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Filipinų salos dar negaus 
nepriklausomybės.
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as rcųuired by the ud of Ocl. G, 1917 
AUSTRIJAI INTEIKTA TAI

KOS SUTARTIS.

(Amerikos jurininkus, tapo sina-
Costa Rica irgi ne- rkiai nubaustos, nebus priimti- 
gaus neprigulmybės

Republikonai kongrese neduos 
laisvės Filipinams ir Porto Ri- 

co saloms. Pašvęs savo laiką.
Airijai.

alstijoms.

PARYŽIUS, liepos 20. šian
die Austrijos delegacijai St. 
Geminiu tapo įteikta, pilna Aus
trijos taikos sutartis. Jiems duo
ta 15 dienų atsakymui.

True translntlon filed wlth the post- 
mastei- ai Chicago, UI. July 21, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

CLEMENCEAU NESKAITO 
SAVE PAŠALINTU.

True iransfation filed v/ith the post* 
inaster at Chicago, III. July 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

BELGIJA NEUŽGANĖDINTA 
TAIKOS SUTARTIM.

WASH1NGTON, liepos 20.— 
šiandie patirta, kad republiko
nų, vadovai kongrese nutarė ati
dėti neaprubvžiuotam 1 
klausimų suteikimo nepriklau
somybės Filipinams.

Porto Rica, kuri taipgi pairi- mstijų, skaitomas, kaipo paro- 
kalavo nepriklausomybės, laiki- ( dantis, kad premjeras Clemen- 
nai tapo užganėdinta prižadėji
mu kongresinio veikimo, 
pagerinus tas sųlygas, kurias ji (i kabinetų, 
randa ją varginančiomis.

Atidėję, mažiausia laikinai, į alislų ir socialistų atisako pri- 
šalį klausimų savęs apsispren-, 
dimo savo pačių šeimynoje, 
kongresas galės atkreipti visŲ i Atstovas Augagncur, kuris y- 
atida Airijos nepriklausomybės ra autorium valdžių kaltinin- 

_‘__ .. ( čios rezoliucijos, pasakė, kad 
“nors ir viena sliva nukrito nuo 
papurtimo, kitos nunoks ir sa
vo keliu nukris.”

Jokio pranešimo apie interpe- 
lacijų apie generalė valdžios1 po
litikų nepaduota ant utarninko, 
bet tikimasi, kad debatai bus iš
šaukti.

PARYŽIUS, liepos! 20.— Paf
laikui skelbimas atstovų buto korido- 

... I . . . , J,- . . iriuose, kad valdžia utarninke 
įneš bilių suteikti visuotinų atli

dantis,
ceau neskaito vakarykštį prie

kiui šingų balsavimų kaipo pušalln- 
Daugelis atstovų 

! tarp radikalų, republikonų soci-

VVASIIINGTON, ilepos 20.— 
Pasak gautų oficialių žinių, veik 
visi Belgijos laikraščiai yra ne- 
užganėtĮinR taikos sutartim. 
Abelna nuomonė yra, kad Belgi
ja negavo) tiek, kiek jos pasitar- 
navimas talkininkams užpelno. 
Talkininkai yra kaltinami už 
nepaisymų ir apgailaujama Bel
gijos ininisterių diplomatiniai 
nepasisekimai.

Ai
imti tokia interpretacijų (aiški
nimų).

Streikas prieš po’ici 
ją užsibaigė.

inus yra neužganėdinanlis ir to
dėl darbininkai streikuos. Kada 
bus duotas signalas streikui vi
sose mezginių dirbtuvėse, unijos 
prezidentas nesako.

Darbininkai reikalavo pakelti 
mokestį 20 nuoš/ dirbantiems 
nuo sinkių ir po $3 savaitėje dir
bantiems nuo dienų, taipgi pri
pažinimo unijos. Niekurie 
sanjdy tojai sutiko kiek pakelti 

algą, bet atsisukę pripažinti li
nijų.

Unijos vadovai sako, kad 
mažosios dirbtuvės priims dar
bininkų reikalavimus pradžioj 
šios savaitės, bet ilgesnis strei
kas bus didesniose dirbtuvėse, 
kurios yra susiorganizavę į a- 
sociacijų, kuri priešinasi unijai.

žalvaris kietesnis už plieną.
CHICAGO. - Paskelbta, kHd 

chemikalės pramonės parodos 
čia, rūgs. 22 d., Coliseume, bus 
išstatytas žalvaris (bronza), ku
ris gali pjauti ir kiečiausį plie
nu. Tokis žalvaris buvo žino
mas tik senovės egypticčiams, 
bet dabar amerikiečiai chemikai 
irgi surado kaip padaryti tokį

gentines kongresas priėmė lai
kos konferencijos pakvietimą, 
kad respublika laikytųsi tanių 
lygos santarvės. Keletą dienų ai ' 
gal tų patį padarė ir senatas.

1 I , .................. ...................... 1.1.

Ispanija negauna ministerių.

MADBII), liepos 19.—Anto-

True hanslatton filed with Ihe posf niasler at Chicago, III. July 21, 1919 
as rcųuired by the act of Ocl. (J, 1917

Svarbus streikas Vokietijoj
užjautimas darbininkams.

Jų kovoje su junkerizmu, 
darbininkai turi užuojautą visos 
demokratinės Vokietijos. Prasi-

Proletariatas stojo 
kovon su junkeriais

nio Maura, kuris lapopakviestas Pomeranijos laukų 
sudaryti kabinetų, bandė suda- streikas yra išbandymas prole- 
rylA jj vien iš konservntyvių 1 tariate* ir junkeriu spekoa ir yra 

elementų, bet jam tas nepasise- svarbus visai Vokietijai.

darbininkų dėjo mušis, kurio dar negalima 
permanyti (visų pasekmių, įbel 
kuris yra cliclvlčs svarbos V<>- 

kietijai ir abclnai (panok ra t i jai.
kė. Dabar jis bandysiąs suda- Jis dabar viršija viską čia.

klausimui.
Bcpublikonų vadovų nuo

sprendis prieš svarstymą Fili
pinų prašymo nepniklausomy- 
bės sekė po nesenai suteiktam 
bendrame posėdyje senato ir at
stovų buto visuotinių reikalų 
komitetų išklausimo 
komisijos. Pasirodė, 
vos lik keli republikonai ir de
mokratai nariai tų komitetų su 
tiko išklausyti delegatų ir prij 
tarti dabartiniu laiku paliuosa- 
viinui salų.

Abelna nuomonė yra, kad ne
turi būti daroma žingsnių toje 
linkmėje, kol nebus gauta la
binus įtikinantis priparodymai 
apie galėjimą Filipinų pasilai
kyti savystoviai ir palaikyti 
Suv. Valstijų valdžios ir švi li
mo įstaigas, kurios per 20 metų 
padarė ant salų tokias naudin
gas permainas. Daugiau to, 
skaitoma nepatartinu daryti to
kį svarbų žingsnį tarpe Ameri
kos respublikos globojamų ša-

10,000 SKERDYKLŲ DARBI
NINKŲ ŠIANDIE GRĮSTA Į 

DARBĄ.

GAL PAKELS MOKESTĮ GAT- 
VEKARIŲ DARBININKAMS.

Filipinų

Gyvulių skerdyklų darbininkai 
nutarė reikalauti pakėlimo al
gos ir 44 vai. darbo savaitės.

Kalbasi apie visuotina 
streikų.

Bet gatvekariv kompanijos nori 
taipgi padidinti mokestį už 

važinėjimų.

True translatloh Hled Udth the post- 
masicr ai Chicago, III. July 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Gal atmes taikos 
sutartį.

SENATORIAI GALI ATMESTI 
VISĄ TAIKOS SU ARTI.

Opozicija sutarčiai didėja, ne
žiūrint didelių prezidento 

VVilsono pastangų.

saine pasaulyje.
Dabar yra priimta, kad klau

simas Filipinų nepriklausomy
bės nebus rimtai svarstomas, 
kol kongresiniai komitetai ne
apsilankys ant salų ir padarę 
plačiausius tyrinėjimus nepa

Tune translatinn filed with the p< st- 
niasttr ai Chicago, III. July 21, 1919 
us reųuired by the act of Oct. fi. 1917

MEKSIKIEČIAI UŽPUOLĖ 
AMERIKIEČIUS.

\VASII1NGTON, liepos 19.
Valtis nuo Amerikos monitoro 
Chyenne, turėjusi Amerikos 
vėliavų ir buvusi oficialėmis pa
reigomis Temesi upėj arti 
Tampco, tapo užpulta lepos 6 
dienų ginkluoto*, bandos ir A- 
merikos jurininkai liko apiplėš
ti. Valstybės departamentas 
skaito incidentų labai rūsčiu ir 
pasiuntė aštrias reprezentaci
jas Meksikos valdžiai ir Tampi- 
co vyriausybei.

WASHINGT()N, liepos 20— 
Kova senate prieš taikos sutartį 
pasiekė tokių fazę, kur reikia 
rimtai skaityties su galimybe, 
kad visa taikos sutartis bus at
mesta ir taika su centralinėmis 
valstybėmis bus paskelbta užsi
baigusia kongresinė rezoliucija.

Net jei susilaikymai ar tiesio
giniai priedui bus padaryti, se
nate didėja sentimentas, kad 
geriausiu dalyku išrišti visa si
tuacija yra nedaleisti, kad Suv. 
Valstijos butų dalininke viso 
susitvarkymo, padaryto taikos 
konferencijos, privertimui pil
dyti taikos sųlygas.

Prezidentas Wilsonas pilnai 
nujaučia šių situacijų ir, spren
džiama, darys šių savaitę di
džiausių pastangų, kad pašali
nus opozicijų, kuri pasidarė 
prieš skyrių po skyriaus sutar
tyje, kada patirta apie jos tikrų
jų prasmę ir tikslą.

Išpradžių opozicija buvo at
kreipta išimtinai prieš tautų ly
gos santarvę. Kada jon įėjo ir 
šantungo atidavimas, priešingu
mas taikos sąlygoms 
labai didelis.

Pamažu senatoriai 
pie kitus parėdimus
tartyj, kurie reikalauja, kad 
Suv. Valstijos pasirašytų ir gva- 
rantuotų jų išpildymą ir kilo 
nuomonė visiško susilaikymo 
nuo ratifikavimo.

CHICAGO. 10,000 gyvulių 
skerdyklų darbininkų, susirin
kę po atviru dangum prie 47 ir 
Bobey gatvių, nutarė užbaigti 
savo streikų ir sugrįsti prie dar
bo šiandie.

Streikas kilo pėtnyčioje pro
testui prieš laikymų gyvulių 
skerdyklų apsuptomis policija. 
Jie nenorėjo, kad prie skerdyk
lų butų tiek daug policinių ir 
policijos viršininkas sutiko iš
traukti visus policistus iš gy
vulių 
todėl 
bo.

Bet 
niurnas, nes dar šių savaitę dar
bininkai paduos reikalavimų 
kompanijoms pakelti visas al
gas 30 nuoš. ir sutrumpinti 
darbo valandas iki 44 vai. Rei
kalavimai galbūt bus įteikti su- 
batoje. Kompanijoms esu busiu 
duota 48 vai. išpildymui reika
lavimų ir jeigu jos nesuliktų to

visus policistus 
skerdyklų ir darbininkai 
nutarė sugrįšti prie dar-

tai yra tik laikinis ra-

tinas gyvulių skerdyklų darbi
ninkų streikas, kuriame daly
vaus nemažiau kaip 80,000 dar-

Susti/i likimas tafipgi išreiškė 
pasitikėjimų visiems streikams, 
paskelbtiems ir vedamiems da
bartinės darbininkų tarybos.

MEGSTINIŲ DAIKTŲ DARBI
NINKAI STREIKUOS.

Kompanijos atsisako išpildyti 
darbininkų reikalavimus ir tik 

laukiama signalo streikui.

pasidarė

pa tyrė a- 
taikos su-

Carranza turi atsiprašyti ir 
nubausti užpuolikus.

