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i-ka žmonių užmušta riaušėse Chicagoje
T

Rasines riaušės tebesitesia
Šaukiama kariuomenė

Apie 500 žmonių sužeista
15 ŽMONIŲ UŽMUŠTA RASI
NĖSE RIAUŠĖSE CHICAGOJE.

Tokiu budu jie

Raitieji užpuldinėja ir skerdžia 
negrus. Policija nebesuvaldo 

riaušininkų ir pašaukta kariuo
menė.

jau 
užmušė keletu baltųjų žmonių. 
O tokie užpuldinėjimai netik ne
mažina 
dina.

Kada
valdvti v
'Ehompson nusprendė, kad poli
cijai tas yra virš jos jiegų ir

riaušių, bet dar jus di-

policija nebe pajiegė su 
riaušininkų, mayoras

Lmvdeno, kad tasis prisiųstų į 
miestų milicijų. Lo\vdenas

adjutantui Dickson, kuris tuoj

CHICAGOJE
kare prasidėjusios paežeryj ra- jis kreipėsi prie gubernatoriaus 
sines riaušės netik neapsistojo, 
bet dar labiau išsiplėtojo ir pa
virto visuotinomis ir didžiausio
mis riaušėmis Chicagoje.

Kaip tik pasklido žinia apie' pradėjo tam dalykui mobiHzuo- 
riaušes paežeryj, tuojaus prasi- , ti kaerivius. 
dėjo užpuldinėjimai ant negrų 
veik visame mieste. Vakar ryte 
baltieji užpuolė ėjusius į gyvu
lių skerdyklas dirbti negrus. 
Paskui užpuldinėjimai tęsėsi vi
są dieną. Net dirbtuvėse ir ten 
buvo negrai užpuldinėjami. Iš 
niekurių dirbtuvių, ypač toli
mesnių nuo negrų apgyventų 
vietų, negrai bijojo grįžti namo 
ir prašė policijos, kad ji parvež
tų juos savo vežimuose. Negrų 
apgyventose vietose baltieji rin
kosi didžiausiais burinis 
šė kiekvieną užmatytą 
Nesaugu negrams buvo 
vekariais važinėti, nes 

užpuldinėjo ant jų.
Bet didžiausios riaušės ištiko 

vakar vakare prie State ir 35 
gatvių. Ten jau visą dieną rin
kosi daugj’bė baltųjų ir laukė 
patogios valandos užpuolimui. 
Kada pradėjo temti, prasidėjo 
ir užpuolimas. (Negiiifi, kurie 
irgi išdalies yra apsiginklavę, 
atėjo pagalbon užpultiesiems. 
Prasidėjo didžiausios mušty-

ir imi- 
negrų, 
ir gat-

Viso galbūt bus 
šaukta Chicagon 4,000 milicio- 
nierių, kurie šiandie ir patru
liuos visas riaušių apimtas gat
ves. Kareiviai bus gerai apgin
kluoti geriausiais šautuvais ir 
kulkosvaidžiais ir jiems bus iš
duota užtektinai amunicijos.

Kalbama, kad policijai yra 
išduotas slaptas paliepimas, kad 
kilus riaušėms ir priėjus reika
lui pavartoti ginklus, niekad 
nešauti į baltuosius, bet šaudyti 
tik negrus.

Rasinės riaušės jau nuo senai 
tiru mojo Chicugtti. MnAi užpuo
limai per kiek laiko atsitikda

vo šen ir ten, bet vis jie dar ne
pavirto į visuotinus, kokiais jie 
dabar yra. Riaušės jau tada 
pradėjo grūmoti, kada gyvulių 
skerdyklos ir didžiosios kompa
nijos pradėjo gabenties negrus 
iš pietinių valstijų, kaipo streik 
laužius ir pigius darbininkus. 
Riaušių pavojų pašalino j karės 
pabaigų (padidėję uždarbiai rir 
kada nebuvo jaučiama bedar
bės.

e-

cija nebegali suvaldyti, nors 
iššaukta viso miesto atlieka
mieji policistai.

Sakoma, kad ginkluoti negrai 
bandę užpulti senąjį 8-to pulko 
arsenalą, prie 35 gatv. ir For- 
rest Avė., kad paėmus ten
sančius ginklus. Arsenalą sau
gojo apie 50 policistų ir jie at
mušė ataką.

Apskaitoma, kad užmušta vi
so rasinėse riaušėse apie 15-ką 
žmonių, jų tarpe keletas baltų
jų. Labai daug kaip negrų, 
taip ir baltųjų subadyta peiliais 
ir sužeista šūviais. Kiek žmo
nių sužeista, dabar negalima ir 
apskaityti, nes kas valandą 
skaičius sužeistųjų nuolatos di
dėja. kadangi i^aušės ;prieš 
negrus tęsėsi visą naktį, tad ir 
skaičius užmuštųjų dabar gal
būt yra didesnis. Apskaitoma 
yra, kad skaičius lengviau ar 
sunkiau sužeistų riaušėse sie
kia apie 500 žmonių.

Pas negrus irgi yra nemažai 
karštagalvių,' kurie neretai duo
da prįiežastį riaušėms. Kaip kad 
baltieji užpuldinėja negrus kur

Bet su pavasariu tas pavojus 
atsinaujino. Privažiavus daug 
negrų, jiems nebeužteko esan
čių jų distriktuosc butų ir pra
dėjo veržlies į baltųjų apgyven
tus distriktus. Tam pasiprieši
no baltieji ir pradėjo vartoti di
namitų ir bombas sprogdinimui 
išduotų negrams namų.

Prisiartinus vasarai negrai 
pradėjo dideliame skaičiuje lan- 
kyties į Washington parką ir 
tada ir prasidėjo užpuldinėji
mai ant negrų. Vieną naktį du 
negrai liko sunkiai sumušti, ki
tą naktį irgi buvo užpulti negrai, 
bet tuosyk policija įstengė su
valdyti užpuolikus ir užpuldinė
jimai daugiau nebeatsikartoda- 
vo.

Riaušių pradžia.

Užvakar riaušės vėl atsinau
jino. Jos prasidėjo paežeryj, 
kur, kaip sako baltieji, du neg
rai atėję ir reikalavę, kad jiems 
butų leista maudyties kartu su 
baltaisiais ir kada jiems neleis
ta, tai jie pagrūmoję, kad atsi
ves daugiau negrų ir visus bal
tuosius išvaikys iš maudynių,

ti, taip tuo pačiu atsimoka ir Negrai gi pasakoja,»kad vienam 
negrai. Jie irgi pamatę kur jaunam negrui važinėjant ma* 
vieną ar būrelį baltųjų ir jei ti- ža valtele, srovė nunešė valte- 
kisi juo® įveikti, tuojaus irgilę už baltųjų linijos ir užtai bai

jo mušti ir kitus negrus, kurie 
atėjo jam pagalbon. Tas gi neg
ras prigėrė. Prigėręs ir kitas 
negras. Prigėręs ir vienas bal- 
tąsis vaikinas, kuriam pataikyta 
akmeniu. Kilios besimaudan
čius baltosios merginos taipgi 
likos užgautos akmenimis.

Tuoj pribuvo daugiau negru 
ir prasidėjo visuotinos mušty
nės. Niekurie negrai buvo up-

Greit žinia apie muštynes pas
klido po visą paežerį ir visur 
prasidėjo muštynės. Jos greit 
persimetė ir ant gatvių. Vienas 
baltasis žmogus liko mirtinai t
pašautas kada iškišę galvą pel

nes gatvėje. Pribuvusi policija 
tas muštynes kfek apstabdė, bet 
jos nuolatos kildavo vis kitose 
vietose.

Apie vidurnaktį muštynės vėl 
atsikartojo pakraščiuose negrų 
apgyventų vietų, bet policija jas 
sustabdė. Vienok vakare ir na
ktį daug žmonių liko sunkiai su 
žeisti 
lėtas

ir keliolika areštuota. Kc- 
lolieistų irgi tapo sužeista.

Riaušės didėja.

Ant rytojaus, t. y. panedėlyj, 
riaušės pasidarė jau abelnomis. 
Visur vaikščiojo būriai baltųjų 
žmonių ir užpuldinėjo ant neg
rų. Negrai apie gyvulių sker
dyklas negalėjo nė pasirodyti. 
Visur prie gatvekarių linijų sto
vėjo būriai baltųjų ir tik laukė 
atvažiuojančių į darbą negrų, 
kad juos tuoj užpuolus. Kiuko- 
si didžiausi būriai baltųjų ir ne
grų gyvenamųjų vietų pakraš
čiuose ir net negrų apgyventuo
se vietose ir tik tykojo bene 
kur pamatys negrus. Ir vos 
tik goveda užmatys kur negrą, 
kaip žmonės visai persimaino. 
Jų veidai persimaino, akyse su
žiba nedora švfesa, ^rankos ir 
net visas kūnas pradeda virpė
ti ir visa ką goveda gali ištarti, 
tai “Muškite negrus.” Ji puola
si prie negrų ir muša, spardo 
juos, ar bado peiliais.

Pas negrus irgi tas pats. Kaip 
vaikomus žvėrys, jis užmatęs 
kur baltąjį žmogų, puola ant jo, 
muša, bado peiliais ar net šau
do juos. Taip dieną prie 36 ir 
State gatvių tajx) užmuštas bal
tas skalbyklos savininkas, kuris 
tenai išgyveno virš 20 metų, o 
jo moteris ir duktė liko sumuš
tos. Netoli tos vietos liko nu
šautas vaisių pardavinėtojas 
(pedliorius), baltas.

Tarp sumuštųjų, kaip baltųjų, 
taip ir negrų, yra taip smarkiai 
sumušti ir sužeisti, kad niekurie 
jų galbūt mirs. Užpuolikai ne
darė skirtumo tarp moterų ir 
vyrų. Visi lygiai' užpuldinėta ir 
mušta, neaplenkiant net ir vai
kų. Tarp sumuštųjų yra Cent
ral Manufacturing District Bank 
kasierius Frank L. Webb, kurį 
negrai užpuolė važiuojant gat- 
vekariu prie 35 ir Wabash Avė. 
gatvių.

Policija nebesuvaldo.

Negrų tvirtovė buvo 35 ir 
State gatvės. Čia buvo sutrauk
tos jų visos svarbiosios spėkos. 
Ginkluoti negrai dabojo ir kL 
tas gatves, kad atėję baltieji ne
padarytų užpuolimo. Baltieji ir-

gi ginklavosi, ruošėsi. Pašauk
ta visi atliekami policistai, bet 
ir jie nebegalėjo suvaldyti mi
nių, ypač kad ir jie, ar tai savo 
noru, ar paliepti “iš augščiau’’, 
daugiausia rūpinosi netiek sus
tabdymu riaušių, kiek apgyni
mu baltųjų.

Mayoras matydamas, kad vie
na policija nebesuvaldys riau
šių, atsikreipė prie gubernato
riaus, kad tasis duotų kareivių ir 
gen. adjutantas Dickson, kuris 
dabar randasi Chicagoje, tuo
jaus pradėjo mobilizuoti milici
jų. Bet milicija negalėjo spėti 

1 susimobilizuoti, kad neprileidus 
didžiųjų muštynių, kokios išti
ko vakar vakare prie 35 ir Sta
te gatvių. Negi jas galėjo su
stabdyti policija, čia apsigink- 
lave šautuvais ir revolveriais

dėjo juos skersti. Negrai gi puo
lėsi prie arsenalo, apie kurį jau 
dieną tapo pastatyta didelė sar
gyba. Visi policijos rezervai ta
po pasiųsti prie arsenalo, kad 
apginus negrų užpultus policis- 
tus, taip kad muštynių vietai 
nebeliko policistų. Pasiųsta 50 
policistų iš miesto, bet ir jie su
stabdyti muštynių neįstengė, 
taij) kad muštynės, jei jau ne 
visuotinos, tai atskirais būriais, 
tęsėsi veik visų naktį.

