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iariuomene pašaukta malšinti riaušes
Laukiama dar dides

nių skerdynių
Gatvekariai lups po 7c.

Gal subatoj vaikščios gatvekariai

Ryto gatvekarių darbininkai balsuos apie 
priėmimą kompanijų pasiūlymą

RASINES RIAUŠES CHICAGO- 
JE VIS DAR TEBESITĘSIA.

Kariuomenei paliepta vykti į 
riaušių apimtus distriktus.

Baltieji bando padegti negrų 
namus. Dar 5 žmonės užmušti.

CHICAGO. — Basinės riaušės 
vakar išrodė kiek aptylusiomis, 
bet tai, sakoma, esanti tyla prieš 
audrų. Negrai didžiumoj sėdė
jo užsidarę savo namuose, tad 
baltieji neturėjo progos ant jų 
užpuldinėti, nors didžiausi bū
riai baltųjų laukė ant skiria
mosios linijos, bene kur pasiro
dys negrai, kad juos pradėjus 
mušti ir šaudyti. 'Pečiaus negrai 
sako, kad jiems jau trūksta mai
sto ir jie turės išeiti jo nusipirk
ti, tad vėl turės dideles mušty
nes.

Tečiaus nežiūrint neva apty- 
1 usių riaušių, pavieni užpuoli
mai tęsiasi jei tik kur užmato* 
Ina negrus. Vakar vienas neg
ras liko užmuštas, neskaitant 
daugybės sužeistų. Keturi žmo
nės mirė nuo žaizdų vakar.

Pradedama ir degintti negrų 
namus. Trijose vielose jsude- 
ginla du namai ir batų valykla.

Cbicagos policija, kuri labai 
šauni, kada reikia daužyti gal
vas streikieriams, negali suval
dyti padaužų burių, kurie ir 
kelia tas muštynes. Bet jai ir 
nerupi labai stabdyti. Ji tik 
rūpinasi apginti baltuosius nuo 
negrų, o jei bailieji užpuola ne
grus, tai jai tas mažai apeina. 
Taip parodo skaičius areštuotų
jų. Iki šiol už riaušių kėlimų a- 
reštuota 295 žmonės, bet tarp 
jų tik 95 baltieji žmonės, kiti 
visi gi yra negrai. Negrai yra 
iškratomi. Icncl įvesitiežiof t» gink
lų ir yra užtai baudžiami, bet 

negirdėti, kad bailieji butų are
štuojami už tai, nors baltieji y- 
ra užpuolikais, o negrai tiktai 
ginasi. Arba štai pavyzdi*. Va
žiavęs automobiliu baltasis pra
dėjo šaudyti į sėdėjusius ant 
laiptų negrus. Policija jį areš
tavo, bet tuoj paleido. Užteko 
tik jo pasakymo, kad buk neg
rai pradėję j jį šaudyti.

30 žmonių užmušta.

Oficialė apyskaita užmuštųjų 
sako, kad nuo pradžios riaušių 
užmušta 30 žmonių (kita apys
kaita skelbia, kad užmušta 31), 
— abelnai skelldamąsai skai
čius užmuštųjų labai nevieno
das). Nedėlioj užmušta 1 žmo
gus, panedėlyj — 10, utarnin- 
ke 14 ir seredoje — 5. Tikra
sis skaičius užmuštųjų turbut 
yra didesnis, negu skelbiama. 
Skaičius sužeistųjų siekia virš 

300 ir desėtkai sužeistųjų tur
but mirė.

Užmuštųjų surašė nėra nė vie
no lietuvio, bet tarp sužeistųjų 
yra keletas lietuvių, kurie nety
čiomis pakliuvo į riaušių suku
ri-

Pašaukta kariuomenė.
Jau nuo senai skelbiama, kad 

kariuomenė ateina, kad ji stovi 
sumobilizuota ir pasirengusi 
veikti, kad ji ve tuojaus pradės 
veikti, bet praėjo jau keletas 
dienų, o ji dar nė nepasirodė. Va 
kar tik išgabenta 16,000 šautu
vų iš negrų apgyvento distrik- 
to mokyklos, kad jų negalėtų 
paimti negrai, šautuvai ir a- 
municija atvežti į miesto salę. 
Tie šautuvai* buvo vartojami 
mokinimui karinio muštro mo
kyklose.

Betgi pereitų naktį paskelbta, 
kad situacija yra ant tiek rusti, 
kad tapo nutarta tuojaus pa
siųsti į riaušių apimtas vietas 
6,000 kareivių. Taip padaryta 
po didelio spaudinio iš visų pu
sių, kad jei policija neįstengia, 
ar nenori sustabdyti riaušių, 
tuoj butų pasiųsta kariuomenė. 
Ar išsipildys šis skalbimas apie 
pavartojimą malšinimui riaušių 
kariuomenės (Illinois valstijos 
milicijos), galima bus pamatyti 
šiandie. Miesto taryba leido 
policijos viršininkui pasisamdy
ti dar 2,000 policistų, nors 
riaušių apimtuose dlistriktuose 
yra pastatyta 3,(XX) policistų. 
Negrai gi, jei tik gali, bėga į 
kitus miestus. 500 Cbicagos 
negrų jau atvyko į Milwaukee.

šiandie tikimasi ypač smar
kių riaušių, kokių dar nebuvo 
nuo jų pradžios, Govedos jau 
renkasi didžiausiais būriais ir 
tik lankia patogios vaalndos 
pradėti didelę negrų skerdynę.

Negrų skerdynes Chicagoje 
atsiliepia ir ant kitų įmestų. Iš 
daugelio miestų pranešama, kad 
situacija taip rusti, kad bile va
landų laukiama prasidėjimo 
negrų skerdynių.

8 ŽMONES UŽMUŠTI, 8 SU
ŽEISTI.

HAMMOND, Ind., liepos 29.
8 žmonės liko užmušti šian

die ir 8 žmonės sužeisti vakar 
.Ca'lumat apyg^tĮoj įtJaimėse 
su automobiliais.

5 ŽMONES SUŽEISTI. 38 balsais prieš 1 ratifikavo 
moterų balsavimo priedą prie 

CHICAGO. — 5 žmonės tapo' federalėĄ konstitucijos. Vakar 
sunkiai sužeisti, kada Burring- ratifikavo priedą atstovų butas, 
tone vakar traukinis užvažiavo ’ Jis ratifikavo priedą vienbal- 
ant jų automobiHaus. šiai.

[ GATVEKARIŲ DARBININKAI PAKERS MOKESTĮ UŽ VAŽI- 
I RYTO BALSUOS APIE PRIE-' NEJ1MĄSI GATVEKARIAIS.

MĄ LOWDENO PASIŪ
LYMŲ.

Gatvekariai ir elevatoriai ne
vaikščios mažiausia iki subatos 

ryto.

CHICAGO. — Streikuojantis 
gatvekarių ir elevatorių darbi
ninkai, jų unijų viršininkų pa
liepimu, balsuos pėtnyčioje, nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vakare, apie 
priėmimų gubernatoriaus Low- 
deno pasiūlyto algų pieno, kurį 
darbininkai jau atmetė savo su
sirinkime prieš pat paskelbimą 
streiko.

Tos priežasties delei, jei dar
bininkai ir priimtų tų Lowdeno 
pasiūlymų, galvoku ^ai Vistiek 
nevaikščios mažiausia iki suba
tos ryto.

Kaip žinia, gatvekarių darbi
ninkų susirinkimas utarninke 
veik vienbalsiai atmetė kompa
nijų ir gubernatoriaus Lowde- 
no pasiūlymų, kurį buvo priė
mę unijų viršininkai, — ir pa
skelbė streikų. Unijų viršinin
kai tuo liko labai neužganėdinti, 
kad atmetė jų susilaikymų ir 
visaip iškoliojo dalyvusius su
sirinkime darbininkus, nes esu 
kompanijų pasiūlymas buvęs 
labai teisingas ir darbininkai 
nieko geresnio negali gauti ir 
reikalauti (nors tie patįs virši
ninkai tarybose šit kompanijo
mis reikalavo daug daugiau, ne
gu pasiulimas teikia). Atvyko 
pats Mahon, centralinis unijų 
prezidentas ir vakar jis ir kiti 
unijų viršininkai laikė konferen 
cijų su kompanijų atstovais, gu
bernatorių Lowdcn ir public Uti
lities komisijos nariais, Toj kon 
ferencijoj ir tapo nutarta pada
ryti referendumų tarp streikuo
jančių darbininkų apie priėmi
mų kompanijų pasiūlymo. Mat 
tikimasi, kad pavarius agitacijų, 
darbininkai gal ateis “į protų” 
ir atsižadės savo “paikių” reika
lavimų, o priims tai, kų jiems 
siūlo kompanijų ir unijų bosai. 
Unijų viršininkai ir pasitarimų 
apie referendumų laikė ne su 
darbininkais, bet su kompani
jomis. Tame pasitarime kom
panijų bosai sutiko “laikyti at
daru” pasiūlymą iki pelnyčius 
vakaro, o unijų bosai sutiko 
pakalbinti darbininkus priimti 
tą pasiūlymą. Su darbinin
kais unijų bosai ne kalbėt neno

ri. Jie tik perša kompanijų pa- 
siulymuis, ktypo /teisingiausius 
ir geriausius.

Kų jis darys, jei ir referendu
mu darbininkai atmes kompa
nijų pasiūlymus, unijų bosai ir 
dabar nesako. Gal ir jie tuo
syk laužys darbininkų streiką, 
kaip tų daro namų bilda votojų 
unijų viršininkai.

MONTANA RATIFIKAVO MO
TERŲ BALSAVIMĄ.

Tik vienas senatorius 'balsavo 
prieš ratifikavimą.

HELENA, Mont., liepos 30. 
—■ Montanos senatas šiandie

CHICAGO. — Kada užsibaigs 
gatvekarių darbininku streikas 
ir vėl pradės vaigščioti gatveka
riai, jau nebebus galima važinė- 
ties jais už 5 centus.

Kaip dabar phtirta, kada 
gatvekarių ir ele vidurių kompa-
n i jos, su pritarimu gubernato
riaus Lowdeno ir valstijos pub
lic Utilities komisijos, padavė 
gatvekarių darbininkams savo 
pasiūlymus, kuriuos priėmė li
nijų viršininkai, bet kuriuos at

lipėte patįs darbininkai, public 
Utilities komjsija jau buvo su
tikusi pakelti mokestį už važi- 
nėjimųsi gatvekariais nuo 5c. 
ant 7 centų ir imt 1 centų už 
transferį. Kadangi 75 nuoš. 
žmonių vartoja transferius, tai 
jie visi butų turėję mokėti po 
8c. ar daugiau, kadangi dauge
lis turi vartoti ir po du transfe- 
riu.

Komisija taipgi nutarė pakel
ti mokestį už važinėj imųsi ele
vatoriais, nuo 6 centų ant 7c., 
nieko neimant už transferį.

Komisija, jei tik gatvekarių 
darbininkai priims referendu
mu kompanijų pasiūlymus, tuoj 
įves minėtas kainas už važinė- 
jimąsi.

STREIKAI CALUMET APY
GARDOJ.

