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True translation filed with the post-master at Chicago, III. Aug. 19, 19^9 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos kasyklos bus prie kares
Dalykai vada N,w Yorko .s,r<ikas Vi geležinkelių Ateivyste Amerikon

pasibaigė nacionalizacijų įU8jan|j djfjgig

valdžios nuosavybe
Bolševikai esą išvyti iš 

Odessos

Latvija ir Lietuva arti 
bado

True translation filed wilh the nost- (prieisianti prie prapulties. Tam 
master at C.hicago, III. Aug. 19, 1919 
as rc<iuired by the avi of Oct. 6.1917

ANGLIJOS VALDŽIA PAIMS
SAVO ŽINION ANGLIŲ 

KASYKLAS.

tarpui tas baisusis laikas galįs 
būti atitolintas paskolomis už

dalykus. Bet nuo to tik baises
nis busiąs galas.

LONIX)NAS, Rugpjūčio 18. True transintion filed ulth p<’*t 
niu'.tci at Chicago, III. Aug. 19, 1919 
a.« retini reti hv fhe act of Ort. 6. 1917

ŽMONES IŠVIJO BOLŠEVI
KUS Iš ODESOS.

viniai kad Anglijos valdži.i pa
imtų savo žinion visas Angli
jos anglies kasyklas nenuėjo į 
niekais. Darbininkų kova už l 
anglies kasyklų nacionalizaciją Bolševikai priversti apleisti visą 
pasibaigė laimėjimu, ir duoda Ukrainą. — Kolčakas apskelb- 
didelio padrąsinimo darbiniu-j tas razbaininku.

valdžios t LONDONAS, lUigpjučio 1«.— 
kalbcda- Anglijos karės ofisas šiandien 

paskelbė, kad bolševikų kariuo
menė tapo išvyta iš Odesos mie
sto. Patįs žmonės, sako, išvijo 
bolševikus.

Pranešama taipgi, kad bolše*- 
mėjo, kad Anglijos pirklčba da-|Vl^1’ kuriuomene jau apleidžia 
bar stovi baisiai blogame pade-i ^i i( V(> miestą ir visą Ukrainą., 
jime ir kad reikia dirbti visomis' Maskvos čia gauta bolševi- 
spėkomis, kad pataisius blogą bevielė telegrama, kuri pia- 
dalvku stovi. Llovd George v- neša’ k}’d sovietų valdžia apskel-

kusi išpildyti reikalavimus at-

Kalbėdamas toliaus, jis pažy-

be Koleaką ir visus jo ministe- 
rius esant razbaininkais; netu
rinčiais jokių teisių prieš jstaty- 

l:i 200.000,0(M) tonų, o tuo tarpu I Kožnas turi teisę areštno-

tin pabriežė produkcijos suma
žėjimą. šiais metais, jis sakė,

per melus 287,000,000 tonu nors ■ , n.L 
tada (1914 metais) dirbo 30,000 
mainerių mažiaus negu dabar.
Tonas anglių 1918 metais kaš-

ja 26 šilingus.
Premjeras nurodė, kad prieš

vėžama negu išvežama ant 
$750,000,000. Dabar-gi Angli-

rus $4,000,000,000.

su Mexika.
MEKIKOS BANDITAI SUĖMĖ 

AMERIKOS SKRAIDYTOJUS 
IR KETINA JUOS NU

ŽUDYTI.

Amerika siunčia atsipirkimą, 
grąsina Carranzai.

NEW YORKO GATVEKARIAI 
VĖL VAIKŠTO.

NFAV YORK, Rugpjūčio 18. 
Ne\v Yorko požeminių ir viršu
tiniu gatvekarių darbininkai

DIDYSIS BIZNIS PRIEŠAS 
GELEŽINKELIŲ NACIONA

LIZACIJOS.
MILIJONAI ŽMONIŲ KETINA 

VAŽIUOTI AMERIKON.

Organizuojama
AmerikosDarbo

Partija
s i

■jil

VVASIHNGTON, D. C., Rugp
jūčio 18. šiandien atstovų bu

šiandien nu’l tlsavo priimti kom- to tarpvalstijinės pirklybos ko-

Mcxikos valdžia rengiasi aprū
pinti vi< | ą milijoną ateivių.
Gali būti, kati nemažai žmo-

Vakar ’ iš įvairių Amerikos 
kraštų buvo suvažiavę vietinių

misijai geležinkelių nacionali 1
Kompromisas buvo pasiuly- zaeijos klausime liudijo didžio- 

! tas miesto ir valstijos politikie-jo biznio geležinkelių komiteto 
ir riu. c pirmininkas Ch. A. Post, .lis už

ninkams bus pakeltos ant 25
VVASHINGTON, D. C 

pjučio 18. - Mexikos banditai
Rug-! procentų tuojaus, o apie kitus

mijos du skraidytojus, kurie 
skraidė Mexikos parubežyj, kai-

25 procentus, kurių reikalauja 
darbininkai, bus pavesta nu
spręsti arbitratoriams.

Streikas tęsėsi dvi dienas., ir 
beveik buvo suardęs visą New-

True franslntlc»n file*r v<!th Ihp pn«f 
nuelcr at Chicatfo, Iii. AirJ, 19, 2919 
as reouired bv thp art of Ort. 6. 1917

PRAŠO PAGALBOS IŠVYTI 
BOLŠEVIKUS Iš KIJEVO.

čio 17. (Pavėlinta). — Praneša

j niečiai kreipėsi prie lenkų, pra-

gerinę. Iš 3,000,000 demobili- ! at’inti nuo bolševikų Kijevo mie 
zuotų vyrų tiktai 350,000 dar.slą. Ukrainiečiai už tai žada len

Pensijų Anglijos valdžia iš
mokanti kasmet $500,000,000.

Karė atsėjo $200,000,000,000. 
(du šimtai tūkstančių milijo
nų). Didesnė dalis šitos sumos 
tapo išleista naikinimui.

linus svietui apie $20,000,000- 
000. Už šitą sumą ji dabar gau
nanti apie $800,000,000 procen
tų kasmet.

Atmokėjimui už amuniciją 
Anglijoj buvo parduota už 
$5,000,000,000 svetimų šalių 
bondų. Tam pačiam tikslui An
glija pasiskolino iš Amerikos ir 
Kanados $6,000,000,000.

Premjeras Lloyd George at- 
kartotinai pabriežė, kad pirkly-

nuostolį, kurs galima busią pra
šalinti tiktai padidinimu išdir- 
bystės. Jeigu ne, tai vietoj

Ukrainiečiai už tai žada len 
kams atmokėti javais, kuriuos 
bolševikai pasiimtų sau, jeigu 
iš jų nebūtų atimtas miestas.

(Nesenai buvo pranešta, kad 
ukrainiečiai po vadovyste gene
rolo 
prie

Pethiros nuolat artinosi 
Kijevo miesto).

master at Chicago, III. Aug. 19, 1919 
as roaidrod bv the net of Ort. 6. 1917

LATVIJA PERKASI MILTŲ.

Prašo Švedijos valdžios kad par
duotą. Rygai gręsia badas.

STOCKHOLMAS, Švedija
Rugpjūčio 18. — Amerikos mai

Jo neužtektų nei mažai daliai 
žmonių. Todėl Latvijos valdžia 
per savo atstovą prašė Švedijos 
valdžios leisti jai nusipirkti 
Stockholmc miltų kaip iš valdi

ki,000,000,000 pirklybinio ba-1 skų sandėlių taip ir iš privačių 
lanso Anglija neužilgo turėsian-1 žmonių.
ti $5,000,000,000. Tas reiškia, | Pjūtis Latvijoj labai pasivėli- 
kad ant tiek bloginus eina dabar no dėl šalto oro ir daugybės, lie- 
išdirbystė. tų. Rygos miestui todėl ‘ gręsia

Taip einant Anglija neužilgo I badas.

