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2,000,000 geležinkelie
čiu reikalauja pakelinio 

algos

Austrijos pastabos apie su
tartį skaitoma laikos konferen
cijos rateliuose, kaipo esančios 
labai rimtaus tono.

Austrijos atsakymas sako, 
kad delegacija supranta Austri
jos poziciją, kaipo sumuštos ša
lies, bet nusiskundžia, kad jos 
teritorija liko perdaug apkarpy-

Ypač priešinamąsi neteki-

Tmc translation filed wilh the post- tojų. Iš priežasties demonstra- 
al reiiiiire.! by «. W17 7(M> nn^lų.

Lietuvos ministeris apie 
slaptą Lenką su Leninu 

sutartį

Bolševikams demonst ra to
riams pasisakė laike sumišimų

Rumunija nori apipleštVengrija

Sulig ta sutartim Lenkija turi 
gaut dalį Lietuvos ir Baltgudi- 

jos.

lies Triestas yra be elektros 
šviesų ir gatvekariai nbvaigš- 
lo. Demonstrantų buvo keli 
šimtai, bet jie buvo užpulti ke
lių lukslanlių piliečių, kurie ne
šė nacionales vėliavas ir šaukė: 
“Šalin tėvynės priešus!" “ša
lin parsidavėlius Austrijai ir

Pakele mokesti už 
važinejimasi

Ryto karteriai bus 7c

Valdžia trauks teisman skerdyklų 
savininkus

ta.
mui pietinės Bohemijos ir Tyro-! 
liaus distrikto.

Austrai sako, kad jie taipgi 
mano, kad ant jų uždėta 
daug didelė mokestis, ku
du trečdaliai Austro-Vengrijos 
valstybės skolos uždedama ant 
jų. Jie sako, kad pro|K>rcija 
yra perdaug didelė, atsižvelgiant 
į mažą skaičių gyventojų ir jie 
nėra tikri, ar jie galės išgyventi

Wilsonas kalbės kongrese apie pragyve 
nimo nupiginimą

2,000,000 GELEŽINKELIŲ
DARBININKŲ REIKALAU
JA PAKĖLIMO ALGOS.

reivių armijos, kartu su porcijo
mis dėl Rumunijos spėkų kol 
nebus padaryta taika.

per- Specialis laikraščio 'I' i m e s 
linui korespondentas rašo iš Pary 

žiaus, kad pasak Lietuvos užsie
nio dalykų ministerio ir delega
to taikos konferencijon, p. Vol
demaro, užreiškimo, Lenkija 
rinti padarius slaptą sutartį 
Leninu. Voldemaras štai ką 
pie tą sutartį sako:

“Mes turime žinių iš trijų šal
tinių apie tai, kad tokia sutartis

lu-

a-

Ypač austrai prašo gyvu žod
žiu svarstyti sutartį. Jie maną, 
kad lokis svarstymas duotų pil tarp Lenkijos ir Lenino vaid
ilą susitarimą apie uždedamas ^’os yra.

RYTO PAKELS MOKESTĮ Už specialis 
VAŽINĖJIMĄSI GETVEKA- 
RIAIS IR ELEVATORIAIS.

laikys
prana-

True translation fued wi h the pn«t- 
'mastei* al Chicago,\ III. Aug. ", 1919 
as >,equired by the aęt of O< t. 6, 1917 
VILNIUJE AREŠTUOTA FOR-

VERTS’O REAKTORIUS.

Karteriai ant gatvekarių bus 7c. galutino nustatymo 
ant elevatorių 8c. .. c

advokatas 
konferenciją, bet jai 
šaujama, kad dalykas bus ati
dėtas į šalį. Esą bus laukiama 

karterio
rugsėjo mėn. Tada gal vėl parei- 

i kaus politikieriai ir paskui vėl 
CHICAGO. — Kada ateinan- * nutils.

čią naktį viena minulė po 12 j---------------------------

WASHINGTON, rugpiučio 6. 
- Atstovai keturiolikos skirtin
gų geležinkelių darbininkų uni
jų padavė bendrą raštą genera
liniu direktoriui Hines, reikalai! 
jautį tuojaus pakelti algas. Ant 
kiek žinoma, tai yra pirmas at
sitikimas, kad visos geležinkelių 
darbininkų unijos, atstovaujan
čios 2,000,000 darbininkų, vei
kė išvien bendrai.

Hines pasakė šiandie, kad jis 
neturėjo laiko išanalizuoti raštą, 
bet jis išrodo formaliu reikala
vimu pakėlimo algis, kas jau 
buvo paskelbta viešai.

Rumunai šaudo Vengrijos dar
bininkus.

True translation filed with the post- 
niastcr a! Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as required by the ael of Oct. 6.1917
RUMUNIJA NORI APIPLĖŠTI 

VENGRIJĄ.

RUDĄPEŠTAS, rugpiučio G.
Rumunijos karine valdžia 

rekvizavo čia visus automobi
lius, įskaitant ir prigulinčius 
Vengrijos ministeriams. Gen. 
Ilolban iš Rumunijos armijos 
tapo paskirtas miesto koman- 
duotoju ir paliepė, kad raudb- 
nosios gvardijos policija butų 
nuginkluota. Gatvekariai yra 
sustabdomi 8 vai. vakare, Keli 
darbininkai, kurie negalėjo su
grįžti namo vakare, liko pašauti 
kuomet bandė praeiti rumunų 
pa t rolių.

Nors austrai aiškiai parodo, 
kad jie mano pasirašyti, jei su 
tartis ir nebus pakeista, tečiaus 
jie išreiškia viltį, kad niekurie 
pakeitimai gali būti padaryti.

Austrijos kancleris ir galva 
delegacijos Dr. Kari Rcnner ir 
didžiuma jo kolegų šiąnakt iš
važiuoja į Vienną.

True translntlon filed uith the post- 
inastrr at Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as reqnired by the act of Oct. 6,1917
TRAUKS TEISMAN GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ SAVININKUS.

Skerdyklos kontroliuoja maistą 
ir kainas ir bus užvesta clvilės ir 

kriminalės bylos.

Padavė Vengrijai ultimatumą.
Rumunai nepaiso talkininkę.

Prue translntlon filed with tl.p r»nct. 
niastcr at Chicago, III. Aug. 7, 1919 

re<iuired bv the act nf Oct. 6. 1917
TALKININKAI ATMETA RU

MUNIJOS ULTIMATUMĄ.

PARYŽIUS, rugpiučio 6. — 
Pasak taikos konferenciją pa
siekusių žinių, Rumunija pada
vė ultimatumą Vengrijos vald
žiai. Ultimatumas, sakoma, sta
to daug didesnius reikalavimus, 
negu paliaubos sąlygos ir duo
da vengrams laiko iki 8 vai. 
ryto šiandie jo išpildymui.

Taikos konferencijos rateliuo
se labai prisibijoma, kad Rumu
nijos žingsnis gali nuversti nau
ją Vengrijos valdžią. Francijos 
rateliai sako, kad Rumunijos 
armija nėra po komanda vyriau
sio talkininkų komanduotojo 
maršalo Focli ir Rumunijos ge
nerolas atsisako 
zų paliepimus, 
lyvavo taikos 
nuo laiko, kada
tiano pasipriešino konferencijos 
nuosprendžiui apie principą, 
gvarantuojantį teises mažesnių
jų palies tautų.

Stato didelius reikalavimus.

PARYŽIUS, rugpiučio 6. — 
Rumunijos delegatas taikos kon 
ferencijoje Nicbolas M,ishu ta
po pašauktai šiandie prieš vy
riausią taryba ir jam įduota 
raštas jo valdžiai sakantis, kad 
Rumunijos ultimatumas Veng
rijai yra bevertis ir reikalaujan
tis, kad Rumunija pildytų niu

WASIIIN('/rON, rugpiučio 6. 
Prezidentą^ VVilsonas nuspren
dė traukti" teisman Cbicagos gy
vulių skerdyklų savininkus už 
peržengimą prieš trustinių įsta
tymų. Rylą tuojaus užves jus
ticijos departamentas.

Tas valdžios nusprendimas, 
kaipo dalis jos programų nupi- 
ginimui pragyvenimo, tapo pa
skelbtas šiandie generalio pro
kuroro A. Mitchell Palmer, ku
ris pasakė, kad pamatas tokiai 
bylai bus raportai federalės pir- 
klybos komisijos, kuri tyrinėjo 
skerdyklas paliepimu preziden
to daugiau kaip metai atgal.

Gcneralis prokuroras sako, 
kad surinktieji prirodymai 
prieš “didžiuosius penkis’’ sa-

priimti francu- 
Rumunai neda- 
•konferencijoje 
premieras Bra-

Savo ultimatume Rumunija 
reikalauja sumažinimo Vengri
jos armijos iki 15,000 kareivių 
ir atidavimo 50 nuošimčių gy
vulių ir ūkio mašinų ir 50 nuo
šimčių geležinkelių reikmenų.

Ultimatumas, kurį perdavė 
Paryžiun lieut.-pulk. Brenanel- 
li iš talkininkų karinės misijos 
ir pulk. W. B. Causey, Suv. 
Valstijų, iš pašelpinės adminis
tracijos, dabar esantįs Budapeš
te, beto reikalauja didelės dalies

Tnie tran.dation filed with the post- 
inaster at (’hicago, III. Aug. 7, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6,1917

TALKININKŲ KAREIVIAI 
SIUNČIAMI Į BUDAPE6TĄ.

BASEL, rugpiučio 5. — Cecho 
Slovakijos ir Anglijos kareiviai 
yra kelyje į Budapeštą, tikslu 
dalyvauti su rumunais to mies
to okupacijoje, pasak žinių iš 
Vengrijos sostinės. Francijos 
kareiviai taipgi dalyvaus miesto 
okupacijoje.

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917
TALKININKAI GAVO AUSTRI

JOS ATSAKYMĄ.

Austrai protestuoja prieš nete
kimą žemių ir karės skolas.

PARYŽIUS, rugpiučio 6. — 
Austrijos kontr-pasiulymai į 
taikos sąlygas tapo įteikti talki
ninkų misijai St. Germain-en- 
Layc 12:15 vai. šiandie. Kontr- 
pasiulymai tapo tuojaus t at
vežti į Paryžių ir perduoti vy
riausiai taikos konferencijos ta

rnų ir reikmenų dėl 300,000 ka- rybai.

peržengimą prieš trustinių įsta
tymu. Jis užreiškė, kad bufc už
vestos civilės ir kriminalės by
los.

Justicijos departamentas kal
tins, kad didžiųjų penkių sker
dyklų savininkų gale yra netei
singai ir nelegaliai naudodama:

Kad manipuliavus gyvulių 
marketus;

Kad aprubežiavus tarpvalsti- 
jinius ir tarptautinius išteklius 
maisto;

Kad kontroliavus kainas mė
sos ir kitų maistų.

Kad1 prigaudinėjus kaip mais
to gamintojus, taip ir jo varto
tojus;

Kad sutriuškinus kompetici-

Kad išgavus specialus privile
gijas iš geležinkelių, skerdyklų 
kompanijų) Tr muntcipa|i|tel}ų, 
ir

Kad plėšus didelius pelnus.

Apie tai, kaipo apie 
faktą, kalbėta oficialiame Leni
no valdžios organe, “Izvieslija”, 
ir ukrainiečių laikraštyje. Apie 
tai rašo ir musų pačių, taigi Lie
tuvos, valdžios galva savo laiške 
Paryžiun.

