buvo. Dispe* 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnPjimas. Kraujo, inkstų. Nervu ’r 
viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

_____ r____ r____________________________ ' je Ame 
rikoj ir už rubežių' bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto* 
to. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojfrnui 

radėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
raujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

mstivmas pranvko diegliai oebenadė po krutinę. Vidunų rėžimai
Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ta

. savo paveiksle pa '

abelnas spėkų nustojima* viso kūno, ir buvau nustojęs vihii 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visok 
rikoj ir už rubežių. bet niekur bėga vau savo sveikatai panel'

Bet kada pareikalavau Salutaraš vaisių, Bitteria, Kraujo v$ 
jo. Nervatona, Ir.kstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvarto, 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai < 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo

išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių 
valtė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. 
mačiau lotų siuriumą Kaip tarp dienus ir nakties. Dabar jaučiuos ; 
«mn«rini ir linksmas ir 1900 svkių dėkuoju Salutaras mylistų fe- | 
radėjistei ir linkiu visiem savo

ivkių (lekuoju baiutaras myustų l 
i draugam ir pažįstamiem tokiai* 

patariu uiiokirdtai kreipties pre Salutamo:
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITVT1ON J. Baltrenaa. Prof.
1707 8o. Halsted 8L. Telephone Ganai 6417 ddeago, I1L

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWA(JKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Po pi erų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overknutai, vėliau
sios stallės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dineą Iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chloro. 111

Už $50.00 arba LAISVAS 
BONDS A

nupirksi labai gražų 3200.00 vertes 
Phonografą. pasilikusi sankrovo
je. <lita mašina beveik nauja, prie 

j°s randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke-

j Bį MįMB] lėtą augštos klesos 
; k . J phonografų, kuriuos 

HHMHBUL parduosime ui 
1 11 PBshrtyU kainą

huVUl I tai mes turime 
fl I pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
U1 gogo player piano,

garantuotą 10 metų 
w ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime ui |325. 
JEI GYVENATE U2MIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison SL Chicago. I1L 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaL Neda

liomis nuo 10 iki 4

kių žmonių tikslas yra griauti 
kitų su pasišventimu statomų 
darbų, .kad tik patiems atsisto
jus priešakyje, nepaisant, ar tas 
gali i^di musų krašto naudai, 
ar ne. To mums reikia labai 
sergėlies, nes dabar atsiranda ir 
atsiras daug visokių avanturi- 
stų kurie nori pasinaudoti men
ku musų žmonių patyrimu po
litiniuose klausimuose kad per 
lai prisigrobti sau visokių gery
bių ir paskui spjauti ant visų 
musų vargų-bėdų...

(Bus daugiau)

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie imogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma Įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu-

%

kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2A>0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami Ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st, Chicago, I1L

Minyku 
Kunigu 
Darbai

. Filipinų Salose 
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Įjh.

Seni Laikraščiai
Gražiai sulankstyti 

ir surišti.
Po 1 c. svaras 

NAUJIENOS v 
1739 So. Halsted Street, Chicago
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LITHUANIAN DAILY NEW®

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS

Naujienoa eina Hithae. iiskiriant 
oedtidienlua. LeidMa Naujienų Ben- 
frovĄ HM S. Hateted St., Chicago, 
<11. — Telefonai: Canal 1506 

Ut&isakomoji Kainai 
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Trims maneliams _______
Dviem mėnesiam 1.45
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nomiškos, arba “tiesioginės” ko
vos įrankiais; ii’ labiausia gar
binamu kovos bildu pas jas bu
vo generalis streikas. Šita Fran
cijos unijistų teorija yra žino
ma kaipo “sindikalizmas” (uni
ja francuziškai vadinasi “syn- 
dical”). Iš Francijos ji persime-] 
te į Italiją, Australiją, Ameriką j 
ir kitur, 
tų teoriją 
dinamieji 
I. W. W.

Šioje štilyje sindikalis- 
(mokslų) priėmė va- 
“induslrialistai” arba

karės laikas išgydė 
darbininkų minias

Savaitei ..................................  13
Mėnesiai ........................................ H

SUTtenytoaa Talstijooa, m Cklcaflo), 
pačtu:

Mafiiui..........................  ti.M
Putei mato ...............................  1.00
Trhna aašnasiarrui ................... 1.65
Dviem mtaeeiam......... .. 1.25
Vienam m^nealai ....................... 6B

Hnifua reikia aiąst Pačto Mouey 
Orderiu, karta aa uisakyma.

Švedijos 
socialistai.

Sunkus 
Francijos 
nuo “sindikalizmo”. Jos supra
to, kad darbininkai be politiškos 
kovos negali apsieiti, 'rodei Frau 
ei jos darbininkų unijos šiandie 
jau ne tiktai nekovoja preš so
cialistus, o kaip minėjome net 
ir susivienijo su Socialistų Par
tija. šituo tikslu, pasak “Lo Po- I
pulaire”, įvyko nesenai Genera- 
lės Darbo Konfederacijos ir So-

mo pirštais. Reikia pažvelgti į 
dalykus giliaus ir surasti kilu
siųjų paskuliniu laiku revoliuci- « 
jų priežastis.

Kur kilo dabartinės revoliuci
jos ir kodėl? Jos kilo Rusijoje, 
Vokietijoje, Vengrijoje ir Austri 
joje. Rusijoje revoliucija kilo 
pirmiausia, o ji pirmutinė neat
silaikė karėje. Ji susmuko po 

I karės našta, ir jos miestų gyven
tojus ištiko badas. Karės pralai 
mėjimas suardė jos valdžios au
toritetą, o badas privertė žmo
nes sukilti. Panašiai, tiktai vė
liaus, atsitiko ir centralės Euro
pos šalyse. Taigi išrodo, kad 
dabartinių Europos revoliucijų 
priežastįs yra pralaimėjimas ka
rės ir badas.

Rinkimuose atstovų į augštes- 
nįjį parlamento butą Švedijos 
socialistai laimėjo didelę perga
lę. Vietoje 21 atstovo, jie dabar 
tenai turės 52, daugiauš. kaip 
trečdalį visų buto narių (150). 
O konservatoriai, kurie pirma 
turėjo tenai absoliučią didžiu
mą balsų (80 iš 150), dabar nu
smuko ant 39 balsų. Taigi mato
me ,kaip “pildosi” mūsiškių de
šiniųjų pranašavimas, skelbu
sių laike karės, kad socialistai 
visame pasaulyje “nusibankru- 
tysią”

Karė tečiaus padarė didelę 
skriaudą socialistų judėjimui

rencija. 
<ad šios 
jungia į

Ir tenai tapo nutarta: 
dvi organizacijos susi- 
daiktą; kad kiekviena 
tvarkysis nepriklau

somai nuo antros: kad jiedvi 
veiks išvien, nes dabartinis mo
mentas to rekalauj i.

|domu bus pastebėti, kad pa
našų žingsnį jau anksčiaus yra 
padarę Anglijos darbininkai. 
Jie irgi sujungė į daiktą savo 
politiškas ir ekonomiškas orga
nizacijas, tiktai dar aukštesniais 
ryšiais negu franeuztii. Anglų 
darbininkų unijos jau ir prieš 
karę užsiimdavo politika; flo.š 
buvo sutverusios Darbo Partiją 
(Labor Party). Pereitųjų metų

Talkininkų šalyse, kurios išė
jo pergalėtojomis iš karės, revo
liucijų nekilo, nors ketvertų su- 
viršum metų Akerdynė ‘irt jas 
baisiai nuvargino. Nėra revo
liucijos net ir tokioje Italijoje, 
kuri jau ir prieš karę stovėjo 
ant finansiško bankroto slenks
čio; nors ji šiandie pergyvena 
didelį ekonomišką suirimą, bet, 
mat, karės laimėjimas sustipri
no jos valdžios autoritetą. O jei
gu jau nekįla revoliucija net nu- 
suvariusioje nuo koto Italijoje, 
lai kalbėt apie revoliucijos atė
jimą Amerikoje, kuri ir karę lai
mėjo, ir nesvietiškai pralobo 
karės laiku, — butų visai juo-

i Europoje, po pirmutinių trium- 
fališkų žingsnių ėmė sustot, 
klupt arba ir net visai krypti iš 
vėžių. Tuo tarpu įvairus karšto 
kraujo “revoliucionieriai” mato 
šitame liudnartie apsireiškime 
vien atskirų revoliucijos lyde- 
irų “išdavystes!”

Taigi, kaip sakėme, išrodo, 
kad revoliucijos banga yra jau 
pasiekus tos ribos, kurią jai bu
vo pastačiusios dabartines isą- 
lygos. Bet tatai*nereiškia, kad 
jos darbas jau yra galutinai už
baigtas. Pasaulis dar neatėjo j 
lygsvarą ir dar negreitai ateis. 
Jisai dar tiktai įžengė į pokari- 
nio susitvarkymo laikotarpį. Ši
tą laikotarpį darbininkų klesa 
privalo panaudoti tam, kad, 
viena, surinkus savo pakriku
sias ir aplamdytas spėkas; ant
ra, kad sustiprinus iškovotąsias 
pozicijas ir išplėtus kuodaugiau- 
sia tą dirvą, kurioje ji juda (ko
vojant už geresnes darbo sąly
gas, už didesnę įtekmę valstybės 
reikaluose, ir t. t.) |

Taip ir daro tie darbininkai 
(EurojM)je ir čia), kurie supran
ta, kad jų pasiliuosavimas turi 
būti jų pačių darbas.

norėtų kreipti proletariato ju- 
j dėjimą.

Komnuistai skiriasi nuo 
kilų proletariškųjų partijų 
tiktai tuo, kad jie iš vienos 
pusės įvairiose nacionalėse 
(šalies) proletarų kovose, ke
lia į viršų ir gina bendruo
sius, nuo tautų nepriklausan- 

* čius viso proletariato reika
lus, iš antros pusės tuo, kai 
jie atskiruose plėtojimosi lai
psniuose, per kuriuos pereina 
kova tarpe proletariato ir 
buržuazijos, nuolatos atsto
vauja viso judėjimo reikalus. 
O štai ką sako savo Manifes

te “kairysis sparnas” (žiur. “The 
Revohitionary Age”, July 5, 
1919):

Darbo Partija (Labor Par-

Socialistai ir “kairia 
sparniai”.

savimo įrankis; jos politika 
butų apskritai tokia-pat, 
kaip ir oficialės Socialistų 
Partijos politika — reformuo 
ti kapitalizmą buržuazinės 
parlamentinės valstybes pa
matu. Laborizmas yra toks- 
pat pavojus revoliuciniam 
proletariatui, kaip ir nuosai
kusis, snnilkiai-buržuaZiškas 
Socializmas: juodu abu yra 
tokios-pat pakraipos ir politi-

atstovauja judėjimo ateitį.

