
------------------- -------------------------------- ---------- -------------------------------- ,_________________ ______ ,_______  
' 1 . '■■r ....... '

AUG 1 4 1919

i t h iįa n I a n Daily i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 150G

Pirmas Lietuvių Dle nra štiš Amerikoje THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, 111., Panedėlis, Rugpiučio-August 11 d., 1919

Dirst Lithuanlah Daily IniAmerleal

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 150G

Pirmas Lietuvių Dle nra štiš Amerikoje

Price 2c No. 189.
I

■■■w.w?gg

VOL. VI.

True translation filed with the post-mastei1 at (hicago, III. Aug. II, 19l9as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai remia monar- 
chijĮVengrijoj

Stikai valdo Vengrijos sostinę
Bado baisybės Petrograde

Bado riaušės Vokietijoje
True translation filed vii L the p».«t« 
master at Chicago, III. Aug. U. 1919 
as reųuired by thr act oi <>ct. u. 1917
NAUJI RUBEŽIAI TARP LIE

TUVOS IR LENKIJOS.

Gerokas sklypas žemės Suvalkų 
gub. ir Vilniaus gub esąs pri

skirtas I^enkijai.

Žinios iš lenku šaltinių skel
bia, kad aliantų viršiausioji ta
ryba Paryžiuje dabar nuspren
dus ir nužymėjus naujų sienų 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Nau
joji siena padaryta taip, kaip to 
reikalavę lenkai taikos konfe
rencijoj, ir ji dabar esanti to
kia:

Suvalkų apskritys ir dalis 
Seinų apskričio jmiliekunti 
Lenkijai. Deniarkaęinė ’ilnija 
einanti per Wyzranie [ ?], Maj- 
dan [?], Punską, Szlabinski 
į?J, taipjau Kociež, (?), kurie 
priskiriami Lenkijai. Vilniaus 
gubernijoje demarkacijos linija 
esanti atitraukta penkiais kilo
metrais arčiau j vakarus.

Dabartinė demarkacijos lini
ja einanti paraleliškai su Gardi- 
no-Daugpilės (Dvinsko) gele
žinkelio linija, maždaug apie de
šimtį kilometrų nuo gelžkelio 
linijos.

Lietuviams esu laikinai palie
kama: didesne dalis Trakų ap
skričio, didokos dalįs Vilniaus 
apskričio ir kampas Švenčionių 
apskričio.

Viršiausioji aliantų taryba 
davus instrukcijų generolui 
Henry’, kad jis įsakytų vokie
čiams tuojau išsinešdinti iš Su
valkijos.

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 11, 1919 
» required by the act of Oct b. Itl?
TALKININKAI REMIA JUOZĄ 

VENGRIJOJE.

GENEVA, Šveicarija, Rug
piučio 9. — Gautoji čia iš Vienos 
telegrama nusako, jog aliantų 
misija Vengrijos sostinėje Bu
dapešte turėjusi konferencijų 
su erzhcrcogii Juozu ir su jo 
pirmuoju ministeriu Fridriku, 
ir po tos konferencijos ta misija 
pasiuntusi taikos konferencijos 
prezidentui ponui Clemenceau 
(Klemanso) savo raportų, ku
riame sako, jog talkininkų at
stovai pilniausia sutinka su nau
ja Vengrijos valdžia, kuri nese
nai tapo įsteigta po vadovyste 
Austro-Vengrijos buvusio im
peratoriaus Karolio giminaičio.

Rkaitvkitz r Platinkite 
“N A U J. E N A S ”

True translation filed wilh Ihe post- 
master at ('hicago, III. Aug. 11, 1919 
as rcęuired by the act of Oct. 6,1917
STIKAI VALDO BUDAPEŠTĄ.

VIENNA, rugpiučio 9. — 
Gautos čia telegramos skelbia, 
jog apgulimo stovis tapo paskel
btas Budapešte, Vengrijos sos
tinėje.

Kadangi buvo laukiama žydų 
skerdynių Vengrijoj, tai Rumu
nu armijos komanduotojas iš
leido paskelbimų, kad by koks 
prasikaltimas prieš žydus bus 
tuojaus baudžiamas mirties bau 
sme.

Telegrama iš Budapešto sako, 
kad Rumunų kareiviai uždarė į 
kalėjimų nuverstosios Peidll’io 
ministerijos narius.

True translation filed with tLr posf- 
master at Chicago, III. Aug. 11, 1919 
as rMjuired bv the art of Oct. fi. 1917

BALSUOSIĄ Už MONAR
CHIJĄ. X

BERLINAS, Rugpiučio 9 d. 
— Laikraščio Tageblatt kores
pondentas iš Vienuos praneša, 
kad ten tikima, jog rinkimuose 
į Vegrijos tautinį seimų didžiu
ma balsų busianti paduota už 
atgaivinimų monarchijos su erz- 
hcrcogu Juozu, kaipo karalium.

True t ra asla t i oa filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 11, 1917 

VENGRUOS VALDONAS JUO
ZAS PRAŠO ALIANTŲ 

PRIPAŽINIMO.

BUDAPEŠTAS, Rugpiučio 9. 
— Naujoji laikina Vengrijos 
valdžia su kunigaikščiu Juozu 
priešakyj pasiuntė šiandie Fran 
cijos pirmutiniam ministeriui 
Clemenceau telegramų, prašyda
ma aliantų pripažinimo. Kuni
gaikštis sako, kad naujoji vald
žia sušauksianti nacionalį seimų 
kaip galima greičiaus. Jis užtik
rina kad paliaubų sąlygos bus 
pilnai išpildytos ir kad šalyj 
žmonės pradės dirbti. Po tele
grama pasirašė kunigaikštis 
Juozas, “feldmaršalas”. Kuni
gaikštis kartu su savo premjieru 
Fridriku ir kitais ministeriais 
jau buvo šiandien pas aliantų 
atstovus skųstųs ant Rumunų, 
kurie užgriebė visų maistų ir 
visai atsisako jo duoti badau
jančiam miestui.

True trandRlion filed wlth the pr>«d- 
rnaster at Chicago, III. Aug. 11, 1019 
«s renuired by the act of Oct. fl. 1917
BADO BAISYBĖ PETROGRA

DE.
STOCKHOLMAS, Rugpiučio

9. — Badas Petrograde pasiekė 
baisiausio laipsnio ir dysenteri- 
jos epidemija siaučia visame 
mieste. Tokios gauta čia žinios.

Nesenai maisto porcijos tapo 
sumažintos, ir kada tas tajio pa
daryta maisto kainos pasidarė 
pasakiškai augs tos. Mažulis 
kąsniukas cukraus kaštuoja nuo 
$5 iki $6, o baltos duonos sva
ras parsiduoda po $00.

I
True trnnslntion filed wl h the post- 
inaster at (.'hicago, 111. Aug. 11, 1919 
aš reguired by the act of Oct. 0,1917

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ.

žmonės iš bado griebiasi pas
kutiniu įrankiu.

BERLINAS, Rugpiučio 9. 
Penkios dešinitįs žmonių vakar 
tapo užmušta riaušėse ties Che- 
ninitzu, 38 mylios į pietvakarius 
nuo Dresdeno miesto.

Minia žmonių užpuolė ir nu
ginklavo kareivius. Žmonės pas
kui užmušė kareivių arklius ir 
jų mėsų išsidalino tarp savęs.

Chemnitzo ligonbučiuose ran
dasi daug sužeistų žmonių.

Dauginus kareivių tapo pa
siųsta numalšinimui riaušių.

BERLINAS, Rugpiučio 8. 
Vokietijos valdžia paskelbė, jog 
ji atidengusi paslaptingų streiko 
judėjimų, kurs jei butų pavy
kęs, butų pasibaigęs visuotinu 
geležinkelių streiku rugsėjo 1 d. 
centralėje, o gid ir visoj Vokieti
joj. Tų agitacijų, sako vedę 
spartakai.

True translation filed wi.h the po'-t- 
master at ('hicago, III. Aug. 11, 1919 
as re<)iiired bv the act of Oct. 6.1917
LENKŲ PASIUNTINYS FRAN- 

CIJON.

PARYŽIUS, Rugpiučio 10.
Lenkų ambasadorių Francijoj y 
ra grapas Mauricas Zamojskis. 
Jis jau pasirodęs Fra nei jos pre
zidentui Poincarė.

True iransla’ion filed with the post- 
master at ('hicago, III. Aug. lt, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917
ČILI PALIUOSAVO VOKIEČIŲ 

JŪREIVIUS.

SANTJAGO, Chile, Rugpiučio 
9. — čili respublikos valdžia 
paliuošavo vokiečių kruizerio 
Dresdeno ir Seeadlerio jūrei
vius. Dresdeno jūreiviai buvo 
internuoti nuo 1915 metų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 11, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6.1917 
BELGIJA ATSTATYS KARĖS 

SUNAIKINTAS UKES.

BRLTXELLES, Belgija, Rug
piučio 9. >— Belgijos valdžia pa
siėmė didelio sumanymo atsta
tyti karės sunaikintas ukes. 
Parmos bus atimtos nuo jų sa
vininkų ir bus apdirbtos pagal 
paskutiniųjų mokslo reikalavi
mų, o paskui bus sugrąžintos jų 
savininkams geriausiam stovyj.

RUSIJOJ VISKAS Už MAISTĄ.

LONDONAS, Rugpiučio 10.— 
Pranešimas bevieliu telegrafu 
nuo Rusijos sovietų valdžios sa
ko, kad padaromieji Rusijoj 
daiktai turi visi eiti tiktai žem
dirbiams mainais už duonų ir 
kitų maistą, t

Mirė didis
Mokslo vyras 

E. Haeckelis
JENA, Vokietija, Rugpiučio 9 
šiandien mirė čia prof. Erns- 

tas Haeckelis, buvęs Jenos uni
versiteto zoologijas profesorius, 
garsus visame sviete mokslinin
kas, parašęs daugelį veikalų re
miančių evoliucijos teorija.

Sakoma, yra, kad po Darvi
no ir Wallace’o niekas kitas tiek 
nepasidarbavęs evoliucijos teo
rijos parėmimui, išaiškinimui ir 
apgynimui kaip nabašninkas E. 
Haeckelis. Plačiausia žinomu 
jo veikalu yra ^Žmogaus evoliu- 
sija.” Apie jo darbštumą ir in- 
tekmę galima spręsti iš to, kad 
jo yra parašyta daugiaus kaip 
penkios dešimtįs mokslinių vei
kalų, išspausdintų beveik ant 
30,000 puslapių, ir kad svarbes
nieji jo veikalai buvo išversti į 
penkiolikų įvairių kalbų.

E. Haeckelis buvo gimęs Pot
sdame vasario 10, 1831 m. Dar 
tebebūdamas gymnazijoj jis 
buvo prirengęs spaudai veikalų 
iš botanikos. Bet jo tėvas norė
jo, kad jis eitų daktaro moks
lus. Ernstas mokinosi medicL 
uos Berlino universitete pas į- 
žymiaimius profesorius, ir pata
pęs daktaru pradėjo praktikų 
Berline. Bet bedaktaraudamas 
jis nuolat darė moksliškų tyrino 
jimų, ir greit buvo pakviestas į 
Jenos universitetų mokytų zoo
logijos ir tvarkyti/ muzijaus.Zo
ologijos katedros tame univer
sitete jis niekad neapleido iki 
pat 1909 metų, kada jis dėl se
natvės turėjo pasitraukti ^nio 
darbo.

