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5 UŽMUŠTI STREIKE

Budapeštą
Rumunai ir pasiliks Budapešte PA RYŽIUS, rugpiučio t. — 

Ol’ieialis pranešimas sako,, kad

rnnslnuon liic i witn Ihe post- veda šislcmačią kampaniją 
master at Chieago, III. Aug. 5, 1919 
as rcųirired bv the ari nf Oct G. 1917 i

Belą Kun internuotas
Rumunai neklauso taikininkų paliepimų

RUMUNAI UŽĖMĖ BUDA
PEŠTĄ.

ca rijoj e, 5 
o 15 sužeista.

žmonės lil«(Jfcmušti,

ŠILKŲ AUDINYCIŲ DARBININ 
KAI SUSTREIKAVO.

pranešimasl SšaiiKciinantis ;Bcla 
Kun buvimą šioje šalyje. Pra
nešimas sako, kad jiems busjei- 

Budapeštas, rugp. t. Von-'sta pasilikti Austrijoj sulaiky- 
grijos sostinė Budapeštas tapo tais, kol \ engrija negalės jų 
užimtas šiandie Rumunijos ka
reiviu. kurie atėjo nuo upės

PATERSON, N. J., rugpiučio 
4. šiandie sustreikavo čia 
tarp 15,000 ir 17,000 šilkų au- 
dinyčių darbininkų. Viso au-

nebus dinyčiosc dirba virš 25,000 dar-

i ir 
vilnai 

' nepaisydami aiškių įsakymų a- 
liantų valdžių, iš kurių Lenkija 
nori gnut pripažinimo.

Lenkų armijos ju užimtose 
Lietuvos teritorijose.

Matyd ama, kad Lietuvos žino 
iuių reikalavimai, idant Lietuva 
butų pripažinta kaipo savaran
kė nepriklausoma valsty.iė, yra 
teisingi, ir atsiliepdama į Lietu-

True translation filed wi h Ihe post mastei' at Chicago, III. Aug. 5, 1919 
a.s reąuired by the act of Oct. G, 1917

Geležinkeliečiai reikalauja gele
žinkeliu nacionalizavimo

Karės departamentas reikalauja 
1,250,000 kareivių armijos

Norima įvesti priverstiną kareiviavimą

laikraščiu. Belą Kun. v ’ be kitoko I I valandų darbo sa-
padarvtų lieul.-pulk. Romenelli, Dr. Engime Landler. Phor, bu- vaitos.

„ talkininku Vien- 
f *

noje.
Rumunai, pasak Vengrijos 

valdžios, nepaiso talkininkų in-

užėmimo Bueharesto tris metai

vusis karės ministeris Pogani. I 
Rakoczky ir kiti nariai puolu- 

1 sios sovietu valdžios, atvvko į I .' . . . .čia subatoj ir nedėlioj intei’na- 
vimui Drosse.ndorf stovykloje.

Belą Kun, Landler ir Plioru- 
užreiskė, kad jie pasiduoda lino 
su noru ir pasiduos visoms Au
strijos valdžios uždėtoms sąty-

liautai suvaldytų lenkus ir ne- 
beleistų jų kariuomenėms verž- 
‘llies toliau į Lietuvą, Aliantų 
Tarybą nužymėjo dcmarkaci-

TEISMAS APKALTINO 17 
NEGRŲ Už RIAUŠES.

CIIICAGO. Basinės riaušės

išsiųsta iš lo mi |do nedėlioj 
sako, kad rumunų spėkos, ku
rios veržiasi linkui Vengrijos 
sostinės, tapo sulaikytos lies

Viena žinia sako, kad inlcr-

traukimas į teismą menamųjų 
kaltininkų tų riaušių. Vakar 
rugpiučio mėn. grand jury pir
mą dieną savo posėdžio išnešė

TIBOR SZAMUELY.
Vengrijos komunistų vado

vas, kuris tapo užmuštas beei-

kijos ir uždraudė lenkams, kad 
jie los linijos neperžengtų, kol 
Valstybių Lygos Taryba galuti
nai viijo lo klaiŲimo neišriš. 
Betgi gulinamos žinios parodo, 
kad lenkai kart-kartėmis
tą liniją yra peržengę, ne lik 
peržengę, bet jie įsiveržė ir Lie
tuvon ir užėmė keletą svarbiu

€ C

miestų ir miestelių, dagi pačią

Tie m i ta
tai yra į šiaurryčii į; ir pietry
čius nuo Budapešto ir vidutiniš
kame atstume 15 mylių nuo jo. 
Talkininkų vyriausioji taryba 
Paryžiuje vakar pasiuntė prane
šimą Rumunijos armijai pilei

talkininkai bus prašomi leisti 
išsiųsti kur kitur, galbūt Į už
jūrį.

fru.» translation filed nith the pnsl 
master ai Chieago, III. Aug. 5, 1919 
as re<|u»re<t bv the ael of Oet. 6. 191/

SZAMUELY UŽMUŠTAS.

savo besi veržimą ant Budapcs-

PEŠTE

Vienna, rugp. 2. — Tibor’Sza 
muely, vienas žymiausiu Ven- 
grijos komunistu vadovų, tapo 
nušautas pereitą naktį beeinant 

BUDA- I)er rubežių arti Fuerstenfeld. 
Jį nušovė sargas, kurio brolį, 
ūkininką, Szamuely sušaudęs.

Copenhagen, rugp. 4. — Pa
sak čia gautos iš Vienuos žinios 
premieras Clemenceau, prezi
dentas taikos konferencijos, at- 
s .kyrami /; j bevieli nį praneši
mą Italijos karines misijos Bu-

Aš buvau vienatiniu priešu

1 10.000 kronų ir daug verly-

buvo vienas iš

rioji taikos konferencijos lary-Inai buvo skelbiama, 
ba nemano maišylies į vidurinei diktatūrą Budapešte

priduria, kad Rumunija bus 
paprašyta sulaikyti savo spėk;);

nebus reikalaujama ištraukti 
savo kareivius iki linijai, nu
statytai birželio 13 d., kol nau
joji Budapešto valdžia pilnai 
neišpildys sąlygas paliaubos 
mūšių tarp Vengrijos ir talki

Tiiip translation filed with the post- 
masivr at Chicago, III, Aug. 5, 1919 
o i ciiuired bv the net of 0<t. 6,1917

TALKININKAI PAĖMĖ ONEGĄ

Italijos komanduotojas, ‘sa
koma, pasiuntė atsakymą Cle- 
jnenceau, kad naujoji valdžia

MASKVA, rugpiučio 4. — Pa
sak nedėlios olicialį bolševikų 
pranešimą, talkininkų kareiviai 

| paėmė Onegą, Archangelsko 
fronte.

Bolševikai sako, kad pusė

netoli Siberijos rubežiaus, pasi
davė bolševikams.

čaiusiai ir kad ji prašo talkinin
kų ir susivienijusių valstybių

slybei pasiunčiau! viena pulką 
į Budapeštą

T >n irensjation filed wi*.h the pnst- 
niaster at Chieago, III. Aug. 5, 1919 
as leųulred by the act of Oct. •». 1917

CHINIJOS GELEŽINKELIO 
DARBININKAI STREIKUOJA.

Tme iranslaHon filed vvith the post-
jniaster at Chicago, III. Aug. 5, 1919
ns rcijuired by Ine act of Oct. G, 1917
BELĄ KUN BUS INTERNUO

TAS. 1 dclei streiko jo darbininkų.
; Valstybės departamento gautos 

Re- žinios sako, kad darbininkai
la Kun, buvęs Vengrijos dikta- sustreikavo dėlto, kad perkamo- 
torius ir jo pagelbininkai gavo ji vertybe Omsko valdžios pini-

WASHINGTON, rugpiučio 4.

VIENNA. rugpjūčio L

prieglaudą' Austrijoj, kad išven
gus sumišimų ir bereikalingo

gų yra taip menka, kad jie ne
gali pragyventi iš gaunamų al-

kraujo praliejimo, sako of iria lis gų.

rie dalyvavo riaušėse. Keli 
kaltinami užmušėjislėse, kiti 
pasikėsinime ant gyvasties 
kėlimo riaušių. Baltojo dar 
vieno neapkaltinta.

Teisėjas Grovve duodamas ju-

ir 
nė

liausis būdas sustabdymui riau
šių esąs korimas. Visi apkaltin
tieji užmušėjislėse turėtų būti 
teisiami kaipo žmogužudžiai ir

liko nubausti už nešiojimąsi 
ginklų.

REIKALAUJA DIDELIO I 
KĖLIMO MOKESTIES UŽ 

VAŽINĖJIMĄ.

CHICAGO. Pasirodo, kad

nijos- turi nepaprastai didelius 
apetitus. Jos nori daugiau kaii

žinėjimąsi. Taip elevatorių kom- 
pnija reikalauja net 15 centų 
mokesties už nuvažiavimą į 
priemiesti, kaip Evanston ir

ni ja reikalauja 8c.' Manoma, 
kad public Utilities komisija

nijų reikalavimus.

TARPTAUTINĖ SOCIALISTŲ
KONFERENCIJA PRASIDĖJO.

LUCERNE, Šveicarijoj, rug
piučio 4. — Vakar čia atsidarė 
tarpiau line socialistų konferen
cija. Veik visų šalių socialis
tai dalyvauja. Anglijos darbi
ninkų vadovas Arthur Ilender-

tarp Europos žmonių gali už
viešpatauti didelis įnirtimas ir 
desperacija, kad gali likti su
naikintais ir paskutiniai liku-

Kas tunelį po Mont Blanc.

RYMAS, rugpiučio 4. — Frau 
cijos sindikatas užbaigė tarybas 
Italijos valdžioj apie prakasimą 
didžiausio tunelio pasaulyje po
Mont Blanc kalnu Alpuose. 'Pas 
sumanymas gvildenamas buvo

per 15 melų.

GELEŽINKELIŲ DARBININ- 
KAI REIKALAUJA NACI

ONALIZAVIMO GELE 
ŽINKELIŲ.

Kilsianti delei to didelė kova.

WASH1NGTON, rugpiučio 4.
Organizuoti darbininkai šian 

die pasirodė su nedviprasmiu.

True franslaMon filed -v^h the post- 
nuister at Chicago, III. Aug. 5, 1919 
as rčquired by the acl of Oct. 6,19)7

KARĖS SEKRETORIUS .REI
KALAUJA 1,250,000 KAREI

VIŲ ARMIJOS.