O “kairiasparniai” aavo pro- 
grume (žiur. “The Rcv. Age, Ju
ly 5, 1919.) rašo:

Socialistų platforiuose... 
gali būti vienui vienas reika
lavimas — Proletariato dik
tatūros. ..

Municipalė (miesto) Soci
alizmo platforma negali būti 
sudaryta kitokiu pamatu, ji 
turi sulikti su abchiąja plat
forma, vien tiktai nurodyda
ma, kad vietos valdžios įgiji
mas rišasi su tiesioginiu tik
slu — įgijimu šalies valdžos. 

Paduosime čia dar Michigano 
“kairiasparnių” rezoliuciją, už 
kurią jie tapo išbraukti iš par
tijos:

K
Narys arba skyrius arba 

kuopa, kurie stoja už įstaty
miškas reformas arba remia 
organizacijas, įkurtas tikslui 
remti tokias reformas, turi 
būt išmesti iš Socialistų Par
tijos. Pildomasis Valstijos 
Komitetas yra įgaliotas atšau
kti čarterį kiekvieno skyriaus, 
kuris nesilaikys šitds ipatai- 

. sos.

Pastabėlės
Dautarai sako, kad specialis

tais vadintis negerai. Mint, pa
sivadinusieji specialistais gali 
kartais paveržti biznį nuo ne- 
specialistų. Bot panaikinus spe
cialistus, biznio sistema vis dar 
jiUiStlilks, |ir konkurencija,, Įkad 
ir tarp profesionalų, taipjau pa
siliks. Reikėtų visą sistemą 
naujais pamatais sutvarkyti, 
tuomet ir profesionalų amatas 
butų kitaip su tvarkykis. Kol 
jbus laisva konkurencija, kifl 
privatiška nuosavybe bus Šven
tai kunigų ir kareivių saugoja
ma, kol bus ši kapitalistiška si
stema, maži pagerinimai, labda
rybės, menkos reformos maža 
ką tcĮHidčs.

• su viešpa-

Ir Švedijos socialistai šiandie y- 
ra persiskyrę į dvi partijas. Iš 
52 atstovų, išrinktų j augštesnį- 
jį parlamento butą, 18 atstovai 
yra nuo Social-Dcmokratų par
tijos, o 1 atstovai

su grynai politiška darbininkų 
organizacija, Neprikalųsomąja 
Darbo Partija (Independent La
bor Party), ir taip-pat su Bri- 
tish Socialist Party ir su Fabian 
Society (kuri susideda daugiau-

epri-

tų partijos. Pastaroji yra atska
la pirmosios: jos spėka tečiaus

Prie to susivienijimo prisidėjo 
ir kooperacijos, šitaip visas or
ganizacijų ryšys dabar turi vie-

viešpatau jaučias kle-

Apskritai galima pasakyti, 
kad dabartinės revoliucijos Eu
ropoje kilo ne lodei, kad išnau
dojamųjų klesų jiegos jau buvo 
pakankamai sustiprėjosios per
galėti
sas, o todėl, kad karė suardė su
muštųjų šalių valdžios sistemas 
ir ekonomišką tvarką. Išnau
dojamosios klesos nėjo stipryn 
karės laiku; priešingai, jos tapo 
labai susilpnintos, nes karėje žu
vo daugiausia darbo žmonių; li
kusiuosius prislėgė badas, jų or
ganizacijos sumenkėjo ir suski
lo. Ne dėl darbo žmonių stipru-

Naujoji socialistų judėjime 
srovė, kuri lėmė or^ifiiizuoties 
Amerikoje pradžioje šių melų, 
pasivadino “kairiuoju sparnų” 
(angliškai: left wing) arba 
“kairiasparniais” (left—\vin- 
<ers). Jos vadovai pradžioje sa
kėsi norį pagelba agitacijos pa
kreipti kairion pusėn, t. y. pada
ryt radikališkesne, socialistų 
partiją. Bet loliaus jie ėmė sta- 
tyties vis didesnių, uždavinių. Jie

mu, lygiai kaip 
taujančiuoju Sociaįizmu ne- 

susi-

Netik kimo, bet ir “dūšios” 
specialistų yra. Rymo bažny
čios retai tesigarsina, o jeigu ir 
garsinasi, tai lik savo laikraš
čiuose. Aiteiramda “neprigul- 
minga” bažnyčia; ji garsinasi ir 
ne savo pakraipos laikraščiuo
se. Reikia mat pasigauti žmo
nių savo naudas.

Pasivadinusieji- “neprigul- 
iningi” žino, kad taq) žmonių 
randami nepasitimkinimo Ihino 
bažnyčios kunigais. Jie atehni 
su “reformomis” ir siūlo žtno-

sa vo organizaciją ]ir pasiryžo 
kalbant jų pačių žodžj^/s, “už 

 

kariaut partiją.” Delei to kilo 
tarpe partijos ir “kairiojo spar
no” susirėmimas.

Pildomasis partijos komtie

gali būti kompromiš

mokratų partija, yra menka 
(11 kartų mažesnė).

Nesenai buvo su džiaugsmu 
pranešta “kairiųjų” spaudoje, 
kad Švedijos socialistai nutarę 
dėties prie Maskvos “Interna
cionalo”. Tas pranešimas betgi 
paliete tiktai šitą senosios parti
jos atskalą, o ne visus Švedijos 
socialistus. Didžioji švedų So
cial-Dcmokratų partija prisidė
jo prie Berne'o (antrojo) Inter
nacionalo.

Prancūzai darbininkai, mato
ma, eina anglų darbininkų pėdo

mis.

Kodėl kilo revoliu
cijos Europoje.

al-Demokralų Partija skiriasi 
Inernacionalo klausime ir nuo 
vokiečių Nepriklausomosios So
čia l-Dcmokratų Partijos, kadan
gi pastaroji eina išvien su Ber- 
ne’u, o ne su Maskva.

Francuzų darbinin
kų unijos susivie
nijo su socialistais.

Francijos poeįalistų laikraš
tis “Le Populaire“, kurio kele
tas kopijų atėjo į New Yorką, 
aprašo labai svarbų atsitikimą 
Francijos darbininkų judėjime, 
būtent, tą, kad Generalė Darbo 
Konfederacija (Con tedera tion 
Generole du Travail) susivieni
jo su Socialistų Partija Franci- 
joje.

Šitas atsilikimas rodo, kaip 
sparčiai paskutiniu laiku žengė 
francuzų darbininkų judėjimas 
pirmyn. Reikia žinoti, kad prieš 
karę francuzų darbininkų uni
jos, susijungusios Generalėje 
Darbo Konfederacijoje (pana
šiai, kaip šios šalies darbininkų 
unijos kad yra siteivKenįjusos 
Amerikos Darbo Federacijoje), 
mažai tepritarto soclialistamfe. 
Jose viešpatavo dvasia, priešin
ga politiškam veikimui. Jos sto-

Trnc translation filed \v1J1 the post- 
niaslcr at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as iei|iiired by the act of Oct. ♦», 1917

šiandie daugelis žmonių nuo
latos spėlioja, kada ir kur kils 
naujos revoliucijos. Yra taip 
įsikarščiavusių žmonių, kad jie 
netenka apetito, jeigu kurią die
ną negauna perskaityt laikraš
čiuose apie naują revoliuciją, ir 
tai ne bent kokią, o būtinai “so- 
cialę”, su “proletariato diktatū
romis,” sovietais” ir kitokiais 
dalykais.

šilą žmonių ūpą gudriai iš
naudoja, iš vienos pusės, gelto
nosios sensacincB kapitalistų 
spaudos korespondentai, o iš an
tros — tie “ekstra-revoliuciniai” 
laikraščiai, kurie panašiomis į 
geltonosios įspaudo* sensacijo
mis stengiasi įsipiršti minioms.

“prolelarišką revoliuciją” Bul
garijoje, apie tuziną “sparta kiš
kų revoliucijų” Vokietijoje, “bot 
ševikišką revoliuciją” Lietuvoje 
ir dar daugelį kitų.

l os “revoliucijos” pasirodė e- 
sant pasakomis, šiandie mato
me net, kad ir tose revoliucijo
se, kurios kilo ištiesų, apsireiš
kia lyg ir judėjimas atgal. Išro
do, kad revoliucinė banga pasie
kė didžiausios savo augšlumos 
ir dabar ima siunti. Įdomu bu
tų tad pamėgint atspėti, ar lai 
yra tiktai praeinamas apsireiš
kimas, ar revoliucijos judėjimas 
išliesų jau išeikvojo savo ener
giją ir žada apsistoti ilgesniam 
laikui. Bet kad įstengus tatai

čiai, o dėl Smilgių iš lauko.
šituo išsiaiškina ir savotiška 

įlabartinių revoliucijų eiga. Jos 
visur įvyko labai staigiai ir 
“tvarkiai”; valdžia pateko į re
voliucionierių rankas beveik be 
jokio pasipriešinimo iš viešpa
taujančiųjų klesų 'piteos. Tose 
šalyseAkurios buvo silpniausios 
ir labiausiai atsilikusios ekono
miškai ir politiškai (kaip Rusi
ja ir Vengrija), revoliucinis kri- 
zisas priėmė aštriausią formą 
(Turkija, matoma, yra taip silp
na, kad ji stačiai suiro per visas 
siūles, kaip koks senas švar
kas). Paviršutiniškai protaujan
tis žmonės, arba vadinamieji 
“jausmo revoliucionieriai”, ne
suprasdami šilo! fakto, įsivaizdi
no, kad tų šalių revoliucijos for
ma yra augščiausia ir turi tar-

liucijoms. Ukininkiškoji Rusija 
turinti būt pavyzdžiu kapitalis1- 
tiškiausiai pasaulyje Anglijai!