HAMMOND, Ind., liepos 30.
Daugybė darbininkų stęei- 

kuoja Calumet apygardoj, dau-
* į

ginusia Kast Chicago, Ham- 
mond ir Gary. Viena East Chi
cago dirbtuvė atsigabeno iš A- 
labamos negrų streiklaužiauti.

Standard Steel Car Co., kuri 
buvo paskelbusi prieš savo dar
bininkus lokautų, matydama, 
kad iš to nieko neišeis, paskelbė 
jogei ryto atidarysianti dirbtu
vę ir bandysianti operuoti pa- 
gelba streiklaužių.

Tūkstančių painų Dnidavoji- 
mo darbininkų sustreikuos rug
pjūčio 1 dieną, jei nebus išpil
dytas jų reikalavimas pakelti 
mokestį 10 nuoš.

Streikai pasiekė ir plieno trus- 
to viešpatijų — Gary. Ten steri- 
kuoja darbininkai Gary BoO & 
Screw Works ir American Gine 
Co.

GOMPERSO KOMPANIJA 
GINA KAPITALIZMĄ

AMSTERDAM, liepos 28.
Amerikos jDarbo Federac^jds 
delegacija tarptautiniame unijų 
kongrese pradėjo ginti kapita
lizmų. Kada 'prezidentas Oude- 
geest pasakė, kad už karę kal
tos yra visų šalių kapitalistinės 
sistemos, tai Gomperso pagelbi- 
ninkas Tobin atsiliepė, kad už 
karę yra kalti vien “monarchis- 
tai ir militaristiniai elementai 
Vokietijos ir Austrijos” ir pasa
kė, kad Amerikos delegacija 
niekad nepasirašys po jokia de
klaracija, kad už karę kalti yra 
kapitalistiniai elementai.

Grūmoja streiku.

MILINE, Rock Island ir East- 
ern Traction Co. gatvekarių dar 
binjinkai pranešė, kad jei jiems 
nebus pakelta alga iki 75c valan

doj.tai jie sustreikuos pelnyčius 
ryte, 4 valandų.

Paskendo submarina.

NEW LONDON, Conn., lie
pos 30. — Darydama baidymus 
su gilumos bombomis, sena 
Amerikos submarina G',-2. neti
kėtai paskendo ir 2 jurininkai
žuvo; kiti jurininkai išsigelbė
jo.

Krue triinslation filed with Ihe post- 
master ai Chicago, III. .luiv 31, 1919 
as rrąuired bv Ihe «ct of Oct. a. 1917

ANGLIJOS KAREIVIAI BUS 
IŠTRAUKTI Iš RUSIJOS.

LONDONAS, liepos 30. — 
Daugelis laikraščių šiandie 
dž.iaugVa'si (karės sekrcloifaus 
Churchill paskelbimu atstovų 
bute, kad Artglijos kareiviai už 
kelių mėnesių bus ištraukti iš 
Busi jos.

Crne trnnslafion filed with thc. pnst- 
maslei- ai Chicago, III. .July 31, 1'119 
is required by the act pf Oct. G, 1917 

Taikos kongrese
SVARSTO BULGARIJOS 

SUTARTĮ.

PARYŽIUS, liepos 30. —šian 
die laikos konferencijos vy
riausioji taryba vėl svarstė Bul
garijos laikos sutartį. Išėmus 
nustatymų Bulgarijos rubežių, 
sąlygos jau yra veik užbaigtos; 
ekonomines sąlygas taryba už- 
girė vakar.

Bulgarijos delegacija šiandie 
po piet pasiuntė savo pirmų no
tų konferencijai. Ji yra formoje 
plataus dokumento, (virt'inan- 
<1 o, kad Miikedomja, Dobru- 
dža ir I?rakija yra grynai bulga
riškos teritorijos ir reikalau
jančio, kad jos butų atiduotos 
Bulgarijai.

Austrijai duota dar 7 dienos 
atsakymui.

PARYŽIUS, liepos 29. — Au
strijai suteikta dar 7 dienos 
ajpsvar’stymui ta,ikrts ‘sąlygų. 
Rugpjūčio 6 dienų bus pasku
tinė diena, kurioj Austrijos at- 
sovai turi paduoti savo paklau
simus. Tai nutarė šiandie vy
riausioji taryba.

Taryba taipgi nutarė ignoruo 
ti von Bethmann-IIohveg pra- 
šynuj teigti jj -vieton Inivnsio 
kaizerio.

Komisija bus paskirta išdali
nimui kontroles vagdnais Vo
kietijos, Austrijos ir Bulgarijos 
geležinkelių.

True translnfion filed w’fh Ihp po«f 
mastei' at Chicago, III. July 31, 19:9 
as repuired bv the net of Oct. 6. 1917

FRANCUOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

PARYŽIUS, liepos 29. - - Ge- 
neralė darbo federacija išleido 
portestų prieš Francijos valdžios 
nepripažinimų pasportų Itali
jos darbininkų organizacijų at
stovų, kurie vyksta į socialistų 
(unijų?) (kongresą Amsterda

me.

ORAS.
Nepastovus šiandie, galbūt 

lietus su perkūni ja ir vėsiau va- 
kariop; ryto,giedra. 1

I'rue frnnslalion filed vdth ILe post- mastei at Chicago, III. Juh 31, 1919 
ts repuired bv the act of Ocft 6, 1917 %
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Švedijos socialistai laimėjo
Bulgarijai gręsia revoliucija

Anglijos angliakasiai tebstreikuoja

Talkininkai reikalauja Vengrijos sovietų 
pasidavimo

BOLŠEVIZMAS APIMA BUL- mų, pareikalavo besąlyginio re- 
! zignavimo Budapešto sovietųGARIJĄ.

Gali kilti ten visuotina revoliu
ctja.

LONDONAS, liepos 30. — 
Atėjo per Berliną žinios iš Bul
garijos užreiškia, kad bolševi
zmas plėtojasi toje šalyje, sako 
Exclumge Telegraph žinia iš 
Copcnhageno. Kelios demonst
racijos ištiko didesniuose mies
tuose ir buvo nemažai kraujo 
praliejimo.

Reikalaujama sovietų siste
mos valdžios ir kas valanda vis 
laukiama (visuotinos revoliuci
jos.

SOCIALISTAI LAIMĖJO ŠVE
DIJOS RINKIMUOSE.

Turas 52 vietas senate vieton 
pirmesnių 19.

STOCKHOLM, liepos 30. — 
Švedijos socialistai aplaikę di
delį laimėjimą pereituose rinki
muose į naujojo parlamento pir
mąjį butą. Skaičius socialistų 
narių kuo ne tris kartus padidė
jo. Bet užtai rinkimuose pra
laimėjo konservatyvai.

Konservatyvai iki šiol kontro
liavo augštesnįjį butą, nes iš 
visu 150 buto atstovų, jie turė
jo 86. Dabargi jie turės vos 
tik 39 vietas. Tečiaus sakoma, 
kad 10 valstiečių draugijų at
stovų ir 8 agrarai eis su kon
servatyviais, taip kad konserva
tyvai vistiek turėsią 57 balsus.

Socialistai senajame parla
mente turėjo tik 19 atstovų. Da
bar gi jie turės 48 atstovus. Ne
priklausomieji socialistai laimė
jo 4 vietas, vieton pirmesnių 2 
vietų. Taigi socialistai turės 52 
atstovus ir bus didžiausia par
tija au gštesniu jmiic. Švedijos 

parlamento bute.
Liberalai gavo 41 vietas, arba 

dvi vietas mažiau, negu seną-j 
jame bute.

Tune ♦rnnsbUinn fHcd wl h tho pn«t 
mastrr nt ( hicnuo, III. July 31, *1919 
ns rcouired bv the net nf Oct. G, 1917

Uždės didesnius mokesčius.
WEIMAR, liepos 28. — Vals

tybės taryba šiandie priėmė pa 
siūlymą uždėti nepaprastus mo
kesčius ant didelių turtų.

True translation filed with the pnst- 
niaster al Chicago, III. July 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

REIKALAUJA VENGRIJOS 
SOVIETŲ PASIDAVIMO.

ZURICH, liepos 30. — Pasak 
vaigštančio Viennoje gando, tal
kininkai, atsakydami į komu
nistų vadovo Belą Kun pradėtas 
tarybas apie sovietų pasitrauki-

valdžios.

True translation filed wi1h the pnst- 
n-iistcr ai * hkrt'to, III. July 31, 1919 
as required by the act of Oct. G. 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
DAR TEBESTREIKUOJA.

LONDONAS, liepos 30.*— 
Pastangos sutaikinti Yorksbire 
angliakasių streiką šiandie ne
davė geistinų pasekmių. Konfe
rencija kasyklų savininkų ir 
streikierių įvyko Leeds’e ir bu
vo tikimasi, kad bus susitaikin
ta, bet to padaryti nepasisekė.

True rransianon mert wuh Ihe nost- 
luasler at,/’hieago, III. July 31, 1919 
ns reąuired bv Ihe act of Oct. 6. 1917 

VOKIETIJOS POLITINIAI KA
LINIAI BADAUJA.

BEBLINAS, liepos 30. — Di- 
j desnė dalis politinių kaliirhjr* 
kurie keletą dienų atgal pradėjo 
badavimą, galbūt bus paliuo- 
suoti. Taip pasakė šiandie na- 
cionaliaiii susirinkimui gynimo 
mihisteris Guslav Noske. Nus
kęs paskelbimas buvo atsiliepi
mu j nepriklausomų jų socialis
tų įnešimą, reikalaujantį paliuo 
savimo politinių kalinių.

True IransInHon filed vdth the pnet- 
inaster at Chicago, III. July 31, 1919 
a* reijuired by the act of Oct. G. 1917 

Austrijos ministeris rezignavo.

BASEL, liepos 26. Iš Vie
nuos pranešama šiandie, kad 
Austrijos užrubežinių reikalų 
ministeris Bauer rezignavo. I)r. 
Kari Renner, kancleris ir galva 
Austri jos taikos delegacijos, pri
siėmė ir naują darbą užrubeži
nių reikalų ministerio.

-r,-.—. - ; ■ ===V

Šiandie < Į
Liepos 31 dieną, Mildos 

svetainėje Lietuvių Socia
listų Apšvietos Kliubas 
rengia svarbų referatą, te
ma “Socialistai ir kairysis 
sparnas.” Referuos Nau
jienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Pradžia 8 v. v.

Ryto G
Rugpiučio 1 >dieną, (Onos 
Tamoliunienės svetainėje, 
1447 So. 49-th avė., Cicero, 
Lietuvių Sovialistų Apšvie
tos Kliubas rengia svarbų 
referatą, tema “Socialistai 
ir kairysis sparnas”. Refe
ruos Naujienų redaktorius, 
p. P. GRIGAITIS. Pradžia 
8 valandą vakare.
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NAUJIENOS
ftabllsM D«Uy mc«p< M

1739 80. ELALSTED ST 
CHJCAGO tUJNOtS

Viena k 
Savaitei
Mėnesiui

Naujiano* eina tadiu. iiskirlant 
oedėldienius. Leidžia Maajieną Ben
drovė. 1739 S. Hahtad St., Chicago, 
UL — Telefonas: Ganai 1506.
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Tarptautinis darbo 
unijų kongresas.

