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Anglijoje valdžia ir darbi
ninkai rengiasi kovon

Ir Graikijoj prasidėjo streikai

Anglijoje laukiama smarkaus darbininkų 
susikirtimo su valdžia. Clemenceau laimė

jo atstovų buto pasitikėjimą.
ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 

TEBESTREIKUOJA.

departamente matomai, taikin- 
ties prie parlamentarių rinkimų.

Premieras išėjo iš konflikto 
stipresniu negu bandomasai bal
savimas parodė.

Galutinas balsavimas apie at-

Didelis gaisras 
So. Chicago

Audinyčios Bradforde ir Hu- 
lifaxe, kur negauta anglių per 
savaitę pradeda užsidaryti.

Streikai kitose pramonėse tik 
zuotų darbininkų spėkas. Su1 padidina rūstumą situacijos, 
amžina vaikščiojimą traukinių, šiandie paskelbta, kad dėl dokų 

Gali kilti didelisstreikas.

Valdžia mano išbandyti organi-; 
zuotų darbininkų spėkas.

darbininkų streiko Livęrpool, 
išplaukimas Guard ir VVhile 
Star linijos laivų. į Suv. Valsti- 

Apie 250,000 angliakasių dabar jas, tapo atidėtas neuprubežiuo- 
streikuoja. Viskas nurodo, kad tam laikui.
streikas dar labiau plėtosis. Vai- South VVales 6,000 angliaka- 
džia paskelbė per savo geležiu-( šių liko išmesta iš darbo delei 
kelių viršininką apie urnų ir aš- trukumo vagonų, pasidariusio iš 
Irų suvaržymą delei trukumo a- priežasties dokų darbininkų 
glių pasažierinių traukinių vaik-j streiko.
ščiojimą.

Trylipis susivienijimas ang
liakasių, geležinkeliečių ir tran
sporto darbininkų, didelėj slap- 
tumoj susirinkęs Londone, ma
noma, paskelbs generalį strei-

LONDONAS, liepos

Iš Francijos ateina žinia, kad 
sumažinimas Anglijos metinio 
eksporto anglių nuo 77,000,000 
ant 23,000,000 tonų ir pakėlimas* 
kainos iki $27 už tonų, privers 
Franviją importuoti anglis dau
giausia iš Amerikos.

riančia valdžios politiką, paro
dė, pasitikėjimą valdžia 289 bal
sais prieš 176, arba 113 balsų 
didžiumą.

Pirmesnis balsavimas, kuris 
buvo delei reikalavimo pirme
nybes atstovo Chaumet ępzoliu- 
cijai, davė valdžiai 91 balso di-

balsais prieš 181. Chaumet re
zoliucija, kuriai reikalauta pir
menybės, buvo apie pragyveni
mo brangumą.

UGNIAGESIS VAIKAS 
ŽUVO.

Keli ugniagesiai sužaisti, 
namų sudegė, 400 žmonių 

be pastoges.

True translntion filed uitti the pnst- 
niaster at Chicago, III. July 24, 1919'.. .... . .
as retjuired by the act of Oct. 6,1917 j Butinio Avė.
TRJS ATSTOVAI PAŠALINTI 
Iš FRANCUOS SOCIALISTŲ 

PARTIJOS.

PARYŽIUS, liepos 23. — 
šiandie departamento Socialistų 
federacijos taryba vakar susi
rinkime nutarė prašalinti iš 
partijos'ir iš kandidatūros rinki
mams ant socialistų tikieto tris 
to departamento atstovus Nect- 
oux, Rodier ir Dejeante.

Priežastis prašalinimo buvo 
ta, kad atstovai balsavo už pa- 
skirimą pinigų kariuomenės už
laikymui.

20 
liko

mo mokesties 15 nuoš.
400 neorganizuotų W. W. 

Kimbal Piano Co., 26 ii- Mar- 
shall Blvd., darbininkų strei
kuoja, reikalaudami) 'pakėlimo 
algos 25 nuoš. ir 8 vai. darbo 
dienos. Darbininkai dabar or
ganizuojasi. ,

Parkų darbininkai rengiasi 
pareikalauti pakėlimo jiems al
gą 35 nuoš. Jis prašo Chicagos 
Darbo Federacijos paremti jų 
reikalavimus.

True translation filed with the post-master at Chicago, Iii. .July 24, 1919 
as requi&fd by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai siūlo taiką 
Rumunijai

Siūlo Rumunijai Besarabiją

sutabdyti karinę intervenciją 
į darbo ginčus, sustabdyti kon- 
skripciją, ištraukti talkininkų 
kareivius iš Rusijos ir paliuo
suoti sąžiningus karės priešinin
kus. Angliakasių pfldomąsis 
komitetas, vadovaujamas Ro- 
bert Smillie, susirinks vėliaus 
diena.

True translation filed witb the post- 
tnaster at Chicago, Ilk July 24, 1919 
as required by tne act of Oct 6.1VI7

REFERENDUMAS SVAR
BIUOSE KLAUSIMUOSE.

Valdžia siunčia kareivius į ka
syklų distriktus.

True Iranslation filed wltn the post- 
jnaster at Chicago, III. July 24, 1919 
as required by the act of Oct 6.1917

GENERALIS STREIKAS 
ATHENUOSE.

CHICAGO. — Vakar lenkų 
apgyventoj dalyj South Chica
go kilo gaisras, kuris pridarė 
daug nuostolių ir kuriame žuvo 

! ugniagesių rkapi tonas Hugh 
j M uitu y ir nežinomas vaikas. 
Murray įėjo į namą ir tenai ga- 
zai ir durnai jį užtroškino.

Gaisras prasidėjo prie 8556 
. ir greitai persi

metė ant kitų namų. Tuoj visas 
blokas tarp 85 ir 86 gatvių ir 
tarp Buffalo ir Burley Avės, 
liepsnojo. Visas blokas užstaty
tas mediniais nameliais ir jie 
degė kaip skiedros. Didelis ve
jas nešė liepsnas ir keli namai 
užsidegė net už poros blokų nuo 
didžiojo gaisro.

Viso sudegė apie 20 namų ir 
kaip apskaitoma, apie 400 žmo
nių liko be pastogės. Nuostolių 
gaisras padaręs už $200,000.

Gaisras taip greitai plėtojosi, 
kad žmonės nieko nespėjo išneš
ti iš namų. Kitur net vos spė
ta išgelbėti žmones. Vieną mo
terį ugniagesiai išnešė, bet nepa- 
tėmijo tame pačiame kambary
je buvusio lopšio su vaiku, ir 
vaikas sudegė.

Padegėliai sako, kad namuose

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
ATMETĖ KOMPANIJŲ PASIŪ

LYMĄ.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkai atmetė 
kompanijų pasiutimus 62^c. 
į valandų mokesties, 9 vai. dar
bo dieną ir pusantros mokes
ties už viršlaikį. Darbininkai 
reikalavo 85c. mokesties ir 8 
valandų darbo dienos. Darbi
ninkai sako, kad jie nedarysią 
jokio kompromiso darbo valan
dų klausime. Tarybos su kom
panijoms tęsis ir toliau.

Reikalauja trumpesnių darbo 
valandų.

CHICAGO. —< Makaronu dar- c 
bildukai sustrdikavo, reikalau
dami 8 vai. darbo dienos, vieton 
dabartinių 10 ir 11 vai. Strei
kuoja virš 1,000 Idarbininkų. 
Kompanijos tuoj pakėlė 2c. 
makaronų kainą, nors darbinin
kų reikalavimų neišpildė.

True translution filed 'vith the post 
master at Chicago, III. July 24, 1919 
<> t equired by the act of O< t 6,1917

Suv. Valst. Kongrese
Kareiviai užėmė dirbtuves.
Streikai dviejuose miestuose.

Amerika pasiryšys po taikos su 
tartim su Bulgarija ir Turkija

LENINAS SIŪLO TAIKĄ 
RUMUNIJAI.

Atiduotu Rumunijai Besarabi
ją, jei Rumunija liktu neutrale 

.. šalim.

LONDONAS, liepos 22. — Pa
sak Bcrlino valdžios bevieliuos 
žinios, bolševikų delegaciją at
vyko j Kišinevą, kad vardu bol
ševikų premiero Nikolai Lenin 
pasinius taiką komanduotojui 
Rumunijos Dniestro kanjivių.

Leninas šildo atiduoti Besara
biją Rumunijai su sąlyga, kad 
Rumunija uždraus Ukrainos pi
liečiams ir admirolo Kolčakc 
bandoms pereiti Rumunijos ru- 
bežius.

Mūšių paliauba, kuri tęsės F 
dienas, tapo padaryta Besaralu- 
jos fronte ir delegacija nuvykę 
i Rumunijos kvatierą.

ir apie mirtis amerikiečių.
i Vienas tų aprašymų sako, 
kad jurininkai nuplaukė rėmė
si upe j sukilėlių teritoriją.

Gen. Barragan taipgi paskel
bė, kad ryto bus paskelbti vie
šai “įvairus dokumentai”, pri-

ir paimti Jaurez, jų tarpe “laiš
kas adresuotas Viliai pulk. 
Charles F. Hunt, siūlantis Vil
iai apsilankymą senatoriaus

pagelbėti Vilios kampanijai.”
Gen. Ričardo Gonzales. virši

ninkas Tampico garnizono, ži
nioj pranešančioj apie užmuši
mą John W. Correll (ameri
kiečio) arti Tampico, birželio 
16 dieną, sako kad žmogžudys
tę papilde Temeso banditai.

lies banditus ir kad keturi jų 
liko užmušti ir 20 arklių atimta 
mušyj banditų buveinėje.

Kitos oficialūs žinios apie mir
ties amerikiečių nckuriuose atsi
tikimuose meta kaltę ant užmu
štųjų žmonių,

inio trnnsbtdon filed wi h the post 
master at Chicago, III. July 21, 1919 
is reuuired bv

AMERIKA
TAIKOS

SU BULGARIJA IR 
TURKIJA.

Ihe act of Oct. 6. 191*
PASIRAŠYS PO 
SUTARTIMIS

KUNIGO GASPADINĖ BANDO 
IŠSIGELBĖTI NUO KALĖJIMO

TRAVERSE CITY, Mieli., lie
pos 23. — Kunigo gaspadinė 
Mrs. Stanislava LypČinska, ku
ri yra kaltinama nužudyme vie
nuolės Mary John iš šv. Izido
riaus vienuolyno, per savo advo-

Thomas J. Mooney yra auka 
suokalbio, sako paduotas kon

gresui raportas.

kad sudegusiu bondsų suma sie
kia $15,000.' Sudegė taipjau 
daug pinigų, nes daugelis žmo
nių nenešė pinigų į bankus, bet 
laikė pas save. Taip viena mo
teris, Nastė Dusatinski, 8556 
Buffalo Avė. pranešė policijai, 
kad ji turėjo namuose $1,800 
kuriuos ji sutaupino per 15 me
tų ir tie visi pinigai žuvo gaisre. 
Vienas policistas įstengė iš de
gančio namo išnešti už $3,(MM) 
laisvės bondsų. Dabar visa 
gaisro vieta yra apsupta polici
jos ir j ieškoma griuvėsiuose 
nespėjusių
bondsų ir kitų brangmenų.

VVASIIINGTON, liepos p3.- 
Valstybės deparytamente šian
die paskelbta, kad Suv. Valstijos 
pasirašys po taikos sutartimis

WASHJNGTON, liepos 23.
Pasak valstybės deportamen',9Laikas išbandymui spėkų 

atėjęs.

