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ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 

STREIKUOJA.

LŲ TRIUMVIRATAS.
...4 JA?7

VIENNA. liepos 21. — Pasak 
Vienos laikraščių gautų žinių, 
tai buvo radikalių vadovų triu
mviratas, kuris užėmė vietų Be
lą Kun, kaipo galvos sovietų, 
valdžios.

Trims žmonėms, sudaran
čiais naująją valdžia yra buvęs 
sočia lio apgynimo ministeris 
Varga, Moses Alpary ir Tibor 
Sza muely.

Naujoji valdžia, pasak čia 
gautų žinių, paliepė miesto ko- 
manduotojui Habrieh, žinomam 
kaipo ‘‘nuosaikiam*’, atiduoti 
miestų jiems. Liuosnoriai f 
“terroro kariuomenę” tapo pa
šaukti jų vadovo, kuris pirmiau 
buvo Belą Kub ypatiniu sargu.

Sakoma, kad valdantysis triu
mviratas yni įsitikinęs, kad tal
kininkai yni arba perdaug silp
ni. arba nenori daryti ginkluo
tos intervencijos.

Belą Kūno ‘‘raudonoji armi
ja” sakoma įranti. Pinigai žy
miai puola vertybėje ir maisto 
sąlygos esančios nepakenčiamo
mis.

Terroristaj dabar viešpatauja.

BERLINAS. liepos 20. — 
Pasak Tageblatt gautos žinios iš 
Vengrijos sostinės, naujas vieš
patavimas terroro gyvuoja Bu
dapešte ir “raudonųsis terroras” 
baisiausioj jo formoj yra nujau
čiamas.)

Žinia sako, kad taip vadina
mieji ‘‘teroro kareiviai” dabar 
valdo sostinę, kad jie šturmavo 
garnizonų, nuginklavo Belą 
Kun valdžios kareivius ir išdali
no ginklus “nuskurusiam pro
letariatui.”

“Terroro kareivių” vadovas, 
kuris buvo Belą Kun ypatiniu 
garbės sargu, išleido atsišauki
mų stoti liuosnoriais, o liaudies 
komisarai Varga ir Szamuely 
ir užrubežinių reikalų vice- 
komisaras Moses Alpary, nau
jieji valdžios galvos), pasiuntė 
ultimatumų ?‘nuos^ikfti jam” 
Budapešto miesto komanduoto- 
jui Habrieh, paliepiantį jam 
apleisti vietų ir atiduoti jiems 
miestų.

Belą Kun pabėgęs į Viennų.

BASEL, liepos 21. — Europa 
Press paskelbia, kad nuversta
sis Vengri jos sovietų galva Belą 
Kun pabėgo iš Budapešto į Ven
griją.

Belą Kun esąs suimtas.

COPENHAGEN, liepos 21. — 
Sulig nepatvirtintų žinių Vien- 
nos laikraščiams Belą Kun, nu- 
vfTstasis galva Vengrijos sovie
tų. valdžios, yra laikomas at
skirtu nuo yisų. Sakoma, kad 
nariai sovietų direktoriato Bu
dapešte, kurie aj>em6 komanda, 
veda tarybas su talkininkais.

LONDONAS, liepos 21.—Pro
testui prieš pakėlimų 6 šilin
gais anglių kainos, kuris įėjo 
šiandie galėn, po angliakasių at
sisakymui priimti kompromisų 
algų ir kituose klausimuose 
tūkstančiai angliakasių Manas- 
field distrikte, Nottinghamshi- 
re šįryt atsisakė leisties į kasy
klas. Tikimasi kad ir kituose 
distriktuose angliakaisiai pada
rys tų patį, nežiūrint fedcraci<
jos rekomendavimų visuose dis- 
t r ik tuose, kad jie dirbtų kol 
valdžia neišriš klausimo moke- 
sties už darbų nuo štukių, kilu
sio delei pakėlimo anglių kai- 

1 nos.
Apie 2(N).000 angliakasių strei 

kuoja Yorkasbire, reikalaudami 
pakėlimo algos.

Geddes bandys sutaikinti ang
liakasius.

LONDONAS, liepos 21.—Pre
mjeras Loyd George paskelbė 
atstovų bute, kad ministeris be 
portfelio Sir Erie Geddes šian
die tapo paskirtas komisionie- 
riu bandymui sutaikyti anglia
kasių streikų ir išvažiavo į Yor- 
kshire.

True tran&latlon filed th* pnc»- 
niaster at Chicago, UI. Julv 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1017

Su v. Valst. Kongrese
Nori panaikinti karinių teismų 

nuosprendžius.

WASHINGTON, liepos 21.— 
Senatorius Chamberlain iš Ore- 
gon šiandie įnešė bilių, kad bu
tų sugražinti į eiles visi karei
viai, jurininkai ir jureiriai, ku
rie buvo nuteisti kariniu teismu 
ir kad sustabdytos jiems algos 
butų išmokėtos. Išimami tik 
karinių teismų nuteisimai tokių 
žmonių, kurių prasižengimas ir 
civilių įstatymų skaitomas kri
minaliu nusidėjimu.

True trsnsl«tion file<t w<tn the posl- 
inaster at Chicago, III. July 22, 1919 
as reųtiired by the act of Oct 6. 1917

Prezidentas Wilsonas serga.
 - \

WASH1NGTON, liepos 21.— 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
sugrįžo iš važinėjimos savo lai
veliu į Hampton Road ir tuojaus 
atsigulė į lovų, paliepimu savo 
asmeniško gydytojo, rear admi
rolo Cary T. Grayson, kuris pa
skelbė, kad prezidentas serga
dizen^erija.

Admirolas Grayson sako, kad 
prezidento padėjimas nėra sun-
kus, bet jis turbut negales pri- čia gauta žinių, kad Hondūras OMAHA, Neb. — Gatvekarių 
imti lankytojų iki pabaigai sa-1 respublikos Centralinėj Ameri-1 darbininkai pareikalavo pakelti 
vaitės. j koj, prezidentas ir ministeriai jiems algų 30 centų. į valandų.

Pasimatymai prezidento su paskelbė visoje šalyje karės sto- Dabar jie gauna 41—45c. į va- 
daugeliu republikonų senatorių, vį, kadangi susekę suokalbį n u-J landą, reikalauja gi 65-—75c. 
apsvarstymui taikos sutarties ir versti valdžią. Internaeioiuilis darbininkų kon-

tautų lygos, lapo atšaukti.
Girių gaisrai trijose valstijose.

SPOKANE, Wash., liepos 21.
— Girių gaisrai trijose valstijo
se — šiaurinėj Idaho, vakari
nėj Montana ir rytinėj Washin- 
gton tebesiunčia visu smarku
mu ir vis nuolatos plėtojasi. 
Virtomis yra išdegę po kelias 
dešimt mylių geriausių miškų.

True translation filed wi.h the post- 
master at Chicago, III. July 22, 1919 
as reųuired bv the act of (jei. (i. 1917
ITALIJA IR RUMUNIJA PADA
RĖ SUTARTI PRIEŠ JUGO

SLAVIJĄ.

GENEVĄ, liepos 199. — Te
legramos iš Laibach tvirtina, 
kad nesenai Italija ir Rumunija 
padarė susivienijimų prieš .In
go Slavijų.

Tečiaus pasirodo, kad jei 
susitarimas buvo padarytas, jį 
padarė ne dabartinė Italijos val
džia, kadangi pranešimas sako, 
kad po sutartim pasirašė Vitto- 
rio Orlando. Iš Rumuni jos pu
sės pasirašęs premieras Bara- 
tiano.

(Kaip Italija, taip ir Rumu
nija parodo ncusfiiganėdinimų 
taikos konferen | jus (pozticiija 
klausime abiejų šalių rubežių 
su Jugo-Slavija. TeČiaus niekad 
nebuvo užsiminta apie bendrų 
veikimų tų dviejų šalių).

Tru< translation filed wiih the post- 
master at Chicago, III. July 22, 1919 
as iequired by the act of Oct. H. 1917
Meksikiečiai vėl užpuolė ameri

kiečius.

VVASHINGTON, liepos 21.— 
Valstybės departamentas šian
die gavo žinių iš Tampico, kad 
pereitų seredų plėšikai atėmė 
iš Atlantic Refining Co. alie
jaus stoties Puetro Lobos, arti 
Tampico, Meksikoj, apie $10,- 
000. Tie pinigai buvo paskirti 
išmokėjimui darbininkams al
gos.

Daugelis senatorių ir atstovų 
šiandie apsilankė valstybės de
partamente, kad su Amerikos 
ambasadorių Meksikoj Henry 
P. Fletcher, apsvarsčius Meksi
kos situacijų.

True translation filed with the po«t- 
master ai Chicago, III. Julv 22, 1919 
at. reguired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI ATSISAKO PA- 
LIUOSUOTI SUIMTUS ŠVE

DUS.
STOCHOLM, liepos 21.

Šiandie čia paskelbta, kad bol
ševikų valdžia Petrograde atsi
sakė palhiosuoti nesenai areš
tuotus 7 narius Švedijos lega- 
cijos Petrograde. Švedijos už- 
fubeiinių Irdikalų ministerijos 
valdininkai sako, kad kitų vals
tybių atstovai Petrograde galbūt 
irgi bus areštuoti.

fru** translation filed with the post 
master at Chicago, III. July 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

BERLINO DARBININKAI 
STREIKUOJA.

BERLINAS, liepos 21. — Gat- 
vekarių, elevatorių ir požeminių 
kelių darbininkai, taipjau elek
tros ir gazo darbininkai šiandie 
sustreikavo iš užuojautos inter- 
naeionaliai demonstracijai.

KARĖS STOVIS HONDŪRAS.
WASHINGTONTliepos 21. —

Orlaivis sude
gė; 12 žuvo

ORLAIVIS UŽSIDEGĖ VIRŠ 
CHICAGO. 12 ŽMONIŲ ŽUVO.

Liepsnojantis orlaivis nukri
to ant banko budinko vidur
iu iesty j ir daug žmonių sužeidė.

CHICAGO. — 12 žmonių liko 
užmušita ir 25 sužeisti, kada 

didelis dirižabelis užsidegė ore 
ir nukrito ant stiklinio stogo 
Illinois Trust and Savings Ban
ko budinko prie Jackson ir La- 
Salle gatvių, tuoj prieš 5 vai. 
vakar po piet. Didžiuma žuvu
siųjų ir sužeistųjų yra banko 
darbininkai.

