
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Eūtered as second Class Matter March 7, 1914. at the Post Office of Chicago, 111., under the Act of March 3, 1879.

■     I ‘L. I' L, Į I, UL.. ----------- 11. —J.. .'..-LLJ.LLL- XX—'!'L'. .'!L*.Į1. .1'U S

Chicago, III., U ta r ninkas, Rugpiučio-August 12 d., 1919 Price 2c No. 190
1' ■ ................................. 1 ■■--------- ui1

VOL. VI.
“r asžs

True translntion filed with the post-mastei- :d Chicago, Iii. Aug. 12. 1919as nųulred by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai sumušė Kolčaką
5®

Monarchijos pavojus Europoje AREŠTUOTI RUSAI ŽMOGŽU
DŽIAI ŠVEDIJOS SOSTINĖJE.

Streikai bolševikiškoj Rusijoj
Atrado kūną užmušto ruso Ar- 
dasjevo. Spėjama, kad užmušy- 

stės papildytos arba rusų 
bolševikų arba rusų mo- 

narshistų.

Triir inuLsIatlon tlled witn Ihe post- 
niaster at Chicago, III. Aug. 12, 1919 
as leųuired by the ari of Oct 6, 1917

Sočia islŲ Kong esąs 
reikalauja pripažinimo 
Latvijos neprigulmybes

True translntion tlled with the post- 
rnaster at Chicago, III. Aug. 12, 1919 
a s reunired by Ihe act of Oct. 6.1917
WILSONAS ATSISAKĖ IŠDUO

TI SENATUI DOKUMEN
TUS.

MILVVAUKEB SKERDYKLOS 
STREIKUOJA.

Baisi rusu žmogžudyste Stockholme
True translntion filed with the po<t- • pasitraukimui ketinama užlai- 
irastcr at Chicago, III. Aug. 12, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917 

BOLŠEVIKAI VEJASI KOLČA
KĄ.

kyti didžiulę vengrų armiją tvar 
kos palaikymui. Šita armija 
susidedanti iš šešių divizijų, į

LONDONAS, Rugpiučio 11.— 
Pranešama iš Stoekholmo, kad 
policija ten jau areštavusi šešio- 
liką rusų, intardatna juos esant 
nariais politiškos žmogžudystės 
draugijos, kuri užmušusi žino
mą Stockholme rusą Nikalojų

SOCIALISTAI PROTESTUO
JA PRIEŠ BLOKADĄ RUSIJOS.

Kolčakas pasitraukęs 200 mylių. 
Jo dienos pasibaigė.

diuo regimcntai ir liuosnoriai

Reikalauja jštraukimo kariuo
menės is Lietuvos ir Latvi 
jos. I^atvija turinti būti 

neprigulminga.

VVASHINGTON, D. C., Rug
piučio 11. Prezidentas Wįlso- 
nas šiandien atsisakė išduoti 
senatui egnerolo Bliss užreiški- 
mą apie atėmimą nuo Chinijos 
Shantungo. Prezidentas taip
gi neduosiąs senatui jokių kitų 
dokumentų, kurie parodytų 
kaip ėjo taikos derybos 
kaip buvo rašoma taikų 
sutartis.

Milwaukee, Wis., Rugpiučio 
11. — Cudahy skerdyklos nuo 
šiandien užsidarė. Išėjo ant 
streiko 800 darbininkų, reika
laudami sugrąžinimo atstatytų 
darbininkų. Streikas prasidėjo 
pereitą pėtnyčią, ir buvo taip 
pasekmingas, kad bosas turėjo 
net skerdyklas uždaryti.

Pasimirė 
milijonierius 

A. Carnegie

arba 
lygos

AMERIKA PROTESTUOJA 
PRIEŠ MEXIKOS ĮSTATYMĄ.

Buvo žinomas kaipo plieno ka
ralius. Išdalinęs daugybę milio- 

nų įvairiems labdaringiems 
tikslams.

Rugpiučio 12. — Pasiekusios 
\Vashingtoną žinios sako, kad 
Kolčako veikimas Siberijoj jau 
busiąs žlugęs. Kolčako pulkai, 
sako, turėję pasitraukti net už 
dviejų šimtų mylių ir Omskas 
turįs būti apleistas žinios sako, 
kad Kolčakas turįs t rauk ties, 
nes negaunąs pagelbos iš 
aliantų. o tuo tarpu bolševikai 
turį daug geresnės kariuome
nės, kurią vadovauja vokiečių 
oficieriai pabėgę iš Vokietijos 
kada ten pasibaigė karė.

Valdiniknai čia skaito, kad 
Kolčako viešpatavimas jau taip 
kaip ir butų užsibaigęs, jeigu 
aliantai neduos jam ūmios ir di
delės pagelbos. Kaikurių spėja
ma, kad prezidentas VVilsonas 
galįs atkreipti kongreso domą į 
tai, kad Siberijoj neužilgo pra
dėsią viešpatauti bolševikai.

Amerikos kariuomenė, kuri 
randasi dabar Siberijoj, yra toli 
nuo Kolčako ir bolševikų lini
jos. Ji tenai pastatyta buvo tik 
apsaugojimui amunicijos san
delių Vladivostoke. Anglijos 
kariuomenė tuo tarpu tenai bu
vo kitu tikslu, ji būtent turėjo 
susižinoti su Kolčaku, ir duoti 
jam pagelbos. Tečiaus ji to ne
padarė.

True translatlon filed witb the post 
niaster at Chicago, III. Aug. 12,’ 1919 
ns require<1 hv the ari of Oct. 6,1917
SAKO, MONARCHIJOS NE- 

steigsią.

True translntion filpd with thr 
ii'aslcr at Chicago, III. Aug. 12, 1919

BUDAPEŠTAS, Rugpiučio 10. 
— Steponas Fridrikas, naujas 
Vengrijos premjeras klausinėja
mas šiandien užreiškė, kad da
bartinė valdžios permaina ne
reiškianti grįžimo prie monar- 
chiškos tvarkos Vengrijoj.

Premjeras pridūręs, kad 
draugiškos tarybos einą su Sze- 
gedino valdžia, ir dienos klau
simai busią išrišti ramiu budu. 
Kalbėdamas apie Povilo Gera- 
mi, socialistų vado, užreiški- 
mus, premjeras pasakė, kad jie 
neteisingi esą ir kad niekas ju- 
sąs persekiojamas už jo politiš
kas pažvalgas. Jis užreiškė, kad 
žmonės, kurie papildė plėšimus 
ir žmogžudystes, busią teisiami 
paprastu keliu.

Fridrikas pasakė, kad Sza- 
muely’o budeliai ir baisi “Leni
no vaikinų” kompanija tapę a- 
regtuoti, bet kad nei plaukas 
dar nenukritęs nuo jų galvų. Už 
savo nusidėjimus jie, sako, at
sakysią reguliariiKtee teismuose.

(Kita žinia iš Rumipešto skel
bia, kad Budapešte partijos svar 
stę apie prisidėjimą prie dabarti
nes valdžios ir kad visos buržu
jų partijos norinčios dalyvauti 
valdžioj. Klausimas apie social
demokratų dalyvavimą valdžioj

Areštuotųjų tarpę yra penkios 
mokTįs. *

Ardasjevo kūnas buvo atras
tas ežere netoli Stoekholmo. Iš 
to paties ežero policija išvilko 
dar tris negyvus kūnus Stock
holme. pasigendama dar kelių 
žinomų rusų, kurie nežinia kur 
prapuolę.

Policija tikinti, kad areštuo
tieji priguli prie bolševikų or
ganizacijos, kuri užsiima baudi
mu nepatinkamų jai žmonių. 
Pirimaus buvo manyta, kad 
žmogžudystes buvo papildę ru
sai monarchistai.

Stoekholmo koteliuose pilna

LUCERNE, Šveicarija, Rug
pjūčio 11 d. — čia laikomi 
tarptautinio socialistų kongreso 
posėdžiai.

PAVOJUS ŽYDAMS BUDA
PEŠTE.

ji *1x11 «n iii, miR. iji.» i * r\ i •
a* reouired by the act nf Oct. 6.1917 dar nesąs išrištas. Dar daugiaus 
CHECHAI BIJO MONARCHI-' prM.‘4*!,raujnn*‘ žl"la..sa*tO’

I socialistų vadas Povu, (rerami, 
į buvęs teisių ministeris, kurs 
kaltino dabartinę valdžią kan
kinime savo priešų, sutikęs įsto
ti į naują ministerių kabinetą, 
jeigu su tuo sutiksianti jo parti
ja).

JOS.

VIENNA, Austrija, Rugpiu
čio 10. — Gaunamos iš čecho- 
Slovakijos žinios sako, kad če- 
ėhai esą baisiai susirūpinę dėl 
paskutinių atsitikimų Vengri
joj.

Ten žmonės bijo, kad prileidi- 
mas prie valdžios kunigų-kuni- 
gaikščio Juozo gali reikšti įsi
viešpatavimą monarchijos vi
soj vidurinėje Europoje.

Viennoje kareivių pildomasis Daugybė streikų bolševikiškoj 
komitetas išleido atsišaukimą,1 
kuriame taria žodį apie paskuti
nius atsitikimus Vengrijoje ir 
duoda persergėjimą atžagarei
viams, kad jie nedrįstų pulti ant 
Austrijos vokiečių respublikos. “ko> j™"-j"”./;

< tsisaukimas sako, kad kož-1 (Įfja> bolševikų galva Leni
nas darbininkų klesos narys y- ,,as keU pasitraukti l5 savo 
raJ!a8"'"V.^ al" “‘"P 8y‘ Į vietos ir daugiau nebebūti bot- 

ševikų valdžios galva.
Pranešama, kad streikai visur 

siaučia bolševikų valdomoj že
mėj. Sako, kad šimtas penkios 

i buvo 
sušaudyti bolševikų valdžios.

Trnr rrftn«iwnon ntrrt wnh the nost- 
niaster at Chicago, III. Aug. 12, 1919 
as rrquired bv the act of Oct. 6.1917

LENINAS KETINĄS PASI
TRAUKTI.

Rirtijoj. Streikų vadovai su
šaudomi.

KOPENHAGENiAS, Danija 
Rugp. 12. —- Pranešimai iš Hel

vastį už laisvę, ir baigiasi se
kančiais žodžiais:

“Karininkai ir proletarai!
Laikykitės išvieno! Supraskite I

šia ir taisykitės j mūšį.”
'? baisų pavojų, kura jums grę- (lešimlis streiko vadovų

BERLINAS, Vokietija, Rug- RASINĖS RIAUŠĖS JAMAIKOJ, 
piučio 10. — Žinios iš Vengrui PANAMA, Rugpiučio 11. — 
sostinės sako, kad spaudžiant 
talkininkams Rumunų armija 
gal ir pasitrauksianti iš Buda
pešto, bet, sako, tai butų grę- 
mus pasitraukimas nelemiąs 
nieko gera ateityj. Po Rumunų

Kaikurie iš jų, sako, turį baisiai 
daug pinigų.

Apie Ardasjevo užmušimą 
pasakojama, kad jis buvęs išvy- bė. 
liotas į vilią už Stoekholmo. Te
nai jis buvęs prirakintas prie 
sienos lenciūgais ir taip turėjęs 
išbūti per 26 valandas be valgio 
ir gėrimo. Ant rytojaus susi
rinkęs teismas ig 20 žmonių. Po

Socialistų kongresas vakar 
priėmė rezoliucijas prieš inter
venciją Rusijoj ir prieš palai
kymą blokados prieš Rusiją.

