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Lenkai apsiaučia* setuvą
Lietuvoj dedasi blogai

Rumunų armija dras= 
ko Budapeštą

paskelbta vakar Viennoje narių V ngrjjos taikieji socialistai gali 
Vengrijos valdžios po konferen-, turėti geros intekmės ant darbi- 
cijos su talkininkų atstovais.

Sutartas konferencijoje poli
tikos programas tapo suteiktas 
korespondentams naujojo užrtt- 
bežinių reikalų ministerio Dr.

ninku judėjimo visame sviete. 
Bet tam reikia vienos sąlygos, 
būtent, tos, kad talkininkų dip
lomatai elgtųsi su užuojauta ir 
be aršumų.

1 True Iranslntlon hle’l witn the post- 
tuiisfęr ui ( hiengo, III. Aug. G, 1919 
,i> i e((iiir(*d h.\ th<‘»»< l of Ocl G. 1917

VOKIEČIAI SIUNČIA KARVES 
APG ALĖTOJ AMS.

Japonija nenorinti Shantungo
True translation filed wi h the post- .True translation filed w”h ’h? post- 
inaslcr ai Chicago, III. Aug. G, 1919< nriMcr ;»l Chicago, III. Aug. G, 1919
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

RUSTUS LIETUVOS PA
DĖJIMAS.

as nrjuired by the aut of Oet. G. 19’7

RUMUNIJOS ARMIJOS 
ŠIA BUDAPEŠTĄ.

PLĖ-

Lenkų užimto krašto lietu
viai protestuoja pr’eš 

lenkų nuožmybę.

žudo gyventojus, reikalauja už- 
stovu ir areštavo nekurtuos mi- €

nisterius.

(Telegrama Naujienoms). PARYŽIUS, rugpiučio 5. —• 
Telegramos nuo Amerikos val
dininkų Budapešte sako, kad Bu 
munijos kareiviai, po įėjimui į

NEW YORK, Rugp. 5. — 
Lietuvių Nacionalės Tary
bos Informuojamojo Biuro Budapeštą vakar pradėjo plėšti 
gauta šiandie iš Paryžiaus,! priemiesčiuose. Priduriama, 
Francijos, kablegrama skol- k“(l rumunai tą dieną užmušę

koncentruojasi kad rumunai reikalauja užsiuvu

kad Budapešto valdžia bus per-'žiuri, ką darys talkininkų dip 
mainyta iš sovietų sistemos į loma tai Budapešte ir Viennoje 
socialdemokratiją.

Naujoji valdžia, sakė Dr. A- 
goston, gvarantavo talkinin
kams, kad nauja konstitucija 
bus padaryta, konstitucinis su
sirinkimas išrinktas, jau sočia li-

tekinės ne lik ant vielos, bet ir 
visur, o ypač Rusijoj.

Jeigu talkininkai neskriaus 
naujosios Vengrijos valdžios, lai 
darbininkai nepagišiauš prieš 
juos; bet jeigu jie ir tolinus

vystys susirinkimo ir įstatymai . miškai ir militariškai ir jeigu jie 
daleis rumunams ir slavokams 
apiplėšti Vengriją, tai jie tik 
sustiprins Rusijos pasipriešini- 
)>?!• nes Įijulgal VengĄ’jos pa-

tymdavystės.
Paskelbta, kad pilna amnes

tija visiems politiniams prasi
kaltėliams, nubaustiems sovie
tų valdžios, tapo suteikta. Dr.

mą svetimtaučių Budapešte.
Vienu iš dalykų, kuriuos tu

rės nuspręsti jstatymdavystė, 
bus nustatymas išplėtimo socia- 
lizaciios.

sitikti su Rusija ar su by kuria 
kita šalim.

Trumpai sakant, krizis dar
bininkų judėjime Europoje da
bar yra augščiausiame laipsny
je, ir nuo jo išsirišimo prigulės! 
arba didelis bęlševizmo nusilp
nėjimas arba j^) atgijimas visa
me sviete.

BERLINAS, Rugpj. 5. — Vo
kietijos valdžia yra jau prisiren
gusi išsiųsti Francijon ir Belgi- 
jon 140,000 melžiamųjų karvių,

lis. Kaip sako valdžia, dabar 
esą Vokietijoj tepatikę 7,700,000 
melžiamųjų karvių. Iš jų tik 
1,700,000 suteikia pieno miestų 
gyventojams. Pieno gali gauti 
tik serganlįs kūdikiai ir jiems 
išeina 6,500,000 litrų į dieną.

f-ne trenslation filed wi h the post 
nutsler nl Chicago, III. Aug. G, 1919

JAPONAI SAKOSI NE1MSIĄ 
CHINŲ TERITORIJŲ.

TOKYO, Japonija, Rugp. [).
Japonijos užsienių ministeris 

Uchida šiandie užreiškė, kad 
Japonija neturijnti tikslo kliu
dyti Chinų savarankystės teisių 
Šanlunge. Japonija tuojau iš
trauksianti iš ten savo kariuo-

o

ta sutartis su Chinais.

Ir prezidentas tyrinėja gyve 
nimo brangumą

Chicagos miestas samdos extra
1000 policmanų

Karteriai bus pakelti šiandien
IR PREZIDENTAS TYRINĖJA, Sakoma, kad visgi nebusią 

GYVENIMO BRANGUMĄ. j leista imti už važiavimą dau- 
--------  1 giaus kaip 7 centai ant žemuti- 

WASHINGTON, D. C., Rug- nių ir (langiaus kaip Kicentai 
piučio 5. Prezidento Wilsono ant viršlutinių. Į Evanstoną rei- 
sekretorius Tuniulty pranešė, į kėsią mokėti 15 centų, o į Cicc- 
kad prez. Wilsonas, metęs visus ro 10 centų.
kitus reikalus, ir pradėjęs žiūrė
ti ir tyrinėti delko čia taip visas

Administracijos valdininkai,

paeinąs nuo* to, kad pramonė y- 
ra trukdoma streikais. Tečiaus

JOLIETO GATVEKARIAI
STREIKUOJA.

JOLIET, Rugpiučio 5. — Ka
dangi Chicagos Jolieto elek- 
trikinio geležinkelio bosai atsi
sakė pakelti darbininkams po

sustabdyti brangumo augimą, ir 29 senius į valandą, lodei šį ryt 
turėjęs pasikalbėjimų kaip su Jolieto galvekarių darbininkai 
Įirokuroru, taip su ki 
korporacijų viršininkais. I priimti 10 centu pakėlimą, kurs

stovus už kiekvieną sužeistą 
Budapešte rumunų kareivį.

Telegramos sako, kad neku- 
rie naujosios Vengrijos ministe- 

i rijos nariai tapo rumunų areš- 
i tuoti. Burniniai taipjau pasta
tė kulkasvaidžius įvairiose mie
sto dalyse ir demobilizavo vie
tos policiją. Miestas yra abso^ 
liūtėj karinęj kontrolėj.

Maisto Viennoje trūksta ir lik 
sankrovų esanti atdara.

atsirado ir puolė Vengri
jos sovietu valdžia.

[ M. Farbmano korespondencija

dalis

Kaip

BERLINAS, Rugpiučio 3 d.

bus Vengrijos sovietų valdžios 
puolimo visos pasekmės, bet

miriop.

monstraęijos liepos 21 dieną 
pasipriešinimui prieš talkininkų 
intervenciją nusprendė Belą 
Kimo likimą. Vienok dar vis

True trenslaOnn filed vv’th the post 
mastei' ui Chicago, III. Aug. 6, 1919 
us t eoiiired by the act of ()< I G. 1917

RUMUNAI PAĖMĘ VISĄ 
VENGRIJOS ARMIJĄ.

užsiėmęs svarstymais apie gyve- j 
nimo brangumą.

Vienas senatorius senate net darbininkai dar buvo sušauktiužpakalio lietuvių kariuo
menei, kariaujančiai su bol
ševikais tarp Utenos ir A- 
hikštos, pasiryžo stoti į mu
ši su lietuviais. Lenkai ta
po nuvyti atgal. Lietuvos 
ministeris pirmininkas Šle
ževičius pasiuntė telegrama 
Franci jos premierui Cle-
menceau, Anglijos premie-. .... _ , ’ „ ° . ■ True transIMlnn filed wi h the post-rui Lloyd Georgui ir genero niaster at chicago, m. Aug. G, 1919 
'iui Fochui, . prašydamas,!ib* "»■ »<-i of <><t.«. iitt: 
kad vokiečiams butų įsaky- NAUJASIS VENGRIJOS KABI- 
ta naaitrankti iš Lietuvos, oi NETAS REZIGNAVO?

daugiau intekmės ant Europos
dalykų besiplėtojimo negu pa
darė jos atsiradimas 131 dienos j aĮsjinaine visa Austirjos vidurį-

a V '

iš Austrijos komunistų. Bet kaj- 
da rezignavo Otto Baueris ir

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
Rugpiučio 5. — Užėmimu Bu
dapešto, Vengrijos sostinės, Ru
munai laimėjo visišką pergalę. 
I-moji Vengrų armija visutėlė 
Įiateko į Ruipunų rankas, kartu 
su visais sandėliais ir artileri
ja. Likusioji Baudbnoji ka
riuomenė tapo išvaikyta.

džia nesiims aštrių būdų brau- llymą. Jie vjt'nbals'i 
gurnui sustabdyti, tai mes ture- tą pasiūlymą atmesti, 
sime revoliuciją. Ji jau, sako,! Sustojus gatvekari; 
kybo ore. I gali pribūti į darbą d

1,000 EXTRA POJflCMANŲ.
iš Argo, Remonto, Loekporto, 
Willow Springs ir Jolieto. Šiais 
gatvekariais kasdien važiuoja 
apie 25.000 žmonių.

kar nutarė pasamdyti vieną tuk-

lenkai kad pasitrauktų at
gal už talkinikų nustatytos 
demarkacinės linijos.

Lenkų užimto Lietuvos 
krašto lietuviai Vilniaus, Aš 
mėnos, Trakų ir Vidžių 
apielinkių laikė susirinkimą 
Švenčionyse,; kad užprotes
tavus prieš lenkų vykina
mas rekvizacijos, mušimą, 
nežmonišką elgimąsi su žmo 
nėmis, kimšimą į kalėjimus 
vyrų ir prievartos darymą 
ant moterų; taipgi prieš ive 
dimą baudžiavos, kur žmo
nės tapo priversti dirbti po
nams dvarininkams dvi die
ni savaitėje.

Gauta iš Kauno žinia, da
tuota liepos 20, sako, kad 
lenkų kavalerija (raitoji 
kariuomenė) užpuolus lie
tuvių kariuomenės divizijas 
Merkinės apygardėj ir savo 
spėkų didumu, po atkaklaus 
mūšio, pi įvertus lietuv us pisteris Josef Itaubrich sutikęs 
pasitraukti atgal. Lenkai sl| gen. Burescu tuojaus demobi 
savo jiegas koncentruoją a- lizuoti ir nuginkluoti raudonąją 
bipus Nemuno upės ir trau-! armiją, apart 4,000 kareivių dėl 
kia ant Seirijų, Alytaus ir j Biųlapešto ir 20,000 dėl visos 
Daugų linkui. Padėjimas 
rustus.

Vengrai pusikę demobilizuoti 
raudonąją armiją, šauks stei

giamąjį susirinkimą.

Kovos mėnesyje, kada buvo 
paskelbta Vengrijos sovietų res
publika, buvo (langiaus puvo-

ši paskutinė menkutė viltis pra 
žuvo.

SENATAS SVARSTO GELE
ŽINKELIEČIŲ REIKALAVI

MUS.

ti juos iki rugsėjo 15 d. apsau- * • 
gojimui miesto nuo riaušių ir

BROOKLYNE GRŲSIA GAT- 
VEKARIŲ STREIKAS.

^*-Oras 
lietaus.

Saulė 
žias 8:04 v.
rytoj 1:51 vai. ryto.

ORAS.
nepastovus. Gal bus

Įeid-

BERLINAS, rugpiučio 5.
Mittag Post gavo žinią iš Vien
uos, kad Peidll kabinetas Ven
grijoj pasitraukė iš vietos, ka
dangi talkininkų valstybės nesu
teikė jam pripažinimo. Žinia sa
ko, kad bus sutverta nauja mi
nisterija, susidedanti iš darbi
ninku, piliečių ir valstiečių va-

sikrės Įlietų ir centro Europos 
darbininkai. Bet tai buvo tik
tai darbininkų neramumas, nc-

oniškas ūpas, kurs traukė juos 
bolševikų pusėn. Ištikrųjų-gi 
tiktai menkutė mažuma buvo 
susispietę bolševikų pritarėjai.

permainyti visus sovietų patvar

Pasak laikraščių gautų žinių, 
rumunų komanduotojas gen. 
Buressu norėjo užimti Budapeš-

, perkalbėtas lieut.-pulk. Romane 
Ui, viršininko Italijos misijos

pulkais okupacinių spėkų.
Naujasis Vengrijos karės mi-

Žeitung am Mittag išspausdi
no žinią iš Vienuos, kad talki
ninkai siunčia 5,000 kareivių į 
Budapeštą, prašant Vengrijos 
valdžiai.

“Vengrijos liaudies respubli-

True trnns1',’’nn fileH with IHp p*'c’ 
mnster at Chicago, III. Aug. G, 191 ) 
as rccpiired by the art of Oct. G. 1917

JAPONIJA NENORINTI 
SHANTUNGO.

WASIIINGTON, D. C., Rug
piučio 5. Senate šiandie sena
toriai ėmė svarstyti geležinke
liečių reikalavimus, kuriuos jie Į

Tuo tarpu kriminaliame teis
me tapo apkaltinti už riaušių 
kėlimą ir žmonių užmušinėji-

NEW YORK, Rugpiučio 5.— 
Šiandien Brooklyno Rapid 
Transit kompanijos resyveris 
atsisakė išklausyti reikalavimų,

tie negrai 
nuteisti ir

paskilbus, buvo tiktai revoliu- 
cijoniška mada, bet ne politiš
kas reikalavimas. Tečiaus dar
bininkai apie sovietus daugiau
sia kalbėjo ir svarstė. Ir kuo 
genaus suprato darbininkai 
tikrąjį reiškimą sovietų »•!•'? s, 
kai|>o pramoninės savyvaldos į- 
rankio, tuo laibiau jie pradėjo 
nekęsti ir purtyties nuo taip va
dinamos proletariato diktatūros. 
Darbininkų minios, priskaitant 
čia ir radikališkąjį kairįjį spar
ną, vis dauginus ir (langiaus

TOKIO, Japonija, Rugpiučio 
5. — Šiandien Japonijos užrube- 
žinių reikalų ministeris Uchida 
užreiškė, jog Japonija nenorinti 
jokių teisių, kurios atimtų Shan

dėjo, kad Jąponijos kareiviai 
bus atšaukti kaip tik bus pada-

True translp’ion file<l with Ihe pn<4- 
master ai Chicago, III. Aug G, 11'19 
as requirod hv the act nf Oct 6. 1917

ANGLIJA UŽMOKĖJO AMERI
KAI $35,176,123 SKOLOS.

Keletas senatorių tuojaus puo-

raščiai ragina, kad 
butų knogreičHaus 
pakarti. Tas mat, 
negrų, atgrasinimui nuo riaušių.

yekarių darbininkų komitetas. 
Unijas viršininkai užreiškė, kad 
streikas dabar bus neišvengia
mas.

mą. Vienas senatorius c
ŠIANDIEN PAKELS MOKESTJ 

Už VAŽIAVIMĄ.

GELEŽINKELIŲ KARŠAPIŲ 
DARBININKAI STREIKUOJA.

kaipo revoliucijos vedimo būdas

WASIIINGTON, Rugpiučio 5. 
— Didžioji Britanija šiandien 
užmokėjusi Auerikos valdžiai 
$35,176,123, atlyginimo skolą 
už amuniciją gautą iš Amerikos 
valdžios kares laiku. Tą paskel
bė šiandie karės departamentas.

kalavimai reiškia nusidėjimą ir 
net išdavyste. Darbininkai-gi

Penktukas jau išeis iš mados. 
Bet dar nežinia kiek ims už

liai.

PELNŲ PLĖŠIKAI BUSIĄ 
BAUDŽIAMI.

Gatvekarių kompanijos 
vokalai tvirtino, kad 
esą už mažiaus vežti c 
centus.

negalima 
kaip už K

tam, sako, 
unijos vir-

juos

--------  Viešųjų reikmenų komisijoj
WASHINGT()N, D. C., Rugp. vakar visą dienąj ėjo ginčai tarp

Kadangi kainos gyvenimo ! Chicagos miesto advokatų ir

rikto tarybos, nors 
priešinosi vyresnieji 
šininkai. .