VVASHINGTON, liepos 20.— 
Niekas kitas, kaip atsiprašymas 
ir parodymas, kad bandos už
puolikų, kurios įžeidė Amerikos 
vėliavų ir sulaikė ir apiplėšė

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS

CHICAGO. — Prie daugybės 
streikų. Chicago j e prisidės dar ir 
megztinių daiktų darbininkų 
streikas.

Knit Goods Workers Union 
prezidentas paskelbė, kad visi 
pienai streikui yra išdirbti ir 
darbininkai laukia tik sgnalo iš 
unijos.

Darbininkų reikalavimai bu
vo paduoti samdytojams perei
tą savaitę ir jie iki subatos tu- Oficialiai pranešama, kad Ar-

CHICAGO. — Iš turinčių su 
Public U.yiities 'komisija arti
mu. ryšių žmonių patirta, kad 
Chicagos gu t ve karių darbinin
kai laimės pakėlime algos, bet 
taipjau ir kompanijos gaus lei
dimų pakelti mokestį už važinė- 
įiinųsi. Gubernatoriaus komi
tetas, kuris paiiins į savo ran
kas algų pakėlimo klausimų ir 
kuris bandys nedaleisti pakėli
mo mokesties už važinėjimųsi, 
pradės savo veikimų šiandie ry
te.'

Tvirtinama, kad darbininkai 
gal ir negauš tokio pakelinio al
gos, kokio jie reikalauja, t. y. 
77 nuoš., bet sutinkama, kad al
ga jiems žymiai bus pakelta.

Darbininkų kova
KORSETŲ DARBININKAI 

STREIKUOJA.

Viena firma paskelbė lokautą.

BRIDGRPORT, Conn., liepos 
20.— Masiniame susirinkime 
penkių firmų korsetų darbinin
kai nutarė sustreikuoti panedė- 
lyj, 10 valandų ryte. Jie reika
lauja pakėlimo algos 50 nuoš., 
44 vai. darbo savaitės ir pripa
žinimo unijos. Streike daly
vaus apie 2,500 darbininkų.

Warner Bros. Co., kurioj dir
ba 2,500 darbininkų, kiek laiko 
paskelbė prieš savo darbinin
kus lokautų.

RHODE ISLAND GATVEKA-
RIŲ DARBININKAI 

STREIKUOJA.

PROVIDENCE, B. I., liepos 
20. -— Šiandie visoj Rhodc Is- 
land valstijoj sustreikavo gat- 
karių darbininkai. Vien tik vaik
što keli krasos gatvekariai.

ARGENTTNA UŽGIRft TAUTų 
LYGA.

WASHINGTON, liepos 16. —

ryti iš liberalų ir demokratų^

Triie translntlon filed w;th the post- 
l.naštcr :it Chicago, III. July 2!, 1919 
us reųuired by the act of Oct. G, 19)7

Tarptautinis soli
darumas.

NOSKE GRĄSINA SOCIALI
STAMS.

Berlinas ir Vienna skelbia ge- 
neralius streikus liepos 21 d.

BERLYNAS, liepos 18.—Pri
mindamas abiejų frakcijų socia
listams, kad karės stovis tebėra 
Berline, gynimo ministeris nu
rodo, kad laikymas susirinki
mų ore ir parodų Berlino rube- 
žiuose nebus leistas laike seka
mo mėnesio.

Noskes suvaržymai iššaukė 
smarkius protestus iš pusės ne
priklausomųjų socialistu, kurie 
pienuoja paskelbti panedėlyj ge- 
neralį streikų. Dabar jie mano 
padaryti demonstracijų prieš 
Vokietijos valdžių sale interna- 
cionalės manifestacijos, kurios 
sustiprinimui liepos 21 dienų 
streikas ir tapo sumanytas.

Nepriklausomųjų atsišauki
mas sako, kad turi būti demon
struojama pnieš Vokietijos 
valdžių, kaip ir prieš “imperia
listinės Franci jos ir Anglijos 
valdžias.” *

Iš Vienuos pranešama, kad 
generalis streikas tapo paskelb
tas ten ant liepos 21 dienos.

True trahslntlon filed with the post- 
master ai Chicago, III. July 21. 1919 
is re<|uired by Ihe act of Oct. G, 1917

Atšaukė didįjį streiką
GENERALIS STREIKAS 

FRANCIJOJ ATŠAUKTAS.

PARYŽIUS, liepos 19.—Ge- 
neralės Darbo Federacijos pil
domasis komitetas anksti šįryt 
paskelbė, kad nutarta susilaiky
ti nuo paskelbimo panėdėlyj 
generalio streiko. Paskelbimas 
sekė po komiteto susirinkimui, 
kuris tęsėsi iki vidurnakčio.

“Iš priežasties balsavimo at
stovų bute vakar”, sako paskel
bimas, “kuris parodė, kad butas 
pagalios užgirdo darbininkų 
klesos balsų ir pasmerkė vald
žios ekonominę politikų ir prie
mones linkui ,.dčnio!)il!izaclijos, 
generalis streikas panedėlyje ne
bus paskelbtas. Amnestija ta
po nutarta valdžios dėlei grųsi- 
nimo projektuojamo judėji
mo.”

Federacijos nacionalis komi
tetas susirinks čia panedėlyje, 
kad išnaujo apsvasčius visa si
tuacijų.

Užsidarė bankas.

PHILADELPHIA, Pa.
Valstijinis North Penna bankas 
uždarė savo duris. Bankų eg- 
zaminuotojas sako, kad bankas 
perdaug išsikolino pinigus ir tu
rėjo užsidaryti.

BERLINAS, liepos 16 (suvė
linta-. — Vargiai yra netikėtų 
atsitikimų, kad junkerių orga
nas Deutsche Tageszeitung ii 
socialdemokratų organas Vor- 
\vaerts vienodai užvardijo save 
editorialus apie lauku darbinin
kų streikus: “Išbandymas slie
kų.” Junkerių laikraštis, su
prantama, kalba apie socialis
tus, kaipo užpuolikus, o sociali
stų laikraštis meta kaltę ant 
junkerių. Tikrai eina išbandy
mas spėkų, bet jis neįvyko sa- 
vaimi. Jau senai buvo padary
ti prisirengimai.

Negi tas bandymas spėkų pa
liečia junkerius dvarininkus ii 
laukų darbininkus vien Pome
ranijoj, bet jis apima visas sfe
ras Vokietijos ekonominio ii 
dvasinio gyveninio. Agrikultū
ra Vokietijoje savo tradicijo 
mis yra atrama ir tvirtovė jun- 
kerizmo. Leisti laukų darbi- 
ninkams būti kuo kitu, ne vien 
feodalui vergu, dar daugiau, lei 
sji jiem?’ turėti balsų ar dalį kon 
troliavime ir valdyme agrikul 
turos, butų atidarimas durų de 
mokiaiiniai dvasiai į pačių 
švenčiausių reakcijos šventeny 
čią. Tai hutų galas viskam, u? 
ką junkerizmas stovi, kadang: 
juiiKirizmas nėra vien dvasinė, 
bet visapasaulinė politinė filozo- 
fija.

Junkerizmas matė prisiarli 
nančių kovų ir prie jos rengėsi. 
Ji atėjo urnai. Galinga Pomera
nijos dvarininkų unija “land- 
bund” atsisakė pripažinti darbi
ninkų unijų, ar kokį-nors algų 
susitarimų. “Mes norime pasi
likti ponais musų pačių namuo
se,” atsakė jie į darbininkų rei
kalavimus.

Darbininkams neliko kito iš- 
ėjimo, kaip klausyti ir pasilikti 
vergais, arba streikuoti. Darbi
ninkų nerimavimas buvo pastū
mėtas į veikimų skubiu ir be- 
priežastingu kariniu įsimaiši- 
mu pakviestu į Pomeraniją, 
junkerių, kurie turėjo kariuo
menėj labai galingų draugų.

Bet demokratinė Vokietija 
perdaug gerai supranta svarbu
mų šio junkeriznio iššaukimo. 
Beikia pripažinti, kad didžiu
mos socialistų valdžia daugely} 
atsitikimų buvo silpna ir tankiai 
darė koncesijas, kada ji galėjo 
išsilaikyti. Bet konteste su 
junkerizmu nėra vietos konce
sijoms. Pati demokratija yra 
pavojuje, kadangi nėra slapty
be junkerių mieriai. Pagalios 
didžiumos ji r įiepniklausomieji 
socialistai yra susivieniję. Abi 
partijos užgiria generalį streiką 
miesto proletariato, kad pagel
bėjus lauku, proletariatui jo ko
voje su junkeriais.

Streikieriai reikalauja panai
kinimo karės stovio Pomerani
joj, atšaukimo komanduojančio 
generolo ir pripažinimo dirbtu
vių tarybų. Vienybė veikime 
tarp didžiumos ir nepriklauso
mųjų socialistų yra labai reikš
minga, bet reikšmingiausiu iv 
sveiku fenomenu yra aiškus 
valdžios ir civilės vyriausybės

keltino buržuaziją streikuoja.

BERLINAS, liepos 18.—Ket
verge prasidėjo piliečių kontr- 
dreikas Stettine, Pomeranijoj, 
protestui prieš streiką, kuris su
purai ižą vo transportaci ją ten 
’aike pastaruoju kelių ddienų.

Visos sankrovos, taipjau ir 
maisto įstaigos, aptiekos ir vie
nosios virtuvės tapo uždarytos; 
gydytojai atsisako eiti pas ligo
nius, gazo ir vandens stotis už
darytos ir šuliniai mieste jau 
yra išsekę. Geležinkelių darbi
ninkai grąsina praplėsti streikų 
iki Stralsund.

300 laivu atiduota talkinin
kams.

Hamburge oficialiai paskelb
ta, kad 300 laivų, kurių povių 
buvo tas miestas ir turintis 
1,162,000 kub. metrų įtalpos, ta
po atiduoti talkininkų valsty
bėms. Iš jų 31 laivas priklau
sė Hamburg-American linijai.

I ' uc translation filed wi*h the post- 
rrinsh-r ui Chicago, III. July 21, 1919 
is rc(|utred by the act of Oct, G, 1917

Panaikino karės 
stovį.

KARES STOVIS POMERANI
JOJ ATŠAUKTAS.

COPENHAGEN, liepos 19. 
Pasak gautų iš Stettino žinių, 
karės stovis Pomeranijoj tapo 
atšauktas. Stettino piliečių kon 
Ir-streikas užsibaigė ir darbi- 
ninkų vadovai paskelbė tuojau- 
tinį užsibaigiinų generalio strei
ko, ir atmetė sumanymų sulau
žyti kontraktų tarp samdytoju 
ir darbininkų.

True translation filed with the pest- 
master at Chicago, 111. July 21, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917
Valstija apsaugos motinystę.

LONDONAS, liepos 17.—(su
vėluota).—Gautoji čĮa bevieli- 
nė žinia sako, kad Weimar na
cionalis susirinkimas priėmė bi
lių, pastatantį motinystę valsti
jos globon.

Neriklausomųjų įnešimas, 
kad motina neįstatimiškai gi
musio kūdikio butų skaitoma 
“frau”, tapo priimtas 138 bal
sais prieš 133.

Susirinkimas taipgi nutarė, 
kad įstatymais butų duotos tos 
pačios socialės ir apsišvietimui 
progos neįstatymiškai gymu- 
siems vaikams, kaip ir įsikity- 
miškiems. Taipjau nutarta, kad 
didelėms šeimynoms butų duo
dama iš valstijos pagelba.

True translation filed wi h the post- 
niaster at Chicago, III. July 21, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
Greit grįš vokiečiai belaisviai.

