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Vėl streikai ir sumiš!- 
mai Italijoje

Senatas svarsto sutartį

Jau galima siųst laiškus Vokietijon

Chinija protestuoja prieš Italijos užmačias. 
Japonija duoda ginklus paėmimui 

Petrogrado.
VĖL STREIKAI IR SUMIŠIMAI kai nsuvaržytą piuklvLą su Vo- 

ITALIJOJE. kietija.

10 žmonių užmušta streikuose: 
sumišimai apima visą šalį; 

valdžia rengia^ sutriuškinti 
sukilimą.

RYMAS, Kivpos 15. - Vakar 
įvairiose Italijos vietose ištiko 
streikų sumišimų. Lucera, pie
tinėj Italijoj, 8 žmonės tapo už
mušti ir 30 sužeista. Arti Genoa 
du anarchistai tilpo užmušti. 
Sestri Ponente 4 anarchistai to
lio areštuoti.

Privertė nupiginti maistą.

(iejieralis streikas prasidėjo 
Caltanissctte, Sicilijoje. Žmonės 
vaigščiojo šaukdami “Tegyvuo
ja sovietai“ ir masto ir kitų reik
menų pardavėjus privertė nupi
ginti savo kainą 50 nuošimčių.

Preimero Nitti valdHi<a. kuri 
užėmė vietą keletą savaičių at
gal, šiaiiakl gavo atstovų buto 
išreiškimą užsitikėjimo. Pasiti-
kvjSmas išreiškštus 257 balsais 
prieš 111.

Preinieros Nitti pasakė atsto
vams, kad valdžia griebtųsi tin
kamų priemonių palaikymui 
tvarkos iš priežasties gręsiančio 
generaiio streiko visoje šalyje. 
Jis sakė, kad kareiviai tapo pas
tatyti visur, miestuose, kaimuo
se ir visur kitur ir tapo aprū
pinti reikmenimis dėl daugiau 
kaip 48 valandų, jei jie butų 
kartais atkirsti nuo savo bazų.

Negalį būti generaiio streiko.

Nėra priežasties generaliam 
sitreikui Italijoje, sakė premie- 
ras. Valdžia nenori kraujo pra
liejimo ir darys viską, kad jo 
išvengus. Tečiaus, jei kiltų ke
blumų, telegrafo ir bevielinė ko
munikacija su kieki viena šalies 
dalimi yra užtikrinta.

Italija yra viena šalių, kur ge
neruos streikas neturi ištikti, 
Ivirtino Nitti; bolševizmas yra 
Azijos nedorybė, kuri negali pra- 
sisklejjti Italijon. Valdžia, sa
kė jis, nenori maišyties į bolše
vikų Rusiją delei tos pačios prie
žasties, delei kurios ji nesimai- 
šė, kada Rusija buvo po cariz
mu, kuris pai»ldė tiek nedory
bių, neteisingumų ir skerdy
nių, kiek ir dabartinė valdžia.

True translation filed wMh the post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as reųuired by the act ®f Oct. fl, 19)7

VAKAR PRASIDĖJO PIRKLY- 
BA SU VOKIETIJA.

WASHINGTON, liepos 15. — 
šiandie pirmu kartu bėgyje dvi
ejų pastarųjų metų, Amerikos 
eksportuotojai pradėjo pnalctii- 

Trtie ♦rauslatlon fileu vvitii the post- 
nm.ster ut Chicago, III. J uty 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
JAU GALIMA SIŲSTI LAIŠKUS 

VOKIETIJON.
I ______
Kubelį taipjau jau galima varto

ti

WASHINGTON, liepos 15. — 
Generalis krusos viršininkas Bur 
lesonas šiandie pusi rašė po pa
liepimu, atnaujinančiu krasos 
vaigščidimą tarp Suv. Valstijų 
ir Vokietijos. Paliepimas įeina 
galėn tuojaus.

Galima vartoti ir kubelį.

NEW YORK, liepos 15. — 
Westem Union Telegraph Co. 
šiandie paskelbė, kad biznio ka- 
blegramos gali būti priimtos į 
Vokietiją, 1x4 jos turi būti para
šytos anglų ar francuzų kalboj.

Tme IranshitloB filed witW the pnst- 
inaster at Chicago, III. July 1G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valst. Kongrese
SENATAS GINČIJASI APIE 

JAPONIJĄ.

Reikalauja iŠ prezidento kopiją 
Japonijos sutarties su Vokie
tija. šantungo atidavimą akai 
to kyšiu Japonijai.

WASHINGTON, liepos 15. — 
Po karštų ddUitų šiandie sena
tas priėmė be užrekorduojamo 
babuiVimo si^iatoriaus I^odge 
rezoliuciją, reikalaujančią iš pro 
zidento \Vilsono priduoti sena
tui tekstą slaptos sutarties, pa
darytos pereitą metą taq> Japo
nijos ir Vokietijos ir visas kitas 
žinias apie tarybų vedimą tarp 
mikados valdžios ir centralinių 
valstybių karės laiku.

lėlike debatų kova sukėsi apie 
šantungo atidavimą Japonijai. 
Repuhlikonų vadovas senato 
rius Lodge atvirai kaltino, kad 
šantungo pusiausalis buvo “pir
kimo kaina Japonijos parašo po 
tautų lygos santarve”. Senato
rius Moses iš New Hiampshire, 
republikonų narys užrubežinių 
reikalų komiteto, vadino tai 
“kyšiu“ ir Norris iš Nebraska.re 
publikomis, smerkė jį kaipo 
“nedorybę “ ir “išdhvystaę”

šantungas Japonijos taikos 
kaina.

Senatorius Hitehcok iš Neb’ 
raska biuvo pradėjęs ginti Japo
nijos teisę prie šantungo, bet se
natorius William« iš Mliseasippi,

demokratų narys užrubežimų ren, grasinimu, kad žmonių ap- 
reikalų komiteto, atvirai pripa-1 sivyiiimas gali privesti prie bol- 
žino, &iid jei prezidenltas nebūtų 1 švvizmo arba atnaujinimo susi- 
U usi leidęs šantungo dalyke, Ja- vienijimo su Vokietija, 
ponija butų atsitraukusi nuo
talkininkų ir butų padariusi at- atiduotas svarstymui specialiam 
skirą sutartį su Vokietija. Sup- komitetui, 
rasdami artimus ryšius tarp se- 
natoriaus Williams ir Baltojo # ,
Namo, senatoriai dėjo didelę , Apkūlė kun. Raštutį 
svarbų Mississippi nario pasa
kymui, kad Japonija niekad ne
beit tiduos Šaritungo be karės.

“Jei tai yra iššaukimas, tai ge 
riati išriškime jį dabar“, pasakė 
senatorius Borą b iš klaho, repu- ( 
bl ikona s.

Prieš senato susirinki mų šia n 
die, užrubežinių reikalų komite
tas padarė kitą toli siekiantį žin
gsnį jo nusisprendime nutrauk
ti skraistę slaptybės nuo Pary
žiaus konferencijos. Jis priėmė 
senatoriaus I tiram Johnson re
zoliuciją, prašančią prezidento 
priduolli senatui kopiją Ameri
kon pieno tautų lygos ir visa da
tą, įskariitant stenografiuitis re
kordus susirinkimų tarybose a- 
pie lygą.

Komitetas taipgi pajudino ir 
pačią taikos sutartį, 'lapo su
rasta, kad nidkurie senatorių, 
kurie reikalauja pilno ratifikavi 
mo, nėra skaitę sutarties ir did
žiuma todėl nubarė kad doku
mentas hutų pilnai perskaitytas. 
Apleisdami tautų lygos santar
vę, su kurią visi yra apsipažinę, 
jiems pasisekė jMTskaityti šian
die apie kctvirtdalį sutarties.

frue trunslation filed with tLe post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as reųuired b v Ine act of Oct. 6,1917
CHINIJA SUJUDINTA ITALI

JOS REIKALAVIMAIS.

Italijos reikalavimas koncesijų 
Tientsine iššaukė smarkų pro
testą.

PARYŽIUS, liepos 15___ Ita
lija pradeda patapti taikos kon
ferencijos “enfant terrible“ (iš- 
dylkusfiiu vaiku). Kada jau buvo 
rengiamasi Austrijos šutantį per 
duoti priešo delegatams, Itali
jos atstovai suformulavo reika- 
tarimus įrašyti į sutartį skirsnį, 
pavedantį Italijai Austrijos kon 
cesijas Tientsine, Chinijoje.

Dr. Wei iš Chinijos delegaci
jos, užgirdo neoficialiai iš pre- 
sos korespondentų apie Italijos 
manevrus. Jis iškėlė savo ran
kas ir sušuko: “Kas tai dar? 
Kuo yra Chinija? Ar savo rų- 
šies Nickeno žemė, kur kiekvie
nas, kurtis nėra užganėdintas 
konferencijos nuosprendžiais, 
gali ateiti ir pasiimlli jos dalį? 
Tas eina jau perdaug toli.

“Surtrydeni j ilsios talkininkų 
šulįs atidavė. Šantunga aršiau
siam taikos priešui pasaulyj; ta 
da, tarsi to jau neužtekltų, jie ti
krai svarsto pasiūlymą, kuris 

panaikina skirsnius Austrijos 
sutartyj, kuriais užnibežinės kon 
cesdjos Tientsine, ant kiek jos 
prigulėjo priešo valstybėms, bu
tų sugražintos Chininai.

“Chinija sutiks, kad Vokieti- 
jds-\Aus tiri jos koncesijos butų 
'internacionalizuotos, bet yra 

perdaug reikalauti iš musų, kad 
■mes sutiktumėm, 'apduoti bile 
kokiai valstybei, kaip Italiai, ko 
kią-nors dalį Chinijos teritori
jos.”

Vokiečiai čia mano, kad Itali
ja lošlia desperatišką lošį, tai- 
dydama išgauti iš talkininkų da
lį Afrikos ai’ kokią kitą teritori
ją, kaipo kainą jos stojimo ka-

Italijos memorandumas yra

Parapijonis nutrenkė jj 20 pė
dų žemyn nuo platformos.

MAHANOY CITY, Pa., liepos 
14. Kunigas Juozas Našlutis, 
lietuvių katalikų Frackville ir
St. Clair parapijų klebonas, už
sigeidė subotoj, liepos 12, išar
dyti bolševikų susirinkimą. įtū
žę parapijonįs užtat nutrenkė jį 

1 nuo platformos dvidešimt pės
čių žemyn ir taip sunkiai sužei
dė, kad kunigą Raštutį teko ga
benti ligoninėn.

(Telegramų agentūra skelbia, 
kad tai buvęs “bolševikų“ susi
rinkimas, kurį kunigas Raštutis 
norėjęs išardyti. Nejaugi jo pa- 
ripijonjs butų visi “bolševikais“ 
vičtę ir prieš savo kleboną pa
vartoję. tokį “tiesioginį Veiki
mą”? Kas nors, turbūt, ne taip).

True translation filed v, iltį the post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
a3 reųuired by the act of Oct. 6,1917 
Šveicarija padarė pirklybinę su

tartį su Vokietija.

LONDONAS, liepos 15. — Co- 
logne Gazette išspausdino smul
kmenas sutarties tarp Vokieti
jos ir Šveicarijos apsimainymu i 
tavomis. Tarp žymesnių eks
portų iš Vokietijos yra 50,600 
tonų kas mėnesį anglių iš Ruhr 
distrikto, 12,000 tonų kas mėne
sį lignito nuo kiM'riojo Reino u- 
pės kranto, “jei leis talkininkai“, 
tiek plieno ir geležies, kiek Švei
carija gali reikalauti iki rube-
žiių, kiek galima bus eksportuo
ti prie dabartinių aplinkybių.