Amsterdame (Hollandijoje) 
dabar yra susirinkęs tarptauti-

riam dalyvauja 92 deleg. iš 24 ša 
lių. atstovaujaiitįs 17.7IIUMM) 
orgmizuiitų darbininkų, lenai 
yra delegatų nuo Amerikos Dar
bo Federacijos, nuo Belgijos 
unijų susivienijimo, nuo Ang
lijos unijų, nuo Frandijos, Vo
kietijos, Austrijos. Šveicarijos 
ir kitų šalių. Kongivse turėjo 
dalyvauti ir Italijos unijij atsto
vai, liet Irancuzų valdžiai sulai
kė juos kelionėje.

Kongreso posėdžtii prasidėjo 
liktai 28 <1. liepos, lodei apie jo 
tarimus žinių dar nėra. Bei y- 
ra lalKii įdomus pats faklius to 
kongreso įvykimo. ^-Visų-pir- 
ma metasi į akis midžiniška 
skaitline (17,710, (MM)) organi
zuotų darbininkų, pasiuntusių į 
jį savo atstovus. Mums gali la
bai nepatiki!*, kad tarpe delega
tų lenai sėdi ir toks konservąly- 
viškas asmuo, kaip Gompersas, 
1x4 butų neišmanymas ignoruo
ti beveik aštuoniolikos milionų 
darbininkų armiją, kurią tas

proletariato pergalę bus bergž- ( Jeigu atmetimas šeimynos y- 
diios. Kapitalas šiandie orga
nizuojasi ekonomiškai ir poli
tiškai ant tarptautinlio pamato 
(atsiminkite Tautų Lygą!); tad 
prieš jį pasekmingai stoti į ko
vą gali proletrialas irgi tiktai 
susivienijęs į tvirtą tarptautinę 
jiegą.

Aiškus lečiaus yra dalykas, 
kad jeigu socialistų jiegos bus 
perskilusios ir pasidalinusios 
birpe dviejų Internacionalų, tai 
jie mažai tegalės padaryti įtek
mės į darbo unijų Internaciona- 

Pustaramjame tuomet pa- 
viršų priešingieji socializ- 
elementa& (panašus į Am.

ims 
mui
I). E.) ir jisai eis savais keliais, 
traukdamas darbininkus į bur
žuazijos pusę. Socialistų Inter
nacionalo skaldymus, reiškia, 
Imtų tiesioginis patarnavimas 
darbininkų klesos priešams — 
tar|<mtintam kapitalizmui ir 
imperializmui.

tegul apie šitų pavojų rimtai 
pagalvoja vadinamojo “trečiojo 
Internacionalo” pritarėjai.

(JVlgu ciuntMUiaa -jęnujuvo j- 
ra blogas ir pragaištingas daly

kas, tai ant blogų ir pragaištin
gų pamatų stovi visa katalikų 
kunigija ir klioštoriai ir visa ka
talikų bažnyčia, kurių ta kuni
gija kartu su minykais valdo. 
Tai yra aišku, kaip dusyk du— 
keturi.

Tolinus, apie “priverstinų pa
leistuvystę.” Nėra jokios kalbos, 
kad prievarta lyčių santykiuose 
yra didelis blogumas. Jeigu vyrų 
ir moterį riša prievarta, o ne 
meile, tai toks jų ryšys yra že
mos vertės; jeigu norite, galite 
vadinti jį net ir paleistuvyste. 
Bet katalikų bažnyčia kaip tik 
ir pasižymi tuo, kad ji stoja už 
prievartų lyčių santykiuose!

Lietuvoje, kur katalikų baž
nyčia iki šiol turėjo daug galios, 
kunigai perdėm rėmė tų įsigy ve
nusį nuo senovės paprotį, kad 
tėvai, pagal savo išrokavimų ar
ba išmanymų, sutuokia savo du
kteris ir sūnūs, dažnai net visai 
prieš jų norų; meilė tenai skai- 
tydavosi “išdykumu”. Katalikų- 
gi bažnyčia visuomet pašventin
davo tų prievartos ryšį, kaipo 
“sakramentų.”

tižioje šių metų atėjusieji iš Si
biro rusų socialistų laikraščiai 
rašė, kad Spiridonova esanti gy
va. Bolševikai, tiesa, nubaudę 
mirtim daugelį kairiųjų social- 
revdliucionicrių už ambasa(k)- 
riaus nužudymų ir už “suokalbį 
prieš sovietų valdžių”, bet Spi-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

KLERIKALAI IR 
ŠEIMYNA.

giasi, kadn vyras ir moteris, dė
lei stokos meilės prie kits kito, 
nori persiskirti?
jiems skirties, ji visai nepripa
žįsta perskyrų ((fiįgorso). Nors 
vyras ir moteris dar taip neap-

neleidžia

tulikų bažnyčios mokslą, tu Ai 
gyventi, kaipo pats su pačia, li
gi grabo lentos.

Bet ir tai dar ne viskas. Vi-

seržantų ir sužeidė kelis kons- 
labėlius .kuomet policija areš
tavo už nederamų elgįmos ir 
girtuokliavimą vieną Kanados 
tareivį.

ti žmo- 
as ir ne- 

o kas 
čfia reikia

True translation filed wlth the post- 
mastei’ at Cliica^o, III. July 31, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 0.1917

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Albany, N. Y. — (Vatetijoz 

kazokai muša streikierius). Pur
iu rodo, kad New Yorko socia
listų susirinkimas turėjo pama 
to priešinties įvedimui valsti
jos kanstabėlių (urėdninkų). 
Jie slakė, kad tie “kazokai” bus 
naudojami prieš streikierius. 
Gyvenimo faktai dabar patvir
tino socialistų spėjimus. Lie
pos 14 d., Romoj, N. Y., su
streikavo metalinių fabrikų dar 
bininkai. Miesto majoras pa
prašė gubenudoriaus prisiusi 
kazokų, kad palaikius “tviirką”. 
Ant rytojaus po kazokų pribu
vimo New Yorko laikraštis 
“Times” štai ką pranešė:

“Kejios suskaldytos galvos ir 
areštavliimas nuo trijų iki ketu
rių dešimčių ateivių, dirbančių 
metalo fabrikuose^ pridavė su
vis skirtingą pobudį streikui. 
Tai įvyko pasidėkojant valsti
jos kareiviams ir vietos polici
jai!... Rinkties į buriits gatvėje 
buvo uždrausta. Kazokai jo
dinėjo gatvėmis ir vaike susi
rinkusius žmonės”.

Bėgių keturių savaičių me- 
. ' fabrikų darbininkai, kurii, 
skiuv^,:; siekia keturis tuksian
tis ,reikalavo algos pakėlimo ir 
8 vai. darbo dienos. Kompani
jos atsisakė išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Tuosyk Ro
me Bikiss and Copper Co-, Ro
me Manufftcturing Co., Rome 
Wire Co., ir <lar dviejų fabri
kų darbininkai sustreikavo.

KANADA.

trumpu laiku išaiški 
nėms, kas yra jų tti 
veidmainingas drąu 
yra jų priešas. Todėl
pripažintu kad lenkų “game” 
gali turėti šiek tiek pasisekimo, 
nes žmonės šioje Lietuvos daly
je yra mažiausiai susipratę po
litiniu atžvilgiu. Jie dažnai ne- 
aksikirūi tikyjljos nuo tautybės, 
gi lenkai vlisur čia varo propa-

St. Johns, N. F. — (Ir kler
kai pradeda busti), net tokiam, 
Dievo ir žmonių užmirštame 
kampelyj, kokiu yra St. Jobus, 
pradedama suprasti organizaci
jos nauda. Ptestaruojc laiku 
buvo dedama pastangų, kad su
organizavus klerkus į unijų. 
Birželio 28 d. įvyko kuriamasis 
susirinkliimas, kurtajmd dalyva
vo apie 400 klerkų 

lako įsteigia Th 
therhood of Cler ______
rezoliucijose buvo kreipiama 
domų į lai, kad gyvenimo reik- 
mens neapsakomai pabrango, o 
tuo tarpu jų algos proporciona- 
liai nepadidėjo. Tveriamos or
ganizacijos tikslas ir busiąs iš
kovoti klerkams geresnių algų.

i a
inį. Kiti! teČiaus žinia (rodos, 
ar ne iš Stockholmo) buvo, kad 
ji esanti kalėjime.

Neperseiiai naujų žinių apie 
Spiridonovą paskelbė G. Alek- 
sinslii, buvusis bolševiky frak
cijos vadas antroje Dūmoje. Ji
sai išdūmė iš Rusijos, ir jo pasa
kojimą apie santykius Rusijoje 
i Spausdino birželio 20 d. šių 
metų laikraštis “Golos Rodiny”, 
einantis Kopcnhagene (Dani
joje). Čia paduodame ištrauką 
iš to (Kišakojinio:

Visi bolševikų mėginimai 
užmegsti ryšius su kairiai
siais eserais (t.y. social-rcvo- 
biicidnperialis.) N. Red.) ! ir 
social-dcmokratais internaci
onalistais, kad išėjus iš savo 
izoliuotojo (atskirto nuo visų 
partijų. N. Red.) padėjimo— 
nepavyko. Ta eserų kuopa, 
kuri, vadovaujama Černovo, 
keliavo į Maskvą tarties su 
bolševikais — jau senai sua
reštuota ir sėdi kalėjime —- 
tiktai vienas Černovas suspė
jo pasprukti. Toks-pat liki
mas ir social-dcm. inlernacio-

I

nalistų. Jie buvo pasiryžę 
stoti už Leniną prieš Kolčaką, 
bet negalėj!) apsieiti be kriti
kos bolševikų valdžios, ir pa
sekme ta, kad jie visi atsidū
rė kalėjime, kur jie randasi 
iki šiol. Pagal asmenišką Le
nino paliepimą, išėmimas pa
daryta tiktai Martovui, kaipo 
dalyvavuXii(in ^|nunerwaldo 

• konferencijoje: jisai padėtas 
po nanųfiiu areštu. Visi kai
rieji eserai dar vis tebelaiko
mi kalėjime, o Marija Spiri- 
donovą, kaip yra žinoma, 
raudąsi beprotnamyje.

nHed Bro-
Išnešlose

Apie padėjimą 
Lietuvoje
Ražo T. Naruševičius,

(Žiur. No. 179). i

patį, ką ir katalikybė.
Su pasigailėjimu reikia pasa

kyti, kad kaikuiie net ir Ameri
kos žymus veikėjai prie Taikos 
Konferencijos palaiko imperia
listinius lenkų apetitus prie Lie
tuvos. Kada aš vienam ameri
kiečiui paaiškinau, jog Lietuva 
be savo sostnės Viniaus negali 
egzistuoti, nes tai yra Lietuvos 
širdis, ir jog kiekvienas Vil
niaus akmuo kalba apie Lietu
vos praeitį, tuomet man buvo 
pastatyta klausinius: “o kokias 
kompensacijas (t.y. atlygini
mus) lietuviai gali pasiūlyti len
kams už atidavimų Viniaus?”
— lyg, tarytum, galima reika
lauti atlyginimo už svetimų 