Bet ta aplnkybe, kad revoliu
cijos apimtose šalyse senosios 
valdžios susmuko po karės spali

roje kovoje su revoliuvionie- 
riais, nulėmė ne liktai revoliu
cijos pradžią, o ir tolimesnius 
jos žingsnius.Darbininkai su pa 
gelba valstiečių (daugiausia, 
apvilktų kareivių rudinėmis) be 
didelio vargo paėmė valstybės 
galią j savo rankas, bet tada 
prieš juos atsistojo daug sunkes
nis uždavinys: kaip išlaikyti tą 
valdžią savo rankose ir panau
doti ją naujam sutvarkymui vi
suomenės? Kaip atlikti tatai 
sumenkėj ilsiomis karės laiku 
jiegomis, kuomet ta karė paliko 
po savęs visa ką baisiausiame 
suirime?

Sunkumas šito uždavinio yra 
priežastis to, kad revoliucijos

sc mėnesio įfale, Cliica-
goje, nutarę išbraukti Micliiga- 
no valstijos skyrių, įstojusį į 
“kairįjį sparną”, ir taip-pat pa
sielgė kaikurių valstijų partijos 
su atskiromis kuopomis; parti
jos centras, be to, suspendavo 7 
kalbines federacijas, jų tarpe ir 
Lietuvių Socialistų Sąjungą. Vė
liaus dar tapo išbrauktas iš par
tijos Massachusetts valstijos 
skyrius, ir veikiausia bus išbrau
ktas taip-pat ir Oliio valstijos 
skyrius. Dabar suspenduotieji 
ir išbrauktieji iš partijos “kai
riasparniai” rengiasi steigti nau
ją partiją, “komunistišką”.

šitie kandidatai į, “komunis
tus” tikrina, kad jie esą radika- 
liški,. revoliucioniški ir tikri so
cialistai; o ąpie socialistų parti
jos Vadus ir apie visus kitus so
cialistus jie sako, kad tai esą pa
klydėliai arba išdavikai, išsiža
dėjusieji tikro socializmo mok
slo, kurį skelbė K. Marksas. Įdo
mu tad yra pažiūrėti, kiek šilas 
“kairiasparnių” tikrinimas su
tinka su tiesa. Paimsime keletą 
pamatinių kiaiudmųs įjūriuose 
apsireiškia skirtumas tarpe so
cialistų ir “kairiasparnių”, ir pa
lyginsime, ^kairiasparnių” po
ziciją tuose klausimuose su Mar
kso iniskclblomis idėjomis.

1. Socialistai ir Darbininkų 
Klėstu]

“Komunistų Manifeste”, -kurį 
parašė Marksas su Engelsu, skai 
tome (anlnuh perskyrime):

Kokiame santykyje stovi 
komunistai su proletarais?

Komunistai nėra jokia ypa
tinga partija šlovinti prieš ki- 

tas darbininkų partijas.
Jie neturi jokių atskirų nuo 

viso proletariato reikalų.
Jie nestato jokių ypatingų 

principų, pagal kuriuos jie

Taigi, kuomet Marksas ir En
gelsas pabriežia, kad komunis
tus (socialistus) ir kitas darbi
ninkų partijas jungia tie patįs 
bendri proletariato reikalai, — 
“kairiasparniai” sako, kad dar
bininkų partijos, kurios nėra 
priėmusios jų programų, esan
čios pavojingos revoliuciniam 
proletariatui, ir jie skelbia joms 
griežtą kovą.
II. Darbininkų klesos organiza

vimas.
“Komunistų Manifeste” (ta- 

me-pat skyriuje) skaitome:
Artimiausis , (komunistų, 

kaip ir visų kitų pl’oletarfšku 
partijų tikslas, yra: suorgani- 
zuot proletariatą į klesą, nu
verst buržuazijos viešpatavi
mą, užkariaut politiška galią 
proletariato jiegojmis.

O “kairiasparnių” Manifestas 
vienoje vieloje sako:

Musų uždavinys yra padrą
sinti kovojančius masinius 
judėjimus Amerikos Darbo

unijų, kurias sugadino Impe
rializmas ir kurios išduoda 
kovojantįjį proletariatą. Am. 
I). F., pagal viešpataujančią 
joje pakraip yra susivieni
jusi su Impeilįaiizmu. Reakci

 

jos stulpas, -X jisai turi būt 
parodytas tikroje šviesoje, ir

Kitoje vieloje tas Manifestas 
skamba:

Musų uždavinys, be to, y- 
ra išreikšti neorganizuotojo 
industrinio proletariato min
tis ir organizuoti jį, nes jisai 
Sudaro kovojančiojo Socializ
mo pamatą.
“Kairiasparniai”, vadinasi, su 

žiniai stalo vieną proletariato 
dalį prieš Iki tą ir rengiasi laužy
ti spėką masinių darbininkų or
ganizacijų, kurių pakraipa 
jiems nepatinka. 0 Marksas su 
Engelsu sakė, kad reikia organi
zuoti visą proletariatą kaipo 
klesą. t

III. Artimiausieji reikalai ir ga
lutinas tikslas.

Ketvirlamc “Komunistų Ma
nifesto” perskyrime skaitome:

Jie (komunistai) kovoja, 
kad atsiekus darbininkų kli
šos tikslų ir reikalų, bet jie 
dabartiniame judėjime kartu

Taigi, kuomet Marksas su 
Engelsu sako, kad socialistai pri 
valo kovoti už tiesioginius dar- 
jininkų klesos reikalus (turint
kartu.omenėje ir galutiną judč- nėms — “m^-igulmingą” baž 
jimo tikslą), —• “kairiasparniai” 
'ne» tiktai atmeta tokią kovą, o 
ir daro ją stačiai nusidėjimu, už 
turį bauilžiama išmetimu iš or
ganizacijos.
IV. Internacionalo klausimas.
Antrasis socialistų Internacio

nalas, kaip žinia, susideda iš so
cialistų partijų įvairių šalių, be 
srovių skirtumo. Tokiu jisai 
)atapo iš pat pradžių, kol dar ja

me veikė ir Engelsas (nuo 1889. 
m. iki 1895 m.) O štai ką Engel
sas sako apie pirmąjį Internaci
onalą, kuriame vadovavo pats 
Marksas (žiur. Engelso prakal- 
>ą prie

nvčią. Bet .ar ta neprigtdijniil
ga bažnyčia genesnė už “prigul- 
mrngąją?” • Ne. Vis tas pute 
ilušios-dolerių gaudymo biznis.

visus kovojančius

Kom. Manif.”):
(Internacionalo) tikslas 

buvo suvienyti į vieną didelę 
armiją
Kumpos ir Amerikos darbi

ninkus. Jisai todėl negalėjo 
pradėti nuo tų principų, kurie 
išdėstyti Manifeste. Jisai tu
rėjo turėt programą, kuris 
neuždarytų durų anglų ama
tų unijoms, francuzų, belgų, 
italų ir ispanų, proudhonis- 
tams, ir Lassalle’o pasekė-

O “kairiasparniai” savo pro
gramų rašo:

Mes stojame už tarptautinį 
Amerikos Socialistų Judėji
mo susivienijimą tiktai su ko 
munistiškomis kitų šalių kuo
pomis, tokiomis kaip Rusijos 
bolši'vikai, Vokietijos sparla
kai ir lt.
Marksas stengėsi sujungti į 

daiktą tarptautiniu ryšiu visą 
organizuotą darbininkų klesą, 
o “kairiasptirniai” stoja už tarp
tautinę viynybę tiktai vienos 
frakcijos.

Taigi tie kandidatai į “komu
nistus” visai be reikalo girias 
savo “revoluciniu marksizmu’!; 
jų idėjos skiriasi nuo Markso 
mokslo, kaip vanduo nuo ug
nies. Jie visuose pamatiniuose 
klausimuose atmetė šios gady
nės sočia liz mopoziciją, kuri 
apskritai imant remiasi dėsniais, 
išdėstytais “Komunistų Mani-

Kas tik gali, tas naudojasi ir 
išnaudoja laikinį žmonių ūpą. 
Jei nebūtų tokio žmonių ūpo 
klausimu neprigulmingos, lais
vos Lietuvos ,ar butų Chicagos 
biznierių, pasi vadinusių save 
“paitriotais,” atsiradusi mintis 

nulieti “laisvės varpą?” Ne.
Dabar yra žmonėse toks ūpas 

ir biznieriai tą ūpą išnaudoja. 
Renka pinigus neva išgavimui 
Lietuvai laisvės. Bet ištiesų yra 
visai kas kita. Pasidčkavojant 
tam upui, “patriotai” nori pasi
rodyti kokie jie dideli veikėjai, 
kokie didvyriai, ir žmonių su- 

dūtais pingais rengia sau vaka
rienių, kur “minkštoji ir kieto
ji” lytis smagiai pasilinksmina, 
Ir po Europą pasivažinėja: Jie 
steigia naujus bankus skam
biais vardais; tie bankai busią 
nekam kitam, kaip tik gelbėji
mui Lietuvos. Jie įkuria fab
rikus ir bendroves, duoda jiems 
prakilnius vardus irgi neVa gel- 
gidbėįimui Lietuvos. Jie, tie 
“patriotai” gaudo iš žmonių pi
nigus prisidengę Lietuvos gel
bėjimo skraiste, bet ištiesų, jie 
naudojasi dabartiniu upu ir dk- 
ro sau biznį. —-Ž.

SUDĖJO DAUG GINKLŲ MIE
STO ROTUžftJ.

Majoro Thompsono įsakymu 
užvakar tapo surinkti visi šau
tuvai, kurie kadaise buvo įtei
kti vidutiniųjų (High) mokyk
lų valdyboms. Viso tų šautuvų 
butą netoli šešiolikos tūkstan
čių. šautuvai nuvežti ir sudėti 
miesto rotužės tasemcntaik 
Ginklus sergėti pirstatyta kariu- 
nienė.

trinkiai surinkti ir pakavoli 
todėl, kad bijotasi įtūžusių riau
šininkų, kurie jau nekartą kėsi
nęs! pasigrobti jų žudymo dar
bui tęsti.