Daugelis E. Hacckelio knygų 
yra didžiausios svarbos moksle. 
Jis buvo pasekėjas Danvino ir 
svarbiausias darwinizmo išgul- 
dytojas Vokietijoj. Danvinas 
pats net pripažino, jog Haecke
lis daugelyje punktų turįs dau
giaus žinių už jį patį.

Haeckelis, sekdamas Darvi
nų, moksliškai parode, kad žmo 
gus yra išsiplėtojęs iš paprastes
nių gyvenimo fofrmų, kad jis 
neturi nemirtinos “dūšios”, ne
turi liuosos valios, ir kad nėra 
tokio dalyko kaip asmeniškasai 
Dievas. 1898 metais tarptauti
niame. zoologu kongrese profe
sorius Haeckelis perskaitė pra
nešimų, kuriame parodė kaip 
laipsnis po -laipsnio žmogus iš
siplėtojo iš tokios -formos, ku
rioj jis buvo panašus į vos už
matomų menkiausių vabaliukų, 
arba stačiai buvo tik protoplaz
mos šmotu.

AKTORIŲ STREIKAS.

NEW YORK, Rugpiučio 9.— 
Čia jau trečių dienų streikuoja 
dešimties teutrų aktoriai. Ir šian 
dien 10 teatrų New Yorke buvo 
tamsus. Aktoriai yra susiorga
nizavę į savo uniją ir laikosi
tvirtai. Vietoj piketavimų akto- kad jam butų atsiųsta kareivių Prisiminta, kad neužilgo 
riai štukas rodo publikai uždy- “riaušių malšinimui”, tai yra, stock-yardai gal turės dar dides- 
ka ant gatvių. , kovojimui prieš streikierius. nį streikų už algų pakėlimą, jei-

MIRĖ GARSUS KOMPOZITO
RIUS R. LEONCAVALLO.

RYMAS, Rugpiučio 9. — Mi
rė kompozitorius Buggiero Leo- 
nca valio.

Garsiausias . kompozitoriaus 
veikalas buvo opera “I Pagliac- 
ci,” kurių jis sukomponavo 1892 
metais. B. Leoncavallo buvo gi
męs 1856 metais Neapoly j ir 
ten-jau baigė konservatorijų. 
Turėdamas vos šešiolika metų 
amžiaus, jis jau buvo garsiu 
pianistu.

KARŠAPIŲ DARBININKAI TE-
HESTRAIKUOJA.

Nežiūrint į prezidento Wilšo- 
no užreiškimų, kad streikierių 
geležinkeliečių reikalavimai ne
bus net išklausyti, kol jie nesu
grįš į darbų, Chicagojc betgi 
dar nepaklausė Wilsono koman
dos daug tūkstančių darbininkų.

Sakoma, kad apie keturios de
šimtįs tūkstančių geležinkelių 
karšapių darbininkų tebestrei- 
kuoja. Ir dar jie prie to išrin
kę delegacijų, kuri turėsianti 
valiuoti AVashingtonan ir ten 
stovėti už darbininkų reįkahis, 
besiderant su geležinkelių direk
torių generolu AValker D. Hi- 
nes’u.

('hieagiečiams pagalbos pa
siūlijęs buvęs Illinojaus senato
rius James Hamilton Lewis, ku
ris telegrafavęs prezidentui, pra
šydamas, kad Chicagos streikie
rių delegacija butų priimta.

Daugelyje kitų vietų, kur bu
vo sustreikavę karšapių darbi
ninkai, jie dabar grįžta į darbų, 
tikėdmies, kad koks nors pat
varkymas ateis iš VVashingtono.

SPROGO GRUDŲ ELEVATO
RIUS.

PORT CILBORNE, Ontario, 
Kanada 9. — Šiandien čia atsiti
ko sprogimas valdžios grudų e- 
levatoriuje ties Welland kanalu. 
Aštuoni žmonės tapo užmušti ir 
daugybė sužeista. Didelis eleva
torius tapo suardytas. Nuostolių 
pasidarė $l,800,(XM).

Nuo sprogimo sudrebėjo vi
sas miestas. įrangai netolimo
se namuose išbirėjo visi. Barka 
Quobec kuri stovėjo kanale ties 
elevatorium tapo sutriuškinta 
skeveldrų.

Elevatorius buvo pastatytas 
aštuoti metai atgal ir jo pastaty
mas kaštavo $2,000,000. į jį ga
lėjo tilpti daugiaus kaip 2,000,- 
000 bušelių grudų.

Sprogimui atsitikus, trečdalis 
aruodu buvę pilni grudų, dau
giausia kviečių.

Sprogimas atsitikęs iš umaus 
užsidegimo.

 «

PEORIJOS ŠERIFAS NORI 
KARIAUTI PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

PEORIA, III., Rugpiučio 9.
Čia jau dvi savaitės kaip strei
kuoja 500 darbininkų kompani
jos Altorfer Bros. Kompanija 
nori sulaužyti streikų ir samdo
si streiklaužių, bet tie nedrįstų 
dirbti. Peorijos šerifas dabar 
šaukiasi pagelbos prašydamas

Didelis Stock-YardŲ darbinin-
kij laimėjimas

STOCK-YARDŲ DARBININ
KAI LAIMĖJO.

Policija ir kareiviai ištraukti iš 
Stock-Yardų.

Didelis Stock-Yardų darbinin
kų streikus tapo laimėtas į vienų 
dienų.

Stock-Yardų darbininkai dar 
sykį parodė savo bosams, kad 
jie nėra jų vergais. Jie parodė, 
kad stock-yardų bosai nebe taip 
lengvai šiandien galės užmesti 
savo užmačias ant darbininkų ir 
savo purvfnrJs darbrjs Ardyti 
darbininkų vienybę.

Stock-Yardų darbininkai pa
rodė, kad jie nieko neturi prieš 
negrus, bet kad jie kartu eina ir 
juodieji ir baltieji gynime savo 
darbininkiškų reikalų, ir kad 
baltieji tik šaukia negrus, kad 
jie prigulėtų prie unijų.

Kaipo laisvi žmonės, stock- 
yardų darbininkai nepanorėjo 
dirbti po neprašyta “apsauga” 
visokiausios rūšies policijos ir 
kareivių štikų ir kulkosvaidžių. 
Jie taipgi suprato ir užreiškė, 
kad pristatydami štikų ir kul
kosvaidžių varduose bosai norė
jo 4ik nesusipratimus sėti tarp 
dųrbininkų ir pradėti ardyti jų 
unijas.

Stock-yardų darbininkai sto
jo į galingų streikų.

Ir jį laimėjo.
Subatos vakare įvyko milžini

škas stock-yardų darbininku 
mitingas milžiniškame triobesyj 
prie 50-tos ir Oakley avė.

Stock-yardų darbo tarybos 
sekretorius J. W. Johnstone bu
vo vyriausiuoju kalbėtoju.

Jis pranešė, kad policijos vir
šininkas Garrity po pasikalbėji
mo su valstijos ir miesto valdi
ninkais galų-galc atsakęs unijos 
vadams, kad policija ir deputy 
šerifai tuojaus bus ištraukti iš 
stock-yardų.

Sekretorius Johnstone smar
kiai užsipuolė ant stock-yardų 
bosų, ir baigdamas savo kalbų 
pasakė:

“Tos dienos, kada su darbi
ninku galima buvo elgties kaip 
su dirbamu arkliu, jau praėjo. 
Jau ateina tikra darbininko die
na! Ir darbininkų pergalė gali 
būti atsiekta tiktai per jų orga
nizacijas, tiktai per darbo uni- 
• „ M jas.

Lenkų organizatorius J. Ki- 
kulskis smarkiai pakalbėjo len
kiškai, išparodydamas stock- 
yardų bosų pinkles, kurias jie 
taisė darbininkams.

Milžiniškos darbininkų mi
nios plojo ir džiaugėsi kone ant 
kiekvieno žodžio.

Panedėlį visi į darbų
Į darbų stock-yarduose ir į 

darbų už pilnų suorganizavimą 
unijos, kad stock-yarduose ne
būtų nei vieno darbininko, kurs 
neprigulėtų prie unijos.

Toks buvo tarimas.

gu dabar paduotieji reikalavi
mai nebus išpildyti. ,

KARŲ STREIKAS BROOKLY- 
NE PASIBAIGĘS.

NEW YORK, Rugpiučio 9. — 
šiandien tapo atšauktas Brook- 
lyno gatvekarių streikas, kurs 
tęsėsi keturias dienas ir buvo 
suparalj&iavęs visų viršutinį ir 
požeminį miesto judėjimų.

Streikierių atstovai sutiko 
paduoti klausinių apie algų pa
kėlimų apsvarstymui arbitraci- 
jai.

Streikieriai betgi nepaduoda 
jokiai arbitracijai klausimo apie 
pripažinimą unijos, (iatvekarių 
kompanijos resyveris Garrison 
sutikęs pripažinti unijų, jeigu 
bus parodyta, kad rugpiučio 8 
dienų prie unijos prigulėjo dau
giaus kaip pusė žmonių.

Streikieriai sutiko paduoti 
arbitracijai tuos tris klausimus: 
Kladsimų apie 8 darbo valan
das, apie pakėlimų mokeslics iki 
75c. į valandų ir apie sugrąžini
mų prašalintų darbininkų.

JOLIETO GATVEKARIŲ 
STREIKAS TEBESITĘSIA.

Jolieto gatvekarių kompani
jos viršininkai iki šiol dar neiš
pildė darbininkų reikalavimų, 
o todėl jų streikas prasidėjęs 
utarninke, tebesitęsia iki šiol. 
Kompanijos viršininkai buvo 
vėl pasiūlę pakelti 10 centu Į va
landų, bet darbininkai tą pasiū
lymą ir vėl atmetė: Sakoma, 
kad bus bandyta da’ryti arbitra- 
ciją šiame streike.

AUROROS GELEŽINKELIO
STREIKAS TEBESITĘSIA.

AURORA, III., Rugpiučio 9. 
— Aurora, Elgin ir Chicago ge
ležinkelio darbininkai tebestrei- 
kuoja. Srteikas prasidėjo liepos 
30 dienų. Darbininką reikalau
ja 21 cento daugiau į valandą. 
Kompanija, lyg ant juoko, pa
siūlė pridėti 5 centus į valandą. 
Darbininkai paėmė kompanijos 
pasiūlymą nubalsavimui, ir pa
sirodė, kad iš 511 paduotų balsų 
už kompanijos pasiūlymą išėjo 
tik 80.

Tuo tarpu kompanija suban- 
krutijo, ir tapo paskirtas nsy- 
veris. < '

Darbininkai toliau* 1turės tar
ties ir derėties si/ paskirtuoju 
resyveriu J. K. Chiatc.

STREIKAI JAPONIJOJ.

Tokio laikraščiai sustojo ėję.

TOKIO, Japonija, Rugpiučio 
9. — Čia sustojo ėję beveik visi 
laikraščiai dėl streiko. Spaus- 
tuvninkai reikalauja didesnių 
algų, o laikraščių savininkai atsi 
sako jų duoti. Visoj Japonijoj 
yra daugybė streikų. Streikai ei
na ir kaikuriojse valdžios įstai
gose.

U'
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Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdėldtenius. LeuHia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

$6.00
3.50
1.85
1.45
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Metams :...........................
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam .............
Viena mėnesiui ................

