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True translation filed with the post- niastcr at Chicago, III. Aug. 14, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikams nesiseka 
šiaurėj ir pietuose

Amerikos valdžia skubiai 
siunčia pageltos Kolčakui

Belgijoj laukiama visuotino 
streiko

Eisnerio našlė gaus pašalpos
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Aug. 14, 1919 
as required by the act of Oct. d. 1917
( ARAS JAU ESĄS PASKIR

TAS RUSIJOJ.

LONDONAS, Rugpiučio 13. 
— čia atėjo bolševikų bevielė 
telegrama, kuri tvirtina, kad 
Sibirijoj, Rusijos monarchitai 
turėję savo seimą, kuriame nu
tarę. kas turįs būti Rusijos ca
ru.

Caro vietą jie prašę užimti 
kunigaikščio Romanovskio, ku
ris yra buvusiojo Rusijos caro 
Mikalojo giminė.

Telegrama priduria, kad ta
sai kunigaikštis sutikęs .būti 
caru.

tr^nslMlnn filed wllh fhe p« 
master at Chicago, III. Aug. 14, 1919 
»s n,ouir»‘d hv the of t Iri •< U*|)

DEN1KINO ARMIJA MUŠA 
BOLŠEVIKUS.

Bolševikai atsiėmė Rygą.
LONDONAS, Rugpiučio 13.
Karės ofisas šiandien paskel

bė, kad Denikino armija eina 
toliaus prieš bolševikus visu 
pietiniu Rusijos frontu, nežiū
rint į smarkų bolševikų prieši
nimąsi.

Kada liepos 28 dieną buvo 
paimtas Kamišino miestas, tai 
Denikinas paėmė 11 .(MM) bolše
vikų kareivių nelaisvėn, atėmė 
60 kanuolių, 150 kulkasvaidžių 
ir daugybę visokios amunici
jos.

Dabar yra pasidaręs ištisas 
frontas prieš bolševikus pietų 
ir rytų Rusijoj, nuo Uralo iki 
pietvakarinio Juodųjų marių 
pakraščio. Nuo rumunų armijos 
Denikiną atskiria tiktai 50 my- 
lių.

Toliaus j pietus, išilgai vidu- 
riojo Dniepro, bolševikų karino 
menė buvo sumušta rytuose 
nuo Kremenčugo ir neteko tūk
stančio kareivių, kurie buvo su
imti nelaisvėn. Kada Poltava 
buvo paimta, bolševikai neteko 
130 geležinkelio lokomotivų, 
dviejų šarvuotų traukinių, 1200 
vagonų, 20 kanuolių ir daugy
bės amunicijos.

Pranešimas iš Kopenhagcno 
sako, kad rusų laikraštis spaus
dinamas Berline girdėjęs, kad 
bolševikai atsiėmę nuo latvių 
Rygą.

True frnnsl«Hnn filed with the 
mnsler at Chicago, III. Aug. 14, 1919 

ronnirort h* »hr <»M Opf 6 *‘>17
SUMUŠĖ BOLŠEVIKŲ BATA

LIONĄ ŠIAURĖJE.
LONDONAS, Rugpiučio 13.— 

Karės ofisas šiandien paskelbė, 
kad rugpiučio 10 dieną liuosno- 
rių rusų ir anglų kariuomenė 
mūšyje ant Dvinos upės sunai
kino bolševikų batalioną. Buvo 
suimta su viršum 1,000 belais
vių, atimta dvylika kanuolių, 
daug kulkosvaidžių ir daugybė 
amunicijos, i

True translation filed with the post- 
'imsier at Chicago, III. Aug. 14, 1919 
as reotiired by the act of Oi t. 0.1917
AMERIKA SKUBIAI SIUNČIA 

PAGELBOS KOLČAKUI.

VVASHINGTON, D. C.. Rug
pjūčio 13. — Amerikos valdžia 
skubiai siunčia svarbios pagel
bės Ipasitraukiaiu/uti Kolčako 
armijai Siberijoj.

Sakoma, kad 45,000 šautuvų 
ir keletas milionų kulkų jau esą 
pasiųsta į Vladivostoką iš San 
Francisco, ir kad dar (langiaus 
kariškos medžiagos bus pasiųs
ta šią savaitę ant kariškojo 
transporto.

Nežinia kiek išviso medžia
gos paliepta pasiųsti Kolčakui, 
tik tiek žinia, kad “labai daug“: 

motorinių vežimų, medika
mentų, o taipgi šautuvų ir kul
kų. Pirmutiniai užsakymai bu
vę didžiai padidinti po to, kaip 
atėjo žinių apie tai, kad bolševi
kai privertę Kolčaką traukties 
tolyn į Sibiriją.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III. Aug. 14, 1919 
c> required by the act of Oct 6. 1917
UKRAINAI ATĖMĖ NUO BOL

ŠEVIKŲ TVIRTOVĘ.

VIENNA, Austrija, Rugpiu
čio 13. - - Ukrainų valdiškas 
pranešimas skelbia, kad Ukrai
nos armija atėmė nuo bolševi
kų tvirtovę pietynėje Volinijoj.

Tinę translation filed v-itti the pnst- 
inasler at (’hieago, III. Aug. 14, 1919 

required by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI APLEIDO VI- 
NICĄ*.

LONDONAS, Rugpiučio 13.
Beviele telgrama iš Maskvos 

praneša, kad bolševikai apleido 
Vinicos miestą Ukrainoj, 123 
mylios į pietvakarius nuo Kije
vo.

Volinijoj priešinga bolševi
kams kariuomenė užėmė Luts- 
ko miestą, kurs yra geležinke
lių centru netoli nuo Kovelio.

True translation filed with the post- 
innstcr at Chicago, III. Aug. 14, 1919 

rpnnired hv tn*' net nf Oct K. 1917
BOLŠEVIKAI KETINĄ KRAU

STYTIS TULON.

STOCKHOLMAS, švedįja, 
Rugpiučio 13. — Laikraštis 
Svenska Dagblad čia gavo tele
gramą iš Helsinikų, kurioj pra
nešama, kad Maskvoj dėl maisto 
stokos valdžiai gręsia pavojus 
nuo neužganėdintų žmonių. Del 
šitos priežasties sovietų valdžia 
ketinanti kraustyties iš Mask
vos į Tūlą.

BELGIJOS KARIUOMENĖ 
UŽĖMĖ DALĮ PAREINIO 
F PRŪSIJOS. 
BRUXELLES, Rugpiučio 11.

— Pranešta, kad Belgijos ka
riuomene užėmė Malmedy ap
skritį Pareinio Prūsijoj.

40,000 ŽYDŲ NORI APLEISTI 
LENKIJĄ.

Prašo, kad juos leistu važiuoti 
Amerikon.

KOPENIIAGENAS, Rugpiu
čio 13. Pranešama iš Warša- 
vos, kad tenai 40,000 žydų pada
vė prašymus, kad juos leistų 
važiuoti Amerikon.

Laukiama Vyra, kad daugybė 
kitų tautų žtaonių pradės skver
bies iš Europos Amerikon.

VISUOTINAS STREIKAS BU
SIĄS PASKELBTAS 

BELGIJOJ.

BRUNELLES, Belgija, Rug-. 
piučio 13. Specialia darbinin
kų kongresas šiandien čia pri
ėmė rezoliuciją apskelbti visuo
tiną streiką visoj Belgijoj ne
dėlios vidurnaktyj, rugpjūčio 
17 dieną, jeigu Belgijos valdžia 
iki tam laikui neišpildys darbi
ninku reikalavimų. c *

PAŠAI.PA KURTO EISNERIO 
NAŠLEI.

BAMBERGAS, Bavarija, Rug
piučio 13. -— Bavarijos seimas 
priėmė įstatvmą, kurs nuskina 
12,000 markių metinės pašalpos 
nužudyto social-demokratų va
do Kurto Eisnerio našlei ir 
jojo dviems likusiems našlai
čiams. Kurias Eisneris buvo 
pirmuoju Bavarijos respublikos 
premjeru, ir pradžioj šių metų 
tapo nužudytas Munchcne. Jo 
užmušėju buvo grafas Aron 
Valley.

Kiekvienas iš Eisnerio vaikų 
gaus po 3,000 markių į metus 
iki sulauks 21 metipamžiaus, o 
našlė gaus po 3,600 markių kas
met iki kyvos galvos.

Trįs ketvirtadaliai Eisnerio 
algos kaipo premjero buvo taip
gi išmokėti jo šeimynai.

VALDŽIA ATIMA MAISTĄ Iš 
SPEKULIATORIŲ.

Vakar federalė valdžia Ameri
koje jau pradėjo vajų prieš spe- 
kuliatorius, ir ėmėsi atimdinėti 
nuo jų didelius sandelius mais
to.

Maisto jau buvo atimta nuo 
spekuliatorių dviejuose miestuo
se: Chattanooga, Tenn. ir Jack- 
sonville, Fla.

Chattanoogoj valdžios agen
tai atėmė 84,000 tuzinus kiau
šinių iš Atlantic Ice and Coal 
kompanijos, kuri laikė tuos kinu 
Šimus Morriso kompanijai Chi- 
cagoje.

Jacksonvillėjč, nuo spekulia
torių tapo atimta (langiaus kaip 
milijonas kiaušinių, daugybė 
keninių produktų ir 27,000 sva
rų cukraus. ,

Plianuojama esą taip pat atim 
dinėti sukrautus daiktus visuo
se kituose miestuose ir bausti 
spekuliatorius. Sako, kad val
džia galėtų ne tik reikalauti, 
kad spekuliatoriai užsimokėtų 
p() $5,000 bausmės UŽ daiktų su
pirkinėjimą ir laikymą, bet ir 
pardavinėti atimtus nuo jų dai
ktus.

Nėra priežasties delko cukrus 
turėtų brangti. Kuboj šiais me
tais buvo labai didelis cukraus 
derlius. Chicagon tuo tarpu 
ateina 20,000,(MM) svarų cuk
raus, kuriuos valdžia nupirkusi 
vakarinėms valstijoms. Tas 
turėtų tuojaus nupiginti cuk
raus kainas.

ILLINOJAUS PIETINĖJ DA- 
LYJ REIKIA LIETAUS.

SPRINGFIELD, III., Rugpiu
čio 13. — Pietinėj Illinojaus 
valstijos dalyje žmonės vis dar 
nesusilaukia lietaus, ir nuo to 
didžiai kenčia.

Ir Gompersas 
už gelžkelip 
nacionalizaciją
5 PARYŽIUS, Rugpiučio 13. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Šamas Gompersas 
šiandien užreiškė, kad jis remia 
Plumbo plianą kaslink Ameri
kos geležinkelių paėmimo į val
džios rankas ir (davimo darbi
ninkams lygaus Balso geležinke
lių reikalų vedime.

“Geležinkeliai turi būti paim
ti atsakomon kontrolėm” pasa
kė Gompersas, “o kontrodė turi 
susidėti iš valdžios atstovų, dar
bininku atstovų ir technikos ži
novų. Iki šiol nei vienas iš šitų 
elementų neturėjo balso geležin
kelių tvarkyme.

“Pirmas žingsnis, kurį reikia 
padaryti, tai kad valdžia paim
lų geležinkelius į savo rankas. 
Sekantis žingsnis butų pašaukti 
prie kontrolės atstovus darbi
ninku ir savininkų”.

Jeigu net toks konservatorius 
Gompersas taip kalba, lai gali
ma manyti, kad geležinkeliečių 
kova už geležinkelių naciona
lizaciją turės pasibaigti pasek
mingai.

UŽMUŠTAS KOSTA-RIKOS 
PREZIDENTO BROLIS.

WASriINGTON, D. C., Rug
piučio 13. Užrubežinių reika
lų departamentas čia sužinojo, 
jog rugpjūčio 10 dieną lapo nu
žudytas Kosta Rikos prezidento 
brolis Jouųuin Tinoco. Smulk
menų, kaip nužudymas įvyko, 
nepaduodama. Buvo pranešta, 
kad prezidentas Tinoco buvęs 
tūlam laikui pasišalinęs ir tuo 
laiku jo vietą buvo užėmęs jo 
brolis, kurs dabar tapo užmuš
tas.