Kazimieras GugisREDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ž. Ž., Chgo. — Kad tamsios 

aprašomoji klerikalų įstaigėlė 
ima po penkis centus už koiivcr- 
lą su atspausdintu ant jo adre
su, tai nėra nė toks baisus Įlipi
mas nei išnaudojimas. Atspau- 
dininias kaštuoja pinigo, o krau 
tuvė juk ne labdarybės Įstaiga. 
Paprastas dalykas, kad už PleM |^e pay a]j expen«esand emali salaiy 
ii> I •> riviei iou vnibin i r/si mok ė-1 whilc traininR in our ncw two year Rt.ulęd 11 Į)< 11<1111 < 1 \ 111111 KlKlct liZSiJU Į eourse> vVrite at once for our catalogu? B. 
Ii.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popisras.

Namų Ofisu:
332S S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto OfūM: 

117 i. Oeirbirn St. 
1111-UUnilyBWK* 

Tel. Centrai 4411

FORT DEARBORN HOSPITAL



Pėtnyčia, Rugpiučio 1, 1919

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 daly vai’U.

Dienolvarkis bus paskelbtas 
aut vietos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

BRIDGEPORT
Nauja “neprigulminga” para

pija.
Kad westsidiečiai turi savo “ne 

prigulmingą” parapiją, tai kodėl 
jos neturėti didžiausiai Chica- 
gos lietuvių kolonijai, Bridge- 

eini. Štai, liejios 27 d., “vysku
pas” Mickevičius laikė “nepri- 
gulmingas pamaldas” bažnyčioj 
ant Union ir 35 gatvių. Išgirdęs 
apie “vykupą” Mickevičių ir jo 
parapiją tikrai nustebau. O tai* 
dėl to, kad iki šiol Jurgio parapi
joj, berods, visa buvo ramu... 
įdomaudamas nauja parapija 
aš nukiutinau išklausytų *‘ne- 
prigulmingų pamaldų” ir suži
noti šį-tą apie pačią neprigul- 
m i ilgąją.

Dalykai stovi taip. Pamaldų, 
nepriskaitant mane patį, klausės 
apie hįs šimtai žmonių, jų tar
pe kelintas bolševikų. Užsibai
gus pamaldoms “vyskupas” pa
kvietė susirinkusius į bažnytinį 
skiepą, kur laikyta susirinki
mas. Be. kita “vyskupas” papra
šė, kad susirinkusieji išsirinktų 
valdybą ir pradėtų veikti. O vei
kti reikėsią ytin daug, nes baž
nyčia. lotas ir klebonija “kaštuo
ja virš šimtą tuksiančių dole
rių”. Bet, girdi, “kaip tik mes 
susiorganizuosime,

I

AntanasTamašauckas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 29 d. 1 v. ryto. Paėjo 
iš Kauno gub., Panevėžio pav. 
Klovainių par., Laipuškiy kai
mo. Amerikoje išgyveno 10 
mėly, vedęs. Amerikoj turi 
3 brolius, Madestas, Jonas ir 
Petras ir vienas IJetuvoj. Vle- 
Jjvnis ramias pas švogerj Jo
nų Praniiuką 3433 So. I.owe 
Avė. Bus laidojamas pėt Dy
di oje rugpjūčio (Aug.) 1 d. 12 
vai. dienos iš namų į Tautiš
kas kapines. Giminūs ir pa- 

| žįstami kviečiami atsilankyti 
j laidotuves. Pasiliekame nu
budime moteris

KAZ. TAMAŠAUSKIENĖ.

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausy, Nosies, Gerkles ir Plau&y 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai, AŠ per daug me
tą 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. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St

(Ijtnpa* Moąros) .

Į SBSS*—9
bus kaip skiedrų”! O kada jų 

! “bus kaip skiedrų,” tai ir visas 
tas labas busiąs ‘‘jūsų pačių nuo
savybe.” Žmonės tam pritarė 
ir, berods, išrinko reikalaujamą
ją valdybą.

Jeigu “vyskupo” žygis pasiro
dys pasekmingas, tai reikš, kad 
bridgeportiečiams pinigų nesto- 
ka. Šimtas tūkstančių dolerių, 
lai ytin graži krūvelė. Bet leiski
te vieną klausimėlį: kažin, kad 
tokią sumų panaudojus svietiš
kos kultūros reikalams? “Pri- 
gulinmgasai” ir 4‘ncprjguhnin- 
gasai” biznis, šiaip ar taip, yra 
senų gadynių palaikus ir iš j<> 
žmonelės laimės tiek, kaip kad 
Zablockas ant muilo.

— Gvaizdikas.

---- J.
cic ebTo

Gera proga ciceriečiams.
Naujienose pranešama, kad

Referatas turės vic- 
tlTiuiliunienės. .Vetai- 
pačioj paraukiančio j

Kliubas šiandie rengia svarbų 
referatą tema “Socialistai ir 
kairysis sparnas.” Referuosiąs 
pats Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis, 
tos Onos 
nėjo, taig 
vietos lietuviams vietoj.

šilas Soc. Apšvietos Kliubo žy 
gis yra labai pagirtinas: cicerie- 
ciai jau senai laukė progos iš
girsti gerą referatą apie minėtąjį 
klausimą. I no labiau, kad patįs 
“kairiasparniai,” kurie čia skel
bė savo evangeliją, nič nieko 
nepasakė kas yra tasai “kairysis 
sparnas” ir kode! jie taip nieki
na viso pasaulio socialistų par
tijas. Tatai šiandie mes turėsi
me progos išgirsti kokio esama 
skirtumo tarp tų “kairiaspar- 
nių” ir socialistų. Kiekvienas ci- 
cerietis, ypačiai gi vietinės soc.

šį vakarą ateiti į Tamuliunienės 
svetainę. Tai reta proga.

— Vietinis.
Sekamą nedėdienį, rugpjūčio 

dainininkai ir dainininkės ren
gia išvažiavimą į Jefferson miš
ką. Rengėjai žada paruošti pui
kų progarmą, todėl vietos lietu
viai, kur nori smagiai praleisti 

laukų oru, tegul atsilanko.

Gatvekarių streikas.
Unijos viršininkai smerkia “ra
dikalus;” dabartinė sutartis — 
bluffas! — sako pastarieji;

šiandie darbininkai balsuos apie
I priėmimą kompanijos pasiūly

mų. k

Inlernacionalės Gatvekarių 
Darbininkų unijos prezidentas, 
W. D. Malion, vakar paskelbė 
ilgą užreiškimą, kuriame jisai 
ragina gatvekarių darbininkus 
priimti gubernatoriaus Lowde- 
no pasiūlytą “algų pieną”, kurį 
pastarieji kartą jau atmetė. Ten 
pat jisai smerkia “tūlų radika
lų pasimojimą” prieš savo uni
jos viršininkufįur laužymą uni
jos taisyklių. Pasak to “darbi
ninkų vado,” gatvekarių darbi
ninkų streikas esąs nelegališ- 
kas! l ai yra ta pati giesmė, ku
rią užgiedojo namų bilda votojų 
unijos viršininkai, kada pusta-

Kambarys 307. _
VALANDOS 9 iki D (H)
Nedėliomia 10 Iki t. VHlVagv 

j> ĮRĮIUI. » "I ■

| Saugokite Savo Akie)

otc Ui PA’ orr

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga (loma at 
kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

ricji atsisakė priimti kontrak
torių associacijos pasiūlymus. 
Negana to, vyriausias gatveka
rių darbininkų unijos preziden
tas stačiai grūmoja tiems, kur 
pasipriešinti drįso vietinės uni
jos viršininkams. Girdi, jeigu 
iškelti prieš juos kaltinimai pa
sirodys esą teisingi, tada su jais 
busianti padaryta trumpa rodą...

Streikuojantįs gatvekarių ir 
elevatorių unijos darbininkai* 
šiandie turės nubalsuoti: priim
ti peršamąjį jų viršininkų, pada
rytą su kompanijomis sutartį, 
ar ne. Balsavimas prasidės 8 
vai. ryto ir baigsis kaip 4 vai. 
po pietų. Unijų viršininkai va
ro agitaciją, kad sutartis butų 
priimta. Ir jie tikis, kad ji bu
sianti priimta. Tariamieji “ra
dikalai,” kurių vadas yra Char
les Dreckman, sako, jogei šilą 
sutartis yra paprasčiausios rų
šies bluffa’as. Jeigu ji butų 
priimta, darbininkai faktiškai 
jodo laimėjimo neatsiektų. 
Štai delko. Iki šiol, prie esamo
sios kainų ir valandų skalės - 
devynių valandų darbo dienos 
ir 18 centų mokeslics (valan
dai) — jie už dirbdavo po 
$30.24 į savaitę. Gi jeigu butų 
priimta naujoji sutartis, jų ne- 
dė :nė alga butų $31.20. Vadi
ni, s, darbininkai gautų nepilnai 
dolerį į savaitę. Tiesa, darbo va
landų skaičius sumažėtų vietoj 
devynių valandų jiems prisieitų 
dirbti tik astuonias. — Bet ir 
aštuonias valandas dirbami, vis 
dėl m mes norėsime valgyti ir 
apsirėdyti! — pasakė vienas 
“radikalas”. Jie sako, kad pa
siūlymą reikia atmesti.

Taigi gatvekarių ir elevatorių 
darbininkų streiko klausimas 
bus išrištas šiandie. Jeigu dar
bininkai, dauguma balsų, sutiks 
priimti siūlomąją jų viršininkų 

dės vaikščioti šį vakarą arba vė
liausia
game 
čiams rasi

- rytoj iš ryto. Priešin- 
atsi tikime — ebieagie- 

ylin ilgai prisieis

ElginSustreikavus Aurora, 
and Čbicago karų linijos dar
bininkams nauji (z tuksiančiai 
darbininkų nebegali pasiekt sa
vo dirbtuvių. Dėlei to daugelis 

v ood, Bellew*ood, Elmburst, Vi
li ■< Park, Lombard, St. Charles, 
West Chicago ir keli kili — li
ko be šviesos. Dargi, daugelis 
tų miestelių buvo netekę van
dens. Vėliau betgi padaryta 
su unijistais ' kompromisas ir 

ve. pradėjo veikti.
Viso streikuoja šeši šimtai 

konduktorių ir motormanų. Jie 
reikalauja didesnių algų.