Orlaivis priklausė Goodyear 
Tire and Ruber Co., Akron, O. 
ir keletu valandų skraidžiojo 
virš miesto. Jis buvo nusilei
dęs G ra n t parke, bet phskui vėl 
pakilo ir skrido virš miesto, ka 
da jam būnant 500 pėdų augštu- 
moje, lippsna šovė iš didelio, 
pilno gazo, maišo. Orlaivy j bu
vo keli žmones ir jie šoko iš 
orlaivio. Keli laimingai pasie
kė žeme, bet vieno ar dviejų ne
atsidarė parašiutai ir jie nukri
to kaip akmuo žemėn. Vienas 
nukrito kartu su liepsnojančiu 
orlaivių. Keli žmonės pirm ne
gu spėjo iššokti iš orlaivio, ap
degė.

Orlaiviui nukritus ant banko, 
motorai ir gasolino kubilai 
permušė stogų ir nukrito j ban
kų. Tuo laiku banke dirbo a- 
pie 200 darbininkų, nors ban
kas jau buvo uždarytas. Kaip 
tik nukrito gazolino kubilai, iš
tiko smarki ekspliozija, kuri 
užmušė kelis darbininkus ir po
rų d'esėtkų sužeidė. Kili šoko 
bėgti laukan, nes kaip jie patįs 
pasakojo, išrodę, kad jie yra 
apsemti liepsnos lietaus. Tai bu
vus liepsna lijanti pekla. Kol 
atvyko pagclba ir galima buvo 
žuvusiuosius ištraukti iš po 
griuvėsių, keli buvo taip apde
gę* jokiu bildu jų nebegali
ma buvo pažinti.

Kodėl užsidegė orlaivis, neži
noma. Spėjama, kad gazas už
sidegė nuo motoro padarytos ki
birkšties. Esą galėjęs orlaivis 
būti perdaug pripustu gazo, ku
ris saulei kaitinant dar labiau iš
siplėtė ir perplėšė šilkinį maišų, 
o tada motoro kibirkštis leng
vai galėjo uždegti gasų. OrlaivĮ 
esu buvo manyta prileisti tyru 
hydrogeno gasu, kuris nedega, 
bet beleidžiant turbūt įėję kiek 
ir oxygeno, delei ko pasidarė 
smarkiai eksplioduojantis ga- 
sas. Visi buvę orlaivyj žmo
nės turėjo prisijuosę parašiutus, 
bet dviejų parašiutai neatsidarę. 
Orlaiviui nukritus išrodė, kad 
visas bankas dega, taip jis buvo 
apsemtas liepsnos.

10 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

SILVER CITY, N. H., liepos 
21. — Mrs. G. Galviu ir jos 9 
vaikai prigėrė vakar, kada paki
lusis upėj vanduo nunešė veži
mų, kuriuo ji su vaikais važia-
vo.

Reikalauja pakelti algų.

laimėjo ir karės stovis jau tapo 
atšauktas, kada ir miestų darbi
ninkai pradėjo skelbti streikus
protestui prieš Noskes armijos 
viešpatavimą Pomeranijoj).

ORAS.
Giedra šiandie, ryto giedra ir 
šalčiau.

Gaso darbininkai streikuoja.

RA CINE, Wis., liepos 21. — 
čia sustreikavo gaso darbinin
kai ir lodei niekurios pramonės 
turėjo irgi apsistoti. Bucinė 
aprūpinti gasu Kenoshų, South 
Milwaukee ir Cudahy, lodei ir į 
tie miesteliai dabar yra be ga
so.

Trnc Irnnslntlon filed w»th the post- 
master ai Chicago, III. July 22, 1919 
as required by tiie acl of ()ct. (i, 1917

Noske armija gelbsti 
junkeriams.

Pomeranijos žmonės protestuo
ju prieš varžymų laukų 

darbininkų.

BERIĮINAS, liepos 16 (suvė
linta). - - Didžiumos socialistų 
konvencijoje VVeimare, gynimo 
ministeris Gustav Noske iškil
mingiausiai užtikrino susirinki
mų, kad karės stovi * niekad ne
paskelbta be tikro pakvietimo iš 
vietos valdžios pusės ir be pasi
tarimo su žymesniaisiais didžiu
mos socialistu nariais. I

Paskelbimas karės stovio Po-
meranijoj, kaipo priemonės 
prieš laukų darbininkų streikų, 
yra nauju atsitolinimu nuo to 
prižado. Jis tapo paskelbtas 
prieš virtinės valdžios norų ir 
priešais didžiausius protestus 
pačių didžiumos šocialislų.

Paprastai didžiumos socialis
tai ir jų organas Vonwaerts su
tinka su visomis valdžios pri
imtomis karinėmis priemonė
mis, bet šiandie Vorwaerls pil
nai sutinka su nepriklausomųjų 
socialistu laikraščiu Freiheit 
smerkime valdžios karinių prie
monių, kaipo provokavimo dar
bininkų.

“Kilimas gcA.eralio streiko 
Pomeranijoj”, sako Vorwaerts, 
“yra provokatoriškas paskelbi
mas kares stovio visiškai ra
mioj žemėj.”

Gelbsti junkeriams.

Vonvaerts nesvyruoja skaity
me karinių valdžios priemonių 
kaipo ’partizanllMkumo maudai 
dvarininkų.

“Visi gyventojai, įskaitant 
daugelį valdininkų,” sako Vor 
waerts, “skaito paskelbimų ka
rės stovio kaipo partizantišku- 
mų naudai] žemės baronų, kurie 
ir taip yra apsiginklavę iki dan
tų.”

Vietos nariai parlamento ir 
atstovai municipalitetų ir kilų 
valsčių, kaltina už visus keblu
mus (ir generalį streikų junke
rius, kurie, sako jie, ncdaleido 
susitaikinti darbininkams ir sa
vininkams.

Vorvvaerts lobaus paskelbia, 
kad municipalitetai pilnai sutin
ka su streikieriais ir jų reikala
vimais pašalinti žmones, kurie 
suokalbiavo parsigabenti karei
vius į Pomeraniją, tuojaus at
šaukti karės stovį ir ištraukti 
visus kareivius.

Kada didžiumos socialistai ir 
Vorwaerts taip pradeda pabus
ti, galima pradėti tikėties sugrį
žimo sveikatos ir gaivumo ge
resniems elementams Vokieti
jos politikoje.

(Pomeranijos darbininkai

True translation filed with the post-master at Chicago, III. July 22, 1919 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917

Svarbus Vokietijos dar 
bininkų laimėjimas

VOKIETIJOS JUNKERIAI 
PRALAIMĖJO PIRMAME 

SUSIRĖMIME.

Junkeriai pralošė Pomeranijos 
streikų. Armija — pavojus 

respublikai.

BERLINAS, liepos 19. — So- 
cailislų spauda šiandie džiau
giasi sumušimu Pomeranijos 
junkerių ir teisingai. Dvari
ninkų sukilimas prieš pamati
nes darbininkų teises, buvo tai
komas kaipo iššaukimas naujai 
demokratinei Vokietijai ir vis
kam, už ka ji stovi. Faktiškai 
tai buvo pirmas bandymas 
kontr-revoliucijos ir štai kodėl 
jos sutriuškinimas ‘skaitomas 
dideliu politiniu nuotikiu. Savo 
pirmame atvirame bandyme 
spėkos reakcija pralaimėjo.

Tečiaus butų klaida manyti,
kad junkeriai tapo galutinai su
mušti ir kad kontr-revoliucija 
tapo pilnai pašalinta Vokietijoj 
Priešingai, tie žmonės turbūt 
vėl surinks savo spėkas ir pada
rys naujų bandymų, bet jie ne
abejotinai liko susilpninti iš prie 
žasties šio susirėmimo.

Junkeriai kalti.
Tarybos tarp valdžios, dar

bininkų ir dvarininkų atstovų, 
privedę prie panaikinimo karės 
stovio ir užbaigimo streikų, 
metė naujų šviesų apie pradžių 
tų kivirčų, ir atsakomybės už 
juos. A)išlkihi lapo prirodyta, 
kad junkeriai tyčiomis iššaukė 
konfliktų.

Mažas streikas viename dis- 
trikte — Franzburg — turintis 
grynai ekonominę reikšmę, bu
vo tyčiomis jų panaudotas kai
po priežastis ginkluotai inter
vencijai.

Jie “bombardavo” karinę 
kvatierų su telegramomis, skel
bdama, kad gręsia generalis 
streikas ir spartakų bandymas 
sunaikinti ateinantį derlių, ir 
generalis komanduotojas tuo
jaus atsiliepė į atsišaukimų.

Jis paskelbė karės stovį visoj 
Pomeranijoj, o ne vien keliuose 
distriktuose, kur tikrai įvyko 
streikai, bet taipjau ir tose apy
gardose, kur laukų darbininkai 
nebuvo sudėję savo įrankių.

Daugiau to, armijos koman
da nuėjo daug toliau negu jun
keriai projektavo. Be paskelbi
mo karės stovio, 2-sios armijos 
korpusų generalė komanda iš
leido dekretus, 'uždedan
čius priverstinų darbų ant lauki
ninkų, — paliepimus, kurie tu
rėjo galutinai supikinti darbi
ninkus.

Viskas iškalno surengta.

Nettivengtina pasekmė buvo 
ne pakliudimas generaliam 
streikui tarp laukininkų, bet iš
šaukimas generalio streiko, kaip 
tarp lankininkų, taip ir tarp 
miesto darbininkų.

Tyrinėjimai toliau parodo, 
kad skubumas su kokiu armijos 
komanda atsiliepė į junkerių 
atsišaukimų buvo perdaug ste
buklingai greitas. Už kelių va
landų po pradėjimui plaukti tele 
gramoms, visuose miestuose ir 
miesteliuose didelės Pomerani
jos provincijos tapo iškabinėti

| ilgi ir platus paliepimai. Vor- 
Į wacrts sako:

“Nufliuriltaias gr<)itununs .su 
j kokiu atliko visų dalykų ko
manduojantis generolas, var- 

1 čia daryti išvadų, kad turėjo 
būti iškalno susitarta tarp ar- 
riiijos komandos ir junkerių a- 
gitatorių Pomeranijos dvarinin
kų unijoje.” ,

Viskas rymo ant armijos.