Kabinetas šįryt laikė susirin
kimą apsvarstymui darbo situ
acijos. Premieras Lloyd Geor
ge šįvakar pasimatys su anglių 
kasyklų savininkais. Bonar 
Law ryto pasimatys su anglia
kasių viršininkais. Situacija y- 
ra labai kritiška. Tikimasi, kad 
valdžia nuspręs, jog dabar yra 
gerinusias laikas neišvengtinam 
išbandymui spėkų su radikaliais 
darbininkų vadovais, skelbiim- 
čiais tiesioginį veikimą.

Sis Eric Geddes, vadovaujan
tis valdžias spėkomis, pasiųs
tomis j Yorkshirę, kad nedalei- 
diis sunaikinimo kasyklų jų 
užtvenkimu, apsistojo su dideliu 
štabu dideliame Leeds’o vieš
butyje. Jis pakvietė angliaka
sių unijos viršininkus pasitikti 
su juo konferencijoje. Anglia
kasiai susirinks ryto nutarti ar 
priimti pakvietimą. Septynios 
Yorkshire kasyklos dabar vra 
visai užtvenktos. Virš desėtko 
daugiau bus suardytos, jei pom
pos nepradės dirbti bėgyje atei
nančių 48 valandų.

Pasekmės streiko pasidarė rū
stesnės. Be sumažinimo vaikš
čiojimo pasažierinių traukinių, 
daugelis tūkstančių išlavintų 
dirbtuvių darbininkų buvo pri
versti mesti darbą. Daugiau kaip 
10,000 bedarbių yra vien Leeds. 
Leeds lordas mayoras išleido at
sišaukimą į šeimininkus suma
žinti pusiau anglių vartojimą. 
Jokiam Šeimininkui nebus duo
dama daugiau 100 svarų anglių 
į savaitę. Sheffield gatvės, sa
koma, yra pilnos bedarbių, de- 'tas biliuš, sumažinantis skaičių Saulė teka 5:36 v., leidžiasi 
lei uždarymo dirbtuvių. parlamentarių dishnktų SrineM:17v.

šiandie

LONDONAS, liepos 23. - 
Anglijos darbininkų trilypio 
susivienijimo atstovai 
nutarė padaryti referendumą
tarp narių apie Anglijos darbi
ninkų politinius reikalavimus, 
į kuriuos įneina fconskripcija, 
Rusijos intervencija, paliuosavi- 
mas sąžiningų karės priešinin
kų, ir vartojimas kariuomenės 
darbo ginčuose. Už referendu
mą paduota 217 balsų, prieš 11.

šiandie pasiųsta kariuome
nė į Yorkshirę paliestas anglia
kasių streiko apygardas. Vald
žios atstovas Sir Eric Geddes 
išaiškino, kad tas padaryta ap
gynimui jurininkų, kurie yra 
vartojami operavimui kasykhj 
pompų.

Welsh angliakasiai konferen
cijoj šiandie nutarė neprisidėti 
prie Yorkshirę judėjimo.

Andrew Bona r Law, valdžios 
kalbėtojas, 9ian(|ie įsakymas 
į klausimą atstovų*bute pasakė, 
kad judėjimas išrodo protestu 
prieš pakėlimą anglių kainos, 
brangų pragyvenimą, karinę in
tervenciją Rusijoje ir konskrip- 
ciją-

mė elektros ir gazo dirbtuves 
A t heliuose, Graikijoj, delei ge- 
neralio darbininkų streiko Ath- 
enuose ir Piraeus. Geležinkelių 
judėjimas ir laikraščių leidimas 
labai sutrukdyti streiko.

traasl«*ioD filed with the r'•<’ 
tnaster at Chicago, III. July 24, 1919 
as reciuired by tbe art of Oct. H, 1917

GAL VĖL ĮVES FRAKCIJOJ 
DUOKOS KORTELES.

PARYŽIUS, liepos 23*—Fran- 
cijoj galbūt vėl bus įvestos duo
nos porcijos rugsėjo mėli. šian
die kalbama, kad gal būt tą mė
nesį bus vėl įvestos duonos kor
teles delei galimo trukumo kvie
čių.

True translation filed wlth the post- 
/niaster at Chicago, 111. July 24, 1919 
ils required by the act of Oct. 6,1917
AMERIKA PALIUOSUOS VI

SUS CIVILIUS PRIEŠUS.

pinigų,

Darbininkų kova
REIKALAUJA PRIPAŽINIMO 

UNIJOS.

True transfntion filed with the post- 
master at Chicago, III. July 24, 1919 
at required by tne oct of Oct. 6,1917
FRAKCIJOJE NEUŽILGO BU

SIĄ RINKIMAI.

PARYŽIUS, liepos 23. — Cle- 
menceau valdžia vakarykščių 
atstovų buto pasitikėjimo bal
savimu jgyjusi naują terminą 
gyvavimui, greitai parodė, kad 
ji nori kaip galima greičiau; 
šiai laikyti rinkimus. Tuo paro
dymu yra į atstovų butą įneš-

WASHINGTON, liepos 23.— 
Visi internuoti civiliai priešo 
šalies svetimšaliai, išėmus pra- 
skaltėlius skėlime anarchistinių 
doktrinų ir tuos, kurie nori bū
ti sugrąžintais į savo šalį, neuž
ilgo bus paliuosuoti Suv. Valsti- 
jų-

Pasimirė atstovas.
WASH1NGTON, liepos 23.— 

šiandie gydytojo ofise urnai pa
simirė atstovų buto narys J. W. 
Ragsdale iš South Carolina.

Giedra šiandie; vėsiau vaka
rop; ryto giedra ir vėsu.

GRANITE CITY, 111., liepos 
23. — 650 Corn Products Refi- 
ning Co. darbininkų, šiandie su
streikavo ir darbas visoje dirb
tuvėje turėjo sustoti. Darbinin
kai dar nepadavė reikalavimų, 
bet kompanija mano, kad jie 
reikalaus pripažinimo unijos.

(Tos pačios kompanijos dar
bininkai streikuoja Argb, III. ir 
Pekin, III. dirbtuvėse. Abiejo
se vietose reikalaujama pripaži
nimo unijos. Argoj kompanija 
prisigabeno fnušeikų ir suren
gė keletą užpuolimų ant strei- 
kierių, kairiuose užmušta trįs 
streikieriai, jų tarpe vienas lie
tuvis ir daug sužeista, jų tarpe

VVASHINGTON, liepos 23. — 
Darbininkų vadovų kaltinimai, 
kad Thomas J. Mooney tapo 
neteisingai nuteistas už dalyva
vimą bombos metime San Fran- 
cisco trįs metai atgal, lapo pa
remti raporte John B. Dens- 
more, spedialio 4agemto darbo 
departamento, paduoto atsilie
piant j atstovų buto rezoliuciją 
reikalaujančią daugiau žinių a- 
pie. Mooney bylą.

Densmorc vedė slaptą tyrinė
jimą to dalyko, prašant sekreto
riui Wilsonui. Su pagclba ke
lių imigracijos inspektorių, jis 
surinko prirodymus ^be žjinios 
San Franvisco valdžios.

Daugiausia prirodymų įgyta 
vartojant diktafoną, padėtą dis- 
trikto prokuroro Fickert ofise.

Iš tų prirodymų, Densmorc 
lišveda, kad Mooney negavo pil
nos teisingystės jo byloje ir kad 
jis buvo auka San Francisco 
Korporacijų interesų, kurie no
rėjo diskredituoji darbininkų 
unijas ir palaikyti taip vadina
mas “open shops.”

Valstija vedė bylą be tikro iš
tyrimo prasikaltimo ir sutartu 
tikslu nuteisti darbininkų vado-

z

orlai- 
Sher- 
įneše

Reikalauja pakėlimo algos.

Nori sutvarkyti orlaivių *' 
skraidžiojimą.

WASHINGTON, liepos 2.V- 
Paskatintas nelaimės su 
viii Chicagoje senatorius 
man iš Illinois šiandie
bilių, kad butų nustatytos lini
jos skraidimui ir kad butų rei
kalaujama iš skraidžiotojų turė
ti leidimus jas vartoti. Diriža- 
beliams, pripildytiems degan- 

butų uždrausta

CHICAGO. — 800 United Sta
tes Rubber Co., Washtenaw ir 
Grand Avės., darbininkų sus- čiais gazais 
treikavo reikalaudami pakėli- skraidžioti virš miestų.

tikrųjų, ir nekariavo su Turkija 
ir Bulgarija, jos pasirašys po 
taikos sutartim, kad parodžius 
pritarimą sąlygoms, uždeda
moms ant šių Vokietijos ir Aus

corpus peticijų paduos valstijos 
augėlesniam tėismui. Ji nori iš-

Kaip ir sn teutonų valstybėmis, 
sutartįs permaino rubežių lini
jas ir sutveria naujas valstybes, 
niekurios kurių, ypač Armėni
ja, galbūt prašys, kad SuxhfVal- 
stijos priimtų mandatorystę ant 
jų, po tautų lygos santarve.

Šiandieninis paskelbimas bu
vo pirma žinia, kad Suv. Vals
tijos bus dalininkėmis sutartyse. 
Pereitos nakties žinia iš Pary
žiaus sakė, kad Graikijos premi
eras Venizelos pasiuntė Wilso- 
nui kablegramą, klausdamas ar 
Suv. Valstijos pasirašys.

Graikija ypač uJintedesuota 
likimu vakarinio Thace, kurį ji 
'nori atimti iš Bulgarijos. Ame
rikos delegatai Paryžiuje, sako
ma, nenori atimti iš Bulgarijos 
priėjimo prie Aegejaus jūrių.

True translation filed wt,h the pnst- 
Unastcr at Chicago, III. July 24, 1919 
as rėquired by the act of Oct. •», 1917

SENATORIUS FALL MANĖ 
APSILANKYTI PAS VILLĄ.

sėjas Cirvuit I Ssmo teisėjas 
Maync iš Leland vakar nuspren
dė, kad visi liudijimai pateisina 
jos laikimą kalėjime ir kad ji 
kad ji turi būti teisiama už 
žmogžudystę,. Jos teismas bus 
liepos 29 d., nes ir augščiausias 
teismas vargiai ją paliuosnos, 
nors kunigai deda visas pastan
gas, kad išgauti jos paliuosavi- 
mą.

Kareiviai laužymui kalinių 
streiko.

LEAVENVVORTH, Kas., lie
pos 23. — Šiandie į kalėjimą 
atvežta dar 1,300 kareivių, kad 
sulaužius 2,500 disciplinarių 
barakų kalinių streiką. Kaliniai 
jau nuo utarninko ryto neišeina 
iš savo kamerų ir neina dirbti. 
Tikimasi, kad pagelba kareivių 
bus galima juos prispirti eiti 
dirbti. Kaliniai reikalauja trum 
pesnių darbo valandų ir geres
nio maisto.

Norėjo pagelbėti Vilios kampa
nijai.

MEXIC0 CITY, liepos 23.— 
Gen. Juan Barragan, viršininkas 
prezidento štabo, formoje vald
žios žinių šiandie išleido oficia
li aprašymą apiplėšimą Ameri
kos jurininkų nuo Suv. Valsti
jų laivo Cheyenne, liepos d.

