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True translation filed with the post- rnaster at Chicago, III. July 28, 1919 
as rctiuired by the act of Out. 6,1917

Finlandijos seimas išrinko 
prezidentą •

Kolčakas evakuos Omską

Pasportų suvaržymai sušvelninti

Anglijos angliakasiai tebestreikuoja. Pran
cūzą kareiviai mušasi su Alsace 

gyventojais

tuoti lenkų savinamasi rytines 
Galicijos.

Rumunai skelbia, kad jų ar
tilerija sustabdo vengrų besiver- 
žymą, bet vengrai praneša apie 
naujus laimėjimus.

MAUDYNĖ ANT 1,700 GY
VENTOJŲ.

NEW YORK. — Valstijos re
konstrukcijos komisija tyrinė
dama namų sąlygas Mename 
bloke 33 gatvėj rado, lik vienų 
maudynę ant -13 tenvniento na
mų, kuriuose gyvena 1,700 žmo
nių. .

Kaipgi žmonės gali būti svei
kais, jei net būtiniausių įrengi
mų nėra namuose.

Truc translation filed with Ihe post- mastei* at Chicago, III. July 28, 1919 
as reąulred hy the art of Oct. 6, 1917

SIBERIJOS FRONTE.

Kazarmės (barakai) Spassko-je mieste, 210 myl. nuo Vladi
vostoko, kur gyvena veikianti Siberijoje Amerikos kariuome
nė. šiose kazarmėse gyvena ir keli tarnaujantis Amerikos ar-

True translation filed with the pnsKmastcr at Chicago, III. July 28, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917 J

Plieno darbininkai 
grūmoja streiku

Rasinės riaušes Chicagoje
I ‘

Chicagos gatvekarių darbininkų streiko 
gal nebus

PLIENO DARBININKAI BAL
SUOJA APIE STREIKĄ.

FINLIANDIJOS SEIMAS IŠ
RINKO PREZIDENTĄ.

HELSINGFORS, liepos 25. — 
Finliandijos seimas šiandie iš
rinko prof. K. J. Stahlberg res
publikos prezidentu. Prof. Sja** 
blberg gavo 1 13 balsus, kuomet 
gen. Justus Mannerbeim, kuris 
buvo regentu, gavo 50 balsų.

Vokiečių propaganda prieš A- 
merikų Finliandijoj.

HELSINGFORS, liepos 27. — 
Vokiečių legacija čia platina 
brošiūrėles, atakuojančias 
Lloyd George, prezidentų Wil- 
soną ir “kolonialį militarizmą” 
Franci jos. •

siu rvto vakare susirinks kad v v
nubalsavus ar priimti valdžios 

j pasiūlymus Angliakasių federa
cijai.

Evcning Nevvs sako, kad pre- 
• mieras ir kiti valdžios nariai ti
ki, kad visi angliakasiai priims 
pasiūlymus.

Derbyshire valdžios pasiūly
mas tapo priimtas.

Angliakasių vadovas Robcrt 
Smilte šiandie kalbėdamas paša 
ke: “Mes esame ant laiptų ir 
mes turime lipti.” .

Irue translation filed wi h the pnst- 
Inaster at Chicago, III. July 28, 1919 
as required bv the act of Oct. 6.1917
30,000 STREIKUOJA VOKIE

TIJOJE.

frue transianon įlieti with the post-
leaster at Chicago, III. July 28, 1919 
is re<|uired by the act nf Oct. 6.1917

MAISTO PABRANGIMAS.

CHICAGO. — Sveikatos ko- 
misionierius Roberlson, kuris 
tyrinėja maisto pabrangimų, iš
dirbo palyginimus maisto kai
nų 1916 m. ir dabar. Pasirodo, 
kad nuo to laiko maistas pa
brango nuo 20 iki 200 nuoš.

Jūreivių streikas užsibaigė.

NEW YORK, liepos 26. — 
400,000 jūreivių streikas jau 
užsibaigė ir šiandie laivai pra
dės plaukioti. Darbininkai strei
kų laimėjo dalinai.

mijoje lietuviai.

HAYW00D BUS PALIUOSUO- pasimirė turtingas gyvulių sker- 
• TAS. dyklų savininkas Patrick Cu-

■ du by.
Po kelių mėnesių laukimo

Wni. W. Haywood, IWW. sek-'
rotorius, teisėjo paliepimu, liks True '.runsluHon filc'l w»th įbr pn«u 

.. . .y | .... , . Jmaster at Chicago, III. July 28, 1919paliuosuotas is kalėjimo, kol us retiuii e(l bv the act <>f Oct. 6,1917
teismas neišklausys jo apeliaci
jos.

Uždraudė ir pusės nuoš. alko
holio alų.

NEW HAVENj Conn., liepos
27. —Turbūt aštriausi probibi-

Karolyi areštuotas.

BERLINAS, liepos 26. — Bu
vęs Vengrijos laikinis preziden
tas grafas Micbael Karolyi, jo 
pati ir visa jo svita, tapo areš
tuoti ir sulaikyti Pragoję, sako 
Vossisclie Zeitung.

True translntinn filed wlth the 
h aslcr at Chicago, III. July 28, 1919 
n. r»»quircd bv the art nf Orf.dB.
KOLčAKAS RENGIASI EVA

KUOTI OMSKĄ.

VliADIVOSTOKAS, liepos 26.
Koišakas, kurio kampanijai 

prieš bolševikus visai nepavyko 
ir pralaimėjo visas atimtas iš 
bolševikų\įemes, rengiasi eva
kuoti savo sostinę Omsku. Va
gonai ir garvežiai jau pasiųsti į 
Omsku ir evakavimas prasidės 
tuoj kaip bolevikai paims pas
kutinę jo bazą čeliabinską. Eina 
gandas, kad tas miestas jau yra 
bolševikų rankose.

BERLINAS, liepos 26. — Vi
si darbininkai Siemens Sclm- 
ckert kompanijos, vienos iš di
džiausių elektros firmų Vokie
tijoje, sustreikavo vakar. Slrei- 
kierių skaičius siekia 30,000. 
Darbininkai sustreikavo delei 
pašalinimo ketverge iŠ darbo 
10,000 darbininkų dviejose ki
tose kompanijos dirbtuvėse 
Slemstradt’e.

Nelaimės
5 ŽMONĖS UŽTROŠKO.

MILWAUKEE, Wis., liepos 
26. — Našlė Auna Gump ir 4 
jos vaikai užtroško šiąnakt jų 
namuose. Kili du vaikai liko 
išgelbėti.

cijos įstatymai yra Connecti- 
eut valstijoj. Valstijos distrik
to prokuroras Crosby pranešė, i 
kad teisėjo Chatfield nuospren- į 
džiu, negalima pardavinėti net j 
alų, užveriantį vos pusę nuošim 
čio alkoholio. Valdžia visur to
kį alų leidžia išdirbinė! ir parda
vinėti, kitur net leidžiama 2% 
nuoš. alus, o Rliode Island val
stijoj leista pardavinėti net

JIS NETIKI Į TRUMPAS DAR
BO VALANDAS.

VVAUKEG'AN, III. — Gaišus 
dar garsesnio miestelio Zion 
City carukas Voliva, kalbėda
mas čia pasakė:

' “Jeigu norl.e, kad pasaulis nu-
4 eitu pas velnių, duokit darbinin-

nuoš. alų.v

MERGAITĖ NUSISKANDINO.

Streikas 400,000 plieno darbi
ninkų bus paskelbtas apie rug- 
piučio 20, jei kompanijos neiš 

pildys darbininkų 
reikalavimų.

True translation filed with the pnst- 
tnaster at Chicago, III. July 28. 1919 
as re<|uire<l by the act of Oct. 6. 1917

PASPORTŲ SUVARŽYMAI. 
BUS DAR LABIAU SUŠVEL

NINTI.

WASH1NGTON, liepos ’6 .— 
Sekretorius Lansing šiandie pa
skelbė, kad dabartiniai suvar
žymai išdavime pasportų į Eu
ropą bus sušvelninti, nors iki la
pkričio 1 dienai nebus išduoda
mi pasportai tiems, kurie nori 
važiuoti vien delei smagumo. 
Pranešimas sako:

“Nuo šio laiko žmonės norin
tis apsilankyti Europos šalyse, 
apart priešo šalių ir Rusijos, ne
reikalaus prirodyti būtinų reika
lo ir nebus varžomi delei am
žiaus. Tokie žmonės vien tu
rės parodyti, kad tikslas yra įs
tatymiškas ir išmintingas.”

True translation filed wCh the post- 
master at Chicaffo, III. July 28, 1919 
as irtjuired by the act of Oct. 6.1917

TAIJ^ININKAI PLENUOJA 
LAIKYTI 150,000 KAREIVIŲ 

ANT REINO.

PARYŽIUS, liepos 26. — Vy- 
riausioji taryba šiandie svastė 
klausimų apie dydį spėkų, ko
kios reikalingos Reino žemių o- 
kupacijai, sulig taikos sutarties 
su Vokietija sąlygomis. Sakoma, 
kad buvo tarta, jog dabartiniam 
laikui reikalinga yra spėka iš 
150,000 kareivių ant kairiojo 
kranto Reino upės.

Dalyvavimas Afrierikos f
kareivių priguli nuo ratifikavi
mo taikos sutarties.

5 ŽUVO NELAIMĖSE SU AU
TOMOBILIAIS.

CHICAGO. — Penki žmonės 
liko užmušti ir 5 sunkiai sužei
sti subatoj ištikusiose dviejose 
nelaimėse su automobiliais Chi
cagoje ir jos apiėlinkese.

6 JURININKAI ŽUVO EKSPLIO 
ZIJOJE.

Ant karinio laivo New Mexi- 
co, liepos 26. ■— 6 urininkai ta
po užmušti šiandie ekspliodavus 
boileriui ant tendero Melville, 
prijungto prie Pacifico laivyno.

2 ŽMONĖS MIRŠTA.

True Jranslatlnn filed with the post- 
nuisier at Chicago, III. July 28, 1019 
as reouired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI i 
TEBESTREIKUOJA.

šiandie balsuos apie priėmimą 
valdžios pasiūlymų.

LONDONAS, liepos 21. — Pa
sak Daily Express, angliakasių 
streikas dar neužsibaigė York- 
shire.

CHICAGO. — Miss. Stella 
Skailand ketvergo naktį prisi- 
girdė Lincoln parko ejerėlyj. Su 
jų kartu buvo jos vaikinas Wm. 
Tsaraklimanis, kuris yra areš
tuotas. ,

Aviatorius užsimušė.