Sako, papratimas
buvęs nestreikuoti, kol eina ta
rybos tarp unijos ir samdytojų. 
Dabargi jie sustreikavę, nelaukę 
tarybų. Valdžia todėl norinti į- 
sikišti ir pažiūrėti, kame čia da-

Miesto advokatai išrodė pra-

5. 
reikmenoms vis labiau ir labiau galvekarių kompanijų advoka- 
kįla, justicijos departamentas į- tų. 
sake savo agentams visoj šalyj
susekti tuos, kurie laiko niais-, lošusiais. Jie tik išlošė tiek, kadi \ <». ♦
to produktus susikrovę sande- galutiną mokesties nustatymą 
liuose ir kainas kelia tikslu pri- atidėjo iki šiandien. Kompani- 
siplėšli pelno. Justicijos depar-^jų advokatai spyrėsi, kad mo- 
lamenlo galva, A. Mitchell Pal- kestis butų tuojaus nustatyta, ir 
mer, kurs turėjo pasikalbėjimą kad konduktoriai pradėtų ją im- 

RAR1TAN, N. J., rugpiučio 5. | sll prezidentu Wilsonu, užreiš- 
--------- . • ke, kad busią panaudoti visi į-

bininkai streikuoja Indianapo-

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

— Vakar Raritan arsenale ki

pa, Columbus, ()., Kansas City, 
Terre liauto, Huron, S. D., Litt- 
le Rock, Ark., Ledalia, Mo., Wi- 
nona, Nebr., Mont., Duluth, 
Marsh, Mich., Mihvaukec.ti jau šiandien.

Kadangi miesto advokatai tu
rėjo tokį laimėjimą, tai Chica- 
giečiai šiandien (o gal dar kar
tais ir rytoj) galės važinėties 
gatvekariais už penktuką.

da suprasti, kad nauja socialu 
tvarka, negali būti priverstinai 
įvesta su raudonosios armijos 
pagelba arba dar bloginus su 
pagelba raudonos diktatūros ar 
teroro.

Sovietų respublikos buvo pa- hisioj ekspliozijoj užmušta ne- 
gunda o taipgi ir kliūtim darbi- mažiau kaip 7 žmonės. Keli la- 
ninkų judėjimui. Jos suskaldė vonai jau atkasti iš po griuvė

sius valdžios Budapešte, kaip darbininkų judėjimą. Dabar šių.

teka 5:43; saule
Mėnulis leidžiasi ka” yra oficialis vardas naujo-

Kantams nubausti, ir tam reika
lui turėsią būt dar specialiai įs
tatymai išleisti.

BEDFORDE, Ind., rugpiučio 5 
dieną griaustinis sugadino du 
šimtu telefonų ir elektros spė-

.. .. • ir.- ..



’asaai
Sereda, Rugpiučio G d., 1919

Ūkininkų Balsas.
(žiur. No 181).

Kad yra Rugšterške.
Rugšterške yra erškiečiuoins, 

dygus krūmas, turįs raudonas 
uogas. Labai svarbu žinoti, kaip 
tas krunnVs išžiūri, kad jį paži
nus; Kaikurįos rųšįs turi žalius 
lapus, kaikurios purpurinius. Y- 
ra labai daug dygiuotų krūmų, 
kurie turi raudonas uogas, vie
nok jie ne rugšterške. Taigi yra 
labai svarbu atskirti rugšterškę 
nuo kitų krūmų, kad išvengus 
klaidos laike naikinimo. Visu- 
pirmiausia reikia žinoti skirtu
mų tarp paprastos ir japoniš
kos rugšterškės. Paskutinioji 
nėra pavojinga ir gal būti augi
nama soduose ir daržuose.

Žemiau padoudu skirtumus 
tarp aukščiau minėtų krūmų
Paprastoji Rugšterške (Berberis 

vulgaria) — kenksminga.

Augštas krūmas, 1—10 pėdų. 
Papratsai auga tiesiai augštyn. 
Raudonos uogos pailgomis ke
kėmis, krūvelėmis, kaip serben
tai. Adatos (digliai) randasi ant 
šakų. paprastai po tris vienoj 
vil toj. Žievė šviesios spalvos. La 
pai ž<di arba purpuriniai, dideli, 
dantuoti.

Šitas krūmas turi būti naiki- o 
namas.

Japoniškoji Rugšterške (Ber
beris thunbergii) — nekenks
minga.

Žemas krūmas, 2 3 pėdų. 
Auga išsišakojęs, išsiskleidęs. 
Raudonos uogos, kabo po vie
ną arba poromis, kaip agrastas. 
Adatos (digliai) ant šakų, po 
vienų vietoje. Žievė tamsios spa 
Ivos. Lapai žali iš viršaus, raudo 
ni apačioj, turi šaukšto galvos 
pavidalą; kraštai ne dantuoti, ly-

šitas krūmas neauklėja ru
dies*; jis gali būti auginamas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-r& GATVĖS

/ ŪKININKŲ

P’iknikaS
Su puikiu programų 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS 
Scottville, Michigan. 

NEDALIOJ, RUGPIUČIO 10 D. 1919. 
Ant puikaus Ežero kranto vadinamo 

ROUND LAKI: PARKE
t '/.prašome ir įnirsią lietuvius dalyvauti musą Didžiausios Lie

tuvių Ūkininkų Kolionijos Amerikoje parengtame Piknike, per ku
ri turėsite labai puikią įspūdžių iš Lietuvių Gyvenimo ant Ūkių. 
Pasiklaus' te prakalbą apie ukes, dainų, deklemaeijų ir kitokių 
žaislų, pamatysite puikes ukes, gal Ir patys panorėsite ūkės. Musų 
toj didelioj kaimenėj Įsigyti, ką musų draugija ir ūkininkai jums 
duos teisingus patarimus ir pasimatysile per pikniką su šimtais 
lietuvių ūkininkų, nepraleiskite tos puikios progos. Atvažiuokite 
iš vakaro Subatoj. (Jausite puikų priėmimą ir nakvinę pas ūki
ninkus veltui. iš C.hicagos galite subatoj vakare gauti laivą nuo 
Municipališko Doko i musu kolionijos miestą LI DINGTONA, 
MILU, i kuri pribusite nedėlios ryte, paėmę karą atvažiuosite sta
čiai ant vidos į KAI XI) LAKE PARKA, o kurie važiuosite treltiu 
pilkitės tikiela i SeoIlVille, Mieli. Pribuvę i Scottville, nueikite 
į Draugijos namo ofisą HOBINSON Bt'ILDING ant Main SI. iš 
kur jus nuveš pas ūkininkus arba į pikniko daržą L. U, B. pirm.

Kviečia KOMITETAS.

| Kiti budai rudŽlaizrmikinti.

Daug gerų ūkininkų žino, jog 
tinkamas javų auginimas ne
leis rudžiai* plėtoties. Reikia 
stengties kiek galint padaryti ge
resnes sąlygas grūdams, bloges
nes rudžiai. To galima atsiek
ti keliais įvairiais budais.

Pirma, gera dirva. Sėk gru- 
dusukštoj sausoj dirvoj. Rudis 
yra daug pavojingesnė žemoj 
labai drėgnoj dirvoj. Drėgnu
mas negimdo rudies, bet pade
da jai plėtoties.

Sėk anksti gerai prirengtoje 
dirvoje. — Grudai, kurie ankš
čiau pribręsta, dažnai išlieka ru
dies nepaliesti. Sėk anksti gerai 
prirengtoje dirvoje; tas duoda 
progos grūdams pribręsti pir
miau, negiųd udis spėja pasirody
ti. Vienos savaitės skirtumas pri 
brendime, dažnai parodo skirtu
mą tar|T gerų ir blogų javų.

Nevartok perdaug trąšos. — 
Pertręštoje azotu dirvoje auga 
sunkus šiaudai, kurie silpnai no
ksta. Tokie javai, užpulti rudies, 
labai raitosi, išsivingiuoja ir duo 
da blogų derlių.

Naikink piktžoles. — Did
žiuma piktžolių yra pragaištin
gos; jos padeda plėtotis rudžiai. 
Laukinis miežis, plonoji kviečio 
žolė, vakarų kviečio žolė ir lau
kinio rugio žolė (dirsė) labai 
dažnai rudi, net ir tada, kuomet 
javai nerudi. Jos padeda rudžiai 
plėtoties ir duoda jai progos per
gyventi nuo sezono iki kito, šva
ri dirvą tai vienas kariavimo 
būdas su rudini!. 

t

Iš kur augnienįs ima maistą.

Didesnė dirvos sluogsnio da
lis yra sunki, neveikli masa, iš 
kurios augmens negali paimti 
maisto, taigi negali gyvuoti. To
je neveiklioje mūsoje yra nau
dingų elementų, chemiškų sudė
tinių mineralių druskų, kurios 
maitina ir budavoja augmens 
kūną. Mikroskopiški organiz
mai, veikiantieji dirvoj, išdėsto 
mineralus druskas į atskiras da
lis. kurios lengvai ištirpsta van
denyj. Augmens šaknįs, siurb- 
damos vandenį, kartu įsiurbia 
ir ištirpusias minerales druskas, 
kurios patekusios į lapus esti 
perdirbamos į maistą.

Angliadaris imamas iš oro pa
vidale gazo. Kiekviena medžią- 

ga, ar tai degdama, pūdoma, ar 
kokiu kitokiu budu nykdama, 
paliuosuoja angliadario dioxido 
(carbon dioside) gazą. Iš ant
ros gi pusės, augmens ištraukia 
angliadarį iš oro ir budavoja sa
vo kūną.

Beveik visi augmens azotą i- 
ma iš dirvos. Azotas turi pirma 
patekti iš oro į dirvą, kad aug
intais galėjų 3110 iMsinaudoti. 
Kaikurios bakterijos (pseudo
monas radicicola ir azolobacter 
grupės) randasi dirvoj. Agrikul
tūroj tos bakterijos turi didžiau 
sios svarbos. Dirvos trąšumas 
priklauso nuo jų: jos painia a- 
zoto guzų iš oro, įveria iš jo sa
vo protoplasmą ir mirdamos pa
lieka azotą dirvoje. Teps rūšies 
bakterijos yra labai susidrauga
vusios su aukštesniais augmeni
mis, kaip dobilais, žirniais, vi
kiais pupomis ir tt. Lietuviai u- 
kininkai gerai žino, kad dobili
nėse dirvose gerai anga, kiekvie
nos rųšics javai. Tokiose dirvo
se javai geriau auga todėl, kad 
azoto bakterios sukrovė ten pa
kankamai azoto. (

Tokiu budu keturi svarbus c- 
lementai yra imami iš oro: de
gia, vandendaris, azotas ir anglių 
daris. Kiti yra paimami iš dir
vos.

(Bus daugiau)

u K

ŪKIŲ DARBININKAI.

Kviečių piovimas -Okla ho
luos, Kansas ir Ncbraskos valsti
jos? jau beveik pasibaigė. Nors 
ir nėra tikrų žinių, kiek daiGri- 
ninkų tose vasltijose dirbo prie 
kviečių pjovimo, leYiaus spėja
ma, kad iš\viso buvę tarp 72 
ir 100 tūkstančių darbininkų, 
kurie buvo atėję iš kitų valsti
jų. Didžiausias skaičius iš ki- 
lur buvusių darbininkų buvo 
Kansas valstijoje. Apie 25 tūk
stančiai tų darbininkų buvo su
rinkti ir pasiųsti per Valdžios 
Samdymo Biuro Ofisą Kansas^ 
City, Mo., ir kitus biurus.

Oklahomos pintis buvo lie
taus sulaikyta ir būtinai čeikūjo 
tai valstijai pristatyti kelintą tuk 
Staučių vyrų, kurie buvo ski
riami Kansas valstijai. Nchra- 
ska laip-pat pradėjo plauki la
bai anksti ir išėjo Uiip, kad vi
sos trjs valslijujs pareikalavo 
dailininkų tuo pačliiu laiku.

Tuose dislrikluose dabar jau 
kuliama ir gali būti, kad darbi
ninkų trukumas bus jaučiama:: 
Kansas valstijoje ypatingai tuo
se apskričiuose, kur labai daug 
kviečių auginama ir kur dar 
kviečiai tebėra gubelėse, dėlto 
kad daug vyrų eina iš Kansas į 
South Dakolą, kame kviečių 
pintis prasidės ateinančią savai- 
<v-

North Dakota už tikro pradės 
pi.uiti kar-kuriuose «ipskricino
se pradžioje rugpjūčio mėnesio 
ir vėliausi pranešimai iš los val
stijos parodo, kad daugiausia 
vyrų reikės neankščiau, kaip 20 
dieną rugpiučio.

A. L. Bakmanas, kuris veda 
Suv. Valstijų Samdymo Biuro

Meilė Ir Duona.
Augustas Strindberg.

Vertė K. A.

(Tąsa.)

Čia pat guli jo pati ■ 
toki mieguista, tarytum, jai pir
mu kartu gyvenime pasisękė iš
simiegoti. Gatvėj nesigirdi ve
žimų bildėsio -nugi šiandie juk 
nedėlia. Varpai gaudžia taip 
triukšmngai, taip išdidžiai, ta
rytum, kviečia visą pasaulį gar
binti tą, kuris sutvėrė vyrą ir 
moterį. Ir jis šnabžda pačiai, 
kad jinai atsigrįžtų jam rei
kia išeiti .idant užsakius pus
ryčius! Jinai paslepia galvutę 
po pagalvę, o jisai eina už šir
mos rody ties.

Paskui jia iueina Į salę, kur 
saulęs spinduliai apšviečia grin
dis; jis negali nuspręsti, ar tai 
pavasaris, vasara, ruduo, ar žie
ma — jis žino tik. kad tai Be- 
dėldienis! Ir jis jaučia, kad 
jo praeitis kur tai nugarmėjo, 
dingo; nuo naujo buto dvelkia 
kuo tai maloniu, patraukiančiu, 
lai namai jo busiamų vaikų!

Kaip puikiai jis jaučiasi! A- 
teilis spaudžia jį, lyg kalnas! 
Bet jis papus ant jos, ir ji su
birbs į dulkes. Tuosyk jis iš
kils augštai, augštai.

Jis renka savo drabužius: 
kalnierius guli vienoj vietoj, 
marškiniai kitoj, kaklaraištis 
trečioj.

Paskui jis eina virtinėm Kaip 
maloniai blizga variniai puo
dai, Jis budina tarnaitę, kuri 
išeina viename tik apatiniame 
sijone. Ir jį stebina tas apsi
reiškimas, kad jis nebekreipia 
domos į jos nuogumą! .Ji, jo 
akimis, belytinis sutvėrimas. 
Juk jam nėra daugiau moterų, 
apart vienos! Jis žiuri i tar
naitę tokiomis akimis, kokio
mis žiuri tėvas į savo dukterį 

^lis įsako tarnaitei nueiti į vieš
buty ir ulsakyti pusryčius 
pirmos rūšies pusryčius! Ir 
vynas turi būtinai būti! Teeitnu, 
viešbučio savininkas ir pats ži
no . Pasakyk Ilk, kad tai nuo 
manęs!

Jis beldžiasi į miegamojo 
kambario duris.

Ar galima ineili?
Lengvas šauksmas ir balsas: 
Ne, mielasai, palauk valan

dėlę !
Jis pats uždengia stalą. O 

kuomet atneša valgius, jis su
deda juos ant naujų torielkų. 
Prie (savo pačios Uoricjlkos jis 
padeda šliubinį vainiką. Kada 
jinai išeina iš miegamojo kam
bario, saulės spinduliai apakina 
ją ir j .ui pradeda suk lies galva. 
Jis prigelbsli jai atsisėsti. Jai 
būtinai reikia išgerti čerkulę 

kviečių piovęjų organizacijos 
darbą vakaruose, ir gyvena pails 
Kansas City, Mo., dabar keliau
ja j Dakolą, kad sutvarkius 
kviečių, pjovėjų judėjimą tose 
valstijose.

kiummėlio ir suvalgyti kiek ik
rų. “Kaip gerai būti vedu
siam.! Darai viską, kas patin
ka! Pamislykite, ką pasakytų ! 
jai mama, jei ji pamatytų, ką 
veikia jos Luiza■!“ Jis patar
nauja jai, kas minulę pašoka 
nuo viejos ir bėginėja apie ją, 
tarytum, ji dar sužįedotine. Ir 
niekas neturi teisės pasakyti 

, “ką-nors“., 'Taip ir privalo bū
ti: linksminiesi su ramia saži- v 
ne, kais gali Imli geresnio už 
lai? Suprantama, jam ir pir
ma tekdavo valgyti lokius pus
ryčius, bei kokis didelis skirtu
mas tarp tų pusryčių ir šio, In
kis didelis skirtumas, kaip tarp 
dangaus1 ir žemės! Būdavo val
gai nenoromis ne, jis nenori 
apie lai ne mąstyti. — O kada, 
suvalgęs misterius, jis išgėrė 
čerkutę vyno, lai suvis pradėjo 
nebepakęsli nevedėlių: “Pama
nykite, 1. ip kvailai elgiasi tie 
žmonės, kurie nenori vesti! Ko
kie saumyliai; ant jų reikėtų 
uždėti mokesčius, kaip amt šu
nų!“ Bet pati maloniai sten
giasi paleisi !i juos, “esą, jos 
manymu, jų reikėtų pasigailė
ti; jie nesiveda, greičlaiusia, to
dėl, kad jų ekonominis padėji
mas yra sunkus. Priešingame 
a t vėjy j - jie visi apsivestų!“ 

Tie pačios žodžiai įgilę jį. Jis 
suprato, kad perdaug išsiplepe- 

,h k ir jo laimė priklauso 
nuo : !• >nominio padėjimo ,ir 
jeigu... jeigu... D. r ko! Vyno! »
Uždirbsime; pamaty~’me, kad 
uždirbsime!