Chicagoje — per neMotojmi
Viena kopija .................. ..
Savaitei .............................
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................................... 15.00
Pusei metų ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................  1.65',
Dviem mėnesiam ................  1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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NEMOKdO NACHANISKUMAS.

kažin kųks K-is 
apie 
via

“Lietuvoje 
parašė ilgoka straipsnį 
materializmų. Šita tema 
nuolatos valkiojama ir |
nuojauta atžagareivių spaudoje 
ir kunigų pamoksluose, bet tiek 
nachališkumo ir ignorancįjos,

ir pas pačius akliausius tos filo
sofijos niekintojus.

Pasak “Lietuvos“ bendradiir- 
bio, materializmas esąs “tam
sesnių žmonių pasauliažvalga;” 
jį galįs suprasti ‘’kiekvienas ber
niukas,” jo priėmimas reiškiąs 
“grįžimų žmonijos į primityviš
ką dvasios kulturinį stovį.” O 
štai, kaip jisai išdėsto materiali-* 
zmo turinį:

Materializmas tai tokis fi- 
lozofiškas mokslas, kuris sa
ko, kad nėra pasaulyje nieko 
daugiau, kaip tiktai spėka ir 
medžiaga. Kad toki pajauti
mai, kaip meile, gražybė, ar 
tam panašiai, lai vis tiktai 
spėkos ar pasismaginimo da
lykai. Materializmas tai to
kis mokslas, kuris nepripažį
sta jokių augštesnių.prekių. 
Mat irialistui nėra dievų, nėra 
šventųjų, nėra įsitikinimo į 
ką nors augštesnį, nėra nieko 
ko jis savo protu nepajiegtų 
išrišti. :

užuodžiami daiktai, tai yra, nė-' 
ra materija.

Jeigu gi KJkis to nežino, tai 
reiškia Jisai nežino nieko. Ir 
ne tiktai nieko nešino, -o ir nesi
jaučia, kad jisai nieko nežino. 
Bet tokius žmones, kurie nieko 
nežino, o įsivaizdinu, kad jie 
žino viską, pats K-kis lygina 
prie laukinių žmoniiįjr prie gy
vulių. Tuo bildu visi “kompli
mentai”, kuriais jisai taikė j 
materialistus, priklauso jam pa
čiam.

Dar keletas žodžių apie istori
škus faktus. “Lietuvos” bendra
darbis pasakoja, kad juo žmo
nės stovi ant Žemesnio laipsnio, 
tuo labiaus jie yra palinkę prie 
mateirabzmo filosofijos ir kad 
gyvuliai yra visi materialistai. 
Bet ištiesų tai yra kaip tik prie
šingai. Gyvilliai nėra jokie ma
terialistai filosofijoje, kadangi 
pas juos nėra jokios filisofijos; 
ji nėra prieinama jų protui. O 
kas dėl mažai kultūringųjų žmo 
nių (laukinių jr puslaukinių), 
tai tyrinėjimai rodo, kad jų pro
tavimas yra griežtai priešingas 
materialistiškai filosofijai. Jie 
tiki į visokias dvasias, j dievus, 
į sielą, iį užgrabinį gyvenimą, į 
maldų ir įprakeikimų galybę; 
žodžiu, jų protavimas yra spiri- 
tuališkas (nuo žodžio spiritus — I 
dvasia). Tiktai laikui bėgant 
žmogus palengva pasiliuosuoja 
nuo to protavimo ir pririna prie 
materialistiškos filosofijos.

Susižinojimas Paštu 
su Lietuva.

Oficialia C hienos iPasto prane
šimas apie atidarymą paš

to Lietuvon ir Lat
vijon.

Af’ie ui. karia vilną ; 
Partijos.

Rašo ADOLPH GERMER 
Socialistų Partijos Nuc. Sek r.

lokalus,
Ktttter-

Tolinus ve kų jisai pasakoja:;
Pas mus inaleriulistai yra 

perdėm visi socialistai ir lai
svamaniai. Socialistai ir lais
vamaniui juk daugiau į -nieką 
netiki, kaip tik j medžiagų. 

Sočialihtų ir visas ateities kih 
rėdymas vien tiktai inateria-i 
lisliškas.

Dar tolinus:

Kiekvienas gyvulys yra, 
materialistus. Jis nieko neži
no daugiau kaip tik suėsti pa
šarų. Primityvis žmogus irgi 
buvo materialistu, nes ir jam 
niekas daugiau nerūpėjo,, 
kaip tiktai tas, kad jis butų 
pavalgęs. Bet taip greitai, 
kaip tiktai žmogus pradėjo 
suprasti, kad jis visko neži
no, jis tapo jau ne materialis
tu.
daigi, pasak to rašytojo, ma

terialistus yru gyvulys ir nieko 
neišmanąs žmogus. Socialistai 
ir laisvamaniai irgi esą tokie 
materialistai, kaip gyvuliai arba 
lamsunai, nes jie ay pripažįstų 

nieko ♦daugiaus, .kaip tiktai me

čia tur-bul neįtikės Įprivudy- 
li, ikad soeialritni ir laisvama
niai, ncžimiint .priešingo ‘K4iio 
tvirtinimo, .pripužĮnta tmilionus, 
dalykų, kurie noru -medžiaga/ 
Kiekvienas žmogus, kuris žino

Naujienos gavo iš Ghicagos 
Pašto viršininko šitokį oficiali 
pranešimų (Cirkuliaras No? 
14-A):

“Prašom atkreipti doruos i 
Pašto Dep’dTtamento patvarky
mų apie atnaujinimų pašto vei
kimo i Lietuvą ir Latviją.

Visoki laiškai, atvirukės, 
spausdintai, prekių pavyzdžiai, 
komerciniai popieriai, paprasti 
arba apdrausti (registruoti), 
adresuoti Lietuvon ir Latvijon1 
bus paštn priimami ir siunčia
mi sulig Postai Cnion nuslaly- 
lomks siuntimo kainomis ir są
lygomis. (

Pašto dalykais, Latvija skai
toma riša pirmiau Rusijos va-, 
dina moj i Knrgo (Kurlendijos) 

gubernija, kuomet Lietuva api
ma visų Kauno guberniją, didės 
nę dalį Suvalkų gubernijos itJ 
dalis Vilniaus ir Gardino (Grod 
no) gubernijų. Svarbiausieji! 
lame plote miestai: Kalvarija, 
Kaunas, Liepoja f(Libuva), Ma-, 
riantpolė, Klaipėda (Mcmel), 
Puncvėžis, iRaseiiiiai, Šiauliai, 
Telšiai, Ukmergė (Vilkoiuir) ir 
Vilknviškm.

Miestai, kaip Vilnius, -Gardi
nas ir Suvalkai šiuo tarpii^yra 
Lenkų respublikos pašto kont
rolėj, lodei siuntiniai turi but 
taip »r adresuąįami.

Kadangi jokių sprendimų dar 
nepadaryta apio.pakių ir .prekių 
siuntimų, nors ir apmokėtų pa- 

tarptautinio pašto kainas 
laiškams, todėl tokie siuntiniai, 
adresuoti Lietuvon ar Latvijon, 
dar nebus pašto 'priimami”.

Siunčiant laiškus Lietuvon 
reikia paradyti adresas taip-pal, 
kaip ir seniau siuntėjai kad įra
šydavo, bot ilik lietuviškai, >)r 
nebcrašyl “Ruesia,” o lik LHhu- 
ania ((Lietuva).

Paprastam laiškui, ^eigu jis 
neaveria daugiau kaip 1 unciją,

Cuyaiioga apskričio 
Ohio valstijos valdyba, 
Tekias ir kiti “liairiasparnių” žv 
aigždės padbrė daug triukšmo 
dėl pašalinimo iš Socialistų Par. 
Michigano lokalo ir suspendavi
mo septynių kalbinių federaci jų. 
Daugelis narių tuo budu įtikin
ta,kad Nacionalio PildomojoKo 
miteto didžiuma papildžius kri- 
ininalę neteisybę. Visoj “kairias- 
parnių” spaudoj, o taipgi gau
siai skleidžiamais tam tikrais 
lapeliais, cirkuliarais, jie visur 
agituoja partijos narius, kad jie 
pąremtų “Clevelandiečių rezo
liucijų”, kuria, jeigu ji butų pri
imta, Nacionalio Pild. Komiteto 
padarytas žingsnis butų atšauk
tus.

“Kairiaspurniai” stengėsi įti
kinti narius, buk Michigano lo
kalus ir septynios kalbinės fede- 
racijos ištikrųjų norinčios pasi
likt Socialistų Partijoje.

Bet \čia tuo jau pasirodo aiš
ku, kad Nacionalio Pild. Komi
teto padarytas žingsnis buvo 
slaugiau negu pateisinamas. 
“Kairieji sparnai” patįs išsike
lia save aikštėn. Vartoju čia 
daugskaitų dėlto, kad “Kairių
jų sparnų” yra du. Kiekvienas 
jųdviejų sakosi, kad lik jis vie
nas tesąs tikrai “revoliucine” 
grupė. Viena grupe susideda iš 
suspenduotųjų svetimkalbių fe
deracijų ir išmestos Michigano 
organizacijos. Antrąją gi su
daro Ohio valstijos ofisas, Kat- 
terfehlas, Reedas, Fraina, Jim 
Larkinas vtc.

Suspenduotosios kalbinės fe-' 
deracijos ir Michigano organiza
cija leidžia organų T h e G o- 
m m u n i s t. Pirmame nume
ry j, jie vadina Ohio valstijos o- 
fisų, Katterfeldų, Frainų ir Ko? 
“juodgvardieėių elementu”, cen 
tristais ir dagi reakcionieriais.; 
O tasai taip vadinamas ^juod-i 
gvardiečių elementas” savo ža
rų tų antrąjį “kairįjį sparnų”i 
vadinu “svetimšalių goveda”: 
(“a Idt of'foveigiiers”) ir ‘'kontr 
revoliucionieriais”. 'Pranešama, 

Ikad Ne\v Yorke laikyto j naoion 
ulėj “kairiaspamių” kohferenci 
joj Jim Laikinas grūmojęs, kad’ 
jis išliešęs kailį kiekvienam pra
keiktam atėjimui (to liek any' 
darnu foreigner), 'kurs mėgintu 
valdyt “j'evoliudi-.niii kairiuoju 
sparnu”. Ištikimieji abiejų “kai
riųjų sjiarnų” sekėjai dabar už
gina tą pramogingų epizodų. 
Bet tiek to.

Eikime prie rimtesniųjų to 
kivirčo dalykų. Pirmiausia, im-1

bių federacijų ir Midliigano “kail 

rįjį sparnų”. Didžiuma Naciona- 
lio Pild. Komiteto narių pakal
tino tų grupę, kad ji sužiniai no
ri suardyl Socialistų Partijų. 
Wagenkneebtas ir Katlerfeldas

gai” esu “blaivus, susipratę re
voliuciniai socialistai”. Bet 
palyginkit šitą tų dviejų Naci- 
onalio Pild. Komiteto narių tvir
tinimą su štai kokiu prisipažini
mu:

“Kam čia reik to užvaldymo 
partijos? Argi Socialistų Partijos 
vardas butų taip brangus darbi
ninkams? Visai ne. Socialistų Par 
tijos vardu proletariatas daugiau 
nebebrangina. Metų motais bevei
kdama ruformatorkškų ir iš
davikišką darbą ji apau
go dumblu ir pelėsiais. Ar 
mes turime užvaldyt senąją par
tiją tik dėl jos partijos mašinos ir 
organizacijos formos? Jos 'parti
jos mašinų ir <»vganizauijos ifor-Į 
ma visai netinku revoliucinio,pro-; 
telūrinio reikalui. Ar gal mes 
turėtume užvaldyt partiją, dėlei 
jos dideles daugybės oportunis
tiškos Jilcnduros? ‘Bet ta )iteru- 
luva lik sudegint tetinka. Dulko.-

reikia tižlipinli pašto ženklel 
už 5 centus.

gi tad nn\s turėtume užkariaut 
senąją partiją? jDri “revoliucinio 
sūriai fa mo”? Bot toksai obalsis 
buvo geras kol .partija dar nebu
vo skilus, — jis buvo geras par
tijos skaldymo tikslui.