Fremont, Neb., liepos 27. — 
Amatoiiits av*iatodius E. L. 
Krause užsimušė ant vietos, o 
kitas aviatorius tapo sunkiai su
žeistas, kada šįvakar nukriti jų 
aeroplanas iš 200 pėdų augštu- 
mos.

Teisia motinų už užmušimų sa
vo sunaus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 28, 1919 
as retini rcd bv Ihe act nf Oct. 6.1917
FRANCUZAI MUŠASI SU CI

VILIAIS ALSACE.

BERLINAS, liepos 26. — Čia 
gautose žiniose pranešama apie 
sumišimus Strassburge. Smar
kus mūšiai tarp franeuzų karei
vių ir civilių gyventojų ištikę.

VINCENNES, Ind., liepos 27. 
— Du žmonės miršta, o du len
gvai sužeisti, kada sprogo Car
bide ant laivo, kuriuo jie jį ga
beno.

Uždraudė pardavinėti tualėtinj 
vandenį.

PITTSFIELD, Mass., liepos 
27. — Čia nagrinėjama byla 
Mrs. Gladys C. Dunn, kuri ty
čiomis art netyčiomis nušovė sa
vo trijų metų vaikų J. Aliau 
Dunn. Jos vyras buvo Sunset 
žurnalo redaktorium.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 28, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

LENKAI STABDO SAVO O-
FENSYVĄ PRIEŠ UKRAINIE

ČIUS.

HIUNTINGTON, W. Va., lie
pos 27. — Valstijos prohibicijos 
komisionierius uždraudė parda
vinėjimų tualetinių vandenų, 
kadangi areštuota daug žmonių, 
kurie buvo pasigėrę tais vande
nimis. Niekurie tauletiniai van
denės turi net apie 76 nuoš. al- 
kaholiaus.

Pasimirė dailininkas.

Atstovai to distrikto angliaka-kus,

VIENNA, liepos 24. —- Lenkai 
išrodo stabdančiais savo ofensi- 
vų prieš ukrainiečius. Pastarie- 
jie vartoja visas savo spėkas 
prieš Kijevu, taikant jei ofensi- 
vas pavyktų tenai prieš bolševi- 

paskui sugrįžti ir kontes-

LONDONAS, liepos 26.
Šiandie pasimirė žymus piešė
jas dailės autoritetas Sir Ed- 
\Vard John Poynter, prezideirtas 
karališkos akademijos. Angli
jos karalius jį apteikė kunigaik
ščio, o paskui ir barono titu
lais.

ORAS/

Galbūt nepastovus oras šian
die; ryto apsiniaukę ir vėsiau.

Saulė teka 5:38 v., leidžiasi
8:14 v.

Pasimirė gyVuKty 'skerdyklų 
savininkas.

MILWAUKEE, Wis., liepos 
. — Vakar nuo apopleksijos

I kams 6 valandų darbo diena. Aš 
j netikiu į tokia trumpų darbo 
dienų.”

Bet kartu jis neliki nė kad 
žeme yra apskrita. Jo miestelio, 
Zion City, mokyklose dar mo
kinama, kad žemė yra plokščia 
kaip kokia lenta ar blynas.

“Daugelis žmonių, kurie bu
vo linksmi su savo šeimynomis, 
kada gaudavo mažas algas”, sa
kė jis toliau, “nuėjo tiesiai į 
peklą, kada jie gavo užtektinai

I pinigų ir trumpų darbo1 dienų, 
i žmogus, kuris neatlielka geno 
diemis darbo yra vagis.”

Voliva niekad neatlieka jokio 
naudingo darbo, o kas link pini
gų, jis nemažiau godus jų, kiek 
ir didžiausias gobšas ir, kaip 
parode legislaturos tyrinėjimai, 
jis stengiasi juos įgyli ne visai 
teisingais ir legaliais keliais. 
kTad kiauksimas: kdl^ių peklos 
kertę gaus pats Voliva.

190,000 darbininkų visoje ša
lyje dabar balsuoja apie apskel
bimų generalio plieno darbinin
kų streiko apie rugpiučio 20 d., 
jei plieno trustas ir kitos mažes
nės kompanijas neišpildytų dar
bininkų reikalavimų. O darbi
ninkų reikalavimai yra nedide
li. Jie reikalauja tik kolekty- 
vio (per unijas) tarimošl su 
darbininkais ir priėmimo į dar
bų pašalintųjų už prigulėjimą 
prie unijos darbininkų.

Balsavimas užsibaigs rug
piučio 20 dienų ir tikimasi, kad 
darbininkai nutars streikuoti. 80 
nuoš. Gary plieno darbininkų 
pritaria streikui.

Plieno kompanijos, ypač 
plieno trustas, United States 
Steel Co., kurio galva yra teisė
jas Elbert H. Gary, yra ir buvo 
aršiausiais priešais unijų ir ka
da darbininkai pradėjo organi- 
zuoties, kompanijos tuoj pradė
jo šalinti iš darbo visus darbi
ninkus, kurie tik buvo nužiūri
mi priklausime unijai.

Plieno darbininkai pradėjo 
organizuoties palyginampf ‘ne
senai, kokie metai atgal. Plieno 
trustas gi yra begalo stiprus. To
dėl darbininkai nesitiki laimėti 
streikų, jei butų vedamas ko
kioj vienoj plieno liejikloj, bei 
jie tikisi sulaužyti kapitalistų 
užsispirimų ir laimėti streikų, 
jei streikas bus paskelbtas vi
sose plieno dirbtuvėse. Streike' 
klausimų pagreitinto Gary atsi
sakymas pasimatyti su Goin- 
persu.

pasisekė apstabdyli.
Muštynėse žuvo vienas baltas 

žmogus ir vienas negras. Balta
jam žmogui negras pataikė ak
meniu j galvų, jam besimau
dant, ir jis prigėrė. Negrų gi nu
šovė policistas, kurį buvo už
puolę ir pradėję šaudyti negrai.

Kiek žmonių sužeista, tikrai 
nežinoma, kadangi lengviau su
žeistieji išvaikščiojo po namus, 
nepranešė apie sužeidimų poli
cijai.

Policija mano, kad skaičius 
sužeistųjų siekia 50. Keli desčt- 
kai žmonių, jų tarpe keliolika 
moterų, tapo areštuota. Abelnai 
moterįs veikliai dalyvavo riau
šėse. Keli sužeistųjų galbūt 
mirs.

AL IR NEBUS GATVEKARIŲ 
DARBININKŲ STREIKO.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI, DAUG 
SUŽEISTA.

Kad kam ko 
Reikalinga

greičiausia ir leng- 
i viausiu Hudu įsigysi

te naudodamies Nau
jienų Reikalavimų 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas kų 
turite kitiems pasiū
lyti — pasiskelbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonių kandie 
skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys jū
sų pasiskelbimų ir tas 
jūsų pasiskelbimas at
neš jums geriausių pa
sekmių.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS

Susirėmimas baltųjų su negrais 
įvyko paežeryj besimaudant.

CHICAGO. — Vakar vakare 
Chicagoje ištiko rasinės riaušės, 
kuriose du žmonės liko užmuš
ti ir gana daug žmonių sužeista.

Riaušės kilo apie 5 vai. vaka
re prie ežero ties 31 gatve ir 
greitai apėmė visų paežerį nuo 
29 gatvės iki 35 gal v.

Riaušėms pradžių davė bal
tieji, kurie pradėjo mėtyti ak
menimis į besimaudančius neg
rus. Pastprtie|i y>radcjo gin
ties ir iš savo pusės mėtyti ak
menis. Tokiu negrų “nemanda
gumu” įsižeidė baltieji ir pradė
jo negrus mušti. Kilo didelės 
muštynes, kuriose vartota netik 
kumščios, bet ir ginklai. Greitai 
atvyko policija, bet ir ji negalė
jo sustabdyti muštynių: jei vie
noj vietoj jas sustabdo, jos pra
sideda kitoj vietoj. Tik po va
landos darbo ir kada dar dau
giau policistų atvyko, muštynes

Tikimasi, kad šiandie bus susi
taikinki su darbininkais, gu
bernatoriaus Lowden pagelba.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų streiko 
turbūt nebus. Vakar laikyta 
konferencija su samdytojais ir 
nors dar nesusitaikinta galuti
nai, tikimasi, kad tas bus pada
ryta šiandie. Į streiko klausimų 
įsimaišė gubernatorius Lowden, 
kuris delei to atvyko iš Spring- 
fieldo j Chicagų.

Paėję gandai, kad mokestis 
už važinėjimųsi bus pakelta iki 
6c. ant gatvekarių ir iki 7c. ant 
elevatorių su 1c. už transferų, 
yra perdaug ankstivi. Public 
Utilities komisija dar nieko ga
lutino apie tai nėra nutarusi.

PRISIPAŽINO UŽMUŠUS 
MERGAITĘ.

CHICAGO. — Pereitų utar- 
ninka prapuolė metų mergai
tė Janet Wilkinson, gyvenusi su 
savo tėvais prie 114 E. Superior 
St. Nuožiūra puolė ant Virgi- 
nia viešbučio sargo, gyvenusio 
gretimam name 112 E. Super
ior St., tūlo Thomas R. Ftzge- 
rald. Jis areštuotas seredoj, bet 
jis tvirtino nieko nežinąs apie tą 
dalyką. Tik nedėlioj, po il
giausių hamantfinėjhnų yr vi
sokių “bandymų”, galutinai nu
vargintas bemieges ir tais ka- 
manti|iė.Himaįs, )įis pi|sipa7'|no 
pasišaukęs mergaitę j savo na
mus ir kada toji pradėjus verk
ti, užsmaugęs ją. Paskui nune
šęs jos lavoną j skiepą ir paslė
pęs tarp anglių. Mergaites Lavo 
nas, jo nurodymais, liko suras
tas.
Reikalauja kolonijos išsigimė

liams.
Veikiantysis policijos virši

ninkas Alcock pareikalo, kad 
butų tuojaus sušauktas legisla- 
turos posėdis, kad sutverus vi
kio koloniją tokiems išsigimė
liams ię. silpnapročiams kaip 
Fitzgerald. Jį remia ir mokyk
lų superitendentas Mortenson 
ir kiti.
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2739 80. HALSTED ST^
CHKU«<\ .’LLINOIS

T.l.iha— <Vl—> IMA

Niujieooi *1d* karitoM. Ibkirtaot 
nedMrflenlus. I^tdtia Maajtenų Ben
drovę 1739 S. Halatod St„ Chicago, 
111 — Telefonai: Cinai 1501.