Išneštas tapo protestas prieš 
palaikymą apie miliono kares 
kalinių vergijoj.

Tapo priimta rezoliucija, rei
kalaujanti, kad aliantai įsikištų 
ir sustabdytų skerdynes Armė
nijoje.

Pagalios tapo priimtos rezo
liucijos reikalaujančios, kad iš 
Lietuvos ir Latvijos tuojaus bu
tų ištraukta vokiečių kariuome
nė ir ku<i Latvija butų pripažino

neprigulminga valsty-

kad nereikalaujama 
neprigulmybės pripa-

(Iš to,
I Lietuvos
I žinimo, matyt, jog Lietuvos ne- 
prigulmybė arba Lietuva kaipo 
neprigulminga valstybė jau

buvęs rastas išdaviku ir nubau
stas mirties bausme.

Prieš bausmės išpildymą bu
vę dar pareikalauta iš Ardasje- 
vo, kad jis pasirašytų po tuščiais 
čekiais, žadant, kad jeigu jis 
pasirašys, tai jam bus dovano
ta gyvastis. Jis pasirašęs, bet 
gyvastis jum visvfen nebuvus 
dovanota. Jo budelis palengva 
jį pasmaugęs.

BUDAPEŠTAS, Rugpiučio 
10. - Rumunai atėmė visą mai- 

I stą nuo žmonių visoj Budapeš
to apielinkėje. .Amerikos mai
sto misija Viennoje apsiėmė po 

į karštų prašymų bent suteikti 
maisto Budapešto mokyklų vai
kams.

Jausmas prieš žydus yra stip
riausias Budapešte. Daugelis žy
dų buvo sumušta gatvėse; žmo
nės išsitraukia juos gatvėse iš 
vežimų ir tramvajų ir muša, o 
rumunų kareiviai tik stovi ir 
juokiasi, ir dar ragina bunga- 
rus, kad jie daugiaus užpuldinė-

Darbininkų kova
PEORIJOS MAINENIAI BAL

SUOJA STREIKUOTI.

VVASHINGTON, D. C., Rug
pjūčio 11. — Prezidentas Wil- 
sonas šiandien pranešė senatui 
kad Suvienytųjų Valstijų ad
ministracija keletą sykiu jau 
protestavo prieš Mexikos valsti
jos Sonoros žemes įstatymą 
kurs esąs priešingas Amerikos 
interesams.

LENOX, Mass., Rgupjučio 11. 
— šiandien čia 7:20 vai. vaka
re pasimirė savo vasarnamy] 
\ndrius Carnegie (ištark Kar- 
legi), didžiausias Amerikos mi- 
ionierius, plieno karalius, susi- 
'aukęs 8-1 metų amžiaus.

Mirė jis nuo uždegimo plau
kių. Jo draugai sako, nusimi
nimas dėl pasaulio karės pagrei-

FORDO IR TRIBŪNO BYLA 
BAIGIASI. Andrius Carnegie buvo gimęs 

lapkričio 25, 1835, Škotijoj. Jo 
tėvas buvo audėju, ir kęsdamas 
vargą Škotijoj nusitarė atva
žiuoti Amerikon. Atvažiavęs A- 
merikon, Carnegie tėvas gavo 
darbo Pittsburgho linų audyk
loj. Vaikiščias Carnegie pasto
jo dirbti kartu su tėvu už 20 cen
tų į dieną. Sulaukęs keturioli
kos metų amžiaus jis jau gavo

MT. CLEMENS, Mich., Rug
piučio 11. — Jau artinasi prie 
užbaigos byla tarp žinomo mi- 
lionieriaus Fordo ir Chicagos 
laikraščio Tribūno, kurs ap
šmeižė Fordą už tai, kad jis 

į buvęs taikos šalininku. Fordas 
reikalauja vieno miliono dole
rių atlyginimo. Byla, kaip žino-
ma, tęsėsi keletu savaičių. Da- j *2-50 i ’nvai‘f- Paskui Jis '"‘‘R' 
bar jau advokatai pabaigė savo '•’< '« audimų ir pastojo dirbti 
kalbas ir teisėjas gal jau seredoj telegrafo koiupmujon. Kada 
ar ketverge duos instrukcijas ; išmoko telegrafuoti, gavo algos 
prisaikintiems teisėjams, kokiu . I mėnesį.
jstatvmi' prisilaikantį reikės j Pralobo Carnegie išnelyčių, 
jiems teisti apkaltintąjį laikraš- įdėjęs pinigų į vieną išradimą, 
11 ' kurį padarė išradėjas vardu

Woodruff. Pradžioj jam taip
gi daug pagelbėjo jo viršininkas 
pulkininkas Scott, kurs jį pa
mėgo už sumanumą.
Sn pulkininku

PERKŪNAS PRAMUŠĖ SKY
LĘ KOJOJ.PEORIA, III., Rugpiučio 11.— 

Utarninko vakare du tūkstančiai 
‘mainerių .Peorijos apielinkėje 
išeis ant streiko, o savaitės pa-(
baigoj streike dalyvaus jau iki Neighborsą ir sudegino jo visą

■ 18,000 mainerių, 1 
sušaukimo Illinojaus mainerių nuplėšė abudu čebatu, o

Šveicarija, Rug- konvencijos, kuri pareikalautų' pradegino skylę kojoj. Jis bu-

True translatlon filed wlth the post- 
ivastcr nt Chicago, III. Aug. 12, 1919 

Į as required bv the oct of Oct. C, 1917

LENKAI SIUNČIA NAUJĄ AR
MIJĄ PRIEŠ BOLŠE

VIKUS.

VVASHINGTON, Indiana. — 
Perkūnas čia trenkė į Jurgį statymo.

Carnc-

reikalaudami kairį Joną nuo galvos iki kojy, j Myktos. 1892 ""‘,als <»11"
• ( taipgi ! 8le uždėjo savo Vnmnonnn <

True translatlon filed w’th thr pnst- 
master at Chicago, 111. Aug. 12, 1919 
as required by the ac 
ALIANTAI NEKETINA VYTI'!

RUMUNŲ Iš BUDAPEŠTO.

PARYŽIUS, Francija, Rug
pjūčio 10. — Šiandien tapo žino
ma, kad taikos konferencija vi
siškai maino savo pažiūrą į Ru
munų armijos buvimą Buda
pešte. Sužinota, kad konferen
cija nebemano prašyti, kad Ru
munai apleist Vengrijos sostinę, 
nors pirma viršiausioji aliantų 
taryba buvo prašiusi Rumunų, 
kad jie neitų į Budapeštą.

Nors viršiausioji aliantų ta
ryba ir piktinasi tuo, kad Rumu
nai užgriebė Vengrijos maistą 
ir turtą ir ketina tą viską siųsti 
Rumunijon, vienok daugelis tai
kos delegatų laikosi tos nuomo
nės, kad Rumunų kariuomenei 
reiksią pasilikti Budapešte, bent 
laikinai, padėjimo pataisymui.

BASELIS, !
piučio 12. — Bevielė telegrama 
iš Waršavos praneša, kad nauja 
lenkų armija apleido Minską iš
sirengusi toliaus varyti karę I 
prieš bolševikus. Sakoma,' 

i't of'nėhft. 1917 I kad kariuomenė esanti gerai iš- 
■ lavinta ir turinti daug artileri
jos.

Kita telegrama iš Waršavos 
pranega, kad Waršavon atvy
kusi delegacija iš Voliniaus ir 
prašiusi aliantų atstovų, kad 
teiktųsi Voliniją priskirti prie 
Lenkijos, kaipo Lenkijos dalį.

Tnic translation filed wilh the post- tų laukti su reikalavimais, kol 
niaster at (’hieago, III. Aug. 12, 1919 taika formaliai bus pasirašyta, 
as required by the act of Oct. »i, 1917

AMERIKOS PASIUNTINYS
ATVYKO RYGON
AUTOMOBILIU.

algų pakėlimo. Taip pranešė 
Peorijos apskričio mainerių se
kretorius Petras Grant.

Pasitarime apie šitą reikalą 
dalyvavo 800 delegatų.

Visi nutarė pasipriešinti Uli- 
noįaus mainierių prezidentili 
F. Farringtonui, kuris nenori 
konvencijos, remdamąsis tuo, 
buk dar karė nepasibaigė, o pir-, jos miestai gavo leidimą nuo 
minus buvę ketinta, kad maine- kares departamento supirkti tuo 
riai nestreikuosią kol pasibaigs 
karė.

Maineriai nejaučia, kad rcik-

vd apmiręs, bet atgijo, kada ko
roneris atvyko ištirti jo mirtį.

NEW YORKAS GALĖS 
PIRKTIES ARMIJOS MAISTĄ.

' WASHINGTON, D. C., Rug- 
piučio 9. — New Yorko valsti-

jaus armijos maistą kiek jo liko 
po armijos reikalų aprūpinimui.

ŠIAURINĖ PAŠVAISTĖ.

Pranešama, kad Kingstono mie
ste, Jamaikoj, įvykę rasinės riau | Temesvaro miestą pietinėj Vcn- 
šės. Reikėję kviesties kareivių grijoj. (Reikia čia patėmyti,

Jie nori daugiau algos. Ir todėl 
jie nbt streiką keldami reika
lauja konvencijos sušaukimo. 
Jie tiki, kad tik visa mainerių 
konvencija gali pastatyti reika-

KOPENHAGENAS, Rugpiu- lavimus pakelti algų, 
lio 11.—Ponas Green, galva A-Į 
merikos misijos, 
Baltiko valstijas, jau atvyko į 
Rygą automobiliu po penkių 
dienų kelionės.

Green važiavo iš Paryžiaus, 
iš kur iki Rygos yra apie 1,200 

Taryba dar vis nebuvo gavusi mylių, 
atsakymo į ultimatumą, kurį' 
buvo pasiuntusi Rumunijos val
džiai pereitą savaitę.

Gautosios čia valdiškos ži
nios, sako, kad Rumunų ka
riuomenė šį nedėldienį įėjusi į

šiaurinė pašvaistė buvo ma
toma kaikuriose Amerikos vie
tose.

Žemėje buvo elektros tekėji
mų, kurie vietomis visai sugadi
no telegrafo veikimą.

siunčiamos į PEČKURIAI REIKALAUS AL
GŲ PAKĖLIMO. ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDINIS 

JAU AMERIKOJ.

True translntion filert with the post- 
niaster at Chicago, III, Aug. 12, 1919 
as required by the act of Oct. H. 1917

TURKAI ŽUDO GRAIKUS.

CLEVELAND, Ohio, Rugpiu
čio U 
brolijos rytoj čia turės savo for-, .
manų susirinkimų, kuriame ii-Henovn Anglijos sosto įpėdinis, 
neg reikalavimą, kad butų pa- ’ 
kelto® algos daugiau kaip šimtui 
tūkstančių pečkurių dirbančių 
ant geležinkelių.

Lokomotivų pečkurių ST. JOHNS, Kanada, Rugpiu- 
Čio 11. — Čia jau atvyko laivu

Nepastovus oras; švelnus pie- 
tų-rytų vėjas.

Saulė teka 5:55 v.; saulė lei-

SALONIKA, Rugpiučio 10.
- Žinios iš Athenų praneša, jog 

su kulkasvaidžiais riaušių nu- kad Temesvaro apskritis Veng- (turkų žandarai ir banditai už- 
malšinimui. Nesakoma, kiek;rijoj yra derlingiausias ir gar- mušė daugelį graikų kaimiečių 
žmonių užmušta ar sužeista. įsus savo kviečių puikumu.) ) ties kaimu Tanto. <

Chicagos policija giriasi užva
kar pasidarbavusi ir areštavusi 
apie 50 pasileidusių moterų, ka- 
da jos buvo išėjusios vylioties džiasi 7:55 v. Mėnuo leidžias 

<vyrų. 8:09 vai. šįvakar.