“Žinios, kurių mes turime, pa
rodo, kad, sulig ta sutartim, 
Lenkija turi gaut lenkiškąją ry
tinę Galiciją, Volyniaus guber
nijos dalį, Cholino apskritį ir 
kaikurią Baltarusijos ir Lietu
vos dalį. Iš savo pusės lenkai pa
sižada suardyti Ukrainos respu
bliką ir, savo karėj prieš bolševi
kus, neiti toliau kaip nustatyta 
tam tikra linija.

“Mes žinome, —c sako tolinus 
Voldemaras, — kad lenkai turi 
savo diplomatinį atstovą Mask
voj ir kad tarp Maskvos ir Var- 
šavos eina nepaliaujamas bevie
liu telegrafu susižinojimas.’’

Voldemaras taipjau užreiškė, 
kad praeitų metų lapkričio mė
nesyj, neužilgio prieš mūšių pa
liaubą, Vokietija pažadėjus Len
kijai atiduot Vilnių, o taipjau 
bendrai su lenkais veikli prieš 
Lietuvą, jeigu lik lenkai atsisa
kysią nuo Poznaniaus.

(Dar šių metų balandžio mė
nesyj žinių agentūros buvo pas
kelbusios, kad lenkų Paderews- 
kis pasiuntęs bolševikų valdžiai 
telegramą, pranešdamas, kad 
Lenkija paskyrus savo ambasa
dorių į Maskvą. Toj telegramoj 
PadereAvskis sako: “Musų dele
gatas bus įgaliotas tarties su so
vietų valdžia įvairiais svarbiais 
reikiŲrfs^ (iroitas dalyko 'nus
prendimas butų abiem valdžiom 
naudingas.’’ — N. Red.)

rnu* translation filerf with the 
niastcr at Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as required bv the act nf Oct. fl, 1917

WILSONAS KALBĖS KON
GRESE PĖTNYČIOJE.

Ragins priėmimą įstatymų 
piginimui pragyvenimo.

nu-

WASHINGTON, rugpiučio 6. 
— Prezidentas Wilsonas kalbės 
kongrese asmeniškai pėtnyčioje, 
kada rekomendavus įstatymus 
kurių tikslu bus pagelbėti nu
piginti pragyvenimą. Tai patiria 
šiandie Baltajame Name.

True iransiauon niecf wiih the post- 
master at Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

700 ŽMONIŲ AREŠTUOTA 
TRIESTE.

ORAS.

Galbūt lietus su perkūnija ir 
vėsinu šiandie; ryto giedra.

Saulė teka 5:49 v., leidžiasi 
8:02 v.

Viennoje buvo vietos valdžių 
areštuotas Abraomas Kabu, 
Nexv Yorko žydų socialistų dien
raščio Forverts’o redaktorius, 
"rečiau greitai vėl buvo paleis
tas. Abr. Kaliu jau kurs metas 
važinėja po Europos šalis, rink
damas iš pirmų rankų žinių sa
vo

4

SUSTABDĖ GATVEKARIUS.

dienraščiui.

Nelaimės
ŽMONĖS UŽMUŠTI AUDRO

JE.

CLEVELAND, rugpiučio 6.
Vakar vakare šiaurinėj dalyj 
Ohio siautė tokia audra su per
kūnija, kokitis nebuvo per pas
taruosius 18 metų. Audroje 1 
žmonės liko užmušti ir 6 sun
kiai sužeisti. Nuostoliu na
mams ir javams pridaryta už 
$2,00(1,0(1(1 ir 200 šeimynų liko 
išvyta iš jų ntflnų.

3 ŽMONES UŽMUŠTI.

CHICAGO.
mes su

6 im tu

automobiliais Chicago- 
užmušta dvi molerįs ir 
vaikas. Keli žmones su-

MEKSIKA PAĖMĖ AMERI
KIEČIŲ ŽEMĖS.

EL PASO, Tex., rugpiučio 6.
Babicora Cattie Co. ir kito

ms kompanijoms pranešta, kad 
4,500 akrų dirbamos žemės, 
vertos $112,500 auksu, prigulin
čios amerikiečiams ir kanadie
čiams bus paimta Chihuahua 
valdžios, sulig 27 skirsniu Mek
sikos konstitucijos, kuris leid
žia paimti žemės prie miestų vi
sų miesto gyventojų naudoji
mui. Už žemę bus užmokėta ko
misijos nustatyta kaina. Tarp 
paimtų žemių yra priklausan
čių ir garsiam geltonųjų laik
raščių leidėjui Haerstui. Savi
ninkai užvesią bylą prieš paėmi
mą žemlių.

True translation filed w’th the po.st- 
master ai Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as uequircd by the act of Oct. 6,19)7

Anglijos dieninės išlaidos 
$22,000,000.

LONDONAS, rugpiučio 6. — 
Apskaitoma, kad dabar kas še- 
jšiois (savaitės Anglijos valdžia 
išleidžia tiek, įdiek jai užtekda
vo 12 mėnesių prieš karę. Ang
lija dabar išleidžia $22,000,000 
į dieną. t

TRIEST, rugpiučio 6. — Gru-j skaičiuje 1,000.
pe bolševikų pasirodė vakar čia 
gatvėse ir bandė pradėti riaušes. 
Maištininkai tečiaus liko išvai
kyti policijos, su pagelba gyven-

šile sa\*?F"karferą, jūsų nikelis 
nebebus geras. Jums kondukto
rius pauškins, kad nuo los mi
nulės
tai, jei norite,

MUSKEGON,. Mich., rugpiu
čio 6. — Kada gatvekarių kom- 

jau reikia mokėti 7 cen- panija šiandie bandė pradėti 
imti 7c. mokestį už važinėjimą. 

Įkilo toks sumišimas, jog kom- 
' panija, kad išgelbėjus nuo su
daužymo visus gatvekarius, bu- 

I vo priversta nustabdyti jų vaik- 
Daug gatvekarių su- 

I daužyta ir daug žmonių sužeis- 
■ ta susirėmimuose su policija.

be valstijos pulilie 
misija.

Ji nustatė sekamas mokestis ( ščiojimą. 
už važinėj imąsi:

Gatvekariais: suaugsiems
žmonėms 7c. vaikams nuo 7 
iki 12 metų — 4c. Vaikai jaunes 
ui 7 metų gali važiuoti dykai, jei 
yra lydimi suagusių žmonių. 
Transferiai bus išduodami dy
kai ant pareikalavimo.

Elevatoriais: suaugusit ms
žmonėms, Chicagos rybose — 
8c. Važiuojant iš Chicago į E- 
vanstoną bus mokama 1 1c. Bet 
važiuojant į vakarinius prie
miesčius, kaip Cicero, Oak Bark 
ir k. bus mokama 8 centai. Va
žiuojant iš Chicago į Evansloną 
mokestis padalinta sekamai: 
Chicagos rybose 8c. ir 6c. E- 
vanslone.

Tos mokestįs už važinėjimąsi

i Darbininkų kova
6,000 DARBININKŲ SUSTREI

KAVO.

BUTTLER, Pa., rugpjūčio (i.

Car Co. darbininkų sustreikavo 
šiandie, reikalaudami pakėlimo

Forge Steel Co., Butler Bolt 
and Vivet Co. ir Buttler Car 
VVheel Co. darbininkai irgi nu
tarė streikuoti.

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

pelnyčius naktį, jei kompanijos 
sutiks su tomis mokestimis.

pasakė, kad ji sutinka su naujo
mis mokestimis, bet gatvekarių 
kompanija dar nieko nesakė. Ji 
kaip ir elevatorių kompanija, 
reikalavo dar didesnių mokes
čių, ypač ji reikalavo 1c. už 
transferį, bet reikia manyti, 
kad ir ji priims, taip kad jau 
nuo sekamos nakties vidurnak
čio chicagiečiai mokės didesnius 
karterius.

Kompanijos savo reikalavimą 
didesnių karterių rėmė tuo, kad 
jos pakėlė mokestį savo darbi
ninkams. Bet pakėlimas algų 
darbininkams anaiptol nėra 
toks didelis, kiek jos dabar iš
lups pinigų iš pasažierių. Užtai 
kompanijos ir joms tarnaujan
ti public Utilities komisija at
metė miesto reikalavimą per
žiūrėti kompanijų knygas, kad 
nusprendus tikrąją jų turto ver
tybę ir jų pelną.

Šis pakėlimas mokesčių už va
žinėjimąsi yra tik laikinis. Rug
sėjo 8 dieną bus peržiūrėtas gal
vekarių kompanijų turtas ir 
nigs. 17 dieną — elevatorių 
kompanijų jurtas ir tuosyk mo
kestįs bus išnaujo permainytos 

galbūt bus dar labiau pakel
tos (nes juk išsyk labai pakelti 
mokestis nėra patogu, geriau

NEW YORK, rugpiučio 6.
3,000 Brooklyn Rapid Transit 
galvekarių darbininkai sustrei
kavo šiandie. Manoma, kad iki 
vakaro sustreikuos ir likusieji 
10,000 darbininkų. Nors tik da
lis darbininku sustreikavo, bet 
nedaugelis galvekarių ir eleva
torių įstengė vaikščioti.

2,000 darbininkų sustreikavo.
DULUTII, Minu., rugpiučio 

6. — 2,000 anglių dokų darbi
ninkų sustreikavo Superior, Du- 
luth ir Two Harbors uostuose, 
reikalaudami pakėlimo algos.

LONDONO STREIKAI.
LONDON, Rugpj. 5. — Pože

minių karų motormanai Londo
ne šiandien išėjo ant streiko. Sa 
ko, kad tai streikas iš užuojau
tos streikuojantiems policis- 
tams.

Londone šiandie trūksta duo
nos iš priežasties duonkepių 
streiko. Pyrago niekur negali-

Duonos kepėjai didele didžiu
ma atmetė pasiūlymą arbitraci- 
jos.

Nedėlioj išėjo ant streiko pie
tvakarinio geležinkelio mašini
stai, prigulintis prie inžinierių 
unijos.

Miesto viršininkai, kol buvo 
svarstomas karterių klausimas,

CHICAGOJE streikuoja devy
nių bačkinių šapų darbininkai

Reikalauja 75 1 garsiai rėkavo apie konfiskvi- 
centų į valandą ir 8 valandų dar- mą gatvekarių, apie indžionkše- 
bo dienos. Iki šiol bačkiniai ną prieš naujas kainas, bet da- 
gaudavo ne daugiaus kaip 50c. | bar jau aptilo, šiandie mayo- 
į valandą. ras, korporacijų advokatas ir

ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDINIS 
ATVAŽIUOJA AMERIKON.
LONDONAS, Rugpiučio 5. — 

šiandien išsirengė į kelionę Ka- 
nadon Anglijos sosto įpėdinis 
Waleso princas, lydimas kara- 
riaus, karalienės ir didžiūnų. 
Jis išplauks iš Portsmoutho 
ant| kruizerio Renown.
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Telephone Canai 1506

Naujienos eina kasdiena, _isskiriant 
ncdėldienins. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canai 1300.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu: 

Metams .............................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam ..............
Viena mėnesiui ......... .

$0.00 
. 3.50 
. 1.85 
. 1.15 
... 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................N
Savaitei ............................  1-
Mėnesinis...................................•

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................................ $5.00
Pusei metų ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................ L65
Dviem mėnesiam ................. 1-25
Vienam mėnesiui .................... 05

Pingius reikia siųst Pačtu Manei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vengrija ir 
talkininkai.
True iranslation filed with the post- 
iiuislci at Chicago, III. Aug. 7, 1919 
as requircd by the act of Oct. G, 1917

Komunistiškųjų Belos Kūno 
valdžių Vengrijoje prašalino 
palįs darbininkai. Iniciatyvų 
tam padarė social-dcmokratų 
vadovaujamos (laivininkų uni
jos, o jas pasekė darbininkų ta
rybų cvn t raibus komitetas, iš 
500 asmenų; jisai kaip vienu 
Kiisu priėmė komunistiškojo 
diktatoriaus rezignacijų ir pas
tatė komisarų vieton ministe- 
lių kabinetų, susidedantį iš so- 
ciiJ-deinokratų.