Padavė bilių, sulig kurio visi 
19 m. jaunuoliai butų lavinami 

kareiviavimo.

Truc translatlGn filed with«lhe post 
'inastrr at Chieago, III. Aug. .j, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkų užsispyri
mas pasiglemžt

Lietuvą '

bar, visai aliantų pa'lva.rkymo 
nepaišydami, jie aitspako pasi
šalinti. Lietuvos kariuomene 
turėjo jau susirėmimo su lenkų

formaliu reikalavimu, kad pri
vatinis kapitalas pasitrauktų iš 
geležinkelių.

Trylipė kontrolė, susidedanti 
iš publikos, operuojančios ad
ministracijos ir darbininkų yra 
reikalaujama.

WASHINGTON, rugpiučio 4. 
Karės departamento rekomen
davimas sistemos visuotino ka
rinio lavinimos trijų mėnesių 
laike dėl visų tinkamų 19 m. 

• jaunuolių, tapo įteiktas šiandie 
' sekretoriaus Baker senato ir

Adresuotas Amerikos publi-, a(s|OVų buto karinių reikalų 
kai ir pasirašytas inžinierių, )<()|ni(e(allls, jų vadovavimies 
peckurių, konduktorių ii Ame- iUĮS(a|yi))nj pastovios šalies ka
rikus Darbo Federacijos, forma- rjngs taktikos.

kus mūšiai ištisai keturiasde-

lis pranešimas tapo išleistas, pa-1’ Pasiūlymas yra užvedamas 
skelbiantis šį pasiūlymą,. kuris bililtje, prirengtame armijos 
bus paduotas kongresui sekamą gell(>ralio štabo, sekretoriaus pa-

NEPAISO NĖ ALIANTŲ VAL
DŽIOS ĮSAKYMO.

New York, Rugp. 4. •

gramus p. Šleževičiaus, 
v< )t m misterių kabineto

Pasak

lenkų, kad jie klausytų duotų 
jiems įsakymų, tai kraujo lieji
mas bus neišvengiamas.

seredą. į liepimu.

Lidlu- 
pirmi- 

ninkas, pasiuntęs iš Kauno vir- 
Išiausiąi aliantų darybai Pary
žiuje šitokią telegramą:

“Lietuvos valdžia ką lik su-

grupei patarus, davė vyriausia
jam Lenkijos kariuomenes ko- 
manduolojui instrukciją, kad 
lenkų karinės spėkos ne
žiūrėtų demarkacinės linijos (ri 
bos), kurią taip vadinamoji a-

nustatė 'll.i.rp Lietuvos ir Lenki-

liktų vijose jos užimtuose Lie
tuvos kraštuose. Tą savo pasi
ryžimą lenkai remia visai me
lagingais fakta/s, kaip ve kad 
buk kariuomene demarkacine 
linija atžymėloj Lietuvos pusėj 
susidedanti iš vokiečių ir lielu-

paliudyti ir Kaune esančioji ka 
rine aliantų misija. Lygiu bu
di! ir etnografinės skaitlinės re
zoliucijoj paduotos yra visai

visai pasišalino iš Kauno ir iš 
visos rytinės Lietuvos^ ir kad 
apleisdami Kauną jie sudegino 
savo barakus, spėka paėmę ir 
Vokietjon pasiuntę dvidešimt

vagonus iš Amerikos atgaben
tų miltų ir du vagonų konden
suoto pieno.

Gautos per keletą paskutinių 
savaičių žinios iš Lietuvos ir
Paryžiaus parodo,

Departamentą bilius rdika-
WASH.1NGT()N, rugpiučio 4. ’ |alljn reguliarės armijos iš 21
Jeigu geležinkelių brolijoms <livjzij<>s ir reikalingos! pagel- 

pasisektų priversti kongresą pri binės tarnybos, su taik/>s spėka
True translation filed wi h thc pn<f 
master ai Chicago, III. Aug. 5, 1919 
as re«>iųlred bv fhe nei of Od. 6. 1917

GELEŽINKELIŲ DIRBTUVIŲ 
DARBININKAI ATMETĖ PRE

ZIDENTO PASIŪLYMĄ.
WASIHNGTON, rugpiučio 4. 
Viršininkai šešių didžiųjų ge-

unijų šiandie pasakė preziden
tui Wilsonui, kad jie negalį už
giri! jo pieno sutaikymui gele
žinkelių algų klausimo ir parei-

vidutiniškai 25 nuoš., ko buvo 
reikalaujama jau sausio mėn.

mastei’ at Chieago, III. Aug. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

RIAUŠĖS LIVERPOLYJ.
LIVERPOOL, Anglijoj, rug

pjūčio 4. — Riaušes kėlusios 
minios tapo nuvytos šiandie nuo

Riaušinin-

ir auštant kareiviams buvo pa
liepta užpulti. Kruizeris Val
iau! ir (li’t nhikinlojai įėjo į Me- 
rsey upę, kad apsaugojus do-

Gatvekarių ir omnibusų dar
bininkai šįryt neatėjo į darbą. 
Jokio pranešimo apie streiką 
nepaduota ir nemanoma, kad 
jie butų sustreikavę iš užuojau
tos policistams.

Apskaitoma, kad iki šiol riau
šėse pridaryta nuostolių už 
$1,250,(MM). Arti 200 sankrovų 
liko išpiešta ir suardyta.

1 žmogus užmuštas, 2 sužei
sti šūviais ir 70 ar 80 žmonių

kad lenkai areštuota.

sužeista stiklais, akmenimis ir 
policistų lazdomis. 400 žmonių

imti jų bilių apie nacionalizavi- 51<>,0(M) kareivių ir karės spė- 
mą geležinkelių, kooperacijoje j<į 1,250,000 kareivių. Rezer- 
su darbininkais ir žmonėmis, • vaj užpildymui divizijų iki pil- 
senatorius Cunimings, iš Io\va,1 nos spėkos bus parūpinti per
pirmininkas tarpvalstijinės pir- pakeistą formą rinktinio tarna- 
klybos komiteto, kuris riša gc- yjmo akto.
ležinkelių klausimą, mano, kad 
galinus las reikš nacionalizavi
mą visos industrijos.

Iowa senatorius, kurį skaito
ma žymiausiu geležinkelių au
toritetu kongrese, šiandie sake, 
kad jis nuodugnai išstudijavo 
darbininkų pasiūlymą apie val
džios nuosavybę ir yra įsitikri- 
nęs, kad jo >priėmimas reikštų 
įsteigimą darbininkų valdžios 
ant geležinkelių. Jis pridarė, 
kad lokio žingsnio linkui socia
lizmo negalima padaryti nesu
keliant ūmaus judėjimo už na
cionalizavimą visų industrijos 
šakų.

Po tiesioginiam brolijų vado
vų atsišaukimais šiandie į A- 
merikos publiką susispiesti pąrė 
mimui jų plono išrišimui taip 
supinto gelžkelių klausimo, se
natorius Cummings sako, kad 
rūstumas silucjjos, susidariu
sios delei organizuotų brolijos 
pastangų, negali būti sumažin
tas.

Kongrese kils milžiniška ko
va, kadangi abejuose butuose 
vystosi opozicija darbininkų ple 
nui.. Vystosi ir rėmimas pieno. 
Senatorius Cummings sakosi ne 
drįsiąs pranašauti kaip užsi
baigs toji kova.

šilta ir apsiniaukę šiandie, 
galbūt lietus su perkūnija; ry
to giedra.

Saulė teka 5:48 v.; leidžiasi 
8:04 v.

Lavinimo tikslams lik 19 m. 
jaunuoliai bus pašaukti kariuo
menėn trijų mėnesių laikui ir 
bus prijungti prie reguliarių to 
laiko divizijų. Apskaitoma, kad 
tas kasmet duos po 600,(MM) žmo 
nių, kurie bus smarkiai lavina
mi kareiviavime, atmetus visus 
amatines ir kitas lavinimo ypa
tybes.

WASHINGTON, rugpiučio 4. 
— Palaikymas vienos laukų ar
mijos su karės spėka iš 1,250,- 
000 kareivių, yra pasiūlomas 
biliuje, nustatančiame pastovią 
karinę politiką, kuris šiandie ta
po pasiųstas sekretoriaus Baker 

* kongresui. Veikiančioji spėka 
šios armijos bus 510,000 regu
liarių kareivių, o likusioji dalis 
bus sudaryta iš jaunų žmonių, 
paimtų dėl trijų mėnesių kari
nio lavinimos, kuris bus priver
stinas dėl visų 19 metų jaunuo
lių. Rezervo spėka bus naudo
jama užpildymui 20 infanteri- 
jos divizijų ir 1 kavalerijos di
vizijos, į kurias manoma pada
linti armiją.

Pašovė du profesoriusk

BERKELEY, Cal., rugpiučio 
4. — Chemikas Rogcr Sprague. 
šiandie pašovė du chemijos pro 
fesorius ir paleido šūvį j vieną 
merginą, kadangi jis negavo 
vietos už chemijos instruktorių 
prie Californijos universiteto.
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Naujieno* eina kafl4Mha, iisklriant o “dčldienius. Leidai- Ben
drovė, \Ti9 S H.toaad Si.. 
IU. — Telefonas: Cinai 150®. 

U išsakomoji Kalnai
Cklcasoje'— pačia* A4.

Metrus ..................................... •J ™
Pusei meto ................................... J-*™
Trims mėnesiams .............. }•*£
Dviem mėnesiam ..................
Vienam mtoaaftri .................. '•

Chlcsgoje — per atilotoje® >
Viena kopija ............................g
Savaitei ............................... ..
Mtuesiai ..................................... “

Suvienytos* Valstijoje, a* OieagoJ,

’ mX................. •»$
Pusei meto .............................. rrV
Trims mėnesiams .................. }-JJ
Dviem mėnesiam ..................
Vienam mCnesml ........................••

Pinigus reikli slyst Pačto Money 
Orderiu, kart* n« uteakyma.

Pažinkite savo 
išnaudotojus.

“Naujienos” pirmutines iš vi
su (Jhicagos laikraščių, lietu
višku arba kitokių, pasakė lie
sų apie INgrų skerdynes. \ Pe
reitos seredos numeryje (liiyos 
30 d.) jos savo redakciniame 
siraipsnyje ir specialiame atsi
šaukime, išspausdinkime —n«t 
pirmo puslapio, užreiskė, kad 
tų skerdynių kaltininkų reikia 
jieškoti tarpe kapitalistų; ir y- 
palingai jos nurodė j sąryši tar
pe tų skerdynių ir Stock Vardų 
bosų interesų.