BERN, liepos 19.—Pasak ofi
cialių žinių iš Berlino, Vokieti
joje, tikimasi, kad grįžimas vo
kiečių karės belaisvių Franci jo
je prasidės apie vidurį rugpjū
čio mėn. Francija vis dar turi 
apie 450,000 vokiečių belaisvių.
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■
' jau buvo atstovaujamos delega
tų, kurie liko išrinkti tokiu pat 
budu, kaip ir kiti delegatai. Te- 
Člaus Centralinis Ekzekutyvis 
komitetas nenusileido ir delega
tų duplikatui liko priimti kon
vencijom

Kilo nesutikimų taipgi ren
kant naciolialę devynių tarybą. 
“The Socialist News“ rašo: 
“Klausimas — kokiu budu turi 
b u t i sudaryta Nacionalė Taryba 
— iššaukė aštrią kovą. Svetini- 
kalbių Federactijos varėsi už 
tai, kad prie tų devynių narių 
kiekviena federacija galėtų pri
rieti dar po vieną atstovų, kuris

nias], švricajijos puria man
tas išleido svmbu palvivrkymą, 
kuris paliečiu darbininkų atly
ginimą laike bedarbės, štai .to 
patvarkymo punktai!:

1. Jeigu prisieina sumažinti 
išdirbysię, tai darbdavis priva
lo jeigu galinuu sumažinti dai*- 
bo valandas arba taip sutvarky-

daitbą, kad neprisieitų atleis- 
darbininkų.
2. Jeigu dirbama į savaitę lik 
valandas arba 10 nuoš. regu

liarės darbo savaitės, tai darb
davis m*alsako už nuostolius.

3. Tečiaus, 
nuo 100 nuoš 
statytos darbo sakaitės valandųv 
lai darbdavis už išdirbių laika 
privalo mokėti regidiarę algų, 
o už nedirbamų laika 50 nuoš. 
.ilgos.

ciidlislų balsu. “Laivų \ra 
sviete pakankamai.” Taip, tai 
tiesa. Bet jie visi priklauso ka
pitalistams, su kuriafa šiandie 
darbininkai kovoja. Pirkti lai
vakortę nuo jųjų reiškia kapita
listų. kišenini padėti, o ne kovo
ti su jais.

Jeigu socialistų centras atras
tų galima papirkti laivų, kaip 
kad mano sumanyta, tai ir so
cialistai šorų pirks. Mano su
manymas yra Liktai projektas.

‘ — V. Domaševičius.

ji žymiai susiaurino savo pro
gramą įvykusioj konferencijoj, i 
Programas esąs mažiau aštrus, 
negut skelbiama trumpuose 
pranešimuose. Jeigu tai liesu,, 
tai .jie suprato, kad Socialištų 
Partijos narių kritika buvo tei
singa. Rytuose jie savo Mani
festų skaitė šventu dokumentu 
ir reikalavo, kad jis turi būti 
priimtas partijos narių be jokio 
pataisymo. Dabar tas neklai
dingasis dokumentas, kaip gir
dėti, likęs gerokai “apdailin
tas“. Jei taip ištikrųjų yra, 
tai kairiesiems atnešė naudos 
kritika tų narių, kurie atsisakė 
balsuoti už Manifestą.

Kaip mes jau sakėme, konfe
rencijoj nebuvo vienybės. Kon
ferencija pasddaNno į tris gru
pes. Vienajne «tvėjyj Michiga- 
no minia ir rusų delegatai apeli 
do posėdį. Michiganiečiai yra 
pasiryžę silcugti Komunistų Par
tiją nežiūrint į tai, kuo užsi
baigtų rugpjūčio konvencija. 
Delegatai apsimainė karštais 
žodžkris ir buvo momentų, kuo 
met skilimas rodėsi neišvengia
mu, “Kontr-revoliucionierius“ 
ir kiti epitetai buvo liuosai var
tojami grynais “revoliucionie
riais“. Konferencija patvirti
no socialistų užreiškimą, kad 
kairiuosius laiko krūvoj bendra 
ncapyikan*ta socialistų partijos. 
/ aikinai juos dar riša bendras 
i.k ’ 's užvaldyti busiamą kon
vencijų. Po konvendijos jie 
vėl galės sau pešties iki valiai.

Vienas delegatas, kuris tikrai 
tikėjo, kad kairiasis sparnas y- 
ra reikalingas, apleido konfe
renciją būdamas labai nepaten
kintas jos darbais. Jis išsireiš
kęs, kad tokio teniperamenlo* 
žmonės, kaip delegatai, nieko 
negali geresnio įsteigti kaip lilė. 
amžinų , ginčų draugijų. Jis 
buvęs labai pesimistiškas ir už- 
reiškęs, kad dar nežinąs, kokią 
užimsiąs poziciją.

Kairysis Sparnas turėjo sa
vo pirmų nacionalį susirinkimų. 
Apie busimų kairiųjų velkinu; 
galima spręsti iš pirmo audrin
go susirinkimo. Svarbiausias t
jų tikslas esti “užgriebti“ Soci
alistų Partijų įvykstančioj na
cionalė j konvencijoj. Ar jiems 
tatai pasiseks padaryti ar ne, 
bet Socialistų Partija turės skil
ti. Tatai parodo kairiųjų kon
ferencija.

štai kad ir šiame kuopos susi
rinkime: organizatorius užsi
puola ant drgo J. M. ir reikalau
ja, kad jis butų suspenduotas. 
Delko? Dgas J M. yra senas 
sųjungielis ir rimtas 58-tos kuo
pos narys. Bet jis Naujienų 
152 numery j pakritikavo orga
nizatorių už lai, kam jis socia-

u«THUANIAN CAIUV
PabHshM Daily 'kaišioja pinigų nešimą

ležmnkų pburpalą, tai 
žinot, kuomi Rymo 
pliurpalas buvo ir yraU.LINOIH
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Apžvalga
ARGI TAI GRAŽU?

1.50
1.85
1.45

75

tuomet ištikro lietuviams pasi
girti negalima. x

Bet kada kunigų Draugas pri-
UŽ neza- 
norėtųsi 
kunigų 

geresnis
už irczaležiunkų. Ar tuonu .jis 
yra geresnis, kad siundė prieš 
socialistus, prieš laisvamanius, 
prieš svietiškų raštų skaityto
jus?

Draugo yriekaišlos gert). Že
maitei yra piktas kandimas ir 
melas. Nė jos saliiininkai pra
šė, nė ji pati nėkuomel neprisi
dėjo prie jų klausomo rišimo. 
Jeigu gerb. Žemaitė, kaipo am
žina lilMTale, mato nezaležnin- 
kus besidarbuojant Žilionis^ 
kinu, neužpuldinėjaiil ant pir
meiviškų idėjų ir žmonių, near
dant darbininkiškų organizaci
jų, lai ji gali tik simpatijos 
jiems turėti daugiau, negu Ry
mo kunigams.

“LAISVĖS“ BOLŠEVIZMAS 
IR POEZIJA.

“Laisvės“ poezijos skyriuj 
randame šitokias eiles:

ti 
ti

jeigu dirbama 
iki 00 nuoš. nu

Darbo Laukas
^turčių tokias jau teises, kaip

Taip vadinami neprigulmin- 
gieji nuo Rymo popiežiaus ka
taliku kunigai pradeda šiėk-

gus savo parapijas. Mums lai 
nesvarbu, lietuviškiems kuni
gams iš popiežiaus Irusio yra. 
tai didelė konkurencija, lodei

ir gana nešvaria

“Gavome žinių, kad p. Mel- 
dažių svetainėje žmonės tarė-

nyoių. Vietų tokion 
goms dabar nešloka. 
ri šimtai lietuviškų saliunin- 
kų Chicagojc labai maloniai 
užleistų savo tuščias triobas 
kiekvienam apsiimančiam

SUDIEV. FRANCIJA.
Mus laivas per jure jau plaukia.

1 Sudiev Francija puikioji, 
Meilės skaisti aureolė,

Dailės dievaitė šventoji, 
..'Sudiev pasaulio gražuole!

Mus laivas per jurę jau plaukia. 
Mes gynėtu tave nuo barbarų,

Kurie draskė tavo kuntf, 
llandė atimti gyvybe,

Užtat jie patys jau žūna, 
Tau gi — amžina liuosybė! 
(i\vuoki pasaulio gražuole! 
Be tavęs numirtų nasaulis,

Numirtų jo dailė ir grožė, 
t /šaltų vasaros dienos.

Tu esi kvepianti rožė, 
Lelijos žydinčios vienos, 
tie tavęs numirtų pasaulis! 
Mes iiėm tave nuo barbarų

Ir ginsim jei tik reikėtų; 
Nepaisom mes, mylimoji.

Musų vargų nukentėtą. 
Sudiev Francija mukioji. 
Gyvuokie pasaulio gražuole!
S. Vaisi. Armijoj. Atlantiko okeanas; 

Gegužės 31, 1919.

4. Jeigu dirbama mažiau, 
kaip 60 nuoš. darbo valandų ar
ba uždaroma dirbtuvė, lai darb 
davis moka daitbminkams 60 
nuoš. jo reguliarės algos.

Jeigu darbininkas tampa su
žeistas ir negauna iš niekur ki
liu* pašalpos, lai jam mokama 
70 nuoš. jo reguliarės algos.

Pa l vai ky n ^e pasakytos, kad 
vienų trečdalį to atlyginimo mo 
ka darbdavis, viena trečdalį 
kantonas, kuriame darbininkas 
gyvena ir vienų trečdalį federa- 
iė valdžia.

PORTO RICO.

San Juan. — [Laukiama mo
kytoją streiko]. 2,500 Porto Ri- 
cos mokytojų žada streikuoti, 
jeigu nepake'ls jiems algos. Mo
kytojai sako, kad jie nepasira
šysią po kontrakilo, jeigu nebus 
pridėta algos.

Paul A. Miller, apšvietus ko- 
nusionicrius, pašildė legislatu- 
rai padidinti algas.

Kr t u- Truc translation filcd with the posf- 
iiiaslcr at Chicago, III. Jut y 21, 19191 
as rctpiired by the act of bet. ii, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

turbūt, yra pačių kunigėlių su
galvotos, o kad saliunininkai 
užleisiu savo Vietas ne tik “ne- 
zalcžninkanis,’’ o ir pačiam po
piežiui bei Rymo kunigų klioš- 
toriams, apie lai abejonės nėra. 
Ką gi bendra turi saliunai su 
“nezaležiiiiikais?“ Rvmo kata- B
likų k tingai ir palįs juk vyno 
įsitraukia (nors ir nezaležnin- 
kai nuo jo neatsisako) ir jų pa- 
rapijonai saliunus pripildyda
vo. Juk apielinkėj, kur i>ats

Scrvice).

ANGLIJA

Liūto dalis.

Praeis dar nemažai laiko, kol 
galutinai bus nustatyta rubežiai 
ir padalinta karės grobis. Bet 
jau dabar aiškiau matosi, kad 
Anglija nebus nuskriausta....

Žemės plotai ketvirlainiSkose 
myliose:

Draugas ištrina, kur bedieviu 
kalbėtojai net mušt gauna, kur

likai, saliunų yra tiek, jog kito
kių “biznių,” net valgių krau
tuvių, vra visai mažas skaitlius.

Egytplas, gurį kontroliavo 
Turkija, bus prijungtas prie An
glijos 350,000 k t. m.

Cypius k uka Anglijai 3,581.

re- 
per-

200 nezalež-
kirkužiu. Yra saliu- c

“(iirtuokliai, saliunų 
mėjai nepasižymėdavo 
didele šviesybe. Jie C.icago- 
je užlaikė 100 saliunų, galėtų 
užlaikyti nors 

ninku c

nininkų suprantanči ų tų. Vi
sa sunkenVjė liktai, kad juos 
pritraukti, kad jie taip uoliai 
neštų savo centus j pripras
tąsias vielas už nezalržnin- 
kišką pliurpalą, kaip uoliai 
nešė juos už gerų alų ir slip-

rikoj bus kontroliuojamos Pie
tinės Afrikos Unija 3222,450.