Atneša keptą teterviną su 
bruknių uogomis. Pati nusic- 
fclinta, — bet tai labai indomu!

Brangumai Liudvike, — ir 
ji padeda draugiškai savo įkin
ką ant jo petlics, — ar sulyg mu
dviejų kišenės tai?

Ant laimės, ji pasakė “mud
viejų“!

l'a! Vieną karią galima 
sau pasivelyli! Paspėsime dar 
valgyti silkę su bulvėmis!

Ar tu valgai silkę su bul
vėmis?

■— Aš manau!
t

Ypa,tingai, kuomet g(*ro- 
kai pasivaikščioji ir pik' silkės{ 
yra dar porcija mėsos!

Na, gan u niekus kalbėli. 
Ant tavo sveikatos! 'Tetervinas 
stebėtinai! geras! O kokios 
gardžjos tomą lės!

—Liudvikai, ar tu iš galvos 
išsikraustei! Šiuo laiku tomą 
lės! Juk jos įieapsiakomai 
brangios!

Brangios! Ar jos blogos? 
O tai juk svarbiausia. () ko
dėl negeri vyno? Prisipilk sau 
vyno! Gyvenimas malonus, ar 
netiesa? Ak. kaip aš laimiingas! 

šeštoj valandoj vakaro prie 
namų stovėjo kari. ta. Pati ką 
bk nesup'y .»>, bet užtat kaip 
smagu buvo pusiau atsigulus 
palakti į Zoologini Sodą. “Tary
tum guli vienoj lovoj,“ sušn/H)- 
ždėjo Liudvikas (ir gavo per pir
štus lietsargiu. O pažįstamieji 
nusiima kepures! Draugai mer
kia akimi., tarytum norėdami 
pasakyti: “Ak, tu, žulike, paga-

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
Phouografą, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina bevelk nauja, prie 

jos randasi rinkiny! 
24 rekordą ir dėl* 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke* 

MgtaHMį lėtą augštos klesos 
phonografą, kuriuos 

|-d iHBHyi mes parduosime už
1 Y Pykdytą kainą 

Imnvni I k!»d mes turimeJ įįlIBO r pratuštinti vietą, 
n® Mes taipgi turime
V IPb-—*|r $650 playcr piano,

1 garantuotą 10 metą
w ir vartotą tik 8 savai

tes, kur| įneš parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoj aus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
VVESTERN FURNITIIRE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

vai paukštytę!“ Kaip linksma 
važiuoti! Ak, kaip linksma. Su
prantama, visuomet taip bus!

Tokis gyvenimas tęsėsi ištisą 
mėnesį! Pokyliai, vizitai, vaka
rienės, . teatrai. Laikotarpiais 
jiedu pasilikdavo namie. Tai 
bi;\o geriausia. Kaip smagu po 
vakarienei paimti pačią iš po 
nosies tėvuko ir močiutės, paso
dinti ją karieton, uždaryti duriu 
kės, ir tarti: “O dabar mudu va- 
žiuojava namo! Ir darysiva ten 
viskę, kas patiks.” Gi parvažia
vus namo pakelti puotą ir plepė
ti iki aušrai.

Namie Liudvikas visuomet 
išmintingai elgdavosi. Pagal 
principus Kartą pati padarė 
baiulymą: padavė jam lašinių, 
bulvių ir avižienės župės. Ak, 
kaip tai buvo gardu! Ant galo, 
jis susilaukė savo valgio! Seka
mą pelnyčių, kuomet ant pro
gramų vėl stovėjo lašiniai, Liud
vikas parnešė dvi kurapkas. 
Eidamas į kambarį jis jau šau
kė:

Y Ar tu, Luize, girdėjai ka
da' nors apie tokį nebūtą daly- 
kT

1— Kame dalykas? Kas- atsiti
ki?

'Tu stačiog nepatikėsi, jei
gu aš tau pasakysiu, kad aš nu
pirkau, — pats nupirkau,—porą 
kurapkų, įspėk, po kiek užmo
kėjau?

Pačios veidas greičiau išreiš
kė nepasitenkinimai negul ką 
kita.4,

(Bus daugiau)

į TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

I
 Sutaisė L. De Marasse

Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintienuę ru- 
aipažinti su jvairioniia legališkoraia teisė* 
mis. 141 puhI.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu

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

Pranešimas, pargryžus iš 
Francijos Chicagon laikinai 
priiminėju ligonius savo pa
gyvenimo vieloj 3125 \V. 38 
St., arti Kcdzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisą ant piet-vakarinio kam- 

~ po Lcavitt ir 22ros gatvių.
Valandos nuo 4 iki 7 valan

dos vakare.

0r. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisus Yards 2544

7

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

’ Valandos: 10-12 rytą; G-9 va
kare. Tel. Canal 4367

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 vakare.

t. ir 1 ■ » 11 1 . ■
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KORESPONDENCIJOS^ BECKEMEYER, II,T

Baltimorės padangėj

šis ir tas

Kiek jau kartų buvo Aibsiu 
viai suorganizuoti iki vienam 
Bet tik laikinai. 1918 melų pra

Baltimore, Md Bubsiu-
ką šimtu, o šių metų pradžioje

kiekviėnos tautos socialistai kal
bėjo savo prigimta kalba.

Kada prasidėjo susirinkimas, 
luojaus buvo pakeltas klausi
mas: kiek laiko turi kalbėti dis- 
kusantai gavęĮ1 balso? Nutarta 
leisti kalbėti nedaugiau kaip po 
10 minučių. Betgi d. Cook, New 
Yorko valstijos socialistų orga-

Tai nedidelis miestukas, ta
sai Bedkemeyer. jGy^ena dau
giausia vokiečiai. Lietuvių y- 
ra apie dvylika šeiųiynų ir maž
daug apie tiek ncyvdėlių. Laik
raščių pareina keletas egzemplio

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius. (
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

20 nuošimtį, bet kontraktoriai 
nerimauja. Dabar sako jie:

šimtai, 'l iesa, daugelis buvo išė
ję prie kitokių darbų, bet daugu
ma dirbo prie rūbų siuvimo ir

didesnės kontrolės A. C. W. uni- kad vieni norėjo būti geri bose-

jam duotų pakalbėti nors valan
dą laiko pirm diskusijų. Bet 
vielos krašlutinieji, kurių buvo 
didžiuma, tam griešlai pasiprie
šino — nedavė kalbėli. Tuomet

ir Garso. Katalikai lut i čia d įgi 
SLBKA. kuopelę, o jų tikybos 
reikalus aprūpina vokiečių ku
nigas, kurs šiek tiek moka lietu
vių kalbos ir pasako pamokslą.

—Darbo vietų čia yra: vienos

tarė naujai įstojantiems unijon
padidinti įstojimo $25 dolerius. I
Tas tarpe Baltimorės rubsiuvių 1 inoje barą apsikabinę. 
• • 1 ■

teili užsimokėl mėnesinių duo-

Dabar, 
bus pirmą kartą praktikuojama.' k.H|a unijistai išreikalavo 29 
Tečiaus nežinia ar tas bus ga-1 IUi(mimč<ų mokomės daugiau, 
jlima įvykinai gyvenimam Bet lni ir tie gavo, kurie nepriklausč 
refkjn (bandyti, galbūt )geHiuu i unijOn, o tik dabar įstojo. Bet 
pasilaikys unija, nes kitaip nega kas butų buvę, jeigu visi butų I 
hma. Kada unijistai išreikalau- nepriklausę? Kas tada butų iš-i 
ja trumpesnių darbo valandų, reikalavęs

d. Arthur Breckenridge, sekre
torius vietinio socialistu cen t re
linio komiteto, kurį sudaro vi
sų socialistų kuopų išrinkti de
legatai, pasakė trumpą p.raknl-

dirbtuvė. Dirba neprasčiausiai, 
cino fabrike dagi trūksta dar
bininkų. Mokama nuo $3.50 ir 
daugiau dienoje už 8 valandas 
darbo. — W. J.

DETROIT, MICH.

tų

laikini “unijistai“ prisirašo, už-1 traktoriai butų nuėmę, 
simokėdami mėnesnes duokles, l pasigailėję 
ir naudojasi tokiomis jau sąly-' lietuviai tautiečiai.

kokių išlaimi nuolat pri- 
klausantįs unijon nariai. Bedar
biams nereikia mokėti mėnesi
nių duoklių, tai kodėl nebūtų ga 
Įima visados būt unijislais. Už
tai turės užsimokėti dvidešimt-

20 nuošimčių?
i, kon- 
Jie ne- 

jusų, nors' ir

naudojimo sistema.

ti, visi nutilo, matyt norėdami iš

md kalbėdavo labai išlengvo, 
taip, kad būdavo sunku girdėti

klausytis įtempus ausis,

snrengę prakalbas kunigų auk
lėtiniui Al. Bačkuį. Vietos kle
bonas dagi bažnylioj užsakė, 
kad liepos 30 rengiamos svar
bios prakalbos ir ragino visus

sveikatų

mus suminkštino, lai piknikų 
daug mažiaus. Būdavo, kiekvie-

sai žilas, silpnos išvaizdos apie 
60 melų senelis prabilo tvirtu ir 
aiškiu balsu, ir baigdamas jisai 
savo kalbą užreiškė: “Aš buvau 
ir busiu socialistas, bet jokių 
sparnų, nei kairiųjų, nei dešinių
jų, nepripažįstu.”

sianti dykai. Bet pasirodė, kad 
vyčių manyta kitaip, jie pada-

žmonių susirinkoC

piknikus, o šiemet to nėra’.

Atitaisy

kite savo
Rubsiuviai darbo šiuo tarpu 

turi pakankamai, da ir iš kitur

slavai socialistai išėjo ir visi su
sirinko slavų svetainėje ir nuta
rė laikytis prie Socialistų Parti
jos.

išgirsti. Bet labai apsivylė. Bač
kas moka ne kalbėt ir ką-nors 
naudinga žmones pamokinti, o 
tik rėkti, koliotis, keikti ir šmei-

pjudęs žmones prieš lenkus ir

ninku atleidžia. C

1 _________

Socialistų skilimas

g darbi- ’ tuvių svetainėje, nežinau. Gal- 
Zigmas. | būt, kad ir jie palįs nežino,

ir

Nuxated Irom
Ponas stiprumas - atitai- 

sytojas kraujo 
Pagelbės padaryti

Stiprius, užsispyrusius .........
sveikas, puikias moteris 3,990,900 

žmonių vartoja ji kas melas.
Reikalaukite savo gydytojaus 

arba aptiekoriaus.

Binghamton, N. Y. — Liepos
27 d. Lietuvių svetainėje vidi
nis socialistų centralinis komi-

lojo: rusai — rusišką, Ukrainai 
ukrainišką, o lietuviai visas 

tris kalbas vartojo, ir nė vienos

PIRMIAUSIA
KOJE

LIETUVIŲ AVALŲ IšDIRBYSTfi AMER1- 
IR ANT VISO ŽEMĖS KAMUOLIO.

Tame susirinkime daugiausia 
pasižymėjo triukšmo kėlimu rū

tos sai jr Ukrainai. Žinoma, iš to- 
- kių (‘lementų nėra ko daugiau 

N ir norėti. Apie metai laiko atgal 
jie dar garbino popus ir “jo di-

l*ludo juod, ko|iojo apsiputo
damas. Tokia buvo visa jo pra
kalba. Man regis, kad papras
tos Detroito moters daugiau a- 
pic dalykus nusimano, negu tas 
“garsus” klerikalų papliauška, 
tik kai dėl kėlioj imos, tai var
giai kas su juo galėtų susilyginti.

..— Detroito Lietuvis.
i - * ’

Lietuvių zecerių 
reikalais.

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

gi nuo vieno fanatizmo priėjo 
prie kito, o pasekmės vis tos 
pačios. — A. B. Vargšas

Avalu dar-c

SCOTTVTLLE, MICH.

Rytinių valstijų lietuvių spau
stuvių darlbininkai-zcccriai pa
kelė svarbų klausimą. Kaip ir 
visi kiti darbininkai, spiriami 
sunkių gyvenimo aplinkybių, 
nori pagerinti savo būvį. .Jie nori

jau pasiekė nekurtas Amerikos Lietuvių kratuves. Avalai 
yra išdirbami geriausios skaros, tuo liksiu, kad lietuvis nu
sipirkęs lietuvių išdirbystes avalus turėtų užsuganėdinimą 
ir pasigėrėjimą jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drg. lietuvi, kuomet tau reikės poros če- 
verykų, tai visuomet klausk Progress Shoe Company’s dar-

LietuMiii Ūkininkų Draugija

Mason apskričio Lietuvių U-‘ 
kiuinkų Draugija savo susirinki 

Į me liepos 27 dieną nutarė su
šaukti visuotiną saneiga rugpj.

kų butų šlampa su žirgvaikiu. Lietuviai, jus būtinai rei
kalaukit iš krautuvninko musų darbo avalus, o krautuvnin- 
kas visuomet jūsų reikalavimą išpildys.

tuvėje, didesnės algos ir trum
pesnių darbo valandų. Kada 
įvairių pramonių darbininkai 
dirba 8 valandas ir reikalauja 
da trumpesnių, lai spaustuvių 
darbininkai prie nuodingo meta
lo dirba devynias vai. ir dau-

Scottvillcs. Tatai ūkininkai, ku
Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubinti su užsakymu, 
nes mes tikri esame, kad musų darbo avalais pilnai užga
nėdinsime jumis, o jus savo kostumerius.

vieną $1,(M)O 10 Šerų).

kais, 'malonėkite atvykhi, tap- 
jau jr draugų) ųlsivcslfi sanei- 
gon. Tie, kurie turite ką-nors 
parduoti, ar norėtumėt pirkti, 
praneškite Draugijai..

Norėtume, kad juo dau-

negausite. Avalų išdirbystes biznio pasekmes geros, pir- 
kusiems, Šeras lemia gerą ateitį, tuoj aus išpirk “Money 
Orderį” vardu P. K. WYCHUNAS, Kasininkas, Progress 
Shoe Co. Money Orderį ir ališką su jūsų pilnu adresu, 
vardu ir pavarde siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

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

| tarti apie svarbius ūkininkams

giau, (ypatingai rytinėse vals
tijose). Kuomet kiti darbinin
kai organizuojasi į uni jas ir fe
deracijas, tai spaustuvių darbi
ninkai, gerai žinodami organi
zuoto darbininko įgalią, sako, 
kad susiorganizavimas į uniją 
butų nuvarymas spaustuvių į 
“bankrutą”. Čia jau kitas klau
simas. Bet svarba tame, kaip 
susiorganizavus, kada tas klau
simas taip tyliai gludi, rodosi, 
kad visi yra patenkinti, visi gau
na geras algas, ir atliktas kriu-

dar šiaip pasikalbėjimų apie ti
kins, kaip kas juose auginama 
etc., tatai kurie norėtumėt pasi
kalbėti, atvykite kiek ankščiau.

k J. Geribė, Rašt.