“Naujienų” nuomonę dabar 
pilnai patvirtina Chicagos dar
bininkų vadus, John Fitzpaf- 
rick. Vietinės Darbo Federaci
jos susirinkime, laikytame pe
reitą nedėldienį, jisai, tarp kit
ko, pasakė:

Mums negras yra toks-pat 
geras, kaip ir kiekvienas ki
tas žmogus darbininkų judė
jime, jeigu tiktai jisai yra į- 
stojęs j darbininkų organiza
ciją. Negini buvo pasirengę 
stoti i musų unijas, ir tuo
met tai slock-yardų savinin
kai pasiryžo sukurstyti vie
ną rasę prieš antrą ir su 
pasibaisėtinomis pasekmė
mis.

t ock-vardu bosai žaidė •/ C
ar: rasių neapykantos praei
tyj , keldami airius prieš vo
kiečius, cechus prieš vokie
čius, o paskui lenkus prieš 
lietuvius.

l);o liniukai turi atkreipti sa
vo domų i tai; ypač, kad kapi
talistų spauda dabar mėgina su
verkti kaltę ant pačių darbinin
kų, pasakodama, jogei negrų 
arba baltųjų žmonių namų pa
degimu tai esą (kirbas “radi
kalų”, keršijančių tiems darbi
ninkams, kurie nenorėję dėties 
j unijas arba eiti j streikų. Te
gul darbininkai nesiduodu su
klaidinti tokiais begėdiškais me 
lais ir pažvelgia atidžiai į savo 
išnaudotojų nagus tada jie 
pamatys, kas praliejo tą nekal
tą kraujų.

Tnic translallnn filcd with the post- 
luastcr ai Chicago, III. Aug. 5, 1911) 
as reųiiired by the act of Oct. U, 1917 

Socialistai 
valdo Vengriją.

Paskutinė žinia apie Vengri
jos valdžios permainas, atėjusi 
po daugelio pirmesnių prane
šimų apie Belą. Kun pasitrauki
mą, rodos, jau yra teisinga. 
“Komunistų diktatoriaus“ reži
mus (tvarka) pasibaigė; prie 
šalies vairo atsistojo valdžia, 
susidedanti iš socialislų, su Ju
lijum Peidll’u pryšakyje.

šita valdžia ketina valdvt ša- 
IĮ w pugelhii parlamento, ia-

rinkto visų piliečių balsais. Iki 
I šiol Vengriją valdė, po grafo 
Karoiyi’o rezignavinio, dajibi- 
ninkų tarybos, kuriose turėjo 
balsą tiktai viena žmonių kle- 
sa. Vengrų darbininkų tary
bos yra sudarytos jiagal Rusi
jos sovietų pavyzdį, — liktai ne 
dabartinių sovietų, o tų, kurie 
gyvavo Rusijos revoliucijos 
pradžioje.

Pirmesnieji rusų sovietai su
sidėjo iš visų darbininkų at
stovų, be partijų skirtumo; jie 
reprezentavo klesą, o ne parti
ją. Paėmus tečiaus Rusijoje 
viršų bolševikams, iš sovietų 
tapo išmesti visi Lenino parti
jos oponentai, ir sovietai pa
varto tiktai bolševikų partijos 
priedu. Vengrų revoliucionie
riai nenorėjo aklai pamėgdžioti 
rusus ir savo sovietų sąstatą 
nesuvaržė vienos kokios parti
jos rėmais. Be to, jie ne lik
tai neatstumė nuo sav<v proto 
darbininkus (inžinierius, mok
slininkus, mokytojus ir tt) ,o ir 
stengėsi patraukti juos savo pu
sėn. lodei Vengrija išvengė ir 
tos baisios (suirutės, kuri ištiko 
Rusiją.

Vienok jrfs sovietų valdžia 
neatlaikė. Priežastis, dėlei ku
rios ji turėjo pasitraukti, buvo, 
matoma, tame, kad ji nestengė 
duoti šaliai taikos su kitomis 
šalimis. Būti atkiliai nuo vi
so pasaulio ilgoką laiką gali 
Rusijos bet ne Vengrija, kuri 
yra ir nepalyginamai mažesnė 
šalis ir (langiaus išsiplėtojusi 
ekonomiškai; kiek augščiaus 
pakilusioji industrija, mat, ne
gali gyvuoti be susinėsimų su 
pasauliu.

Reikia tečiaus palaukti smul
kesnių žinių apie tą atmainą 
Vengrijoje, pirma negu galėjus 
padaryti iš jos platesnių išva
dų, v

priešingų partijų pu <\s, bet jie 
visai nežinojo kas daryti, kuo
met taip-pat nepadoriai, arba 
dar aršiau, ėmė atakuoti juos 
priešai iš vidaus, prisidengdami 
“revoliucinėmis” ir “darbiniiiH 
kiškomis” frazėmis. Ir dauge
lis draugų lodei buvo nei nulei
dę rankas; jie arba ėmė visai 
šalintties nuo aktyvaus darbo, 
arba parangys buvo daryti nu
sileidimų savo niekinlojnmp, 
kad tiktai kaip-nors sumažinus 
tarpusavinės kovos ugnį.

Kurį 1 liką ir “Natijicnų” di
rektoriai urane, kad taikiais bu
dais busią galima greičiaus iš
vesti vietinį lietuvių darbinin
kų judėjimą iš tos kivirčų pel
kės, į kurią įtraukė jį naujieji 
“pasaulio gelbėtojai;“ rezultaile 
tokio manymo buvo Dr. A. 
Montvido trijų mėnesių redak- 
(oriiavimas “Naujienose.”

Bet praktika parodė, kad mė
ginimas itaikyties su priešais, 
užsispyrusiais suardyti tą dar
bą, kurį protaujanil'įs lietuviai 
darbininkai tvėrė per keletą 
metų, yra ne liktai bergždžias, 
o ir kenksmingas. Tylėjimą tų, 
kuriuos tie ardytojai šmeižė, jie 
p.illaikė už savo “pergalę;” kiek- 
viena-gi padarytoji jiems kon
cesija, užuot pažadinus juose 
tolerencijos jausmą, tiktai didi
no jų užsispyrimą ir “apdilus.” 
L. S. S. pinigais užlaikomasai 
Chicagojc dadhininkų demorali- 
z.i.torius kiek laiko atgal buvo 
priėjęs savo nachališkumc ndl' 
prie to, kad ėmė skelbti “ulti
matumus dienraščiui ir prana- 
šaut, kad už dviejų menesių 
“Naujienos” busiančios jo kon
trolėje.

Tas patirimas nepraėjo “mui- 
jieniečiams” veltui. Užvakaryk
ščiame savo susirinkime jie ne- 
dviprasmingoje formoje užrei- 
škė, kad jie neduos dienraščiui 
klimpti į “kairiasparnių” jjel- 
kes, ir čia-pat jie davė gana aiš
kiai suprasti, kad jie suras bū
dų apmalšinti tuos elementus, 
kurie skverbiasi j darbininkiš
kas įstaigas liksiu griauti jas iš 
vidaus. \

Dali u tinis “Naujienų” reda- 
kftoru.’.s negeidžia santykių aš- 
trėjimo darbininkų eilėse. Bell 
jisai niekuomet nesutiko ir ne
sutiks “delei šventos ramybės” 
išsižadėli savo įsitikinimų arba 
daryti kam-nors pažeminančių 
nusileidimų. Su žmonėmis, ku- 

, rie to reikalauja iš jo, jisai nie
kuomet į kompromisus neis. 
Bd jisai yra pasiryžęs veikti 
kartu su visais tais, kurie yra 
nuoširdžiai atsidavę darbininkų 
klesos labui ir moka ne tiktai 
savo nuomonę ginti, o ir kito 
nuomonę pagerbti. Tokie dran
gai yra kviečiami prisidėti prie 
•bendro darbo kuo tiktai jie iš- 
gali.

“Naujienos” šiandie yra tvir
tesnės, negu kada-nors. Rapor
tas apie Bendrovės reikalų sto
vį parodė, k.ad per paskutinį 
pusmetį, nežiūrint visų klinčių 
ir priešų pastangų pakenkti 
dienraščiui, jisai turėjo pusket
virto tūkstančio dolerių pelno. 
Moruliškai-gi “Naujienos” stip
rėja diena iš dienos; ir jos stip
rės tuo labinus, kuo (langiaus 
pažangioji lietuvių darbininkų 
visuomenė išeis iš 'tų nesveikų, 
karės laiku kilusiųjų miglų, ku
rios buvo apsiaut tįsios jos apy- 
regu;.

Po drg. A. Lalio pasitrauki
mo iš atsakomojo redakloriaus 
vietos, aš delei įvairių j>riežas- 
čių, per tris mėnesius neparj> 
šia u nė vienos eilutės į jokį laik
raštį. J uo dauginus turi noro 
dirbti dabar. Malonu man yra 
]>asakyti, kad tie AlraugišJii ry
čiai, kurie k i Valdos vienijo 
“Naujienų” redakciją su skai
tytojais, da ir šiandie tebėra 
tvirti. Per šį trumpą laiką, ka

da aš vėl dirbu prie dienraščio,

Žodis draugams 
“naujieniečiams ’ ’.

Pereitą ^nedėldienį įvyko skait 
liūgas pusmetinis “Naujienų” 
Bendrovės dalininkų susirinki
mas. Jisiaii patvirtino tą redak
cijos nuomonę, kad dienraščio 
leidėjai nori turėti “Naujienas” 
tekias, kokios jos yra dabar. Vi- 
sdi's savo tarimais susirinkimas 
milžiniška didžiumą balsų iš
reiškė savo pritarimą dienraš
čio pakraipai ir pasitikėjimą jo 
vedėjais.

Pažymėti tatai yra tuo U- 
biaiiK svarbu, kad šis Bendrovės 
dalininkų susirinkimas įvyko 
tada. kad “naujieniečiai“ jau 
buvo įgiję gana daug pjtjrimo 
frakcinės kovos teodijo.se ir 
praktikoje.