Kaip žinome, talkininkų val
džios yra pirmoje vietoje atsa- 
komingos už tai, kad Vengrijo
je puspenkto mėnesio atgal gi
mė komunistiška valdžia. Jos 
taip prispaudė Vengrija, kad ko 
ųjicjnr valdžia. vadovauja
ma Karolyi’o, neatsilaikė ir lino 
su noru pavedė visų šalies galių 
į darbininkų sovietų rankas, 
šalies valdymo našllla teciaus pa 
si rodė esant persunki vienos 

j darbininkų klesos pečiams, ir 
sovicilų valdžia dabar laip-pat 
pasitraukė be kovos.

Belos K tufo įpėdiniui nurodo 
svarbiausias priežastis, dėlei kn 
rių ‘komunizmui nepasisekė 
Vėng’ joje". Naujasis minis- 
terių pirmininkas, Julius Peidll, 
užėm.s vietų, išleido praneša
mų, kuriame tarp kitko sako
ma, jogei komunizmui Vengri
joje nepavyko lodei, kad neki
lo pasaulio revoliucija, neatėjo 
pagelba iš B tįsi jos ir šalis buvo 
atskirta nuo pasaulio. Iš šito 
pranešimo aiškiai matyt, kad 
Vengtos komunistai dėjo vil
tis ne liek ant savo jiegų, kiek 
ant pagelbos iš lauko.

Mes čia nekalbėsime apie tai, 
ar gera yra tokia revoliucionie
rių taktika, kad jie daro tam 
tikrus žingsnius, neturėdami 
jiegų atlaikyti pozicijų ir vien 
spekuliuodami ant tokių ncap- 
skaitonių dalykų, kaip pagelba 
kokios svetimos šalies arba pa
saulių revoliucija; bet tak
ias palieka faktu: vienos kle
sos valdžia kolkas dar neisit il
ge Vengrijoje atsilaikyti. Nau
jasis nunisterių kabinetas da
bar rengiasi sušaukt visų pilie
čių išlaukiu ^Steigiamųjį Susi
rinkimų.

Boti klausimas, ar talkininkai 

leis Vengrijos žmonėms laisvai 
tvarkyt irs. Vos spėjo įvykti 
Vengrijoje atmaina, ir tuojaus 
į jų įsiveržė Rumunijos kariuo
menė ir užėmė Budapeštu. Vie
nok ne liktai šitie* užpuolikų! 
dabar šcimynuikauja Vengrijos 
sostinėje, o ir kiti talkininkai 
bvulališkaj kišasi į los šalies 
reikalus. Pavyzdžiui, italų mi
sijos viršininkas, pulk. Boma-

--------- .---------------- ---— 
neiti, kinis Budapešte atstovau
ju talkininkus, sprendžia, kiek 
kariuomenės vengrai turi teisės 
laikyti, atiminėja ginklus iš ci
vilių gyventojų ir lt. Išrodo, 
kad talkininkai nori uždėti ant 
Vengrijos savo diktatūrų.

Kitų šalįų darbininkai priva
lo apginti Veugrijų nuo šito pa
sikėsinimo — ne apskelbdami 
karę talkinjnkų valdžioms 
(kaip Rusijos bolševikai), ka
dangi iš to nieko neišeitų; bet 
protestuodami prieš tų valdžių 
kišimusi j Vengrijos reikalus. 
Jeigu talkininkų diktatūra su
triuškintų Vengrijos proletaria
tų ir atgaivintų tenai reakcijų, 
tai butų didelis smūgis viso pa
saulio darbininkų klesai.

X.

Apžvalga
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NUBAUDĖ Už PROTESTAVI- 
MĄ PRIEŠ ŽYDV POGROMUS.

Viena oilgauįifcacija nubaudė 
žydų socialistus už dalyvavimų 
protestuose prieš žydų pogro
mus Lenkijoje.

Ar žinote, kas yra ta atžaga- 
reiviška organizacija ?

O-gi Michigano valstijos, cen- 
tralinis “kairiasparnių” komite
tas !

Jisai atrado, kad dalyvaut pro 
testuose prieš žydų skerdynes 
esąs “nusidėjimas prieš socia
lizmo principus” ir už šitų “nu
sidėjimų” suspendavo tris žydų 
socialistų kuopas Detroite.

lai buvo apie trejetas mėne
sių atgal, kada Michigano vals
tijos “kairiasparniai” da priklau 
sė socialistų partijai ir davė pie
nus paversti jų visų “kairiuoju 
sparnu.”

V ienoj e savo konvencijoje jie 
priėmė tokių rezoliucijų, kad so
cialistai neprivalų reikalauti jo
kių įstatymiškų reformų (page
rinimų) arba priklausyti to
kioms organizacijoms, kurios 
tokių reformų ^reikalauja. Už 
nesilaikymų šitos rezoliucijos 
Jjlie nutarė braukt^ socialistus 
iš partijos. '

Už šita nutarimų teciaus Na- 
cionalis Pildomasis partijos ko
mitetas, kaip skaitytojai žino, 
išbraukė iš partijos pačius jo au
torius.

Bet kada tie “kairiasparniai” 
tapo išmesti, tai kokį triukšmų 
jie pakėlė savo spaudoje! Parti
jos Pildomasis Komitetas, girdi, 
elgiasis “despotiškai”,“cariškai” 
ir lt. Jie “užmiršo”, kad tik-kų 
jie patįs kėsinosi pavartoti “des
potiškus’ įrankius prieš organi
zacijos narius, nenorinčius lau
žyti partijos platformų.

Ir jie ne tiktai kėsinosi “cariš
kai” apsidirbti su nepritarian
čiais jų “kairumui” partijos na
riais, o jau ir buvo pradėję taip 
daryti. Trįs žydų socialistų kuo
pos buvo pirmutinė jų auka.

Keikia dar pridurti, kad tie 
Michigano “kairiasparniai”, su
spendavusieji žydų soųiaJistus 
už protestavimų prieš pogro
mus, yra vadovai pačių kairiųjų 
'kairiasparnių”, kiufie nesenai 
atskilo nuo “kairiasparnių” did
žiumos ir dabaę, kartu su Slo- 
klitskiu, llurvičium ir Stilsonu 
rengiasi steigti “komunistų par
tijų.” Matote, iš kokių gaivalų 
susideda tas “kairiasparnių“ 
“minoritetas.”

Apie minėtųjų žydų socialis
tų suspendavimų patiriame iš jų 
laiško, tilpusiu paskutiniame so
cialinių Partijos buteline ir da- 

luolo birželio (i d. 1919 m. (žinr. 
The BuHetin, July 15, 1919) 
Laiškas skamba sekamai:

‘‘Draugai:
“Mes, Norlli East (Detroil, 

Mieto.) S. P. kuopa (žydiš
ka), tapome suspenduoti mu
sų Ontralinio Komiteto už 
lai, kad nusidėjome, daly
vaudami protesto judėjime

VADOVAI IR MINIA 
BOLŠEVIKŲ PARTIJOJE.

Per koletų melų musų bolše- 
viknojančioji spauda skelbė ka
rę “vadovams”. .H aiškino, kad 
“vadovai”, kurių daugelis nėra 
dirbę rankų darbo, negalį tinka
mai atstovauti darbininkų kle- 
sų. Jie neturį “proletariškų” 
jausmų ir “revoliucinės” dva
sios. Jie esu palinkę į buržua
zijos pusę. Minioms nereiklų va
dovų; šaly n juos! šalin inteli
gentus!

“Naujienos” daug kartų aiš- v
kino, kad tie šukavimai prieš va
dovus yra arba kvailystė arba 
nepadori demogogija, kurios tik 
sias yra diskredituoti darbinin
kų akyse gabesnius veikėjus, i- 
dantiį IV vietas galėtų įsiskverb
ti nieko neišmanantįs rėksniai. 
Dabar teciaus jau ir patįs “kovo
tojai prieš vadovus” ima paste
bėt, kur veda ta jų demagogiška 
agitacija.

Keletas dienų atgal “Laisvė” 
perpasakojo turinį vieno straip
snio, tilpusio vyriausiame Rusi
jos bolševikų organe “Pravdo- 
jc”. Tenai bolševikai nusiskun
džia, kad jų partija esanti “la
bai išgverus”, kad jai trukstų su
sipratusių ir išsilavinusių parti
jos darbininkų, kad “pilkoji mi
nia” partijoje neturi vadovų ir 
nemoka tvarkyties, kad svarbes
nį darbų partijoje reikių pavesti 
pašaliniems išsilavinusiems žmo 
nęms, nepriklausantiems parti
jai, ir lt.

Tai, pasirodo, toks yra daty
kų stovis toje partijoje, kuri ap
siėmė rodyti “tikrų kelių” viso 
pasaulio darbininkams! Ji pati 
nepajiegia sutvarkyti savo ‘vi
dujinius reikalus dek i išsilavini
mo stokos “pilkoje” narių mi
nioje ir delei stokos apšviestų 
bei prityrusių veikėjų “vado
vų”. Bolševikai mėgina išaiš
kinti suirutę savo partijoje tuo. 
kad, girdi, geriausias jų spėkas 
paėmęs darbas sovietuose, bet 
toks aiškinimas įali patenkinti

joje (lapo suspenduota da ir 
kitos dvi žydų kuopos). Mes 
nemanome, kad buftune pa
pildę tokį baisų n (aidėjimų 
prieš tarptautinio socializmo 
principus dalyvavimu šitame 
anti-pogrominiame judėjime, 
jogei užsitarnautume suspen
davimo. Jus, draugai iš Nacio- 
nalio Pildomojo I Ko’imteto, 
suprantate gerai, kad tuos po
gromus organizuoja lenkų 
buržuazija liksiu )ižHopinti 
socialisliškų revoliucijų Len
kijoje skerdynėmis ir tauti
nės nenpykajntos skleidimu., 
Nuo tų pogromų baisiausiai 
kenčia žydų darbininkų kle- 
sa.

“Kadangi musų kuopa no
ri būti ištikima Suv. Valstijų 
Socialistų Partijos princi
pams, tai mes norėtume, kad 
jus paaišk uitu mėtė, ar mes 
teisingai manome apie tai, ar 
ne...
Kokiais motyvais vadovavosi 

tie Michigano “kairiasparniai”, 
bausdami socialistus už dalyva
vimų protestuose prieš žydų 
skerdynes, tikrai nežinia. Bet 
veikiausia jie atrado, kad “soci
alizmo principai” yra priešingi; 
užtarimui persekiojamos tautos. 
Panašių dalykų juk mes malė
me ir pas lietuvius. Kada perei
tais melais “Naujienų” redak
torius kalbėjo Scranlone ir pa
ragino publikų išnešti protesto 
rezoliucijų prieš vyskupų Kare
vičių ir kitus Lietuvos politikie
rius. kurie buvo pardavę Sietu
vų į kaizerio vergijų, tai tenai 
keletas “kairiųjų” pakėlė triuk
šmų: jie užreiškė, kad ginti Lie- 
tuvų nuo pavergimo tai esųs 
“buržuaziškas patriotizmas!”