Mano nuomone, reikėtų lietu
viams zeceriams įsteigti Lietu-

Ii prie anglų zccerių ir linotai- 
po operatorių unijos; taip kaip 
ir kitų tautų zeceriai priguli ir

AS. ADOMAS A KARAMUSKAS SEKANČIAI RAJAU
A4 labai sirgau per 3 metus noclabnPjęs pilvelis buvo Disp*| 

til», nevirinimas pilvelio, mist •bnėjima.s Kraujo. Inkstų Nervų t 
nbein»s sųčku nustnjonu." vUn kunn. ir buvau nustojęs vilttea. 
begyvensiu Visur jieškoj>m sau p'iHelbos nesigailėiau visoje Amr 
rikėj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet kada pareikalavau Sat»jinras vaistų Ritteria. Krauto valyt“ 
to, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės tai po suvartojimu 
minėt«>s gyduolės pradek neini- pijvas atsigaut, tiprčt. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė Nervai ėmė stinriai dirbt Inkstai atsigavo Ren 
’nattzmas pranyko, diesrlia' n^hebadė no krutinę. Vbbjr»ų rėžimą 
iftnvko po užmušimui visų l»rų Rėpiu 3 mėnesių lšger<1*vn»» ksv 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mfin savo paveiksle p> 
mačiau toki SKirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar |auč.iuo> 
voneotd ir esu linksnius ir 1000 svirtų dėkunjo Sahilar’is mytistų 
radėjistei Ir linkiu visiem savo draugam ir pažisfamiem <» toki*- 
H«itikirnais patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras*

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prot

1707 So. Halated SU Telepbone Canai 6417 Ghic»fo, III.

patįs anglai, nes svetimkalbių 
laikraštininkų yra silpnesnės į- 
slaigos ir lokiu būdu naudojasi 
tuo pačiu lėbeliu. Taigi lietu
viai zeceriai nė tokių algų ne
gaus, kokios mokama anglų 
zeceriams. Bd bus vienybė, 
spaustuvėse tvarka, kas daug 
pagerins spaustuvę. Kaip man 
žinoma, vienoje spaustuvėje 
prašalino darbininką vien už pa- 
{rdikalavjimą dldęsnėjs mokės-1 
ties, o priėmė naują mokyties

Dr. Carter
Akių, Auhų, Nosies ir Gerklės.
Turėkite akinius pritaikytus 

okulisto.

gali reikalauti gydy- 
Kaipo okulistas

Kreivos akys atitaisoma. Gydo
ma visos ''akių ligos.

Fr. 0. Garter, M. D
Iškaba besisukanti šviesa, 

120 S. State St. 2 aukštas, Chieago. 
Valandos 9 ryto iki G vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

JUSŲ 
nio arba akinių, 
mes galime jums patarti.

PAAUKSUOTI $4, $5, $6 ir $7.
TIKRO AUKSO $6, $7.
Jus gulite turėti licgzamimiot 

savo akis ir prisirinkti atsakančius 
akinius nuo gydytojaus.

Dr. Carter pritaikys jums aki
nius kurie kainuos $4.50 iki $7.«iJ, 
Jeigu jus norite mokėti daugiau pi
nigų juos galima įdėti į renius. Dr. 
Carter yra specialistas akių ligų ir 
iškarto gali jums duoti teisingus 
akinius už nebrangias kainas. Kam 
vaikščioti pas sprktakliaus žmogų, 
kuomet jus galite gatdi patarnavi
mus nuo geriausio gydytojo, esančio 
23 melus Cbicagoje.

Speeialis pardavimas akinių šią

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

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

S

Dantjs be pleitŲ, tai mu.su speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

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

augščiau 
ir augšČi

$4.00 |
$65.00 .

$1.00
$3.75

$12.00
$3.75

Boston Dental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
įėjimas 1553 West 47th St.

už mažiausią mokestį. Kad ir 
didžiausis kapitalistas kažin ar 
drįstų taip prašalinti gerai išsi-

priimti niekad nemačiusį spau
stuvės ir tikėties iš jo tokių pat 
pasekmių. Vienok savininkai 
taip elgdamiesi apsigauna patįs 
save. Jie leidžia sugadinti ma
šinas taip, kad paskui nei geras 
darbininkas jau nebegali dirbti, 
o jei ir dirba, tai biie tik dirba.

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

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

£mogus, neturintis šios knygos, nedaug kų 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.
Kaina $7.00. X

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

/ NAUJIENOS
739 So. Halsted St., Chieago, III.

yno WY BOHDB 
CAS1HI

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

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams l’opierų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, \ CHICAGO, ILLINOIS.

00

nė daugiau 
nė mažiau

Kraujo-įleidimas MG 
nuo sifelio arba veneciškų ligų I V

n

Egzaminavimas dykai

DR. LAYTON, 
740 W. Madison St., Chieago.

NEO-AHS- 
PHENA- 
MINE 

arba

606 
arba

914
spaustuvių savininkų, kurie ga
li daryti kaip jie nori, bet pri- 
kiaušo ir nuo gerų, išsilavinu- Rusiškos ir Turkilkoa Vanos 
šių kaip technikoj taip ir spartu-• • 
me zecerių. Del nemokėjimo1 
reikiamų darbininkams algų ir 
paėmus mokinius, samdytojai 
vistiek (jei nedaugiau) turi nuo-

12th STREET
Tel. Kedzic 8902.

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

CHICAGO. ILL.

Butų gera, kad draugai zece- 
riai neapleistų ir neatidėliotų 
savo būtinų reikalų, o apsvars
tytų tą dalyką rimtai, ir plačiau 
nurodytų blogąsias ydas . Juk 
blogumas visiems yra nemalo
nus, kaip darbininkams, taip ir 
samdytojams. Tik reikia norė
ti veikti ką-nors gera, o lengva 
bus prašalinti blogumus.

Man teko girdėti, kad buvu
sios, bet pairusios Lietuvių Ze- 
cerių Unijos yra da likusių apie

$100 pinigų. Gal tie pinigai bu
tų galima suvartot šiokiam ar 
tokiam naudingam tikslui.

Aš stoviu už tai, kad prisidė
jus prie anglų zccerių unijos. 
Gal kas plačiau paaiškintų apie 
tą patį reikalą? — M. Shileikis.

Tclephone Yards 5834

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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1739 SO. HALSTED ST., 
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Telephone Canai 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
II], — Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtu:

Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam ....... .
Viena mėnesiui ..................

Chicago j e — per nešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ............  $5.00
Pusei metų ...........................  3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

(12
12
50

Jieško riaušių 
kaltininkų.

j ieškoChicagos tardytojas 
kaltininkų tų rasinių riašių, ku
rios čionai tęsėsi apie savaitę 
laiko ir paliko krūvas lavonų 
bei latakus kraujo. Dalis nu
žiūrėtųjų kaltininkų, 17 žmo
nių, užvakar ita|M> pastatyta

teismą (grand jury), ir jisai nu
tarė patraukti juos atsakomy
bėn.

Visi 17 apkaltintųjų žmonių

Vienok yra faktas, kad negrų 
tapo užmušta ir sužeista nepa

tųjų. Be to, patįs kapitalistų 
laikraščiai riaušių laike keletą 
kartų pranešė, kad baltieji mu
šeikos ne tiktai muša juoduo
sius, o ir užpuola policiją ir net 
kariuomenę.

. Nuo tardytojo ir teismo pri
klausys daugiausia, ar bus nu- 
Itaiusti tikrieji piktadariai, 
ne.

ar
tardy-

imtų daroma pastangos persta
tyti dalyką taip, kad tas neg
rų skerdynes surengė patįs ne
grai.

True trausiation nieu with the post- 
niastcr at Chicago, III. Aug. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Tarptautinė socia
listų konferencija.

Nors kaikurie elementai ap
skelbė socialistų Internacionalą 
“negali”, vienok jisai veikia 
gana uoliai. Vakar atėjo žinia 
iš Europos, kad Šveicarijos 
mieste Luzern’e vėl prasidėjo 
teirptaiitinčs socialistų konfe
rencijos posėdžiai.

Keletas savaičių atgal panaši 
konferencija buvo Ilolandijoje, 
netoli Amsterdamo miesto.

šitas konferencijas daro tam 
tikra Internacionalo komisija,

gresas Berne. Ta komisija su
sideda iš įvairių šalių atstovų, 
ir jos pareiga yra stiprinti tarp-

sti kovą prieš imperialistines 
taikos sąlygas, kurias surašė 
Paryžiaus ponai.

VKenap svarbiausiųjų klausd- 
mų dabartinėje Luzern’o konfe
rencijoje yra TaDtų Lygos klau 
simas. Socialistai stoja už Tau- 

si tiktai 
citatai); 
tų Lygh
sivjenijimas, o ne valdžių su
tartis, padaryta tikslu laikyti 
tautas pavergime. Jie, be to, 
reikalauja, kad Tautų Lygoje 
turėtų lygias teises visos šalįs, 
laigji ir Busija su Vokietija.

(Lygos idėjai priešina- 
imperialistai ir anar- 

bet jie nori, kad Tau- 
butų išlietų tautų su

True translation filed with the post- 
niaster at (’hicago, III. Aug. 6, 19 lt 
as required by the act of Oct. 6,1917 

Gompersas pralai
mėjo Amsterdame.

Panedėlyje buvo paskutinė 
sesija tarptautinio darbo unijų 
kongreso, apie kurį mes jau mi
nėjome šioje vietoje. Jame,

90 suvirsimi delegatų, atstovau
jančių apie 18 milijonų organi
zuotų pasaulio darbininkų.

Apie to kongreso tarinius di
džiojoje spaudoje nebuvo Im'- 
veik jokių žinių. Bet gana įdo
mus, nors ir trumpas, praneši
mas atėjo vakar. Jame sako-

sesijoje Amerikos delegacija, 
vadovaujaika Gomperso, buvo 
“sumušta, kaip paprastai" (it 
saw the usual defeaT of the A- 
merican delegation).

Klausimas, kuriame šį kartą, 
“kaip paprastai”, pralaimėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
lyderiai, buvo “darbo čarteris” 
Tautų Lygos konstitucijoje. U- 
nijų kongreso didžiuma nupei
kė tą čarterį, kaipo nesutinkan
tį su reikalavimais, kuriuos pa
statė tarptautinis darbininkų su 
važiavimas Berne (įvykęs kar
tu su socialistų Internacionalo 
suvažiavimu); o Gompersas jį 
gynė, kadangi jisai yra svar
bia usis to “darbo čar’berio” au
torius.

Iš to matome, kad Europos 
darbininkų unijos yra daug pa
žangesnės, negu Amerikos Dar
bo Federacija. Bet butų neiš
mintingas daillias, jeigu Euro
pos darbininkai atstumtų nuo 
savęs A. D. F. Jie luo jin tar
nautų tik kapitalistams.

Mes (kairieji) neglostomc 
tų priežasčių (kurios iššaukia 
revoliucijas), neiname išvien 
su jų glostytojais, tapytojais, 
su “demokratija”. Mes vieni
jamės, kad būtume prisiren
gę blogybės'priežastis panai
kinti, kada atsitiks tam pro
ga. Tai toks musų “oportu
nizmas”. Ar toks ir jūsų? ♦
Kasgi tad yra tasai oportuniz

mas? Iš J. B. išvadžiojimų išei
na, kad oportunizmas yra, vie
na, tada, kada socialisto’darbai, 
o ne liktai žodžiai, eina išvien 
su buržujaus darbais; antra, ka
da socialistas atideda galutiną 
ikslą tolimam, nežinomam lai
tui ir stengiasi atsiekti tiktai ar
timųjų tikslų; trečia, kada “glo
stoma” ir “lopoma” dabartinės 
sąlygos, užuot tuojaus vienijusis 
ir rengusis prie socialūs revoliu
cijos.

&
Reikųi pasakyti, kad kiekvie

name šitų trijų punktų, kuriais 
J. Baltrušaitis mėgina apibudin
ti oportunizmą, yra grūdas tie
sos, bet autorius įvelia jį į visą 
krūvą pelų. Tiesa yra, pavyz
džiui, kad socialisto ir buržu
jaus žodžiai gali kartais būti to- 
kie-pat, kuomet jų darbai visai 
skiriasi; bet sakyti, kad socialis
to ir
nai turi eiti “į dvi priešingas pu
ses” yra nesąmonė. Įsivaizdinki
te, kad buržuazija arba jos da-

buržujaus darbai būti-

Apžvalga
OPORTUNIZMAS IR KITI 

GALAI.

J. Baltrušaičio strdipsnis, įdė
tas į šios dienos “ Skaitytoją Bal 
sas”, reikalauja kaikuriu pasta
bu. Jisai paliečia ištisą eilę klau
simu, deki kurių ėjo ir dar te
beina daug ginčų tarp socialistų;

jisai dar labiau juos sumaišo.
Pirmas dalykas: klausimas o- 

portunizmo.

Į šitą klausimą straipsnio au
torius visai be reikalo įpina isto
riją apie llainnicrlingo apgarsi
nimus; iš jos pats rašytojas ne
išveda nieko (langiaus, kAip tik-

žmonyse, arba dėl kokios kilos 
priežasties, stos už išpildymą 
tam tikrų darbininkų reikalavi
mų: įstatymišką aprubežiavimą 
darbo dienos, vaikų darbo už
draudimą, paėmimą geležinke
lių į valstybes rankas ir tt. Pa
gal lą J. B.\receptą, kad socialis-, 
to darbai turį eiti “į priešingą 
pusę”, socialistui šituose atsiti
kimuose reikėtų pasipriešinti tų 
darbininkų reikalavimų išpildy
mui! Nenorėdamas [jasirodyti J. 
Baltrušaičio akyse “oportunis
tu”, socialistas tuo budu pavirs
tu atžugarciviškesniu už pačius 
buržujus.

Tiesa, toliaus, kad išsižadėji
mas galutino tikslo delei artimų 
tikslų yra oportunistiškas dd?\ 
bas; bet ką čia J. Baltrušaitis pa
sakoja apie “atidėjimą galutino 
tikslo tolimam, nežinomam lai^ 
kui”? .Juk jisai pats tikrina sa
vo straipsnyje, kad laikas, kada 
bus galima įvykinti galutiną tik
slą (revoliucijos laikas) yra ne
žinomas; jo niekas išanksto ne
gali atspėti. Jisai pats, be to, sa
ko, kad to laiko priartinimas ar
ba atitolinsimus priklauso nuo 
daugelio pęicžasčių, nesančių 
musų valioje. Kur-gi tad jo lo-

ka i po klesa, o ne kaipo frakci
ja— o to rengimosi trukdymas.

Dar keletas pastabų. J. Bal
trušaitis rašo:

— Jus (dešinieji socialis
tai) dar vis laikotės senos so- 
cial-demokratiškos taktikos 
— ramiu keliu, žingsnis po 
žingsnio eiti į socializmą.
šitas autoriaus priekaištas y- 

ra visai neteisingas, nes anaip
tol ne visi socialistai ,kurie nc-j 
pritaria “kairiemsieins”, taiko
si tokios taktikos, kad “ramiu 
keliu, žingsnis po žingsnio eiti 
j socializmą”. Ir tokia taktika a- 
naiptol nėra ‘ksenoji sočial-dęnio 
kratiška taktika”. J. Baltrušai
tis čia parodo, kad jisai yra vi
siškas ignorantas socializmo is
torijoje. Jeigu jisai turėtų apie 
ją bent kiek aiškesnės nuovokos, 
tai jisai «žinotų, kad “senoji so- 
cial-demokratiškoji taktika” y- 
ra ta, kuriai pamatus padėjo di
džiausieji naujosios gadynės re
voliucionieriai, Marksas ir En
gelsas. Tokios-gi taktikos, kad 
“žingsnis po žingsnio eiti į so
cializmą”, taikėsi ne social-de- 
mdkratai, o tos socialistų parti
jos, kurios (langiaus ar mažiaus 
neprjtarū jiems: pav. Italijos so
cialistai, Francijos Jaures’o pa
sėkėjai, Amerikos socįia Ilsiai, 
didžiuma Šveicarijos socialistų 
ir tt. Ir kaip tik šitų socialistų 
tarpe (išskiriant fraucuzus) šian 
die daugiausia pritarimo randa 
“bolševikų” ir “kairiųjų” teori
jos. Mūsiškiai lietuviškieji “kai
rieji” pirma laip-pat, nors skai
tydami save Markso ir Engelso 
pasekėjais (apie kurių mokslą 
jie tečiaus neturėjo jokio išma
nymo), visuomet skelbdavo tak
tiką ėjimo “žingsnis po žings
nio” j socializmą. Kas atsimena 
dabartinių'musų “kairiųjų” ly
derių prakalbas laikytas keletas 
melų atgal, tas gerai žino, jogei 
visa “politika’ pas juos susidė
davo iš to, kad darbininkai pri
valą “susiprasti, išbalsuot soci
alistų tikietą, o šie jau paskui 
padarysią visa kas reikia: paim
sią industrijas į visuomenės ran
kas, įsteigsią turtų gaminimą 
kooperacijos pamatais ir lt. 
Išiandic, kritikuodami “dešiniuo
sius” socialistus, tie lyderiai iš
liesi! daro išpažintį iš savo gric- 
kų.