Rytinėj Afrikoj vokiečių ko
lonijos tenka Anglijai 384,180.

Togoland ir Cameroon bus 
padidinta tarp Anglijos ir Fran
cuos. Visas plotas užima 224,- 
<830 k t. m. Sakysime Anglijai 
ti nka pusė 112,515.

Samoa kontroliuos Auslraili- 
ja 1,050.

Vokiečių Now Guinea ir sala, 
į pietus nuo ekvatoriaus tenka 
Yuslralijai 90,000.

Syria ir Palestinu kol-kas dar 
niekam nepaskirta 11,000.

Palys buvusieji saliuijiniu- 
kai to sunkaus klausimo iš
rišti! negalėjo. Bet ponia Že
maitė jiems maloniai patar
navo visomis savo protelio ir
liežuvio jėgomis.

Kaitimų
kad pagal 

ir kalėjimų

Mesopolamia dar nepaskirta 
1 13,25(1. Viso 1,117, 929 k l. m J 

Užbaigti karę, — kurių mesi 
vedėme tuo tikslu, kad ajisau- 
gojus mažųjų tautų tdises, - su: 
laimėjimu jiusantro niilionoi 
ketvirtainių mylių žemės plotui 
yra neblogas dalykas. Ir mes 
lai darome nekaltai, ramiai ir 
mandagiai. Mes neužgrobiame 
k Glori jos; ji pati jungiUsi prie

Jei-: musų.

Kas tari 
bažnyčių, 
didumų ir skaitlių galima sprę- 
>li apie gyventojų kultiną.
gu prie Draugo minimų 100 sa
li Ulių (• i pii'iiėi ;q»ic 1D LjetuvJš- 
Lų bažnyčių su jų vienuolija,

kasoj nėra pinigų, kad apmo
kėjus mokytojams, lai ji priva
lo uždėti tam tikrus mokesčius, 
kad sudarius Inos pinigus, — 
sako komasionierius. Atėjo 
laikas, kuomet mokytojai nega
li pasitenkinti gražiais žodžiais.

“Tūli mokytojai gauna $40 į 
mėnesį, kiti — $60, principalai 
ir anglų kaltins mokytojai — 
$75. Imant domon gyvenimo 
reikmenų pabrangimų, o taip
gi ir tų faktų, kad pastaraisiais 
metais Porto Kičo virto turtin
ga šalim — būtinai reikalinga, 
Jpadliddnli mokytojų algas.”

ir kiti tarybos nariai. Tatai jie, 
pamatavo tuo, kad jų federaci
jos duodančios kairiajam spar
nui didesnę pusę narių. Jei į- 
nešimas butų perėjęs, tai komi
tetas butų atsidūręs svetimkal- 
liių federacijų kontrolėj.

Kitais žodžiais, kairieji pasi
priešino lokiam įnešimui, su 
kokiu n ikėjo grumties partijai. 
Jie atmetė įnešimų. Jie turėjo 
tatai padaryti, nes kitaip jie bu
tų atsidūrę svetimkalbių fede
racijų kontrolėj. Tečiaus kova 
dar nepasibaigė, 
rėmimas buvo

] Kairieji nori panaudoti federa
cijas “užgrobimui’ partijos. 
Bet užgriebę jnirli ją jie nori pa
tįs kontroliuoti jų. Bet t* 
gan simkus dalykas, nes fedąra- 
eijos turi didžiumų kairiaja
me sparne, kaip buvo užreikšta 
konvencijoj.

To laikraščio pranešimas yra 
ypač įdomus tuo, kad jame per
dėm vartojama žodžiai “užgrob
ti”, “kontrole” ir “užkovoti.” 
'tie žodžiai vartojama sųryšyj 
su Socialistų Partija. Praneši
mas parodo, kad konvencija yra 
pasiryžusi “užkovoti” Socialistų 
Partiją. Tas klausimas nuolat 
iškildavo laike posėdžių,” sako 
laikraštis.

Kai-kuric delegatai nepasiten
kino busiamu užgriebimu parti
jos. Jie Įnešė sekamų rezoliuci-

Atsišaukimas į darbininkų 
visuomenę.

Pirnias susi
guli karštas.

Mes, Hudsono streikuojantįs 
mašinistai, atsišaukiame į apy
linkės lietuvius prašydami 
mums pagelbėti kovoje su 
kompanija, kuri nenori jokiu 
budu taikytis su' streikieriais.

Mes jau streikuojame 5-ta sa
vaitė ir galo visai nematyt. To
dėl kreipiamės į jus prašymu, 
kad pagelbėt u mėtė mums lai
mėti šė streikų.

Mes kovojame už 8 vai. dar
bo dienų ir padidinimą algų 20 
procentų.

Žinote visi, kaip sunku kovo
ti už geresnį būvį.

Hudsone dirbom po 10 vai. ir

21 d.) išstūmė ant pagrindų 
mergaites giedoti nacionalistą 
“tautišką himną.” Savo raši- 
nelyj J. M. tik patarė vado va il
ties daugiau protu, o ne jaus
mais. Ogi tu šventas Jackau! 
Atėjus susirinkimui tų draugą 
norima išvyti už tai iš kuopos. 
Tatai nepavyko, lodei, rodos, 
nutarė, kad valdyba atšauktų 
tą žinutę. Nežinau, kaip valdy
ba sugebės atšaukti lai, kas tei
singai pasakyta. Mano suprati
mu, socialistai visvien negerai

nacionalistų “tautiškus 
Dus,“ vietoj darbininkiškų 
nų ii* pakilaus tarptautinio 
bininkų Internacionalo.

111111-

dai-

Liepos 13 d. LSS 58los k lie
pos Aido Choras turėjo drau
gišką pikurkų šiaurinėj miesto

niai stojome į kovų, bet sunku 
kovoti, nes mes nebuvome su
siorganizavę. 'Pečiaus darbj- 
ninlkai laikosi vienybėj. S’kebų 
nesiranda ir rodosi, kad jų nė 
nebus.

Pagalba mums būtinai reika
linga, nes kompanija visai ne-j 
nori tarties su organizuotais dar 
bininkius. Ji nori sulaužyti 
streikų. Del to gali būt, kad bus

važiavę apie trejetas šimtų. Bu
vo sutaisytas ir programas. 
Choras, P. Sinkui iš Racinc ve
dant, sudainavo trejetų daine
lių, o d. Bimba, Valparaiso mok 
sleivis, pasakė jausmingų 
kalbų apie “musų dailę.“ 
buvo debatai su vyčiais, 
baigę vyčių pralaimėjimu,
lamai, piknikas pavyko labai 
gerai. —Bolševikas.

pra-
Po to 
užsi-

Lietuvos Gelbėjimo 
Reikale.

Dar apie kairiųjų 
konferencija.
Kaso James Oneal.

Kairiojo sparno nacionalė ko
nvencija, kuri nesenai įvyko 
New Yorke, savo slaptingumu 
nesiskyrė nuo diplomatų kon
vencijos Paryžiuje. Matomai 
nerandama reikalingu pranešti 
“pilkajai miniai, kokius darbus 
nuveikę’’ proletariato diktatū
rai’’. Labai mažai žinoma apie 
lai, kas dėjosi konvencijoj, nes 
kairiųjų organai spausdina tik 
trumpus ir nepilnus praneši
mus. Vienok ir tie trumpi pra-

cialistų Partijos nariams.

Birželio 28 d. Clevelando 
isl Nevvs“ |)alliekč 

trumpų, bet nebešališkų konven
cijos aprašimų. Iš jo mes suži
nome, kad |jau pirmame kai
riųjų posėdyj kilo nesusiprati
mai su svetimkalbių suspenduo
tomis federacijomis, b’ederaei- 

t 

jų atstovai elgėsi konvencijoj* 
lygiai taip pat, kaip jie pasielgė 
partijoj. Tatai labai sukiršino 
kairiuosius. Svetimkalbių Fe
deracijų (Centralinis Lkzekuly- 
vis Komitetas pareikalavo, kad 
jiems butų suteikta 13 vietų.

ŠVEICARIJA. dalis lame klausimo. Dalykas
Barnu. — [žvarbus piUvarky- tarne, svetimkalbių federacijos

“Nutarta, kad kairiojo spar
no konferencija pertraukia vi
sus ryšius su Suvienytų Valsli- 
ir Socialistų Partija ir tuoj ims

ko atmesta. Už rezoliucijų bal
savo 38, prieš 55. Tokiu budu 
konvencija užgyrė tų pienų, 
kad kairieji turi vesti k 
dant užgriebus partijų 
nalėj Konvencijoj. Tas 
“užgriebti“ Organizaciją 
mena Teinniaiiy mitingų.

Bet kairieji sutvarkė savo rei
kalus 
įkurti 
piučio

Nacio- 
noras 

1 pri-

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Todėl prašome draugijų ir 
pavienių žmonių pagelbėti 
mums, kiek kits' gali, idahlt ga
lėtume laimėli kovą musų ir vi
sų labui.

Pinigus meldžiame siųst šiuo 
adresu: Kasicrius Fr.
kas, 8 Dorinau SI., 
Mass.

Aukotojų aukos (bus 
mos laikraščiuose.

lludsolio strci'kierių 
tas:

I^azaus-
lludson,

skelbia-

koįR'ite-

s Prez. A. A. Sooding, ..
§ _ Sekret. J. J. KMučinskas,
< « Kasier. Fr. Lazauskas.

KOHESPONOENGIdOS

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija jau gerokas laikas, 
kaip sutvėrė Lietuvių Raudoną
jį Kryžių. Jo vardu Lietuvai 
Gelbėti Dr-ją. Tų jie darė, nes 
Lietuvos Raudonas Kryžius at
sišaukė į Amerikos Lietuvius 
melsdamas pagelbos. Tą jie da
rė dėlto, kad vienas iš Raudo
nojo Kryžiaus uždavinių yra 
mediikaiė ir sanitarė jgigelba, 
kurių geriausiiai gali aprūpinti 
daktarai, nes tai yra jų profesi
ja. 'lodei Amerikos lietuviai 
Daktarai pasiėmė Šitų darbų ant 
savo pečių, smarkiai ir pasek-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Kazimieras Gugjs

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 $. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearbirn St. 

llll-IS Unity Bldg.
Tel. Central 4411

laip, kad jie galėtų tuoj 
naują partiją, jeigu rug- 
mėnesyj jiems nepasi- 

užvaldyti partiją. Nacio- 
’aryba liko ingaliota iš 

rinkti Nacionalį Sekretorių ir 
išleisti mokesčių ženklelius, ku
rie bus išduodami ištikimie
siems. Toliau, jeigu rugpiučio 
mėnesyj jiems nepasisks “už
kovoti“ Ntioionalės konvenci
jos ir sugrąžinti prie partijos 
suspenduotas fedcracijrfs, lai 
Nacionalė Taryba “pradSs or-

DEL MANO SUMANYMO.
KENOSHA, WIS.

sako Newš.

Kitais žodžiais sakant, jeigu 
Socialistų Partija nepasiduos 
kairiojo sparno diktatūrai, tai 
kairieji steigs bau jų politinę 
partijų. Partijos-skilimas tokiu 
budu darosi neišvengiamas. 
Kairieji veda prie to. Bet reikia 
žinoti, kad Komunistų partija, 
kuri kalba apie “užkovojimų 
buržuazinės valstijos rcvoliuei- 
onišku proletariato masių veiki
mu’’ negali egzistuoti šioj šalyj, 
kaipo politinė darbininkų klesos 

organizacija. Kuomet tokios 
orgaiuzacicijos siekiai yra žino
mi, jos netoleruoja joki valsti
ja! Ji turės virsti slaptos or
ganizacija.