“Kairiųjų” galvose visi soci
alizmo principai apsiverčia aug- 
štyn kojomis.

nas dalykas, jeigu bolševikai ne 
ištenka spėkų tvarkymui savo 
patrijos jir darbu|i Svietuose*, 
tai kodėl jie išėdė arba stačiai 
išmetė /iš Sovietų vįsus (socia
listus? Antras dalykas jeigu 
bolševikai turi mažai jiegų, tai 
kuo pateisinti jų pastangas sus
kaldyti darbininkų judėjimų ir 
išgrūsti iš jo gabiausius žmo
nes? Jie pasiryžo būti vieniu lė
liais atstovais ir vadovais darbi
ninkų klesos, o priėjo prie to, 
kad šiandie nebežino nei kų da
ryti su “išgverusia”, “pilka” mi
nia savo lomoje partijoje.

Dabar “Pravda” liepia savo 
partijos veikėjams ir nariams 
daugiau skaityti ir lavinties, o 
prašalinimui suirutės partijoje 
pataria įvesti aštrių disciplinų 
ir vadovų kontrolę ant narių. 
Sako:

— Kovai su išgvėrimu mu
sų eilėse, reikia kuoaštriau- 
siai sucentralizuoti visas par
tijos aparatas (mašinerija), 
pavesti visas žemesniasias par 
tijos TorgairfcacĮĮjas augštes- 
niųjų kontrolei. Už nepildy
mų partijos pareigų turi būt 
aštriai baudžiami kaip atski
ri asmens, taip ir ištisos or
ganizacijos. Kaikuric draugai 
gal pradės pro?stuoli prieš 
tokia centralizacijų, paskaity
dami jų viršunių '(vadovu) 
diktatūra ant apačių, bet jir 
turi žinoti, kad tik tame ir ap
sireiškia partijos ‘Misdiplina, 
ir ačiū tam, kad jos pas mus 
nesilaikyta, partijoje ir įvy
ko išgvėrimas. ..
čia, vadinasi, palįs bolševikai 

atvirai prisipažįsta, kad fa tvar
ka, kuri buvo jų partijoje, pa
gimdė išgvėrimu, o ne darbas 
sovietuose; ir nuo skelbimo ko
vos vadovams jie dabar jau šo
ka į griežtai priešingų pusę — j 
vadovų kontrolę ant minių (“a- 
paeių”). Centras turįs pas juos 
ne partijos minių valių pildyti, 
o diktuoti toms minioms ir ai
triai bausti jas už nepaklusnu
mų. -Lii^uvjškiej)-g|i frolševiikų 
pamėgdžiotojai dabar sako, kad 
taip esu ir gerai! Ve kų rašo 
“Laisvė”:

Gal čia daugeliui pasirodys 
kriski, kad vadovai turi kon
troliuoti, o ne nariai vadovus, 
bet jeigu nariui mažai išma
no, lokiu būdu prisieina ap
silenkti ir su taip vadinamu 
“demokratiškumu.”

Matyt, kaip bolševikai ir jų 
pasekėjai “prasilenkia su demo
kratiškumu,” yra visai nekeista. 
Bet keista yra, kad jie drįsta 
taip nachališkai vadžioti už no
sies darbininkus, skelbdami vie
name sezone vienus “princi
pus,” o kitame — griežtai prie
šingus,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post* 
inaslrr ai Chicago, III. Aug. 7, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

ČECHO-SLOVAKIJA.

Paryžius. — (Svarbios Refor
mos). Dabartiniu laiku liek 
daug kalbama apie cecho slova
kų tautinį atbudimų ir jų kovų 
su italais ir lenkais, kad visai 
nebekreipiama domus į tas so
čia les permainas, kurios ten 
nuolat yra vykdoma. M. Nemec, 
Bohemijos socialistų atstovas, 
kuris dalyvavo internucionalese 
konferencijose Paryžiuj, laik
raštyj “L’Huiuanitc” paduoda 
sutraukų jau įvykintų reformų.

šešios dešimtis nuoš. prieš
karinės algos skiriama bedar
biams; reorganizacija, ligos ir 
sužeidimas apdraudos; įkūri
mas tam tikrų bankų, kurie šel
piu senus žmones ir paliegėlius; 
astuonių valandų darbo diena 
fabrikuose, o taipgi ant ūkių.

Konfišktivimas be atlyginimo 
llmpsburgo aristokratijos savas-

NAUJ IENOS, Chicago.,
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Ketvergas, Rugpiučio 7, ’19

čių. Dvarponiams palikta tik 
300 akrų dirbamos žemes ir 200 
akrų miško. Likusi žemė liko! 
išdalinta kaimiečiams, karei-1 
viams ir kaimiečių kooperaty
vams.

“Mes manome ,” — sako Nc- 
mec, “tokias jau reformas 
pravesti industrijoj. Apšvieta 
pateks į svietiškųjų rankas; baž
nyčia bus atskirta nuo valsty
bės, o civilis apsivedimas bus 
priverstinas. Mes norime piv- 
naikinti armijų, o jos vieton įs
teigti milicijų.”

Visa tai padaryta 'bėgiu kelių 
mėnesių. Nemec taipgi sako, 
kad Fraųcijos draugai nepriva
lėtų manyti, jog Lecho-Slovaki- 
ja yra priešinga Busij(xs Sovietų 
valdžiai, remianllis tuo faktu, 
kad Busijoj yra 50,000 čecbo- 
Slovakijos kareivių. Vedama 
tarybos su vokiečių ir austrų 
sočiai:s. Svarbiat.|das mie- 
ris tų tarybų yra tas, kad nebu- 

v • • 1' ‘tų persekiojama kilų tautų 
žmones dose šalyse.

SUV. VALSTIJOS.
Bostonas. — (Gatvekarių tar

nautojai laimėjo streikų). Ke
turių d'ienų gatvekarių darbi- 
nįinkų ’.sll'reik; |s užsibaigė pil
niausia pergale. Jie laimėjo 8 
valandų darbo dienų ir 62 centų 
į valandų. Sutartis padaryta 

’ gegužės 1 d. sekamų metų. 
Iki . ’ J darbininkams buvo mo
kama 43 centai į valandų. Tai 
pirmas atsilikimas Amerikoj, 
kad gahekarių tarnautojams 
suteikia 8 valandų darbo diena.

Maksi malęs algos paskiria 
tiemfs, kurie ištarnavo nema
žinus, kaip vienus metus seka
mu būdu: gatvekarių motorme- 
nams ir konduktoriams 60 cen
tų j valandų; elevaltorių motor- 
nicnams ir kond'uktoriams 2 
centai į valandų; elevatorių sar
gams 55*/j cento į valandų, o 
breknianams 53 ir pusė cento 
į valandų.

♦ . _______

Bridgeport, Conn. — (Su
streikavo 3,700 korsetų darbi
ninkų). I he Cro\vn, La Besis- 
la, Georvc C. Batchellėr korse
tų dirbtuvių operatoriai išėjo 
ant streiko. Jie sustreikavo dė
lei VVarmĮi' Brothers kompani
jos darbininkų areštavimo. Ap- 
skailliuojania, kad 3,700 opera- 
orių meilė darbui Jie reikalau

ja didesnių algų, trumpesnių 
valandų ir “uždarytų” dirbtu- 
vilJ-

Warner Brothers kompanija 
ir darbininkų atstovai vedė de
rybas ištisų savaitę. Iki šiol kom 
panija suliko lik pakelti algas, 

landų darbo savaites, o apie uz 
darytas” dirbtuves kompanija 
ir klausyti nenori. Kompani
jos atstovai prašė, kad jiems 
buĮtliį leislla dalyvauti darbinin
kų konferencijose, bet darbi
ninkų vadai s griežtai atsisakė 
juos įsileijsli.

Nesusipratimas

Kai-kurię kairiasparnių “lyde
riai” baisiai įtūžę.

—Taip, mes lankėme anų pa- 
šlovintų universitetų kelis me
tus. 'Tai gryna liesa. Bet In
tai ne turi nieko bendra su da
bartine musų pozicija politikos 
klai'Liinuosc.

O paskui jie pradeda darodi- 
nčlti, kati ju pozicija es'lli teisin
giausia.

Mes, gerbiamieji, skaito
mos lik su faktais ir netikime 
į visokius Įirasimtmymus. Be
je, mums primetama kolioji- 
urai ir šmeižtai. Tečiau atsi
minkite jus, “Naujienų” Jiocial- 
palriotai, kad jus skelbėte ir 
skelbiate apie mus visokių me
lų.

Man labai nesmagu girdeli 
lokių nusiskundimų.

Tai nesusipratimas.
Gink Perkūne, mes nieko, ab

soliučiai nieko neturime prieš 
tai, kad jus lankote tų ar kitų 
mokyklų.

Lankyllg mokyklų — tai geras 
dalyku.

Su tuo ne tik mes, bet ir visi 
susipratę žmonės sutinka.

Tiesa, gali būti skirtingų nuo
monių kas dėl mokyklų vertės.

Mat, yra mokyklų ir mokyk-
1Ur. • ■ /

Vienos geros, o kilos good 
for nothing...

Bet tai antraeiles klausimas.
Man labiausia, čia rupi paaiš

kinti gerbiamiems “lyderiams,” 
kodėl mes neskaitome jų “di
deliais” autoritetais.

O kad išvhmjus nesusipralii- 
mų, aš privesi u vienų pavyzdį.

Pavyzdžiai juk ir mokyklose 
yra valiuojami, tai studenlains- 
“lyderiams” gal bdĮs lengviau 
suprasti tikrųjį dalykų stovį.

Kartų Bos\vell pranešė Dr.
Johnson’ui (anglų rašytojui) 
tokį baisų dalykų:.

- ()xfordo universiteto vy
riausybė prašalino penkis stu
dentus.

—Gerai ir padare, --atsakė 
JoIiiLson'as.

— Bet tie studentai buvo geri 
žmonėg.

. »

- Labai galima, kad jie buvo 
geri žmonės. Bet (ai nesvarbu, 
universiteto vyriausybė patyrė 
kad jie buvo blogi sludenllai, lo
dei ir prašalino. Karvė juk ir
gi geras gyvuįlys. Ir kuomet 
jinai randasi ganykloj, — mes 
nieko prieš ja neturime; bet 
kuomet jinai įsibriauna į daržų 
tai mes vejame jų lauk...

Na. dilba r gerbiamu (“lyde
riai,” ar suprantate, kame čia 
dalykas?

Mes absoliučiai nieko neturi
me. prieš lai, kad jus lankote 
mokykla, v

Juiufe ten ir viela.
* J

Be-t kuomet jus ■ pradedate 
^‘autoritetingai” kalbėti apie to
kius dalykus, kurių ir patįs iu> 
suprantate, tuosyk mes ir sako
me:

—Prieš karvę ganykloj nėra 
prasmės “protestuoti,” nes ji 
randasi savo vietoj. Bet kuo
met karve įsibriauna į daržų, 
tuosyk jų reikia iš ten išvyti.
Priešingame atvėjuj — ji daug 
blėdiCfS pridarys...

K. Sėjikas.

WANTSDYOUNG ladiot* 
r* .UBARM NURMMG •Į We pay all expenses and small salary
Į whilc trąinin# in our new two ycar graded
I course. Write at once for oųr catalogue B.