250 vežimų potašiauš liir 250 ve
žamų neapdfirbto cukraus kas 

mėnesį apmainytum ant sutirš
tinto pfjeno ir čokoliados.

True translation filed witn Ihe post 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct 6,1917 

Johnson smerkia Šan 
tango atidavimą

Japonijai
Amerika parašė juodžiaus) lapą 
savo istorijoj, sako senatorius.

SPRINGFIELD, Mass., I. 14. 
— Užsipuldamas ant tautu, ly
gos savo kalboje užpereitą va
karą, senatorius Johnson iš Ca- 
lifornia pasmerkė susitaikintą 
Šantungo dalyke, užreikšdamas, 
kad tuo susitaikimu tapo apiplė
šta Chinija kad atlyginus Japo
nijai.

“Japonijos imperijai su lik 
60,000,000 gyventojų, tapo netei 
singai ir žiauriai atiduota 40.- 
(M)O.(MM) chiniečių. Rytų auto
kratijai atiduota 40,000,000 Chi
nijos respublikonų. Mes padarė
me Rytus “saugius dėl demok
ratijos“ išdalindami vienatinę 
jos demokratiją ir atiduodami 
jos dalis stipriausiai autokrati
jai pasaulyje.

“Juodžiausiai lapas visoj mu
sų istorijoj tapo parašytas, kada 
musų vardas tapo pasirašytas 
po sutartim, atiduodančią šan- 
tungą Japonijai. Tas padaro nie 
kybę iš musų pretenzijų ir jeigu 
senatas leis tam pasilikti, tai pa

žymės mus imi visados su ne
garbe.

“Atidavimas geriausios Chini
jos provincijos peržengė netik 
kiekvieną musų pasakytą žodį 
apie taiką, bet ir kiekvieną prin 
cipą teisingumo ir garbės.

“Bet atsiminkite, kad jei mes 
priimsime tautų lygą, mes 96 
sėdintįs senate žmonės, gvaran- 
tuosime prasižengimą ant visa
dos. Taikos sutartis duoda Ja
ponijai šantungą ir tautų, lygos 
santarvė gvaranluoja palaikyti 
Amerikos krauju ir turtu dabar 
tinius susitvarkimus. Mes pir
ma apiplėšiame Chiniją ir pa
vergiame 40,000,000 žmonių ir 
tada patvirtiname nedorą ir gva 
rantuojame musų ginklais, kad 
tas niekad nebus pataisyta.“

True translation filecl vvith the post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
JAPONIJA DUODA GINKLUS

PAĖMIMUI PETROGRADO.

Rusijoj baltagvardiečiai tikisi 
paimti miestą prieš žiemą.

STOCKHOLM, liepos 14. — 
Japonija turi artimų ryšių su 
dabar esančiu Sdoc'kholme gen. 
Juduniič. a,Vadovaujančiu Rusi
jos lx)lševikų priešininkus. Jis 
parūpina amuniciją anti-bolše- 
vikų .spėkai, veikiančiai linkui 
Petrogrado. Bolše\l kai nesenai 
ties Vigde paėmė 11 naujų Japo
nijos kanuolių.

Vietos rusai labai pesimistiš- 
kaiii žiuri į veikimą armjos pieti
nėje pusėje Finlandijos ilankos. 
Jie sako, kad ta armija netenka 
atramos ir yra arti netekimo 
Pskovo. Armija, netekusi pradi
nės progos netikėto užpuolimo, 
dabar yra sJlmniania atgal daug 

didesniu bolševikų spėkų.
Tečiaus su vilčia žiūrima į ne 

senai padarytą rytų Baltiko ko
mandos suvienijimą ir į buvimą 
talkininkų karinių misijų. Pra
dedama suprastu kad reikalin
gas yra laikas gavimui nors kiek 
tin'kaiiH’snio aprūpinimo anti- 

bolševikų kareivių. Jiems ypač 
reikalinga specialiai apginkluo
ti auJomcTdliai; aprėpiamai ir 

kulkasvaidžiai.

Petrogradas busiąs paimtas.

'rėčiaus abelna nuomonė yra 
visuose rateliuose, kad Petrogra 
das busiąs paimlias prieš atėji
mą žiiemos. Girdima nuomonės, 
kati labai mažai bus pražudyta 
ir labai daug laimėta belaukiant 
tinkamo apriiginklavimo ir psy- 
chologinio efekto.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TEISIA BAVARIJOS KOMU
NISTĄ.

BERLINAS, liepos 15. Erich 
Toller iš M’unicho, komunistas 
ir paškutinis iš teisiamųjų Bava
rijos sovietų valdinlinkų, vakar 
buvo teisiamas Muncho karinio 
teisimo. Svarbiausiu kaltiniiimu 

prieš jį yra, kiaid jis vadovavo 
raudonosios gvardijos veikimu 
prieš valdžios kareivius Dacba- 
ne.

Berlino gatvekarių darbinin
kai 10,643 balsais prieš 6,545 nu 
tarė tęsti streiką. Kadangi tai nė 
ra reikalaujamieji du trečdaliai 
balsų, darbas turi atsinaujinti, 
bet didelis skaičius darbininkų 
s>ako, kad jie vistiilek prilaikys 
streiką. Gatvekarių valdyba pa
skelbė. ,kad visi tie darbininkai, 
kurie iki ketvergui nesugrįš 
darbą, skaitysis pašalintais.

110 žmonių žuvo ant 
laivų

21 laivas paskandintas vėtros

12 žmonių žuvo su orlaivių. 87 žmonės 
žuvo Chili uoste.

87 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAIVŲ

Čili uoste siautusi viesulą sunai 
kino 21 laivą.

VILPARAISO, čili, liepos 15. 
— Tikrai žinoma, kad 87 žmo 
nės prigėrė viešnioj, kuri siauti 
šiame uoste subatoj ir nedčlioj 
Tečiaus skaičius žuvusiųjų gal 
uididėti, kada bus surinktos pil 
uos žinios.

14 įvairaus didumo laivų ta
po paskandinta, paskendo ir su
ardyta šimtai mažesnių valčių 
Nuostoliui uostui siekia ^70,000. 
600. 4

(Vakar ir užvakar buvo pra
nešta, kad be šių keturiolikos, 
lar 7 laivai paskendo. Tokiu bū
du viso tame uoste paskendo 21 
’aivasi).

7 JŪREIVIAI UŽMUŠTI.

fWASHINTON, liepos 15.
Vienas oficierius ir 6 jūreiviai 
liko užmušti liepos 12 d. Šiaurės 
juroje minos eksplozijai sunai
kinus Amerikos minų gaudyto
ją Richard H. Buckley.

26 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAI
VO.

CABDIFF, Wales, liepos 15. 
— 26 žmonės tapo užmušti sami 
die eksplozijoj, kilusdoj ant an
glų aliejinio laivo Roseleaf.

12 žMONIų ŽUVO ORE.

žaibas užgavo anglų orlaivį.

LONDONAS, liepos 15. —An
glų orlaivis NS-11, kuris išskri
dęs jieškoti minų, manoma, ta
po užgautas žaibo ir 12 jame 
buvusių žmonfrų žuvo.

25 žmonės sužeisti.

PITTSBURGH, Pa., liepos 13.
Žaibui Vidurmk'styj trenkus 

į Hamilton gatvekarį 25 žmonės 
tapo sužeisti, keli jų gana sun
kiai. Keletas moterų ir vaikų li
ko suminta kilusioj po to pani
koj.

1,000,000 AVIŲ PRIGĖRĖ

BUENOS AIRES, liepos 14. — 
Valdžios pranešimas parodo, 
pietinėj dalyj Buenos A iręs pro
vincijoje, Argentinoje, laike da
bartinių potvinių prigėrė 
1,O(M),(MX) avių ir 100.000 
karvių, P o t v i niai kįlo 
delei nepaprastai smarki v 
lietų. Komunikacija su nieku- 
riomis dalimis provincijos yra 
pertraukta.

Šveicarijoj draudžiama nedėlio
tu is važinėties automobiliais.

BERN, liepos 15. — Niekurie 
Šveicarijos kantonai, jų tarpe 
Zurich ir Thurgau, uždraudė 
važinėtis automobiliois nedėl- 
dieniais.

ŠVEICARIJA NETURI LAIK
RAŠČIŲ.

BERN, liepos 15, — šiandie 
visoj Šveicarijoj neįšėjo nė vfie- 
nas laikraštis iš priežasties strei 
ko raidžių renkamųjų mašinų 
>ĮM‘ruotojų, kurie reikalauja 42 
valandų darbo savalitės.

ATSISAKO PAKELTI ALGA.

CHICAGO. — Vakar gatveka
rių ir elevatorių kompanijos pra 
nešė savx> parbinfnkanis, kad 
jos negali išpildyti jų reikalavi
mo pakelti algą 77 nuoš. Jos ne
sako, ar sutiktų su mažesniu pa
kėlimu algos. Tečiaus jos išreiš
kia pageidavimą ir tolinus tar
ties su darbininkais algų klausi
me. Jos tvirtina, kad negali pa
kelti algų Ibe pakėlimo mokes
tis už važinejrmąsi.

19 bravarninky suimta.

PITTSBURGH, Pa., liepos 15. 
• Valdžia aplaikė savo pirmą 
laimėjimą kovoje prieš pardavi
nėjimą 234 nuoš. alaus, kada 
distrikto teisimas atsisakė panai
kinti bylą prieš Pitlsbifrgh ir In- 
dependenl Bre\ving kompanijas, 
kaitinamas jKTŽcngimc karės 
laiko prohibicijos. 19 tų kompa
nijų viršininkų tapo paleisti už
stačius po $1,060 kaucijos ir jų 
byla bus lapkričio mėn.

True tranšlafion filed vvith the post- 
masler at Chicago, III. July 16, 1919 
as retjuired by the act of Oct. 6,1917

BERLINAS NESIPRIEŠINA 
REINO RESPUBLIKAI.

BASEL, liepos 15. Vokieti
jos valdžia, kaip pranešama, su
stojo priešintiies sutvėrimui Rei
no respublikos. Tečiaus ji reika
lauja, kad ta respublika,/jei ji 
bus įsteigta, pasiliktų dajuni Vo
kietijos valstybės.

True translation filed vvith the posf- 
niaster at Chicago, III. July 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917 
3,000 Galicijos žydų areštuota 

Budapešte.

VIENNA, liepos 11. — Pasak 
gautų žinių, 3,000 Galicijos žy
dų tapo areštuota Budapešto 
gatvėse.

Belą Kun, galva Vengrijos 
sovietų valdžios, atsakydamas į 
Lenkijos protestą, užreiškė:

“Pogromai turės įvykti čia, 
bet mes nenorime, kad Vengri
jos žydai kentėtų už aktusGalici 
jos žydų spekuliatorių, kurie ap
sėdo šią šalį. Taipgi mes atsi
sakome sugražinti rastus pas 
juos pinigus.“

Norėjo stipresnio alaus — mir
šta.