Dabartinė Kosta Rikos vald
žia su Tinoco priešakyje nebuvo 
pripažjnta Amerikos. Preziden
tas VVilsonas buvę atsisakęs ją 
pripažinti, kadangi ji buvusi įs
teigta po nuvertimui teisingai 
įsteigtos valdžios. ,

Senatorius Lodge nesenai bu
vo gavęs skundų, kad Amerikos 
atstovas Kosta Rikoj einąs prieš 
Tinoco valdžią.

HONDŪRAS MAIŠTININKAI 
APGALI.

MANAGUA, Nikaragua, Rug
piučio 13. — Čia gauta žinių, 
kad maištininkų generolas Raf- 
ael Lopez Gutierez sumušė Hon
dūras valdžios kariuomenę ties 
Pedro Galitos, netoli Nikara- 
guos rubežiaus. Maištininkai 
suėmė nelaisvių ir atėmė gink- 
K’. k

SKIRS KAINAS ĮSTATYMŲ
KEJLIU.

LONDONAS, Rugpiučio 13.
— Parliamentas čia priėmė pa
taisymą prie biliaus prieš profi- 
tyrius, kurs duoda pirklybos ta
rybai galę reikalui esant nuskirti 
maisto ir kitų reikmenų kainas
— kaip nuo daikto taip nuo ga
balo. Už pataisymą balsų pa
duota 132, prieš 95. Kaikurie 
lordai baisiai piktinasi šituo įs- 
statymu ir vadina jį netikusio 
socializmo padaru.

...... ..............................................................................

ORAS t...... -.. J
Giedra.
Saulė teka 5:57 v. Saule leid

žiasi 7:53 v.

Koks buvo 
Carnegio

Dievas?
CARNEGIE NEPRIGULĖJĘS 
PRIE JOKIOS BAŽNYČIOS,

BET TIKĖJĘS Į DANGŲ IR Į 
Į KITUS ŠVENTUS DAIKTUS.

LEN0X, Mass., Rugpiučio 13.
Laidotuvės mirusiojo milijo

nieriaus Carnegie kimo vis ati
dėliojamos. Svarbiausia atidė
liojimo priežastis yra tame, kad 
niekas čia negali pasakyti prie 
kokio tikėjimo miręs milijonie
rius prigulėjo, ir kokios bažny
čios kunigai turės atgiedoti na- 
bašninka ir atsiimti už tai savo 
donį.

Daugelis kunigų iš daugelio 
bažnyčių jau norėjo pasisavinti 
milijonierių, bet jų visų preten
zijos pasirodė neteisingomis. 
A. Carnegie neprigulėjo prie jo
kios bažnyčios, nors ir buvo da
vęs ne vienam kunigui pašalpos.

Kunigai pradėjo knislios pri
vati škuose Carnęgic laiškuose ir 
raštuose, tikėdamiesi ten nors 
rasti šiokio tokio nurodymo a- 
pie ta:, 'kokia bažnyčia ar koks 
Dievas (langiaus patikęs miru
siam turtuoliui.

Bet jo raštuose apie tai nei žo
džio.

Nusiraminimui betgi Carne- 
gio Dievo j ieškotojai sako, kad 
iš jo raštų matyt, kad Carnegie 
visgi tikėjęs į dangų, arba į aug- 
štesnj ir geresnį svietą.

(’arnegio laidojimu veikiau
sia užsiimsią presbiteri jonai.

True IrnnsInHon filcH with Ibc pnef- 
inaster at (’hieago, III. Aug. 14, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917
BULGARIJOJ BUS RINKIMAI.

PARYŽIUS, Rugpiučio 13.—

Rinkimai 'j Bulgarijos parlia- 
mentą bus nedėlioj rugpiučio 
17 dieną. Bulgarijos taikos 
delegacija Paryžiuje sako, kad 
ūkininkų (partija laimėsianti 
daugumą vietų parliamente. 
Socialistai irgi .išrinksią nema
žai narių, bet jie, sako, nebusią 
daugumoj.

(Su spėjimais kaip dėta).

True translndnn ftlP't wltn Ih? post 
master at Chicago UI. Aug. 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct 6.1917

BULGARIJA GAUSIANTI POR
TĄ PRIE VIDURŽEMIO 

MARIŲ.

PARYŽIUS, Rugpiučio 13.
Vienas Paryžiaus laikraštis pra
neša, kad viršiausioji aliantų 
taryba sutinkanti duoti Bulgari
jai priėjimą prie Viduržemio 
marių ar tai per Dedegačą ar 
tai per Kavalą. Portas ir jo ap- 
ielinkė butų tokiame pat padė
jime kaip kad Danskas.

True trnnslntion filed vdth the post- 
master at Chicago, III. Aug. 14, 1919 
as reijuired by the act of Oct. 6. 1917

NAUJAS ANGLIJOS AMBASA
DORIUS AMERIKON.

LONDONAS, Rugpiučio 13.-- 
Laikinu Anglijos ambasado
rium Amerikon tapo paskirtas 
ir apsiėmė juo būti viskomtas 
Grey, buvęs Anglijos užrubeži
nių reikalų miiKsteris, vienas 
iš gabiausių Anglijos politikie
rių.

$1,000 M1NIMUM ALGOS 
MOKYTOJAMS.

\PRINGFIELD, III., Rugpiu- 
čio 12. — Normalių mokyklų 
taryba čia nutarė, kad Illino- 
jaus normalių mokyklų moky
tojams bus šiais metais moka
ma ne mažiaus kaip $1,000 į 
metus.

DĖS MOINES GATVEKARIŲ 
STREIKAS.

DĖS MOINES, Iowa, Rugpiu
čio 13. — Dės Moines mieste 
šiandien nevaikščioja gatveka- 
riai.

Motormanai ir konduktoriai 
išėjo ant streiko 2 valandą ryto.

Žmonės turėjo važiuoji tre
kais ir visokios rūšies vežimais, 
(jatvekariiy^darbinrinkaf rdika- 
lauja, kad jiems butų atmokėta 
algos pakėlimas už pereitą laiką, 
būtent, nuo kovo pirmos dienos. 
Tą algos pakėlimą nusuko jiems 
politikieriai. Gatvekarių kom
panija sakosi, kad ji neturinti 
pinigų darbininkams atlyginti. 
Miestas taipgi neketina duoti 
pinigų tam tikslui. Streikas gali 
pasitęsti ilgoką laiką. Kompani
ja užreiškė, kad nelaužysianti 
streiko, jeigu jos prie to nepri
vers miesto valdyba.

Streikieriai sutiko leisti karus 
tomis linijomis, kur reikia ka
reiviams važinėties.

True iransinnon nied wiih the nosį- 
mnster at C.hicago, III. Aug. 14, 1919 
as recjuired by the act of Oct. (i. 1017

LENKAI PRADEDA TARYBAS
SU VOKIEČIAIS.

B5RLINAS, Rugpiučio 11.
- (pavėlinta). — šiandien po 

piet čia prasidėjo lenkų ir vo
kiečių tarybos. Posėdžius atida
rė Dr. Haniel Haimhausen, vo
kiečių taikos delegacijos narys. 
Jis pasakė, kad nors Vokietija 
ir jaučiasi nuskriausta taikos 
sutartim, vienok ji ketinanti iš
pildyti viską, ko iš jos reikalau
jama.

Lenkų premjeras Paderews- 
kis užtikrino vokiečiams, kad su 
jų vientaučiais bus padoriai el- 
giamos Lenkijoj. ) .

True trnndntlon filed wi b tbe post- 
.master at (’hieago, III. Aug. 14, 1919 
as required by the act of Oct. tt. 1917
LAIVYNO SEKRETORIUS IŠ

PLAUKĖ Į HONOLULU.

LOS ANGELES, San Pedro, 
Cal., Rugpiučio 13. — Laivyno 
sekretorius Daniels šįryt išplau
kė į Honoluhi ant karės laivo 
NeW York, lydint keturiems šar- 
vuočiams.

MEXIKA VEJA LAUK SVE
TIMŠALIUS.

EL PASO, Texas, Rugpiučio 
14. — Mexikos miesto .ispaniš
kas laikraštis EI Dia Espanol 
rašo, kad Carranzos paliepimu 
iš Mexikos tapo išvyti dvide
šimts vienas svetimtautis, tarp 
kurių yra amerikiečių, ispanų, 
kubiečių ir Argentinos piliečių. 
Jie išvyti buvę dėl jų blogo už
silaikymo., v

True transt9fion filed with the p 
master at (’hieago, III. Aug. 14, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

MAISTO RIAUŠĖS PARYŽIU
JE.

PARYŽIUS, Rugpiučio 13.— 
Vakar prie vidurmiesčio marke- 
tų įvyko dideles riaušės dėl mai
sto stokos. Del šitos priežasties 
iš stočių nebegalima buvo pri
statyti maistą į marketus ir į 
krautuves. Valdžia todėl pa
liepė parduoti maistą ant gele
žinkelio stočių ir valdžios mais
to barakuose.

BOLŠEVIKAI NUVYTI NUO 
JUODŲJŲ MARIŲ.

LONDONAS, Rugpiučio 12. 
— čia kares ofisas paskelbė*.kad 
bolševikų rankose palieka lik a- 
pie penkios dešimts mylių Juo
dųjų marių pajūrio. Kitur bolše
vikai jau esą nuvyti. Liuosnorių 
armija atėmusi nuo bolševikų 
Očakovą, kurs randasi 50 mylių 
nuo Odesos.

Mainerių 
streikas

plečiasi.
STREIKUOJA 65,000 MAINE

RIŲ.

BELLEVILLE, III., Rugpiučio 
13. — Šiandien čia susirinko 
mainerių delegatai iš visų kraš
tų Illinojaus valstijos.

Delegatai atstovavo apie 65,- 
0(M) mainerių, kurie jau išėjo 
ant streiko, protestuodami prieš 
savo unijos Illinojaus valstijos 
viršininkų elgimąsi.

Atvykę delegatai buvo iš Bel- 
levillc, Peoria, Springfield ir iš 
pietinės Illinojaus valstijos da
lies. Jie pranešė, kad streikas 
jau išsiplatinęs po visą Illino- 
jaus valstiją.

Pirma delegatų užduočia bu
vo sutverti streiko komitetą, 
kurs vestų streiką visoj Illino
is valstijoj.

Suvažiavę delegatai pasirįžę 
yra perorganizuoti dabartinę 
United Mine Workers of Illino
is uniją, ar bent atstatyti dabar
tinį jos prezidentą, kurs sulaiko 
darbininkus nuo streiko, saky
damas, kad maineriai neturį 
streikuoti iki bus pasirašyta po 
taikos sutartim,xrtes taip, sako, 
buvę sutarta su valdžia.

Streikieriai per savo delegatus 
pradėjo išdirbinėti reikalavimus 
algų pakėlimo.

Visoj Bellevillės apielinkėje 
nedirbo nei viena maina.

SPRINGFIELD, 111., Rugpiu
čio 13. — Daugelis mainų čia 
užsidarė dėl streiko. Bet maine
rių prezidentas Frank Faring- 
ton išreiškė pasitikėjimų, kad 
streikas greitai pasibaigsiąs. Jis 
pranešeTkad maineriai Peorijos 
apielinkėj ir Dcvatur nubalsavę 
nestreikuoti.

Už Illinojaus prezidentą Far- 
ringtoną užsistojo tarplmtinis 
mainerių prezidentas John J.. 
Lewis.

STREIKLAUŽIAI NEPAGEI
DAUJAMI PEORIJOJ.

PEORIA, 111., Rugpiučio 13. 
čia jau šešios savaitės kaip 
streikuoja už savo būvio page
rinimą ir už savo teises Keysto- 
ne plieno ir vielų fabrikos dar
bininkai.

Kompanija pasirįžo sulaužyti 
streiką ir šiandien atsigabeno 
čielą vežimą streiklaužiu, išvi
so 125. Streiklaužiai buvo at
vežti iš Chicagos ir iš Johns- 
town, Pa.

Tečiaus streiklaužiai neapsi
džiaugė iš pirmos dienos.

Darbininkai juos pasitiko ply
tomis ir akmenimis.