LIET. BŲČ. IR GROS. DARBI- 
NINKU SUSIVIENIJIMO 

REIKALU. . 
sivienijimo reikalu.

Tai buvd pradžioj 1916 metų, 
kada lietuviškų bučernių ir gro
sernių darbininkai, pamatę da
romas jiems nuoskaudas, prade 
jo bruzdėti-organizuotis. O jau 
liepos mėnesį griežtai užreiškė, 
kad jie nenor nešti ilgų darbo 
valandų jungą. Tame darbe 
mums daug pagelbėjo dienraš
tis Naujienos. Taip tęsėsi iki 
1917 melų. Tais metais, būtent 
balandžio 4 dieną, darbininkai 
išdirbo sMvo taisykles ir galuti
nai pareikalavo savo samdyto
jų: pripažinkite musų uniją, ar- 

dauguma samdytojų turėjo nu
sileisti. lik ten 

DRAUG1STE , PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Nug 18-ios gaivus laikilame 
pusmetineme susirinkime lie
pos 13-la 1919 m. niAare dali- 
vaute Lietuvos Laisves Varpo 
išleistuvėse, kurios atsibus ne- 
dcslioje rugpjūčio 3-čio ir išriu 
kta kumisija iš trijų nariu S. 
Venckus J. Petrauskis ir K. Meš- 
kauskis. Kuri ta komisija pa
sirūpins vieta kur susirinkti tai
gi gerbame virŠJilinHelos.. Dr- 
tes naru vieta susirjnkte 31-mos 
tarp 33-čios gątvies ten pamali-

reikalavinias šit sava valdiba. Maršavimas 
buvo pralaimėtas, kur draugai prasidies kaip 130-lis minučių 
darbiuinkiii nesilaikė vienybės.: taigi reikalinga bule nie vie- 

Reikalinga pastebėti, kad iš lau kaip 1-ma valanda po. pietų 
pradžios musų judėjimas rado ( viršmiuėlo Draugislc ira alsizi- 
didelės užuojautos: draugai ylių m'ieijusi savo veiklumu kaipo 
skaitlingai lankydavosi į jsusi-Jai šielpimu ligoniu ir gielbiej- 

ma moksleiviu sava nariu ir sa
va skaitlingais dalivavimose 
apvaikšėioijmose ię aš be abejo-

rinkimus ir svarstydavo savo or
ganizacijos reikalus. Buvo už- 
sibricžę ytin platų veikimo pro

gramą. Bet dėl susidėjusių ap
linkybių daugelis gabesniųjų 
draugų turėjo) apsivilkti kari
ninkų rudine ir eiti ten, |kur 
buvo įsakyta. Likusieji tečiaus 
kuo toliau tuo labiau ėmė nu
tolti nuo savo reikalų, kol galų 
gale iš dviejų šimtų gerai sto
vinčių narių beliko vos trįsde- 
šmts...

Turiu pripažinti, nors stro
piai seku lietuvių laikraščius, 
bet bus jau septyni mėnesiai 
kaip nematau juose jokio pra
nešimo apie Liet. Bučernių ir 
Grosernių Darbininkų Susivie
nijimą bei jo veikimą. Žinomas 
tečiaus dalykas, kad, jeigu dar
bininkai nenor būti išnaudoja
mais, jie privalo stiprinti savo 
organizaciją. Taip pat ir drau
gai Liet, bučernių ir grosernių 
darbininkai. Jie turėjo arba at
naujinti senąją ar padaryt nau
ją sutartį. Tai padaryti reikėjo 
jau balandžio mėnesyje 1919. 
Apie tai betgi nieko negirdėt.

Kadangi aš dirbu kitoj darbo 
šakoj, tai, suprantama, unijai 
nebepriklausau ir josios susi
rinkimų (jei jie dar laikomi) 
nebelankau. Vis dėlto skaitau 
savo pareiga paklausti: 
žlugimu unijos mirė, ir josios

G. 1). 
malo-Susiv. valdyba dar gyva,

čiuose. Tokį jai paklausimą tu
riu teisės paduoti dar ir todėl, 
kad ir aš pats esu pridėjęs ne
maža triūso ir pinigų organi
zuojant minėtąją uniją. Kur jųą 
draugai? —Buv^s U teistas.

Visą apskritą metą nesvaiąinantis
gėralas

Kas B e v o j e yra
delko” jo Populiariš

kūmas.
Parduodame visur, šeimynos perka grosernė-
se, aptiekose ir pas krautuvnmkus.
Lankytojai nudširdžiai kviečiami atlankyti 
musų dirbtuvę „ajaijg ,

nes tikiu kad ir dabar narei su
sirinks ska(ilUngi^ fir dalivhus 
šilio iškilmei. Taigi ir kvieča- 
nie visus narus susirink te ko 
skaillingausie. Norintys prigu
ldė in viršminieta Dr-te ras vie- 

micnesi
l>o no.

ligos ir mirtis iju Šleiniuos ar
ba moteris gaus pinigiška pa- 
gelba Susirinkimai atsibuna kas 
antra šventadieni kas 
Malinauske svietaine 
1813 So Ilalsted St.

Komisijos narik S.
meldžiu patalpinto lissep kaip 
ira rašila. [Taip ir darome. — 
Red.l.

Venckus

BANDYSIĄ PASIžEBOTI NA
MŲ SAVININKUS.

Jie be pasigailėjimo4^elią rendas 
namams.

Miesto taryboje pradedama 
kalbėli kaip čia pasižebojus pel- 
nagaudas namų savininkus, ku
rie'pastaruoju laiku stačiai pra
dėjo apiplėšinėli butų nuomo
tojus. Pavasary] jie pakėlę ren
das butams nuo 10 iki 15 nuo
šimčių, dabar ir vėl kelia. Visi 
tie, kur nesutiksią “mokėti dau
giau”, nuo spalių 1 dienos galė
sią krauslyties kur tinkami.

Kodęl savininkai kelia ven
das? Praeitą pavasarį jie turėjo 
^piįiežasti:” Janliloriai rcjkala-

Dabar ir vėl jie saką, kad tikro
ji butų pabrangimo priežastis 
esanti “pabrangimas darbinin
kų darbo ir medžiagų.”

Galį būt, kad miesto taryba 
paskirsianti specialę komisiją 

butų pabrangimo ištyrimui. 
Tuomet butų nuomotojai turės 
progos pasiklausyti ponų komi- 
sionierių raportų ir patarimų 
kaip pažeboti namų savininkus, 
ir mokėti tiek, kiek nuo jų pa
reikalaus pelnagaudos namų sa
vininkai.

IR BOBOS KELIA RIAUŠES 
DEL RIAUŠIŲ.

Vakar naktį Congress viVšbu- 
tyj kilo savo pušies riaušių. Bu
vo taip būrelis aristokratiškų 
bobų, susirinkusios viename 
prieangyj, pradėjusios šnekėties 
apie kilusias riaušes Cbicagoje. 
Viena pasakiusi, kad tai darą 
didelę gėdą “vidurinių vakarų” 
kultūros centrui Cbicagai. Ir 
deki to ji buk pakpltinusi mie
sto majorą Tbcrtnpsoną. Netoli 
stovėjusi boba sušukusi:

Tu melagė! Thompsonas 
netur nieko bendra su iškilusio
mis riaušėmis!

Pirmoji atsikirtusi:

Tamsta, aš kalbu su kito
mis.. .

- Bet aš tave priversiu kal
bėti su manim — tu melagė! 
šaukusi antroji ir pripuolus ė- 
musi vanoti tariamąją melagę. 
Tik viešbučio tarnų įsimaišy
mas numalšino įpykusią aristo
kratę. Pikčiurnų vardai ne
skelbiami.

ATĖMĖ* GINKLĄ IR LIEPĖ 
EITI KUR TINKA.

Ant 10-los gatvės policija va
kar sučiupo seną (102 metų) 
negrą. Bekrečianl rasta pas jį 
revolveris. Kadangi negrą*, bu
vo perdaug senas, tai policija 
pasitenkinusi tik atėmimų re
volverio. t Bet prašoma jo, Idant 
dabar apsaugotų jį nuo baltųjų 
pasikėsinimo kelyj į namus, po
licija atsakius gali eit kur tin
kamas.

NORĖJĘS IŠBANDYTI SAVO 
“ORLAIVĮ.”

Nupuolė nuo stogo ir užsimušė.
Lotus S/mons, vinvo’ikos 

metų melų vaikėzas, vakar no
rėjęs išbandyti savo naują po
pierinį “orlaivį”. Kadangi gat
vėje vėjo nebuvo, lai vaikėzas 

šęs ant siūlo “orlaivį” pradėjo 
lakstyti. Belaksiant paslydo ko
ja ir Louisas stačia galva nu
garmėjo į gatvę. Už poros va
landų jisai pasimirė paviečių li
goninėj.

LAIMĖJO DIVORSĄ IR ŠIMTĄ 
TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ.

Ponia Helen Castle, Castle 
geležies kompanijos prezidento 
prisieka, vakar lengvai laimė
jusi divorsą ir šimtą tūkstančių 
alimonijos. O tai dėlto, kad ji 
pasakius džiodžei Sulilvanui, jo- 
gei jos Walshas visai nebežiu- 
rįs į ją, o lik degtinę ir.... 
merginas.
NORĖJO PASIGAUT^ ŽUVŲ — 

PATS PATEKO JOMS.
Nepažįstamas vyras vakar įl

iejo paežerių ties Waler gatve 
ir užsitaisęs meškerę laukė at
vykstant žuvies. Belaukdamas 
tečiaus jis nupuolė nuo kranto 
ir prigėrė. Policija mano, kad 
jis, tur bul buvęs užsnūdęs.

SUDEGĖ PENKI NAMAI.
Prie Paulina ir 36 gatvių va

kar naktį kilo diddis gaisras, 
kuris visiškai sunaikino penkis 
namus ir dvi daržini. Viso nuo
stolių padaryta už trįsdešimls 
tūkstančių dolerių. Gaisro prie
žastis nežinoma.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietj, ir 
8 vakarais. Telerhonc Ganai 3H0. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: ryto, tiktai.