J. B. rašo:

elgtų pagal tą J. B. “receptą”. 
Bet jo išmislas ne liktai prasi 
lenkia su tiesa, o yra stačiai de
moralizuojantis. Jeigu darbinin
kus įtikinsi, kad tie, žmonės, ku
riuos valdžia dauginus baudžia, 
yra “netikri revoliucionieriai”, 
tai jie atsisakys remti savo drą
siausius ir labiausiai pasišventu
sius kovotojus. Taigi los hum- 
bugiškos “teorijos” skelbimui 
reikėtų padaryti galas.

Pagalios, ve dar kokią '“gud
rybę” išdeda savo straipsnyje J. 
Baltrušaitis:

yra daugiau, negut blogas. Ilga 
darbo diena (nijfo 10 ikj 12% 
vai.) palieka pasilsiui, apšvictai 
ir pasilinksminimui tik 12 ar 14

n lis”), Taigi ji gali bul atidėta

Bet ką autorius vadina opor
tunizmu? Štai jo išvadžiojimai:

f

Ne žodžiuose svarba, bet 
tiksluose ir tais tikslais atlie
kamuose darbuose. Tie palįs 
žodžiai socialislp ir buržujaus 
lupose visai ką kita reiškia, 
jeigu juodviejų darbai nuo 
tų žodžių neina išvien, bet ei
na į dvi priešingas puses.
Ir toliaus:

tvirtina

Bcl kuomet socialistai šitą 
tikslą (visišką Jišliuosavjmą 
darbininkų klesos) atideda 
tolimam, nežinomam laikui, 
o dabar taiso buržuazinę de
mokratiją, lai reiškia, kad jie 
nedirba savo tikslu. Jie dirba 
buržuazijos tikslu
josios senąjį surėdimą. Jie tu
ri senąjį socialistišką artimą
jį tikslą: kuomet šalis “skęs
ta”’, tai reikia gelbėti ir at
statyti ją kartu su buržuazija, 
o paskui “ramiu” budu šviesti 
minias ir rengti prie galutino 
tikslo. Bet šita korija jau ply
šo amžinai, šilas artimasis 
tikslas, ref orinis tiškus opor
tunizmus jau netinka visai.

Ir pabaigoje savo straipsnio 
autorius sako:

..Visų šaliųį biurokratija, 
ypač pradedant tvirtėti (kam 

pradedant?(N Red),gąsdina ir 
baudžia pirmiaus tuos, kurie 
jai artyniesni, bet ne visame 
sutinka su ja. Ji tuomi suma
žina savo priešų skaičių: dau- 
fglis tų vidutinių ar dešinių
jų socialistų išsižada socializ
mo visai. Tada jau biurokra-

Bevoliucija kįla ne dėlto, 
kad mes jos norime. Kas jos 
nori? Nieks! Ji kįla dėlto, kad 

tokios sąlygos ir aplinkybęs 
susideda, i
Apie J. B. pažvalgą į revoliu

ciją jau mes plačiai kalbėjome 
pereitą subatą. (žiur. straipsnį 
“Revoliucionierius iš pademeni- 
jos”, “Nauj.” 182 num.). Mes 
lenai nurodėme, kad, jo nuo
mone, revoliuciją daro ne revo
liucionieriai, o reakcionieriai su 
savo šnipais, priespaudomis ir 
išnaudojimais begaliniais. Da
bar matome, kad jisai čionai tę
sia tą pačią mintį ir padaro dar 
vieną žingsnį “pirmyn”. Bcvo- 
liucijos, girdi, nieks nenori: ne
nori reakcionieriai, kurie ją 
“daro”, ir nenori revoliucionie
riai, kurie jos “nedaro.” Taigi 
gi išeina, kad ir revoliucionieriai 
yra revoliucijos priešai! Bet jei
gu revoliucionieriai nenori re
voliucijos, tai jie, žinoma, turi 
stengties neduoti jai įvykti, reiš
kia — veikti priešais revoliuci
ją ir luo budu padėti kontr-revo- 
liucionieriamp. |

Mes nežinome, ar J. Baltru
šaitis padarys ir šitą, paskutinį 
išvedimą iš savo “principų”; bet 

 

lai mums, pagalioX nesvarbu. 

 

Jisai jau pakank^tfiai išsireiškė, 

 

kad kiekvienamf žmogui butų 
aišku, jogei ta jo revoliucija”, 
apie kurią jisai tiek daug šneka, 
yra niekas kitas, kaip “revoliu
cija” jo paties galvoje.

Tokių revoliucijų ir mes ne
norime.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filcd with the post- 
inasler a t Chicago, UI. Aug. (>, 1919 
as roųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.

Paryžius. — [Visuotina Am
nestija]. Ant galo, reikalavi
mas politiškiems prasikaltė
liams amnestijos atnešė pagei-

Didesnę pusę to laiko prisiei
na pašvęsti pasilsi ui, nes darbi
ninkai dirba prie tokių sunkių 
darbų, kad būtinai reikalinga 
miegoti 10 valandų, kad tinka
mai pasilsėjus. Darbas ir mie
gas painia visą laiką. Liuosas 
laiko lieka nedaugiau trijų va
landų.

lik trįs valandas lavinimuisi!
Darbininkai sako, kad to laiko 

nepakanka net savo daržo apdir
bimui. Ir didžiuliai tokį gyveni
mą prisieini 
nystes, k 
t i dar 
kuom

Ne žodžiuose svarba, bet tiks
luose ir tais tikslais atliekamuo
se darbuose.

Tie patįs žodžiai socialisto ir 
buržujaus lupose visai ką kitą 
reiškia, jeigu juodviejų darbai 
nuo tų žodžių neina išvien, bet 
eina į dvi priešingas puses.

Bet daugelis socialistų kares 
laikti pradėjo ir dabar varosi 
pirmyn tais pačiais “demokra- 
tingais” žodžiais, kokius varto
ja buržuazijos stulpai, ir jų abe
jų tie žodžiai turi tą pačią pras
mę, nes darbas išvien eina. Tas 
darbas — tai sutvarkymas vi
suomenes ant visų klesų demo-

kti nuo pat jau- 
niet jiems reikėtų bu 
yklose, ir iki to laiko, 
sveikata galutinai su-

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

New Yorkas. — (Ir aktoriai 
kuria uniją). Liepos 19 d. akto
rių asociacija paskelbė, kad A- 
merikos Darbo FederacĮija iš
davė jai čarterį. Tuo bildu įsikū
rė aktorių unija. Prie unijos dau 
ginusia priklausys vodevilių ak
toriai.

Čarteris išduota šiuo vardu: 
“Associated Actors and Artists 
of America.” Liko išrinkta ir va
ldyba. Internaeionalis Preziden
tas Francis Wilson; vicc prezi
dentas—James W. Fitzpatrick; 
iždininkas — Frauk Gillmore ir 
sekretorius — Ilarry Mounlford.

Skaitytoju Balsai

Visų socialistų tikslu yra išnai 
kinti klesas, geriaus sakant, kle- 
sų priežastis, arba, kas tą patį 
reiškia, visiškai išsiliuosuoli 
darbininkų klesai.

Bet kuomet socialistai šitą tik 
slą atideda tolymesniam, neži
nomam laikui, o dabar to bur
žuazinę demokratiją, <ai reiš
kia, kad jie nedirba savo tikslu. 
Jie dirba buržuazijos tikslu — 
tvirtina, josios senąjį surėdy
mą. Jie turi senąjį socialistiską 
artimąjį tikslą: kuomet šalis 
“skęsta”, tai reikia gelbėti ir at
statyti ją kartu su buržuazija, o 
paskui ‘‘ramiu” budu šviesti 
minias ir rengti prie galutina 
tikslo. Bet šita teorija jau pyl- 
šo amžinai, šitas artymasis tik
slas, reform ištinka s oportuniz
mas jau netinka visai.

Kuomet jus dar vis laikotės 
senos socialdemokrališkos takti
kos — ramiu keliu, žingsnis po 
žingsnio eiti į socializmą, tai pa-

\Ui išreikštas Šiame skyriuje ■ 
nuomones Redakcija neatsako.}

Bailumas ir Oportunizmas.

FKeleivjis” prataria l*Nauj(ie- 
noms”, kurios įtarė “Laisvę” 
bcmainanl savo takliką, ar prin
cipus, — būtent, ar ji yra “tik 
smarkuojančiu (— smarkaujan 
čiu. J. B.) bailiu, ar ir jai pasau
lyje viskas j aij gerai”.

l'a'Bn.' patardama “Ket.” re
dakcija klausima paplatina: bai
lumo ir oportunizmo dėmę liž-

cialislii.

daro: pabaugina kalėjimu, kad 
iš baimės visai atsiverstumėt* 
prie jos tikėjimo. Tokį dešinįjį 
Bergcrį ji pabaugino labiau, ne
gu kokį kairįjį. Ir tas teisme pra 
dėjo ašaroti: girdi, aš visada bu
vau bolševizmo priešas. St. Loui 
6*o socialistai stebisi, kad toki 
socialistai baudžiami, kuomet 

kairiejie esą Ii uosi. Jie išveda, 
kad tie socialįslai nėra dešiniai
siais. Argi jie nežino, kad visų 
šalių biurokratija, ypač prade
dant* tvirtėti, gąsdina ir baudžia 
pirmiaus tuos, kurie jai arty
niesni, bet ne visame sutinka su 
ja. Ji tuomi sumažina savo prie
šų skaičių: daugelis tų viduti
nių ar dešiniųjų socialistų 
žada socializmo visai. Tada

1SK1 
jau 
ko-rašo ji. “Kada jiems gręsia as 

meniškas ar bizniškas pavojus, 
jie tuojaus užsigina nuo to, ką 
jie skelbia.”

Toliau ... “dėl pelno (?) jie 
eina į amunicijos fabrikus ir dir 
ba ginklus bolševikams šaudy
ti ... O tečiaus prieš ‘Keleivį’

vot su tikraisiais priešais.
Kas kalba apie kairiųjų bailu

mą ir oportunizmą, tai tuomi 
tik pateisina savo bailumą ir sa-

žmonių “liko pasiųsta sinkiau
sius šalies geležies ir kraujo 
įstatymais į kalėjimus,” sako 
L’llumanite. Gegužes mėnesyj, 
laidojant Charles Lrone, girdė
josi balsai: “Atidarykite kalėji
mus”. Tie balsai pasiekė atsto
vų butą, kur Marcei Cachin, 
Lafont, Lanal, Baffin ir kili pa
reikalavo, kad butų paskirta 
amnestijai diena. Tuo pačiu lai
ku valdžia kreipėsi į butą, kad 
pastarasis pervarytų užsilikė- 
jimo balsavimą. Socialistai atsi
sakė balsuoti, kol valdžia ne
prižadėjo išleisti amnestijos 
tuoj, kaip tik bus pasirašyta po 
kares sutarties.

Atstovų butas taipgi nusp
rendė paimti Jaureso žudeikos 
dalyką į savo rankas. Nors tafj 
žmogžudys, dėl jo “patriotiz
mo”, buvo paliuošuotas, bet da
bar būtent reikalaujant jis vėl 
liko patupdytas Palais-Buorbo- 
no klėtkoj.

naikinimui valdžios, nekursto 
.sukilti dabar, bet tai ne iš bai
mės, o tik dėl to, kad jų princi
pas toksai. Jie, kaip ir dešinieji 
tiki, kad revoliucija ar beul su
kilimas neįvyksta “pagal užsa
kymą.” Bet žino, kad toji nebus 
išvengiama, nes priežastys tam 
yra ir jų nieks nebando paša
linti, o bandydamas nieks ramiu 
budu, reformų keliukų'nepraša
lintų. Todėl loji įvyks. Kada? 
Nieks negali pasakyti. Gali neuž
ilgo; gali po keleto metų. Dau
gybė įvairių sąlygų susideda 
taip, kad nėr kur visuomenei 
išeiti, kaip tik lipt per viršų. 
Daug priklauso tas nuo valdan
čiosios klesos ir nuo biurokra-

Lyg “Keleivio” vienminčiai 
n fina zį amunicijų ^Kirbituvcs? 
Lyg saugoja bolševikus nuo su
šaudymo?

Je, “Keleivis” drąsus ir /did
vyriškas, kad nebijo kalbėti 
prieš amunicijų dirbimą. Bet ar 
tas kalbėjimas visada yra išmin
tingas ir darbininkiškas? Ar 
bolševikiškas, už bolševikus sto
jau lis? Bent iš “Keleivio” to ne
galima tikėtis.

Juk “Keleivis” (ir kili laikraš
čiai) pasirašė po llammerlingio 
atsišaukimu j "Amerikos darbi
ninkus, kad nedirbtų amunici
jų.Da Amerika anuomet nebuvo 
karėje, tai galima buvo tuomet 
taip kalbėti ir atsišaukti, nors 
žmogus žinojai, kad nebus pa
sekmių, nes darbininkui reikia 
bent kas dirbti, kad galėtų gy
venti šiandien ir ryloj.

Šįmet valdžia tardė llammcr- 
lingį ir apskelbė, kad tas jo at
sišaukimas, kurį manėme esant 
bent* išdalies anti-militarišku 
ar pacifistišku, buv^s vien tik 
“progermanišku,” išleistas kai
zerio ambasadoriaus .Bernstor- 
fo kaštais! Tas gali būt tiesa.

Matot, prieš amunicijų dirbi-
ir

Yra, pagalios, tiesos ir jo pa
sakyme apie dabartinės tvarkos 
“lopytojus” bei jos blogybių 
“glostytojus”; bet kada jisai gi
riasi, kad “|cafriejĄ” “itengiasi 
prie sovciales revoliucijos „vie
nydamiesi”, lai jisai dumia pu
blikai akis. Visų-pirma, jisai už
tyli tą svarbų faktą, kad “kairie
ji” ne tiek stengiasi suvienyti 
reikiamas socialės revoliucijos 
įvykinimui jiegas, kiek ardo ir 
skaldo jas. Kas jų, frakcijai ne
pritaria, tam jie skelbia neper
maldaujamą karę; jie kovoja 
prieš milionines darbininkų uni
jas, apšaukdami jas proletaria
to priešais; jie kovoja prieš so? 
cialislų partiją; jie deda pustau-’ 
gų net perpiešti pusiau visą so
cialistų Internacionalą. “Kai- 
ricinsicms” partija yra svarbes
nį dalykas, negu ;darb|in'iiikų 
klesa, o savoji frakcija svarbes
nis dalykas, negu partiją. Jie vic 
nijasi liktai savo siauram vien
minčių ratelyje ir kone visą sa
vo energiją išeikvoja ne kovai su 
darbininkų klesos priešais, o 
kovai su darbininkų klesos or
ganizacijomis. Todėl ir jų dar
bas yra ne rengimąsi prie socia
lus revoliucijos— nes darbiniu- ja. Reiškia, jau vien savęs ap-< faktais j>Ti parodė, kad prie da-Hną gali kalbėti ir “Keleivis

tikraisiais Įiriešais.
Šilą “teoriją” straipsnio auto

rius sugalvojo tam ,kad išaiški
nus lą faktą, jogei valdžios bau
smės mažiaus paliete “kairiuo
sius”, kurie statosi dideliais re
voliucionieriais, negu jų nieki
namuosius “drš|iiiiuosius”. Bet 
kada valdžia ima į nagą kokį 
“kairųjį”, lai tos rųšies rašyto
jų “teorijos” skamba visai ki
taip; apie Debsą jie, pav nerašė, 
jogei jį valdžia nubaudusi lodei, 
kad jisai esąs artimesnis jai, ne
gu kili socialistai.

Nėra reikalo tečiaus daug aiš
kinti, kad ta J. B. “teorija” yra 
gryniausis humbugas. Valdžios 
nėra tokios žioplos, kad mažiaus 
pavojinguosius savo priešus jos 
persekiotų labiaus, negu pavo- 
jingesniuosius. Persekiojimai ga 
Ii nugąsdinti, ir priversti išsiža
dėti principų, tiktai atskirus as
menis, bet ne visą partiją arba 
srovę. Persekiojimai,apskritai i-
mant, iššaukia didesnį pasiprie- čių, paskelbė indomių dalykų, 
šinimą, o ne nuolankumą; ta- 

' tai parodo visa žmonijos istori-

(Seka ant 5-to pusi.)

Kazimieras Gugi s
KANADA.

New Glasgovv, Nova. Scotįa.— 
[Komisijos raportas]. Konasija, 
kurią paskyrė valdžia ištyrimui 
darbininkų nerimavimo priežas-

Veda visokius reikalus, kaipkriminališkuote 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopseras.
Namų Ofisas:

IUI S. Malded St.
Ant tretitj lubų

Tol. Dzover 1910

Miesto Ofisas:
117 « Bertam V. 

