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Gatvekariu darbininku streikas užsibaigė
Darbininkai priėmė kompanijų 

pasiūlymus.
Visuotinas geležinkelių dirbtuvių 

darbininkų streikas
GATVEKARIŲ IR ELEVATO- sunku bus vesti streiką, kuomet 
RIŲ DARBININKŲ STREIKAS netik kompanijos, bet ir patįs 
UŽSIBAIGĖ VIDURNAKTYJE. unijų viršininkai tą streiką lau

žo.
Uniją viršininkai laimėjo, refe
rendumą. Gatvekariu darbinin
kai balsavo už atmetimą pa

siūlymą.

Pakels mokestį už važinėji- 
mąsi.

r.er ■ ,».m. t. - -'.'-■r.1 i1 įijįuį

'liepos 15 d., o dar paskui iki 1 parem mui policistų ,0 garvežių 
liepos 28 d. Bet ir tada dar nieko 1 inžinit rių unijos viršininkai grą 
nebuvo nutarta. Tuosyk darbi
ninkams neliko kito išėjimo, 
kaip skelbti streiką.

Kada darbininkai nutarė pa
skelbti streiką, tik tada valdžia 
suskato veikti. Geležinkelių ad
ministratorius pradėjo laikyti 
konferencijas su darbininkų li
nijų atstovais ir žadėti išpildyti 
jų reikalavimus kartu reikalau
damas sutikti, kad nebus skelbia 
mas streikas lipike tarybų. Darbi 

j ninkai sutiko su tuo, bet paliepi- 
• mas nestreikuoti atėjo pervėlai
— darbininkai jau buvo su-

šiuo griebties kraštutinių prie
monių.

S kietomis Ilaes streikierių 
susirinkime ragino juos laiky- 
lies tvirtai, užtikrindamas, kad 
jų skaičius ryto dešimtį sykių 
padidės. Jis sakė, kad turi būti 
prisirengta piketavimui 
jos stočių.

-.'■'"."'"J1.-L" -JT-*1 ! ... „L. —■' —

saiiHes birželio 2 8dieną Lodge 
sakė, kad ta sutartis buvo pa
duota Anglijos parlamentui dvi 
savai t i atgal.

'Pokštas sutarties tarp prezi
dento VVilsono ir kitų didžiųjų 
valstybių atstovų apie valdymą 
Reino distrikto taipgi tapo pri
duotas senatoriaus Lodge, kuris 
sakė, kad gavo kopiją privatiš-

t kai po to, kaip dokumentas tapo

DOKŲ DARBININKAI STREI
KUOJA.

Rasines riaušes veik
apsistojo

Uždarė kardamas riaušių distrikte

CHICAGO. — Gatvekariu ir I pradės daryti perklausinėjimus 
elevatorių daibiri’nkų streikas 1 ir svarstymus apie ] 
užsibaigė pereitą vidurnaktį, i kainos už važinėjimąsi. 
'Podcl kad darbininkų unijų vir
šininkai laimėjo referendumu , 
darbi r/kai labai nedidele balsų siūlė pakelti kiek algą darbinin- 
didžiunia (vos tik 382 balsų per kams, komisija jau buvo sutiku- 
viršiu) sutiko priimti viršininkų si pakelti mokestį už važineji- 
peršaimis kompanijų pasini)

mus.
Ant 1/ekurių linijų gatveka- 

riai pradėjo vaigščioti tuoj po nors gatvekariu kompanija ne- 
vidurnakčio, o pilnas va i gšč lo
jimas gatvekariu prasidėjo nuo lavinio pakelti mokestį už važi- 
4 vai. ryto. Elevatoriai pradėjo r liejimąsi. Pakėlimas bus paskel- 
vaigščioti 5 vai. ryto. btas už savaitės laiko, ar grei-
Tik elevatorių darbininkai pri- čiau.

ėmė pasiūlymą. | Nors iš publikos bus lupama
Unijų viršininkų dedamos pa- didesni pinigai, darbininkai ne 

ką laimėjo. 8 vai. darbo dieną 
laimėjo tik dalinai ir gaus mak
sim um gatvekariu darbininkai

Kaip tik užsibaigė streikas, nas tuipgi kreipėsi prie kongie- 
Įiublic Utilities komisija šiandie so’ ^ad jie pakeltų daibinin- 

kams algas, kaip to reikalauja-

True ticnsla’lon filed with the post-1 
mastei* at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
as reqnired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJOS NACIONALIS 
SUSIRINKIMAS PRIĖMĖ

KONSTITUCIJĄ.

RASINĖS RIAUŠĖS VEIK VI
SAI APSISTOJO.

Vakar jau nebuvo šaudymos. 
Susirinkimų salės uždarytos. 

Panedėlyje negrai grįž į darbą.

BERLINAS, rugpjūčio 1.

DULUTH, Minu., rugp. L— 
Dokų darbininkai Ashland, 
Wis., Escanaba ir, sakoma, ke
liuose kituose ežero uostuose su
streikavo, delei ko dabar nega
lima tais uostais išgabenti gelo-

'faipgi prczi-lžies rudos.
Tai be-Hentas ir kiti ragina kongresą ir 

reikalinga komedija. Jau yra ži- kitas įstaigas pasii lipinti, kad 
Į noma, kad kada kompanijos pa- kutų nupigintos gyvenimo n ik- 

menos. Prezidentas taipgi pra- Nelaimes
1 mą, kad galima butų, pakelti kai- 

iulv" imjsi gatvekariaisir elevatoriais; n«» «ž važinėjimai geležinio- 
liais, padengimui pakėlimo al
gų. GvleJiūkelių adnŲnistrato- 
rius sako, kad pragyvenimas bū
tinai turi būti nupigintas, nes 
dabar visi geležinkelių darbiniu 
kai reikalauja pakėlimo algos ir 
tas pakėlimas sieks $800,000,- 
000. ko negalima padengti pa
kėlimų moke.sties už važinėji- 
n.ąsi, o reikia panaikinti prieža
stis reikalavimo tokių pakėli-

buvo ir dar nėra padavusi rcika

stangos, prikalbinti darbinin
kus priimti kompaijų pasiūly
mus ir tuo pasitarnauti ne pa
tiems darbininkams, kuriuos jie 65c. į valandą, o elevatorių 67c. 
neva atstovauja ir kurių reika- taip kad prie sutrumpinimo dar
ius ginti butų jų pareiga, bet tik bo valandų darbininkų uždarbis 
kapitalistams, laimėjo vakar veik visai nepadidės.
įvykusiame darbininkų balsavi-1----------------------------
me apie kompanijų pasiūlymų.' GEbEžiNKEUŲ DIRBTUVIŲ 
Nors Mahon ir kiti unijų bosai DARBININKAI STREIKUOJA, 
skelbė, kad jie laimės dviem bal
sais prieš vieną, jų laimėjimas 
buvo labai nedidelis. Vieni tik 
i levatorių darbininkai priėmė 
kompanijų pasiūlymus, bet gat- 
vekarių darbininkai juos savo 
halsais atmetė. Bet kad balsa
vimas buvo bendras, tai galų- 
gale bosai laimėjo.

Darbininkų balsai pasidalino 
sekamai:*

Elevatorių:
Už pasiūlymą .... 1,960 bals.
Prieš ..................... 913 bals.

100,000 ^geleži nkejių 'dirbtuvių

ninio reikmenis. Kongresas jau 
paskiro komitetą rišimui klau
simo kaip nupiginti pragyveni
mą.

Geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkų streikas, jei jis tęsis nors 
keletą dienų, labai sunkiai atsi
lieps ant geležinkelių ir net gali 
suardyti visą transportaciją, nes 
negalima bus pataisyti sugedu
sių garževių ir vagonų ir delei

darbininkų streikuoja Chicagos • u.žillk(,lii,i gaU likli užbll). 
distrikte. Dar daugiau streikuo- . . .kilotais.

ja kituose miestuose.

Didžiuma už .... 1,047 bals.

Gatvekariu:
Už pasiūlymą .. 4.396 bals.
Prieš .................... .5.061 ”

Daugiau kaip 30,000 geležin
kelių dirbtuvių darbininkų su
streikavo vakar Chicagoje, o vi
same Chicagos distrikte, kuris 
apima visą plotą 200 mylių ra
diuse, sustreikavo 100,000 (kir
bi ninku. , ?

Iš Atlanta, Ga. pranešama, 
kad 30,000 geležinkelių dirbtu
vių darbininkų sustreikavo pie
tinėse valstijose. Boston, Phila- 
delphia, Denver, JacksonviUe,
Fla ir kitų miestų darbininkai provincijoje 

svarstomus 
čiančius policistų organizacijas, 
šiandie įėjo veikmėm

Vienok tikimasi, kad darb- 
ninkų unijų centraliniai prezi
dentai tą streiką tuojaus atšau
ks.

Trim translation filed wCh the pnM 
niaster at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
a< iequired by the act of Oc».«». 1917

VISOS ANGLIJOS POLICISTAL 
STREIKUOJA.

LONDONAS, rugpiučio 1.
Vakar urnai paskelbtas streikas 
policistų Londone ir Anglijos 

protestui prieš

Didžiuma prieš .. 665 bals.

Už pasiūlymą ..
Prieš pasiūlymą .. 5,974

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

Niekuriose vietose Colorados 
valstijoje siautusi audra prida
rė nuostolių už desėtkus tūks
tančių dolerių. Ties Mon trose 
žaibas užmušė du žmones,

5 ŽMONES UŽMUŠTI DINAMI
TO EKSPLIOZIJOJ.

LANDINGb N. J., rugp. 1 
Penki žmonės lapo užmušti, ka
da Alias Powder Co. dirbtuvėj 
ekspllodavo 1,000 svarų dina
mito.

ŽAIBAI PRADĖJO GIRIŲ 
GAISRUS.

MISSOULA, Mont., rugpiučio 
1. Žaibai pereitą naktį pradė
jo šimtus girių gaisrų šiaurinėj 
įdubo ir vakarinėj Montana val
stijose. Daugelyj vietų gaisrai 
yra labai rustus. Vien Clear- 
\vater miške žaibai pradėjo 50 
gaisrų.

Generalis geležinkelių darbi
ninkų streikas visoje šalyje ta-

6 356 bals l)0 Paskelbtas vakar ant 10 vai.
• i • v • _ _

Vokietijos nacionalis susirinki
mas Wcimar ketverge 262 bal
sais prieš 72 priėmė naują Vo
kietijos koiu\tituc|įją. Susirin
kimo/ prezidentas Konstantin 
Fchrenbach formaliai paskelbė 
konstitucijų praimtą. Priešingi 
balsai bu'vo iš vokiečių naeiona- 
lės žmonių partijos, į — žmo
nių partijos ir nepriklausomųjų 
socialistų.

Į fnic tran^lHtipn ftle’ u»h y-"’**
’ mastei* at Chicago, III. Aug. 2, 1919
j ns bv the ari of Oct. G. 1917

LENKIJA RATIFIKAVO VO
KIETIJOS SUTARTĮ.

^PARYŽIUS, rugpiučio 1.
Lenkijos parlamentas 215 bal
sais prieš 41 vakar ratifikavo 
Vokieti jos sutartį ir taipgi sutar
tį apie apgynimą mažumos gy
ventojų.

True translation filed w;th the post- 
inastcr ai Chicago, III. Aug. 
as reguired by the act of Oct

Užginčija.

PARYŽIUS, rugpiučio

2, 1919
G, 19)7

1.
i j Dr. Kari Renncr, Austrijos kan 

cleris ir galva Austrijos taikos 
. Geriname šian

die kategoriškai. hžą|i.nčijo ži
nioms, kad buk Austrijos kabi
netas rezignuosiąs.

i delegacijos SI.

True trHnjdnHon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
as required by the act of Oct. G.1917

NAUJA SUTARTIS SU 
ANGLIJA.

LONDONAS, rugpiučio 1. 
Pasak Evening News, užrube
žinių reikalų ministerija užbah- 
gė tarybas su Suv. Valstijomis 
apie naują pirklybinę sutartį. 
Tekstas neužilgo bus paduotas 
parlamentui.

Washingtonas nežino.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
as required by the act of Oct (i.1917

JAPONIJOS DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI.

CHICAGO. Rasinės riaušės 
jau veik visai tapo sustabdytos. 
Po penkių dienų muštynių, šau
dymus ir plėšinių, vakar palygi
namai buvo ramu. Buvo muš
tynių, bet jų buvo mažai, šaudy
mus visai nebuvo.

'Pečiaus milicija pasiliks riau
šių distrikte, kol viskas galuti
nai nenurims, taip kad ji stovės 
dar keletą dienų.

Uždarė karčiamas.

jos viršininkas paliepė uždaryti 
neaprubežiuotam laikui visas 
karčiamas (saliomis), kabare
tus, biliardines (pool room), 
kliubus, susirinkimų ^sales ir vie 
tas, kur susirinka žmonės, išė
mus bažnyčias, visame plote 
tarp 22 ir 63 gatvių ir tarp Ash
land Avė. ir ežero. Tos vietos 
bus uždarytos ten iki neišnyks 
tarp žmonių riaušių dvasia.

Negrai grįž į darbą.

Vakar pradėta j negrų distrik
tą gabenti maistą, kuris buvo 
labai ten reikalingas, nes negrai 
jau beveik badavo, kadangi per 
6 dienas’jo visai nepristatyta.

Bet didžiausį tarp negrų 
džiaugsmą sukėlė žinia, kad jie

negrus palydės policija ir karei
viai. Taipjau skerdyklose bus 
pastatyti policistai su inotorci- 
kletkomis ir bus įsteigta polici
jos stotis. Į darbininkus 
bus atsišaukta, ka^jie 
kytų nuo riaušių, o 
kiekvienas darbininkas 
kratytas, kad negalėtų 
ginklų.

Dabar kada aptilo riaušės, bu
sią pradėta jieškojimas kaltinin
kų Už riaušes. Vienas jų, Geor
ge Stauber, kuris užmušė negrą’ 
ežere nedėlioj, kas ir davė prad
žią riaušėms, tapo suimtas. Jis 
neduoda jokių pasiaiškinimų ir 
j jokius klausimus nieko neatsa
ko. Prokuroras sakosi reika
lausiąs, kad kalti užmušėjystė- 
se butu baudžiami mirtimi, per 
pakorimą. Jau daug žmonių, 
išimtinai beveik vieni negrai, ta
po nubausta už nešiojimąsi gin
klų.* Jie liko nubausti nuo $10

įeinant

' užsimokėti pabaudos,' tapo pa
siųsti kalėjimam

APGAILAUJA Už RIAUŠES.

MONTGOMERY, Ala., rug
piučio 1. Alabama legislatu- 
ra (senatas ir atstovų butas) 
šiandie priėmė bendrą rezoliu- 
už išreiškiančią apgailavimą 
už kilusias Chicagoje ir Washin 
glone rasines riaušes.

(Manoma, kad tuo Alabama 
atsimokėjo Chicagos laikraš- 

| čianis, kurie kiek laiko atgal la
bai kritikavo Alabamos valstiją 
už tai, kad ten būdavo daug ne
grų nulinčiavimu).

į gyvulių skerdyklas. Skerdyk
los prižadėjo, kad visi negrai 
bus apginti policijos ir kariuo
menės. 'Pečiaus algas jiems ske 
rdyklos išmokėjo jų pačių dist
rikte. Negrai yra samdomi prie 
prasčiausių darbų ir jie mažiau
siai uždirba, o . šeimynos gana 
didelės, tad jie ne darbo ilgai 
negali būti, o daugelis jau visus 
pinigus buvo išleidę.

True tninslnfion file'l wi h th#* pnst- 
muster at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
jis »,eqiiire<i by the ari of Oct. G. 1917

MELUOJA NESUSIMOKINŲ.

LONDONAS, rugpiučio 1, — 
Čia gauta šiandie žinia, kad gen. 
Denikinas, vadovas anti-bolše- 
vikų spėkų, vėl įgyjo svarbią 
pergalę, paimdamas Poltavos 

♦ miestą. Kartu su miestu paim
ta daug reikmenų ir kares' me- 
degų.

i (Denikinas veikia už Dono ir 
apie Poltavą, Ukrainoj negali 
būti nė jo “dūko“ ir tik vakar 
buvo skelbiama, kad jis paėmė 
Kamišiną ant Volgos. Matomai 
meluojama nesusimokinus. Prie 
Poltavos arčiausiai yra Pelhi-

Nors uinjos uždraustos, bet 
darbininkai organizuojasi rei

kalavimui pakėlimo algos.
--------- įx

TOKYO, rugpiučio 1. — Ne
žiūrint, kad Japonijoj neleidžia
ma tverti darbininkų unijų, dar
bininkai vienok susivienijo, kad 
laimėjus 50 nuoš. pakėlimo al
gos ir trumpesnės darbo valan
dos.

bantįs dėl miesto negrai. Vakar 
jau keli negrai pasirodė vidur- 
miestyj ir nebuvo kliudomi.

Vakar dar vienas negras mirė 
nuo žaizdų. Taip kad delei riau
šių bus mirę tarp 3.3 ir 35 žmo
nių. Keletas esančių ligonbučiuo 
se sužeistųjų dar turbūt mirs, 
taip kad skaičius žuvusiųjų dar 
padidės. Sunkiau sužeistų ir 
žinomi policijai, ar esančių li- 
gonbučiuose yra apie 300 žmo
nių, beveik vienų negrų.

Vakar jau tapo atidarytas ne
grų distriktas, ir baltieji dabar 
į jį gali įriti, ko negalėjo pada
ryti per keletą paskutinių die
nų, ypač kada atvyko kariuo
menė. Tankiai baltieji dide
liais būreliais įeidavo į negrų 
distriktą ir ten užnykdavo neg
rus mušti.

65,000 policistų ir kalėjimų sar
gų streikuoja visoje šalyje.

Apie vakar, paskelbta viešai 
premiero sekretoriaus (laišką, 
kad policijos valdymas yra ran
kose vidaus sekretoriaus ir kad 
unija turi kreipties prie Short 
o ne prie premiero, kaip buvo

, ryto ir, kaip pranešama, viąur
* darbininkai sustreikavo paskir- 

Didžiuma už .... 382 bals. tu laiklL Saikuoja visi geie- 
žinkelių mašinistai, boilermake- 
riaį 'eloktro^techi^ikai, Šaltkal
viai ir “carmenai“.

Jie reikalauja pakelti mokes
ti nuo 68c. iki 85c. į valandą, o bandoma daryti, policistų unijos 
pagelbininkams nuo 46 iki 60c. pirmininkas Marston pasakė, 
į vai. Jie sako, kad prie dabar
tinės mokesties 68c. ir 46c. į va-

Washington, rugpiučio 1. — 
Valstybės departamento valdi
ninkai sakosi nieko nežiną apie 
naują pirklybinę sutartį 
Suv. Valstijų ir Anglijos.

tarp

post-

True translation filed with the post- 
, mastei* at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917

SOCIALISTAI (VEIKIA JAPO
NIJOJ.

kad jis nemano kreipties prie vi 
daus sekretoriaus ir pridūrė:

“Šį kartą vidaus sekretorius
turi ateiti pas mane.“

Unijos viršininkai sako, kad

True translation filed with the 
maste.r at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917

DAR VIENA NEPADUOTA SE
NATUI SUTARTIS.

3,000 nebalsavo.J
Iš apie 15,(XX) darbininkų, 

kurie galėjo balsuoti apie strei
ko tęsimą, balsavo tik 12,330. 
Reiškia arti 3,000 darbininkų 
susilaikė nuo balsavimo.

Iš 10,802 gatvekariu darbinin
kų balsavo 9,457, bet iš 4,(XX) hmdą negalima pragyventi de- 
elevatorių darbininkų balsavo esančio tokio brangumo vi-
tik 2,872, arba vos tik daugiau gyvenimo reikmenų. Darbi-
kaip puse. ninkai tuos reikalavimus pada- ■ juos pilnai remia organizuoti

Galbūt kad daugelis darbinio- ve jau sausio 1 dieną. Jiems darbininkai. Star sako, kad elek- 
kų, nors nepritarė pasiūlymui, prižadėta susitaikymas iki lie-1 tros darbininkai niekuriuose at- 
balsavo už jį, žinodami, kad pos 1 dienos, paskui atidėta iki vėjuose grąsino atkirsti elektrą

WASHINGT()N, rugpiučio 1. 
— Užrubežinių reikalų komite
to pirmininkas senatorius Lod- 
ge šiandie įrašė į senato proto
kolą kopiją sutarties tarp did
žiųjų penkių valstybių ir Lenki
jos, kuri buvusi pasirašyta Ver-

TOKYO, liepos 28. — Delei 
socialistų veikimo valdžia nuta
rė padidinti skaičių žandarų ir 
ypač Tokyo bus po aštria prie
žiūra.

Keletas socialistų susirinkimų 
tapo uždrausta. .

•— ....................................

Giedra 
ryto.

ir šilčiau šiandie ir

Policija dar tikisi, kad bus 
kiek sumišimų panedėlyj, kada 
negrai pradės grįžti į darbą gy
vulių skerdyklosna. Tečiaus

Bolševikai laimėjo pergalę.
Sovietų oficialis pranešimas iš 

Maskvos skelbia apie bolševikų 
pasisekimus Onega (lektore, Ar
changelsko fronte. Pranešimas 
sako, kad bolševikų spėkos paė
jo 14 mylių, prigelbiami maisto 
tarp talkininkų kareivių.

Maskvos žinia taipgi praneša 
apie neramumus Siberijoje. Su
kilėlių frontas tęsiasi nuo Taš
kento, Turkestane iki Nikolaje- 
vsk, ant Amūro upės. Amūro 
apygardoj sukilėliai nesenai iš
žudė didelį japonų pulką.
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Mokslo Žinios
Raio L. ŠERNAS.

AUDEKLŲ UŽVADUOTOJAI.

Y|»hč karte laikuose labai 
pabrangsta drabužiams visokį 
audeklai. Tas brangumas ir 
Išverčia žmones jieškoti viso
kių audeklų užvaduotojų. Po
pierinius drabužius pradėjo la
biau vartoti laike karės Japoni
jos su Rusija; vartota ten ir pir
ma. bet ne taip labai kaip ksurčs 
laike. Pirma popiera vartota 
vien skalftiiniams. Chinuose 
toj jį skalbti, pakanka įdėti ug-

TARPTAUTIŠKAS MASINIS

SusirinkimaS
Rengiamas

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

Harvey, III.
8 valandų vakare

Metalų bei mašinų darbinin
kai organizuokimūs. Mus vi-

tarti kaip pagerinti Tavo var
gingą gyvenimą, šiame susirin
kime kulbės gerinusi kalbėto
jai visose kalbose.

Draugas Geležėlė kalbės lie
tuviškai.

Rengimo KIMITETAS.

po^erų drabužius vartota daug 
pirmiau negu Japonijoj. Bet 
drabužiams mėginama naudo
ti ne vien popierą, bet ir daug 
kitokių medegų. Ir Amerikoj 
keli oi ik ą mėtų atgal, o Europoj 
daug pirmiau drabužiams pra
dėjo vartoti stiklų, kurį paduro 
minkštų ir žvilgantį kaip šilkai. 
Tokius minkšto stiklo drabu
žius savo laike ypač vartojo 
moterys, o vyrai iš tokios me- 
degos turėjo kaklaraiščius. Ant 
pirmo požvilgio net čiuplinėjanl 
stiklinį audeklą sunku nuo šil
kų atskirti. Rusijoj audžia au
deklus iš turinčio valakuos ak
mens, matyt iš asbesto, iš ku
rių ausdavo drabužius numirė
liams paskirtiems sudeginimui, 
nes toks audimas nedega. Vie
nio ir ji juos išskalbia; van
dens, nei muilo visai nereikia. 
Audeklai tie minkšti, duodasi 
gerai sustulpuoti. Audeklų iš 
geležies dabar kriaučiai veik vi
sur vartoja ypač drabužių api- 
kaklčins. šitą audeklą audžia 
iš plieno, ir taip vadinamų plie-i 
ainių vilnų. Drabužiams au
deklus dirba ne vien iš linų, 
medvilnės. šilkų ir vilnų, bet ir 
iš daugelio kitokių inedegų. 
(du anose yra žinia, žvilgan
čius kaip šilkai audeklus audžia 
iš ililgėlių valaknų. Tas dilgė
les dabar ir Francuzijoj prade
da auginti ir ten iš jų audžia au 
dėklus ypač moterų dnbu-j 

šioms. < TfVį

KIRMĖLIŲ ED

P. P. D. PIKNIKAS
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LOYNIS WHITE EAGLE GROVE, 
FRANK LITTLE,

Atminimui bus laikomu įvairių tautų kalbose, taipgi ir kalbės 
bės lietuviškas kalbėtojas. Svarbiausiu kalbėtojų bus W. D. 
Hayvvood. ka tik išėjęs iš kalėjimo po kaucija. 604 Lietuvių Lo- s 
kala* užkvieČia visus lietuvius.

KOMITETAS.

Seniau mane, kad milžiniš
kos kirmėlės gali net didelius 
žvėris, net žmones praryti. Bet 
lirinūtojai susekė, kad tas yra 
negalima, nes didžiausia turi 
vos sieksnį ilgio, tai didelielns 
žvčnicms jų pilve nei vielos ne
riu Bcjl kokios jos nebūtų, ynv 
labai ėdrios. Susekta ir dides
nių negu (i pėdų ilgio, o seniau 
manyta, kad didesnlių nei nėra. 
Kirmėles, angis mokslinčiai pra
dėjo labiau litinei i tik nuo 19 
šimtmečio. Tirinetojains atsi
rado ^trankesnes vietos, ne rei
kia jau migių vien giriose j ieš
koti, nes yra jau specialūs au- 
gyklos, paveikslan didelės viso
kių gyvūnų augyklos Hugenbe- 
cko, netoli Hamburgo,kurios au 
gina visokius sutvėrimus žvė
rių daržams ir cirkams. Persi
tikrinta, kad jos yra daug di
desnės, užauga ikH 8 metrų il
gio, yra ir dar didesnių. Hagen- 
beeko augy’kloj išmėginta ir 
persitikrinta, kad milžiniško
sios angįs prarija suaugusių 
ožkų, o viena 25 pūdų ilga pra
rijo ožį sveriantį 28 svarus, 
buk to dar nepakako, nes į po
rą valandų, kuomet jai įmetė 
39 svarų ožį ir angis į pusę va
landos jį prarijo. 8 dienas vė
liau tai kirmėlei įmesta 78 sva
rų siberišką ožka. Nematyta, 
kad angis taip didelį žvėrį pra
ryti galėtų, bet ji greitai su 
juom apsidirbo. 
IHisanltros 
su ožka 84 svarų. Ne 
gal išrodo, kad tai yra 
ma, ka<l angis galėtų 
žvėrį už savę didesnį;

bet ji greitai
Kita angis į 

valandos apsidirbo 
vienam 
negali- 
praryti 

bet tas 
yra galima, nes jų pilvas yra 
kaipir guminis maišas, kuris, 
jeigu reikia, ir laibai išsiskusti 
gali. lUprastfi Lietuvoj gyve
nanti žalčiai prarija žąsies kiau
šinį, nors jiš yra storesnis už 
žaltį. Bet nors kirmėlės taip

PIKNIKAS
Reniamas,

L S. S. 37 KP. IR L. S. S. 234 KP.

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

GEO. UHERNAUCKIO DARŽE, 
LYONS, ILLINOIS.

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

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

Kviečia KOMITETAS.

maisto gali apsiūti. Nelaisvėj 
tūli žalčiai be pavojos išbūna 
du ir daugiau metų. Tokio il
go pasninkavimo kiti žvėrys 
pakęsti negali; bet kiti ant syk 
nei liek suėsti negali.

Sveikatos Skyrius
- —--- =

šiaudinė duona.

Mikas P—kas, Chicago, rašo: 
“Teko man daug kartų matyt, 
jog patariate valgyt šėtoninę 
duoną. Aš noriu žinot, ar ta duo
na turi būti su pelais, kaip Lie
tuvoj valgoma, ar ji yra kokia 
skirtinga.“

Atsakymas: — Sėlenos nėra 
pelai, o pačių grudų žievute ir 
lukštas, Yra patirta, kad grudų 
lukštas, ar gal eilutė tuoj po luk
što, turi kažin ką, kas kunui rei
kalinga. šita medžiaga vadina
ma yra vitaminais. Žmonės, ku-

ma yra vitaminais. Žmonės, ku
rie jų negana, kartais serga liga 
beriberi ir škorbutu. Iš javų hik-

štų gauna kūnas vitaminų ir jie 
pasilieka nesugromuliuoti, todėl 
žarnose yra daugiau lokių lieka
nų, kurios palengvina vidurių e- 
jinių.

Valgymas gi pelų ir šiaudų ne 
duoda nieko gera, o da gali pa
daryti blogumo. Pav., karės me
tu Bėrimo fiziologas profesorius 
Rubner darė bandymų maitinti 
žmones šiaudine duona, ir rezul
tatas buvo blogas, šiaudui yra 
savo sudėjimu panašus į grudus, 
nes vieni ir kiti yra karbohydra- 
tai ,bet šiaudai yar labinu kouu, 
pilkuoti (sudėtini) ir žmogaus
inaisto perdirbinio aparatas ne^ 
pajiegia išskirstyti jų į smulk
esnes daleles. Ne tik žmogus, o 
ir žemesni gyvuliai, tokie?kaip 
kiaule, šuo ir kiti, negali pervir- 
škinti šiaudų ir kitų srioguotų 
medžiagų. Minėtas profesorius 
vartojo chemikalus, |<ad ^him- 
inulkinus šiaiidų karbohydra
tus ir padarius juos artimesnius 
krakmolui ir cukrui, ir tuomet 
davė žmonėms ir šunims, bet 
niekas neišėjo. Išmatos pasidau
gino, o energijos šiaudinė duo
na negamino. Ji buvo negardi ir 
vedė prie suirutės maisto kana-

minčms Lietuvoj, ir iš ten laiš- 
gus ginti, tik aplinkiniu keliu 
būtent, per Ijietuvos/ atstovybę 
Danijoj. štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėli konverlan ir 
užadresuoti (lietuviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, lik neberašyti “Russia,“ 
.kaip pirmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Lithuania.

Pačte reikia nusipirkti už 6 
centus tam tikrų tarptautinį pač
io ženklelį, vadinamų Interna
tional Coupon. Tų kuportų ir už- 
adresuotą giminėms laiškų rei
škia įdėli į antrų, kiek didesnį 
konvertų, užklijuoti jį, užlipin
ti markę už 5 centus ir padėti 
šitokį adresų: Mr. Jurgis Savic
kis, Box 214, Copenhagcn, Den- 
miark.

Savickis yra lietuvių įgalio
tinis Danijoj. Pasiųstų jo ad
resu laišką jis iš ten pusių; j Lie 
tava, kaip užadresuota. Tuo 
pačiu keliu gaunami čia laiškai 
iš Lietuvos.

Skaitytoju Balsai
| Už šiame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.]

Kalkės nėštume.

Kalkės sudaro vienų elemen
tų, iš kurių budavojasi žmo
gaus kūnas, ypač kaulai. Neš?/ 
mo laike, kaip lit inėj imas paro
do, kalkių kiekybe moters krau
juose sumažėja. Tiesa, yrit’uiįsi
tikimų, kada taip nčatsitinka, 
bet tai reti atsitikimai. Turbūt, 
kūdikio augimas išima iš moti
nos daug kalkių. Gal dėl tos 
pačios priežasties jų dantįs pra
deda silpnėti ir trupėti. Todėl nė 
ra bloga nėščiai motinai varto t 
daugiau kalkių, negu ji vartojo 
pirma. Jos gali būt priimamos 
vaistų pavidale ir maisto pavi
dale. Suris, kiaušinių tryniai ir

daržovių turi daug kalkių. Jų y- 
ra nemažai ir žirniuose ir pųpo-

Net ir po gimdymo, kalkių sto 
ka matosi pas daugelį motinų, 
kurios žindo kūdikį. Gal su pie
nu jų išeina perdaug, nes augan
tis kūdikis reikalauja jų ir gam
ta parūpina jam. Motinos ir kū
dikio naudai, motina turėtų žin- 
dymo laiku vartol nemažai kal
kinių maistų, o jei reikia, ir vai
sių. Neretai kūdikis turi kaulų 
ligų, vadinama richitrs, dėl pra
sto maisto ir, greičiausia, dėl kai 
kių stokos. Kūdikis net laike 
formavimosi gali neišvislyli tin
kamų kaulų, jeigu motina nepri 
ima pakankamai kalkių. Kadan
gi kalkiniai maistai nėra kenk
smingi, o yra da labai maistin
gi, todėl verta juos vaitot kiek
vienai nėščiai ir žindomai mote
riai. Dr. A. Montvidas.

Del susižinojimo su 
Lietuva.

T iesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kulkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo- 
jaus bus Naujenosc pranešta. 
Dabar taškai galima siųsti gi-

BLOGAS ŽODŽIŲ AIŠKINIMAS

“Kode! lai ‘Laisvei’’ supranta- 
’ \ kad Jukelis priešv^ldinės 

|pi. . os nesakė. Ar ji yra tik- 
—. i..... ........j ra, kau Jukelis yra pilnai paten
kintas dabartiniu vai.'žios sąsta
tų ir visais jos veikimais? Išro
do, kad musų drąsioji, didvyriš
koji ‘Laisvė’ ..ar tik smarkau
jančiu bailiu yra ar ir jai pa
saulyje viskas jau gerai“. *

Prieš valdžios “sąstatą“ ir 
“veikmius” valdžia pavelija kat- 
beti. Kam “Naujienos“ nuduo
da lyg nežinančios to? “Prieš- 
valdinė prakalba“ čionai ^reiš
kia: kurstymas, kad dabartine 
valdžioj forma butų išnaikinta, 
įstatymiškai tat vadinasi “sė'di- 
tion“, o kapitalistų (liet raščių 
žodynas sako, kad tai ‘/anarchis- 
tiškai, bolševikiškai ir aidoblis- 
t iškili“.

Ar “Naujienos“ yra tikros, 
kad tas kalbėtojas taip kalbėjo? 
Ne. Jos žino, kad, jis taip nckal- 
bėjo^tai yra: nekurstė prie mai
što. Ir kodėl josios už tai vadi
na bailiu? Argi josios nėra bai
lios?

dingai juos išaiškinti, tai reiš
kia mulkinti skaitytojus ir užpul 
Ii be reikalo ant savo oponento.

nekalbėjęs, jeigu lo butų, neci
tavęs iš “Naujienų’’ kitas laik
raštis. “Keleiyis” tat parėmė ir 
dalykas pasidaro klausimu, at
virti diskusijonis!

Mat, blogas/žodžių aiškini
mas, neatsižvelgimas į princi
pus to žmogaus, kurio ištartus 
žodžius oponentas ima aiškinti, 
padaro daug nesusipratimų.

“Keleivis” iš to padarė klai
dingų principialį klausimų: pa
rodė kairiųjų socialistų “oportu- 
nzmą”! '

Extra! Extra!
Iš PRIEŽASTIES GATVEKARIŲ STREIKO.
Iš PRIEŽASTIES UŽĖMIMO SALĖS PER MILICIJĄ.
Iš PRIEŽASTIES RASINIŲ RIAUŠIŲ.

Lietuvos Laisves Varpo 
. . . Išleistuves — -

KURIOS TURĖJO ĮVYKTI RUGPIUČIO 3

Tapo AntTrumpoLaiko Atidėtos
Nauja diena Apvaikščiojimo bus paskelbta šiame 

laikraštyje. VAKTUOKIT KASDIEN PRANEŠIMO.

Draugijos nutarusios dalyvauti bukit malonios kan
triai palaukti tolesnio pranešimo, šios netikėtos kliū
tis duos mums progą dar geriaus prisirengti ir padaryti 
šią iškilmę įspūdingesne, puikesne ir milžiniškesne. Tai
pogi duos mums progą įtraukti Chicagos Lietuvių istori
ją į krutamuosius paveikslus, apimant atskirai kiekvie
ną lietuvių kolioniją ir jos veikėjus.
\ ■ • Z t

Seniau mes veikėme, bet musų darbai nebuvo rekor- 
duoti gyvos istorijos; šį kartą nepraleisime tokios pro
gos — Lietuviškų Draugijų pasišventimas, darbai ir au
kos turi likti atmintyje ateinančių gentkarčių. Lai šio 
Apvaikščiojimo atidėjimas duoda mums daugiau energi
jos geresniam prisirengimui.

SU PAGARBA, 
LIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠLEISTUVIŲ KOMIT.

PIRMANEGUHRKS^AU^IUS^tTlNAS 
ant Durų, Lentų, Hemų ir Stogams Popierų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS

‘ 529 N. K^dzie Avė.
Chicągo, III.
Jei. Kedzie 97f

Tclcfonuokite po 6 v. vak.

a. &0hvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 Ę. Washington St., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. ’l'clephone 'Central 3.362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.
17.39 So. Halsted Street. 

Phonc ( anai <1626 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Halslcd Street, Chicago

jai kitame mano straipsnyje — 
“Bailumas ir Oportunizmas.“

— J. Baltrušaitis.

(Dabartinei “Naujienų“ Re
dakcijai visai nerupi tas ginčas 
deki tų žodžių aiškinimo. Bet 
duodami vietos J. B. straipsniui, 
turime pastebėti, kad žodžiai 
“priešvaldinė, prakalba“ visgi tu 
ir ne vien tų prasmę, kurią į 
juos deda straipsnio autorius. 
Debsas, Germeris ir k. lapo nu
teisti už kritikavimų valdžios 
veikimo, o ne už kurstymų prie

Apie principus ras skaityto-4 valdžios nuvertimo. Red.)

Moterim IrVyram
Dr. J. SHANKS

Lietuvis Daktaras •
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė, 

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 6Gth St

Phone Prospect 8585

Ofisai:
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytų iki 7 vai. vak.

ANTRAS DIDELIS NAUJIENŲ
DRAUGAI IR DRAUGES

RENGIA NAUJIENŲ BENDROVE Naujienų Bendrovės pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik 
nikus butų dar gražesnis ir linksnienis negu buvo pirmesni Naujienų Ben 
drovūs piknikai.

Medelio j

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919
Gardners Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau 

sias. šokių vieta yra valoma 
Pats daržas yra didelis ir labai švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės proga pasiųudyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai laikų.

išbarstoma — slidinama, šokant nedulka

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

Gardner’s Park Darže
123čia gatvė ir Michigan Avenue

Atvažiuokite visi Kviečia RENGĖJAI

Pradžia 10 va Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki State St 
ten paimkit karų su prtrašu 119 ir važiuokit iki 119 St. ir Michigan Avė., ten 
su pačiu transferiu paimkit kilų karų ir važiuokit tiesiai Michigan Avė.; tas 
karas daveš iki pat daržo vartų.
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Į KORESPONDENCIJOS
DORRISVILLE, ILI

SO. BOSTON, MASS.

Įsikūrė Laisvamanių Kuopa.

Liepos 25, Lietuvių salėj įvy
ko prakalbos, surengtos vietos 
laisvamanių tikslu įkurti Lietu
vių Laisvamanių kuopų. Kalbė
tojas buvo adv. F. J. Bagocius 
ir M. X Mockus. Nors jokių skel
bimų nebuvo daryta, išskiriant 
pranešimo vietos savaitraščių 
vietinėse žiniose, žmonių tečiaus 
prisigrūdo pilna apatinė Lietu
vių salė. Abudu kalbėtojai kal
bėjo trumpai ir ,kaipo humoris-

Liepos 23 d. SLA. 16ta kuo
pa buvo surengus prakalbas Al. 
Margeliui. Žmonių buvo gau
siai susirinkę pasiklausyti. Kal
bėtojas aiškino,* kaip žeme atsi
radus, kaip žmogus išsivystęs ir 
ar žmogus turįs dusią. Visa ta- 

' tai jis aiškino, žinoma, ne taip, 
1 kaip kunigai kad mokina, bei 

tikėjimus ir mokslo pagalba ban kiip» kaip niokslas kad sako, lai
do pertikrinti žmones, 
jimas yra niekas daugiau, kaip 
senovės pasakos ir burtai.

Po prakalbų įsisteigė Lietuvių 
Laisvamanių Federacijos kuopa 
iš 32 narių. Ten pat įvyko susi
rinkimas, kame tapo išrinkta 
valdyba iš šių asmenų: V. B. Am

bininkų sunkiai uždrbtų skati
kų. Laisvamanių organizacija, 
pasak Mockaus, nėra sėkla, no
rinti prievarta išplėšti iš žmonių 
tikėjimą ir priversti juos tikė
ti laisvamaniams. Laisvamaniai 
esą tie žmonės, kurie tyrinėja

kad tikė- $ kad ne Dievas visa ką sutvė
ręs, bet visa kas, kas yra evoliu
cijos, nuolatinio vystymos ir to
bulintinos pasekmė. — Mainytis

birželio buvo Ručine, apie 35 Į 
mylios nuo Mihvaukee ,tai kaip 
jis galėjo skundą duoti ir į nu
tarimus užrašyti?

I ■

S. A. Dementis: Draugai, aš ir 
prašiau, kad jus man nurody
tu mėt tą ypatą, kad ji čia viešai 
paliudytų, bet dabar jau jos čia 
nesiranda. Argi ne gėda, drau
gai, rašyti tokius melus? i

Nutarta išrinkti komisiją, kad 
jį tą dalyką ištirtų. Komisijon į- 
ėjo: F. Beržanskis, Miliaus
kas ir V. Valutkevičia.

Storus užsidaro ant 6 vakare Su- 
balomis, kitoms dienoms ant 5:30 
vai. vakare, atdaros nuo 8:30 vai. 
ryto. Tikėjimu Istorija

Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 
Teologijos Profesorius.

Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

MILWAUKEE, WIS.

U) L D. susirinkimas.

Pabaigoje juodu abudu ragino 
vietos laisvamanius organizuo
tis kovai su klerikalizmu. Apart 
juoko, rimtai ir su apgailestavi
mu buvo nurodinėta, kiek daug 
kunigija, su pagalba dusios, vel
nių ir pragaro, išvilioja iš dar

rast.; B. Pernickas, kasierius.
šiame mieste yra daug laisvos 

minties žmonių, jie tečiaus iki 
šiol buvo neorganizuoti. Moc
kaus atsilankymas juos prie to 
paskatino. ?

Reporteris

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
J
JI

K

ir gvarantnojn t 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis paa:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York. N, Y.

Šitai Kur
Šaltinis, tai Salulc Stomięk Bit 

toris, ji.s mane išgelbėjo nuo nesvei 
katos, per ilgą laiką mane kankini 
nesmagumas, ncvlriniinas vidurių ii 
dispepsijos, negalėdavau valgyti 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė 
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs bodavau, vi 
sada miegas imdavo, o atsigulus 
Ridėdavau atsilsėti.

Kaip t'k tą garbingą Salute 
terį pradėjau naudoti į trumpą
ką palikim laimingas, viduriai dir
ia laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve 
liju visiems, katrie norit imti tvir 
ti ir laimingi, tai naudoki! Saluh 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti apliekose 
goresniuose saliiinuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufaclur Co.

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

Tel. Boulevard 7351

Sveikatos
1 I
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Dabar Pirma

LDLD. 56tos kuopos susirin
kime 27 dieną liepos “kairieji” 
pradėjo melais atakuoti tuos 
draugus, kur pirmieji suorgani
zavo šią 56 kuopą.

Sekretorius perskaitė praeito 
susirinkimo nutarimus. Viskas 
nulos, gerai, betgi pasirodė, kad 
kuopoj irgi jau privirta košės 
dėl senojo sekretoriaus, kurs 
nuo 1916 metų dirba kiek galė
damas kuopos labui. Kaikurie 
draugai užsimanė prašalinti 
tuos narius, kurie plačiaus žiuri 
į pasaulio judėjimą. Nutarimai 
sako: “Senasis sekretorius vaik
ščioja po stubas, šmeižia socia
listus ir atkalbinėja žmones, 
kad nesirašytų į Lietuvių Socia
listų Sąjungą”.

S. A. Dementis (senasis sekrę- 
torius) atsistojęs užreiške: 
Draugai, būdamas tos kuopos or 
ganiza torius (jis ją suorganiza
vo 30 birželio, 1916 m.), ir gir
dėdamas, kad ant manęs drau
gai yra padavę tokį nelemtą skti-l 
ūdą, meldžiu jūsų, kad dabar 
man į akis nurodytumėt: kada 
kur ir ką aš atkalbinėjau .kad 
nesirašytų j LSS. kuopas?

1919. —

tuvių Darbininkų Litera t mos 
Draugijos Konstituciją, kur yra 
pasakyta: “Narys remiantis prie 
šingo pobūdžio įstaigas, t.y. to
kias, kurios priešingos organi
zuotų socialistų judėjimui, gali 
būt suspenduotas ar išbrauktas 
iš draugijos.” Tai perskaitęs, sa
ko: Jus priguli t prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, kuri pirko 
paskolos bonsus, todėl jus ir pra 
ženget ihusų konstitucijos tai-

I Nutarta surengti prakalbas 
A. Bimbai. Komisijon įėjo: F. 
Matulis, A. Juris ir Dementis. w

Po susirinkimo nariai būre
liais kalbėjosi ir visiems buvo

I labai įdomu,kodėl brolis ant bor 
lio taip melus verčia. Vienas pa-

I stebėjo: Tai mat “kairiųjų” dar- 
I belini, kol nebuvo čia Juozo De- 
inenčio, visi geruoju gyvenome,

I be t kaip jis atvyko, tuoj kone 
visose vietos draugijose nesuti-'l 
kiniai. Chicagoj Stilsonas, o 
Mihvaukee Juozas Dementis “re 
voliucijas” kelia, tai yra piudo 
vienus draugus prieš kitus...

Man teko matyt šitoks laiškas 
rašytas draugui S. A. Demcn-| 
čiui: Liepos
Mielas drauge:— Labai nemalo
nu girdėti, kad jūsų kuopoj į- 
vyko tokių nesutikimų, o ypač 
m veiklesniais draugais. Aš tė- 
myjau LDLD 56 kp. veikimą ir 
mačiau, kad draugas joje užė- 
mėte pirmą vietą organizatyvia- 
nie veikime, lodei tikiu, kad 
draugas ir tolinus daiJbuosites 
LDLD dabui. Jus, (haugo, žino
ti', kad veiklesniems draugams 
tenka daug ko nukentėti iš sa
vo tarpo draugų, kurie da netu
rėjo progos dalyvauti visuome
niniame veikime. Todėl ant tų 
užmetimų nereikia daug‘ir ati
dos atkreipti. Jūsų veikimas 
Inos pavyzdį irs tiems draugams, 
kur dabar jus šmeižia. Nenus
tok veikęs, drauge. Jūsų dėl dar
bininkiškos apšvietos, K. Stepo
navičius, LDLD Centro sekįr.”*

Matyti, kad musų “kairieji” 
‘veikėjai” labai yra sujudę, kad 
:au ir centras sužinojo. Bet var
pai melais jie galės sumušti tei- 
;ybę. — Onutė.

------------------------ U0<f

LDLD. REIKALAIS. I

Klaidos atitaisymas.

JF AAIER. LIET. JAUT. SANDAROS % 
organas

\ SANDARA”į
■ Puikiausiai nušviečia lie- I 
f tuvių gyvenimą visam pa- I 
I šaulyje ir uoliausiai gina 
t darbininkų reikalus. Metams 
I $2.00. Skaitykite visi. Vieną 
į numerį siunčiam pažiūrėt dykai.

\ "SANDARA”, k
366 W. Eroadvvay, 

So» Boston, Mass.

■>

Risiikot ir Turk ilk oi Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th ST.
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

S. A. Dementis: Draugai, man 
nemažai teko darbuotis socialis
tų judėjime. Ne vien skleidžiant 
socialistišką literatūrą, bet ir gy
vu žodžiu teko aiškinti liaudžiai 
socializmo siekinius. Visados sa
kydavau, kad socialistai yra ko
votojai už laisvą žmoniją; visa
dos skelbiau, kad butų nevaržo
ma žodžio, spaudos, susirinki
mų ir sąžinės laisvė. Bet jus, 
draugai, vietoj platinimo apšvie- 
tos, norite kad žmonės jos neį
gytų. Jus manote, kad priklau
sant prie LDLD., už tą dolerį 
vietoj gavus knygų, turi apsikal- 
li retežiais. Negali dauginus nie
kur priklausyti. Bet yra šimtai 
tos draugijos narių, kur priklau
so į įvairias insiurens kompani
jas etc.

T. Miliauskas atsistojęs sušun 
ka: Tu ir per Naujienas, šmciži 
socialistus; žiūrėk 175 numerį, 
ką tu rašai ant musų!

F. Matulis: Draugučiai, jeigu 
jis šiandie nėra “kairysis”, tai 
musų pereiga argumentais įti
kinti jį, o ne metais priversti.

F. Beržanskis: Mums čia nė
ra taip svarbu kur žmogus pri
klauso, bet kur paliko tie nariai, 
kurie 29 birželio sake, kad jis 
atkalbinąs žmones nuo stojimo 

Sąjungą ir šmeižęs socialistus; 
dabar yra proga pasakyti į akis, 
o ne tylėti?

J. A. Dementis: Leonas Ku
ndrotas sakė. Kažinkas narių at
siliepia: Leonas Kundrotas 29 d.

East Chgo, Ind. —• Naujienų 
178 num. tilpo pranešimas rei
kalu organizavimo LDLD Indi
anos Valstijos Apskričio. Be kita 
ko ten buvo pasakyta: Suvažia- 
vnnan delegatus reikia rinkti 
vieną nuo kiekvienų penkių na
rių, arba dalies, t.y. kuopa susi- 
ledanti iš penkiolikos narių ren
ka tris delegatus; kuopa netu
rinti pilnai penkiolikos narių te
gali rinkti du delegatu. — ()' tu
rėtų būt šitaip: Suvažiavimai! 
renka delegatus nuo kiekvienų 
lenkių narių vieną ir nuo visos

iavinio Komisija: K.L. Ka(ris.
A. Mažilis.

Pažymėtinas supirkimas

' v • F
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gatves 
nešioti

Lotas 2

žal|ps, gelsvos,

PuošniosSkrybeles

Spalvos rausvos, 
rožines, juodos ir baltos. 
Visi saizai randasi nuo 36 iki 46

Vasariniu Drąsiu 
dėl moterų ir merginų 

labai numažinta kaina.

šios dresės yra 
pmlirblos iš tik 
ra i gero gi ūgli
am i lininio arba 
kvietkuoto voi- 
lo. Nekurie yra 
papuošti su bal
tais dryžiuotais 
kafsais, kiti su 
mekstais ir kar
pytais, jos būna 
panel arba tu- 
nic mados ir 
grąžei atrodo. 
Šios dreses yra 
gražiai padirb
tos tinkamos iš
eiti ant 
arba tai

Lotas

29c
Del moterų ir merginų

_ C Šitas išpardavimas 
didelei ipažymėti- 
nas, daiktas kurį 
galima nupirkti už 
29c, kuris buvo 

pardavinėjamas 
daug didesnėm kai 
noms

Šios yra labai gražios skrybė
lės padirbtos iš Milans, lisere, 
leghorną ir panamos su baltais ir 
kitokiais papuošimais kaip tai 
kvietkais, aksomu, kaspinais, 
plunksnomis ir ki Inkais daiktais. 
Jus galite išsirinkti' visokio štilio 
ir saizo už 29c.
Moterys gali pirktie po dvi arba, 
tris skrybėles ir sučėdyti pinigų.

RAKANDAI
ant lengvų išmokėjjmų 

Porčiy supuolė, padaryta iš kieto 
medžio l'timed užbaigta gatavai 
su lenciūgais tiktai $1.97 
Kempės krėslai audeklo viršus, 
kieto medžio fremai tik- 
tai už ............................... f OC

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

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

ir. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

SUTAUPYKITE OKULISTO 
MnfCESTIj

Be reikalo yra mokėti <$5.00 ar
ba $10.00 už. išegzamįnavimą jū
sų akių privatiškam okulistui, 
kuomet jus galite gauti tą patį 
patarnavimą, kurį jis suteiks 
jums musų sankrovoje be jokios 
priderystes. Jeigu jums nerei
kės akinių mes jums pasakysime 
tikrai. Akiniai yra taip pigus, 
kaip du doleriu kuriuos jus už
mokėsite Visas darbas garan
tuotas. Mes su akiniais atitai
some kreivas akis.

Dr. J. Groupe, 
KLEIN BROS.

Halsted & 20th Sts. '

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

i
Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 

šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.
Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te

galėtų pasakyt apie tikėjimus.
Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 

apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
x Kaina $7.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge
su pinigais j

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

X

Chicago, III.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 Weat 22nd Street 
Tel. Lawndale 660

Gyvenimas: 2111 Marshail Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

Chicago, III.

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 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakdre.

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

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

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1789 S. Halsted St

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
. Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eiHų to 

nzlis, kur telpa apie šimtas jvair’ų eilių
Knygelė 106 puslapį, su gražiai* popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.,



B, UKĮejlfūj III, Subata, Rugpiučio 2 d., 1919

M AII Ii Hk nesllPrantama* ka*p iH^c 
u £»Uw VR,» ' šitokios taktikos socialistai gale-

liihuaN'AN C/Aiu* paimti į savo rankas revoliu
cijos tvarkymą po to, kada įvyk
sta sukilimas (revoliucijos tvar
kymą lengviausia paimti į ran
kas tiem, kurie vadovauja suki
limą); bet yra ir pats savaimi 
navatnas toks “revoliudionie- 
rius“, kuris neprisideda prie ak- 
tyviškos kovos sukilimo laiku iy 
tik laukia, kad jam tektų “tvar
kytojo” rolė. Taip visuomet el
giasi buržujai, o ne tikri revoliu
cionieriai, socialistai! Taip, pav. 
pasielgė rusų Valstybės Durna 
pradžioje 1917 m.: žmonės gat
vėse kovojo, o sėdintįs durnoje 
ponai laukė; kol ateis revoliuci
onierių delegacija ir paprašys 
juos “(vaikyti revoliuciją”. A- 
pie šitokius “revoliudijos tvar
kytojus” paprastai sakoma, 
kad jie “svetimomis rankomis 
traukia kaštonus iš ugnies”.

lYečia, J. Baltrušaitis stačiai 
apjuodina revoliucijos idėjas, 
kad jisai užreiškia, kad “revo- 
ciją daro reakcionieriai su savo 
šnipais, priespaudomis ir išnau
dojimais begaliniais.” Įdomu 
butų žinoti, ar visi J. B. vien
minčiai taip galvoja. Mes la
bai abejojame; nes žinome, kad 
vadinamieji “kairieji” didžiu
moje susideda iš žmonių, nuo
širdžiai atsidavusių revoliucijos 
idėjai. Sakyt, kad‘‘revoliucija 
esąs reakcionierių, šnipų, pris
paudėjų ir išnaudotojų darbas— 
reiškia spjauti į veidų revol/iuci- 
onieriams O Chicagos “kai
riųjų” lapelis tuos šlykščius žo
džius išspausdino savo špaHose 
“apšvietimui darbininkų”!

oU. HAL8TED 81 
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Pastabos
Demokratija ir “Demokratija”.

Tūli žmonės nieku budu ne- 
pajiegia ,ar nenori, atskirti ofi* 
cialę (valdžios reprezentuoja
mųjų) demokratiją, nuo darbo 
žmonių demokratijos. Buržua
zinė spauda, kalbėdama apie 
demokratijos reikalus“, turi o- 
menėje reikalus savo klesos ir 
tos tvarkos, kuri šitai klesai 
duoda galios išnaudoti darbinin
kus; o kada sdcialistai kalba a- 
pie “demokratijos reikalus”, tai 
jie turi omeneje išnaudojamųjų 
klesų reikalus ir jų teises. Bur
žuazinė spauda reikalauja var
dan “demokratijos", kad darbi
ninkai išsižadėtų savo reikalų 
ir kovos už juos; o socialistai 
mato demokratijų darbininkų 
reikalų aprūpinime ir kovoje už 
tuos reikalus. Nežiūrint šito pa
matinio skirtumo demokratijos 
supratime, tūli “Naujienų” opo
nentai nuolatos “kritikuoja” jas 
nurodMIUUS .tos “demokratijos” 
ydų, už kurių stoja buržuazijos 
ir valdžios pakalikai! Tai yra ig- 
norantiškas arba nesųžiniškas 
darbas.
“Revoliucionierius iš pademeni- 

jos”»
J. Baltrušaitis daro\ šitokią 

viešų išpažintį savo ir savo vien
minčių vardu: “Mes tokiais dar
bais, kaip kurstymas prie suki
limo^ neužbiimame, — musų 
principai neleidžia tuo užsiimti. 
Mes netikime, kad sukilimų — 
revoliucijų galima padaryti ‘pa
gal užsakymą*. Sukilimai atsira
nda visai bq mus, be revoliucio
nierių. Mes tuomet daromės ti
ktai tvarkytojais, naujos tvar
kos darytojais. įkilo mes re
voliucionieriai. Revoliucijų da
ro, kad norite žinot, ne revoliu
cionieriai, o tik reakcionieriai 
su savo šnipais, priespaudomis 
ir išnaudojimais begaliniais. 
Taip sako ir patįs kaikurie bur- 
zujai .

Tikra tiesa, kad taip spko bur
žujai. Bet taip nesako revoliuci
onieriai, mokantįs socialistiškai

Ret mes nemanome, k.id J. 
R. sužinai terliojo revoliucio- 
nicrius; jisai liktai nejučiomis 
iškcl/ia aikštėn tą Babelio sumi
šimą, kuris viešpatauja jo pro
tavime. Ta mintis, kad revo
liucijų daro reakcionieriai, šni
pai ir lt., 'ištiesų, kaip J. B. pri
pažino, priklauso buržujams. 
Buržujai nenori revoliucijų; bet 
protingesnieji jų žino, kad re
voliucijos kita neišvengiamai, 
kuomet darbo žmonės yra per
daug spaudžiami ir skriaudžia
mi. l odei jie dažnai.— yįjatin- 
gai-gi neramumo laikalis — per-

ninku engėjus ir perdaug žiau
rius despotus, kad jie apsisau
gotų ir nevestų žmonių iš kant
rybes. Taip kitąsyk autokra
tiškoje Rusijoje elgdavosi kade
tai, ir taip šaindie elgiasi Ame- 
rikojelBasil M. Manly, p. Bob-

J. Baltrušaitis nemoka socia- 
listiškai protauk Iš tos teisingos 
socialistų minties, kad revoliu-

užsakymų’’, jisai padaro visų ei
lę didžiausių nesąmonių. Viena, 
jisai padaro “principų”, kad so
cialistai neprivalų užsiimti kurs
tymu prie sukilimo. Jeigu butų 
toks principas, tai juk reikštų, 
kad socialistai negali stoti UŽ su

pasidarytų nebepakenčiamos 
žmonėms ir kada butų vilties 
spėka, sukilimu įvykinti perveį, 
smų.

limai atsirandą visai be revoliu
cionierių; tiktai kuomet jie įvyk 
stą.tai revoliucionieriai pasirodę 
ant scenos ir pradedą tvarkyto. 
Jau nekalbant apie tai, kad yra

voliuclonlerlų uždavinys; jų už- niekas daugiau, kaip tik vergai, nes... . Ir ta turto spėka apsirei- šiam laikui negavo nuo Ame 
davinys yra taipgi vadovauti tą- nes ulkinikai turėjo mokėti dar- škia (iesiogųiej> proporcijoj (sa- l ikos lietuvių jokios materiale! 
ja spėka revoliucijos momente, bininko skolas pirm negut jlie aitnašume) link skaičiaus tų pagalbos, apart užpirktų už Lie 
Taigi revoliucija yra revoliucio* 
nerią, o ne reakcionierių dar
bas.

Reakcionierių darbas yra ne 
revoliucijos darymas, o gamini
mas bei palaikymas tų sąlygą 
kuriose kįla revoliucijos — ty. 
tų sąlygų prieš kurias revoliu- 
ctijos kįla. Jie, taip sakant, ap- 
sargina visuomenės kūną savo 
priespauda ir pavergimais; o 
gydymo darbas — revoliucija 
—lenką atlikti jų priešams, re- 
oliucjonieriams. Tuo tarpu pas 
J. Baltrušaitį Viskas apsiverčia 
augštyn kojomis. Revoliucijos 
darymą jisai paveda reakcio
nieriams ir šnipams? o revoliu
cionieriams jisali palieka tiktai 
padaryti “tvarką” po to, kaip 
įvyko revoliucija. Ne be reikalo 
jisai ir užsipuldinėja su tokia 
IMigieža ant “Naujienų“ redak
toriaus ir kitų “atsitikusiųjų” 
socialistų. Mes ištiesų neįsten
giame lenktyniuoti su juo skel
bime tokių, ka/ip jo, “revoliuci
jų”; ir mes nesistengsiine. Jo 
“revoliucija iš pademenijoe” 
(vartojant jo paties išsireiški
mą) /tegul žaveja tuos, kuriems 
perprastas yra socializmo mok
slas. Mums jisai yra\ geras.

gulėjo pasinaudoti jo darbu.
Dvarponiams atsieina riestai, 

nes peonai atsisako dirbti jų litu
kus.

Pasaulio Darbininko 
Judėjimas. ■ *

Friie translation filed with the post- 
■mastei’ at Chicago, III. Aug. 2, 1919 
»is requir?d bv the art of Oct. (1,191T

RUSIJA.

Paryžius. (Sovietų valdžia 
palaiko mokslininkus. — Laik- 
raštyj “Temps“ tilpo raporto su 
traukia, kuris buvo skaitytas 
Francuzų Mokslo Akademijoj. 
Raportų išdavė Lorbonne’o pro- 
lesoriu.s Cictor Henri, kurį tra- 
neuzų valdžia buvo pasiuntusi 
į Rusiją. štai kas sakoma ta
me raporte apie mokslo padėji
mų Rusijoj:

“Nežiūrint sunkių apystovų, 
kokiose randasi intelektualis 
gyvenimas Rusijoj, rusų moks
lininkai <li ba neblogose sulygo

“Atidaryta naujų muzėjų ir 
institutų. Rusijos mokslo cent
ru esti Petrogrado Mokslo Aka-

ba senuosius m užėjus ir kibara- 
torijas. Liko sudaryta nauja 
komisija, kuri studijuos Rusi
jos turtus. Komisija padalinta 
į 33 d;\rius; 2Ksky<\ .s randasi 
Petrograde, o likusieji II Mask
voje'.

Prolcsor as Menu tarp kita 
ko,sako kad Rusijoj atidaryta ir 
veikia sekami institutai: — che
mijos institutas, ir platinamo- 
insliltutas kur rusų mokslinin- 

jau surado būdą, kaip at
skirti platinamų nuo irkliumo. 
Atskirimo procesas iki šiol lai
vo žinomas tik vokiečiams. 
Taigi atidaryta institutai, kurie 
riš avių pagerinimo klausimų ir 
studijuos žemę ir tręšas. Įsi
kūrė Radiunio 
Los insIii tūtas, 
n hidrologijos

Revoliucija jiems yra šmėkla, 
kurią jie gąsdina užsispyrusius 
leakcionierius. Ir jų pėdomis 
nukeliavo “tikraisis revoliucio
nierius“ J. Baltrušaitis!

Ko J. B. neišmano, painioda
mas revoliucines socialistų idė
jas su buržujų-libcralų minti
mis, tai yra štai kas: revofliucū- 
ja yra toks dalykas, kuris susi
deda iš dviejų pusių —tam tikro 
žmonių veikimo (revoliucio
nierių kovos) ir tam tikrų są
lygų (dkonoiuinio ir pollitinio 
šalies stovio ir lt.) Pasakymas, 
kad revoliucija negalima pada
ryti “pagal užsakymų palie
čia tiktai šitų antrųjų to dalyko 
pusę. Sąlygas, tinkamas revo
liucijai, meti negalime sutverti; 
jos pačios atsiranda. Tarpe 
priežasčių, gaminančių šilas są
lygas, galima pantfinėtli ir tuos 
dalykus, kuriuos nurodė J. B.: 
reakcionierių žaiurumą. pries
paudą, “išnaudojimų begalinį” 
ir tt. Bet revoliucija ne dygsta 
iš sąlygų, kaip grybas 5š žemės; ' 
ji yra ne pačios sąlygos, o tam 
tikras perversmas visuomenėje, < 
kuris įvyksta tada, kada yra 
spėka,.galinti atlikti darbų su
kilimo, valdžios nuvertimo ir 
naujo visuomenės sutvarkymo.! 
šit i spėka yra revoliucijos spė- džjantis už skolas. Pasidėkuo-

institutas, opti-

insli. d.>i. Jj-j 
menes’ai, kaip 

juose pasekmingai d uoma ban
dymai. Petrogrado Mok.do 
Akademijoj pradėta geodeliaki 
tyrinėjimai, bandoma padaryti 
Rusijos magnetišk i žcmlapį Įs
teigta naujų laboratorijų.

ECUADOIL- 
i

Washing tonas. — (Peonams 
duota lasivė). Apu 500,000 
Ecuadaro darbininkų pasijuto 
esu laisvi, kuomet įstatymas a- 
pie panaikinimų “peonažo” in- 
ejo galion. Sočia“ valstijos 
struktūra liko disorganizuoila.

žinonių, kurie yra taip jau lur- j 
tingi,, kaipir mes, ir kurie yra 
gatavi mokėti tolygia kaina už 
lokius daiktus, kurių mažai tc- 
siranda...”’ Sulyg augščiau pa
sakyto, turtingumo menas užsi
veria ne vien tik įsigijime, dide
lių tinklų, bet ir pasiryžime, kad 
musų kaiimynai turėtų turto ma 
žiau, negut mes. Kitaip sakant, 
lai yra “menas įsteigimų di-

apsireiški- džiausios nelygybės musų pačių 
naudai.” •

“Turtingųjų dangus” pri
klauso nuo palaikymo didžiau
sios nelygybės.

Turtingas gali pasilikti tur
tingas tik hiosyk, kuomet did
žiuma žirninių kentės vargų ir 
skurdų. Štai ant kokių pama-

iuvių Dienos pmigus • (faiktų, 
aučiausi labai nesmagus. Man 

ruostabu buvo jau ir dėlto, kad 
išvažiuodamas iš Amerikos, 

tačiau Amerikos lieutvjus gau- 
ir ma- 
tokiais 
Bet su 

turiu 
laikui

lias; visiems teks darbo, kas lik 
(ai turi s cikutos ir netingi dirb 
Ii. Jeigu Amerikos! lietuviui 
savo laiku neapims visų darbų 
į savo i ar kas, tai kili tai p.•<!;»-

SUV, VALSTIJOS.
New Yorkas. — (Užžėlusiu 

taku). Kaip žinia, Ne\V Yorko 
valstijoj liko įsteigtas Lusko ko 
mitetas, kuris studijuos “bolše
vizmų” visuose jo
muose. Komitetas jau pradėjo 
savo karžygišką darbą. Jis su- 
rą^ula daug nelcgališkos litera
tūros, kuri buvo platinama 
daug metų prieš bolševizmo at
siradimą.

KomiilMtas padarė nepaprastą 
“atradimų,“ \kad radikališkoji
literatūra, liuesai plėtojasi vai- tų rymo musų draugijinis gy- 
stijoj. “Atrodo”, kad aidobiiz venimas, musų surėdymas. Su
mas rado daug sekėjų priephiu- rėdymais? Tai atsiduoda absur- 
kos darbininkų tarpe. “Atrado,“ 
kad Socialistų Partija tveria' tvarkos galima laukti, bet kon- 
fondų varymui agitacijos seka- Plikio, choaso. 
muose rinkimuose. “Atrado, 
kad radikališkos knygos - to- Abraham Lincoln kalbėjo apie 
kios knygos, kurios randasi to konflikto pasekmes, 
kidkviename viešame knygyno
— pardavinėjama Rami Sehool to dalykų stovio, 
knygų krautuvėj. Apairl tų “al

Taip dalykams stovint, ne

Danio! Webster permalė tai.

šiandie mes esame liudytojai

Suvienytų Valstijų žmonės 
radinių,” kurie buvo nuosenai sparčiai budavoja turtingųjų 
žinomi kiekvienam šiok-tiek ap- dangų. Didesni ir didesni jx'l- 
sipužmusiam su darbininkų j u- nai koncentruojasi j kelių ran
dėjimu, tas komitetas nič-nieko kas. 191'4 m. buvo 101,718 

 

naujo nepatiekė, jqigu neskai- žmonių, kurių įplaukos siekė 
tyli bilų, surištų su komiteto už- nuo $5,000 iki $10,000. 1917 m. 
laikymu. jų skaičius išaugo iki 150,551,

I no tarpu Rasd Mokykla han- vadinasi, padidėjo ant 50 nuoš. 
do apsiginti nuo philokratų už-1 ) skaičius tų, kurio turėdavo 
siinojimo .kurie bando atimti 
čarterį.
paaiškinti kodėl negrųžjinama 
mokyklos dokumentai, kurie Ii-

įplaukų nuo $25,000 ki $50,000, 
I.usko komitetas turės Rm pačiu laiku daugiau negili 

dviguba1! užaugo (1914 m. jįj 
buvo 11,144, o 1917 m. — 23,-

džionkšėnas, kuris draudė tuo- žibonių, kurie turėdavo Įplaukų 
kykkii pradėti darbų, turės būti -nuo $50,000 iki $100,000, Ibe- 
panaiikintasL Pirma reikės iš- veik (ris karius pasididino (nuo 
rišti klausimas ar pagal įstaty
mus galima atimti mokyklai

3,616 užaugo iki 10,611), o skai
čius tų, kurių įplaukos 
$100,(MM) arba daugiau — kėlu-

Pavojus
Hugo'is žinomas išsireiški

mas, kad “turtingųjų dangus 
yra pabudavolas ant biednųjų 
pragaro” užveria savyj daug tie
sos. Biednųjų gyvenimas yra 
pragaras. Jie suprantat tai; jie 
pripažįsta tatai. C<ą galinki pa
sakyti apie turtuolių dangų? Ar 
“turtas“ reiškia “dangų?” O gal 
tas pasakymas, kad kupranuga
riui yra lengviau išlysti per ada
tos skylutę, negut turtuoliui įei
ti į dangų, pasilieka ir šiandie

Daug prikalbėta apie lai, kad 
turtas nepagerina žmogaus. Bet 

<gal ne vienas taip gerai nesu
pranta tos tiesos, kaip turtuolis. 
Pas, kuris visų savo gyveninių 
pašventė turto krovimui, ant 
galo, “i^ieko nepadekia.” Ma
žai tesikreipia m a į ta apsireiš
kimų domos.

Baisimusis “turto” pavojus 
gludi ne tiek tinginiavime ir lė
bavime to “dangaus” gyvento
jų, kiek >toj bedugnėj, kuri ski
ria biednuosius nuo turtingųjų.

Dabartinis ekonominis surė
dymas, iš vienos puses, tveria 
baisįausį neturtų, gi iš kitos pu
sės, gimdo jturtudlius.

jie ncupsa'koniai mažai uždirba; 
turtuoliai yni turtingi todėl, 
kad jų savastis neša jiems neap-

yra pabūdavo-

sistemų, iš vienos pusės bded- 
nuosius daro biednesniais, o iš 
kitos pusės, turtinguosius - - 
turtingesniais, 
lodei, kad turtas 
tas ant neturto.

Ruskinas šilų dalyku apibu
dino sekamai:

“Tikrasis turto mierjs, tai ta 
ka; ja tverti, stiprinti yra re- jaut tai bausmei peonai buvo spėkai, kuri kontroliuoja žmo-

i 
šiai aukojant pmigus, 
niau sau, kad mes su 
žmonėmis nepražūsime! 
dideliu širdies skausmu 
panešti, kad iki šiam
Lietuvos valdžios iždą pasiekė 
liktai šitie pinigai:

1) 5,000 dolerių įteikė g. J. 
S. Lopatjto, — nuo Amerikos 
Lietuvių Centravo Komiteto.

2) Už 130,000 dol. (Lietuvių 
Dienos pinigų) išdalinta ir da
linama. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pašalpa nukentėju
sioms dėl karės, Ibe 
skirtumo.

3) Mano perduoti laikos De
legacijai 2,000 svarų (10,000 
dol.), 'kuriuos per Dr. J. Šliupą

Labiausiu padidėjo tų skai
čiusį kurie turi daugiau įplau-

Suvienytų Valstijų žmonės 
būdavoja dangų lurtingiesiams, 
a kad gavus tam tikslui medžia
gos, jie kasa kapus brangiai ir 
numylėtai laisvei. .

J f

— Scott Nearing.

Apie padėjimą 
Lietuvoje
Rušo T. Naruševičius.

(Žiur. No. 181).
Tfuc transiation uicrt with the post- 
tnaster at Chicago, III. Aug. 1, 1919 
as roquired by the act of Oct. 6,1917

Santaika ir suderinimas dar
bo kaip lik dabar yra labai rei
kalingi, bet to, kaip galime 
spręsti iš Amerikos lietuvių 
spųudos, visni nematyt tarpe

ii

koje; Gyvendamas Amerikoje, 
aš mačiau tenai ginčų ir susi
rėmimų, bet,' rodos, niekados 
tenai nebuvo tokios suirutės, 
kokia yra dabar. Gi to viso pa
sekmes, kaip aš jau ne kartų 
turėjau garbės pastebėti Ameri
koj lietuvių visuomenei, yra la
bai mums kenksmingos.

"A .Apsbilankęs Lietuvoje, pada
riau pranešimų ministerių ka
binetui ir Lietuvos respublikos 
prezidentui apie didelę Ameri
kos lietuvių svarbą musų nau
jai ** besikuriančiai valstybei;

4

pranešiau apie Ameiiikos lietu
vių šių melų nuveiktus darbus 
išgavimui Lietuvai laisves. Bu
vau prašomas kablegramu pra
nešti pilnų musų augšeiausios 
valdžios pasitenkinimų Ameri
kos lieuvių veikimu. Bet, su-

Tamas Naruševičius. 
Birželio 26 d., 1019 m.

21 Rue Ruyard, Paris.
P. S. —Aš jaučiu jog yra A- 

merikoj lietuvių, kurie rugoja 
ant manęs ,kad taip maža tera
šau. Bet patikėkit man — liek 
turiu darlbo, o kitų kartų ir nėr 
vų suerzinimo, kad sunku at-

tiktai pasitaikys geresnė proga, 
nepraleisiu jos ir vėl su Jumis 
pasidalinsiu žiniomis ir minti
mis.

tautybes 1 ginusius linkėjimus!

mybės Fondas.
4) 10,000 dol. Dr. J. šliupas 

ketina šiomis dienomis perduo
ti Taikos Delegacijai nuo Lie
tuvos Nepriguhnybės Fondo.

5) Amerikos Lietuvių Tary
bos siųstus per g. J. Aukštuolį' 
25,000 jlol. prof. Voldemaru 
ikišiol dar negauta.

6) šiomis dienomis Taikos 
delegacijai Paryžiuje atsiųsta 
13,000 dol.

Tai ir visa, ka Lietuvos val
džia ikišiol gavo iš Amerikos 
lietuvių visuomenės. Girdėjau, 
kad buvo siųsti pinigai paden
gimui iškaščių seiiosios delega
cijos, — I. y. pp. Dohužio, Mas- 
(nuskio ir Palesto, bet tai vis-gi 
maži pinigai, sulyginant s^i tuo, 
kas Amerikos lieijlvių surink
ta, man išvažiuojant iš Ameri
kos.

pra

monei jog

pa-

siunčiu kuoširdin-

F" »■* 1 '—■■ ■

Laiškai iš Lietuvos
Alzbiela Stankienė, Vileišiuo

se, Kuršėnų apskr., rašo savo 
vyrui St. Stankui, Chicagoj:

Mielas ir brangus širdelė: —- 
Net ašaros rieda iš didžio pasi
ilgimo ir džiaugsmo, kad su pir
ma gromatėle aplankei mus. 
Jaučiamės, kaip iš po Dievo sū
do, arba iš po patapo išlikę gy
vi ir kad Dievas leido dar gyvus 
atlankyti mus vargšus, vargstat! 
čiiis ašarose ir pelenuose, išliku
sius iš tos nelaimingos karės, iš 
tų ugnies pažarų tarp kulkų 
kaukimo ir granatų ūžimo ir

si sveiki ir spakaini, nors šalyj 
dar nėra spakainumo, ir kaip to
liau bus lai Dievas žino.

Kaip rašai, kad daugel laiškų 
rašęs, tai mes negavome, tiktai 
tų pirmą laiškelį dabar gavome 
ir stengiamės duoti tau žinelę a- 
pie musų sveikatėlę ir gyveni
mų. Norėtume lamklai daug 
ko aprašyti, ale nežinom, ar su-« 

! seks tas musų laiškelis mielų 
musų širdelę.

Daugesniai klausiame tams
tos, ar tamsta paleidai tuos 300 
rublių 1917 metais? Pinigus pri
ėmiau, ale žinelės nė kokios ne
gavau, kas ir iškur parsiuntė. 
O 1915 melais buvo parėję 50 
rublių, gavau iš pačio pavieskų, 
ir dabar tebeturiu, ale rusai kai 
bėgo tai ir išvežė, o vokiečiai 
kaip užėjo lai apie tuos pinigus 
nė kokios žinios nebėga vau, tai 
dabar klausiu, ar bepargrįžo tie 
pinigai pas tamsta?

Kaip rašai apie pašalpų, tai bu 
čia labai reikalinga, ale lūkėk 
dar valandėlę. Jeigu gi siųstam, 
tai siųsk nedaug, bo pas mus 
dar nėra tikros tvarkos tarp pi
nigų: eina dabar trijų gatunkų 
pinigai, tai negali žinoti, kurie 
liks teisingi. Nors dabar man 
butų labai reikalingi pinigai trio 
boms budavoti, ale nėra žinios, 
koks įkurtas |lk:^|ant pinigjų.

žinojęs, jog Lietuvos valdžia iki stoms

ietuvos valtlžiai di- 
ihga malerialė pa

galba padengmui visokių vals
tybės reikalų. Todėl, jeigu y- 
ra surinkta kur nors pinigų, tuo 
jau reikia jie pasiųsti Lietuvos 
valdžiai, kad ir Lietuvos Taikos 
Delegacijos adresu (Lithuanian 
Delegation to the Peace Confe- 
rence, 24 Rue Bayard, Paris). 
Pinigai šiandien yra begalo rei 
kalingi nes visas kraštas yra nu
alintas; Valstybės išlaidų
degimui mokesčių labai maža 
tegalima surinkti, gi išlaidos y- 
ra didelės, nes reikia laikyti ir 
organizuoti kariuomenė, kuri 
viena tik reikaluja apie 6!r< vi
so išlaidų biudžeto. Jūsų pa
galbos laukia jūsų tėvų kraštas. 

Nors ir trumpai būdamas Lie 
tuvoje, visgi turėjau progos su
sipažinti su vidujiniu Lietuvos 
jnidėjiimu. Todėl laikau savo 
pareiga pranešti Amerikos lie
tuviams, jog Lietuva dabar yra 
toks kraštas .kuriame kiekvie
nas žmogus, mokantis šiokį ar 
tokį amalų, yra laibai pageidau
jamas. Kiekvienas gali būti 
tikras kad jo būvis Lietuvoje y- 
ra taip užtikrintas, kaip niekur 
kitur, čia yna reikalingi žmo
nės darbo b'r iniciatyvos, 
jiems čionai atsidengia tokia 
plati dirva ir jų čia laukia tokia 
bu lies, gerovė, kokioj jde negali 
ir įsivaizdinti. čia reikaingi 
yra slalgdailiai (stalioriai), dai- 
lydčs, siuvėjai, kurjiiai, šalla
kai viai (sliesoriai), ir visokių 
kitų amalų darbininkai. čia 
reikalingi yra visokio biznio 
žmones vedėjai dirbtuvių, I 
statytojai namų, tarnautojai ge
ležinkelių. Ypatingai-gi reika
lingi yra inleligenlinio darbo’ 
žmones, tarnautojai, valsty
bes įstaigose (ofisuose), knvg- 
vedžiai (buhalteriai) telegrafis-T? 
lai, slenografai, prekybos, pra
monės/ ir ūkio žinovai. Vi

da yra platus, atviras ke-

bo darbininkas pas

gūsio materiolo gavau ir aš už- 
dykų, ale būdavot i tai neturiu 
spasabo
mus ima mažiausiai 3 rublius
dienai., o meistras tai 5, 6,' 7 ir 
ligi 10 rublių dienai, Gyvenam 
Vileišiuose; nuo Katkaus nupir
kau pirtelę, ir gyvenam, o dau
giau budinkų nė jokių neturim. 
Rašyk, širdele, dažniau laiškus, 
o dabar sudieu, sudieu musų 
mielasis. —- Alzbjeta Stankienė.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Hilsted lt.
Ant trečių lubų

Ttl. Drover 1310

M i ta to Ofisai:

127 M. Dearborn 3t. 
1111-13 Buity BI4g.

Ttl. Central 4411

m

LBARN NimSING 1
We pay all expensesand small salai y 
whilc training in our new two year gr&dM 
course. VVritc at once for our catalogue B.

FORT DEARBORN HO8FITAL
* M31 VtniM Awna«, Om a CHICA60



Subata, Rugpiucio 2 &, 1919
'■nągSCTfr

Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorių*: J .T. Vitkui, 1007 So. Oakley Blvd„ Chicago, 111.

Kogi nubudai, dainiau paniuręs, 
Kamgi nuleidai ant kelių rankas; 
Vakar turėjai sieloj sukūręs

Kamgi padėjai stygas žavingas 
Kuomet jų garsai per laukus ėjo. 
Ir vis taip randai, it baltas sniegas 
Kritu j ausį lydimas vėjo?

Imki tų lyrą, kurią numylėjai 
Eiki kur snaudžia Vaidylos miškai, 
Dainų aukuoki naujai idėjai 
Baisa lai girdi gadynės vaikui....

Minlįs siųski į plačią mėlynę 
(gružų, skaistų pasauli tyra. 
Kur žvaigždė# sagsto perlais aušrinę 

ton bibigki palaimos lyra...
/ ----- M. Mokinys.J— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aš pamenu.
Eilės prozoj.

Aš pamenu ta valandą. kuo
met tave pažinau. Tuomet ma
no jausmai dar nežadino tavęs. 
Dar jie buvo atšalę ir erdvių ke
liais skrajoja....

Aš pamenu, kuomet šaltas ir 

ragino eiti namo, Tuomet tu 
dar nedrįsai pasakyti žodžio, 
vien tik spaudeis prie jautrios 
krutinės ir dūsavimais viliojai 
jausmus.,..

Aš vis dar pamenu, kuomet 
tu su teikia! man pirmų meilės

Saugi Banka Jūsų Pinigams
■ ■ ............. yra —-------

Central Manufacturing District Bank
. A STATE BANK

1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.

S. L.
FABIJONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

H. E. Poronto 
Vice-Preiident

John W. Gorby 
Vice-President

I
W. N. Jarnagin , 

Prezidentas

A STATE BANK

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Real 
Estale, Insu
rance ir Mort- 
gage Dcpartm.

J. R. Rolley 
Pag. Kasininko

F. C. Hoebel 
Pag. Kasininko

Frank L. Webb 
Kasininkas

Dėkite be baimės ir abejonės savo piingiis į ŠIĄ VISIŠ
KAI SAUGĘ BANKĄ, ČIONAI jipų pinigai bus SAUGUS. 
Gausite 3-čią procentą ir SUMA ant PABF'IKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankamo žmonėms TAUPOMASIS SKYRIUS Bl S 

ADARAS VISA DIENA SUBATOJ nuo 9 ryto iki 8 v. vakare. 
NAUJOS BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Seredohiis ir VAKARE nuo 6 iki 8 vai. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Taupomasis skyrius adaras 
visą,dieną Subotoj nuo 9 ryto iki 8 valnaklai vakare.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legnliskomis teisė
mis. 141 pusi.

J -g----------------------------- ---  ■

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu 

“NAUJIENOS”
I 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Tui blaško jaunystės žiedui. 
Tjf privertoj svojoti apie tyrų 
idealų, privertei svajoti apie 
meilę... .

Aš |tai|M)giH>ainenu paskutinę 
valandų, kuomet likimas priver
tė skirties. Oi sopėjo tuomet 
širdužė.

rios krutinės.
Tu žadinai 

jausmus, 
bundančius sielos

skaisčiosios auš-
rinės

Tu nieilčs žodžius!!!pratarei 
pamenu...,

— J. Bložis.
Valparaiso, fnd..

omeiio, m.

Musų Inteligentai
JJJV.ii.'.B ii i ■«»■■■■ ■ >■ i J ■■■■■■■■■i ............. fca iri
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Kalbant apie inteligentus, ne
atbūtinai turime paliesti ir pro
fesionalus. Darome tai tik dėl
to, kad musų liaudyje viešpa
tauja klaidinga nuomone kąs- 
link inteligento ir profesionalo. 
Būtent, yra manomu, kad kiek
vienas profesionalas yru tuomi 
pačiu sykiu ir inteligentas. Tas 
yra laikui klaidingai!. Gali būti 
ir labai geras profesionalas, sa
vo daliko žinovas, bet toli gražu 
neinteligentas ir priešlingdi - 
nereikia būti profesionalui, 
idanft būti inteligentas. Tas pri
valėtų butj aiškiai suprasiu ir 
atskirta.
' Tolinus, mokykla nepadaro 

inteligento, .linai stengiasi pa
daryti gerą profesionalų, suvo 
dalyko žinovą. Žmogus gali 
praleisti pusę savo gyvenimo 
mokykloj ir visai nebūti inteli
gentiškas. Gi kitas žmogus ga
li visai nelankyti mokyklos, bet 
gali buli inteligentas. Kad tar
pe profesionalų rasime daugiau 
intjkigentų, negu tarpe artojų 
ui- dirbtuves <luvljiiiiiilcų, tui jau 

nereikia ginčytis. Tam yra tam 
tikros priežastįs.

pri- 
pri- 
Bet 
pri-

gija. Inteligentiškumas 
klauso nuo prigimtos ar 
gimtų žmogaus ypatybių, 
inteligentiškumas, išdalies, 
klauso nuo paties žmogaus ka
mieno — tėvo ir molinos.

Kad nebūtume klaidingai su
prasti, paimkime keletą kon
krečių pavyzdžių. — Profesio
nalas, žmogus baigęs tam tikrų 
mokslo kursą, iy?a tbnjtinai lan
kė mokyklą. Mokykloje susi
dūrė su išauklėta (ir inteligen
tiška draugija, nekalbant jau 
apie tai, kad turėjo atlikti tam 
Ijikras mokyklos priedermes.

ypatybes akstino jį prie augš- 
lesnio ir prakilnesnio gyveni
mo, Kuomet jis nejueiomlis pase
kė inteligentiškos draugijos pa
vyzdį ir per savo neatiaidi} 

kuomet 
suteršta 
meteria-

lapo inteligentas išauklėtas 
žmogus. Panašus apsireiškimas 
yra labai paprastas dalykas ypač 
pas tuos, kurie pradeda lanky
li mokyklą išmažens, 
dar vaidentuvė nėra 
gašliais ir egoistiškais 
liais išrokavimais.

Bet jeigu toks mokyklą lan
kąs žmogusršidinasi nuo intefir 
gentiškesnės draugijos. Per 
naktis ir dienas “iškala” visą 
“az buki” ir pasitenkina pasek
mingu Jšliukymju kvotimų. 
Apart rankvedžio, neperskaito 
nei už penkis skatikus pašalinės 
knygutės. Visų laikų (Mokyklo
je pienuoja kaip (ik butų gali
ma daugiau muštinių padaryti 
r kaip butų lengviau nemokšą 
apgauti,. Pagaliais per didelį 
“koliunų” išlaiko kvotimus, at
sidaro “ofisų” ir, sudėjęs visus 

> rajikvedžlius spinlon., džiaugia
si “užbaigęs mokslų.” Toks 
žmogus nėra niteligentas. Jis 
negali būti inteligentas, bet lie
kasi savo rųšies “šiaučįus.” Pa
našus apsireiškimas labai tan
kiai pa.stebiamas tarpe musų 
profesionalų, suprantama, neva*- 
sų. ; .

Žmogus sumano būti dakita
ras, de n lis tas, advokatas, e te... 
valgo sausą duoną ir vandenį.” 
Susideda keletą skalikų, < 
pasiskolinęs meta arklą 
arba “pušinęs trokų” ir 
mokyklon. Taip atsitinka, 
met žmogus dasigyvena 
Kristaus amžiaus.
mes jau nebepiiitinkame prie 
jaunesniųjų draugų, šalinamos 
nuo jų ir kalame, kalatųe, kad 

arba 
marš 
k nu
arti

Mokykloje

šalinus daliklis, rūpintis drau
gijiniu gyvenimu mes nesisten
giame. Mums tik rupi rytojus, 
ypatingai skamlimciai ir pasidi-

džiovimas. “Užbaigiama mok
slą” ir tampame liuosi kaip 
paukšteliai. Gaudome nepatyru
sias žuvyte*. Duodame “ant 
mišių,” garbiname lietuvišką /• K ’
varpą, sakome bolševikams 
prakalbas ir U. Ir vis lik daro
me lodei, kad daugiau “kosilu- 
merių” gautume. Savo pasto
vaus idealo nebeturime. Viską 
matuojame doleriu. Valgome, 
geriame, rūkome, keikiame, na 
ir visa.

Žinoma, ne su visais taip blo
gai yra. Pasitaiko, kad ir iš ar
tojėlis išeina pilimi išsilavinęs 
žmogus-intcligentas. Tas pri
klauso tankiausia nuo jo tėvų ; 
išsilavinimo ir nuo palies žmo- i 
gaus budo. Apie tokius mes i 
nekalbame. Tokie žmonęs hm- ! 
kini ir mokyklos nematę p»|lįs 
per savo apsiskaito, išsilavina ir j 
siekdami prie augštesnio ir ide- į 
aiškesnio gyvenimo, taiųpa in- j 
leligentais pilnoj to žodžio pra- į 
smrj. šiandieną m,es pažįsta- į 
me inteligentą ne iš jo diplomo, | 
automobiliaus, namo, rūbo ir | 
pasmirdusio šuns, kurį tankiai į

*

AFQoi>DRINK

iKįSpROOUCT CO. fj
^c£įf«a|8«

IH

Ik*.t iš j<> protinės sųvokos ir 
draugijinio apsiėjimo; iš jo ide
alų, o ne iš dolerių.

Musų intcligenltus pilnoje to 
žodžio prasmėj ir gi galima pa- \ e 
dalyti į kelius rųšis. Trumpai, 
vieni nieko negali ir tokiu bu
do mažai ką mes apie juos ži
nome; antri truputi gabesni, bet 
dideliai tinginiai (atleiskit/* už 
atvirumą); ir treti, mązuma, 
kurie suguliu ir veikia.- Apie 
juos pakalbėsime vėliaus sąry- 
šyj su moksleivių atsišaukimu 
temoje: “į musų apšviestuni- 
ją.” Be to bus galima prisrimin- 
lį, ko visuomenė reikalauja iš 
musų inteligentijos.

—Pusinteligentis.

Moksleiviai
UI

“Lietuva” netiki kad lietuviš
kieji “studentai išlikro gali vis
ką padaryti” ir apgailestauja, 
kad liaudis juos (studentus) 
laiko “dievukais.” Brolyčiai, 
šta|i jums pats gyvenimas durte- 
duria į akį. Būtent,paskaityki- 
mc“Kardc” raštiškus debatus 
lėnioje “Darvinizni'akM 

debatavo universiteto studentai 
K. Augustinavičius (Darvinis
tas) ir A. Margelis (Aijti-Dar- 
vinistas, paprastai tarpe lietu
vių žinomas kaipo garsus šešto-

Debab)|i jau pabaigti, tečigus 
dar tebesitęsia “podebaliniai 
apkalbėjinuu,” Binitai kalbasi 
musų akademiškai išlavinti stu
dentai. Mesxtokių “rinitų kal
bų“ ir “nesuluitžoinų al^unicn- 
lacijų” negirdėjome nei Lietu
voj bandą ganydami. Bet čia 
viskas galima, čia ne Lietuva.

Norėdamas prirodyti “Lietu
vai,” kad musų studentai! “vis
ką gali,” pakartosiu keletą 
perlų iš paskutinės “anli-darvi- 
nislo podeba tinęs kritikos. 
KlaKisikytc!—

. . .Oponento nacbališkumas... 
Kada žmogus neturi ganėtina?

gridbiasi kad ir žemiausių įmo
nių.
. “Nežinojimas etilkos... laba'i 
žemą moralj stovį. Tai yra sta
čiai nacliališkas aktas... ir akto
rius ,nebeiti lakesnis...

“..žioplomis pasakaitėmis, 
‘magikomis,’ apreiškimais, pra
našu vimbis.. .* naivaus ir juo
kingo Darvinizmo apginčjo...

“...jo žinojimus, tai jau ir aša
ros yra labai pigus materijolas.

“Augusįlina^ičiaus dvasftnū 
betvarkė, Inoratio elenchi.

“Stačiai atsistebėti negalima 
iš tykių žmonių kaip p. Au- 
guslinavičius, drąsos. Niš-nic- 
ko nesupranta retorikos ir logi
kos taisyklių; mažne su kiek-

White Eagle ProductsCompany
38-th and Racine Avenue

Telefonas Yards 158

GERBIAMAJAI VISUOMENEI:/r
irba telefonu išpildomo specialiu pasistengimu, išpildydand tą pu

| čią dieną.
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/fenu, sakiniu nuslysta miq pa
duoto klausiiųo arba temos; 
kk.tjoja tali ten, tai ten —- ir va 
drįsta eiti debatuose, ir net ta
da, kada imama moksliniu 
klausimas!

“. .Bergždžius išsireiškimus... 
Noroms įienoromš, reikia pa
abejoti apie jo dvasinį stovį...

“Ta(i so|p< f anatikų pasakaitė, 
būtent, kas nesludijuoja augš- 
tesnių mokslų, tas daugiau ži
no... Ar neailsivers lik Augus
tina vičius prie dvasios šventos...

čiaus ignoranIiškurnąs! Nuo 
koto mano oponentas nusiple- 
pa.

čius bando apginti Darviniz
mą... Plepėjime...

“Ban<l<> p. Augustinavičius
vartoti syllogizmą, kurio tam 
tikrų liesų visgi nepažįsta...Jo 
syllogizmas išeina 'tarytum di
džiausias žargonas.. . išparodyli 
savo ignoran t iškurną, nesvie
tišką ignorantiškumą!

“...Pasirodo esąs ignoruotu... 
Jis, būdamas amžinu ignoruo
tu... parodo tokį žioplų išvedi
mą...

“...Apgailėtinas žmogaus li
kimas... padaro dedukcija, kalt

“.. .žmonėm^, neturintiems 
pakaktino išsilavinimo, nerei
kia kišti savo nosį į augštesniuš 
mokslus (mano išbraukta).

“.. .Savo protu sutavuolioti ne 
galėjo... •

“...Tokis 
nesuprato.;, 
jo protauti 

jis nei tiek negale-

gyvas nemačiau ir 
žmogaus, taip eliš-negirdėjai

kai nusknįtikusio, kaip p. A.
“Bergži žiomis

pradėtas, taip ir užbaigtas... su 
plelkomis:
girtuokliais

“'lai jau ištikrųjų kas-nors|

pasakomis

bobomis, enatomis, 
1 Ule.

(Tąsa seka ant (>-lo puslp.)

g| I DIDŽIAUSIA 
W TAUTA .

Aš, ADOMAS A. KARAKAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus. nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabaėjhnas. Kraujo, lukštų, Nervu ir 
[jKelnas spėkų nuslojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kasi 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbe žiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Saluturas vaisiu, Bitteria, Kraujo valyto
joj Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
rnatizmns pranyko, diegliai nebenadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitterfa, ir po S mėn. savo paveiksle p* 
mačiau toK| iri ūmą kaip tarp Hienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
vn-»tfini ir <-sn linksimas ir 10(10 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
si&juKunais patartu uuosirdžui kreipties pro Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTiON J. Baltreuas, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephono Gantu O-l 17. (Šhirago, Q|,

Akis, Ausįs Nosis 
ir Gerklė

Aš noriu paskelbti su- 
vo 21 me.' ų speclalę 

z \ metodą gydymo
K R EI V V AKIŲ 

t kunan aš išgydau be 
pavojaus, skausmo, 
chloroloi inos vienu 

: atsilankymu. Šis yra 
nv baidymas, bet lak- 

*3® tas. paremtas mano 21 
metų pasekmingos praktikos ir 500 
išgydymų, kurie yra gvarantuoli, 
kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, 
kurie yra nuo kreivų akių išgydyti 
šiemet:

l’-as Geo. Kcble, 601 So. Albany 
Avė., Chieągo. Ljmagesis sake. 
“l)r. (’.arter išgydė mano mažos mer 
gaitės kreivas akis be akiniu. Man 
bus malonu pasikalbėti su kiekvie
nu, kuris turi kreivas akis’’.

Iškaba besisukanti 
šviesa. 21 metai 

ant State gat.
P-as Sindelar, Xo. 1715 String SI., 

Chicago, dirbo Sears Hoebuek 7 me
lus. .lo akįs buvo labai kreivos per 
20 metų, .los buvo atitaisytos vie
nu alsilanks imi, be skausmo, chlo- 
rolormos arba akinių.

P-lė Sindelar, jo sesuo, taipgi .bu
vo išgydyta nuo kreivų akių. Kurie 
interesuojatės galite nueiti ir pama
tyti p-ną Sindelar ir jo seserį.

l’-nas Stanley Staek, No. 2030 N. 
Oakley avė., mechanikas, turėjo 
kreivas akis per 22 metu, .lis buvo 
išgydytas vienu sykiu Dr. Carterio 
iiiejodomiš.

P-nas John Kecxewski, No. 2921 
Milvvaukee avė., įžymus vertelga 
lamkieris ir teatro savininkas, buvo 
liktus nuo vaikio per 35 metus, lis 
atgavo regėjimą nuo Dr. Carterio 
gydymo vienas ir puse metų atgal.

P-ni Fosha, No. 4653 \iislin avė., 
Chicago, sako: “Dr. Carler išgydė 
mane nuo vaikio 15 melų atgal. MA- 
no akįs yra dabar sveikos. Man bu
tų malonu pasikalbėti su bite ypaia 
apie mano stebėtina gydymą”.

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivu Akių, arba ateikite j 
mano ofisą, kur aš su noru parody
siu už<l\ki) savo metodą kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie Imi kreivas akis.

Fr. 0. Carter, M. D.
120 SO. STATE STREET 

Durįs į žiemius nuo The Fah 
) Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 

ryto iki 5 po plel. Ncdėiiomis nuo 
10—12 dieną.

Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo gulima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo- 
donės tėvynės. Niekuomet ne
sielgdavo įstatų, kad to arba 
kilo ‘negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. Tikrai žino
me kad musų pratėviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokį įstatymų, kadangi 
buvo pcrsltikriny, kad vynas 
ir lengvas airis buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug. 
Per tūlų laiką Lenki.škai-Lie- 
tuviška Balto Erelio Aludarė, 
\Vbile Eagle 
pany, leidžia 
“near beer”, 
Įima 
sankrovose, “ 
lors”, aludėse, 

Products Com- 
taip vadinami) 

Piwo”, kurį ga
ganti visose saldainių 

e cream par- 
grosernėse, ir

t(. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 
pastarojo laiko.

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite liktai 76 iš 100 žmo
nių reikalauja peržiūrėjimo dantų 
taisymo Kurie kenčia dantų skau
dėjimą mažai suranda užsiganėdi- 
ųįmų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Gė
las užlaikymas dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

ffiSlH SUCTION

Dantįs be pleity, tai musy speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 106,091) pocijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augšČiau 
porcclenavos crown $3 ir augščiau 
Visas setas dantų . 
Visas setas auksinis 
Užleidimas ............
Auksinis Crovvn . . . 
Alundnuin setas ... 
Apdengimas danties 

Bonton Dental Co 
4701 Š. Ashland Avė.

Prieš Oppenheinier 
įėjimas 1553 West 47th St.

$4.00 
$65.00 

$1.00 
$3.75

$12.00 
$3.75

Telcphonc Yards 5834,

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

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c, 

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III,



(Tąsa nuo 5-to pusi.) Ir lt.... ir t.p.; ir lt... ir t.p.
Amen!

NAUJIENOS, Chicago, III Subata, Rugpiučio 2 d., 1919

negero su mano opone 
lektualiu mechanizmu 
tikę... Sarmata!

nto inte-
yra

Debatai apie “Darvinizmų" 
/užbaligti ir apkalbėti. Pakarto
jau lik keletu A. Margerio (Šeš-

“Augusinavičius tapo 
debatuose sumuštas...

šiuose toko) “imtIu." Tegul mato mu
su visuomenė kaip “rimtai” ga-

“...Vienu kartu visus debatus 
pralošė.

“Ih’iplcpejo gatvinių pasakai
čių ...debatus pralošė. i

“Aš (mano pabraukia) kuo- 
aiškiausiai priparodžiau Darvi
nizmo nelogiškumą...

“...jis tapo sumuštas...
“Etikos visai nepažįstąs, ar 

nenorįs jos taisyklių prisidabo- 
ti; nesą visur tik mokeriavo ir 
koliojosi.

‘Pasirodė neturįs nei mažiau
sio supratimo...

“...Nešvarius mokeriavimus...

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikata. skauda po kratine, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito. galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų. ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė. •

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:SALI TE MANl’FACTURE

P. A. BALTRANAS CO.,
61 Gi \V. 31 st St., \ Chicago, UI.

Ii svarstyti niekurie musų stu
dentai. Jie labai “mandagus” 
ir “nesikolioja."

Prisieina stcbčtics, kaip K. An 
gustinavičius, gerai pažindamas 
savo oponentą, eikvojo brangų 
laiką panašiuose debatuose. Kas 
tai, yra tokie paukščiai, kurie ir 
dieną ir naktį vfis gieda savotiš
ką “tolu!” Jų neparti'krinsi. Kam 
eikvoti veltui laikas?

Moksleiviams labai yra ne
malonu, kad jų burelyj randasi 
panašus “studentai.” Gi “Lie
tuvai” bus aišku, kad “mūsiš
kiai gali viską padaryti.”

Studentas.

Nauja IPeratiška žvaigžde 
lietuviško: padangėj!?

Jau daugiau, negu kartą, esa
me girdėję lietuvių tautinės są
monės gaivinltojus tikrinant, 
kad lietuvių tauta yra pusėtinai 
turtinga raytojais ir padais. 
Adomas Mickevičius, Vincas 
Kudirka, Jonas Mačys, Petras 
Arminas, Vaičaitis, Smelsto- 
rius, Maironis, Kapsas, Jovaras, 
Eleonora, Saulės Brolis, Klajū
nas, Karolis Vairas — tai vis 
poetiškos žvaigždės, kurių vei
kalais gražisi šiandien ne tik 
lietuviai, bet dalinasi ir svetim
taučiai.

Bet visų šilų rašytojų ir poe-

VIBNAT1NI8 BBGUTRU0TA8 RUSAS 'APTIEKORIU8 ANT 8R1D«KPORT< 

VYRAMS IR SUAUGIEMS 
Akintai *ok»o rėmuose nuo 00 ir su 
pAčiau. Sidabro rimuose nuo tl 00 b 
autriiiau Pritaikome akiniu* uidykų 
Atminkit: Galvo* *op*jin.a*. nerviiku 
m„, akių skaudėjimas, uivilklma* b 
tt yra vaisiais įvairių liirų. kurio* ga
li būti praiaiinto* Rerų akinių pritakr 
m u. iityrimas uidykų. jai paritl ar 
«kauda akis Jei jo* raudono*, jei gal- 
/a sopa, jei blogai matai, jei ak|$ tilp 
<ta, netgsk ilgiau, o jielkok patrelbo* 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uidyk* Atmink, kad mea koS- 
nsm srvarantuojam akiniu* ir kiekvio-

8. M. MESI KOPT. Kk*p*rta* Optika*
Jai Jų. lerpat* ir reikalaujat* patarimo arba vaistą, ateikit pa* mana. buvau ap- 
tiekoriue Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų Ai duodu P*teHmu* DYIK Al. Galiu 
padaryti bite kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus Al *au 
draus** imonių. ,

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak 

1645 West 47th St. ' Arti Marahfield Avė. Chicago.

NEO-ARS-
PHENA- 
MINE Kraujo- įleidimas. $1R00 1 uarba nuo sifelio arba veneriškų ligų
606 Egzaminavimas dykai $

arba DR. LAYTON, nė daugiau

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

Bridgepoit Painting & Hardware Company 
(Not Ine.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telcphone Yards 7282

i Moralybes Išsivystimas j
1 Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
J lybės išsivystymą. / ' $
> moralistu, reikia Nuodugniai žinoti pati mora $

* Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino
> Dr. A. J. Karalius? 120 puslapių Kaina 25c $
1 “NAUJIENOS” |
J 1739 So. Halsted Street Chicago. (Ii 0

tų priešakyj šiandien ateitojo 
(?) jaunas genijus Antanas Bri
dis (sic!). Nors tai yra dar 
jaunas vaikinas, gyvena ir dir- 

fbia borzdaskutykloj, Kensing- 
lon, III, bet jau yra parašęs net 
keturias svarbaus turinio kny
gas: “Mokslas Sveikata ir Kul- 
tura.V “Kaip Beikia Užlaikyti 
Moterį?” ,‘Vadas prie Moterys
tės” ir “Jaunystės Dūsavimas,” 
eilių knygą. Mano nuomone, 
nors vienas iš šių minėtų “vei
kalų,” turėtų (?) rastis kiekvie
no, mokslą mylinčio lietuvio 
šluboje, jeigu jau ne delko kilo, 
lai nors dėl ypatiško persitikri
nimo, kokiomis geniališkai kil
tomis “inspiracijomis” yra- per
siėmęs šis jaunas lietuvis geni
jus, rašytojas, poetas, mąstyto
jas, filosofas, muzikas, kompo
zitorius, barzdaskutys Antanas 
Bridis.

Kaipo jauno, talentingo rašy
tojo, veikalai nėra didžiausi. 
Kiekviena knyga yra apie 48-50 
puslapių didumo. Spausdintos 
garsaus Kensington spaustuv- 
mnko.

Viename savo veikalų, būtent 
“Vadas prie Moterystės,” šis jau 
nas genijus, įžanginiame, kny
gos striapsnyje sako:

“Nors tas autorius dar tebyra 
labai jauno amžiaus ir mažai 
dar tesurinkęs žinyčių iš patyri
mų gyvenimo, bet tini, rasi, yra 
teisybė: “ką Dievas užslėpk 
niuo mokjinčZi tįsių, apreiškia 
kūdikiui.”

Daugelis iš sekančių epigra
mų, šitoje knygelėje, yra mano 
palties pagaminti, bet daugumas 
iš jų įėjo man į galvą skini tyme 
angliškų raštų." —A. Bridis.

Ma/tote koks jiis laimingas! 
Jis yra tuomi nekaltu kūdikiu, 
kuriam dievas “užslėpdamas 
mintis nuo mokyčiausių” įskie
pijo į galvą kokiu tai misteriš
ku budu “per skaitymą angliš
kų raštų.?”

Kaip lietuvių, taip ir kitų 
tautų, Italei) tingi poetai ir rašy
tojai, paveizdon: Puškinas, 
Schilleris, Shakespeare’as 
Longfellow,Goethe—visi genijai 
neturėjo tos laimės, kad nors 
kuriam jųjų kūdikystėje butų 
dievas atidengęs tas paslaptis, 
kurias jis yra užslėpęs nuo mo
kslo vyrų; “per skaitymą ang
liškų raštų.’ Visi poetai ir rašy
tojai, pirma turėjo palis savo 
smegenis išdirbti ir išanalizuo
ti gyvenimą ir jo paslaptis, o 
paskui jį aprašyti ir apdainuo
ti. Bet su Bridžiu yra visai ki
taip. Jisai, kaipir taisai “dievo 
numylėtas kūdikis,“ tiktai, atsi
verčia kokią nors anglišką kny
gą, žurnalą ar laikraštį ir ten 
jau viskas yra gatava. Visą 
ką jis lluri daryti, tai tik perra
šyti lietuviškai ir atliktas kriu
kis. Mąstymo visai nereikia.

“Knyga “Vadas prie Moterys
tės,” yra Bridžio “Maąterpiece.’* 
ji susideda vien tiktai iš trum
pų filosofiškai meiliškų gabalė
lių, kurie it žavėte žuvėja—sta
čiai hipnotizuoja žmogaus sie
lą, nežiūrint ar tu butuin įsimy
lėjęs ar ne.

Skaitykit A vedę ar nevedę:
“Kuomet tavo pati nelaukia 

tavęs prie durų su pabučiavi
mu, buk spelnas kad ji loukia 
“kito.”

“Bučiavimai yra mylėtojo al
ga; bet niekados neužsimoka 
užtektinai.

“Būdavo sakoma kad laimin
gas apsivertimas buvo padary
tas danguje. Bet męs visi žino
me dabar kad “kaip danguje 
teip ir ant žemes."

“Vyras kuris bara savo pačią

Tp|pph<»n» Rnnlpvnrd 2180

DR A J KARALIl '
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imdh* i .12 m
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330* B Morgą a Bt, Chicago, Iii

dėl valgio, jis labiau mylia jo 
pilvą.

“Jeigu tu nenori, kad tavo pa
ti eitų į bažnyčią, sakyk jai pa
mokslus.

Socialisto pati mislija esan
ti laisva, bet nelaimė! Jli galu
tinai išranda kad ir jos vyras 
geidžia supančioti ją.

“Moteris aiškiai pažįsta vyrą 
kaipo mdilingą kiltvyrį, kurio 
širdis yra po jos kojų, bet ji ne
pažįsta jo kaipo jos vit'špatj ir 
poną.

Vientisa meilė įlgiau nutenka, 
bet dvilinka yra daug tvirtesnė.

“Vyrąs sujudin žemę i>r dan
gų kad įgyti tą moterį kurį jis 
mylia, bet paprastai jis nesuju- 
din jo; širdies prieš jo pačią ku
ri negali ilgiau jo mylėti.

“Jeigu Laime paeina nuo ta
vęs, žinok jog ji nerado vietos 
prie tavęs.

“Yra paikystė būti neišmanai 
neiti, kuomet žinyslė yra palai
ma.

“Pelė iš Mergaitės" gali įšau
kti į baltą slonį.

Neužsidaryk patsai prie vie
nos moteries. Tai yra’ saugu
mas šaitliuje — tame suside 
Velnio ajisirikiimas su Šv. Anta
nu.

“Metai nerokuojase nidko: 
vyras yra teip senas kaipo jo ar
terijos, bet moterį yra tiktai 
taip sena kaipo jos daila.

“.Švjkka kuri gti.Va, moteries 
akiese," yra ne Simonas Dau
kantas.

“Priežastis dėl (langei nelai
mingų apsivedimų, yra kad Vy
rai kabinasi prie tikėjimo kad 
vėdlybų cerehionlija yra kokio 
orto burtai kurie permaino 

plešteke į riausėją, ir kvailiu į 
Salemoną sejone.

“Persitikrinusi mergaitė ne
nori kad tu pražudylum savo 
širdi prie jos; ką ji nori kad tu 
pražudytum yra tavo galva,

“Laikas yra pinigai; ypatin
gai besimeilavime.

“Jeigu tu bučiuoji jos ranka, 
lai yra aukšta meiile; jeigu tu 
laikai ją, tai yra ne juokai.

“Kuomte jos liežuvis yra 
kvicftkuotaSh jos šin.’fs spelnai 
yra nuvytusi.

“Pavydi moteri yra kibiršliis 
iš čyščiaus. ;

“Knislus sako: “Mano jungas 
yra malonus," jeigu tavo yra 
šykštus, mainyk su juom.

“Niekados neatidėk iki ryto
jaus meilė tu gali padaryti šią- 
:u kti.’

Matote kolksi puikus rašyto
jas jis yra. Jo kalba grynai 
akademiška- Mintis tikrai filo- 
sofišlkos. Gramatika — pui
kiausia. Jo psychologijos gilu
mas, pats už savę kalba. Įžan- 
g3ni):mi(' striipsnyje, knygos 
“Mokslias, Sveikata ir Kultūra,’ 
jis sako:

Skaitytojas patėmįs, kad 
aš (šitoje knygelėje? aiškinu 
Mokslą, Svcllkatą ir Kultūrą, lai 
yra nevienokia med< gą bet taip 
vadinamas “mišinys.’

Bet juk męs Lietuvoje, kuo
met darydavom maištą galvi
jams, visados maišydavom šie
ną su šiaudais, kad gyvulys no
rėdama^ išrinkti gerąją mede- 
gą, turi taipgi suvartoti ir blo
gąją, kuri, rasi, ir yra naudi n

Teipgi aš (šioje knygelėje) 
sumainau mokslą su religija, 
kaipo geras gydytojas maišo 
vaistus manyd|ainas jeigu vie
nas nebus pagdbingu jo ligo
niui, rasi antras bus naudingu.

Tai tokia mano idėją yra šia
me darbe.’

Puiku. Bridį tavo idėjos yra 
stebėtinai skaiščios. Linkime 
tau puikiausios! kloties pasitikė
dami, kad trumpoj ateityj, mes 
matysime tave esant lygus did
vyris garsiojam ispanų ricieriui 
Don Quixote de la Mancha.

—J. O. švitranin.

Strėnų Skaudėjimo 
priežastis tankiai yra inkstų 
nedirbima^, Delt los priežas
ties kaltė turi būti atrasta ir 
jei ji yra nusekama iki liguo- 
ią inkstų.

Severos
Gyduoles nuo 
Inkstų ir 
Kepųnų

• turėtų būti vartojamos be 
perstojimo ir pagal nuro
dymus. Yra jau pripažinta, 
kad jos duoda geras pasek 
mes inkstų, pūslės ir šlapu
mo ligose, kaip tai suputi- 
mas kojų, strėnų skaudėji
mas svaigulys! sunkus šla
pumo paleidinnis, neganėti
nas šlapumas ir geltligė, 
šeimynos kurių vaikai ken
tėjo nuo lovos šlapinimo, 
labai girė šiuos vaistus. 
Pamėginkit. Kaina: 75 cęn 
tai ir $1.25, su 3 ir 5c tax.

Vidurių
Užkietėjimas
yra tiesioginė priežastis daug 
visokių ligų. Nepraleiskit šio 
fakto. Pataisykite kol dar 
vra laikas, vartokite Severa’a 
Bakam of Life (Severos Gyva 
itir.*« Baisumas) kuris pasek
mingai gydo daug vidurių li
gų kurios kankina žmoniją. 
Kaina 85 centai ir 4c tax.

Kaipo Liniment 
sustabdymui strėnų skaudėji
mo, šonų skaudėjimų ir daug 
kitų visokių skaudėjimų, rei
kėtų eiti ilgą kelią pakol su- 
rastumčt geresni sutaisymą, 
negu Svera’s Gothard Oil (Se
veros,, Gothardiškas Aliejus). 
Yra geriausias tepalas dėl sau 
slygės, (rheumatism). Kaina 
30c. ir (>()c. su 2 ir 3c tax.

Severos namihiai vaistai y- 
ra pardavinėjami visose aptie- 
kose. Reikalaukite Sevros vai 
stų, nepriimdami pamėgdžioji
mų. Jei negalite gauti jų savo 
apilclinkėj, siųskite užsakymus 
tiesiog, jdėdami užtektinai pi
nigų ir taxus.

W. F. SEVERĄ CO., 
Cedar Rapids, Iowa.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Pranešimai

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
607-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

VieninICIC grynai LietuviSka Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvurantuojama, kad Jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban 
kinius reikalus.
Banko* valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 rv»o Iki 
I2d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas ll’LIl'S C. BRENZA. Kasierlus 
IGNAS KROTKAS. Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez

DIREKTORIAI:
\NTANAS BRAZIS tON^S KROTKAS
XNT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWiCZ JUSTIN MACKEVVICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

$50, $100, $500 $1000

LIBERTY Bonds
Laikykite juos, jeigu galite, mes už juos pasko

linsime, arba Jus galite juos čia išmainyti Seniau
sioje Bankoje ant N. W. Side.

KRAUSE SAV1NGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Mes siunčiame dabar pinigus į Europą.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank
»■■■■■■■■ OF CHICAGO

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI . FED RAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

(1) Valparaiso Moksleiviai. 
Rugpiučio 10 <L, 1919 m. L. M. 
L. D. rengia savo metinį pasi
linksminimą — pikniką. Tiks 
las panašaus pikniko yra susi
lažinti su ex-varparaisuečiais, 

į kurie jau ajtsiekė savo tikslą,
baigė profesiją, ir su tais, kurie 
dar tcbdlanfko kitas mokyklas 
lar laikinai buvo verčiami per
traukti mokslą. — Abelnai mes 
kvieči'ame visus senus ir jau
nus, į musų Sager’s ežerėlio pik
niką.

Mes norime, susipažinti su vi-
I

; suomene jaunuoliais ir jaunuo
lėmis, ypatingai.... Kuriems lai
kas ir aplinkybės dalcidža, 
kviečiame atsilankyti.

Visi nesutikimai, kurie buvo 
kilę keletas mėnesių atgal, šian
diena yra išdilę iš moksleivių 
atminčių. Atvažiavusieji nera
site bolševikų, menševikų, kata
likų ar kitokių ikų ir inkų, bet' 
rasttie moksleivius!

L. M. L. D-jos Komitetas.,
(2) Lietuvių Moksleivių Su-

si vieni j iro Amerikoje sekantis 
seimas atsibus Clącagoj, 11,1., 
rugsėjo 19, 20 ir 21 dieną, 1919 
m. Dienomis sdiimavošime, o 
valkūnais turėsime paskaitas, 
prakalbas, pi:isil|inksmjiiniiną ir 
elc. Platesnės žinios apie seimą 
tilps sekančiuose M. Kj. nume
riuose. Moksleiviai, pradekime 
rengais prie savojo seimo. Be
lo, kurie norėtų kalbėti ar skai
tyti referatą, malončkille iš kal
no pranešti. j
—L. M. S. A. Centro Valdyba.

DREBĄS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų .

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto 
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa 
daro iš
įvvena

pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
Knyga turi 800 puslapių Kaina 75<

"N A U J I E N'O S”
Halsted St

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina - -

Galima gauti

k

■J-

•$1.00

NAUJIENŲ KNYGYNŲ
1739 So. Halsted St.. Chicago. III.
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Lietuvių Rateliuose. <
PRANEŠIMAS.

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

Dienotvarkis bus paskelbtas 
ant vietos.

—J. Šmotelis, >
N-nų B-vės sekretorius.

pasišokimą? Manyčiau, kad čia 
kas nors iškirto nederamą špo
są. Bet kad po atvirute matau 

•vardus ir pavardes valdybos na
rių, būtent: iždo sekretoriaus ir 
pirmininko, tai noroms neno- 
ronis prisieinu pripažinti tai 
faktu. ' *

Šitokį draugijos valdybos pa
sišokimą aš skaitau stačiai ne
leistinu. Nariai nieku budu ne
gu I pak-sti to, kad jų išdriktieji 
viršininkai laužytų didžiumos 
nutarimus. Toks jų viršininkų 
elgimasis ne gerą, o blogą le
mia: įitai duoda progos kilti 
vis naujiems kivirčams ir ken 
kti pačios draugijos bujojimui. 
šitai * reikalinga sustabdyti. Na
riai, ką jus manote? — Narys.

______ t____

referatą. Referentu buvo drg. Į PAVOGĖ 70 AUTOMOBILIŲ.
P. Grigaitis Naujienų redakto
rius. Referavo tema Socialistai 
ir kairysis sparnas.

Žmonių lekcijos pasiklausyti
susirinko apie šimtas. Butų, be- 
abeio. buvę dauuiau, bet dėl

Naudodaniiesi rasinėmis sker 
dynėmis ir gatvekarių streiku, 
automobilių, vagiliai suskato

prašantį balso gražiai: “Nu, nu, 
nu, prašom tylėti, prašom tylė
ti. Mane išmes, kad aš duosiu 
balsą.” Eina per balsavimą. 
Nubalsuoja, kad atmesti. Kurie 
laimėjo, ploja rankomis.

BURNSIDE.
NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Nederamas pasišokimas.

Kartą dienraštyj jau buvo 
pranešta, kad Draugystės Palai
mintos Lietuvos nariai viename 
savo susirinkime buvo nutarę 
kad nariams, kurie dėl tos ar ki 
tos priežasties nedalyvautų tau
tininkų rengiamuose “laisvės 
varpui* Išleistuvėse, neuždėti 
pabaudos. Tai. kiek pamenu, 
buvo nutarta didele balsų dau
guma. Bet štai, šiomis dieno
mis draugijos vaidyba, matoma, 
nutarė pasišokti prieš didžiu-* 
mos narių valią. Iždo sekreto
rius dabar siuntinėja nariams 
atvirutės, kviesdamas juos da
lyvauti tautininkų pramogoj, 
(ii tiems, kur nedalyvautų, ski
riama bausme — vieną dolerį.

Ką tatai turėtų reikšti? Ne
jaugi draugijos valdyba yra 
tam, kad vertus narius eiti prieš 
jų pačių valią?

Matau reikalo sugrįžti prie 
paties susirinkimb, kuriame na
riai buvor nutarę prieš bausmę. 
Jis buvo liepos 13 dieną. Tada,' 
kilus klatisiiriid dėl daHvhvinio 
minėtoj tautininkų pramogoj, 
tidi nariai griežtai priešinosi 
dalyvavimui. Kilo ytin smar
kių diskusijų. Bet leidus na
riams nubalsuoti, balsų skaity
tojai pasakė, kad didžiuma už 
dalyvavimą. Nors tūli nariai 
matė, kad balsų skaitymas ne
visai teisingas, bet “dėl šventos 
ramybės“ jie tylėjo. Po to tuoj 
pakelta klausimas apie verstiną 
dalyvavūmą. Vienas mat davė 
įnešimą, kad visiems tiems, kur 
nedalyvaus, butų uždėta baus
mė vienas doleriu. Vėl pasi
ginčyta ir leista nariams nubal 
suoti. Balsų skaitytojai ir vėl 
praneša, kad didžiuma už baus
mę. BeX to jau buvo perdaug. 
Vienas narys, B. Lubinas, nebe- 
iškentėjo ir atsistojęs apreiškė, 
kad balsavimo pasekmės turėtų 
būti kitokios. Jo užreiškimas bu
vo paremtas daugelio susirinku
siųjų taip, kad" nariai pareikala
vo slapto balsavimo. Tai buvo 
padaryta. Pats pirmininkas iš
dalino ir surinko korčiukes. 
Balsavimo rezultatas dabar pa
sirodė toks: kone du trečdaliu 
balsų buvo prieš bausmę. Taigi 
nutaria kad dalyvavimas tauti
ninku pramogoj britų kiekvie
no Iiuosos valios darbas.

Tai toks buvo ano susirinki
mo nutarimas. Taigi kuo dabar 
išaiškinti draugijos valdybos

Steigia tautišką parapiją.
_______ •

Jei kaip, tai ir bunisidiečiai 
turės savo “tautišką parapiją”. 
Pradžia jau padaryta. Užpirkta 
sena protestonų bažnyčia, ir 
visai maža kaina. Tik reikėsią 
šį-tą pataisyti.

Pirmos “tautiškųjų parūpi jo
nų“ prakalbos buvo liepos 24 
dieną J. Mačiukevičiaus svetai
nėje. Kalbėjo kunigas S. B. 
Kryszeznas. Ytin aštriai “akėjo’* 
savo stono brolius, rymiškuo
sius. Bet man rodos, to nerei
kėtų: ir rytniškasai ir tautišką- 
sai krūmelis — abudu nedaug 
kuo tesiskiria...

Ten pat išrinkta parapijai val
dyba, kuri turės žiūrėti, kad bu
tų to, be ko parapija negal apsi
eiti — pinigų. Jų tuo tarpu nė
ra, ir valdyba turės vargo, kol 
jų susigaus. Mat, čia ir taip 
žmonelės turi dvi parapiji. Vie 
ni priklauso Sochicagiškei, ant
ri roselandiškei parapijoms. Vis 
dėlto, pranašu būti nenoriu. Ba
si ir trecioji turės pasisekimo.

•Draugijų -turima - Visas 
pašelpincs — SLA. 63 kuopą, Šv. 
Jono Krikštytojo ir Apšvietos ir 
Dailės Draugijos. Veikimu jos 
nepasižymi. Bet jeigu negalima 
veikti vienai, tai kodėl jos nega
lėtų susitarti ir veikti bendrai? 
Tegul tų draugijų nariai pagal
voja. . .

Čia randasi didelės Illinois 
Central geležinkelio kompanijos 
dirbtuvės. Jų darbininkai jau 
senai nepatenkinti. Jie susiorga
nizavo į uniją dveji metai atgal. 
O liepos 21 dieną buvo sušauk
tas nepaprastas unijos susirin
kimas. Priimta tam tikra re
zoliucija, kur užreiškiama, kad 
jeigu iki 1 dienos nigp, nebus 
padidinta algcty, darbjninkai 
mes darbą/ vadinas sustrei
kuos. Rezoliuciją'dar turės nu
balsuoti kiekvienas skyrius 
atskirai. Manoma, kad ji bus 
priimta, nes veik visi darbinin
kai yra nepatenkinti dabar gau
namomis algomis. Pažiūrėkime, 
kas bus toliau. — B. J. B,

negalėjo pribūti.
Drg. P. Grigaitis remdamo

si faktais nurodė skirtumą tarpe 
socialistų ir “kairiojo sparno”. 
Nėra abejones, kad daugumas 
klausytojų pasimokino daug.

Atsirado tik vienas iš Ketvir
tosios, kuris bandė koliotis. Bet 
jį pats prelegentas sugėdino ir 
tas revoliucionierius atsisėdo.

Abelnas ūpas pas “kairiuo
sius” jau daug lėtesnis. Būda
vo, pirmesnėse lekcijose jie kur
kus daugliaTpneri maudavo ir 
būtinai stengdavosi “srikriti-" 
kunti” prelegentą. Šį sykį tų 
pi stangų nesimatė. Del prclc-

n; faktų nei vienas nedrįso nei 
pi sę žodžio prasitarti. Kitajp 
ii būti negalėjo. Mat, faktus at 
rimti tai reikia ir pačiam jų 
turėti. Bet pas musų kairias- 
p įmins jų visuomet stoka. Jie 
tik pratę skambias frazes varto
ti ir girties savo kairumu.

Vakar^-tečiaus išginto jie, 
kr.d yra menki revoliucionieriai, 
o dt»r menkesni Marksinio socia-

jai, ir dar blogiau—dąrbininkų 
vienybės ardytojai. Jų vadina
majai “revoliucioniškas dar
bas” ne naudą darbininkų kle
sti neša, bet blėdį. — Az.

Pataisymas klaidos.

(orintis neapsiĄiu^ėjSmu vakar 
įsiskverbė stambi paklaida. Pa
sakyta: ....“nes bažnyčia, lo
tas ir klebonija kaštuoja virš 
š’mtą tūkstančių dolerių”. Turė
jo būti “virš dešimtį tukstan-

TAFTAS CHICAGOJ

Nieko nežinojęs apie rasines 
skerdynes.

Vakar naktį Clricagon atva
žiavo buvusis Suvienytų Valsti
jų prezidentas, “dievas žino” 
\Villiamas Howardas Taftas. Ji
sai čia manąs pasilikti trejetą 
dienų. Laikysiąs spyčius vietos 
ir apicĮinkinių miestelių repub- 
likonams.

Paklaustas ką jisai manąs a- 
pie kilusias Chicagoje rasines 
skerdynes, laitas lengvai krūp
telėjęs it* trumpai atsakęs: “Ne
žinau”. Jisai neturėjęs progos 
skaityti laikraščių ir todėl ne
galįs pasakyti ką jisai galėtų 
manyti.

šINKAVę DEGTINI.

BRIDGEPORT

. Federalė valdžia patraukė tie- 
son du Wholesale groserių savi
ninku, Harry Kokens ir James 
Mallers. Abudu kaltinamu šin- 
kavimu — degtinės... Jie darę 
jos netik vietos ištroškusiems 
žmonelėms, o ir siuntę į kitas

Drg. P. Grigaičio referatas.

Užvakar vakare, Mildos sve
tainėje Lietuvių Socialistų Ap
švietos Kliubas buvo surengęs

forniją.

BIJOSI BALTVEIDŽIŲ UŽPUO 
LIMO.

jau suspėjo pavogti virš septy
niasdešimta automobilių.

Dvidešimts pavogtų aulobmo- 
bitių viriau hųlięAja; ‘fsuradk/’ 
— kada fiatįs vagiliai juos pa
metė gatvėje ar kur nors gra- 
bėje. <

MIESTO TARYBA TURINTI 
PASILSĖTI.

Aldermanai taipjau norį vakn- 
cijy.

Užvakar miesto taryba laikė

lapkričio 11 dienos,mą”. , Iki 
taigi daugiau kaip tris mėnesius, 
ji turėsianti pasilsėti. Kitais žo
džiais — aldermanai norį gaut 
vakacijų.

Tik svarbiam^ reikale galė
sią būt sušaukti, laiks nuo laiko, 
nepaprasti miesto tarybos po
sėdžiai.

Iš ketvirtosios padangės

Seka Literatūros platininio 
komisiją. “I 
kas, kaip su Musų Tiesa?” — 
Aglinskas: “Musų Tiesa užsibai
gė su nr. 8; dabar sulaikyta; lai 
tiek ką turiu sakyti.” — “Na, o 
ką kiti?” — “Tai jau draugas A- 
linskas paaiškino, ir mes tą pa
tį. ..” “Reiškia, su pirminin-

braukti? 20.“ — Balsas iš mi
nios: “Aš reikalauju, kad butų 
perskaityti balsai!” Zavė: “Da* 
barlėlios vienas narys yra prie
šingas; pagal parlamentariškas 
liesas turime perbalsuoti“.— 
Balsuoja, ir vėl didžiuma, kad 
suspenduoti. Kįla lermas. Tūlas

Saugokite Savo Akte

Draugas Aglins- šaukia, kad dar kartą balsuotų.
<____ nri.......

Išmokėjo^ Juodvefidžįams 
jų distrikte.

algas

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiinų Iš
gydyta, Jeigu gydys teisingai. Aš per daug. me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytu ligonių yra aiškus pri- 
rodynfas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
v Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.

Morris skerdyklų kompanija, 
kad išvengus baltveidžių pogro- 
mščikų pasimojimo, vakar iš
mokėjo algas savo darbinin
kams negrams jų pačių distrik
te, Urban lygos bule 3032 So. 
State gatvėj.

27 d. liepos Mildos svetainėje 
turėjome susirinkimų. Jos, turė
jome netuščią: Protokolų skai
tymas; raportų išdavimas ir pri
ėmimas; narių— naujų ir senų 
priėmimas ir išbraukimas, ir tt.

Tvarkos vedėju . tapo išrink
tas didžiuma balsų draugas Vil
kaitis.' Tvarkk vedama buvo nei 
šio nei to. Iš perskaitytų proto
kolu surandame maž-daug to
kias pasekmes musų nenuoal- 
saus G mėnesių veikimo: pilnai 
užsimokėjusių narių 23.); 40 su
spenduotų, 25 išbraukti; turto 
gi pinigišku atžvilgiu lai kaž
kiek. Na, ir atsiranda tokių bu
kapročių buržujų uodegų, ku
rie drįsta mus savo gazielose 
šmeižti, sakydami* kad mes įle
isto galo organizuojame. Tai 
blofas, tai kamoflazas. Mes pri
rašome tiek ir tiek, o kad jie m u 
sų balso išsigąsta, tai nė musų 
biznis. Maža nauda iš tokių, ne
kokio revoliucionieriai.

Et, atleiskite, draugai: nukly
dau kažin-kur. Pasakysiu vėl 
nuo pradžios.

Antras iš eilės — skaitymas 
laiškų. Pasirodo, kad yra pri
siųstas Ketvirtajai atsišaukimo 
formoje laiškas nuo Socialistų 
Partijos. Kiek pirmininkas aiš
kino, tai Socialistų Partija krei
pėsi tikslu, kad Ketvirtoji pa
remtų politinių kalinių londą 
(paliuosavimui d. E. Dėbso ir 
kilų kalinių). Dabartėlios Zavė, 
Ketvirtosios partijos organiza
torius, atsistoja ir sako: J)abar- 
tėlios -įneša, kad bu jokių cere
monijų butų laiškas atmestas! 
Kiti tani priešinasi, bet Zavė tę
sia tolinus: “Štai dabartėlios, 
draugai, kodėl Socialistų Parti
ja mus suspendavo? Belo, jie 
dabartėlios tuos pinigus dės į 
savo kišenių, jei ir ne, lai pini
gai nieko negelbės kaliniams.”

Jaiiuševičia prasišiepęs: “Mat, 
trįs tuksiančiai, mat... mat du 
tuksiančiai, mat, tūkstantis 
kiek mes jiems mat davėme, jie 
jau jų pritruko; mat kreipiasi 
dabar į mus; bet ale nitit žiūrė
kite - tpi, kokie mandrųs:krei
piasi primindami d. E. Debsą ir 
kilus kalinius; mat dabar mes 
jei atmeslumėm, tai butų negra

o paskui mat tai kita kvitą.

35 So. Dearborn St. 
(Kjonpas Monroe) .

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki R
Nedaliomis JO iki 1 . Chicago

Užvakar buvo nešu uždaryti diskusijas!“ — 
bandoma išmokėti jiems algas Kitas paremia, dar kitas nori kai 
stokjarduose, bet baltieji prade- beli. Pirmininkas matyt nori, 
jo užpuldinėti negrus ir darbas kad butų perskaitytas laiškas, 
buvo pertrauktas.

Tą patį padarė ir miesto vald- Kįla lermas. Pirmininkas pažvel 
žia: visiems savo darbininkams gia j sėdintį Zavę, 4 partijos or- 
negrams ji išsiuntinėjo algas ganizatorių. Patėmijęs, kad jau 
laiškais.

t Nepaisant tiesų, duoda kalbėli

BaJsuoja. Pervaro didžiuma, 
kad išbraukti. Juozeliunas: “Dr
augai, aš priešingas. Nes už pa
taisymą nebalsavote; turime už 
pataisymą balsuoti.” Januša: 
“Už pataisymą nerodo tiesos, 
nes jis pats per save nupuola.” 

ko paaiškinimu sutinkate?” j Pirmininkas: “Einame to- 
“Taip”. “Literatūros platinimo liaus”... Januša atsikelia ir eina 
komisija Aglinskas, ką turite?” j į kitą kambarį sigareto rūkyti.
— Aglinskas aiškina: “L___
rija buvo dar ant Bridgeporto,' 
tai nueidavau “Revolutionary 
Age” paimti, bet dabar dėl tnlų 1 
priežasčių negaliu. Jei kas pris-. kUs nepariamia, o jau susirin- 
tatytų, tai, žinoma, parduočiau.”
— Meškauskas krapšto galvą, 
trina paausius, prisimerkęs: “A, 
tai aš hesupranlu, kokiu būdu 
tokį žmogų laikyti tokioj svar
bioj vietoj, kuomet jis mumis ir 
musų organizaciją šmeižia, ne
apkenčia muši’ gazielų?” — 
Pirmininkas muša kūjeliu j sta
lą ir maldauja nusiraminimo. 
Eina tolinus naujų narių priėmi
mas. Du persikelia, ir'du prisi
rašo; ištų dviejų vienas turėjo 
pažymėjęs: “Laikraščių nei jo
ki d socialistišku neskaičiau”. 
Paliudija Jaiiuševičia. Palies 
perstatytojo nebuvo susirinki
me. Pirmininkas: “Ką manote 
su tuo draugu?” — “Priimti! j 
priimti!”

Kada Ža-. Eidamas pro šalį stovintį Ag
linską grūmoja ranka: “jų 
nekst!” Jenuševičia: “Aš įnešti, 
mat, Šniuką išbraukti!” Bet nie-

j kimas, maty\ publiką dikčiai 
privargino, taip kad tuo pačiu 
tarpu tūlas įneša uždaryti susi
rinkimą. — Gvaizdikas.

Poliaus, narių 
braukimo paragrafas. Ar netu
rite kokių narių išbraukti?” 
“Grušas! Grušas! Grušas!” pa-

Už $565)0 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labui gražy $200.00 vertės 
Fbonografą pasilikusi sankrovų 
jo mašina beveik nauja, prie 

ln«. randasi rinkiny* 
24 reknrdij ir dėl 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi dirime ke 
lėlį) aiigštos klesos uhonografy, kuriuos 
mes parduosime už 
bde pašildytą kainą 

tai kad mes turime 
Orntuštinti rietą.

Mes taipgi turime 
$650 piayer piano, 
garantuotą 10 mėty 
ir vartotą tik 8 savai 

parduosime už $325ius, kuri mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY J, MEb 
PRISIUSIME C. O. D. 
apžiūrėti 
ga.

Dabartė- ,.Sj0 „
lios jis muimi notų nedavė, nee* 
jo grajitj ant piknko; jis musų — 
kuopai padarė nuostolių ant 8 
dolerių; dabartėlios tokiems se
niai neturėjo būt vietos 4 parti
joj!” Balsas iš minios: “Ei, ką 
jęs darote, neprieteliai jus. .Gru 
šas yra kairysis,, kairysis nuo 
galvos įki kojų apačios, kairy
sis! Jis visą liką aštrią kovą ve
dė prieš socialburžujų uodegų 
gazietas, jeib bent kada tokis 
klausimas pasipainiodavo. Da
bar jus jį norite išbraukti?” 
Kairis: “E, sakylom, jis musų 
kuopą nuskriaudė...” Šarkmias 
išdidžiai atsistoja priešais pub
liką, ant kojų pirštų galų pasi
kratydamas sako: “Draugai, aš 
jums sakau, kad jus nieko nesu
prantate! Jus klausote to žmo
gaus. Jis ambicijas varinėja; 
bet lik gaila Grušo, kad jis no
rėdamas gudriai mus apgauti, 
durną kalbą vartoja. O tai vis
kas yzi suprasti; rodos apie tai 
nereikėtų tiek daug laiko gai
šinti.” Šiliukas: “Taip nachališ- 
kai niekas nesielgia, kaip mes, 
draugai, finišas nieko nenus-

grajiti. Belo, jei šiame atsitiki
me ir butų kiek kaltas, tai ir ko
misija nemažinus kalta, nes iš 
visokį buvo matyli, kokia ne-

bar vartoja, kaip matote, tie už
sispyrėliai. Kodėl jų nekaltina
te?’ — Žavisi: “Draugai, mes 
tiek daug apie draugą Grušą kai 
bame, o jam neduodame pašilei* 
sinti. Gal visai kitaip išeitų?” — 
Grušas: “Aš negalėjau eiti griež-

vęs nesusi taikė. Aš, bijodamas, 
kad nepalikti be darbo, apsiė
miau kitoje vieloje.‘griežti.” — 
Vikšris: ‘‘Mes, žinoma, išbraukti 
galėtumėm visus, kurių, ištikrų- 
jų žiiiome; mes jų turime daug: 
y (iriįšas, y Lietuviškas Milionie 
rius, y dar, y dar... Ale ar ne
būtų gana pabausti, suspenduo
ti, kad jie dauginus taip nedary
tų.” Balsas iš miniofc: “įnešti už
daryti diskusijas!” -- Kitas bal
das: (“ParUmiu!” ■ P|irmipinkas; 
Kas už uždarymą diskusijų? Kas 
prieš? Nėra. Dabar: kas už pa
taisymą,, kad suspenduoti, kelki-

per viršų akinių žiuri, ramina te rankas; 25. Kas užtai, kad iš-

LEIDŽIAMI 
ši yra stebėtina pro 

Ateikite arba rašykite tuojau* 
PUKIUNTJAMF UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGh 

r. Harrison St. Chicago, Ui 
\tdara nuo 9 rvto iki 9 va). Nedė 

liomis nuo 10 iki 4

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
> Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerina > Oph- 
thalmoį&ter. Y* 
patinga doma at 
Kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 rylef iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6137

DR. M. HERZMAN

Vyrišky OrapaiHĮ Bargmi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, giliau
sius slifitės ir konservuIvvi modeliai, 
$20.00 iki $15.00.

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

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiku siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dahar-'fHv 

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tl. $10.00 ir aukščiau.
- Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nekėliomis iki 6 vai. vak. Subato 
nis visą dincą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, .
M15 So. Halsted Stn Chicaijo. Iii 

UtoiirlM 1W‘

DR. O. VAITUS!!, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galvą,, 
galva sukas 
da važiuoji str- 
cetkariu, krei
vos akis, literos 
bėga krūvon sk
aitant, arba kiloki 
kitę ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 lig 1 po pietą.

Phone Drover 9660
1553 West 47th St.. Chicago.

Telcphone Yards 5032

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

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

keblumai. A.tei- 
mane, patarimas 
vyrą ir vaikų.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skitus 

niais, Reumatizmu, Sausgėle 
Kaulų Gėlimu, ąrba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virŠmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St„ Chicago, III.

Knyga‘.“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais,,-tiydyties, kal

ORKESTRĄ—BENĄ
bi Parūpina visokiems, 

reikalams
| J. BALAKAS
! 1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

iV

.... -į

Gerai lietuviams žinomas per 18 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
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisjc St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS L 8—J ryto, tiktai.

UCM1

0R. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 mėtai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTA
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

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

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Te!. Boulevard 1G0 

Rez. Tel. Sueity 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika- 
VUSl Pennsy 
hospitalėse ir 
m ingai 
Įja prie 
Duodu rodą v 
sc ligose moterims 
merginoms. ‘ 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENAS”



— ■

Pranešimai
Lietuvių Stygų Orkestro* išvažia 

vilnas į Jefferson girias, nedėlioj 
ne|v)k$, dėl karų .streiko.

— Komisija.

!'-» “NAUJIENŲ" SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų“ skaitytojai gyve-' 

_lnantįs tarp 51 ir 63 Vinccnnes ir 
State gatvių, ir norintis, kad “Nau- , 
jienas” jiems pristatytų į namus iš- 1XM1>I f 
išnešiotojai atneštų, atsišaukite į j',“i'ntu,* pcčkuriŲ 
"Naujienų" ofisą—laišku arba ypa- ’.........
tiškal.

Cirkuliacijoj užžiurėlojaa.

REIKIA DARBININKŲ Į NAMAI-ŽEMe NAMALžEMe

Lieutvių Socialistų Vyrų (. horas 
kviečiamas susirinkti daiuot (Jier- 
nausko darže, nedėlioj, rugp. 3 d.

— Bendokaitis.

Mandolinų Orkestro* išvažiavimas 
į Jefferson girias neįvyks 3 dieną Į 
rugpiučio. Priežastis, karų streiko. •

— Komisija. |

LSS. 37 ir LSS. 234 kp. rengiamas 
piknikas nedėlioj, rugpiučio 3 d., 
Ųbcrnauckio darže, Lyons, 111. Jei
gu streetkarlai dar nevaikščios ne
įvyks, o jeigu pradės eiti tai bus.

— Komitetas.

Liet. Laisvės Kliubo mėnesinis su- 
linkimas įvyks subatoj, rugpiučio* 
2. kaip 7:30 v. vakare Jono Maze- 
liausko svetainėj 3259 So. I nion Ay. 
Visi nariai prašom! atsilankyti lai
ku. / — Rafct. ,L Parkaitis.

Rosetamd. — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, 2 d. 
rugpiučio 7:30 vai. vakare Sociali
stų svetainėj 11100 So. Michigan 
Avė. Visi draugai ir draugės, at
silankykite. — Rast K. Kalnieiia.

LLF. 12 kp. susirinkimas bus 5 d. 
August, 3205 So. XVallace St. Visi 
nariai, malonėkite atsilankyti r ę’; 
sivesti bent po vieną narį. Nariai 
gaus po knygą — Barbora Ubrvka.

— Org. A. F.

Mest Pultman. t— LSS. 231 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks 3 d. 
Augusto, 
džia 12 
draugės 
laiku.

11946 So. Halšted St. Pra- 
val. dieną. Draugai ir, 
malonėkite ateiti paskirtu

— Sekr. L J. Chesunas

Ratine. XVis — SLA. 100 kuopos 
svarbus susirinkimą* bus rugpjūčio 
3 d. 2 vai. po pietų XVinters Hallėj. 
šiame susirinkime bus išduotas ra
portas iš buvusio A.l .Seimo ir šiaip 
j ra daug svarbių reikalu.

— Prot. rašt. M. Kasparaiti*.

Cicero. —. Lietuvių koooperacijos 
pusmetinis susirinkimas bus pane- 
dėh j. rugpjūčio 4 d.. 7:30 vai. vak. 
S. žvibo svetainėj, 1347 So. 50 Avė. 
Kiekvienas šėrininkas bukite laiku 
nes >ra svarbus reikalas.

— Sekr. A. Pečiukaitis,

MOKYKLOS

Subata, Rugpiučio 2 J., 1919
■!■■■■■! LJI 'L 1. J..«■ ■ ■ ■ ■

DRAUGIJOS
PARSIDUODA labai pigiai I lotai 

ant Ko! i n Av., tarpe 59 ir 60 gatvių. 
Alsišaukit po šiuo adresu: 6529 So. 
lalman arba telefoiiuokite
Prospeėt 2471 
'---- _J------------------------ ------------------

120 akerių žemės, 45 akeliai po 
plugti, 75 akeriai miško ir ganyklos, 
medžiai daugiausia randasi medžle- 
I>i<M (klevai) Žemė labai derlinga, 
auginimui visokių javų 1 Vj mylios 
iki miestuko ir geležinkelio, 12 my-1 __ f ______ _
lių lino fabrikų miestu Menominee, nia!j padarys jus žinovu i tiunip 
ir Marinette, suviršum 30,000 gyven- laiką.

Vincentas Mimikas, fin. raštininkas, 
2328 West 22 Plaee. 

M j kolas Kaziunas, iždininkas, 
3959 \V. 16th Street.

Susirinkimai esti kas antras ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 \V, 
Harrison St.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR-

\ SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintu Kostumerių’’ Pa
sėmė* daug reiškia. Musų t ar mos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt Ypatlškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios far- 
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir su.ių 
išdirbvsčių. Karvių auginimas čia

REIKALINGA — automobilių plo 
'.vėjų $30 — kalvių ir pagelbininki_’t 
kalvių, i hot'.dj, darbininkų ant' 

i ir pagelbininkų, 
52c. vai. Hoteliuose ir valgyklose 

* prie visokių darbų. Geras mokės-i 
|lis. 10 janitorių, dienomis ar nak 
tiinis — 8 vai., paprastų darbininkų 

’ 15c iki 52e į valandą. Kalikų 46c 
į valndą — mašinistų ir pagelbinin- 

. ........ ki> 45- -65c į valandą Pečkurio pa- 
kuris jv\ksliip-' Ihininkų i holelj. scrcvv machine 

Gerb. draugijos operatorių, malėjų, statytojų ma- 
i lunų. Visokių "shipping ruoni” pa- 
I gt Ibininkų, skani litel ių ir pagel

ti ninku, cinaknsių, sargų (watch- ________ _ __
Imen), suvirintojų, bendorių, teko į7a"daugiausiaužsihiumia ir pasek- 

LMPS. 29 kp. rengia pikniką ne- rjų, 65(«, į valanda, medžio dirbėju; mingni varomas.
dėlioj 24 rugnjučio Svabo darže, 5?(. j valandą. Vaiku nuo 15 iki 18; - ... ..
Lyons, III. Meldžiu kilų progresy- melų, dol ofiso ar dirbtuvės darbų, 
vių draugijų tą dieną nerengti jo- (Vyru ir moterų dirbti hoteliuose. 
kių piknikų. — Komitetas.

Lietuvių Vėliava Amerikoj No. 1 
Šiuo praneša geri), vakarų 
jums, jogiei ji yru paėmusi 
svetaine vakarui, I 
kričio 9 d. š. m. 
prašomos įsidėmėti.

— P. Karneckaa.

rengė
Slokykla Kirpimu ir Designin^ 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistema ir yp'atiškas mokiu

MOTERIŲ: — Del dirbtuvių 27Vj 
iki 33’Zjc į valanda. Darbininkių dėl 
butelių ir valgyklų prie visokio 
darbo. 'Trumpų valandų dirbėjų d.l 

.  , , valymo ofisų, kukninio ir hoteliij I ajieškau Georgeio /aktuo i u me .j. i ),,, Dienomis ar naktimis.
tai atgal dirbo pas Juozapo Butkų SOI TII PARK FMPI.OYMENT Indiana Harbor, girdėjau, kad nin- 
dusi (hieauoj. f

Juozanus Butkus.
3731 Fir St.. Indiana Harbor, Ind.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1

Meklziu atsišaukti 4193 HiiMed Si., 2-ras auvštas.
X’*yi *l:”l*;,i South North ir XVest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai*.

Pajieškau’ senos moteries prižiū
rėt viena mergaitę 18 mėnesių, o i 
su mokesčiu sutiksim tik atsišauki- leis, patyrusių ant wool varus.

BUIKAI INGA — winders ir

!e kuogreičiausiai.
Kazimieras

64 i \V. 18 St.,

PajieŠkau Juzefą

Tautkus,
( tiieago, III.

tovus d”rbas. gera mokestis.
Olson Rug. Co.,

1508 W. Monroe St.

ree-
Pas-

Pajivškau Juzefą Girdvainaitę po 
v\ru šeškauskiene ir Petronėlės Tur 
‘kaitės, pirmutinė Kuntaučių para
pijos. Smilgių sodos, antra Žarėnų 
parapijos, Siderių sodos abidvi Tel
šių pavieto. Kas jas žino ar jos 
pačios atsišaukite šiuo antrašu.

Viktorija Turskaitė 
po v\ru RadaviČ’enė,

3457 So. Morgan St., Chicago, UI,’

BUIKAI INGA — moterių sortuo- 
popierių ir skudurių. Atsišaukite 
vai. r\ to.

Gumbinsky Bros. Co., 
2261 So.Union Avė. Chicago, III.

/

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ. KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI

S3<H

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN D AND 
INVESTMENT CO.

So. Halated Si.. Chicago m
REIKIA — 20 patyrusių moterų 

tvar^ ti 
bas U22

1017 S. 
of 12 St

skudurus, nuolatinis dar- 
į savaitę.

P. Goldman, ” 
Fairfield Avė., I bl. North

Tel. Seeley 282

Merginu j bandery dirbti ir išsiun
tinėti kataliogus. taipgi merginų 15 
n <4ų senumo mokintis, gera alga, 45 
vai. savaitė. Subatoj pusė dienos 

METBOPOI ITAN SYND. PRESS 
120 NOKTU JEFFERSON STREET

Virš 16 melų senumo dirbti prie 
knygų apdimmo, gera alga. 48 vjd. 
siivitė. Subatoj pusė dienos

120 NOKTU JEFFERSON STREET

PARDAVIMUr
PARSIDUODA grosernč ir Ice 

Cream sodu instaiaa labai žema kai
na kas tokio biznio reikalauja, 
kreipkitės po numeriu

3437 So. Morgan St.. Chicago, III.

Ratine, XVis — LMPS. 70 kuopa; 
nrntrna draugišku išvažiavimą, ne
dalioj. 3 rugpjūčio, XX’ashington 
Parke. Pradžia 11 vai. ryto. Bus 
prakalbos ir kitokių painanrinimų. I 
kviečame raciniečius ir svečius ke- 
noshiečius dalyvaut.

— Rengimo Komit< a*

PARDAVIMUI lengvais išmokėji
mais maža sankrova ir šeši kamba
riai muro. Kielmedžio flioras, tol- 

RE1K1A moterų ir merginu, 16|hu-is ir rnuudv nė. Didelis porcius. 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo Didelis vardas ir garatfe, taipgi 4 

j kambariai. Namelis elektra apšvie 
| sIih, toiletas viduje. Savinidką 

Chicago, III. galima matyti nedėlioję iš r>to. 
3631 Union Avė.

. gera mokestis.
Ratbborne Hair Jt Ridgway Co., 

2279 So. Union Avė., CKS.......

Stos yru tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos*' faunos. Geli irumu. tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvuliu

Po įmokėjinmi vieną penkta *lalj„ 
jums daugiau nieko ant .sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinktus ii' tt. ant labai lengvu iš
mokėjimu. Mes taipgi padedame 
nupirkti mnterijolą dėl namu staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums niek*, nekaštuoja 
pamatyti šias farmas.

Musų faunos randasi XVisconsia 
valstijoj, Lincoln, Langlnde, Taylor, 
Marathon, Prlce ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime Pageidaujamas 
prapertes kaipo Įmokėjimą. Mort- 
gage už likusią skola.

M. J. AUGULIS.
2209 XV. 23rd Plaee, Chicago, 111.

FarmŲ Jieškantienis.
Tie kurie jieškote formų yni ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj XVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Raiulasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
•r prie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
oigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
li. Galite pradėti pirkti farmą su 
4100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra i.Š- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip XX’isconsine lietu
vių kolonijoj.

K'auskite platesnių paaiškinimu 
’iesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėliij farmų, o jums bus 
pridusta knygelė su nmtesninis Pa
aiškinimais, paveikslais ir žetnla- 
piais.

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

tojų..
nee Coiinty 
siu Inines.

t. Grinčia 
beisemi'ntu.

1. Didelė 
liam

Šita farma randas Menomi- 
Michigan arti VViseon-

7 ruimai su akmenų

barne apačioje flyvu- 
int viršaus šienui sukraut, 
ižesne barne.

1. Vištininkas didelis.
1. Kiaulių tvartas.
1. Pieno namas.
2. šuliniai vienas prie stubos ant

ra sprie barniu. Jaunas sodnas.
2. Geri arkliai .
7. Karves melžiamos.
1. įVeršis.
2. Kiaulės.
25. Vištos.

Mašina javams pjauti.
1* Mašina šienui pjauti. ,
1 mašina šienui gnepti.

Disck.
Arpas grūdams čystyti.

1. Plūgas ant 2 arklių.
2. .Akėčios.
L Kalveiferis dėl kornų.•i .... :

i

.1 
1

3.
1.
2.

Vežimai.

Roges ir dauginus mažesniu far 
mišku įrankiu kokių tik reikalinga 
prie faunos. Laukai apsėti javais.

Parsiduoda pigiai ant lengvų iš
mokėjimų. Atsišaukite pas 

Paul Pilkis Krautuvė, 
729 X\r. 18th St., Chicago,

Mes turime didžiausius ir genau 
sius kirpi im-designing ir siuvinį* 
skyrius ,kur mes suteiksime praktik 
ką patyrimą kuomet jus mok>sitė>

Elektra varomus mašinos muii 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaim aplankyti D 
pamatyti musų mokyklą Dile iaiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Peli tuos daromos pagal Jūsų mie 
rą -į- bite stailCs arba dydžio, iŠ b> 
le madų k u > gos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kaanicka, Perdetinis 

190 N. STALE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St. ant 4 lubų

MERGINOS ir vYRAi mokykitės 
skutimo amatų. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 Wes1 

Madison St.. Chicago. III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, kn\gvedcs- 

• les, stenografijos, typewriting, pir- 
___  ‘ ‘ ‘ ' ". Valst. istorijos, 

isi impruvn entai su- abelnos istorijos, geografijos, poli- 
Lotas ant Turner tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 

liurašystės.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto

III.

PARSIDUODA LOTAS, 30x150 pė klybos teisių. -Suv.
dų, pigiai. Vi
dėti ir Išmokėti.
Avė.j arti 54tos ir 55tos gatvių.
Kreipkitės Į A. A. Xrasilevskį, 615 j muKiimuu vmtmuus. mm
Gentcr St. Telefonas Divcrsey 4853. iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6
.---- ;-------- ----------------------------------jki 10 valandai.

 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

MOUNT GREENWOOD.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE? į

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

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

A. Mazetis, nut. rašt.
731 XV. 18 St.

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

D. Shcmaitts, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su- 
batęs vakarą kiekvieną mėnesi 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APftVIETOS 
DR-TftS. CICERO. 1I.I... VAI.DY-BA: 
Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 

1404 So. 48th Ct.. Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-pirmininkas, 

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

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

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

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
J. Marozas, 1849 XV. 12th St., Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 Sc. 
50lh Avė., Cicero, III.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams:
P. Švelnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln St. 
Vice pirmininkas Dom. Žutautas,

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

1839 VVabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

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

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

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

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

Aušros Mokykla
3001 So Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) lietuvių kalbos, 2) Aritmeti

kos, 3) Algebros ir kitų matemati
kų, t) Braižinio. Mokytojai: Lietu
vių kalbos J. ’l’. Vitkus, matemati
kų ir braižinio V. Mišeika.

Mokinimas tensis visą vasarą die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai* savo dalykų. Mokes
tis maža, prisirašyti galima visada.

$325 nupirksi pusę akro lotą. Iš
lygos: $<(.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario Ininsportacijos. (5c va- 
žiayinias). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vieną bloką XX'est 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų. Nedė- 
iioin|s nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
Pietd. .

133 XVest

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
303 Swan St., sankrova ir 4 kamba
riu užpakalyje ir du 4 kambarių 
flatai viršuje. Rendos $540 į me
tus. $800 cash..................... $3500.00

McDonn'ėlI System,
Naujas antrašai 3517 Archer Ave<, 

ChiFAgn, UL

J. S. Hovland, 
XVashington St. Chicago. DRAUGIJOS IR ORGA 

NIZACIJOS

Jnun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3762 So. Wallace st.

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

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

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

Al TUlViOKtiJAIREIKIA moterų ir merginų, 16 
melų prie lengvais dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Park. — LSS. 43 kuopos italhborne Hair A Ridgway Co.. 
susirinkimas įvyks 3 d. jųjg \y

Melrose 
mėnesinis 
rug' jočio 
ir Lake gatvė, 10:30 vai. i“ 
Draugai ir draugės, nepamirškite at 
atlankyti paskirtu laiku »nes randa
si labai daug svarbių reikalų.

— Kp. Rekr. J. Jurgaitienė

I'rank Ir James svet. 23 
iš r' to. Į

Chicago, UI

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, 4 kambarių fintas. 
Maža šeimyna. Tol. Rockwell 5586.

3150 Douglas Blvd., Chicago.

Harvey, III. — Suimtoj, rugpjūčio 
2 dieną, visu tautu darbininkei čia 
rengia prakalbas tikslu suarg: ni’uo j ” t.

RFIKAI INGA trukeriu. Atsišau
kite į 1100 XVest 22nd St.

PARSIDUODA automobilius Pier- 
ce-Arrow, 1912 metų, 7 pasnžierių 
limuzine.

1818 So. String St.

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros ska
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų

DIDŽIAUSIAS bargeriart ChicnĮ’ »- 
je , pars t.'. ala 2 lotu, krūvoj 6,*x 
136 pėdu p 'b-al pat 71 ir Archer Xv 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
816 XV. 34 SI. iš fronto

rengia pramanias tiksiu suarg: dizuo injiiaiivr* ir nuderu . . .. ',,ti unitą Bus ir lietuviu kalbėtojų • ''^ 'LINį A 'm i ginu u m t. ų scj..|v^l0s SC(ų vėliausios stailės. Mesi uniją mus ir lietuvių Kainuoju. • t.ngvo dirbtuves darbo. ‘...............
Prąka’bo. bns Svcnk^n (’).švelni-IL nereiknlin-.as. Gera 
"♦Į - 154 St. Pradžia 8 vi. va- H paslovll, darbas.
kare. KomV'tcs

USJL Imog kp. mėnesinis ąnslrin-j 
kimas jvyks subatoj, rugpjūčio 2, Į 
Aų?rns svet.. 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 valandą vakare. Visi na
riai malonėkite susirinkti T»n<ki'hi 
laiku, nes 
kalų.

turime daug svarb’” rei- 
— Valdyba.

III. — LSS. 223 kuonaHarvey, 
rengia šeimynišką išvažiavimą ne
dėlioj, 3 d. rugpjūčio, Oaks Park 
miškus. Visus prašome dalyvauti.

— Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro draugiškas išvažiavimas i Jef 
ferson mišką įvyks nedėlioj, rugp. 
3 Bus gražus programas ir žais
mių Visus kviečiame dalyvauti.

— Komitetas.

mas jvyks sub«tnj, rug’»hičio 2 d- 
Aušros svet., 3001 So. HfthM St, 
Pradžia 8 vpl. vnk. Visi narini ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
tos turime daug svarbiu reikalu.

— Valdyba.

Roseland. — Visi, kur turite nnė-
Aušros Hkietu. su^RŽink'te 

Juos iki Subatst. Komisija bus 
Aušros kambariuos seredos. pė’nv- 
čjos Ir Subatos vakarais nuo 7:30 
Valandos vakare. — M. Basevičiua,

Roseland. — Aušros knydvno iš
važiavimas bus 3 d. rugpjūčio. Wh- 
sbingfon Heb/hts miškelyje, prie *07 
ir Raclne gatvių. Bus ir visokiu 

Pradžia programo 3:30 
— Komisija.

ir Ratine 
pramogų.
♦. dieną

Faat SL T.oub. III. — T SS. 87 ko. 
piknikas Srhmdt’s Mound Park at- 
sšbas nedalioj. 3 rugnjučio, 2 vai. no 
pie*ų. Mnlonei kviečiame šio mie
stelio ir iš apielinkės lietuvius da
lyvauti — Komitetas.

Mnone> Defense League rengia 
didelį vieša susirinkimą pasmerk
tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 

i. Susirin-ney, paliuosavlmo reikalu 
kimas jvyks nedalioj. ruirK 3, kaip 
2 vai. oo p., didžiulėj 5 Vest Side 
Auditoriumn salėj, prie (Taylor ir 
Bucine gatvių. Bus keletas jžvmių 
kalbėtoju įvairioms kalbomis. įžan
ga nemokama.

Olson Rug. 
11508 XVest Monroe St,

’ 11 taipgi turime visokių divonų. Taip- 
(*era mokės- • pianas ir fonografas. PRISIUN- 

,, |ČI\ME Už DYKA. Priimame Li-
1,0bert v Bonds.

Chicago, yvEŠTERN FURNITURE STORAGE 
------------------ I 2810 XV. Harrison St.

REIKALINGAS — gerai mokantis Atdara nuo.9 ryto iki 9 vak. Nedč- 
v6 amatą barberis. Dabar pas- Į liomis nuo 10 iki 4 vai.savo amatą barberis. ____

tovus. geras mokestis. Atsišauk te 
gretini.

10722 Michigan Av, Roseland, III.

Parsiduoda namas Brighton įmir
kę už pigią katei ant lengvų išmo
kėjimų. 2 karvės, šieno vra kiek 
reikiant, 2 paršai, žąsiuku buris, an- 
č'n Kuris, vištų, viskam ganykla 
už dyka. Galima parduoti ir be gy
vulių kaiti kas nori. Atsišaukite 
nuo 6 P. M. iki 10 P. M. pas

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

ant 1 lubų iš fronto.

EXTRA farma su triobomis par
siduoda 60 akerių, žemės labai gera j 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos j 
5 likeriai, i . 
ganyklos geros,, arba mainau
natinį ar automobilio. Meldžiu
sišaukti paties, matysite ar gera 
me, be ųgentų parduosiu daug 
giau. priežastis, vienas negaliu 
venti. Galėsiu parduoti pusę

upė žvejojimui, šaltinis,! 
ant 
at- 
že- 
pi- 
gy- 
že- 

mės, Jmažu kapitalu su trintomis ar 
be t Hoby, su gyvuliais ar be gyvu
lių.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. XVLS.

Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius, 

402 Lincoln Streei 
Ig. Jaseliunas,

960 Jenne Street.
Jonas Sereikis,

960 Jenne Street
Kaz. Orlauskas,

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

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

Maršalkos:

ice-pinn.,

Prot. sekr.,

Fin. sekr.,

K.

J.

Žilvitis, ižu 
t «41 W. 33 st.

Antanas Maskalunas,
Box 66, IIrons Lake Co., Mich. Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street

PARSIDUODA fornišiai už pigią 
kainą priežastis pardavimo, išva
žiuoju i kita miestą. Msišavlkite

1 J. Stulginskį t I
1500 So. Paulina St., Chicago, III.

Tel. Drover 3234

REIKALINGAS jaunas ir apsuk
rus vyras dasidėti 1500 dol. prie1 
XX’bolasiiie ir retai pieno biznio ne

sančio 30 dol. gryno pelno i dieną 
dabar, o dadėjus dar 1500 dol. prie 
biznio galima pelnyti 50 dol. į die
ną trumpame laike, čionai yra ge-1 
ra grogą, nes pienininko nėra į 3 Atsiaukite. ’ '
mV.'stelius. kuriuose statosi keletas • Darbo Žmonių Knygynas, 
geru dirbtuvių, iš Chicagos ir apie- 3238 So. Halsted St., Chicago, III. 
linkės kreinkitčsi ypatiškai, mane 
rasite namuose kožna diena. Street-' 

•kariais galima atvažiuoti už 5c. ar-; 
’ba treinu iš Union dypo ant Pan- 
Hnnd 1 ge’žkelio už 55c. atvažiuosi-; 
to tnstiio i’;« >kire i (Burger, UI.), o laiškus ra- 
š\kitr

John Ambrose.
Dolton, Illinois.

PARSIDUODA naujas Book keisas 
gera oroga, jeigu kam reikalingi

PARSIDUODA 80 akeriu farma 
Heft’vhi apgyvento vieto. žemė prie 
juodžemio ir molio labai patogi dėl 
mminimo gyvuliu arba javu. Tik 
15 dol. ant akerio, labai patogi vie
ta dėl lunitvio. T 
greitai, ha savininkas išvažiuoja.

Juozapas Kacherauskis 
lt 4, Duluth, Minu.

M. Nekrušas, 420 Orange Street 
Teisėjas Antanas Bubele, 

313 Quince Streei 
Vėliavanešiai:

vis- Juozas Jurevičius, 152 Main —St. 
pi-1 Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
i N. Janavičia, 614 Market Street

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, neša gerą randą, 
kas gerai įtaisyta. Parduosiu 
giai.

H. Miller ( ^. v»-«
1734 So. Union St. Chicago, III. Ben. Kančius, 274 N. Chicago St.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Chepaitis, pirmininkas,

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

2042 Homcr str.
Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue. 
Rasimas, iždininkas,

1845 N. Hoyne Avenue 
Kitchas, finansų raštininkas,

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

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

T.

J.

J.

J.

Prašome atsišaukti kambarius.

NAMALŽEM®

RFIKALINGA motėm tvarkyti po 
meras ir skudurus. Pastovus dar
bas. Gera mokstis.

Gumbinsky Bros.
2261 So. Union Avė.

Co..

The Parish & Bingham Co.. iš
dirbėjai automobiliu rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, 
Bticker’-up Rivet šildytoji!, Cal- 
ke’s. Chinpers ir abelnu dirbtuves 
darbininku. Musų darbininkai už
dirba didr’his pinigus dirbdami nuo 
šmotu. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
į savaite dienomis ir 60 valandų j 

.savaite naktimis. 1% moka už virš 
j 50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klcsos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumu Atsišaukite ypatiš- 
kni arba susižinokite su The Par
ish A Bingham Co. Fmnlovnient 
Deot. Mudisnų Avė. & West 106 St., 

i Cleveland, Ohio,

REIKALINGA leiberių i foundry 
darbą. , \

I ink Rolt
329 XV. 39th St.

DIDELIS BARGENAS.
80 nkerivj žcmGs 30 <li rbamos. Ii- kusi ganskla su mišku, visa aptver

to aplink, Stuba 8 ruimu, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 metų.

i 40 akerių žemės 3 akeriai dirba- 
I mos o likusi ganykla su mišku yra 
' auza prie gero kelio, 5 mvlios nuo

(.hieago. niĮes(0 kaiim $800. įrhokčti $100, o 
likusius ant 10 metu.

80 akerių žemės, auza ir barnė. " 
mylios nuo miesto ant gero ke|io 
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 metu.

80 akeriu žemės yra auza 6 my
lios nuo miesto ant gero kelio, gera 
žemė kaina $1600, jmokėt $400, li
kusius po $100 į metus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant geru kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
8300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

Ir taingi turim daug daugiau vi
sokių farmų kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tu. Del platesnių žinių rašyk arba 
atvažuiok. «

SANRDRN ’ompany, 
EAGLE RIVER, XVIS.

RFIKAI INGA moterų lopyti mai
šus rankoms. Geriausia mokestis, 
pastovus darbas. Atsišaukite

Morris Goldfish,
1358 So. Ashland Avė., Chicago. 

kampas 14th St.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.. . | HARVEY. 1LU. AMERIKOS LIETU-
PARSIDUODA geras keturių pa-: VIU PAŠALPOS KLIUBO.

gyvenimų du po keturis ir du po 5 Valdyba:
Namas lietuviais ap- Pirmininkas Alex Leinesh,

155 and Vinccnnes R., Rox 88, 
Phonix, III. 

Vice-nirm. Kazimieras Norvvich, 
\ 15520 Loomis A v., Ilarvey, III.

Protokolų Rašt. Antanas Bernotas, 
194 — 157th St.. Ilarvey, 

Finasų Rašt. Mykolas Walcnta, 
553 — 155th St., Ph«nix, 

Kasierius Alex Macikas,
526 — 154th Plaee, Phonix, 

Kasos Glovėjai: 
Petras Chcponis.

154 Vince, Hox 80, 
Louis Buividas,

15819 Latrop Avė., 
Maršalka Petras Dclba, 

15815 Carce Avė., 
Susirinkimai laikomi 

paskutinį nedėldienj, 2 
tu, Gonciarzo svetainėj, 
Phonix, III.

gyventoj vietoj ant Bridgeporto. j 
Priežastis pardavimo švogeris mirė.' 

! Aš vi turiu greitai išvažiuoti ant 
PARSIDUODA namas dėl 3 fami-! Pju dl"^hi^labai pigiai.

Ii iv mūrinis, rto 4 ruimus ir 4 fa- 3544 So> p0I.nen1 Aw.,” Chicago, III., 
milijos (medinis 3 ir 2 ruimus. T ’ ” ’
Namas nwoi'’s, viskas intaisvta, ren
(tn<- neša $63 ant mėnesio, kainuoja EYTRA! EXTRA!
$6000. Parduosiu piiriai. Parduosiu PARSIDUODA geroj vietoj gro- 
visH kas yra, su fornišiais ir vi-^ęrnė ir sn’da nių Storas biznis iš-Į 
su kuo.

M r s 
1813 String St.,

EYTRA! EXTRA!
PARSIDUODA geroj vietoj gro-

-T ! . ..11 • V t 1 • • • v

D.

III.

III.

m.

PARDAVIMUI .3 niu'vveninm imi- j 
ro namas geram stovvj su visais pa- 
’,an Viimai1'. E
randas n»š s«118.50 i mėnesį, gražioj 
anieHnlfAj, 43 gatves ir Otfernr. kai
na $7000. r............
ant 1 pagvvenimo

431.3'Burkely Avenue.

rbta per 20 metu, galima gera ni- 
, ---Mu Alsiftmikitc Mreiti.i,Chicago, UI.' Stanley Toleik,

-------------  14854 So. XVells St., Td. Drover 4489. (
PARSIDUODA ant Bridgeporto 

Pats gali pragyvent ir m‘u-S G .»W.wenimu su namuku už- 
11O EA : vienu nagvvenimu abudu

mūriniai aukšti beismantai Puikiai 
v . i ... . • • i itaisA'tas iš vidaus, rendos neša $90

1 s"v"in,"k,I i mėnesi, kainn M000. Atsiš.nikit j 
savininką vakarais arba šventadie- 

I niais iki pietų ant 3č.ių lubų ir už
pakalio

J. K., 
3533 S, X¥allace Si., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO. Geroj, na- 
’’'»nkioj. apgyvento] vietoj narsiduo 
da du lotai labai pigiai, lotai ran
dus! ant 71 ir Rockwell gftviij, tain- 
vi 4rių famBijų namas ant Brid- 
geporto, nriežastis nardavimo, vpa- 
’*i norinti išvažiuoti i kitą miestą. 
Kreipkitės pas

Barbora Petrikienę

FARMA.
80 akru žemės Michivan, l1/. my

lios >ki miesto, arti didelių fabrikų 
I miestu, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 

-------- ________ r I ‘'anyk’ps, aptverta tvoromis, dide- 
3417 S. Morgan Sjį. vakare ar nedėlio Hs sodnas, arti ežero. Kaina $1990, 

- -----—----- -______________________j mainom ant miesto propertes.
jjiijed Land & Investment Co., 

..... Chicago, 111.
a"_ ui------  _„■! —.......... .u. ,

BARGFNAS. parsldnodn mūrinis 117' N."l)e«i.bm n St.' 
narna’ **Vn*pns nrišakiu, Bndgenor- 
to a’Uiidinkėje. .No. 2804 Union Avė. 
ant 5 nagyvenimu, rendos neša j mė 
nesj ^9 tiktai i trumną laiką, kai
na $4,375. Atsišaukite pas savi
ninką

2723 Emerald Av., ant antrų lubų

MOKYKLOS

Harvey, III.
m.Harvey, 

kas mėnuo 
vai. po pie- 
Jlalsted St.,

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

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park \ve 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Raclne, Wis. 
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

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

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis i> 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Juozas

Vladas

Avė

Avė.

ANT pardavimo 2 aukštų mūrinis 
namas no 7 ruimus, vanos, fornes 
'*fc. Jotas 43x125. rendos neša $44 
• mėnesį. Kaina $9309. Parsiduoda 
iš nr'ožasties, savininkas nori pirk
ti bučernę

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

McDonnell System 1 P. Vizbaras,
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 3934 S. Rorkwel| St., Chicago.

Chicago, III. ' Tel. McKinley 5277

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at.. 2407 W. Ma 
disnn. 1850 N WeRs st.

137 Mokyklos Stiv. Valstijose 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, d?l biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
810. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, PirmininU
—I c^jn_rxriufjuauahjwi.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
| MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO . 
; Valdyba 1919 metams: 
j Napoleonas Vilimaltis. pirmininkas, 
' 3154 Douglas Blvd.
I Juozapas Užubalis. nirm. pacrelb., 

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

4021 Gladys Avė

Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.

K.

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

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

IT. Makarevičia, Pirm, nad., 
1618 TIuoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana

Kaz. Tūlis, Turto rašt., 
719 Alabama

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob..
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka. 
1336 Erie

avė.

avė.

Avė.

avė.

avė.

avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

nėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

m.
st

St,

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 15th St Cicero.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard

Ig. Žilinskas, Nut Rnšt.
2351 Custer

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

J. Katilius. Kasierius, 
1685 Mthvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey sL 
prie pat Milwaukec avenue

' ■.. 4 -...'..Ina .• ..... .