Streiklaužiai buvo apsodinti 
specialiais policmanais, Ikurie 
pradėjo šaudyti j darbininkus, 
kada tie ėmė ūdyti streiklau
žius. Sako, kad du žmonės ta
pę sužeisti.

MOTERŲ TEISĖS.

Pataisymas prie Suv. Valstijų 
konstitucijos duodąs moterims 
lygias teises su vyrais, turi būti 
patvirtintas 36 valstijų legisla- 
turų. Tąsyk jis pataps konsti
tucijos dalim. Iki šiol už pa
taisymą balsavo 14 valstijų; 
prieš 1 (tai Georgia). Kad patai
symas praeitų reikia dar 22 val
stijų patvirtinihio. Už pataisy
mą jau balsavo sekančios vals
tijos: Illinois, Wisconsin, Michi- 
gan, Kansas, New York, Ohio, 
Pennsylvania, Massachusetts, 
Texas, Ioiwa, Missouri, Arkan- 
sas, Montana, Nebraska.
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Lietuva ir Ameri
kos lietuviai.

Amerikos lietuviams labai ru
pi Lietuvos likimas; ir susipra- 
tusiems lietuvių darbininkams 
rupi nėkiek ne mažiaus, kaip ki
tiems žmonėms.

Darbininkams yra svarbu, 
kad Lietuva butų kuolaisviausia 
šalis jau vien dėlto, kad dauge
lis jų grįš Lietuvon. Bet protau
jantiems darbininkams yra tatai 
svarbu da ir dėlto, kad jie žino, 
jogei laisvės pergalė Lietuvoje 
rieks darbininkų laimėjimų visa

bininkams.
Visai lodei nedarbininkiškai, 

net stačiai atžagareiviškai elgia
si tie elementai, kurie neva var
dan “tarptautiškumo” stengiasi 
sulaikyti Amerikos lietuvius 
darbininkus nuo veikimo Lietu
vos klausiiųe. Jų pastangos iki 
šiol nieko gera neatnešė, o tiktai 
padėjo klerikalams ir tautinin
kams paimti rūpinimąsi Lietu
vos reikalais į savo rankas,

Lietuvos laisvės judėjimo, rei
kia visų-pirma pasistengt įgyt 
aiškių pažvalgų į dalykus, kiltie 
tenai dedasi. O kad galėjus tatai 
padaryti, tai reikia be jokio susi- 
mylėjinio atmesti į šalį visokias 
iliuzijas (įsisvajojimus) sulyg 
Lietuvos. Į dalykus reikia žiūrė
ti taip.' kaip jie yra, o ne taip, 
kaip mus gundo žiūrėti musų 
fantazija. Tiktai tada, kada mes 
matysime, kas yra, mes žinosi
me, I is daryt, kad butų taip, 
kaip mes norime.

Lietuva šiandie yra pavirtusi 
vaistyk.® — politišku bcsivaldan- 
ciu save kimu. Ar ji pataps ne
priklausoma, valstybe, ar bus ti
krai kitos kokios, didešpės vals
tybės dalis, tatai yra atskiras 
klausimas, kurio mes čia negvil- 
densinir. Bet faktas yra toks, 
kad Lietuva jau dabar turi savo 
valdžių, kad ta valdžia mėgina 
sutvarkyt dalykus šalies viduje, 
ir kad ji palaiko tam tikrus san
tykius su kitomis valstybėmis, v

Ignoruoti šitų faktų reikštų 

lis žmonių Įsivaizdina, kad jie 
elgiasi labai išmintingai, kuomet 

žios gyvavimo arba kalba apie 
ją tiktai kaipo apie “valdžią” ka
bleliuose.

Lietuvos valdžia nėra tokia, ko
kios mes geidžiame. Viena, ji 
nėra pastatyta demokratišku bil
du; jų paskyrė ne Steigiamasis 
Susirinkimas, išrinktas visų Lie
tuvos piliečių balsais, o Lietu
vos T taryba, susidedanti iš bū
rio visuomenes veikėjų, gavusių 
savo įgaliojimus iš konferenci
jos, sušauktos be minių dalyva
vimo. Antra, ta valdžia yra per
daug konservatyviška; ji per
daug pasiduoda kunigijos ir ki
tokių alžagaii’iviškų gaivalų į- 
tekniri.

Bei ji visgi yra faktiška Ue- 
tuvos valdžia. Kitokios valdžios 
tenai nėia, ir nėra jokios vilties,

kad kitokia valdžia tenai uniu jos pastangas įsteigti Vengrijo
je tikrai demokratišką tvarką.

Kariavę per ketverius su puse 
metų neva demokratijos vardu, 
talkininkai dabar smaugia tą 
demokratiją, kur tiktai galėda
mi ir mėgina vėl pastatyti Eu
ropos tautas po autokratijų 
jungu. . 1

da susirinka į seimą žmonių iš
rinktieji atstovai. Seimas pasa
kys, kas turi valdyt Lietuvą, ir 
ta jo pastatytoji valdžia jau 
skaitysis pačių žmonių įgaliota. 
Norint, kad ji butų geresnė, ne
gu dabartinė, reikia padėt Lietu
vos darbo žmonėms išrinkt į 
seimų kuodaugiausia tikrųjų sa
vo užtarėjų. Kitokio kelio bėra.

Tuo tarpu daugelis amerikie
čių dar vis įsivaizdina, kad ge
resnė valdžia Lietuvoje atsiras 
kitaip. Jie mano, kad ją duosią 
Lietuvai bolševikai. Aišku te- 
ciaus, kad bolševizmas Lietuvoj 
turi mažai dirvos; u teiti į Lie
tuvą jisai galėtų negut tiktai iš 
Rusijos. Bet tuomet jisai butų 
Lietuvoje svetimas viešpatavi
me*. O kaipo k>ks, jistti negali 

jai nieko kitu atnešti, kaip tiktai 
skriaudą. Ne be reikalo juk so
čia listai visuomet griežčiausiai 
reikalavo kiekvienai šaliai ap
sisprendimo teisės ir pasmerk
davo prievartą vienos šalies ant 
kitos.

Bq to, ir pats Rusijos bolševi
kų mėginimas spėka įsilaužti į

Štai, “Naujienose” nesenai buvo

cinus straipsnis apie Lietuvą: te
nai autorius su džiaugsmu pažy
mi tų faktų, kad Rusijos bolše
vikų užpuolimas ant Lietuvos 
paskatino žmones stoti po gink
lu ir tuo labai palengvino Lietu
vos valdžiai kariumenės organi
zavimo darlių. Tautininkas Na
ruševičius džiaugtasi, kad Lietu
vos kariuomenė auga, o mes ne
sidžiaugiame, kadangi utilitariz
mas yra pragaištis darbo žmo
nių gerovei. Bet tų militariz- 
mą stiprina kaimynų užpuoli
mai.

Taigi tuo keliu jicškoli išgany 
ino Lietuvai negalima. Savo li
kimų privalo nuspręsti patįs Lie
tuvos žmonės, O kad jie įstengtų 
sutvarkyti jį geriaus, tai reikia 
padėti tiems jų sluogsniams, ku 
riems labiausia reikia laisvės

• ■ « ' • ’ J Zčtl/tll lvv*icillo ( I <11 J z 11 i I 111darbininkams ir kitiems darbo , •• . . .v . ,, . . le tą patį reikalavimu džmonėms. Nurodinekime, kas 
yra tų žmonių priešai; rimtai 
kritikuokime dabartinės Lietu
vos valdžios politikų; organizuo
kime* Lietuvos darbo žmonių 
pagelbai .. tada ir mes prisidė
sime prie išgavimo laisvės Lietu
vai. Ir šitaip elgdamiesi, mes 
atliksime savo pareigų, kaipo so
cialistai ir kaipo revoliucionie
riai.

Po melaginga 
priedanga.
Tmc translation filed with Ihc post- 
nriMer :it Chiciigo, III. Aug. 14, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkų valdžios yra užin- 
teresuolos tame, kad pasaulis 
manytų, jogei visa, kas paskuti
nėmis dienomis atsitiko Vengri
joje, esą pasekmė jos komunistų 
šeimininkavimo. Apie rumanus, 
įsiveržusius ginkluota spėka į 
Vengriją, dar vis skelbiama, kad 
jie tenai esą kovai su komunis
tais.

Bet tai yra netiesa. Vengrijos 
komunistų valdžia puolė jau dvi 
savajtės laiko atgal. Ją praša
lino patįs Vengrijos darbininkai. 
Belos Kūno pasitraukimo parei
kalavo pirmiausia darbininkų 
unijos, o paskui jo rezignaciją 
kaip vienu balsu priėmė centra- 
linis darbininkų tarybų komite
tas, susidedąs iš 500 narių. Į vie
lų komunistų valdžios Vengrijos 
darbininkai pastatė socialyte- 
inokratišką valdžią.

Rumunų kariuomenė padėjo 
Vengrijos reakcionieriams nu
versti šitą, sočial-demokratišką 
valdžią, o ne komunistus. Ir 
talkininkų diplomatai suteikė 
savo paramų arci-bercogui Juo
zui, kuris dalyvavo šitame kontr 
revoliuciniame perversme.

Komunizmas VengAjoje nu
mirė savo mirčia, kadangi nuo 
jo nusigręžė organizuotieji Ven
grijos darbininkai. Ir ne. su juo 
lodei tenai kovoja rumunų mili- 
taristai bei talkininkų imperia-1 mesti ginkluotą 
listai. Jie kovoja su Vengrijos vietoje “atmesti” 
darbininkų klcsa, trukdydami atremti.,

Industrini demo
kratija Vokietijoje
True trtnstation filiM witb the post* 
moste;- at Chicago, 111. Aug. 14, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Vienas gabiausiųjų industri
jos vadovų Vokietijoje, Wallcr 
Rathenau, pastebi, kad visa svar 
ba dabartinės Vokietijos revo
liucijos yra perkeitime santykių 
industrijoje.

Labai svarbu, žinoma, yra, 
kad Vokietija tapo perkeista po- 

litiškai; kad ta|M> sugriauta jos 
kuizerizinos; kiul lupo puniiikin- 

ta piliečių teisės, ir tt. — žodžiu, 
kad tenai tapo įsteigta politinė 
demokratija. Bet daug svarbiau 
yra tos atmainos, kurios yra vy
kinamos tenai industrijos sri
tyje.

štai kų sako apie tai minėta- 
sai Walter Rathenau:

Iki revoliucijos industrijo
je viešpatavo samdytojai. Nuo 
dabar ir ant visados darbinin

Tai yra vien i n lėle pasekmė re
voliucijos, o betgi tai yra pa
saulio reikšmės pasekmė.
šita atmaina industrijoje atei

na per Vokietijos darbininkų ta 
rybas. Pradžioje buvo manoma, 
kad tos tarybos lai tik aklas Ru
sijos ‘ ‘sovietų” pamėgdžaoji- 
mas”, bet pasirodė, kad tai yra 
kįlantis iš paties gyvenimo rei
kalavimai už kurį visa savo e- 
nergija stoja Vokietijos darbi
ninkų klesa.

Keletas mėnesių atgal Vokie
tijos valdžia žadėjo paduot iš- 
rišt darbininkų tarybų klausi
mą Stcigiamanijam Susirinkji- 
mui, bet neišpildė savo prižado. 
Dabar tečiaus darbininkai iškė- 

lar griež
tesnėje formoje, ir valdžia buvo 

11 d. ji paskelbė pirmutinį įsta
tymo sumanymų apie įsteigimų 
dirbtuvių tarybų (betriebsrat).

Pagal šitų sumanymų, atski
ros dirbtuvės taryba bus žemiau 
šioji viena ta tarybų sistemoje. 
Ji bus po kontrole sekančios, 
augšlesnės įstaigos — provinci
jos arba apskričio dirbtuvių ta
rybos. O augščiausioji įstaiga 
bus federalė diibtuvių taryba 
(reiebsbetriebsrat). šitos dirbtu 
viu tarybos kontroliuos Vokieti
jos pramoniją. JuoNlabiaus ši
ta kontrolė siaurins \privatinio 
savininko teises, ir juo labinus 
tose tarybose įgis galios darbi
ninkai, tuo labinus tikruoju pra- 
monijos šeimininku virs žmo
nės, kurie atlieka darba.