Su lyg neoficialių žinių, kairie-

Taip, labai ačių p. A. Liut
kui už kritikų tilpusių Naujienų 
No. 105, bet nelabai malonu, 
kad p. A. L. taip šiurkščiai iš- 
sireiškia, pavadindamas tų su
manymų kierikališku. Aš tiek 
klerikalas kiek ir kiti geri soci
alistai. Aš nepaini nėjia u, ko
kios partijos tam turėtų vado
vauti, ir nebuvo sakyta, kad ne
turintieji Šerų negalėtų laivu 
važiuoti. Mano sumanymas tik
tai tame — kaip, kokiu budu 
gelbėjus nuo išnaudojimo savo 
brolius; bet kur laivas pirkti; ir 
kas jį pirks, tai priklauso nuo 
to, kas parems sumanymų ir iš- 
gviildžios dadyka, išrinks komi
tetų, kurs rūpintųs pardavimu, 
Šerų ir pirkimu laivo. P-s A. 
L. rašo: “mus nerupi biznierių 
biznis; mums rupi, kad Lietu
va taptų tikrai demokratiška.’’

Lietuvos visa komercijh turėtų 
inaudolis kilos (autos, o Lietuva 
liktų liktai dcmokratikš'ka bėdi
ni, kaip kad bėdina buvo. Jei

gu norime šaliai demokratišku
mo, Jai turimo rupinlies, kaip 
a išlaikius. Toiliauis: “Soeialis- 

lai Šerų nepirks.” lainistu vie
nas juk negali atsakyti visų so-

Susirinkimas. — Piknikas.

nc-
no-

ei-

Liepos 13 dic'ną įvyko LSS. 
58-tos kuopos susirinkimas. 
Kaip paprastai, susirinkime 
buvo geros tvarkos, ir dėlto 
riu tart žodį.

Socialistų Partijoj dabar
na kova. l3ai'tija pasidalinus į 
dvi didi, į nuosaikiuosius ir 
“kairiuosius,“ Tas pat dedasi 
ir Sąjungoj. Jos vadai užsispy
rė skaldyti susipratusiųjų dar
bininkų spėkas ir LSS kuopose 
darosi nesutikiinaii ir suirute. 
Nayių skaičius Sųjungoj stpriai 

 

užtipgęs, stipriai padidėjo narių

Bei
■dėja, nėsuUkimai ardo jų spė
kas. i

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šią kainų priskaitoma ir 
Te ir 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—11 a. m. 5—41 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 8836 W. 66lh St 

Phone Prospect 8585

WT» VOUNG LAIMES T* 
r .LBARN NURSING 1

We pay all expenses and small salai y 
whilo training in our new two year graded 
counse. Write at once for our catalotruc B.

FORT OEARBORN HOSPITAL* >MI Vmom g CHICAGO

Dr. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wsshington Bt.» Marahall Field Anncx, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Central 3862. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126



Panedėlis, Liepos 21 d., 1919

(Seka nuo 2-ro puslp.)

mingai varo,
Tačiaus i'eikia pasakyti, kad 

be visuomenės pritarimo, parė
mimo, vieni daktarai nedali; 
ginusiai galėtų nuveikti. Ką gi 
Amerikos Raudonas Kryžius 
butų galėjęs nuveikti laike ka
rės, jei visuomenė butų pasili
kus kurčia šiame dalyke? To
kiu budu Raudonas Kryžius yra 
musų visų pareiga ir darbas. 
Todėl reikia nuims visiems ir 
veikli, jei męs norime Lietuvoj 
vargstančius žmones pagelbėti, 
sergančius pagydyti, nuogus 
aprėdyti, alkanus pavalgydyti. 
šitas viskas yra Raudonojo Kry 
žirnis užduotis.

Raudonas Kryžius nėra ko
kios nors atskiros politinės par
tijos, ar sroves darbas, nėra ko
kio nors atskiro luomo darbas, 
bet yra ir turi būti visų bendras 
darbas. Jeigu Raudonas Kry
žius butų po gloiba ar sanrišyje 
su kokia nors politine partija, 
tai tąsyk jisai jau butų dalimi 
įtos partijos ir, suprantamu, rū
pintųsi labjau savo partijos rei
kalais ir nariais, negu tais, kurie 
labjaiisia*i reikalauja pagelbos. 
Todėl Raudonas Kryžius nėra ir 
neprisidėtų glaustis prie bile 
kurios politinės partijos, nes ki
taip darant išeitų jau sriovinis 
darbas. Tokiu budu kas žindy
tų glausti Raudonąjį Kryžių 
prie kokios nors partijos ar 
fondo, jau iš kalno galima sa
keli, jog tudmi norima ta par
tija arba tas fondas paremti. 
Tuomet Raudonas Kryžius nu

li Kensington, III.4-
A A

FRANSIšKUS TAMOŠAUSKIS
Pasimirė liepos 14 d., 1919, 4 
vai. iš ryto, Cook Counly hos- 
pitolėj, palaidotas liepos Iii d. 
ant Tautiškų Kapinių be baž
nytinių apeigų, nepriklauso 
nei prie kokių draugijų, At
važiavo iš Lietuvos 1910. Pači 
na iš Kauno gub., Telšių | iv., 
Žarėnų parakvijos, Kuležiškių 
kaimo. Gimė 1887, amžiaus 32. 
Bemaž visą savo laiką Ameri
koj dirbo bučernčsc, biznie
rių ir palaidojo. Palieka nu
liūdime brolis

Jonas TamošauHkis.
Informacijų kreipkitės po 

numeriu 313 E. Kcnsington 
Avenue.

stoja buvęs visuomeniniu, pil
noj žodžio* prasmėj.

Nors, tąsyk, kada Lietuvos 
Raudonas Kryžius atsišaiukė j 
An\erikos lietuvius melsdamas 
pagelbos, rodosi čia įvairiuose 
miestuose pavieniai skyriui pra
dėjo šelpti Lietuvos Raudonųj 
Kryžių, bet tai buvo pavienės 
grupės neturėjusios centro ir, 
bęubejo, negalėjo veikti kaipo 
vienas kūnas. Todėl Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija, ku
ri, kaipo tokia, nesikiša |M>liifi- 
kon ir į kurią įeina visokių 
sriovių daktarai, ėmėsi šį taip 
svarbų darbą centralizuoti, ve
dant jį visai bepartyviai ir ai
škinu nuo visų fondų, o tik turi 
sąryšį su Lietuvos Raudonuoju 
Kryžium.

Darbas yra pasekmingai va
romas ir jnemažai išsiplatinęs. 
Tačiaus reiklia, kad kiekvienoj 
lietuvių kolionijoj rastųsi ko
mitetai Lietuvai Gelbėti Drau
gijai (Uet. Raud. Kryžiaus), 
kad tuo suteikus didžiausios 
pagelbos žmonėms Lietuvoj. 
Taipgi yra nemažai susitvėru
sių skyrių, kurie dar nesusiue- 
šė su centru. Todėl, tegul visų 
tų skyrių raštininkai nusineša 
su centro raštininku žemiaus 
paduotu antrašu, delei nuosek
lesnio darbo varymo. Tada iš 
centro gausite įgaliojimus kaip 
tolinus darbas varyti.

Kad Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija varo darbų ištik
tųjų, parodo šitas, jog ji yra pa
sirengus kaip greitai aplinkybės 
pavelys, pasiųsti Lietuvon kele
tą daktarų ir keliolikų mirsiu. 
Mat, Lietuvoj labai trūksta kaip 
daktiH’ų taip ir narsių. Todėl 
daktarų draugija nori šilų at
likti nors išdaUes. Jau yra ke
letas daktarų ir narsių pasiža
dėjusių važiuoti. Šiuomi atkrei
piame visų narsių, užbaigusių 
savo mokslų, domų į tai. kad jei 
kuri norėtų važiuoti Lietuvon, 
tegul atsišaukia tuojaus, paduo
dant savo išlygas. Tegul atsi
šaukia tiktai tokios narsūs, ku
rios yra baigę savo mokslą ir 
turi paliudijimus.

Suprantama kiekvienam, kad 
šitokAis darbas, kaip pasiunti
mas barelio daktarų ir narsių 
Lietuvon ir ten jų užlaikomas 
nemažai kaštuos. Re to, dar 
reikia sykiu pasiųsti daugel vai
stų, bandažų, chirurgiškų įran
kių, kurių ten šiuo laiku visai 
nesiranda. Tokiu hadu tas vis
kas reikia supeikti ’ir' reikia nu
pirkti užtektinai tų dalykų. Tas 
visas bus siunčiama tiesiog į 
Lietuvą kaipo dovana nuo A- 
merikos lietuvių.

Visus pinigus reikia siųsti ra
štininkui v- Dr. J. W. Sarpaliui, 
3252 So. Halsted St., Chicago, 
III., išrašius čekį ant kasieriaus 
Di*. J. Kulio vardo.

Dr. S. Biežis, pirm.,
Dr. J. W. Sarpalius, rašt.

^Lietuvių Rateliuose.^
KENSINGTON

Laidotuvės.
Liepos 16 dieną tapo palaido

tas gerai vietos lietuviams ži
nomas aa. Pranas Tamašauskas, 
į tautiškas kapines. Laidotuvės 
buvo be jokių tikėjiiniiiių ape> 
gy-

Aa. Pranas į šią šalį atkelia
vo 1010 metais. Ilgų laiką dir
bo bučernūse. Kadangi jisai 
nepriklausė ne vienai pašalpinei 
draugijai, tai jo palaidojimu 
rūpinasi pašaliniai asmens.

Tebūnie jam lengva šios ša
lies žemele. — Dalyvavęs.

___ ROSELAND 
Išvažiavimas.

Liepos 13 d. LMD. Aido cho
ro ir LSM. Ratelis parengė Wa- 
shinglon Ileights miškelyj išva
žiavimų. Žmonių buvo ytin 
daug. Vieni žaidė kiti šoko, iki 
vėlyvam vakarui.

Aidiečiai kčlis karius palinks
mino susirinkusius dainelėmis.

Rengėjai, be to, visiems su
sirinkusiems davė atsigerti ska
naus lemonado ir veltui.

Išvažiavimas pilnai pavyko. 
Geistina, kad ir daugiau tokių 
kas nors parengtų. —Ten buvęs.

Tik išpildykite ir prisiųskite mums 
šitą kuponą, o mes paro

dysime jums

5-AKRU FARMA
PALATINE, 1LL.

Tas bus dėl Jus naudos
Prisiųskit šiandie, o aplaikysite pilnas informacijas kaip galite įsigyti 
priemiesčio farmų.

ARTHUR T. McINTOSH & 00.
106 N. LA SALLE STREET, CHICAGO.

Arthur T. Mclntosh & Co., z
106 N. La Šalie St., Chicago.

Gerbiamieji: — Prisiųskitc man pilnas informacijas kaip aš galiu įsigyti 5 
akrų farmų.
Vardas ir Piiv....................................................................................................................

Adresas

Telefonas

TRS!

' Saugokite Savo Akis)
ei!

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kiiomet 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 akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. 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 į 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

Kad šitų darbų įvykdžius 
greičiau, Amerikos Liet. Dakta
rų Draugija atsdšaukia šiuomj 
kaipo į pavienes ypatas, taip ir 
į visas draugijas, melsdama 
prisidėti savo centais prie šio 
švento darlx). Tegul kiekviena 
draugija paaukauja šiam tiks
lui iš savo iždo arba kolekla pa
daro nuo narių. Tuomi ne& 
draugijos nei naikiai nenubėid- 
nės, užtat Lietuvos žmonėms 
suteiksite didelę pašalpų. To
dėl gerbiamosios draugijos ne- 
pasilikkite kurčios šiame taip 
svarbiame klausime.

AUJIENŲ DISTRIKTAS 
Užsimušė lietuvis.

Pra< i tų pčlnyčios vakarų Con 
tinental Can kompanijos dirb
tuvėj, elevatoriauš šafte, rasta 
užmuštas lietuvis, Harry Dub- 
lys, gyvenęs 2022 So. Union 
.gat\ūj.. Nelaimes priežastis ne
žinoma.