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

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

Moterišku ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnic.ki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

rasi
Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Hayniarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3351 So. Halsted'St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Bez. Tel. Seeley 420

SKAITYKIT IR PLATINKI!' 
“NAUJIENAS”
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Pranešimai
Raeine, Wia. — SL.A. 100 kuopos 

svarbus susirinkimas bus rugpjūčio 
3 d. 2 vai. po pietų XVinters Dailėj, 
šiame susirinkime bus išduotas ra
portas iš buvusio A.I .Seimo ir šiaip 
yra daug svarbių reikalų.

— Prot. rašt. M. Kasparaitis.

Cicero. — Lietuvių koooperacijos 
pusmetinis susirinkimas bus pany- 
dėlyj, rugpjūčio 4 d.. 7:30 vai. vak. 
S. žvibo svetainėj, 1317 So. 50 Avė. 
Kiekvienas šėrininkas bukite laiku 
nes yra svarbus reikalas.

— Sekr. A. Pečiukaitis,

Raeine, X\’ia — LMPS. 70 kuopa 
rvmgna draugiška išvažiavimų, ne
dėlioj, 3 rugpjūčio, XX’ashington 
Parke. Pradžia Ii vai. ryto. Bus 
prakalbos ir kitokių pnmarginimii. 
Kviečame raciniečius ir svečius ke- 
noshiečius dalyvaut.

— Rengimo Komit4 as.

Park. — LSS. 43 kuopos 
susirinkimas įvyks 3 d.

Melroae 
mėnesinis 
rugnjučio 
ir Lake gatvė
Draugai ir draugės, nepamirškitr a 
silankyti paskirtu laiku nes randa 
si labai daug svarbių reikalu.

— Kp. sekr. J. Jurgaitienė

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI , PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS
SKAITYK

FARMOS ILLINOIS VALSTIJOJ
Jeigu norite dastoti sauvaldystę,

Aš Ona Beniusaitė po vyru Žio- PARSIDUODA grosernė ir Icc 
gienė pajieškau savo tikro brolio Crciun soda instuiga labai žema knl- 
Alex. Rcniušio.. Meldžiu atsišauk- na kas lokio biznio reikalauju, 
ti ar kas žinote pranešti. kieipkilcs po numeriu ,___  , __

A. Beniušailė 3137 So. Morgan St., Chicago, III. tnesnj gyveninių, tai važiuok anl’
3324 So. Halsted St. Chicago, III.1 ______ ____________________ farmų, ale ten važiuok kur gali nitu

doties iš savo darbo. Mes sutvė
rėm LIETUVIŠKA KOLION1JA kur 
dabar randasi daug lietuvių ukinin- 

Tenai randasi derlingiausia že-

f (H ll’’« liv

Ijeigu nori praleisti ilgesni ir links-

RAK ANDAI
Pajieškau Grorgeio Zakaro du me t 

tni atgal dirbo pas Juozapų Butkų 
Indiana Iliirbor, girdėjau, kad ran-l 
dasi Chicagoj, Sleldžiu atsišaukti

Juozapas Butkus, . ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30
3731 Fir St., Indiana llarbor, Ind. dienų, veltas $175.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros <ku-

Pajieškau senos moteries prižiū
rėt viena mergaitę 18 mėnesių, o 
su mokesčiu sul'ksiin tik atsišauki
te kuogreiėiiuisiiii.

Kazimieras Tautkus,
644 XV. 18 St., Chicago, UI.

ikų. Tenai randasi derlingiausia že- Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
line, ki? pasėsi tas užaugs įbėrusi Vyriškų ir Moterišku Aprėdaių

Musų sistemų ir ypatiškas mokini 
žinovo i trumpi

resnios virtos dėl auginimo gyvu-!
lių. čionai rasi sodnus kurių mr- '

• • • ’ • l Farma >nas padarys jus\ t J IIll. t.ltlllcll 1 <1 • >’ J* »* *»I • » ■

. • • . l..s ’ P džiai neša visokius vaisius. ■- . vers Ii Impgi pratuštinti daug kitų j. p^.įu nuo 5 j](j 300 nkerių už laikų.
’ k’i »L' I Vi i iv vn f 11 VidlOiivlMV \ I f • M I ■ ' ■ . - - . » •

Pajieškau savo švogerio Bladislo- 
vo Aukštos ir savo sesers Onos Ab- 
ramavičios. Abudu Kauno gub., 
Šiaulių ujezdo, Žagarės parapijos. 
Veršių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Joe Žigulis,
3911 Deodar St., Indiana llarbor, 

Indiana,

seklyčios setų vėliausios slailės. Mes j 
taipgi turime visokių divonų. Taip- ; 
gi pianus ir fonografas. PRISIUN-! 
č.lAME UŽ DYKA. Priimame Li-

> bertv Bonos.
M ESTE R N FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrlson St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedr- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS.

80 nkerių žemės 30 dirbamos, li
kusi ganykla su mišku, visa aptver
ia aplink. Šluba 8 ruimų, gera bar-

. DRAUGIJOS
VYRŲ IR MOTERŲ APSVILTOS 

' DR-TĖS, CICERO. ILL., VALDYBA:
Juozapas Tnkuzauskas, plrininink is, 

i 1404 So. 48lh Ct., Cicero, II!.
A. K. Lingė, viec-pirininlnkas, 

1136 So. 481h Ct., Cicero, III.
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 

j 763 So. Kolrnar Avė., Clm ago, III.
I’el. Van Burei) 3005 

V. Shileika, fin. raštininkas,
1109 So. 4!)lh Avė., (’.icero, III.;

• Telef. Cicero 2053
Marijona Bartkienė, iždininkė,

1500 So. 18111 Ct.. Cicero, III.
Iždo globėjai: V. Slunislovaitč. 

1334 S. 48 Ct., Cicero. III.; A.Dockie- 
nė. 1225 So. 5llb Avė., Cicero, III.; 
J. Marozas. 1819 XV. 121h St., Chica
go. III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėlo.jas, C. Tuskienis, 1225 S' . 
50tli Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
491h Avė.

DRAUGIJOS
RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 

SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitls, pirmininkas, 
1812 XV. 15tb SI Cicero, III.

Xr Prusis, pirm, pageli),
1619 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St, 

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

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avemie 

Susirinkimui atsibuna kasmėnesis 
pirmą pčtnyčių 7:30 vakindą vakare 
Unijos svetainėje. 1561 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

pigrs kainas. Ihibar yra geriausias. ^es lurįlne didžiausius ir geriau 
laikas farmas pirkti dėlto kad gan- sjus kirprno-dtsigning ir siuviuii 
iii su javais ir trukiais ir gali ma- skyrius ,kui mes suteiksime praKtu 
lyti kokie javai ir kaip jie auga mes j.* patyrimą kuomet jus mokysitės 
taipogi mainom formas ir namus, Elektra varomos criaAinos mus^ 
ir lotas. Arba už pinigus su mažu siuvimo skyriuose, 
inmokėjimu o likusius ant lengvų;
išmokėjimų. šitos farmos randasi 1 Jus esate užkviečiaim aplankyti n 
arti prie miesto ir prie railroadų ir pamatyti musų mokyklą bile iaiku- 
ant geru automobiliams kelių. dienų ir vakarais ir gauti specialu

Sekančios farmos: 70 akerių, 8 kaj pigių kainų, 
ruimu namas, barne, tvoros geros: 
ir viena mylia ir kvoteris nuo mies
to už $85 akelis. 120 akerių visa 
dirbama keturių ruimų namas, bu- i 
(linkai, javai ir trūktai $60 už akerį i 
$1600 iš karto įmokėti, o likusius’ 
ant penkių metų ant 6 procento. 160 
akeriu žemė visa dirbama dveji | 
budinkai ir sodnas puikus, javai ir : 
fruktai, gyvuliai ir mašinos už $55 
likerį, pusę inešti o antra pusė ant 
5 m tu ant 6 procento.

FIRST NATIONAL REALTY 
X- CONST. CO.,

810 XV. 33rd ST., CHICAGO, ILL.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
*' LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Artesian Avė.

Kl. Laudanskas pirm, pag.,
1436 So. 18 Ct., Cicero, III. 

Ig. Žilinskus, nut. raŠI.,
2351 Custer St.

Frank Micklin, turtų rašt.,
2820 XV. 40 St. 

Sam Xrenckus, kasierius.
1121 So. Sacr.imento Avė. 

A. Sclemonaviče, aptekimas ligonių 
1823 So. Peoria SI.

Susirinkimui atsibuna antra ne- 
dėldicnį kiekvieno mėnesio, l-mij 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. I laistai St.

Petrenos daromus pūgai Ju.sų mUt 
rą -■ bile stailės arba dydžio, iš b> 
le mady knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnick*. Perdėti nu 
190 N. STATI-; STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metanu-;:
P. Švclnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln SI. 
Xrice pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. XVood Street.
J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 

1839 Wabansia Avė. 
XT. Briedis, turtų raštininkas, 

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

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

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

1554 XV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą še

ri dą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 XVabnnsia Avė.

Pajieškau Juzefu Girdvainaitę po . .....
vvrų šeškauskieiię ir Petromelės Turinė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge- 

________________\ . i- ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
, Smilgių sodos, antra Žarėnų! kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 

parapijos, Siderių sodos abidvi Tel
šių pavieto. Kas jas žino ar jos 
pačios atsišaukite šiuo antrašu.

Viktorija Turskaitė 
|M> vyru Radavičienė,

3437 So. Morgan SI., .Chicago, III,

__________ r r ne ir kiu iniui
Frank ir James svel. 23 skaitės, pirmutinė Kimtaučių para- ro kelio tik 4 
įtvė. 10:30 vai. iš ryto. * pijus, Smilgių sodos, antra Žarėnų 1

Harvey, 111. — Subatoj. rugpjūčio 
2 dienų, visu tautu darbininkai čia 
rengia prakalbas tikslu suiirvimizuo 
ti uniia Bus ir lietuvių kalbėtum.

REIKIA DARBININKŲ

nėj — 
kare.

Pradžia 8 vai. v 
— Kom Vėtąs.