Skraidytojai abudu buvo leite
nantai:' Įeit. Paul II. Davis ir 
Įeit. Harold Paterson.

Banditai, suėmę skraidyto
jus, pareikalavo, kad jiems bu
tų pristatyta pažymėton vieton 
$15,000, o jeigu tas nebusią pa
daryta, tai abudu skraidytojai 
busią nušauti dvyliktoj valan-

Žinios iš Marfos, Texas, pra
neša, kad kaubojai tenai tuojaus

ką tūkstančių dolerių atsipirki
mo ir pasiuntę pas banditus de
legaciją su prašymu, kad atsi-

pirkimas bus išmokėtas, kaip

stalyti.
Savu keliu Amerikos valdžia

merikos ambasadoriui Monikos

Me.vikos valdžią, idant ji su di

jimui Amerikos leitenantų, pa
puolusių Mexikos banditams į 
nagus.

Ambasadoriui Hiipgi įsaky|a, 
pasakyti Carranzos valdžiai,

čiai žiuri j panašius atsitikimus.

torių labai sujudinti šiais atsili
kimais Mexikoj, ir kaikurie ran
da čia progos nurodinėti, kad 
Mexikoj niekad nebus tvarkos.

Karė, sako, neišvengiama 
Mexika, tik klausimas kad

su

True trnnsb'Hnn fi’oH <vHh th* prd 
master at Chieauo, III. Aug. 19, 1919

reouired bv the nrf nf (S/1 G. 1917

WARŠAVOS LIGONBUTIS GA
VO 100 LOVŲ NUO AME

RIKIEČIŲ.

WASHINGTON, D. C., Rugp
jūčio 18. — Raudonasis Kry
žius šiandien paskelbė, kad len
kų sostinėje VVaršavoj Jėzaus 
Kūdikėlio ligonbučiui tapo do
vanota šimtas lovų, kaipo pa
minklas nuo amerikiečių. Tam 
šventam ligonbučiui amerikie-

guminių daiktų ir visokių vais-

VEŽĖJAI REIKALAUJA $40 I 
SAVAITĘ.

DĖS MOINES, Rugpjūčio 14. 
— Čia sustreikavo šimtas vežė
jų (tymsterių), reikalaudami, 
kad jų algos butų pakeltos nuo 
$27 iki $40 į savaitę. Mat, be 
tiek šiandien jau sunku pragy
venti, ypač žmogui jnt šeimyna.

Rygos miesto gyventojai taip
gi kenčia nuo rauplių ir kitų li-

Milijonai darbininkų turėjo 
eiti į darbą pėsti, arba mokėti 
brangias kainas iuž važiavimą 

| by kokiais trekais ar vežimais.
Paduota yra skundų, kad gat-

nieriai, visi bankieriai ir milijo
nieriai kaip vienas stoja prieš 
darbininkų sumanytą geležinke
lių nacionalizacijos plianą. 
Svarbiausia todėl, sako, kad val
džios kontroliavimas gclezinkc*- 
lių karės laiku buk parodęs, kad 
iš valdžios kontrolės biznie
riams nieko gero negali išeiti ir 
kad geležinkeliai po valdžios 
kontrole tik duoda nuostolį.

Kaip jau žinoma, Amerikos

nių važiuos iš Amerikos į Eu
ropą, tikėdamies ten rasti geres
nį gyvenimą. Tegaus ne taip 
daugelis žmonių apleis Ameriką 
bent pirmais melais, kaip kad 
buvo manyta kokie metai atgal. 
Bet kiek žmonių nejipleistų A-

gą pasikalbėti apie tvėrimą A-

Atstovą buto suvažiavo iš de- '4
I

, kaip kad jos jau yra įsisteigusios.

gos Darbo Federacijos neimtose,

tarusi su darbininkų unija iškc 1
kad tik geležinkeliai butų tvar
komi kuoprasčiausia ir kad jie

jęs, tai dubininkai buk sakę žiai juos belaikant savo žinioj

visa laiką, nes kompani ja jiems | Nėra abejonės, kad kongreso 
mokanti už streiko dienas. ! didžiuma bus priešinga Pliim-

Gatvckarių darbininkų unija bo plianui, pagal kurio geležin- 
esanti kompanijos unija. j keliai turi pereiti į valdžios ran-

1S

KARŠAPIŲ DARBININKU
STREIKAS PASIBAIGĖ.

 i išsireikšti už Plumbo plianą, 
Streiko pasibaigimas paskelbtas nors kiti ir sako, kad gal prezi- 

oficialiai. * i (lentas Wilsonas stosiąs už gcle*-
____  [ žinkelių nacionalizaciją ir to- 

WASHINGT()N, D. C., Rugp- kiti budu patrauksiąs prie to ir 
ju?4o 1S. — šiandien Amerikos visų demokratų partiją, 
geležinkelių administracijai la-j 
po oficialiai pranešta, kad gele
žinkelių karšapių streikas jau '

viena, kuri aiškiai sto 
Plumbo plianą ir gina jį

už 
tai

pasibaigė, ir kad tuojaus reikia Darbo Partija. lodei tikiniosi, 
pradėti svarstymą apie algų pa- kad klausimas apie geležinkelių 
kėlimą. | nacionalizaciją tikrai turės būti

Geležinkelių direktorius Ui-, išrištas ateinančių metų rinki-

lius tuojaus pradėtas svarstyti.

KARŠAPIŲ DARBININKAI
REIKALAUS 65 NUOŠIMČIŲ 

PAKĖLIMO.

Chicagos geležinkelių karša- 
piu darbininkų taryba per savo

noti, kad bus reikalaujama 
bininkams nuo 35 iki 65 pro-

Algos turi būti pakeltos šito
kiu bildu: lokomotivų mechani
kams po 85 centus į valandą 
vietoj 68 centų; pagelbininkams 
po 60 centų į valandą vietoj 46 
centų; karų mechanikams po 
85 centus į valandą vietoj 58c.; 
mašinistams, katilinius, kal
viams ir arkušinio metalo darbi-

vietoj 68c.
Pasibaigus karšapių darbinin

kų streikui ne tik Chicagoje, 
bet ir visur kitur, geležinkelių 
darbidinkų lyderiai dabar ga
lės pradėti tarybas su geležinke
lių administracija Washingtone 
apie algų pakėlimą. Kol strei
kas nebuvo pasibaigęs, geležin
kelių administracijos galva Hi- 
nes su geležinkelių unijų atsto
vais nenorėjo ir kalbėlies. Vie
nok streikas žinoma privertė ir 
administarriją rimčiaųs pažiū
rėti į darbininkų reikalavimus. 
Jeigu ne streikas, tai darbinin
kų reikalavimai butų buvę atidė
liojami vis dar ant toliaus ir aut 
toliaus.

f r-ORAS

(Lietuvoj sąlygos, matyt, ir
gi negeresnės. Lietuvos javai 
gal(bUt negeresni kaip Latvijos).džiasi 7:45 v.