IMPERFECT IN ORIGINAI

Dvin Liepos 25 d*» ivyks nyru svarbios prakalbos 
Stančiko svetainėje, 205 E. 
115-th St., Roselande. Kal
bės Naujienų redaktorius 
d. P. Grigaitis tema: Socia
listai ir darbininkų klesa. 
— Vietos ir apielinkės lie
tuviai tegul gausiai susirin
ka pasiklausyti. Pradžia 8 
vai. vakaro.
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U Atisakomoji Kalnai

i politinėse organizacijose jie turi 
pakankamai spėkų, kad įvarius 
kinkų drebėjimo ir m miste
ria m a ir pačiam parlamentui.

Parlamentu* pereitų savaitę 
nupeikė valdžių todėl, kad bijo
jo generalio darbininkų streiko. 
To streiko pavojus privertė ir p. 
Clemenceau paskelbti, kad poli
tiškiems kaliniams bus duota 
amnestija, kaip reikalavo darbi
ninkai.

CbieaRoJa — 
Melnu.................. ........... .
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Trims tnenesiarae.................. 1.6»
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Pinigus reikia aust Pačto Money
Orderiu, karta re atsakyme.

True translation ineci with tbc post
ai aster ai Chicago, III. Lily 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkų 
“įsiveržimas ’ ’.

Vienas lietuvių laikraštis va
kar dideliu triukšmu pranešė 
“paskučiausių naujienų’’ apie 
Lietuvę: kad i jų, girdi, “įsiver
žė lenkai,” ir kad “prasidėjo 
mūšiai!”

Bet kur jie “įsiveržė,” ir kur

True translation filcd with Ihe post- 
master at Chicago, III. July 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917 

* ‘ Tigro ’ ’ bėdos.
imi w»—

Francijos mmislcrių pirmi
ninkas. p. (.lemenccau (išt. Kle- 
manso, su kirčiu ant galo), ki
tusyk įgijo vardų “tigro” — už 
savo gabumų smarkiai kritikuot 
valdžias parlamente. Dabar ta
sai “tigras“ pats yra valdžios 
galva, ir susilaukia iš savo opo
nentu ne mažiaus kritikos.

tie mūšiai “prasidėjo” — neži
nia.

Visi žmonės teciaus jau senai 
girdėjo kad lenkai esu Vilniuje 
ir net darų tenai balsavimų, 
idant gyventojai išsakytu, ku
riai šaliai jie norį priklausyti.

DiHbar klausimas: ar, pami
nėtojo laikraščio nuomone, Vil
nius yru Lietuvoje, ar ne?

Neklaidinkite 
mažulėlių!

Bet “tigras” valdžios priešas 
ir “tigras” valdžios galva, tai du 
gana skirtingu dalyku. Atakuo
jant valdžių, reikia būti smar
kiam, o gintis nuo atakų, reikia 
(langiaus mokėt vartot miklu
mo. Ir Francijos “tigras” šian
die savo pasielgimais (langiaus 
primena katinų, negu riaumo
jantį žvėrį. (Tiesa, beje, kad 
ir tigras ir kalinas tos pačios 
veislės gyvuliai.)

Pereitų savaitę Clemcnccau 
vaIdžTa^giFvo“skaudų*smūgį par
lamente. Didžiumos atstovų 
balsais parlamentas priėmė re
zoliucijų. nupeikiančių valdžios 
ekonominę politikų. Pagal par
lamentinio valdymosi tvarkų, 
šitoks balsavimas rdiškė. kad 
valdžia yra nuversta, ir socialis
tų atstovai šitoje prasmėje ta 
balsavimų ir išaiškino. Kada po 
rezoliuui jos priėmimo parla
mentas mėgino svarstyt kilus 
dalykus, tai socialistai ėmė šau
kti, kad “Valdžios nebėra, posė
dis turi užsidaryti” ir atstovai 
išsiskirstė.

Bet “tigrui” pagailo savo

“Keleiviui” kažinkas pranešė, 
kad P. Grigaitis redaguosiąs nau 
jai organizuojamų jį tautininkų 
dienraštį Brooklyne. Nors “Ke
leivis” persergėjo skaitytojus, 
kad jie netikėtų tuja “žinia”, bet 
mes čia ir nuo savęs pridursi
me. kad ji yra ne tiktai netei
singa. o -jr. jhleku neparemta. 
Grigaitis apie tokias propozici
jas niekuomet nėra nė sapne 
sapnavęs.

Daromi* šitų pastabų todėl,kad 
iš patyrimo žinome, kaip leng
vai panašios sensacijos šiandie 
apsuka galvas kaikuriems ele
mentams. štai, pa v. keletas sa
vaičių atgal tapo paskelbta, kad 
Illinois gubernatorius paskyręs 
P. Grigaitį į kokių-tai komisijų: 
to užteko, kad tam tikri laikraš
čiai imtų bubnyti apie tai ir da
ryti kvailiausių komentarų. O 
vienas, matoma, ypatingai silp
no proto žmogelis (pasislėpęs 
po raidėmis J. B.) delei to net 
apšaukė P. Grigaitį “gubernato
riaus ideologu”!

Briketų tad saugotien tokių 
sensacijų, nes daugelį kūdikių

“džiabo.” Prižadėjęs prašaliu- jos visai varo iš krėso. Atsimin
ti iš kabineto tų ministerį, kurio kitę, ką šv. Raštas sako apie ku- 
departamenlas iššaukė parla- etikių klaidinimų!
mento nepasitikėjimą, jisai pa-j . .. ..
skelbė, kad kitame atstovų buto fteneseBegtuiiJiuiiAa nj,jc

|M)sėdyj(* jisai pastatys klausi
mų apie pasitikėjimų valdžia, ir 
pasitrauks tiktai tada, kada di-

Apžvalga
džhnmi bnlsu bus prieš jį. > ž-J DARBININKŲ UNIJOS 
vakar įvyko las |>osė<lis, ir p-as ĮR SOCIALIZMAS.
Clemenceau laimėjo 272 balsais ! •
prieš 181.

šilo laimėjimo minislrrių
“Draugas” mėgina neva be- 

J šališkai pakalbėti apie darbinin- 
pirmininkas atsiekė po to, kada |.y unijas ir. nurodęs gerąsias 
jisai paprašė, kad parlamentas' ju pU&cs> sako:

Unijinis judėjimas yra ge
ras, bet jis turi savų ncdalek- 
lių. Vienas tų, kad unijos 
neįstengia visų darbininkų 
s norga i viz no t i. Pastebėki,
kad unijiniai geras algas gau
na, kuomet už unijos |>alikę 
labai menkas ir vra (likeriai * 
išnaudojami. Tuo bildu dar
bininkų klcsoje unijiniai pa- 
Ni<iarf .nelyginant, aristokra
tai. Jie nežiūri visuotino dar
bininkų gerbūvio, bet tiktai 
savo unijiniai save puikiai ap- 
sisaugoja, (kuomet paprasti 
darbininkai palieka neorgani
zuoti ir išnaudojami.

Tatai iš dalies yra liesa. Ly-

kos daryme. I'odcl ir parla
mento 
čia m

balsavimas užvukarykš-j 
posėdyj reiškia, kad da-' 
"s valdžios dienos lapo' 

liktai prailgintos. Jos griuvi
mas netolimoje ateityje yni ne-* 
išvengiamas, ir tatai aišku kaip' 
pačiam p. Clemenceau, taip ir 
jo oponentams.

Iri kurios smaikiamjam “tig
rui” reikėjo dumti j medį, kad 
beini laikinai išgelbėjus savo 
kailį buvo ne parlamentas, o jie- 
ga, stovinti už parlamento sie
nų: darbininkų k lesa. Darbi
ninkai dar neturi Fra nujos par
lamente liek atstovų, kad savo
halsais jie galėtų nuversti vai- gini kaip yra tiesos ir sekamnj 
džių. Bet savo unijom ir savo “D.” pastaboje:

PtDdtbfta, kad tarp unijinių 
nesiplečia nei socialini a s, uei 
kitokios revoliucinės doktri
nos. Bet užtai socijalizmas, 
bolševizmas .uiddbliznuis sau 
dirvos atranda pas “žemes
nės rųšies” darbininkus.

Bet “Draugas,” pastebėjęs ši
tuos, visiems žinomus, faktus, 
nesugeba suprasti jų. Jisai, Ži
noma, džiaugiasi ,kad “nei so
cializmas ,nei kitokios revoliu
cinės doktrinos nesiplečia tarp 
umijistų;” bet kadangi unijos 
nesugeba aprūpinti visus (kirbi- 
ninkus, tai kas tuomet dary
li? Pasak jo, unijų apleistiems 
darbininkams reikią laukti pa
gelbės — iš valdžios. Valdžia 
turinti įsikišti į samdytojų 
(“darbdavių”) ir darbininkų 
santykius ir padėti pastaricm- 
siems gauti geresnio atlyginimo 
už darbų. Tuo bildu, ginti, bu
tų galima išvengti daugelio 
streikų ir riaušių ir apsaugoti 
neorganizuotosius daijbindnkus 

Įnuo “revoliucinių do’ktdinų,” 
kurios dabar randa patogios 
dinos jų tarpe. (

Taigi valdžios įsikišimu j 
“darbdavių” ir darbininku sau- 
tykius-, “Draugas” mano, butų 
galima kartu nušauti du kiškiu: 
ir pageriniti darbininkų būvį ir 
iš-narkinti dirva “revoliucioni- 
nėms doktrinoms.” šitokių 
mintį skelbia vadinamieji “kri
kščionis demokratai” ne tiktai A
pas lietuvius ,o ir kitose tauto
se. Ji nėra originališka.

Bet ji ir nėra teisinga. Euro
poje valdžios jau senai mėgino 
veikti pagal receptą, išdėstytų 
“D.” straipsnyje, vienok jos ne
atsakė ndi to. kad darbininkai 
nebūtų išnaudojami, nei to, kad 
jų tarpe neri platintų socializ
mas. Ir kodėl las vaistas pasi
rodė esąs netinkamas?

v

Klerikalų rašytojai pasakys 
gal: todėl, kad valdžiose nors 
ir kišosi į “darbdavių” ir darbi
ninkų santykius, bet kišosi per- 
silpnai. Bet jeigu jie (langiaus 
nusimanytų apie šių dienų vald
žių esybę, tai jie atrastų kų kita.

Valdžios ddlxaetinėse valsty
bėse atstovauja, apskritai imant, 
ne d irbininkų klesos reikalus, o 
dtirbiimikų išnaudotojų (“darb
davių”); tod(*l ir jų įsikišimas į 
darbininkų ir “darbdavių” san
tykius paprastai turi tikslo pa
tarnauti ne darbininkams, o jų 
skriaudikams. Jos kišasi labai 
energiškai (kartais net vartoda
mos kariuomenę ir ginklus!) tik 
taii tada, kada reikia apsaugoti 
kapitaislų reikalus; bet ne prie
šinguose atsitikimuose.

Reiškia, “D.” klysta, įsivaiz
dindamas, kad “visa nelaimė 
darbininkų” yra valdžios nesi
kišime. .

Nelaimė yra kaip tik tenai, 
kur “D.” mato laimę: būtent, 
lame apsireiškime, kad darbi
ninkų unijose kulkas dar tėra 
mažai prasiplatinusi socializmo 
dvasia. Pamatinė socializmo 
idėja yra niekas kita, kaip su
pratimas solidarumo visos dar
bininkų klesos reikalų. Jeigu 
unijiniai turėtų tų id<‘jų, lai yie 
rūpintųsi ne vien tiktai savo ge
rove ,o ir savo brolių, “žemes
nės rųši(‘s” darbiuinkų; jie 
stengtųsi padėti jiems taip-pal 
susiorganizuoti ir, pagelba or
ganizacijos, iškovoti tokilis-pat 
darbo sųlygas.