Valdžios sumanymas, kaip gir 
dėt, iššaukė daug kritikos iš vi
sų pusių. Buržuazija kritikuoja 
jį lodei, kad ji mato jame pavo
jų savo klesai; o nepriklauso
mieji socialistai kritikuoja jį lo
dei, kad, jų nuomone, jisai sutei
kia darbininkams permažai. Ne- 
prkilausomie socialistai Kovos, 
žinoma, už tai, kad tas įstatymo 
sumanymas butų pagerintas 
luojaus. Vienok jeigu jisai ir bu 
tų priimtas dabartinėje formo
je, tai jisai visgi reikštų pradžių 

juo Vokietija stos Į kelių, vedan
tį Į pilnų industrinę demokrati
ją.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakar redakcijos straipsnyje 
14Biu/ijos padėjimą^’’ tapo iš
spausdinta antrame paragrafe 
trecioje ir ketvirtoje eilutėse ši
tokie žodžiai: “pažvelgti tiesiai 
j akis”; vietoje “tiesiai”, turėjo 
būti tiesai. Antroje (o paties 
straipsnio š pa 1 toje ketvirtoje ir 
penktoje eilutėse nuo viršaus iš
spausdinta: “kadir įstengtų at- 

užpuolimų”; 
turėjo būti

NAUJIENOS, Chicago., III-------------------------- IJgI JĮ..

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
niaster ut Chicago, III. Aug. 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA.

Japonų teroras Siberijoj.

Balandžio 15 d. Vladivostoko 
laikraštyj “Evho” japonų atsto
vai išspausdino paskelbimą, kur 
bandoma pateisinti jų terroris- 
tiškas įmones. Ten, tarp kita ko, 
sakoma:

“Japonija siuntė savo karei
vius į Amūro distriktą tuo tik
slu, kad įvedus (tvarką ir išnai
kinus bolševizmą, kuris atnešė 
Rusijos gyventojams neapsako
mų nelaimių. Kad atsiekus to, 
japonai išpradžių bandė geruo
ju atbaidyti gyventojus nuo bol- 
šc-viasmo, kuris l>uv<> b«^px*a<lc<lt{s 

ten rasti sau dirvos; kada tas 
negelbėjo, liko panaudota repre
sijos, kad sustabdžius bolševiz
mų. Nors japonų viršininkams 
nemalonu griebties tokių įmo
nių, tečiaus dėl susidėjusių ap
linkybių jie ir ant toliau varios 
represijas...

“ Nuo pereito rudens japonų 
ir kazokų pulkai bandė žmoniš
kai malšinti IvanoMkos sukili
mus. Bet tai nedavė jokių pa
sekmių. Nespėdavo kareiviai ap
leisti sodžių, kaip bolševikai (di
džiuma jų buvo tie patįs kai
miečiai) pradėdavo vėl savo 
kriminalį veikimą.

“Kaimiečiai atsisakydavo iš
duoti prasižengėlius ir kareiviai 
negalėdavo jų sučiupti. Nevei
zint į grasinimus, kad bolševikų 
slėpėjai bus baudžiami, kaimie
čiai |>o senovei atsisakė išduoti 
riaušininkus. Aky vaizdo j to
kios situacijos, japonų viršinin
kams nieko daugiau neliko da
ryli, kaip tik pavartoti aštrių 
priemonių. San tarmėj su tuo 
nutarimu, sodžius Ivanovko li
ko sulygintas su žeme. Japonų 
vyriausybė apie tų faktą prane
šė Amūro disetrikto gyvento
jams. ' . ■ „

VOKIETIJA.

Londonas.'— (Unijų kongre
sas). Birželio 30 d. Nuremurgc 
atsidarė unijų kongresas. Kon
grese buvo daugiausia kalbėta 

žios formas. Kongresas stojo už 
lai, kad jis turėtų teisės nustaty
ti darbininkams darbo valandas 
ir algas; taipgi išnešta protestas 

šiaip jau jokių svarbių nutari- 

čių streikas pasibaigė pirm ne
gu! jis virto visuotinu.

Dalini streikai kilo Frakfurtc 
ir kitose prietine.se Vokietijos da 
lyse; taipgi skelbiama, kad riau
šės siaučia Rhinelando distrik- 
tubse. Sunku pasakyti, ar toms 
riaušėms bus lemta turėti dide
les svarbos, tečiau^jos parodo 
tų faktų, kad tose vietose labai 
trūksta maisto ir blokados nuė
mimas yra imperatyvia.

SUVIENYTOS VALSTIJOS
Topeka, Kansas. — (Stebėti

nas įstatymas). Ir Čia reakcioni
eriai pradėjo siausti. Kaip maty
li, dedama pastangų, kad dar 
labiau pavergus darbininkus.

kai varžoma su pagelba išdavys
tės įstatymų ir kazokiškų pat
varkymų, o Kansas valstijoj pa
daryta “pabustos apsklembinias 
ir nustatyta už tai bausmė.”

Skyriuj I skaitome:
“Kiekvienas asmuo, užsiiman

tis neteisėtu darbu, arba visai 
nieko nedirbantis ir neturintis 
pragyvenimui lėšų, o taipgi ir 
tie, kurie neturi darbo, bet atsi
suko dirbti, kuomet jiems pasiū
loma neblogai apmokamas dar 
bas, arba kurie grąsina pa naudo 
Ii spėkų prieš darbininkus ir dar
bdavius bus skaitomi valkatų 
mis. Už valkatystę bus uždeda
ma pinigiška bausmė nuo $100 
iki $500 ir kalėjimas tono 30 die
nų iki šešių mėnesių.”

Aiškus dalykas, kad apie algų 
“gerumų” galės spręsti Riekvic-

**►

kymo, kožnas streikieris bus ga
lima apšaukti valkata ir įmesti į 
kalėjimą.

New Yorkas. — (18 dienų jū
reivių streikas užsibaigė). Lie
pos 26 d. laivų pečkurių, jilic- 
juolojų ir virėjų streikas pasi
baigė. Streikas tęsėsi aštuonioli-

Pridėta $15 į mėnesį algos vi
siems streikieriams, išėmus an
glių padavėjus, kurie gaus po 
$10 daugiau į mėnesį. Nuo 8 va- 
Inadų darbo dienos streikieriai 
atsisakė,*nes Siuntimo Taryba ir 
Jūreivių Asocijacija atrado, kad 
tokio pa tvarkymo negalima pil
dyti ant jūrių.

Taigi unijų atstovams pripa
žinta teisė apžiūrėti laivus, kad 
patyrus, kokios ten yra darbi
ninkų sųlygos.

Skaitytoju Balsai
|£/£ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

SOCIALISTAI IR GIMTOJI 
ŠALIS.

Skailau įvairių krypsnių lai
kraščius ii; seku, ką kurie jų 
rašo, ką sako. Skaitau ypačiai 
socialistų laikraščius, nes jie 
man, kaipo darbo žmogui, dau
giausia duoda dvasios peno. Il
su persiėmęs socializmo idėja 
ir tai idėjai tarnauju, kiek galė
damas. Tik socializme tema
tau darbo žmonių išganymą.

Bet, veikiant socializmo idė- 
jati, kol-kas, man regis, nerei
kėtų užmiršti nė savo šalies, 
kaipo tautos, reikalų , Turė
tume pagalvoiti, ar ne reikalas 
ir ar ne laikas buhj ir mums 
kuo-nors padėti Lietuvai. Juk 
ir mes, socialistai, iš Lietuvos 
esame kilę, lietuviai esame, ir 
Lietuva — muši] gimtoji šalis. 
Socializmas nepripažįsta vienos 
kurios- nors atskiros tautos 
(autorius labai klysta, taip sa
kydamas. — N. Red.). Socia
listai sako: Visų šalių darbi
ninkai, vienykitės. Pasaulio 
darbininkai prie to ir žengia, ir 
mes, lietuviai, nuo l'o neatsilie
ka mc. Betgi visose šalyse soci
alistai neatsisako nuo savo tau
tos, nuo savo šalies. Jie stoja 
už savo gimtosios šalies gerbū
vį, už savo tautos nepriklauso
mybę, už jos savarankį plėtoji
mąsi. Turėdami tatai omenėj, 
jie jau rūpinasi ir socializmo 
vykiiiiinu pasaulyj bendrai su 
kitų šutiių darbininkais. Ta
tai juk parodė mums ši didžio
ji karė, kad taip yra.

Tat ir mes, lietusiai socia
listai, ar ne geriau padarytume, 
jeigu visų pirma padėtume, 
kiek galint, Licutvai išsikovoti 
sau savarankybę? Ne vienas 
n^tsų, amerikiečių, grįšime juk 
Lietuvon; taigi ar ne maloniau 
jaustumės, kad musų gimtoji 
šalis bus nepriklausoma nuo 
svetimųjų ir pati savo valstybės 
gyvenimu rūpinasi? Nereikia 
bijot, kad šiuo laiku Lietuvos 
valdžia iš dalies klerikalų, iš da 
lies tautininkų rankose1. Ji gali 
patekti, ir nėra abejones, kad 
pateks socialisllams. Spėkos jų 
nebe menkos ir Lietuvoj, ir jos 
nuolat didėja. Betgi jie ten da
bar bendrai kovoja su Lietuvos 
priešais, su svetimais užpuoli
kais, kurie nori būt didesni, ga
lingesni už kitus. Ir jeigu 
jiems pavyktų pasiglemžti mu
sų gimtąją šalį, tai argi socia
listams butų geriau paskui ko
voti, pasilikus po Lenkais, Bu 
sais ar Vokiečiais? Mes visiems 
trokštame laivės, bet, kaipo lie
tuviui, mes visųpirma turime 
trokšti ir veikti, kad Lietuva 
butų laisva nuo sėtinių jų inipe 
rialislų jungo.

Taigi, šitd| jiųnčia vadovau- 
janties, ar mes, socialistai, ne
galėtume susidėti su kitomis 
sriovemis dr partijomis, kad ko 
Voje su svetimais imperialistais 
bendrai veikus ir tuo geriau 
prieš juos atsilaikius?

Norėčiau išgirsti, kaip kilti 
draugai žiuri į tą dalyką.

— V. P. Jurkens.
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JEIGU NE TOS NAUJIENOS kiek žmoniškiau gyventi; bet 
angliakasiai, nors jų darbas sun-

Keistas dalykas. Musų vadi- kus ir pavojingas, dar menkiau
namie j i “kairiasparniai” juo to
liau, tuo darosi “geresni revo
liucionieriai“. Ir žinote delko? 
Na, todėl, kad Chicagoj išeidinė- 
ja lietuvių socialistų įkurtas ir 
jų palaikomas socialistinis dien
raštis Naujienos. Tas dienraš
tis duoda jiems tiek energijos 
kovoti prieš “supuvusią kapitali
zmo tvarką”, kad jie kone iš
imtinai visus savo laikraščius 
užpildo “straipsniais” apie — 
Naujienas.

Visos temos jiems susieina 
prie dviejų žodžių: socialpatri- 
otai, — Naujienos, Naujienos— 
socialpatriotai. Ir taip be galo ir 
krašto. Rašo, rašo ir rašo — 
ir niekada jiems nenusibosta! 
Jų skaitytojai pyksta, atsisako 
skaityti, reikalauja vietoj tų 
“revoliucinių” straipsnių 
telegramas ir pranešimus. Bet 
įsibėgėję lietuviški “kairiaspar
niai” rašo, rašo ir rašo — vis 
apie Naujienas!

Nebesuprantama: ar kapita
lizmo tvarka yra Naujienos, ar 
Naujienos kapitalizmo tvarka...

Klerikalai skubiai mobilizuo
ja savo jiegas, kad tinkamu lai
ku atėjus pagalbon savo sėb
rams užjuryj; tautininkai veik 
visame kame seka juos. O musų 
kairių kairiausieji “revoliucio
nieriai” visą savo energiją pa
švenčia /pludiinnu soaialstinio 
dienraščio Naujienų!