U išlaikomoji Kaina:

llctma .....................................
Pusei meto .............................
Trims tnCnesiama .............. 1.8o
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiai .................. 75

Chlcegoje — per nešiotojai >
Viena kopija ............................. 62
Savaitei ................................  13
Mėnesiui .............  M

Suvienytose Velatijoi*. •• Ctactgo), 
Račtu:

Metrus.........................  lj-00
Pusei meto .............................  ••00
Trime mtaedama ................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėneatnl ............ .  • •• tt

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu «■ atsakyme.

Truc translation uied with the post- 
nuister ai Chicago, III. .hily 28, 1919 
master at Ghicago, III. Juiy 24, 1919

Finlandija išsirin
ko prezidentą.

Liepos 25 <1. Finiandijos sei
mas išrinko prof. K. .1. Stahl- 
•btrg'ą respublikos |Hvzitlcntu.

Įdomu, kad j tų virtę nepate
ko gcn. Mtinnerheim. Jisai laip- 
pat statė savo kandidatūrą. !>el 
gavo lik 50 balsų, kuomet 
Stahlberg 1 13 balsus.

Gin. Manncrheim buvo iki 
šiol Finiandijos regentas, po to. 
kaip tenai tapo num-ilsintas so
cialiniu sukilimas. Gen. Man- c
ncrlųim “pasižymėjo" to suki 
limo malšinime, ir už tai ne jos jau net linkui 3-os Durnos ne
vien savos. o ir kilų šalių, bur
žuazija apšaukė jį “civilizaci
jos gelbėtoju".

Kilotas mėnęsių atgal Man- 
nerheini išsirengė j kelionę at
lankyt Skandinavijos šalis, kur 
valdžios jam rengė iškilmingą 
priėmimą. Bet didžiamjam 
“raudongvardiečių" pergalėto
jui nebuvo lemta parodyti savo 
liaurus užsieniui. Skandinavi
jos darbininkai, išgirdę apie 
tai, koks svečias ketina atvykti 
į jų šalis, užprotestavo ir už- 
reiškė. kėni jie sustreikuos, jei
gu jų valdžios kels jam puotas. 
Ceremonijos priėmimui Finlan 
dijos diktatoriaus reikėjo “ati
dėti".

Dabar, pasirodo, ir |>ačioje 
Finlandijoje jisai nen(siekė sa
vo ambicijų. Nuimti jam gar
bės vainiką nuo gpjvos, mato
ma, pasirūpino socialistų atsto
vai seime. Turėdami 80 halsu 
seime, iš 200, jie negalėjo iš
rinkti savo partijos žmogų į 
prezidentus, bet savo tbidsais jie 
padėjo laimėli Mannerheim'o 
oponentui.

KAIP “KAIRIEJI” “ŠVIEČIA“ 
DARBININKUS.

Jeigu norėtum atsakyti visus 
melus ir išmistus, kuriuos musu ’ c
vadinamieji “kairieji“ skleidžia, 
per savo “literatūrų“ ir savo 
“prakalbose“ apie Naujienas 
ir jų redaktorių, tai nebūtų laiš
ko apie nieką dauginus rašyti. 
Podel noroins, ar nenoroms pri
sieina visai ignoruoti didžiumą 
jų priekaištų. Jeigu mes kada 
atsakome į vienų kitų “kairių
jų" prasimanymų, lai ne dėlto, 
kad norime su jais ginčus vesti 
dėlei jų užpuldinėjimų, o liktai tiktai menševikai, o ir bolševi- 
dėlto, kad manome, jogei na u- kai iki paskutinio laiko buvo 
dingą yra kartas nuo karto pa- tos nuomonės, jogei prie dabar- 
rodyli žmonėms, ko verta yra linio Rusijos išsipletojimo sto
ta “apšvieta“, kurių jie teikia vio, joje gali įvykti tiktai bur-
pubtikai. žuazinė (b ne socialia tiška) re

šį kartą paimsime kaipo pa- vohucija tokia revoliucija, 
vyzdį Grigaičio rnferato “apra- kuri panaikins carizmų ir kito-

šymą“, tilpusi Chicagos “kairių
jų“ lapelyje. Tas referatas buvo 
laikytas Liuosybės svetainėje 
(liepos 9 d.) prieš kokia pusant
ro šimto žmonių; todėl yra pa
kankamai liudininkų, galinčių 
spręsti apie teisingumų paduo
damų čionai faktų.

1*1, i m^i ii>«? k<?lvtQ punktų.

“Kairiųjų" lapelis rašo:

Jis (Grigaitis) plačiai kal
bėjo apie social-demokratų 
atsinešimų link Valstybės Du
rnos ir nurodė bolševikų 
“klaidų“ nedalyvavimo joje. 
Nurodymas buvo aplamas, 
be pažymėjimo .fakto, kurioje 
V. Durnoje bolševikai neda
lyvavo. Bet juk ištikrųjų 
bolševikai Durnoje dalyvavo, 
ką tečiaus, ir pats Grigaitis, 
vėliaus kalbėdamas kitame 
klausime, išnetyčių pripažino, 
paminėdamas jog bolševikai 
nutarę rinkli atstovus į (lu
iną atskirai nuo menševikų.
O.ištiesų Grigaitis pasakė ve 

ką: 1905 m. gale ir 1906 m. pra
džioje, tarpe rusų social-demo
kratų bolševikų ir social-demo
kratų menševikų ėjo ginčas, ar 
dalyvauti rinkimuose į V. Durnų 
(žinoma, pirmųjų). Bolševikai 
stojo už boikotavimų Durnos, o 
menševikai už dalyvavimų rin
kimuose. Paėmė viršų menše
vikų pozicija. Įlinkimuose į 
antrąją Durną jau abidvi frakci
jos dalyvavo. Bendrame parti
jos suvažiavime 1900 m. tapo 
pripažinta kaipo teisinga ta tak
tika. kurią gynė menševikai. 
Boikoto gi pozicija, už kurią 
pradžioje bolševikai stojo taip 
uoliai, tapo ant tiek diskredi
tuota, kad bolševikai nesilaikg 

žiūrint to lakto, kad įstatymas.
pagal kurį ji buvo renkama, bu
vo daug alžagareiviškesnis, ne
gu pirmųjų dviejų Durnų rinki
mo įstatymas.

Tegul dabar skaitytojas paly
gina šituos Grigaičio išvadžioji
mus su augščiaus paduotu 
“kairiųjų" lapelio “aprašymu.“

Toliaus. Rusijos revoliucijos 
pobūdžio klausimas. Lapelis 
rašo, buk Grigaitis kalbėjęs, 
kad:

Revoliucijos klausime men 
ševikai laikęsi tos nuomonės, 
kad revoliucija (Rusijoje. N. 
Red.) turi būti buržuazinė, o 
ne darbininkiška, dėlto, kad 
Rusijoje didelė didžiuma esu 
ūkininkų, gi darbininkų tik 
tesirandą “penktas procen
tas.“ Ūkininkai netik, kad ne
gali vykdinti socializmo, bet 
jie negali kovoti nė už darbi
ninkų reikalus. Taip menše
vikai tvirtina, pasiremdami 
“mokslinguoju socializmu.“

Bet bolševikai nepaisą men 
ševikų moksliškų išvedžioji
mų.. .
Grigaitis kalbėjo visai kų ki

ta. Vienas dalykas, klausime a- 
pic tai, kokia turėjo būti Rusijos 
revoliucija, tai svarbia tįsis pun
ktas nebuvo ūkininkų atsitiesi
mas link “darbininkų reikalų;” 
visi žino, kad ūkininkai gali pil
nai pritarti daliai darbininkų 
reikalų (pav., organizacijos lai
svė, didesnės algos, balsavimo 
teisė, ir lt.). Ir kada Rusijos so- 
cial-dcmolkratai mėgino išau- 
ksto atspėti, kokį pobūdį priims 
besiartinančioji Rusijos revoliu
cija. tai jie svarbiausia vadova
vosi kitais žvilgsniais: jie žiurė
jo koks yra sociališkai - ekono
miškas tos šalies stovis.

Antras dalykas, Grigaitis sa
vo referate kuoaiškiausia pasa
kė ir pakartojo, kad ne vieni 

kias viduramžių gadynės lieka
nas ir įsteigs demokratinę res
publikų. Referentas savo žodžių 
patvirtinimui perskaitė ilgokas 
ištraukas iš bolševikų suvažiavi
mu (1905 m.) ir menševikų 
konferencijos (1905 m.) ręzo- 
liucijos. Čia paduodame po 
vieną kitų punktu iŠ tų rezoliu- 
vijų. Bolševikų rezoliucija 

skamba:
Lygiai tiesiogiuieins prole

tariato interesams, kaip ir 
naudai jo kovos už galutinus 
socializmo tikslus, reikia kiek 
galint pilnesnės politinės lai
svės, taigi, reiškia, pakeitimo 
autokratinės valdžios formos 
demokratine respublika;

Šis demokratinis pervers
mas Rusijoje, prie dabarti
nio visuomeniškai-ekonomi- 
nio josios stovio, ne susilp
nins, o sustiprins buržuazijos 
viešpatavimų...
O menševikų rezoliucijoje 

sakoma:
Laikinoji valdžia, kuri pa

siimtų ant sdvęs įvykinimų 
uždavinių šitos, pagal savo 
istorinį pobūdį, buržuazinės 
revoliucijos, turėtų...

Toliaus. Lapelis rašo, kad 
Grigaitis taip kalbėjęs:

Jie (bolševikai), būdami 
mažumoje, su ginklais ran
kose užpuolė valdžių ir mė
gina vykdinti socializmų. Ar 
tai galimas daiktas, kad'tas 
“penktas procentas“ (iš to 
matyt, kiek Grigaitis žino a- 
pie Rusija, jeigu jis tik “pen
ktą procentų“ darbininkų ten 
rado. Koresp.) Rusijos žmo
nių įsteigtų socializmų.

Lapelio korespondentas ipo 
kelis kartus vis tvirtina, kad 
Grigaitis radęs Rusijoje lik 
“penktų procentų" darbininkų. 
Bet ištiesi! lai referentas išreiškė 
visai kų kitų. Jisai kalbėjo apie 
.industrinius darbininkus (fab
rikuose, dirbtuvėse, kasyklose, 
ant gelžkelių ir pasakė, kad tik
inti nežinia, kiek jų šiandie ran
dasi Rusijoje; bet p. WilWams 
atvykusia Amerikon su įgalioji
mais nuo Lenino, rašė savo 
straipsniuose, (kad industriniai 
darbininkai Rusijoje sudarų a- 
pie 10 nuošimtį, arba mažiaus. 
Tie darbininkai tečiaus yra pa
siskirstę į keletu partijų ir žy
mi dalis ju nepriklauso jokiai 
partijai, lodei gali būt, būt, 
kad bolševikams pritariantis 
elementas dndustrin/iain prole
tariate sudaro apie 5 nuošim
čius visų gyventojų.