> kompaniją su 
kapitalu 10,000,000 dolerių. 
Paskui jis pardavė tą kompaniją 
Morganui.

Carnegio turtas siekė penkių 
su puse šimtų milionų dolerių. 
Ųž jį turtingesnių gal būt buvo 
tiktai John D. Rockefelleris.

Sulaukęs 65 metų amžiaus 
Carnegie nusitarė kad jis jau 
perdaug tų mjlionų turįs, ir to
dėl pradėjo visokius fondus stei
gti ir dalinti pinigus visokiems 
labdaringiems tikslams.

Jis įsteigė keletą fondų moks
lo ir apšvietds platinimui, duo
damas į kiekvieną fondą dešim
tis milionų dolerių. Jis įsteigė 
arti dviejų tūkstančių knygynų 
įvairiuose Amerikos, Škotijos ir 
Anglijos miestuose. Jis pastatė 
gražių muzejų ir didelių salių 
koncertams. Ney Yorke Car
negie muzikos sale yra viena iš 
didžiausių; ji atsėjo du milionų 
dolerių. Jis norėjo taikos sviete, 
ir Haagoj pastatė Taikos Palo- 
cių. Taikos idėjų platinimui jis 
buvo paskyręs dešimt milionų 
dolerių. Desėtkais milijonų 
dolerių jis suteikė dovanų uni
versitetams ir mokykloms. Iš
viso Carnegie yra išdovanojęs 
visokiems tikslams ir fondams 
apie pusketvirto šimto milijonų 
dolerių.

Reikia čia atsiminti, kad gele
žies ir plieno darbininkai iki 
šiol Amerikoj buvo vieni iš la
biausia išnaudojamų darbinin
kų. Jis dirbo Carnegio milijo
nus, kuriais jis galėjo savo var
dą garsinti visame sviete.
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NAUMHOS Darbininkų minios
-- su 'Naujienomis ’

Fubliahed Daily exceut Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co.. Ine.

' 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telcphone Canal 1506

Naujieuo* eina kasdiena, išskiriant 
nvdčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
į|], — Telefonas: Canal 1506.

Kaina:Užsisakomoji
Chicagoje — pučtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................N (>2
Savaitei .................................... 12
Menesiui .........................  59

Suvienytose Valstijose, ne 'Chicagoj, 
pačiu:

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

Pingius reikia siųst Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00
3.30
1.85
1.15

.. 75

$5.00 
. 3.00 
. 1.05 
. 1.25 
... 65
Monci

Nori atgaivint 
monarchijos.
Tiue iransiation filed *itli the post- 
masler at Chieago, UI. Aug. 12, 1919 
as reųuired hy the act of Oct. 6,1917

Paskutiniai atsitikimai Ven
grijoje iššaukė aštrios kritikos 
Europos spaudoje. Londone, 
pav. visi laikraščiai ne tiktai
socialistiški, o ir liberališki ir 
net konservąIvviški smarkiai 
peikia talkininkus, kad jie leido 

runianamš užimti Budapeštą ir 
pavedė valdžią į rankas arci-her-

jo Austrijos kaizerio giminė. 
Tie laikraščiai mato šitame tal
kininkų žingsnyje mėginimą at
gaivinti monarchiją Vengrijoje.

Bet jeigu talkininkai padės 
arci-hercogui Juozui užsilipti 
ant karališko sosto Budapešte, 
tai kodėl jie negali pasistengi 
sugrąžint karališką sostą Karo
liui, arba kokiam jo giminei, 
Viennoje? Kodėl jie negali at- 
Luiivinti carizmą Rusijoje ir įs
teigt monarchiją Lenkijoje. 
181”) m., ]H> Napoleono karių, 
Europos valdonai alsteigė Bour- 
bonu viešpatavimą Francijoje; 
talkininkai dabar žengia į to
li ias-pa t vėžes.

NEDĖLIOJĘ įvykusia “Naujie
nų“ piknikas dar kartą aiš

kiai parodė, kad lietuvių darbi
ninkų minios eina su musų dien
iu šči u.

Nežiūrint to, kud tai buvo jau 
antrus toks “Naujienų“ parengiu 
mus šią vasarą,į jį prisirinko tuk 
stančiai žmonių. Erdvus Gard- 
ner’s parkas buvo pilnas publi
kos. Vienų tiktai automobilių 
privažiavo į jį apie dvejetas šiųi- 
tų —• tarytum- į kokių didelę 
žmonių iškilmę.

Dabar, manome, skaitančioji 
publika Chicagoje ir kitur pa
liaus tikėjusi tais barškalais, ku
rie prisidengę “darbininkų užta
rėjų" skraiste, skelbė čionai ir 
po visą šalį, kad “Naujienos" 
jau netekusios pritarėjų.

Tie “Naujienų“ priešai užva
kar patįs pasirodė neturį jokios 
reikšmės tarpe darbininkų. Kad 
pakenkus “Naujienoms“, jie ne
dėlioję buvo parengę “LSS. VIII 
rajono“ vardu “išvažiavimą su 
puikiu programų“ netolimoje 
nuo “Naujienų“ pikniko vietoje. 
Iš jų pastangų tečiaus neišėjo 
nieko.

“Naujienų“ priešai neįstengė 
suklaidinti lietuvių darbininkų 
minias, o tai dėlto, kad geriau
sioji. daugiausiai išsilavinusioji 
ir rimčiausioji darbininkų dalis 
visuomet stojo už “Naujienas“.

Tatai buvo matyt pareitą ne- 
dėdienį piknike, Jr tatai buvo 
matyt užpereitą uvdėldienį “Nau 
j ienų“ dalininkų susirinkime, 
kur apie trįs ketvirtadaliai daly
vautųjų pritarė, dienraščio pak
raipai ir jo vedėjams.

“Naujienos" buvo, yra ir bus 
lietuvių darbininkų dienraštis. 
Jos tarnauja darbininkų reika
lams, ir jie eina su jomis. Tegul 
tatai įsidčmeja tie gaivalai, ku
rie straksi prieš musų dienraštį. 
Mėgindami pastoti kelią “Nau
jienoms"’, jie susilauks vien pa
niekos iš protaujančiųjų lietu
vių darbininkų.

venimą”, lai yru melas. Kam 
“V. L.“ prasimano nebūtus da
lykus?

PROTESTUOJA PRIEŠ
LSS. P1LD. KOM.

Vienas LSS. narys smarkiai 
protestuoja “Keleivyje“ prieš L. 
S.S, Pildomąjį Komitetą, kuris 
nutarė šaukti LSS. suvažiavimą 
Ncw Yorkan. Sako:

LX-lo suvažiavimo buvo nu
tarta, kad X-tas suvažiaviiiias 
turi būti t (’levelande. Kokią 
tad teisę Pildomasis Komite-

Juk ne Pildomasis Komitetas 
yra vyirausia musų valdymo- 
si Įstaiga, bet suvažiavimas ir 
referendumas. Pildomasis Ko
mitetas neturi teisės panaikin-

žiavimas nutarė

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc (ransjation flled wilh the post- 
inaster ai Chicago, III. Aug. 12. 1919 
as requlrod by the act of Oct. 0,1917

AUSTRALIJA.
Sydney. — (Darbininkai neri

mauja). Ncw South VVales’o dar 
bininkai nerimauja. Iš priežas
ties nesusitaikymo dailydžių ir 
mašinistų unijų metė darbą apie 
1.000 Broken Hill’o mainicrių.

Duonkcpyklų darbininkai nu
skyrė dieną išpildymui nustaty-

jiems nebus pakeltos algos, jie 
sustreikuos.

Prieplaukų darbininkų uni
ja reikalauja didesnių algų ir pa 
gerinimo darbo sąlygų.

j Apžvalga

Taigi klaidingai įsivaizdino 
kaikuric elementai, kad gadynė 
kovos už demokratybę jau pra
ėjus. Ji šiandie verda visu smar
kumu. Kas nepaiso demokraty-

“KAIRIOJO’’ “REVOL1UCIO- 
NIŠKUMO“ ŽIEDAI.

lengvu gali patapti monarchiš- 
kos r ikeijos pagelbininku. Dar 
bu ži ’onės, vadovaujami darbi
ninkų klesos, privalo įtempti vi
sas savo jiegns, kad atrėmus rė

minimą, nes ki- 
vel atsidurs po “die

vo patųfflųjų“ Viešpačių lazda.

AnfyĮiįos angliaka
sių imeiimas.
Truc transbition filerl vvilh the posf- 
niaslfr at (Jucago, III. Aug. 12, 1919 
i:s icųuircd by the net of Oct. 0,1917

Aitg+ffos parlamentas pelny
čio įe priėmė įstatymą, pagal ku
rį darbo diena anglių kasyklose 
yra apribojama septyniomis va
landomis. Tai yra ne viso ang
liakasių reikalavimo išpildymas, 
nes jie reikalavo, kad darbo die
na butų liktai šešių valandų, bet 
vis dėlto tai yra di(lžiausis lai
mėjimas, kokio kada-nors yra

Jau yra viešai žinomas faktas, 
kad “kairiojo sparno“ konven
cijoje, įvykusioje New Yorke, 
mažuma, susidedanti daugiau
sia iš |>vetimkulbių federacijų 
atstovų, aštriai susikirto su di
džiuma. Tame susirinkime tar
pe “dešiniųjų" ir “kairiųjų“ 
“kairiasparnių” įvyko daug aky
vų incidentų, gerai nušviečian
čių to elemento dvasią, kuris yra 
susimetęs į “kairįjį sparną.“

Vienas incidentas buvo toks. 
Jim Larkin (žinomas aidoblis- 
tiškas agitatorius), pasipiktinęs 
Stoklitskio, Hounvich, Stilsono 
ir Co. užsivariliejimais, taip įsi
karščiavo, kad prigrasino išmu
šti kailį kiekvienam “prakeik
tam foreineriui”, kuris mėgintų 
lįsti į “revoliucinio kairiojo spar 
no“ vadovus (to liek any darnu 
foreigner t ha t would try to run 
the revohitionary Left Wing).

“Kairiaspprniai“ dabar mėgi
na užginčyti šitą nemalonų 
jiems faktą, bet juk jie yra pa-

RUSIJA.
Stpckholm. — (Socialistai už

taria Rusija). Kairysis Švedijos 
Socialistų Partijos sparnas ir 
Jaunųjų Socialistų Lyga išleido 
į pasaulio darbininkus atsišauki
mą. Atsišaukime sakoma:

“Pasaulio darbininkai, impe
rialistai stengiasi nuslopinti di- 
džiausį savo priešą — darbinin
kų revoliuciją.

“Rusijos Sovietų» respubliką 
iš šiaurės atakuoja finai ir esto
nai, o nuo Archapgclsko veržia
si anglu ir franeuzų kareiviai. 
Jų tikslas yra užgriebti revoliu
cijos lopšį — Petrogradą.