Giedra. Nedaug atmainų 
temperatouroj. *

Saulė teka 6:02 v., saulė lai-

dauginus žmonių n 
žinoti ir atvažiuos 
Amcrikoir kaip j

kad daug 
arės atva- 
iš Europos nų lygos atstovai iš North Dabo

tos. Pirmininkavo ^Ilinojaus
it'

■!

kitas respublikas. Duncan McDonald, žinomas so-

ka, kuri iki šiol ateivių neturė
davo daug, laukia, kad į midus

no ateivių iš Europos.
Mexikos respublikos preziden

nutarta tverti visos Amerikos 
Darbo Partija, ir šaukti pirmą 
Amerikos Darbo Partijos kon
venciją lapkričio mėnesyj Chi
cagos mieste.

šitoj konvencijoj Amerikos

litišką darbą už paėmimą Su-

š.'l

išrinkta dauguma Plumbo plia- 
no rėmėjų, tai Amerikos gele
žinkeliai gal ir bus nacionalizuo
ti. Jeigu ne—tai ne.

DĖS MOINES STREIKAS GAL 
BAIGSIS.

Dės Moines, Rugpjūčio 18.— 
Federalis teisėjas Wade šiandien

kad ji atmokėtų savo darbinin
kams $100,000 užvilktos mokes- 
ties. Tikimasi, kad šitas teisėjo

Trno fi1n<’ p- •
mastei* at Chicago, III. Ae.g. 19, 1919 
hs rormirpą bv the art ot Ort H 1 <H 7

PILNIAUSIA “SANTARVĖ” 
BUDAPEŠTE.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 18.
Pilniausia santarvė viešpatauja 
šiandien Budapešte tarp Rumu
nu kariuomenės valdžios ir alia- 
ntų komisijos, kuri turi tvarky
ti Budapešto reikalus. Tokį pra
nešimą šiandien gavo taikos 
konferencija nuo talkininkų ko
misijos iš Budapešto.

RIAUŠES SAKSONIJOJ.

RERLINAS, Rugpjūčio 
(Pavėlinta). — Valdiškas pra
nešimas, išleistas vakar, paduo
da, kad Saksonijoj Chemnico 
mieste įvykusios didelės žmonių 
riaušės, kuriose tapo užmušta aš 
tuoni oflicieriai ir penkioilika 
kareivių, sužeista-gi šeši oficie- 
riai ir 85 paprasti kareiviai. Už
muštieji Kus palaidoti su kari
škomis iškilmėmis Frankenbur- 
ge, o ne Chemnice, nes šiame

17.

simo. 'fa komisija atrado, kad 
iš Europos ir Azijos jau dabar 
ketina atvažiuoti apie milijonas 
žmonių. Jie visi važiuosią dėl 
to, kad kure juos pądarė nelai
mingais namie. Komisija gavusi 
pranešimų iš Anglijos, Franci-

ten jau yra dideli būriai žmonių 
visai prisirengę į kelionę, ir tik 
laukia kada pradės laivai regu
liariai plaukyti. | |

Komisija dabar svarstanti, ' 
kaip ir kur padėti naujus atei
vius, kurių tokia daugybe keti
na privažiuoti į Mexiką. Tarp 
kitko yra manoma duoti atei-1 
viams po plotą žemės išdirbi-' 
mui. Mex*ikos neišdirbtos že
mės jįsą užtektinai, ir galima 
busią jos ištekti visiems, kas 
tik norės žemės išdirbiniu užsi
imti. !

Suvienytos Valstijos tuo lar- Septyni tūkstančiai 
pu apie ateivystemano atžaga-, 
riai, ir rengiasi kaip galint neį
leisti naujų ateivių. Ret nežiū
rint ir į varžymus, jų visgi pri
važiuos daugybė.

šiandien, jeigu kas nori alsi-, 
kviesti giminiu iš Europos, Su- * 
vienytose Valstijose turi kreip-: 
ties į valdžią su prašymu iš-

savo kontrolę. Gali būti, kad ši
toj konvencijoj bus nominuotas 
Darbo Partijos kandidatas į 
Su v. Valstijų prezidentus.

Laukiama, kad pirmoj Darbo 
Partijos konvencijoj bus nuo 
2,500 iki 3.000 delegatų.

Delegatai bus renkami nuo 
760 ccntarlių darbo organizaci
jų, po vieną nuo kiekvienos, ir 
nuo valstijiniu darbo partijų po

Konvencijos sušaukimas pa
vestas komitetui, kurio pirminiu

T"n<’ trpn«l5»Unn filed wi'h the pnst- 
master at Chicago, III. Aug. 19, 1919 
hs rennfred bv the net of Oc*. •». 1917

SODINA KALEJIMAN VENG
RIJOS BOLŠEVIKUS.

įtariamų 
žmonių sukišta į kalėjimus.

Aristokratai atsikeršija.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
Rugpjūčio 1 I. (Pavėlinta). - - 
Rumunų kariuomenė kartu su 
hungarų policija daro visame 
mieste kratas ir areštuoja visus, 
kurie lik yra inlariami kaipo

i bolšev'kai. Per šitas kratas jau 
poje turi gauti v’zt? paspoi- septyni tūkstančiai žmonių tapo 
to iš Suvienytų Valstijų konsu-. Sllare$tuola ir sukimšta į kalėji- 
1°* mą. Areštuotųjų tarpe yra bu-

---------------------------- vusieji ministeriai Garbai ir
1LLINOJAUS MAINERIŲ 

. KONVENCIJA.

SPRINGiFIELD, 111., Rugpjū
čio 18. čia susirinko visos Il
linois valstijos mainerių delega
tai apsvarstymui streiko, kurs 
prasiplatino po visą Illinois vals
tiją. kaipo protestas prieš auto
kratiškus unijos bosus. Kon
vencija gali užbaigti streiką po 
to kaip pastatys reikalavimus a- 
pie algų pakėlimą makleriams.

Pranešta, kad Kansas ir Mis- 
souri valstijų mainerių streikas 
tuo tarpu tapo atidėtas...

HARTFORD, Conn., Rugpjū
čio 12. Čia sustreikavo du 
tūkstančiai Underw<ood spaus
dinamųjų mašinėlių kompanijos 
darbininkų. Kompanija užda
rė fabrikus duris.

ISPANIJOS MIN1STERIAI 
REZIGNUOJA.

MADRIDAS, Rugpiučio 13.— 
čia vėl įvyko ministerijos krj- 
zis. Valdžia užreiškė, kad ji jau

mieste žmones vis dar labąi in- atliko savo pareigas ir jau tu- 
tužę ant valdžios kariuomenės, rinti rezignuoti.

■■ "I

’ i

i

i

■«

ii

Daugelis aristokratų asme
niškai dalyvavo kratose ir įniro-> 
dinėio kareiviams ir policijai ką 
areštuoti.

Iš Bucharešto pranešama, kad 
Šveicarijos raudonasis kryžius 
ten patarė Rumunijos valdžiai 
apsimainyti su vengrais bent 
vaikais iki 14-tos metų amžiaus, 
kuriuos rumunai ir vengrai at
ėmė vieni nuo kitų kaipo užsta
tus.

ša, kad jugo-slavai imasi sau 
vengrų žemę, kuri jiems buvusi 
duota pagal taikos sutarties.

CHOLERA SIAUČIA CHL 
NIJOJ.

PEKINAS, Chinija

siaučia cholera. Jau yra mies
tuose šanghajaus, Dairen ir 
Tien-tsin. Pirmiausia cholera 
pasirodė ties Pekinu stovyklose 
prie Langfango.Pirmose dienose 
nuo choleros ten mirė apie tūk
stantis žmonių. Visi žmonės 
perimti baimės.