“.Kadangi partijos skilimas yra 
jau įvykęs faktas, lai dabar musų 
šventa priederme organizuoti ko-’ 
munisty partiją.”

čia jus turite aiškių-aiškiail
siais žadžiais pasakyta, kad tie 
“susipratę revoliuciniai socialis
tai” laikėsi Socialistų Partijoje 
tik tam, kad jų suskaldžius. O 
žinote, kas taip rašo? Ogi Alek
sandras Stoklitakis, rusų Tedera 
cijos sekretorius-vertėjus. Ka
me? Ne kur kitur, kaip tik C o- 
in m u n i s t’ e liepos 12, 1919, 
oficialiame organe partijos, ku
rių tas “kairysis sparnas” keta 
organizuot.

Bet tai ne visa. Savo laiške, 
.išsiuntinėtame suspenduotųj ų 
ka 1 b inių federa tįi j ų sek re t o- 
riams - vertėjams, Oaklcy C. 
Jolmsonas, Michigano pašalin
tosios frakcijos sekretorius, ra
šo: f

‘Michigano socialistų partija, 
stojus už tai. kad butų steigiama 
komunistų partija, galutinai su
traukė visus ryšius su Amerikos 
Socialistų Partija. Jeigu jūsų fe
deracija simpatizuoja steigimui ti
kros socialistų partijos, tai tegul 
nepaliauja mokėjus narių mokes
čių musų valstijos organizacijai.” 

Ar dar ko aiškiau reikia? Kų 
nesakytum apie jų urdomąj;; 
tdktikų, reik pripažint, kad bent 
vienu atveju jie nuoširdus, bū
tent: jie aiškiai pasisako, kad 
jie nori turėt visai nuosavų par
tijų. Jie nė nenori gint savo tei
ses už pasilikimų Socialistų Par
tijoj. ■

Ar galima tų put pasakyt ir a- 
pie Ohio valstijos ofisų, Katter- 
feldų, Frainų, Larkinų, Fergu- 
sonų & Ko.? 

f

Ohio valstijos konvencija da
vė instrukcijų savo delegatams 
j busimų Nacionalę Konvencijų, 
kad jie dalyvautų konvencijoj 
tik tuo atveju, jeigu matys, kad 
jie gali jų kontroliuok Jeigu gi 
pasirodytų, kad jie. mažumoj, 
tada turį apleisti konvencijų ir 
prisidėt prie ‘'kairiojo sparno”. 
Kitais žodžiais, jeigu Ohio vals
tijos delegatai negalėsiu pasodin 
ti Michigano ir suspenduotųjų 
futloracijų dlulegatų konvencijoj 
(nors, ikaip iš augšČiau matyt, 
jie patįs nenor konvencijoj bu- 
ili),tjda Ohio delegatai turį sten 
gties suardyl partijų. Ohio dele
gatai, vadinas, gavo instrukci
jų: “arba viešpataut, arba griau-

Prisirengimų jau padaryta: 
“Kairiaspamių” kandidatai į Na 
cionalį įPild. 'Komitetų, 'kurie 
ske lbiasi esu išrinkti pagelba to
kių priemonių, kad dagi Tam- 
iinany Hali (Nc\v Yorko denio-’ 
llcvrttij ne&vttriij mtt-I
■šina. N.lRcd.) politikieriai iš ge
ldos paraustų, liepos 26 ir 27 lai- 
)kė Bradlcy viešbutyj, -Chicagoj, 
savo mitingų. Pirmiausia jie nu
tarė pasiųsti į Naciontdį Ofisų 
komitetų, susidedantį iš Frainos,- 
iRuthenbergo, Katterfeldo, H a r-.' 
woodo ir Wagenknečhto, kad 
ijie pareikalautų, idant aš “alsi-, 
sakyčiau” nuo .Pildomojo Sek-i 
retoriuus vietos ir visus .partijos 
dalykus atiduočiau jiems. Vie
nas asmuo, turįs artimų susiži- 
uiojiniŲ su jais,-papasakojo nian,j 
kad pirmutinis jų pienas buvęs 

paimti ofisų spėkos pagalba, 
bet paskui, dėl kaikurių priežas
čių, tų pieną užmėtė. -

Antras to pats save pasiskyrū
sio “Nacionalio Pildomojo Ko
miteto” aktas buvo toks: atšau
kti Nacionalio Pildomojo Komi- 
telo.paduiylų suspendavimų kal
binių federacijų ir išmetimų iš, 
partijos Michigano organizaci
jos. Jie, matyt, išsižadėjo re
ferendumo. Kam bereikia rofe- 
rendunu), kada jie palįs save jau 
pasistatė vyresnybėm. ;

'I as pats save išsirinkęs “ko
mitetas” nusprendė tfBi “jslaly-

*

ti” ptfrtijon Michigmu) oi’guniza- 
ciją ir suspenduotąsias kalbines 
Jederacijas. Bet jiastarosios aiš
kiai pasisako, 'kad jos nenori 
būti atghd įstatomos.

Stropusis pats save išsirinkęs 
‘Miomitetak” nuėjo dar «tdliau.

I

Wagenknedhtas, kurs, kaip pra
nešama, tapęs išrinktas laikiniu1 
“nacionaliu sekretorium”, su
manė. nusisamdyti svetainę tuo 
se-pat namuose, kame bus'laiko
ma paprastoji nacionalė Socia
listų Partijos konvencija. Salę 
jis pasirinko čia tam, kad butų 
patogiau daryti sabotažo kon
vencijai. čia bus lakomi priren
giamieji susirinkimai, ir jeigu 
Oliio’iečiams nepasiseks “už
valdyti” konvencijų, tai jie jų 
apleis ir susirinks išaiiksto nu- 
sisamdyton svetainėn ir čia bus 
formaliiad įsteigta antra “fkai- 
riasparnių” partija.

Nuo laiko, kaip tasis pats sa
ve. įsigaliojęs “naujas naciona
lis pildomasis komitetas” pa
baigė savo posėdį, mes turėjo
me štai kokios interesingos ir 
kartu pn.mogingos korespon- 
cijos:

“Adplphtii Germcriui, 2£() S. A- 
shkind Blvd., Chicago, III. — 
Gerb. Drauge: Naujojo Naciona
lio Pildomojo Komiteto susirin
kime/ laikytame Chicagoj liepos 
26 ir 27, priimta šitoks sumany
mas:

Idai ' nacionalio pildomojo se
kretoriaus .vieta butu paskelbta 

1 'po vakuojanti (nebeužimta), 
delio kad esamasis, tą vietą uži- 
mantysis, nepildo savo kaipo na
cionalio sekretoriauti priedermių, 
nes atsisako skaityti ir tvarkyti 
referendumų balsus, kuriais na
riai išreiškia savo valią, ir pa
liaus atsisako >pripažinti regule- 
riu budu išrinktąjį Naaionalį Pil
domąjį Komitetą. -- Draugiškai, 
Jūsų (pasirašo:) A Wagenknecht, 
Laik. Pild. Sekretorius.”

Koganui, Millis ir Nagle’ui, ku
rie paduodami kaipo ‘‘naujojo 
nacionalio pild. komiteto” na
riai, !• Įausdamas, ar jie davė Į- 
ga’liojimų “sub-komitelui” kal- 
bčM jųjų vardu. Ir štai ką jie 
man atsuko:

“Adolphui Germcriui, 220 S. A- 
shland Blvd., Chicago, III. — 
Gerb. Drauge: Gavau du Jūsų lai
ku rašytu liepos 26, kuriuose pra
nešate man apie kaikurių nacio
nalio pild. komiteto narių žygius, 
't uriu Jums pranešti, kad jie ne
turėjo nė jokio įgaliojimo pavar
toti mano vardą. Aš niekados ne
turėjau nė jokių susižinojimų su 
jais, nei jie su manim; neturėjau 
nė jokių žinių apie tai, kad jie 
manė laikyt, arba laikys šiuo me
lu susirinkimą Chicagoj. ,

“Jūsų pareikalavimui, kad jie 
ant rašto paduotų savo reikala
vimą, idant Nacionalis Ofisas bu
tų jiems pavestus, o taipjau ir Jū
sų duotam i tai atsakymui aš pil
nai pritariu. — Broliškai, Jūsų 
(pasirašo:) Dan Hogan.”

“Adolphui Germcriui, 220 S. A- 
shland Blvd., Chicago, III. — 
Gerb. Druuge Germeri: Atsaky- 
clmiuis i Jusųt rušytif man liepos 
26 laišką, kuriame klausiate, ar 
aš, kaipo galbūt busimoji naujo, 
Pildomojo Komiteto nare, davus 
savo įgaliojimą komitetui reika
lauti iš Jūsų, kad Jus atiduotu-’ 
mėt, Nacionalį Ofisą JNiiująjam, 
pildomajam Komitetui’, siunčiu 
Jums kopijas telegramų, suvaik-1 
šeiojusių pereitą savaitę tarp dgo 
Rutlieidiergo ir manęs:

Kopija
“ ‘Clėveland, O., liepos ,23^ 

Mary Raoul Millis, 299 E. 10th' 
St., Atlanta, Ga. — Naujasis 
Pildomasis Komitetas susirinks 
Subatoj, dvidešimt šeštąją, 10 
v. v„ Ncw Bindley Jlotdyj, 
Chicago. — C. E. RutheribergJ

, , t

Mano atsakymo kopija , 
“ ‘C. E. Ruthenbcrgui, New' 

‘Bradloy 'Hotel.'Ghicago. —Kol1 
iš Nadionalio Ofiso negausiu 
mlicialio pranešimo, jog esu 
išrinkta, aš nelaikau savęs Na
cionalio Pildomojo Komiteto' 
nare. — Mary R. Millis.”
“lai vienintelė korespondenci

ja, kurią aš tm-ėjau su kut'iu-nors| 
‘Naujojo Pildomojo Komiteto* na
riu. — Broliškai, Jūsų (pasirašo:) 
Mary Ramti Millis.”
’ z ---------

Adolilhui įGevmeriui, Chicago,; 
III. — Gerbiamas Germevi: Jūsų; 
laišką kariu su kopijomis reika
lavimų, kuriuos Jums įteikė Louis 
C. f raina ir kili, o taipjau ir Jū
sų duotą jiems i lai atsakymą, gu-

vau. Pilnai pritariu .Tusų pasiėl-, 
girnai. H t. Louiso, Ma., lokalo už- 
reiškimas, kurs liepos 19 buvo iš
spausdintas The New York Cflll 
(Vertimas ‘išspausdinta “Naujie
nų” liepos 15 ir 16 laidose. — N. 
Red.), pilnai sutinka su mano pu-. 
žvalgėmis. — Draugiškai, Jūsų 
(pasirašo:) Patrick Nągle.”

Man regis, kad apie tokį “kai- 
riasparnių” veikimų nė jokių 
daugiau komentarų nebereikia.

Adolph Germer
Nacionalis Sekretorius.

Galijotas
(Feljetonėlis)

Brooklyno Tetos redaktorius 
išdavė raportų.