LSJL Imos kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, rugpjūčio 2, 
Aušros svet.. 3001 So. Hals*«d St.

Visi nn- 
nnskirtu

turime daug svarbiu rei-
— Valdyba.

Pradžia 8 valandų vakare, 
riai malonėkite susirinkti 
laiku, nes 
kalų.

Harvev.
rengia šeimyniškų išvažiavimų ne
dėtoj, 3 d. rugpjūčio, ’ Oaks Park 
miškus. Visus prašome dalyvauti.

— Komitetai.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro draugiškas išvažiavimas į Jei’ 
ferson mišką įvyks nedėlioj. ni”n. 
3 B”s grabus programas ir žais
mių X’istts kviečiame dalyvauti.

— Komitetas.

Hsrvev. III. — LSS. 228 mėnesinis 
susirinkimas iwks pėtnvčioj, rugp
jūčio 1. kaip 7:30 v. vakare ir nu
prastoj svetainei. Visus narius 
kviečiu atsilankyti.

•— Organizatorius.

1 kn. mėnesinis snsirinki- 
rugninčio 2 d. 

Sn. Halsted SI. 
Visi nariai ra- 
paskirtu laiku.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAISK1NIMŲ PAS: 

LIBERTY LAN!) AND
INVESTMENT CO.

So. Halsted Si., Chicago, III
-» - ----- ----

RėlKAI.INGA 25 merginų į dirb
tuvę, I I dol. i nedėlių laike mokini- 

■ mosi. Darbas nuo štukiy $16-$20 
ant nedėlios. Atsišaukite 
American Insulated YVire&Cable Co 
954 XV. 2Lst St. Chicago, III.

REIKIA — 20 patyrusių jnoterų 
tvarky ti 
bas $22 į savaitę.

ant 10 melų.
•10 akelių žemės 3 akeriai dirba

mos o likusi ganykla su mišku yra 
auzų prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kaina $800, įmokėti $100, o 
likusius ant 10 melų.

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

62 akeriu 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 
žemė kaina $1600, įmokėt $400, li
kusius po $100 į metus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų kelių neto
li nuo mieslo kaina $1200, įmokėti 
•9300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

ir taipgi turim daug daugiau vi
sokių farmų kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tų. D< I platesnių žinių rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, VVIS.

UŽGANEDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 1 

nuo Užganėdintu Kostumerių” Pa- j 
aemės daug reiškia. Musų farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs; 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnnvi- j 
mas kiekvienam pirkėjui, .šios far-• 
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arli randasi daug sviesto ir sucių 
išdirbysČių. Karvių auginimas čia, 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

.šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos” farmos. Geri irunai. tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta

r VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APSVIETA

Valdyba 1919 metama:

skudurus, nuolatinis dar-

1017 S. 
of 12 St.

P. Goldman, 
Fairfield Avė., 1 bl. North

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

rinusia vieta, lietuviu farmerių 
1 • • . • 11 t • t T • • ■ 1 —. 1 • ,

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACI.IOS

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubc 
valdyba 1919 metams:

REIKIA moterų ir merginu, 16 
mėly prie lengvutis dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Rathborne Hair & Ridgvvay Co., 

227!) So. Union Avė., Chicago, III.

LSJI 
mas įvyks suhitnj, 
Aušros svet.. 3001 
Pradžia 8 vai. vok. 
Jonėkite susirinkti 
nes turime daug svarbiu reik"*’!’.

— Valdyba.

REIKIA moterų ir merginu, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Rathborne Hair & Ridgvvay (;o.. 

1418 XV. 22 S* Chicago, III.

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, I kambarių fialas. 
Maža šeimyna. Iri. Rocksvell 5586.

3150 Douglas Blvd., Chicago.
Roseland. — Visi, kur turite pač- ‘ 

mę Aušros tikietų. sugražinkite 
Juos iki Subatai. Komisija bus 
Aušros kambariuos seredos, pė’nv- 
čios ir Subatos vakarais nuo 7:30 
valandos vakare. — M. Basevičius, kilę į 1100 XVest 22nd St.

I REIKALINGA merginų ir motery 
prie lengvo dirbtuves 
rimas nereikalingas, 
tis, pastovus darbas.

Olson Rug.

REIKALINGA trukeriu. Atsišau-

Roseland. — Aušros knycvno iš- ’ 
važiavimas bus 3 d. rugpjūčio. Wa- 
shinvton Heights miškelyje, prie 107 

Bus ir visokiu 
prouramn 3:30 j -08 West' Monroe’'St, 
— Komisija. į

darbo. Paty-
Geru mokes-

ge- 
ko- 

lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant,kurios 
viskas gerai auga. Raminsi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
r )iie lietuviško miestelio, W00D. 

R( RO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
jų. Dar yra proga lietuviams dau
ginu bizniu užsidėH.

'ten dabar žemė parsiduoda labai 
oiriai, no $15.90 ir ankščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
9100 00 ir lieju ule kaip greitai tu
rėsite savo išmokėtų fanna.

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

Klauskite platesniu paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa- 
virinkus. minėtų farmų, o jums bus 
prisiusią knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žcmla- 
piais.

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

Po įmokėjimui vienų penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne-! 
reikia mokėti per 10 metų. Mes pa r-1 
duodame arklius, karves, vežimus t 
nukinkius ir lt. ant labai lengvi iš
mokėjimu. Mes laipgi padedame 
nupirkti nuih'fijo’a dėl irimu staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jiuus nieki, nekaštuoja 
pamatyti šias farmas. ,

Mirų farmos randasi YVisconsin ' 
valstijoj, I.iucdM; Langlade, Taylor, 
Marathon, Prire' ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime nageidau.iamas 
prapertes kaino įmokėjinių. 
ęage už likusių skola.

Mort-

3209 XV. 23rd Place, Chicago, III

ir Raeine 
pramogų.
v. dienų

galviu.
Pradžia Co.,

Chicago

Loui«. III. — LSS. «7 kn. •Faat St. __
piknikas Schmdl’s Mound Park at
sibus nedėlioj, 3 rutrn.iučio, 2 vai. no 
pietų. Malonei kviečiame šio mie
stelio ir iš apiclinkės lietuvius da* _
lyvauti. — Komitetas.

S‘. Charles, III. — Naujai organi
zuojamoji lietuviu Darbininku Val
gomųjų Daiktu Kooperatyvė Drau
govė laikys susirinkimų pėtnyčioj,, 
rugpjūčio 1, kaip 7 v. vak.. Airių 
bažnytinėj svetainėj. Kviečiame vi
sus vietos lietuvius atsilankyti.

— Komisija.

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.

nantįs tarp 54 ir 63 Vincennes ir 
State gatvių, ir norintis, kad “Nau
jienas” jiems pristatytų į namus jš- 
išnešiotojai atneštu. atsišaukite j 
“Naujienų” ofisų—laišku arba vpa- 
tiškai.

Cirkuliacijos užžiurėtojas.

REIKALINGAS — gerai mokantis; 
savo amatą barberis. Dabar pas
tovus. geras mokestis. Atsišaukite 
greitai.

10722 Michigan Av, Roseland, 111

REIKALINGAS jaunas ir apsuk 
rus vyras dasidėti 1500 dol. prie ; 
X\'ho’asale ir retai pieno biznio ne-į 
šančio 30 dol. gryno pelno į dieną j' 
dabar, o dadėjus dar 1'500 dol. prie į 
biznio galima pelnyti 50 dol. į die
ną trumpame laike, čionai yra ge
ra grogą, nes pienininko nėra į 3 
miestelius, kuriuose statosi keletas 
gerų dirbtuvių, iš Chicagos ir apie- 
iinkčs kreipkitėsi ypatiškai, tuane 
rasite namuose kožna diena. Street- 
kar:ais galima atvažiuoti už 5c. ar
ba Irvinu iš Union <h po anl Pan- 
Haud I gelžkelio už 55c. atvažiuosi-1 
le prie mano farmos 
kilę j (Burger, III.), o laiškus

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
303 Swan St., sankrova ir I kamba
riu užpakalyje ir du 4 kambarių 

i fintai viršuje. Rendos $510 į me- 
Įtus. $800 cash..................... $3500.00

.McDonneil System, 
antrašas 3517 Archer Avė., 

Chic.igo, III.

j DIDŽIAUSIAS bargenns Chicng,- 
‘je , parš e’.‘alų 2 lotu, krūvoj 6;'x 

130 pėdu pa^al pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kabio su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi-

R. Vaičaitis,
816 XV. 31 St. iš fronto

tikinti?

John Ambrose,
Dolton, Illinois

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

McDonnelI System
n?r- Naujas adresas 3517 Archer Avė., u“ /■>vs_ _ III

r<<“ Chicago, III.

Lietuvių Vėliava Amerikoj No. 1 
šiuo praneša gerb. vakarų rengė
jams. jogei ji yra paėmusi CSPS. 
svetaine vakarui, kuris įvyks lap
kričio 9 d. š. in» Gerb. draugijos 
prašomos įsidėmėti.

— P. Karneckaa.

Mooney Defense League rengia 
didelį viešų susirinkimų pasmerk
tojo darbininkų vado, Tarno Moo
ney, paliuosavimo reikalu. Susirin
kimas įvyks nedėlioj. rugp. 3, kaip 
2 vai. po p., didžiulėj West Side 
Auditoriumo salėj, prie Taylor ir 
Raeine gatvių. Rus keletas įžymių 
kalbėtojų įvairioms kalbomis. Įžan
ga nemokama.

LMPS. 29 kp. rengia piknikų ne
dėlioj 24 rugnjučio Svabo darže, 
Lyons, III. Meldžiu kitų progresy
vių draugijų tų dienų nerengti jo
kių piknikų. — Komitetas.

ASMENŲ J TE AKĖJIMAI

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. VVIS.

. Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius,

402 Lincoln Street
Vicų-jpirm., Ig. Jascliunas,

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

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

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Boad 
Iždo globėjai:

Juozas Poška. 809 A’bert Street
M. Songaila. 653 Markei Street 

Maršalkos;
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Drauge Street

Teisėjas Antanas Bubėk,
313 Quince Street

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

Durininkai:
N. Janavičia, (iii Market Street 
Ren. Kimčius, 271 N. Chicago St.