Tas skaitoma baisiausia ir. 
neramiausia ypatybe viso daly
ko. Visa Vokietijos gyvenimo 
budavonė iki šiol rymojo ant 
lojališkumo ir geros valios ar
mijos. Atsitikimai Pomerani
joj parodė kai j) ištikrųjų yra su 
armija. Dvasiniais ryšiais ir 
klesinc užuojauta ji trokšta ir 
pasirengus yra ateiti pagelbon 
reaklijai kur tik atsiranda rei
kalas. Vokietijos demokratija 
dabar žiuri, kad nauji įkvėpi
mai butų suteikti armijai.

Valdžios so Jalistai nariai yra 
sujudinti nederamu elgimos l^i- 
reivių, kuris nuolatos apsireikš
davo Vokietijoje ir jų parodoma 
pavojinga dvasia. Prasidėjo a- 
gitacija už respublikonizavimų 
armijos, bet su kokia pasekme, 
tik ateitis parodys.

Teisingumui linkui didžiu
mos socialistų valdžioje reikia 
pasakyti, kad šis atsitikimas pa
rode, jog yra rubežius ir jų 
tolerantiškumui. Jų griežtas 
veikimas prieš junkerius tikrai 
pagelbės atgauti įtekmę, kuria 
jie nuolatos žudė masėse.

True transiHtion fited wirh the nost- 
inaster at Chicago, III. July 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

gresas prasidės pėtnyčioje.

LONDONAS, liepos 20.
Darbininkų vadovėj, (atstovau
jantis milionus darbininkų di
desnėj dalyj viso civilizuoto pa
saulio, renkasi į Amsterdamu 
Internacionalės trati1, unijų fe
deracijos kongresam kuris pra
sidės, ten liepos 25 dienų.

Ateinantis susirinkimas pa
saulio darbininkų vadovų yra 
antras svarbumu po taikos kon
ferencijos. Jie nustatys darbi
ninkų politikų rekonstrukcijos 
periode, pasitikėdami, kad ta 
politika atneš didelę naudų dar
bininkams Europoje ir Ameri
koje.

Vokietija bus atstovaujama.

Pirmu sykių nuo prasidėji
mo karės dalyvaus ir Vokietijos 
delegatai. Austrija ir Vengrija 
irgi bus atstovaujamos. Taipjau 
bus atstovaujamos Suv. Valsti
jos, Anglija, Francija, Italija, 
Ispanija, Holandija ir Skandi
navijos šalis. Amerikiečiais, 
kuric^dalyvaus konferencijoje 
yra įminei Gompers, Danicl J. 
Tobin ir John H. Hynes, kurie 
atvyko j čia, ir vyksta Holandi- 
jon. '

Vienu iš svarbiausių susirin
kimo pareigų bus išrinkti vieta 
sekamlai intemacionalei buvei
nei. Paskutinė buveinė buvo 
Bėdinas ir vokiečiai turi rekor
dus ir kitą federacijos turtą. 
Gompersas pasiūlys, kad W(7- 
shingtanos butų sekama “pasau
lio darbininkų sostine.”
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L’^įsakomoji Kainai

(Alenoje — 
Ketins ........... ..........................
pusei meto .. .............................
Trims mėnesiam* ............
Dviem minėsiant .................
Vienam mineital ..............

Chicafoje — per ne*toto>»a« 
Viena kopija ...................
Savaitei .....................................
Mėnesiui ..................... .............

Suvienytose Valstijom, •> Oicaloj, 
pečtu: 

Mrtms.................
Pusei meln ..........
Trhns uaėaeslanas 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiai

pinigus reikia siąsl Pačto Money 
Orderiu, karta uisakyma

MM
1.50
1.85
1.45

..02
13

t.65
1.25

Truc translation filed with Ihe post- 
master at Chicago. III. July 22, 
as renuired by thc act of Oct. 6,1917

Naujas pervers- • 
mas Vengrijoje?

Vakar telegramos iš Berlino 
ir iš Vienuos pranešė, kad Ven-

nias. Girdi, komunistiškoji Be
ll Kun valdžia tapusi nuversta, 
ir jos vietą užėmęs triumviratas, 
susidedąs iš “radikalų vadų .

revoliucionieriai buvo pasimo
kinę iš Rusijos pavyzdžio, paro
džiusio, kaip pragaištinga yra 
darbininkams, kada viena jų 
dalis stengiasi uždėti savo dik
tatūrą ant kitų darbininkų kje- 
sos dalių.

Bet dabar, deja, išrodo, kad 
tas klesinio solidarumo ryšys 
Vengrijos darbininkų tarpe tru
ko. Telegramos sako, kad frak
cija, paėmusioji viršų, susideda 
iš tenoro šalininkų. Belu Kun 
ir didžiuma kitu Vengrijos dar
bininkiškos valdžios narių, kaip 
žinia, būvą priešai terrovo.

Terrorajt-gi yra <les|M*racijos 
priemonė. Pritarimas jam ge
ma iš desperatiškų sąlygų.

Kas-gi tas sąlygas sutvėrė 
Vengrijoje? Talkininkai. Savo 
užsispyrimu badu ir ginklais pa
smaugti darbininkišką Vengri
jos valdžią, talkininkai privedė 
tenai dalykus prie to, kad da
bar įsigalėjo tie elementai, ku
rie stoja už destruktyviškos 
(griaujancios) kovos įrankius.

Talkininkų valdžios dabar 
smerks Vengrijos revoliucionic*- 
rius už ki<*kvi<*ną žiaurų darbą, 
kurį jie atliks, gindami savo |m>- 
zicijus; liet tikras kaltininkas 
bus jos pačios.

trinę demokratiją ir kaip buvo'dirbtuvių. Dabai* samaoma 
panaudojami čecho-slovukui kiolikos ar šešiolikos metų mer- 
idant sunaikinus Rusijos Sęvie- gaitės tik todėl, kad jos turi pa
lų respubliką.

Jis taipgi nurodo
kad jų interesai

interesais.

True translatton filed with the post- 
inaster ut ('Jncago, III. July 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vengrijos Sovietą Darbai.

Rašo Grace Hunter.

Utarninkas, Liepos 22, 1919

Perversmą įvykdinusi laisva- 
noriu “teroro kariuomenė, va
dovaujama buvusiojo Beta Kun 
sargybos viršininko. Naujoji 
valdžia atstačiusi Buda|>cšlo 
miesto komanduotoją; raudono
ji komunistų valdžios armija 
sparčiai žengianti |«*ie suirimo. 
Dabar esą laukiama aštraus trr- 
roro.

Truc’transbition filed with the post- 
įimster ai ('.hieago, III. July 22, 1919 
as rtųuirėd by thc act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

GREKIJA.

Paryžius.—[Atsisako kariau- 
prieš Sovietus].

inanilr praneša, 
vo gauta žinia, 
Grekija atsisako

Ii Kaip L Ilu- 
iš RusJijos bu- 
sulig kurios, 
kariauti prieš 
Žinia skamba

sekamai: “Graikų laivyno ad-sos šitose žiniose. Apie atsitiki
mus Vėngrijoje, nuolatos buvo 
skelbiama daug dalykų, kurk* 
uaskui nasiro<lė esant visai be
pamato; ypatingai daug visokių 
prasimanymų buvo 'paskldista 
apie Belą Kun, užsienių reikalų 
ministerį darbininkiškoje Veng
rijos valdžioje, (tai tad netei
singi yra ir šitie pranešimai a- 
^)ic naują perversmą Vengrijoje.

Neimdami tad atsakomybės 
už jų teisingumą, mes čionai 
padarysiim delei jų liktai keletą

raudonosios armijos atstovus, 
kad nuo šio laiko Grekija nebe- 
ka niaus su bolševikų Rusija. 
Prieš apleki imą to miesto, jis 
aplankė revoliucioniško komi
teto pirmininką ir antru kartu

Jeigu butų liesa, ką skelbia te
legramos iš dviejų Europos sos-

zuoja Sovietų respublikai. As
meniškame pasikalbėjime gre- 
kų atstovai pasmerkė aiijantų 
politiką, kuri spiria grekus ko
voti prieš raudonąją armiją.”

Grekų kariuomenė sudaro ne 
mažą dalį aiijantų spėkų, ku
rios randasi Odesoj ir Kryme.

Budapeštas, Gegužio 27. 
“Dešimtis tuksiančių porų apsi
vedė bėgiu pastarųjų dviejų sa
vaičių ir kreipėsi į mane dėl su
teikimo jiems butų ir rakan
dų.” atsakė man namų''komisio- 
nierius, Somlo, kuomet aš už
klausiau apie jo departamento 
pareigas. “Išpradžių buvo ma
nyta, kad šis <k*partamentas už
siims tik parupinimu bena
miame proletarams butu. Bet 
kadangi darbininkai ir darbi
ninkės uždirba daugiau negut 
pragyvenamąją algą, apsivedi- 
mų skaičius sparčiai didinasi. 
Po apsivedimui jie ateina šičia 
ne tik gavimui butų, bet taipgi 
ir reikiamų 
davus namams šeimynišką po
būdį. Todėl man prisiėjo pra
platinti šio departamento veiki
mą. Jis dabar išrūpina ne tik 
butus, bet ir reikiamus rakan
dus; jis prižiūri, kad naujos šei
mynos gauilų viską, kas 
lingu. Rakandai, kuriais

udojasi darbininkai, 
priklausė buržuazijai.”

“Ar tatai atrodo į panaikinsi
mą šęimyniško gyvenimo ir įve 
dimą laisvosios utelės? — už
klausė jis manęs.

Aplankęs vieną socialistų dir
btuvių Budapešte, aš pastcl)ė- 
jau kad darbininkai nesibijo 
šeimyniško gyvenimo. Pirma 
jie kratėsi nuo jo. Dirbtuvės 
darbininkų taryba (moters ta
ryboj buvo taip jau atstovauja
mos, kaip ir vyrai) užreiškė, 
kad kaimynystėj esantįs namui 
(tie namai priklauso turtin
giems buržuazams, kurie dary
davo iš los dirbtuvėse didelius 
pelnus) bus pavesti 
Juose bus auklėjama darbinin
kų vaikai . Bytnielyj šeimynų 
galės ateiti dirbtuvėn ir palikti 
savo vaikus tuose namuose, kur 
juos prižiuręs tam tikri žmo
nės. Laike dviejų valandų pieti
nio pailsio motinos ir tėvai ga-

tyrimo ir nėra pakankamai pa- 
uegrams,^tyrusių darbininkų. Kaip greit 

yra tolygi su bus sutvarkytos mokyklos, tai 
liukų klesos jaunimas iki 18 metų būtinai 

turės lankyti mokyklas. Kai-ku- 
---------------- rjos senesnių moterų gauna ke

turis šimtus kronų į savaitę.
Patyrę darbininkai prieš ka

rę gaudavo 60 kronų į savaitę. 
Dabar, vidutiniškai imant, 
jiems mokama 408 kronos į sa
vaitę. Tarybą išleido patvarky
mą, kad muters turi išdirbti 10 
metų, o vyrai šešis, pirm negu 
j it* bus skaitomi patyrusiais 
darbiniiinkais. Tas skirtumas 
pateisinama tuo, kad moters 
lik karės melu pęadejo dirbti 
dirbtuvėse. Vadinasi, joms trū
ksta reikiamo patyrimo.