CHICAGO. — Oscar Engberg, 
83 m., 6727 Loomis St. norėjo, 
kad jo “near beer” butų smar
kesnis. Tuo tikslu jis į jį pripy
lė biskutį medžio alkoholio. Da
bar jis delei to guli ligonbutyj 
ir galbūt mirs.
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Naujienos eina kentftaae, išskiriant 
oetMIdienius. Leidi!* Naujienų Ben
drove, 1739 S. HaisSad S t., Chicago. 
UI. — Telefonas: Ganai 1500 

UMMkoolo* Ktteat

Chkagoja — pačtl!
Metras ........................................
Pusei meto ...............................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam ...................
Vienam mėnesiui .................

90.00
>.50
1.85
1.45

. 71
Chicagoje — per aeAiotoJuai 

Viena kopija .........................
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................................

.03
18
10

Suvienytose Valstijose, ae Chtcagoj, 
pačtu:

Metras....................................  00.00
i*i‘.wi meto ............................... 0.00
Trims mėnesiams ................... 1.65
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................... »

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu •• užsakymu.

Algos ir kainos.
Pragyvenimas taip pabrango, 

kad vienam žmogui reikia už
dirbt apie 25 dol. savaitėj, kad 
jis galėtų kiek žmoniškiau gy
venti. Ką-gi kalbėt apie šeimy
nas, kuriose tik vienas ar pora 
nariu dirba, k

Pragyvenimas nedarosi pi
gesniu. o da gręsia likti bran
gesniu. Jau teisingai pranašui! 
junta. kati prasidėjus komercijai 
su Europa viskas da labiau pa
brangs.- priedanga Europos 
atbudavojimo ir maitinimo, iš 
ko grobikai darys dideliausius 
pelnus, jie sukels kainas, ant 
gyvenimo reikmenų da labiau.

Kainoms kįlant be sustojimo. 
Pinigas turi vis mažesnę vertę. , 
Už jį vis mažiau begalima gaut t 
tavom ir patarnavimo. Darbi-1 
ninkas nenoromis ar noromis y- 
rti verčiamas reikalaut daugiau 
algos. Neveltui visur kila skait
lingai streikai, tartum jų epide
mija užėjo, ir tų streikų pobū
dis netoli visuose atsitikimuo
se yra ekonominis. Streikai vie
tomis lieka laimėti ir algos pa
keliamos, bet iškeliamos yra 
kainos ir ant išdirbamų produk
tų bei suteikiamo patarnavimo. 
Pa v. Massaebusetts valstijos ka
rų darbininkai vietomis laimėjo 
šiek-tiek padidintos algos, bet 
karų kompanijas padvigubino 
kainas už važinėjimą karais. 
Chicagoje, kur iki šiol buvo da 
mokama po 5e.l už važiavimą 
karais ir tie. už važiavimu iškel- c 

tais geležinkeliais (elevated), 
jau norima padvigubinti kainas, 
nes darbininkai reikalauja šio- 
kio-tokio algų padidinimo ir 
grąsina streiku. Jeigu jos ne
bus padidintos. Kas gali sakyti, 
kad darbininkų algos neturi būt 
pakeltos prie gyvenimo reikme-

Palaimintoji “demokratija”
Darbo Partijos organas The 

Ne\v Majority, Chicago  j, gavo 
šitokią telegramą iš Pittsburgo, 
Pa.: “Homesteado [Penna.] vy
resnybė pasiryžus griežtai nu- 
gniaužti žodžio laisvę ir susirin
kimų laisvę savo mieste. Mes 
negalime gaut nė jokios svetai
nės. Šį vakarą Į liepos 5] areš
tavo organizatorių Bcagbeną ir 
mane patį už tai. kam kalbėjo
me gatvėj. Policijos viršinin
kas pasakė mums, kad jis neįei
siąs nė jokių susirinkimų lai
kyt. Dabar mes paleisti po 
kaucija. Bet mes esame pasi
ryžę ir stovėsime už savo teises 
Homestead^. .— Į Pasirašęs] 
VVilIiam B. Foster.”

Nedėlioj, liepos 6 dieną, Brnd- 
docke, Pa., buvo areštuoti dar 
trįs kiti darbininkų organizato
riai už lai. kam laikė prakalbas 
plieno Irusio pavergtiems alga- 
pelniams.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III. .Taly 16, 1919 
as reųtiircd by the net of Oct. 6,1917

Spėka iki augščiausio 
laipsnio.

---------- ,
Prezidentas Wilsonas priėmė 

Vokietijos iššaukimą ir atsitei- 
kė tokiu jau iššaukpnu. “Spėka 
spėka iki atigšėiausiam laips
niui, spėka be rubežių ir ri
bų !” - lai jo žodžiai.

Karė visuomet užveria savyj 
spėkos orgiją. laikos sutartis 
yra paremta ant spėkos. Vi
sas pasaulis ką lik pergyveno 
ekspeirmentą, kuris tęsėsi pen
kis metus. Mokslo atradimai,! 
buvo naudojami tam, kad su
naikinus turtą ir žmonių gyvas- 
lis. Kokiu liksiu tai buvo daro
ma? *

“Kad atsiekus pergalės”! — 
šaukia mililarislai.

“Kad pavertus viską į griuvė
sius,” dejuoja humoristai.

‘‘Kad suparaližavus viską,” 
atsako ekonomistai.

Bankieriai, finansistai, indus
trijos kapitonai geriausi ži- 
povai ekonominio gyvenimo 
grįžta iš Europos su viena pasa
ka. ‘‘Jeigu aš bandyčiau išreikš
ti žodžiuose svarbiausi dalyką, 
apibudinantį Europos situaciją, 

sako Krank A. Vanderlip, - - 
(ai aš jį išreikščiau dviem žod
žiais paralyžuola industrija.” 
Kasyklos yra sunaikintos; dirb
tuvės uždarytos; darbininkai iš
blaškyti; rinkos randasi betvar
kėj; transporlacija bloga; — 
žodžiu, visa industrija, dėka ku
riai Europos žmonės maitinosi 
ir įgaudavo kilus gyvenimui 
reikalingus daiktus, liko sunai-

civiliaaeijų? Į tą klauėimą ate** 
kye laikas. Šiuo tarpu tegul vi
si ,kae tun akis, šiuri į tu o t re
zultatus, kurie liko atsiekti Var
tojimu spėkos iki augščiausiam 
laipsniui. — Scott Nearing.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 16, 1919 
as r«quired by the act of Oct. 0,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Interu. Labor News 
Service).

o
AUSTRALIJA.

Sidney. — [Kareiviams duo
dama žemės]. (Jueonslande 2,- 
000 sugrįžusių kareivių gavo že
mės. Maža to, daroma priz
mės. Maža to. daroma prisi
rengimų išdalinti 2,500,000 ak
rų žemės 16.000 sugrįžusių ka
reivių. Bus pratieMla keturi 
nauji geležinkeliai. Valdžia de
da visas pastangas, kad grei-
čia u įvykinus tą pieną.

Unijistai privertė atstatyti 
skebui.

Riaušės, kurios ištiko rytinėj 
Australijoj, pasibaigė- Enijis- 
lams pasisekė pašalinti ski-bus, 
kuriuos valdžia pastatė dirbti I 
prieplaukose. Riaušėms ištikus, 
valdžia turėjo išpildyti visus 
darbininku reikalavimus ir at- v
statyti skelbus. Ji taipgi sutiko į 
atlyginti pačiai vieno darbinin
ko, kuris liko užmuštas laike ' 
riaušių. Užmuštąjį palaidota su 
iškilmėmis. Bruzdėjimas bu

vo taip didelis, kad valdžia pri
versta buvo rezignuoti. Daro
ma prisirengimu, kad išvijus:

New Žeatandijo* darbininkai 
nerimauja.

(itdoAinikaiių darbininkai na- 
rimuoja. Jie reikalauja dides
nis inokestieR,trumpesnių darbu 
valandų ir geresnių darbo sąly
gų- Pabaigoj gegužės jie pada
lė baisa vintus ir 95% balsavo 
už tai, kad, jeigu valdžia neiš- 
pikiys jų reikalavimų, jie mes 
darbą. Valdžia pasiūlė savo iš
lygas, bet 99% darbininkų at
metė jos.

Mainierių Federacija nutarė 
prisidėti prie prieplaukos darbi
ninkų Federacijos. Į tai Žiuiia- 
mla, kaipo į pirmą žingsnį link 
steigimo Vienos Didelės Unijos.

SUV. VALSTIJOS.

San Francisco.T— [Įkurta mo
kytojų Federacija], šiomis die
nomis čia įvyko mokytojų uni
jų atstovų konferencija. Asto- 
vųs prisiuntė 8 miestai. Nutar
ta įsteigti! Mokytojų Federticiją.

Pasirodė, kad mokytojų uni
jos spėjo jau daug nuveikti. Pa- 
sidėkojant joms, mokytojai iš
kovojo didesnes algas- Tečiaus 
mokytojai žada nepasitenkinti 
tuo. Jie žada sutvaikyti savo 
reikalus taip, kad Federacija 
loštu svarbia rolę visuoincniš- v X L
kame gyvenime.

Amerikos Socialistų 
Partija.

JOS DARBAS PRAEITYJ *IR 
DABAR.

Atsišaukimas į Visus susiprato 
sius Amerikos darbininkus ir 

socialistus.
IvSO.

Nubausta New Zealandijos 
laikraštis už raginimą 

streikuoti.
“Maoriland Worker” laikraš- Į 

čio redaktorius, Wellington, 
nubaustas trimis šimtais dole
rių už agitavimą streikuoti. 
Laikraštį apkaltino tame, kad 
ten buvo agituojama už tai, kad 
skerdyklų darbininkai atsisakv- •r O- •
tu dirbti, ko baronai ne sutiks 
pardavinėti Inėną pietos žmo
nėms už pigesnę kainą. Arba 
priešingam atvėjyj — dirbti iš- 
lengva, kad pagaminus mažai 
mėsos ir tuo bildu nedavus pro- 
gos ją išvežti į kitus kraštus.

Bedarbiai kareiviai kelia 
demonstracijas.

True translation filed wi h the post- 
nutster at Chicago, III. July 15, 191(' 
as rcųufrčd by the act of Oct. 6,1917

Persekioja musų Centro 
Viršininkus ir Vadus.

Kadangi musų Centro virši
ninkai pildė savo pareigas kai
po teisingi, drąsus ir revoliuci
niai socialistai, tai dabar juos 
užtai persekioja. Del menamo 
peržengimo špionažo Įstatymo, 
partijos sekretorius A. Germer 
likos nuteistas 20 metų kalėji
mai!! Partijos organo redakto
rius L. Engdahl nuteistas 20 me
tų kalėjimai!! Partijos kalbėto
jas ir Centro''darbininkas drau
gas Tuckcp nuteistas 20 melų 
kalėjiman! Jaunųjų Socialistų 
Lygos sekretorius Kruse nuteis
tas 20 metų kalėjiman!

nui it Trockini vadovaujant val
džią paėmė bolševikai ir paskel
bė Sovietų Respubliką.

Mums nėra čia reikalo leistis į 
smulkmenas ir išrodinėti, kaip 
Amerikos kapitalistų spauda 
platino šmeižtus ir melus apie 
Rusijos respubliką prie Lenino 
ir Trockio. Tą jau visi žino.

Amerikos Socialistų Partija, 
nepaisydama jokiųĮ kliūčių, tuo
jau stojo į frontą ginti Rusi
jos draugus. Buvo šaukiami 
masiniai susirinkimai ir taiso
mos demonstracijos, kad užpro
testavus prieš daromus ant So
vietų Rusijos užpuolimus. Soci
alistine spauda darė viską, ką 
tik galėjo, kad atrėnius nešva
rią kapitalistų spaudos kampa
niją.