Žiūrint į visa lai man* uo
loms nenoroms ateina galvon 
klausimas: O jeigu ne tos Nau
jienos? Jeigu tų Naujienų ne
būtų? Kas tuomet: kapitalizmo 
tvarka jau butų sugriuvusi ar- 
kairių-kai rieji “revoliucionie
riai” sugrįžę len» iš kur jie atėjo 
— pas vyčius ir visus kitus, ko
vojančius prieš žmonijos pa
žangą, atžagareivius?

— Socialistas.

Darbo Laukas
Draugų skaitytojų prašome ra- 

šipėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apielinkės apie dar
bus, ty. apie darbų stovj, apie 
darbininkų bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui

1 pranešti. — Redakcija.

Mainierių bruzdėjimas.

West Frankfort, III. — Paly
ginant su gyvenimo brangumu, 
visi darbininkai negauna tokios 
mokesties, iš kurios jie galėtų
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Jus galite gauti cash už

$50, $100, $500 ir $1000

KRAUSE SAV1NGS BANK 
1341 MILVVAIIKEE AVĖ - NEAF? PAULINA. 

~Atdara1 Šubaids vakare iki 8 valandai vakart*.
&

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

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

apmokami negu kitų pramonių 
darbininkai. Nenuostabu todėl, 
kad jie pradeda labai nerimauti, 
štai 7-tojo Distrikto maineriai 
laikė susirinkimą, kuriame da
lyvavo daugiau kaip trįs tukstan 
čiai darbininkų. Kadangi kont
raktas su kompanija pasibaigė 
šių metų liepos 1, lai 7-tasis Dis- 
triktas sutaisė ir išsiuntinėjo cir
kuliarus? kuriais ragina mainie- 
rių lokalus rinkti delegatus į to 
distrikto konvenciją, įvykslian- 
čią Belleville, III. ir kartu pata
ria dirbti pagal senosios sutar
ties. Dabar delegatai, atvykę į 
12-tąjį Distriktą (kur ir musų 
lokalai), šukele mainierius į 
streiką. Pirmiausia Orienlo mie
stelio lokalas 303 išėjo į streiką 
rugp. 9, ir išrinko tam tikrą ko
mitetų, kurs rūpinsis išvest į 
streiką ir kitus lokalus, žodžiu, 
visus mainierius, nelaukiant ba
landžio 1, 1920. Angliakasiai 
sprendžia, kad dabar patogus 
laikas streiką laimėti, nes prieš 
žiemą anglių reikalavimas yra 
didėlis ir samdytojai negalės il
gai spirties. Darbininkams gi la
bai svarbu laimėt didesnę mo
kestį ir geresnes darbo sąlygas, 
nes su ta mokestini, kokią jie 
gagna, nebegalima gyventi.

— Kairinis Latras.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
ISIS S. Haltttd St

Ant trelių lubų \ 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dtarborn tt.

1111-13 Unity Bldt.
Tel. Central 4411

Jei skauda — patrin 
kitę su

Pain-Eipeller
Jis suminkMns tnos 

{>aetyru«iusraumenim Si
us jausitės vol miklus 
r vikrus.

žiūrėkit*, kr.d butu 
su INK A KO ženklu !

Galima gaut visose 
nntlekose ti? 35e ir 65c 
arba iėsisin. ■iint nuo

F. AD. R1CHTER Ce. CO..
324-330 Bro«dwny. Y.rk

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

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

SPECIALIAI: Mnlcva matevojimui šlubų iš vidaus, |x> $1.50 u> gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.,

3003-3021) SOUTH HALSTED STREET, * CHICAGO, ILLINOIS.

prietine.se


— Rengia —
PIRMYN MIŠRUS CHORAS IR L. S. S. 81 KUOPA.

NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO (AUG.) 17, 1919
G. M. CHERNAUSKO DARŽE, 

LYONS, ILLINOIS.

Pirmas Didelis Piknikas Su Programų
Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžanga 25c ypatai.

Gerbiamoji Cliicagos visuomene, šis piknikas skirsis nuo kitų 
piknikų, kuriuos tamstos matėt ir girdėjot, nes jame dalivtaus visi 
Chieubgofi ir apielinkės geriausi chorai. Taipgi geriausi kalbėtojai, 
ir taip visokių pamargininių. Todėl kviečiame visus, senus ir jau

nus atsilankyti ant šio pikniko, pakvėpuoti tyru oru ir pasišokti 
prie geros, J. Grušo orkestro#.

v Kviečia KOMITETAS.

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

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

kuliatorių jau esu pašaukti “pa
siaiškinti”. Jų vardų tečiaus 
neskelbiama.

Spekulatoriai pūdo 
maistą.

įtaria skerdyklų kompanijas 
darymu sumokslo.

Apskrities prokuroro ir justi
cijos departamentų valdininkai 
nužiūri, kad Chicagos skerdyk
lų kompanijos ir vadinamųjų 
warehouse’ų — maisto produk
tų sandėlių — savininkai darų 
sumoksiu tikslu palaikyti aug- 
štas maisto reikmenų kainas. 
Patirta, kad sandėliai yra už
versti sviesiu, kiaušiniais, sūriu 
ir kitomis maisto reikmenimis, 
kuomet maisto produktų rinkoj 
jaučiama nuolatinis nedatek- 
lius. t as pats ir skerdyklų san
dėliuose: ir ten pūdoma daug 
milionų svarų mėsos.

Sanryšyj su tuo, keliūtas spe-

DELKO JUS PAVELYTUMET 
SAVO VAIKAMS VAIKŠ

ČIOTI PIRMIAU NE
GU JŲ SVEIKATA 

PAVĖLINA?
Nežiūrint j tai, kad jų tėvai 

yra tvirti, nekuriu vaikų kaulų 
sistema negreitai stiprėja užtai, 
kad jų jjilvai tik negali greitai 
asimiliuoti maistų. Maistas, 
kuris yra reikalingas tvėrimui 
kaulų, dėlto tokie vaikai negali 
gorilai pradėti vaikščioti, nes 
jie neturi užtektinai spėkos sa- 
vę užlaikyti.

Vaikai šitokiame padėjime 
neturi būti verčiami stovėti ant 
kojų, bet turi būti maitinami 
PAR TOM ILK, kuris susideda iš 
pieno miltų, maistingų druskų 
ir phosphates, kad sutMirtinus 
kaulus ir skeletų.

PARTOMILK yra labai pri
minus ir vaikai jį labai mėgs
ta. PARTOMILK sustiprina 
pilvą, priduoda maistingų me- 
dvgų kraujui ir nervams, ir 
verčia paikus augti kaip pui
kios gėlės.

Viena didelė blokine kainuo
ja 75c, šešios blokinės $4.25, 
dvylika kainuoja $8.00, pas N. 
C. Purios, 100 — 2nd Avė, 
Dep. L. L Nc\v York, N. Y.

Kadangi ir skerdyklų kompa
nijos ir visi kiti maisto speku- 
liatoriai nuolat stengėsi ir dar 
stengiasi įtikinti publikų, būtent, 
kad jų sandėliai esu kone tušti, 
tai minėtieji valdininkai pasirū
pino surinkti tikrų žinių. Ir štai 
ką jos sako. Tuo tarpu įvairiuo
se sandėliuose, Chicagoje, esą 
sukrauta: 31,424,118 svarų svie
sto ir 1,875,880 dėžių kiaušinių. 
Pernai tuo pačiu laiku tebuvę: 
17,793,001 svarų sviesto ir 
1,536,073 dėžių kiaušinių. Va
dinas, maisto spekuliatorių už- 
reiškimai yra sužinos melas, 
skleidžiamas tuo tikslu, kad vi
suomenė tikėtų, jogei maisto 
reikmenų ištiesų stoka, ir mo
kėtų tiek, kiek reikalauja spe- 
kuliatoriai.

Su mėsa tas pats. Praeitais 
metais įvairiuose šios šalies san
dėliuose bvuo: 146,793,220 sva
rų jautienos mėsos, 2,559,359 
svarai kiaulienos ir 107,100,404 
svarai taukų. O šiemet jų yra: 
120,385,570 svarų jautienos mė 
sos, 7,273,291 svaras avienos, 
955.864,817 svarų kiaulienos ir 
91,944,402 svarai taukų. Vadi
nas, nepalyginamai daugiau 
(neskaitant taukų) negu kad bu 
vo praeitus metus. Vis dėl to 
maisto reikmenų kainos šiemet 
yra nepalyginamai didesnės, 
kaip kad jos buvo pernai.

Taigi, aišku kiekvienam, kad 
Jnaisto spekuliatoriai daro su
moksiu tikslu pasipelnyti publi
kos atsakomybe.

Valdininkai pasako ir dau
giau, būtent tą, kad skerdyklų 
kompanijos kontroliuojančios 
kone išimtinai visą maisto reik
menų rinką, kitais žodžiais, kad 
didžiuma vadinamųjų “cold 
storage’ų,” kurie, žmonių akims 
dumti, neva priklausą “nepri- 
gulmingom#” kompanijoms, 
tikrenybėj buk priklausą — 
skerdyklų baronams.

ARGI PADIDINO RENDĄ.
Tūla Alice Bobinson išėmė 

varantų jos nuomojamų kam
barių savininkei, Elmer Char- 
ley. Pastaroji keistu budu už- 
užsimaniusi padidinti rendų — 
neatiduodant Robinsonionei 10 
dolerių “čenčiaus.” GiiMi, ji ne
galinti atiduoti likusios dalies, 
kadangi ji jau padidinus rendų. 
Kambarių nuomotoja sako, kad 
tokiu budu rendų padidinti ne
galima. Reikalinga esu praneš
ti apie tai išanksto. Ji reika
lauja savo 10 dolerių. <

Akįs, Ausis Nosis 
ir Gerklė

| Saugokite Savo Akis)

Verti

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

Valandos: 10 iki 12 ryto.
1739 So. Halsted Street. 

Phone C’anal 4626 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

Rezidencijos telefonas West 6126

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Angy, Nosies, Gerkite 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.
35 So. Dearborn St

(Zjnnpas Monroe) .
i-

Kambarys 307. /h • _
VzYLANDOS 9 iki • LhlCflVO 
Nedėliomis 10 iki 1. VlHUClJį*7

BOSTONšTORIO D ARBININ - 
KŲ LAIMĖJIMAS.

Pripažino bučerių unijų.
Didžiulės dcpartaniientiiiės 

krautuves, vidurmiestyj, Bos
ton Store, darbininkai buferiai 
mėsininkai laimėjo streikų. Po 
ilgo spyrimosi krautuves prezi
dentas pagalios sutiko firipažin- 
ti buferių unijų, ir pastarieji 
sugrįžo darban.

Apie darbininkų streikų did- 
lapiai iki šiol sužiniai tylėjo.

BRANGI SERENADA.

Pons Madlock vakar naktį 
užsimanė užtraukti vylioj ančių 
serenadų netoli Wihneto “by- 
čians”. .Jam akomponavus jauna 
graži Michigano ežero laumutė, 
apsirengusi plonu plonutėliu 
maudymosi kostiumu. Nedėkin
gi žmonės apskundė juodu poli
cijai. Laimintus butą ytin buk
lios: pa mačiusi dėdes ji prapuo
lusi, bet pons Hadlockas dėlto 
ant rytojaus turėjęs užsimokėti 
net trįsdešimts penkis dolerius. 
Brangi serenada!

PLIENO DARBININKAI BAL
SUOJA STREIKO KLAUSIMĄ.
Keturiasdešimts tūkstančių dar

bininkų rengiasi mest darbų.
Keturiasdešimts tūkstančių 

darbininkų, dirbančių įvairiose 
plieno kompanijų dirbtuvėse, 
Chicagoje ir jos apielinkese, ren 
giasi niest darbų. Streiko klau
simas bus išrištas visuotinu 
darbininkų balsavimu, kuris 
prasidės šiandie. Darbininkai 
reikalauja trumpesnių valandų 
darbo, didesnių algų ir geres
nių sąlygų dirbtuvėse. Kompa
nijos tuo tarpu, sako, siuntinė
ja nčios agentų streiklaužių me
džiojimui.