“Bet ką tas turi bendra su jų 
galėjimu atlikti atsakančiai dar
bą dabartiniu laiku?” —paklau
siau aš.

“Absoliučiai nieko,” — atsa
kė jis atvirai, — “dalykas mat 
tamt;, iki šiol moiterims nebuvo 
galima dalyvauti politiniame 
veikime ir todėl 
ja net dabar ne

ii rakandų, kad pri- e^*usl su jomis. I ..» 1 I 1 • • 1

viešoji opini- 
suvis teisingai 
Tečiaus, kūn
ai stovai susi

rinks ir suras, kad tas patvar
kymas yra neteisingas, jis tuo
jau liks atitaisytasš Dabartiniu

suiro ta revoliucionierių vien v- € " •
be, kuri tenai viešpatavo per ko
kius keturis mėnesius nuo

SUV. VALSTIJOS.

re'ika- 
dabar 
pirma

vaikams

darbininkų Tarybų rankas. Bei- 
kšlu. kati viena revoliucionierių 
frakcija tenai sukilo prieš kitas 
jų frakcijas, ir sukilėliai su
sidedu iš kraštutinių radikalų 
-— paėmę viršų.

Tite Messenger, 
Amerikos negrų 

laikraštis pradėjo

kart* jie paims juos su savim 
namo. “Dirbtuvė — tai ne vai
kams viiela.” pastebėjo tarybos 
pirmininkas.

viau, negili pirma, kuomet pa
lįs savininkai išleisdavo viso
kius įstatymus.“

Taryba susirenka nemažiau, 
kai du sykiu į savaitę. Du ta
rybos nariai pašvenčia visą sa
vo laiką vedimui įvairių reika
lų. Jie gauna augščiausią pu-

ryba išduoda kas savaitę rapor
tą valdžios atstovą mis, ir kas

— darbininkų tarybai.” 
dirbtuvėj dirba A n tol 
kuris sykiu su Vi regu 
taip vadinamą Pbllak-

mėuesį
Toj 

Pollak, 
atrado, 
Virego
mą. Su pagalba Morsc’o siste
mos buvo galima perduoti vie
na viela 30,000 žodžių į valan
dą, o panaudojant Poltako sis
temą galima perduoti 60 žodžių

jos jam liko paveslta atskiras 
kabinetas ,kur aš ir radau jį 
bedirbant. Viena jo veido pu
sė yra sugadinta. Tatai atsili
ko laike eksperimento.

“Iš Amerikos T* — pratarė jis 
angliškai į mane. ■— “Well, aš 
nelabai patenkintas Amerika. 
Daug metų atgal aš nuvykau į 
Ameriką, kad pardavus savo iš
radimą. Man atsakė, kad tas 
išradimas neturįs vertės. Bet 
kuomet sugrįžau į Austriją, tą 
iirmų, kuriai bandžiau ]Kir<luo-

>kaityto)ai tm-IAit pamena, 
kad šių melų pavasaryje, kada 
susmuko buržuazinė valdžia 
Vengrijoje, ir kada jos vietą už
ėmė darbininku valdžia, kad vi- c

sos darbininkų partijos ir frak
cijos tuomet išreiškė pasiryži
mą laikyties išvien; o komunis
tų partija, norėdama duoti gerą 
pavyzdį kitiems, net likvidavo 
save ir paskelbė, jogei jos gei
smas esąs, kad proletariatas su
lietų visas savo fiegas į vieną 
darbininkų partiją.

šita darbininkiško solidaru
mo dvasia lai buvo maloniau-? 
sis dalykas, kokį įneš čia išgir
dome iš Vengrijos jiavasario 
kriziso laiku. Akyvaizdojc ne- 
a|>sakomų sunkenybių, kurios

ma labui abejoti, ar jaunoji pro
letariato valdžia tenai atsilai-

Ncw York. — [Messenger’o 
kampanija]. .
virnintelėlis 
radikališkas 
kampanijų.
(KM) palaikymui to laikraščio.

Karės melu i'he Messynger 
dėl radikališkos propagandos 
buvo sustabdytas. Jo redakto
riai, Chandler Owcn ir A. Phi
lip Bandolph, pernai metą rug
pjūčio mėnesyj buvo areštuoti 
Clevelande. Svarbiausi prieža
stis jų areštavimo buvo ta, ka<l 
jie aiškino, jog liūčiai šioj šalyj 
paeina nuo kapitalistinės siste
mos. Tlie Messengcr buvo pri
verstas keliems mėnesiams su
stoti. Daibar jis vėl pradeda ap
švietus kampaniją. Apskritai 
jis aiškina jioliltincs ir sociales 
darbininkų klesos problemas, 
bet ypač daug vietos pašvenčia 
negrų kluui/iunui.

The įMessenger pcrapčja ball- 
xeidžiiis darbininkus, kad Ame
rikoj negali įvykti industrinės 
demokratijos tol, kol negrai, 
kurie sudaro 10 nuoš. \1isy gy- 
\enlojų, pasilieka kapitalistų

partijų noras laikyties vienybė
je, davė vilties, kad jeigu Veng
rijos proletariatas dabar ir ne-

lis lai pa naudos negrus, kad su
naikinus industrinę dcmokrali-

Aplankyto) dirbtuvėj darbas 
prasideda 7 vai. ryto ir baigiasi 
•» vai. po pietų. Iš viso dirba 
25 tūkstančiai darbininkų; jų 
tarpe esama penkiolika tūks
tančių moterų. Prieš karę tai 
buvo didžiausi lempų dirbtuvė 
Europoj. Bet dabar, dėl sto
kos medžiagos, joj padaroma 
nuo dešimties iki penkiolikos 
tuksiančių lempų į dieną. Dir
bama lik keltuos valandos die
noj, bet darbininkams mokama 
už visą dieną. Kontroliuojan
čioji Taryba, kuri susideda iš 
septynių žmonių išpradžių pa
kėlė algas ant 100 nuoš., o pas
kui ant 2(M) nuošimčių.

Aš lurėjau progoms asmeniš
kai kalbėti su los dirbtuves dar
bininkais ir darbininkėmis. Vi
dutiniškas moters uėd'arbis toj 
(lirbluvej prieš karę buvo 20 
kronų į savalę, komunistams 
paėmus valdž/ią į savo rankas 
moterims mokama nuo 125 iki 
150 kronų į savaitę. Senesnio
sios moters gauna daugiau, ne
gili jaunosios. Jai (l'aroma ne' 
lik lodei, kad jos turi daugiau 1 poje pirmos progos, kuomet bus I

išradi-
IŠra dė-

atradi-

tą ir panaudojo mano 
mą. Panašiai elgėsi su 
jais ir čia. Darbininkai 
verčiami atiduoti savo 
mus dirbtuvėms už dyką, kaip
dar iki šiol tebedaroma pus jus. 
Bet dabar išradėjas žino, kad ne 
lik jis turės naudos iš atradimo, 
bet ir visos dirbtuvės.“

“Iš dviejų šimtų Budapešto 
proletarų mažiausiai pusė gyve
no skurde pilieš revoliuciją, 
pasakė komisionimus Somlo.

“Narnų departamentas buvo 
skiriamas suradimui vieno kam 
bario kiekvienam darbininkui. 
Geriausiame atvčjyj, šeimynai

tūrių kambarių. Nemažiau, 
kaip aštuoni šimtini tuksiančių 
žmonių atvyko į Budapeštą ka
rės melu. Jų tikslas buvo pirk
liauti kontrabandos keliu mais
tu. Atvyko daugiausia žydai iš 
Galicijos. Tuo budu socializa- 
cjja namų ir kambarių pasirę- 
<lė labai sudėtinu dalyku. Bet

finai kad panaudojo baltgvar- patyrimo, bet ir lodei, kad ati- įgyla medžagos, prasidės staly 
dievins, idant sunaikinus indus- traukus jaunas mergaites nuomas naujų namų, šis departa-

barių. Specialistams, kaip tai 
— daktarams, dentistams, ra
šytojams ir artistams bandoma 
suteikti i>o snecialį kambarį jų 
darbams.

“Visi blogos reputadijos na
mai liko panaikinti. Moters ir 
vyrai liko išdanginti už miesto, 
(ii namali teko darbininkams. 
Mes gerai žinojome, kur tokie 
namai randasi, nes jų savinin
kai turėjo išpildyti tam tikrus 
blankus, kurie paskuii buvo per
žiūrimi musų inspektoriais.

“Socializacija namų jau pa
liete 26 miestelius aplink Bu
dapeštą. Prie pirmos progos 
tatai bus padaryta ir kituose 
provincijos miestukuose. Kol- 
kas kaimiečių neliečiama. Mes 
jau išdirbome pienų, kad pasta-, 
eitis dešimtis tūkstančių mūri
nių namų. Bet anglių klausi
mas taipgi nemažai vargina 
mus. Mes turime tam tikrų 
dkų>anlainentų, kurių tikslas y- 
ra taisyti namus. Karės metu 
namai liko apleisti ir juos būti
nai reikia taisyti. Dabar kas 
dėl nuosovybes. Vienšeimynių 
namų savininkams, jeigu jie 
tuos namus pasistatė savo už
dirbtais pinigais, pavelijama pa 
silaikyti juos. Bet tokiuose at
vejuose sprendžia vielinė darbi
ninkų Irryba. Jeigu ji atranda, 
i 1 savininkas įsigijo namą tei 
singG ’’ įdu, tai namas palieka
ma savininkui; priešingame at- 
vejyj — uccionalizuojama.

21,000 kam-jkia h* kito dalyko. O tuo tarpu 
““ 4,15-pinigų nėra.

Ir filosofas, nieko nelaukda
mas, paėmė ir išmetė puutap- 
lius.

Išmetė — ir jo bėdos pasibai
dė.