Dublis, sako, tik-kų buvo pra 
dėjęs dirlbli inhictosios kompa
nijos dirbtuvėj. Pirma jisai 
dirbęs Crane kompanijos dirb
tuvėj, bet kilus streikui atėjęs 
Y • čia.

Lavonas atiduota lietuviui 
graboriui, p. Radžiui, ant aštuo
nioliktos gatves. Laidotuvės 
bus šiandie — į tautiškas kapi
nes. •

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

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

ta-*—

C ASU
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Waod St*.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmų ir Stogams Popierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą iš vidaus, po $1.50 u9 gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.,

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

BRIDGEPORT
žinios-žinelės.

Buidgeportas truputukų lygir 
apsnūdo. Socialistai, nenorėda
mi niauties su naujosios slailos 
*revoliucionieriais” — bolševi
kais, ikii šiol laikėsi nuošaliai. 
Pastarieji gi, nuturėdami ko 
“ėsti”, pradėjo peštis tari) sa
vęs. Visuomeninis veikimas, 
kiilaii) |socaa)l|iisfinis darbas, tuo 
budu lapo užmestas. Dabar 
reikės palaukti kaip pasirodys 
naujasai Socialistų Partijos 
skyrius — Ketvirtojo Ward Or-

mojo “stydvorkio” f— National 
Malleable Casting Co. — darbi
ninkai. Iki šiol jie buvo bjau
riai išnaudojami, bet tylėjo. 
Tylėjo, kadangi dar pajiegė nu
sipirkti pašvinkusio kumpio ir 
plutų juodos duonos. Dabar, 
kada visa dar laibiau pabran
go, pradėjo da irylius ir musų 
“slylvorkiniai”. — Brol*, jau 
blogai... Ilgiau nebegalima dirb 
t i už tų pučių pėdę. Tatai ir jie 
pradėjo organizuoties, ir galų

nutarė priešinlies kompanijos 
užmačioms. Nutaria pareika
laut didesnių algų, sutrumpihi- 
mo darbo valandų ir geresnių

gamzacija.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON,
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ketvii r tosios bolševi- 
padarę savo pušies 
Du choro komisijos

kai buvo
“belų”.
nariai apreiškė, kad tų ir tų die
nų Ketvirtosios choro repetici
ja neįvyks, o vienasį kad — į

Kompanija tuo tarpu spiria
si, ji žadanti visai uždaryti dirb
tuvę. Bet lai yra tik paprastas 
hunibiigas. Galų gale darbinio 
kai privers jų išpildyt savo rei
kalavimus. — XXIX.

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

Galt būt prašalinta ir daugelyje tesitikimij 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. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St. 

(Krapas Monroe) .
* ■————.

Kambarys 307. zvs •
VALANDOS 9 iki 9 .(,h ir/lOT) 
Nedaliomis 10 iki 1.

vyks. Kad iškurnėjus 
pirmieji pradėję varyti 
liucinę propagandų”, 
kad choro nariai neitų

TURĖSIANČIOS LYGIŲ 
TEISIŲ.

rcvo- 
bulenl, 
repeli-

• “bcli-
no”, jogui repeticija įvyks, agi
tavęs narius susirinkti...

“Boto” pasekmes ilečiaus bu
vę tokios, kad visi trįs bolševi
kai komisionicriai netekę sava
cinų. — Kimsas.

MELROSE PARK
Darbininkų judėjimas.

Pagalios subruzdo ir vadina-

Visos senos Ir Jaunos žibuok
lės, dažnai lankančios miesto 
maudynes, gali pasidekoli Chi
cagos miesto tarybai. Nuo da
bar jos lurėsiiančios lygių teisių 
su besimaudančiais vyrais bū
tent tuo, kad joms pripažinta 
legalu teisė ne be vilkėti — pan- 
čiakų. Mat, tūlos profesiona
lės svietiškos davatkos būtinai 
spyrėsii, idant miesto taryba iš
leistų pa tvarkymų, draudžiantį 
moterims ir merginoms eiti

(Seka ant 4-to pusi.)

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Norvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerui dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadš po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem tokiais 
atsitikimai* patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARASCHEMICAL 1NST1TUTION J. Baitrenas, ProL
1707 8o. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago, III

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmonieter. Y- 
fatinga doma at 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

lt

FARMOS
Jau tik kelios yra likę ant musų 

lietuvių kolionijos, kur,yra bažny
čia, mokykla ir visokių dirbtuvių, 
taipgi arti prie Chicagos kur galite 
dirbti, o gyventi ant fanuos, kur y- 
ra tyras ir sveikas oras, kur galite 
turite visokių daržovių ir šviežaus 
pieno ir savo karvių, ir tt.

Mes būtinai turime baig
ti išparduoti šią subdiviziją, 
užtai parduosime
$290 už akerj

tik po

$175 pini- 
mokėti tik 

' ‘ \ Pirkite žemės
yra jūsų geriausia proga tapti

Reikalinga yra turėti 
gaiš, o likusius galėsite 
po $15.00 į mėnesj. 
tai ; ,' , _
laimingu ir Turtingu ant visados.

Atsišaukite arba rašykite reika
laudami pilnų informacijų.

F. J. SCIBIOR
Room 40

106 N. La Šalie Street
Rez. 2016 Armitage Avenue, 

Tel. Armitage 1570

VyriškųDrapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimus. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ©verkautai, vėliau
sios stailės 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 ateinančių žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dross, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDGN, 
1415 So. Halsted St., Chicago, 111, 

įsteigta 1902

Už $50.00 arba LAISVĖS 
............liOSTDSA............

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
JįjHį&P rekordų ir dei- 

mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

■ImhHKHĮ lėtą augštos klesos 
i į i phonografų, kuriuos

mes parduosime už 
Flvfflul 11 I)ile PasiutyU kainą 

I mes Iur*,ne 
H I pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
M—$650 player piano, 

J V garantuotą 10 metų 
V. ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už *325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTI J, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTU Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLĄ CHICAGOJE
Galvos, Akly, Ausų ir Gerklės 

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

PARODA IR EGZAM1NACIJA

DYKAI
VALANDOS:

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

CHICAGO, ILL.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

• 2 po piety iki 4
6 iki 9 vakare.

i ' —

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
• 2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

— 1 111 '■*
Tolephone 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.

1'' ....... —-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. (.Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
. I •

) '*»♦ • * * t »f • • t f . • •».%!»Vi............... ............. i . ............

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- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iRi 8 vakare 9

Rez. 933 S. ĄshlaJid Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4 

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 10—12 dieną.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rcz. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MiclinlflwlczMEnM| 
Raigusi Akušerijos koj 
legijų; ilgai praktika-B 
vusi Pennsylvanijos^r 
hospitalėse ir Pasek-® 
m i n g a i patarnau-Br. w 
►ja prie gimdymo.m?'" ’ i 
Duodu rodą visokio-! 
se ligose moterims ir|» 
merginoms. u
3113 So. Halsted Str. ■

(Ant antrų lubų) "—.mIMM 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

maudynei) be punčiakų. Tai, 
girdi, piktinimus srieto. Tary- 
binirikai tečiaus atmetė jų pa- 
riulymą ir tuo visoms senoms 
ir jaunoms žibuoklėms suteikę 
— ‘‘lyghj teisių su vjTais”.

siasi. Nors “uždarytosios^ Mc- 
Cormicko dirbtuvės jau senai 
atsidarė, bet dudbininkai nesi
skubina j ieškot i ten darbo. — 
Paspęstimc, yra laiko, - juo-

NABJIFNOB, UKICBgtt. 11* Panedėlis, Liepos 21 d., 1919

Naujas lokautas.
Ugnagesių departamento vir

šininkas, Thomas O’Connor, 
viešai paskelbė, jogei jis nepri-1 BM. T. Strikolis 1757 XV. 47th 
imsiąs atgal ne vieno ugnage- dienų, išvažiuoja j Spring Valley, 
siti rl Annt-inm Ant n invinu'i-inns ketillil PfllgFJŽli UplC ^1 d. Iii POS

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moterų į dirbtuve, pas

tovus dailias, gera mokestis 
National l.ead ('o.,

900 XV. 18 St., Chicago, III.

STOKA LEDO.
Chicagai pradeda pristigti 

ledo. O tai dėlto, kad praeitą 
žiemą buvusi bloga ledo kirtė
jams. Bet dėlto, dabar turį 
daug darbo dirbtinio ledo fab
rikantai. Jie stačiai negalį su
spėti gaminti ledo. Taip daug

RENDOS NAMAMS KĮLA.

padidinti rendos — šį kartą tik 
25-75 nuošimčiais! Tai esą da
roma t<xlel, kad “riša kas ne

siinc kada McCorniikas išpil
dys musų reikalarimus.

Didžiausios bėdos tečiaus tu
ri didlapių reporteriai. Jie Rie
kti bildu negalį surastį vyriau
si McCormicko darbininkų va
dą — John Kikulskį. Jie ir 
šian ir ten laksią, o Kikulskio 
kaip nėra, taip nėra. Bet išlik- 
rųjų yra taip, kad ponai repor
teriai jau nekartą gavę kur ne- 

i... 4’ų ponų mums nerei- 
piiklai kalba streikinin- 

.lie tik apmeluoti moka, 
meluoja kaip drulli. Kas-

šių departamento inžinieriaus, ketina pargryžli 
kurie metė darbą, kad privdr-----------------------
tus miesto valdžią išpildyt jų 
reikalavimus.

šitas paskelbimas galįs turėti 
tą pasekmę, kad darbą mes visi 
ugnagesių departamento darbi
ninkai. Tuo labiau, kad jie esą 
verčiami užimti metamų dar
bą inžinierių vietas.

Miesto valdininkai darą pas
tangų, kad pašalinus gresiantį 
pavojų.

East Chicago Ind. — SLA. 89 kp. 
’ išvažiavimas i Gėrius miškus bus 
nedalioje 27 d. liepos 191,9 ui., 10 viii.

REIKALINGA mergina dirbti į 
Ice Cream ir kendžių storą, geras 
mokestis, pastovus- darbus. Alsi- 
šaukit po adresu:

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

janitoriai.

NEGAVO TIKRO ALAUS. — 
Nukirpo plaukus ir pabėgo.

ėjo ponios George Gramu saliu- 
nan, 2262 Greenview ga., ir pa
reikalavo alaus. Moteris pasiū
liusi jam “nyr byrio”. Tada 
vyras priėjęs prie režisieriu ir 
ištuštinęs jį. Ponia G raina e- 
muri protestuot. Tada nepa-

kol ponia Gruma spėjo atsi- 
kvoše.tji, viena kasa ftr ži’rklės 
jau gulėjo ant baro. Bandvtas 
ištruko.

“LAIMINGA DIENA”.
Kas 1101*8 praeitą petį

gi tą dieną ponai džiiodžės 
“Kam nors” suteikę — nė ma-1 
žiau nė daugiau — du šimtu (Fi-1 
vorsų.

kai.

diena jie bi 
n i jos visišk 
reikalaują 
darbininkai.

ii nežinančios 
streikuojantis

ko 
.i M

Kompanijos senai žino ko 
norim — sako Kikulskis.

mes

Vienam jų Kikulskis užvakar 
užreiškė, būtent, kad kompani
jos jau senai žinojusios ko dar
bininkai reikalauja. Ir tik to
dėl, kad jos žinojo ir neišpildė 
savo darbininku reikalavimu, t v

ties kitų jiems prieinamų įmo
nių — streiko. Tiesa, kad smnlk- 
meningi reikalavimai dar neį
teikta, bet tai nedaro skirtumo: 
vyriausius darlilininku reikalą- v v
vimus kompanijos žino.

Tikis laimėti.
kom-Streikininkai, neveizint 

panijos agentų Ididžiamų pas-

norinčiu

nas. — Aegrjzsjme tol, koi ne- 
išpildys musų reikalaMimų! — 

--------  [sako jie. Girdi, jeigu uždarys 
STEBUKLINGAS BANDITAS. jj|(ę> tai kitur atidarys kitų. 