FORT DEARBORN HO3PITAL
bs 3S3I VvmM AwaM.,Qo*a CHICAGO •

.V.IGPA’. “Ąk, kuip man niežti <jal- i 
vų! lįbaiuižiau visokius maiĮ/ojimus, 
trinkimus, muiluvimus — ir viskas tas I 
nieko nepauclbeįo nuo tu bjauriu pl< iš
kaltu... Man gėda net darosi!” 9 I 

MARK. “Nu, tai kam tau kęst be- 
reikalinyai! Žiūrėk, kokie mono plau- I 
kai pražus, švelnus ir čufli. 0 tai i 
todil, kad aš vartoju Rl.'RKLKS!’’ |

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? Nę !! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- I 
FLES yra tai paprasčiaųsis | 

. plaukų ir odos sustiprintojis, |
I kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
i būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt | 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? i
i u iv 1$ «
I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFELES pradės mažinti | 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Pąskui tik retkar
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' I 
i ,) Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
| atsiųskite mums 75c, pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 

‘—‘-r. AD. RICHTER 6 CO., 3Z6 330 Broadway. New York**—— ❖

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

PI

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pa*:

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

-

Strėnų Skaudėjimo 
priežastis tankiai yra inkstų 
nedirbiiuas. Dell tos priežas
ties kulte turi būti atrasiu ir 
jei ji yra nusekama iki liguo- 
lų inkstų.

Severos
Gyduoles nuo 
Inkstų ir 
Kepenų

turėtų būti vartojamos be 
perstojimo ir pagal nuro
dymus. Yra jau pripažinta, 
kad jos duoda 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 šlapinimo, 
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 Baisumas) kuris pasek
mingai gydo daug viduriu li
gų kurios kankina žmonijų. 
Kaina 85 centai ir 4c tax.

Kaipo Liniment 
sustabdymui strėnų skaudėji
mo,' šonų skaudėjimų ir daug 
kilų visokių skaudėjimų, rei
kėtų eiti ilgą kelią pakol su- 
rastumėt geresni sutaisymą, 
negu Severa’s Gothard Oiį (Se 
veros Gothardiškas Aliejus). 
Yra geriausias tepalas dėl sau 
slygės, (rheumatism). Kaina 
30c. ir 00c. 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 savo 
apielinkė.i, siųskite užsakymus 
tiesiog, įdėdami užtektinai pi
nigų ir taxus.

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

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas: 
1323 Halsted St.

Ant trečių lubų 
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI.

1111-13 Unity Bldj.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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



Ketvergas, Rugpiučios7, '19 NAUJIENOS, Chicago., III

Lietuvių Rateliuose.
CICERO

Iš draugijų veikimo.

Čia jau penki metai kaip gy
vuoja Lietuvių Raudonos Rožės 
Pu šelpus Kliubas, apie kurį vi
suomenė mažai žino. Lodei nors

kavęs vietinei Vaikų Dieninei 
Globai; prisidėjęs prie Lietuvių 
Darbininkų Tarybos ir prie Ci- 
ceros Draugysčių, Sąjungos. Pa-

kliubas, rodos, iš tenai trumpu

flIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIH

2-ras MILŽINIŠKAS

I PiknikaS
dinti jų su minėtu kliubu.

LRRPK. turi apie du šimtus 
narių. Jo tikslas yra šelpti na
rius ligoje ir palaidoti mirusius, 
o taipgi “dirbti dėl labo lietuvys
tės“ (nors daugelis narių ma
žai moka lietuvių kalbų). Kliu- 
bo pakraipa yra bepartyvė. Jam 
(kliubui) gali priklausyti įvairių 
pakraipų jaunimas, sutinkąs su 
kliubo įstatai, l tikėjjmiškus 
dalykus visai nesikiša. Dabarti
nius kliubo narius galima pada-( 
tinti sekančiai: didžiuma jų lai
svų pažvalgų žmonės; po jų se
ka katalikai, socialistai ir vienas 
“bolševikas“ iš Dvidešimts Ant
rosios. Kliubas politika beveik 
neužsiima, bet svarbių reikalų 
neatsisako remti. Pav., jis yra 
paaukavęs nemaža dėl karės nu
kentėjusioms šelpti (rodos, per

Beje, kliubas sutvėrė “Base 
, Bali Team“, kur paslankus jau

nimas gali vakarais pažaisti. 
Lietuvių Baudbnos jBožės Pa- 
šelpus Kliubas taipjau pirmuti
nis sumanė ir pradėjo tverti 
Lietuvių Liuosybės Namo Ben
drovę ir paėmė minėtos bendro
vės šėrų už tūkstantį dolerių. 
Be to, dar nutarė ir išrinko ko
mitetą, kuris pardavinės Bendro 
vės Šerus. Komitetai! pardavinė
ti Šerus išrinkti šie: Leo Švėg
žda, Juozas Švėgžda, Antanas 
Lingė ir Juozas Rainis. Todėl 

| netik ciccriečiai, bet ir chica- 
giečiai galės jais pasitikėti, nes 
jie yra gerai žinomi ir kliubas 
už juos atsako.

Klubo turtas siekia virš trijų 
tuksiančių dolerių.

Pereiti melai 
taip ir LRRP. kliubui,

Kokio dar Chicagiečiai nėra
| matę, parengtas
■ VVEST S1DK LIETUVIŲ VIEŠOJO
g KNYGYNO

Susidedančio iš 13-kos draugijų
H NED,. 10 I). RUGPIUČIO-AUG., 1919 

NATIONAL GROVE DARŽE 
RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c y patai.

daro kliubui garbės. Bet reikia 
tikėties, kad trumpoj ateityj tas 
blogas išnyks.

Kliuho susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio pirmų pelny
čių Joe Neflb svetainėje, 1500 
So. 19-th Avė. 8-lą valandų va
kare. Kiekvienas, kuris nevedęs 
yra kviečiamas ateiti ir prisira
šyti. — Chikim-Bugum
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SUTAUPYKITE OKULISTO 
MOKESTI.

Be reikalo yra mokėti $5.00 ar-[ 
ba $10.00 už išegzaininaviiną jū
sų akių privatiškam okulistui, 

' kuomet jus galite gauti tą patį 
I palarnavimą, kurį' jis suteiks! 
. jums musų sankrovoje be jokios 
’ priderystes. Jeigu jums nerei

kės akinių mes jums pasakysime 
'tikrai. Akiniai yra taip pigus, 
kaip du doleriu kuriuos jus už
mokėsite Visas darbas garand 

' tuotas. Mes su akiniais atitai
some kreivas akis.

I *Dr. J. Groupe,
KLEIN

Halsted & 20th Sts.

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

bu-

da- 
ir 

influcnza,

kaip visiem 
nelabai 

buvo smagus: į kariuomenę 
vo paimta netoli keturias 
šimts narių, iš kurių da ir 
bar nevisi sugrįžo. Taipgi 
ta nelaboji viešnia,
tris narius išplėšė iš gyvųjų tar
po. Bet likusieji nenustojo dar 
bavęsis taip, kad Kliubas eina 
vis tvirtyn ir tvirtyn, ir neuž
ilgo gal visa Cicerus jaunuome
nė bus prisidėjus prie LRRP. 
kliubo.

Sarmata pasakyti, bet grie- 
kas ir užtylėti kliubo blogąsias 
puses, pav., mėtymų pinigų Ma
gams ir kitokiems liuksams, ir 
taip vadinamų, “patriotiškų ap- 
vaikščiojinių“, kur visoki poli
tikieriai kaip dvasiški taip ir 
svietiški, mėgina pasigauti kliu- 
biečius ant savo meškerės ir 
po tam į savo krepšiukų. Taipgi 
ir nekuriu atskirų narių netin
kami k uit u ringam” žmogui "pa-

J. G. SACKHEIM & CO 
1333 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

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

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

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 SL Arti Marshfield Avė. Chicago.

Aš esmi specialitas visų ligų
Akių, Ausų, Nosie, Gerklės ir

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 bo skausmo vienu 
gydymu.

Pritaknu akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Kumpas Monroe) .
i______________________________________

Kambarys 307. rvo • «
valandos 9 iki i .LhicncrO 
Nedaliomis 10 iki 1.

Skerdyklų darbinin
kai grūmoja streiku
Reikalauja padidint algas ir ne

kelti kainų mėsai.

Organizuotieji skerdyklų dar
bininkai per savo unijų viršinin
kus vakar viešai apreiškė, jogei 
jie sustabdysiu visokį darbų 
skerdyklose, jeigu samdytojai 
išdrįs atmesti jų reikalavimus. 
Apie aštuoniasdešinits tuksian
čių darbininkų esą pasiryžę

Darbininkai reikalauja padi
dinti algas nuo 20 iki 50 nuo
šimčių, kas, kompanijų apskai- 
tliavimu, sudarytų vadinamų 
ekstra išlaidų apie dvidešimts 
penkis niilionus dolerių metams 
Delei lo kompanijos tečiaus ne
sirupinių, jeigu darbininkai ne
statytų joms dar vieno reikala
vimo. O tai tokio, kad jos, pa
didinusios darbininkams algas, 
nebedrįstų kelti kainų mėsai.—-, 
Jie nereikalauja pakainuoti pub
likai dėl išmokamų mums pini
gų, pasakė skerdyklų darbi- 
liinku taryboš ^ek re torius I. 
W. Johnstonas. — Jie ir dabar 
pasidaro užtenkamai pelnų.

Kompanijos jau kreipėsi į 
fedcralčs valdžios taikintoją, 
džiodę Alschulerj, kad jisai da- 
dvli‘ reikįam’os įtekmės paša
linti gresiiimą pavojų. Tuo tar
pu gi darbininkai balsuoja strei
ko klausimą. Balšavimo pasek
mės busiančios paskelbtos ne- 
anksčiau, kaip sekamą panedė-

SANTA FE DARBININKAI ME
TĖ DARBĄ.

Neveizint to, kad valdininkai 
grūmoja persekiojimu visų tų 
darbininkų, kurie jau molė dar
bų, dar vienas tūkstantis Santa 
!'«.• g<*ložin'l<elio <larl>i ninku, 
slioipmcnų, vakar metė darbą.

Chicagos streikininkų komi
tetas vakar gavo žinių, kad 
shopmenų streikas plėtojasi ne
paprastu greitumu, taip kad 
greitai jisai patapsiąs visuoti
nu. Kol kas valdininkai nenori 
pasakyti, ar darbininkų reikala
vimas bus išpildyti ar ne. Visa, 
ką jie atkartodami pabriežia, 
tai kad streikas esąs nelegali*. 
Bet šitokių grasinimų darbinin
kai nepaiso.

Aš, ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuąlabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų uustojimas 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 Sahitarąs vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
niMtizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiiuaf 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smntfiai ir esu linksmas ir 1000 svkių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem se tokiais 
atsjtmimais patariu nuoširdi®i kreipties pre Salutaras:

SAI U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTIONJ. BalDenas, Prof.

1707 8o. Halsted 8L, Telephone Canal 6417- Chicago, III.

Ant serijų eis 25 dalykai dėl dovanų, vertės $200 
ir darže dar bus serijos pardavinėjamos 

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
12 Dalykų skiriama dėl lenktynių vertės $50. 

Bus lenktynės: vyrams, moterims ir merginoms.
Ir taipgi dar tie gaus DOVANAS—PiUZES, 

kas bus už visus storiausias, didžiausias; kas pir
mą bulve nuskils, krajavas vyžas nupins ir kas 
augšČiau per virvutę peršoks ir kas pirmiausias 
su kiaušiniu nubėgs paskirtim vieton,* kas pirmas 
atras savo čeverykus ir apsiaus, tie gaus DOVA
NAS—PIUZES.

Nuoširdžiai užkviečiaųic visus lietuvius ir lie
tuvaites ant šio milžiniško pikniko, nes kas at
važiuos tai tas ir laimės, o kas neatsilankys iš
girdęs graudinsis, už tai visi atsilankykite, nes 
grieš puiki muzikė įvairiausius šokius.