C
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A | jiems suprasti, kad melavi-^ys arba Paknys, pėduotų
mo amate bolševikai ir jų vietų ministerių kabinete.

mnUANiAK oKilv rjEvm sėbrai yra ne prastesni mei- 
I*nbli8hed Daily except Sunday by Storiai, kaip jų priešai.

1739 SO. HALŠTEO ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Kas daryt su 
Lietuva?

Tclephone Canal 1506

Nuujienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. llalsted St., C.hicago, 
III. — Telefonas: Cnnul 1506.

Užsisakomoji Kaina:
ChictRoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ......... .
Savaitei ....................... *• • •
Mėnesiui ............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Melams ..................
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiam .
Vienam mėnesiui . <

Pinglus reikia siųst
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.. 75

N 02
.. 12
.. 50

............ $5.00

............. 3.00

............. 1.65

............. 1.25
............... 85
Pačio Monci

Žinios apie
Rusijos karę.
Frue translation filed wilh the post- 
mastei* at Chicagu, UI. Aug. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nors Rusijos bolševikai, 
versdami laikinąją Kerens
kio valdžią, tvirtino, kad tik 
tai jie vieni sugebėsią duoti

ir šiandie tebekariauja. To
dėl ir žiniose apie Rusiją 
daugiausia kalbama apie 
karę.

Vieną dieną pranešama, 
kad bolševikai sumušė savo 
priešus, kitą dieną praneša
mą, kad bolševikų priešai 
sumušė bolševikus. Penke- 
rių metų patyrimas parodė 
žmonėms, kad žiniose apie 
karę yra daug melo. Da
bartinėse žiniose anie Ru
sijos karę yra to melo taip- 
pat begalės

iu meluoja lygiai viena 
kariaujančioji pusė, kaip ir 
antra. Bolševikų priešai me
lavo, kada jie skelbė, jogei 
Kolčako armija esanti taip 
stipri, kad ii neužilgo su- 
mušianti bolševikus ir nuei
sianti i Maskva. Melavo ir 
bolševikai, kada jie sakė, 
kak jie jau baigią klupdyti 
tavo priešus ant kelių.

Mc’avo ir tebemeluoja 
abidv*

Šiandie daugelis lietuvių 
socialistų klausia: Ką 
turime daryt Lietuvos 
kale? x

Jie jau pamatė, kad 
kelias, kurį jiems rodė “kai- 
riasparniai,” neveda prie 
nieko gera. “Kairiasparnių”

mes 
rei-

Taigi tų Lietuvos darbi
ninkų judėjimų mes ir pri
valome kuo galėdami pa
remti. Mes čia nesakome, 
kad tasai judėjimas eina vi
sai geru keliu. Labai gali
mas yra daiktas, kad drau
gai Lietuvoje padaro’ stam
bių klaidų, kad jie perdaug 
nusileidžia buržuazijai, ir 
tt. ‘ Bet reikia suprast, kad 
neturėdami musų parartos 
jie ir neįstengs pasiliuosuot 
nuo klaidų arba užimti grie
žtesnę poziciją. Kad galė- 

, reikia 
Neturint

įliejo gera, ikaintuspannų Įzvconę 
agitacija Inesutrukdė musų jus smarkiai kovot, 
klerikalų ir tautininkų vei- visų-pirma jiegų. 2 
kimo- Ji ir negalėjo jo su- jiegų, galima smarkiai “ko- 
trukdyt, kadangi ji buvo at- vot” tiktai liežuviu (kaip 
kreipta kone išimtinai prieš daro musų “kairieji”), 
socialistus. Kuomet Bim-1 Suprasti, jogei mes turi- 
bos, Stilsonai, Baltrušaičiai, me remti Lietuvos darbi- 
Jukeliai ir panašus elcmen- ninku judėjimą—tokį, koks 
tai šmeižė “Naujienas” ir tenai dabar gyvuoja, tai yra 
ardė Lietuvių Darbininkų pirmutinis dalykas, be ku- 
Tarybą, tai klerikalai su rio negalima nieko pradėt 
tautininkais darė “visuoti- Lietuvos laisvės reikale, 
nūs” seimus, rinko pinigus Kada mes tą judėjimą retu
šavo politikai, augino savo sime, tada turėsime ir tei- 
spaudą, siuntinėjo savo dele sės taisyti jo klaidas.
gatus į Europą — ir dabar 
jie stovi prieš mus daug sti
presni, negu buvo pirma.

Lietuvoje taip-pat neišė
jo pagal “kairiasparnių” 
pieną. Jie skelbė, kad Lie
tuvoje turi būti sovietų val
džia, ir kad ji turi tenai, su
sivienijus su Rusijos bolševi 
kais, ant visados panaikinti 
buržuazijos viešpatavimą. 
Bet ’dabar kiekvienam yra 
aišku, kad šiuo laiku tatai 
yra neivykdomos svajonės. 
Komunistai arba bolševikai 
Lietuvoje ne tiktai rLatsie- 
kė savo tikslo, o ir užtraukė 
ant savęs žmonių neapy
kantą. Jų veikimas suskal
dė Lietuvos darbo žmonių 
jiegas ir.padėjo sustiprėti 
reakcionieriams. Taigi da
bar Lietuvoje eina klausi
mas ne apie komunizmą, o 
apie tai, kaip išgelbėti tuos

Apžvalga
HALEYAUS KOMETOS. 

PASEKMĖS.

J. B., kuris viešai prisipaži
no, kad jisai, kartu su liberališ
kais buržujais, skaito revoliuci
ja reakcionierių ir šnipų darbu,

Icllf r\C4i|f VUVU. ivJl '

socialinius ir politinius lai-• Austrijoje.
mėjimus, kurie tapo tenai 
paskutiniu laiku įgyti.

Bet jeigu “kairioji arba 
“komunistiška” taktika at
nešė tokių apverktinų rezul
tatų ir čia ir Lietuvoje, tai 
kas dabar daryti? Kaip ati
taisyt tą skriaudą, kurią ji 

pusės da ir šiandie.! padarė lietuvių darbininkų 
Kėlėt is dienų atgal, pav. judėjimui?
buvo paskelbta, kad Rusijos
bolševikai paėmę Archan- Kaip apsaugot Lietuvą ir 
gelską; o truputi vėliau bu- Amerikos lietuvių visuome- 
vo paskelbta, kad bolševikai nę nuo visiško įsigalėjimo 
paėmę Rygą. Vienok dabar atžagareivių?

Mes manome, kad šitais 
dar tebėra kl rusimais mums dar daug

kitaip, negu buržujai, jisai vi
sai ir nepajiegia protauk Nau
ją to prirodymą jisai duoda sa
vo išvadžiojimuose apie “Nau
jienų’’ redaktoriaus kritika cko 
nominės bolševikų poli likos.

Dienraščio redaktorius viena
me savo referate, o paskui ir 
“Naujienose”, pažymėjo ta fak
tą, kad Leninas stoja už dirbt- 
tuvių bosu diktatūrą, už “piece- 
work“ (darbą nuo sinkių) ir 
už Tayloro sistemą Rusijos in- 

. Pažymėjęs tatai, ji
sai nurodė, kad šitokia Lenino 
politiką stato i pavojų Rusijos 
darbininkų padėjimų. Iš to da
bar J. B. daro išvedimą, jogei 
“N.” redaktorius reikalaująs, 
kad bolševikai

yra aišku, kad ir Archan-

Kaip atgauti 
pralaimėtasias pozicijas ?

atmestų visas darbo našu
mo sistemas, o dirbinėtų 
lengvai, arba visai nedirbtų, 
nes tas jų darbas, tos pastai^ 
gos patarnaus tik kapitelis-^ 
tams, kad pavergtų d;ųjn- 

•ninkus.