Manoma, kad Chicagos plieno 
darbininkų streikas bus pirmas 
signalas visuotinam Suvienytų 
Valstijų plieno darbininkų strei
kui. Visur esu jaučiamas dide
lis darbininkų nepasitenkini
mas.

GATVIŲ IR RYNŲ TAISYTO
JAI NETEKO DARBO.

Miestas nebegalįs gaut materi
alo.

Dešimts tūkstančių darbinin
kų -- gatvių ir rynų taisytojai 
— netekę darbo. Jie tapo laiki
nai atstatyti todėl, kad miestas 
nebegalįs gaut nusipirkti reika
lingų medžiagų. O tai dėl to lo
kauto, kurį paskelbė kontrakto
rių asociacija. Šitaip vakar pa
sakė Lokal Improvenient tary
bos pirmininkas, M. F. Faherty.

Patai reikštšų kad tie sąmok
slininkai, kur pasiryžo išardyti
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Aš, ADOMAS A. KAJRALAUSKAS, SEKANČIAI RASAI!
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispe*- 

dja. novirinimns pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu ir 
^beinąs spėkų nustojimas. viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu- Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Solutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nei vatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, £eroi dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reti- 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas ia* 
vadė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myllstu ge» 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdi*! kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. BnUrenąs, Pmt

1707 So. Halsted SU Telaphone Ganai 6417- Ckk-ago, 111.
■msąmTW»Tiwiww~M« i • • - rga ■ -R«»r--Twr7i6FiTim»-wrl7wwt-iT7a-'rw-l'wwTT,rBw

Kratytuvai 
OO.oo

Dvi 40 akrų dirvos auginančios kornus bu
vo šalymais. Ant vienos International kraty
tuvas nuolatos buvo vartojamas per tris metus. 
Kita nematė trąšos per septynis metus.

Tas buvo tik vienintelis skirtumas tarp tų dviejų 
dirvų. Viena išduodavo nunokusių javų virš 80 bu-

nc-

ka- 
pa-

kornų. Jeigu abiejus javus pardavus laja pačia kai
na, trenšla dirva išduoda $2,000 daugiau negu 
trenšla..

Ar buvo tas kratytuvas vertas $500, Taip, 
daugi tiktai iškratyta trąša ant dirvos neduoda tų
čių pasekdtių. Ta iKrva 80 bušelių kornų buvo tiktai 
Irenšiama žmogaus, kuris žinojo savo darbą. Jis 
maitino savo javus žinomoje microje. Jis maitino 
tiktai žinoma miera paskirtame laike ir tas negali būt 
padaryta be gero plačiiai kratytojo tranšos. žemas 
Cloverlcaf, Corn King, aiibu 20th Century kratytuvas 
tą padarys. Ta yra priežastis kodėl mes jų tiek daug 
parduodame.
Apsimoka tyrinėti trenšimą žinoti kas veikti ir praktikuoti 
kų jus žinote. Pamatykite vietini agentą arba rašykite dėl 
platesnių žinių apie musų kratytuvus.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
or Americainc.

CHICAGO USA

EXTRA
Coat Presscl's and Underpresscrs Kliubo mepaiprastas 

susirinkimas įvyks Petnyčioj, Bugpiučio-August 15 dienų, 
1919, 7:30 vai. vakare. Schanoffman’s Hali, Mihvaukee 

ir Ashland Avė. Bus priimami nauji nariai ir kiti svar

bus reikalai atliekami.

NEO-ARS-
PHENA-
MINE 

arba

606
arba

914

Kraujo- įleidimas 115 
nuo šilelio arba veneriškų ligų Inuo šilelio arba veneriškų ligų 

Egzaminavimas dykai
/ DR. 'LAYTON,

740 W. Madison St., Chicago.

Chicagos namų statytojų uni
jas, atkirto reikalingas med
žiagas ir pačiam miestui. Ir tų 
sąmokslininkų nieks nekaltina 
nė bolševizmu, ne anarchizmu, 
negi “aidoblizniu.” Jie šimte
riopai amerikonai!

AREŠTAVO DU SALIUNINKU.
Federales valdžios agentai 

vakar areštavo du saliunininku 
stokjardų distrikte. Pardavinėję 
savo kostumeriams uždraustų 
vaisių — šį syk pavidale degti
nes. Abu paliuosuoti užsisla- 
čius po tūkstantį dolerių kau
cijos.

KURIE NORĖTŲ JAI 
PAGELBĖTI —

Galvekarių kompanija liula-
— žinoma, dėl labo gerbia-

specialiai pagamintų tikietų. Jų 
nnsipirkusieji turčių tų patogu-

kol konduktorius atiduos "fen- 
čių”. O kompanijai butų toks 
patogumas: ji galėtų sutaupin- 
li į vienų galvekafį daugiau ger
biamos publikos negu papras
tai, ir tuo budu rytais vakarais 
jai nebereikėtų sa indy lies eks-

(Seka ant 4-to pusi.)'

nė daugiait 
nė mažiau

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan sL, 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

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA l

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

—_Jos randasi rinkinys
24 rekordų ir del- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

;WmAhmM 11 lotų augštos klesos 
■r; •’phonografų, kuriuos IMIBBsiSLi mes parduosime už■I Ktv'ffill tI bile pasiūlytą kainą

j I už tai kad mes turime 
pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
$650 playcr piano, 
garantuotą 10 metų 
ir Vartotą tik 8 savai-Jvj i , , ____ , v .

tęs, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖT! Si yra stebėtina pro- 
fa. Ateikite arba rašykite, tuojaus.

RISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FUUNITURE STORAME 
28J0 W. rišo n St. Chicago, III.

4 Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedft- 
v įlomis nuo 10 iki 4

S
Aš noriu paskelbti sa
vo 21 mc.tų specialę 
metodą gydyme 

KREIVŲ AKIŲ 
kurias aš išgydau be 
pavojaus, skausmo, 
chlorofoi mos vienu

atsilankymu, šis yra 
ne bandymas, bet fak
tas, paremtas mano 21 

metų pasekmingos praktikos ir 500 
išgydymų, kurie yra gvarantuoti, 
kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, 
kurie yra nuo kreivų akių išgydyti 
šiemet:

I’-aS Geo. Keble, <>01 So. Albany 
Avė., Chicago. L’giiagesis saka. 
“Dr. Carter išgydė mano mažos mer 
gaitės kreivas akis be akinių. Man 
bus malonu pasikalbėti su kiekvie
nu, kuris turi kreivas akis”.

Iškaba besisukanti 
šviesa. 21 metai 

ant State gat.
P-as Sindelar, No. 1715 String St., 

Chicago, dirbo Sears Roebuck 7 me
lus. Jo akįs buvo labai kreivos per 
20 metų. Jos buvo atitaisytos vie
nu atsilankymu, be skausmo, chlo
roformus arba akinių.

P-le Sindclar, jo sesuo taipgi bu
vo išgydyta nuo kreivų akių. Kurie 
interesuojatČH galite nueiti ir pama
tyti p«ną Sindelar ir jo seserį.

P-rias Stanley* Stack, No. 2030 N. 
Oakley avė., mechanikas, turėjo 
kreivas akis per 22 melu. Jis buvo 
išgyctylas vienu sykiu Dr. Carterio 
mėtomomis.

P-iias John Keczewski, No. 2921 
Mihvaukee avė., įžymus vertelga 
bankįeris ir teatro savininkas, buvo 
aklas nuo vaikio per 35 metus. Jis 
atgavo regėjimą nuo Dr. Carterio 
gydymo vienas ir puse metų atgal.

P-iii Fosha, No. 4653 Austin avė., 
Chic igo, sako: “Dr. Carter išgydė 
mane nuo vaikio 15 metų atgal. Ala
no akįs yra dabar sveikos. Man bu
tų malonu pasikalbėti su bile ypala 
apie mano stebėtina gydymą”.

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į 
mano ofisą, kur aš su noru parody
siu uždyką savo metodą kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie turi kreivas akis.

Fr. 0. Carter, M. D.
120 SO. STATE STREET

Durįs j žiemius nuo The Fail
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
ryto iki 5 po piet. Nedčliomis nuo 
10—12 dieną.

DR. O. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenka aki- / 
nius. Jeigu esi/ 
nervuotas, skani 
da galvą,, arba! 
galva sukas ka-L 
da važiuoji str«l 
eetkariu, krei-\ 
vos akis, litaros ' 
bėga krūvon sk
aitant, arba kiloki keblumai/ Atei
kite ir pamatykite mane, patarimas 
dykai dėl moterų, vyrų ir vaikų. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedčliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

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

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. Pullmąn 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.90 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak, 
Nedčliomis iki (i vai. vak. Subato- 
mis visų dincą iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. llalBted St„ Chicago, Iii, 

įsteigta 1902

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

Gydymas visu akių, ausų, no
sie* ir gerkles ligų. Po priežiūra 

... ■“ 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 Plati’o aptiekos
• Tėmykite 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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at

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

Telephorte Yards 4317 
Boulevard-6437 '> •«< ..

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
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. i8th 
St. netoli Fisk St. *

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir Visų chronišką ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

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.

----------

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

VALANDOS: >—12 ryto

3303 8 Morgan St, CMtago, UI

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

> Rez. Tcl. Seeley 420

Z— ......... ............................ .
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnl8wiczi
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospilalčse ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymo.
Duodu /rodą visokio-1 
se ligose moterims iry
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vilai
I ■ UI—■■■ —........................ M
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

trą darbininkų, ir naudoti di
desnį skaičių karų. .Tai butų pel
no. O gerbiamieji tikietų pirkė
jai vistiek turėtų mokėt pilna 
kaina: po septynis centus už ti
kietų. O jeigu juos kartais pa
mestų, žinoma; tada reikėtų 
mokėti konduktoriui grynais pi
nigais.

ŠEŠI TVARKOS IR ROMUMO 
DABOTOJAI NETEKS VIETŲ-

ŽADA PATARNAUTI — 
VELTUI.

Chieagos depą rtamenl i ni ų
krautuvių manadžeriai ir šiaip 
kitų biznio įstaigų vedėjai an- 
dais pasisiūlė Chieagos pačto 
viršininkui, VViIliain B. Carli- 
le’ui, patarnauti veltui — par
davinėti likusį armijos maistų 
nereikalaujant už tai jokio atly
ginimo. Tas maisto reikmens 
dabar pardavinėjama gyvento
jams neva tuo tikslu, kad nupi
ginus maisto reikmenų kainas.

Chicago >•

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
I Pajieškau savo vyro jono Plieno, 
'paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 

Brighton Purk. — Keistučio Pai. Bilinskio sodos, įtiu 3čins sykis kaip 
šliubo mėnesinis susirinkimas bus prasišalino nuo numes, tegul alsi 
nedėlioj rugp. 17, kaip t vai. po pie- Į šaukia, nes aš imu divorsą. 
tų. Libertv svetainėj, 3925 So. Ked- Elena Plienienė,
zie Avė., kampas 39th PI. — Drau
gai ir draugės malonės laiku at
vykti, nes yra daug svarbių reika
lų tarti. Atsiveskit ir naujų draugų.

— J. Gustaitis, 2856 XV. 38 Place

1711 Nfwberry Avė., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ

KEIKIA SIUVfi.lŲ I DIRBTUVE.

■—fy—■■■■■numii I ■ Ji. 
AUTOMOBILIAI

Ketverg., Rugpjūčio 14, ’19

NAMAI-žEMĖ

Elgęsi žiauriai ir girtuokliavę.

šeši policistai tur būt neteks 
savo vietų. O tai dėlto, kad 
prieš juos tapo paduota rimtų 
skundų. Būtent, jie kaltinami 
žiauriu elgimosi su jų nemalo
nėn patekusiais žmonėmis ir.. 
girtuokliavimu —• dabar, kada 
visa Chicaga skaitosi “sausa”! 
Kaltinamųjų policistų vardai: 
J. Reilly, J. Prowchovvski, G. 
Johnson, F. O'Mally, Ch. Fried- 
riekson ir W. King.

KARŠAPIŲ UNIJOS VIRŠININ
KAMS NESISEKA.