Kviečia visus KOMITETAS.
P. S. Iš visų dalių miesto važiuokite iki 22- 

rai gatvei, ir 22-ra gatve iki sustos, o iš ten paim
kite LaGrange karus, kurie atveš iki daržo.

ŪKININKŲ ____

PiknikaS
Su puikiu programų 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS 
Scottville, Michigan.

. NEDĖLIOJ, RUGPIUCIO 10 D. 1919. 
Ant puikaus Ežero kranto vadinamo 

ROUND LAKE PARKE
Užprašome ir miestų lietuvius dalyvauti musų Didžiausios Lie

tuvių Ūkininkų Kolionijos Amerikoje parengtame Piknike, per ku
ri turėsite labai puikių įspūdžių iš Lietuvių Gyvenimo ant Ūkių. 
Pasiklausyto prakalbų apie tikos, dainų, deklemacijų ir kitokių 
žaislų, pamatysite puikus tikos, gali ir patys panorėsite ūkės. Musų 
toj didelio] kaimenėj įsigyti, ką musų draugija ir ūkininkai jums 
duos teisingus patarimus ir pasimatysite per pikniką su šimtais 
lietuvių ūkininkų, nepraleiskite tos puikios progos. Atvažiuokite 
iš vakaro Subatoj. Gausite puikų priėmimą ir nakvinę pas ūki
ninkus veltui. Iš Chicagos galite subatos vakare gauti laivą nuo 
Municipališko Doko į musų kolionijos miestą LUD1NGTONA, 
MICII. į kurį pribusite nedėlios ryte, paėmę karą atvažiuosite sta
čiai ant vielos į RAUNI) LAKE PARKA, o kurie važiuosite teeinu 
pirkitės tikietą į Scottville, Mieli. Pribuvę į SeoltviUe, nueikite 
į Draugijos namo ofisą ROB1NSON BUILDING ant Main, St. iš 
kur jus nuveš pas ūkininkus arba į pikniko daržą L. U. B. pirm. 

Kviečia KOMITETAS.

Chicago Streikuose
30 užmuštų ir daugelis sužeistų

i Chicagos 
gyvent kur 
'javai auga 
bėdų augš- 
f sodų me- 
arp tu yra

Argi nelaikąs išsisaugot nuo tokių nelaimių, kai) 
arba anglių kasyklose, tankiai atsitinka, argi negalima 
nėra tokių nelaimių, kur galima linksmai gyvent; kur 
kuopuikiausi kviečiai, rugiai iki 6 pėdų, komai iki 12 
čio. Nieko neklausę atvažiuokit patys pasižiūrėt, ku 
džiai aplipę. Pąs mus yra 38 farmos ant pardavimo,/ 
kelios mažos ir pigios, kelios didesnės, kelios nuo 80/k i 200 akrų 
yra ir labai gera žemė su gražiais budinkais ir visuKiio, palei lie 
tuvius, ant gerų ^virinių kelių, nuo Muskegon jau netoli. Atva 
žinokite į Ūkininko Redakciją, mes jums parodysim kur sii pa 
Čiais savininkais deresites kaip lik norėsit. Perkant laviną, musų 
banku priima Liberty Bondsus už jų pilną vertę.

M. Walenčius
KART, MICHIGAN.

KONTRAKTORIŲ ASOCIACI
JA PRADEDA SUSIPRASTI.

Tikisi padaryt “garbingą susi
taikymą.”

Kon t ra k torių associacija, pa- 
skelbsusi savo darbininkams 
lokau lų, pradeda susiprasti. 
Matydama, kad karpenleriai ir 
kilų šakų darbininkai tūkstan
čiais apleidžia Ghicagą, ji pa
galios pradeda kalbėti apie 
“garbingų susilaikymų.’’ Vakar 
turėjo įvykti bendras karpente- 
rių atstovų ir samdytojų pasi
kalbėjimas, kad suradus “tin
kamų būdų nesupratimams už
baigti.’’ Jis betgi dėl tūlų prie-

Iki šiol samdytojai tarėsi lik su 
palankiuoju trades councilo 
pirmininku, bet iš to nieks neiš
ėjo, lodei dabar kreiptųsi į pa
čius streikininkus. Galų gale jie 
galbūt ir susipras.

VARIO DIRBĖJAI METĖ 
DARBĄ.

Apie tūkstantis vario dirbėjų, 
dirbusių keliūtoje dirbtuvių, 
vakar metė darbų. Reikalauja 85 
centų valandai ir astuonių va
landų darbo dienos.

GRANE KOMPONUOS DARBI
NINKŲ STREIKAS.

Tik dabar sutikusi derėties su 
darbininkais.

Crane kompanijos viršinin
kai lik dabar suliko eiti į dery
bas su streikuojančiais savo 
darbininkais. Iki šiol ji nieku 
budu nenorėjusi tarties su uki- 
nijos įgaliotiniais. Bet matyda- 

| ma, kad darbininkai nemano 
'[nusileisti, ji galų gale sutikusi

augokite Savo Akis]

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Field Ąnnex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

tarties. Darbininkai be kita ti
kisi laimėt ir pripažinimų uni
jos.

GAVĘ DAUGIAU DRĄSOS.

Norėtų kad namų statytojų strei 
kas tęstųsi ilgai-ilga i.

Namų savininkams tikra šie- 
napiutė. Kilęs namų statytojų 
.streikas labai padidinęs jų ape
titus: vienas už kilo jie, dabar 
stungiais kelti randas. Mat, ma
tydami, kad namų dabar stoka, 
jie žino, jogei jų reikalavimas 
bus išpildytas. Žmones juk 
negyvens gatvėj! Tūli namų sa
vininkai net viešai džiaugiasi 
kilusiu namų statytojų streiku. 
Esą jie norėtų, kad tas streikas 
užsitęstų dar ilgiai-ilgai. Vald
žia gi į dalykus žiūrinti pro pr
atus. ' 

■»
AKTORIAI KALBA APIE 

STREIKĄ.
(’hieagos teatrų aktoriai vis 

garsiau pradeda kalbėli apie 
streiką. » Tuolabiau, kad jų bu
vusioji savišalpos organizacija 
tapo priimta į Amerikos Darbo 
Federaciją ir tuo patapo unija. 
Aktoriai tuo budu įgijo daugiau

(Seka ant 4-to pusi.)

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 
^^į,— jos randasi rinkinys 

24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 

' $650 player piano,
j U garantuotą 10 metų 

w ir vartotą tik 8 savai
tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽM1ESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

DR. O. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, 
da galvą,, 
galva sukas 
da važiuoji str- 
eetkariu, krei- 

akis, litaros 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitokį 
kitę ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakarė. 
Nedaliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

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

keblumai. Atei- 
mane, patarimas 
vyrų ir vaikų.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S Morgan St, Chicago, III

Telephone Yards 5834

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

...J

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., 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 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardu”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

Vyrišky Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
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 lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliotais iki 6 vai. vak. Subato
mis visą dincą iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

.......

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-fiios lubos, virš Platt’o aptiekos 
i Tėnjykite į mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
............................................ ......M II I ..J

Akis

4649 S.
T

Dykai
Gyvenimas yrą 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
Kreipiama į vai-

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 10 iki 11| dieną 

av. kam p.47 st 
Yards 4317 

6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis 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 
ir nuo 5 iki 8 vakare *

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYOYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. Nedalioms 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pasek- 
m i n g a i patarnau- 
Įja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
dnerginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. ♦

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENAS”



NAUJIENOS, Chicago., III. Ketvergas, Rugpiučio 7, ’19

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

drąsos ir, tikėdamiesi organi
zuotųjų darbininkų pagalbos, 
dabar žada palenkti savo sam
dytojus spėka.

SUNAIKINUS 50 SVEIKATĄ 
IR PRAKTIKĄ.

Daktaras Charles Glover no
ri divorso. Nori jo todėl, kad 
jo prisieka Elsė sunaikinusi jo 
sveikatų ir kartu — praktikų. 
Džiodžė dabar turėsiąs išrišti 
klausimų: ar Charles turėsiųs 
mokėti alimonijos Elsei, ar El
sė — Charle’ui.

PRISAIKINTIEJI TEISĖJAI 
ATSISAKO KALTINTI 

VIEN NEGRUS.
Valstijos prokuroras pro

testuoja.
Prisaikintieji teisėjai, išrinkti 

riaušininkams kaltinti, vakar 
netiktai atsisakė kaltinti vien 
negrus riaušininkus ir pertrau
kė posėdį. Prisaikinlųjų pirmi
ninkas pareikalavo, kad valsti
jos prokuroras Šiandie pasirū
pintų pristatyti jiems ir baltųjų 
riaušininkų.

Šitoks prisaikintųjų pasielgi
mas kibai nustebino valstijos 
prokurorų Hoyne ir jis piktai už 
protestavo. Girdi, lai ne prisai
kintųjų reikalas, o jo, valstijos 
prokuroro. Prisaikintieji tubį 
kaltinti tai, kas jiems pristato
ma ar nesi maišyti į politikas. 
Dar daugiau, jis, valstijos pro
kuroras Hoyne, nenorįs ir ne- 
priimsiąs jokių patarimų — ne
žiūrint kas juos teiktų. Jis da
rymus taip, kaip jam išrūdytų 
esant geriau. Tai visa.

Spėjama, kad šitų prisaikin
tųjų žygį iššaukė augantis tū
luose gyventojų sluogsniuose 
(ir teisėjuose) nepasitenkini
mas, kad delei riaušių kaltina
mi tik vieni negrai, kuomet bal
tieji, kurię yra kur-kas daugiau 
prasižengę prieš žmoniškumų ir 
įstatymus, praleidžiami.

TŪKSTANČIAI NEGRŲ 
BADAUJA.

“Juodojoj juostoj“ (negrų 
apgyventame distrikte) dalykų 
stovis daugiau negu blogas. 
Tūkstančiai negrų badauja. Į- 
kurtoji stotis negrams šelpti, 
3333 State gatvėj, nuo ryto iki 
vakrui esanti apgulta badau
jančiais negrais. Ilga ilga eilė 
perkarusių, nusiminusių žmo
nių stovi gatvėj ir laukia pro
gos dasigauti stotin, idant ga
vus to, be ko jiems gresia bado 
mirtis — duonos. Užvakar, 
kaip skelbia stoties užveizda, 
tokių badaujančių negrų sušelp 
tu net penkiolika tūkstančių.

Daugelis negrų vis dar nedrį
sta ar negali pasirodyt savo dar 
ba vietose, bijodami baltųjų pa
sikėsinimo.

KAREIVIS SUBADĖ DU 
BALTUOSIUS.

Neklausę paliepimo.
Kareivis Edgar B. Mahon, 

paskirtas sergėti riaušininkus 
ant 47-tos gatvės, vakar naktį 
pavojingai subadė durtuvu du 
baltuosius, George Flemingą ir 
Thomas Fennessey. Pirmasai 
veikiausia mirs. Abudu suba
dytieji nugabenti į ligoninę ir 
laikomi po areštu; kareivis taip 
jau laikomas po areštu. Jisai 
tečiaus sako, kad Flemingas ir 
Fennessey pasipriešinę jo įsa
kymams ir dagi pradėję jį ke
linti. Tai privertė jį panaudoti 
durtuvą. Sužeistieji gi sako, 
kad kaltas esąs pats kareivis.

GATVEKARIAIS TIESIAI | 
MILWAUKŲ.