‘daiktą! Į užmetimų, Imk lietu
viai esą nesukalbami, buvo at
sakyta, kad lietuviai pripažįsta 
lenkams Lietuvoje visas teises,
— laisvę jų kalbai, kultūriniam 
pietojimuisi ir tl. — bet reika
lauja vieno, būtent, kad lenkai 
Lietuvoje butų tikri to krašto

i •

Į-

'j;

Tinę translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III. July 31, 1919• 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917

Politlkškas Lietuvos stovis y- 
ra žinomas Amerikos lietu
viams iš laikraščių. Lietuvos 
ncpriguhnyl)ė dar nėra alianlų 
pripažinta. Lietuvos klausi
mas yra rišamas drauge su Ru
sijos klausiniu, bet dėl pripaži
nimo Kolčako valilžios Rusijoje 
ali-.iulų buvo pastatyta sąlyga, 
tarp kitų, kad turi būti pripa
žinta teisė Lietuvai savystoviai 

. tvarkyties. Todėl Lietuvos at
eitos dar nėra visai aiški. Vieni 
verčia lietuvius tarties su len
kais, kiti grąsina apdaviniu Ru
sijai. > Lenkai-gi turėdami jpa- 
spiirtį kaikurių alianlų, pasi
remdami taipgi ir nnlitane jie- 
ga, kuri rė/ikia žinoti, yra suda
ryta su kaikurių alaUtų iiagul- 
Imi, stato lietuviams tokių sąly
gų, kurių lietuviai jokiu budu

A|»e sugrąžini
mą Lietuvai Vilniaus ir Gardi
no lenkai ir klausyti nenori. 
Lk‘hiviai-gi, pasiremdami tuo, 
kad tie kraštai šimtais metų 
priklausė Lietuvai ir buvo lietu
vių * apgyventi!.; kad tie kraštai 
per amžius buvo ndatimrama 
Lietuvos valstybes dalis, ir už 
juos lietuviai liejo savo kraują, 
— ne gali sutikti, kad tie plotai 
butų atiduoti lenkam^ kurie 
netur prie jų jokios teisės; nei 
juridinfiu, nei citnografiniu at
žvilgiais. Lenkai savo “teisę” 
remiu, čia savo kumštimi, nes, 
ištikrųjų, ciia lenkų tėra 8 nuoš. 
visų gyventojų, ir jie juk negali 
užmesti savo valios visam kraš
tui !

į

rikietis žinovas atsakė, kad len
kai negalį su tuo sutikti — reiš
kia, ir jią pripažįsta, kad toji 
Lietuvos dalis turėtų įeiti j Len
kijos valstybę. Tuo tarpu lie
tuviai su tuo jokiu budu nesu
tiks. Išskirti Vilnių iš Lietuvos

y

Chicagos “Draugas” rašo:

Sočiai^zmas šeimynos hv- 
pri|Kižįsta. Jis yra visas pas
tatytas ant viengungių ir rp- 
pinasi, kad tik tiems butų ge
ra. Sulig pamatinių socijaliz-
mo pažiūrų Kuojos bolševi- - si Mvrai žino kad didžiausią prie

moli ris ! vartą ant žmonių daro ne poli- 
įcija, ne teismai, ne giminių va

lia o ekonomiškas padėjimas. 
Vyras, kadir niekieno nevaržo
mas, negali vesti mylimos mer
ginos, jeigu jisai neuždirba tiek, 
kad pajiegtų žmoniškai užlaiky
ti savo šeimyną; mergina, nors 
ir nepriklausydama nuo sveti
mos valios, dažnai turi jieškoti 
“prieglaudos” ištekėjime, kad 
išsigelbėjus nuo bado arba skur
do. Tiktai tada, kada ir vyrai 
ir moters turės progos teisingu 
darbu įsigyti sau nepriklausomo 
ir padoraus gyvenimo sąlygas, 

tiktai tada jie tikrai galės 
steigti šeimynas, vadovaudamie
si vien meilės jausmu.

Bet kad taip butų, lai reikia 
prašalinti iš žmonių visuomenės 
minių skurdą, liedarbes ir kilus 
panašius blogumus. Už lokį per
keitimą kovoja socialistai; o ką 
daro katalikų bažnyčia? Ji vi
soms keturioms gina dabartinę 
kapitalizmo tvarką; taigi ji pa
laiko las sąlygas, kuritke tarp
sta “priverstina paleistuvystė” 
vienų ir “palaiminta viengugys-

kai nacionalizavo 
kitaip sakant įvedė priversti 
na paleistuvystę.

Vienas, yra melas, kad socializ
mas “nepripažįstąs šeimynos”; 
visi, kas turi bent mažiausios 
nuovokos apie socializmų, žino, 
kad tai yra nieku nepamatuo
tas išmistas.

Antra, yra melas, kad “Rusi
jos bolševikai nacionalizavę mo
teris”. Spaudoje, net ir priešin
goje bolševikams, jau senai yra 
prirodyta, kad ta pasaka apie

faktiškai kone-p moterų nacionalizavimą” Ru
sijoje neturi nė mažiausio pa
našumo į tiesą.

tvirtina, kad Spiridonova yra 
skaitoma nusidėjėle prieš vald
žių ir bus teisiama. Bet jeigu 
valdžia rengiasi ,jų teisti, tai, ma
toma, ji nebuvo pripažinta pro
tiška ligone ir buvo laikoma be
protnamyje tiktai ištyrimui ar 
dėl kokių kitokių priežasčių.

sau

armija sudaro 
visą organizuotąjį pasaulio 
proletariatą. Joks pasaulio judė
jimas. kuris remiasi darbininku * .. v
klesoi ji/gomis*. šiandie negali
'urėti pasisekimo mėgindamas (i jo išvadžiojimus apie 
apsieit l>e jos arba net migiu- blogumus, kurie pareiną iš 
(Lima eiti prieš ją.

Ir tatai, matoma,
r.i rimii'sniejli elunent.ii Euro
pos darbininkų judėjime. Nuo 
šito »unijų kongreso nes'išalino 
nė vienos šalies darbininkų or
ganizacijos. Kuomet, mėginant 
l>o (karės atguvinti socialistų 
Internacionalą, iškarto apsireiš
kė frakeijinis skilimas tarpe so
cialistų, ir kaikurių šalių parli- 
jos arba jų frakcijos nutarė net

Nurodžius šituos “Draugo” 
melus, nėra reikalo ir krilikuo- 

tuofi 
bmo-

j terų nacionalizavimo”. Bet mes 
supranta vi-' pažvelgsime, kokia yra jo patirs 

I pozicija šeimynos klausime.
Jisai aiškina, kad išnaikinus 

šeimyną, išnyktų kibai brangus 
žmonijos kultūroje dalykai, ir 
reziumuoja savo mintis taip:

lokiu budu išnyks iš žmo
nių tarpo trys meitCs: tėviško
ji, lytiškoji ir motiniškoji. 
Tos trys meilės pasaulio kul
tūrą varė ir varo pirmyn bei

Ar jau galima siųst laiškai 
Lietuvon?

Chicagoš pačias sako, kad ne.

ę Vakar “Lietuva” paskelbė ži
nią, kad buk pačto departamen
tas Washingtone jau leidęs su
sižinoti pačiu su Lietuva, taigi 
kad laiškai, adresuoti Lietuvon, 
jau pačio priimami ir išsiunčia
mi.

mynos gelbėtoju!

Dickerson ka

kad

Clevcland, O. — (Atligyni 
mas). Richard 
riavo l’rancijos taukuose išti 
sus 22 menesiu,
gdjus pasaulio' dvmokraldją”.

Dickerson manė, kad, apgy
nus (tamokratiją nuo militaris- 
tų užsimojimo, galima skaity
ti Amerikos piliečiui visokius 
rašltus. Jis nusipirko laikrašt 
“The Rebel Workers” ir liepos 
I d., vykdamas į pikniką, |xisi- 
ėmė jį su savim.

Policijai tas laikraštis pasi- f negali priimti, 
rodė baisiai pavojingas. Pa
šaukta policijos vežimiukas.
Dickerson protestavo prieš kra
tą ir klausė, ar dėl apgynimo 
lokiios “demokratijos” jis buvo 
verčiamas karianti. Poiicistai 
nieko jam neatsakė, bet įstūmė 
į vežimiuką ir nudangino į šal
tąją paragauti tos “demokrati
jos”, dėl kurios jis kovojo.

nio, kurs pats savo noru sau 
galvą atskiestų, lodei, jeigu- 
turiu lieji galios pana rėš išrišti 
Lietuvos kauslimą taip, kaip io / 
nori lenkai, tai tą jie turės at
likti prieš Lietuvos tikrųjų pi
liečių valią ir be jų sutikimo.

(daugiau bus).

Darbo Laukas
ji

ANGLIJA.

Internacionalą, - - lai čia mato
me pastangą sulieti į daiktą vi
sus organizuotuosius i 
darbininkus, be patllijų ir sro- 
vių ŠKirtumo; čia (Ldvvauįa ir i i * . ”i i T-* • , * ’ . Ivkas, tai ktMlel psai nepasmrr-
koiiscrvatyvė Aiųerikos Durta) 
Federacija, ir socialisliškos vo
kiečių unijos ir bolševikų Inter
nacionalui šimpa tizuojanlįs
šveicarai (italai, kitrie irgi li>ks-l 
la prie Imlševikų, kaip minėjo- klioštorius.

(iriai, mes su tuo sutinkame, 
j Bet jeigu *tDrtiugas” mano, 

unijost ųa(| £cįniynos panaikinimas yra 
81 į toks pragaištingas žmonijai da-

kia katalikų bažnyčios? Atžuot 
pasakojęs nesąmones apie soci- 
ailslus, jisai giliaus atsiminiu 
apie katalikų kunigų celibatą ir 

■ apie minykų ir apie minykių

Katalikų bažnyčia draudžia 
savo kunigams vesti pučias irDarlM> unijų Intcrnaciionalas

ir pirmiaus stovėjo skyrium ' turčti vaikį? Ji tuo budu na ik i- 
mto soi ialHlų Ink rnai’ionak). |as |rjs lllcįĮes — tėvišką, ly- 
B< I juodu palaike tarp savęs jr motinišką. Ji skelbia, 
nuol.iUnius ry.M iis ir, kur reikė- |<a(Į išsižadėjimas šeimyniško 
jo, \eike išvien. Dabar prieš gyvenimo, t.y. lytiškos meilės, 
pasaulio darbittopkų judėjimą tėviškos ir motiniškos, 
stovi uždastinys, kaip pritimyti 
kad las ryšys tarpe unijų lukT- 
nacionabi ir socialistų Interna
cionalu ne liktai uc pairtų, o ir 
pasidarytų dar siipn‘snis. Kol 
šitas uždaviny* urbus tiikkauiai

esąs pa
girtinas) dalykas; ji net turi tam 
tikrų įstaigų v klioštorių 
kur gyvena “palaimintame” 
viengungių “stone” tuksiančiai 
vyrų ir moterų. Kmlel apie tai 
tyti kataiikiškai-klerikališkas 
laikraštis “Draugas”?