Visi žino, kiek kivirčų lietu
vių darbininkų tarpe sukėlė 
naujoji ‘tholševikų” arba ‘kai- 
riasparn-ių” srovė, ir kiek pas
tangų jos vadui dėjo ‘tam, kad 
pakenkus “Naujienoms” ir iš
mušus jas iš vėžių. Per ištisus 
metus laiko jie čionai, su pagej- 
ba savo vienminčių visoje ša
lyje, nieko (langiaus nevetikė, 
kaip tiktai agitavo prieš musų 
dienraštį, šmeižė ir niekino jį. 
lai buvo jų “revoliucinė klcsų 
kova.” Vienok visas jų “masi
nio veikimo” rezultatas tai — 
negarbingas fiaseo. “Naujie
nos” kaip gyvjivo, taip ir tebe
gyvuoju. ir kaip laikėsi savo už
sibrėžtų tikslų bei principų, 
taip ir tebesilaiko. ,

Ir tai neveizint to, kad “kai- 
riasparniams” pavyko savo bc- 
sąžiniškais užpuldinėjimiulis su
klaidinti žymią dali menkai iš
lavinusiųjų žmonių ir pa
kreipti savo pusėn kone visą 
lietuvių socialislų organizaciją. 
Musų draugai nebuvo prisiren
gę kovoti prieš specifiškus “kai
riųjų” metodus; jie buvo pa
pratę prie nepadorių atakų iš

—---------t----------__________ l___ :________ ‘__ ______ L____ ’___

NAUJIENOS, Chicago

au turėjau progų® tn«Xyll'i daiig j 
ženklų skaitytojų pritarinio ir 
simpatijos, šioje vietoje (leka
vo j u tiems draugams, kurie iš
reiškė man savo prielankumą 
ir pasitikėjimą laiškais arba ki
tokiais budais, ir— raginu juos 
į darbą!

Kada toks svarbus darbinin
kų judėjimui laikas, kadjV/allsi- 
randa tiek daug to judminio 
priešų ir griovikų, — steikime 
visi kartu ir stiprinkime, platin
kime vienintelį Amerikos lietu
vių darbininkų dienraštį, “Nau
jienas !“

P. Grigaitis.
“Naujienų” Redaklorius.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True trnnsiation tiiert with the post- 
inaster ai Chicago, III. Aug. 5, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA
Paryžius. — Anarchijos išven

gimui reikalinga pamatinių per
mainų). Visoj Francijoj viešpa
tauja kokis tai prislėgtas ūpas. 
Karė išsėmė žmonių energiją.

Visur apsireiškia apatija ir in
diferentiškumas. Karė atnešė 
blogų pasekmių Franci jai. Gir-» 
tuoklystė nesustojo. Atpenč ji la 
biau platinasi ir vis daugiau nu
sineša aukų kasdieną.

Jeigu tokis dalykų stovis paši
lęs porą metų, Frąncijoj užvieš
pataus chaosas. Kad išvengus to, 
reikalinga iš pat šaknų mainy
ti socialę sistemą.

Pranašauti apie lai, kokis bus 
Europos padėjimas už poros me 
tų, neužsimoka. Tai negalimas 
daiktas. Tečiaus, reikia manyti, 
kad įvyks žymių permainų. Žmo 
nių supratimai visokiuose klausi 
muose pradeda muinylies — ir 
jie mainosi labai sparčiai.

ANGLIJA.

. .Londonas. — (Septyni milio- 
nai narių) Anglijos unijos, ku
rios turi 5,000,000 narių, nuta
rė susivienyti su Anglijos koo
peratyvus unijos draugijoms, 
kurios turi 4,000,000 narių. Su
sivienijimo tikslas — kontroliuo 
Ii šalies produkciją.

Tai bus didžiausias susivieni
jimas istorijoj. Ne tik savo spė
ka, bet gal ir turtu, jis pralenks 
Anglijos Industrinę 'Federaciją, 
kuri turi $20,000,000,000.

Nauji Sąjunga, tarp kita ko, 
kovos su Industrine Federacija. 
Ji bus galingiausias pasaulyj 
priešas “didelio biznio” intere
sams. r

Vien tik Anglijoj ta organiza
cija apims apie tris ketvirldalius 
visų gyventojų.

Apskailliuojama, kad blogiau 
šiame atvejyje Sąjunga bus kon
troliuojama 7,000,000 narių. 
Tuo bildu 7,000,000 šeimynų 
bus užinteresuota tąja organiza
cija. Vidutiniškai imant, šeimy
na susideda iš dviejų suaugusių 
žmonių ir trijų vaikų.

Liko jau sudaryta Patariamo
ji Taryba, kuri išdirbs pienus 
naujos organizacijos kampani
jos varymui.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

Nem Ulm, Minn. — (jsikurč 
Nauji politinė partija). Nesenai 
įvyko Minnesotos valstijos Dar
bo Federacijos konvencija. Da
lyvavo 500 delegatų. Užsibai
gus konvencijai, apie 300 dele
gatų užsimano atlaikyti konfe
renciją. Konferencijoj liko iš
nešta rezoliucija, sulyg kurios 
bus tveriama nauja politine par- 
ja. Partijos vardas “The Wor- 
king People Nonpartisan Polili- 
cal League of Minnesota” (Mi
nesotos Darbo žmonių Beparly- 
vė Politinė Lyga.)

New Yorkas. — (Sustreikavo 
jūreiviai) N(\v Yorko ir Ncw 
Jersey pakrantės jūreiviai sus

treikavo. “Pergalė”, kuria bosai 
gyrėsi, kuomet pereitą pavasarį 
jūreiviai grįžo darban, nelaimė
ję streiko, neilgai tesi tęsė.
• Vien tik Neiw Yorko sustojo 

ra n toj apie 800 laivų. Spėjamu, 
kad rugpjūčio mėnesyj prisidės 
prie streiko laivų inžinieriai (a- 
pie 11,000), pečkuriai ir k. Vai
rininkai taipgi užreiškė, kad jie 
neplauks su streiklaužiais.

Jurininkai reikalauja dides
nių algų ir trumpesnių darbo 
valandų. Bet labiausia kovoja
ma už unijos pripažinimą. Lai
vų savininkai kratosi nuo organi

Skaitytoju Balsai
ĮVč išreikštas Šiame skpriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

per-

Delei pirkimo tautiško laivo, 
j —_—

Naujienų, 171 nmn. p. V. Do
maševičius sako, kad aš 
šiurkščiai” išsireiškęs pr 
sumanymą pirkti lietuvišką lai
vą, pavadindamas tą jo sumany
mą kleiikališku. Jis sako: “Aš 
tiek klerikalas, kiek ir kiti geri 
socialistai. Ponas Domaševičius 
gal ir keras socialistas, aš į jo 
asmeniškus dalykus nesigilinsiu, 
bet sprį ulžiant iš jo sumanymo 
p. ‘ odo, kad jis pritaria kleri
kalų i. tautininkų bizniui, nes 
socialistai kaiį> gyvi jokiam biz
niui nepritarė ir nepritars. Lai
vo pirkimas reikštų darymą pel
no, o pelnas reiškia biznį, ne
žiūrintį kad jią butų ir kelių as
menų rankose, arba kad ir pavi
dale šėrų ir tt. Socialistų uždavi
nys tai panaikinti privatinę nuo
savybę! ir lodei aš neapsirikau 
sakydamas, kad socialistai šėrų 
nepirkt. (Bet juk kol kapitalis
tinė sistema tebeviešpatauja, so
cialistai1 irgi nuo privatinės 
nuosavybes neatsisako, ar ne? 
Reikia dalykus skirti. — Red.).

budu, kaip jus manote, pasiper- 

kad lik tie turės teisės ir privi
legijos naudotis laitu ir iš jo 
pelną imli, 
bet paėmus 
ne lik 'visus 

kurie turės serų), 
•- . nacionalizavus 

laivus, bet visas iš
gainios turtų šalti

nius pįmaikinant, monopolius, 
taip, kad jais negalėtų naudotis 
kelios ypalos, bet kad priklausy

l'UIH]

dirbtuvęLankytojai širdingai kviečiami peržiūrėt musų

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Rymą pastatė ne viena die
na, bet Bevo’s populiariš- 
kūmas pagarsėjo po visą ša
lį į tris iriėnesius laiko iš 
priežasties penkių metų pri
sirengimo ištobulinimui gė
ralo.

Parduodama visur, šeimynos perka giosernėse, 
a pliekose ir pas krautuvninkus.

THE BEVERAGE

tų žmoni jai, visuomenei visa tai, 
ką žmonės savo rankomis šutve 
ria ir pagamina.

P. Domaševičius sako: “čia 
jau reikėtų suprasti, kad visa 
Lietuvos komercija turčių nau
dotis kitos tautos, o Lietuva lik
tų tiktai demokratiška bet bė
dina, kaip kad bėdina buvo.” 
Vadinas, kad lietuviai nepirks 
laivo, tai pasiliks kaip buvo bė
dina. Kame gi skirtumas, kad 
Lietuvos komercija valdys ke
li lietuviai ar žydai? Dabar žmo
nių klesa visliek kaip buvo bė
dina, taip ir bus; kaip buvo iš
naudojimas, taip ir toliaus bus, 
nors visą Lietuvos pramoniją ir 
jos gamtiškus turtus valdytų tik 
vieni lietuviai. Tuomet tik labai 

tų, sau miliomis susikrautų, o 
visi kiti lietuviai skurdą skurstų.

Taigi taip yra ir su laivu. Ke
li šerininkai juo naudosis ir liks 
kapitalistai, nes mes pirkdami 
laivakortes, turėsime jiems bran 
giai mokėti, ir tas eis į jų kiše
nių, o ne j musu. Visi lietuviai 
juk negali viso pasaulio laivų nu 
pirkti. Bet jeigu ir visus laivus 
lietuviai nupirktų šoromis, tai 
tuo juk išnaudojimas neišnyks, 
nes sviete yra kur-kas daugiau 
įstaigų, kuriose įmones išnau
dojami. Socialistų priemonė pa
naikinimui išnaudojimo tai pa
ėmimas į visuomenės rankas vi
sos šalies komercijos ir pramoni 
jos, lodei ir socialistų centras lai 
vo nepirks. — A, Liutkus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Raudonaliepsniečiui, Detroit.
■—Dedamo ankščiaus atsiųstą 

kito korespondento žinią. Nėra 
reikalo rekliamuoti tą klerikalų

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
117 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Td. Central 4411

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

OR. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 K. Washington St., Marshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Tetephone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
’Phone Canal 4626 

Valandos: (> iki 8 vakare. 
Bezideneijos telefonas Wcst 6126

Utarnink., Ilugpiučio 5, ’19
4 U; :-tw n a ■

Sirenų Skaudėjimo 
priežastis tankiai yra inkstų 
nedlrbimas. Delt tos priežas
ties kaitė turi būti atrasta ir 
jei ji yru nusekama iki liguo- 
lų inkstų.