Lietuviai, norintis aplankyti 
savo draugus ir gimines, gyve
nančius Milwaukee, Wis., da
bar galės juos aplankyti netik 
brangiai mokamais geležinke
liais, o ir gatvekariais. Vakar 
topo atidaryta nauja elektriki-

valandų. Noriu lį

nių karų linja tarp Chicagos ir 
Mihvaukės, be persėdimo. Ka
rai vaikšto ytin lankiai — kas 

s gaut karų, 
gali jį gauti sekamose vietose: 
Bandolph — Wells, State — 
Dearborn, Adams — VVabash ir 
Bandolph — VVabash elevato
rių stotyse. Karai vaikšto nuo 
5:37 v. ryto iki 10:37 v. vaka
ro. Ir pirmiau buvo galima ka
rais nuvažiuot i Mikvaukę, bet 
Evanstone tekdavo persėsti. Da
bar to nebereikės.

APKALTINO KETURIOLIKA 
RIAUŠININKŲ.

Prisaikintieji teisėjai užvakar 
apkaltino dar keturiolika riau
šininkų. Jų tarpe septyni, visi 
negrai, kaulinami pirmo laijis- 
nio žmogžudybe.

Iki šiol kaltinimai išnešta 
daugiausia prieš negrus. Bal
tųjų pastebėtinai maža. Ar jų 
dar nespėta apkaltinti, ar nesi
randa, negalima suinoti.

Pranešimai
LSS. 22 kp. mėnesinis susirink

imas įvyks ketverge, rugpiučio 7 <1. 
8 vai. vak. Meldaiio svetainėj. 2212 
\V. 23 PI. Nariai kviečiami skait
lingai atsilankyti. — Organizatorius

Cicero. —- LSS. 138 kp. Mišraus 
Choro repeticijos jvyks ketverge, 
rugp. 7 d. 7:30 v. vakare lamoliu- 
nienčs svet. 1117 So. 18 Ct. Daini
ninkės ir dainininkai, malonėkit būt 
laiku, nes nedėlioj turėsim dainuoti.

— Org. A. M.

Melrose l’ark. ~ LSS. 43 kp. drau
giškas išvažiavimas nedėlioj 10 d. 
ri.gp., kaip 10 vai. ry*a. Išvažiavi
mo vieta ant Desplaines upės kran
to. Važiuoti reikia Madison karais 
iki Desplaines upės, čia pa! ir iš
važiavimas, North East pusėj. Bus 
gerų kalbėtojų ir į vantų pamargi
ni m ų.

Kviečia visus Komitetas.

So. Englewood. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj rugp. 10 d., kaip 10 vai. iš ryto 
S. Pečeliūno Inde, 8163 Gilbert Ct. 
Draugai, malonėkite pribut paskir
tu laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų. — Rašt. P. Kanašonkas.

L.MPS. 58 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks pėtnyčioj. rugp. 8. J)a- 
vis Sųuare svet. Pradžia kaip 7:30 
v. vakare. Visos nares prašomos at
silankyti laiku. — Sekretorė.

Ryt. Žv. PP. Kliubo mėnesinis su
sirinkimas jvyks rug. 7 Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė. 7:30 vai. 
vakare. Malonėkit, draugai susi
rinkt laiku. — Ra&t. J. Zakarauskas

Draugystės Lietuvos V. A. No. 1, 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, rugp. 10 <1., 1 vai. po piety. 
Davis Sųuare Purk svet. prie 45 ir 
Paulina gatvių. Draugai ir draugės 
malonėkite susirinkt laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Prot. Rast. 1). Matus.
Kenosho, Wis. — Nedėlioj, rugp. 

10, kaip 4 vai. po pietų, svet. Liber
ty Hali jvyks vietos lietuvių susi
rinkimas ir prakalbos, tikslu įkurti 
Raudonojo Kryžiaus skyrių. Kal
bėtojai bus iš Chicagos. Reto, p. 
P. A. Jakutis padainuos keletu dai
nų, o p-lė R. Špokevičiutė skambins 
ant piano. Kviečiame vielos lie
tuvius gausiai susirinkti. Inžanga 
nemokama. —- Komitetas.

Kewanee, III. — LSS. 201 kp. mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
rugp. 10, kaip 2 v. po pietų, svet. ant 
3-čios gatvės prie Chestnut gatv. — 
Malonėkite visi susirinkti ir atsive
skite daugiau draugų ir draugių pri 
sirašyti prie kuopos. Vienykimės, 
draugai darbininkai.

— V. V. Petraitis, Org.

We8tsides Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas jvyks pėt- 
nžčioje, rugpiučio 8, 7:30 vai. vak., 
M. Mildažio svet. 2242 yv. 23 Place. 
Visi delegatai malonėkite būtinai at
vykti. Bus rinkimas darbininkų bu
simam piknikui, taipjau yra daug 
svarbių reikalų svarstymui

— L. V. Knygyno Valdyba.

E. Chicago, Ind. — LDLD, 70 kp. 
susirinkimas bus ketverge, 7 d. rug
piučio 7:30 v. vakare, 4939 Baring 
Avė. Nariai, atsilankyki!, nes tu
rime daug svarbių reikalų,

— Rašt. A, P. M,

LSS. 4 kuopa stato veikalų Valka- 
ta 5 d. .spalių C. S. P. S, svetainėj, 
1126-28 18 st. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengtų tų vakarų ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

— F. Mazola, 3126’ S. Lowe A v.
SLSDA. Imojo Apskričio chorai 

malonėsite atsiųsti savo delegatus 
Jungtinė!) Tarvbon subatoj, rugp. 
9/M Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
Place. — F. Mazola, Sek r.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 

Pcrmino, Kauno gub., Telšių pav., 
Sėdos parap., Babikų sodos. AŠ 
Tirkšlių parap. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite jo ad
resą :

Jonus Taučius, 
3306 So. Union Avc. Chicago.

Pajieškau Frano Budriaus, Kau
no gub., Raseinių pavieto, Laukuvos 
pačto. Meldžiu atsiliept adresu.

Kazimieras Budrius,
733 yv. iRth St., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
Kas rasite pinigus $57 2 po $20, 1 

$10, 1 $5 ir $2, prieglam kartu buvo 
man labai reikalingos popieros. Kas 
rastų meldžiu atnešti, už kų duosiu 
$5 radybų

Antanas Goščii.is,
3247 So. Union Avė.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pujieško jauna pora švaraus rui

mo su visais palankumais, pas lais
vus Žmonės, abudu dirbam.

Atsišaukite greitai laišku j “Nau
jienų" ofisų, No. 5.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo j krautuvę, galiu 

pataisyti senus budininkus, laikro
džius, taipgi klieni nūs įdedu kaip 
tai: springs:). plaukų, žemčiūge liūs, 
balanee ratukui ašiukę, taipgi turiu 
i rto darbo atlikimo smulkiausias 
tulšis. Kalbu biski angliškai, taigi 
kam butų reikalngas toksa darbi
ninkas, malonėkite atsišaukti laišku 
o aš pribusiu pasitarti, arba laišku 
duosiu platesnes žinias iš bile kur 
atsišaukiusain.

Frank Povilaitis,
•I Room, 810 \V. Madison St. Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
RAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT COa

3301 So. Ilalsted St., Chicago, III

REIKALINGAS barberis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite

.1. Grigonis, 
2050 Coulter St., Chicago, III.

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Balsted St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba mo
teris į keptuvę pardavinėti, turi kai 
bėti angliškai, gera mokestis.

K. Neffas,
512 E. 43rd St., Chicago, III.

Rl.IK ALINGAS geras jaunas siu
vėjas j cleaning store. Gera mokes
tis. Trumpos valandos.

3444 West 63rd St. Chicago.

The Parish & Bįngham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, 
Buckers-up Rivet šildytoji), Cal- 
kers, Chippcrs ir abelnų dirbtuves 
darbininkų. Musų darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
j savaitę dienomis ir 60 valandų j 
savaitę naktimis. 1% moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumų Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite su The Par
ish & Bingham Co. Employment 
Dept. Madison Avė. & AVeSt tWt» St., 
Cleveland, Ohio,

REIKALINGA leiberių j foundry 
darbą.

Link Beit Co.,
329 yv. 39th St.

REIKALINGA patyrusių širmanų 
pjaustyti geleži j serą)) iron yard, 

COIIN & IRON STEEL CO., 
2031 South Port Avė.

Pajieškau merginos dirbtie saldai 
niu krautuvėj, kuri gali kalbėti an
gliškai. Malonėkite atsišaukti ant 
žemiau paduoto adreso, su išilgoms 
sutiksime.

4854 S. yVells St. Tel. Drover 418!)
REIKALINGA ant burdo vyrų. 

Kambariai dėl dviejų arba pavie- 
nieins. švarus kambariai. Geras 
valgis. Galima ir be. valgio. Gera 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTEIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA moterų indų plo
vėjų.

Block’s Restaurant,
1356 So. Ilalsted St.

REIKALINGA merginų prie siu
vimo elektros mašinomis j matrasų 
dirbtuvę. Pastovus darbas Gera 
mokestis.

Empire Mattress Co., 
2231 yv. Madison St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, gera mokestis tik 2 šeimynos. 
Kreipkitės adresu:

Miss V. Mcssage 
3548 So. Ilalsted St., Chicago, III.

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

Chicago Motai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avc.

REIKALINGA moterų tvarkyti 
nopieras ir skudurus Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
vai rytų.

Gumbinsky Bros. Co., 
2261 So Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dirbti j 
serap iron yard. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

Chicaao Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avc.

REIKALINGA moterų prie rinki
mo žemuogių. Ant nekurio laika, 
perą mokestis.

Glaser Crandcll Co., 
2006 So. yVestern Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

reikalinga moterų 
SIUVĖJŲ 

Į KAUTŲ ŠAPA
«

MES REIKALAUJAME TUO- 
JAUS PATYBUSIŲ 

FINIŠEBKŲ
ABM HOLE BEISTEBKŲ
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIBBPJŲ
KRAŠTŲ TBIMERIŲ
VISOKIAM DARBUI OPERA

TORIŲ
PRIE MAŠINŲ MERGINŲ
DIRBĖJŲ DIRŽŲ

TAIPGI MERGINŲ GALINČIŲ 
GRAŽIAI RANKOMIS SIŪTI, 
MOKINTIS VISOKIO SKY
RIAUS DARBO. GERA MOKĖ 
STIS MOKINANTIS.

IIART SCHAFFNER & MARX
520 S. WELLS ST.

REIKALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ

I SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ

MES GALIME PANAUDOTI 
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJE 
DIRBTUVĖJE' ANT SOUTH- 
WEST SIDE PATYRUSIŲ GU 
ZIKAMS SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 

FIN1ŠERKŲ
ARM HOLE BEISTERKŲ

'1 r ’ /

MES GALIME TAIPGI PA
NAUDOTI RANKOMIS SIUVĖ
JŲ MOKYTIES ĮVAIRIUS SKY 
BIUS GĘRA MO
KESTIS KATRE MOKINIMOSI.

IIART SCHAFFNER & MARX 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L“ ar
ba Harrison SI. karą iki ’ITipp 
Avė. Paeikite <ln bloku South.

REIKIA moterų ir merginų, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gerų mokestis.

Rathborne Hair & Ridgway Co., 
2279 So. Union Avė., Chicago, III.

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

Rathborne Ilair & Ridgway Co., 
1418 yv. 22 St., Chicago, III.

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

Naujienų Stotis
3238 So. Halsted St.

pardavimui"^
EXTRA! EXTRA!