Antras dalykas jeigu darbi
ninkų unijose butų (langiaus 
prasiplatinusi socializmo idėja, 
tai jie inokčItŲ gerinus panaudo
ti savo ir visų darbininkų būvio 
pagei'in/innii politinės kovos 
įrankius. Jie dabar nesupran
ta politikos reikšmės, kadangi 
jie turi galvoje tiktai savo siau
rus amato reikalus (tuos reika
lus, mat, galima gana pasek
mingai apginti pagelba unijos); 
jie imtų žiūrėti į politikų visai

kitokiomis akinus, jeigu jlieins 
rūpėtų pakelti gerovę visos dar
bininkų klesos. Tada jie sutver
tų stiprią savo klesos partiją, ir 
jau ši sugebėtų tuomet ne tik
tai priversti valdžią kišties į 
darbininkų ir “darbdavių” san
tykius. o ir kištiem taip, kad iš 
to butų dauginus naudos darbi
ninkams.

Taigi kelias prie pagerinimo 
(kurbininkų būvio yra kartu ke
lias prie socializmo idėjos. Ir 
todėl “Draugo,” mėginimas su
rasti priemonių, kiu’ios gerintų 
darbininkų būvį, niekindamos 
dirvų socializmo idėjai, yra 
InTŽdžias darbas. Be reikalo 
jisai kamuojasi.

Ateivija.

Aleivija — juos čia vadina 
dėgonrfs, honkėmis, poiakais, 
šyniais, bolš('vikais ir kitokiais 
vardinis. Jie čia esu nebereika- 
Ingi. Gcn. Leonardus Wood 
jų čia nenori. Justicijos depar
tamentas jų čia nenori. Ameri
kos Darbo Federacija - ir ta 
jų čia nenori.

Jie įtariami, gaudomi, perse
kiojami, išnaudojamL spau
džiami, dėlto kad jie — “forei- 

• • ntTiai.
Nuo pat 1562 metų žmonės, 

kai upė, plaukė į šių šalį, k:”'l 
šfcamdlie vadfnakį1 SuMienytom^ 
Valstijomis. Išpradžių jie ke
liavo čia tuzinais, dešimtimis, 
špmtaisf, |Niskui lukstančiius, 
dešimtinis ir ši m links tukstan- 
čųi. 1907 metai gi buvo di
džiausi imigracijos (žmonių į 
šių šalį plaukimo metai: tais 
metais jų skaičius sirjce 1,285,- 
449, tame skaičiuje 929,976 vy
rai. 1,100,771 tų ateivių buvo 
pačia nu* gyveninio žydėjime, 
būtent, žmones nuo 14 iki 45 
metų amžiaus. Ateivių skaičius 
1914 metais buvo nekick maže
snis už 1907 m., būtent, 1,218,- 
480. Bet štai tais mėliais prasi
dėjo karė ir aleivija visai nu
puolė: 1915 melais dar atplau
kė 32š,700 žmonių, o 1917 me
lais — 295,403.' šiais 1919 me
tais kovo mėnesiu vos 14,105 
ateiviai teatvyko, o išketiavo iš 
Amerikos — 16,019. Alei vijos 
srautas beveik visai sustojo.

Amerikos Darbo Federacijos 
lyderiai nori, kad ųnigracija 
butų kuriam laikui visai sustab
dyta — sulaikyta tam tikrais 
įstatymais. Jie nori užleislli 
buomų, kad jų klesos žmonės, 
Europos dai btininka.i, negailėtų 
įeiti i šių šalį.

Nuostabus dalykas! Jeigu 
tie žmonės čia pagalvotų nors 
valandėlę ir pasiklaustų savęs— 

ikasgi jie patįs tokie?
Jie, arba jų tėvai, ar tėvų tė

vui juk patįs atėję iš Eurojios* 
Jie ir jų tėvų tėvai gamino tuos 
turtus, kurių šiandie turi Suvie
nytosios Valstijos.

Ateiviai dirbo sunkiausius 
darbus, kad išplėtojus industri
nį Amerikos gyvenli'nia. Ir da
bar yra žymių, kad šioje šalyj 
bus didelio pramonės judėjimo 
ir ekonominio šalies pakilimo. 
Kad tas bruzdej'iimas prasidės, 
kaptaliil reikės darini ninku; jis 
tų darbininkų turės gauti ir 
gaus. Dabar šiek liek jų atke
liauja iš Europos, bet jeigu to 
Jiepapkaks, pramonės viešpa
čiai turi Meksiką, Indiją, Japo
niją ir Cbinus: trauks darbinin
kų iš ten.

Išnaudotojai visados ras sau 
darbininkų, kol tik išnaudoji
mas yra galimas. Bei ar tie 

darbininkai bus ateiviai iš Eu
ropos, norintis šioje šalyj sau 
nainus kurtis ir čia gyventi, ar 
kapitalistų importuoti iš Azijos 
baudžiauninkai? — Scolt Nea- 
ring.

Skaitykite ir Platinkite
N A U J I E N AS

Dirbk, taupyk ir mokėk!

Vienas New Yorko bankinin
kas, p. Bernard M. Baruch, 
trims žodžiais pasako, kaip pa
saulį iš nelaimių gelbėti. Pasi
kalbėjime Paryžiuje jis štai ką 
pasakė:

“Vokietijai, kaip ir visam pa
sauliui, tėra vienas tik progra
mas: dirbti, laupyti, mokėti.”

Mokėti — kam? Žinoma, ne 
kam kitam, kaip bankininkams, 
lendlordams didžių nuosavy
bių ponams, korporacijų dali
ninkams, Irusių magnatams — 
žodžiu, lobiiiinkams.

Ar ne keista? Žmonėms pasa
kota, kad senasis pasaulis žlu
gęs, senoji tvarka^ dingus; kad 
tironybe nušluota; kad despotiz
mas sutriuškintas ir kad dabar 
gimęs naujas pasaulis, nauja 
pasaulį^ tvarka. Tuogi tarpu 
tie patįs grobikai tebegieda sa
vo senąją giesmę, kurią ir prieš 
karę giedojo:

—Dirbkite, taupykite, mokė
kite - mums!

Yra daug žmonių, kur tikėjo, 
kad militarizmas busiąs nuvers
tas, o jį nuvertus užtekės nau
josios gadynės saulė ir žmonės 
naujų giesmę giedosiu — gies
mę, kur vadovaujamas motyvas 
bus: “darbas, sandora, laisve.” 
Bet p. Baruch sako: “No!” Kal
bėdama:; triumfuojančiojo per- 
g ’/ igo kapitalizmo vardu jis 
užreišk! i pasaulio darbinin
kams, kad jų gyvenimas ir atei
tyje turi būt toks: dirbk, taupyk, 
mokėk!

šita fonnula taikoma ne tik 
nugalėtiesiems. Aliantai lai
mėjo karę, betgi “Vokietijai ir 
visam kitam pasauliui tėra vie
nas programas: dirbk, taupyk, 
mokėk!” — Scott Nearing.

Kas girdėt Lietuvoj.
(Lietuvos laikraščių žinios)

Tauragė. — Tauragė beveik 
pats pirmas miestų žemaičių ta
po karės auka. Iš gražaus kita
dos miestelio liko griuvėsių krū
vos ir keli ne visai sugriauti na
mai. Dalis gyventojų išbėgiojo 
Rusuosna, kiti gi likosi apielin- 
kėje. Frontui nusikėlus toliau, 
Tauragė atrodo lyg apmirus. 
Kur nekur žmonės sugrįžo ir 
išsikasę žemėje rūsį — gyveno. 
Toliau, kurs turėjo kelis skati
kus, statėsi bakūžę ar tai iš me
džiojai* iš plytų, kad galėtų kur 
nors nuo darganų ir šalčio galvų 
priglausti. Pereitais metais, 
kuomet galima buvo šiaip taip 
tremtiniams namo grįžti, pradė
jo 'Paurages miestelis labiau at
gyti: greit vienas, kitas sugrįžęs 
ir neradęs, kur būti, ėmėsi sau 
naują namų statyti. Jaunimas 
per karę nieko neveikė, jei bent 
sekmadienį kur nors susimetę 
“polkų” sudroždavo. Aštuonio
liktų melų pabaigoj labiau pra
dėjo rūpintis ateitimi ir ligi šiol 
jau daug nuveikė. Miestelio ir 
pa ra p j os daliai sudegus ir ka
rės naštų nešant, ne dyvai, kad 
žmonių yra ir labai suvargusių. 
Kadangi maistas yra labai bran
gus, daugelis ir duonos nemato. 
Neseniai įsisteigė čionai “Labda
rių Draugija,” kuri rūpinsis pa
vargėlius šelpti, bet ar galėjo vi
siems duonos nors Velykoms su
teikti — nežinia.

Pradinės mokyklos Tauragės 
mi(‘slelyje visai nėra, nors ji bu
tų labaį reikalinga. Buvo dviejų 
k lesų vokiečių mokykla; jiems 
išėjus, mokykla užsidarė, o tų 
namų užėmė savanoriai. Jiki- 
mes, kad mokyklų įgailolinis 
suras mokyklai namų ir atida
rys pradinę, mokyklų. Vokiečių 
čionai maža, bet ir tie patįs, kur 
ir kaip gali, daro visokių kliūčių 
musų organizacijoms, žmonės 
jų neapkenčia. Vokiečiai kiek 
galėdami gabena Vokietijon vi
sokiais budais ir keliais valgo
mus daiktus.

Balandžio 2 d. buvo toks at
sitikimas: pavakariu keturi vo
kiečių automobiliai sukabinti 
nuo Skaudvilės per Tauragę va
žiavo į Prusus. Iš šalies rodėsi 
jie sugadinti ir juos veža patai
syti V^kibtijon. Už Tauragės 
tilto sargybiniai juos sulaikė ir
norėjo kontroliuoti, bet vokie
čiai/ nesidavė. Tuo kart buvo 
duota žinia, atvyko ginkluotų 
lietuvių kareivių ir pradėjo per
žiūrinėti ’ automobilius. Rasta 
daug kiaušinių, sviesto ir dar ki
tų produktų. Kadangi vokiečiai 
automobiliuose rastiems produk 
tams vežti leidimo neturėjo, tai 
juos atėmė. Automobilius su ka
reiviais paleido.

Panašus atsitikimas neseniai 
irgi buvo, vežant supirktas kar
ves. Lietuvių kareiviai nuo vo
kiečių tas karves atėmė. Sužino
ję vokiečiai, kad nuo jų draugų 
lietuviai drįso atimti karves, at
bėgo apsiginklavę granatomis ir 
kitais ginklais reikalaudami grą 
žinti gyvulius. Bet tai jiems ne
pavyko.

“SPECIALISTAI.”

kiomis žmonės serga, yra lik 
pas vyrus, moteris ir vaikus. Ki
tokių žmonių nėra. Aplamas 
praktikuotujas užsiima tokiu 
darbu, bet tai ne speciališku- 
mas. Koks gal bul specialistas, 
kuris viską skersai ir išilgai gy
do? Medicinoj ir chirurgijoj yra
tiek šakų, kad reikėtų kelis šim
tus metų gyvent ir vis naujų da
lykų specializuoti, kol galų gale 
liktum “specialistas visų ligų”. 
Bet bespecializuodamas vis nau
ją šakų, nutoltam nuo pirmes
nės ir liktum joje nespecialislas.