Per visą tą laiką musų, parti
jos centro viršininkai pildė sa
vo pareigas kaip tikri tarptau
tini:;’ socialistai. Jie drąsiai gy
nė Sovietų Rusiją ir joks doras 
socialistas nedrįs jiems prikai
šiot “dešinumo.”

SL Louis Išplatino 1,000,000 
Egzempliorių Literatūros.

Nuo to laiko, kaip įvyko ne
tikėta St. Louis’o konvencija, 
St. Louis’o lokalas vienas išpla- 

; tino po namus ir susirinkimus 
daugiau kaip 1,090,000 egzemp
liorių literatūros, skiriamos ap
gynimi!’ Sovietų Rusijos ir in- 
i ormavimui visuomenės apie 
revuLi'.cinį judėjimą Europoje 
aplamai.

Mes, St. Louis’o draugui, ne
turėjom nei įniko, nei palinki
mo skirstytis i “kairiuosius” ir 
“dešiniuosius”. Darbas, kur 
mes dirbame per dvejus pasta
ruosius metus, buvo tikrai soci
alistinis revoliucinis darbas — 
kairiojo sparno darbas, jeigu 
jus norit; bet mes nemanome 
organizuoti kairiojo sparno, 
kaip lygiai mes nepriimsime ir 
dešiniojo sparno vardo. Mes c- 
same pasiryžę pildyt savų parei
gas be jokių “sparnų.”
Kapitalistų Sumoksiąs Sunai

kinti Socialistų Partiją.

Nėra reikalo minėti visas 
smulkmenas, kaip per paskuti
nius dvejus metus buvo perse
kiojamas socialistų judėjimas. 
Politiniai musų priešai tikėjosi, 
kad pagalba Špionažo Įstatymo 
busią galima sunaikinti Socia
listų Partiją. Tečiaus, kol kare 
pasibaigė, musų partija išaugo 
da didesne, negu prieš karę ji 
buvo.

Sereda, Liepus 16 d

parerikulgVo $500,000 kovai su
“diliainitiruukais” ir “bolševiz
mu.” Jisai praneša visuomenei, 
kad “200 slaptos policijos agen
tu tyrinėja milžinišką sumoks
ią išsprogdinti bombomis St. 
Louis, Ghicagą, New Yorką, 
NVaslūngtoną ir kelioliką kitų 
didelių miestų liepos 4 dieną.”

Bombų buvo išsiuntinėta pa
čia gegužės 1. Bet nei vienas 
“dinamitininkas” nebuvo areš
tuotas. Kelioms savaitėms pra
slinkus, keliuose miestuose bom 
bų buvo išsprogdinta. Kapita
listų spauda paskelbė, kad jau
nas klerkas, kuris norėjęs už
mušti savo bosą ir pifykui pats 
nusižudęs, turėjęs savo kišeniu- 
je St. Louis’o socialistų leidžia
mo organo “St. Louis Labor” 
numerį, išleistą birželio 23, 
1917 metų, kuris “sinėrkė Su
vienytas Valstijas už prisidėji
mą prie karės.” Išnešu gi tas 
laikraščio numeris buvo pačio
je sulaikytas ir iki šiol da nei 
vienas skaitytojas nėra jo gavęs. 
Tečiaus klerkas, kuris norėjo 
užmušti savo bosą, turėjęs tą 
numerį kišeniuje! Ar ne aišku, 
kad tas laikraštis buvo jam pas
kui tyčia įdėtas? šnipas, maty
tai, norėjo iš negyvo klerko pa
daryti bolševiką! Chicagoje vėl 
detektyvai radę dinamito ang
lies krūvose. Visi šitie “atradi
mai” kvepia profesionale provo
kacija.

Dar niekados nebuvo tokio 
plataus ir atkaklaus užpuolimo 
ant socialistų judėjimo, kaip ši
tuo laiku. Dar niekuomet Socia- 
lislii) Partija nebuvo taip kapi
talistų armijos atakuojama, 
|)ersekiojama ir šmeižiama, 
kaip dabar! Ir niekuomet Socia
listų Parti jos nariai neturėjo to
kios didelės atsakomybes, kaip 
dabar.
Bandymas sunaikinti organiza

ciją iš vidaus.
Kapitalistų klcsai nepasisekė 

sunaikinti partiją persekioji
mais ir užpuolimais iš lauko. 
Dabar bus bandoma griauti so
cialistų organizaciją iš vidaus.

1919.

cialistus ir savo klesos reikalais 
susipratusius darbininkus ir 
raginam laikytis Socialistų Par
tijoj, kuri taip drąsiai ir gar
bingai išlaikė tikro internacio
nalizmo ir darbininkų reikalų 
vėliavą per sunkiausius melus 
musų šalies istorijoj!

Mes atsišaukiame į visus drau 
gus ir raginame palaikyti parti
jos konstituciją ir priimtą SI. 
Louis’o rezoliuciją, kurią refe
rendumas yra užgyręs. Rugp. 
30 bus visuotinas suvažiavimas 
ir tik jis galės tą platformą ir 
konstituciją peržiūrėti ar patai
syti taip, kaip to reikalauja nau
jos sąlygos ir revoliucinis judė
jimas, kurį pagimdė pasaulio 
karė.

Taigi atmeskime visus “spar
nus” — ir kairiąjį ir dešinįjį — 
o suremkinie pečiais išviena ir 
pasukime ratą, kad privedus sa
vo judėjimą prie pasisekimo ir 
pergalės!

Tam tikslui pasiekti yra įvanių 
būdų, kuriuos geriausia žino 
slapti agentai ir provokatoriai.

Laiškai iš Lietuvos.
Zofija šlickiutg, Šilelyj, rašo 

savo krikštatėvui St. Marcinke
vičiui, Chicagoj:

Brangiausias krikšto tėveli! 
Meldžiu labai parašyti ,kaip mu
sų tėvelis Amerikoj gyvena, ar 
sveikas ar gyvas. Jau dabar 
girdime, kad laiškai pradėjo ei
ti, tai ir aš, ašaras apsišluosčius, 
imu rašyti laišką savo kriškto 
tėveliui. Prašau, jeigu nebebū
tų musų tėvelio gyvo, kad bū
tum musų tėvas. Meldžiame at
leisti atsakymą Paulinai šlickie- 
nei. 1918 metų mojaus mėnesyj 
gavome žinią, kad musų tėvelis 
tebebuvo sveikas. Ta žinia bu
vo duota per prūsų valdžią, ir 
klausta, ar norime važiuoti į 
Ameriką. Atsakymas buvo, kad 
nevažiuosiu. Per tuos metus 
kasgi galėjo važiuoti į Ameriką? 
Labai džiaugėmės, kad dar tėvą 
gyvą turime, ir jis mus atmena, 
ale-negalėjome jam ne padėkoti. 
Kaip paukštelis i>a vasary j link
smas, taip ir mums buvo links
miau, lik paskui nelinksma bu
vo, kur laiškų nebegalėjome
gauti. — Pasilikite sveiki mano 
aplankyti. — Zofija šliekis rašė.

Sugrįžuseij’i Australijos ka
reiviai patyrė Itą tiesą, kad pri
žadėsi |)atiešysi, o neišpildysi 

nvsugriešysi, Stojant į ar
miją, daillrdaviai užtikrino, kad 
karei užsibaigus jie vėl bus pri
imti atgal- Icčiaiis jie nepildo

Ir jeigu šitiems draugams už
metama “dešinumas” ir patai
kavimas buržuazijai, tai mes 
negalime suprasti, kodėl juos 
taip sunkiai baudžia, kuomet 
taip vadinami “kairieji” vaikš
čioja sau laisvi!

nu brangimo? Žinoma, ir kas 
galėtų tikrint, jog karų kompa
nijom dabar neatsieina bran
giau jų reikalų vedimus. Ret 
stebėtina, kad darbininkams pa
reikalavus bei gavus lik šiokį- 
tokį algų padidinimą, kompani
jos kainas sukelia dvigubai ir 
trigubai, l urėdamos pretenzi
ją, jog jos sukėlė kiek darbi
ninkams algos, jos gauna įstaty- 
mdavių pritarimą sukelt kai
nas nesvietiškai, lokiu bildu 
darbininkų laimėti streikai ir iš
reikalautas algų padidinimas 
greitai netenka vertės, 'l ik tuo
met jie turėtų, jeigu kainos ant 
produktų ir patarnavimo bute, 
apribotos ir pastovios.

Lietuvos Delegacija 
Amerikon. >

Buvome minėję, kad Ameri
kon žadanti atvykti iš Lietuvon 
h»l»» tikccl «I«• 1 < - <' • j:» l)l-o J. Šail-
lio vadovauja m n. T<*vynC pa 

skelbiu, ktid ta delegacija bu

kinta. Industrija liko sunaikin
ta m vien tik tose vietose, kur 
siautė mūšiai, bet visose* šalyse, 
kurios dalyvavo karėj. Besibai
giant penktiems karės metams 
Europos industrija sustojo.

Spėka buvo vartojama iki 
iiigščiausiam laipsniui, ir dąbar 
gabiausi pasaulio žmonės bando 
atitaisyti tai, kas liko sugriauta 
karės metu; daugelis mano, kad 
atitaisyti to, kas padaryta nebe
bus galima, ir kad kapitalistinė 
civilizacija, kuri likėjo į karės 
išganingumą turės žlugti.

Kur pasaulis dabar kreipia sa
vo akis jičškodamas išganymo? 
I spėką? Ne! Pasaulio viltis 
gludi darbininkų judėjime. Dar
bininkui turės pabudavoti nau
ją civilizacijos namą viduje se
nojo, griūvančio. Darbininkai 
nuvertė Rusijos autokratiją ir 
Vokietijos biurokratiją. Darbi
ninkai bando išgelbėti Angliją 
Franciją ir Italiją bando už- 
♦ :»i<šyli (as s|»i-a.ųas_ korius spėka 
nudarė civ dizurijai.

Ar darbi ninkams pasiseks

savo žodžio. Dabartiniu laiku 
randasi tuksiančiai bedarbių ir 
jų skaičius nuolat ftuga, nes 
grįžtam tieji karčiuku prisideda 
prie jų armijos. Visoj Austra
lijoj bedarbiai kareiviai (kiro 
demonstracijas ir reikalauja, 
kad valdžia priverstų darbda
vius duoti jiems Inos darbus, 
prie kurių jie dirbo prieš kūrę.

Pienuojama įkurti Vieną Didelę 
Uniją.

įvairios rųšies unijos žada 
susidėti krūvon ir sutverti Vie
ną Didelę Uniją. Iki šiol tele
grafų darbininkų unija ir gu
mos darbininkų unija nubalsa
vo prisidėti. Bėgiu liepos ir 
rugpjūčio mėnesių balsuos ki
los unijos. Yra vilties, kad jos 
balsuos už prisidėjimą, nežiū
rint to, kad jų viršininkai prie
šinasi tam.

Nuo biržielio I I iki 15 mieste 
Sidney buvo laikoma konferen
cija. DarlJijiinkŲ atstovai uZ^i- 

rin lą |)l('iui ir daro reikiamu

Rusijos Revoliucija ir musų 
Socialistų Partija.

Kovo menesyje, 1917 metų, 
prieš pat St. Louis’o konvenciją, 
Rusijoj kilo revoliucija. Pirmi
ninkas Ililkpiit, atidarydamas 

'konvenciją, tarp griausmingo 
delnų plojimo, su pasididžiavi
mu pasakė:

“Rusijos revoliucija, lai dar
bininku klesos nuopelnas! Už 
revoliuciją ir Rusijos žmonių 
laisvę Petrogrado darbininkai 
nesigailėjo paaukoti savo krau
jy!”