MIlJtIMty BMk.
Tol. Central 4411

Organizuoli geležies dirbtu
vių darbininkai skaitlinėmis ir

kų klesa gali pasiliuosuoti tiktai saugojimo deki, valdžios nesi- biuliiiių sųlygų jų gyvenimas kaizerio bernaiI

We pay all expenses and sraall salary 
while training in our n«w two year graded 
course. Write at once for our cataloguc B.
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tyti ir lyg atidėti tą karštąjį vi
suomenės žingsnį.

Tokia revoliucijos teorija.
Revoliucija kyla ne dėlto, kad 

.mes jos norime. Kas jos nori? 
Nieks! Ji kyla dėl to, kad tokios 
sąlygos ir aplinkybės susideda.

Ar mes bijome parodyti tas 
sąlygas, aplinkybes, priežastis?

Ar mes bijome organizuotis 
panaikinimui tų priežasčių, kad 
paskui jau nekiltų sąlygos ir 
aplinkybės, gimdančios kares, 
revoliucijąs ir kitokias žudy-

Lietuviu Rateliuose.
NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Kairiasparnių” piknikas.

mos, o aukotojams duodami žen : 
kirliai ir kvitelės. Visiems, už Į 
jų prakilnių širdį musų broliai kad Degtuko šalininkai galį 
ir sesers sušelpti Lietuvoje tars mokėti jam daugiau, negu nau- 

jieniečlai Grigaičiui. Bet aš sto
čiau už lygybę, juk ir kreivojo 
sparno principai tų patį sako, 
ar nė?

nuoširdų ačiū.
D. Bardauskienė, Bašt 
S. Petrauskas, Kasier.

Mes neglostome tų priežasčių, 
neiname išvien ’su jų glostyto- 
jais, tapytojais, su “demokrati
ja.” Mes vienijamės, kad būtu
me prisirengę blogybes priežas
tis panaikinti, kada atsitiks tam 
proga. Tai toks mus “oportuni
zmas”.

Ar toks ir jūsų?
— J. Baltrušaitis.

LSS. 37-ta kuopa, padedama 
234, praeitą nedėldienį surengė 
Černausko darže pikniką. Ben- 
gėjai garsinusi, kad bus daug 
ir gerų kalbėtojų. Bet anglų vis 
tiek nebuvo. Kalbėjo tik lietu- 

I viai ir rusai. Pirmiausia kalbė
jo tūlas yaikinėlis, šarkunas. 
Kalba apie kokius ten didvyrius, 
kurie, nepasiklausę (tur būt 
jo) veikią ir tYerių savo kliu
kins ir tt. Berėždamas spyčių 
jis tečiaus apsj^iurojo, ir pa
matęs kad dauguma šaiposi, 
greit užbaigė raginimu stoti į 
Sąjungų. Antras kalbėjo rusas 
— apie rasines riaušes, 
čias. — Audru levičius
apie tų patį. Ketvirtas kalbėto
jas taipjau apie tas riaušes... 
šiek tiek atmainos buvo tik ta
da, kai atėjo eilė rusų chorui. 
Jis tai nebegalėjo dainuoti apie 
riaušės. Užtai žmonėms jis 
geriausia patiko.
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AR JIE NEŽINOJO?

kos lietuviškieji bolševikai už- 
sipuldinėja ant visų tų, kurie 
šiokiu ar tokiu budu pakriti
kuoja Rusijos bolševikus, nors 
savo kritikoj jie remiasi ir ne
užginamais faktais. Aš neesu 
priešinga); Rusijos sovietams, 
bet jie darė klaidų, palįs prie tų 
klaidų prisipažįsta, tatai galima 
ir kitiems apie jas kalbėti.

Tre- 
irgi

nimo fondam Surinko virš 30 
doleriu.

Kad diena buvo graži, tai ir 
žmonių susirinko ytin daug.

— Socialistas.

BRIGHTON PARK
 ' Vi

aidesio numatyt, kad paėmus 
valdžių, jiems teks grumdės su 
viso pasaulio kapilalihtinėi lis 
valdžiomis, kurios mėgi ts viso
kiais budais juos sunaikinti. Tų! sušauktas tam, kad įsteigus Lie
jos ir daro. Mūsiškiai bolševi- tuvai Gelbėti Draugijos skyrių.

(Atsiųsta).

Liepos 21 dienų buvo susirin
kimas Vingiliausko svetainėje,

turi
prie
nuomonę, o tai

kirtikai nesiij tų prieš bolševi-' kas. Dr. Graičiunas ir Dr. Nai
kus kariuomenės, tai Bosija kelis laikė prakalbėlcs, aiškinda- 
tuojau susitvarkytų ir atsistotų mi los draugijos tikslus ir reika
lui! kojų. Bet iJlL'esų tai sveti- Jų nešti pašalpos nukentėju- 
mų šalių kapitalistines valdžios siems Lietuvos* žmonėms. Susi- 

daug skaudėsnį ginklų rinkimas nutarė įkurti ir čia- 
Busijos sovietus, negu ka- jau tapo įkurtas tos draugijos 

blokadą. Pa- skyrius. Komitetai! išrinkta: 
užblokavo pirmininku F. Stasiulis; rašti-

Rusiją iš visų pusių, neleidžia j ninku D. Bardauskienė; iždin. 
jai gauti iš niekur maisto ir ki-; S. Petrauskas; kasos glob. A. 
tokių gyvenimui reikalingų dai-j Butkus ir A’. Prakaliauskis. Na
ktų, šalyj vis didesnis ir didės- rių mokesčių skyriaus iždan šu
nis darosi vergas ir badas, ir tai mokėji: D. Bardauskienė $5; 
stumia kaip šalį taip ir jos vald- L. Dockevičienė $.1; K. Gramon- 
žią prie galutino suirimo. Boise- S. Petrauskas, A. Prakaliau 
vikai, be abejo, visa tai turėjo 
permatyti; bet kad ir permatė, 
jie to nepaisė: jie norėjo pada
ryti eksperiment.
kiek laiko atgal skaitęs Lenino 
ištartus žodžius (jei tik teisin
gai jie buvo paduoti. Jis paša- 
kęs: “Mes nemanome jau <la- mažiau kaip po vieniį doleri, Dils 
bar pykinli socializmą: visa, kų pažymėta vėliau, išduodant pil- 
mes darome, tai tik eksperi-i nesl,f apyskaitą.
meiliai (bandymai).” žinoma. I Skyrius pradėdamas darbą sa- 
vienoj atskiroj šalyj socializmu ivo tėvy|,ci Lictuvui «elbEli' 
įvykinti beveik ir negalima, bei- kn’il,i"si ' visuomenę,
gi lokio eksperimentai daryt lė- k:,l‘ v's’’ kils bk L*c'llvos žino- 
šomis milijonu žmonių gyvas- nčl"s atjallčia ir nor£t'l Pri,idS- 
čių. tai reikia -būti atkakliau- ** ',ric ncši,no r‘'lkia‘"os Jie,ns 
šiam fanatikui, kurs su nieku P°«albos> aakol,l- kiek «alE<'al"> 
nebesiskaito. ' -Slapukas 1 Pini«ais- rubais ctc- Musll i«a’

skis, J. Dockevičia, F. Badavi- 
čia, M. Kasmauskis, A. Butkus, 
P. Sadauskis ir A. Balsanaitė po 

Atsimenu Kairienė, J. Kairienė, D.
• Aleksa ūdra vičia, J. Kartauskas, 
J. Kasmauskis ir K. Levickis po 
$1. Viso labo $32. Kur aukauta 
mažiau kaip po vienų dolerį, bus A. _. . - « • •

TeJephnnr Boutevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
gydytojas ir chirurgą* 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—• vakaro 

M()l R Morpran Rt, Chieago, Iii

! į lietuvių namus, ir jei kurių 
nerastų namie, meldžiame atsi
lankyti pas šio skyriaus raštiniu 
kę, I). Bardauskienę, 2458 W. 
46-th Place, ir tapti nariu gelbė
toju. Visos aukos bus priima-

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Amų, Nosies, Gerklė* ir Plaučiu 
Aklumą*, Kurtumus, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesilikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per'daug me
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo,

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. 

Pritakau akinius teisingai. 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHŪN, M. 0
35 So\ Dearborn St.

(Cjtnpas Monroe) .
Kambary* 307. ~

VALANDOS I) iki 8 .Llllf’flO’O
Nedėliomis 10 iki 1. VIIIVUJ

Liepos 31-čia buvo susirinki
mas tikslu įkurti Lietuvai Gel
bėti Draugijos skyrių. Kalbėjo 
Dr. S. Biežis. Skyriui! įsirašė 
{keletas narius užsimokėdami 
metinių mokesčių. Skyriaus 
valdybon išrinkta: pirm. F. Sta- 
nislovaitis; padėjėju A. Kisie-I 
liūs; sekr. K. P. Deveikis; ka
sier, V. Petraitis; kasos glob. I. 
Kirdulis ir Kl. Liaudanskis. Ti
kimės, kad vietos lietuviai, kiek 
galėdami rems skyriaus darbų 
Lietuvos žmonių šelpimo rei
kalu. — K. P. Deveikis.

SVARBUS PARAGRAFAI.

Apie metai laiko atgal su
skambėjo balsas viename kle

VI. ti ją. Sumanymas, žinoma, ne-
Vis dėlto, Juozas yra tikras, praėjo.

Darbininkai tuo labiau nepa
tenkinti savo viršininkais. Esą 
labai gailmas daiktas, kad se
kamais rinkimais vietinio loka- 
lo prezidentas Quink;nas turė- 

| siųs netekti savo džiabo. Jo vie-
VIj ' ton, pasak didlapių, bus'išrink-

Bridgeporliečiai ■ turi tokią his ‘ nesukalbamas radikalas 
žmogystų, kur ir miegodama Joseph Hoeman. rr* • • 1 • i
kalba. ‘Kalba, kalba ir kalba.
Sako, kad tų ligą ji gavus kur<nelI^^° k 
tenf Naujojoj Anglijoj. Hat., vckl,ri,J <l“ibininkų streikas, 
tūla kuopa kaulą jam buvusi su
teikus mandatą į rusų popų 
konferencijų k-— revoliucijos

Tūli drįsta pranašauti, kad

gydl'a tečiaus parsivežusi kal
bamą ligų. — Gvaizdikas.

NORI SUGRAŽINTI “ŽVĖRIŲ 
KARALIUI” DŽIABĄ.

Tūli “geri žmonės’* rūpinasi, 
idant iitstaty tąsai Lincoln parko

MAJORAS SMERKIA GUBER-f 
NATORIŲ.

Slepiąs Public Utilities komi
sijos žygius; komisija nepaiso 

miesto reikalavimų.

ralius” Gy De Vry, butų sugrą
žintas į savo vietą.
žmonės” dabar renką parašus 
po peitidija, reikalaujančia at- 

' mainyti parko komisijos nuo
sprendį. Parašus rengama — 
ten pa( Lincoln parke.

Tie “geri

PRISAIKINO TŪKSTANTĮ DE- 
PŪTY SIIER1FFU.

Tarnaus iki rugsėjo 15 d. š. m.
Paviečių šerifas, Pėters, už

vakar prisaikino dar vienų tuk
siantį vadinamųjų deputy she- 
riffų, daugiausia buvusiųjų ka
rininkų. Visi jie busią paskirti 
tvarkos ir ramumo dabojimui 
negrų apgyVenĮtame distrikle 
bei skerdyklose, kur dirba žy
mus nuošimtis juodveidžių.

Deputy sheriffų terminas pa
sibaigsiąs su rugsėjo 15 diena. 
Iki tam laikui jie gausių po 
penkis dolerius kas dieną.

Bet “jeigu dalykų stovis ne
pagerės”, Pelei s pasisamdy- 
sias dar daugiau naujų šerifų 
— “kadir visą dešimtį tuksian
čių”.

ATSISAKĘ PRIIMTI BURNE
LĘ — PAŠOVĖ.

Nepažįstamas vyras andais į- 
ėjo salimum 2711 VVashington

| Saugokite Savo Akis]

I Teisingai pritaikytais akiniais, 
I kuomet jus kenčiate galvos skau

dėj imą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 

^patyrimas šiame užsifimime su
teiks jums geriausias pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

gatvėj, ir pasiūlęs John Lansin-’

Knygyno lange išdėta Šakės, 
Keleiviai, keletas laisvamaniškų 
knygų, eiga retų, cigarų ir kito
kių puvėsių.”

n.
Degtuko pašutusiose kirbikš- 

lyse aną dieną pasigirdo vieno 
mąstytojo balsas: “Bridgeporto 
žmogelis”, “Halsted stryčio 
krautuvėlė”, “du baksiuku ciga
rų,” “kuli čokoladai“ ir kitokių 
puv...? Wel, yra vilties, kad 
jis ir tai pasakys. Jescr.

III.
Socialistų. Partijos kreivojo j 

: p: rno (be plunksnų) manifes-1 
te yra vienas paragrafas, kuris * 
liepia visą dabartinę socialistų 
lik rahirą prakeikti, o jos vieton 
pagaminti naujų. Pagal šito 
paragrafo turi pilną teisę atkar
toti šilą šlykštų žodį ir klerika
lų Draugas. Bėda Jokūbui, bė
da Belzabubui, bėda ir pačiam 
Degtukui.

vakar kreipusi j gubernatorių 
Lowdeną reikalavimu paskelb
ti viešai Public Utilities komisi
jos raportų, kurį buk jam įtei
kusi minėtoji komisija po to, 
kada ji turėjusi slaptą pasitar
iamą su Chicagos galvekarių ir 
elevatorių kompanija. Majoras 
Thompson sako, kad lai yra aiš
kus sumoksiąs daromas tuo tik 
siu, kad apiplėšus^ publikų. Ką 
atsakys į tai gub 
pamatysime.

Aišku tečiaus, kad toji ko
misija yra pasiryžusi išpildyti 
visus kompanlijų rdikalavimus 
— kiek tatai jai bus galima, 
iki šiol ji visai nepaiso mies
to atstovo užreiškimu, idant 
kompanija priparodytų teisin- 

i gumą savo reikalavimų faktais, 
o ne aplamais apskaitliavimais. 
Taip, vakar jis pareikalavo, kad

a torius, dar

nijos parodyti savo knygas ir 
iš to daryti išvadų reikalu padi- 
ninio važinėjimos kainų. Komi
sija sako, kad tai negalima.

Miesto advokatas žada kovoti 
jpiieš ikohi/sfijos patvarkymus. 
Jeigu ji leisianti kompanijai pa
didinti važinė gilios kainas — 
mieštas reikalausiąs indžionkše- 
no.

jas žino, kas per vienas yra pa- 
skilbusis “žvėrių karalius?”

GELEžINKėLIŲ DARBININ
KŲ STREIKAS.

Unijos vadai nori priverst dar
bininkus grįžti darban; dar

bininkai jų nepaiso.
Gcležfmkelių darbininkų, lo- 

komolivų ir vagonų ‘taisytojų 
ir U., streikas plėtojasi. Kas
dieną nauji streikininkų būriai 
prisideda prie jau metusių dar
bą. Jeigu streikas užsitęs, jisai 
gali supa ra lyž uoli visą geležin
kelių judėjimų.

111 tema ei ona 1 i<s /‘s hop m e n ’ ų” 
unijcĮ* prezidentas Rėčiaus da
ro visa, kad darbininkai grįžtų 
darban ir lauktų kokių paselc- 
m!iu duos derybos. Vietinės

gui išgerti vieną burnelę at jo 
rokundos. Lansing atsisakęs, o 
mpažįstamasai išsitraukęs re-' 
volverį ir pašovęs jį.

AKTORIAI ORGANIZUOJASI.:
Chicagos teatrų aktoriai pra

deda tarties apie įkūrimų savo 
organizacijos i— unijos. Sam
dytojų jungas ir jiems darosi 
nebepakeliamu. Vyriausia or
ganizavimosi priežastis yra: 
mažos algos ir ilgos valandos 
darbo.

Dr, A. R, Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telcphone Yards 4317 
Boulcvard 6437

ŽADA “NUBAUSTI” BESO-

IV.
Prisilaikant šito paragrafo še

ši ketvirtosios partijos menševi
kai tuoj privalo būti išbraukti iš 
musų partijos. Nugi, tai tie pa
lis f rentai, kur anuočės laiky
davo slaptų susirinkimų, kad į- 
muguliavus į musų partijų da
bartinį neprietelių Gelažę^ O 
dabar jie taipjau pasekmingai iš 
metė iš jos. muzikantų Grušų, 
ir rengiasi mest dar daugiau lik darbininkus, 
rų tikriausių ir geriausių “kai
riųjų”. Draugai, ką jus mano
te apie tuos menševikus — da- Incn North America unijos -

pimo visai nė neklauso. Girdi, 
darbininkai ilga lauke ir nieko 
negalėjo sulaukti. Samdytojai 
turį njisilenkt.i prie organizuo
tųjų dar/jininkų spėką —- jų li
niją.