Stebėtinų raportų.
Tik klausykite, kų sako Lieb- 

knechto straipsnių rašytojas:
I

“Aš manau, jog atsiras žino-: 
gus už mane stipresnis, galin
gesnis, kuris galės mane pava
duoti. Vienok iki šiol dar ne
atsirado ypata, kuri mane pava-f 
duotų, todėl prisieina vilkti šių 
sunkių naštų ir tolinus.”

Jess Willard' sutiko tokį žmo
gų Jack Dempsey’s asinenyj. To 
ledoj jis liko negailestingai su
muštas. O musų lietuviškas Ga
lijotas iki šiol dar nesutiko “ga
lingesnio” ir “stipresnio” už sa
ve žmogaus.

Indoniu butų žinoti, ar mū
siškis Bancevičius ir-gi taip ma
no?

žmpgus ąe mašina, jo smegenys 
— ne graniafonas. Nori rašyti, 
privalai skaityti, privalai studi
juoti. čia vos spėji laikraščius 
peržiūrėti, mesti akia į anlgal- 
vius, o apie stambesnių veikalų 
studijavimų nei nesvajok...”

Taip, Tetos redaktorius neturi 
laiko studijuoti “stambesnių vei 
kalų”. Jam netenka ir mąstyti. 
Rašo jis mašinaliai. Kas ateinu 
į galvų — valiui ant popierių.

TeČĮjųii, ,iiei/lsližvelg|ianl į tų 
faktų, jis reikalauja, kad jo ne
apgalvoti ir nerimti straipsniai 
butų imami už grynų pinigų!

Blogiau tyčioties iš skaityto
jų nė negalima.

Skaitytojams nepatiekiama 
rimtesnių ir gilesnių teoretinių 
straipsnių, bet tuo pačiu laiku 
tvirtinama, kad laikraštis esąs 
išreiškęjas kokios tai teorijos, 
kurios ųiDd p^iko (Stokos,” ir 
pats redaktorius dar “nestudi
javo”...

Ir po to visa, ar bereikia ste- 
bėties iš to, kad Teta, lyg grama- 
fonas, per visą laiką tik ir šu
kavo — “social-patriotai”, “so- 
cial-buržujai”, “išdavikai”, “seb 
eideinanniečiai” ir lt., ir tt., ir 
tt.

Kiuk aš žinau, Bancevičius(bu
vo skaitomus’ stipriausias žmo
gus lietuvių tarpe.

Gi dabar be niekur-nieko Te
tos redaktorius savinasi čempio
no vardų.

Tai suvis neteisinga.
Aš nieku budu negaliu sutikti 

su tokiu neteisėtu pasisavinimu 
čempiono vardo.

Taip negalima.
Jeigu Tetos redaktorius nori 

legaliu keliu įrigj’ti Jčcmfjiono 
vardų, tegul jis visų pjrnia pra
šalima iš kelio jau esamų čempi
onų, kurį iki šiol dar niekas nc-

Kol Tetos redaktorius to ne
padarys, jo kalbos apie “galin
gumų“ ir “stiprumų” bus nie
kad daugiau, kaip tik “samoz- 
vanstvo”...

Na, užteks apie “galingu
mus.”

Pereikime prie kitos raporto 
vietos.

su to plauko socialistais, kurių 
socializmas nori sutaikyti dar
bininkus su kapitalistais; kurie 
garbino buržuazinę demokrati
jų ir kovojo prieš tuos, kurie: 
gyveninvin vyjkdė proletariato 

1 rtc‘.iiioKsIr*»ti.įQ ----- fonmoje [>rdle-

tariato diktatūros.”
jNegi jau niekas nesusiprato 

nusiųsti Tetos redaktoriui Šla
pelio svetimų žodžių žodynėlį?

Tas .žodynėlis butų pa gelbė
jęs jam suprasti, kų reiškia žo
džiai “diktatura” ir “demokra
tija.*

O kas dol “smarkios kovos” 
su įvairtio plauko socialistais, 
tai Tetos redaktorius ' atsidūrė 
iDon Quixole.’o padėjime.

Jis visų laikų kovojo su ma-‘ 
ilunais.

O kovojo todėl, kad nepajie-' 
gė. suprasti to, apie kokias de- 
įmokratijas kalba “social-buržu-» 
jai.”..

'Galop, seka nepaprastai reikš-! 
mingas ^prisipažinimas.

‘^Laisvėje mažai telpa giles-
I

nių, teoretinių straipsnių. JPrie-i 
žastis vėl ta jpatį. Redakcijos 

<darbininkams prisieina po 6- <S 
valandas į dienų mašinaliai tik 
rašyti, skubėti, kad statėjai tu
rėtų darbo. Parašyinrii-gi kų 
nors gilesnio, rimtesnio ir svar

Parašyinui rimtesnio dalyko, 
reikalinga “pajudinti smegeni
mis” — pamąstytą rcYkalinga 
šį-tų pastudijuoti.

Apie tokį “komfortų” “prole
tariato diktatūros” vykdintojas

Well, perskaičius tų 
ištiktųjų, pasilieka 

kad tam “galingumo” 
pruma.” Galijotui reikėtų pa
vartoti savo “gabunus” kokioj 
nors kitoj srityj.

Laikraščio redagavimui rei
kalinga ne “galingumas” ir sti
prumas”, bet žinojimas ir mo
kėtinas tlo žinojimo išdėstyti 
ant popicrio. — K. Sėjikas

raportų, 
įspūdis, 
ir “sti-

Kazimieras Gugis1
Veda viiokius reikalui, kaip kriminaltšktiosc 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
ĮSU S. Halfted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Dttfborn St.
111113 Unity BMc.

Tel. Central 4411

OR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Eield Annex, 18 flioras, Suitc 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.
* 1739 So. Halsted Street.

Phone Canal 4626 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas Wcst 6126^

Dr.D. J.BAGOCHJS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pūliniai) 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 (1.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi litbai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

Jos randasi rinkinys 
24 rekordų Ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
.phouografu, kuriuos 
mes parduosime už 
blle pasiūlytą kalną 
už tai kad>mes turime 

pratuštinti vietą.
Mos taipgi turime 

_ ... ‘ $650 ęlayer piano,
IĮ; garantuotą 10 metų

ir vartotą tik 8 savai
tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI (GYVENATE UŽM1ESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
A1PŽIURETL Ši yra stabėtjna pro
ga. Ateikite arba rašykit?; tuojaus. 
PRISRJNčIAME Už DYKA. 
WiE8TERN ’FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harriąon St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

... YOVNG LADIBS TO
T*MbBAIW K?JIS£3MG “1

besnio, reikalinga prisirengimo, We pfty all expensesand small salary 
reikalinga dauginu liuoso laiko 
daugiau <mų8tymo. Nęgana to,

whilo training in our ncw two year graded 
coursc. Writc at once for our cataloguc B.

A FORT DEARBORN HOSPITAL
• M3I AMnav, B»x | CHICAGO ••



Panedėlis, Rugpiučio 11, ’19 NAUJIENOS, ChUago., IJ1.

Kas girdėt Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

Prirašė tokių vyrų, kurie tar
nauti milieionieriais ir negalėjo 
ir nenorėjo. Be to tarp jų atsi
rado daug chuliganų, kurie bol
ševikams ateinant įsirašė į rau-< 
donųjų armijų. Tie chuliganai 
įsigalėjo ir su jais, neturėdamas

kontliktų, tikros milicijos, turėjo skaity-

Panevėžin. Švietimo Ministe
rija šitaip išrišo gimnazijų mo
kytojų su “Saulės 
nuo liepos 1 dienos šių metų vy
rų ir moterų gimnaziji tampa 
valstybini. Kas nori jose mo
kytojauti, turi paduoti švietimo 
Ministerijai prašymų. Pat nei 
“Saulė”, nei mokytojų Taryba 
nebegali dabar pasigirti viena 
antrų nuveikusi. Taip turėjo ir 

t būti.

Biržų apielinkė. Prekių, fab
riko išdirbinių čia visai nėra. 
Visokį šinukleriai, alveždaini iš 
kitų vietų prekių nuo pirkėjų 
lupa septynias odas. Užtat ačiū 
atsilankiusiam iš Kauno p. I. 
Čygui, Papilyje yra įsteigtas ko- 
operatyvus; jis greitH laiku pra
dės guvuoti P. P. K, Koop pa
vesta įsteigti ir Biržuose.

Biržij apidJjnkeje pradėjo 
siausti dėmėtoji šiltinė, o kai- 
koriose vietose net ir cholera.

Kelmė, Skaudvilės aps. — Kai 
atsirado musų‘parapijos komi
tetas, tuojau jis paklydo, sura
šinėdamas kandidatus į milicijų.

ties komitetas. Komiteto pirmi
ninkas Šliogeris buvo surinkęs

nai tuojau juos nuginklavo ir 
liepė parapijų komiteto rinki
kams išrinkti tuos, kuriuos jie 
nurodė. Tokiu bildu mes gavom 
tokių milicijų, kurios dauguma 
neturėjo žmonių išsitikėjimo, ir 
bolševikams atėjus, ta milici
ja tuojau prisijungė prie jų.

Per komiteto apsileidimų 
miestelis turėjo daug nuostolių. 
Taip, padėkime, trįs milicionie- 
riai nuginklavo tris vokiečių ka
reivius ir paėmė iš jų duonų. 
Porų dienų praleidus atėjo 18 
— 2(1 vokiečių kareivių, apšau
dė miestelį, uždėjo (HMM) auksi
nių (markių) pabaudos ir iš
plėšė iš miestelėnų ant 20,(MM) 
auksinų turto. Tikri kaltininkai 
pasislėpė, ir vienas jų sugrįžo 
tik per savaitę, o mes nukentė- 
jonie. Be to vokiečiai sudaužė 
komitetų, paėmė 4 telefonus,

baltinių ir kitus ligonines tur
tus. Del to pattos komitetas 
puolė teisman ir 27. III tardyto
jas norėjo komitetų suimti ir 
nusiųsti į Raseinius, bet paliko 
ant laido. Nuo 3. III pas muši 
veikia jiaujas komitetas taip- 
pat su tuo pačiu raštvedžiu, bet 
ir šis jau apskrities komitetui 
nusprendus patrauktas teisman 
už įgaliavimo peržengimų Ne
žiūrint, kad tas raštvedis (Lau
cevičius) jau du kartu patrauk
tas teisman, jis visai nenori atsi
traukti iš komiteto.

Lietuviii Rateliuose, i

WEST SIDE

Neįvykuoios tautininkų prakal 
bos.

Mokslo Žinios
Baso ŠERNAS.

F ARMOS
Pirkite Karmas geriausioj apielinkėj, kur javai auga. Al.sišau- 

kii, o pamatysit daugybę kornų, nuo 0 iki 16 pėdų aukščio.
36 Karmos ant pardavimo, tarpe Lietuvių l’kininkų. Musų 

banku priims Liberty Bondsus, iš mus kaimo bus vienas ūkinin
kas diicagoj, kuris galės jums viską apsakyt. Alc'kite ketvergo 
vakare. Augusi 11 pas E. \Volk 712 \V. lllh PI. nuo 5 iki 8, pėtny
čios vakare nuo 5 iki 6 pas J. Mironą, 4901 W. 1 Ith St., Cicero. 
Subatoj po piet nuo 2 iki 6 Lietuvos spaustuvėj, 33rd ir Morgan St. 
Ateikit pasikalbėt arba draugi pažinot į Mi -higan, galima 
pigiau iš ('liieagos laivais, 
gon arba geležinkeliu nuo 
ateina pas mus 
pasikalbėt arba

Išeina kas vakaras pusiau 8 i 
51h Avė. ir ILurison Stoties, 
per dieną j pat musų kaimą.

važiuot
Muske- 
trukiai 
Ateikittris karius

rašykit į

AMERIKOS UKINIKAS,
KART, M1CHIGAN.BOX !X>.