Mes primenam Šiltį faktą dėl
to, kad parodžius, jog nuo pat 
pradžios musų partija drąsiai 
stojo už Rusijos darbininkų 
klesos revoliuciją.

Lvovo-įMiliukovo-Rodziankos 
buržuazine valdžia, kuri buvo 
užėmus caro vielą, neilgai gyva
vo. Tuojmis susidarė Laikinoji 
Vyriausybė, kurios priešakio 
buvo išstumtas Kerenskis. Ji- 
s.i i .slcrtflCsi vesti kut-ę 

n inkų na lietui, bet tas jam nesi*
siatiti Amerikoj šio liepos mėne i tatai padaryti? Ar įie sustabdys Įleisi ten girnų. kad pravėdns ii* sekė, lupkriČlo mėnesyje 1917
šio pabaigoj. Be Dro šaulio, dc- lą chaosą, kuris gali sunaikinti gyvchilYian. metų jisai puolė. Tuomet Leni

Tai buvo nesmagus siurpri
zas kapitalistams. Per ištisas sa
vaites ir mėnesius jie darė pie
nus ir konspiracijas prieš socia
listų judėjimą. Tuo tarpu socia
lizmas plečiasi po visą Europą 
Visuomenės bruzdėjimas ir 
streikai Amerikoj rodo, kad 
čia dalykai taipgi neina geryn. 
Keturių Didžkių taikos konfe
rencija virto kares taryba — ka* 
rėš prieš Sovietų Rusiją ir So
vietų Vengriją. Imperializmas 
dūksta; jis neriasi iš kailio. Vie
špataujančioji klesa bijosi au
gančios socializmo judėjimo 
galybės. Taigi, Socialistų Par
tija turi būt sunaikinta!

Kitas špionažo Įstatymas.

Birželio 4 dieną žinia iš Wa- 
shiiiįįtono, sake, kad teismine 
senato komisija turinti jau pri
rengus naują špionažo Įstaty
mą ramybės laikui, nes senas, 
karei pasibaigus netenka galios 
Mi's žinom, ką lai reiškia. Tai 
reiškiu begalinį socialistų perse
kiojimą! St. Louisc socialistai ir 
šiandie jau negali laikyti viešo 
susirinkimo ar pasilinksmini
mo, kad nestovėtų 5(1 unifor
muotų policmanų; apvaikščio
jant Gegužės šventę buvo su vir
šum 100 policmanų ir galybė 
šnipij.
Sensacinis “bombų siuntinėji

mus” ir ką jis rėiškla. ..
Gefiėtalis prokuroras Palmcr

Ir kaip tik šituo sunkiausiu 
momentu, kuomet Socialistų 
Partija turėtų stalyti prieš ben
dro priešo atakas vieną stiprų 
frontą, kaip ilk šituo krizių taip 
vadinamas “Kailysis Sparnas” 
tveria musų organizacijoj slap
tą “Baltosios Kortos Partiją,” 
ardo socialistų vienybę ir skaldo 
spėkas.

St* Louis’o Lokalo Pozicija.

Mes kartojam: Mos nematom 
jokio pamato taip vadinamam 
Kairiajam Sparnui šios šalies

musų Centro viršininkai 
“šeidemaniniaP’ arba dešinieji 
socialistai, yra didžiausia nesą
mone. Iš Kairiojo Sparno ke
liamos suirutės pasinaudoti gali 
vien tiktai kapitalistų klesa, ku
ri po visą šalį organizuoja kuin- 
pailiją, kad sunaikinus Socialis
tų Partiją.

St. Louis’o lokalo pozicija yra 
tokiai: Socialislų^Parbi/ja visų 
pirma turi būt geros valios dar-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

paliauja gyvavus. Mos nesibijo- 
me “proletariato diktatūros” 
programo, bet mes nenorime 
klaidžiot tuščių ultraradikaliz-

Mes atsišaukiame į visus so-

Miesto Ofisas:
127 N. Desrborn St. 

1111-11 Mnily Bldf.
Tel. Central 4411

•Jei skauda — patriu 
kitę su

Pain-ExpfiHer
Jis MtnilnkMIns tuos 

astvnisiiis raumenis ir 
its jausitės vėl miklus 
: vikrus.

Žiūrėkite, ka<l butu 
su INKARO ženklu !

(ifllitna n«ut visose 
antiekose už 35r. ir 
atha Ičslsinzelint utn>

F. AI). R1CHTER A CO..
326-330 Brosdwty, York

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslą apiė Žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kiu ligą. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo Adresu:

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

'I -.......................

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Ficld Annex, 18 flioras, Saite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 19 iki 12 ryto

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

licziileucijos telefonas West 6126



Seretla, Liepos 16 d., 1919.

Lietuvių Rateliuose.
NORTH SIDE

Draugiškas išvažiavimas ir kas 
nors daugiau.

Praeitų šventadienį, liepos 
13, Nori h Sides Draugijų Sųry
šis surengė draugiška išvažiavi 
mą į Jeffersono miškų. Kad 
diena buvo graži, žmonių susi
rinko nepaprastai daug.

kalbėti buvusį Naujfncų redak
torių, d. P. Grigaitį. Bet ren
gimo Komisijai nespėjus pray 
nesti prakalbas, tai pašiūrė bol- 
ševikai. Nuo savęs jie išstatė 
Dundulį ir Andrulevioių. Tiedu 
bolševikų kalbėtojai cliicagie- 
čiams gerai žinomi: ir šį kartų 
jie kalbėjo taip pat, kaip kad 
jie kalba visada. Tatai pakar
toti jų kalbas neapsimoka.

Po valandos, užsibaigus bol
ševikų prakalboms, Ikaugijų 
Sąryšio išvažiavimo rengimo 
komisijos pirniininkas perstatė 
susirinkusiems d. P. Grigaitį. 
Pastarasis kalbėjo tema, bū
tent: koks turi būt darbininkų, 
inrtmiuasia suripraįhbsfų darbi
ninkų - socialistų uždavinys su
lig revoliucijos bei galutino

Ar jūsų vi
duriai gero
je tvarko
je??

Jeigu ne, imkite! 
rtola, kad išvalyti 

jūsų žarnas ir kraują, ir 
prašalinti nevirškinimus 
kenkiančius elementus, .su
sirinkusius jūsų kūne.

Viena dėžutė kainuoja 1 
doleris, šešios dėžutės tik
tai $5.00; jus galite gauti 
pirmos klesos Palios Ap- 
lickojr. Adresuokite ::— 

APTEKA PARIOSA,
160 Second Avė. Dep. L. 1. 

New York.
(78)

■gJLliJ-J1-.....J-LL111 ■■■!_

darbininkų klesos pasiiiuosavi- 
iho. Ilga ir rimta kalba jisai 
priparodė, kad vyriausias dar
bininkų uždavinys yra stiprinti 
savo, kaipo klesos, organizad-

vardan “kairumo“ ar “dešinu- 
mo“. Nuo to, kaip tvirtai jie 
bus susiorganizavę ir kaip jie 
sugebės suprasti - apvertinti 
duotąsias aplinkybes ir veikli 
jose, nuo to priklausys jų pasl- 
liuosavlmas.

Tie, kur d. Grigiačio kalbos 
klausėsi dėlto, kad pasimoki
nus, galėjo daug ko pasimokin
ti. O pirmiausia tai to, kad sa
vo nuomones 1x4 jtsitikinimus 
reikia ginti argumentais, o ne 
prnsimanyniais dr nepadoriais 
užsivarinėjimais, kaip tai da
ro musų bolševikai. Pastarie
ji tatai parodė tuoj po d. Gri
gaičiu kalbos. Nelaukę kol pir-l 
miiiiink.Ls paklaus, ar susirinku 
šieji turi kokių nors klausimų, 
jie pradėjo siųsti kalbėtojo ad
resu įvairių koliojamų žodžių. 
Intai kalbėtojas griežtai atsisa
kė duotfi. atsakymų į tos rųšies 
“klausinius”. Tuo Sąryšio rei
kalas užsibaigė.

Vėliau išėjo kalbėti K. Gele
žėlė. Jisai kalbėjo tema viena 
didžioji unija, ir be pasigailė
jimo atsidėkojo stilsoniniams 
bolševikams, kurie kadais bu-| 
vo priėmę jį į ketvirtų kuopą, 
'lai buvo toks “kiškio pyra
gas“, kurį ilgai minės visi “tik
ri lietuviški bolševikai”. Minės!

Duot tam rup... po prakal
bos skoda vojo būrelis “tikrų 
bolševikų“. Duot, kad jis il
gai paminėtų...

Nežinau, ar “tikri bolševi-
kai“ atmininė “plianų“, ar Ge
ležėlė pats apsižiūrėjo: jis dar 
esąs sveikas, kali p ridikas.

Beje, laike prakalbos būrelis 
“tikrų bolševikų“, kad atitrau
kus Geležėlei klausytojus, su
manė žaismę. Nepavyko: di
džiuma pasiliko klatisylies. O 
Geležėlis vis drožė ir drožė:

— Jie ne kairieji, ale tikrų 
tikriausi anurkistai; nutukusios 
Emos Goldman pasekėjai!

— Jie, sakosi, esą bolševikai, 
ale bolševizmo jie visai nepa
žįsta. Jie — “beibi klos” bol-

Specialia Pranešimas
Ši sankrova yra vieta dėl “Over Sea’s Relief 

Shipments” (Siuntiniui pagelbos į užjurj). Pirkite 
čia prekes kurias siųsite į Europą, kur kiekvienas 
dalykas yra užtikimas ir bus užganėdinti jūsų gi
minės. ’

Mes aprūpinome abelnai imant 50 į savaitę per 
praeitus tris mėnesius. Kodėl? Kadangi mes pa
siūlome jums prekes už kainas žemesnes šiandieni
nes prekyvietės.

Atsineškite ši apgarsinimą su jumis, jis sutei
kia jums tiesą gauti pigiau 5% ant visų siuntinių už

g

Sis Pasiulimas Geras iki
Rugpjūčio 15-tos

Atkins & Freund
4805-13 Ashland Avė.

Naujienos

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų 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 Arei v a.s akis be skausmo vienu 
gydymu. F j ? a*!

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St. 

(Krapas Monroe) .
Kambarys 807.

VAIANDOS 9 iki R .CniCflffO
Netoliomis 10 iki 1. ^***VCI^

Cfi!caj?o. III.

ševikai, o t kus!
— Jie kalba ąpie revoliuciją, 

ale minių jie nemoka ir nenori 
organizuoti. Jiems : užtenka 
Sąjungos, kurios diktatorium 
dabar yra Džiovus Stilsonas.

— Džiovas kadaise draivino 
mainosc mulus. O kodui jam 
dabar nedraiviuli musų Sąjun
gos bolševikų?

Vienas Jjolševikas nedalaike.

HHSI

du: ir leidė ir p.ons mašinų tai
syto ins. — Gvftldikas.

šilai, kad mums reikia klausyti 
to...

Gerbiamoji publika tečiaus jį 
nuramino.

Geležėlė tęsia:
— Džiovas žada duoti Sujun

gus bolševikams rcvoMucijų — 
ryto, ryto. Q aš sakau, kad jei
gu darbininkai nesiorganizuos 
jus neturėsite jos ne kitais me
tais !