Severos
Gyduoles nuo 
Inkstų ir 
Kepenų

turėtų būti vartojamos be 
zperstojimo ir pagal nuro

dymus. Yra jau pripažinta, 
kad jos duodu geras pasek 
mes inkstų, pūslės ir šlapu
mo ligose, kaip tai suputi- 
mas kojų, strėnų skaudėji
mas svaigulys, sunkus šla
pumo paleidimas, neganėti
nas šlapumas ir geltligė. 
Šeimynos kurių vaikai ken
tėjo nuo lovos šlaphdmo, 
labai girė šiuos vaistus. 
Pamėginkit. Kaina: 75 cen 
tai ir $1,25, su 3 ir 5c tax.

Vidurių 
Užkietėjimas 
yra tiesioginė priežastis daug 
visokių ligų. Nepraleiskit šio 
fakto. Pataisykite kol dar 
yra laikas, vartokite Severa’s 
Balsam 'of Life (Severos Gyva 
sties Balsamas) kuris pasek
mingai gydo daug vidurių li
gų kurios kankina žmoniją. 
Kaina 85 centai ir 1c tax.

Kaipo Liniment 
sustabdymui strėnų .skaudėji
mo, šonų skaudėjimų ir daug 
kitų visokių skaudėjimų, rei
kėtų eiti ilgą kelią pakol su- 
rastumėt geresnį sutaisymą, 
negu Severa’s Gothard Oil (Se 
veros Gothardiškas Aliejus). 
Yra geriausias tepalas dei sau 
slygės, (rheumatism). Raina 
30c. ir 60c. su 2 ir 3c tax.

Severos naminiai vaistai y- 
ra pardavinėjami visose aptie
kose. Reikalaukite Severos vai 
stų, nepriimdami pamėgdžioji
mų. Jei negalite gauti jų sav(# 
apielinkėj, siųskite užsakymus 
tiesiog, Įdėdami užtektinai pi
nigų ir taxu$.

W. F. SEVERĄ C0., 
Cedar Rapids, Iowa.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Pekraaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

WANTBD V0VN6 LANES T® 
r .LBARN NURSIHS ]

We pay all expenses and small salary 
while training in our new two year gradetl 
course. Write at once for our catalogue B.

FORT DEARBORN HOSPITAL
■ • 3M1 Varnon Areno*. Bon a CHICAGO n*

teodijo.se


Lietuvių Rateliuose.
CICERO

‘Siek rptoirifus-vert ėjas” 
Šį kartų jis pasirodė 

to 
ir 
a- 
ir

žinios-žinelės.
Pereitų nedėldienį LSS. 138-os 

kuopos choras buvo surengęs 
draugiškų išvažiavimų į Jeffer- 
son miškų. Buvo suruoštas y- 
tin šaunus programas. Tarp kita 
buvo dvi prakalbos, Kalbėjo 
tūlas Raudzevičia (tur būt tas 
pats, kur neseniai dirbo vietos 
tautininkų laikraščio redakci
joj) ir 
Stilsonas.
žmoniškesnis: nebesigirdėjo 
negudraus atkartojimo senos i 
visiems įkyrėjusios pasakos 
pie “Holstedstryčio ponus“ 
aplamai visus “socialpatriotus.“ 
O tai iš jo pusės nepaprasta. 
Iki šiol mes Stilsonų žinojome 
tik kaipo atkaklų socialistų šme
ižiką. Užvakar jisai to nedarė. 
Kalbėjo apie aplamos darbinin
kų ir jų organizacijos reikalus. 
Taip ir gerai. Gal ir jis paga
lios susipras ir pamatys savo 
klaidas. — Choristas.

LSS. 138 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimų liepos 30 dienų. 
Narių atsilankė apie trejetas de- 
sėtkų. Agitacijos komitetas pra 
nešė, kad jis picinio jus surengti 
tarptautiškas prakalbas — lietu-

tuo darbu dauginusią rūpinasi 
lietuviai. Aplamai, iki šiol Cice- 
roje pirmą vietą visokiame vei*

Iki šiol vielinė kuopa mažai 
būdavo asmeninių užsivarinėji- 
mų, nes karštagalviams nebuvo 
progos. Kalbamajame susirin
kime jie tečiaus užsigeidė duot 
pašelpos Degtukui. Nutarta 
duot $5. Žinoma, Degtuko šali
ninkai buvo nepatenkinti, kad 
sučiulpa triotai “taip mažai da-

Kuopa nutarė paimt iš Cicero

tymo bendrovės serą. Noria 
žada pasidarbuoti kiek galčda 
----- - •____txi>t i y

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgaa St, Chicago, III

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

- .................................................... .........................................................

mi, kad kuodąugiau jų išpurda
vus.

Ljiepos 31 įdieną LSS. 138 
kuopos Mišrus Chor. laikė ^avo 
mėnesinį susirinkimą. Tarp ki
ta choras nutarė rengtis prie 
ateinančio sezono, kad pasirod
žius publikai su geru veikalu, 
kurio ciceriečiai ir chicagiečiai 
dar niekad nėra matę.

— Albinas.

WEST SIDE
šis ir tas.

McConnicko darbininkai vis 
dar nemano grįžti darban. Sako, 
kad jie būtinai pasiryžę įtikinti 
filantropiškąjį Haroldą (Mc- 
Cormicką), jogei geros širdies 
nepakanka, idant patenkinu^ 
tuksiančius darbininkų. Be ge
ros širdies, tegul jis atsidaro ir 
mašną! — juokiasi stntikuojan- 
tieji.

Tuo tarpu dalykų stovis esąs 
toks: kompanijai pavykę susi- 
medžipti tūlą skaičių skebų ir 
ji dabar pradedanti girties, kad 
pas ją dąrbas einąs labai ge
rai. Bet darbininkai žino, kad 
tai esąs bergždžias pasigyrimas, 
ir todėl jie žadą Jaikyties iki pa
skutiniosios.

Neišsipildė dar vienas dvide
šimts antrosios minoritetų (da
bar jie vadinasi “kairiaspar- 
niai”) pranašavimas. Praeitų 
nedėldienį, — taip jie pranaša
vo, — Meldažio svetainėje turė
jus įvykti socialu revoliucija, 
kurią butų pasekusi minoritetų 
diktatūra. Bet pranašavimas 
neišsipildė. O tai dėlto, kad 
praeitą nedėldienį Meldažio sve
tainėje laikė savo pusmetinį su-

dalininkai, kurie, be kita, su
spendavo vienų sylingiausį 
“kairiasparnių” oratorių, Dun
dulį, kėlusį ten socialį triukšmų.

Prasti iš jų pranašai!

—Vai, vai, Lietuva laisvės ne

— Kodėl? — paklausiau jo. 
—Ar Vatikanas apreiškė Lietu
vos valdžią esant bolševikiška?

—Dar blogiau! — sielojosi 
prietelis Tuštutis. — Jo, matai, 
jo išleistuves nebeįvyko.

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

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubų iš vidaus, po $1.50 u£ gal.
CARK BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, * CHICAGO, ILLINOIS.
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- Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWH0N, M. D.
35 So. Dearborn St. Kambarys 307. rra • XX 

“ VALANDOS 9 iki 8 .LhirflCZO(Kjtmpaa Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1. VlUVaĮįv

—Kieno “jo” — Vatikano?
—Ne, matai, laisvės varpo! 

Tai vis kalti tie nigeriai, kad jie 
kur prasmegtų...

—Ar tai jie neduoda Lietuvai 
laisvės?

—Na ne, tai mes nebegalėjo
me surengti...

—Tų atpuskų?....
Prietelis Tuštutis pastatė a- 

kis ir stipriai riktelėjo:
socialtautiš-—Tu.... tu 

kas išdavikas!
Kas mano prietelį išmokino 

sočiai bolševikiškai kolioties, aš 
nežinau. — Tipu Tapu.

Kaltina skerdyklų 
savininkus.

Chicagos Darbo Federacija sa
ko, kad skerdyklų baronai kėsi
nasi išardyti unijų; pastarieji 

užsigina^
Dūlei kilusių rasinių riaušių 

organizuotieji Chicagos darbi- 
nink ii kaltina Chicagos skerdy
klų kompanijas.

Užvakar Cliicagos Darbo Fede
racija laikė savo susirinkimų, 
kur tarpi kita josios prezidentas, 
John Fitzpatrickas, apreiškė:

“Praeitų sųvaitę aš turėjau 
artimų ryšių su dalykų stoviu 
riaušių apimtame distrikte. Aš 
gyvenu netoli jo ir atydžiai se
kiau dalykus. Suglaudus visa 
trumpai, tai didieji skerdyklų 
savininkai — J. Ogden Armour, 
Louis F. Swift, Morrisai, Cuda- 
hy’ai ir visi kili, yra tie, kur 
turėtų būt patraukti atsakomy
bėn.

“Organiz.uolĮicj i darbininkai 
visuomet tiesdavo draugingumo 
rankų negrui. Mes norime jo; 
nuims jisai reikalingas. Visa 
ko mes pageidavome, idant jisai 
stotų organizacijom Bet ar jus 
pagalvojate valandėlei — ar 
skerdyklų savininkai turėtų ta
tai daleisti? Niektąja! Jie siun
tinėjo paslų. rasinės neapykan
tos gaisro kūrimui. Visa tai yra 
aiškus samdytojų sumoksiąs 
Auri iii ilnlcų judėjimui ardyti.....

“Tai betgi yra sena sena isto
rija. Tų patį jie darė ir pirma. 
Kada skerdyklose dirbo airiai, 
jie piudyta prieš vokiečius. Ka
da pasiliko vokiečiai, piudyta 
juos prieš čekus; čekus prieš 
lenkus; lenkus prieš lietuvius. 
Po to atėjo negrai. Tai yra tik
tai nauja senojo naudojimo for
ma.“

Taip pasakė Chicagos Darbo 
Federacijos prezidentas. Josios 
sekrt torius, Ed. Nockels, taip
jau užreiškė:

“Dalykų stovis yra toks, kad 
reikia prieš jį pasistatyti. Ir 
organizuotieji darbininkai pri
valo apreikšti: Musų rankos yra 
švarios. Jus negalite padaryti 
mus šito kaltininkais.”

Kaltę už surengtąsias skerdy
nes net bandyta suversti ant pra
moti iečių organizacijos. Vis dėl
to, tai butų buvęs toks'Raiškus 
melas, kadir puikiausias aidla- 
pių skaitytojas butų jį supratęs 
Todėl nė nebandyta medžioti 
tariamųjų kaltininkų.