Klausimai ir Atsakymai
Apie Mariją Spiridonovą.

Ti »k translation filed svil’i ihc post- 
iiiasier ai Chtcagu, III. Juty 31, t919 
as reųuircd by Ihc act of Oct. •», 1917

Vienas musų skaitytojas pra
šo paaiškinti, už ką Rusijos l>ol- 
ševikai ketiną teisti Mariją Spi- 
ridonovą, kuri yra pasižymėju
si, kaipo (kairiųjų social-revo,- 
liucionierių vadovė, ėjusi išvien 
su bolševikais laike perversmo 
rudenyje 1917 m. Jisai matęs ži
nių apie Spiridonovos teismų 
“Laisvėje.”

Į* tų klausimą mes galime at
sakyti štai ką. Tikrų žinių apie

apie kitus dalykus Rusijoje, da
bar yra labui sunku patirti. Per
eitais metais, tuoj po užmuši
mo vokiečiu ambasadoriaus, gra 
to von-Mirbacho, Maskvoje, bu
vo pranešta, kad bolševikai su
ėmę ir sušaudę apie 200 kairiųjų 
soctal-revoliueionierių, tarp jų 
ir Marijų SpiridonOvą. Bet pra-

'?■» S.IL.J

Ką Chkagos pačias sako.
Naujienų Redakcija, norėda

ma dalykų tikrai patirti, kreipė
si į Ghicagos pačto viršininką. 
Į paklausimą, ar ištikrųjų duris 
susižinojimo su Lietuvos žmo
nėmis jau atidaryta — kaip kai- 
kurie laikraščiai skelbia, pačio 
viršininkas atsakė, kad apie tai 
jis jokių žinių, iš Washingtono 
neturįs, o togidel nė laiškų ne 
šiaip siuntinių adresuotų Lietu
von jis negalįs priimti. Jis ma
nąs Jkad kelias susižinojimui su 
Lietuva bus uždarytas tol, kol 
taika nebusianti patvirtinta.

Tuo badu pasirodo, kad susi
žinoti su Lietuva dar kurį laiką 
tegalėsime tik aplinkiniais ke
liais, kaip Naujienose jau ne kar 
tų buvo nurodyta.

London. — (Armijoj 
mu). “Conimou Sense* 
kad0 sukilimai jarmijoj — tai 
“paprastas kasdieninis apsireiš
kimas”. Ten paduodama daug 
pavyzdžių, kurie parųdo, jog 
karčivįjj nepa-sitenkinimas nuo
latos didėja. štali kokių daly
kų ten rašoma:

nera- 
rašo,

sakė sėsti j laivą, kuris plauke

2. Witley stovyklose Kanados 
kareiviui, nesuki u'kdamli demo
bilizacijos, padegė stovyklas, 
20,000 kareivių liko Jjc paslo-

laiKhriecjiai atsisakė plaukti iš 
Aberdeeno, Škotija, į Indiją.

1. Brocton stovykloj, netoli 
Staffordo, apie 160 kareivių nu
vyko prie civilės valdžios, kad

Bet lenkai, nepaisydami 
to, kad jie yra mažumoje, tu
rėdami (xrie to savo kontrolėje 
Vibiiaus įr Gurdino gubernijas, 
tikisi pasiekti savo tikslo, pasi
naudodami menkučiu vieta gy
ventojų politiniu susipratimu. 
Todėl ji deda visas pastangas 
per kunigiją, dvarininkus ir da
bartinės valdžios agentus, ir vi
sokiais pažadėjimais ir grąsini- 
ma/is stengiasi įkvėpti gyvento
jams savo dvasių ir įtikinti juos 
prisidėti prie Lenkijos. Netu
rėdami jokios teises prie tų kra
štų, jie mano savotiškai ptakrei-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krindnalilknose 
taip ir civiliiki'ose teismuose. Daro 

vt«oUuadakum«ntK6 ir popierių.
Namų Ofisas:

3323 *. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai ž
1t7 N. Dcarhorn St. 

mi-UUnUy 8Mg.
Tel. Central 4411

Indijon.
5. Ripone kanadiečiai pakėlė 

riaušes, nes jų siu n I imas į Ka
nadą atideki nei:ų>ri<M)lam lai
kui.

6. E|-hso.me 100 kanadii'čių su
naikino policijos stotį, užmušė

juos prie Lenkijos su pagalba 
lendencinio plebiscito (visuoti
no

„c
leis

50 
ton-

Kompanijos pienas darbininkų 
nevilioja; jie st eigia uniją. 
Melrose Park, III. — Laikraš

čiai rašo, kad kaikurios kompa
nijos verčiančios savo darbinin
kus pirk t ies |kompanijo^ šėrų 
ir tuo budu “dalinties” su ja 
pelnu. Bet musų “stylvorkis” 
The National Mallcable Casting 
Co. suvalvojo kitokį būdą, kaip 
pririšti prie savęs darbininkus. 
Vietoj pardavinėti jiems serus ir 
“dalinties painu’*,’ ji beveik 
ste varčia darbininkus, 
kiekvienas jų mokėtų po 
centų mėnesyj kom|>aiiij(>s
<lan, iš kurio susirgęs darbinin
kas gausiąs 5 dolerius pašalpos 
savaitėje. Betgi darbininkas, 
jeigu “nukvitintų” ir nueitų ki
tur dirbti, nebegaus nė pašalpos 
nė savo įmokėtų pinigų. Taigi 
darbininkai, pagal kompanijos 
išrokavimą, mokėję per kelis 
Įlietus ir nesirgę, nenorės atsi
žadėti savo įmokė 
pasiliks visados dir! 
jai.

Bot toks kompanijos sugalvo
tas pienas > didelio patraukimo 
darbininkų neranda. Vieloj nio- 
kėjius kompanijąs fondan, jie 
steigia savo uniją. Štai liepus 27 
buvo pirmas susirinkimas, kur 
pakviesti kalbėtojai aiškino dar
bininkams jų reikalus ir jų uni
jos naudingumą. Po prakalbų 
buvo rašymas unijom ir te
veik kiekvienas buvęs susirinki
me darbininkas rašėsi,' užsimo
kėdami po 3 dol. įstojimo nidt 
keslies. — XXIX.

j r

km
lietuviai: jie per i
1905 111.) buvo dlaudžiami sa\o| ^yc pay all expensesand small salary 
literatūros. Todėl, vos 1905 me
tais išgavę spaudą, jlie negalėjo

whbc training in our new two yoar graded 
coųree. Writ« at once lar our catalogue u
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Ketvergas, Liepos 31, 1919

liBtuviy Rateliuose.
UfilCSffOj II!

PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės dalinin
kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug- 
piučio 3, 1919, M. Meklažio 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 šėrų cer- 
tifikatą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šėriuin- 

. kai tegali dalyvauti.
Dienotvarkis bus paskelbtas 

ant vietos.
—J. šmotelis,

N-nų B-vės sekretorius.

KAS GI YRA “BIRUTE

Savarankė bepartyvė dailės 
draugija, ar “tautiškųjų” 

politikanų įnagis?

Vakarykščioje tautininkų or
gano laidoj išspausdinta štai 
koks įsakymas:

“Birutės” pirmininkas ap- 
laikė nuo p. Bagdžiuno laiš
ką kuriame prašo rengtis prie 
jodomųjų paveikslų. Laiš
kas skamba sekančiai:

Laisvės Varpo išleistuvių, bu- 
senčių Bugpjučio 3, 1919, 7th

“Meldžiu kad tamista pra
neštum visiems Birutės choro 
nariam, idant susirinktų die* 
no j e iškilmės, Imą valandą

AntanasTamašauckas
Persisk\ re su šiuo pasauliu 

liepos 29 d. 1 v. ryto. Paėjo 
iš Katino gub., Paucvčžio pav. 
Klovainių par., Liipuškių kai
mo. Amerikoje išgyveno 10 
metų, vedęs. Amerikoj turi 
3 brolius, Madestas, Jonas ir 
Petras ir vienas Lietuvoj. Vic- 
lionis randas pas švogerį Jo
nų Pryninekų 3133 So. Lowe 
Avė. Htis laidojamas pčtny- 
čiojr rugpjūčio (Aug.) 1 d. 12 
vai. dienos iš namų j Tautiš
kas kapines. (.iminės ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti 
j laidotuves.< Pasiliekame nu
liūdime moteris

KAZ. TAMAŠAUSKIENĖ.

po pietų. Mark White Squa- 
re Parke, kur bus nuimti kru
ta mieji paveikslai visos drau
gijos.

“Taipgi bukite, malonus su 
teikti programą dainų, ku
rias dainuosite toje dienoje, 
idant butų galima atspausdin
ti programe.

“Taipgi meldžiu mano var
de užprašyti poną Šimkų ir 
panelę Rakauskaitę kad atsi
lankytų Mark Wbite Sąuare 
tam pačiam laike deiei nuė
mimo paveikslų.” Su pagar
ba, Jonas I. Bagdžiunas, Pir
mininkas Lietuvos Laisvės 
Varpo Komisijos.

Todėl visi birutiečiai malo
nėkite pribūti į repeticiją šią
dien vakare, Mark White Sq- 
uare svet., nes sykiu bus ap
kalbėta ir rengimąsi prie ju-

Ką šitoks p. Bagdžiuno įsa
kymas, o “Birutės” valdybos pa
lankumas p. Bagdžiunui, reiš
kia? '

Kas yra p. Bagdžiunas? Pa
prastas politikierius, kurį biz
nieriškoji j<> uoslė pastaruoju 
laiku atvertė lietuvišku “patri
otu,” dėl biznio.

Bet kas yra “Birutės” valdy
ba?

“Birutė” ikišiol turėjo didelės 
simpatijos visos progresyviosios 
vietos lietuvių visuomenės. Į 
“Birutę” žiurėjo, kaipo į bepar- 
tyvę, nepriklausomą lietuvių dai 
lės draugiją. “Birutėje” ligi 
šiol gražiai išsiteko ir tautinin
kai ir socialistai ir katalikai. Bu
vo gražu ir gera. Bet pastaruo
ju laiku ta visų gerbiamoji ir 
mylimoji “Birutė” kažinkur pa- 
kry|)o. Kažinkas ėmė ją tampy
ti, ėmė ant virvutės vadžioti. O 
tos virvutės galus, pasirodo, sti
priai belaiką savo naguose tau- 

| tiški biznio “patriotai”
Bagdžiunas ir jo rųšies politika- 
nai. “Birutės” valdyba palankiai 
ima iš jų “orderius”, ir visą tą 
dailės draugiją Verčia būt tau
tiškų politikierių ir biznio patri
otų mazgote.

Ar “Birulė” nori tokia biznie
riškų |)olitikierių tarnaite būt?

Ką jus, Birutiečiai, sakote?

kiaušių ir sėjimui tarp pavienių 
streikininkų tautinės neapykan
tos. Iki šiol tečiaus veikiantieji 
kompanijos agentai neką tepel
nydavo. Tuogi tarpu dalykai 
truputį atsimainę: susirado mat 
būrelis tamsių lengvatikių, ku
rie patikėjo agentų prižadams 
ir nuėjo dirbti. Streikininkai 
tečiaus daro visa, kad atkalbinus 
tuos lengvatikius nuo šito ne
gudraus žygio.