— Džiovas nuvertė Grigaičio 
diktatūrų, ir įstdige Sąjungoj 
“beibi klės“ diktarurų.

Džiovo diktatūrą reikia 
nuversti: darbininkai turi žiū
ros Į pramonijos manufacc- 
riius...

Et, cereta, et cereta.
Nuošaliau slypčiojantįs bol

ševikai palydi Geležėlę šauks
mu:

Papirktas, papirktas! Men 
ševikai nupirko Geležėlei siu-

Praeitų nedeldienį LMD. “Ai
das“ ir SM. Ratelis surengė 
draugiška išvažiavimų į Wash- 
ington Heights miškų, 
žiavimas pradėta ir i 
žaismėmis, o tarpais dainavo. 
LMD. Aido choras ir šokta lie
tuviški šokiai. Rengėjai turėjo 
skanių gėrimų iv davė užtek
tinai visiems — veltui. Publi
kos buvo didokas būrelis, ir ji 
dauginus pageidauja tokių iš
važiavimų. Bet reikia primin
ti, kad panašiuose, išvažiavi
muose daugiausia susirenka vei 
kiančio j i publika. Be kita ko
ji taip jau nori pasidalinti min- 
llimis dėl dabartinių dienos 
klausimų, kuriuos gali išaiš
kinti tik gabus kalbėtojai. Bet 
lokių mes neturime. Roselan- 
dieciai, kiek patyriau, labai no-

bQ.

Tai toks buvo tasai “kiškio 
pyragas“, kuriuo Geležėlė ap
teikė visus “tikrus bolševikus’’ 
liepos tryliktų dienų ir Jefferso- 
no miške.

O dabar — kada “tikri bolše- 
yikai" pakvies jį atgal į ketvir
tųjų kuopų? — Rep.

BRIDGEPORT

žinios-žinelės.

šiaip ar taip, o Bridgcporlas 
visu kuo pirmutinis, 
laikraščių skaitymu.
ju, jėgų kuris nors

Neabejo
tu tisų lai-

kon lesių, laimėtojais butų brid- 
gcporliečiai.

uo-

sų, Moterų Baisų, uegtUKą, ne
aplenkiant ir pačios Brooklyno 

Dabar turime nauja lai- 
tokį, kuriuo labai įdo- r
visi jauni kavalieriai ir 
paneles^ o galbūt dau- 
“tie” ir “los“, kur varo

mal’.ia 
jaunos 
ginusia

mų Zurini lų.

Liepos keturioliktųjų, kaip 
8:30 v. ryto, ant Halsited ir 32 
gatves kilo didelis skandalas.. 
O kadangi ir ant 32 bei Halslod- 
stryčio taipjau yra Ainerikns, 
taigi kur žmonės labai įdomau
ja visokiais skandalais1, lai ir 
aš neiškenčiau: nustypčiojau 
pasižiūrėti

Pamačiau šitokių scenų: di
dėle didelė minia žiopsolojų, o 
drugštoryj sėdi sukruvinta lei
dę, šalia jos padėta licutviška

Antroje pusėje gal- 
binariai sukoneveik-vės matėsi 

tas langas.

Stiprus, Galingi Vyrai su (saugokite Savo Akis) 

Užtektinai Geležies Jųjų
Kraujuje
Jie yra tie kurie spėka ir energi 
ja gali laimėti. Yra priro
dyta kad virš 3,000,000 
žmonių kas ‘metas

ROSELAND

Išvažiavimas.

Del raudonojo kraujo, stiprumo ir pakantrumo.

su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
\ Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 9 
TO1. ryto iki 12 valandai dieną.

Tcisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ant Durų, Lentų, Kėnių ir Stogamu l’opiery.

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

— Buvęs.

McCormicko darbiniu 
kų streikas.

Reikalauja pripažint unijų, pa
naikint pieceworkų ir įvest 44 

valandų savaitę.

McCormicko darbininkai nic 
te darbų. Ilgai jie organizavo
si, ilgai lauke tinkamos progos, 
kad altsispyrus savo naudoto
jams ir privertus juos nusilenk 
Ii. Ji atėjo. Matydami, kad

banga, McCormicko darbinin
kai nusitarė daryti taip, idant 
ta banga liktų dar stipresnė.

Svarbiausias darbininkų rči-

nijos. Šito reikalavimo Inter
national Harveslcr kompanijos 
galva, Heroldas McCormickas,

“kaip žydas kryžiaus“. Kas 
bus, kas nebus ,bet unijos pas 
mane nebus — sakydavęs jisai. 
Darbininkai turį žinot, kad su 
filontropiškuoju Heroldu gali-

nijų, Ibio jokių kieno nors tar
pininkavimų.

Bet darbininkai Liipgi žino
jo, kad kol jie bus neorgani
zuoti, kol jie neturės unijos, 
jie bus bejiegiai, jų reikalavi
mui nelik bus atmetami, o sta
čiai neišklausomi. Jie tai ži
nojo ir organizavpsi. O dabar, 
kada je susiorganizavo, jie ža
da kovoti už savo reikalavimų 
iki paskui i nosios. — Mes grįž
ime lik tada, kada jie pripažins 
musų unijų — sako sterikinin-

— Koks čia jomarkas,
•— Tai ne jomarkas, o failas, 

— atsako man prietelis. Girdi, 
šita leido su savo “petelnc” iš
mušus anų langų ir gerokai pa- 
čiupinėjus ponų mašinų taisy
toji. Jis, besigindamas, irgi 
nepasigailėjęs. Ir leklci dabar 
reikalingi bandažai...

Vėliau patyriau, kad failas 
!buk kilęs dėlto, kad pons ma
šinų taisytojas sutaisęs leidos 
“singerį“, o ^i neatnagradijus 
jam visa, kas reikėjo. Kada jis 
tuo reikalu nuėjęs leidos butan, 
lai .ši atlydojus jį su skauradu 
iki krautves ir Čia susifaitavę. *

Sako, kad bėdon patekę abu-

Reikalauja panaikint darbų 
nuo štukių.

Airtlras darbininkų rcikalavi 
mas, ir nemažiau svarbus, yra 
panaikinti vadinamąjį piece- 
\varkj, taigi darbų nuo štukių.

tis -- sako slerikinin'kai Darbi
ninkai, kad gavus centų - kilų 
daugiau, dirba kiek jiegoš turi; 
o mažiau sužinųs, besistengda
mi subyliutl viens kilų, dažnai 
priveda prie to, kad kompani
ja numuša praisus. — O tuo- 
iii et nors užsimušk ir vis ne
gali padaryt pragyvenimų —- 
skundžiasi streikininkai.

Taigi tam turįs būt galas. Al
gos turinčios būt savaitines.

(Seka ant 4-to pusi.)

uneBMM

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

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th S'
Artj St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kraujo--įleidimas M R 
nuo sifelio arba veneciškų ligų |

00
DR. M. HERZMAN

nė daugiau 
nė mažiau

Gerai lietuviams tinomas 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 Labaratorija: 102S W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų, tr 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Straat

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

NEO-ARS 
PHENA- 
MINE 

arba

606 
arba

914

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

n
Egzaminavimas dykai
DR. LAYTON, 

740 W. Madison St., Chicago.

užreiškė savo sanidytojanis.: Iš- 
pildykilc musų reikalavimus, 
arba mes nepajudinsime dėl 
jūsų nū vieno piršto!

Turi pripažint unijų.
MIRĖ

Juozapas P. Vilutis
33 metų amžiaus, nevedęs pa
eina iš Vilniaus gub., Švenčio
nių pavieto, Linksmenų para
pijos, Devinskės vienasėdžio. 
Jis mirė 12 dieną Liepos, Pai- 
nesdale, Mieli., ir Ims parvež
tas j namus pas brolj 16 dieną 
Liepos po antrašu 121)3!) So. 
AVallace St., Wcst Pnllmon, 
III. Laidotuvės atsibus Suba- 
toje 19tą dieną Liepos, 11 vai. 
ryto tiesiog į Lietuvių Tautiš
kas Kapines. Prašome jo 
draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse

Rūpina jo laidotuves broliai 
Antanas ir Justinas Vilutis.

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 312 
Valandos: 9' ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Tclephone Yards 687

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

Vai. t)—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliotais 10—12 a. m.

Phone Drover 7042
Cicero office 

4847 W. 14th St. 
Vai. 1—4 p. m. Ncd. pagal

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th 

Phone Prospect 8585

sut

8L

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

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

DR. C. A. LUNDE, 
SPEC1.IA1.ISTAS 

Skuros, kraujo, nervų, vidurių, 
inkstų ir pūslės ligų. 
Palarimas nemokamas 

1088 Broadway, Gary, Ind.

* —
Telephone Yards 5834

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

‘ Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

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

VALANDOS: £-12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S Morgan St, Chicago, III

JUOZAl'AS AUGA1T1S
Malcvoju namus iš lanko ir iŠ 

vidaus pusės ir popieruoju kamba
rius pigiaus kaip kitas, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Lime St., Chicago, 111. 
Tol. Boulevard 1010.

Vyriškų Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų nėutsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
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 pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDON, 
1415 So. llalsled St., Chicago, 1IL 

įsteigta 19Q2

Tclephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone 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. Nedalioms 19—12 dieną.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

' Rez. Tel. Seeley 420

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS”



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Nekituip. Beto, kompanija tu
rinti įvest vadinamą 44 valan
dų savaitę.

Darbininkų ūpas.
Tokie, trumpais ruožais, yra 

vyriausieji darbininkų reikala
vimai. Darbininkai nežada da
ryli jokių nusileidimų — “nė 
vienos pėdos“. Jų lipas — 
kuogeriausias. Tautinės nea
pykantos, kuri karės laiku bu
vo ylin pažymi, nė ženklo. Lie
tuviai. lenkai, rusai ir visi kiti, 
ant žūt būt, pasiryžę kovoti 
idant palenkus vieną didžiausį 
ir atkakliausi organizuotų dar
bininkų priešų — International 
Harvester kompaniją.

Slrtūkininkų skaičių kapita
listinė spauda paduoda ketu
riomis skaitlinėmis “4000”. Bet 
tikrenybėj jisx yri 
bas. — Rep.

BANDYS PERKALBĖT GAT
VEKARIŲ DARBININKUS.

Majoras turįs paskirti taikymo 
komisiją.

Miesto taryba priėmė rezoliu- 
ją, raginančią majorą Thomso- 
ną daryti pastangų idant išven
gus gręsiančio gatvekarių dar

turinčios būt sekamos: paskirti 
specialę komisiją, kuri sušauk*

Už $50.00 arba LAISVUS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
Phonografą. pasilipusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

Jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
uitai kad mes turime 

firatuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
1650 piayer piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 sa>al

tęs, kur) mes parduosime už $325 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtino pro
gą. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PR1SIUNCIAME Už DYKA. 
VVB8TERN FURNITURE STORAGl 
2810 W. Harrison SL Chicago. Ui 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Pramogai ir laiko pra leidi
niui įsigykite naują

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

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

Sereda, Liepos 16 d., 1919.

tų bendran posėdin gatvekarių- 
elevatorių darbininkų ir kompa
nijos atstovus tikslu surasti tin
kamų būdų susitaikymui be 
streiko.

Majoras Thonipsonas žada pa- 
mislyti. Bet gatvekarių ir ele
vatorių kompanijos jau apsi- 
mislyję. Šiandie jos duosią savo 
atsakymą į darbininkų, reikala
vimus. O tas atsakymas, kaip 
spėjama, bus toks: sutinkame iš
pildyt darbininkų reikalavimus, 
o atsakomosios įstaigos turi iš
pildyt musų — padidint važinė- 
jinios kainas.