Da liūdnesnis apsireiškimas 
yra, kad net optometristai, kurie 
turi teisės tik akinius prilaikyti, 
ir^i garsinasi *akių specjaĮlįs
tais” su “egzaminavimu dykai”. 
Tie žmonės nėra daktarai. Jie 
apie akių ligas, kurios paeina 
nuo sisteminių ligų, ir net nuo 
bakterijų, jokios nuovokos ne
turi ir jiems todėl nevalia gy
dyt akių ligų. Teciaus jie skel
biasi dagi “akių specialistai” e- 
są.

Specialistai yra tik ausų, a-

Peržiūrint skelbimus lietuvių 
Jaikraščiuose, kiekviename ran
di po keletą gydytojų pasiskel
busių, kurių tarpe yra ir lietu
vių. Tuoj puola į akis, kad lie
tuvių gydytojai turi labai trum-
pus skelbimus juose tik pravar
dė, adresas, telefonas ir priėmi
mo valandos. Nieko daugiau. 
Lietuvių gydytojų yra ir specia
listų: akių, chirurgijos, veneri
nių ligų, obsteirkos ir lt.,bet ir
tai jie praleidžia, nes kad ir spe
cialistai tam tikroj šakoj,jie užsi
ima aplama praktika, todėl neišj 
pola minėt ir speciališkumo. Lie
tuvių daktarų skelbimai, etikos 
žvilgsniu, yra pavyzdingi. Pri- 
gaudinėjinio jnnsc TičiiUftyt.

Kas kita su kitataučių dakta
rų skelbimais lietuvių laikraš
čiuose. Net ir trumpuose skelbi
muose vis tik įspraudžia jie nors 
tokių, sakinitl ir žodžių, kaip*, 
“gydo visokias ligas naujausia 
metodą su pagalba naujausių ir 
geriausių elektros prietaisų” 
nors yra žinoma, kad visokių
ligų elektros prietaisomis gydyt 
negalima. Tūlas (didžiuma) li-
gų gydyt elektros prietaisomis 
butų tikrų beprotystė ir užken- 
kimas. ‘Aš ošini specialistas vi
sų ligų akių, ausų, nosies, ger-
klės ir plaučių” — ir toliau seka 
pasigyrimai. Daktarui išrodo kei 
sla, kada kas giriasi tokiu spe- 
ciališkumu, bet paprastas žmo
gus įtiki tokiems skelbimams. 
Arba — ‘Specialistas moteriškų, 
vyriškų, vaikiškų, taipgi chro
niškų ligų.” Ar da gali bul kas 
kcislesnio? Juk visos ligos, ko-

kių ir gerklės ligų, bet ir lai daž
nai tik vienos dalies. Specialistai 
yar plaučių ligų, kili šiniies li
gų; arba vienas gali būt visų 
krutinės ligų specialistas. Kili 
specialistai yra tik moterų ligų, 
treti tik vaikų ligų, ketvirti šla- 
pinimo ir veisimosi organų ligų, 
penkti maitinimosi organų ligų, 
šešti nervų ligų ir tt. Kiekviena 
atskira šaka turi tokių plačių 
dirvą, kad noras pilnai jų žinoti 
ir darbų joje atlikti atsakomai
užima visų laikų. Tikrieji spe
cialistai nesigarsina lietuvių lai
kraščiuose ir nesigira esu spe
cialistai, ypač visų ligų specialis
tai. Tik jūsų daktaras gali nuro
dyti jums specialistų, jeigu toks
reikalingas, o ne laikraščiuose, 
kalendoriuose ir panašiose vie-
tose turite jų j ieškoti.

— I)r. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
332) S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

UI N Dearborn St.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas l()c. 
Prie šių kainų priskaitoma ir

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

HI ...... ......................

TeĮcphone Yards 5831

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

r >IXARH HVRS1HG 1
I We pay alt expcnsesand small salai y | 
I whilc training irt our new two year graded Į 
I course. Write at once for our catalogus D. I

FORT DEARBORN HOSPITAL
ka 9831 V,nl<x> Avenua, Box s CHICAGO

MAC’DI., “Ak, kaip man nirili yal- 
t <j ! Išbandžiau visokius maiyojimus, 
trinkimus, muilavimus - ir viskas tos 
nieko nepagelbėjo »*t<o tu bjauriu pleis
kanų.,, Man pėda net darosi l”

MARI.'. “Xa, tai kam tau kęst b< ■ 
reikalingaiI žiūrėk, kokie nuuio plau
kai gražus, švelnus ir Či/sti. O tai 
todėl, kad aš vartoju JU 'l-'l-'LliS!“

Kas tai yra RUFELES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! KŪL
ELES yra tai paprasčiausi s 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

j. O kas gal 
Kas gal būt

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grož 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? 
smagesnio už čystą ncnicžinčlų gaivos od;i?

K U F F E E «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R L’ I* I* I .ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinanjintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFELES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekojcMai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Maruliai! Field Aline*. 18 fliornn, Suilr 1827
Phone Centrai 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

livzidoucijos telefonas Wesl 6126

LUrt.Wi.* 4.„..U
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Lietuvių Rateliuose. pigsaj. turi savo įstatymus: trįs- 
dešimts skatikų už burnelę! BRIDGEPORT

PRANEŠIMAS.
Naujienų Bendrovės dalinin

kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug
pjūčiu 3, 1919, M. Meldažio sve
tainėje, 2241 W. 23-rd PI. Prasi
dės 10 valandą ryto. Visi dali
ninkai prašomi dalyvauti ir at
vykti laiku; kiekvienas dalinin
kas turi pasiimti savo Šerų cer- 
lifikatą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šūrinin- 
kai tegali dalyvauti.

Dionotvarkis bus paskelbtas 
ant vietos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

Prieš \vestsidiečius dabar sto
vi du dideliu klausimu: kas ka
trą subytis? Kitais žodžiais: 
ar dvidešimts antrosios bolševi
kai greičiau įvykins čia bolše
vizmą, ar nepriguhningieji ap
galės savo konkurentus •— pri- 
gulminguosius.

“Broliu” tautininku Slėnin r r
Roll v ėdikiu:

— Kas nenor aukoti varpui
ne lietuvis, ne tautietis!

-' Kas neis išlydėti varpą •
bus savo tėvynės neprietelis!

— Kas priešinasi musų už
manymui — nutautėlis, cicili-

Birutės išvažiavimas.

Praeitą ncdeldletrį Birulės 
Draugija surengė išvažiavimą į 
Beverly Uill mišką. Kaipir vi
suomet, šis birutiečių išvažia
vimas buvo pavyzdingas ir sma

rių ir tinkamų žaismių, o skait
lingas biruliečių choras šauniai 
padainavo kelialą dainelių. O 
be visa to, bi rudelės susirinku
siems sveteliams pa tiekė be ga
lo skanius pietus. figai juos 
minėsime, o dar ilgiau jų pa
tiekė jas — birutietes.

WEST SIDE

šis ir tas.

\Vesl Sidėj dabar šventa, 
'rūkstančiai darbininkų ir pasi
puošusių ir su “overauzėmis”, 
vaikšto gatvėmis ir tarytum ty
čiojasi iš “uždarytų” fialiantro- 
piškojo lleroldp McConnicko 
dirbtuvių. Tūlas pajotzarga, 
atsiminęs “senus gerus laikus”, 
dagi ties dirbtuve bestypsan- 
tiems dėdėms įkerta:

— No byr, no vork...

— Mes, mes, mes — visi tu
rime būti tautiečiai, katalikai, 
geri savo tėvynes sūnus

Kurie atsiduoda jai su du
sia, o doleriui su kimu, a?

— Tipu-Tapu.

čiavosi iki vėlaus vakaro, o 
siskirstydami linkėjo, kad 
rutiečiai-dar karią parengtų 
kį šaunų išvažiavimą.

— Rėmėjas B. D—is.

to

cagoje. Konvencija rengiama 
tuo laksiu, idant pasitarus apie 
budus kovos dėl paliuosavimo 
melagingai apkaltintų ir laiko
mu kalėjime San Francisco

cijoj gali siųsti vlisos darbo uni
jos ir šiaip organizacijos — po 
vieną nuo penkių šimtų narių 
ir lt.

SKERDYKLŲ DARBININKAI 
STATO NAUJŲ REIKA

LAVIMŲ.

G ras n a streiku.

as usual! — 
girdisi iš tų vielų, kurias ya ti
kės pratę vadinti blaiud pig- 
sais. Wasliingtopas gali kal
bėt apie ką tik jis nori, o blaind

Business

Kasžin, kad “broliai” kleri
kalai, bolševikai ir socialistai 
imtų ir sutvertų stiprų bloką — 
šį kartą prieš “brolius” tauti
ninkus? Jie gvollu stengiasi 
sustiprinti savo žlungantį krū
melį nauju nionkcy business'u 
— “laisvės” varpu ir jam ren
giamais atpuskais. Darbinin
kams — ir klerikališkiems, ir 
bolševikiškiems ir socialisliš- 
kiems — iš to naudos nebus. 
Nauda lėks tautiškiems muzi-

K( įvirtosios lyderiai bais 
pyki i ant lietuviško milionie- 
riaus. Nugi, jau kelintas susi
rinkimas kaip daroma pastan
gų išmesti jį, bet be pasekmių 
Kaip greit jis pasisako reniiąs 
“kreivųjų” sparną, taip 
M r. 
vo š

organizatorius netenka sa- 
štlininkų, Ir milionicrius, 

dar didesnei jo “zlasčiai”, pasi
lieka ketvirtojoj partijoj. Var-

toriams. — Olesius.

“Kairieji” draugai žada įteik
ti draugams “aidoblistams” ši
tokį ultimatumą: “Išmeskit tą 
aid< bliu buržujų, Geležėlę, ir 
mes, kaip vienas, įstosime į ju

S. P. Tanis & Co.
31 E. 112th St, Roseland, III

Arti Michigan Avė., ant antrų lubų

da užsidariusios Propagandos 
Mokyklos bosai ir jos “mokyto
jas” surengs garbingą mokyk
los uždarymą?
rodos.
dvieju komisijos narių,
“mokv lojo” ir

Tai padaryti, 
nesunku: reikalinga lik 

paties 
atliktas kriu-
— Kimšas.

IH. 
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Į Užrubežį Siuntiniai!

Skerdyklų kompanijų, darbi
ninkai savo samdytojams stato 
naujų reikalavimų. Kol kas 
reikalavimai dar neįteikti, bet 
jau žinoma kokie jie bus, bū
tent: padidinti algas — papras
tiems darbininkams iki 70 cen
tų į valandą, 
(skilled) iki 
reikalaujama 
bo valandų,
bandytų atmesti 
reikalavimus, jie mėsių darbą.

Reikalavimas- paliečia apie 
a&tuoniasdešimts tūkstančių

o išsilavinusiems 
$1.10. Beto, bus 
su trupinimo dar- 
Jeigu kompanijos 

darbininkų

Taikintoju ir šį kartą busiąs 
teisėjas Alschuleris.

GATVEKARIŲ KOMPANIJA 
DARO NUSILEIDIMŲ.

Ir darbininkai sutinką 
taikinties.

Lietyxiška Agentūra
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir ki

tiems, kad per musų lietuvišką ofisą galima lengvo
mis išlygomis įgyli NAMUS, LOTUS IR FARMAS. 
Kurie norite parduoti savo nuosavybes, lai ateikime 
musų ofisan suteikti jųjų informacijas, o mes steng
simės surasti pirkėją.

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto 
(pi-opcmų) ant pirmo ir antro morgečio.