Policija veikia.

Dabar, kada Chlcagoje siau
čia pasibaisėtinos skerdynes, ka
da policijos viršininkas atkarlo- 
tinai tikrina, jogei jis pasiuntęs 
veik visas savo spėkas daboti 
“juodąją juostą” (negrų apgy
ventą miesto dalį) — West Si- 
dėj, ties McCormicko dirbtuvė
mis (Milicijos užtenkamai. Ir, sa
koma, čia ji kur kas uoliąu pil
danti savo pareigas, negu prie Į 
“juodosios juostos”, kur pablu- 
dę minios skerdžia kiekvieną, I 
kas lik pasipainioja. Taip, užva-| 
kar vakare uoliai tvarkos daboj 
tojai areštavo virš trįsdčšimts Į 
streikininkų, drįsusių prisiartin- Į 
ti ten, kur nereikią... Į

Tikis sulaužyti streiką.
. »

Kompanija, matomai, yra isi-.Į 
tikinus, jogei jai pavyks sulaužy | 
ti savo darbininkų užsispyrimą, 
teisingiau sakant jų organizaci
ją. Jie vis dar atsisaką tarties su | 
unijos įgaliotiniais ir nenorį gir-1 
dėt apie jokius darbininkų reika Į 
lavintus. Streiko vadai tečiaus 
tikrina, kad tai esą tik naujas | 
kompanijos bandymas įnešti suį 
ridės Į milžiniškąją minią strei-Į 
kininUų. — Nepavykus nugąs
dinti mus lokautu, dabar bando
ma nugąsdinti atsakymu išklau
syti m ūsų reikalavimų — pasu
ke vienas darbininkų organiza
torius.

Streiko vadai ragina darbinin-

kelio išlaidoms padengti. Tos iš- ( 
laidos ypač padidėtų žiemos me
tu, kada delei blogo oro ar tū
lų kitų priežasčių geležinkelių 

[veikimas Įniks nuo laiko trupu-! 
tį susitrukdo. Tada, jeigu bus 
nustatyta minimum mokestis, 
prisieisią mokėti darbininkams 
algų ir už tą nedirbamą laiką. 
Tai esą negalima.

Ką darys darbininkai, jeigu jų 
reikalavimai butų atmesti — 
pranešime apie tai neprisimena
ma. i

ĮGALIOJO PAS1SAMDYT DAU 
GIAU POLICISTŲ.

Miesto tarybos paskirtoji po
licijos reikalų komisija vakar 
vakare įgaliojo policijos virši
ninką pasisamdyti tiek polięistų, 
kiek jisai manąs esant reikalin
gu palaikymui tvarkos ir al*'I- 
nojo ramumo. Policijos virši
ninkas sako, jogei jis turįs ant 
rankų apie du tūkstančiu naujų 
aplikuotų.

Naujieji policislai, jeigu jie 
bus priimti tarnybon, busią pa
siųsti į riaušių apimtąjį distrik- 
tą.

UŽPUOLĖ BRANKAKMENŲ 
KRAUTUVŲ.

Keturi nepažįstami piktada
riai vakar vakare užpuolė J. 
Bhuidt Jbitmakmcnų krautuvę 
1042 Wilson gatvėj. Pasigbobę 
(už dešimt tūkstančių įvaikių 
brangenybių banditai pabėgo.

IŠVEŽĖ 16,000 ŠAUTUVŲ.

$50, $100, $500, $1000 (Saugokite Savo Akis

iposi. ,bet laikylies taip, kaip 
kad darbininkai laikėsi iki šiol.

Valdininkų įsakymu vakar ta
po išvežta iš Brennan mokyklos 
16,000 Enficld sistemos šautu
vų. Mokykla rimdaši riaušių a- 
pimtoj vietoj, tatai bijotasi, 
kad riaušininkai kartais gali (>a- 
sikėsinti ant mokyklos ir išneš
ti ginklus.

RENGIASI DARYT KRATAS
PRIVAČIUOSE BUTUOSE^

Geležinkelių darbininkų 
reikalavimai.

McCormicko darbiniu 
kų streikas.

Reikalauja nuetatyĮ piinjmum 
algas; valdininkai sako, kad 
reikalavimas neišpildomas.

Kompanija kėsinasi sulaužyt 
streiką; / skubiai verbuojąs! 
streiklaužių; policija “dar
buojasi”.

International llarvestcr kom
panija būtinai pasiryžusi savo 
darbininkų streiką sulaužyti. Po 
to, kada jai nepavyko nugąsdin
ti savo darbininkus lokautu, ji 
dėjo pastangų medžiojimui strei

As esmi specialitas visų ligų 
Akhj, Ausų; Nosies, Gerldėv ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius telsingaL 
Pasitarimas nemokamas.

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

(Kjsmpaa Monro e) .
Kambarys 307. zvs •

VALANDOS 9 iki I .LlUCU(H) 
NedCliorcis 16 iki 1.

*Apie šimtas tūkstančių gele
žinkelio linijų darbininkų, pri
klausiančių Brotherhood of Bail 
w.ay Traininen ir kelioms ki
toms mažesnėms unijoms, rei- 
kalauja didesnių algų. Pirmoji 
unija reikalauja, kad josios na
riams, treinmenams, butų nusta 
tyla minimum alga — $159 mė
nesiui. Beto reikalaujama, kad 
butų mokama pusantros mokes- 
ties už viršlaikį ir tiek pat už 
(kirbą šventadieniais. Darbinin
kai taipjau reikalauja, idant a- 
teilyj visi, yardmastcrjlaj butų 
renkami tik iš unijos narių/ Iki 
šiol juos skirdavo patįs samdy
tojai ir iš neunijistų.

Vagonų taisymo dirbtuvių 
mechanikai reikalauja 85 centų 
valandai, aštuonių valandų dar 
bo dienos ir dvigubos mokesties 
už viršlaikį. Šėmų taisytojų rei
kalavimai veik tokie pat.

Valdininkai sako, jogei darbi
ninkų reikalavimai, ypač reika
lavimas nustatyt minimum algą, 
yra negalimi.xGirdi, jeigu juos

Jieškosią ginklų ir konfiskuosią 
juos.

Miesto tarybos paskirtoji po
licijos reikalų komisija žadanti 
pasiūlyti miesto tarybai npują 
patvarkymą, suteikiantį polici
jai teisės daryti . kratas priva* 
čiuose butuose ir suradus juo
se ginklų, konfiskuoti.

Pati komisija prisipažįsta, jo
gei šitoks žingsnis butų nekon- 
stitucingas. Bet mat, laike pa
starųjų rasinių skerdynių paai
škėję, jogei daugelis negrų esą 
gerai apsiginklavę...

Veikiausia, kad miesto tary
ba atmes tą komisijos pasiūly
mą, jeigu ji bent išdrįs tatai pa
siūlyti. Toks patvarkymas bu
tų jau perdaug kvailas.

VANDENS PERVADŲ TAISY
TOJAI METĖ DARBĄ.

Reikalauja padidinti algas.

naujus milionus dolery gelcžin-

Penki šimtai miesto darbinin
kų — vandens pervadų taisyto
jai — vakar mete darbą. Reika
lauja padidinti algas po 1 dolerį 
dienai. Dabartine jų alga esan
ti 4:50 dienai. Viešųjų darbų ko- 
misiouierius žada pasiteirauti su 
finansų komisija ir pasakyti ar 
darbninkų reikalavimai išpildo
mi, ar — ne.

’T-’N

LIBERTY Bonds
r1

Laikykite juos, jeigu galite, mes už juos pasko- 
. linsime, arba Jus galite juos čia išmainyti Seniau

sioje Bankoje ant N. W. Side.

KRAUSE SAVINOS BANK
1341 MILVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Mes siunčiame dabar pinigus į Europą.

Žinomais per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis paa:

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

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Field Annex, 18 flieras, Su i te 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Weat 6126

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 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

DR. O. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių -ir- 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
'prirenka aki
nius. Jeigu 
nervuotas, 
da galvą,, 
galva sukas 
da važiuoji str- 
eetkariu, krei- ® z 
vos akis, litaros \\ 
bėga krūvon sk- > 
aitant, arba kitokį keblumai, 
kitę ir pamatykite mane, patarimas 
dykai dėl moterų, vyrų ir ' ' . 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 lig l po pietų.

Phone Drover 9660
1553 Wcst 47th St.. Chicago. •

Atei-

ir vaikų.

TeJ. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
S ritiname paskelbimus, užrašome la- 

eraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Karda”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo pasiųs
kite sykiu už 6c krasaicnklių.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, žila mašina beveik nauja, prie 

5»sa_. j°s randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 
^es ta*P8i turime ke-

i '■ Ą/jlėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 

' H 11 pasiūlytą kainą
Ml inrVnl I mes turime
H II I pratuštinti vietą, 
n® | Mes taipgi turime
* Ii $650 player piano,

JI' ( w garantuotą 10 metų
V ir vartotą tik s ssvnj.

tęs, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNCIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNJTURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

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 
HĄLSTED ir 32-ra GATVĖS'

KĖSINOSI ANT JAUNOS MER 
GAITĖS.

Minia mojosi nulynčiuot pasikė- 
sintoją.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

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 visu akim ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaroiauoju Dykai 
i Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
yy pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at

< < kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 »L 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me> 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
. VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GUtSER
Praktikuoja 27 metai » 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: • 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2. po 
piety ir nuo 6—8 vakare. Nc- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone llayraarket 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 dieną.

Ai, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nusiaimljes pilvelis buvo. Dispea- 

tija. n e virinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nerm Ir 
ibelnas spėkų nustojimas viso kuao, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu, Visur j ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame- 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterią, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtas gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi. Inkstai atsigavo. Reit- 
'nųfizmaa pranyko, diegliai nebebadg po kratine. Vidurtų rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių tšgerdavM kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitterią, ir po 3 mėn. savo paveikslo pa 
uaCiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

<fr>»0iRi ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaraa mylistų 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pra Salutaras: -

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaa, Prot

1707 Bo. Halsted SL, Taieptūme Canal 6417. Ckicsgo, 111.

NUMETĖ BOMBĄ.

Trįs nepažįstami vyrai, važia
vusieji dideliu juodu automobi
liu, vakar naktį numėtė bom
bą ties krutumų jų. paveikslų te
atralių 1964 Mihvaukce gatvėj. 
Tealrelio savininkas sako, kad 
tai unijinių darbas: jo ten tretyj 
dirbęs neunįj'islas operatorius. 
Bomba išvertė visą prišakinę te- 
atrėlio sieną. i

Tūlas Bcnjamin Goldberg, 
matoma išsigimėlis, užvakar kė
sinosi sužagti 10 metų amžiaus 
mergaitę, Ida Hass, gyvenančią 
1619 Black ha wk gatvėj. Pasikė
sinimas turėjo vielos šiaurinėj 
dalyj miesto, paežeryj. Pirmiau

9UM

nuošalesnę vietą, bet kada ten 
pat buvusi nu>lcris persergėjo 
mergaitę, tai pakvaišėlis bandęs 
ją nusivesti prievarta. Moters ir 
mergaites riksmą išgirdo policis 
tas ir pagavo piktadarį. Tuoj

(Seka ant 4-to puaL)

Vyrišky Drapany Barganai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

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

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

Vyri) 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.