PASISKANDINO MOTERIS.

b/žere ties 33-čia gatve vakar 
n<ikt|į pasiskųsi din u s|i nepažįs
tama moteris. Du negrui, mačiu* 
šieji atsitikimą, tuoj raportavo 
policijai, ši. kol kas, surado 
tik moters švarką ir skryblių, 
kurie buvo padėti ant kranto. 
Lavonas dar nesurasta.

PADĖJO DVI BOMBAS

“MAIŠTININKAI” SUMUŠĖ 
POLICISTĄ.

Kuris norėjęs panaudot prieš 
juos revolverį.

Nežinomi piktadariui vakar 
naktį padėjo dvi bombas: vieną 
prie namo 4313 Calumet avė., 
antrą — 22 So. Hanilin avė. Pa
daryta didelių medžiaginių nuo
stolių, bet žmones nė viens ne
nukentėjo. Policija įieško pikta
darių.

Ties Farley Candy kompani
jos dirbtuve, 710 N. Franklin 
gatvėj, vakar kilęs “didelis mai
stas”. Streikuojantis saldainių 
dirbėjai gerokai apstumdę poli- 
eistą Edward*ą Klaczko, kuris 
besitaikęs panaudot prieš juos 
šautuvą. Buvę taip. Būrys 
streikininkų susirinkęs ties mi
nėta dirbtuve tikslu atkalbinti 
streiklaužaujančius draugus. Po 
Įleistas tuoj panorėjęs padaryti 
tvarką ir paleidęs šūvį. Minia te- 

(čiaus jį nugalėjusi ir apstum- 
džiusi.

Pasekmėje to du įtariami 
“maištininkai”, kitaip “gaujos 
vadai”, areštuoti.

PAČTO DARBININKAI GAUS 
DIDESNIŲ ALGŲ.

Generalis pačio viršininkas 
Burlesonas vakar telegrafu pra
nešė Chicagos pačto viršininkui, 
William B. Carlile’ui, idant jisai 
praneštų savo departamento 
darbininkams, klerkams ir laiš
kų išnešiotojams, jogui jų algos 
busią padidintos po vieną šimtą 
dolerių metams.

GAZO KOMPANIJAI NEGANA.

Turinti gaut daugiau už gazą
arba subankrutyti.

Gazo kompanijos baronams, 
kur kiek laiko atgal buvo leista 
padidinti gazo kainas, ir vėl ne
gana. Jie norį dar daugiau, bū
tent: po 92 centu už kiekvieną 
tūkstantį kubiškų pėdų. Reika
lavimas tuoj busią paduotas va
dinamai Public Utilities komisi
jai. Miesto valdžia žadanti “da
ryti visa, idant užbėgus už akių 
nepasotinamies gazo kompani
jos apetitams”. Bet, pašok tos

lišpiklysi — negriešysi. O tų pri
žadų daug daug neišpildyta.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom#. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
v^si kiti tą žino.

Vyrai ir moterį* kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįinosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
j nų atsinaujinimo. Į

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 1 
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. . i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
Į galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
❖——r. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York ♦

■■

HARVESTER KOMPANIJOS
DARBININKŲ STREIKAS.

Reikalauja didesnių algų.

Užvakar metė darbą apie as
tuoni šimtai Harvester kompa
nijos darbininkų, dirbusių taip 
vadinamoj Weber Wagon Wor- 
ks dirbtuvėj ant 81 gatvės, neto
li ILalsted.

Darbininkai mete darbą po 
to, kada kompanija atsisakė iš
pildyti jų reikalavimus — padi
dint algas 25 nuoš.

Dirbtuvėj dar liko apie poras 
šimtų darbininkų, bet ir jie vė
liau prisidėjo. Streikininkai ža
da laikyties iki paskutinosios, 
kadangi gaunamomis algomis 
dabar sunku pragyventi, o kom
panija darosi milžiniškų pelnų.

Dirbtuvėj dirbo nemažas skai
čius lietuviu. — Streikininkas

P.S. — Mums pranešama, kad 
vakar kompanija sutiko išpildy
ti darbininkų reikalavimus ir jie 
sugrįžę darban. —Red.

GUDRIOS LIGONES.

Dvi jaunos mergelės, uždary
tos Lawndale Isolation ligoninėj, 
vakar naktį sugalvojo gudrų 
skymą, kad ištrukus. Sudraskę 
langų užlaidas jiedvi pasidarė 
reikiamą virvę 4r ja nusileidę 
gatvėn, pabėgo. Abidvi sirgo už- 
krečiiunomis ligomis. Policija 
jų įieško.

NORĖJO GAUT “TIKRO GĖRI
MO”.

Gavo karstą.

John Buck, 1821 N. Kedzie a- 
ve., užvakar įėjo Franko Pone
lio saliunan, 4501 Armitage avė. 
ir paprašęs nyr byrio pradėjo 
skųsties, kad svietas išėjęs iš 
krieso: norįs visai panaikinti 
“tikrą gėrimą” — alų ir degtinę. 
Šalia stovėjęs prietelis įkirto:

— O, dėl manęs maža bėda! 
Matai — parodė jis mažą bon- 
kutę — šitas skystymėlis taip
jau geras, kaip pirmos klesos 
underufka. Tik reikalinga ats
kiesti.. .

Bliekas užsispyrė gauti vieną 
burnelę. Jis gavo, bet išgėręs 
tuoj susmuko ant aslos ir, veža
mas ligoninėn, pasimirė.

Nepažįstamasai vaišintojas 
ištruko.

Skaitykite ir Platinkite

AA ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnUjęs pilvelis buvo. Di«|w»» 

irta, nevirinimns pilvelio, oiisjabnėjimas Kraujo, Inkstų, Nc’^ų t 
abelnas spėkų nuatojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, tat 
begyvensiu. Visur įieško jau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistu. Rltteria, Kraujo valyto 
10. Nervatona. Inkstų ir Reumatiamo gyouolėa. tai po euvartoįimuj 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Krautas Išsivalė Nervai ėmė stiprini dirbt Inkstai atskavo Rmf 
i'natizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
Hnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka* w 
vaitė po buteli Salutaras. Bltteria. ir po S mėn. savo paveiksle pa 
mačiai) tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuo# 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mvlistu ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem tnfcieb 
atsitik imsis patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras*

SAI U TARASCHEMICAL INSTITUTTON J. Baitrenas. Prof.
1707 So. Halated SU Telephone Gana] 6417 Chicago, III

NAUJIENŲ” STOTIS.ket^ge,2HepkS 17:t^!^k. Nfcik 
x ’ I dūžio svet. 2242 W. 23rd PI. Drau-

Agenturos ir gatvių kampai kur vl- «l’i kviečiami 
Hiidua galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison Ir Well, NW 
Madison ir State, NVV 
Adams ir Lu Sulle, NW 
Van ‘ ‘ “
Vau 
Van 
Vun 
Hiirrison ir Wubush, NW 
18th ir Stute. N\V

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd 
M. Matulesvski, 3121 Lime 
W!adis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
A. J. Kasparas, 3437 Union 
švelni*, 3416 Wallace St. 
Peklžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emeraid Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Junauskas, 4563 S. Wenthwortli 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th

Gatvių kampai
ir Madison, NW 
ir Ja<‘kson, NVV 
ir Van Buren, SW 
ir 12lh, NE 
Jefferson, NE 
ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE 

18th. SVV 
Archer, NVV 
31st. NVV 
35th. NVV 
42nd SVV 
47th, SVV ir NE 
51st, SE

Buren ir Franklin, NW 
Buren ir Wells. S\V 
Buren ir Clark. S\V 
Buren ir State. S\V

St.
St.

st.

Avė.

PI.

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Wentworth ir 35th. SE
Wentwotrh ir 47th, SW
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Mikvaukee ir Paulina, NW 
Mihvaukee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd pi.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir AVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

ir 
ir 
ir

ir 
ir

Organizatorius.

Melrose Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank ir .James svet. Prie
žastis nukėlimo susirinkimo Iš 13 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— Rašt. Ant. Jalinskas.

Lieutvių susirinkimas 18 kolioni- 
jos įvyks seredoje, liepos 16 d., 8 
vai. vakare Dominiko šemničio sve
tainėje So. Union Avė. ir 18th SI. 
Yra kviečiami visi lietuviai fcusi- 
rinkli o ypatingai yra pageidauja
ma draugijų ir kuopų viršininkai, 
kaip tautiškų taip ir katalikiškų, 
nes bus svarstomi-gana svarbus lie
tuvių reikalai. Taipogi reikale lie- 
tuvij Raudonojo Krvžiaus.

Kviečia KOMISIJA.

Naujienų skaitytojai. Ciceros Lie 
tuvių Liuosybės Namo Bendrovė 
prašo jūsų gal kiltis iš jūsų gautu
mėt, kur nors panašios bendrovės 
konstituciją, lietuvių, lenkų ar an
glu kalbose, prisiųskite mums pn. 
1409 S<>. 49111 Avė., Cicero, I|l. Už 
ką iš kalno (ariame nuoširdų ačiū.

» — Direktoriai.
SI.A. 36 kp. extra susirinkimas y- 

ra šaukiamas 16 d. liepos, kaip 7:30 
vai. vakare, 
riai būtinai 
bių reikalų

Birutės svetainėj. Na- 
ateikite, nes daug svar- 
turėsime aptarti.

— l’irm Jukni*.
ko. mėnesinis
16 d. liepos,

LMPS 29 
mas įvyks 
svet. 1822 \Vabansia Avė. 
7:30 vai. vakare. Meldžiu 
drauges skaitlingai atsilankyti, 
yra svarbių reikalų aptarti.

— Pirm. O. Rimkienė.

susirinki- 
Liuosybės 

Pradžia 
Visas 

nes

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ Į
REIKIA moterų j dirbtuvę, pas

tovus darbus, gera mokestis
National Lead Co.,

900 W. 18 St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina dirbti į 
ice Creurn ir kendžių štorą, geras 
mokestis, pastovus darbas, 
šaukit po adresu:

John Youch, 
1958 W. 59 St., Chicago, III.

Atsi-

ATSA-REIKALINGAS TUOJAUS 
K A N I' 1S F( )T( )G R A FISTAS.

PANS1RNA STUDIO
636 W. 18th ST., CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI

kuris
nus-

Pajieškau Augusto Pociaus, 
prasišalindamas nuo manęs 
kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anele Bitautaitč, 
3231 Auburn Avė., Chicago, ll|.

18tos GATVSfiS APIEL1NKĖ 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. ŽvrrgŽdenis, 1131 S. Clinlon St.

BRIGHTON TARK 
Agentūros /”

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
r___ 1 .... ... .....____
Gurauskas, 4053 S. Muplesvood Av. «ės pav 
A. Belen.skas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskus, 4358 S. California Ar.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE
Agentūros

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

Ashland ir 47th, NE. Gross Are.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

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

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

AŠ Povylas Raponkus pajieškau 
savo pusbrolio Jono Rinkevičiaus, 
paeina iš Šiaulių miesto, girdėjau 
gyvenu apie Chięugo. Malonėkite 
utsišuukti šiuo anrašu:

P. Raponkus,
1439 E. 52 St., Cleveland, O.

i Aš Johanu Jasnauskaitė pajieš- 
)kau pusbrolio Impoleto Labanaus- 

PaseviČia, 4111 S. Richraond Avė.paeina iš Kauno gid>., Vilkmer- 
7‘7., Remigalos par., Dudonių 

įkainio. Malonėkite atsišaukti šiuo 
antrašu:

1439 E. 52 St., Cleveland, Ohio.

MELROSE PARK, ILL.
Pranešimas “Naujienų” skai

tytojams.
Norintįs nusipirkti Naujienas 

atskiromis kopijomis, arba užsisa
kyti per išnešiotoji, meldžiu kreip
tis į A. Chapes, 906 — 22 Avė.