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

GYVA FONTANĄ.
1672 m. botanikas (augmenų 

tyrinėtojas) I. Mimtingh apra
šė auginamų augmenį ‘Coloca- 
sia antiųuorum, kuris naktyj iš 
savo lapų iščirškia, kaip fonta
ne vandenį, kuomet įlapai dar ne 
visai užsidarė būna. Van.1 ic m u v
ša, kaip fo manoj lanko pavida
le, taip laibomis druožlėmis, 
kaip plaukai, bąt tėmytojui ne
sunku tai patėmyti ir laikant 
priešais rankų, nuo to iš lapų 
mušamo vandens ji sušlampa. 
Kuomet lapai suvisu atsidaro 
ir vandens mušimas pasiliauja. 
Arti lapų galuose būna dideli 
vandens lašai, kaipo rasa, kuri 
vienok nuo jų varant, net jų lai
kosi.

Sulyginti teisingumų to apra
šymo niekam mintin neatėjo, o 
laikui bėgant net specialistai 
tam netikėjo, nes niekas to dau
giau nepatčmijo. Tik nesenai 
Munlingho aprašymas tapo pa
tvirtintas. Surasta Colocasios la
puose ir jam giminingų augme
nų, jog jŲ lupai kaipo iš fonta- 
nos prie tinkamų aplinkybių 
meta vandens lašus (190 lašų į 
minu tų). Smarkiausiai ta gam
tos fontaną darbuojasi naktimis 
ir apsiniaukusiose be saulės die
nose. Fontanų, ta yęįkia inter
valinis, su petrraukomis, bet ko
dėl taip būna, priežastis to iki 
šiol neištirta.

Praeitų pėtnyčios vakarų p. 
Meldažio svetainėje turėjo įvyk
ti vielos tautininkų prakalbos. 
Vyriausias prakalbų tikslas, pa
sak rengėjų, buvęs: “Kaip ir ko
kiu bud u goriausiai gelbėjus sa
vo nuvargintų tėvynę.”

Kadangi prakalbos .buvo gerai 
išgarsintos, tai tikėtasi, .kad pub
likos bus daug. Bet prakalbos 
neįvyko. Priežastis tokia: strei- 
kuojantįs McCormicko darbi
ninkai perdaug ilgai laikė savo 
susirinkimų. Antra, jeigu jie ir 
butų anksčiau užbaigę savo su
sirinkimų, vargiai kas butų išė
jęs: nužymėtu prakalboms laiku 
prie svetainės susirinko vos pus
tuzinis klausytojų. Ir tų pačių 
vienas apreiškė: “atėjau tik dėl 
visko”. Kiek teko sužinoti, tai 
lažangesnieji tautininkai labai 
nepatenkinti rengėjais. O tai dėl 
to,kad pastarieji esu perdaug bi- 
čiubliuojasi su ‘klerikalais.

— Buvęs.

McCormicko streikas

Kompanija bando sulaužyti 
streikų.

McCormicko darbininkų strei 
kas vis dar tęsiasi. Streikinin-

Mes perkame Liberty Bonas 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais Ir 
Subatomis 9—9.

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

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

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

z

Kaip daiktai pabrango per 
ketverius metus.

Vienų didžiulių New Yorko 
vyrų galanterijos sankrova pa
duoda palyginamų kainų lente
lę, būtent, kiek už kų pirkėjai 
mokėjo 1914 metais, ir kiek už 
tokios pat rųšies prekes dabar 
mokama. Štai koks skirtumas:

Prekės 1914 1919
' Bubu garnituras .. $30.00 $55.00 

Balai .......... . 6^50.. 16.00
Viršutiniai marškiniai 1.50 
Apatiniai marškiniai 1.50 
Kut ės.............................. 50
Kaklaraikšlis ......... 1.00
Skrybėle ....................... 3.50
Pirštinaitės ............. 1.50
Apikakle .........................15
SkeiMJtaitč ...................... 25
Kalesonai ................. 1.50
Apsiautas nuo lietaus 15.00

tik tol, kol kompanija nusileis 
prieš organizuotų darbininnų 
valių. — Jeigu pieš neišlaimėsi- 
me dabar, tai neišlaimėsimc 
niekados! — sako streikinin
kai.

Šitų, matoma, supranta ir 
kompanija. Ji todėl deda visas 
pastangas, kad strcikas’butų su
laužytas. Josios agentai, sako, 
veikių dienų ir naktį — kad tik 
susimedžiojus daugiau st veikiau 
žiu. Vis dėlto josios pastangos 
kol kas neduoda pageidaujamų 
pasekmių: streiklaužių skaičius 
palyginamai mažas. Ir prie ge
riausių norų jais negalima at
likti darbo. Pirma kompanija 
Skelbė, kad didžiuma josios dar
bininkų esu patenkinti ir grįšiu 
darban prie pirmo pakvietimo. 
Dabar pasirodo visai kas kita: 
daugelis darbininkų jau gavę 
net po keliūtų laišku, bet darban 
negrįžta. Visi sumedžiotieji 
streiklaužiai esu daugiausia iš 
kitur atgabenti. f

2.50 
L(H) 
t. 50 
6.00 
2.50 

.25 
. .85 

2.50 
22.00

AREŠTAVO KETURIS ĮTARIA
MUS PADEGĖJUS.

ke-
pa-

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

/Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.

Aplama .suma $62.90 $112.10

35 So. Dearborn St.
(Kn>pu Monroe) .

Kambarys 367. z-y- * _
VAIJKNDOS 9 iki 8 .CIlir/KZO 
Nedaliomis 10 iki 1. VlllVaĮįv

J

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina. * 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

PRANEŠIMAS.
šiuoni pranešu visuomenei kad aš 

užėmiau pono Vaizgerto vietą su 
mufavimu ir anglių vežimu, tai kat
rie dar nenusipirkote anglių, tai už
sisakykite dabar, o anglis eina brau 
gin kasdiena. Antrašas toks:

STANLEY SLAZAS,
1907 So. Halsted St., , Chicago, III.

Phone Ganai 2452

AS, ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispop- 

sija, nevirininias pilvelio, Duslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
nbelnas suCku nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoie Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitterią, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- mklizmas pranyko, diegliai nebebadt po krutinę. Viduriu režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitterią, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa M 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos i 
sm-uHai ir esu linksmas ir 1000 svkių dykuoju Salutaras mylistų M*- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstamiem «k tokiais 
atsitikimais patariu nuošlrdlai kreipties pre Salutaras: I

SALUTARAS I
CHEMICAL 1NSTITUTION .1. Bąltrenas, Prot s

1707 So. Halsted 8U Telephone,Ganai 6417. (JUcągo. HL f

(
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Policija užvakar areštavo 
turis įtariamus negrų namų 
dcgčjus — John Gallagher, Em- 
met Darcy, ()woji MčCabe ir 
Henry Radimai). Visi baltvcid- 
žiai. Policija mano, kad lai y- 
ra vadai siautusius padegėjų 
gaujos. Vienas areštuotųjų buk 
jau prisipažinęs.

KREIPSIS Į FEDERALĘ VAL
DŽIĄ.

Namų statytojų unijų viršinin 
kai žada kreipties į federalę val
džių, Waslnnglonc, idant ji da
rytų reikiamų žingsnių užsispy- 
rusiems koutraktoriams palenk
ti. Keli unijų viršininkai tuo. 
liksiu žada važiuoti Washingto- 
nan.

KAIP NAMŲ SAVININKAI IŠ
NAUDOJA GYVENTOJUS.

Du syk į savaitę kelia Lendąs.
Namų savininkai būtinai nori 

pralobti. (Gyventojai vis dažniau 
pradeda nkųslics valdininkams 
prašydami jų “daryti kų-nors”, 
kad suvaldžius godžiuosius pel- 
nu gandas. Užvakar padavė skini 
dų sekamų namų savininkų 
nuomininkai. W. M. Howard,

■

Čia Tai Jūsų Proga!
Parsiduoda du Namu 

Labai Pigiai.
Vienas muro namas 10(1 pėdų il

gio, 23 pėdų pločio, ant 3 augštų, už
pakalyj didelė bekernė, du paten- 
tavi pečiai, katilai duonos ir keksų 
maišymui, taipgi visokių kilų ma
šinų ir įtaisymų, viskas varoma e- 
lektra. Didelis garažas dėl auto
mobilių ir barnė dėl arklių. Ant
ras namas sale medinis ant 2-jų 
augštų, apačioje storas ir 5 kamba
riai užpakalyj, ant viršaus 7 kam
bariai. Labai geroj biznio vietoj, 
tirštai apgyventa lietuviais. Ben- 
dos neša $200 j mėnesį. Kaina lik
tai '$1<6,500. Jūsų pinigai neša 15 
nuošimtį.

Parduoda pats savininkas. Atsi
šaukite greitai.

373 Kensington Avė. 
Phone Pulhnan 3417. Chicago, III.

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

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

SUCTION

Dantįs be pleitų, tai musų speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augščiau 
Porcelenavos crown $3 ir augščiau 
Visas setas dantų . 
Visas setas auksinis 
Užleidimas ...........
Auksinis Crovvn .. < 
Aluniinum setas ... 
Apdengimas danties

Boston Deniai Co
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer
Įėjimas 1553 West 47th St.

$4.00
$65.00

$1.00
$3.75

$12.00
$3.75

Telephone Yards 5032

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

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

t

»

39211 Robcy gt., padidinęs rendų 
uno $37.50 iki $51; II. G. Barlh- 
ruff, 7038 Yale gi., nuo $35 iki 
$45; B. L. Hunler, 1165 E. 61 
gl„ nuo $30 iki $45; N. Walson 
£2Q3 E. 67 g}., nuo $12.50 iki 
$57.50; S. W. Walker, 6500 
Bosworlh gt., nuo $15 iki $65; 
D. Davii's, 623 Beldon gi., nuo 
$38 iki $55; O. B. Quclnn, 5229 
Cornien gt., nuo $20 iki $30.

| Saugokite 4avo Akis j

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga 4 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų aklų, ausų no-j 
sies ir gerkles hgų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pčtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

f

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Teiephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

■M

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544
Namai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliotais nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

š
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• Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St. 

Phone Prospect 8585

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE 
Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 

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

PARODA IR EGZAMINACIJA

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Milwaukee Avenue,

CHICAGO, ILL.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fįll dress, tuxedo, frock siutai, 
ir II. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

i S. GORDON,
/oi X A 4. \ K15 So- Halsted 8L Chicago, III.(Seka ant 4-to pusi.) įteigta 1902

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
*Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago. \ .. ........ .

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

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 S Morgas St, Chicago, III

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

' Rez. Tel. Scclcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichnlBwicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu i n g a i piitarnau- 
ja prie gimdymo* 
Duodu rodą visokio
se Jigo.se moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted S(r.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėliu vak

c
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Jigo.se


—

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Reikalinga pastebėti, kad tūli 
tų namų yra ne “steam heat”, 

daigi ne su garu šildomi. Negana 
to. tūli namų savininkai einą 
taip toli, kad pradeda kelti ran 
das net du kartu savaitėj! Taip, 
vienas nuomininkas gyvenąs 
617 W. 73 gatvėj andais gavęs 
notą, kad nuo rugpiučio 1 jisai 
turįs mokėti už nuomuojainus 
kambarius vietoj 35 dolerių me
nesiui — 40. Išpildęs listą jisai 
įmetęs jį pačio dėžėn. Bet už 
dvylikos valandų jis gavęs nau
ją notą su reikalavimu mokėti 
42 dolerių mėnesiui.