Ir tolinus J. B. paaiškina sa
vo išvedima dar šitokiu palygi
ni m d:

rie laukdami si nėr lies nuo

Koliai kas, mes čiaTaigi tiedvi “žinios” buvo vietoj' 
melagingos. Ir nesunku yra rcLme išreikšti delei jų tik- 
suprasti, kokiu tikslu jiedvi tai vieną — antrą aplamą 
buvo paleistos į svietą. Jie- mintį. Kad padėjus Lietu-i 
dvi buvo paskelbtas tuoj po'yai patapti laisva šalim, A- 
to, kaip puolė komunistų merikos lietuviai darbiniu- 
valdžia Vengrijoje. “Žinia”(kai privalo paremti tas 1.10- 
apie bolševikų “pergalę” t tuvos darbo žmonių jiegas, 
Archangelske, ir “žinia”ikmi-K dar tebestovi tenai 
apie jų “pergalę” Rygoje kovds lauke, 
turėjo pataisyti tą blogą įs-j Komunistai iš Lietuvos 
pudį, kurį padarė Vengrijos išvyti. Bet Lietuvoje gyvuo- 
komunistų nepasisekimas ja įvairios darbininkų orga

nizacijos — ekonomiškos ir 
skaitytojai politiškos; tenai yra leidžia- 

Šiandie nėra tokie naivus,• ma darbininkiški laikraš- 
kaip buvo keletas metų at- čiai ir kitokia darbininkiška 
gal; jie jau numano, kad žy- literatūra. Lietuvos socia
lu! dalis žinių; telpančių'listai, matoma, turi susine- 
spaudoje, yra įvairių agen-!šimų ir su kitų šalių sociali- 
turų fabrikuojama propa-' J 
gandos tikslais. Bet dar ternacionalo J 
yra daug tokių skaitytojų,1 (Luzerne) savo nutarimuo- 
kurie netiki tiktai vienos se pažymėjo ir Lietuvos rei- 
pusės žinioms: tiktai toms, kalus, 
kurios yra priešingos bolše- darbininkų judėjimas tur- 
vikams. Bolševikų pi-aneši- būt dar turi nemažai įtek-Į 
mus arba bolševikams prie- mės, nes kitaip buržuazija Į įeikhi 

is jie ima už gry- nepair 1 
Laikas jau butu kiems

mėtos, kuri turėjo sutriuš
kinti žemę, nėjo į dallbą, tik 
gėrė saliune, mėtė pinigus, 
ba, girdi, vis-tiek tų pinigų 
nereiks, jeigu ta “šluota” pa
sieks žemę.

komunistų

Laikraščiu

ną pinigą

“Naujienų” redaktorius nie
kuomet nėra reikalavęs arba 
bent davęs lokių patarimų, kad 
kame-nors darbininkai 
nedirbtų”, “gertų saliune” i 
“mėtytų pinigus“, 
prastas “kairiasparniškas

visai 
ir 

Čia yra pri- 
iš- 

mistas. Bet mes pamėginsime 
ta J. B. filosofijų nušviesti ke
letu faktu, v

Protaujantis darbininkai A- 
merikoje ir visur kitur jau se
nai kovoja prieš bosų diktatū
rą dirbtuvėse; jie reikalauja, 

• al- 
., užmokėsi irs 

(ir darbo valandų nustatyme tu
rėtų baisa ne vien dirbtuvės bo
sas, o ir darbininkai. Tolyn 11- 
biaus jie reikalauja nei ir to, 

į kad ir pelnų skirstyme ir pe
lėtame darbo tvarkyme butų su- 

i dartiini ūkams baisas, 
sytų jo atstovų, ir to- l ai yra vadinamos industrinės 

Žmonėms, kaip Kai- dembkratijos reikalavimai.

tais, kadangi paskutinė In- kad darbininkų samdymo ir 
konferencija «•«•>***»<> kausime. c:::.:.'.;

Pačioje Lietuvoje

Protaujantis darbininkai, be1 joj, tarp kita ko, Siūloma tuoj 
to, visur kovoja prieš nuodali- nacionalizuoti kasyklas minera- 
nio darbo (piece-work) sistemą liūs vandenius, fabrikas, gele- 
ir prieš visokius samdytojų sa
gai vojimus (kaip, pav. Tayloro 
sistema) inlonsyviškesniam ek
sploatavimui darbininko jivgų 
dirbtuvėje. Jie kovoja lodei, 
kad nori a|xginti savo sveikatą 
ir gyvybę.

Ka-gi sako apie Idai kapitalis
tai ir jų klapčiukai? Jie sako, 
kad darbininkų reikalavimas 
didesnių teisių industrijoje ir 
jų pasipriešinimas plėšikiškai 
darbo sistemai yra nekas dau
ginus, kaip palinkimas prie tin
ginio. Jie sako, kad darbinin
kai norį tiktai imti algas nieko 
neveikdami, idant galėtų gir- 
tuokliaul saliunuoise ir puošlies. 
Juk ir pačią socializmo idėją

žinkelius; įvesti visuotiną ir ly
gų balsavimą: balsuoti galės vy
rai ir moters pradedant nuo 18 
melų; įsteigti viešų maudyklių; 
dyka medikatį patarnavimą; už
draudimą pardavinėti svaiginau 
čių gėrimų ir lt.

Spcialistų Partija auga labai 
sparčiai — nuolat prisirašoma 
naujų narių. Mexico City’j soci
alistai laiko susirinkimus ‘kas 
pelnyčius vakarą. Pradėta rupiu 
ties apšvietus dalykais, [vesta is
panų ir anglų kalbos pamokos. 
Mokinama už dykų.

Partija priėmė Manabendra 
Nath Roy’joj politinio tremtinio 
ir Meksikos atstovo Indijos Na- 
cionalėj Partijoj, rezoliuciją. Re

apjuodinti pasakomis apie tai, 
kad socialistų idealas esąs toks 
“rojus“, kur žmonės tikini val
go, geria ir vaikštinėja dyki-

Panašiais “argumentais” da
bar ir “kairysis“ J. B. atsako į 
“Naujlienų“ redaktoriaus nuro
dymą, kad Lenino ekonominė 
politika prieštarauja industri
nės <iomo'kratfijos r<‘ik.il:iVi- 
muins. Kokin-iHM’s “Hnloyaus 
kometa”, matoma, iššlavė iš jo 
galvos paskutinius trupinius so- 
cialisdiškos minties.

deportavimą indusų iš Suvieny
tu Valstijų ir reikalaujama Ame

miems indusams išsirinkti šalį, 
kurion jie nori būti siunčiami. 
Manomu, jogei daugelis vyktų ą 
Meksiką, jeigu butų [pavelyta. 
Boy varo apšvietus kampaniją 
Meksikoj; kad supažindinus 
žmones su Indijos padėjimu. 
Tuo tikslu, jis parakė porų kny
gų ispanų kalboj ir važinėjasi 
po miestus, laikydamas prakal
bas.