Mes apdraudzi'imc (inšiuriname nuo ugnies viso
kias nuosavybes Į geriausias kompanijas.

Jeigu nikaluajalc kokio nors padarinio apie ko
kius dalykus arba provas, tai visados gausite teisingą 
rodą ir tas jums nieko nekaštuos.

ROSELAND

Prakalbos.

Pėluyčdoj, liepos 25 dieną, 
įvyks svarbios prakalbos Sta
nčiko svetainėje, 205 E. 115-lh 
St. Kalbės d. P. Grigaitis tema: 
Soči įlįstai ir darbininkų klesa. 
— Vietos ir apielinkės lietuviai 
tegul gausiai susirenka pasi-

coutTą, lai atsišaukite musų ofisan.
Visuose reikaluose sūri šituose REAL ESTATE 

biznio arba kituose dalykuose, kreipkitės musų lie- 
tuvišk-.m ofisan, kur jums užganėdinimas užtikrintas.

Musą ofisas alhlara.s kas diena nuo 8 valandos iš ryto 
iki 6 vdanda

Vakarais

Konvencija Mooney 
reikalu.

vakare.
Seredmis ir Sukatomis iki 9 valandos vakare.

Mooney Gynimo Lyga atsišau
kia į organizuotus Chicagos ir 

apielinkės darbininkus.

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.
35 So. Dearborn St.

(Kjrmpas Monroe) .
Kantbarya 307. /va • zx

VALANDOS 9 iki- 8
Nedėliomh 10 iki 1. V/IliVClg

Besirūpinantis Tarno Mooney 
ir Warreno Biilingo palinosa- 
vimu komitetas, vadinamas 
Mooney Dcfence Lcague, nuta
rė šaukti naujų unijų ir orga
nizacijų įgaliotinių konvencijų 
rugpjūčio dešimtą dienų, Ghi-

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. Pulhuan 342 
Valandos: 9 ryto iki H d.

2 po pietų iki 4 
(5 iki 9 vakare.

A«, ADOMAS A. KARALAUSKAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, uuslabnfijes pilvelis buvo. Dispe^ 

sija, nevirininias pilvelio, uuslabnšjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
aheluas spėką nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kati 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Del kada pareikalavau Salularas vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilve* atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip taip dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Salotai as mylis tų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S_AJt U T A R A S 
C n r.>a> u iano > ■ • i ’ * • v.

1707 So. Halited 8L, Telephone Cinai 6417.
CHEMICAL INSTTTUTION J. Ballrenai, prof

Chicago, m.

bininku reikalavimai dar neiš- 
rišti. Kompanijos įgaliotiniai 
dažnai laiko slapių posėdžių ir 
tariasi. Vis dėlto, koks bus ga
lutinas jų atsakymus — niekam 
nežinoma, išimant juos pačius. 
Iki šiol težinoma lik tiek, kad 
kompanijos “sutinka padaryti 
tūlų nusileidimų”, bet reikalau
sią, kad jų (hirytų ir darbinin
kai. Neoficialiai pranešama, 
jogui kompanijos pasiūlys dar
bininkams po 62 centu į valan
dą. pripažins devynių valandų 
dieną ir sutiks mokėti pusant
ros mokesties už viršlaikį. Tai

Unijos vaejai taipjau užreiš- 
niekuo- 

ir dabar 
samdyto- 
vieno da-

ngei neatsisakę, taigi 
neatsisakys tarties su 
jų įgaliotiniais. 'lik 
lyko jie nesutiksią atmainyti—
darbo valandų klausinio. Jie 
būtinai stosią už lai, kad kom
panijos pripažintų astuonių va
landų darbo dieną.

Tūli spėja, kad busimos važi
nėjimosi kainos turėsią būti se
kamos: šeši centai nuo pasa-

tyni — elevalorio linijų.

EINA TALKON SAMDYTO
JAMS.

Unijos vadas daro pastangų, 
kad sulaužius dailydžiu uniją.

Kokių renegatų turi organi
zuotieji Chicagos darbininkai, 
tai liudija sekamas. Kiek lai-

unija pareikalavo didesnių algų. 
Samdytojai atsisakė išpildyti jų 
reikalavimų ir darbininkai me
te darbų. Dailydžiu streikas su- 
paralyžavo visų namų statymo 
industrijų.' Kontraktorių asoci
acija, kad pabauginus sjeriki- 
niūkūs, paskelbė lokautų. Pas
tarųjų pasistatymas tečiaus yra 
bergždžias: faktiškai, ir neskel
bdami lokauto, kon traktoriai 
nieku bildu negalėjo tęsti namų 
statymo darbų. Viena, jie nie
kur negalėjo gauti streik
laužių, antra — kilų unijų — 
mūrininkų, šaltkalvių ir lt. — 
griežtai atsisakė dirbti kartu su 
jau sumedžiotais slreiklaužo- 
mis.

Dabar samdytojams atėjo tal
kon Building Trad.es Council’o

%

Tavoras nupirktas čionais bus 
išsiųstas tiesiai /ūsų giminėms 
ir draugams. 

1 »• ■ , 'r r

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 
susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čevery- 
kų ir Maisto į Lietuvą, čeko-Slovakiją,, Lenkiją 
ir Vokietiją tiesioginiu keliu. i

, Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p.
i 

Kazimierą Rugarevičių, kuris užrubežiiiiais siun
tiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins.

A

Atkins & Freund.
4805-13 So. Ashland Avė.
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčios gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

sss^:

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

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

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų iš vidaus, po $1J)O už pal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

ATYDAI!
Egzaminavimas Dykai.

Ar Jus nervuotas, ar galvą 
skauda, ar akis silpnos? Ar 
jums skauda akis. Ar galite 
skaityti, ar tveriate adatą be 
įtempimo nervų? Jeigu taip, 
tai ateikit pas Klein Bros, ir 
leiskite musą akių specialis
tui peržiūrėti jusą akis. Visas 
darbas gvarantuojamas, ir di
džiausia atyda atkrcip'ama i 
jusą vaikus.

Ka’nos prieinamos. ,

KLEIN BROS.
Halsted & 20 Strcets

Dr. J. Groupe 
Optometristas

■ ■■

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

Kalba' lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

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

b | —— !■ ■!■■■■—

prezidentas; Sunon O’Donnell, 
Padedamas savo šalininkų, O’- 
Donnellis dabar darąs konferen
ciją su kontraktorių asociacijos 
įgaliotiniais ir tariąsi apie at
šaukimą lokauto. Kaip? Ko- 
kiuo būdu? Ogi ignoruojant 
dailydžiu uniją! Girdi, reikia į- 
tikiųti kilų unijų darbininkus, 
idant jie sutiktų dirbti kartu su

(Seka ant 4-to pusi.)

augokite Savo Akis |

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis hrba 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 
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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

reipiama j vai- 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.4 7 at.

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

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: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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. Nc- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenka aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galvą,, 
galva sukas 
da važiuoji 

eetkariu, krei
vos akis, Hlaros 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitoki keblumai. Atei
kite ir pamatykite mane, patarimas 
dykai dėl moterų, vyrą ir vaiką. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

Phone Drover 9660 
1553 West 47th St., Chicago.

Telephone Yards 5032

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Rez. 933 S. Ashland 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. Nedėliotus 10—12 dieną.

Vyrišku 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.
Vaiką siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

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

S. GORDON, 
1415 Su. Halsted St., Chicago, 111.

įsteigta 1902

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. AKUŠERKA

Mrs.A.MichniewlC2
Baigusi Akušerijos kc 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS”

Trad.es


ASMENŲ J IEŠKOJIMAI(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Ketvergas, Liepos 24, 1919

streiklaužiais ir, kur galima, 
dagi patįs užimtų streikininkų

tevis jau mirė, Rocco guli ligo
ninėj, o Johnas sėdi kalėjime.

NETEKO KRŪVOS PINIGŲ.

tiniai tečiaus parodą daugiau 
sveiko senso. negu apjakusis li
nijos vadas: jie nesitikį, kad ki
tų unijų darbininkai sutiktų lo
šti tokių, negudrių rolę. Vis dėl
ioto, laikraščiai šitų O’Donnel- 
l’io žygį stengiasi išpusti kaipo 
kibai svarbų dalyką ir pranašau- 
ji*, kjici krizisas nurniį stutymo 

judustrijoj veikiai užsibaigsiąs.

Nepažįstami piktadariai užva
kar užpuolė Austin National 
banko žygūną kelyj į miestą ir 
atėmė iš jo 45,399 dolerius pini- 

ir šiaip 
Pikta-

gaiš, laisvės bolidais 
vertingomis popieromis.
dariai pabėgo.

žVftRIŲ KARALIUS ISTEI-

MEZGĖJŲ STREIKAS TĘ
Bet turėsiąs naują pirtį.

SIASI.

Samdytojai nenor pripažinti 
uniją.

Mezgėjų streikas dar tęsiasi. 
Samdytojai vis dar spiriasi, o 
labiausia prieš uniją. Girdi, jei
gu darbininkai tereikalautų tik 
41 valandų savaitės padidinimo 
algų ir panaikinimo štukinio 
darbo, su jais butų galima tar
ties. Bet dabar jie norį. kad 
kompanijos pripažintų jų uni
ją. v O tai reiškią didelį paraly- 
žavimą jų biznio, ir todėl jie 
velv laikysią dirbtuves uždary
tas ir palauksią kol darbininkai 
įgausiu “daugiau proto.’’

- (įžiurę jį išteisino. O

GUDRUS JAUNAS PRASI
ŽENGĖLIS.

Petro suims vardu Paulas 
Krop, dvylikos metų vaikėzas, 
vakar apgavo ir savo tėtį, atėju
sį jį paliuosuot iš polisteišinio, 
ir dėdės, nenorėjusius jį paliuo- 
suoti. Kol pirmieji derėjosi dėl 
Pauliaus paliuosavimo, jis po
vėliai išslinko iš policijos sto
ties ir dingo. Stotyj teliko tik 
tas dviratis, kurį vikrusai Pau
las buvo pavogęs ir norėjo jį ru
giai parduoti.

Paskilbusis Lincoln parko 
“žvėrių karalius,’’ pons C.yDe 
Vry, tapo išteisintas. Kiek laiko 
algai jis tapo suspenduotas ir 
jo “keisas" pavesta specialei 
džiurtū. Kaltino jį tūlas Char
les Heclit, kurį “žvėrių kara
lius“ buk apskundęs. Neveizint 
to, kad kaltintojas turėjo du liu
dininku, o “žvėrių karalius“ nė 
vieno
tai dėlto, kad pastarasis “įtiki
nančiai apreiškęs,“ jogei Hech- 
tas nederamai besielgęs su jo 
pavaldinių [žvėrių] vizituoto- 
jomis moterimis.

Vis dėlto, viena bėda ne bėda. 
Pons CyDe Vry turėsiąs dar ki
tą pirtį. O pastarąją dėl jo su
rengė parko policistas, Jobu 
Thoren. Ir pastarasis sako, 
kad “žvėrių karalius“ pasielgęs 
su juo kaip nusutvėrimas. Tru
mpai sakant, taip-pat, kaipir su 
Hechtu — sumušęs jį.

“Žvėrių karaliaus“ pasistaty
mu žvėrinės lankytojai jau senai 
skundėsi.

IR JIE PABRANGO.