Kariuomenė pribuna.
šiandie tikimasi apstabdyti 

riaušes, nes pribus keletas tuk-

kareivių, kurie turį- užtektinai 
amunicijos ir net kulkasvaidžių.

se riaušių paliestose gatvėse ir 
tikimasi, kad Riaušės |delei to 
turės apsistoti. Jei riaušininkai 
kartais bandytų pasipriešinti ir 
kariuomenei, tai esą nebus gai
lėtųsi pavartoti ginklus.

Niekurių )iin|ijų ,gatvekariai 
nevažinėja negrų apgyventose 
vietose.

RADO 14 DEGTINĖS VARY
TOJŲ.

ELGIN, III., liepos 28. — šia
ndie federaliai agentai padarė 
kratas 14 namuose ir kiekvie
nuose namuose rado degtinės 
varymui prietaisų. 22 žmonės 
areštuoti, taipgi paimta nema
žai namie darytos degtinės.

2 UŽMUŠTI GATVEKARIŲ 
SUSIDŪRIME.

MINNEAPOLIS, Mina 
pos 28. — šiandie du 
liko užmušti, 3 sunkiai 
ir 13 lengviau sužeista, 
sidurė du gatvekariai.

žmonės 
sužeisti 
kad su-

HAYVVOOD PALIUOSUOTAS.

LEAVENW()BTH, Kaus., lie
pos 28. — Pagalios William D. 
Haywood, IWW. sekretorius, 
tapo paliuosuo/las liš kalėjimo 
užsistačius kaucijų. Haywood 
mano tuojaus pradėti važinėti 
po šalį su prakalbomis.

PAŠOVĖ 3 ŽMONES.

Triie translation filed vvith Ihv, pnst- XX 
inastci' at Chicago, III. .luly 29, 1919 , 
as rw;uirr<l by Ihe act of ()cl. 6, 1917
200,000 ANGLIJOS ANGLIA- |
KASIŲ ATSISAKO UŽBAIGTI 

STREIKĄ.

LONDONAS, liejos 28. Vi
si angliakasiai Derbyshirc. dis- 
trikte, kurie sustreikavo perei
tą savaitę, šiandie iš priežasties 
susitaikymo tarp angliakasių 
federacijos ir valdžios, sugrįžo

Tečiaus 200,00(1 angliakasių 
Yorkshire distrikle vis dar tebe- 
streikuoja.

True hanslalion filed wilh the post- 
master at Chicago, III. .luly 29, 1919 
as reoiiircd by the act of O.cl. G. 1917
LENKAI UŽĖMĖ KUO NE VI

SĄ GALICIJĄ.

Suėmė 6,500 ukrainiečių į 6 
dienas.

COPENHAGEN, liepos 28.
Lenkijos presus biuras paskel
bė vakar, kad besiveržiantiems 
Galicijoj lenkams pavyko užim 
ti taip greitai visų Galiciją iki 
Zbrucb upės, jog ukrainiečiai ne 
turėjo la|iko (besitraukiant su
naikinti tiltus ir geležinkelius. 
Lenkai pasak (šio fpalskelbimo, 
suėmė 6,500 belaisvių, ir 41 ka- 
nuolę, taipgi daug amunicijos 
ir geležinkelių vagonų, tarp lie
pos 11 ir liepos 17 dienų.

l’riie translation filed with th»» pnst- 
inaster ai Chicago, III. Julę 29, 19191 
as reguired by thejict of Oct. fi. 1917

JAPONIJA ATIDUOSIANTI 
ŠANTUTSTGĄ CHINIJAI.

Šiandie sustreikuos gatve 
kariu darbininkai

Vėl užpuolė Crane Co. streikierius
True translation filed vvith the post 
master at Chicago, III. .luly 29, 1919 
as reguired by the act of (jei. 6. 191*

PRANAŠAUJA AUSTRIJOS 
NUSIBANKRUTIJIMĄ

rūsčiai ir finansiniai rateliai 
smarkiai pnĄ'cituoja prieš 1|i- 
nansinius skirsnius įteiktuose 
Austrijai taikos sąlygose. Jie 
eina tiek toli, kad pranašauja, 
jog Austrija nusibankrutys už 
kelių savaičių, jei finansinės są
lygos nebus pakeistos.

Pinigų vertė ant tiek nupuo
lė, kad kronas verias vos 2 
Tokio nupiginu) dar niekad ne
buvo istorijoj.

translation filed with thn p.-M 
master ai Chicago, III. .luly 29, 1919 
as reqiiired bv the art of Oct. R. 1917

PARDAVĖJAI VAŽIUOJA J 
VOKIETIJĄ. '

mijos kvatiera vakar davė leidi
mą penkiems Amerikos pirkly- 
biniems keliautojams važiuoti 

i1! per Coblenz tiltą biznio reikalais

WASHINGTON, liepos 28.
Japonijos ambasados charge 
d’affaires Katsuji Debuvhi pa
sakė šiandie, kad Japonija iš
trauks kareivius iš šanlungo ir 
atiduos Chinijai persamdytą te
ritoriją Kiau Chau.

Debuchi pripažino, kad jis 
kalba be instrukcijų nuo savo

True trnnslnlion filed wi h the post- 
master ai Chicago, III. .Tūly 29, 1919 
as requlred by the act of Oct. <>. 1917

AMERIKA JPASKOLINO 
VOKIETIJAI $100,000,000

LONDONAS, liepos 28. —Iš 
Berlino pranešama, kad Martin 
Nordegg, atstovaujantis Berlino 
Deutsche Bank, gavo iš Ameri
kos $100,000,000 paskolų. Sa
koma, kad 10 nuoš paskolos bus 
depozi luotą užrubežiniais bon- 
dsais Vokietijos bankų kreditui.

VENGRAI SUMUŠTI.

VIENNA, liepos 27. — Pasak 
čia gautų žinių, rumunai atme
tė sumišime Vengrijos sovietų 
kareivius skersai upę Theiss i tęs 
Szolnok ir kitose vietose.

True translation filed with the posl- 
inastcr ai Chicago, III. .luly 29, 1919 
as reniiired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai prisipažįsta pasi
traukimą.

LONDONAS, liepos 28. —
WATERLOO, la., liepos 28.— • Bevieliais iš Maskvos praneša, 

Anton Boelkes šįryt nušovė sa- kad “delei priešo spaudinio,“ 
vo uošvį Saru Bloom, pušku! bolševikai pasitraukė palei Ar- 
nuėjo į jo namus ir pašovė uos-j changelsko geležinkelį į savo 
vę ir savo pačią. senąsias vietas/

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
NUTARĖ STREIKUOTI.

Streikų nutarta pradėti šįryt 
4 valandų.

CHICAGO. — Kaip skelbia
ma, vakar vakare triukšminga
me susirinkime gatvekarių dar
bininkai (nutarė atmrsti )kom- 
panijų pasiūlymas ir pradėti

Anksčiau diena gatvekarių 
kompanijos pasiūlė savo darbi
ninkams, kurie dabar uždirba 
48c. į vai. pakelti mokestį iki 
65c., o visiems kitiems pakelti 
mokestį po 17c. į valandą, 8 vai. 
darbo dieną su pusantros mo
kėsi ics už viršlaikį. 60 nuoš. 
važinėjimų bus užbaigti į 8 va
landas, o likusieji j 14 vai. Be
veik tokie pat pasiūlymai buvo 
paduoti ir elevatorių darbinin
kams.

Unijų viršininkai tikėjosi, 
kad darbininkai priims pasiūly
mus, bet darbininkai nepaklau
sė savo vadovų patarimų ir nu
tarė streikuoti už pilnus reika
lavimus. Gal kompanijos pas-

Vokietijos tuo tapo galutinai su
teikta, leidžiant Amerikos fir
moms varžyties su Europos įs
taigomis Vokietijos marketuose.

fru? translation filed wJ1b the post 
master at Chicago, III. Tūly 29, 1919 
as required by the act of Oct. ti, >9*7

Wilsonųs pradėjo pasikalbėji
mus su demokratais.

WASHINGTON, liepos 28.
Prezidentas Wilsona',s šiandie 
pradėjo svarstymą taikos su
tarties su demokratais senato
riais. Tolimesnės konferenci
jos su republikonais senatoriais, 
kurių apie tuzinas jau apsilan
kė Baltajame Name, tapo ko
kiam laikui atidėtos.

True translation filed <vith the pnst- 
master ai Chicago, III. Tūly 29, 1919 
i> repulred by the act of Oct. (i. 1917
Italijos ambasadorius Amerikoj 

bus {atšauktas.

Ijbl’mdys 'dileli, naujus y>ąsiuly- 
mus, ypač kad net valstijos gu
bernatorius deda visas pastau
gus, kad neprileidus streiko.

Manoma, kad kompanijoms 
sutikus ant tiek pakelti algų sa
vo darbininkams, jos tuoj pa
reikalaus pakelti mokestį už va- 

kom-ži liejimąsi. Gatvekarių
ponija reikalausianti 7c.
vatorių kompanija 8c. Ir artimi 
public Utilities komisijai žmo
nės sako, kad tas kompanijų 
reikalavimas bus išpildytas.

VĖL ŠAUDO CRANE CO. 
STREIKIERIUS.

1 užmuštas, 1 sužeistas ir keli 
sumušti užpuolime gatvekaryj 

ant streikierių.

CHICAGO. — Vėl padaryta 
užpuolimas ant Crane Co. strei-

įikierių užpuolimas. Kaip ir pir
miau, taip ir vakar užpuolimas

RYMAS, liepos 28. — Popolo 
Romano vakar paskelbė, kad 
Italijos ambasadorius Suv. Val
stijose, grafas V. Macchi di
Cellare, neužilgo bus atšauktas. I

IR BARZDASKUČIAI KELIA 
KAINAS.

CHICAGO. —r Nuo rugpiučio 
kainos už plaukų kirpimą bus 
50c. Tai delei darbininkų reika
lavimo pakelti algas priežastis. 
Nuo dabar darbininkai gaus 
$23 j savaitę ir pusę jo pajamų 
virš $35. Barzdaskutyklos nede- 
liomis, apart vidurmiesčio, bus 
uždarytos.

padarytas Kedzie Avė. gatveka- 
ryj, tarpe 44 ir 45 gatvių. Už
puolimas, matyt, buvo padary- 

! tas, kada streikieriai bandė pri- 
I kalbinti streiklaužius mesti dar
bą dirbtuvėje, kur darbinin
kai kovoja už pagerinimą savo 
būvio. Tame užpuolime vienas 
žmogus užmuštas, 1 pašautas ir 
keli žmonės sumušti.

Užmuštu yra lenkas Wojciek 
Wojdro, 4244 S. Richmond A-

Pašauti^ AVilliam fGritsuk, 
4149 S. Albany Avė. Taipjau su
laužyta ranka vienam tpolicis- 
tui

ORAS.
Giedra ir šilta šiandie ir ryto.
Saulė teka 5:39 v., leidžiasi 

8:13 v. . i
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-M AR D H U F 1 J S I Sen°j* Vokietijos valdžia bu-Į problema šiandie yra tokia: 
n? w 1^ pQ 8Ugriuviino Rusijos ca- Kaip gauti iš kitų šalių lokių

ig« LUhnaaln* New« P»k. (X. Ii

1739 SO HALSTED ST 
CHICAGO n.UNOLS

TeiephiMM GmmU IMS

Naujienų* eina ilskldant
’imteldienius. Uidtia Hęijieno Ben
drove. 1739 S Halsted St., Chicago, 
III. — Telefoną*: Canal 150«.