“iš visų pusių žiojasi reakci-

kiškos gaujos, jaučiama imperi
alistų iltis. Anti-rcvoliucionie- 
rius remia pinigais Franci ja ir 
Anglija. Francija iki šiol buvusi 
Europos revoliucijų lopšiu, pa
virto reakcionierių lizdu. Angli
ja, socialistiško judėjimo na
mai, pastaruoju laiku ėmė per
sekioti socialistus. Ir darbinin
kai toleruoja tatai. Retkarčiais 
tik pasigirsta silpnas ‘protesto’

bininkai

šito laimėjimo, vartodami kartu

konomišką. Jie veikė per savo 
atstovus parlamente ir valdžios 
komisijoje, kuri pagal* anglia
kasių reikalavimą buvo paskir
ta kasyklų klausimo ištyrimui; 
ir iš antros pusės jie veikė pęr 
savo unijas, grasindami valdžiai 
streiku, jeigu jų reikalavimas 
bus atmestas, šitoje kovoje dan
ginusia iHisižymčjo aiigbakas 
vadas Robert Sn^illie.

--r.
r platinkiteSkaityki V

t

patinka, ir skelbti tą, ką jie

IRGI “1N FORMUOTOJAU*.

“Vienybė Lietuvninkų”, 
minėdama, kad P. Grigaitis

su

“Imperialistai nestoja alviron 
kovon su revoliucija; jie kovpja 
hipokratiškai uždėdami bloka
das, siųsdami kontr-revoliucio- 
nieriams amuniciją, maistą, ar- 
motas ir auksą.

“Darbininkai privalo eiti tuo- 
pačiu keliu. Jie tuoj privalo už
protestuoti prieš revoliudijos 
smaugimą, apskelbdami bloka
dą toms šalims, kurios atakuo
ja revoliucionierius. Jicr privalo 
sustabdyti siuntimą amunicijos 
ir maisto kontr-revoliucionie- 
riams. Mes kreipiamos į visus 
darbininkus, ir atsišaukiame į 
socialistiškas organizacijas, ra
gindami prisidėti prie bendro
vekimo.

-------- -------- ----------!«■■■■■■» —w i« !». ...—..... —--ILL---- , ■■ ■ rv-nmenm 
ky; kad $vviitudi( tais nebūty 'Kariuomene# Vad|; g) šaukia ir 
daroma repeticijų; kad nebūtų 
jie apirigmi už dyką dainuoti 
kad ir labdaringiem^ tikslams; 
kad butų mokama nemažiau, 
kaip $90 į savaitę.

SUVIENYTOS VALSTIJOS
Newi Yorkas. — (Mašinistai 

stoja už Vieną Didelę Uniją). 
Šiomis dienomis New Yorko 
Mašinistų Internacionalės asoci- 
jacijos 460 skyrius laikė savo 
susirinkimą.

Susirinkime dalyvavo apie 
700 narių. Jie antru kartu užgy- 
rė Vienos Didelės Unijos idėją; 
jie stoja už tai, kad tuoj gele
žies industrijos darbininkt 
silicių krūvon. ■/

Skyrius taipgi patiekė rezoliu
ciją, kad Mašinistų Internacio
nale Asocijacija atsimestų nuo 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Tą klapsimą turės išrišti rcfi> 
remtumas.

Chicago. — (Kūrimas Nacio- 
nalės Darbo Partijos). Illinoig 
Darbo Partija kviečia darbinin
kiškas organizacijas pasiųsti sa
vo delegatus į konferenciją, ku
ri įvyks Chicagoj, rugpjūčio 18 
d. Konferencija nutars, ar reika
linga kurti naują Nacionalę Dar
bo Partiją ir šaukti tuo tikslu 
rudenį kuriamąją konvenciją.

Oficialj pakvietimą išleido 
Frank J. Espcr, sekretorius, 166 
West Wasbington SI., Chicago.

paleidžia Valstybės Tarybos se
sijas.

10. Valstybės Prezidentui pri
klauso amnestijos teisė.

11. Visi Valstybės Prezidento 
skelbiamieji aktai turi būti Mi- 
iiisterio I\rmiininko arba ata
tinkamo Ministerio parašu žy
mimi.

12. Valstybes Prezidento ži
nioje yra Lietuvos Valstybės ant

SU-

Lietuvos Valstybes Lai 
kimius Konstitucijos 

Pamatiniai Dėsniai.
Trečiuoju skaitymu Lietuvos 
Valstybės Tarybos priimti 1919 

m. bajadžio mėn. 4 d.

Iki Steigiamasis (Kuriama
sis) Seimas bus nusprendęs Lie
tuvos Valstybes valdymo for
mą ir konstituciją, Lietuvos Vai 
stybes Taryba, reikšdama suve
reninę Lietuvos galią (suprema 
potestas), steigia Valstybės Val
džią šitais Laikinosios Konstitu
cijos pamatais:

1. Bendroji dalis.
1. Vyriausius Valstybės Vald

žios organus sudaro: a) Valsty-

Taryba ir c) Ministerių Kabine
tas. ,

2. Vyriausios Valstybės Val
džios būklė yra Lietuvos Valsty
bės sostinė Vilnius.

priklauso Valstybes Tarybai ir 
Ministerių Kabinetui.

4. Visi Valstybės kreditai asi
gnuojami Įstatymo keliu.

5. Visi Laikinosios Konstitu
cijos pamatiniui dėsniai priima
mi dviejų trečdalių balsų: jie ga

mi, tik 7-j Valstybės Tarybos na
rių balsų to pareikalavus ir pa-

trečdalių balsų priėmus.
II. Valstybės Prezidentas 

Kompetencija.
6. Iki Steigiamasis Seimas bus 

susirinkęs ir nusprendęs Valsty
bės valdymo, formą ir Konstitu
ciją Valstybės Prezidentas yra 
renkamas Valstybes Tarybos.

7. Valstybės Prezidentui nu
mirus ar negalint jam eiti ku
riam laikui savo pareigų, pava
duoja jį Valstybes Tarybos Pir-

ir jo

8. Valstybės Prezidentui prik
lauso vykdomoji valdžia, kurią 
jis vykdo per Ministerių Kabine
tą, atsakomą prieš Valstybės Ta-

Utarnink., Rugpjūčio 12, *19

III. Valstybės Prezidento teisės 
leisti įstatymus.

13. Valstybės Tarybos sesijų 
tarpe arba per jų pertraukas 
Valstybės Prezidentas turi tei
sės leisti įstatymus Ministerių 
Kabineto priimtuosius.

14. Valstybės Prezidentas gali 
Ministerių Kabineto priimtąjį įs
tatymo sumanymą grąžinti Mi- 
nisterių Kabinetui su savo pas
tabomis. Tuomet Ministerių Ka
binetas svarsto jį antrą kartą. 
Jei Prezidentas neranda galimu 
ir antru atveju Ministerių Kabi
neto svarstytą ir priimtą įstaty
mo sumanymą pasirašyti, tuo
met šio įstatymo sumanymas y- 
ra įnešamas i Valstybės Tarybą 
ir josios sesija turi būti tuojau 
sušaukta.

IV. Valstybės Taryba.t
15. Valstybės Taryba svarsto 

ir sprendžia įstatymus ir sutar
tis su kitomis valstybėmis.

16. M’’dstcrių Kabineto priim- 
’i ir Valstybės Prezidento pa-

su. '» 'ji įstatymai neįnešami

17. Valstybės Prezidentas ga
li Valstybes Tarybos priimtąjį 
įstatymą grąžinti Valstybės Ta
rybai su savo pastabomis. Tuo
met Valslybęs Taryba svarsto jį 
antrą kartą. Antru atveju Vals
tybės Tarybos apsvarstytas ir 
priimtas įstatymas turi būti Pre
zidento pasirašytas.

18. Valstybės Tarybai priklau
so interpeliacijos ir paklausimų 
teisė.

V. Ministerių Kabinetas.
19. Ministerių Kabinetą suda

ro Ministeris Pirmininkas.
20. Ministerių Klibinėto sudėt 

lį tvirtina Valstybės Preziden
tas.

21. Ministerių Kabinetas iš- 
vieno (solidaringai) dirba ir iš- 
vieno atsako.

22. Valstybės Tarybai išreiš
kus nepasitikėjimą Ministerių 
Kabinetui, šis atsistatydina.

23. Ministerių Kabinetui atsto 
vauja Ministeris Pirmininkas ar 
ha jį pa vaduojąs vienas kuris 
Ministeris.

24. Įėję į Ministerių Kabinetą 
Valstybės Tarybos Nariai nenu
stoja buvę Valstybės Tarybos 
Nariais.

25. Ministerių Kabinetas ir 
atskiri Ministeriai, Valstybės Ta 
rybai ir jos Komisijoms pare- 
kalavus, turi duoti žinių ir pa
aiškinimų.
VI. Pamatinės piliečių teisės.

32. Steigiamojo Seimo norių 
rinkimams pasibaigus, Seimas 
renkasi Vilniuje Valstybės Val
džios paskirtą dieną.

33. Steigiamasis Seimas pra
deda darbą dviem trečdaliais at
stovų susirinkus:

VIII. Valstybės Kontrolė
34. Valstybės Kontrolė dabo

ju, kad butų teisėtai ir teisingai 
dirbamas sprendžiamasis ir vy
kdomasis darbas pajamų, išlak 
dij ir valstybės finansų ir kitokių 
valstybės turto saugojimo sri-

Užtat šiais metais prasidėjo 
gyvas organizavimo darbas. At
vyko A. C. W. of America uni
jos orgamzotorius F. Rosenblu- 
mas, atgaivino 151 skyrių ir siu
vėjai prisiruošė kovon. Bet šiuo 
sykiu siuvėjai savo reikalavimus 
laimėjo be streiko: Kompanijos 
priėmė A. C. W.. of A. sutaisytą 
kontraktą ir pasirašė po juo 
trejiems metanus. Mokestis 
siuvėjams tapo 20 nuoš. padi
dinta. Tuo budu kova buvo lai
mėta be mušio.

35. Valstybės Kontrolei atsi
skaito visos Valstybės ir savi
valdos įstaigos, tos labdarybės 
įstaigos, kurios gauna pašalpos 
iš Valstybės, ir tos bendrovės, 
kurios naudojasi Valstybės kre
ditu ir garantijomis.

36. Valstybės Kontrolė turi bu 
ti visuomet prieinama: visa at
skaitomybė, visos knygos ir visi 
§ 35 paminėtų įstaigų veiksmai.

37. Valstybės Kontrolė savo i- 
niciatyva skiria ir vykdo revizi
jas.

38. Valstybės Kontrolė suda
ro atskirą Valstybės valdymo 
dalį ir nepriklauso nuo Ministe
rių Kabineto. |

39. Valstybės Kontrolierių pa
renka ir skiria Valstybes Prezi
dentas.

40. Valstybes Kontrolicrįus 
Valstybės Tarybai ir jos Komisi
joms pareikalavus turi duoti ži
nių ir paaiškinimų.

41. Valstybės Kontrolierius 
dalyvauji Mijnisterių Kabinete 
patariamuoju balsu.

42. Valstybės Kontrolierius 
atsako už savo darbus prieš Val
stybės Tarybą ir atsistatydina, 
Valstybes Tarybai išreiškus jam 
nepasitikėjimą.

Keletas siuvėjų kreipėsi į ma
ne klausimu, kaip yra su A. C. 
W. of A. lietuvių organu “Dar
bu“. Kai kurie tvirtina, kad 
“Darbas“ esąs perkeltas į lyti
nes valstijas ir kad jį redaguo
siąs A. Bimba. Kaip ištiktųjų 
dalykai yra? — Siuvėjas.