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

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

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

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 XV. 38 PI.

J. žilvitis, ižo. 
t 841 XV. 33 si.

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagclbininkė K. Katkevičienė 
2252 XV. 22n<l St. 

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 
2928 XV. 401 h PI. 

Finansų raštininkė .1. Jazavitienė,
3125 W. 381h St. 

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Losve Avė. 
A. Yuškienė, 3228 XV. 38tb St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avė. 
Knygė S. Stasiukylė,

3239 Emerald Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO >

KLIUBO VALDYBA: / 
J. Chepaitis, pirmininkas, J 

1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiecki, pirm, pagelbinink/s, 

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

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

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

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- , 

vergą kiekvieno mėnesio, . Liuosy- Į 
bės svetainėje 1822 XVabansia Avė. 
kaij) 7:30 valanda vakare.

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

Valdyba 1919 melams:

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
Pirmininkas Alex Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 
Phonix, 

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

Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,
194 — 1571 h St.. Harvey, 

l’inasų Rašt. Mykolas XValcnta,
553 _ I55th St., Phonix, 

Kasierius Alex Macikas,
52G — 154th Place. Phonix, 

Kasos Glovčjai: 
Petras Cheponis,

151 Place, Box 80, 
J.ouis Buividas,

15819 La t r op Avė., 
Maršalka Petras Delba, $32a nupirksi pusę akro Jotų. Iš

lygos: $7.50 įnėnsyje. Be nuošim-1 
čio . Tik keletą jų liko, 
uatvekario transportaeijos. 
žiavimas). Paimkite Halsted i 
11 Dos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vienų blokų \Vrst 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų. Nedė- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

ANT PARDAVIMO. Geroj, pa
rankioj, apgyventoj vietoj parsiduo 
da du lotai labai pigiai, lotai ran
dasi ant 71 ir Rockvvell gatvių, taip
gi Irių familijy namas ant Brid- 
tfeporto, priežastis pardavimo, ypa- 
ta norinti išvažiuoti į kitų miestų. 
Kreipkitės pas

Barbora Petrikienę 
3117 S. Morgan St. vakare ar nedėlio

ORAI GYSIP. DIDŽIOJO LIETUVON 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

Prpz. D. Shatkus,
213 E. Kcnsington Avė. 

Vicc-prcz. Jonas XVilkas
206 E. 1161h St. 

Iždininkas XV. Markauskas.
355 E. Kensington* Avė.

Prot. Rašt. F. Grigula.
10449 So. XVentworth Avė.

Turtų Rašt. XV. Dargis
j 10520 So. State St.
! Norintis prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am-
I žiu ir konstitucija.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
menesio pirmą penktadienį F. She- 
dsvillo svetainėje, 3H E. Kensing- 
ton Avė., Kcnsington, III.

MOUNT GREENWO()I).
Phonix,

Harvey,

88,
III.

111.

III.

III.
m.

III.

III.

III.Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie- 
tu, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
PhoniK, III.

Susirinkimai laikomi
Arli prie paskutinį nedėldienį, 2

J. S. Iloviam!,
133 XX,est \Vashington St. Chicago.

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albęrt Street 

I Karolis Mickevičius, V. Pirm.
' 726 Park \ve
Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

728 Park Ct 
Baubonis, Fin. sekr.

726 Park 
Mickevičius, Iždin.

726 Park 
Sokelis, iždo glob.
1934 Cace A ve., Raeine, Wis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milvvaukee avė
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

į 165 Main Street
! Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 
Juozas Vaičiulis.

Juozas

Karolis

Juozas

Avė.

Avė.

D. Shatkus, pirmininkas,
341 E. 116 Str.

K. Pa.šakarnis, pirm, pagelbiniukas,
324 E. 116 St.

K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kcnsington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pčtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Snedvillo svetainėj, 311 Ken
sington avė.

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut- >ašl Kazimieras Demereckis
3327 So XVallace St 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. XXrinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius.

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. .lakavičia, 927 XV. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 XV. 38»h Pi.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth st.

Fr. Makarevičia, Pinu, nad.,
1618 Huoron avė.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Alabama Avė.

Mot. Bcnionis, Iždin..
1421 So. llth St.

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

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

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilcvičia, pirmininkas, 

1617 N. XXrinchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas,

1649 (lirard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 XVabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. XV!nchester Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield \ve. 
Ang. Chcpukienė, kont. aštininkė, 

1648 XV. DiVision St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiazed Polck svet., 1315 
N. Ashland Avc.

FXTRA ferma su triobomis par
siduoda 60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeriai, upė žvejojimui, šaltinis, 

ant 
at- 
že- 
P>- 
gy-

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

į
Parsiduoda namas Brighton Par- 

;k(‘ už pigių kaina ant lengvų išmo
kėjimų. 2 karvės, šieno yra kiek 
reikiant, 2 paršai, žąsiukų buris, an
čių b'iris, vištų, viskam ganykla 
už dykų. Galima parduoti ir be gv- 

ivulių kain kas nori. Atsišaukite ’_  /• it ji.j in n
P. Rishkus, 

2837 S. Fmerald Avė.. Chicago, III. 
ant 1 lubų iš fronto.

REIKALINGA moterų tvarkyli po 
oieras ir skudurus. Pastovus dar
bas. Gera mokstis.

Gumbinskv Bros. Co., 1 • „ .. . ... „
2261 So. Union Avė. Chicago. nuo (> P. M. iki 0 I M. pas

1 The Parish & Bingham O)., iš
dirbėjai automobiliu rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, 
Buckers-up Bivet šildytojo, Cal- 
kers, C.bippers ir abelnų dirbtuves 
darbininkų. Musų darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandų i 
savaitę naktimis. ll/j moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 

| jokių keblumu Atsišaukite ypatiš- 
jk d arba susižinokite su 'l’he Par
ish & Bingham Co. Finnlovment 
Dept. Madison Avė. & XVest 106 St., 
Cleveland, Ohio,

PARSIDUODA 80 akerių farma 
lietuvių apgyvento virto, žemė prie 
juodžemio ir molio labai patogi dėl 
auginimo gyvuliu arba javu. Tik 
15 dol. ant akerio. labai patogi vie
ta dėl l'-cutvio. Prašome atsišaukti 
greitai, ha savininkas išvažiuoja.

Juozapas Kacherauskis
Duluth, Minu.R.

PARSIDUODA namas d-.l 3 fami- 
liln mūrinis, no 4 ruimus ir 4 fa- 
mjlijos medinis 3 ir 2 ruimus. 
Namas nauhs, viskas intaisyta, ren 
dos neša .963 ant mėnesio, kainuoja 
$0000. Parduosiu pigiai. Parduosiu

Vladas
ganyklos geros,, arba mainau 
namo ar autohiobilio. Meldžiu 
sišaukli paties, matysite ar gera 
me, be agentų parduosiu daug 
giau, priežastis, vienas negaliu 
venti. Galėsiu parduoti puse žc-1 
mės, mažu kapitalu su triobomis m* LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
Ke triobų, su gyvuliais ar be gyvu- MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO

Xraldyha 1919 metams:
I Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, papelb.,

2911 XV. Adams St. 
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladvs Avt. 
Xrinccntas Mimikas, fin. raštininkas, 

2328 XVest 22 Place. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas.

3959 XV. 16th Street.
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 XV, 
Harrison St.

AUTOMOBILIAI

Antanas Maskalunas, 
Box 56, Irons Lake Co., Mich.

PARSIDUODA dviejų augštų me
ilinis namas, neša gerų randa, vis
kas gerai įtaisyta. Parduosiu pi
giai.

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

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

1^)23 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius XVedeckis. fin. rašt.,

555 XV. 14th St. City. 
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, eentralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernnuckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

II. Miller
1731 So. Union St.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiŠkų Fondų dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo-

(Visko kas yra, su fornišiais ir vi- geru^išlvgm
Į su kuo.

> Mrs. Kotz,
' 1813 String St.,

Pajieškau savo brolio Jono Ytn’- 
kaus, paeina iš Kauno gub.. Rasei
nių pav., Bakučiu kaimo. Kiek lai-i 
ko algJ gyveno Chicago, IU. Turiu 
dėl tave s svarbi reikalų pranešti.;

PARSIDUODA už $225 automobi
lius fal rar 1913 m. 5 sėdynių 6--------------------------------------------------
t'l'k' moSin" vci" visUS kieki PAUOAVlMf’l 3 iKivvv.-u.nn. nm-

DtnVv’ n iii ... o ro namas geram stovvj su visais pa- 
31*./ S. lunerald Avė., ant 3 ubų. pnfS ga)j pragyvent ir

H. O. MULKS.
Roorn 1117 Herris Trust Bldg.

Chicago, III. UI Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

100 $1.00
SU juSŲ 

vardu, pavarde ir antra Au
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konvento.

niekados neprapuls krasoj. nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1 00 ir pilno jūsų 
antrašo, o mes atspausdinsime 
100 konverty, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

j Chicago, III.
į

LIET. MYL. DR STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 XV. 34 st. 

Antanas Strole, Pirm. ptig..
2018 So. Peoria st. 

Kaz. Demereckis. Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avc. 

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, HJ. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė 

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

Ant. Burba, H kas. glob.,
2947 XV. 39th St 

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 XV. 33rd Place 

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

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

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

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

Mažėtis, nut. rašt.
* 731 W. 18 St.

Girdsvaihls,' Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė. 

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

A.

MITtGINOS ir VYRAI mokykitės į O.
--------------- ---------------------------------J ramios neš $118.50 } mėnesį' gražioj skutimo amato. Ateikite arba ra- 
PARSIDUODA automobilius Pier- hpielinkčj, 43 gatves ir Ogerar, kai- iSykito.

Meldžiu atsišaukti po šiuo adresu: ce-Arrow, 1912 metų, 7 pasažierių na $7000. Kreipkitės į savaininkų •'RT-C.ITY BARBER COLLEGE
Frank Yurkus limozine. *ant 1 pagvvenimo 819 So. State SL, arba 606 Xvest

144 .V. Market St., Scranton, Pa. 1818 So. String Si. 4313 Burkely Avenuc. Madison St., Chicago, III.

| Susirinkimas