P. čeraška,
Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojas.

Paataba atafančlant|ema draugiją 
pranešimus: —

Draugijų viršininkai ar Jgalio- 
utiniai, siųsdami Redakcijai 
/ pranešimus, turi būtinai ant 

to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakciją: 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Pirmyn Mišrus unoras ir LSS. 81 
kp. rcng|ia 
pjučio 17 
Lyons, 111. 
kuopų toje 
pramogų.

pikniką nedėMoj, .mg- 
d. Chernausko darže, 

Meldžiame draugijų ar 
dienoje nerengti jokių 
— Rengimo Komitetas

Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis susirinkimas vyks pėetnyčioj, 
18 liepos, 7 vai. vak. Aušros kamb, 
10900 Michigan Avė. Draugai vi
sų pareiga yra atsilankyti.

— Sekr. J. Grybienė.

SLSD. Amerikoj Pirmo Apskričio 
valdybos ir LSS. VIII rajono išva
žiavimo Komisijos bendras susirin- 

.kimas vyks seredoj 16 liepos, 1221 
*Blue Island Avė., arti IKtos gatves. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai su
sirinkit. —- J, D. Bendokaiti*.

NAMAI-žEMĖ
VERTĖS $9000 UŽ $7,300.

TIK KA GAVOME KELIS VISAI 
NAUJUS MUMINIUS NAMUS. KAS 
LAIKE PENKIŲ DIENŲ NUPIRKS 
TAI GALĖS UŽDIRBTI PO $1700 
ANT NAMO, NES TOKIŲ BAHGE- 
NŲ VISOJ CHICAGOJE NERAS
TUMĖT. KAS TURITE $1500 GA
LITE PIRKTI, O LIKUSIUS 18 
RENDOS IŠMOKĖSITE, NES, NE
ŠA DAUGIAU KAIP 10%. NAMAI 

\PABUDAVOTI ANT 30 PĖDŲ PLO- 
,Č1O LOTO, (iATVĖS IŠPAIŠYTOS 

IR IŠMOKĖTOS. RANDASI LABAI

PARSIDUODA aiskriminė ir leng 
vų gėlimų, cigarų ir tabako s.mk»<i- 
va. viena arba su bildinc,'), hildtii- 
gas yra mūrinis ir garam stovyj, 
trečios durys nuo krutamųjų pa
liksiu (teatro). Parsiduoda labai 
pigiai ir geroj vietoj, turi būti par
duotas į trumpą laiką iš priežasties 
ėjimą j kitą biznį Kam yra reika
linga malonėkite tuoj atsišauki.

P. B.,
616 W. 3ts» St., Chicago, Iii.

Te! Boulevard 7351

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė labui geroj vieloj lietuvių ap- 
gyventoj, biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda išpriežasties nesveika
tos. Renda nebrangi $20.

Joseph Naudžiūnas,
4064 So. Artisen Avė., ('J)icago, III.

Kas turite ant pardavimo cash 
rcgisterį nuo le iki $5.00, $10.00 ar
ba daugiau. Malonėkite pranešti.

700 W. 31st St.. Chicago, III.

EKTRA parsiduoda geriausia sal
dainių, cigarų, cigaretu ir Ice 
Creamo sankrova už pigiausią kai
ną ir geriausio vieto.

615 W. 181h St., Chicago, III.

PARSIDUODA krautuvė smulkių 
daiktų ir visokių saldžių gėrimų, 
gera proga dėl ženotų žmonių. Prie- 
žast išpardavimo vienam negalima 
apsidirbti priegtam turiu kita biznį 
kam reikalinga atsišaukite

1916 Cnnnlport Avė., Chicago, III

PARSIDUODA barbernė su 4 
krėslais ir 2 veidrodžiais, galima 
biznį padaryt nuo 125 iki 115 į sa
vaitę ir 4 kambariai dėl pragyveni
mo.

1726 So. Halsted St., Chicago, III.
■

REIKALINGAS veiteris arba vei 
lerka, gera mokestis, darbas ant vi 
sados, atsišaukite greitai.

B. \V. Jucius.
3305 So. Halsted St., Chicago, m

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 8 sėdinių Packart 

Limo, žietnniis caras, gražios stai- 
les, genime padėjime už $850. VVhite 
5 sėdimų vasarinis kaip 1916, gra
žus karas už $575 vertas $800.

3238 So. Halsted St., Chicago, III

RAKANDAI
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA geras šviesus 

kumbaris elektros šviesa, maudynė 
ir kiti parankumai. Atsišaukite 
greitai.

3139 So. Halsted SL, antros lubos 
iš priešakio.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 

PAGELBĖTI PARDAVOT 
IR LOTUS, IŠLYGOS LA- 

GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
PAAISKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN D AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

GALĖTU 
FARMAS 
BAI 
NIŲ

3301

REIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

J. Anderman,
1312 W. 59 St., Chicago.

REIKIA patyrusių cabinet mak- 
er prie pataisytų rakandų, pastovus 
darbas.

Gludinau Bros.,
832 Maxwell St., Chicago, III.

REIKALINGA indų plovėja.
1045 W. 12th St., Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs barberis, 
darbas ant visados.

Atsišaukite 732 W. 18 St.

Reikia vyrų dirbti prie elevato
rių, Janiforių 45c. už valandą, nak
ties ar dienos darbas. Kalvio pa- 
gelbininko $110 į mėnesį. Karpen- 
terio $1.00 į valandą. Hotelių ir re- 
storantų darbininkų prie visokio 
darbo. PeČkurių 50c į valandą ir 
daugiau. Vaikų 14 metų ir senes
nių dėl ofiso ir mašinšapių. Leibe- 
riu dėl vidaus darbo 45c iki 52c į 
valandą. Pagelbininkų ant mašinų

Taipgi reikia moterų dėl Hotelių, 
restorantų. prie visokio darbo, ge
ra mokestis, trumpos valandos, nak į 
timis ar dienomis. Tnri.. 
dienos ar nakties darbas.

Atsišaukite tnojnus
SOUTH PARK FMPLOYMENT 

AGENCY.
4193 S. Halsted st.. 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

MARQUI7ITE PARKO, TARP LIE
TUVIŲ APGYVENTOS VIETOS. 
NAMAI PABUDĄVOTI PAGAL 
NAUJAUSIA MADA, SU “SUN PAR- 
X)R”, 5-6 DIDELIU KAMBARIŲ. 

VISI IŠPUOŠIMAI KIETU MEDŽIU 
— “MOZAK” PADLAGOS, MAUDY
TOS KAMBARIUOSE IR TARP 
)URYSE. SU KNYGŲ ŠĖPOMIS 

IR UGNIA VIETA—“FIREPI«ACE” 
SU ELECTRA IR GEZU. PUIKUS 
1ASEMENTAI, CEMENTUOTI, SU 

SKALBYKLOMIS IR SU NAUJAU
SIA SYSTEMA APSYLDOMI. ŽO
DŽIU SAKANT VISKAS PIRMOS 
KLESOS, KIBIUOSE IR MILIO-

NORINTI, PASISKUBINKITE, 
NES TOKIŲ NAMU UŽ TOKIA 
KAINA NIEKUR NEGAUSITE NES, 
JIE YRA VERTI PORA TŪKSTAN
ČIU DAUGIAU, NEGU Už KIEK 
DABAR PARSIDUODA.
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 SO. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
orapertis, namus, farmas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysiu! į 
’rumpą laiką, mes parduodam dau
giausia namu ir kitokių nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užmo- 
kesnio už musų darbą, kuriems to- 
’i atvažiuoti galit prisiųsti per laiš
ką surašydami visą nuosavybės bū
dą ir kiek kainuoja.

C. P. SUROMSKI CO., 
REAL ESTA1I-.

3316 So. Halsted Si., Chicago, III,

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuviu. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farmą su $100 
r nėjusi! kaip turėsit savo farmą 
šmokėfn. Ir mes duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bond.sus už 
)ilną preke ir imam lotus kaipo da- 
į įmokėjimo ant farmų. Del pla

tesnių žinių rašykit lietuviškai.
K. Gadlauskas lietuvis direktorius.

SANBORN COMPANY, 
l'agel River, VVisconsin.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

II. 6. MULKS.
Room 1117 Henris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ro« seklyčios setą, vartotą tiktai 3P 
di^ių, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės 
Mes taipgi turime visokių divonų 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

MOKYKLOS

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS 4 ruimų 

naujas namas su 4 kampiniais lo
tais parsiduoda labai pigiai už cash 
tiktai $2250. Atsišaukite pas savi
ninką

AIex. (Jafes,
5307 jS. Nagle Ava.. prie 61 ir Ar

cher Avenne/ Chicago, III.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mū
rinis namas in> 5 ir 4 kambarius, 
rendos $43 į mėnesį, namas atrodo 
kaip tik naujas, viskas naujai su
taisyta, namas randasi ant Bridge- 
"jorto lietuvių apgyvento vieto, tas 
panias turi būt parduotas į trumpą 
laiką už pusę praiso, vertas 8 tūks
tančius, parsiduoda už $4,800. At
sišauki t pas

C. SUROMSKI. * 
3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų A p rėdai ų.

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

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

Elektra varomos mašinos musq 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų m le
ną — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL 

J. F. Kaanicka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek lik norite žąsų, 
ančių, vištų, kiaulių, 2 karves. At
sišaukite 
vakare.

vakarais nuo 6 iki 10 vai.

2837 So.
Petras Riškus, 

Emerald Avė., Imas aukš
tas iš priešakio,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. BU- 
diaon, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmini aki

PARDAVIMUI pigiai 2 kampiniai 
lotai prie 44 ir Rockwell St., arba 
ffaliu mainyti į namą. Išvažiuoju i 
kitą miestą. Atsišaukite greitai. 
Mrs. M. Anderson, Imas flatas už
pakalyje. Nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
3512 Fmerald A v., Tel. Boulevard 
1936, Chicago.

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

TRI-CITY BARBER COELEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.

PARSIDUODA ant Bridgeporto 
namas 6 pagyvenimų su namuku uŲ ____  jb

vitiunuus, iihk | pakulyje vienu pagyvenimu nbudu į kalbų, aritmetikos, knvgvedystės. 
Indų plovėjų nmriniai aukšti beismantai puikiai I stenografijos. typewriting. pirklvbos

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

aritmetikos, knygvedystės.
. . , • ......... „- ---j- '. Typevvrning. pirl
įtaisytas iš vidaus, rendos neša $96 teisių. Suv. Valstijų istorijos, abel- 
į mėnesi, kaina $8000. Atsišauki! į nos istorijos, geografijos, politiško* 
savininką vakarais arba šventadie-- ekonomuos, pilietystės, dailiarašys- 
niais iki pietų ant 3čių lubų iš už- tėJ*
pakulio. Mokinimo valandos: nuo 8 ryto

J. K., iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3533 S. Wallace St., Chicago, III. 3106 So. Halsted St., Chicago, Hi