Jis iMisitenkino tuo, ką turė
jo, ir suvis nebesvajojo apie įsi
gijimą naujų dalykų.

Kairiųjų pantapliai
(Feljetonėlis)

A])/ie pasikillįįisį franeuzų fi
losofą Diderot yra pasakojama 
vienas laibai indonius anekdo-

Anekdotas apie tai, kaip jį 
ko tik nepražudę pantapliai.

Kaip žiliui; Diderot vedė labai 
skurdų gyvenimą.

Gerų drabužių jis niekuomet 
neturėdavo. Gyveno mažam 
kambarelyj, kur radosi mažas 
staliukas, krėslas ir lova.

Tai visi jo rakandai.
Karlą tūlam jo draugui atė

jo fantazija į galvą.
Nupirkti filosofui brangius

Užsimove filosofas pantap- 
lius ir džiaugiasi.

Nuolat žiuri į juos.

Jis pradėjo phstebeti kontras-

taplių.
Jokios harmonijos tarp jų 

nėra: pantapliai tokie, kad pa
čiam karaliui nebūtų gėdos už
simauti. o kelinės ir ubap.as 
nenorėtų jų dėvėti.

Ir filosofą pradeda kankinti 
iki tam laikui jam nežinomas 
noras.
_ Noras įsigyti naujas ki lmes...

Sufkrapštęs paskubintus pini
gus jis nusipirko kelines.

Bet viena bėda — ne beda; 
dvi — trįs žmogų suėda.

Prie naujų kelinių reikėjo įsi
gyti ir naują švarką.

Beikia juk suderinu i dalykus 
ir prisilaikyti harmonijos...

Toliau - daugiau.
Filosofas pastebėjo, kad su 

genais drabužiais visai nopiude
ra nedėti ant aplūžusio krėslo ir 
prie išgverusio staliuko.

Prisiėjo įsigyti ir tuos daly
kus.

O turint gerus drabužius ir 
gerus rakandus in*išpuola 
venli kokioj nors lindynėj.

Reikia gero ir kambarin.
Bet čia filosofas atsipeikėjo: 

jis suprato, kad tie nelemti pan- 
apliai visai išmedė jį iš lygsva

ros.
Pasidčkojanl jiems, jis nebe

teko ramybes. <
Keikia ir vieno dalyko, rei-

g.V-

O marksizmą jie žino, kai sa
vo penkis pirštus...

Kautsky, visą savo gyvenimą 
pašventęs marksizmo studijavi
mu^ nepažįsta jo. O jie, nie
kuomet, nestudijavę marksiz
mo, — žino jį, kai Tėve Musų...

Tai štai ką reiškia kairiųjų

Musų kairieji iškirto tokį jau 
šposą kai-kuriems Valparaiso 
“studentams.”’

/Jie padovanojo tiems studen
tams savo rųšics pautaplius.

Apskelbė juos dideliais veikė
jais ir kalbėtojais.

Važinėja garsus studentai po 
plačiąją Ameriką ir skelbia 
naują socializmo'jevangeliją...

Kas dieną pas juos pradėjo 
atsirasti naujų troškimų.

Tiesą pasakius, jie 
centą amunicijos, bet 
dolerį ambicijos.

Bet iš kitos puses, 
balsas —— tai Dievo valia...

Panorėjo kairieji, kad stu
dentai virstų visuomenės “pro
fesoriais”, ir jie—jūsų patarna
vimui....

Kalba apie revoliucinį mark
sizmą.

Toliau -
Jie apšaukė 

gaiš pranašais.
Kas nesutinka su jais, t ii* visi 

esti socializmo išdavikai.
(ii kairieji klausosi ir mano:
—3'urbut jie yra pakankamai 

stiprus žinojimu, jeigu išdrįsta 
senus veikėjus apšaukti nežinė- 
hais...

Jie nepaiso to fakto, kad jau 
tuo laiku, kuomet tų “revoliu
cionierių“ ’įtėvūkai sukosi apie 
jų mamytes, senieji veikėjai 
dalyvavo darbininkiškame ju
dėjime. Taip, jie <lalyvavo dar
bininkiškame judėjime ir stu
dijavo socializmą...

turi už 
už visą

žmonių

daugiau.
save nctklaidin

Nebūtų jie apšaukę tų slu- 
dclų “dideliais žmonėmis“, iš 
jų gal kas nors ir gera butų iš
ėję.

Butų išmokę šio-to mokykloj 
ir likę naudingais visuomenės 
nariais. •

O dabar, gavę pantaplį, jie 
svajoja visą pasaulį užkariauti 
savo revoliucioniškomis idėjo
mis. x -

Diderot, kaip matėme, atšipt i 
kėjo. Jis suprato, kad dovano
tieji pantaplfiiai jam netinka,.

Kažin kada llie studentai atsi
kratys nuo kairiųjų padova
notų jMHitaplių ?.

Kaip ten nebūtų, bet gaila 
žmonių. Vyrukai jauni, ener
ginei. Daug ko gera galėtų iš
mokti, jeigu ne tie pantapliai.

Gi tie nelemti pantapliai visai 
išmetė juos iš lygsvaros. Jie no
ri likti garsiais žmonėmis, did
vyriais. O tuo tarpu jų žinoji
mas menkas-menkutis....

šį rašinėlį aš ir parašiau tuo 
tikslu, kad perspėjus jaunuo
lius nuo to pavojaus, kokis sle
piasi kairiųjų garbes pantap- 
liuose...

Ar jie supras tatai?
— K. Sėjikas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn lt. 

1111-13 Unity Bldt.
Tcl. Central 4411

Gi naujos mados “fevtiliucid-YOVMC l^MMlEf TO 
’• > LBARN KURSINE 1 
We pay all expcnses and small salary 
while training in our new two year graded 
caurse. Write at ohce for our catalosue B.

FORT DEARBORN HOSP1TAI.
* 3331 Vwa«n Awxu«, Boi g CHICAGO «*

nieriai” Valparaisoj į porą me
tų išmoksta visas svieto gudry
bes.

kad palengvint niežėjimą. 
Kasjtnasi pasidaro papro 
čin, ir tuomet žmogus ka- 

nejučiotns. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

1 A nicžėjiniQ nuo pleiskanų,
J 1/ ' 0 kenčia bercikaling;iL

i nes nicžėjiniiĮ galima

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

R U F5 V K
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos j.j nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei Jausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar nioney order, kuryiog siųskite šiuo adresu:

F, AD. RICHTER & CO./326-330 Broadway, New York >>•»■ «

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS X
25 E. Washington St., MarshalI Field Annea, 18 flioraa, Suite 1827
<Fhene Central 8362. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Šitai Kur
šalfinis, tai Salutc Stoinick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vi- 
galčdavau atsilsėti.

Kaip tik t»l garbingų Salule Bit 
trrj pradėjau naudoti j trumpų lai- | 
kų palikau laimingas, viduriai dir- | 
>a laba gerai, paliko smagu ir leng- į 
va, muskulai išaugo stori ir kieti. B 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve- j 
lijo visiems, katrie norit būti tvir- | 
Ii ir laimingi, tai naudokit Salutc j 
Stoinick Riti oris Kaina $1.50 

bonkų, jo gali gauti aptlckose 
goresniuose sali linuose, o jeigu 
netuni, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRŪNAS, 
616 W 3tst St., Chicago, 

Tel. Boulevard 7351

Sveikatos

už Į 
1> I 

ten K 
Sa-I

III.

:V
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Utarninkas, Liepos 22,1919

Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE

Double strategy.
\Vesl Side nėra joks karės 

laukus, lxt kovą ėia nesiliauja. 
Ir tūli žmonės sako, kad ji uaą 
vedama labai gudriai. Yankės 
jų išreikštų dviem trumpais žo
džiais — double slrategy. Bet
lietuviškai kalbant ją galima iš
reikšti lik sekamai: tūli “pri- 
gulmingicji” lieka “neprigul- 
mingaisiius”, bet kartu nemaną 
atmesti prigulmybės.

Tatai esą daroma tuo tikslu, 
idant priguliu! ilgosios valdyto
ją padarius palankesniu, o kar
tu sustiprinus neprigulmingo- 
sios valdytoją, kuris butų nuo
latiniu baubu pirmamjam — 
nesišiaušti prieš valdinius!

Kažin, kodtl marijonų orga
nas tyli dėl priguliu ii igosios 
priepuolių?

Dvidešimts antrosios bolševi
kai taipir nesusikuria: dėties 
prie neprigulmingosios ar ne. 
Daugelis dėjo daug vilčių į va-

NAUJI B N U S . CEIcagO, III.

jdetinis PIKNIKASI

Rengia LSS. 174 kp. ir LDLD 104 kp. G. M. CHERNAUSKO DAKZE

Visi lietuviai ir lietuvaitės, yra kvie
čiami atsilankyti, nes bus vienas iš puikiau
sių piknikų, tad nepamirškite, o mes steng
simės iš savo pusės surengti piknikų kuo- 
geriausiai.

Kviečia visus,
LSS. 174 kp. ir LDLD. 104 kp.

Liepos-July 27 dieną, 1919
fersono miške: tikėjosi, kad ši
lą opų klausimą išris neklai- 
dingasai lietuviškų bolševikų 
popiežius Juozas. Bet |iastaru
sis turėjo svarbesnių reikalų: 
skelbti cnoiklikas —■ menševi
kams.

\Vesl Sidės lietuviai socialis
tai turės daug darbo: turės su
organizuoti tuos darbui inkus, 
kuriuos bolševikai išvaikė į 
“kairę” ir “dešinę”.

— Tipu-Tapu.

IŠKRAUSTĖ KRAUTUVU.

Nežinomi piktadariai vakar
naktį iškraustė didelę moterų 
rūbų krautuvę 6209 So. 1 lais
tei! gatvėj. Išnešta apie už še
šis tūkstančius dolerių šilko.

karykštį bolševikų seimą Jef- Vagiliai nepagauti.

Į Užrubežį Siuntiniai!
J I

Tavoras nupirktas cianais bus 
išsiųstas tiesiai jūsų giminėms 
ir draugams.

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 
susidedančius iš Drabužių, Malerijolo, Cevcry- 

kų ir Maisto į Lietuvą, čeko-Slovakiją, Lenkiją 

ir Vokietiją tiesioginiu keliu.-

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p. 
Kazimierą Bugarevičių, kuris užrubežiniais siun
tiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins.

Atkins & Freunds
4805-13 So. Ashland Avė.

▼UNAT1NI8 RSGL8TKUOTA8 SUSAI APT1EKORIU8 ANT BKIDGKPORTO 

VYRĄMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuo*. nuo 88.00 ir •il
gėčiau. Sidabro rėmuoee nuo 81.00 ir 
augėliau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvon sopėj ima*. nervilku- 
maa. akių skaudėjimu, uivilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti praialintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas utdykų, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonoe, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs silp
sta. netęsk ilgiau, o jieikok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a> 
kiniai utdykų. Atmink, kad mos koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MES1ROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas įmonių.

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

Lyontj, III.

Pradžia 10 v. ryto. įžanga 25c. y patai.

PASARGA: Važiuokite bilc karais iki 22 
gatvės, o 22 gatvės karais i vakarus iki su
stos, ten pamikite Lyons karus, kurie dave
is iki daržo. *

[Saugokite Savo Akis |

McGormicko darbininkų 
streikas. *

Reikalavimai dar neįteikti; ne
gauna streiklaužių; daugiau 

areštų.

International Harvester kom
panijos darbininkai nū nemano 
grįžti darban. Streikas tęsiasi 
tuo pačiu įtempimu, kaip ir pir
ma. — Dar pastreikuosime, dar 
pažiūrėsime ar ilgai laikysis 
minu pons Mikurmikas, — sa
ko streikininkai.

Streiko vedėjai tuo tarpu deda 
visa ; pastangas, kad užbaigus 
darbininkų organizavimo dar
bą. Vienas jų vakar be kita, 
užreiške: Tegul kompanija pa
laukia. Ir mes ilgai laukėme! 
Pirma mes turime suorganizuo
ti visus darbininkus ir tuomet 
jų vardai bus geriausi liudinin
kai. kad nepasitenkinimo prie
žastimi yra ne “keli karštagal
viai agitatoriai,” kaip kompani
jos bernai nuolat sako, bet tos 
sąlygos, kokiose darbininkams 
prisieina dirbti ir gyventi. Tatai 
kaip greit busią suorganizuoti 
pastarieji darbininkai, taip greit 
kompanija gausianti smulkme- 
ningus streikininkų reikalavi
mus.

Nepasisekimas su streiklaužiais.

• Kompanija taip jau nesnaud
žia. Josios agentai vaikšlą po 
darbininkų bųtųų ir kalbiną 
juos grįžti darban, 'lik jos žy
gis yra veltus, nė vienas suma
nus darbininkas nenor būti savo 
draugu neprieteliu. Visi atsisa
ko grįžti tol, kol kompanija ne-, 
sutiks tarties su jų unija, o ne 
pavieniais darbininkais. — Mes 
Žinome, sako, jie, — ką tatai 
reikštų! Tai reikštų, kad už 
dienos kitos daugelis tų, kur 
šiokiu ar tokiu budu prisidėjo 
prie streiko, bus išmesti gatvėn.

1 .esą, '(ienas kitas dar 'yra 
taip tamsus, kad duodasi ap
dumti ir eina dirbti. Bet apla
mai, streiklaužių įkaičius yra 
taip juokingai mažas, kad kom
panija nieku budu jais negal 
“runyti” nė vieno kitdir mažiau 
šio departamento. Viso jų ųe- 
ra nė vieno šimto. Kadangi In
ternational Harvester kompani
jos dirbtinėse dirba apie septy
niolika tuksiančių darbininkų, 
tai nereikia ilgai galvotu, kad 
supratus, jogi su liek streiklau
žių ne ką tepa veiksi

Daugiau areštų.

Vakar šioje vieloje buvo pra
nešta, kad praeitą subalą polici
ja areštavusi tris streikininkus. 
Pasirodo, kad viso buvo areštuo
ta net vienuolika. Areštuotieji 
vėliau buvo paliuosuoli užsta
čius už juos po du šimtu dole
rių kaucijos. Vakar turėjo įvy
kti areštuotųjų byla Max\vell 
policijos korte. Kaltinainiem- 
siems pareikalavus grand žiū
rės, jų byla lapo atidėta ir kau
cija tapo sumažinta — po 50 
dol. už kiekvieną.

Policija patruliuoja Westsidę.
Pagalios, susirado ir policijos. 

Ji dabar patruliuoja weslsidę ir 
pamalę kur didesnį streikininku, 
būrelį liepia išsiskirstyti. Kai- 
kurinose atsilikimuose ji elgia- 
nlįs ytin žiauriai. O lai tuomet, 
kada netoli stovi seržantas. —

šiaip, kada jo nėra jie elgiasi 
kaip tikri džentelnionai -i 
juokauja .streikininkui. -—Kep.

Tik išpildykitę ir -prisiyskite mums 
šitą kuponą, o mes paro

dysime jums 

5--AKRU FARMA
PALATINE, ILL.

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

ARTHUR T. McINTOSH & CO.
Main Office Telephone I.ocal Olfice

106 N. La Šalie St. Main 2043 1101 W. 18th St.Main 2043

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

Gerbiamieji: — Prisiųskile man pi 
akrų fanną.

Vardas ir Pa v. ......... ......................

Adresas

Telefonas
NA U J — 7 — 22

Cpiss.
AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijes pilvelis buvo. Dispep
sija. neviriniinas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu ir 
ubelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bčgiu 3 mčnesių išgerdavasi kas sa 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle p* 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1009 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radejistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
(Atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A'S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrcnas, Prof.

1707 So. Halsted BU Telephone Canal 6417. Gkicego, III.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1I,WAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams i’opieiy.

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

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

RENGIASI PASEKT GATVE- 
KARIŲ DARBININKUS.

ATYDAI!
Egzaminavimas Dykuli.

Ar Jus nervuolas, ar galvą 
skauda, ar akis silpnos? Ar 
jums skauda akis. Ar galite 
skaityti, ar tveriate adatą be 
jlciupimo nervų? Jeigu taip, 
tai ateikit pas Klein Bros, ir 
leiskite musų akių specialis
tui peržiūrėti jūsų akis. Visas 
(laibas gvarantuojamas, ir di
džiausia alyda atkreipdama i 
jūsų vaikus.

Kainos prieinamos.

KLEIN BROS.
Halsted & 20 Stteeis

Dr. J. Groupe 
Optoiuetristas

Aurora, Elgin ir Chicago ele
vatorių darbininkai taip jau 
rengiasi streikuoti, jeigu kom
panija neišpildys jų reikalavi
mų. Reikalaujama padidinti al
gas — 87c. į valandą. Iki šiol 
minėtosios kompanijos darbi
ninkai gaudavo tik po 46 centus 
į valandą. Viso ant los linijos 
dirba seplyli šimtai darbinin
ku, v

Telephone Loulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Telephone Yards 5834

NORI IŠARDYTI BANHįT 
DARBININKŲ UNIJĄ.

žada padidint knygvedžiams 
algas. .

Chicagos bankininkai unijos 
nenori. Išgirdę, kad jų darbinin- 
kai-klerkai pradėjo organizuo- 
lies ir kad galų gale jie gali su
tverti stiprią uniją bankininkai 
nusigando. Ta ilgi >laix> .sutarta 
padidinti algas. Jeigu klerkai 
tuo nepasilenkinsią, ponai bau-

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

kininkai pridėsiu daugiau, bet 
unijos steigti jie neleisią.

Unijos organizatorius, Wil- 
liam I. Bosi, tečiaus sako, jogei 
bankininkų pastangos yra berg
ždžios: klerkai jau žino savo 
samdyto j u “gera širdį”, taigi 

b_____________ ’________ '
(Seka ant 4-to pusi.)

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. Pulhnan 342 
^Valandos: 9 ryto iki 11 d. 
\ 2 po pietų iki 4

X. (i iki 9 vakare.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir 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
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

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

S. GORDOp, 
1415 So. Halsted St., Chicago, 11L 

įsteigta 1902

kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame 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 pėtnyčioms 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 
v Tėmykite i mano parašą.

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

Or. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
Kreipiama į vai-

lųis. Vai.: nuo 9 čyto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
8 vakarais. Telephone Canal 8110.

GYVENAMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai,

>■ ■■!■■■ . ........... »

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

3149 S. Morgan at., kertė 32 bL 
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. Nc- 

(leliomis 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 iki 8 vakare e

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

> Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKĄ

Mrs.A.Michnl8wicz
Baigusi Akušerijos k 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalčsc ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ji a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir|j 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, Iii.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki včlai vak
k

SKAITYKIT LR PLATINRIT 
“NAUJIENAS”

./ . 4. ..
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(Tęsa nuo 3-čio pusi.)*

šį kartų ir nesiduosiu apdumti į 
vairiais jų prižadais.

CHICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Reikalauja paliuosuot penkis 
Indusų nacionalistus.

Chicagos Darbo Federacija 
užvakar greižtai užprotestavo 
drlei laikymo kalėjime penkių 
Indusų nacionalistų vadų, kal
tinamų už “politinę akcijų prieš 
Anglijos valdžių.” Jie norima 
atiduoti Anglijai. Be kita pro
testo rezoliucijoj sakoma: “Gra
sinamuoju deportavimu tųjų 
žmonių, kurių vienintelis nusi
žengimas yra drįsimas mislyti 
apie darbininkų pasiliuosavimų 
ir galų Britanijos tyranijai, aiš
kiai laužoma šios šalies tradi- 
cijos.

Je jus perdaug valgo
te duonos arba saldumy 
nu paimkite ant nakties 
pora Pa r lolos saldainių 
paliuosavimid organiz
mo, nuo visų pervirši
jančių medegų, kurios 
negali būti suvirškytos.

Viena dėžutė kainuo
ju 1 doleris, šešios dė
žutės tiktai $5.00. Jus 
galite gauti jas pirmos 
klesos Partos Al’tiekoje. 
Adresuokite į:—

APTEKA PARTOSA . 
Ufl) Second Av. Dep. L.

1. New York. (93)

Visą apskritą metą nesvaiginantis gėrimą

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Pirmas žmogaus gėralas buvo vanduo ir 
padarytas iš grudų. Bevo yra aukščiausias 
ištobulinimas naturalio gėralo primityvio 
žmogaus—priimtas gėralas dabartinės Ame
rikos — gėralas su tikra maisto verte.
Sveikas ir tikras gėralas prie sodos fontanų, 
arba su užkandžių restaurante, smagus dėl 
jus laukimas ledaunėje namuose.
Parduodama visus, šeimynos perka groserntse, aptiekus?, 

ir pas vertelgas.
Lankytojai širdingai kviečiami peržiūrėti musų dirbtuvę.

GAVO “KIKĄ”.

Senai senai Petre Boschelli 
nebeturi tų gėrimų, kurių para
gavus, kaip yankės sako, pajau
ti “kikų”. Aiškiai, sakant, Pete
ris nebeturi degtinės. Bet jo sa- 
liuno lange dar tebestovi užrašas 
“The drink with the kiek”. Va
kar viena ištroškusi asaba pa
matė užrašų ir įėjusi paprašė 
duoti jai vienų burnelę. Peteris 
padavė ir laukia užmokesčio. 
Kostumeris išgėrė ir pastalė a- 
kis: Bet aš nejaučiu jokio ki-
ko! — skundėsi jis.

Tai tu norėtum jausti jį? 
—paklausė Peteris.

— Žinoma! .— atkirto koštu 
meris. Už šitokį gėrimų aš ne
duosiu nė sudilusio dvilekio...

- -Gerai, — tarė Peteris eida
mas iš už baro — šia!

Ištroškusioji asaba gavusi la
bai stiprų kikų, taip stipru, 
kad jai prisiėję atsisėsti ant Są
lygą tvio.

- Nors Peteris atlyginimo ne
gavo, bet jis esąs labai paten
kintas, kad galėjęs išpildyti sa- 
prižadų ir kostumerį užganė
dini. Bet gavusioji kikų asaba 
tur būt mano kitaip.

BANDYS PAŠALINT GATVE-
KARIŲ DARBININKŲ STREI-

M.

Paskyrė taikymo komisijų; pa
didins važinėjimos kainas.

Gali būt, kad gatvekarių dar
bininkų streiko nebus. Miesto 
valdininkai daro visa, kad iš
vengus jo. Miesto majoras va
kar paskyrė specialę. komisijų, 
kuri turės tarties ir su gatveka
rių darbininkų ir kompanijos 
įgaliotiniais ir surasti būdų pa
gilinimui streiko. Manoma, 

kad galų gale abi puses pada
rys šiokių-tokių nusileidimų ir 
klausimų išris gerumu.

T'ik dviejuose klausimuose 

darbininkai tur būt nedarys nu 
si leidimų. Tai darbo valandų 
ir viršlaikio klausimais. Darbi
ninkai būtinai reikalausiu, kad 
butų pripažinta 8 valandų dar
bo diena ir mokama pusantros 
mokesties už viršlaikį.

Tuo pačiu>laiku kompanijos 
daro desperatinių. pastangų, 
kad gavus leidimų padidinti va
žinėjimos kainas. Ir manoma, 
kad jų reikalavimas bus išpildy
tas. Public Utilites komisija 
vakar laikė specialį, posėdį ir 
tarėsi kas daryli... Tarimo pa
sekmes tuo tarpu dar nežino
mos.

ARGO STREIKAS.

Ir biznieriai protestuoja prieš 
žudeikas.

Buvimas Argoj apiginkhiolų 
žudeikų galų gale išvedė iš kan
trybės ir nedarbininkus. Praei
tų nedėldienį vietos biznieriai- 
krautuvninkai elc. — viešai už- 
ppdtcstavo ddl llaikymo Argoj 
300 deputy sheriff’ų. Biznie
riai sako, jogei šerifų buvimas 
Argoj yra ir nereikalingas ir 
pavojingas: nieks kitas, o lik jie 
daro padėjimų nesaugiu.

Kompanija vis nesiliauja 
skelbusi, jogei streikas tapęs su- 
laužytas. Bet to neveizint, į 
Argo traukiama nauji policijos 
būriai “tvarkai” daryti!

UGNAGESIŲ STREIKAS UŽ
SIBAIGĖ.

Inžinieriai sugrįžo darban; 
žada išpildyti reikalavimus.

Ugnagesių viršininko, Tho- 
mo O’Connoro, grasinimai ne
priimti darban inžinierių buvo 
bergždi. Šiandie visi inžinieriai 
yra savo ve tose ir laukia kada, 
galų-gale bus išpildyti jų reika
lavimai. Inžinieriai grįžo dar
ban po to, kada miesto valdi
ninkai prižadėjo atmainyti sa
vo nuosprendį, kuriuo jie buvo 
atmetę inžinierių ir jų pagelbi- 
ninkų reikalavimus. Dabar jie 
(valdininkai) žada7 pasitarti įs
nauja ir pažiūrėti — “galbūt bus 
galima rasti išėjimų”.

PATVIRTINO PARANKĄ.

Galų gale federaliali valdinin
kai patvirtinę parankų, sudėtų 
už žinomų j į promoniečių vadų. 
Haywoodų, ir tulus kitus jo lx*n 
drus. Parankų sudėjęs tūlas ci
garų fabrikininkas, iš Rockfor- 
do, viso septynliasdešimts pen
kis tuksiančius dolerių.

Pranešimai
Pastaba ataiunčiantiema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar Įgalio
tiniai, 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 elc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506. pranešti

— Redakcija
LSS 4 kp. mišraus choro repeti

cija Ims šiandie, 22 liepos, Mark 
XVhite Sųuare svetainėj kaip 7:30 v. 
vakare. Daininkai ir dainininkės 
prašomi susirinkt pažymėtą aliku.

— čeplinakienė.
E. Chicago, Ind. ■— LDLD. 70 kp, 

susirinkimas Ims utarninke, 22 lie
pos po no. 1939 Barrng Av*. 7:30 
vai. vakare. Draugai, privalote at
silankyti kiekvienas, nes turiu.e 
daug svarbių reikalų.

— Rašt. A. P. M.

East Chicago Ind. — SLA. 89 kp. 
išvažiavimas Į Gerins miškus bus 
nedėlioję 27 d. liepos 1919 m., 10 vai. 
ryto. Važiuoti iki Englewood Avė. 
paeit bloką ir pusę, o ten bus vie
ta išvažiavimo. Malonei užprašo
me visus draugus ir drauges atsilan
kyti. Inžanga veltui.

Komitetas.
Waterhury, Conn. — Lietuvių So

cialistų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 27 d. 10 vai. iš ry
to, 103 Green St. Visi nariai mo
kinėkite atsilankyt, nes yra prisių
sta iš Socialist Party balsavimo 
blankų ir taip daug svarbiu reika
lu yra.. — OrR. P. Plečkaitis.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubo konstitucijos per
žiūrėjimo komiteto susirinkimas į- 
vyks utarninke, liepos 22 d.. 7:30 
vai. vakare-, Joe Neffo svet. 1500 S. 
491h Avė. — Vienas iš Komitetų.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paRi8kv>bimama kaino-:> 

1 colft, syk), 50 centų; dedant 
tų pad skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą coli* vieton 25 centai,

8ios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Kriemonė tiek biznio tiek dar

ei žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatvsite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija,

asmeniškai, pačtu, «rhą te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JlEšKnJIMAl

Pa j ieškau savo pačios Mary Strze- 
gauskienės, kuri pabėgo 5 d. gegu
žės. $25 tam kuris pirma praneš 
man kur ji gyvena. Ji prasišalino 
su trinti vaikais, viena mergaitė H 
metų vardu Zofija, vaikas 9 metų 
Stasys, antras 7 metų vardas Krank 
pasiėmė mano visus pinigus ir su 
italijonu išvažiavo nežinau kur, pa- 
I k dama mane labai nuskriaustu. 
Mieli prieteliai jei pamatysit/: tokią 
ypatų meldžiu duoti man žinoti, ad
resas.

J. Stregausky, 
559 Shermąn St., Akron, Oliio.

Pajieškau Pukėnų Juozapą ir Ig- 
naseus, Kauno gub. Jukmerges pav., 
Mindrupio viensėdijos, turiu svar
bius reikalus, meldžiu atsišaukti.

J Jonas Gariunas, 
413 Stadium St., Pittsburgh, Pa.

Pgjieškau Onos Veršelytčs, Troš
kimo miestelio, Ukmergės apygar
dos. Girdėjau gyveno Ncw Yorke. 
Malonėkit atsišaukti ant adreso:

Jul. Juchnytė arba Jankauskienė 
Box 46, Blaine, XV. Va.

Pajieškau brolio Juozapo ir sese- 
ries Anusės Vasilevskių ir pajieš
kau susiedų iš krajaus Julijoną 
Zimkevičių, Petrą Norkevičių, An
taną Blinstrupį ir Pranciškų Zimke
vičių, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Girdiškio parapijos. Taip
gi pajieškau Suvalkų gub. Zigmą 
Norkevičių ir Antano Abicuno, a- 
nie visi buvo (’hięagpje Kad Joska 
atsišaukite patys ar kas kitas malo-J 
nėkite pranešti.

• Anton Wasilevski, 
3815 Są* Halsted SU Chicago, III.

Pajieškau savo sesers sūnaus An 
tano Bavočlaus, 26 m. amžiaus, u- 
pie G pėdų aukščio, šviesaus veido, 
gltonų plaukų. 15 melų kaip gy
veno Chicago, dabar nežinau kur 
g\ verta, girdėjau, kad paimtas i ka
riuomenę ar buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. Paeina 
iš Kauno'gub., Telšių pav., F.lsėdŽių 
miestelio. Meldži.u kas jj žinot ar 
jis pats meldžiu atsišaukti.

Veronika Žvirzdienė, 
1131 So. Glinton St. Chicago, III.

Aš XV. Zogas pajieškau savo švo- 
gerio Aleksandro Benučio, paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Sėdos 
parap., Kaišenų sodos.

XV. Zogas, 
3321 So. Halsted St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMAS kambaris dykai 

vedusiai porai arba apyseniai mote
riai už prižiūrėjimą finto. Savinin
kai abu dirba. Atsišaukite-tuojaus 

Smailis,
1334 So. Oakley Blvd. Chicago.

^REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III
REIKIA moterų į dirbtuvę, pas

tovus darbas, gera mokestis
National Lead Co.,

900 W. 18 St., Chicago, III.
REIKIA beistreių alsiuvinėtojų ir 

finišerkų prie moteriškų kautų ir 
siutų.

Percival B. Pahner Co.
367 XV. Adams St., Chicago, III.

KEIKIA merginos pridaboti ma- 
70 kudikj, pastovus darbus, ir mo
kytis amatu tuo pačiu laiku. Atsi
saukt7 j kriaučių stropą

2335 \Vcsl 35 St„ netoli Wcslern 
Avė., Chicago, III.