JUGO-SLAVIJA.
f -

Paryžius. (Dedasi prie Tre
čiojo Internacionalo). Jugo-sla- 
vų studcntai-socialistai Franci- 
jo.į laike savo konferenciją Pa
ryžiuj. Jie su entuziazmu pas
kelbė esą Trečiojo Internaciona
lo rėmėjais. Vienbalsiai išnešta 
protestas {iries talkininkų inter
venciją Rusijoj ir Vengrijoj. *

Priimta taipgi rezoliucija, ku
rią įnešė nesenai sugrąžęs drau
gas iš Serbijos. Rezoliucijoj iš
reiškiama pageidavimas, kad ju- 
go-slavai ir bulgarai užmegslų 
artimesnius ryšĮus. Ton sako
ma, kad Serbijos ir Bulgarijos 
valdžios tarnavo svetimoms ša
lims ir» tą šalių spiriamos, ka
riavo tarp savęs. Bet gi žmones 
tų brolžudiškų karių niekuomet 
nepageidavo, 'los kares nusilp
nina tiedvi šalis ir dabar sveti
mas kapitalas gręsia pavergti 
jas.

Ant galo, Konferencija pa-

cialLstams. Pasveikinime, tarp 
kita ko, sakoma: '/“Šiuo mo
mentu, kuomet dalinimos pa- 
liuosuotom'is teritorijomis grę- 
sia iššaukti naujas kares, 
mums yra linksma sykiu su ju
mis pasmerkti pasaulio imperi
alizmą, kuris pradeda įsigalėti

“KAIRIASPARNIŲ” ORGA
NAS ŠAUKIASI PAGKLBOS.

Vyriausis “kairiojo Hparno” 
organas, “The Revoliulionary 
Age“ praneša paskutiniame sa
vo numeryje, kad delei stokos 
fihansų jo gyvavimui grūmoja 
l>avojus. Atsiliepdamas į savo 
savo skaitytojus, jisai stiko:

Ar jus norite, kad 
rastis paliautų ėjęs?

Ar jus norite, kad 
bucinė socializmo

FRANCIJA.
Paryžius. — (Streikai plečia

si). Beveik kiekvienam “Le Te
mps” numeryj randasi skyrius, 
antgalvių “Streikai”. Birželio ir 
liepos mėnesiais skyrius buvo 
užpildytas mainierių ir mašinis
tų streikais. Indomu pastebėti tą 
faktą, kad net tokios pakraipos 
laikraštis, kaip “Le Temps”, 
tiek daug pašvenčia vietos apra
šymui streikų.

KORESPONDENCIJOS
_________ -

SPRINGFIELD, ILL.

revo-

Jeigu iki rugpjūčio 16 d. 
m<‘s negausime $1,000, lai 
šis laikraštis turės užsidaryt.
Mes netikime, kad las Socia

listų partijos ardytojų organas 
luojaus sustotų, kadangi “kai- 
riasĮiarnių’ tarpe randasi tokių 
turtingų žmonių, kuriems 
tuksiantis dolerių, tai yra 
liktai nusispiaut. Vienas tiktai 
“proletariškas komunistas“, 

Bross Lloyd, Cbicagos “Tribu- 
ne’o šėrhnnkas, gali lengvai pa
dengti iš savo kišeniaus visus 
“kairiasparnių“ deficitus..

Bet tas faktas, kad vyriausis 
“kairiasparnių.’ organas skęsta 
skolose, sumuša į dulkes visus 
jų pasigyrimus savo “galybe.” 
Jie nuolatos šukavo, kad minios 
eina su jais; kad Sųcialistų par
tijoje bent trįs ketvirtadaliai pri
tarė jų pozicijai; kad neužilgio 
jie iš savo pasekėjų sudarysią to
kią galingą, armiją, jogei visi jų 
priešai turėsią drebėti. Kur-gi 
dabar pasidėjo ^tos “minios” ir 
ta “daugĄ'bč” socialistų, — jeigu 
liet vyriausis “kairiųjų” organas 
turi maldauti aukų?

Tos “kairiasparnių” armijos 
arba nėra, arba ji nemoka skai-

Paryžius. — (Darbininkai ne
rimauta dėl pragyvenimo bran
gumo). “Le vic cličre,” — pra
gyvenimo brangumas vis labiau 
ir labiau kvaršina Francijos dar
bininkus. Mūšių paliaubai pas
kelbus, kainos kai-kurių dalykų 
nuolat ėjo žemyn. Bet tuo pačiu 
laiku, kai-kurie dalykai sistema- 
tiškai brango.

Unijų konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurioj reikalauja
ma, t kad valdžia, apsvarstytų 
klausima kas dėl nacionalizavi
mo dirbtuvių ir imtųsi kokių 
nors priemonių, kad pagerinus

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Rezoliucijoj atkreipiama (lo
mos į lų faktą, kai spckul'ia to
riu i užpirko daugybę maisto ir 
pasiuntė į Alsace ir Lofraine. 
Maistas ten buvo laikomas iki 
pasirašymui po taika, o paskui 
liko parduotas Vokietijai bran
giomis kainomis.

Paryžius. — (Socialistai atme 
ta taikos sutartį). Liepos 1 d. Sei 
nės’ socialistų Federacija balsa
vo prieš ratifikavimą taikos su
tarties. Prieš balsavo 6,884, o 10 
susilaikė nuo balsavimo. Po to, 
liko pasiųsta rezoliucija socia
listų atstovams parlamente. 
“Seinus Socialistų Federacija po 
senovei,priešinasi toms išlygoms 
kurias padiktavo talkininkai su
muštai Vokietijai”, — sako rc-

Mechanikų Seimų reikalu su
jungimo TY‘Chn'ikų-Mcchan|kų, 
kad įsteigus fabriką geležies į- 
rankių ir mašinų išdirbimui jei- 
ne čia, tai Lietuvoj, kur bus di
delis pageidavimas ir plačiausi 
dirva.

munis plačiaus savo jiegas pa
tirti ir tą klausimą plačiaus iš
gvildenti.

Todėl geležinių įrankių išdil

žio mechanikai, jūsų priešakyje 
didžiausia ateitis.

Kurie dalyvausi t seime, malo
nėkit, jeigu galėsit, pranešti iš 
anksto, per kelias dienas, Lietu
vių Mechanikų Sąryšio Raštinin
kui: J. Kripaitis, 120 Grand St.,

Kurie nedalyvausit, turėdami

malonėkit prisiųsti.
Seimas prasidės nuo 10 valan

dos Nedėlios rytą, rugpjūčio 
31 d., Lithuanian American Ci- 
tezens Club svetainėje, 803 
Driggs Avė., Brooklyn, N. Y., 
(Arti Williamsburg tilto).

Kviečia visus Seimo Rengimo 
Komisijos vardu.

Pirmininkas, Inž. V. Vaitkus, 
' Kastininkas, J. Kripaitis.

(Atsiųsta) j /

S.L.A. Reikalai.