“Darbas“ tebeeina iš Chica- 
gos ir jį teberedaguoja d. Kl. 
Jurgelionis. Ar centralinė A. C. 
W. of A. valdyba norės kokių- 
nors atmainų daryti, mes tikrų 
žinių neturime. — N. Red.]

KEWANEE, ILL.

Gal būt niekur nėra taip tam
sių parapijonų, kaip čia, Kewa- 
nee. Jie patįs užsidraudžia ne
tik parapijos susirinkimuose,

|IMESPONDENMS
S-r-»4< x M • F ' į. iitt r*i w w>n7iW

MILWAUKEES SIUVĖJAI LAI
MĖJO.

neiti į socialistų vakarus ir pra
kalbas, dagi neskaityti socialis- 
lif^kų darlxini*nki>ikų laikraščių 
nė knygų, ir lt. Tečiaus, nežiū
rint tokio paiko apsirubežiavi- 
mo, vis tik atsiranda ir tarp jų 
kitai]) protaujančių žmonių, 
fttui, kaipo pavyzdį, paduosiu, 
kaip kųrie-nckurie parapijonai 
žiuri į savo kunigą. Liepos 27, 
kunigas pasakė 'labai smarkų 
pamokslą apie soitalistus. Išr 
niekino juos šiauriausiais^žo
džiais. išvadino socialistus lat
rais, vagimis, tinginiais, laisvos 
meilės apaštalais, etc., ir grau
deno parapijomis, kad jie su lo
kiais nedorėliais nesusidetų, ne
remtų jų savo centais. Žinoma, 
davatkos, kurios laiko slaptus ur 
vus svaigalams šinkuoti, džiau
gėsi kunigėlio pamokslu. Bet 
kiti, išmintingesni parapijonai, 
kitaip j jį pažiurėjo. Jie sako, 
kad kunigas savo pamokslui me 
džiagos sėmęs greičiau iš pačių 
kunigų praktikos, o ne iš socia
listų, apfe kuriuos ir palįs kata
likai jau šiek tiek geriau žino, 
negu kad kunigas nori jiems į- 
kalbėti. Juk kas yra didesnis, 
tinginys, arba kas yra didesnis 
“laisvos meilės“ praktikuoto jas, 
jei ne kunigai, kurie su savo Jie- 
vutėmis gaspadinėmis be šliubo 
gyvena, o vienai nusibodus pasi
rūpina sau kitą. Ir kasgi to ne
žino?

Ištikrųjų tas socialistų šmei
žikas turėtų gėdyties taip biau- 
riadamas socialistus bažnyčtoje. 
Ar gal kunigas mano, kad tai]) 
juodindamas socialistus ir siun
dydamas pijęs jiuos .savo da
vatkas jis lengviau galės savo 
silpnybes nuo žmonių akių pas
lėpti? — Pribuvęs Parapijomis.

Milwnukee, Wis. — Siuvėjų 
bruzdėjimas čia turi jau ilgą is- 
Ito'nją.‘"Pirmus (siuvėjų strei
kas rūbų siuvinio industrijoj čia 
buvo 1910 metais. Streikavo 
firmos David Adler and Son 
Clothing Co. siuvėjai. Streikas 
laimėta lengvai. Mat tuomet 
MiRvaukes miestas majoru bu
vo socialistas d. E. Seidel. Jisai 
pats nekartų laikė streikinin
kams prakalbas, duodamas svei
kų patarimų, kaip laikyties, kad 
streiką laimėjus. Bet lengvai 
laimėtas streikas turėjo ir nela
bai gerų rezultatų: darbininkai 
apsidžiaugę savo lengvai laimė
ta pergale, mažai bekreipė (lo
mos į savo uniją ir ji greitai pa
iro.

1916 melais tos pačios fir
mos siuvėjai vėl išėjo į streiką. 
Bet kova buvo jau daug sunkes
nė. Darbiilinkai buvo neorgani
zuotu jų spėkos nesurištos į 
daiktą. Vis dėlto privertė Da
vid Adler and Son Clothing 
kompaniją išpildyti kai kuriuos 
streikuotojų reikalavimus ir 
gavo leidimą organizuoties į li
niją. Per pirmus metus jų A. 
C. W. of A. 151 skyrius žymiai 
sustiprėjo, nes rubsiuviai pa- 
ma;tę, tik organizuoti biir 
dainli jie tegali savo reikalus 
deramai ginti, stropiai rašėsi 
unijdn.

1917 metais, kad gyvenimas 
stipriai pabrango ir su gauna
momis algomis darbininkai ne
begalėjo galo su galu sumegsti, 
rubsiuviai vėl surėmė pečius ir 
stojo kovon su išnaudotojais. 
Kovoti buvo dar sunkiau negu 
praeitais metais. David Adler 
and Son kompanija, kad iškar
to streiklaužių negalėjo gauti, 
samdėsi mušeikų, kad nors tuo 
bildu streikininkus įveikus, Ke
letas streikierių buvo sužeisti. 
Daugelis merginų ėmė grįžti į 
savo senąją dirbtuvę, ir strei
kas, gal*į.-galc, buvo pralaimė
tas. Ino pal laiku buvo sliei-| v^e^KųJ^H^ezpensesand small salniy 
kui ir kitose dirbtuvėse, bet iri
ten streikininkai pralošė.

tiek kurios lyties, tautybės, ti
kybos, yra lygus prieš įstaty
mus. Luomų privilegijų nėra.

27. Laiduojama (garantuoja
ma) asmens, buto ir nuosavy
bes neliečiamybe, tikybos, spau
dos, žodžio, susirinkimų ir dra
ugijų laisvė, jeigu tik tikslas ir 
vykdomieji įrankiai nėra prie
šingi Valstybės įstatymams. 
Ginkluotų asmenų susirinkimai 
draudžiami.

28. Srityse, kuriose Lietuvos 
Valstybės nėra išleistų naujų įs
tatymų, laikinai palieka tie, ku
rie yra buvę prieš karę, kiek jie 
neprieštarauja Lietuvos Valsty
bės Laikinosios Konstitucijos 
Pamatiniams Dėsniams.

29. Karės metu, taip pat Vals
tybei gręsiančiam sukilimui, ar
riaušėms neprileisti yra taiki

nami ypal|ug|’. į«ta(a!i, kuriais 
laikinai suvaržomos piliečių lai
sves garantijos.

VII. Steigiamasis Seimas.
3(1. Valstybės Valdžia nustato 

ir skelbia įsiūlymą Steigiama
jam Seimui rinkti.

31. Steigiamasis Seimas yra 
visuotinojo, lygiojo, tiesiojo ir

DL A. MONTVID
CHICAftO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wi»shington St., Murshall 
Field Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Tclephonc Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phonc Canal 4626 

VaiJndos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West 6126

9. Valstybės Prezidentas: a) 
skelbia su savo parašu įslaty- 
mps ir sutartis su kitomis valsty 
bėmis; b) kviečia Ministerį Pir-

su- 
nc-

va Grigaičio straipsnio turinį ir 
sako:

Taigi jis bandysiąs vėl so
cialistus sulipdyti, idant ^ie 
vėl slopintų! |Hetuvių tautinį 
gyvenimą, negalėdami atskir
ti tautinį gyvenimą nuo soci
alizmo ekonomikos.
Ką reiškia “socializmo ekono

mikos atskyrimas nuo tautinio 
gyvenimo“ 
no. f‘
torius žadėjęs '“sulipdyti sočia- tų tik 8% svetimšalių daininin- mybei ginti ir skiria, Vyriausiąjį slaptojo balsavimo pamatais.

FRANCIJA.
*Pąryžius. — (Organizuojasi 

operų dainininkai). 200 su vir
šum Operos, Opera Comiųue, 
Trianon Lyriųue, Conęcrt Mayol 
ir kitų įstaigų vyriausi dpininin- 
kai laike susirinkimą. Niflarta 
kurti uniją. Unijos vardas 
Syndical dės Artistes Lyritpies. 
Iki šiol Įąi,sirašė 500 su viršum 
nariu.

Unija reikalaus gerai vinte-

Ministerių Kabinetą ir tvirtina 
jau sudarytą; c) atstovauja Val
stybei; č) skiria pasiuntinius ir 
priima akredituojamus svetimų 
jų valstybių pasiuntinius; d) 
skiAįa migšltdsdlįuojtius kanuo
mones ir civilius Valstybes val
dini ukus;c) laiko savo žinioje ka 

vieni dievai teži- liuojamų ir apšildomų rėdymos j riuonionę Lietuvos neprlklauso- 
Bet kud “Naujienų“ redak- kambariu; kud operose dulyvąu- mybei bei josios žemių neliečia-

AM <•



Utarnink., Rugpjūčio 12, ’19
■ersraas“

JIA;UJlfiNOS, Chitaga., m
MM

V\

Pirmas Didelis Piknikas Su Programų
— Rengia —

PIRMYN MIŠRUS CHORAS IR L. S. S. 81 KUOPA.
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO (AUG.) 17, 1919

G. M. CHERNAUSKO DARŽE, 
LYONS, ILLINOIS.

Lietuvių Rateliuose. gaila.
Reikia belo paminėti, kad 

susiorganivavusieji amatninkai,
NORTH SIDE

Amatninkai organizuojasi.

svetainėje, 1822 \Vabansia avė. 
lietuvių amatninkų susirinki
mas sušauktas p. Sųngailo. Tai 
pirmas toks bandymas amat- 
ninkus organizuoti. Reikia pa
sakyt, kad į susirinkimų susi
rinko pusėtinai daug žmonių. Po 
trumpo pasikalbėjimo tapo įkur 
tas “Amatninkų Sąryšis,” ku- 
rin susirašė trylika ypatų ir iš
sirinko valdybų iš sekančių as
menų: pirmininku
teris; raštininku — S. Danilevi
čius; korespondentais — K. če-

V. šliau-

JEI JUS VALGĖTE ARKA GĖ
RĖTE PERDAUG PRAEI

TA TAKTI IR JUS NE 
SIJAUČIATE GERAI.

Paimkite jiora Parlola -saldai
nių.

SUTAISYS VIDURIUS.

NAMAS MEDEGAS SU JŲ 
KENKSMINGUMAIS ir jus jau
sitės gerai ir atsišviežinę Vėl.

Viena dėžute kainuoja $1.00, 
šešios dėžulės liktai $5.00, pir
mos klcsos Partos Apliekoje,

c\v

(192)

Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžanga 25c ypatai.

Gerbiamoji Chicagos visuomenė, šis piknikas skirsis nuo kitų 
piknikų, kuriuos tamstoa matei ir girdėjot, nes jame dalivaus visi 
Chicagos ir apielinkes geriausi chorai. Taipgi geriausi kalbėtojai, 
ir taip visokių pamarginimų. Todėl kviečiame visus, senus ir jau-

mis atsilankyti ant šio pikniko, pakvėpuoti tyru oru ir pasišokti 
prie geros,t Grušo orkos iros.

PASARGA. Važiuokit bile karais iki 22 St., o 22 St. karais į 
vakarus iki sustos, ten paimkite Lyons karus, kurie davež iki daržo.

Kviečia KOMITETAS.

Buvo pastebėta, kad tarp a- 
matninkų esama didelio \ noro 
organizuotis, tuolabiau, kad šį 
naujoji organizacija gerus tiks
lus* turi o Jie tikslai yra: patar
nauti atgimstančiai Letuvai vi
sais galimais budais, ir taipjau 
pasigvlbeti vieni kitiems čiu
pai, Amerikoj.