Internaeionalės karšapių uni
jos viršininkams visai nesiseka. 
Chieagos rajono shopmenai vi
sai nenorį girdėti jų prisaky
mų. Vakar naktį jie buvo su
šaukę du karšapių darbininkų 
susirinkimu: jviena gatvekarįių

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirnikiinas turėjo įvykt 2 d. 
rugp., bet kad svetainės likos už
darytos, tai dabar įvyks subatoje, 16 
d. rugp., 7:30 vai. Taigi kurie ne- 
sugrąžinot tikietų, meldžiame sugrą 
žint ir užsinK'kct nario duokles.

— Valdyba.

Aš Valerijonas Putramanetas pa- 
jieškau savo vaikų: Bladislovo. Sta
nislovo ir Jono Putrarnentų, girdė
jau, kad gyvena Chicagoje, taipgi 
pajieškau brolio Kastanto Putra- 
mento jis gyvena Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti ar kas juos žinote, 
meldžiu pranešti, turiu labai svar 
bų reikalą.

Valerijonas Putramentas, 
Box 114, Orient, III.

Reikalaujame tuojaus 
Patyrusių finišerių 
Armhole beisterių 
Guzikų skylučių dirbėjų 
Kraštų trimuotojų 
Visokiam darbui operuotoji) 
Diržų dirbėjų 
XVelt dirbėjų 
Elbow seam siuvėjų 
Vent meikerių 
Patch meikerių 
Patch sliteherių 
Kalnierių tnekerių

PABSIDUODA — 2 (rokai 1 dvlc 
. ų tonų, o kitas 1’Zr tonu, vienas 
’Garfield”, o kitas ”Phoenix”. i.a- 
>ai geram stovi, kaip naujas. Parsi
duoda labai pigiai iš priežasties, 
kad turiu tris, ir noriu parduoti. At
sišaukite.

819 W. 33 SI., 6 vai. vakare.

PARSIDUODA automobilius Hay- 
ns dėl Įlenkiu pasažierių, nauji tai 
rai, geram stovyj, eina kaip naujas, 
atsišaukite po 6 vai. vakare linos 
lubos front

3247 So. Emerald Avė.

Telephone Yards 5032

LLF. 12 kp. draugiškas išvažiavi
mas j Jefferson mišką bus nedėlioj, 
Aug. 17, puikus programas ir ska
nus valgiai bei gėrimas. Visus kvie
čiame dalyvauti. — Komitetus.

Ateities žiedo vaikų draugijėlės 
choro ir žaismių repeticijos bus pėt 
nyčioj 7:3(1 vai. vakare Mark White 

įSųuarc parko svet. prie Halsted ir 
30 gatvių.

darbininkų Auditoriume, ant, silankyti,
Ashland gatvės, kitą
sios Onos Auditoriume, ant 
Wentxvorth gatves. Ir abiejose 
vietose streikininkai uždarę su
sirinkimus neleisdami virši
ninkams kalbėti.

Pajieškau senos moteries į auzą 
prižiūrėti 19 mėnesių mergaitę ir, 
kad galėtų man valgyt pataisyti ir 
auzą apžiūrėt, o su mokesčių gal 
sutiksim, prašau atsišaukti.

Ode Tautkus,
644 W. 18 St., Chicago, III.

KART SCHAFFNER * MARK
520 So. \Vells St. L

PARSIDUODA automobilius 7 šer
dinių 17 metų, geriausios kompani
jos Ilaynes su 6 naujais roberiais, 
visai mąžai važinėtas atrodu kaiji 
naujas pa •duosiu pigiai arba mai
nysiu ant mažo automobilio arba 
ant loto ar bale kokio kito biznio, 
kreipkitės pas )

( C. ^UROMSKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

SLAPIEJI” DAR MANO “PA
ULI A VOTĮ.”

Yankiškojo Johno Barleyco-

Visi nariai kviečiami at
neš liūs prisirengimas 

Švento- • ,n ’e išvažiavimo, kuris įvyks nedė
lioj, 17 rugpiučio Jackson parke, 

muziejaus. — komisija.
LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj rugpiučio 17 d. Settlement 
l niversity svetainėje 4630 Gross 
Avė. Pradžia lygiai 10 vai. iš ryto. 
Draugai, malonėkite atsilankykit, 
ne stm im daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — Sekr. A. Audickas.

maną “panliavoti”. Jie mat su
žinoję, jogei spalių mėnesyj ga- 

’ bitinai užsibaigsiąs kariuome
nės demobilizavimo darbas, o 
kartu su tuo paliaus veikti ir; 
laikinasai patvarkymas dėl pro- ■ 
hibicijos. Jeigu taip, tai “ulia- 
vojintui,” kol įeis galėti nauja- 
sai priedas prie Suv. Valstijų 
konstitucijos, liks laiko net tre
jetas mėnesių. Del degtinės ir 
vyno (nekalbant apie alų) bė
dos nebusią: jų dar esą užtekti
nai.

llarvey, III. — Prakalbos rengia
mos dėl mašinistų ir metalo darbi
ninkų unijos No. 300 bus Dudek 
svetainėje 15639 So. Halsted St. ne
dėlioj rugpjūčio 17 d. kaip 7:30 vai. 
vakare. Kalbės K. J. Geležėlė, ’ iš 

Kviečiame skailtingai at- 
— Rengimo Komitetas.

Pranešu broliui ir seseriai, kurie 
gyveno mieste Chieagos, kad jūsų 
brolis Jonus Kinderis persiskyrė su 
Šiuo pasauliu 9 d. liepos 1919 m. 
kuris paėjo iš Dargaičių kaimo, 
Gaurės parapijos, Eržvilko v., Da- 
seinių pav., Kauno gub.

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

John Kinderis,
P. O. Box 245, Atnbridge ,Pa.

REIKIA SIUVĖJŲ T DIRBTUVE

Reikalaujame tuo jaus patyrusių
Diržų dirbėjų
Welt dirbėjų
Visokiam darbui opereitorių
Pirmų ir antrų beisterių
Elbow seam siuvėjų
Vent meikerių 
Patch meikerių
Sticherių

Chieagos 
silankyt.

VVis. — TMD. 121 kp. suRacine, VVis. — TMD. 121 kp. su
sirinkimas bus rugp. 15 d., pėtny- 
čioj, 7:45 vai. Union Hali, prie \Vis- 
consin gatvsė. Randasi svarbių rei 
kalų aptarimui. — M. K.

Keąosha, VVis. — Puikus pikni
kas su prakalbomis ir koncertu bus 
nedėlioj rugp. 17, ant Jacob’s salės 
(šiaurinio miesto dalyje už kapi
nių) rengia LDLD 94 kp. Programa 
išpildys Aido choras. Pradžia 12 
vai. dieną. — Komitetas.

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

PAPIOVĖ MOTERĮ.
Nežinomas piktadarys vakar 

naktį, JEvanstoney papiovč vli- 
duranižę moterį, tūlą E. L. Wat- 
kins. Moteris rasta ant Bail- 
road gatvės, prie Evanston 
Euel and Baofing kompanijos 
budinko, biauriai
gerkle ir galva. Pasikėsintimo 
priežastis nežinoma. Manoma 
tečiaus, kad tai ^darbas tūlo 
kerštininko, o ne paprasto ban
dito: moters šernolė su pinigais 
buvo nepaliesta. Pol’icija jieško

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą į \Vashington 
Heights mišką nedėlioj, rugp. 17, 
prie 107 gatvės. Bus puikus pro
gramas. Prasidės kaip 2:30 v. po 
pietų . Visus kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

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

Te|. 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 |a 
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas", "Laisvę’7S "Keleivį", 
"Karda". “Dilgėle*" ir R«l
są", **Musų Tiesą" ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisius-. 
kitę sykiu už 6c krasaženklių.

Draugijų ir kuopų prašome ne
rengti jokių pramogų lapkričio 16 
d. š. m. ’l'ą dieną LSS. 174 kp. ren- 

supiaustyta gia vakarą p. M. Meldažio svetainė.
— Komiteas.

RADO VEIKĖZO KŪNĄ.
Ežere, netoli Garry, policija 

dž-vakar rado plaukiojantį lavo
ną. vaikėzo apie 15 metų am
žiaus. Vaikėzas prigėręs besi
maudant, tik kur, dar nesuži
nota, kadangi nesurasta jo dra
bužių. C

Cicero. — LSS. 138 kp. extra su
sirinkimas įvyks Įiėtnyčioj, rugpiu
čio 15 d., Juknio svet., 4837 W. l ith 
St. Draugai, malonėkite visi susi
rinkti. Svarbus reikalas. Gavome 
laišką nuo Liet. Soc. Sąjungos sek- 
retoriaus-vertėjo Stilsono su pak
vietimu išrinkti delegatus į naują 
komunistų suvažiavimą. Kada tas 
suvažiavimas įvyks, patirsitę an 
vietos. Būtinai visi atsilankykit

—Org. P. Daubaras.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Dėkavoju Lietuvos Dukterų

Draugystei, kuri prisiuntė 35
dol. pašalpos laike mano ligos.

Tariu labai širdingą ačiū.

IŠGELBĖJO MOTINĄ IR 
TRIS KŪDIKIUS.

Kilus gaisrui namo. 2155 \V. 
21 gatvėj vakar naktį bemaž 
butų sudegusi trijų vaikų mo
tina, Florence \Vizniski, kartu 
su savo vaikais. Tik ačiū vieno 

, pašaliečio drasai ji spėjo išsi
gelbėti. Kol atvyko ugnegesiai 
namas buvo apimtas liepsnų. 
Nuostolių pridaryta už $15,000.

Muzikantų atydai! Visus muzi
kantus kviečiame būtinai atsilanky 
ti į susirinkimą, katras atsibus ket
verge 11 Augusto 8 v. vak. .1. Skin
derio svet. 4523 So. Wood Str. Tik
slas: pakėlimas mokesties unijos 
viršininkams, taipgi ir narių mėne
sinės mokestis ir kiti svarbus rei
kalai.

Kviečia visi Lietuviški Benai.

Burnside. — LSS 222 kp. susirin
kimas įvyks ketverge 14 d. rugpiu
čio, 8 vai. 
svet. 1036 I 
Avė. Visi 
yra daug i

vak. J. Mačiukevičiaus 
R. 93 St. kampas Dobson 
kviečiami susirinkti, nes 
svarbių reikalų apsvar- 

Valdyba.

Park. — LDLD 104 kp

1639 So. Paulina St.

APKALTINO DAR 53 RIAUŠI
NINKUS.

Prisaikintieji teisėjai užva-» 
kar apkaltino dar penkiasde
šimts tris riaušininkus — šį 
kartų ir scĮitynioIikų baltųjų.

Brighton Park. — LDLD 104 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugp., 
14 (1. 7:30 vai. vak., T. Mazenio sve
tainėj 3834 So. Kedzie Avė. Draugai 
ir draugės, malonėkite susirinkt lai 
ku, nes turim daug svarbių reikalų.

SekretoriiiH P. Gura.Sekretorius P.

kuoposKenosha. Wis. — LDLD. I...... 
susirinkimas įvyks 14 d. rugp. ket 
verge, socialistų svet. pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsi 
lankyti ,nes turim daug svarbių rei
kalų. — Pirmininkas.

PARSIDUODA automobilius 7 sė
dimų V, ai t ('.o. išdirbinio, gerame 
stovyje, kas tokį karą norėtų gali 
matyli nuo 5 vai. vak. kas dieną.

Anton Pocius, 
2101 XV. 25th St., Chicago III.

RAKANDAI

Pajieškau savo draugo A. Marti
naičio, Į)aeinu iš Satino gub., pir
miau gyveno 828 XV. 31st St., Chi
cago. Aš atvažiavau j Chicago, III. 
ir norėčia pasimatyti, meldžiu atsi
šaukti.

Jonas Adomaitis, 
710 XV. 31st St., Chicago, III

IIART SCHAFFNER & MARK
520 So. Wells St.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stuilės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIL’N- 
ČIAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds. '
WEŠTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

Homis nuo 10 iki 4 vai.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintų Kosturnerių" Pa- 
semėH daug reiškia. Musų farmoH 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios for
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrdgenu, molio subsoil. 
Artį randasi daug sviesto ir surių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

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

Po įmokėjimni vieną 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 materijolą dėl namų staty
mo. GelŽkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias farmas.