PARSIDUODA geroj vietoj gro- 
cernė ir saida nių štoras biznis iš-, 
dirbta per 20 metų, galima gera pi
nigą padaryti. Atsišaukite greitai, 

Stanlev Toleik,
4854 So. yVells St., Tel. Drover 4489.

Turiu parduoti lietuvių apielinkė- 
je gera grosernė, 12 metų įsteigta. 
Namats ir lotas. Verta $6500. Kai 
na $5200. Pigiai. Rendos,$62 mėne
syje. Taipgi 4801 Throop St. Ren- 
dos $75 j mėnesį. Kaina $7000.

Rolevicz, 
4821 Throop St., Chicago, 111.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
labai pigini, geroj lietuvių kolonijoj 
prašom atsišaukti ant šio adreso: 

A. Sicdleckis
718 yv. 120th St yV. Pulhnan, III. 3346 So. Halsted St

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pekarnė geroj vie

toj, apgvventoj lietuviais, lenkais, 
slavais ir II. Priežastis pr^lavimo 
vienas negaliu viso biznio apžiūrėti 

.Ine. Labeikis.
•1938 Mclville Av., E. Chicago, Ind.

PARDUODU bličernę ir grosernę 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju j kitų miestų.

•I. Gedenli, 
732 AV. 191h St. Tel. Canal 5821.

PARSIDUODA siunčiu shnpa su 
visoms mašinoms, biznis išdirbtas 
per daugelį metų, pigi randa. Atsi
šaukite,

927 yV. 5lth St., Chicago, III.

’ AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, at

rodo ir eina kaip naujas už labai 
prienamų kainų Oakland kompani
jos Dienomis — 2105-9 Ogden Avė. 
vakarais nuo 5, — 1007 So. Oakley 
Boulcv. Tel. Secjey 420. F. Jardon,

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA automobilius 7 sė 

dynių, 17 metų, Cbandler Turyng 
Car ir parsiduoda puikus pianas, ii’ 
Cash Register. Tuos daiktus ga
lima matyti bile kada. Kam toki 
daiktai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

4632 So. Marshfield Avė., Phone 
Boulevard 9091.

PARDAVIMUI 1918 modelis “Hay 
nes” automobilius, 12 cylinderių, 7 
pasažierių, geriausiame padėjime, 
jūsų pačių kaina.

Telefonas Canal 1678, 2342 South 
Leavilt SI., Chicago.

GEBA JUMS PROGA. 1918 vė
liausio modedio Fordas Coupe - su 
estra tairomis, geriausiame padėji
me. Visai mažai vartotas. Taipgi 
pridedant mano gerų rakandų Vict- 
rolą su rekordais,Mabogany, už $100 
ir labai geras pečius gezu ir anglių 
Conibination. Rakandai 4 kamba
riams. Parduosiu sykiu arba atski
ri. 'Turiu išvažiuoti iš miesto, štai 
kodėl turiu parduoti labai pigiai.

Joe yValsh,
3121 So. Union Avė., Chicago, III. 

Atsišaukite nuo 6 iki 9 vai. vak.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros skil
ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
Č1AME UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODU savo beveik naujus 
rakandus: 1 seklyčios setas, 3 kar- 
petos, 2 stalu. 4 komodos, 1 fono
grafas ir kitokius stubos daiktus. 
Atiduosiu pigiai. Kreipkitės vaka
rais.

30I4/So. Union Avc., Ist front.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon kampinė 

sankrova ir pagyvenimui kambariai 
prie 544 yVest t8th St. Savininkas 
prie 2938 yVest Polk St., Chicago.

ANT RENDOS — kambaris dėl 
dvieju vaikinų su ar be valgio.

3240 Emcrald Avė.

NAMALžEMe
PARDAVIMUI dviejų fintų name

lis penki kambariai, gesas, maudy
ne ir pusė bloko nuo Archer Avė. 
karo. Du metu statytas. Lotas 30x 
125. Daug paukščių. Viskas už 
$2450.

Andrew Vavrik, 
5148 So. Kenneth Avė., Chicago.

PIGIAUSIAI parsiduoda lotas ir pu
sė (37% pėdos, ant Lowe Avė. ir 
33 ir 34 ir vienas lotas prie šv. Ka
zimiero klioštoriaus. Perkate sta
čiai nuo savininko. Rašykite ar 
teiraukitės

Lietuvos ofise, 3253 S. Morgan St.

Didelis 1% aukšto namas prie S. 
E. kampo Troy ir 109 gatvės (Mt. 
Greenvvood), kaina $2000. Priimsiu 
gerų pagerintą neužimtų arba Li
berty bonds kaipo didį {mokėjimo. 
Klauskite Joseph L Hrad ant vietos

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
ro namas. 6 — 4 kambarius, 8 me
tai kaip statytas. Rendos $55 į mė
nesį. Parduosiu už $5400. Namas 
randasi labai geroje pietoje prie 
pat šv. Jurgio bažnyčios.. Tų namų 
gali pirkti ir su mažai pinigų. Ma
žų didį gali įmokėti, kitus kas »i:ė- 
iiuo kaip rendą išmokėsi. Kreipki
tės į

C. Suromski,
Chicago, III.

N AMAI-žEMfi
DIDELIS BARGENAS.

80 akelių Žemės 30 dirbamos, li
kusi ganykla su mišku, visa aptver
ta aplink. Stuba 8 ruimų, gera bar- 
nė ir kiti budlnkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 metų.

40 likerių žemės 3 likeriai 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 likerių žemės, uuzn ir bnrnė. 5 
mylios fnio miesto ant gero kelio 
kiiina $2000, {mokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

62 akeriu žemės yra auza ant eže
ro kranto, 4 likeriai dirhamus, likus 
ganykla su mišku kaina $2000 įmo
kėti $500 likusius ant 10 metų.

80 akerių žemės yra auza 6 my
lios nuo miesto ant gero kelio, gera 
žemė kaina $1600, {mokėt $400, 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 aiizų ir lo
tų. Del platesnių žinių rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY, 
F.AGLE RIVER, WTS.

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

McDonnell System 
Naujas adresas 3517 Archer Avė., 

Chicago, III.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra Žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir nric lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ji). Dar yra proga lietuviams dau
giau bizniu užsidėti.

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

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

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

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

DIDŽIAUSIAS borgenaa Chicug.- 
je , pars c’. /da 2 lotu, krūvoj 6"x 
130 pėdu p’»Kal pat 72 ir Archer A v 
imt puikaus kalno su 15 žaliuojan
čiu aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

PARDAVIMUI lietuvių anielinkė- 
je 5 kambarių namas. Karštas ir 
šaltas vanduo. Vnna. Du lotai.

5527 So. Kostner Avė.
t------------ — , —-------- ............ ....

PARSIDUŲDA naujas mūrinis na- 
‘mas 5kių kambarių, vana, elektriku, 
eiizas, beismantas ir didelis daržas.- 
Norint galima laikyti naminių 
paukščių, karvę ir tt. Kaina $2800. 
Kreipkitės prie savininko.

4942 S. Tripp Avc., 1 % bloko nuo 
Archer Avė.

PARDAVIMUI, išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių namas, didelis 
sodnas, vištų ir kiaulių tvartai ir 
barnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir akro žcnivuogių. Akras 100x409 
Kaina $4500. Lygiai 1000 per 3 me
tus. 1 mvlia nuo šv. Kazimiero ka
pinių. P. Dvckma, 114th ir Homan 
Avė., Mt. Greenwood, Telefonas 
Mongi*eenwood 81.

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

M. M. M.,
3544 So. Parnell Avė., Chicago, III..

ANT PARDAVIMO gera bizniui 
vieta 1 ir 2 aųgštų mnrinis namas 
ant dviėjii flatų. Atsišaukite.

636 —^(8 yv. 37 St. savininkas.

BARGENAS, parsiduoda mūrinis 
namas akmens nrišakiu, Bridgepor
to apylinkėje. No. 2804 Union Avė. 
ant 5 pagyvenimų, rendos neša į mė 
nesį ^49. tiktai į trumpą laikų, kai
na $4,375. Atsišaukite pas savi
ninkų

2723 Emcrald Av., ant antrų lubų

PARSIDUODA namas priekis mū
rinis iš užpakalio medinis ant pen
kių familijii po 4 ir 3 ruimus, ren
dos neša $46 ant mėnesio, nereika
linga turėti visus pinigus ant rankų. 
Atsišaukite

Mary Klescik, 
1815 S. Ruble St. arti 18 gatvės.

PARDAVIMUI didelis bargenas, 
muro 2 flatų 7—8 kambarius ir ga- 
rage. Kaina $2,800.

2713 Emcrald Avc., Chicago.

PARSIDUODA —< namas 4 pagy
venimų — $38 rendos neša į mėne
sį — parsiduoda labai greitai. — At
sišaukite pas savininkų greitu laiku 
ant pirmo f H oro

3815 So. Halsted St.

PARSIDUODA — mūrinis namas, 
akmeninis, frontas po 6 ir 7 kam
barius, kaina $4,500 — no no. 3823 
So. Parnell Avc. Atsišaukite pas 
savininkų

3815 So. Halsted St.

NAMAI-žEMe

MOUNT GREENWOOD.

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario transportacijos. (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 4 po pietų. Nedė- 
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

J. S. Hovland, 
133 yVest yVashington St. Chicago.

EXTRA farma su triobornis par
siduoda 60 akerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akerių miško ir pievos 
5 akeriai, upė žvejojimui, šaltinis, 
ganyklos geros,, arba mainau ant 
namo ar automobilio. Meldžiu at
sišaukti paties, matysite ar gera že
me, be agentų parduosiu daug pi
giau, priežastis, vienas negaliu gy
venti. Galėsiu parduoti pusę že
mės, mažu kapitalu su triobornis ar 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu
lių.

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

PARDAVIMUI per Ignatius Chap 
& Co.. 555 yv. 31 st St., arti yValhice
2911 yy'allace St. I flatų muro na
mas, aukštas apatnarnis ir atika. 
Rendos $55 į mėnesį. Kaina $5400.
2948 Emcrald Avė. Muro namas,
skirtas trims šeimynoms. pilnos
mieros lotas. Kaina tiktai $2800.
2912 Parnell Avė. 2 aukštų muro
namas turintis savyje 2-6 kambarių 
fintus su maudyne, gezu ir tt. Kai
na ......................................... $3675.

Kiekviena viršminėtų nuosavybių 
galima pirkti išmokėjimais, jeigu 
reikalinga.

Ignatius Chap & Co.,
31 & yVallace St. Vienintėliai agent.

UŽGANEDINTIKOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

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

Šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos” farmos. Geri minai, tvo
ros, Šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyViih'ais. kitos be gyvulių

Po įmokėjimui vienų penkta dalį,, 
jums 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 nieke nvkaštuoja 
pamatyti šias farnias.

Musų farmos randasi Wisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamus 
prapertes kaipo {mokėjimą. Mort- 
gage už likusią skolą.

M. J. AUGULIS, 
2209 W. 23rd Place, Chicago, III.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti^apeclališ- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kaenicka, PerdMlnia
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 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

ĮVAIRUS skelbimai
Pajieškau vietos kur butų galima 

užsidėti senų geležų ir skudurų 
krautuvę. Tokiame miesto kur dnr 
nebūtų tokios krautuvės ir kur gy
ventojų yra nemažinu keturių tūk
stančių. Kas turėtumei tokią 
vielą ant rendos, malonėkite pra
nešti už ką busiu dėkingas.

K. Šiukšta,
174 Gladc St., Mnskegon, Mich.

_________________________ __— - -