Valdininkai grūmoja tiems 
plėšikams, bet tas grūmojimas 
veikiausia grūmojimu ir liks.

I rust and Savings bankas, So. 
Hollande.
vo keliui baltveidžiai ir vienas 
negras banditas. Bankas nete
ko apie septynių tuksiančių do
lerių. Užpuolikai, atlikę “dar
bu'’, susėdo vienan automobi-

Iloseland. Aušros knygyną pa- 
.. t ii... laikančių Draugijų delegatų susi- 

t zpiionine (iiuyvn- j-inkimas bus uturninke, rugpiučio 
12, Aušros kambariuose 10900 Mi- 

(ehigan Avė. Pradžia 7.36 vai. va- 
i karo. Visi delgatai prašomi atsi- 
I lankyli, nes turime daug svarbių 
reikalų. Rafit. F. Verakojlenė.

Cicero. — LMPS. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj rugp. 

linu ir nuvažiavo stivais keliais 11. kaip 7:30 v. vakare Onos Tamo- 
,, ... Ralienės svetainėj 1447 — 49 Avė.

linkui t.lucagos. Buvusieji Visos narės prašomas susirinkt pas- 
bankc žmones sako, kad bau- kirh> ,aiku- ~ Valdyba,
ditai “elgėsi sutartinai; rasines 
mapykantos ženklų nepaslcbė-

— Valdyba.

Chicago

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA MERGINŲ IR 
MOTERŲ

SUSIBARĖ, PAŠOVĖ MOTERĮ 
!D PABĖGO.

Kensington. — LMPS. G7 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks panedė- 
lyj lt d. rugp., kaip 8 vai. vakare, 
Aušros kambariuose, 40900 Michi- 
gan Avė. Visos narės kviečiamos 
alsilanksli luiku nes turime išpildy
ti nominacijos blankas ir taip svar
bių reikalų aptarti.

— Sekr. U. M.

Policija įieško luio Charles

Panedėlis, Rugpiučio

AUTOMOBILIAI NAMALžEM

11, ’19

NAMALŽEMS

REIKALAUJA LEIDIMO PAR
DAVINĖTI DEGTINĘ IR 

VYNĄ.

Užvnki.r jisai susibarė su savo 
prisieka Leoną ir pastvėręs re
volveri paleido Į ją penkis šū
vius. I'rjs kulkos “atsiekė tik
slo,
ligoninę, kur j ii tapo 
kulkos. Manoma, i

LSS. 4 kuopa stato veikalą Valka
ta 5 d. spalių (’. S. P. S, svetainėj, 
1126-28 18 si. Kuopos ir progresy
vus draugijos nurungtų tą vakarą ne 
kokių pramogų. * — Komitetas.

ASMENĮ! JIEšKnjIMAI

REIKALINGA MOTERŲ
‘ SIUVĖJŲ

Į KAUTŲ ŠAPA

OEISO DARBUI 
Gera mokestis pradžiai.

KLERKŲ DARBININKIŲ,
A DRESUOTOJŲ,
BILLF.R1Ų,

MES REIKALAUJAME TVO-
JAUS PATYRUSIŲ

FINISERKŲ
ARM HOLE RF.ISTERKŲ 
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 
KRAŠTŲ TRIMERIŲ
VISOKIAM DARBUI OPEBA-

TOBIŲ
PRIE MAŠINŲ MERGINŲ
DIRBĖJŲ DIRŽŲ e

PASIUNTINIŲ.

Su arba be patyrimo.
Mes išmokisirne jus darbo.
Puikios, viliojančios apielirtkčs.
Puiki proga ateičiai.
44 valandos savaitėj.
Subatoje pusė dienos.

COSEARS, ROEBUCK & 
Honuin Avė. & Arthington St.

MERGINŲ IR MOTERŲ. 
PASTOVUS DARBAI

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA automobilius 7 sė 

dvnių, 17 melų, Chandler Turyng 
Cur ir parsiduoda puikus pianas ir 
Cash Hegister. Tuos daiktus ga
lima matyti bile kada. Kam toki 
daiktai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

4632 So. Marshfieid Avė., Phone 
Bou Ieva r d 9091>\

MOUNT GREENWOOD.

PARDAVIMUI v 1916 modelio 
i“BUICK” 7 pasažierių 5 naujos ti
rus, naujas “Victoria” viršus, su 3 
stiklo langais. Priežastis parda
vimo karo — pirkau didesnį

Tel. Yards 6894, 3331 S. Halsted 
St., Chicago.

$325 nupirksi pusę akro lotą. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario transportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted il
tį ttos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vieną bloką West 
iki Subdįvizijos ofiso Kasdien at
dara nuo' 1 iki 4 po pietų. Nedė- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po

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

Degtinės ir vyno sandėlių sa
vininkai kreipėsi į valdžią reika
laudami leidimo parduoti dalį 
savo “tavoro,” kad tuo budu ga
lėjus užsimokėti valdžiai pride
ramus mokesčius-taxus. Savo 
reikalavimą jie remia tuo, kad 
svaiginamuosius gėrimus par
davinėjusi, ant akc.iono, dagi 
pati valdžia, kuomet tūli degti
nės ir vyno savininkai, St. Loui- 
se, negalėję užsimokėti reika
laujamų mokesčių. Girdi, jeigu 
tai gali daryti valdžia, tai ji tu
rinti būt teisinga ir leisti parda
vinėti degtinę ir vyną patiems 
jų savininkams.

Koks bus valdžios atsakymas, 
f 

nežinia.

Pajieškau savo žmonos Alberti
nos. Ji prasišalino nuo manęs lie- 

Moteris tuoj nugabenta į pos mėnesyje, pasiimdamn su sa- 
išimla v*,n sunų uietų, dukterį 14 metų, 

1,1 abu šviesių plaukų. Ji turi am- 
sveiks. žirnis 39 metu šviesių plaukų, mažai 

temoka angliškai. Kas patėmysite 
• praneškite man. Kas pirmas praneš 

duosiu 5 dolerius.
Pranciškus Bujvidas, 

706 W. 12lh St., Chicago, III.NEPAPRASTA VIEŠNIA.

Blackstone viešbučio tarnai 
užvakar susilaukė nepaprastos 
viešnios — - su grandiniu no- 
syj! Viešnia ne bet kokia, o 
turtingo Indijos pirklio, Vithal- 
das D. Thackersey moteris, ir 
grindinys ne by« koks, o dei
mantinis. Bet yankės, matyt, 
visai ignoruoja Indijos madą. 
Vienas jų, pamatęs nepaprastą 
viešną, savo draugui riktelėjo: 

už

Piijieškiiu, ženotos poros, mote
ries kuri neina į darbą, kad pri
žiūrėtų namus. Mano šeimyna ma 
ža, aš pati ir mergaitė 13 metu, aš 
akušerka ir dažnai prisieina nebūti 
namie. Duodu kambarį už dyką. 
Atsišaukite

P. Urbunus, i
3313 So. Halsted St. 2rų lubų.

JIEško PARTNERIŲ

— Gaš, ar ir 
grandinio!

UŽPUOLĖ BRANGAKMENŲ 
KRAUTUVU.

PRAMONININKU KON
FERENCIJA.

REIKALINGA vyro kaipo pusi
ninko j gerai apsimokama dirbtu
vę. Mes patys vedame dirbtuvę 
kooperatyvišku budu. Mes išmo
kysime jus gero amato ir mokėsi
me gerą mokestį laike mokinimosi. 
Buk pats gaspadoriumi ir dirbk pats 
dcl savęs. Jei jus turite $500 ir no
rite dirbti ateikite ir pamatykite Mr. 
Šidlauskas nuo 5:30 iki 8 vai. vak. 
tiesiai į dirbtuvę 4156 Irving Park 
Blvd. 3-Čias aukštas.

Trocky’s neteko 4000 doleriu. Tarsis kaip nupiginti pra
gyvenimą.

RASTA-PAMESTA

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

HART SCHAFFNER <fc MAKX
520 S. WELLS ST.

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ \ 

Į SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ!

GALIME PANAUDOTI

PEKEBIŲ,
SANDELIO KLERKŲ, 
ORDERIŲ RINKĖJŲ.

BARGENAS
Allen 5 pasažierių automobilius 

pardavimui pigiai. Pirmos klesos 
pade ji m**, išrodo kaip naujas, taip
gi naujos tairos. Turi parduoti iš 
priežasties kito biznio.

Azukas Garage,
847 W. 33rd St. Tel. Yards 303G Joe.

PARDAVIMUI heiuvių apielinkė- 
je 5 kambarių namus. Karštas ir 
šaltas vanduo, Vana. Du lotai.

5527 So. Košt nėr Avė.

Gera mokestis pradžiai.
Mes išmokysime jus darbo, 

susideda iš susirinkimo užsa 
gailių per laiškus, taipgi vyniojimo 
ir pakavimo ryšiukų siuntimui per 
parcel post ir espress.

Puiki proga ateičiai.

kuris

44 valandos savaitėje. Subatoje 
pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Honuin Avė. & Arthington St.

MERGINŲ VIRŠ 1G METŲ 
AMŽIAUS.

ADRESUOTO.IŲ, 
PASIUNTINIŲ.

Gera mokestis pradžiai.
Mums reikia daug merginų į ofi

sus musų klerkų skyriui. Patyrimo 
nereikia/

Ši yra puiki proga merginoms, 
norinčioms prisirengti Į tulits sky
rius ofiso darbo.

Tūli darbai dabar atdari pasisiun- 
tirnui, adresavimui ir darbai reika
laujanti mokėti rokundų.

Puikios progos ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

PARSIDUODA automobilius 1913 
Fel Car, 5 sėdynių, G geri gumai, 
mašina geram stovyj parduosiu už 
$225. ir važiuot išmokysiu.

J. M., 
3127 S. Emerald Avė., 3 čios lubos

RAKANDAI
TIKTAI šį MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros skil
ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PR1SIUN- 
CIAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai._

NAMAI-ŽEMĖ

I\\RDAVIMl'L išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių namas, didelis 
sodnas, vištų ir kiaulių tvartai ir 
barnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir % akro žemvuogių. Akras 100x400 
Kaina $4500. Lygiai 1000 per 3 me
tus. 1 mylia nuo šv. Kazimiero ka
pinių. P. Dyckma, I14th ir Roman 
Avė., Mt. Greensvood, Telefonas 
Mongreen vvood 81.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicag »- 
je , pars C’.oda 2 lotu, krūvoj l»;'x 
130 pėdai p**gal pat 72 ir Archer Av. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
81G W. 34 St. iš fronto

PARSIDUODA 7 ruimų Cottage, 
pataisyta dėl dviejų familijų, labai 
daili vieta, savininkas

J. Gimbutis, »
26 \V. 105 St., RoscJand, UI.

PASKOLOS-MORGEČIAI

Būtinai atskirkite chicagietį 
Trocky nuo maskviečio. Ano 
pavardė rašosi truputį kitaip, 
būtent ( Trotzky. Taigi ta nelai- 
ĮHl, ku\i ištiko chicagietį, visai’ 
neapeina maskviečiui. Trum
pai sakant, chicagietį Trocky už
vakar užpuolė du džentelmenai, 
kuriuos yankės vadina bandi
tais ir, surišę jį, pasiėmė iš jo 
brangakmenų krautuvės, 906 
W. Madison gatvėj, už keturis 
taukstnčius dolerių įvairių brau

Illinois pivvmonininkų asocia
cija sumanė šaukti nepaprastą 
konferenciją tikslu “surasti tin 
karnų būdų pragyvenimo bran
gumui sumažinti“. Konferen
cija įvyksianti rugsėjo 8 ir 9 die 
nomis Chicagoj. Beje, konfe
rencijos rengėjai kviesiu joje 
dalyvauti ir darbininkų unijų 
atstovus. Joje nebusią Įleidžia 
mi tik... politikieriai.