Kad visi kelia kainas, kodėl 
barberinius jų nekelti? Taip, 
kodėl jiems nekelti? Dabar 
šventadieniais jie jau imsią po

NORĖJO IŠPRAŠYTI “NEGEI
STINĄ BURDINGIERIŲ.”

ir 30 — iniskiitimą. Paprasto
mis dienomis busiančios ir pa
prastos kainos: 50 centų už nu-

Pašovė moterį ir vyrą. dos.

visu, idant jų kaimynams japo-. ,.^?on9. League, , 1 Idideli viešų susirinkimą pasmcik-
nains butu kuomažiausią progų tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 
teikti chTnams savo “protekci- paliaosavima..reikalu. Susirin-
jos.“ Japonų teikiamąją chi- 
nams “protekciją“ [Šantunge 
ete] jie vadina neinaskuotu 
banditizmu.

I kinius įvyks nedėlioj, rugp. 3, kaip 
2 vai. po p., didžiulėj VX’est Side 
Auditoriumo salėj, prie Tuylor ir 
Bucine gatvių. Bus keletas įžymių 
kalbėtojų įvairioms kalbomis. įžan
ga nemokama.

Aš XV. Zogus pajieškau savo švo- 
’gėrio Aleksandro Benučio, paeina 
iš Kauno gub., Telšių puv., Sėdos 
pa ra p., KulŠėnų sodos.

XV. Zogas, 
3324 So. Halsted St., Chicago, III.

SA-

REIKIA DARBININKŲ
IiF.Ih IA 2 tvirtu vyrų dirbt j rug 

shop, gera mokestis, pastovus dar-

Miller & Cohn
1416 Blue lsland Avė., Chicago

NAMALžEMe

“PASIDALINSIANTI“ SU 
VO DARBININKAIS.

Thomas Brothers popieros 
kompanija žada pasidalinti pel
nu su savo darbininkais. Ji pa
prastai verčia juos pirkties šė-

Rosdand. — Lieulvių Darbininkų 
Literatūros Draugija 79 kp. rengia 
draugiškų išvažiavimų nedėlioję 26 
liepos, i Washington Heighl miš
kus, turpe 107 St. Ir Ručine Avė. 
Kam laikas pavėlina, širdingai kvie
čiame alsilankytiį — Rengėjai.

Eust Chicago, Ind. — LAU. Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj, liepos

kur nenor jais likti — vejanti 
iš darbo.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros [ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir XVell, NXV 
Madison ir State. NXV
Adams ir La Šalie, NXV 
Van 
Vau 
Van 
Van 
Hurrison ir VVabash, 
18th ir State. NXV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted
J. Mirauskas, 813 XV. 33rd 
M. Matule^ski. 3121 Lime 
XVladis. 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
A. J. Kasjniras. 3437 Union 
švelnis, 3116 XVallace St. 
Peldžius, 3G51 XValIace St. 
Miščikaitis, 350() Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 53G3 Princenton Avė.
A. Janauskas, 45G3 S. XVenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI./

Gatvių kampai 
ir Madison, NXXr 
ir Jaekson, NXX’ 
ir Van Buren, SXV 
ir 12th, NE 
Jefferson, NE 
ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir “ ' 
ir 
ir

Buren
Buren
Buren
Buren

ir Franklin, NVV 
ir Wells 
ir Clark, 
ir State.

SXV 
sxv 
sw 
N XV

St.
St.

st.

Fin. rudt. Frank Sverccki

LSS. 4 kp. JLSL 1 kp. ir JLAT 
Klinbo lavinimus susirinkimas į- 
vyks nedėlioj 27 liepos, kaip 10 v 
rv to Aušros svet. Bus diskusijos 
“kaip pasekmingiau lavintis”.

— pirm. S. Žavi.

Pajieškau brolio Kazimiero Spri
ndis, pirmiau gyveno Lawicnce, 
Mass. 1908 m. Iš Kauno gub., P ine- 
vėžio pav., Biržų miestelio, 'tegu! 

|iis pats arba kas jį žinote, malonė
kite atsišaukti šiuo adresu:

Peter Sprindis
2823 XV. Jaekson Buol„ Chicago, 111,

REIKIA patyrusios veilarkos 
Majeslic Reslaurant

3562 So. Halsted St, Chicago

Pajieškau Juzefus Girdvainaitės 
po vyru šeškauskienės ir .liirkšaitės 
Petronėlės, pirmutinė Kuntaučių 7 

Silici" 
reny pu rupijos 
Telšių pavieto, 
ar 
šio

Siderių sodos abi 
Kas apie jas žino 

jos pačios tegul atsišaukia imt 
adreso:

Viktorija Jurkaitė, 
po vyru Kudavk'ienė, 

3437 So. Morgan St., (’hieugo, m.

Pajieškau draugės Antaninos Ma- 
linuuskitės, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pakrojo paraijos, 

. Girdėjot! kad 
ale po vyru pavardes neži- 
Vlehlžiu atsišaukti arba kas 

kitus duoti žinių.
Emilija Thomas, 

2010 N. 23rd St., Terre Hopte, Ind..

LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki į -- -- --- 
mas jvyks ketverge, 24 d. liepoj, kiumo Daugsigahų. 
7:3i viii. .vuk_, Malinauskio svet.* | ži nota

So. Halsted St. Visi nariai i nau. 
malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbus laiškus prisiųstas iš Cent
ro ir šiaip svarbių dalykų. Po su
sirinkimo viešos diskusijos.

— Valdyba. JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI
J1PASINAUDOKITE PROGA!!

Parsiduoda beveik naujas pianas 
už $300.00. Priežastis pardavimo — 
savininkas išvažiuoja kitan miestan. 
Atsišaukite apie 6 valandų vakare.

ADALE Kl’KUTIENft
Chicago, III.
685 1

PARSIDUODA Groscmv ir ke 
Cream Soda instaiga už labai jniei- 
iiainų kainų. Norintis tokio biznio 
kreipkitės po šiuo numeriu:

3437 So. Morgan St., Chicago.

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
grumafonas. 'taigi ir grosernė par
duosiu pigiai. Atsišaukit

4514 So. Paulina St., Chicago, III.

PARSIDUODA šiaučių šapu pigi 
landa biznis gerai išdirbtas per dau 
i'.el metų, taipgi parduosiu ir 4 kam
barių rakandus. Atsišaukite greitai 
nes iš priežasties ligos turiu ap
leisti Chicagą 4256 Mozart

AUTOMOBILIAI
Soc. Partijos 4to Wardo Organi

zacijos susirinkimas bus Fellosvship 
House svetainėj pėtnyčioj, liepos 25, 
S valundų vakare, Dienos tarkoj, be 
kita, rinkimas valdybos, čarteris iš 
Socialistų Partijos jau gauta. Visi 
organizacijos nariai malonėkite bū
ti laiku. — Laik. Sekr.

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

Komitetas.

kambario ant 
vieno vaikino, turi

Pajieškau švaraus
Bridgeporto, dėl 
buli maudynė ir elektros šviesu. At
sišaukite greitai.

F. W.,
3247 Emcrald Avė., Tel. Yards 3287

PARSIDUODA Fordas trukus 94 
tono sunkumo 1917 m. geram stovy] 
kaip panas.

3.j02 So. Halsted St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAS IR E N D A V() J A KAMBARIAI

SU VALGIU AR BE VALGIO.
LIETUVIŲ HOTEL1S, 

1G06 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Rocco Gorgano, 1103 Lytie 
gut., andais norėjo išprašyti iš 
savo buto “negeistiną burdin- 
gierių”, John Disozzo, kuris no
rėjęs pasidaryti “perdaug geru’’ 
jo moterei Marei. Pastarasis 
nenorėjęs apleisti “gerą burdą”, 
bet spiriamas išėjo — mirtinai 
pašovęs Marę ir patį Rocco. Mo-

DINAMITAS BAŽNYČIAI.
Ačiū augščiausiam.

Te|. Boulevarrf *329

DarboZnioniu 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame {vairaus turinio knvgas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos Ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Karna”. “Di1«ė1e«” ir “Mnt-m R*l 
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
Jus; reikalaudami katalogo prisius

ite sykiu už 6c krasaženklių.

šventojo Petro ir Povilo baž
nyčia andais užsiorddiavo ang
lių. Vežėjas atvežė jas ir su
vertė basementan. Po valandė
lės bažnyčion susigrūdo būrys 
dėdžių ir kunigo lydimi nuėjo 
basementan. Ant anglių krūvos 
gulėjo dvi lazduti dinamito. Po- 
licistams nereikėjo ilgai galvo
ti, idant atspėjus priežastį “pa
sikėsinimo“:

—Tamsta, — tarė jie nusigan
dusiam kunigui, — tai nekaltas 
pasirinkimas: dinamitas tur
būt atkeliavo stačiai iš mainų.

- Šitaip? Ačiū augščiausiam! 
— tarė kunigas ir apleido base- 
rnentą.

NENORĮ JOS PROTEKCIJOS.
Cliicagos chinų nacionalistų 

lyga užvakar paskelbė viešą už- 
rciškimą būtent kad jie darys

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted
XVentworth ir 35th. SE
Wentwotrh ir 47th, SXV
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

Jeuurieh, 2023 Greensvieh
Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NXXr 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE ,
MilwHukee ir Hoby. NE ir NW 
Milvvaukee ir Westei*n, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt 
J. Kaulakis, 2214 XX’. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue lsland ir XVestcm, NXV 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Hoinan Avė.,

18tos GATVSĖS AP1ELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mallv, 633 XV. 18th St.
C. Yutelis, 733 XV. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton

BRIGHTON PARK 
Agentūrom

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood Av.
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. CaBfornia Av.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE
Agentūros

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

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

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 40th Avė.
ROSELAND, ILL.

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Calųmet Avė.
M. G. Valaskas, 373 Kenslngton Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

J

J

Pranešimas
SVARBUS CHICAGOS IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS.

Pirmą kartą laikys pamaldas Lietuvių Tautiš
kos Katalikų Bažnyčios, J. M. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, nedelioj, t. y. 27 d. Liepos, 1919, kaip 11 
vai. iš ryto, Bažnyčioj užpirktoj nuo protestony, 
Kampas 35to ir Union Avė, ant Bridgeporto. Gali 
ma karais davažiuoti iš visų pusių Halsted Street 
arba 35ta Street.

Kožna dieną pamaldos atsibuna 9 vai. iš ryto.
Kviečia visus KOMITETAS.

ir 
ir 
ir

18th. SXV 
Archer, NXV 
3įsi. NW 
35th. NXV 
42nd SW 
47th, SW ir NE 
51st, SE

Pranešimai

St.

st.

St.

LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 24 d., ketverge, 
7:30 vai. vakare Malinauskio svet. 
11843 S. Halsted St. Visi nariai, ma
lonėkite atsilankyti. — Valdyba.

i
Dr. Vinco Kudirkos draugijos pu

smetinis susirinkimas įvyks suba- 
toje, 26 liepos, 7:30 v. vak. M. Mel
dažio svet. 2242 W. 23 PI. Visi na
riai malonėsite atsilankyti.

— RaSt. M. Churlis.

Soc. P. Lietuvių Skyriaus regu
liaria susirinkimas įvyks ryto, lie
pos 25, Meldažio svet. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, ir naujų atsi
vesti, turime daug svarbių reikalų.

— Organizatorius.

So. Englevvood. — Lietuvių kor
poracijos susirinkimas jvyks pel
nyčio.}, liepos 25, J. Butkevičiaus 
svet. 8134 Vincennes Avė. Pradžia 
7'30 v. vakare. Visi šėrininkąi ir 
norintis r»Įsirašyti, kviečiami n.- 
vykti paskirtu laiku. Šėrininkams 
bus išduota tam tikri eertifikata5, o 
ir daug naujo papasakota apie patį 
bendrove: slovj. — Komisija.