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

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

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

įsteigta 1002

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

* Rez. Tel. Seclcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlBwicj
Baigusi Akušerijos k< 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pcnnsylvanijoi 
hospitalėse ir Pasek 
m i n g a i patarnau
ja prie gimdymą 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS”

' • <
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

susirinko didoka minia žmonių, 
kuri, atsižinojusi kame dalykas, 
užsimojo atimti jį iŠ policijos ir 
nulinčiuoti. Tik dideliu vargu 
Policijai pavyko numalšinti įpy
kusią minią ir nuvežti areštuo
tąjį į Chicago avė. policijos sto
ti-

RINKO PARAŠUS.
Majoro Thompsono paskirto

ji maisto reikmenų brangimo 
priežasčių ištyrimui komisija ža 
da patiekti specialę peticiją. Po 
ja bus renkama žmonių parašai 
ir siunčiami federalei valdžiai į 
VVashingtoną, “idant ji darytų 
galą maisto spekuliatorių sąmo
kslams”.

I >' ----------------
RADO PAPJIAUTĄ MOTERĮ.

Name 4212 Greenvvood gat
vėj policija vakar rado papjau
tą senyvą tnoterį^ tūlą Eugee 
Brickvvood. Daktarai tvirtina, 
kad žmogžudyste papildyta apie 
ketvertas dienų atgal. Sąryšyj 
su tuo areštuota tūlas Soloman 
Van Buren.

ŽADA NUBAUSTI RIAUŠIŲ 
/KALTININKĄ/

Suspendavo policistą.

Pagalios, policijos viršinin
kas įsakė suspenduoti policistą 
Daniel L. Callahan’ą, kuris pra
eitą nedėldienį atsisakęs areš
tuoti vieną baltveidį mušeiką

Telephone Ynrds 5834

Ibr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 i& ry to ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8925 So. Halsted StM Chicago.

Telepbene Boulevard 2166

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGU) 

VALANDOS: »—12 ryto 
2—9 vakaro 

$808 S Mor*aa St, Chicago, III

paleidusį akmenį į besimaudan- vininkui, John VogeUui 325 So.
lį negrą vaikėzą ir paskandinu
sį jį. Tas policinio atsisaky
mas buvo tiesioginė priežastis 
kilusioms paežeryj muštynėms, 
kurios vėliau visu baisumu išsi
plėtojo po visą Chicagą.

Policinius tapo suspenduotas 
po to, kada visa eilė liudininkų 
patvirtino iškeltąjį prieš policis
tą kaltinimą. Kada gauta įsaky
mas suspenduoti Callahan’ą, 
stoties kapitonas atėmė jam 
žvaigždę ir uždare jį stoties ka
lėj i man.

Policijos viršininkas sako, 
kad jeigu tyrinėjimai patvirtins 
iškeltą prieš Callahan’ą kaltini
mą, jisai busiąs teisiamas kaipo 
vyriausia kilusių skerdynių kal
tininkas. 

4 ....................... I I N. ......... ...

IŠTRUKĘS JAUTIS SUŽEIDĖ 5
VAIKUS.

State gatvėj, reikalaudamas pa- 
rupinli jam už tris tuksiančius 
dolerių revolverių. Negras žadė
jęs atvažiuoti troku ir atsiimti 
ginklus. Vogelis tuoj pašaukė 
policiją ir laukė negro. Jis tė
čiu us nepasirodė. Policija stro
piai j ieško užsakytojo.

Žinoma, kad tų ginklų negras 
nereikalavo, jeigu jis nebuvo 
visiškai pabludęs. O pabludė- 
lis juk nebūtų galėjęs surasti 
Vogelio telefono numerį. Tai 
padarė koks nors baltasai, ir 
tuo tikslu, kad dar labiau išpro
vokavus jau ir taip paplukusius 
baltuosius riaušininkus.

LAIMINGI PASAŽIERIAI.

Apvirto su automobiliam ir 

išliko sveiki ir gyvi.

Trauks tieson skerdyklų kom
paniją.

Kaž-kokiu bildu ištrukęs iš 
Union stokjardų jautis vakar 
pavojingai sužeidė penkis vai
kus, žaidusius tuščiame lote prie 
42 ir Looinis gatvių. Sužeistų
jų vardai: William Slater (pers
kelta gaha ir nulaužta dešinė 
ranka), Williani Coughlin (su 
laužyta nugarkaulis), Eddie 
Dorinau (sužeistas į galvą), 
Earl Delehanty (sužeistas į 
galvą) ir Walter Delehanty 
(nulaužta kairėji koja). Visi 
sužeistieji | ugabenfi |igonbu- 
tin. Vaikų tėvai žada traukti 
tieson skerdyklų kompaniją.

Lengvas prekių vežiojamąsai 
automobilius vakar rytą visu 
smąncumu drožė Iloman gatve. 
Troke sėdėjo penki pasažieriai. 
Ties šešiolikta gatve t rokas ban
dė pasisukti ir kaip trenktas lip
si vožė prie sąlygą tvio. Matęs tą 
atsitikimą žmogus tuoj davė ži
nią policiją ’ir ugnagesių de
partamentui, jogei prie 16 gat
vės užsimušė penki žmonės. Ka
da atvyko policija ir (ignagesiai, 
atsitikimo vietoj nebuvo nė 
aiitomobiliaus^ ne pasažierjių. 
Pasirodė, kad ir automobilius ir 
patįs pasažieriai buvo išlikę svei
ki ir gyvi, ir todėl pastatę savo 
automobilių jie nuvažiavo kur 
reikia.

UŽDARĖ ŽAIDIMO VIETAS.

GERAS GUBERNATORIUS — 
L0WDENAS.

Ir jis nenorįs streiklaužių.

Nedaug reikia, kad tūli ims 
garbinti Illinois gubernatorių 
Lowdeną kaipo tikrą darbinin
kų draugą. Nugi, vakar vielos 
laikraščiai pranešė, jogei lik li
čiu gubernatoriui (kad kompa
nijos negauna streiklaužių!) 
Lowdenui gatvekarių kompani
jos prezidentas Busby atsisakęs 
savo užmanymo samdyties 
streiklaužius ir jais teikti publi
kai “malonų patarnavimą.” Gu 
bernatorius Lovvdenas užreiš- 
kęs, jogei jis nenorėtų matyt 
Chicagos gatvėse streiklaužių.

Bijosi rasinių skerdynių.
____________ )

Parku komisionierio įsaky
mu tapo uždaryta devynios žai
dimo vietos — visos veik išim
tinai negrais apgyventose vieto
je, kitaip “juodojoj juostoj”. 
Kadangi jas lanko daugiausia 
negrų kūdikiai, tai prisibijota, 
kad ir ten nekiltų rasines sker
dynes. Įdukusios riaušininkų 
minios mat nedarančios jokio 
skirtumo: skerdžia ką pasigau- 
damos.

REIKALAUJA j INDŽIONKŠE- 
NO PRIEŠ STREIKIERIUS.

UŽSAKĘS ŠAUTUVUS, BET 
NEATĖJĘS JŲ PASIIMTI.

Policija stropiai jieškanti užsa-

| >Shi(ker Kniff,iilg kompanija 
vakar kreipėsi į apskričio kortą 
reikalaudama indžionkšenp 
prieš streikuojančius mezgėjus, 
kurie bando atkalbinėti nuo dar
bo kompanijų suverbuotus stre 
iklaužius.

kytojo.

Tribūne vakar buvo paskelbta 
šitokia pasaka:

Nežinomas negras vakar pa
telefonavo ginklų krautuves sa-

. MAGDE. “Ak, kaip man nieįti gal- jtą / Ubandiiau visokius mazgojimus, \ trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I \ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis-\ kanu... Man gėda net darosi!” !J MARE. “Xa, tai kam tau kęst be- 5 reikalingai f žiūrėk, kokie mano plau- I i’ kai grotus, įvelnus ir įysti. O tai xtodėl, kad ai vartoju RVEEl.ES!“ Į 
Kas tai yra RUFFLES? Ar j 

tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- ' 
FLES yra tai paprasčiausia i 

. . . t niaukų ir odos sustiprintojis, I
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFLRH
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- 2 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

V. AD. RICHTER C) CO., 326-330 Broadway, New York11

Mezgėjai mete darbą todėl, 
kad kompanija griežtai atsisa
kė išpildyti jų reikalavimus - 
nepadidino algų ir nesutrumpi- 
no darbo valandų.

Policija areštavo tris vyrus 
— John Hough, 66 metų am
žiaus, W. Dėvi lt, Gh. Hendriks. 
Kaltinami nederamu pasielgi 
m u su nepilnametėmis merga, 
temis.

NAUJIENŲ” STOTIS

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

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

3003*3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Aibinis ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. SW
Harrison ir, Wabash, NW
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

.1. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St. . 
M. Matulevvski, 3121 Lime St. 
Wladls, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St.
Peldžius, 3651 Wal!ace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė. I 
A. Janauskas, 4563 S. Wenlhworth

Avė. I
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW

Halsted ir Jackson, NW 
Ilalsted ir Vau Buren, S\V 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jėfferson, NE 
Halsted ir Maxwcll, SE ir NE 
Halsted ir 1 Ith, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Ilalsted ir Archer, N\V 
Halsted ir 31st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd S\V 
ilalsted ir 47th, SVV ir NE 
iiaisled ir 51 st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
J. Stropus, 1656 VVubansia Avė.

Gatvių kampai: 
Milvvaiikee ir Paulina, NVV 
Milwauk.ee Ir Lincoln, SE , 
Miiwaukee ir Hoby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
J. Kauiakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir W«'stern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avc.
\fitoH GATVSCS APlELINKfi 

Agentūros
J. F. Mali v, 633 W. 18th St. 
C. Yutelis, 733 VV. 14th Pt. 
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

1 ' į ■J^ĮĮ^MT—Mg

Pranešimai

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Aš Ona Beninsnitf po vyru žio- 

gienf pajieškau savo tikro brolio 
Alex. Reniušio.. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žinote pranešti.

A. Beniušaitf
3321 So. Halsted Si, Chicago, III.

Pajieškau brolio Povylo Aliuko, 
seniau gyveno Penno Avė., l’itts- 
burgh, Pa. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote pranešti.*

Nikodemas Aliukas, 
Box 469, Benton, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMI'] AGENTŲ.

Reikalingi agentai platinti “Nau
jienas” sekamose kolionijose, Chi
cago Heigbls, Bockford, Siunmet, 
Aurora, Elgin, Moline ir Kewanee, 
UI., Barine, Wis. ir Gary, Ind.