L'ūisakomoji Kainai

Metm*................. *0 0
Pusei melo  .......................... J -J®
Tritus mCnesiauM ..«•••••
Dviem užneštam ..................
Vienam mėnesiai .................. *•

Olcagole — neliolojat>
Viena kopija ............................ W
Savaitėj ................................. ..
Itaneąiul ..................................... W

Suvienyto*# Valatijoa*. a# Olcagoj, 
pafitu:

Metm» ..................
Pusei meto ........
Trim* ničneslam*
Dviem tuBoeslatn
Vi*napn mAnesiHi

Pintini* reiki* dust Pačto Monay 
Orderiu. k*rtu «w atsakymu.

riznio, aršiausia už visas didžių 
jų Europos valstybių valdžias 

todėl, kad ji buvo ne tiktai 
buržuaziška, o ir juitkeriška, ir 
junkeriška dar labiaus, negu 
buržuaziškai. Ne be reikalo ji 
ir sukėlė prieš save kone visa 
pasaulį. Ir ne be reikalo lodei 
ji žuvo: ji buvo perdaug persi
sunkus praeities dvasia, ir į pra
eitį nugarinėjo. ♦

i

Tiue translation filed v-itli thc post
ams! er at Chicngo, III. luly 29, 1919 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917

Bolševikai ar 
Kolčakas?

35 00 
3.00 
1.05 
1J5

Truc translation filed witn Ihc post- 
muster ai ChicaMo, III. hily 20. 191.) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijos 
junkerių kalte.

das. Malina# Erzbergas. iššau
kė sensaciją Nacionaliani Susi
rinkime, pranešdamas, kad X <>- 
ki( liją karės laiku du kartu 
jn-aleido progą pidaryti garbiu

Pirma proga buvusi 
kuomet prezidentas 
dėjo visas pastangas 
kariaujančias v,aisty-

1916 m.. 
\Vilsonas 
sulaikyt 
bių koalicijas. Vokietijos pasi
ryžimas vaitot submarinas pre
kinių ir 
(tinimui 
W liauno 

Antra
kuomet Anglijos ir 
valdžios kreipėsi

pasažierių laivų skm- 
paverlė niekais šiluos 
pasistengimus.
proga buvusi 1917 m., 

F ra ne i jos
į Vatikaną, 

prasėdamos jo patarpininkauti 
ir padėti užmegsti derybas su 
Vokietija. Popiežiaus nuncijus 
(pasiuntinys) Mueuchene rugp
jūčio 13 d. 1917 m. įteikė kūne
lį riui Micliaeiis’ui notą kartu su 
Britanijos pasiuntinio Vatikane

jos valdžia duotų užrciškimą, 
jogei ji sutinka gražinti Belgi
jai nepriklausomybę ir atlygin
ti už padarytuosius jai nuosto
lius; jisai šulė, be to, kad Vo-

užtikrinimų ji reikalauja sau. 
Bet kancleris Michaelis tylėjo 
per keturias savites. Paskui 
rugsėjo 1 I d. jisai parašė nun
cijui, kad dar neatėjęs laikas 
tokiems užiciškimams.

J’uo būdu turėjo prieiti dar 
melai suvirsimi laiko, iki Vokic 
tija, nebepajiegdama atsilaiky
ti prieš talkininkų smūgius bu
vo priversta priimti padikluo-

klus. Vokietija lapo pažemin
ta ir prislėgta dek i užsispyrimo 
jos utilitaristų ir konservato
rių, kurie kontroliavo senąją 
valdžia.

Taigi Vokietiją pelude jo
sios junkeriai. Jie pirmoje eilė
je yra kaili ir už .tai, kad iški
lo (a pasaulio karė, prarijusi 
milionus žmonių gyvasčių bei
mih•j.rdus turto- Jalai šiandie 
pripažįsta jau ir daugelis buržu 
azinių josios politikos veikėjų.

Mes iš šilų laktų galime pa
daryti pamokinančių išvedimų 
darbininkams. Vienas jų yra 
toks, kad klaidinga yra užmerk 
Ii akis prieš skirtumus tarpe į- 
vą irios rūšies valdžios 
dabartinėje visuomenėje.

dalyky, be kurių ji negali atsi
griebti ekonomiškai, ir kartu 
išvengti, kalci tos šplįs nepasi
jungtų jos?

Yra aišku, kad Rusija tuo pa-

su užsieniu, juo ji bus stipresne 
diduje. Jos-gi stiprumas pir
moje vieloje priklauso, žinoma, 
nuo revoliucinių josios jiegų so
lidarumo. Jeigu Rusijos revo
liucionieriai eis išvien, tai už
sienių kaptulas negalės jafi dik
tuoti; o jeigu jie kovos tarp sa
vęs, tai anksčiau ar vėliaus už
sienių kapitalas prislėgs ją. Su
vienijime Rusijos revoliucinių 
nikų lodei šiandie yra yienin- 

lelis jvs išganymas.

Šituo žvilgsniu mes ir sten-

Daugelis žmonių šiandie ma
no, kad Rusijai nėra kitokio iš- <;
ėjimo, kaip tiktai bul po bolše
vikų arba po Kolčako valdžia, giamčs apvurliidi bolševikų po
li nai, girdi, dabar tėra liktai litiką/ Kiek ji vienija Rusijos 
los dvi jiegos, galinčios paimli revoliucines jiegas (darbininkų 
į savo rankas šalies valdymą ir ir beturčių ūkininkų), tiek ji 
tvarkymą. Todėl ir kiekvienas 
žmogus, kuriam rupi Rusijos 
ateitis, privaląs pasirinkti, už 
kurią tų dviejų jiegų jam stot: 
jeigu stoji už bolševikus, lai ko
voji prieš Kolčaką; o jeigu sto
ji už Kolčaką, lai kovoji prieš 
bolševikus.

Vienok šitoks Rusijos klausi
mo rišimas yra labai abejoti
nos vertės. Dalykų stovis Rusi
joje yra daug keblesnis, negu 
kad Liilų galima išaiškinti jį 
vien tiktai kova tarp bolševikų 
ir Kolčaiko. Kad tai pamačius,

vieną tą taktą, kad pačioje Ru
sijoje skaitlingi elementai, grie
žčiausia iiepritariantįs bolševi
kams, mnori nieko žinoti ir 
apie Kole.uką. Kiek laiko atgal, 
pav. Amerikoje buvo išspaus
dinta Rusijos Soc.-Dem. Darb. 
Partijos atsišaukimas į užsienio 
socialistų ir darbininkų parti
jas: jame labai aštriai nupeikia-

tu griežtai protestuojama ię 
prieš talkininkų valdžių rėmi
mą Kolčako. Ir šitokių pavyz
džių butų galima privesti duu-

Be atbejonės ,ir kilų šalių so
cialistai yra priešingi Koleakui 
ir jo rėmimui. Kad išreiškus 
protestą prieš valdžias, teikian
čias jam pagelbą, Europos soci
alistui liepos 31 d. rengė dideles 
demonstracijas, ir net pienavo 
daryli tą dieną gcneralius strei
kus. O betgi yra žinomas fak
tas, kad tarpe Europos socialis
tų randasi liklui dalis pritarian
čių bolševikams.

Pridursime dar viena dalv- 
ką. Palįs Rusijos l>olševikai 
dabar sako, kad didžiausi Rusi
jos revoliucijos priedu? šiandie, 
vra badas ir badarbu (žiur. į

ji tai vienybei 
kenkia, tiek ji yra bloga.

Rusijos revoliucijos pasiseki
mas, be to, labai (kilug priklau
so nuo kiltų saliu darbininku 
paramos. Bet šita parama irgi 
bus tuo didesnė ir griežtesnė, 
kiiodaugiaus solidarumo bus 
pačių Rusijos revoliucionierių 
tarpe, ir kuo labiaus jie stengsis 
susiartinti su kitų šalių socialis
tais ir darbininkais. Sale revo
liuciniu jiegų vienijimo Rusijo
je, jos išgelbėjimui reikia ir vie
nijimo tų jiegų su tarptautinio 
proletariato jiegomis.

Kolkas mes, deja, tenai mato
me visai ką kita. Bolševikai ne 
liktai nesivienija su socialde
mokratais bei sočial-revoliueio- J
nieriais, o ir draudžia jų spaudą 
ir organizacijas; vietoje-gi susi
vienijimo su tarptautiniu darbi
ninkų judėjimu, jie steigia sa
vo atskirą “Internacionalą.”

Akivaizdoje šitokio dalykų 
sHovioi visi kili Rusijos klausi
mai yra antraeilės vertės. Ga
lima \sivaizdinti, kad Rusijos 
bolševikų teorijos yra teisinges
nes už visų socialistų teorijas; 
galima tikėli, kad bolševikai 
sumuš Kolčaką ir visus jo talki
ninkus, - - bet pati djdžiausio- 
ji Rusijos problema da ir tuo*- 
4nl pulieka neišrišta: kaip pa- 
(kirdli, kad tarptautinis kapita
las nesugniuždytų Rusijos revo
liuciją?

Musų supratimu, atsakymas į 
lai yra liktai vienas: sujungti į 
daiktą Rusijos revoliucionierių 
jiegas ir sujungti jas į daiktą su 
kilų šalių proletarinito jiegomis. 
Jeigu tatai butų įvykinta, tai jo
kie Kolčakai nebūtų pavojingi 
Rusijos icvoliuicjai.

“Nauj.” Nu. 175). Reiškia, pa-j 
lįs bolševikai pripažįsta, kad ir 
pergulėjus Kolčaką, Rusijos re
voliucija dar nebūtų išgelbėta. 
Išeiti iš keblumų ji gali tiktai 
tada, kada ji pajiegs apsidirbti 
su tais didžiausiais savo prie
šais badu ir bedariic.

Bet badas ir bedarbė Rusijoje 
purtina visiy-pirma nuo to, kad 
šiandie yru labai suirusi jos in
dustrija ir komunikacija. Ru
sijai reikia būtinai sutvarkyt 
savo fabrikus ir geležinkelius; 
jai reikia naujų mašinų, relių, 
vagonų, garvežių ir lt. Šitų-gi 
dalykų ii gali gauti tiktai užsie
niuose. Todėl noroms ar ne
noromis Rusija turi kreipties į 
kitus šalis, šitose šalvsc tečiaus

ša- kone visur viešpatauja kapitali- 
lyse, kuriose viešpatauja kapila Mų klesa, kuri jau senai gattrik- 
lisiinis gaminimo būdas, vai- kad Rusijoje tapo nuversta sė
džios yra kapitalistiškos; vadi- noji vald/Ja. Matydama, kad 
naši, priešingos darbininkų kle-' Rusi jos ateitis šiandie žymiam 
sai. Bet vienos jų gali būti dau- laipsnyje priklauso nuo užsle
gia us kilos m žiaus kenksmui įnių kapitalo, ji, žinoma, sleng
uos pasaulio laikui ir progresui, sis p/maudoli šitą progą, kad ganas gavo “įkvėpimo“ paskelb-
rtbkia luip-pat ir darbiniu- palu••likus revoliucijai. ti, kad Gi’igąitį jau, esą nebe- prieš maištininkus,

revoliucijos pirmu kartu tautininkai norį siams praslinkus po

yra gera; kiek

padaryti savy dienraščio reduk- baigimo jie pagal tą įstatymą Lietuvos vyrus griebties ginklo 
turium. Dar kada Chicagos apkaltino unijos riršininkus už’ir varyti užpuolikus lauk ne 
tautininkai rengęsi paversti dien 1 bandymą nuversti valdžią ir vien, kaipo bolševikus, bet, ap- 
raščiu **l4etuv^”, tai jie statę ’simpatiją link sovietų, 
“pirmu kandidatu” į Jo redak
torius Grigaitį; tik, girdi, aplin
kybės netyčia taip susidėjusius, 
kad Balučio šalininkai paėmę 
viršų.