REIKIA patyrusių moterų rinkt 
skudurus .gera mokestis.

Peoples Iron & Melai Co. 
5835 So. Loomis St., . Chicago, 111.

REIKALINGAS patyręs Shearma- 
nas i serap iron yardą, gera moke
stis dėl gero vyro. Atsišaukite

1632 VV. Kindzie SI., Chicago.

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
kalbantis keletą svetimų kalbų dėl 
lengvo išluakinio darbo. Atsišau
ki le

Dr. Lunde,
1088 Broathvay, Gary, Ind.

REIKALINGAS lietuves atsakan
tis savo amate barzdaskutys, mo
kestis $25.00 ir pusė po $33.00, ne- 
dėliomis neteikia dirbti. Atsišau
kite laišku

A. Rasimas, 
201 Cardoni Aw. Detroit, Mieli.

PARDAVĖJAI! 
PARDAVĖJAI!

MUMS YR/V. REIKALINGI PAR
DAVĖJAI, PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MES IŠMOKINSIME JUMS 
MUSŲ BIZNI, MUMS YRA GERIAU 
PATIEMS IŠMOKINTI TINKAMUS 
PARDAVĖJUS PRIE MUSŲ BIZ
NIO. MES ESAME PATYRĖ, KAD 
TAS YRA PASEKMINGIAU. ČIA 
YRA PROGA UŽSIDIRBTI DAUG 
PINIGŲ IR ĮSIGYTI BIZNI ANT 
VISADOS. TURI BŪTI SENESNIS 
KAIP 25 METU- ATSIŠAUKITE I 
ROOM 816 68 W. MONROE ST., 
KIRST NATIONAL BANK BUILD- 
ING.

II. W. ELMORE, (GEN’T MGR.)
OKI'ĮSAS ATDARAS IKI 8 V. VAK.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3^ iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokamV už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW R1VER ČOMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

REIKIA — vyrų t rokerių. Atsi
šaukite.

B. Cohen & Son, 
1100 XV. 22nd St., Chicago, III.

REIKALINGA juana mergaitė ar
ba sena moteris prižiūrėti du ma
žu vaiku. Atsišaukite laišku j 
Naujiena.) po No. 3.

REIKIA anglių perduotųjų, val
gis, ktu>.baris ir $55.00 i mėnesį.

Chicago Beach Hotel, 
51 St. and Cornell Avė., Chicago

RI'IKTA moteries rinkt skudurus, 
gera mokestis, pastovus darbas.

II. Dray,
1117 Bliie Island Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMe
Reikia .» sargų (vvalchmen) auto

mobilių plovėjų $27 10 \al., (i
naktis j savaitę, .lanltorių j banką. 
Koteliuose ir valgyklose prie viso
kiu darbų, Kalvių ir pagc’bniinkų, 
Pečkmių ir pagelbininkų, l\iprastų 
darbininkų dėl vidaus darbo — 45c 
j vai. Darbininkų ant farmų, 
Scrcvv rmichine ir punch pres; ope
ratorių, darbininkų prie lengvuos 
darbo ant tekėlų, Mašinistų ir pa
gelbininkų, vaikų 16 metų ir senes
nių dc! ofisu ir mašinšapių, eleva- 
tor darbininku. Mailerių dėl eksoe- 
di'ijos darbininkų dėl stiklu paka
vimo’ 50c. Į valandą, stearn fiterių ir 
pagelbininkų.
MOTERŲ dėl dirbtuvių 30 ir 33!4tc 

j vai. Merginų 16 metu ir senes
nių dėl ofisų ir dirbtuvių. Darbi
ninkių dėl Kotelių ir valgyklų prie 
visokio darbo, geros algos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augšlas.
Xrisi darbai South Nortb ir XX'est 

pusėje. (Kalbama lenkiškai!.

REIKALAI JA darbo, espertas 
accountant, (bookyperis) užlaikyti 
setą knvgų, užveda ar uždaro kny
gas. Sisteinatiškas auditorius.

Telephone Edgewater 208G

PARDAVIMUI
EXTRA parsiduoda geriausia sal

dainių, cigarų, cigaretų ir Ice 
Creamo sankrova už pigiausią kai
ną ir geriausio vieto.
, 615 XV. 18th St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai 88 no- 
te player piano, mahogany rase, su 
35 rolėmis muzikos, galima grajiti 
su pirštais ai su rolėmis, mokantis 
ar nemokantis gali operuoti. Pia
nas taip geras kaip naujas, 1 me
tas kaip pirktas, pardavimo prie
žastis, patirsite ant 1 lubų iš prie
kio, 50 XV. 107 St. Roseland, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA fordas trukus % 

tono sunkumo 1917 m. geram stovyj 
kaip nauas.

3302 So. Halsted St., Chicago. 
---------- 1,----------------------------------

AUTOMOBILIUS Oakland 5 pasa- 
žierių, atrodo ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. Jeigu no
ri įgyli gerą automobilių už priei
nama kainą, tavo proga dabar. Die
nomis pas 1'. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So\ Oak
ley Blvd., Fiat Q.

RAKANDAI
ANT PARDAVIMO — 2 lovos su 

šerių inatrasais ir komoda — vė
liausios mados. Parduosiu pigiai— 
Atsišaukite!

Mari'ncllo Beauty Shop 
3129 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA Rakandai labai pi
giai, aržuolinis stalas, 7 krėslai, 1 
gasinis pečius, kitas žieminis, 2 lo
vos, su patalais, 1 didelė karpela ir 
klijonkė, visi indai ir mažmožiai, 
kas reikalauja dėl gyvenimo par
duosiu labai pigiai, noriu parduoti 
j trumpą laiką, nes išvažiuoju iš 
Chicagos. Atsišaukite

P. Mališauckas,
41 E. 100 Place, . Roseland, III.

NAMALžEMe
PARSIDUODA ant 3802 S. Union 

Avė. 7 ruimų namas su visais intai- 
symais pigiai, $1500.00. Atsišauki
te

McDonnell System, 
3517 Archer Avė., Chicago, III.

Farmų Jieškantiemsi
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko- 
Imiijoj XVis. Kuribj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, WOOI)_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. 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 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farina.

Daugumas musų Žmonių yra iš
važinėjo po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavlmo 
nesurado, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

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

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

AUKSAS ŽMONĖMS.
Aš perku tiesiai iš banko už mor- 

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

60 akeriu, 5 mylios nuo Akrono, 
kuriame dirba 60,000 darbininkų ir 
tik mylia nuo brukuoto kelio. 37 
akeriai dirbamos žemės, 18 akerių 
ganyklos, 7 akeriai miško ir visi me 
tižiai tinkami prie telegrafo stulpų. 
Naujas 6 kambarių namas, 1 dide
lė b.trnė, 2 arkliai, 3 karvės, 1 ver
šis, 1 kiaulės, 40 vištų, 50 viščiukų. 
Virš keturių tonų gatavo šieno, 2Vj 
Jono vannos, 11 akerių puikiausių 
korini, didelis nlotas bulvių ir bin- 
zų. Visos mašinos prie ūkio darbo. 
1 naujas vežimas ir 3 lengvos bo- 
ačs, visi pakinktai. Aplinkui pui
kus šaltinio vanduo.

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

130 X\rooster Avė., Akron. Ohio.

PARSIDUODA — gražus namelis 
70tos ir XVestcrn Avė. Atsišau-1 

kitę.
2250 W. 69th Street.

DIDELIS BARGENAS.
80 jkerių žemės 30 dirbamos, li

kusi ganykla su mišku, visu aptver
ta aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar- 
nė ir kili bailiukai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
iainn $3000, įmokėti $IUUU, likusius 
ant 10 metų.

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

80 akerių žemės, auza ir barnė, 5 
mylios nuo miesto ant gero kelio 
<aina $2000, jmokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

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

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

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų kelių neto- 
Ji nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
$300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

Ir taipgi turim daug daugiau vi
sokių farmų kurias pigiai parduo
sim arba mainysim ant auzų ir lo
tų. Del platesnių žinių rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY.
EAGLE RIVEB, \VIS.

LIETUVOS ŽEMĖ
Kas nežino jos. Visi gyrė ir gy- 

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

Patarimai ant vietos per 
Alexą Kvedarą

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

PARSIDUODA ant 2 pagyvenimų 
miltinis namas, 5 ir 4 kambariai, 
rendos neša $21 j mėnesį, parsiduo
da už $1200.00, namas randasi ant 
Bridgeporto.

C. P. Suromski Co., 
Real Estate,3346 So. Hnisteci St., Chicago.

BARGENAS.
PARSIDUODA mūrinis namas 2 

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

Henry Kop]ewski,
4401 So. Richmond St., Chicago, III. 
______________________________ >

PARSIDUODA pigiai naujas vie
no pauyvenimo muro namas su ga- 

’su elektra maudynė, beismantu ir 
su augštomis užlomis; platus lotas, 
galima laikyti karvę, vištas ir augiu 
t i daržoves; namas randasi puikioj 
lietuvių apgyventoj apielinkėj į va
karus už Kedzie Avė., vienas blo
kus nuo Archer gatvekarių. Kaina 
'•‘•2800, reikia įmokėti $1000, likusius 
ant lengvų išmokėjimų.! Del toles
nių inforn.arijų atsišaukite pas sa
vininką po šitiom antra‘ų:

J. X’ushkewitz.
3111 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA
BARGFNAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
3528 Lowe Avė.. 6 kambariai

ir maudynė, Cottage .... $1850.
3543 Union Avė., 2 flatai 5 ir 6 

kambariai, $500 cash, kaina $2350
2618 Wallace St. puikus namelis » 

open plunmbing, kaina .. $2000
3807 Emerald Avė., 7 ir 7 kam

bariai. maudynė, rendos ne- 
‘a $348. Kaina ............. $2500

3114 AVallace St., akmeninis 
frontas 3 flatai, garu šildo
mas, elektra, 6 kambariai ir 
maudynė kiekveinyme flate.
Kaina ................................. $9500

3128 Union Avė., mūras, 2 flat 
Cottage, kaina tik ......... $2150

Atsišaukite
ERNIS E. FEENF.Y,

603 X\’iest 31st Street, Chicago, UI.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Dedgning
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalę.

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

Mes turime didžiausius Ir geriaa- 
sius kirptoio-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jys mokysitės.

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnlcka, Perdėtlnia
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PIrmininkš

MI’RGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo aniato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 60* West 

Madison SŲ, Chicago, III.