Angliakasių vargai. — Šian
die, rugpjūčio 15, čia mainierių 
“peidė“. Visi eina atsiimti savo 
uždarbio, o su kita “peide“ ka
žin kaip bus. Mat, dabar pas 
mus streikas. Žmoneliai labai su 
vargę. Kai kurios mainos stovi 
uždarytos nuo pavasario, ir žmo 
nes laukia kaip saulės užtekant, 
kada pradės dirbti. Bet to be
laukiant, štai lig tyčia sustrei
kuoja ir dirbusios mainos, l ik 
tie Streikai kažin kaip eina. Mat 
nėra gero susitarimo. Vinių die
ną sustreikuoja vienos kasyklos, 
kitą diena kitos, o kaikuriose

Atsišaukimas į visas SLA. kuo
pas ir narius Herrin, I1L apie- 
linkėj naujo Apskričio steigi

mo reikalu.
Mes, SLA. 102 kuopa, Wea- 

ver, III., savo susirinkime rUgp. 
3 d. priėmėm sumanymą, kad 
reikia steigti šioj apielinkėj 
SLA. Apskritį. Toks Apskirtys 
čia [labai kVikalingas| hes $a‘ 
yra daug SLA. kuopų ir visos 
netoli viena nuo kilos gyvuoja. 
Štai kur jų yra: Hcrrinc, Weave- 
re, Frimont Spurc (?), Clifordc, 
Wcst Frankforde, Johnson City, 
Bucknere, Ziglere, Bentone, Cri- 
stophere, Rbyaltone, Bushe, Dar 
zville (?) ir Ledforde •— viso 
11 kuopų. Kaikurios jų turi pu-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

sutarimų atsitinka ir muštynių 
tarp tų, kurie streikuoja, su 
tais, kurie dar nebuvo išėję į 
streikų. Bet ne darbininkai kal
ti dėl to, O jų vadovai. Jie skel
bia, kad, girdi, kitos mainos nu
balsavo eiti dirbti, tuo tarpu kad 
ištikrųjų streikas vis labiau ple
čiasi. Ir dabar jau visoj Spring- 
fieldo apygardėj Streikuoja. An
gliakasiai pasiryžę streikuoti tol, 
kol kompanijos sutiks išpildyti 
jų reikalavimus. Mainieriai da
bar labai įniršę sako, kad jokiu 
bildu samdytojams nenusileisiu. 
Ištikrųjų tai darbininkų reikala
vimai ir teisingi, nes gyvenimai

kasinius sunku jau buvo galas 
su galu sudurti. Mamertai mat 
ne tik duonai turi uždirbti, bet 
ir darbo įrankiams nusipirkti, o 
tie įrahkinai, kurtus jie vartoja 
darbe, beveik jau hebe įperka
mi. Angliakasių gyvenimas per 
šiuos paskutinius metus buvo la 
bai sutikus, tatai noroms-neno- 
roms jie buvo priversti streikuo 
ti, kad iškovojus sau geresnių

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip krlminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopitras.
Namų Ofisas:

132) S. Ralfted 9t
Ant trečių lubų

Tel. Drovjr 1310

Mieeto Ofisas: 
127 I. Beirtam tt. 

1111-11 UnityKdf.
Tel. Central 4411

fl > IIA VAIKINO Ir MERGINŲ 
Hinlllf NORI APSIVESI 1, bet 

neturėdami progos susi- 
pažinti ir užmegzti m<M- 
liikusj-yšluB, nežali apsi

vesti. Pajleikojlmų Žurnalas visiems 
suteikia tokią progą. Reikalaukite t>a- 
ftiiirėjitnu|; ten basite plačiausias infor
macijas. Žurnalas nietamsSl,kopija 10c 
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MEKSIKA.
Mesico City, D. F. — (Soci

alistai turės suvažiavimą). Pir
mas Meksikos Nacionalis Socia
listų kongresas prasidėjo rugp
jūčio 15 d., Mexku) City, ir tę
sis 15 dienų. Kongresą sušaukė 
organizacijos komitetas, kuris 
susideda iš Francisco Cervantez 
Lopfcz, Nacionutėš Meksikos So
cialistų Partijos sekretorius, ad
vokato Adolfo Santibanez; Feli- 
pe Danolos ir Timoteo Garcia. 
Tarp kita ko, bus renkama at
stovai į Tri'čiąjį Internacionalą. 
Meksikos socialistų partiją yra 
“sukairėjnsi“ ir kongresas, be 
abejonės, išneš rezoliucijas toj 
linkmėj.

I'aklikos {irogramas, {jaskelb-, 
las pakvietime, bus paduota kon 
gresui užtvirtinti. Toj dcklcraęi-

JAPONIJA.
Tokio. — (Stoja už apsigyni

mą nuo (\pigju darbinlin’ky”). 
Japonų llaikrallyj “Jiapan ,Ad- 
vertaiser’ tilpo labai indomus

ga ir rasių atskirimas.” Straip
snio autorius yra Shimada Sa- 
suso, japonų parlamento narys 
ir buvęs atstovų buto preziden
tas. štai ką jis sako apie įvežimą 
“pigių darbininkų“.

“Įvežimas pigių darbininkų Į 
t'okias vietas, kur darbininkai y- 
ra susiorganizavę į unijas, kad 
kovojus prieš kapitalistų despo
tizmą, gali ^iššaukti serioziškų 
sumišimų-'Tokiame atvėjyj, ša
lis gali priimti įstatymus, kurie 
draustų įsivežti iš kilų šalių pi
gių darbipinkų. Tie įstatymai, 
jeigu tik jie yra pamatuoti, gali 
būti pateisinami. Tai visai ski
riasi nuo rasinio klausimo.^'» ’Rf

tarties, jeigu lik vadovai gerai 
žiūrės dalykų. Žinoma, streikų 
melu patįs darbininkai turi ken
tėt, matyt vargo ir alkio. Nes 
pasibaigė darbas, pasibr^gč ir 
uždarbis. Kitam tenka iš pirmos 
dienos badėti. Mat, kol dirbi, 
tai ir būčcųis ir groserninkas 
barguoja, o sustreikavai, tai ir 
čia kredlifas pasibaigė. Vienas 
ta dar šiaip taip manaisi, bet 
žm°gni su šeimyna, su krūva 
vaikų, o dar tokiam brangu
mui esant, tai streikas jau nebe* 
juokai. — P. Rautis

SEIMAS LIETUVIŲ TECHNI- 
KŲ-MECHANIKŲ-AMAT- 

NINKŲ.

[vyks 31 d. rugpjūčio ir 1 d. rug
sėjo (Labor Day), 1919 m.

Lietuvių (Vlccbanlkų Sąryšis 
turėjo didelį viešų mirtininkų 
susirinkimą 3 d. rugpjūčio, Bro- 
oklyn, N. Y., ir nutarė šaukti

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų S200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

još randasi rinkinys 
24 rekordų it dei- 
Santinė adata veltui 

es taipgi turime ke
letą augštos klcsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vieta.
Mes taipgi turime 
1650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartota tik 8 savai-W "ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime ui 1325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuokus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. ttarrison St. CMcigo, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

BR. A. MONTVID
chicAgo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
i'iėld Annex, 18 flioran, Suitc 
1827. Tc|ephone Central 3362.

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 Sb. Kbhtcd Stretet. 
1‘hone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakaro.
Rezidencijos telefonas VVcst 6126 
... .. ...„fe.............

HO
I We pajt ’eKpenscs and small salary 
| whllc training in pur ncw two yęar Ręadecl 
| counje, Wr1te, at onęe lor o»r, <.at*Joguc B.

FORT DKARffORN HOSPITAI.
CHfCAOO
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beito mes norėtume, kad Šios 
apieiinkes ai
paremtų musų 102 kuopos su
manymą reikalu įsteigimo Šioj 
apielinkėj savo SLA. Apskričio. 
Tatai bus musų naudai, nes čia- 
pat galėsime daryt savo suvažia
vimus be didelių tam išlaidų ir 
laiko sugaišties, kadangi visa tai 
galėsime padaryt su viena die
na.

Augščiau išvardytu vietų kuo
pų sekretorių prašome perskai
tyti šį atsišaukimą savo kuopų 
susirinkimuose, apsvarstyti ir 
ką nutarę pranešti mums. Gavę 
jūsų pritarimo, mes kreipsimės 
į SLA. Pildomąją Tarybą, kad 
gavus leidimą steigti čia SLA. 
Apskritį. Laiškus siųskite SLA. 
102 kuopos nut. raštininko adre
su: Jonas Ukanis, W. P. Kend 
Coal Co., Box 97a, Herrin, III.