'Del juoko čionai priminsime 
skaitytojams, kad Chicagos tau
tininkų dienraščio leidimas bu
vo suplenuotas pereitų melų 
vasarą, kuomet Grigaitis reda
gavo “Naujienas!” — .

Tegul tai, kaip ir ką kalba va-

dalykus, kuriuos gali suprasti 
ir mažas kūdikis, — galite spręs 
ti, ant kiek ji yra kompetentiš- 
ka aiškinti darbininkams painuo 
sius pasaulio klausimus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Trųe translation filed with thc post- 
miistcr at Chicago, Iii. .luly 29, 1919 
a» reguired by thc acl of Oct. 6,1917

SUV. VALSTIJOS.

Peterson, N. J. - Policijos 
viršininkas Tracey ir miesto 
majoras Nevvman yra pasiryžu
siu neleisti darbiuinkauns laiky
ti susirinkimų. Policijos virši
ninkas pabrieže policistams, 
kad lai daroma todėl, kati

gelba nuversti Suv. Valstijų vai 
džią. Nežiūrint to, k.icd amal
gameitų viršininkai atkartoti 
nąi užginčijo tas paskalas, “tvar

Tuo tarpu darbininkai prade
da busti. Apie 406 ar 500 šil
kinių skrjtlilėlių dirbėjų sustrei
kavo. Jie pareikailavo 44 valan
dų darbo savaitės ir didesnės 
mokcslies. Jie atskirai susior
ganizavo, nes nenorėjo veikti 
sulyg Darbo Federacijos nuro
dymo, kuri sakė, kad jie priva
lą dirbti 48 valanda^. Esą su 
karės Darbo Taryba buvusi pa
daryta toki sutartis. lėčiau 
dnrbin'iifkai sako, kad tai nebu
vusi joki sutartis, nes didžiuma 
darbinnkų stojo preš ją; tai bu
vusi lik jų “liderių” sutartis. 
Dabar ij'ie norį pasiliuosuoti 
nuo tų bosų ir iškovoti sau Irti- 
juos darbo dieną. . Prie to 
juos paragino Hudsono County

laimejmas. Pasl.utricjii prisidė
jo prie amalgameitų ir iškovojo

bo savaitę.

New York. —- (Patriotizmas 
be nuostolių). The National 
Cloak and Suit (’o. parodė savo 
100 nuoš. amerikonizmą ir tuo 
pačiu laiku neturėjo jokių nuo
stolių, Liepos 4 d. ji uždarė sa
vo ofisrs. Vadinasi, darbinin- 
.. ‘ šventė tą dieną.

iki ’.uomel jie sugrįžo po< 
švenčių, iš jų liko parcikidauta, 
kad jie dirbtų po vieną valandą 
ilgiau dienoj iki to laiko, kol 
šventėms sugaištas laikas bus 
atidirbtas.

skritai, kaipo Rusus, senovės 
palaikytojus sunkaus jungo Lie 
tuvoje. Lietuviai perdaug jau 
kentėjo po svetimu jungu. 
Vien tik per pastaruosius 4-is 
metus Lietuviai, tarytum kokia 
kažin kelio nuosavybė, keturis 
kartus pereidinčjo iš vienų ran
kų į kitas: anuomet viešpątavo 
seno ji carų valdžia, paskui • 
mjlitarė Vokiečių okupacija, 
l)o to — Rusijos bolševikai ir 
galop — pusę Lietuvos užėmė 
Lenkai.

Iki paskutiniųjų laikų Lietu
vos valdžia buvo įtempusi visas 
savo pastangas bolševikų pries
paudai nuversti, ir tas, pagalios, 
paslisekč. Man būnant Lietu
voj e,\ lietuvių kariumenč ivjijo 
bolševikus nuo Panevėžio lin
kui Daugpilio (Dinaburgo). 
Gal but/i, kad dabar musų ka
riuomenė jau kovoja (lies pa
čiu Daugpiliu ir tikisi greitu 
laiku paimti tą Rusų tvirtovę.

Išvijus bolševikus, prieš Lie
tuvą sustojo dar didesnis pavo
jus, kad Lenkai atvirai pradėjo 
vykinti savo užgrobinėjimo pla

vos sostinę ir Lietuvos teritori
jas, kurios nei liislorine, nei cSt- 
nografinc teise niekados Lenki
jai nepriklausė ir priklausyti ne
gaili. Lenkai, dcngdainicsi ko
va aru bolševizmu, pirmiausia j- 
siveržč į Gardino guberniją;

1EBII..HJLU-. M LJgjĮi
ka užimtose teritorijose Lol 
aliantai įsakys jiems iš ten išsi
kraustyti. Kadangi lietuviai 
iki šiol neturėjo pakankamai pu 
jiegų išvyti vokiečius, tad vo
kiečiai ir šeimyninkavo musų 
krašte kaip pus save namie. Da
bar jie jau visiškai ' nebeveda 
kovos su bolševikais, nesą turi 
padarę sutartis su bolševikais 
dėl demarkacijos linijos ir to
liau jos neina, nei lietuvių ka
riuomenei kovoti su bolševikais 
nepadeda. Turėdanu gi savo 
kontrolėje geležuikclius, jie už
siima vien tiktai išvežimu iš 
Lietuvos viso, kas liktai galima 
pakelti. Todėl nėra pasaulyje, 
tur būti, kito tokio krašto, kurs 
butų taip apiplėštas ir išdarky 
tas, kaip Lietuva: per ketveris 
metus plėšė Lietuvą vokiečiai, 
plėšė bolševikai, vežė lenkai ir 
dabaigia dar užsilikuaieji vo
kiečių kareiviai. Veža jie viską 
— lentas, stalus, girias, net ir 
šiaudų nepalieka Nei Lietuvos 
valdžios notos, nei protestai, nei 
susirėmimai Lietuvos kariuo
menės su vokiečiais negali sulai
kyti išvežimo iš Lietuvos, kol 
eJisploatacija JUeluvos gele- 
žinkdią yra Vokiečių rankose. 
Į šią nelaimę dabar yra atkreip
ta Alianlų (loma, ir, tiktai man 
sugrįžus Paryžiun, Aliantų bu
vo pasiųstas vokiečiams reikala
vimas, kad jie perduotų Lietu
vos geležinkelius į lietuvių ir 
amerikiečių rankas.

(bus daugiau).

Del susižinojimo su 
Lietuva.rį saugojo Lietuvos kariuome

ne; po to jie įsiveržė į Vilniaus 
guberniją ir j patį Vilnių; da
ba r-gi jie jau veržiasi į Kauno 
'guberniją ir į Suvalkiją, atras
dami tam visokių pretekstų ir 
pasiteisinimų. To Lenkų žygio 
tikslas mums yra aiškus,—mes 
ir ankščiau tą permalėme ir ne
kartą pei’spėjome Alliantus 
(žiur. “Mymorandum to the 
Skite Department”, Wasbing- 
lon, D, C.). Lenkų imperialis
tai, pasiremdami sulenkėjusia 
kunigija ir didžiažemiais dva- 
‘i)ninka(isį užimtose tieritorjose 
varo kuosmarkiausią agitaciją, 
griebdameisi visokių priemo
nių. Pavyzdžiui, —

Mano draugas, Kijevo Poli-i 
technikos profesolrfusj vienas 
iš savininkų Cemento Dirbtu-

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo- 
jaus bus Nuujenosc pranešta. 
Dabar taškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš- 
gus gu'iiti, tik aplinkiniu keliu 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėiti konvertan ir 
užsidresuoti (lietuviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, tik neberašyti “Russia,” 
kaip pirmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Lithuania.

Pačle reikia nusipirkti už (i

permainė savo nuomonės. Jų 
vėliausias prūsiškas elgimos iš
ėjo aikštėn liepos 1 d., kuomet 
naujai susitvėrusi unija bandė 
nusisamdyti sau ofisą. Real cs- 
tate’o biznierius pranešė unijos 
viršininkams, kad reikalinga 
gaiUti iš policijos leidimą. Esą 
tik tame atvėjyj jis galįs nu
samdyti jiems ofisą, 
žjaiiisiios MiĮlies, 
bus jiems išduota, 
pasidarė taip seriožiškas, 
Fcderalė bažnyčių taryba ir 
viles laisvės biuras bando 
rasti priežastis, kurių delei 
sisakoma nuomuoli naujai 
duslrinci unijai ofisą, 
laisves biuro atstovas po pasi
kalbėjimui su mayoru pasakė. 
“Aš dar niekur neužėjau tokio 
miesto, kur valdančioji klesa ir 
reakcionieriai butų taip gerai 
susiorganizavę kovai prieš lais
vę, kmip Petersone.”

Liepos 19 d. Italijos Sūnų or
ganizacija suitiko užleisti savo 
svetainę amallgajji(j|ilų susirin- 
įkimui. Kadangi buvo bijota, 
kad į tą grynai biznišką susirin
kimą nejsimaišytų policija, tai 
unijos organizatorius, E. JJio- 
mas, patarė susirinkimą laiky
ti tuoj po darbo. J uo bildu, da
lyvaujant 50 žmonėms, susirin
kimas atsidarė 5:30 vaJ. vakaro. 
Kiek vėliau pribuvo delegatai iš 
įvairių dirbtuvių.

7 valandoj vakaro policija, 
manydama, kad susirinkimas 
jjrasidės įtik 8 vai., pribuvo į 
svetainę . Bet jų nusistebėji
mui, jie jau rado ten pilną sve
tainę žmonių. Tuoj buvo įsa
kyta organizatoriui Thomas ir 
susiriinkimo pirmininkui su
stabdyti mitingą. Pestarii ji at
sisakė tatai padaryti, sakydami, 
kad tai esąs organizuotų darbi
ninkų privatinių reikalų susi
rinkimas. Tuosyk juodu buvo 
areštuoti be jokio Apkaltinimo, 
jų ofisuose liko padaryta be Va
lento kratos. Aut rytojaus are
štuota 'laip-gi be apkaltinimo 
generalis organizatorius ir kitas 
uni jos viršininkais. Po kelių j 
dienų policija surado, kad ka- Jačiaus nebūtų teisinga many- 

kairiojo sparno” pr- i'<’s melu Ncw Jcrsey buvo iš-

Apie padėjimą 
Lietuvoje
B šo T. Nąruševičius.

Apžvalga
JAU PRASIDĖJO.

J as išmistas, kurį kažinkas 
pnmešė ^Kelęlyiiu|’\ apie Jai,

taip ■$ įsikarščiavo

organizuojamąjį Brooklyno tau
tininkų dienraštį, jau pradėjo 
nešti vaisių. Mes įspėjome, ko
kie tie vaisiai bus.

f‘Laisvė
(lėlei to, kad parašė “Keleivio” 
adresu ve ką:

“Draugai sąjungiečiai, susi
mildami įsitėmykil šiuos so- 
cialpatriotų šunlupio žodžius..