Iš banko jisai neištrukęs, bet Streikininkai pilnai įsitikinę, 
bet policija jį nepagavot j|<ad streikas bus laimėtas.

Kirst Trust and Savings ban
ko valdyba ir policijos departa
mentas riša didelės svarbos

Areštai.

Pnaritą subatą policija pir- 
kknisimą: kur galėjo dingti ta-'mą kartą gavo progos areštuo
siu banditas, kur praeitą ket- ti tris streikininkus. T 
yM*gą aplankė minėtą banką ir juos nederamu elgimosi, 
grasindamas suplaišyti budin- kėliniu betvarkės. Ta betvar
ką pareikalavo penkių tukstan- ke esanti tame, kad jie buk pa- 
Zaų dolerių? Pinigų jisai nega- simoję ant vieno streiklaužio, 
vęs, kadangi klerkas spėjo su- Vis dėlto, dirbtuvių policija dar 
kelti triukšmą ir banditas ture-!nesaugo. — Rep.
jo nešinties savais keliais. Vis 
dėlto, iš banko jisai negalėjęs! ~ .
ištrukti, nes kada buvo duota Gatvekariy darbinm-
tuoj užblokavo visas duris ir nė 
vieno nebeišleido. Vis dėlto, po 
valandos krėtimo bandito Jolciu 
laidu negal&ta surasti. .Jis din

gęs, kaip akmuo vandenyj. Ir 
šiandie jis dar nesurastas.

SPIAUDYKITE, BET AT- 
SARGIAI.

Senai-senai dėdes besą ilgojo 
risus tuos senus ir jaunus džen
telmenus, kur įnėgia spiaūdyti 
ant šalygatvių ir šiaip viešose 
vietose. Dabar jie gavo naują 
įsakymą ir sparčiai darbuojasi. 
Užvakar tokių džentelmonų bu
vo areštuota tik penkiolika, o 
vakar net penkiasdešimts. To
kiems neatsargiems džentelmo- 
nams dažniausia prisieina užsi
mokėti nuo vieno dolerio iki 
penkių — žiūrint prasižengimo. 
Vyrami, <lcl vieno nusispiovimo 
juk neverta mokėti dolerį arba 
aet visą pėnkinę. Tatai, buki
te atsargus!

McCormicko darbininku 
streikas,

Nesurandą — Kikulskio, 
ponija senai žino darbininkų 

reikalavimus; areštai.

kom-

laįejHlfltioHal Karves ter kom- 
paiAjfc* doburinkų streikas tę-

UGNAGESIŲ DEPARTAMEN
TO INŽINIERIAI METE 

DARBĄ.

Miesto valdininkai neišpildę 
jų reikalavimo.

paeit bloką ir pusę, o ten bus vie
ta išvažiavimo. Malonei užprašo
me visus draugus ir drauges atsilan
kyti. Inžanga veltui.

Komitetas.

BEIKALINGAS bučeris, kuris ga
lėtų užimti pirmą vietą kooperaty
ve krautuvė. Atsišaukite vakare 
pie 6 vai.

A. KLAINLS,
1526 So. 491h Ct., Cicero, 

Antros lubos iŠ fronto
UI,

Waterbury, Conn. — Lietuvių So
cialistų kuopos mėnesinis susirinki-
to, 103 Grren St. Visi nariai mo- 
lonėkite atsilankyt, nes yra prisių
sta iš Socialist Parly balsavimo 
blankų ir taip daug svarbių reika
lų yra.. — Org. P. Plečkaitis.

LMPS III raj. rengiamasai ekskur
sinis išvažiavimas dėl tūlų priežas
čių šiemet neįvyks. Daugiau bus 
pranešta sekamoj rajono konferen
cijoj. — Komtteas.

mento inžinieriai ir jų pagelbi-
ninkai metė darbą, kitais žo-

Tatai jie'vyks utnrninke,rezignavo.

dininkai atsisakė i.ŠĮiildyti jų 
reikalavimus — nepadidino al-

barberis.
Darbas ant visados, 
gera. Atsišauki!: 
2011 So. Ilalsted SI

REIKIA — 20 patyrusiu moterų 
tvark\ti skudurus, nuolatinis dar-

P. Goldman,
1017 S. Fairfield Avė., 1 bl. Norlh

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubo konstitucijos per
žiūrėjimo komiteto susirinkimas į- 

, liepos 22 d., 7:30 
vai. vakare, Joe Nel’fo svet. 1500 S. 
49th Avė. — Vienas iš Komitetų.

.. i : i i .. .. :i. .i ...i.. Naujienų skaitytojai. Ciceros Liegų tiek, kiek bu\o ieikalauta,, juvjy Liuosybės Namo Bendrovė 
būtent: nesutiko mokėti po kiirisjš jūsų gautu-

t t • • „ ] • a«xzi .-> |/C4 IHIOIVO KFVBI*2J<S8 dolerių metines algos, konstitucijų, lietuvių, lenkų r 
Praeitais metais jie gavo tik AvnUSM(
1,52(1 dolerių. Miesto valdinin
kai jiemg padidinę algas iki 
1,820 dol. metams. Vadinas 
pridėję tris šimtus dolerių. 
Inžinieriai šituo tečiaus nepa
tenkinti. Jie sako, kad prie da
bartinės brangenybes tokia al-

met, kur nors panašios bendrovės 
ar an- 

e 'tumus pn. 
.1409 So. 491h Avė.’, Cičero, III. Už 
ką iš kalno tariame nuoširdų ačiū.

— Direktoriai.

MELROSE PARK, ILL.
Pranešimas “Naujieną” skai

tytojams.
Nori h t js nusipirkti Naujienas 

atskiromis kopijomis, arba užsisa- 
ikyti per išnešiotoji, meldžiu kreip- 
: tls i A. Chapes, 906 — 22 Avė.

stato dideliu ' P- čeraška, 
Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojas.pavojui) daugelio nuosavybes: 

kilus gaisrui, gerinimo darbas 
'butų stačiai suparalyžiuotas.

žtai užreiškė. jogei jie jokiu bil
du ir jokiame atsitikime nesu
tiks bnli strdilklaužiais - neuž
ims inžinierių vielos.

MAŠINISTŲ STREIKAS.
Andais metė darba Williamc

i- ant Maciūne kompanijos darbi- 
Kallina ninkai. Reikaluaja 44 valandų 

kitaip! savaitės, didesnių algų ir pripa
žinimo unijos. Streikininkai'

ASMENŲ JIEšKnjIMAI

visi įstojo International Asso- žės. 
ciation of Macbinist unijon.

PEIKIA beistreių atsiuvinėtojų 
lišerkų prie moteriškų kautų

n 
ir

siutų.
Pereival B. Palmer Co.

367 W. Adams St., Chicago, III.

BEIKIA patyrusių moterų rinkt 
skudurus ,gera mokestis.

Pcoples Iron A Melai Co.
5835 So. Loomis St., Chicago, 111.

REIKALINGA mergina arba mo
teris kuri galėtų atlikti namų dar
bą ir užlaikyti 2 vaikų, gera moke
stis, darbas imt visados, malonė
kite atsišaukti vakare po 8

.1. Jokantas,
1425 So. 49 Ct., Cicero, III.

REIKALINGAS patyręs Shearma 
nas į scrap iron yardą, gera mokė 
slis dėl gero vvro. Atsišaukite

1032 XX’. Kindzie St., Chicago.

REIKALINGAS jaunas
lengvo išlnakinio darbo.

Dr. Lunde, 
1(188 Broadvvay,

vaikinas

Atsišau-

Gary, Ind.

RI’IKALINGAS lietuvis atsakan
tis savo amate barzdaskutys, mo
kestis $25.00 ir pusė po $33.90, ne- 
dėliomis nereikia dirbti. Alsišau- 
kile laišku

A. Rasimas, 
201 Cardoni Avė. Detrolt, Mich.

REIKALAUJA darbo, vspertas 
accountant, (bookyperis) užlaikyti 
setą knygų, užveda ar uždaro kny
gas. Sistematiškas auditorius.

Telrphone Rdgevvater 2086

PARDAVIMUI
EXTRA parsiduoda, geriausia, sal

dainių, cigarų, cigaretų ir Ice 
Creamo sankrova už pigiausią kai
ną ir geriausio vieto.

615 XV. 18ih St., Chicago, 111.

Pajieškau savo pačios Mary Strze- 
gauskienės, kuri pabėgo 5 d. gegu- 

. $25 tam kuris pirma praneš
man kur ji gyvena. Ji prasišalino 
su trimi vaikais, viena mergaitė 11 
metų vardu Zofija, vaikas 9 metų 

(Stasys, antras 7 metų vardas Frank 
‘ ■ su 

italijonu išvažiavo nežinau kur, pa- 
Ikdaina mane labai nuskriaustu.

Iii noru sutiktų išpildyti darbi- pasiėmė mano visus pinigus ir 
ninku reikalavimus, taigi padi
dinti jiems algas ir sutrumpin- Mieli prieteliai jei pamatysite tokią 
ti valandas darbo, jeigu jie ne
reikalautų vieno dalyko — imi-' 
jos. Bet darbininkai žino, kad.

13,517 balsavo už streiką, 473 Hudu laimėtoju liktų nei ---------- -------- ------.... ..
— prieš; bu« žymėta1 darbininkni. o pati kompani-

bius reikalus, meldžiu atsišaukti.
| Jonas Gariunas,
,413 Sladium St., Pittsburgh, Pa.

ypatą meldžia duoti man žinoti, ad-

kai streikuosią 559 Sherman St., Akron, Ohio.

Pajieškau Pukėnų Juozapą ir Ig-

barbernė malam 
vietoj, galima 

Atsišaukite grei-

PAB.SIDUODA 
miestelyj, gražioj 
gauti labai pigiai, 
tu laiku.

85 W. Main St., St. ('baries, III

PARSIDUODA barzdaskutykla su 
dviem gerais krėslais, vieta gerai 
apgyventa, biznis išdirbta^. At
sišaukite

4556 So. Paulina St., Chicago.

PARSIDUODA barzdaskutykla tie 
tuvių apgyvento virto ant 3 krėslų, 
viskas gerai įtaisyta

2320 So. Leavitt St.

niuosius dailininkus, o jų vie
tas užpildytų kitais. O paskui, 
gavus progos, ir algas numuštų.

. ......... ai nutarė ne-
tol, kol nepripažins uni- 

Streiklaužių nesiranda.
— Justin Vaisnis.

t Iii L V VKcl 1 1 Ų 11 Uirvclimių u<u-|bu’Uk’ l'* 

bininkai milžiniška dauguma | Todėl streikininkai 
balsų nutarė streikuoti, jeigu ■ grj 
kompanijos nesutiks išpildyti ją. 
jų reikalavimus. Paskelbtosios' 
'.balsavimo pasekmės rodo, kad

| ninkai 10,016 balsais prieš 435 
nutarė streikuoti; iji elevatorių 
darbininkai — 3,501 balsu prieš 
30. Vadinas, viso už streiką

KIMBALL KOMPANIJOS DAR 
BININKAI DAR STREI

KUOJA.
Kimball 

darbininkai

Tai rodo, kad darbininkai

reikalavimų.

473.

savo

Dabar visa priklausys 
kompanijų: jt’tfgu jos su 
tarties su darbininkų įgalioti-' 
niais — streiko nebus. Prie- Į 
šingai, unijų valdybos nužymės

Pajieškau puseseres Marijonos 
Dinapaites, ženota, bet nežinau pa-

U A HS>T I )UO I > A Mrosernč, i>i-
Kiai, gera vietų, biznis as per
keletą mielų, pardavimo priežastis 
išvažiuoju i Lietuvą. Atsišaukite 

246 W. Olst St., Chicago, III.
fl  .............. ... .................  ■■   ■ — ............... į

PARSIDUODA į trumpą laiką bu-
i valdės po vyru, Kauno gub., R.isci-, l,z Pigią kainą, ^vi šoki u tautų 
'nių pav., Kaltinėnų parap., K.ilniš- ..............
nių sodos, 3 metai atgal gyveno
425 -.Illinois Avė., St.'Josepli, M<»
Kas žinot arba ji pati meldžiu at
sišaukti.