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

P. čereška, 
Cirknlinciios užžiurėlojas.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

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

LIBERTY LAN I) AND 
INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pirno krautuvė už 
labai žemą kainą, geriausia viela 
lietuvių ir lenkų apgyventa, 1 ark- 
lis, vežimai ekspresinis ir pieno iš- 
vežiojimui, I pieno Dilimo mašina, 
1 butelių plaunamas boileris, 1 van
deniui šildyt boileris, angliais arba 
gazu Šildoma ir taip menkesni daly
kai. Priežastis pardavimo savi
ninkas nupirko nauja biznį. z\ntra- 
šas

2053 Coulter St., Cnicngo, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA už $225 automobi

lius fa! car 1913 m. 5 sėdynių 6 
geri tairai, mušimi veža visus kiek 
tik prisėda.

3127 S. Emerald Avė., ant 3 lubų.

Cicero. — Ketverge, liepos 31, J. 
Jukniaus svetainėj rengiama pra
kalbos. Kalbės lietuviai daktarai. 
Visus kviečiame atsilankyti. Pra
džia 7:30 v. v. — Komitetas.

North Sides Lietuvių Draugiją 
Sąryšio Viešo Knygyno palaikymui 
delegatu pusmetinis, susirinkimas 
Įvyks Ketverge, liepos 31, kaip 7:30 
vai. vakare Viešo Knygyno svet., 
122 Wabansia Avė. VisiJ draugijų 
delegatai, malonėkite atsilankvti pa 
skirtu laiku, nes turim svarbių rei
kalų. — Sekr. F. Kaziulis.

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, rugpjūčio 2 d. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Roseland. — Visi, kur turite paė
mę Aušros tikletų. sugrąžinkite 
juos iki Subalai. • Komisija bus 
Aušros kambariuos seredos, pėlnv- 
čios ir Subatos vakarais nuo 7:30 
valandos vakare. — M; Basevičius,

Roseland. — Aušros knygyno iš
važiavimas bus B d. rugpjūčio, Wa- 
shington Helghts miškelyje, prie 107 
ir Racine gatvių. ‘ Bus ir visokiu 
pramogų. Pradžia programo 3:30 
v. dieną — Komisija.

Esat St. Louis, III. — LSS. 87 kp. 
piknikas Schmdt’s Mound Park at
sibus nedėlioj, 3 rugpjūčio, 2 vai. po 
pietų. Malonei kviečiame šio mie
stelio ir iš aplelinkčs lietuvius da
lyvauti. — Komitetas.

S*. Charles, III. — Naujai organi
zuojamoji lietuviu Darbininkų Val
gomųjų Daiktų Kooperatyvė Drau
govė laikys susirinkimą pėtnyčioj,, 
rugpjūčio 1, kaip 7 v. vak.. Airių 
bažnytinėj svetainėj. Kviečiame vi
sus vielos lietuvius atsilankyti.

— Komisija.

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.
Visi “Naujienų” skaitytojai gyve

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

Cirkuliacijos užžiurėtojas.

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

— P. Karneckas.

Moonej Defense League rengia 
dideli viešą susirinkimą pasmerk
tojo darbininkų ( vado. Tarno Moo- 
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.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Jono Jur

kaus, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Bakučių kaimo. Kiek lai
ko atgr.l gyveno Chicago, III. Turiu 
dėt tavęs svarbi reikalą pranešti. 
Meldžiu atsišaukti po šiuo adresu:

Frank Yurkus,
144 ‘V..Markei St., Seranton, Pa.

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

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

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

REIKALINGA moterų j kautų ša
pų rankomis siūti Muzikams skylu
tes dėl kautų.

I kelnių šapų kišenių dirbėjų prie 
kelnių.

1 veisčių šapų operuotojų prie vi
sokio darbo prie veisėių. Taipgi 
merginų mokytics. Geistina mer
ginu J orėjusių patyrimą prie suk- 
nių^Brbimo arba skrybėlių. Atei
kite pasirengusios j darbą. Pasto
vus darbas.

The Roval Tailors,
731 So. Wclls St., Chicago, UI.

REIKIA — 20 patyrusių moterų 
tvarkyli skudurus, nuolatinis dar
bas $22 j savaitę.

P. Goldman,
1017 S. Fairficld Avė., 1 bl. North 
of 12 St. Tel. Seelcy 282

Pajieškau • barbeno, vyriško arba 
moteriško, gera mokestis, darbas 
pastovus. Atsišaukite

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

REIKIA moterų ir merginu, 16 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Bathborne IJjpr & Ridgway Co., 

2279 So. Union Avė., C.hięago, III.

REIKIA moterų ir meruinu, 16 
melų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.
Ralbborne Hair A' Ridgwav Co..

1118 W. 22 S» . Chicago, III.

REIKALINGA moterų lopymui 
maišų. $1.75 už 100. Atsišaukite į 

1105 W. l llh St., Chicago.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

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

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

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų Jano
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmoųių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, 4 kambarių flatas. 
Maža šeimyna. Tel. Rockvvell 5586.

3150 Douglas Blvd., C.hięago.

REIKALINGA trukeriu. Atsišau
kite į 1100 Wesl 22nd St.

REIK ALINGA merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuves darbo. Paty
rimas nereikalingas. Gera mokes
tis, pastovus darbas.

Olson Rug. Co.,
1508 West Monroe St, Chicago,

REIKALINGAS — gerai mokantis 
savo amatą barberis. Dabar pas
tovus, geras mokestis. Atsišaukite 
greitai.

10722 Michigan A v, Roseland, III.

Pajieškau Georgeio Zakaro du me 
tai atgal dirbo pas Juozapą Butkų 
Indiana Harbor, girdėjau, kad ran
dasi Chicagoj, Meldžiu atsišaukti 

Juozapas Butkus,
3731 Fir St., Indiana Harbor, Tnd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pijanas ir Cash 

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

Kas turite parduoti panešiotu vy
riškų drapanų, vasariniu ir žiemi
nių. Malonėkite pranešti.

P. Mikaliunas,
1803 W. 46th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 pasažierių auto
mobilius, setf starter, 1916 modelio, 
gerai važiuojamas. Turi būt par
duotas šią savaitę už $f75. Atsišau
kite adresu:

3238 So. Ilalsted gatvėj.

RAKANDAI
PARDUODU savo beveik naujus 

rakandus: 1 seki, setas, 3 karpetos, 
2 stalu, 4 komodos, 1 fonografas ir 
kitokius stubos daiktus. Atiduosiu 
pigiai. Kreipkitės vakarais,

3014 So. Union Avė., Ist front.

TIKTAI AI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-žĖMĖ
PARSIDUODA naujas namas ant 

2 pagyvenimų po 5 kambarius, elek 
t ra, gazas, maudynes, geroj vietoj 
BrightOn Parke, 1 metas kaip sta
tytas.

John Konchus,
4011 So. Brighton 1’1., Chicago, III.

NAMAI-ŽEM6
Parsiduoda namus Brighton Par

ke už pigią kainą ant lengvų išmo
kėjimų. 2 karvės, šieno yra kiek 
reikiant, 2 paršai, žąsiukų buris, an
čių buris, vištų, viskam ganykla 
už dyką. Galima parduoti ir be gy
vulių kaip kas nori. Atsišaukite 
nuo 6 P. M. iki 10 P. M. pas

P. Rishkus, 
2837 S. Emerald Avc., Chicago, UI. 

ant 1 lubų iš fronto.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintu Kosturnerių” Pa- 
Hemos daug' reiškia. Musą farmoa 
yra geros. Aš noriu kad jų^ patįs 
pamatytumėt. YpalIŠkas pataikavi
mas kiekvienam pirkėjui* šios Ter
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio stibsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pgsęk« 
mingai varomas.

Šios yra tikros farmos, ne tik 
dirbtos” fermos. Ceri įmintu, tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 aki’Ų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Po įmokėjimui vieną |>enkta dalį,, 
jums daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labid lengvų iš- 
mokėjinub Mes taipgi padedame 
nupirkti iratcvijola dėl nimų staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieki; nekaštuoja 
pamatyti šias formas.

Musų formos randas) Wisconsiii 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Maralhon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertos kaipo įmokėjimą. Mort- 
gage už likusią skola.

M. J. AUGULIS.
2209 W. 23rd St., Chicago, UI.

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 abu 
pigiai, matykit savininką ant vietos 

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

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li

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

40 akerių žemės 3 akeriai 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 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 akeriai dirbamos, likus 
ganykla su mišku kaina $2000 įnio-r 
kėli $500 likusius ant 10 metų.

80 akerių žemės yra auza 6 my
lios nuo miesto ant gero kelio, gera 
žemė kaina $1600, įmokėt $40Q, 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 
$300, likusius ant ilgo išmokėjimo.

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

SANBORN COMPANY, 
EAGLE RIVER, WIS.

FarniŲ 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 lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

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

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žcmla- 
piais.
Liberty Land & Investment Co., 

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

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
303 Swan St., sankrova ir 4 kamba
rių užpakalyje ir du 4 kambarių 
fialai viršuje. Rendos $540 į me
tus. $800 cash...................  $3500.00

McDonnell System,
Naujas antrašas 3517 Archer Avė., 

Chicago, 111.
♦

DIDŽIAUSIAS bnrgenas Chicag >- 
je , pars ė’.oda 2 lotu, krūvoj 6l’x 
130 pėdu pagal pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kulno su 15 žaliuojan
čiu aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

PARSIDUODA 80 akerių farma 
lietuvių apgyvento vieto. Žemė prie 
juodžemio ir molio labai patogi dėl 
auginimo gyvulių arba javų. Tik 
15 dol. ant akerio, labai patogi vie
ta dėt Ii,eiitvio. Prašome atsišaukti 
greitai, ba savininkas išvažiuoja.

Juozapas Kacherauskis
B. 4, Duhith, Minn.

BABGENAS, parsiduoda mūrinis 
nanpis ą|<mens nrišakiu, Bridgepor- 
lo mni.-linkėje. No. 2801 Union Avė. 
ant 5 pagy venimų, rendos neša į mė 
nesį $49. tiktai į trumpų laiką, kai
na $4,375. Atsišaukite pas savi
ninką

2723 Emerald Av., ant antrų lubų

ANT pardavimo 2 aukštų mūrinis 
namas po 7 ruimus, vanos, fornes 
etc. lotas 43x125, ramios neša $44 
j mėnesį. Kaina $6300. Parsiduoilu 
iš priežasties, savininkas nori pirk
ti bučernę

P. Vizbaras, 
i393l S. Boekwell SI., Chicago.

Tel. McKinlcy 5277
PARSIDUODA namaZ”l-.d 3 fami- 

liju mūrinis, po 4 ruimus ir 4 fa- 
milijos n edinis 3 ir 2 ruimus. 
Namas naujas, viskas intaisyta, rcn 
dos neša $63 ant mėnesio, kainuoja 
$9000. Parduosiu pigiai. Parduosiu 
viską kas yra, su fornišiais ir vi
su kuo.

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

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir yp&tiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirptmo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

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.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkš

PARSIDUODA po 5 ruimus arti MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
42 ir Princenton, kėš $300, likusius skutimo amato. Ateikite arba ra- 
$2900 išmokėsite kaip renda. Rykite. Dienomis#erba vakarais.

McDonnell System * TRI-CITY BARBER COLLEGE
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 819 So. State St., arba 606 West 

Chicago, III, Madison St., Chicago, III.

Milwauk.ee