Dar vienas punktas. Lapelyje 
rašoma:

Taigi, kame Grigaitis sura
do pas bolševikus darbininkų 
išnaudojimų? Nagi mat Le
ninas užsimi na vienoje kny
gelėje, kad dėlei didesnio dar
bo našumo naudinga butų į- 
vesti dirbtuvėse. Tayloro dar
bo sistemų.

Ta “viena knygelė”, lai "Ru
sų Soc. Revoliucijos uždavi
niai,” kur išdėstoma Lenino žo
džiais “Sovietų Respublikos” 
siekimai ir darbai. Apie Taylo
ro sistemų (kuri mokina, kaip 
pasekmingiausiai eksploatuot 
darbininko jiegų dirbtuvėse) 
tenai ne “užsimenama,“ o kal
bama su dideliu pabrėžimu, ke
liose vietose (pusi. 32 ir 33), 
kaipo apie būtinai reikalingą 
dalykų.

Bet lapelio korespondentas 
užmiršta pasakyti, kad Grigaitis 
iš tos knygelės perskaitė keletu 
dar daug įdomių dalykų, paro
dydamas, kokios pušies “socia
lizmų“ vykdina Leninas.

Pirmiausia jisai nurodę, kad 
Lenino valdžia dirbtuvių tvar
kymui pašamdė buržuazinius 
speciailstus, (kurie pradžioje bu 
vo prašalinti)'ir moka jiems 
labai augštų atlyginimų (žiur. 

16 ir sek. puslapius m i neto j 
knygelėje), —■ kas, paties Lėni’ 
uo pripažinimu yra priešinga 
“komunizmo principams.“

Paskui, referentas nurodo, jo
gei Leninas stoja už tai, kad 
dirbtuvėse butų įvesta piece- 
work. Ant 3‘4 p. minėtos knyge
les sakoma :

“Mes tuojaus turėtume į- 
veati darbų ir mokestį nuo 
štukių (piece vvork).”
Pagalios, jisai nurodė, jogei 

Leninas reikalauja, kad minios 
(darbininkai) “Viešai pasiduo
tų vienai valiai tų, kurie tvar
ko darbo procesų“ (o tvarkyto
jais pasamdyti už didelius pini
gus buržuaziniai specialistai); 
ir kad jisai reikalauja darbinin
kų “pilniausiu pasidavimo va-- 
liai diktatoriaus, darbo metu.“

Ar visa tatai yra darbininkų 
“išnaudojimas,“ ar kas kita, tai 
referentas paliko spręst patiems 
klausytojams. Bet jisai pastatė 
ve kokius klausimus: Ar gali 
kas tikrai tvirtinti, kad bolševi
kai išlaikys valdžių savo ranko
se? O jeigu negali, jeigu yra ga
limybės, kad buržuazija su
grįš prie valdžios,—tai koks bus 
tada Rusijos darbininkų padėji
mas, kuomet bolševikiškoji val
džia bus jau įvedus ir Tayloro 
sistemų, ir piecc-work ir dikta
toriškų galių dirbtuvių tvarky
tojų ant darbininkų? Kam pa
tarnaus visi šitie “komunistiš
ki“ įvedimai?...

Tai taip išvadžiojo kalbėto
jas, pasiremdamas faktais ir 
dokumentais. 0 “kairiųjų“ la
pelio rašytojas iškraipė ir su- 
klastavo jo referatų nuo prad
žios iki galo ir padarė iš jo 
“šmeižtus prieš bolševikus“! 
Taip jie “šviečia“ savo lengvati
kius pasekėjus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Ti uc translation filed with thc post- 
mnster at Chicugo, III. July 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

FRANCIJA.

Darbo Federacija ir Socialistų 
Partija susivienijo.

New York. — Šiomis dieno
mis gauta iš Fi|mcijos laikraš
tis “Le Populairc.“ Birželio 13 
d. ten liko išspausdinta žinia, 
kuri turi daug reikš»nės ne tik 
Francijos darbininkų judėji
mui, bet ir viso pasaulio darbi
ninkams. Tas nuo tikis, apie ku
rį minėta žinia, praneša, buvo 
apleistas kapitalistų spauda, lis 
išsireiškia štai kame: Generalė 
Darbo Federacija, paprastai ži
noma, kaipo “C. G. T.“ (Confe- 
deration Generole du Travail) 
ir Socialistų Partija susivienijo. 
Kiekvienų, kuris žinojo Darbo 
Federacijos konservatizmu 
prieš karę, įloki žinia nemažai 
nustebino. Ji parodo, kad ra
dikalizmas joje plėtojasi nepa
prastai sparčiai.

Tas svarbus pranešimas tel
pa ant “Le Papulaire“ pirmo 
puslapio. Autgalvis uždėta per 
visų puslapį. Redaktorius Jean 
Longuel, Kari Markso anūkas, 
įpriduoda tam nuolikiui dtrug 
svarbos. Žinia skamba seka- 
!mai:

“Sųryšyj su susti rinkimais, 
kuriuos laikė Socialistų Parti
jos ir Gencralės Darbo Federa
cijos delegallaii vakar vakare ir 
šįryt Federacijos ofise, sekama 
dienotvarkė liko priimta.

“Generalė Darbo Federacija 
ir Socialistų Partija susivienija.
Delegatai nuodugniai apsvarstė, 
kokiomis sąlygomis tiedvi orga
nizacijos gali veikli iš vien, kad 
pasilikus autonomiškomis ir 
neprigulmingomis.

“Prieita prie sekamų nutari
mų:

“l'urint omeiiyj prisiartinan
čią socialistų ir Darbo altstovų

konferencijų^ -kurioj dalyvaus 
Francijos, Italijos, Anglijos ir 
Belgijos darbininkai,—ši konfe
rencija, santai-mėj su rezoliuci
jomis, kurias priėmė C. G. T. 
nacionalis komitetas ir Sociali
stų partija savo jra'sk utiniam e 
kongrese stalo sau už tikslų de- 
monsLi’uoti internacionale visų 
šalių atstovų vienybę.

“Sulikta ,kad tos deinonslra-

savo vyrų; dėl tokių aplinkybių 
žmonėms nebuvo ko džiaugties 
kares pabaigimu ir didelė pra
rijančios visuomenės didžiu

ma nepanorėjo savo “visuotinio 
džiaugsmo“ demonslruot, tuo 
labiau, kad karės vyriausybė 
išleido ciriiuliarų, prašydiunii 
visų žmonių, idant taikos iškil
mių šventimų ntidetų, kol* vul- 

džia paskirsianti jam tam tikrų
cijos pobūdis bus pilnai apkal
bėtas Darbo konferencijoj, kuri 
įvyksta tuo |>ačiu laiku, kaipir 
socialistų konferencija.“

dieniu

Tieski, s u Įjotos vakare didelės 
žmonių minios vaikštinėjo gat
vėmis, bet vyriausiai tuo tiks
lu, kad pasižiurėjus, kų kiti 
žmonės darų. Maži vaikai barš
kino skardinėles, spragino spra- 
guČius, o fabrikų mergaitės ir 
jauni kareiviai elgėsi taip, kaip 
kad bankų šventėmis. Bet to, 
kas dėjosi minėtoj dienoj, kada 
netikėtai buvo [Mvskelbta musių 
paliauba, ir kada žmonės iš 
džiaugsmo kuone iš proto ėjo, 
'mainydami, jogei tai ištikrųjų 
reiškė galų karei, — dabar visai 
nebuvo.

Pasitarimas visuotinam 
streikui.

Svarbiausias ištikrųjų savai
tės atsitikimas tai buvo South 
poeto darbininkų konferencijos 
priėmimas masinį veikimų už
ginamos rezoliucijos. Ta rezo
liucija Imvo priimta didele bal
sų didžiuma. Tokio žingsnio 
svarba yra ne tiek dėl to, kad 
rezoliucija turėtų tuojaus kokį- 
nors efektų, kiek dėl jos įtakos į 
visų busimų darbininkų politi
kų. Per kiek laiko pažangesnie
ji Darbo Partijos vadovai skel
bė visuotinų streikų kaipo dera
mų primonę reikiamai įtakai 
daryli į perdaug lotų parlamen
tinį veikimų. Darbo Partijos 
atstovui parlamente tafcn visa
dos priešinos, tvirtindami, kad 
visuotinojo streiko skelbėjai re
prezentuoju ne daugiau kaip 
■keleto ekstremistų nuomonę. 
Southporto konferencija - tatai 
jiems parodė kų kita. Ne
žiūrint šaunios, ištikrųjų, kal
bos Clynes ir kilų, kurie stovėjo 
už politinį veikimų, organizuo
tieji darbininkai darė, kad vi
suotinis streikas turi but varto
jamas kaipo priemonė ne tik 
ekonominiams ir danbo sąly
goms pagerinti, bet taipjau, rei
kalui esank ir politiniais tiks
lais.

Rusijos klausimas.

Visas klausibas iškilo dėl ru- 
staus Rusijos dalykų padėjimo, 
o Itaipjan dėl Italijos ir Franci
jos darbininkų nutarimo su
rengti visuotinį dvidešimties 
keturių valandų streikų, kaipo 
protestų prieš alijantų kišimu
si į Rusijos dalykus ir ėjimų 
prieš sovietų valdžių. Tečiaus 
norėdami išmėginti visokių pri- 
pažjįntų konstitucinę agidivcijos 
lomių pirmiau ne kaip griebu- 
sis griežtesnės revoliucinės prie
monės, taigi visuotino strei
ko, Anglijos darbininkai nutaria 
Ino tarpu sutaisyti visoj šalyj 
didelių protesto demonHtracijų 
liepos 20 ir 21 dienomis, kartu 
su Frakcijos ir Italijos darbi
ninkais/ Jeigu los demonstra
cijos neturėtų reikiamo efekto, 
taiki jau nebusiu didelių sunku
mų pasigriebti tiesioginio veiki
mo priemonių, nes liepos 23 d. 
įvyksiųs milžiniškas “Trilypės1 
Sųjungos“ (kasyklų, gelžkelių iri 
(transporto tlarbinink)i) mitin-l 
gas. Kųtik įvykusios gi visoji

KANADA.
Winnipeg. (Darbininkų per

sekiojimai). — Vakarinėj Kana
dos dalyj (Įarbininkų persekio
jimai priėmė labai rustų pobū
dį. Policija — Kanados kazo
kai be niekur-nicko briauna- 
si į privatiškus namus ir į uni
jų ofisus.

Vancouvero darbininkai už
protestavo prieš kazokų “gja-šo 
atakų,“ kuri liko padaryta Pi
liečių Lygos patvarkymu. Sis- 
tematiška ir nuodugni krata li
ko padaryta unijos kvatieroj. 
Bet tuo dar nepasitenkinta. Ka
zokai pradėjo jieškoti ^naujų 
žemių” savo užkariavimams. 
Jie aplankė unijos prezidentų, 
sekretorių ir kitus viršininkus 
b’ net i ktoriaus namus, kuris

’ iiku buvo Seattle.
Bevu.< tuo pačiu laiku, kita 

kazokų “rota“, norėdama atsi
žymėti savo narsumu ir nepasi
duoti Vancouvero kazokams, 
užpuolė — \Vinnipego Darbi
ninkų l'arylnis ofisų, atidarė 
saugiųjų šėpų ir pasiėmė iš ten, 
kas jiems patiko. Be to, krėsta 
nemažai darbininkų. Kadangi 
kai-kurie darbininkai nesirado 
namie, tai kazokai teikėsi išlau
žti jų namų duris ir ten padary
ti tvarkų. *

Kituose niicųluiĄsc kazokai ir
gi darė “pasekmingus“ užpuoli
mus ant darbininkų. Jie at- 
kriepė domos į Saskoloono, 
Braudono, Moujtrearo ir Carga- 
ry darbininkų vadus. Ir visur 
paisikartojo ta pati istorija —: 
k ra tos, kon tiška viniai.

SUV. VALSTIJOS.
Columbus, O. — (Profesoriai 

organizuojasi). Sekant Illinois 
Universiteto profesorių pavyzdį, 
kurie sutvėrė unijų, ir Ohio val
stijos Universiteto štabas išdir
bo pienus organizacijai, kuri 
pradės savo veikimų šių moks
lo melų pradžioje.

Visos kolegijos yra atstovau
jamos toj orgaiiiiizacijoj. Depar
tamentų dekanai, profesoriai, 
profesorių asistentai ir instruk
toriai.

Sulyg oficialiu skelbimo, su
siorganizuota tuo tikslu, kad 
“geriau sulvaikius apšvietus 
darbų ir pagerinus dailbo sąly
gas.“

Anglijos darbininkai 
ir taika.

Truc translation tiled witn thc post- 
Hnastcr at Gliivago, III. .hily 28, 1919 
as i equh’ed by thc act of Oct. 6,1917

Londonas, Anglija, Liepos 2 
(London Daily Herald kores- 
pondenetija). — (Sulig visomis 
lošimo taisyklėmis didžiausias 
šios savaites atsilikimas turėtų, 
regis, but pasirašymas, praeitų 
subalų, laikos sulaillies su Vo
kietija. Taip betgi nėra. Tos 
l iikos derybos taip ilgai tęsėsi, 
kad galų gale jų užbaigimas
Hiebegalėjo padaryti nė jokio 
efekto. Žmonės turėjo laiko 
pamatyti, kokiu tuščiu burbulu 
virto ta taip vadinamoji taika 
akivaizdoj badu sliinpančios Eu 
ropos, suardytos daugiau ne dvi 
dešimčia tebevedamų mažesnių 
karių.

Boto, daugybė št'imynų tebe
laukia dar sugrįžtant iš armijos

šalyj demonstracijos, parodžiu
sios darbo Žmonių pasiryži
mus, be abejo, stipriai wtsilie- 
sipančios į konferencijon susiva 
žavusius. Proteste bus taipjau 
pastatytas valdžiai reikalavi
mas padaryti taikų su Vengrijos 
sovietų valdžia ir panaikinti — 
ne nominaliai, bet ištikrųjų 
koiiHkripeijų. XV. II. lliuteliiu-

soi), kų-tik išrinktasai Dalim
Partijos lyderis, užpeiškč spau
dos atstovams: “Atėjo laikas, 
kad inžinieriai, visoj šalyj, pa
liautų gaminę amunicijų karei 
su Rusija.“

Darbo Laukas.
Binghamton (N. Y.)^—Ciga

rų dirbėjų streikas.

Cigarų darbinan'kų Streikas 
tęsiasi. Už pasakysų “seab“— 
areštuoja. Kapitalistai ne juo
kais pasiryžo sulaužyti streikų, 
štai vienį gražių dienų Barnes- 
Smith Cigar Co. pakabino prie 
savo dirbtuvės iškabų didelėmis 
raidėmis: “Dirbtuvė bus atida
ryta panedėlyje, liipos 21 d., 7 
valandų ryto. Beikia mokinių 
visuose skyriuose.“

Ir ištikro, tą rytą pradėjo 
“darbų“. Kompanija at
vežė troku keletą senų moterų, 
dirbtuvę apstatė policija, na, ir 
tos senos moteris, kurios nie
kados nebuvo dirbusios cigarų 
dirbtuvėse “dirba“. l>abar kiek
vieną dieną, apie 5 vai. po pie
tų, ties ta dirbtuve susirenka di
delė minia žmonių pasižruroli, 
kaip streiklaužius veža iš dirb
tuves. 0 jeigu kas surinka 
“seab,“ tą tuojaus areštuoja. 
Liepos 22 d. už pavadinimą 
streiklaužių skobais, tkiįio areš
tuota penki žmonės - trįs vy
rai ir dvi moterį. Abidvi lietu
vės ir katalikės.

Visai dar nesenas laikas, kuo
met vielas fanatikai ardė socia
listų prakalbas, ir kuomet Lie
tuvių svetainės prižiūrėtojas 
buvo šaukiamas policijon, tai 
tos pačios moters juokėsi saky
damos: “Policija visus bolševi
kus išnaikins.” Mat, kas tik
tai reikalauja už darbų geresnio 
ouiyginimo ir geresnių darbo 
sąlygų, tas dabar yra “bolševi
kas“ — ir grūdamas kalėjimai). 
Gal ir jiedvi šilų dabar supras.

Visi areštuotieji turėjo užsi- 
siatyti kaucijos po $300 kiek
vienas. —A. B. Vargšas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Ad. Bubhels, \Vilt. — Nebū
dami to specialistais, nesugeba
me ne patarimų duot, kaip ta
tai reikia daryt.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16c.
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

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

YWNG iūŪNM TO 
’ .LBARN NURSING 1 
We p.'iy all expenses and small salai y I 
whilc traininR in our new two year giaded I 
coursc. Write at once for our cataloguc B. j

FORT DEARBORN MOSPITAL• V«n*a Aw*M, Bm « CHICAGO

Dr. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Waahington St., Marshali Field Annex, 18 flioraa, Suifc 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 8o. Balutėj St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas We«l 6126
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Lietuvių Rateliuose
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės dalinin
kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Bug- 
piučio 3, 1919, M. Meldažio sve
tainėje, 2244 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- 
tifikatą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šėrinin- 
kai tegali dalyvauti.

Dieiiotvarkis bus paskelbtas 
ant vietos.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekretorius.

ROSELAND

DG. P. GRIGAIČIO PRA
KALBA.

socialistu 
senai ne

apie lai.

Pereitą i>ėtnyčią Socialistų 
Apšvietus kliubas parengė Ho- 
selande.Stanėiko svetainėje, pra 
kalbas, “Naujienų” redaktoriui 
P. Grigaičiui. Nežiūrint dide
lio karščio, publikos prisirin
ko daug: tokio skaitlingo pub
likos atsilankymo į 
prakalbas Roscfeilnde 
buvo matyt.

Kalbėtojas aiškino
kas yra socialistai ir kuo skiria 
si įvairios srovės socialistų ju- 
<lėjitnc, ypatingai nuodugniai 
išgvildendamas vadinamojo 
“kairiojo sparno” programų 
ir taktiką. Per ištisas dvi va
landos publika klausėsi labai 
ramiai ir atidžiai. Po pertrau
kos buvo klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas plačiai atsakinėjo. Ir

Neimkite ko
kito ar pa
mėgdžioji
mų!

nes Pui'tolu yra 
vienintelė pasaulyj. 
Gal .jums pasiūlys ką 

kitą,—,‘taip pat geras”, ne
tikėkit jam. Reikalaukite 
Partola.

Viena dėžutė kainuoja 1 
doleris, šešios dėžutės tik
tai $5.60; jus galite gauti 
pirmos klesos Partos Ap- 
tiekoje. Adresuokite ::— 

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

New York.
(82)

prakalbų rengėjai ir publika pa 
liko labai užganėdinti šituo su
sirinkimu.

Bet gaola, kad tarp atsilan
kiusiųjų į prakalbas pasirodė 
'keletas žmonių, mėginusių su
ardyti tvarką svetainėje. Pir
miausia dvejetas jų, atsigabenę 
glėbius įvairios “literatūros’’, 
užsigeidė laike prakalbos pra
dėti turgų svetainėje, vaikščio
jant tarpe klausytojų. Tvarkos 
vedėjas paprašė, kad jie netruk
dytų klausytojų ir atidėtų savo 
biznį po prakalbas; bet jie ėmė 
ginčyties, protcBtuodaini prieš 
“litenaituros varžymą”. Ant ga
lo nurimo.

Vėliaus vienas iš tų pačių 
žmonių, laike atsakinėjimo į 
da tįsimus* ėmė garsiai atsiliep
ti iš vietos. Jį sudraudė kalbė
tojas ir publika. Bet neramie
ji elementai dar vis j ieškojo 
progos padaryti triukšmą. Bu- ’ 
relis jų (smarkiai trepsėdami 
nuėjo |Nks svetanės duris ir pra
dėjo crzcliuotis tarp savęs. Ma
tydami tečiaus, kad ir tas ne
atitraukia publikos atidžios nuo 
kalbėtojo, jie mėgino užgesinti 
šviesas. Vienok buvo sulaiky
ti. Butų pageidaujama kad pro
tingesnieji iš “kairiųjų” paine-, 
kinių tuos savo “draugus” žmo
niškai elglies viešuose susirin
kimuose.

CKtcsgo, 111,^

PA AISYMO F A DAVIMASK LSfl
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DABAR EINA
LION SHOE STORE NO. 1

3445 SO. HALSTED STREET, NEAR 35th STREET f >

Męs ką tik padarėme kontraktų pertaisyti frontų, idant pratuštinus vietų męs esame priversti parduoti ne
atsižvelgiant į nuostolius, koki iš to gali kilti. Tūkstančiai čeverykų porų stiprių, dailių ir brangių vyriš
kų, moteriškų ir vaikų, bus parduota ant šio pertaisymo pardavimo labai žemomis kainomis. Ir kaip tik 
tuo laiku, kuomet jie jums kuodaugiausiai reikalingi. Viskas buvo kuogeriausiai prirengta, idant šis par
davimas nusisektų. Kainos yra pažymėtos stebėtinai pigios. Neužmirškite, kad čeverykų kainos ant ru- 
dens pakils, tai dabar netik kad turite progų sučėdyti ant čeveykų dabatriniam dėvėjimui, bet dvigubai 
sučėdyti pirkdami čeverykus tolimesniam reikalui. j?;
geno. .Vienas doliaris dabar praleistas, reiškia du doliariu sučėdyti vėliaus.

MOTERIŠKI BALTI 
ČEVERYKAI

Geras pasirinkimas už $3.50 ir $4.00 
Balti Cravsnette Moteriški £every- 
kai su šniuriukais arba sagutėmis, 
augštais arba žemtis užkulniais. 
Puikios vertės, perttaisymo išpar- 
davome parsiduos tiktai už

$1.95.

| Saugokite Savo Akife)

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate. galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
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. tJ- 
tarninkais ir pėtnyčiomB nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumentbal

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias 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, fr 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai. 
_____________ _.

asiskubinkite dabar ir gaukite savo dalį čeverykų bar-

MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI.

350 porų po $5. ir $6. moteriški če
verykai su šniuriukais arba sagu
tėmis, stage vamps, žibančios uo- 
dos arba nežibančios. Kiti su audi
mo viršais. Labai tinkanti vaikščio
jimui čeverykai, labai žema kaina 
i'ame išpardavime tiktai už

$2.45.

MOTERIŠKI 
JULIETS.

160 porų po $2.50 ir $2.75 pilnai uo- 

dos JULIET čeverykai. Visokio di
dumo Ir modelių. Pataisymo parda
vimo kaina parsiduos pora tiktai už 

$1.95.

šis ir tas.

WEST SIDE

McCormicko darbininkai vis 
dar nemano grįžti darban. Tam 
tikri agentai nepasekmingai jie- 
šką “gerų darbininku'’, bet vi
sur surantją tik blogus. Jie bu
vę pasiekę ir tūlų lietuvių bu
tus, bet čia, suko, jie labai ne
prielankiai pasitikta.

— Su lietuviais nejuokauk! 
— andais pasakė vienas brolis 
lenkus, kurį, lietuviai ...aLsivedę. 
tiesiog iš dirbtuvės ir prirašę ti
ni jon.

i• Tūlas pašaipiuos Wcst Sidės 
lietuvių draugijas užpuolė savo 
rųšies anųgrai. Tų amarų visai 
nedaug, bet westsidiečiai nieku 
budn negauna hmIos: amarai 
kur nori, ten lenda. Amarai 
užsimanė turėti “seimą” ir tu
rėjo. Dabar amarai užsimanė 
turėti “laisvės” vatųjo atpuskus,

už ausų ir teiraujasi:
• — Sakyk, brol’, kas bus?

— Taigi, kas bus...
— Amarai suės visą iždą...

— Netylėkime!
—Sekamame susirikime mes 

juos iššluosimc!

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

Gali buf 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. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn SL Kambarys 307. zvg •/T-l M . VALANDOS 9 iki R .ChlCflPO

(lampaa Monro e) . Nedaliomis 10 iki 1. VlllUaĮįv
I

a=

VYRIŠKI $5.00 PAREDNIAI
ČEVERYKAI $3.45.

Jus negalite gauti geresnių vyriškų 
čeverykų English Style, su šniuriu 
kais. Visokio dydžio. -
Kol jų yra parduosi- C
me porą tiktai už....MpVi ■ v

VYRIŠKI RICH MANOGANY 
DRESS ČEVERYKAI $6.95

Vyriško $9.00 l£nglish Style mahoga 
ny su šniuriukais, Goodyear siųti pa 
dai. Vasariškų modelių, daugelio 
naujausių modelių.
Pirkite, sutaupysit pi- ® U M 
nigus. Kaina tiktai... W

AKIŲ SPECIALISTAS -į 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Central District 
Business Men’s 
Ass’n Discount
Coupon8 primam 
už pilnų vertę. 
Duodam Ženklus

Lion Shoe Store No. 1
LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 

Gydytojas ir Chirurgas
Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 

ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 diedą ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

Bk I ateina sekai n asai susirin
kimas, ir amarai daro kas jiems 
reikia.

Tuos amarus vietos lietuviai 
pavadinę biznieriais.

Dvidešimts antrosios kairias- 
parniiili labai susirūpinę Soc. 
Partijos Lietuvių Skyriaus įsi
kūrimu. Nors Degtukas alka r 
lotinai bubnija, kad skyriui pri
klausą “lik Strazdas ir šeimy
na”, bet jiems sprūsta iš po ko
jų žemė. .Jie nieku budu uo
gai sau išsiaiškinti, kur dingo 
daugiau kaip dvidešimts senųjų 
kuopos narių ir apie tiek pat 
pačių kairiasįijarnių, kurie “už
miršta ateiti į “svarbų mėne
sinį susirinkimų”.

Labai aišku: pirmieji prik
lauso Skyriui, o antrieji nuėjo, 
kur jie pnnau kad buvo — pas 
vyčįus ir tt.

“Seserų škulės” gradualai 
ir busimieji gradualai andais 
surengė didelį katei)jammerą. 
Vienoj švedų šeimynoj buvo 
varduvės. Pasigirdo liūdna, 
masinanti smuiko meliodija.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvariojimul 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimu 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos • 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- Į 
radėjhtel ir HntJu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa tokiais j 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTTON J. Baltrenas, Prof

1707 8o. Haleled SU Telephone Canal 6417. Cblcago, UI.
- TT - T,WT —rrir-.—rrv-----------w

Jų pasekė tokia jau masinanti 
“šiaurės sūnų ir dukterų” su- 
laPtinė. Jie danavo; dainavo 
ne taip, kaip kad dainuoja “bro
liai lietuvninkai”, kurių balsai, 
kaip žmones sako, dažnai nu
kelia stogų. Jie dainavo taip, 
kaip dainuoja visi kultūringi 
žmonės. Bet “seserų škulės’ 
gradualai ir busimieji gradualai 
Inoj susirinko į būrį ir pradėjo

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

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

gera

RISIU T SUCTIOH

musų speci-

esam čionai

—U-ii-u •— salavcišiu!.
O tėtės ir mamos ,tcn pat sto

vėdami, skaniai skaitliai juoke-

Vienas švedų mandagiai pa
prašė :

— Say, little teito \vs, be ųuiet,

— U-ii-u — salavcišiu! — 
riaumojo “seserų škulės” gra
duotai.

Dainavusieji nutilo ir uždarė 
(turis. Girdėjosi lik smuiko me
lodija.

Dantis be pleitų, tai 
ališkumas.

Mušti rekordas; mes 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų.
Užleidimas auksu $1 ir 
Poreelenavos erosvn $3 
Visas setas dantų .... 
Visas setas auksinis ... 
Užleidimas ...................
Auksinis Crown ..........

Aluminum setas .....................  $12.00
Apdengimas danties .............. $3.75

Bonton Deniai Co.
4701 S. -Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
įėjimas 1553 West 47th St.

augščiau 
ir augščiau 
....... $4.00 
.... $65.00 

........ $1.00 
....... $3.75

nenurimo. Pasigirdo 
laukinis cypimas:

Žyr, čyr, lyr... u

auklėtiniai 
keistas,

— sala-

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roselund, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

vesin...
vis darO tūles ir mainos

juokėsi, skaniai juokėsi...
Sakykite! Ir randasi dar to-

kad lietuviui esą nekultūringi, 
kone laukiniai žmonės.

— Tipu-Tapu.

PRAPUOLĖ SUŽ1EDOTINĖ.

Numylėtinis pateko bėdon.

Policija areštavo tūlų B. Tsfc- 
rahiana. Šiomis dienomis neži-

nr dingo jo sužiedotinė,
Sietlą Skailad. Spėjama,

ja nužudyti.

ATSISAKO'EITI I DERYBAS.

kers unijos nariai atmetė gu
bernatoriaus Lo\v<leiio pasisiūti 
mų būti taikintoju. Darbinin
kai užreiškė, jogui jie streikuos

(Seka ant 4-to pusi.)

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Y)fiso valandos 

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042
Cicero Office

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th

Phone Prospect 8585

Telephone Yards 5032

sut

SL

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 S Morgan St, Chicago, III

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Vyrišką Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilvą sande
lį 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 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
tuis visą dincą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, Iii.

įsteigta 1902

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone llaymarket 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. Nedėlioms 10—12 dienų.

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.Michnl8wicz
Baigusį Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse 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, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINĖTI 
“NAUJIENAS”
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tol, kol samilytojai atšauks lo
kautą ir išpildys jų reikalavi
mu*—pa din s algus ir pripažins 
jų uniją. .

UŽSIMUŠĖ TEISĖJAS.

Iššoko pro langą nuo vienuollk* 
tų lubų.

Municipalio korto teisėjas. 
Ikirry P. Dolan, peeritą subatą 
iššoko pro langą savo privati
nes raštines, and vienuoliktų lu
bų miesto rotnžvj. ir imt vietos 
užsimušė. Teisėjo kūnas nu
puolė miesto sekretoriaus rašti- 
nėn, pro stiklines lubas, ir taip 
susikoneveikė, kad vargu bega
lima buvo pažinti jį.

Saužudybės priežastį mano
ma, vra visiškas nervų suiri
mas: teisėjas nesenai buvo su
grįžęs iš sanatoriumo, vis dėl
to sveiku esanlt nesi jau tęs.

Už $50.00 arh» LAISVĖS 
RONDSA

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

jos randasi rinkinvs 
24 rekordų ir (jei- 
mantinė adata veltui

lėtą' augštos. klesos 
phonografų. kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tęs, kur| mes parduosime tiž $325 
JEI GYVENATE U2MIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMA 
APŽIURRTI Si yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojau* 
PRISIUNCIAME Už DYKA 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2S10 W. Harriaon St. Chiraeo, Ui 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai Nrdė 

lininis nuo 10 kki 4

NUSIŠOVĖ “SENIAUSIAS CHI- gudrią komediją. Andais ji 
CAGOS POLICISTAS”. , viešai pasiskelbė stosianti ko- 

Stovėdamas lies veidrodžiu, von su maisto reikmenų speku- 
savo name 211 ’l'roy gatvėj, už- bateliais. Žadėta netz kreiptis 
vakar nusišovė “seniausias Chi- į šalies kongresą. t žvakių* gi 
cagos policistas”, Pat riek C. | jos iniviativa lapo.sušaukla savo* 
\Vard. Saužudybės priežastis rūšies susirinkimas, kur buvo 
nežinoma. Manoma lečiaus,, pakviesta skerdyklų ir kitų mai

los: ilgą laiką jisai sirgęs ir bu- niai. Apie ką jie ten turėsi? Nu 
vo nebetekęs viltiems pasveikti, mažinimą kainų ant masto reik

Kontraktorių asociacija nokiau 
so O’Doncllio.