AVaterbury, Conn. — Lietuvių So
cialistų kuopos mėnesinis susirinki
mas jvyks 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 svarbių reika
lų yra.. — Org. P. Plečkaitis.

Išsiduoda kambariai ant rendos 
dėl 2 ar vieno vaikino, šviesus ir 
Kigadnus, su valgiu arba be valgio. 
Telefonas bus namuose. Atsišau
kite po pietų nuo 3 iki 9.

Mrs. A. Donilo,
471 W. 31 and Normai Avė.

ANT ramios karbaris dėl 
kinų, elektros šviesa, 
ic'unas.geražius dėl 
Atsišaukite tuojaus.

3117 S. Vnion Avė
ASMENŲ JIEšKnjIMAl
Pajieškau Pukėnų Juozapų ir Ig- 

naseus, Kauno gub. Jukmerges pav., 
Mindrupio viensėdijos, turiu svar
bius reikalus, meldžiu atsišaukti.

Jonas Gariūnus, 
413 Stadium St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo ir sese- 
ries Anusės Vųsilevskių ir pajieš
kau susiedų iš krajaus Julijoną 
Zimkevičių, Petrą Norkevičių, An
taną Blinstrupi 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 Chicagoje Kad loska 
atsišaukite patyri ar kas kitas malo
nėki t C pranešti.

Anton Wasilevski, 
3815 So. Halsted St. Chicago, III.

Pajieškuu savo sesers stiliaus An 
tano Bavočiaus, 26 m. amžiaus, a- 
pie G pėdų aukščio, šviešaus veido, 
gltonų plaukų. 15 metų kai]) gy
veno Chicago, dabar nežinau kur 
gyvena, girdėjau, kad paimtas j ka
riuomenę ir buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Elsėdžių 
miestelio. Meldži.u kas jj žinot ar 
jis pats meldžiu atsišaukti.

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

Pajieškau JURGIO LOMSARGIO, 
paeinančio iš Kauno gubernijos, Ra
seinių pavieto, šviekšnos parapijos, 
Gidekių kaimo, Amerike apie 8 me
tai, dabar gyveno po num. 4349 So. 
Hermitage Avė., pirmiau visa laika 
gyveno ant Bridgeporto,

Amžiaus apie 33 metų augščio a- 
pie 6 pėdų, sveria apie 150 ar 160 
svarų, turi geltonus plaukus, šviesų 
veidų, eina pasilenkęs ir kalba la
bai žemai,

Jisai prapuolė iš namų liepos 20 
d. apie 2 vai. po pietų, neėmė su sa
vim nei box’o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadieninmis drapanomis.’ Jis ne 
galėjo nuvažiuoti toli nuo (’hieagos 
nes pinigų su savim neturėjo.

Broliai lietuviai kurie patėmitu- 
mete toki žmogų malonėkite man 
pranešti ar telegramų ar laišku, kas 
pirmas praneš, gaus dovanų $25.00 
Atsišaukite sekančiu adresu:

P. E. KRAULEIDIS, 
4349 So. Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Pajieškau puseserių Marijonos ir 
Barboros Rudaičių, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Rietavos pa
rapijos, Pivarunų sodos. Pirmiau 
gyveno Philadelphio, dabar nežinau 
kur. Todėl meldžiu puseserių kuo- 
greičiau atsišaukti arba jei kas ži
notumėt meldžiu pranešti, už kų bu
siu labai dėkingas.

Ignacas Tamošauskis, 
3602% Ccder St., Indiana Harbor, 

Ind.

V.ll- 
maudynė, le- 
.uitom, bilaus.

Chi' ig >,

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LĄ U J .X KELETĄ AGENTŲ, KURIE 

’ĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
MAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA- 
GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
PAAISKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

BAI
N1Ų

33A1

REIKALINGA juana mergaitė ar
ba sena moteris prižiūrėti du ma
žu vaiku. Atsišaukite laišku į 
Naujienas )><.» No. 3.

REIKIA anglių perduotojo, val
gis, kai..baris ir $55.00 į mėnesį.

Chicago Beach Hotel, 
51 St. ai|d Cornell Avė., Chicago

REIKIA moteries rinkt skudurus, 
gera mokestis, pastovus darbas.

H. Dray
1417 Blue Lsland Avė. Chicago.

REIKIA — 20 patyrusių moterų 
tvarkyti

1017 S. 
of 12 St

skudurus, nuolatinis dar- 
) savaitę.

P. Goldman,

Tel. Seeley 282

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

irGeri namai, su geru vandeniu 
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 nemokame už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio- 
ne-

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

REIKALINGAS geras karpenteris 
$1 į valandų geram darbininkui ge
ra mokestis.

J. A. Jokantas,
3934 So. Rockvvcll St., Chicago, III. 

Tel. MeKinley 5277

1:1 iKIA merginų ir nmlcrų prie 
lengvo dirbtuves darbo. I’opgi iš
nik ra.ri, pastovus darbas,, gera mo
kestis. ,

Olson Rug Co.,
1508 XV. Monroe St., Chicago, III.

Reikalinga 10 aperiterių ant mo
teriškų kotų ir siutų, unijos shapa. 
Gera mokestis darbas ant visados. 
Pamatę apgarsinimų ateikite pasi
rengę dirbti. Atsišaukite

A. Račiūnas, 
1441 XV. Ohio St. 1 lubos Chicago.

Pajieškau savo švogerio Jono ir 
Juozo Jabloncko, pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio. Meldžiu jų pačių .bojimo 2jų metų mergaitės, 
atsišaukti arba kas man praneš jų šaukite . 
tikrą adresa busiu labai dėkingas.

M. Lauraitis, 2127
6536 Kenwood Avė., Chicago, III.

BEIK MINGA moteris dėl prida- 
Atsi-

J. Jurgelionis,
N. Maplewood Avė., Chicago.

Tel. Armitage 2104

DIDELIS BARGENAS.
80 akelių žemės 30 dirbamos, li

kusi ganykla su mišku, visa aptver
tu aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
uiina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 metų.

40 likerių žemės 3 akeriai dirba
mos o likusi ganykla su mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kainu $800, įmokėti $100, o 
ikusius ant 10 metų.

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

62 akeriu žemės yra auza ant eže
ro kranto, 4 akeriai dirbamos, likus 
ganykla su mišku kainu $2000 įmo-

I i k lįsi iiant 1O metv-
80 likeriu žrmės yra auza 6 xny- 

ios nuo miesto ant gero kelio, gera 
rėmė kaina $UJ00. jinokėt $400, li
kusius po $100 į metus.

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

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

SANBORN COMPANY.
EAGLE RIVER, XVIS.

AUTOMOBILIUS Oakland 5 pasa- 
žierių, atrodo ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. Jeigu no
ri įgyti gerų automobilių už priei
nami) kainų, tavo proga dabar. Die
nomis pas F. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So. Oak- 
ley Blvd., Fiat Q.

AUTOMOBILIUS — Mitchcll de 
5 pasužierių, geram padėjime, 
starter elektros šviesos, didelis 
genas, atsišaukite.

1054 Nori h Leavitt St.

RAKANDAI

self 
bar-

PARSI DUODA
BARGFNAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
3528 Lowe Avė.. 6 kambariai

ir maudynė, Cottage .... $1850.
3543 Union Avė., 2 Hutui 5 ir G 

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

open plunmbing, kainu .. $2000
3807 F.merald Avė., 7 ir 7 kam

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

3114 Wallace St., akmeninis 
frontas 3 Halai, garu šildo
mas, elektra. 6 kambariai ir 
maudynė kiekveiname flate. 
Kaina ............................. $9500

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

Atsišaukite
ERNIS E. FEENEY,

603 \Vest 31st Street, Chicago, III.

Geriausias pasiūlymas' paims 
kambarių rakandus, ducfold gera 
VVii’.on divonas ir tt.

4306 Lake Park Avė,

j

EXTRA BARGAIN, parsiduoda 
naujas mūrinis namas, 2 pagyveni
mų po 5-6 kambarius, elektros , va
nos, rendos $37 į mėnesi, parsiduo
da už 35 šimtus. Namas randas la
bai graži j vieloj lietuvių apgyvento] 
kolionijoj ant Bridgeporto, tas na
mas turi būt parduotas j trumpų lai
kų. Atsišaukite pas

C. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

RANDAI
ANT ramios gražus kapinis na

mas tinkamas dėl viskių biznių, di 
basementas, randasi po num 
So. Halsted St., buvusis Nau 
namas Atsišaukite 

Jos. Belousek,
So. May SI., Chicago

1810 
j ienų

1811 III

BARGAIN Brighton Parke, 4 pa
gyvenimų mųrinis namas po 4 kam
barius, įtaisytas pagal naujos ma
dos, rendos neša $54 i mėnesį, parsi 
duoda už 46 šimtus. Namas ran
dasi netoli 44 ir Francisco Avė. At- 
sišaukit pas

C. SUROMSKI.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAl-ŽEMfi
BARGENAS.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų, po 4 kambarius, rau
dosi 1005 Brighton PI. Atsišau
kite

Henry Koplewski, 
4401 So. Richmond St., Chicago, III.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj XVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gružių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

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

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog i 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.

PARSIDUODA namas dėl 3 fami- 
Įiju, mūrinis, po 4 ruimus ir 4 fa- 
milijos medinis po 3 ir 2 ruimus. 
Namas naujas, viskas intaisyta, ren 
dus nešo $63 ant mėnesio, kainuoja 
$6000. Parduosiu pigiai. Parduo
siu viskų kas yra, su fornišiai ir visu kuo.

Mrs. Kotz, 
1813 String St., Chicago. 111.

MOKYKLOS

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 Lietuvoj

Patarimai ant vietos per
Alexų Kvedarą

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

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu 1 trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką'patyrimą kuomet jus moky&itM

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti Ir 
Samatyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti specialu* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
te madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARSIDUODA pigiai naujas vie
no pagyvenimo nuiro namas su ga- 
su elektra maudynė, beismantu ir 
su augštomis užlomis; platus lotas, 
galima laikyti karvę, vištas ir augin 
(i daržoves; namas randasi puikioj 
lietuvių apgyvento] apielinkėj i va
karus už Kedzie Avė., vienas blo
kas nuo Archer gatvekarių. Kaina 
$2800, reikia įmokėti $1000, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Del toles
nių informacijų atsišaukite pas sa- 
vininkt) po šiuom antra'ų:

J. X’ushkewitz, 
3114 So. Halsied St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 2 lotai ir na
mas 4 pagyvenimų po 5 ir po 4 kam 
barius, rendos neša į mėnesi $38.00 
parduosiu už $300 ant išmokėjimo 
po $30.00 i mėnesi. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. Savi
ninkas ant l’lubų, 3815 So. Halsted 
Street.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted et, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella at.

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, Pirmi nink*

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

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

Madison St., Chicago, III.

PARSIDUODA 9 kambarių mūri
nis namas, lotas 37X4x125 akmeni-1 
pis fundamentas, rendos neša $30 iki 5 no 

j mėnesį 5333 So. Washtenaw Avė., T

AMERIKOS LIETITVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirki y bos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
pos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomiios, pilietystės, daillarašya* 
tės

Mokinimo valandos: tfųo 8 rato 
iki 5 no pietų; vak nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted SU Chicago, K

......................... ...... ................................................. .....................

Milwauk.ee