Petronella Dinap (Reinarl,
3346 Wallace St., Chicago, III.

apgyventa, remia labai pigi su 
šveistais ir labai gerais ruimas. 
Priežastis pardavimo turim išva
žiuoti į kitą nieistą.

5953 S. State St., Chicago, Telaf. 
Englevvood 3081

Pajieškau Onos Veršelytės, Truš- 
kuno miestelio, Ukmergės apygar
dos. Girdėjau gyveno Nevv Yorke. 
Malonėkit atsišaukti ant adreso: 

Jul. JuchnvtC arba Jankauskienė
Box 16, Blaine, XV., Va.

AUTOMOBILIAI

streikuoja. 
vis dar spiriasi ir

trirljina, jogei dhgbinin’kų rei
kalavimai esą nepriimtini: kur-

• •• «| , i »ku iv Kuryvų 14, i«> f'
gi, jie reikalaują padidinai ai- gan St. ir XVallaoe ir tarp 35to ir 29 
ims 25 nnoš ir nrinnJinfi R „nl !Keistina kad valgį namie paga

mintų. Kas turi praneškite laišku. 
A. Macaitis,

922 XV. 33rd St., Chicago, 111.

PARSIDUODA fordas trakas 3’4 
tono sunkumo 1917 m. geram stovy] 
kai]) nauas.

3302 So. Ilalsted St., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ AUTOMOBILIUS Oakland 5 pasa- 
žierių, atrodo ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. Jeigu no-

Vienas vaikinas, pajieškau kam- h j įgyti gerą automobiliu už priei- 
I bario prie laisvų žmonių, tarp Mor- Į namą kainą, tavo proga dabar. Die-

nuo . .j darbo dieną.

rjai ir elevatorių vagonai turės 
sustoti ir tuo suparalyžiuoti ko
ne visą miesto judėjimą. Die
na, manoma, bus nužymėta šį 
rytą.

. Bet darbininkai 
i taipjau sako, kad jie savo rei- 
ikalavimų neatniatinys, taigi 
streikuos {oi, kol kompanija tu 
rėš nusilenkti.

— J. Makulaitis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

DAILYDfiS NEPAISO GRA
SINIMŲ.

ATIDUODAMAS kambaris dykai 
vedusiai įnirai arba apyseniai mote
riai už prižiūrėjimą flato. Savinin
kai abu dirba. Atsišaukite tuojaus 

Smailis,
1334 So. Oakley Blvd. Chicago.

reiškė, jogei ji nepaisanti kont- 
raktorių associac/ijos grasinimų 

kol samdytojai
Darbininkų reikalavimai vei 

kiausia bus išpildyti. Bet kar- ir laikysis tol, 
tu su tuo neišvengiamai seks ir,bus priversti atšaukti lokautą ir 
didesnes važinėjimos kainos. padidinti savo darbininkams al- 

—------------ gas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ. KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA-

NAMAI-žĘMfi____
DIDELIS BARGENAS 4 ruimų1 

naujas namas su I kampiniais Jo- • _ 
tais parsiduoda labai pigiai už cash kusi ganykla su mišku, visa aptver- 
tlktai $2250. Atsišaukite pas savi- ta aplink. Šluba 8 ruimų, gera bar- 
ninką | nė ir kiti budiakai ir šulinis ant gc-

I ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 melų.

40 akerių žemės 3 akeriai dirba
mos o likusi ganykla su mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miėsto kaina $800, įmokėti $100, o 
likusius ant 10 metų.

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

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

80 akerių žemės yra auza 6 my- 
Jios nuo miesto ant gero kelio, gera 

' žemė kaina s 1*600, įmokė! $400, li
kusius po $100 j melus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti

Alcx. Jafes,
S. Nagle Avė., prie 64 ir Ar

cher Avenue, Chicago, III.
AUKSAS ŽMONĖMS.

Aš Išpirkau iš banko už morgičiu 
labai pigiai 3 farmas ir tuoj 
parduoti, net gyvuliai esan 
farmų reikalauja priežiūros, 
fnrmas parduosiu arba mainau ant Į 
namų, kiekviename mieste Ameri
kos. Galiu priimti dalį pinigų ir na 
mą jei turi.

Farmos randasi tarp dviejų dide
lių miestų: Clevelandi ir Akrono 
ant gerų kelių. Yra šulinis, bėgas 
vanduo, geri budinkai; eik ir gy
venk. Ramiai nuo miesto dulkių j.p 
fabrikų ūžimo. čia negaliu viski.

turiu 
ant

aikraštį apie tai aprašyti.
'lai tamista rašyk koki turi na-

NAMAI-žEMfi
DIDELIS BARGENAS.

80 akelių žemės 30 dirbamos, li-

nil)? kiek turi pinigų? jei nori nilli- «Į00, |||<usi„s iiHO kfji.np.
11 t 'Ii Oi* t) 1 I*!/ t 1 /»Mc h i cmzi b ui <10 ti «i _ v 4 • • . •’nyli ar pirkti, cash išmokėtas na
mas ar yra skolos, viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, kas ant jos yra ir kiek kaštuo
ja. Skubėk parašyti pakol yra ne
parduota. Arba gali tiesiai atva
žiuoti bus aprodyta be jokių tamis- 
tai kaštų, o jei pirksi kelionės lė
šas apmokėsiu. Noriu, kad musų 
žmonės pasinaudotų ta gera proga; 
ant fanuos yra gyvuliai, arkliai, 
karvės, vištos, avis, kiaulės ir užsė 
ti javai, sodnai ir visos mašinos dir 
bimui farmų. Vežimdi, lioges ir 
žemė gera: viskas auga. Viena far 
ma 120 akerių, antra 101 akeris ir 
trečia 72 akerių. Dabar galima ma 
lyti, kaip auga ir kokia žemė yra. 
Atsiaukit laiku arba atvažiuokit 
an( šio antrašo:

J, B.,
130 XXrooster Avė., Akron, Ohio.

Ir taipgi turim daug daugiau vi
sokių farmų kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tu. Del platesnių žinių raš.\k arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY, 
KAGLE RIVER, WIS.

LIETUVOS ŽEMfi
Kąs nežino jos. Visi gyrė ir gy

rių. Kur žemė derlingiausia jai ne 
Lietuvoj? Mes ir turime geros že
mės ne blogesnės kaip Lietuvo!

Patarimai ant vietos per 
Alexą Kvedaru

3122 So. Union Avė. Chicago, III. 
Britigan organizacijos narys.

PARSIDUODA ant 3802 S. Union 
Avė. 7 ruimų namas su visais intai- 
symais pigiai, $1500.00. Atsišauki-

PARSIDUODA ant 2 pagyvenimų 
mūrinis namas, 5 ir 4 kambariai, 
rendos neša $21 j mėnesį, parsiduo
da už $1260.0(1, namas randasi ant

McDonnell System, 
bet’ Avė., Chicago, III.

(’. P. Suromski Co., 
Reni Estate,

3346 So. Jl;ds<ed St., Chicago.

FarmŲ .teškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

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

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$100.06 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važiuoją i)o daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip VVisconsine 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 žemla- 
piais.

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

FARMA.
80 akerių žemės Michigan, 1%' 

mylios iki miestuko, arti didelių fa- 
bričnų miestų, 40 akerių dirbamos, 
10 akerių ganyklos, aptverta tvoro
mis, didelis sodnas, . arti ežero. 
Kaina $1900, mainom ant miesto pro

United Land & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

ŪKĖ! ŪKĖ!
40 akerių, kuri parsiduoda labai 

pigiai iš priežasties kad savininkas 
išvažiuoja į vakarines valstijas kaip 
kas norės taip parduosiu, su gyvu- 
liitis Mfi' l>e j-cv viii iij. -*»ti jnvaisi m* l>c 
.javu. Turiu 2 karves, 2 telyčias, 8 
jaučius po 2 metu senumo, 2 ark
liai, 2 kiaulės, 70 vištų ir viskas kas 
reikalinga dėl ūkės. Norinti apsi- 
gyventi tarpe lietuvių ir jeigu ši u-

kuriu čia randasi gana daug.
Norinti platesnių žinių kreipki

tės laišku uo šiuo adresu:
JOES PHILLIPS,

R. F. D. 1, Irons, Mich.

PARSIDUODA per savininku 2 
ankštų medinis namas po penkis 
ruimus, akmeninis fundamentas, 30 
pėdų lotas, viskas ištaisyta už $3000 
Atsišaukite

6046 La Šalie St.

KAS turite laukuose namą arba 
farmą ir norite mainyti į miesto na 
mą meldžiu atsišaukti į savininką.

2802 So. XVallace St

nomis pas F. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So. Oak- 
ley Blvd., Fiat Q.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI

AUKSAS ŽMONĖMS.
Aš perku tiesiai iš banko už mor- 

gičius; dėlto pigiai perku ir pigiai 
parduodu. Tai farma greitai par- 
siduos skubėk pirkti, pirmutinis 
gaus.

60 akerių, 5 mylios nuo Akmuo, 
kuriame dirba 60,000 darbininkų ir 
tik mylia nuo brukuoto kelio. 37 
akeriai dirbamos žemės, 18 akerių

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- ganyklos, 7 akeriai miško ir visi me 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 tižiai tinkami prie telegrafo stulpų, 
di/ių, vertas $175. Mes esame pri_ Naujas 6 kambarių namas, 1 dide- 
versti taipgi pratuštinti daug kitų le barnė, 2 arkliai, 3 karvės, 1 ver- 
seklyčios setų vėliausios stailės. šis. 4 kiaulės, 40 vištų, 50 viščiukų. 
Mes taipgi turime visokių divonų. Virš keturių tonų gatavo šieno, 2’6 
Taipgi pianas ir fonografas. PRT- tono vapnos. 11 akerių puikiausių 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime * ................................................
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

ANT PARDAVIMO — 2 lovos su 
BAT GEROS. KLAUSKITE PLATĖS-:šeriu matrosais ir komoda - vė- 
NIŲ PAAIŠKINIMU PAS: (baustos mados. Parduosiu pigiai—

LIBERTY LAND AND * Atsišaukite.
INVESTMENT CO. Mariniello Be^uty Shop

3301 So. Halsted St., Chicago, III 3129 So. Ilalsted St., Chicago.

komu, didelis plotas bulvių ir bin- 
zų. Xrisos mašinos prie ūkio darbo. 
1 naujas vežimas ir 3 lengvos lin
gės, visi pakinktai. Aplinkui pui
kus šaltinio vanduo.

Kaina $6900.00, imokėt $3400.00.
J. B.,

130 XXTooster Avė., Akron, Ohio.

f PARSIDUODA — gražus namelis 
arti 70tos 
kitę.

2250

ir VVestern Avė.

XV. 69th Street.

BARGENAS.
PARSIDUODA mūrinis namas 2 

pagyvenimų, po 4 kambarius, rau
dosi 4005 Brighton PI. Atsišau
kite

Henry Kople\vski.
4101 So. Richmond St., Chicago, III.

PA SKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

II. O. MULKS,
Rooin 1117 Herris Trust Bldg.

111 \V. Monroe SI., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir oriau
sius kirptmo-designing ir siuvimo 
skyrius ,knr mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bl
iu madų knygos.
MASTER DESIGNENfG 8C3HOOL.J. F. Kaunicka, Perdėtinis 

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kamilas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2497 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

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

TRI-CITY BA1BER COUJEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi Šiuos skyrius:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos,
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, tvpevvrifing. pirklvbos 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, ahel- 
nos istorijos, veografijos. politiškos 
ekonomiios, pilietystės, dailiarnšv.s- 
tės

Mokinimo valandos: nūn R cKo 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, HL