Skerdyklų savininkai tečiaus 
griežtai užginčija Ęitzpatricko 
ir Nockelio užreiškimus. Jie ne
turį tikslo ardyti nė negrų, negi 
baltųjų uniją. Vis dėlto, kartu 
jie apreiškę ir tai, kad pripažin
ti unijos jie nė nemanų. Pas 
juos turinti būt “open shop”, 
kur galį dirbti ir unijistai ir ne- 
unijistai.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispev- 

sila, nevirinimas pilvelio, nusjabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai Cm6 stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebade po krutinę- Vidurių režimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveiksle pa 
maėiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakti es. Dabar jaučiuos 
smagini ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sanitaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiAia 
atsitikimais patariu nuoftirdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenask Prof.

1707 So, Halsted SL, Telephone Canal 6417 Chicago, IU.

■IIIHHyillllllllllllllilIlffllIlIlHlllllllllffl

Nelaikykite Namie Pinigų nei 
Brangenybės Popierių

kaip tai: bontjsų, mortgečiy, abstraktų, ugnies arba gy
vybės apdraudimo polisų.

Saugiausia tokiems daiktams vieta yra

Deposllors Stato Bank, 4633-37 S. Ashland Ava.
ČIA YRA NEDEGANČIŲ ŠĖPŲ SYSTEMA, VIENA 
DIDŽIAUSIŲ CHICAGOS MIESTE, KUR GALIMA 
NUSISAMDYTI SKRYNUTĘ UŽ $2.50 METAMS, AR
BA BRANGESNĘ.

Ugnies Apdraudimas
pas mus daroma labai geromis ir pigiomis sąlygomis. 
Pinigus SIUNČIAME Į TĖVYNĘ ir gvarantuojame. 
Jums patarnaus musų banke LIETUVIAI KLERKAI.

Bankas atdaras kasdien iki 4:30 po piet. 
Ketvergo vakarais nuo 7:30 iki 9:00 vai. 
Subatoje atdara ištisą dieną iki 9:00 vak.

DEPOSITORS STATE BANK
4633-4637 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar 5

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų Ainių 
meldžiamo kreiptis paą:

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

Žmogų e kasosi galvą, I 
L'į/'' kac^ palengvint niežėjimą. | 
w!| Kasimas! pasidaro papro- 1 
i| čiu, ir tuomet žmogus ka- | 

J -Te' sos’ 1!>ejučioms. Bet jis j 
žino, 'kad jam niežti, ‘ir | 

V i v*s* žino.
r jįy; Vyijai ir moterjs kenčia į 

niežėjimą nuo pleiskanų, | 
" o kenčia .bereikalingai, 

nes tį niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus j 

!* daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
i įvykstančių nou pleiskanų. I

, HUFFLROp j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanai. 2 

| Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo. \

RUFFLES yra maistinga maudynė gaivus odai ir plaukams, j 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus pegalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų. į į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bbnkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo Jūsų 75 centus pačto 

| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šjuo adresu:
F, AD, RICHTER & CO., 326-330 Broachvay, New York «—<—<*

VJĘNATINI8 RSGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUB ANT BRIDGEPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukno rimuose nuo $8.00 Ir au- 
glėiau. Sidpbro rimuose nuo ILOO^ Ir 
ausriciau.

m—j. Atminkit:
a. mas, akių skuuddjbnas,. M’VMLI tt. yra vaistais Įvairių ligų, kurios aa-

1U£1 M n būti prašalintos gerų akinių pritaky-
VJtiL jMK. e JT /f 4 mu mu- Iltyritpas uidykų. jei peršti ar 

’ 74 M LVJl « skauda akis.' Jei jos raudonos, jei Bąl-
\ '-7 v Ų ZeJeLjl va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp

sta, netęsk ilgiau, o jieikok pagclbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes koi- 

gvarantpojam ak'.* 
gerai prlrenkam.
rtas Optikas, 

ateik t pas mane. Al buvau ap- 
rimus DYKAI. Galiu 
8 daktarus. Al aou

Mtaikome akinius utdyk». 
lalvoe sopėjimas, nerviika- 

utvilkimaa Ir

»*»i
■ta, netęsk

n a ra 
nam

tųojam akinius ir kiskvis-

J«1 jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateik t pas m 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patari 
padaryti bile kokiui rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUI 
draugas įmonių.
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, 111.

Darbo Federacijos susirinki
mas kartu pasmerkė nederamą 
Chicagos policijos pasidarbavi
mų “tvarkai ir ramumui palai
kyti.” Daugelį žmonių (supran
tama, negrų) ji areštavus ir į- 
nietus kalėjimai! visiškai nepri- 
parodžiusi jų prasižengimo.

Susirinkimas, beje, nutarė 
kreipties į miesto majorų reika
lavimu ištirti visų dalykų stovį 
nuodugniai ir suradus kaltinin
kus nubaust# juos.

“BIRUTĖS” UžRElšKIMAS.

“Naujienų“ No 180 pati re

N-nų bendradarbis. — Red.) sa- ♦

II. 1 I"11 ■I ■ ....-— .........

Telephone Yards 5834

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

vo straipsnyje klausai: Kas yra 
“Birutėj ir paskui pati atsako, 
kad ji Ūki šiol buvusi beparlyvė

• • e sdainos ir dailės draugija, o da
bar jum virtusi partyve ir lt.
Pėirodynįni to, pcpspausdįna-

kuriuo jis kviečia “Birutę

-išleistuv>Ių iškilmėse. Čia ir

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs^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
keiks jums geriausias pasekmes.

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

> JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS ' 

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

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

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

Dr. A. R. Bhimenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
i Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes
WWpagerųitą Oph- 

Cf thalmęmeter. Y- 
patinga doma at 

< B kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėlioniis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Pranešu Visiem
Kad Salote Stomach Bitters yra 

pripažintas VVashingtone, D. C, už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vienų, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Sahites Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salote Hitleris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk nio- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tomistų.
' 'Pasarga: Reikalaudami prisiyskit 
tjk.it, ji- uišku savo antrašu ir raAy-

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St, Chicago, 111.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA -v- 

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovų* 
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
21 rekordų 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime kc- 

augštos klesos 
' phonografų, kuriuos

mes parduosime u)I tI Pyshi1ytą kainą
M iuimVAl I l,ž tai nies ,uri,nr 
L 1 pratuštinti vietą
n^l f Mes taipgi turime
U 1 tF——1 $650 player piano,

]p garantuotą 10 metų
Vi ‘ ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURETL ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTĘRN FURNITURE STORAGE 
2810 Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Dr. D. J.BAGOCBUS
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.

———II ■■■■■......... ...........

Vyriškų Drapany Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.Q0.

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 pilnų sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visų dincų iki 10 vai. vak.

’ S. GORDON,
a ant 4-to pusi.) 1415 So‘ Uau^-1W2Chicag0’,1L

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 rj'-o, tiktai.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
DR. e. M. GLASER

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan at., 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

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 9

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

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.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. I^fleley 420

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
‘‘NAUJIENAS”



Birutei
BagdžiuiKus?

Trumpai atsakome: 
džiunas “Birutei” nėra
Kaip “Naujienos” turi teisę

Bag-

dol. ekstrą įplaukų (metams). 
Bet tai nesą perdaug, kadangi 
“naujų išlaidų” bus apie dešimt 
milionų dolerių. Likusiais pini
gais kompanija mananti atsi
teisti savo skolininkams ir pra
vesti tūlų pagerinimų.

džiunas. “Birutė

natis visiems: tuuliiAikams, so
cialistams ar katalikams, jei tik 
matys gražų darbą.

“Birutės” Valdyba:
Juozas Uktveris, pirm..

K. Vilkeviče, si kr. ..

sijai užreiškimą. būtent: kad ji 
neturinti teisės kišties į miesto 
reikalų tvarkymą, kadangi mic-

PADEGELIŲ DOMAI.

su kompanijomis. Kontraktas 
dar neužsibaigė. O jame aiškiai 
pasakyta, kad kol kontraktu 
nužymėlasai laikas neužsibai
gia, kompanija neturi teises 
nustatyti naujų važinėj i mos kai
nų. Public. VTilities komisija 
tecians šilą nžreiškimą atmetė.

NAUJIENOS
——■ iiii—ii —a———————.------- ................ .................

skui lengviau apsidirbus su J IEŠKO KAMBARIŲ
“raudonaisiais karpenteriais” ži-i ~"Į *
nonia, ir kitomis namų statyto- m<> su visais parankamais, pas Jais

Pnjicško jauna pora švaraus ruL

Utarnink., Rugpiučio 5, ’19

jų unijomis.
Karpenterių (dailydžių) li

nijos advokatas

vus žmonės, aliudu dirbam.
Atsišaukite greitai laišku į “Nau

jienų” ofisų, No. 5.
tečiaus žada 

kad išėmus 
prk’š sumokslininkus indžion-

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ
.|u|-7|_r J—L.—uTui-U-U~~L.~r'U—LT~—M—r- —■ !■ »■ i—

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ M7ĖNTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEBOS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chieago, III3301

juos teisman.

APTIEKŲ DARBININKAI REI
KALAUJA DIDESNIŲ ALGŲ.

Chicagos aptickų darbininkai, 
farmaceutai ir jų pagalbininkai,

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ

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

o- p. Goldman,
1017 S. Fairfield Avė., 1 bl. North 
of 12 St. Tel. Seeley 282

RAKANDAI NAMAI-žEMe

du kambariu visai dykai. Esu 
vienas, turiu tris kambarius, 
taigi du jų užleisiu. — Simonas 
Laureckis, 1916 Canąlport Avė.

PADIDINS VAžINfiJIMOS 
KAINAS.

miesto advokato užreiškinMi, ku 
riuo jis norėjo priparodyt^, jo- 
gei kompanijos paduotoji išlai
du sutrauka yra perdėta.

Miesto advokatas viešai aprei
škė. kad, jeigu kompanija ban
dysianti padidinti važinėjinios

Ignoruoja miesto valdžią; grū
moja konfiskavimu gatvekarių 

linijų. fiskuoti.