Valdininkai irgi sako, kad 
darbininkų streikas esąs nelc- 
galis. Jisai turįs būt pertrauk
tas. Taip

Bretinanus.

UŽTARIA NEGRUS.

Reikalauja sugrąžinti juos 
darban.

Organizuotieji stok jardų dar 
Liniukai pasirodo visai ne Da
ne mano kovoti prieš negrus

Šiakite jums pa
vyzdi^. Amalganrated Meat 
Cutters and Butchers Work-'.

>arlelios Zavę, sakytum Kairį, j Jokido (stokjarduose) i No. 651 
Janušų, šarkiuną, Januševičių ir i valdyba vakar kreipėsi į majo- 
negramotnųjį literatą Vikšrį?

Praeitos subatos Naujienose! 
ulas menševikas [Degtukas sa- 
<o, kad tai kliubietis] paraše ži 
nią iš ketvirtosios padanges. Jis 
nevietoje pakibino ketvirtosios

rą Thompsoną užreiškimu, jo
gui jos nariai nieko neturį prieš 

į negrus darbininkus^ dirbančius 
' stokjarduose. Dar daugiau. 

‘ Unija pageidauja, kad jie kuo- 
veikiausia butų sugrąžinti prie 
savo darbų. Unija sako, kad 
negrai esą tokie pat darbinin-

>arlijos veikėju Januševpių. kai> kajp h. baUvddžiai> ir kartil
)elci to man dabar prisieina at

ė vietinis in- 
perdėtinis,

Nieku budu negalįs

ČIUS NAMŲ SAVININKUS.
Miesto taryba žadanti nubau- v

sti tuos besočius namą savinin-I 
kus, kur be “jokios atodairos; 
kelia remias.” Tas nubaudimas ' 
busiąs toks, kad jie turėsią mo
kėti didesnių mokesčių tax’ų.

PATEKO Bėd6n.
Joseph Gould, cigarų parda

vėjas, pateko bėdon. Andais jis 
kesinęsi ant septynių melų mer-; 
gailės, Frances Davis, pastorio 
dūk lės. Areštuotasai paliuosuo 
tas užstačius už jį <$10,000 kau
cijos. / ,

RADO DU SKENDUOLIU.
Ežere policija vakar rado plau 

klojant du lavonu. Vėliau paai- 
šėjo, kad vienas jų yra klieri
kas John Flyn, antras — tūlas 
Bruno Kruegcr. Abudu prigėrę 
besi maudai, t.

e 1 ■ ■ <

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8^-9 ryto, tiktai.

V ■ ................— —m *. ■

NESURANDA TOKIO AD
VOKATO.

Kuris gintų žudeiką Fitzgeraldą
Teksėjas Bobert E. Crowc tu

ri vargo.
surasti t( kį advokatą, kuris su
liktų gynli užmmušėjų 
mulų amžiaus mergaitės

| net Wilkinson. Visi iki šiol 
pakviesti advokatai griežtai at
sisaką ginti žudeiką. Netodel, 
kad jie. nenorėtų ginti jį kaipo 
žudeiką ir gauti už tai apmokė
ti!. Ne. Advokatai bijąsi tik

šešių NUPUOLĖ NUO TRECIŲ
7 LUBŲ.

Palįxcni Alexopanlosi, ■ trijų 
metų amžiaus, vaikas nupuolė 
nuo trečių lubų savo buto 111 
So. Halsted gt., ir ant vietos už
simušė.

Tclephone Yards 5032

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

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

slumorių. Žmones mat labai į- 
pykę ant žudeikos ir 'lodei galį 
imt boikotuot jo gynėjų.

ŠILČIAUSIA DIENA.
Užvakar chicagiečiai turėjo 

“šilčiausių deiną” — šimtų ke
turis laiipsnius šilumos. Vis dėl

ti rugpiučio 18 dienų.

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

DR.A.A. ROTH
to, saulės spinduliai lik lengvai 
užgavo du senyvus žmonos. Pa
sveiksiu.

NUŠOVĖ NAKTINĮ SARGĄ.
Nežinomi piktadariai andais 

pavojingai pašovė naktinį sar
gą Fred. Olsoną. Vakar pašau
tasai pasimirė Passiavant ligoni
nėj. Policija jiieško žudeikų. ,
..... .. ...... .... .......... ... ........ ..

Vyrišky Orapaną Bargenai 
v Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganSdiniinas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišauktl, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėlinu
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau. 
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau. 
Pirkite sau overkutus dabar j a- 

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilno sande
lį nežymiai vartotų siutų ir ovrr- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxcdo, frock siutai 
ir 11. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 va), vak 
Nedčliomis* iki (J vai. vak. Subato- 
mis visų dineg iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 8o. Halsted SU Chieago, 111. 

įsteigta 1902

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chieago 

Tclephone Drover 9693NORĖJĘS PAŠAUT BROLĮ. 
Pašovė savo sūnų.

Joseph Guapp, gyvenąs 658 
Beesu ' galllvėj, andais susivaidi
jo su savo tėvu ir gerokai ap
stu mdęs (jį. Po to jisai pabė

gęs į Michigan valstijų. Užva
kar tečiaus jisai ir vėl sugrįžo 
Jo brolis Slephen’as, sužinojęs 
apie Josepho sugrįžimą, pasirį- 
žo aLsIimoketi už sumušimą se- 
no paliegusio tėvo. Ištiko su
sirėmimas, kuriame paėmė vir
šų Stcphen’as. Tada Josephas 

ir elevatorių darbininkai, spiria- *,utan ir patsvėręs revol-

geri unijislai. Prieš įvyksiant
siprašinėli, kad tik jis nekeltų rasinems skcr(lyn£lns ncgrai (li.
Somalio triukšmo. Pasakysiu, 
<ad tų naują narį, kur niek Lio
nei neskaitė (ir dabar gal ne

skaito) socialistiškų laikraščių, 
indorsavo ne jis, o čiplinskąs. 
I beg you pardon!

Juozas 
būtinai norėjęs sužinoti kiek al
gos gaunąs tas socialburžujus, 
Grigaitis. Daug konferencijų 
laikęs Degtuko pašiūrėse ir mo
kinęs Dundulį ir Gustaitį — 
kelti Naujienų Bendrovės susi 
rinkim/ sočia iį triukšmą. 7 
tas Grigaitis užsispyrė nesaky
ti. O pasekmės Ibuvoi tokios: 
Dundulis tapo suspenduotas. 
Visgi gaila: suspenduoHi tokį 
veikėjų, tai ne juokai! Nejau
gi tie Naujienų šėrininkai visai 
nebijo grieko?

Piladelpės kukorius

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

(lėliais būriais stoję unijon i r 
kiekviename, konflikte darbinin
kų su samdytojais negrai ėję 
ranka už rankos su savo drau
gais — baltveidžials darbinin
kais.

GATVEKARIŲ I>ARBININKAI 
NEPATENKINTI.

Neužilgo gali kilti naujas strei
kas.

Neveizint to, kad galvekarių

■ mi savo unijos viršininkų ir tu-'vcl/ »nt Stephen o.
- • v 11 * 1 • • i u c.1 i t 1 i Iz ifl 115(1 lų kitų pasalinių geradarių* pri- ;

ėmė pasiūlytą jiems sutartį, vis
dėlto — jie (»ą labai nepatenkin-1 Kulka tečiaus palikė ne Sleph- 
ti. Užvakar vakare įvykusia- įclll|L hel palies Josepho stiliui, 
me galvekarių. darbininkų susi-!(^vĮejU nietų Joscphui.
rinkime jie griežtai protestavo’
prieš naująją sutartį, o tūli net kalėjime.
buvo padarę sumanymą pataisy- pasveiks.

viniai (Landė jį sulaikyti, vis (k i
lo Josephas spėjo paleisti šūvį.

I Josephas Guappas dapar sė- 
Kudis veikiausia 

i

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chieago, III.
Ofiso Te). Boulcvard 160

Rez. Tel. Sccley 420

SKAITYKIT IR PLATINKI!’
“NAUJIENAS”
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NAUJIENOS, Chicago., III. Sereda, Rugpiučio 6 d., 1919

Pranešimai 
M'estsides Lietuvių Viešo Knygy

no delegatų susirinkimas įvyks pėt- 
nžėioje, rugpiuČIo S, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet. 2212 \V. 23 Plaee. 
Visi delegatai malonėkite būtinai at
vykti. Bus rinkimas darbininkų bu
simam piknikui, taipjau yra daug 
svarbių reikalų svarstymui

— 1,. V. Knygyno Valdyba.

Liet. Kriaučių Kliubo Lai). Paš. 
mėnesinis susirinkimas jvvyks se
mtoj, 0 <1. rugpiučio, kaip 7:30 vai. 
vakare, Liuosybėe svetainėj, 1822 
\Vabansia Avė. Draugai kviečiame 
atsilankyt laiku ir bisi. Turime už- 
simokėt pomirtinę už vinų mirusį 
narį. u — Valdyba.

E. Chicago, Ind. — I.DI.D, 70 kp. 
susirinkimas bus ketverge, 7 d. rug
pjūčio 7:30 v. vakare. 1039 Baring 
Avė. Nariai, atsilankyki!, nes tu
rime daul svarbių reikalų,

— Rast A, P. M,

I.SS. t kuopa stalo veikalų Valka
ta 5 d. spalių ('.. S. P.'S. svetainėj, 
1126-28 18 st. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengtų tų vakarų ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

Brighfon 1‘ark. I.SS. 171 kp. mė
nesinis susirinkimas bus sered’ij, 
rugpiučio 6 d. 7:30 vai. vakare, T. 
Maženio sVet. 3831 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbių reikalų. Drauges 
ii- chirimui nuilonėk i te but laiku

---- J.

— F. Maznln. 3126 S. l.o\ve Av.
SI SDA. Imojo Apskričio chorai 

malonėsite atsiųsti savo delegatus 
Jumdinėn Tarsbon subatoj, rūgo. 
9, M Meltlažio svet., 2212 W. 23rd 
Plaee. — F Mazola, Sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA JU SK \U pusbrolio Antano 

Perminu, Kauno gub„ 'Telšių pav„ 
Sėdos parap., Batukų sodos. Aš 
'Tirkšlių parap. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite j) ad 
r esu:

Jonas Taučius,
33OT) So. Union Avė,’ Chicago.

Pajirškau Krano Budriuos, Kau
no gub., Raseinių pavieto, I aukavus 
pačiu. .Meldžiu atsiliept adresu.

Kazimieras Budrius.
733 W. 18th St., Chicago, IP.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon 3557-3559 

AVallace St. Nauji ir švarus -I kam
bariai: Fintai po $11), $12, *15. Sa- 
bininkas ant vietos.

PABSIB ANDA V O.! A šviesus kam- 
baris, elektros šviesos ir maudvnė.

3139 So. Halsted St.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pajieško jauna ]M>ra švaraus rui

mo su visais parankamais, pas lais
vus žmonės, abudu dirbam.

Atsišaukite greitai laišku į “Nau
jienų” ofisų, No. 5.

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo į krautuvę, galiu 

pataisyti senus budi niūkus, laikro
džius, taipgi kišeninus įdedu kaip 
tai: springsų, plaukų, žcmčiugėlius, 
balance ratukui ašiukę, taipai turiu 
i rto darbo atlikimo smulkiausias 
tulšis. Kalbu biski angliškai, taigi 
kam butų reikalngas toksa darbi
ninkas, malonėkite atsišaukti laišku 
o aš pribusiu pasitarti, arba laišku 
duosiu platesnes žinias iš bile kur 
atsišaukiusam.

Krank Povilaitis,
I Room, 8111 XV. Madison St. Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

I IETUV1U BENDKOVF. REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PABDAVO'T 
KARMAS IB LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LANI) AND 
1NV ESTMENT C O.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

BEI KALINGAS barberis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite

J. Grigonis,
295(1 Coulter St., Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas, Dar
bas lengvas ir pastovus.

171)7 So. Halsted SI., Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba mo
teris j keptuvę pardavinėti, turi kai 
bėti angliškai, g*-ra mokestis.

K. Neffas,
512 E. 43rd St., Chicago, III.

REIKALINGAS geras jaunas siu
vėjas į cleaning store. Gera mokes
ti'. 'Trumpos valandos.

3111 \Vest 63rd St. Chicago.

REIKALINGA 2 pečkurių, 52c į 
vai. $2 savitėje bonus, vaikų 16 me
tų ir aukščiau dėl ofiso ir dirbtu
ves darbo, punch press operuotoji), 
*36, pečkurių ir pagelbininkų į ho- 
telį, pagelbininkų prie mašinų 45c 
45—50c. į vai. Automobilių plovėjų 
į vai. be patyrimo. Invairių darbi
ninkų ir restoranus. — lanitoriu 8 
vai. naktimis arba dienomis, leibe- 
rių 45 iki 52°. į v-d. sc’*ew mpšine 
operuotojų, gera mokestis, 3 sargų, 
suvirintojų, eiliuotojo,'medžio dar
bininkų įvairios rųšies. Vyro ir 
moters j hotelį.

MOTERŲ reikalaujama į kotelius 
ir restoranus prie įvairių darbu, 
trumpos darbo valandos, naktimis 
arba dienomis, valymui ofisų, vir
tuves arba hoteliu darbo, arba nak
timis indus plauti. Dirbtuves dar
bininku 2714c iki 33Hc į valanda.

SOUTH P AR K FMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėjie. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA^ DARBININKŲ

BEIKALINGA MOTEIIŲ 
SH’VĖ.IŲ 

| KAUTŲ ŠAPA

MES REIKALAUJAME TUO- 
JAUS PA TYRUSIŲ

F1MŠERKŲ
ARM HOLE REISTERKŲ 
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 
KRAŠTŲ TRIMERIŲ 
VISOKIAM DARBUI OPERA

TORIŲ
PRIE MAŠINŲ MERGINŲ
DIRBĖJŲ DIBŽŲ

TAIPGI MERGINŲ GALINČIŲ 
GRAŽIAI RANKOMIS SIŪTI, 
MOKINTIS VISOKIO SKY
RIAUS DARBO. GERA MOKĖ 
SUS MOKINANTIS.

HAHT SCIIAITNEK čt MAUK 

520 S. WELLS ST.

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ 

J SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ

MES GALIMI-: PANAUDOTI 
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJI-: 
DIRBTUVĖJE ANT SOUTH- 
\VEST SJDE PATYRUSIŲ GU 
ZIKAMS SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 

FINIŠERKŲ 
ARM HOLE BEISTERKŲ

MES GALIME TAIPGI PA
NAUDOTI RANKOMIS SIUVĖ
JŲ MOKYTIES ĮVAIRIUS SKY 
RIUS SIUVIMO. GERA MO
KESTIS LAIKE MOKINIMOSI.

IIART SCIIAITNEK & MARN 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L” ar
ba Hrrison SI. karą iki Tripp 
\vc. Paeikite du bloku South.

RFIKAI INGAS jaunas darbinin
kas, trumpos valandos, gera mokes
tis, darbas aht visados gera proga 
ypač tiems, kurie lanko arba turi 
palinkimų lankyli mokyklų. Atsi
šaukite greitai

Naujienų Stotis
3238 So. Halsted St.

REIKIA moterų ir merginų. 16 
melų t i I ngvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Rathborne Ilair & Ridgvvay Co., 
2279 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA moterų ir merginų, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Ratl-borne Ilair & Ridg\vav Co., 
UIS XV. 22 St., Chicago, III.

PLIKAI INGA moterų prie rinki
mo žemuogių. Ant nekurio laika. 
Gera mokestis.

Glaser (’randell G)., 
2006 So. VVestern Avė., Chicago.

B’ IKAI INGA — shearmano ant 
No. 2 shear, dirbti į serai) iron 
yard. pastovus 'laibas. Atsišaukite į 

(’hieago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

RI’IKA! INGA moterų tvarkvfi 
»o' ieras ir skudurus Pastovus dar- 
L is ir vera mokestis. Atsišaukite 7 
vai ryta.

G’»mhinsky' Bros. Co., 
2261 So Union Avė., (’hieago, III. 