’‘Ligi šitokio galutino, sta
čiai šlykštaus, bankruto, tur
būt, nepriėjo joks socialpatri- 
otinis šlamštas .

” ‘Laisvė’ turėjo teisybę, 
kuomet šimtus kartų sakė: 
nėra paškudnesnių menševi
ke,, kaip lietuviški.”

era ma
tytei leidimas r

Padėjimas 
kad 
Ci- 
su-

in-
(ji vi les

žuiniaus eina prisiųslasai 
“'Tėvynės” redakcijų ilgas inž. T. 
Naruševičiaus pranešimas apie 
Lirtuvų ir Lietuvos reikalą stovį 
Europoje. Jisai yra parašytas 
tam tikroje dvasioje ir tam tikru 
tikslu; už pranešimo tendencijų 
tečiaus, žinoma, ima atsakomybę 
jojo autorius, o ne dienraštis. 
Mes jj spusdiname dėlei tų faktų 
ir žinių, kurių jame randasi, ka
dangi šiandie yra labai sunku 
gauti jų iš kitokių šaltinių. “Nau
jienų” redakcija nesiima teisės 
taisyti tn-isiųstųjj raštų pagal .sa
vo kurpalį, manydama, kad skai
tytojai sugebės teisingiaus jį ap- 
vertinli, perskaitę jį ištisai. Te
gul palis svaitylojai pasistengia 
atskirti jame faktus nuo agita
cijos. Mes-gi savo keliu pakal
bėsime apie pranešimo turinį at
skiruose .straipsniuose. Red.

pet

Truc translation filed vvith thc post- 
inaster ai Chicago, III. .luly 29, 1919 
as rcųuired by the acl of Oct. 6,1917

Apie padėjimą Lietuvoj

Daugiau kaip per J metus bu
vau atkirstas nuo Lietuvos. Lie
tuva, nuo pat pradžios šios pa
saulinės karės, virto karės lau
ku; paskui ji buvo Vokietijos 
okupuota; po to, kaip Vokietija' 
kapituliavo, Lietuvon įsiveržė 
R ūsai-/bolševikai, ir pagalios, 
kada Lie tuvių kariuomene ėmė 
varyti bolševikus iš Lietuvos, 
dalį musų tėvynės užėmė Len
kai. Suprantama, jog man bu- 
Vo labai Rėkimu patyrei, 'kas 
dedasi Lietuvoje.

Pirmiausia, kas metasi akiu, 
tai Lietuvos kariuomenė. Ji 

pradėjo organizuoties, vos lik
tai bolševikams Lietuvon besi
veržiant, lai yra keli mėnesiui 
tam atgal, kad numetus Rusų-

ki), neturėdamas galimybes at
statyti sunaikintąją dirbtuvę, lai 
kinai priėmė viršininko vietą 
Valkininkuose. Užėję Lenkai 
vertė viršininką imti nuo žmo
nių parašus už uniją su Lenkija; 
jam atsisakius tai daryti, Laiki
noji lenkų valdžia atstatė jį nuo 
vietos. Antras pavyzdis, — Vil
niuje valdininkų vielas gali gau
ti tiktai lie, kas moka lenkiškai. 
Beukunt Vilniuje statistikos ži
nias, dėl išdalinimo duonos kor
telių, drauge buvo klausiama, 
prie kokios tautos gyventojas 
-save priskaito, — tuo tarpu'Vil
niuje jau Lenkų įvesta tokia 
tvarką, kad Lenkai lengviau 

gauną duonos, uegu kitų tautų 
gyventojai ji’ tt

Kad praplėtus savo įtaką ant 
didesnio Lietuvos teritorijos 
ploto ir kad pakenkus Lietuvos 
tvarkymuisi, lenkai pareikalavo 
“demarkacijinės linijos,” kuri 
rimų maž-daug, nuo Širvintų 
iki Alytui ir nuo Alytaus, 
Kaišedorių, į šiaurę. Iš to

tional Coupon. Ty kuponų ir už- 
adresuotų giminėms laišką rei
kia įdėli j antrą, kiek didesnį 
konvertą, užklijuoti jį, užlipin
ti markę už 5 centus ir padėti 
šitokį adresą: M r. Jurgis Savic
kis, Box 211, Copenhagtn. Den-

Savickis yra lietuvių įgalio
tinis Danijoj. Pasiųstą jo ad
resu laiškusis iš ten pasiųs į Lie 
luvą, kaip užadresuota. Tuo 
pačiu keliu gaunami čia laiškai 
iš Lietuvos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
P. K., Town of Lake. — Tų 

daiktų žmonėms Lietuvoj labai 
trūksta. .Jei kurios įstaigos čia 
nori tų daiktų surinkti ir Lietu
von pasiųsti, tegul tatai daro. 
Priešinlies tam nėra nė jokio

Kazimieras Gugis

(am tikras

k y k Ienos ateičiai.

per 
ma- 
sie-

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
iuip ir civiliškuose teismuose. Darę 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1322I. NalsM St.
Aut trečių lubų

Tel. prover 1310 '

Miesto Ofisas t

127 N. Burbanti. 
1111-19 Vnlly

Tel. Central 4411

veržimasis Lietuvon, tai gal ir 
iki šiam laikui Lietuvių kariu- 
in enės organizavimas nebūta 
taip sparčiai ėjęs pirmyn. Bu- 
sų-bol.ševįkų žiaurumus priver
tė Lietuvius griebties ginklo.

kią ne vien prie Gurdino, Vii 
niaus ar Suvalkų gub. pietinių 
dalių, bet jie taip pat norėtų pa
imti savo globon ir visus kitus 
Lietuvos plotus. Kokie yra len
kų sentimentai sulyg lietuvių, 
galima spręsti iš atsilikimų su p. 
Vileišiene Vilniuje, kąs buvo ap
rašyta Lietuvos laikraščiuose.

Kitas Lietuvos sopulys, 
tai Vokiečių viešpatavimas. Su

Nuo visokįu sk»us- 
_ imu raumenyse

Pain-Ezpeller 
yra ppgelbąigifuisis. 

žiūrėkite, kad bu
tu su 1NKAEO žen
klu!

Galinta. *riut- viaose 
aptieko^a nz ir B5c 
utbu a»i"iU4<Unt uuo

F. AD. R4CHTER & CQ.» 
BraaJway, M«w Vark

li, kad vien liktai bolševizmas 
įstatymas 'sujudino LieluMius. 'Teisingiau 

IrKmenc-^bus pasakius, kad neapkenti- 
karės už- mus syętjmo jungo privertė cijos) sąlygų, vokiečiai peilio

inušii^ sustabdymo (jrinigiJ s SS-Ė?
mX25.T.SS,«!,.°"N <



Telephone Yards 5032

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

gimdymo,

SKAITYKIT IR PJLAT1NKIT 
“NAUJIENAS”

LDLD, REIKALAI
PRANEŠIMAS

Visų apskritą metą nesvaiginantis gėralas

ant naujas

RRIDGEPORT

nu

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Montvid

VIS DAR STATOSI

A. Liutkus

1827 
ryto

35 So. Dearborn St. 
(Kampan Monro e) . Telephone Yards 5834

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

ĄRALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, 
metus, nusląbnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 

i. Kraujo, inkstu, Nervų ir

“Pavyzdįngas” ketvirtosios susi 
rinkimas; 26 nariai išbraukti 

40 suspenduota.

nepatenkintas; ncpa ten
tui), kad1 balsus skaitė

Jei jos raudonos, jei gal- 
o j iefikok paselboe 

________ i a- 
Atmink, kad mes koi-

Jcigu visos pažangiosios vie
los lietuvių draugijos dar trupu
tėlį sparčiau pasidarbuotų, lai 
neiižilgio cicericčiai įsigytų pui- 

ivą 'svetainę. Darbas, 
pradėtas: įkurta Lie-

kią nuosi
liesa, jau
tuvių Laisves Bendrovė ir parda 
viliojama
Bet reikėtų sparčiau varyti dar

Lietuvių Laisves Bendrovės 
reikalu.

pastatė Bevo’s didelę 
patį tobulinusį industrialį įrengimą pa- 

____ iir apru- 
apsau-

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
•2-—9 vakaro 

3303 3 Morgan St, Chicago, III

vieną kuopos narį, Grušą. Pro
tokolų sekretorius perskaito “jo 
papildytą prasižengimą, prieš... 
ketvirtosios kuopos chorą! Tas 
prasižengimas esąs toks: Gru
šas neutiduodąs kuopos chorui 
tūlų gaidų. Kaltihamasai pasiaiš 
kiną, būtent, kad jisai neturįs 
teisės gražinti “tas gaidas” ket
virtosios chorui: gaidos priklau
sančios choro mokytojui, Sarpa- 
liui, ir kompozitoriui Petraus
kui. Tai visa. Išgrdę tokį grieš- 
tą atsakymų, kurie-ne-kurie kar
štuoliai nepasigaili pasiųsti Gru- 

ytin “karštų“ žodžių, 
gale klausimas padeda-

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

ATYDAI!
Egzaminavimas Dykai.

Ar Jus n ory uotas, ar galvą 
skauda, ar 
jums skaud 
skaityti, ar 
įtempimo nervų 
tai ateikit pas 
leiskite musų 
t ui peržiūrėti jūsų 
darbas gvarantuojamas, ir < 
džiausią atyda atkrcip’ama 
jūsų vaikus.

Kabios prieinamos.

KLEIN BROS.
Halsted & 20 Strcets

Dr. J. Gronpe 
Optomctristas

Praeita nedcldicnį, liepos 27, 
buvo LSS. 4-tos kuopos susirin
kimas. Pirmininkavo Vilkaitis. 
Tvarką vedė geriau, negu kad 
buvo vedama praeituose tos kuo 
pos susirinkimuose. Vis dėlto, 
tūli karštuoliai juo nepasitenki- 

šaukė, kad “reikia rinkli 
naują pirmininką!”

Po priėmimui kuopos valdy
bos raportų, išklausyta raportai 
įvairių komisijų. Pirmiausia iš-

ANHEUSER-BUSCH 
•T.LOUIS

akis silpnos? Ar 
a akis. Ar galite 

įvėriale adatą be 
? Jeigu taip, 
Klein Bros, ir 
akių specrilis- 

ikis. Visas

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
• 4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

HALSTED ir 32-ra GATVES
bą. Lotus jau turime užpirkę, h 
tai reikia kiek galint didinti bei) 
drovės kapitalą
jų pritarėjų bei šerininkų. Serų 
cerlilikatai jau gatavi.

Vis dėlto, reikalinga pažyniet, 
kad pradžia ir ylių gera, jau pa
daryta. Pav., Lietuvių Raudonos 
Rožės Pas. Kliubas pats pirmu
tinis nutarė pirkti ir jau nupir
ko bendrovės Šerų už visą tuks
iantį dolerių. Tai graži suma. 
Bravo, kliubiečiai! Antra yra 
Vyrų ir Moterų Apšvietęs Drau
gystė. Ji paėmė serų už penkis 
šimtus dolerių. O savo pusmeti 
nianie susirinkime draugyste 
dar sutiko išparduoti 50 Šerų pa 
vieniems asmenims. Šerus par
davinėti ijišįdin'kta M. Pukienė, 
Ant. Liutkus ir Elzbieta Pūkio-

CHICAGO
GYDYTOJAS IR i CHIRURGAS

25 E. Washington St., Marahall Fieid Annes, 18 flioras, Suite
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Komunistų Lygą”. Kairis rapor 
tuoju* kad “rusai komunistai 
sakytum, nutarė surengti kai 
riemsiems kalbėtojams prakal

tai patvirtina, o Zalpis visai re
zignuoja “ iš komunistų delcga- 
tystės.” Naujo delegato rinki
mas tečiaus atidėta iki sekamo
jo kuopos susirinkimo.