Nedėlioję Naujienų piknike pa
mečiau $10 pinigais ir čekį už $43.40 
Kas ‘ 
bus

radot meldžiu sugražinti, už ką 
alvginta.

A. J. Valdo (Valodku),
2228 Coblenz St., City.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS — kambaris dėl 

dviejų vaikinų su ar be valgio.
3240 Emerald Avė.

ANT RENDOS — kambaris, dėl 
vieno ar dviejų ypatų. Gražioj a- 
pielinkčj.

7212 Ėast End Avė. 2 blokai East 
nuo Stony Ishind Avė.

ko ir nesujiegko.

PAKŪRĖ PEČIUJ UŽMIGO 
SUDEGĖ.

Septyniasdešimta vienų metų 
amžiaus senutė, Marė Grimes, 
gyvenusi 11830 Harvad gatvėj, 
užvakar rytą nusitarė pakurti 
savo gasjnį pečių ir pasišildyti. 
Pakūrė ir atsisėdo šalia jo. Sė
dėdama, matomai, ji užsnūdo. 
Už valandos kaimynai pamate 
gaisrą ir pašaukė ugnagesius. 
Įsilaužę butan ugnagesiai rado 
ją besėdinčią šalia savo pečiaus 
apsuptą liepsnų. Senelė buvo 
mirusi.

DIDELIS GAISRAS.
Kilęs gaisras vakar naktį 

siškai sunaikino didelį namą 
ant kampo St. Paul ir Winne- 
bago gatvių. Kilus gaisrui dau 
gelis gyevntojų nebespėjo iš
bėgti iš liepsnų apimto na
mo. Juos išgelbėjo atvykusieji 
ugnagesiai. Gaisras padaręs 
nuostolių už pusantro šimto tuk 
stančių dolerių.

vi-

PARANDAVOJLMUI kambaris ant 
antro aukšto, iš fronto; kambaris 
šviesus ir dailus dėl dviejų vaikinų, 
arba mergini], rai ruduosiu ir pa- 
vienam, geistinu, kad atsišauktų lik 
laisvų pažiūru žmones.

S. P.,
703 \V. 21st Place Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

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

GELEŽINKELIEČIAI GRĮŽTA 
DARBAN.

Algą klausimą išrisianti 
racijos komisija.

irrbit-

Streikuojantįs geležinkelio 
darbininkai-shopmenai paga
lios nutarę paklausyti preziden
to Wilsono raginimo, ir grįžta 
dariban. Tuo budu komunika
cija pbvaliai pradeda eiti į nor
males vėžes. Streikininkų rei- 
laaikivimns, sako, išrisianti s|>e- 
cialė komisija, arbitracijos ko
misija, susidedanti iš valdžios 
ir organizuotųjų darbininkų al-

NEŽINOJĘS, AR JIS GYVAS 
AR MIRĘS.

Hugh M. Shevnan, 1221 Ken 
niore gt., užvakar naktį turėjo 
papasakoti policijai sekamą is
toriją: Ties namu 910 Buena 
gatvėj mane užpuolė n pažįsta
mas l, indi tas. Nepaklausius 
jo komandos, jis paleido maniu 
šūvį irpabėgo. Per keliatą mi
nučių aš nebežinojau ar esu gy
vas ar miręs. A Žinau lik tiek, 
kad viduriuose jaučiau didelę 
gėlą. Pažvelgęs j gatvę pama
čiau prie suvo kojų gulinčią knl 

egi ji butų išlindus man 
prie

ką.
per vidurius ir nupuolusi 
kojų - pamislijau sau. Paėmęs 
kulką įsitikinau, kad jijė nekru 
vina. Tik tuomet drįsau pažiu- 
rPLi į savo veskę. Pasirodė, kad 
kulka tik per veskę buvo per- 
Jindusi... *

Polici ja j ieško tariamo jo bau 
(lito.

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

The Parish & Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, 
Buckers-up Rivet šildytojų, Cal- 
kers, Chippers ir abelnų dirbtuves 
darbininku- Musu darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė „dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandų j 
savaitę naktimis. 1% moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumų Atsišaukite, ypatiš- 
kai arba susižinokite 
ish & Bingham Co. 
Dept. Madison Avė. JI 
Cleveland, Ohio,

su The Par- 
Employment 

West 10G St.,

REIKALINGA merginų prie siu
vimo elektros mašinomis į matrasų 
dirbtuvę. Pastovus darbas Gera 
mokestis.

Fmpire Mattress Co., 
2231 W. Madison St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, gera mokestis tik 2 šeimynos. 
Kreipkitės adresu:

Miss V. Message 
3518 So. Halsted St., Chicago, III.

VE KUR JIE NESIPEŠA. Pranešimai
REIKALINGA — shearmano ant 

No. 2 shear, dirbti j serą p iron 
yard. pastovu* darbas. Atsišaukite j 

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

žmonės sako, kad neg-Tūli
rai ir baltieji niekuomet negalį 
dirbti “bendrą darbą”, šiakite. 
Užvakar tapo užpultas Holland

Ateit’cs žiedo vaiku draugijėlės 
susirinkimas įvyks šiandie, rugpiu
čio 11. Mark VVhite Square, prie 29 
ir Halsted gatvių. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi kviečiami susirinkti, 
turime svarbių reikalų.

— Valdyba.

REIKALINGA moterų tvarkyti 
nopieras ir skudurus Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
vai rytą.

Gumbi nsky Bros. Co., 
So Union Avė22G1 Chicago, III.

MES
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJE 
DIRBTUVĖJ^ ANT SOUTII- 
WEST SIDE PATYRUSIŲ GU 
ZIKAMS SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ

FINISERKŲ
ARM HOLE BEKLTERKŲ

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Honian Avė. A Arthington St.

PIGIAUSIAI parsiduoda lotas ir pu
sė (37% pėdos, ant Lowe Avė. ir 
33 ir 34 ir vienas lotas prie šv. Ka
zimiero klioštoriaus. 
čiai nuo savininko, 
teiraukitės

Lietuvos ofise, 3253

Perkate sta-
Rašykite ar

S. Morgan St.

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

HART SCHAFFNER & MARK 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L” ar
ba Harrison St. karą iki Tripp 
Avė. Paeikite du bloku South.

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

Rathborne Hair & Ridgvvay Co., 
1418 W. 22 St., Chicago, III.

REIKALINGAS jaunas darbinin
kas, trumpos valandos, gera mokes
tis, darbas ant visados gera proga 
ypač tiems, kurie lanko arba turi 
palinkimą lankyti mokyklą. Atsi
šaukite greitai

Naujienų Stotis
3238 So. Halsted St.

Atsi-

REIKALINGA MERGINŲ MOKY- 
TIES OPERUOTI ANT KAUTŲ, 
VESČIŲ IR KELNIŲ PO GERU IN
STRUKTORIŲ. GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMOSI, ATEITIS 
GAL JŪSŲ ~GABUMA.

PA-

MOTERŲ REIKALAUJAMA KEL
NIŲ KIŠENIŲ DIRBĖJU.

THE ROYAL TAILORS, 
731 SO. WELLS ST.

REIKIA moterų ir merginų. 16 
metų prie lengvaUs dirbtuvės darbo 
gerą mokestis.

Rathborne Hair &. Ridgway Co., 
2279 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dirbti į 
serap iron yard. Pastovus darbas. 
Gera mokestis^

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

REIKALAUJU susižinoti, kas turi 
šieno dėl pardavimo, dobilų, mo
tiejukų, ypač Wis. ar Mich. valsti- 
ja.y jei galima butų gerai gauti tai 
pirkčia kelis freitkarius. Meldžiu 
greitai atsišaukti šiuo antrašu:

A. S. Raulinaitis, 
202G N. 11-th St., Springfield, III.

REIKALINGA merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuves darbo $13 į 
savaitę pradžiai. Gali uždirbti $20 
savaitėje, kuomet patirsta. Pasto
vus darbas. Nėra keblumų su dar
bininkais.

Olson Rug Co., 
1508 West Monroe St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pekarnė geroj vie
toj. apgyvento} lietuviais, lenkais, 
slavais ir tt. Priežastis pradavitno 
vienas negaliu viso biznio apžiūrėti 

Joe. Labeikis,
4938 Molville Av., E. Chicago, Ind.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitą miestą.

J. Gedenti, 
732 W. 19th St. Tel. Canal 5821.

THE
731’

ROYAL TAILORS, 
SO. WELLS ST.

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė. 
Biznis išdirbtas per 6 metus. Atsi
šaukite į

832 West 33rd St., Chicago.

REIKALINGA MOTERŲ RANKO
MIS SIŪTI GUZIKŲ SKYLUTES 
KAUTAMS.

PASTOVUS BARBĄS. GERIAU
SIA MOKESTIS IR DARBO SAN- 
LYGOS, ATEIKITE PRISIRENGĖ I 
DARBAt

PARSIDUODA pelningas duugšto- 
ris lietuvių apgyvento apielinkė, 
savininkas turi dvi vaistinyčias, 
kaina $1500, vertės daug daugiau, at 
sišaukite pas savininką

G062 S. State St., Chicago, III.

THE
731

ROYAL TAI LOBS, 
SO. WELLS ST.

PARDAVIMUI barzdaskutvklė lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, la
bai pigiai.

D. Jurėnas.
4932 Magoun Av., E. Chicago, Ind.

ANT PARDAVIMO”Barber shop, 
geroj vietoj, parduodu dėl ligos.

771 Indiana Blvd., Whiting, Ind.

fatt.a

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turib privatišką Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. 6. MULKS.
Roorn 1117 Herris Trust Bklg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj VVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena 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- 
r|. Galite pradėti pirkti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip grjeitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

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

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

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsinc, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labgi gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
ncJiutų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai Šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niimsiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą.a- 
pięlinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą fartną 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
viįiu.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jupis prisiusime knygelę su nlates- 
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
Dienu.
LIBERTY LAND A- INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

EXTBA forma su triobomis par
siduoda 60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeriai, upė žveiojimui, šaltinis, 
ganyklos geros,, arba mainau 
nnmo ar automobilio. Meldžiu 
sišaukti paties, matysite ar aera 
me, be agentų parduosiu daug 
giau. priežastis, vienas negaliu 
venti. Galėsiu parduoti nusę
mės. mažu kapitalu su triobomis ar 
>e triobų, su gyvuliais ar be gyvu-

ant 
at- 
že- 
pi-

že-

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

Mokykla Kirpimo ir Deslgning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiftkas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpt mo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės,

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iž bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kąsniuką, Perdėti uis
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

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

Madison St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

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

Aušros Mokykla
3001 So. Halsted St.

Dabnr turi šiuos skyrius:
1) Lietuviu kalbos,’ 2) Aritmeti

kos, 3) Algebros ir kitu matemati
kų, 4) Braižinio. Mokytojai: Lietu
vių kalbos J. T. Vitkus, matemati
kų ir braižinio V. MiŠeika.

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

■WMaww