Nutarta susirinkimus laikyti 
kuotankiausiai. Sekantis susi
rinkimas bus rugp. 17 dienų š. 
m. kaip 9:30 valandų ryto, Liuo- 
sybės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. IŠsiskirstant kiekvienas pri 
sižadėjo sunaudoti savo gabu
mus kad padidinus šių organiza
cijų.

Taigi draugai anlatninkai, ku
riems rupi jūsų pačių ir jūsų 
senosios tėvynės gerovė, esate 
kviečiami šion naujon organiza- 
cijon prisidėti, nes šiais laikais 
neorganizuotas darbas yra 
vaisingas.

Koresp. K. čepukas.

šitokiu pasveikinimu mane 
pasitiko vienas senas veiklus 
naujienietis, atvykęs iš tolimų
jų Ulinojans pietų. Pro šalį e- 
jusi žmogysta atsiliepė:

Tie buržujai! Tokia dau
gybė automobilių... Teisybę, 
teisybę sake Degtnkasr Į Wa- 
sliingbon Heights jiems nepa
keliui: ten mat — tos karves...

Vėliau sužinojau, kad tai bu
tą vieno čempiono iš “draugiš
kojo pikniko“, kurį nedėkinga- 
sai iarmeris bus apleidęs ne- 
prol< tariškomis — karvėmis 
Tiek to. Mano prie telis patyrė, 
kad dalykai pas mus ila.r “nesu- 
siscl/nę”, kad pas mus dar vei
kia senasai “karės” stovis; vis 
dėlto, jis labai džiaugėsi apsčia 
naujieniecių šeimynėle, susirin
kusia ertviame Gardners Par
ke, turinčia čia “tokios šlaunies 
pramogėlės”. Suprantama, ir

II lt RL \ I RAGI.

| Saugokite Savo Akis |

ne-

NAUJIENŲ PIKNIKAS IR 
“TIE BURŽUJAI”.

Proletariškas telefonas” vei 
kęs per kiaurų naktį, bet...

gi! To svietelio taip daug, ta
rytum ant kokių atpuskų. Ir 
kur pažvelgi, kur kreipiesi — 
visur linksmųs-smagųs naujie- 
nieciai ir naujicn'i-etės; pilnas 
pilnutėlis Gardnerio parkas.

Tegyvuoja Naujienos! —• 
sako vieni.

Ura už Naujienas! — at
siliepia kili.

tiek svietelio! Ir
vis senu geri Naujienų priete- 
liai ir rėmėjai. Sakyk, drauge, 
ar pas jus, Chicagoj, dalykai 
“susisetlino”, ar jus jau nebesi- 
pešate? Tai malonu, labai ma
lonu; vadinasi jus ir .vėl sūdai 
rote vienų bendrų frontų...

Kas gali pasistaltyt prieš 
Naujienas? — girdisi trečiur.

Bet kas čia visa apsakys, kas 
ten girdėtu ir negirdėta. Pakan
ka to, kad užvakar naujienie
čiai turėjo _ smagios smagios 
pramogėlės —» iki' vūlo« nak
ties!

apskritą metą minkštas gėralas
Vadovystė, sykį įsteigta, yra sustip
rinta ir patvirtinta josios pasekėjais 
ir imituotojais — Bevo’s vadovystė 
yra apšaukta didžiausios užpakalines 
sargybos,kokia kada-nors sekė vedėją.

Parduodama visur — šeimynos perka groserne- 
se, aptiekose, ir pas vertelgas. — Lankytojai šir
dingai kviečiami peržiūrėti musų dirbtuvę.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

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

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

\ JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos
> Tėmykite i mano parašą.

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

Dr, A. R. Blumenthal

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

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

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

klausosi ir ploja, gausiai ploja 
tam kvarabai soviališdaVikui- 
buržujui patriotui menševikui 
— Grigaičiui! Nedovanotina 
herezija. Taipjau gausiai jie 
ploja ir jaunai energingai pa
nytei, Čeplinskaiitei, kuri šau
nia!! dektemuoja apie mylimiau 
sį Amerikos darbininkų klesos 
čempionų, d. Debsų. Tų aplo-

risimus, kurie savo dainoms- 
dauielems laike į klausytojų 
širdis... Visiems, visiems drau
gai naujieniečiai nepaskupūjo

▼UNAT1NU BBGUTBUOTAS RUSAS APT1KKORIU8 ANT BR1DGKPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rimuose nuo 30.00 ir au- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyk«. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykg, jei peršti ar 
skauda akis. Jek jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbos 
aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
klniai uždykg. Atmink, kad mee koO- 
nam gvarantuojam akinius ur kiekvie
nam gerai prirenkam.

R. M. MESIROFF. Ekspertas Optika*.
J si jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit paa mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 mstų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTKAL Galju 
padaryti bile kokius rusišku* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ak mu 
drsusa* žmonių.

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

kūpąs”... 
sake:

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. LA WHON, M. D.

- le, tokių pramogėlių su« 
rengt gali tik naujieniečiai! — 
tratėjo mano prietelis X, išklau 
sęs naujieniecių programo. Esu, 
tas visada rustus ir- pasipūtęs 
Grigaitis tai “kaip tikras vys- 

Iškelia du piršlti ir 
Mus visus vienija ben

dri reikalai, darbininkų klesos 
reikalai! Arba vėl, trepteli 
koja ir rėžia šitokių “hercai- 
jų”: — Ne upu, nė gerais no
rais, bet supratimu tų savo rei
kalų, bendrų darbininkų klesai 
reikalų, mes privalome nusta
tyt savo veikimų... O dar toliau, 
nusibraukęs prakaitų, rūsčiai 
pagraudina: — Draugai ir (Irau 
ges, mus laukia ilga ir sunki 
kova, kova už galutinų pasi- 
liuosavimų, už panaikinimų da
bartines naudojimo ir pavergi
mo tvarkos... O naujieniečiai

lei to ne nemanau rugoti: pro
grama dalyvavusieji šilo pilnai 
užsitarnavo.

Toks buvo naujieniecių pik- 
Vėlai vakare, eidamas 
lirdžiu -sekama “diolo-

nikus, 
namo

pats ir pati, o “bogeje” 
vežasi trečių. Pati sako:

— Matai, širdel, kokia graži 
sueiga: tiek svieto, visi klauso
si dainų, prakalbų, deklamaci
jų, ir ploja...

— Et, buržujai! — pyktauja 
pails. Bene manai, kad tai dėl

Eina

Didelis Susipažinimo 
Išpardavimas

I VISUOMENĘ!

šiuomi pranešame visiems, kad Mr. P. K. Bruchas, 
3328-3325 So. Halsded St. pardavė savo Dry Goods ir Fur- 
nishing Store ir pasitraukė iš šios eiles biznio. Mes nupir
kome jo sandelį už didelį nupigtyimų ir pasiūlome šias 
švarias, aukšos rųšies prekes už didelį sutaupymą. Mes 

• esame žinovai toje eilėje ir žinome kaip nupirkti ir kur 
pirkti, kad galėtumėm už pigiau parduoti negu kitos san
krovos. Geriausios kokybes prekes, pigiausios kainos jr < ♦
teisingais pirkliavimas su kiekvienu ir išbandymas pat- 

virlįs musų sakymų. Pinigai bus linksmai grąžinami su 

kiekvienu neužganėdintu pirkiniu. Apsimoka atsilankyti 

pas mus ir susipažinti. Pasiliekame su tikra pagarba

, BECK’S DEPT. STORE.
*

Šis didelis išpardavimas prasidės Panedėlio ry- 
' tų, Rugpiučio litų ir tęsis iki Subatos, Rugpiučio 

16tai. Kiekvienas daiktas bus padėtas apžiurėji- 
i mui ir jus turite liuesų norų pirkti kas patinka.

BECK’S DEPT. STORE
į 3323-3325 SO. HALSTED STREET.
L- - _

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
s Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimasJ Mes

y y pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedčliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

vai- 
vak.

■ —— * ■ i

DR. M. HERZMAN
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 Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piAų, ir 
8 vakarais. Telephone CanaP3U0. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai. ■

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, 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 vak. Nedčlioms 10-42 dieną.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviljaus Permaina, 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

35 So. Dearborn St.
(Ijonpaa Monroe) .

Kambarys 307. _
VALANDOS 9 iki R .LhlUJKZO 
Nedaliomis 10 iki 1.

PRANEŠIMAS.
šiuoin pranešu visuomenei kad aš 

užėmiau pono Vaizgerto vietą su 
mufavimu ir anglių vežimu, tai kat
rie dar nenusipirkote anglių, tai už
sisakykite dabar, o anglis eina brau 
gin kasdiena. Antrašas toks:

STANLEY SLAZAS,
• 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Phono Canal 2462

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAMU.
A4 labai sirgau per 3 meilia, nuslabngjęs pilvelis buvo.„Diape*. 

sija, nevirinimaJ pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu u* 
abelnas spėkų nustojimas vijo kūno, ir buvau nustoję* viltie* kad 
begyvensiu. visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos*

Bet kada pareikalavau Salutąras vaisių, Bitteria,, Kraųjp vaito
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartohmui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai, dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, Reu
matizmas pranyko, diegliai nebobadl po krutinę. Viduriu rėžtom 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas s>* 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
sumai ai ir esu linksmas ir 1000 svkių dėkuoju Salutaras mylistu ge« 
radfijistdi Ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
stuUkimaia patariu nuoširdi*! kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted 8Ū Telephone tanai 6417. Chicago, UI.
swhu HHiauri.’ ..........  iisi iiųwisiairiTnsaBsiBUBaMWMBMaBssuup

— By tik vapi Stilsono pri
pumpuotus! — pertraukia jį pa
ti. O koks čia grickas? Ar ne 
teisybę sakė kalbėtojas? ar ne
gražiai deklamavo jaunoji pa
nyte? ar nepuikiai dainavo cho
rai? Pasakyk, a? Nu, pasa
kyk!

— Darbininkų mulkintojai! 
— piktai įkirto pats.

— O tavo Stiisonas, o jo ge
nerolas Viksva — kų gero jie 
padarė? l]ik erzejiuoities, tik 
lojoti kiltus temoka... Darbinin
kų išganytojai. —

— Ba — uuu! — pertrauke 
jų “diologa” sėdintis “bogeje” 
trečiasai, Aš gi tuo tarpu pasi
skubinau į “stryt^arį”, kad vei- 
k^an pasiekus pmvinųjų GJiicar 
gų. Bet ir šiandie aš dar lebe- 
misliju, kad ta “pati” turi daug 
daugiau razumo negu “pats”.

Vakar prietelis X man be ki
li* pakuždėjo:

— Žinai kų, drauge, subatoj 
i. •» - IJT- - - - .. ' -t .<■. > .      

(Seka ant 4-topusl.)

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

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

los randasi rinkinys 
24 rekordų ir del- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 
Etą apgštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 

nll 1>ile Pasiuiytą kainą■ I už tai kad mes turime
Hlflultflttul I pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
1/ rr^^lE1 ^30 player piano, 

J / L garantuotą, 10; metų 
VJ w ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRATE ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Aldara, nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir

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

Avė., Roseland, III.
Tclofonas tas pats rezidenci

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

r 2 po pietų iki 4- 
6 iki 9- vakare. 

■■ *.... .................. ..