Kaip išrodo, tai 
kompanijų tarnai iš Public Uli- ine surasti kompanijai naujų

BALTIMORE-OHIO TERMI
NAI, KOMPANIJOS DARBI

NINKAI METĖ DARBĄ.
Vakar, apie 10 valandą ryto, 

metė dailia Baltimore and Obio c

šingame atsitikime, jeigu jų 
reikalavimai nebusią fšpildyti, 
gali kilti streikas. Registruo
tieji, t. y. pilnateisiai farmace
utai reikalauja 75 centų valan-

MES REIKALAUJAME TUO-

Pranešimai
LMI). Apšvietos mėnesinis susirin 

kimas bus šiandie, rugpiučio 5, kaip 
7:30 v. vakare Mark \Vhito Sipiare 
svetainėj, prie 30 ir Halsted gatvių 
Narės prašomos susirinkt laiku.

— Sekr. P. Pabarškienė.

FINIŠERKŲ
ABM HOLE BETSTERKŲ
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ
KKAsTŲ TBIMERIŲ
VISOKIAM DARBUI OPEBA-

TOBIŲ
PBIE MAŠINŲ MERGINŲ ,
DIRBĖJŲ DIRŽŲ

REIKALINGAS jaunas ir apsuk
rus vyras dasidėti 1500 dol. prie 
\Vholašile ir retai pieno biznio ne
šančio 30 dol. gryno pelno j dienų 
dabar, o idadėjus dar 1500 dol. prie 
biznio g:tiima pelnyti 50 dol. j die
nų Irumpiųne laike, čionai yra ge
ra grogą, nes pienininko nėra į 3 
miestelius, kuriuose statosi keletas 
gerų dirbtuvių, iš Chicagos ir apie- 
linkės kreipkilėsi ypališkai, mane 
rasite namuose kožna diena. Street- 
kariais galima ųtvažilioll už 5c. ar
ba treinu iš Union dypo ant Pan- 
Ilandei gelžkelio už 55e. atvažiuosi
te prie mano farmos, tikieta pir
kite į (Burger, III.), o laiškus ra
šykite

.l<(hn Ambrose,
Dollon, Illinois.

reikalavimą padidinti važinėji- 
mos kainas — galbūt po septy
nis centus nuo pasažieriaus. Va
kar komisija laikė pirmą ofi
ciali posėdį, kuriame daugiau
sia klausinėta pats gatvekarių ■ Terminai .geležinkelio fkompa- 
kompanijos prezidentas Busby.) n i jos darbininkai mašinistai, 
Jisai stengėsi priparodyt, ' kad ( boilermakeriai, paipfitteriai ir 
“padengimui naujų išlaidu

Liet. Kriaučių Kliubo Lab. Paš. 
mėnesinis susirinkimas jvvyks se
redoj, 6 d. rugpiučio, kaip 7:30 vai. 
vakare, Liuosybėe svetainėj, 1822 
AVabansia Avė. Draugai kviečiame 
atsilankyt laiku ir bisi. Turime už- 
simokėl pomirtinę už vinį) mirusį 
narį. — Valdyba.

(’hieago, Ind. — LDLD, 70 kp. 
d. rug- 
Baring 

nes lu-

TAIPGI MERGINŲ GALINČIŲ 
GRAŽIAI RANKOMIS 
MOKINTIS VISOKIO 
RIAUS DARBO. GEBA 
STIS MOKINANTIS.

II ART SCHAFFNER

SIETI
SKY

MOKĖ

The Parish X’ Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos kl"sos Riveters, 
BuckeiJs-up Rivel šildytoji;, Cal-

*"E 
susirinkimas Ims ketverge, 7 
piurio 7:30 v. vakare. 193!) 
Avė. Nariai, atsilankyki!, 
rime daug svarbių^-eikalų,

— Rast. A, P. M,

darbininkų. Musų darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandų į 
savaitę naktimis. 1 į/j moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas^ užtikrintas pirmos klcsos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumu Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite 
ish & Bingham Co. 
Dept. Madison Avė. A 
Clevelįnd, Ohio,

su The Par- 
Emplovinent 

Wesl 10(> St.,

LSM. Ratelio susirinkimas įvyks 
šiandie rugp. 5, kaip 7:30 v. vakare, 
S. Loviato svetainėj, 10501 Michi 
gan Avė. Visi nariai prašomi su' 
sirinkt laiku. — S. Telksnis BEIKALINGA leibcrių j foundry

įimosi kainas nemažinus kaip1 I 
po septynis centus nuo pasažte- 
riaiui. Jo apskaitliavimu, tatai 
sudarytų keturiolika milionų

ją pngelbininkai — viso virs 
trįs šimtai žmonių. Reikalauja 
didesniu algų. Pav., amatninkai 
reikalauja 85 centų valandai, o 
prastieji darbininkai — po 60 
centu valandai. c

LDLD. 45 kp. mėnesinis susirin
kimas jbyks rugpiučio 5, 8 v. vak., 
paprastoj 
Malonėkit 
yra daug

visi atsilankyti laiku, nes 
svarbių reikalų.

. . . .— Organizatorius.. .

REIKALINGA MOTERŲ

Į SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ

Link Beit Co., 
32!) W. 391h St.

kyties savo reikalavimų.
— P. Pajieda.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks utarninke, August 5 d., Kny
gyno svet. 1822 \Vabansia Avė., pra
džia S vai. vak. Dainininkai ir dai
nininkės prašomi susirinkti laiku.

— Choro Valdyba.

LSS. 4 kuopa stato veikalų Valka-

NAUJAS KONTRAKTORIŲ 
SUMOKSLAS.

1126-28 18 st. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengtų tų vakarų ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

TIKTAI ši MĖNESI♦
Už $60 nupirksi puikų tikros skn- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 130 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes' 
taipgi turimi* visokių divonu. t aip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN
ČIAMI*: UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
VVEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison Si.
Atdara nuo !) ryto iki 9 vak. Ncdė- 

liomis nuo lt) iki I vai.

PARSIDUODA fornišitii už pigių 
kainų priežastis pardavimo, išva
žiuoju j kilų miestų. Atsišaukite

.L Stulginskį
450(rSo. Paulina St., Chieago, III.

Tel. Drover 3231

REIKALINGA moterų lopyti mai
šus rankoms. Geriausia mokestis, 
pastovus darbas. Atsišaukite

Morris Goldfish,
1358 So. Ashland Avė., Chieago. 

kampas 1 Ith St.

PARDUODU savo beveik naujus 
rakandus: I seklyčios setas. 3 kar- 
petos, 2 stalu, 4 komodos, 1 fono
grafas ir kitokius slubos daiktus. 
/Mutuosiu pigiai. Kreipkitės vaka-

3011 So. Union Avė., tst fronl.

PAPSI DUODA pekarnė geroj vie
toj, apgyventoj lietuviais, lenkais, 
slavais ir lt Priežastis pradavimo 
vienas negaliu viso biznio apžiūrėti 

Joe. Labcfkis.
1938 Melville A v., Ii. Chieago, Ind.

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA LOTAS, 30x150 pC 
dų, pigiai. Visi impruvn entai su
dėti ir išmokėti. Lotas aid Turner 
Avė., arti 54tos ir 55tos gatvių, 
šreipkilės į A. A. Vasilevskį, 6J5 

(k*nter SI. 'telefonas Diverscv 4853.

MOUNT GREENWOOD.

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arli jirie 
gatvekario Iransportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vienų blokų \Vest 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki I po pietų. Nedė- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

.1. S. Ilovland,
133 West \Vashington SI. Chieago.

EXTRA farma su triobomis par
siduoda 60 likerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeliai, upė žvejojimui, šaltinis, 

ant 
at-

Neprik taisomieji kontraktoriai 
nebegauna reikiamų namu sta
tymui medžiagų; žada kreipties 

i teismą.
Kon Ink‘orių associacija, ma

toma, ant Žut-but yra pasiryžu
si sulaužyti namų statytojų uni
jas. Dar daugiau, ji besikėsi
nanti pasmaugti ir ncpr’klauso 
muosius k c n t faktoriuj*. Paaiš
kėjo, kad \ienas-kitas nepri
klausomųjų knojtraktoriu jau 
nebegauna nikiamo namu sta-

Brlghton Park. LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas bus seredoj, 
rugpiučio 6 d. 7:30 vai. vakare, T. 
Maženio svet. 3831 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbių reikalų. Drauges 
ir darugai malonėkite būt laiku

— J. Baltuškis.

JLAT. Kliubo dramiečiai malonė- 
kie susirinkti pirmoms veikalo Lit 
vomani repeticijoms utarninke, rug- 
niučio 5, kaip 7:30 vai. vakaro, Fel- 
lov.ship llouse svet.. 831 W. 33rd nl. 
— Vaidinimas bus lapkričio 23, Pu 
laskio salėj.

GALIME PANAUDOTI 
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJE 
DIRBTUVĖJE ANT SOUTII- 
WEST SIDE PATYBUSIŲ GU 
ZIKAMS SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 

FINIŠERKŲ
ARM HOLE REISTERKŲ

MES

GALIME TAIPGI

BUIKAI.INGA — \vinders ir ree- 
lers, patyrusių ant wool varus. Pas
tovus darbas, gera mokestis.

Olson Rug. Co.,
1508 \V. Monroe St.

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li

kusi ganykla su mišku, visa aptver
ta aplink. Šluba 8 ruimų, geru bar- 
nė ir kiticbudinkai ir šulinis ant ge
ro kelio lik I 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 melų.

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 įmo
kėti $500 likusius ant 10 melų.

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

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 tai])gi 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 BIVER, AVIS.

ganyklos geros,, arba mainau
namo ar automobilio. Meldžiu
sišaukli palies, inųtysitc ar gera 
me, be agentų parduosiu daug 
giau. priežastis, vienas negaliu 
venli. Galėsiu parduoti pusę 
mes. mažu kapitalu su triobomis ar 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu-

P» 
gy

Antanas Maskahinas, 
Box 56, Irons Lake Co., Mich.

BARGFNAS dviejų aukštų muro 
narnas, f 
maild vn<

— 6 kambarius flatai su 
ir gesti garrage užpakaly- 
los gatves arti Western 

Avė. Remtos neša -44.00 kas mė
nesį. Kaina liktai *4100, Atsišau

kite į 2307 West 21st St. Telefonas

RElKALlSJGA — moterių sortuo- 
ti popierių ir skudurių. Atsišaukite 
7 vai. ryto.

Gmnbinsky Bros. Co., 
2261 So.Union Avė. Chieago, III.

"Parsiduoda po 5 ruimus arti 
42 ir yrincenfon, kėš $300, likusius 
$2900 (Išmokėsite kaip remia.

\ McDonnelI System 
Naujas (adresas 3517 Archer Avė., 

Chieago, III.