~‘reTkaTiNGA feiberių ~~člirbtiF~1 
s-rap ir^n vnrd. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

Chicago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS jaunas ir apsuk

rus vyras dasidėli l:>00 dol. prie 
V.'holasale ir retai pieno biznio ne
ši nčio 30 dol. gryno pelno į dienų 
d įbar, o dadėjus dar 1500 dol. prie 
b'znio galima pelnyti 50 dol. į die
ni trumpame laike. Čionai y ra ge
ru grogą, nes pienininko nėra i 3 
miestelius, kuriuose statosi keletas 
gerų dirbtuvių, iš Chicagos ir apiv- 
linkės krcipkilčsi ypališkai; mam- 
rasite namuose kožna diena. Streel- 
kariais galima atvažiuoti už 5c. ur
bi trrinu iš l^iion <typo ant Pan
ti audei gelžkrlm už 55c. atvažiuosi
te prie mimo fiirmos, tikietų pir
kite į (Burger, III.), o laiškus ra- 
š' kitę

John Ambrose, 
Dolton, Illinois.

The Purish & Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Biveters, 
Burkers-up Rivet šildytojų, Cill 
kers, Chipper.s ir abelnų dirbtuves 
darbininkų. Musų darbininkai už
dirbu didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 51) valandą 
į savaitę dienomis ir 60 vahmdų i 
savaitę m ktimis. 1’Zs moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumu Atsišaukite ypatiš- 
I ai arba susižinokite su The Par
isi) A Bingham Co. Employment

Avė. Jt \Vesl St.,
Clevelund, Ohio,

RFIKAL1NGA leiberių į fonndry 
darbų.

Link Beit Co., 
329 W. 39th St.

BEIRAI INGA patyrusių širmanų 
pjaustyti geleži i seran iron vard, 

COIIN A IRON STEEL C()., 
2031 South Port Avė.

PARDAVIMUI

Turiu parduoti lietuvių apielinkė- 
ic gera .grosernė, 12 melu isteigla. 
Namais ir lotas. Verta *6500. Kai 
na $5200. Pigiai. Rendos $62 mėne- 
s\.ie. 'Taipgi 1801 Throop St. Ren
dos $75 j mėnesį. Kaina $7000.

Rolevicz, 
•1821 'Throop SI., (’hieago, III.

PARSIDUODA nekarnė geroj vie
toj, apgvventoj lietuviais, lenkais, 
s> ivais ir lt. Priežastis pradaviino 
vienus neg; liu viso biznio apžiūrėti 

•loe. Lubeikis,
■1938 Melville Av., E. (’hieago, Ind.

PARDAVIMUI elektriką čeverykų 
taisoma šapu. Gera vieta.

411 West 29th St., Chicago.

EXTKA! EXTRA!
■ PARSIDUODA geroj vietoj gro- 
cernė ir saida nių Storas biznis iš
dirbta per 20 metų, galima gera pi
nigų padaryti. Atsišaukite greitai, 

Stanlev Toleik,
•1851 So. Wclls St., Tel. Drovcr 4489.

PARDUODU bučernę ir grosetnę 
geroje vietoje, lietuviu apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitų miestų,

L Gedenti, 
732 W. 19th St. Tel. Ca.nal 5821.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, at

rodo ir eina kaip naujas už labai 
prienamų kainų Oikland kompuni- 
jes Dienomis — 2105-9 Ogden Avė. 
vakarais nuo 5, — 1007 So. Oakley 
Boulev. 'Tel. Seele.v 120. F. Jardon,

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA automobilius 7 sė 

d'niu, 17 metu, Chundler Turyng 
Gar ir parsiduoda uuikus pianas ir 
( a-h Register. Tuos daiktus ga- 
b'ma matvii bile kada. Kam toki 
• •■•ik’ai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

1632 So. M'irshfield Avė., Phone 
Roulcvaed 9091.

PARDAVIMUI 1918 modelis “Hav 
nes” automobilius, 12 cylinderiu, 7 
pasažieriu, geriausiame padėjime, 
jūsų pačių kaina.

Telefonas Omai 1678, 2312 South 
1 eavilt SI., (’hieago.

GERA JUMS PROGA. 1918 vė
liausio modelio Fordas Coupe su 
estra lairomis, geriausiame padėji
me. Visai mažai vartotas. Taipgi 
pridedant mano geru rakandų Vict- 
rpb) su rekordais Mahoganv. už *100 
>’• labai geras pečius gezu ir anglių 
(’ombinalion. Rakandai 4 kamba
riams. Parduosiu sykiu arba atski
ri. Turiu išvažiuoti iš miesto, štai 
kodėl turiu parduoti labai pigiai.

loe \Valsh,
3121 So. Union Avė., (’hieago, III. 

Atsišaukite nuo 6 iki 9 vai. vak.

__ _ _ RAKANDAI_
PARSIDUODA fornišiai už pigių 

kaina priežastis pardavimo, išva
žiuoju į kitų miestą. Atsišaukite

J. StuDinski
1500 So. St., (’hieago, III.

Tel. Drovcr 3234
PARDUODU savo beveik naujus 

rakandus: 1 seklyčios setas. 3 ker
pėtos, 2 stalu, 4 komodos, 1 fono
grafas ir kitokius stubos daiktus. 
A»'duosiu pigiai. Kreipkitės vaka
rais.

3044 So. Upion Avė., Lst front.

_____ RAKANDAI
TIKTAI $1 MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios slailės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. IniP“ 
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME l’Z DYKA. Priimame l.i- 
berlv Bonds.
yVEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison SI?
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lionils nuo 10 iki 4 vai.

 NAMA1-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS.

80 akerlų žemės 30 dirbamos, li
kusi ganykla su mišku, visa aptver
ta aplink. Šluba 8 ruimų, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik I mylios nuo miestelio 
kaina *3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 melų.

-10 akelių žemės 3 akcijai dirba
mos *t) likusi ganykla sU mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kaina $800, įmokėti $100, o 
likusius aut 10 metų.

80 akerlų žemės, auza ir barnė. 5 
mylios nuo miesto imt gero kelio 
kaina $2000, jmokėt $500, likusius 
imt 10 metų.

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

80 likeriu ženiCs > ru iiuz:i G my
lios nuo miesto imt kelio. Herų
žemė kainu $1600, įmokėt $-100, li
kusius po $100 j melus.

4(1 akelių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
*300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

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

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, VVIS,

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

McDonncII System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

(’hieago, III.

Farmy Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

rinusia viela, lietuvių farmerių ko-Į 
Jonijoj \Vis. Kurioj daugybė lietuvių ■ 
gy vena ir visi yra užganėdinti. 'Ten I 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
’r nr<e lietuviško miestelio, WOOI)_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gy vena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti p'rkti farmų su 
*100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

Klauskite filatesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žcmla- 
pials.

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

DIDŽIAUSIAS bargenn* Chicug.- 
je , pars c'. )da 2 lotu, krūvoj 63x 
130 pėdu p’iį.al pat 72 ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čiu aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

R. Va’Čailis,
816 W. 34 St. iš fronto

PARDAVIMUI lietuvių apielinkf- 
ie 5 kambarių namas. Karštas ir 
šaltas vanduo. Vmia. Du lotai.

5527 So. Košt nėr Avė.
PARDAVIMUI l^agyvenimu mu

ro namas. 6 — 4 tJimbarius, 8 me- į 
tai kaip statytas, riendos $55 į mė-< 
n-si. Parduosiu už $5100. Namas 
randasi labai geroje yieto.le prie 
pat Sv. Jurgio bažnyčios. Tų namų 
gali pirkti ir su mažai pinigų. M t- ( 
ž-i d?<ij rfah juiokėti, kilus kas i*ė- i 
nuo kaip remiu išmokėsi. Kretiiki-' 
tės į į

C. Suromski, 
3346 So. Halsted St., (’hieago, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 5kių kambariu, vatui, elektriką, 
caziis. beismantas ir didelis daržas. 
Norint galima laikyti naminių 
miukščiu. karvę ir t|. Kaina $2800. 
Kreinkitės prie savininko.

I('I2 S Tripp Avė., l’/j bloko nuo

PARI^AVIMUI 2 fialų muro na-’! 
mas, 3206 So. CanaI St. 5 ir 6 kam- Į 
bariu, vana ir gezas, didelis medi- | 
n:s dirbtuvei namas užpakalyje. 
Klauskite savininko,

2ras fintas, Tel. Yilrds 711-1.

PARDAVIMUI, išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių namas, didelis 
sodnas, vištų ir kiaulių tvartai ir 
bprnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir ’/i akro žemvuogių. Akras 100x100 
Kaina $1500. Lygiai 1000 per 3 me- 
l"s 1 mvlia nuo Sv. Kazimiero ka
pinių. P. Dyckma, 11 11h ir Roman 
Avė., Mt. Greon\vood, Telefonas 
Mongreenvvood 81.

PARSIDUODA geras keturių pa
gyvinimų du po keturis ir du po 5 
kambarius. Namas lietuviais ap- 
gvyentoj vietoj ant Bridgeporto. 
Priežastis pardavimo švoueris mirė. 
Aš gi turiu greitai išvažiuoti ant 
farmų, parduosiu labai pigiai.

M. M. M., i
35-14 So. Parnell Avė., Chicago, T1L. '<

■ T t

ANT PARDAVIMO gera bizniui,
viela 1 ir 2 augštų mūrinis namas 
ant dvieju fialų. Atsišaukite.

636 — 38 W. 37 St. savininkas.

NAMAI-žEMfi

MOL’NT GREENW()OD.

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Aitl prie 
galvekario traiisporlacljos. (oe va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vienų blokų \Vest 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo I iki I po ijctų. Nedė
tomis nuo 9:30 ryto iki o vai. po 
pietų.

J. S. Hovland, 
133 \Vest Washington St. Chicago.

B

F.KTRA farma su triobomis par
siduoda <60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeriai, upė žvejojimui, šaltinis, 
ganyklos geros,, arba putinau ant
namo ar automobilio. Meldžiu at
sišaukti paties, matysite ar gera že
me, be agentų parduosiu daug pi
giau, priežastis, vienas negaliu gy
venti. Galėsiu parduoti pusę že
mės, mažu kapitalu su triobomis ar 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu
lių. x

Antanus Mnsknlunns,
!3<>x 5G, It-oiis Luke Mich.

PARDAVIMUI lengvais išmokėji
mais mažą sankrova ir šeši kamba
riai nuiro. Kielnicdžio ITrnras, tol- 
lelas ir maudy nė. Didelis porėtus. 
Didelis vardas ir garime, taipgi 4 
kambariai. Nanudis elektra apšvie 
slas, toiletas viduje. Savininkų 
galima matyti nedėlioję iš ryto.

3631 Union Avė.

PARDAVIMUI per Ignatius Chap 
& Co.. 555 W. 31st SI., arti Wallaee
2911 Wallace St. 4 fialų muro na
mas, aukštas apatliamis ir atiku. 
Rendos $55 j mėnesį. Kaina $5100.
2918 Emerald Avė. Muro mimas,
skirias trims šeimynoms. -pilnos
mieros lotas. Kaina tiktai $2800.
2912 Parnell Avė. 2 aukštų muro
namas turintis savyje 2-6 kambarių 
fintus su maudyne, gezu ir lt. Kai
na ..............................   $3675.

Kiekviena viršminėtų nuosavybių 
galima pirkti išmokėjimais, jeigu 
reikalinga.

Ignatius Chap & Co., 
31 & \Vallace SI. Vieninteliai agent.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu jirivatiškų Fondų dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. 6. MULKS,
Room 1117 Ilerris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designink 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpuno-designing ir siuvinį- 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiunu aplankyti i 
pamutyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gaut) speciali* 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų imt 
rų — bile stailės arba dydžio, iš b’ 
le madų knygos.
MA8TER DES1GN1NG SCHOOI 

J. F. liasnicka. PcrtJeiimt 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos 6uv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos, duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS OETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedvs- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
’ki ,4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS___

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHĄ. WIS.

Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius,

402 Lincoln Streei
Vice-pirm., Ig. Jaseliunas,

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

960 Jenne Street

DRAUGIJOS____
l-’in. sekr., Kaz. Orlauskas, 

818 Jenne Slreel
Iždin,, Ig. Orliekis,

313 N, Sheridan Road
Iždo globėjai:

Juozas Poška, 809 Aibei! Street
M. Songaila. 653 Markei Street

Maršalkos:
Jonas Kasiulis-, 653 Garden Street
M. 'Nekrušas, 120 Draugi Street

'Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street

Vėliavanešlai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —SI.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56

Durininkai:
N. Janavičia, 61-1 Markei Street 
Bvn. Kimčius, 271 N. Chicago St.

HARVEY, ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
Pirmininkas Alex Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 88, 
Pl|onix, III. 

Vice-pirm. Kazimieras Norwlch,
15520 Loomis Av., Harvcy, III. 

Protokolu Rast. Antanas Bernotas,
191 —- 157th St., Harvey, 111. 

l'inasų Rast. Mykolas VValenta,
553 — 155th St., Phonix, III. 

Kasierius Al*x Macikas,
526 — 154th Plaee, Phonix, III.

Kasos Glovėjai:
Petras Cheponis,

151 Plaee, Box 80, Phonix, III. 
Louis Buividas,

15819 Latrop Avė., Harvey, III. 
Maršalka Petras Delba,

15815 Carce Avė., Harvey, III.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 

paskutinį nedėldien į. ’2 va), po pie
tį), Oonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonlxt III.

SI.A. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenoshu, Wis.

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park-Avė 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Juozas Baubonis, I’in. sekr.
726 Park Avė 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė 

Juozas Sokelis, iždo gloh.
1934 Cace Avė., Racine, Wis 

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
417 N. Pleasant-Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee a ve 

J. N. Pult, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis i’ 
Juozas Vaičiulis.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO

Valdyba 1919 metams:
Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3151 Douglas Blvd.
Juozapas Užubalis. pirm, papelb.,

2911 W. Adams St. 
I’abijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Glndvs Avc 
Vincentas Mimikas, fin. raštininkas.

2328 West 22 Plaee.
Mykolas Kaziunas. iždininkas,

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

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
no pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

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

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

A. Mazetis, nut. raŠt.
731 W. 18 St.

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

1). Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrų su- 
•; batus vakarų kiekvienų mėnesį 8:00 

vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-TfiS, CICERO, ILL., VALDYBA: 
Juozapas 'I'akazauskas, pirmininkas, 

1404 So. 481h Ct., Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-pirmininkas, 

1136 So. 48th Ct.. Cicero, III.
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Koltnar Avė., Chicago. III.

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

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

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct.. Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, Iii.; 
J. Marozas, 1819 W. 12th St., Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdnn mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:
P. Svelnis, pirmininkas,

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

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

1839 Wabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

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

1719 Eilėn St 
IT. Rauskiniutė, kent. rašt.

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

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

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabarisia Avė.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliub< 
valdyba 1919 metams:

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

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

K. J. Petroles, Nut. Rast.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
K 2856 W. 38 PI.

J. Žilvitis, ižą.
t 841 W. 33 st.

DRAUGIJOS
RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL

POS IR PASILINKSMINIMO
, KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas,
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabieckl, pirm, pagelbininkas,
2042 Homer str,

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kltchas, finansų raštininkas,
36i6 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirm^ ket
vergę kiekvieno mėnesio, Liltosy- 
bės svetainėje 1822 NVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnvčių kiekvieno mėne
sio F. SnedviRo Svetainėj, 341 Ken
sington uve.

LIET. SUNŲ DRJOŠ. SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas I <uk:is, FHrm.,
1424 S. lOtti st.

I'r. Mnkarevlčia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė.

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

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

Mot. Benionis, Iždin..
1424 So. 1 Ith St.

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

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

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie avė.

.Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
nėtnyčių kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th SI Cicero. III.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

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

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avenue

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Mihvaukee avenue

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

Frank Sadauskis. pirmininkas, 
1522 — 491h Avė.. Cicero, Iii.

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

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius \Vedeckis, fin. rašt., 

555 W. 14th St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
P-iras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernaiickas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm., 
709 W. 34 st.

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

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

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

Eel. Ardžiauskas, Konlr. rašt..
3424 So. Union avė.

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th St.

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

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

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

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Arteslan Avė. 

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

Ig. Žilinskas, nut? rašt.,
2351 Custer St. 

l'rank Micklin, turtų rašt.,
2820 W. 40 St.

Sam Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

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

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų 
vai. po pietų. Juk Malinausko svetai
nėje, 1813 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APš VIETA

Valdyba 1919 metams:

Pirmininkė NĮ. Dundulienė, 
. 1915 So. Halsted St

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

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

Finansų raštininkė J. Jaznvitienč,
3125 W. 381 h St.

Iždininkė P. Balickienė 
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald Avė,