Council’o

kiekvienas gyvenlojus pasirūpi
na kas savaitę valgyti nedau
giau kaip veiną kartą “sleiko” 
ir taippat “porčapo”, o L«la mė
sa tikrai atpigsianti! Vieloj 
“sleiko” ir “porčapo” reikią vai

pu niumiK.is, omu i * šies mėsas.
turi vargo. Nieku budu jam ne, vi(,nas |,uvęs |.I111P susirinki- 
pavyksla pi įkalbėti kouli.iklo matoma, norėdamas pa
lių assoeiaeijos viršininkus. į-j j,„ ,wii |uns |;(llll(.(|įį.lllh,s, 
danl jie atšiuklų lokautą ir pri-: 
imtų darban streikuojančius na! 
nui statytojus. Pastarieji (kon

ma nutarti. kad visai nevalgy-

kokiu nors reikalu su lederalės 
valdžios arbitratorihis.

Kodėl samdytojai neklauso

inininko? Del paprasčiausios 
priežasties. Jie žino, kad al-

vistiek negrįž darban, kol ne
bus išpildyti jų reikalavimai. Gi 
nenorėjimu prisileisti federalės 
valdžios taikintojų jie nori pa-

ninkai

sios.

ŠELMIAI, APSIŽIŪRĖKITE!

Vogti bučkiai jau pabrango.

laikytis iki paskutiniau-

NEGUDRI KOMEDIJA.

Valgykite mažiau, tai kainos 
turės pulti...

Vadinamoji Anli-Profiteer- 
ing lyga pradeda lošti labai ne

Specialis Išpardavimas!
VASARINIŲ SKALBINIŲ DEL MOTERŲ 

IR MERGINŲ.
Del perlikrinimo visų mo
terų Chicagoje, kad musų 
krautuvėje galima pirkti 
geresnį tavorą už pigesnę 
kainą negu kur kitur, mes 
padarėme didelį išpardavi
mą moterų ir merginų va
sariniu skalbinių.

Tas visas tavoras yra vi
siškai naujas lik ką dabar 
aplaikeme iš dirbtuvės. Ge 
riausio išdirbinio ir mate- 
rijolo. Parduosime už du 
syk pigesnę kainą negu, 
kad reikėtų mokėti kur 
kitur, arba už tiek pat 
kiek mums patiems 
kainuoja. Išpardavimas 
tęsis nuo pradžios mėne
sio iki visas šis tavoras 
bus parduotas.

Marškiniai dėl mergaičių nuo 2 iki l t metų po

9c.11c.12c.13c.14c.15c’16c
priklauso nuo metų

Moteriškos kelnės tiktai į
po..........•••••38c
Vyriški marškiniai tiktai
P° 13 i4ir19c

Kviečiame visas Chicagc 
sitikrinti, kad čia rasite gen 
negu kur kitur.

Union siutai po ..
šilkinės pančekųs užkul- 

• uis, padas ir pirštai bovel- 
i nos-1‘°.................58 c
s moteris atsilankyti ir per- 
■snį tavorą už pigesnę kainą

Prekybos Korporacija Palatine
1112-1114 Milwaukeee Avė., 
1701-1703 West 47ta gatvė

5000 narių 4000 mokinių

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

Y BONDS
C ASM

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

J

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

si galų gale kompanijos turėjo 
išpildyt savo darbininkų reika
lavimus — padidinti jiems al- 
♦ius.

kė netoli trijų tuksiančių žmo
nių.

REIKALAUS SUSTABDYT 
MAISTO PRODUKTŲ 

EKSPORTĄ.
Tuo tarpu duosiu moterims pa

mokų, kaip “pigiai pirkti.”
Vadinamoji Anti-Profiteering 

Lengue žada paruošti tam tikrų 
peticijų ir rinkli po jomis pa
rašus. Peticijoj bus reikalau
jama, kad Suvienytų Valstijų

kuriuo nors laikinai butų su
stabdyta gabenimas maisto pro- 

į dūktų į Europą. I no bildu sa
ko lygos pirmininkas, WilKįam 
Keough, bus galima pažengti

Kad visa brangsta tai kodėl 
nepabrangti 
kiains? Taip, kodėl jiems ne
pabrangti? Bet lai tapo sužino
ki lik užvakar, 'kada pons Vili
mas Jrnkins’as turėjo užsimo
kėti už du pavogtu nuo pane
les Rožytes Conroy bučkiu. Tei 
sėjas (iemmill liepė jam užsi-

buč-

rius pabaudos — nė daugiau, 
nė mažiau. Bet iki šiol buvo

kių vagius po dešimt dolerių už

ir pabrango? Ve kaip. Ka
potis .lenkinąs pasiteisino,

zylės antrąjį (bučkį ,tai džiinjžė 
Gemmill užreiškė, joge i jis ne
darąs skirtumo tarp pirmojo ir 
antrojo bučkio. Abudu vog
ti ir už kiekvieną reikia užsi
mokėti po dešimts dolerių 
pasakė jis. Miesto advokatas

Tamsios malonybė, visa 
[■svietiškai pabrango, tai ir

bučkiai taipjau 
daugiau-..

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Petro Va- 

licko, paeina iš Lietuvos- Vadoklių 
parapijos. Aš alvažiavoii iš Siou.s 
City, lowa. 'lodei norečia kad pa- 
siustumėl savo adresą.

Ignas Smetona,
1739 S. Halsted SI. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Pasirendavoja kambaris ant 3240 

So. Union Avė. kam reikalinga at
sišaukite greitai, galima matyli va
karais, ant 2rų tūlių

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME AGENTŲ-

Reikalingi agentai platinti “Nau
jienas” sekamose kolionijosc, (’hi- 
eago lleiuhls. ROrkfoVd, Sumrnet, 
Aurora, Elgln, Moline ir Kewanee, 
III., Racine, Wis. ir Gary, Ind.

Norinti platesnių informacijų, at
sišaukite j “Naujienų” ofisą.

P. Oereška, 
(’irkuliacijos užžiurėtojas.

-----------------------------------------------------
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELF.TA AGENTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IB LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LANI) AND 
INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St.. Chicago, III

NAMALžEMĖ
EXTRA BAIUiAIN, parsiduoda 

naujas mūrinis namas, 2 pagyveni
mų po 5-6 kambarius, elektros , '-a-
nos, remtos $37 j mėnesi, parsiduo
da už 35 šimtus. Namas randas )a- 
>ai graŽij vieloj lietuvių apgyventoj 
iolioni joj ant Bridgepoi to, tas na
mas turi Imt parduotas į trumpą lai- 
ai. Atsišaukite pas

C. SUROMSKI,
X346 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ’’
F

DIDŽIAUSIAS bargenas Ch:cag>- 
je , pars u'.oda 2 lotu, krūvoj b.'x 
130 pėdų puį.al pat 72 ir Archer A v.
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
816 VV. 34 St. iš fronto

torius, kurie siunčia maistą/ į 
užjūrį, o vietos gyventojui ba
du marina.

Tuo tarpu gi lyga mananti su
teikti moterims “naudingų pa
mokų”, būtent: kaip “pigiai nu
sipirkti”.. . maisto. O tos 
“naudingos pamokos” busian
čios tokios, kad lyga karts nuo 
karto viešai paskelbsianti kur 
ir kokia kaina pardavinėjama 
valgio reikmens.

RėlKALINGAS geras barberis, 
darbas nuolatinis, mokestis $23 j 
savaitę ir komišin. Atsiaukile pas 

J. Malela,
3336 So. Ilalsti'd St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 1969

VJMDELIS BARGENAS.
'80 akerių žemės 30 dirbamos, li- 

<usi ganykla su mišku, visa aptver- 
a aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar

iu* ir kiti budtnkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
alina 83060, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 melų.

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

80 akerių žemės, auza ir bartu*. 5 
mylios nuo miesto ant gero kepo 
kaina $2090, įmokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

62 akeliu 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, įmokė! $100, li
kusius po $100 į metus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant gerų kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
Š300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

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

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, WIS.

PARSIDUODA po 5 ruimus arti 
42 ir Princenlon, kėš $300, likusius 
$2900 išmokėsite kaip renda.

McDonnelI System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

Chicago, III.

I’ABSIDUODĄ pigiai trijų pagy
venimų beveik naujas namus su gu
zu, elektra, maudynėms ir kitais 
pavąnkumais. Namas randasi lietu
vių apielipkėje BHghtpn Parke, kai
na $.>000. galima pirkti su mažu įmo 
kėjitnu. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDt ODA puikus šešių pagy
venimų muro namas su gazu, elekt
ra, maudynėms ir kitais palanku
mais; .štyinu šildomas; namas ran
dasi pusė bloko nuo parko, „viskas 
\ ra geram padėjime, remtos neša į 
mėnesj $210, parsiduoda už $17.000 
puse reikia įmokti. Atsišaukite pas

S. Melka,
3114 So, Halsted Si., Chicago, III.

I'ARSIDI ODA du namai, muro 
dėl 2 familijų po 4 ruimus elektros 
šviesa gezas, maudynės, rendos ne
ša $35.00 į mėnesj, 1440 So. Bieh- 
mond St., Brighton Park, kitas na
mas meilinis dėl 4 familijų, rendos 
neša $55.00 Į mėnesį 6131 S, Racine 
Avė. Savininkas abiejų namų

Antanas Gudelis, 
6131 S. Racine Avė., Chicago, III.

Pranešimai
Pastaba ataiunčiantiema draugiją 

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 eto 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 Nosuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

—• Redakcija

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų’’ skaitytojai gyve

nantis tarp 51 ir 63 Vineennes ir 
State gatvių, ir norinljs, kad “Nau
jienas” jiems pristatytų į namus jš- 
išnešiotojai atneštų, atsišaukite į 
“Naujienų” ofisą—laišku arba ypa- 
liškai.

Cirkuliacijos užžiurėtojas.

LMPS. 29 kp. rengia pikniką ne- 
dėlioj 24 rugpjūčio Svabo darže, 
Lyons, III. Meldžiu kitų progresy
vių draugijų tą dieną nerengti jų- 
kių piknikų. — Komitetas.- sn pasiuke džio-

—• padarysime
taip, kad nuo dabar kiekvienas
pavogtas bučkis kainuos dvyli-, tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 
ka dolerių ir pusė

Geminili

ŽVĖRIŲ KARALIUS” NORI 
ATGAUT SENĄJĮ DŽIABĄ.

Pašalintasai nuo vietos Lin
coln Parko žvėryno užžiurėto- 
jas, “žvėrių karalius’’ Cy De 
Vry, norįs atgauti savo senąjį 
džiabą. Jisai ketina, jeigu bus 
reikalo, kreiptis į teismą. Girdi, 
jkirko komisijos pasielgimas e- 
sąs neteisingas... Be to, “žvėrių 
karalių” remia daugelis “žymių 
piliečių”, jų tarpe buvęs Illinois 
gubernatorius Dunne.

NORĖJO PARODYT SAVO , 
AUTOMOBILIŲ.

Užmušė draugą.

George Levvine, 3322 South 
cbigan gt., užvakar norėjo

kindui tik-ką nupirktu automo 
biliu. įsisodinęs jį pradėjo va 
žinoti. Bevažiuojami naujajam
automobiliui smogė gazo 
kompanijos (rokas. Pasekmėje 
lo, Lipki/iidas tapo, an(t vieptos 
užmuštas, o karo savininkas 
sunkiai sužeistas. Troko važ- 
nyčia, areštuotas.

DĖŽIŲ DIRBĖJAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

Kompanijos sutiko padidinti 
algas.

Dėžių dirbėjai, dirbantįs še
šiolikoje įvairių dirbtuvių, su-

Moone> Defense League rengia 
didelį viešą susirinkimą pasvnerk-

ney, paliuosavimo reikalu. Susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugp. 3, kaip 
2 vai. po p., didžiulėj West Side 
Auditoriumo salėj, prie Taylor ir 
Racine gatvių. Bus keletas įžymių 
kalbėtojų įvairioms kalbomis. įžan
ga nemokama.

ASMENŲ .IIEŽKOJIMAI
Pajieškau savo sesers sūnaus An 

tano Bavočiaus, 26 m. amžiaus, a- 
pie 6 pėdų aukščio, šviešaus veido, 
gltonų plaukų. 15 metų kaip gy
veno Chicago, dabar nežinau kur 
gyvena, girdėjau, kad paimtas į ka
riuomenę ir buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Elsėdžių 
miestelio. Meldži.u kas jį žinot ar 
jis pats meldžiu atsišaukti.

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

Pajieškau brolio Povylo Aliuko, 
seniau gyveno Penno Avė., Pitts- 
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote pranešti.

Nikodemas Aliukas, 
Box 469, Bcnton, III.

Pajieškau savo brolio Jono Yur- 
kaus, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Bakučių kaimo. Kiek lai
ko atgal gyveno Chicago, III. Turiu 
dėl tavi s svarbi reikalą pranešti 
Meldžiu atsišaukti po šiuo adresu:

Frank Yurkus,
144 *V. Markei Si., Scranton, Pa.

Pajieškau savo moteries .Tuzepa 
šepi'linies, kuri prasišalino nuo ma 
nes 23 d. liepos 1919 su kitu vyru, 
su savim pasiėmė 4 metų, vaiką Jo 
na. Ji yra 31 metu amžiaus, 5 pėdų 
S eol. augŠčio, šviesiais plaukais 
biskį raupuotą, veidas jos sanke- 
leivis yra 6 pėdų augšėio, 33 metų 
amžiaus, tamsiais plaukais didele 
uosi. Manau kad randasi apie Pitts- 
burgh, Pa. Kas pirmas man praneš 
tani duosiu $10.00, o jeigu pati atsi
šauks, viską dovanosiu.

Antanas Šeputis, 
929 W. 33rd St. Chicago, III.

Aš Ona Bcniusaitė po vyru' fcio- 
gienė pajieškau savo tikro brolio 
Alpx. Beniušio.. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote pranešti.

A. Beniušaitė
3325 So. Halsted St. Chicago, 111.

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

A. Račiūnas,
Lil i \V. Ohio SI. 1 lubos Chicago.

REIKIA anglių perduotojų, val
gis, kat>.baris ir $55.00 j mėnesį.

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

REIKIA — 20 patyrusių moterų 
tvarkyti skudurus, nuolatinis dar
bas $22 į savaitę.

P. Goldman,
1017 S. Fairfield Avė., I bl. North 
o f 12 St. Tel. Seeley 282

BėlKALINGA 25 merginų į dirb
tuvę, I I (lok j nedėlią laike mokini- 
mosi. Darbas nuo šiokių $16-$2( 
ant nedėlios. Atsišaukite 
American Insulated \Vire&Cable Co 
954 W. 21st St. Chicago, III. 
---- --- ----------- ------ ----- ------------ -

41EIKIA merginos dėl namu dar
bo.

S. Beeker,
2117 W. Arthington SI., 2nd fl.
< Tel. West 3798

REIKALINGAS kukorius arba ku- 
korka, restaurante, darbas ant vi
sados, mokestis gera. Atsišaukite 
greitai.'

M. Malinauskas, 
3212 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODzV pianas, vargonai ir 

gramafonas. Taigi ir ^osernė par
duosiu pigiai. Atsišauki?

4514 So. Paulina St., Chicago, III.

PARSIDUODA pijanas ir Cash 
Regisler, pijanas yra geras Shebar 
Co. Pardavimo priežastis savinin
kas išvažiuoja, pijanas yra po num. 
4458 So. Ashland Avė. Klauskit 
Vladislovo Walcntynowicz.

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ 
LABAI PIGIAI.

Priežastis pardavimo išvažiuoja į 
Lietuvą. Galima pirkti visa ant 
syk, arba atskiromis dalimis.

J. Milaševich,
SOI — sth St., Waukegnn, III,

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
ernė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per džiugelį melų, niekados nepar- 
duočiau, jeigu turėčiau sveikatą, biz 
uis beveik visai cash. Apgyventa 
visokių tautų, rusų, lenku ir lietu
vių, kur gali padaryti puikų pinigą. 
Parduosius už pirma pasiulima,

901 \V. 14 St., (’Jucago, III,

PARSIDUODA grocernė ir bučer- 
nė lietuviu apgyventoj vietoj, par
siduoda labai pigiai iš priežasties iš 
važiavimo. Atsišaukite

3600 Lowe Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai pigiai auto

mobilius, kaip naujas 7 sėdynių. 
Arba mainysiu ant mažo biznio 
namo ar formos

5757 S. Turner Avė. Telefonas 
Prospect 8562

RANDAI
ANT ramios gražus kapinis na

mas tinkamas dėl viskių biznių, di
delis basementas, randasi po num.
1810 So. Halsted Si., buvusis Nau
jienų namas Atsišaukite

Jos. Bclcusek.
1811 So. May St., Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA lotas kampas 17 ir 

Albany Avė. lotas 15x125
J. IIradi, 

2632 W. 47 St. Chicago.

PARSIDUODA naujas namas ant 
2 pagyvenimų po 5 kambarius, elek 
tra, gazas, maudynes, geroj vietoj 
Brighton Parke, 1 metas kaip sta
tytas.

John Konchus,
4611 So. Brighton Pi., Chicago, UI.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farrnų yra ge

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

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$190.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

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

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

ANT PARDAVIMO pelnu nešanti 
prapęrti su 6 pagyvenimais maudy
nės ir .toilciai vidui, turi būti par
duotą greitai už bile kainą ant 
2026 Canalport Avė. Taipgi medi
nis namukas ant 2028 Canalport Av. 
aigu pirkėjas neturtų užtektinai pi
nigų. taiaš išduosiu ant mortgečio. 
Atsišaukite

1917 W. 21st St. 'tel. Canal 1985

BARGAIN Brighton Parke, 1 pa
gyvenimų mūrinis namas po 4 kam
barius, įtaisytas pagal naujos ma
dos, rendos neša $51 į mėnesį, parsi 
duoda už 46 šimtus. Namas ran
dasi netoli 41 ir Francisco Avė. Al- 
sišaukit pas

C. SUROMSKI.
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 nauji mūriniai 
namai ant 2 pagyvenimų. Karštu 
vandeniu šildomi, gazas ir elektra, 
labai geras biznio kampas, taipgi i 
pagyvenimo medinis namas su biz
nio frontu. Naujoje lietuvių ko- 
lionijoje, parduosiu vieną ar aini 
pigiai, matykit savininką ant vietos 

Louis Ebel
2659 W. 43rd St. Chicago, III.

PARSIDUODA NAUJAS MŪRI
NIS NAMAS ANT 2 PAGYVENIMŲ, 
SU BASEMENTU IR VISAIS PIR
MOS KLESOS ĮTAISYMAIS, 30 PĖ
DŲ LOTAS, RANDASI PO NUM. 
4521 SO. SAAVYER AVENUE.

LIBERTY LAND & INVEST
MENT CO.,

3301 S. HALSTED ST., CHICAGO.

NEMOKĖKITE KITIEMS RENDŲ.
PARSIDUODA pigiai penkių kam 

barių vieno pagyvenimi namukas 
s ugazu, elektra, maudyne ir kitais 
parankamais. Nupiginta kaina 
$2500, reikia įmokėti apie $500, li
kusius ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų taip kaip renda. Namukas 
yra geras ir randasi gražioj vietoj 
pusė bloko nuo parko. Atsišaukite 
pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA šešių pagyvenimų 
muro namas lietuvių apielinkėje ant 
Bridgeporto; rendos neša į mėnesį 
$72.00; kaina $7000, reikia įmokėti 
$2000 ar daugiau, likusia suma ren
dos išmokės. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3111 So. Halsted St., Chicago, III.
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PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, neša gera vendą, vis
kas gerai įtaisyta. Parsiduos pi
giai

H. Miller,
1734 S. Uninon S,t. Chicago, III.

STOCK’AI—šeROS.
PARSIDUODA šimtas Šerų Burk 

Bu n Oil and Refining dabar Še
rai parsiduoda po $2. aš parduosiu 
po $1.50 šėrą iki sausio mėnėšio šo
ras bus po $10.00 nepraleiskite gė
los progos. Kas norite uždirbti ge
rus pinigus. Priežastis pardavi > o 
pinigai reikalingi dėl biznio.

J. C. V.
3001 AVallace St. Tol. Drovcr 0571

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

II. 6. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Rldg.

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

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Desigiiing 
Vyriškų ir Moterišku Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka. Perdėti nia
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

r VALENTINE DRE8MAKING S 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells 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 1043

SARA PATEK, Pirmininki

MERGINOS ir viRAi 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.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

AMERIKOS LIETITVIV MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. tvpewrlting, pirklvbos 
teisiu. Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istoriios. geografijos, politiškos 
ekonomiios, pilietystės, dailiarašys- 
tės

Mokinimo valandos: nuo 8 nrto 
iki 5 no pietų;'vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, tŪ.