REIKALINGA patyrusių širmam; 
pjaustyti geleži i seram iron yard, 

COIIN A.HRON STI7EL CO., 
> 2031 South Port Avė.

Paminėjimui imtinių sukaktuvių 
nuo tėvo ir motinos A. A. Edvardo 
šeštoko. Velionis mirė rugpiučio 
(Aug.) 4 <1. 6:30 vai. vakare 1918 m, 
(la|Mi užmuštas bevažiuojant gatve- 
kariu ant 63 St. netoli Algos mies
telio važiuojant skersai Beit Ry. 
gelžkelio). Vėlimus buvo 3 metų ir 
I mėnesių amžiau^ palaidotas ant 
šv. Kazimiero kapinių. Paliekam 
dideliam nuliūdime dėl mirties mu
sų mylimo sūnelio, kuris tik buvo 
vienatinis, Nors jau melai suėjo, bet 
širdies skausmas dar mums neužge
so. Dar kartų tariame ačių visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse gimi
nėms, draugams ir pažystamiems ir 
meldžiam šiandien atjausti mušt; 
širdis, o jam ištarti amžinų atilsį

ymo kompanijos atsisakančios

11* U

Aišku, kodėl taip daroma. 
Nepriklausomieji kon t rak toriai 
išpildė savo darbininku reikala
vimus, ir to neveizint, kad kon-

žemlė ramiai ilsėtis.
Jonas ir Agnieška Šeštokai, 

5615 W. 61 PI..
Clearing, III.

ne.s išpildant jį kontrakto
riai turėtų niisibaiikrutyti — 
nepriklaiisomicj| jcon|traktoriai

norima juos pasmaugti, kad pa-

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salote Stomick Hit

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

Kaip tik tų garbingų Salote 
»erį pradėjau naudoti j trumpų 
kų palikau laimingas, viduriai dir
ia laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudoki! Sahite 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonkų, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose saliunuosc, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

Žodžiu 
vi

ii e-

Bit 
lai*

už 
ir 

ten 
Su-

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chh

Tel. Boulevard 7351
PirmaDabar

— F. Mazola, 3126 S. Lo\ve Av.
SLSDA. lino jo Apskričio chorai 

malonėsite atsiųsti savo delegatus 
lunvtinėn Tarvbon subatoj, rugp. 
9. M Mcldažio svet., 2242 W. 23rd 
Place. — F. Mazola, Sckr.

LLF. 12 kp. susirinkimas bus 5 d. 
August, 3205 So. VVallacc St. Visi 
nariai, malonėkite atsilankyti ir at
sivesti bent po vienų narj. Nariai 
gaus po knygų — Barbora Ubrvka.

— Org. A. F.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau senos moteries prižiū

rėt viena mergaitę 18 mėnesių, o 
su mokesčiu sutiksim tik atsišauki
te kuogreičiausiai.

Kazimieras Tautkus,
614 W. 18 St., Chieago. III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 
Perminu, Kauno guli., Telšių pav.. 
Sėdos parap., Babikų sodos. Aš 
l’irkšlių parap. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite j > ad 
resų:

Jonas Taučius, 
3306 So. Union Avė. Chieago.

Pajieškau savo kaimini; Jeg. No- 
rusevičiaus ir Prano Geraliluisko,

nu pav„ Suvalkų»gub. Norėčia su 
jais susirašyti, bet nežinau kur gy
veno. Kas juos žinote, malonėkite 
man pranešti, už kų busiu dėkingas, 
ar jie pats lai atsišaukia šiuo adresu

K. Pockevich
Ros 276, Red Lodgė, Mont.

RASTA-PAMESTA
Praeit:) nedėldienį rugp. 3 dienų 

Chernaucko darže rasta moteriška 
skrybėlė. Kas pasigendate atsišau
kite nuo 6 iki 8 v. bakaro.

716 W. 19th PI. 3 lubos iš užpak.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon 3557-3559.

VVallace St. Nauji ir švarus 4 kam
bariai: Fialai po $10, $12, $15. Sa- 
bininkas ant vietos.

PARSIRANDAVOJA šviesus kain- 
baris, elektros šviesos ir maudynė.1

31,39 So. Halsted St.

MES
NAUDOTI RANKOMIS SIUVĖ
JŲ MOKYTIES {VAIRIUS SKY 
RIUS SIUVIMO. GERA MO
KESTIS LAIKE MOKINIMOSI.

IIART SCHAFFNEB & MARX 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L” ar-

REIKALINGAS jaunas darbinin
kas, trumpos valandos, gera mokes
tis, darbas ant visados gera proga 
ypač tiems, kurie lanko arba turi 
palinkimų lankyti mokyklų, 
šaukite greitai

Naujienų Stotis
3238 So. Halsted St.

Atsi-

REIKIA moterų ir merginų, 16 
metų pi ie lengvutis dirbtuvės darbo 
gerų mokestis.

Rathborne Hair & Ridgvvay Co., 
227!) So. Union Avė., Chieago, III.

REIKIA moterų ir merginų, 16 
metų prie lengvutis dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Rathborne Hair & Ridgsvav Co., 
1 118 W. 22 St., Chieago, III.

REI KALINGA moterų tvarkyti 
popieras ir skudurus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
bal. rytų.

Gumbinsky Bros. Co., 
2261 So. Union Avė., • Chieago, III.

BEI KALINGA moterų prie rinki
mo žemuogių. Ant nekurio laika. 
Gera mokestis. * •

Glaser ('.randeli Co.,
2006 So. \Vestern Avė., Chieago.

REIKALINGA — shcarmano ant 
No. 2 shear, dirbti j serap iron 
yard. pastovus darbas.* Atsišaukite į 

Chieago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA moterų tvarkyti 
noplefas ir skudurus Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7

Gmnbinsky Bros. Co., 
2261 So Union Avė., Chieago, III.

R’*'|KALINGAS — janitoriaus pa 
geibi ninkas — nevedęs.

E. .L Therien,
6222 Harper Av. Atsišaukite iš užp.

REIKALINGA leibcrių dirbli į 
serap iron yard. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

Cijicago Melai Refining Co., 
' 3000 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI

^’uriu parduoti lietuvių apielinkė- 
je gera grosernė, 12 metų įsteigta. 
Namais ir lotas. Verta $6500. Kai 
na $5200. Pigini. Rendos $62 mėne
syje. . Taipgi 1801 l'hroop St. Ren
dos $75 į mėnesį. Kaina $7000.

Rolevicz, 
4821 'l'hroop St., Chieago, 111.

PARDAVIMUI elektriką čeverykų 
taisoma šapa,. Gera vieta.

444 West 201h St., Chieago.

EXTRA! EXTRA!
PARSIDUODA geroj vietoj gro- 

cernė ir saida nių Storas biznis iš
dirbta per 20 metų, galima gera pi- 
,nig:j padaryti. Atsišaukite greitai, 

Stanley Toleik,
1854 So. \Vells St., Tel. Drover 4189.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, at

rodo ir eina kaip naujas už labai 
priėmimą kainų Oakland kompani
jos Dienomis — 2105-9 Ogden ‘AVe. 
vakarais nud 5, — 1007 So. Oakley 
Boukjv. Tel. Seeley 120. 1-'. Jardon,

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA automobilius 

dvniiiv 17 melų, Chandler Turyng 
Car ir parsiduoda puikus pianas ir 
(’ash Register. Tuos daiktus ga
lima matyti bile kada. Kam toki 
daiktai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

1632 So. Mnrshfieid Avė 
Boulevard 9091.

7 sė

n .m. , li'A

Farniy Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

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 
'r prie lietuviško miestelio, W()()I). 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
jų. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, .po $15.1)0 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj:) po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip Wisconsine 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., . Chieago, III.

ge-

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

McDonnelI System,
Naujas antrašas 3517 Archer Avė., 

Chieago, III.

DIDŽIAUSIAS bargerinu Chicag >- 
je , pars <,’.oda 2 lotu, krūvoj 6.’x 
130 pėdu pagal pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi-

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

Parsiduoda namas Brighton Par
ke už pigių kainų ant lengvų išmo
kėjimų. 2 karvės, šieno yra kiek 
reikiant. 2 paršai, žąsiukų buris, an
čių buris, vištų, viskam ganykla 
už dykų. Galima parduoti ir be gy
vulių kaip kas nori. Atsišaukite 
nuo 6 P. M. iki 10 P. M. pas

P. Rishkus, 
2837 S. Einerald Avė., Chieago, II). 

ant 1-Jubų iš fronto.

PARSIDUODA 80 akerių farma 
lietuvių apgyvento vieto. Žemė prie 
juodžemio ir molio labai patogi dėl j 
auginimo gyvuliu arba javų. Tik

Y 15 dol. ant akel io, labai patogi vie-1 
ta dėl lieutvio. Prašome atsišaukti 
greitai, ha savininkas išvažiuoja.

Juozapas Kaeherauskis 
R. 4, Duluth, Minu.

Phone
PARDAVIMUI lietuvių npielinkė- 

jo 5 kambarių namas. Karšias ir| 
šaltas vanduo. Vana. Du lotai.

I 5527 So. Kosi nėr Avė.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintu Kostumerių” Pa
sėmęs daug reiškia. Musų farmos 
yra geros. Aš noriu kati jus patjs 
])ainatytumet. YpatiŠkas jiatarnavi- 
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 
j ra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

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

Po jmokėjimui vienų penkta dalį,, 
jųpis daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes. par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijolų dėl namų staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieki: nekaštuoja • 
pamatyti šias farmas.

Musų farmos randasi, Wiscnnsrn 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Priee ir Clark pavietuo
se. Mes priimsiaie pageidaujamas 
prapertes kaipo jmokėjimų. Mort- 
gage už likusių skola.

M. .L AUGULIS. 
220!) \V. 23rd Place, Chieago, III.

PARSIDUODA geras keturių pa
gyvenimų du po keturis ir du po 5 
kambarius. Namas lietuviais ap
gyvento.) vietoj ant Bridgeporto. 
Priežastis pardavimo švogeris mirė. 
Aš gi turiu greitai išvažiuoti ant 
farmų, {laiduosiu labai pigiai.

M. M. M.,
354 1 So. Barneli Avė., Chieago, III..

ANT PARDAVIMO, gera bizniui 
vieta 1 ir 2 augštų mūrinis namas 
ant dviejų fialų. Atsišaukite.

636 — 38 \V. 37 St. savininkas.
...... . ■ '!

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiŠkas mokini
mas padarys jus žinovu | trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
190 N. STATE STREET, CH1CAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininki