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 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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.

po

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—3 vakaro 

3303 8 Morgą a St, Chicago, III

Vyrišky Drapanų Barbenai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišauklK padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
NcdCliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
inis visą dineą iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Haleted 8l„ Chicago, D1 

įsteigtu 1802

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, I1L
Ofiso Tel. Boulevard 160

« Rez. Tol. Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mr$.A.MIclinlewlcz
Baigusi Akušerijos ko 
k’giją; ilgui praktika
vusi Pennsylvnnijos 
hospitalčse ir Pasek
ai i n g a i patarnau
ja prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuęu6 iki (j ryte ir 7 iki vėlai vak
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
per kiaurų naktį veikė .“prole- 
tariikas telefonas**, tikslu sulai
kyti naujicniečiiis nuo pikni
ko.

Bet tiek laimėjo, kaip Za
blockis ant muilo! — Atsakiau 
jam. — Rrp.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS STREIKUOJAN
TIEMS NARIAMS PRANEŠI

MAS.
Visi nariai, kurie strei

kuoja ilgą laiką ir kuriems yra 
reikalinga pagalba, molonės su
sirinkti seredos vakare, rug
piučio 13-tą dieną, apie 8 va
landą į J. Malinausko svetainę 
kampas 19-tos ir Halsted gatvių. 
Ten bus duodama piniginė pa- 
gelba nuo Draugystės ir jos na
rių tiems, kurie prirūdys, kad 
pagelba jiems tikrai yra reika
linga. Atsineškite su savim 
Draugystės ir Unijos knygeles. 
Nepraleiskite šio susirinkimo,

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bittcrs, yra 

pripažintas VVashingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę <lel kiek
vieno, katras tik jaučias viduriu ne
sveikatą, skauda |>o krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbi ma 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Kil
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.

Salute Bitteris 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- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

SA LUTE MA NU FACTUR E
P. A. BALTRANAS CO..

616 VV. 31st St., Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasima si pasidaro papro
čiu', ir tuomet žmogus ka
sosi nejuėioms. Bet jis 

\ žino, kad jam niežti, ir 
isi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia 

iežėjimą nuo pleiskanų, 
kenčia bereikalingai, 

es tą niežėjimą galima 
.•ngvai prašalinti. Nebus 

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys & galvos visas pleiskanas. į 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. |

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, i 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RL’FFLES. jei turite pleiskanų. į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į

——•F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York •>—<—♦>

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

Y BONDS
€ ASM

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

nes visi pinigai bus išdalyti šia
me susirinkime ir kito susirinki
mo nebus tol, kol negaus i m dau
ginus pinigų.

Komitetas: R. Liubinas,
K. Meškauskas, 

K. Gurinąs.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS TŲSIASI.

Karšapių darbininkai neklauso 
vyriausiu unijos vadų: atsisaką 
siųsti delegatų j VVashingtoną.

Karšapių darbininkų streikas 
tęsiasi. Darbininkai pasiryžę 
griežtai laikyties savo reikalavi
mų. Raginimai vyriausių unijos 
vadų grįžti darban ir palikti al
gų klausimą išrišimui bendrai 
valdžios ir darbdavių komisijai, 
kol kas neduoda lauktų pasek
mių. Darbininkai atsisako grįž
ti darban kol negausią užtikri
nimų iš VVashmgtono. Dar dau
giau, vakar tapo paskelbta, kad 
Chicagos rajono streikininkai 
dagi atsisaką siųsti savo įgalio- 
tinių-delegatų i Wasbingtoną su 
geležinkeliu direktorių Walker 
D. Hines’u derėties. 'tatai jie pa

darysią tik tuomet, kai to parei
kalausiąs pats prezidentas Wil- 
sonas. Nieku kitu jie jau nebe- 
pasitikį. O tiri dėlto, kad kar- 
šnpių darbininkų reikalavimai 
buvę įteikti VVaslungtonui be
veik metai laiko atgal, ir iki 
šiol tuo reikalu nieko nenutarta. 
Jeigu dalykai stovį lik šitaip, 
lai jie vely streikuosią tol, kol 
gausią rimtą užtikrinimą.

Vielos lokalo viršininkai sa
ko, kad Chicagos rajone strei
kuoja apie trįsdešimts tuksian
čiu darbininkų.

REIKALAUSIĄ PANAIKINT 
KOMISIJOS PATVARKIMĄ IR 

INDžIONKšENĄ.

Miesto advokatas, Cbester 
Clevclandas, žada kreipties į 
Sangamon pavieėio kortą reika
lavimu panaikinti Public Utili
ties komisijos patvarkymą, lei
džiantį elevatorių kompanijai 
imti po 8 centus nuo pasažierio 
ir gatvekarių kompanijai po 7 
centus. Belo, jisai kreipsis į vie
tos kortus reikalaudamas in- 
džionkšeno, draudžiančio kom
panijoms kolektuoti padidintą 
mokestį už važinė j imąsi. Dieve 
jam padėk!

PAR ASTUONI RIAUŠININ
KAI APKALTINTI.

Piisaikin lieji teisėjai vakar 
apkaltino dar aštuonis riauši
ninkus, dalyvavusius rasinėse 
skerdynėse. Vi$o apkaltintųjų 
skaičius esąs šešiasdešimts trįs 
žmonės.

STOKJARDŲ DARBININKAI
REIKALAUJA 80 CENTŲ 

VALANDAI.
Algų klausimą riš arbitratorius.

Stok jardų darbininkų reikala
vimai jau įteikti valdžios arbi- 
tratoriui, teisėjui Alschuleriuji. 
Pradinis tardymas prasidėsiąs 
šiandie. Stokjardų darbininkai 
reikalauja II valandų savaitės 
ir minimam inokesties — 70 
centu valandai.

Arbitratoriaus nuosprendis y- 
ra neverstinas. Tatai, jeigu ji
sai darbininkams pasirodytų ne
palenk inantis, jie tada savo 
reikalavimus galėtų išgauti 
streiku.

GALBŪT IŠPILDYS KARPEN- 
TERIŲ REIKALAVIMĄ.

Chicagos kontraktorių associ- 
acija jau pradeda kalbėti apie 
išpildymą savo darbininkų kar- 
penterių (dailydžių) reikalavi
mo. Tik kol kas jie dar statą 
v,ieną išlygą/ būtent tą: kad 
padidinus karpenteriains algas 
— po vieną dolerį valandai — 
tokio jau padidinimo nereika
lautų kita namų statytojų unija 

tinkuotojų unija. Mat, i^i 
šiol buvę “madoj’’, kad tinkuo
tojai turį gaut daugiau ncg|u 
dailydės. Dabar jie gauną po vie
ną dolerį valandai. Tatai, jeigu 
pastarieji suliktų nereikalauti 
daugiau kaip dailydės, kontfak
toriai sutiktų taikinties.

Žinoma, kad dailydės negal 
duot šitokio užtikrinimo. Jie 
gali atsakyti tik už save ir to
dėl streikuosią kol kon trak to
riai atsisakysią ir los pastaro
sios išlygos.

AREŠTAVO PAKVAIŠUSI 
KARININKĄ.

Policistas O’IIare vakar areš
tavo tūlą Charles Penu, buvusį 
karininką, ilgoką laiką veikusį 
ekspedicinėj armijoj užjuryj. Į- 
ėjęs Planters viešbutin Pennas 
pradėjęs kelti triukšmą, norė
damas “suvaldyti tą automobi
lių’’, kuris čia painiojasi”. Are- 
štuotasai nuvežta į nusveikapro- 
čių ligoninę.

IR KUNIGAS SAKO, KAD 
SKERDYKLŲ SAVININKAI

— ALLRIGHT.
Federale vaizbos komisija, 

apskrities prokuroras Clyne, 
majoras Thompsonas ir visi 
tie, kur sako, kad stokjardų sa
vininkai sužiniai nori išnaudot 
publiką, keldami kainas mėsai, 

meluoja. Taip sako Immanu- 
elio bažnyčios klebonas, reve- 
rendas Johnston Myers. Užvakar 
jisai pasakė savo parapijonams 
rustų pamokslą graudendamas 
juos netikėti skelbiamiems prieš 
stokjardų baronus melams. Jie 
esą labai geri žmonės. Tokie 
geri, kad tik ačiū jiems gi šalis 
— laimėjusi kovą prieš auto
kratiją.

Geras, geras žmogus tas re- 
verandas Myers.

BUKITE TOKIE TAUSŲS, 
KAIP BUDD’AS!

Chivagiečiai tik vakar sužino
jo, kaip galima sumažinti pragy
venimo brangumą. Tą paslap
tį jiems atidengė elevatorių kom 
panijos prezidentas Britton I. 
Budd’as. Ir ve kuo: jis savo 
“susius” nešiojasi jau keturi me
tai, ir manąs juos nešioti tol, 
kol kainos kurpėms visai nenu- 
pigsiančios.

(renialis išradimas, ar ne?

REIKALAUS VARANTŲ SPE- 
KULIATORIAMS.

Fcderalis apskrities prokuro
ras, Clyne, išvažiavo Washing- 
tonan, kad pasitarus su savo vy
resniaisiais, būtent, kas daryti 
su “nebesuvaldomais maisto rei
kmenų spekulia toriais.” Pons 
Clyde prieš juos turįs “labai 
svarbių priparodymų.”

Suv. Valstijų komisionierius, 
reikalaujamas Clydes pagelbi- 
ninkų, žada išduoti varantų 
areštavimui kelių spekuliatorlų.

NUŠOVĖ STUDENTĄ. 
Areštavo 150 įtariamų žudeikų.

Nepažįstami piktadariai už
vakar nušovė jauną Northvves- 
tern universiteto studentą, Ro- 
bert G. Wilson. Piktadarybė pa
pildyta Marquette Parke. Nu- 
šautnsai kartu su keliais savo 
draugais važiavo autoniobiliu 
kuomet jiems pastojo kelią keli 
nepažįstami banditai ir užko- 
mandavo iškelti rankas. Wilso-’ 
nns nepaklausė, ir tapo nušau
tas. Saryšyj su tuo areštuota 
net 150 įtariamų asmenų.

PALIKO VISĄ TURTĄ — 
BRUSLOTO KIŠENIUJ.

Williain Scanlon, gyvenęs 
1545 VV. 71 gatvėj, užvakar nu
sišovė parašęs savo moterei se
kamą testamentą:

“Brangiausioji — Buk gera 
ir nesirūpink. Tu rasi visa, kas 
reikalinga, mano senojo bruslo- 
to kišenių je. Lik sveika! Wil- 
liamas.

“P. S. — Aš baisiai sergu; ši
tuo visa tebūnie užbaigta.”

Brusloto kišeninį rasta viso 
$5.85 pinigais ir peilis.

BRANGI PAČIUTĖ.
Už jos meilę vyras reikalauja 

40,000 dolerių.
Pons John J. Moore turi jau 

ną gražią pačiutę Gludys, o po
no Johno pačiute Gladys kadaise 
susitikus jauną leitenantą VVil- 
liamą Schorocką ir... Dabar 
pons Johnas kreipiasi į teismą 
reikalaudamas nė daugiau nė 
mažiau tik keturiasdešimts tūk
stančių dolerių — už savo jau
nos pačiutės meilę. Savo Glady- 
są pons Johnas norįs pasilaiky
ti sau.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

Policija j ieško automobilio 
No. “77369” ir jo savininko. Va
kar minėtasis automobilius mir
tinai sužeidė 10 metų amžiaus 
vaiką, Carl Strum, prie kampo 
Lavvrence ir RockvVcll gatvių. 
Vaikas nuvežta paviečio ligoni
nėn. Veikiausia mirs.

----- Į-----------
SaJks and Co. bankas, 903 VV. 

12 gatvė, prašo musų paskelbti, 
jogei buvusiam jo darbininkui, 
Jos. Kazminskiui, yra atsiųstas 
laiškas iš Vilniaus. Adresatas 
teiksis jį atsiunti.

Pranešimai
Racine, Wis. — LSS. 124 kp. Lavi

nimosi vakarai prasidės su 14 d. 
ruHp. 7:30 vai. vakare Sicialistų 

jsvet. 400 Oth St. Todėl draugai ir 
draugės atsilankykite visi. Pirmą 
vakarų bus kalbama tema Kokią 
naudų duoda tokie vakarai?

— Apšvietos Komisija.

LSS. 4 kp. Mišraus Choro repeti
cija įvyks 12 d. rugpiučio, 8 v. va
kare Mark VVhitc Square Parko sve
tainėje. Vjsos dainininkės ir dai
nininkai malonėkit atsilankyti lai
ku. — Org. A. Cheplinskienė.

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks 14 
d. rugpiučio Liuosybės svet. 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Draugai ir draugės malonė
kite pribūti.

— Rašt. J. D. Bendokaitis.

Kensington. — Lietuvių bendro
vės susirinkimas įvyks seredoj, 13 
d. rugpiučio, 7:30 v. vakare, A. Ži
levičiaus svetainėj, 361 Kensington 
Avė. Nariai esat kviečiami atsi
lankyti ir asinešti senus šėrus.

— Direkcija.

Rosehind. Aušros knygynų pa
laikančią Draugiją delegatą susi
rinkimas bus utarninke, rugpiučio 
12, Aušros kambariuose 10900 Mi- 
chigan Avė. Pradžia 7.30 vai. va
karo. Visi delgatai prašomi atsi
lankyti, nes turime daug svarbią 
reikalą. Rašt. F. Verakojienė.

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

ASMENŲ JIEaKnJIMAI
Pajieškau Adomo IJuškaus. — Iš 

Lietuvos yra 2 laiškai pas manę 
tai meldžiu atsišaukti

Kaz. Skrodelis, 
4326 So. Paulina St. Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTU. KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS 1^- 
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS;

LIBERTY LAN D AND 
INVĖSTMENT CO.

3301 So. Halated St., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ , REIKIA DARBININKŲ NAMALžEME

REIKALINGA MERGINŲ IR 
MOTERŲ

OFISO DARBUI 
Gera mokestis pradžiai.

KLERKŲ DARBININKIŲ, 
A DRESUOTOJŲ, 
BILLERIŲ,
FILERIŲ, 
PASIUNTINIŲ.

Su arba be patyrimo.
Mes išmokislnie jus darbo.
Puikios, viliojančios apielinkės.
Puiki proga ateičiai.
44 valandos savaitėj.
Subatoje pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO.. 
Iloman Avė. & Arthington St.

MERGINŲ IR MOTERŲ. 
PASTOVUS DARBAI

PE KERIŲ, 
SANDELIO KLERKŲ, > 
ORDERIŲ RINKĖJŲ.

Gera mokestis pradžiai.
Mes išmokysime jus darbo, kuris 

susideda iš susirinkimo užsakymą, 
gautą per laiškus, taipgi vyniojimo 
ir pakavimo ryšiukų siuntimui per 
parcel post ir espress.

Puiki proga ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan Avė. &. Arthington St.

MERGINŲ VIRŠ 16 METŲ 
AMŽIAUS.

ADRESUOTOJŲ, 
PASIUNTINIŲ. 

Gera mokestis pradžiai. 
Mums reikia daug merginą j ofi

sus musą klerką skyriui. Patyrimo 
nereikia.

ši yra puiki proga merginoms, 
norinčioms prisirengti i tulus sky
rius ofiso darbo.

Tūli darbai dabar atdari pasisiun- 
timui, adresavimui ir darbai reika
laujanti mokėti rokundą.

Puikios progos ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGĄ merginu ir moterą 
prie lengvo uirbtuvės darbo $13 i 
savaitę pradžiai. Gali uždirbti $20 
savaitėje, kuomet patirsta. Pasto
vus darbas. Nėra keblumą su dar
bininkais.

Olson Rug Co., 
1508 \Vest Monroe St.

The Parish Bingltam Co., iš
dirbėjai automobilią rėmą, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, 
Buckers-up Rivet šildytoją, Cal- 
kers, Chippers ir abelnų dirbtuves 
darbininku. Musą darbininkai už
dirba didelius pinigus dirbdami nuo 
Arnotu. Dirbtuve dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandą | 
savaitę naktimis. 1¥j moka už virš 
50 valandą nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokią keblumą Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite su The Par
ish &. Bingham Co. Employment 
Dept. Madison Avė. & West 106 St., 
Cleveland, Ohio,

REIKALINGA merginą prie siu
vimo elektros mašinomis j matrasą 
dirbtuvę. Pastovus darbas Gera 
mokestis.

Empire Mattress Co., 
2231 VV. Madison St.

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

Naujieną Stotis
3238 So. Halsted St.

REIKIA SIUVĖJŲ l DIRBTUVE.

Reikalaujame tuojaus 
Patyrusią finišerią 
Armhole beisterią 
Kišenių skylučių dirbėjų 
Kraštų trimuotojų 
Visokiam darbui operuotojų 
Merginų prie mašinos 
Diržą dirbėją 
Welt dirbėją 
Dzioincriu 
Kišenią dirbėjų 
Pirmų ir antrų beisterių 
Armhole raisers 
Patch meikerių 
Patch stiteherių 
Kalniorių tackerių 
Siuvėjų.

BART SCHAFFNER & MARK 
520 So. VVells St.

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

M i ss V. Message 
3548 Su. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA benčiaus ir flioro 
it.iilderių, i gray iron foundry. Ge
ra mokestis greitiems darbininkams 

Masun, Davis & Co., 
7700 — 40 So. Chicago Avė.

" PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę 

geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju j kitų miestų.

J. Gedenti, 
732 VV. 19th St. Tel. Canal 5821.

PARDAVIMUI barzdnskutyklč lie
tuvių ir lenką apgyventoj vietoj, la
bai pigiai.

D. Jurėnas,
4932 Magoun Av., E. Chicago, Ind.

PARSIDUODA saldainių, tabako 
ir visokią smulkią daiktą storas.

559 W. 18th St.
PARSIDUODA du restoranto pe

čiai verti $250, parduosiu labai pi
giai. Taipgi trokas parankus dėl 
išvažiojimo duonos arba groserio, 
parduosiu taipgi pigiai, atsišaukite 

P. Gedeiko,
2858 Erneraid Avė., Chicago, III. 

Arti 29to streeto.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS

Allen 5 pasažierių automobilius 
pardavimui pigiai. Pirmos klesos 
padėjime, išrodo kaip naujas, taip
gi naujos tai ros. Turi parduoti iš 
priežasties kito biznio.

Azukas Garage,
847 VV. 33rd St. Tel. Yards 3036 Joe.

PARSIDUODA trokas Fordas kep 
tuves tinkamas bile kokiam bizniui 
pigiai, atsišaukit ant 

3106 Emerald Avė.

PARSIDUODA pigiai gražios iš- 
dirbystės touring automobilius De- 
troiter 5 pasažierią 8 cilindrą, 17 
metą modelio geram stovyį. Prie
žasties! pardavimo, turiu Limuziną 
taigi reikalinga vieta, galima matyt 
visada

Geo. Cizinauskas , 
915 \V. W Place, Tel. Canal 796 
Nuo 8 iki 5 vakarais Tel. Canal 6725 

-------i-------------------------------------
PARSIDUODA — 2 trokai 1 dvie 

ją toną, o kitas V/j tonu, vienas 
“Garfield“, o kitas ”PhoenIx”. La
bai geram stovi, kaip naujas. Parsi
duoda labai pigiai iš priežasties, 
kad turiu tris, ir noriu parduoti. At
sišaukite.

819 VV. 33 St., 6 vai. vakare.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI

Už $60 nupirksi puiką tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 3( 
dieną, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitą 
seklyčios setą vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokią divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedč- 

liornis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA nauji rakandai vi
si mažai vartoti, priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitų miestą, noriu 
greit parduoti, atsišaukit greit ant 
antrų lubų iš užpakalio.

J. S.,
1718 S. Halsted St., Chicago. III.

PARDUODU už pigių kainų ra
kandus iŠ priežasties, kad jos vyras 
prasišalino, tai ji viena negali lai
kyti.

Josephina Lewickienė, 
4450 So. Hennitnge Avė., 2ras aukš
tas i.š priekio. Tel. Drover 3234.

NAMAI-žEMfi
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirksite FARMA 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai Šjmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėjų po 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip VVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
riiausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerų farmų 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
vuių.

Tai prisiųskite savo adresą, o mos 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
plentu 
LIBERTY LAND A TNVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.
7EXTRA fanna’ su triobomis par
siduoda 60 akerlų, 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 nardanti pusę že-' 
mės. mažu kapitalu su triobomis ari 
be (riebų, su gyvuliais ar be gyvu-] 
lių. |

' Antanas Mųskalunas,
Box 56, Irons Lake Co., Mich.

MOUNT GREENWOOD.

$325 nupirksi pusę akro lotų. Iš- 
ygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim

čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
jatvekario transportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
uokart paeikite vieną bloką \Vest 
ki Subdivizijos ofiso Kasdien at

dara nuo 1 iki 4 po pietų. Nedė- 
iiomis nuo 9:30 ryto iki 5 va), po 
pietą.

J. S. Hovland, 
133 VVest VVashlngton St. Chicago.

PARDAVIMUI, išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių namas, didelis 
sodnas, vištą ir kiaulią tvartai ir 
barnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir Vt akro žemvuogią. Akras 100x400 
Kaina $4500. Lygiai 1000 per 3 me
tus. 1 mylia nuo šv. Kazimiero ka- 
pinią. P. Dyckma, 114th ir Homan 
Avė,., Mt. Grcenwood, Telefonas 
Mongreenvvood 81.

DIDŽIAUSIAS bargenan Chicag «- 
je , pars u’. Hia 2 lotu, krūvoj 
130 pėdų p'i^al pat 72 ir Archer A v. 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

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

PARSIDUODA 7 ruimą Cottage, 
pataisyta dėl dvieją familiją, labai 
daili vieta, savininkas

.1. Gimbutis,
26 W. 105 St., Roseland, 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 aiU kurios 
viskas gerai auga. Ramlas^)rie ge
rą kelią, geležinkelių, gražią ežerą 
ir prie lietuviško miestelio, W00D. 
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 $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

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

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

PARDUOSIU išmokėjimais arba 
mainysiu ant tuščio ant South arba 
Southwest side dviejų fintų medinį 
namų su cottage užpakalyje ant E- 
merald Avė. arti 36tos gatves. Ren- 
dos $30. Mortgage $1200, 5 metai. 
Kaina $2500. Telefonuokite savinin
kui Yards 4805.

TURI BŪTI parduota tuojaus di
delis bargenas. Geru spaustą ply
tą priekis. Namas didelis. Apatna- 
mis ir 4 fintai. Toilctai, karštas van
duo ant pirmo aukšto. Didelė bar
nė užpakalyje. Kaina greitam par
davimui $5400. Klauskite savininko 
ant pirmo aukšto, 2826 Emerald Av.

PARDAVIMUI 2 lotu, 114 A Ked- 
zie Avė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaus.

819 VVest 18|h St.

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyiižką ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys Jus žinovu i trumpg 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING 8CHOOL

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

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 i&mokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkš 
s______________________ ________

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

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 VVest 

Madison St., Chicago, III.