Po to seka kaltinimas prieš

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarnfnkais 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. Nedėliojo nuo 0 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

šo adresu
Bet galų
ma į šalį

Čia jau betgi seka
- irgi prieš Grušą. J ii 
lar vieną didelį prasi 
prieš pat kuopos ren

Dabar kitų draugijų eile. Kas 
pirmiau? Nuo savęs trokščiau, 
kad Cicero Lithiianian Liberty 
Hali butų tokia, kokią meilusis 
laiko atgal man teko nudyli 
(įrand Rapids’e, būtent: Liet.

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

Rezidencijos telefonas Wcst 6126

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgyntas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

Jus ąptmkininkas parduos jums už 65c. bonkutę* Mes taipgi 
galime atsiųsk jum s tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 
-~-F. AD. R1CHTER G CO„ 326-330 Broadway, New York

Konlraktorių asociacija 
žul-but pasiryžusi išardyt netik 
kontraktorių, o ir kitų namų 
statytojų unijas. Ji vis dar skel 
biasi neatšauksianti lokautą. 
Girdi, kuogrieščiau ji (asociaci
ja) pasisiūlysianti, tuo greičiau 
darbininkai susiprastą, jogei jų 
reikalavimai yra neišpildomi ir 
U. Tuo tarpu darbininkai galį 
elglies kaip 'tinkami. Jei gauna 
darbo kitur, tegul eina.

Bet darbininkai, ypač daily- 
dės, taip darą jau senai: iki šiol 
didesne pusė dailydžių jau gavę

AS. ADOMAS A
Al labai sirgau pei _____ ____ _________ ___________

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k«d 
begyvensiu. Visur JleškoJau sau pagelboa, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir ui rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa.

Bet kada pareikalavau Salota ras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
iminėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Unyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesiu išgerdavau kas ga- 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nąkties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėįistd ir linLiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra
V _ tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
I Mes

y y pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 

■ patinga doma at
■ Kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Diedėlioniis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 8L 

Telephone Yards '4317 
Boulevard 6437

ir gvarantuoja
Nori-uoius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

Popularls reikalavimas 
dirbtuvę — ] 
šaulyje. Moksliškai apšviesta ir ventiliuota r ? 
pinta su kiekvienu galimu žmogišku išmislu r/~ - 
gojimui sveikatos ir saugumo jų tūkstančių darbiniu 
kų. Elektriką operuojama. Išdir- 
bama 2 milijonai bonkų kasdien. K <

galus; kuopa neturinti 
penkiolikos narių, tegali 
du delegatu (lx»t tai jau 
aGuu, kad galima, rinkti 
delegatą nuo kiekvienų penkių 
narių arba dalies, kaip augščiau 
kad pas;ikyta.. — Red.). —Su
važiavimo Komisija:

L. K. Kairis 
A. Mažilis.

5008 Baring Avemic,
East Chicago, Ind.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau. 4

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

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

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

įsteigta 1902

Indianos valstijos LDLD. kuo
pą domal.

East Chicago, Ind. — 1 LDLD. 
70 kuopos atsišaukimą, kad rei
klų įsteigti Indianos valstijos 
apskritis, jau dvi LDLD. kuo
pos atsiliepė tam sumanymui 
pritardamos . Tat laikytame L. 
DLD. 70 kuopos susirinkime lie
pos 22 d. š.m. buvo plačiau ta
sai klausimas išgvildentas ir pa
galios nutarta tuo reikalu su- 
šnukšj Indianoj esančiųjų LD
LD. kuopų suvažiuvimų. Šuva-1 
žiav'imas įvyks rugpjūčio 21 
dieną. Vieta ir laikas suvažia
vimo atidarymo bus vėliau pa
skelbta laikraščiuose.

Tatai Imlianos valstijoj esan
čios LDLD. kuopos šiuo kvie
čiamos rengties ir dalyvauti su
važiavime. Apskritis būtinai rei
kia įsteigti, dėlto, kad šios val
stijos kuopos dar silpnos, o iš 
antros pusės — yni dar daug 
ctydoką lietuvių kolųni'jų, kur 
nėra suorganizuotų 1J)LI). kuo
pų ir kur Imtinai reikėtų jas 
įkurti. įsteigus apskritį ir tuo 
bildu geriau suorganizavus 
bą galėsime daug daugiau 
veikti darbininkų švietimo

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS ir suaugiems

Akiniai aukso rėmuo., nuo $8.00 Ir eu- 
/a gftėfnu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir

migSdiau. Pritaikome akinius tildyk*.
jin Atminkit: Galvos Bopėjirnas, nerviiku-

f. mas, akių skaudėjimai, užvilkimas ir
U. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti praSalintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uždyką, jei perėti ar 
ekuuda akis. Jei jos raudonos, jei gai
va sopa, jei blogai matai, jei akla silp
sta, netęi.k ilgiau, o jiežkok 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinial uėdykų. ‘
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

B. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AI buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 m«tų, Amerikoj 15 metų. AI duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bilo kokius rusiikus vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai esu 
draugas tmonių.

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

...............  Žniogue kasosi galvą.
' k<*id jydlėltgv'InT n'i?žėjiihą.' 

n: ' i' Kasjmasi pasidaro papro-
j| y, . , !*'' n. čiu, ir tuomet žmogus ka-

X ' sos* nėjusioms. Bet jis
11, žino, kad jam niežti, ir

JĮ*~ v’s’ **1 žino.
i 5Vyrai ir moterjs kenčia

k niežėjimą nuo pleiskanų,
i) ~*s=f o kenčia bereikalingai, 

1 ncs niežėjimą galima
V X / lengvai prašalinti. Nebus

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

skundas 
papildęs 
žengimą 
giamąjj liepos 1 d. pikniką ė- 
męs ir atsisakęs grajinti. .. Tuo 
jis buk “norėjęs pakenkti ketvir
tosios kuopos piknikui.” Kuopos 

rtai komisijai dėlei to pri- 
jieškoti kitų muzikantų ir 

xstrą išlaidų,” viso 
net aštuonis dolerius. Taip 
aiškino sakytum Kairis. Delei 
tokio didelio nuostolio kuopai, 
Zavė duoda įnešimą, kad Grušas 
“butų išmestas iš kuopos ir iš 
Sąjungos”... Priėmus įnešimą I 
duota pasiaiškinti pačiam kalti-1 
namąjam 
naši 
melu, ^lešjcauskas juokauda
mas papratęs Grušo užfundyti 
kadangi 
m i te tas, 
Tuo visa ir pasibaigė. Kontrakto 
su juo (Grušu) nepadaryta. Vė
liau betgi paaiškėję, kad kili du 
komisijos nariai, Kairis ir Zal- 
pisi buvę priešingi tam, kad jų 
rengiamame piknike grajinlų— 
draugas Grušas.

Kalbant dėl to išmetimo, beje, 
vienas užreiškė, kad jeigu kal
tinti Grušą, tai dar labiau reikė
tų kaltinti ir komisijos narius, 
kurie dėl tokio menkniekio o 
negalėję susitaikinti. Bet įsikar
ščiavusieji šilo hebepaisė: reika
laut. i “mest laukan ir gana“. 
Leista nubalsuot. Pasekmės bu
vo tokios: 20 balsų, kad išmest, 
o 25 — palikt. Vienas ytin “revo
liucingo* kraujo žmogus tečiaus 
buvo 
kaulas 
pats susirinkimo vedėjas-pirmi- 
ninkas. 'baigi jis grieštai reika
lavo “balsuoti išimojo”, ir kad 
balsus skaitytų kiti, specialiai 
paskirti skaitytojai. Taip ir pa

kartą tečiaus Gru- 
išmeslas iš kuopus 

iš L. S. Sąjungos.

Suvažiavimai! delegatus 
kia rinkli vieną nuo kiekvienų 
penkių narių, arba dalies, t. y. 
kuopa susidedanti iš penkioli
kos muių gali rinkti tris dele- 

pilnai 
rinkli 
neroi- 
vieną

Kontraktorių asociacija neketi 
na atsaukt lokautą.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi kibai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

_ jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke-

> ■ UjHM 1 lotą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 

į | mes parduosime už
< tI bde pašildytą kainą
į ■ įm\WI I už tai kad mes turime 
Km |Į jlįljjll { pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
U1IP-—$650 player piano, 

J' V garantuotą 10 metų 
wj • ' ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tnojans. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.
VVESTERN FURNITURE S.TORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4šas lapo 
ir , kartu 
Tliat’s all.

Beje, pa 
tapo išbraukti 26 nariai, o 40 
narių suspenduota. Tai už ne
mokėjimą nario duoklių — mo
kesčių. Kuopoj dar esą “apie 
du šimtai narių”..

— Senas Kovotojas,

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiinų iš- 
fydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

J tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
»Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
LN / rodymas mano gabumo.

atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Į; Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.

Naujienų Bendrovės dalinin
kų visuotinas pusmetinis silsi- 
rinkimas įvyks nedėliojo, Rug
pjūčio 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.

DitMiotvarkis bus paskelbtas 
vietos.

—J. Šmotelis,
N-nų B-ves sekretorius.

SERGANTI ŽMONES
l žsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos. Sermu dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

| Saugokite Savo Akis)

Kambaryii 307. z-v* • ~
VALANDOS 9 iki 8 .Lhir/l<XO 
Nedėlionūs 10 iki 1.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarket 25M

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.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Secley 420

Mrs.A.Michnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi PenHsylvanijos 
hospitalėse ir Pašėk
ui ingai patarnau
ja prie 
Duodu rodą visokio
se |igose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak



OlleifB, U!
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

darbų už Chicagos ribų. Ir dir
bsiu ten tol, kol susiprasių patįs 
kontraktortiai f— atšauksiu lo
kautų ir išpildysiu darbininkų 
reikalavimus.

REIKALAUJA INDžIONKšE- 
NO PRIEŠ CIGARŲ PARDA

VĖJUS.
A tabako išpildyt darbininkų 

reikalavimus.
United Cigar Stores korpora

cija vakar jpareikalavo teisėjo 
Tarrisono, idant jis išduotų jai 
indžionkšenų prieš streikuojan
čius josios darbininkus, cigarų 
pardavėjus, kurie andais metė 
darbų.

Korporacija griežtai atsisako 
tarties su streikininkais, ir jų 
vieton verbuojąs! streiklaužių.

PAVOJINGAS “JOY RIDE’AS”
Policija išgelbėjo du vaiku.
Alexander Prince. 2002 N. 

Nacine gt., ir Elmer Deitrich, 
1133 W. 16 gt., užvakar užsima
nė pasivėžinti — Michigan eže
re. Ties penkiolikta gatve, pa- 
ežeryj, jie rado didelį rastų. Nu
tarta — padaryta. Sėdo ant ras
to ir pasileido ant bangų, lik 
vėlai, aštuntų valandų vakare, 
patruliuojantis policijos laivelis 
užtėmijo juodu apie trejetų 
mylių nuo pakraščio. Jų rastas 
nešė juos į nežinomų prieplau
kų — vis toliu ir toliu nuo pa
kraščio. Abudu jo (rasto) pasa- 
žieriai buvo mirtinai nusikama
vę. *

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Savo name, 1622 Augusta ga

tvėj. užvakar bandė nusižudyti 
tūlas Stanley Malinmvskys. Kul
ka tečiaus padarė nepavojingų 
žaizdų galvoje ir Malinovvski, 
manoma, pasveiksiąs. Saužudis 
atsisakąs pasiaiškinti.