Musų fanuos randasi NVisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Maralhon, Price ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įmokėjinir). Mort
gage už likusią skolą.

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

MOUNT GREENWOOD.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario ant North 

Side tarp North ir Division Si., turi 
Imti švarus kambaris, dėl vieno vai
kino, su.vakarienė ar be.

Dominik Stalaitis,
66 XV. Ontario St., Chicago.

..........,.Į " 111 1 !.?

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS — kambaris, dėl 

vieno ar dviejų ypatų. Gražioj apie- 
linkėj. r

7212 East End Avė. 2 blokai East 
nuo Stony Island Avė.

Išduodu ruimą, garu apšildomi 
ruimai, elektros šviesa ir maudynė. 
Vienam ar dviem vaikinams ar iner 
gilioms. Atsišaukite vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vak.

3249 So. Morgan St., 3 lubus.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS vyras, gerai su
prantantis lietuvių ir anglų kalbas, a • » . • t f •_  1*!   — i _
nimų.
dirbti Naujienų ofise prie apgarsi
nimų. Atsišaukite greitai.

Naujienų Adui.

REIKALINGA MERGINŲ IR 
MOTERŲ

OFISO DARBUI 
Gera mokestis pradžiai.

KLERKŲ DARBININKIŲ, 
ADRESUOTOJŲ, 
B1LLERIŲ, 
FILERIU.
PASIUNTINIŲ.

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

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

MERGINŲ IR MOTERŲ.
PASTOVUS DARBAI

REI KALINGAS — bučeris, kad 
mokėtų gerai kalbėti angliškai. Ne 
vedęs — duosiu kambarį ir valgį.

Ant. Kačinskas,
3200 Lowe Avė.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių, mokestis $100 į mėne
sį dailias ant visados,

Stųckmens Sadle Horse Livery, 
4129 Emerald Avė., Chicago, 111.

Phone Yards 1076
REIKIA fireman $65 i mėnesį, 

gis ir kambaris, atsišaukite pas 
ginierių.

Chicago Beach I lot ei, 
51 St. & Cornell Avė., Chicago,

PARDAVIMUI

va
in-

m

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitą tpįfjtą.

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

PARSIDUODA saldainių, tabako 
ir visokių smulkių daiktų Storas.

559 XV. 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 Emerald Avė., Chicago, 111. 

Arti 29to streeto.

PARSIDUODA visa arba pusė lie- 
i tuvių valgikla ir Ice Cream parlor 
su visais daiktais lietuvių apgyven
to] vietoj arti kito tokio biznio nė 
ra. Priežastis pardavimo mano 
draugė išvažiuoja į kitą miestą. At
sišaukite adresu.
° 10822 Michigan Av., Roseland, III.

ČIA JŪSŲ PROGA!
Parsiduoda pigiai grocernę ir 

kendžių štoras prie-pat mokyklos; 
įmiki apielinkė dol tokio biznio; 
biznis yra išdirbtas per keletą me
tu ir eina gerai; priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite pas savininką sekančiu ant
rašu :

August Grigas, 
3518 Wallace St., Chicago, III.

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

1718 S. Halsted St., Chicago. 111.
PARDUODU už pigią kainą ra

kandus iš priežasties, kad jos vyras 
prasišalino, tai ji viena negali lai
kyti.

Josephina Levvickienė, 
4450 So. Hermitage Avė., 2ras aukš
tas iš priekio. Tel. Drover 3234.

$325 nupirksi pusę akro lotą. Iš
lygos: $7.50 tnėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko, Arli prie 
gatvekario transportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vieną bloką West 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų. Nedė
liotais nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

.1. S. Hovland, 
133 West \Vashington St. Chicago.

PARSIDUODA rakandai 4 kambrą 
rių tik vieni metai vartoti iš prie
žasties išvažiavimo ant ukes, taigi, 
kurie norite pigiai pirkti, tai kreip
kitės vakarais nuo 6 vai.

T. Benkis
Chicago, 111.822 XV. 35 S t

NAMAI-žEMfi

ČIA JŪSŲ PROGA!
Parsiduoda pig«a: dviejų pagyve

nimu geras medinis namas su tuš
čiu lotu greta ir prie to yra 2 mel
džiamos karves. 1 priauganti karvė, 
20 žąsų, 12 ančių. 45 vištos, 2 kiau
les, šieno prišienauta užtektinai ant 
visos žiemos; namas randasi Chica
goje ir yra užtektinai tuščios vie
tos laikyti gyvulius ir prisišienauti 
šieno gyvuliams. Kaina greitam 
pardavimui tik $3500. Atsišauki-

PARDUOSIU išmokėjimais arba 
mainysiu ant tuščio ant South arba 
Southwest side dviejų flatų medinį 
namą su coltage 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 spaustų ply
tų priekis. Namas didelis. Apatna- 
mis ir 4 fialai. Toiletai, 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 & Ked- 
zie Avė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaus.

Andrew Oras, 809 VVest 18th St.

PADSIDUODA 3 augštų namas ir 
lotas .su nameliu užpakalyj už $191)0 

1627 So. Morgan St.

DIDŽIAUSIAS bargenob Chicug »- 
jo , pars (.’, *da 2 lotu, krūvoj (>;‘x 
130 pėdų primai pat 73 ir Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
81G XV. 34 St. iš fronto

A. Grigas A Co.,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai vieno pagy
venimo naujas muro namas su ga- 
su, elektriką, maudynė ir kitais pa
rankamais; augštas beismantas, lo
tas 30x125 galima laikyti naminius 
paukščius ir auginti daržovės, na
mas randasi lieutvių apielinkėje 
vienas blokas nuo Archer Avė., gat- 
vekarių. Kaina $2800 vertas $3500, 
reikia įmokėti $UK)0, likusius ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Del 
tolesnių informacijų kreipki’ės prie 
namo savininko sekančiu antrašu: 
4954 So. Tripp Avė., Chicagą, 111.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 XV. Monroe St., Tel. Central 8830

Kare ir Ugnis
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jūsų giminių

Jūsų pačios, vaikai, molinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastogės, vaikščioja nuogi, basi ir alkani: su ašaromis 
akyse prašo jūsų pagelbos.
AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE?

Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, CENTRALIS 
BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS siunčia visiems gerai 
žinoma kaipo kovotojų už Lietuvos laisvę advokatėj p. F. 
J. BAGOČIŲ į Lietuvą, Latviją,- Ukrainą ir Lenkiją, dėl iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų gimines, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim sujieškot jūsų gimines.

laikas mus1 [nelaukia^ siųskit pinigus, laiškus Šiuo 
antrašu:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

• m i --aanrarr-; ■■■ ■ ir i i . ..................a. i , . .

Roseland. — LMD. Aido choro 
dainų repeticijos įvyks ketverge, 
rugp. 14 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
J. Stančiko svet. 205 E. 115 Street. 
Gerbiami dainininkui ir daininin
kės, malonėkite susirinkti laiku.

— Pirm. J. Griškėnas.

PEKERIŲ,
SANDELIO KLERKŲ, 
ORDERIŲ RINKĖJŲ.

Gera mokestis pradžiai.
Mes išmokysime jus darbo, kuris 

susideda iš susirinkimo užsakymų, 
gautų per laiškus, taipgi vyniojimo 
ir pakavimo ryšiukų siuntimui per 
parcel post ir ekpresš.

Puiki proga ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyvento] vietoj biz
nis išdirbtas per du metu, kas no
rėtų galėtu pirkti ir su namu. Na
mas naujas du metai budavotas. 
pardavimo priežastis išvažiuoju į 
kitą miestą. Atsišaukit”

4001 Brlahton PI., Chicago, III. 
Tel. McKinley 4339.

PARSIDUODA: 29jį9 So. Halsted 
St. mūrinis namas, rWidos neša $28 
į mėnesį. Kaina $2600.00.

3041 So. Halsted St. mūrinis na
mas, maudynė, gasas, augštas base- 
mentas, rendos neša $29.00. Kaiti
na $2600.00.

lunatius Chap A Co., 
31st ir Wallace Sts, Chicago, III.

MOKYKLOS

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

PARDUODU restorantą . lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per S metus. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St., Chicago.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirnki- 
mas įvyks ketverge 14 d. rugp. 7:30 
vai. vak. Malinauskio svet. 1843 So. 
Halsted St. Draugai ir drauges 
malonėkite atsilankyti, turim iš
rinkti delegatus į Ū,SS. VIII rajono 
konfercHciją ir daugiau svarbių rei
kalų. — Valdyba

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. Lavi
nimosi vakarai 1 
rugp. 7:30 vai. vakare 
svet. 400 6th St. ’.? 
draugės atsilankykite visi, 
vakarą 
naudą

prasidės su 14 d. 
Sičiai istų 

Todėl draugai ir 
Pirmą 

bus kalbama tema Kokią 
duoda tokie vakarai?

— Apšvietus Komisija.

lss. r- • _ _ * j -j___
d. rugpiučio Liuosybės svet. 
Wabansia Avė. T * 
kare. T 
kilę pribūti.

81 kp. susirinkimas įvvks 14 
............  ,‘ 1822 

Pradžia 8 vai. va- 
Draugai ir draugės malonė-

-..rf •

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA pigiai trijų pagy
venimų liaujas namas su gasu, elek
tra, maudynėms ir kitais paranka
mais; namas randasi lietuvių apie
linkėje Rrighton Park, pusę bloko 
nuo Archer Avė. gatvekarių. Atsi
šaukite pas

A. Grigas A Co., 
3114 So. Halsted St., Chicago, UI.

MERGINŲ VIRS 16 METŲ 
AMŽIAUS.

ADRESUOTOJI), 
PASIUNTINIŲ.

Gera mokestis pradžiai.
Mums reikia daug merginų į ofi

sus musų klerkų skyriui. Patyrimo 
nereikia.

Si yra puiki proga merginoms, 
norinčioms prisirengti į tulus sky
rius ofiso darbo.

Tūli darbai dabar atdari pasislun- 
timui, adresavirųui ir darbai reika
laujanti mokėti rokundų.

Puikios progos ateičiai.
44 valandos savaitėje. Subatoje 

pusė dienos.

PARSIDUODA pigiai gražios iš- 
dirbystės touring automobilius De- 
troiter 5 pasažierių 8 cilindrų, 17 
metų modelio geram stovyj. Prie
žasties pardavimo, turiu Limozina 
taigi reikalinga vieta, galima matyt 
visada

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

PARDUODU geram stovyj auto
mobiliu trokas Ford Mi tono labai 
parankus dėl bučernės arba dėl ki
tokio biznio, kaina $275, atsišauki
te vakaro nuo 4 iki 8 vai.

3965 Archer Avė., Tel. McKinley 
4339.

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

PARSIDUODA Fordas, visai 
giai, turi bnti parduotas geritu 
ku. Atsišaukit

3206 So. VVallace St. Chicago,

PARSIDUODA labai puikus mūri
nis namas ant vieno pagyvenimo su 
aukštu beisementu, garadžiu, nuo už 
ptikalio d,el 2 automobilių rendos 
$25 į mėnesį, parsiduoda už $1,700, 
namas randasi netoli 35 gatves ir 
Union Avė. Atsišaukit pas

C. SUROMSKI.
3346 So. HalstecĮ Št., Chicago, HJ.

BARGENAS gerame stovyje me
dinis namas ant dviejų pagyvenimu 
po 6 kanib. vanos, nesąs ir visas įtai 
symns. prekė galėsite pmis nustaty
ti. Užpakalyj garudžius su < imenti- 
nių flioru ir su vandeniu dol dvie
ju automobilių, viskas rendos neša 
$38 i mėn. Gatves išmokėti s.^tal

pi- šaukite pas savininką, 
lai-j A. Gabel,

4 3806 S. Sacramento Avė.. Chicago. 
III, Tol. McKenley 3214

.. b i

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus iinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mažino* musų 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečtami aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiž- 
kai pigią kainą.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų 
r^ALENTINE DRESMAK]^ S 

COLLEGES
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

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

SARA PATEK, Pirmininkft

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

TRT-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.