REIKALAUJA INDŽIONKŠE- 
NO PRIEŠ TELEFONŲ KOM

PANIJĄ.
Tūlas Myer J. Stein kreipėsi 

į teismų reikalaudamas laikino 
indžionkšeno prieš Chicago tele
fonų kompanijų, kitais žodžiais 
prieš bandymų tiškolektuoti iš 
telefono naudotojų pinigus. Ji
sai sako, kad esamoji (naujoji) 
kainų skalė yra nelegalė. Jos 
reikalavo ir jų nustatė patįs te
lefono linijų savininkai.

TARP DVIEJŲ SIENŲ.
Kindzie gatvės ugnagesių de

partamente užvakar gauta sku
bus pakvietimas vykti prie na
mo 1602 Kindzie gatvėj. Sudoro

ję visas reikiamas “tulšis" ug- 
nu gesini nuvyko vieton. Gaisro 
tečiaus ten nebuvo, o tik ketu
rių metų amžiaus vaikėzas, Sa- 
muel Ginsberg, kuris, bemėty
damas “bolę", buvo patekęs tarp 
dviejų sienų ir nieku budu ne- 
bepajiege išeit..

Ugnagiasiai turėjo išgriaut da 
lį muro, idant išimt besikamuo
jantį vaikų.

APDEGĖ KŪDIKIS.
Edilh Nabak, dviejų metų 

amžiaus mergaitė, andais labai 
pavojingai apdegė lalisdama 
degtukais, kurių jai buvo davu
si josios motina. Mergaitė tuoj 
nugabenta į ligoninę. Visos da
ktarų pastangos išgelbėti josios 
gyvastį (nuėjo niekaip: vakar 
mergaitė pasimirė.

SUDEGĖ DIDELIS ANGLIŲ 
SANDĖLIS.

Praeitų nedėldienį sudegė di
delis anglių sandėlis prie Haw- 
thorne ir Hobbie gatvių. Sandė
lis priklauso Chicagos gaso kom 
ponijai. Nuostolių pridaryta a- 
pie už trįsdešimts tūkstančių do
leriu.

Gaisrų padarė žiežirbos, nu
puolę iš laivų traukiamojo lai
velio, Bacine’o kamino.

RADO NUŽUDYTĄ SARGĄ. 
Pasikėsinimo priežastis nežino- 

l rna. I
Prie 31 gatvės, ant kanalo 

kranto, kakar |asta nužudytų 
Great Lakęs Dredge ant Dock 
kompanijos sargų, Edward Grei 
dienų. Sargo lavonas rasta jo 
paties budelėje, apmestas sku
durais ir popieromis. Užmuštojo 
galva biauriai perskelta senu kir 
viu, kuris buvo paslėptas kartu 
su lavonu.

Kokiuo tikslu jisai tapo nužu
dytas, nė kompanija nė polici
ja negali sau išsiaiškinti. Plėši
mo tikslu piktadarys negalėjo 
ant ,jo jiėsjnties, |<adangf ten 
nieko nebuvę kas vogti. Veikiau 
šia, kad tai buvęs darbas kokio 
nors asmeniško Greicheno prie
šo.

PASIKĖSINTOJAS AR PABLU- 
DĖLIS.

Nedėlios naktį policija areš
tavo tūlų Ben Allisona, negrų, 
kuris užpuolęs einančių Chicago 
Avė. moterį, M. Wagner. Mo
teris vedusis mažų dukrelę. Al- 
lison pastojęs joms kelių ir pa
liepęs eiti sJl juo. Moters riksmų 
išgirdo policistas ir po trumpos 
kovos areštavo Allisonų. Mano
ma, kad jis — nesveikaprotis.

Sitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Salulc Stomick BH- 

teris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą taiki) mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas įkai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos Ir kojos Žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salote Blt 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir- 
5a laba gerai, paliko smagų ir leng
va, muskulai išaugo stori' ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salote 
Stomick Bitteris Kaina SI.50 už 

bonką, jo gali gauti aptiekose ir 
geresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351
Dabar Pirma

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

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

M03-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

žai>a pašaukt Miliciją.
Užpuldinėjimai ant negrą nesi

liauja.
Kadangi baltveidžiai prie kiek

vienos progos pradėjo kėsinties 
ant negrų, policijos viršininkas 
Garrity vakar vakare viešai ap
reiškė, kad jeigu baltveidžiai 
nepasiliaus ir policija nepajieg- 
sianti padaryt reikiamos tvar-' 
kos, miesto valdžia pareikalau
sianti milicijos.

Baltveidžių atsinešima.s link 
negrų priima rustų pobūdį: ne
grai pradedama užpuldinėti vi
sur — net gatvekariuose ir dar
bovietėse.

Majoras Thompson žada pas
kirti specialę komisijų ištirti 
riaušių priežastį, kad paskui aš
triai nubaudus jų kaltininkus.

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS PASALINTA.

Darbininkams padidinta algos 
ir pripažinta aštuoniy valandą 
darbo diena.
Gatvekarių darbininkų strei

ko nebus. Kaip buvo tikėtasi, 
abi pusi padarė tūlų nusileidimų 
ir galų gale susitaikė.

Pranešama, kad gatvekarių ir 
elevatorių darbininkams tapo 
padidinta algos, po 65 centus į 
valandų, ir pripažinta aštuonių 
valandų darbo diena. Beto, už 
viršlaikį busią mokama pusant
ros mokesties.

Sutaikymui darbininkų ir

Illinois gubernatorius Lowden.
Visos susitaikymo smulkme-v

uos busią paskelbtos šiandie.
Kokios bus važitiėjimos kai

nos, tuo tarpu tikrai nežinoma. 
Vaikšto gandai, kad gatvekarių 
kompanija i|n6iant| |>o septy-

Elevatorių gi kompanijai busią 
leista imti po aštuonis centus ir 
vieną už transferį.

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

nantis tarp 51 ir 63 Vineennes ir 
State gatvių, ir norintįs, kad “Nau
jienas” jiems pristatytų į namus iš- 
išnešiotojai atnešiu, atsišaukite į 
“Naujienų“ ofisą—laišku arba ypa- 
tiškai.

Cirkuliacijos užžiurėtojas. 
--k--------

Roseland. — LMPS. 67 kp. glo
bojamos vaiku draugijėlės “Ateities 
Žiedas” išvažiavimas apžiūrėti Lin
coln Park žvėryną įvyks ketverge, 
liepos 31 d. Susirinkimo virta — 
prie muzėjaus, arti Clark ir Center 
gatvių, Lincoln Parke, 10 vai. ryte.

— Valdyba.

Brighton Bark. — Susirinkimas 
Keistučio kliubo Dramos skyriaus, 
įvyks scredoj, 30 liepos, 7:30 vai. 
vakare Liberty svetainėj, 3925 So. 
Kedzic Avė. Visi dramiečiai ir dra- 
mietės, malonėkite susirinkt laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Joe. Misiavcis.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks seredoj, liepos 30, 8 v. 
vakare, J. Neffo svetainėj, 1500 So. 
49 Avė. kampas 15 gat. Draugai, 
atsilankykit paskirtu laiku, nes yra 
neatidedamų reikalu apsvarstymui.

Kviečia org. P. I).

Lietuvių Vėliava Amerikoj No. 1 
šiuo praneša gerb. vakarų rengė
jams. joglei ji yra paėmusi CSPS. 
svetaine vakarui, kuris įvyks lap
kričio 9 d. š. m. Gerb. draugijos 
prašomos įsidėmėti.

— P. Karneckas.

Lietuvių Laisvamanių Federaci
jos 3-čios kuopos metinis susirin- 

įkinias įvyks Seredoje, liepos 30 7:30 
i vai. vakaro, Malinausko svetainėje. 
I 1843 So. Halsted St. Visi nariai 
' malonės pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui, taipgi 
siimkit Federacijos išleista knygą: 
Barbora Ubryka. — Valdyba.

Birutės generališka dainų repeti
cija įvyks seredos vakare, liepos 30 
<1., 8 v. vakare Marks \Vhite Sųuare 
svetainėj. Nariai malonėsite pri
būti, laiku. — Valdyba..

LSS. 4 kp. Mišraus Choro reneti- 
cijos bus šiandie, 29 d. liepos, Mark 
\Vhite Sųuare svetainėje, kaip 7:30 
v. v. Daininkai ir daininkės malo
nėsit susirinkti pažymėtu laiku.

— Org. A. Cheplinskienė.

Moonev Defense League rengia 
didelį vieša susirinkimą pasmerk
tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 
ney, paliuosavimo reikalu. Susirin
kimas jvyks nedėlioj, rugį). 3, kaip 
2 vai. po p., didžiulėj West Side 
Auditoriumo salėj, prie 'Taylor ir 
Racine gatvių. Bus keletas įžymių 
kalbėtoju įvairioms kalbomis. Įžan
ga nemokama.

LMPS. 29 kp. rengia pikniką ne
dėlioj 24 rugpjūčio Svabo darže, 
Lvons, III. Meldžiu kitų progresy
vių draugijų tą dieną nerengti jo
kių piknikų. — Komitetas.

■ U! J .1 -.'J..-: M J.’.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Povylo Aliuko, 

seniau gyveno Penno Avė., Pitts- 
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote pnine&ti.

Nikodemas Aliukas, 
Box 469, Benton, III.

Pajieškau savo brolio Jono Yur- 
kuus, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Bakučių kaimo. Klek lai
ko atgi.l gyveno Chicago, III. Turiu 
dėl tuvis svarbi reikalą p.rnnęiti. 
Meldžiu atsišaukti po šiuo adresu: 

luank Yurkus,
144 »V. Markei St., Scranton, Pa.

Pajieškau savo moteries Jirzcpa 
šcpuiiiHes, kuri prasišalino nuo ma 
nes 23 d. liepos 1919 su kitu vyru, 
su savim pasiėmė 4 metų valką Jo 
na. Ji yra 31 metų amžiaus, 5 pėdų 
8 eol. augščio, Šviesiais plaukais 
biskį raupuotą, veidas jos sanke- 
leivis yra 6 pėdų augščio, 33 metų 
amžiaus, tamsiais plaukais didele 
uosi. Manau kad randasi apie Pitts- 
burgh, Pa. Kas pirmas man praneš 
tam duosiu $10.00, o jeigu pati atsi
šauks, viską dovanosiu.

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

Aš Ona Beniusaitč po vyru Žio- 
gienė pajieškau savo tikro brolio 
Alex. Benitišio.. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote pranešti.

A. Beniu.šaitė
3325 So. Halsted St. Chicago, III.

Pranešu broliui ir seseriai, kurie 
gyveno mieste Chicagos, kad jūsų 
brolis Jonas Rinderis persiskyrė su 
šiuo pasauliu 9 d. liepos 1919 m. 
kuris paėjo iš Dargaičių kaimo, 
Gaurės parapijos, Eržvilko v„ Ra
seinių paV., Kauno gub.

Meldžiu atsišaukti ar broliui ar 
seseriai žemiau paduotu antrašu, jo 
dar yra likę mninose pėdė ir drabu
žiai, ką jus norite daryti su jo tur
tais, kartais patys nepatėmysit, tai 
draugai, kurie žinote juos duotumė
te žinoti apie tai. Rašydami rašy
kite šiuo antrašu:

John Rinderis,
P. O. Box 245, Ambridgc, Pa.

JIEŠKO PARTNERIU

REIKALINGA vyro kaipo pusi
ninko į gerai apsimokama dirbtu
vę. Mes patys vedame dirbtuvę 
kooperatyvišku budo. Mes išmo
kysime jus gero amato ir mokėsi
me gerą mokestį laike inokinimosi. 
Buk pats gaspadoriumi ir dirbk pats 
dėl savęs. Jei jus turite $500 ir no
rite dirbti ateikite ir pamatykite Mr. 
Šidlauskas nuo 5:30 iki 8 vai. vak. 
tiesiai į dirbtuvę 4156 Irving Park 
Blvd. 3-Čias aukštas.

JIEŠKO KAMBARIŲ

■■■■J1”

REIKIA DARBININKŲ

Utarninkas, Liepos 29, 1919

NAMAI-žEMe NAMAI-žEMfi

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu Ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir \ Iš
los. 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
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVEB COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

Reikalinga 10 aperiterių ant mo
teriškų kotų ir siutų, unijos shapa. 
Gera mokestis darbas ant visados. 
Pamatę apgarsinimą ateikite |»asi- 
rengę dirbti. Atsišaukite

A. Bačiūnus, 
1444 \V. Ohio St. 1 lubos Chicago.

REIKIA — 2(J patyrusių moterų 
tvarkyti skudurus, nuolatinis dar
bas $22 į savaitę.

P. Goldman,
1017 S. Eairfield Avė., 1 bl. North 
of 12 St. Tel. Seeley 282

Pajieškau barberio, vyriško arba 
moteriško, gera mokestis, darbas 
pastovus. Atsišaukite 

Kaz. Blažis,
2118 — 137 St., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau kambario ant Bridge
porto prie ne didelės šeimynos ir 
kad vakariene namie taisytų. Pra
šau pranešti laišku.

K. W
11 E. Jackson Blvd. Chicago.

Pajieško vaikinas kambario su 
valgiu arba be valgio West Sidė ar
ba ant 18tos kas turite, malonėkite 
pranešti laišku.

P. M., 
1739 So. Halsted St Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT BANDOS kambaris dėl 2 vai

kinų, elektros šviesa, maudynė, te
lefonas, geražius dėl automobiliaus. 
Atsišaukite tuojaus, 

P. P., 
3147 So. Union Avė Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME AGENTŲ.

Reikalingi agentai platinti ‘‘Nau
jienas” sekamose kolionijose, .Chi
cago Heights, Rockford, Sumniet, 
Aurora, Elgin, Moline ir Kęvvance, 
III., Racine, Wis. ir Gary, Ind.

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

P. čereška,
Cirkuliaciios užžiurėlojas.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ. KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PIKTES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III3301

RėlKALINGA 25 merginų j dirb
tuvę, 14 dol. j nedčlią laike mokini- 
mosi. Darbas nuo štukių $16-$20 
ant nedėlios. Atsišaukite 
American Insulated VVire&Cable Co 
954 W. 21st St. Chicago, UI.

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

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

REIKALINGA moterų į kautų ša
pą rankomis siūti guzikams. skylu
tes dėl kautų.

I kelnių šapą kišenių dirbėjų prie 
kelnių.

I vieisčiu šapą operuotojų prie vi
sokio darbo prie veisčių. Taipgi 
merginų mokyties. Geistina mer
ginų turėjusių patyrimą prie suk- 
rlių dirbimo arba skrybėlių. Atei
kite pasirengusios į darbą. Pasto
vus darbas.

The Roval Tailnrs, 
731 So. Wells St., Chicago, III.

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

John Konchus.
4011 So. Brighton PLi Chicago, 111.

REIKIA moterų ir merginu, 16 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Rathborne Hair A Ridgway Co., 

2279 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA moterų ir merginu, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Ralhborne Hair A Ridgwav Co., 

1118 \V. 22 St., Chicago, III.

REIKALINGAS duonos kepėjas 
pirmos rankos ir antros rankos, tik 
tai prie juodos ir baltos duonos, ge
ras mokestis ir darbas ant visados. 
Prašom atsišaukti kuogreičiausiai, 

Jo. \Viczus,
1043 \Vost 13 St., Chicago.

REIKALINGA moterų lopymu 
maišų. $1.75 už 100. Atsišaukite 

1105 \V. 14th St., Chicago.
i

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pianas, vargonai ir 

gramafonas. Taigi ir grosernė par
duosiu pigiai. Atsišaukit

4544 So. Paulina St,, Chicago, III,

DIDŽIAUSIAS burgantis Chicngj- 
je , purs t.’.'ida 2 lotu, krūvoj li'.’K 
130 pėdų puKal pat 7 2 Ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

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

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li- 

cusi ganykla su mišku, visa atitver
ta aplink. Stuba 8 ruimu, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4jnylios nuo miestelio 
mina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 metų.

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

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

62 akerių žemės yra auza ant eže
ro kranto, 4 akeliai 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, įmokėt $400, li
kusius po $100 į metus.

40 akečių žemės 2 akeriai dirba
mos gera auza ant geru kelių neto
li nuo miesto kaina $1200, įmokėti 
8300, likusius ant Ilgo išmokėjimo.

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

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, WIS.

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

McDonnell System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai trijų pagy
venimų beveik naujas namas su ga
zu, elektra, maudynėms ir kitais 
^trankumais. Namas randasi lietu
vių apielinkėje Brightpn Parke, kai
na $5000, galima pirkti su mažu įmo 
dėjimu. Atsišaukite pas

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

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų 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 prie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvi) 
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 jr nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

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

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

PARSIDUODA pijanas ir Cash 
Rcgister, pijanas yra geras Shebar 
Co. Pardavimo priežastis savinin
kas išvažiuoja, pijanas yra po num. 
4458 So. Ashland Avė. Klauski 
Vladislovo Walentynowicz.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, neša gerą rend<, vis
kas gerai įtaisyta. Parsiduos pi
gini

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ 
LABAI PIGIAI.

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

J. Milaševich,
801 — 8th St., VVaukcgan, III

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
ernė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per daugelį 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. 
Parduosiu* už pirmą pasiulimą,

904 VV. 14 St., Chicago, III,

Kas turite parduoti panešiotų vy
riškų drapanų, vasarinių ir žiemi
nių. Malonėkite pranešti.

P. Mikoliūnas.
1803 W. 46tb St., Chicago, III.

PARSIDUODA pieno krautuvė už 
labai žemą kainą, geriausia vieta 
lietuvių ir lenkų apgyventa, 1 ark
tis. vežimai ekspresinis ir pieno iš- 
vežiojinnti, 1 pieno pilimo mašina, 
1 buteliu plaunamas boileris, 1 van
deniui šildyt boileris, angliais arba 
gazu šildoma ir taip menkesni <ialy? 
kai. 
ninkas 
šas

2053

Priežastis pardavimo savi* 
nupirko nauja biznį. Antjra-

Coulter St., Chicago, 11/.

RAKAND
PARDUODU savo beveik naujus 

 

rakandus: 1 seki. setafc, 3 karpetos, 
2 stalu, 4 komodos, 1 onografas ir 
kitokius šlubos daiktus. Atiduosiu 
pigiai. Kreipkitės vakarais, 

3044 So. Union Avė., Ist front.

RANDAI
ANT raudos gražus kapinis na

mas tinkamas dėl viskių biznių, di
delis basementas, randasi po nutn. 
1840 So. Halsted St., buvusis Nau
jienų namas Atsišaukite

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

ANT BANDOS 5 kambarių fintas, 
gazas maudynė šiltas vanduo, gra
žioj vietoj, priešais Doglas parką, 
randa $13.00.

1315 So. California Avė,

NAMALžEMfi
PARSIDUODA lotas kampas 47 ir 

Albany Avė. lotas 45x125 
J. Mrach, 

2632 W. 47 St.

PARSIDUODA puikus šešių pagy
venimų muro namas su gazu, elekt
ra, maudynėms ir kitais paranku- 
mais; Štyriui šildomas; namas ran
dasi pusė bloko nuo parko, viskas 
yra geram padėjime, rendos neša į 
mėnesį $240, parsiduoda už $17.000 
puse reikia įmokti. Atsišaukite pas

S. Mclka,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.
NEMOKĖKITE KITIEMS RENDŲ.

PARSIDUODA pigiai penkių kam 
barių vieno pagyvenimi namukas 
s ugazu, elektra, maudyne ir kitais 
palankumais. 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.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI 
YRA GERIAUSIAS APGAR-

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

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

Louis Ebcl
2659 \V. 43rd St. Chicago, III.

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kostumerių” Pa
žemės daug reiškia. Musų farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui. Šios far
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
>ra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

šios yra tikros farmos. ne tik “pa
dirbtos” farmos. Geri trumu, tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po {mokėjimui vieną penkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti nėr 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir II. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nųpii'kli matcrijolą dėl namų staty
mo. Geižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias farnias.

Musų farmos randasi VVisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Maralhon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimshne pageidaujamas 
prapertes kaipo {mokėjimą. Mort- 
gage už likusią skolą.

M. J. AUGULIS, 
2209 \V. 23rd St., ChicagG, JI).

STOCK’AI—šfiROS

PARSIDUODA
NIS NAMAS AN 
su basemen:

KLESOS ĮTAISYMAIS, 30 BE
LOTAS, RANDASI PO NUM. 
SO. SAWYER A VENŲ E.

MURI-
Y'l PAGYVENIMŲ, 
J IR VISAIS PIR-

PARSIDUODA Šimtas Šėrų Buck 
Run Oil and Refining Co., dabar šė- 
rai parsiduoda po $2. aš )>arduosiu 
po $1.50 Šėrą iki sausio mėnesio šė- 
ras bus po $10.00 nepraleiskite ge- 
ios progos. Kas norite uždirbti ge
rus pinigus. Priežastis pardaviau 
pinigai reikalingi dėl biznio.

J. C. V.
3001 Wa’lace St. Tel. Drover 6574

MOS 
DŲ 
4521

3301

LIBERTY LAND & INVEST- 
MENT CO.,

S. HALSTED ST., CHICAGO.

✓PARSIDUODA du namai, muro 
/lel 2 familijų po 4 ruimus elektros 
Šviesa gezas, maudynės, rendos ne
ša $35.00 į mėnesį, 4440 So. Rich- 
mond St., Brighton Park. kitas na- 

niedinis dėl 4 familijų, rendos 
$55.00 j mėnesį 6134 S, Racine 
Savininkas abiejų namų 

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

mas 
neša 
Avė.

6134

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 A CO„ 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 
BARGENAI

LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Lowe Avė., 6 kambariai 

maudynė, Cottage ......... $1850
Union Avė., 2 flatai 5 ir (>

3528 
ir

3543
kambariai, $500 cash, kaino $2350

3618 Wallac.e St. puikus namelis 
open phininbing, kaina .. $2000

3807 Emerald Avė., 7 ir 7 kam
bariai. maudynė, rendos ne
ša $348. Kaina ............. $2500

3114 Wallace St., akmeninis 
frontas 3 notai“ garų šildo
mas, elektra 6 kambariai ir 
maudynės kiekviename flate.
Kaina ..................................  $9500

3128 Unin Ave„ mūras, 2 flat 
CottaKle, kaina ,4-ik ......... $2150

Atsišaukite

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpt mo-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 bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bile stailės arba dydlio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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 ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

Chicago.i 603 \Vcst 31st Street, Chicago, UI. Madison St., Chicago, III.