— J. Ukanis.

0
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(Seka nuo 2-h> puslp.)
■ ■ i IMI— >> ... ......................................... ......

sėtinai daug narių. Taigi labai 
patogios aplinkybės turėt savą 
Apskritį. Nors kaikurios tų kuo
pų priklauso (Jtam Apskričiui, 
bet iš to nedaug mums naudos 
dėlto kad pertoli siųsti delegatai 
į to Apskričio suvažiavimus, ku
rie dažniausia įvyksta apie East 
St. Louisą arba - Springfieldą. 
Siunčiant iš musų apieiinkes de
legatus taip toli, pasidaro daug 
išlaidų ir didelės laiko sugaiš
ties, nes suvažiavime ir kelio
nėms lelegatas turi sugaišti dvi 
ir tris dienas. Del tos priežas
ties dažnai mes nė negalime sa
vo delegatų siųsti, o tuo tarĮni 
vistiek mokame savo dešimtu
kus 9tam Apskričiui.

NELEISKITE SAVO VAI
KAMS NUKRISTI, JIE 

GALI TAPTI PAI
KAIS.

Vaikai kuriems tankiai 
pasitaiko nukristi paprastai 
turi silpnus skeletus, kaulai 
mažai maitinami ir nugar
kaulis netvirtas, nebarkite 
vaikų kuomet jie parkrinta, 
bet duokite jiems PARTO
MILK dėlto kad jis tvirtus 
padaro kaulus ir priduoda 
kaulams ir kraujui sustipri
nančių medegu. Vaikai la
bai mėgsta PARTOMILK 
dėlto, kad jis yra padirbtas 
iš pieno miltų ir priimniai 
sutaisytas iš miltų riebumo, 
lengvai viduriuose suvirina
mas, ir augštai maistingas. 
PARTOMILK yra žlebčio- 
jamas ir priimamas kūdikio 
pilve lygiai kaip ir motinos 
pienas. Ir verčia jį augti 
tvirtai, sveikai ir gražiai. 
Viena bonka • kainuoja 75c. 
Šešios bonkos $4.25, dvyli
ka bonkų $8.00. Prisiunti- 
mas dykai nuo N. C. Partos 
160 — 2nd Avė., Dep. L. 1., 
New York> N. Y. • >

LiBtnviu Rateliuose.

ar ne? Narių bu-

Atsisakė dėties prie “kairiaspar- 
nifcr

Rugpjūčio 15 dieną LSS. 138 
kuopa laikė nepaprastą susirin
kimą. Susirinkimas buvo šau
ktas tuo tikslu, kad nutarus: pri
sidėti prie tveriamosios “kairia
sparnių” partijos — “komunis
tų” partijos
vo apie pusšimtis. Ir jie, neno
rėdami tyčiolieš iš LSS. konsti
tucijos, kaip kad musų vadai 
daro, veik vienu balsu nutarė 
pasiūlymą atmesti. Neveizint 
pusseptinto bolševiko protestų 
kuopa, vadinas, žada laukti Par
tijos suvažiavimo ir tada tarti 
paskutinį žodį.

Seka nominacija Sąjungos 
viršininkų: į Pildantį, Literatū
ros komitetus ir redaktorių bei 
‘^pkretorių-verteją”. Į Literatū
ros Komitetą nominuota visi 
“kairiasparnių” “literatai” — 
Vikšris, šarkiunas ir kiti (Juo
ko delei: pirniasai, sako, nese
nai, teišmokęs... pasirašyti, savo 
vardą). Gi į redaktorius, be ki-(193)

Kare ir Ugnis 
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jusy giminiu

Jūsų pačios, vaikai, motinos, 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 advokatą p. F. 
J. BAGOČIŲ į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją, dėl iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu- 
kįcžti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų gimines, tai pnsiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lesų, o mes pasisteng
sim sujieškot jūsų gimines.

laikas mus1 Jnclaukiaj, siųsklit pinigus, laiškus šiuo 
antrašu:

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

-v

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta Ir daugelyje tesitikimą 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.

Prltakau akinius teisingaL 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St. 

(Kmpaa Monroe) .
Kambary* 307. z-yg • _

VALANDOS 9 iki D .LhlCfl^O 
Nedaliomis 10 iki 1.

i

CICERO

tų, nominuotas ir pats Degtuko 
janitorius. Į “sekretorius-vertė- 
jus” paštatėtae Bimbą it Dundu-

Kažin-kns dar paaiškino, kad 
reikėtų rinkti delegatus į busi
mąją VII, rajono konferenci
jų. Sekretorius tečiaus paaiški
no, kad jis dėlei to neturįs jokio 
oficialio pakvietimo iš rajono 
valdybos. Esą, jie netik nekvie
čia dalyvauti konferencijoj, o ir 
nario duoklių nereikalauja. 
Nežinia, kieno čia kalte: ar pač- 
tas sulaiko laiškus, ar pati ra
jono, valdyba nesiunčia jų. O 
gal būt ji nebenori LSS. 138 kp. 
delegatų? Mat p ra ei toj (konfe
rencijoj, kada pradėta nužyniet 
“kandidatai” išmetimui iš Są
jungos, tai vienas LSS. 138 kp. 
delegatas pastatė ant “kandida
tų” listo ir patį kairiasparnių ge
nerolą, Stilsoną! Dabar Stilso- 
nas yra priviręs dar daugiau 
“košės” ir delei to mUsų kuo
pos nariai netylėtų. Tatai jie 
galbūt dabar yra nereikalingi..

— Albinas.

Visą apskritą metą nesvaigi- 
nantis gėralas.

Pirmas žmogaus gėralas buvo vanduo ir 
liadarytas iš grudų. Bcvo yra aukščiausias 
ištobulinimas naturalio gėralo primityvio 
žmogaus—priimtas gėralas dabartinės Ame
rikos — gėralas su tikra maisto vette.
Sveikas ir tikras gėralas prie sodos fontanų, 
arba su užkandžių Yestaurante, Smagus dėl 
jus laukimas ledaunėje namuose.
Parduodama visur, šeimynos perka grosernese, aptiekbse 

ir pas krautuvninkus. Lankytojai nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti j musų dirbtuvę.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

jus, bolšcvikčs, at- 
D raugės, apsilmki-

BRIDGEPORT
Motery susirinkimas.

Praeitą subatą, rugpjūčio 15, 
LMPS. 9-ta kuopa laike savo 
mėnesinį susirinkimą Mark 
VVhite Squarc parko svetainėje, 
sj kartą narių susirinko visai 
nedaug. Be kita, reikėjo išsi
rinkti kuopai valdybą. To ne
veizint, kad p. Stilsonienė, kai
po organizatorė, .davė narėms 
nurodymus, būtent, kokias ypa- 
tas rinkti, bet rekomenduoja
mosios atsisakė. Vienai tokios, 
kitai dar kitokios kliutįs. “Aš 
kadir esu bolševike, bet negaliu 
aiškinosi viena, organizatore 
apsiimti, nes nemoku rašyt” — 
nervuojasi 
menševikės 
valdyboj, o 
sisakote?...
te... sutikite užimti vietą... Aš 
pati galėsiu atsisakyti iš orpani- 
zatores vietos; aš busiu prole- 
kolų raštininkė... Draugės, už
mikite valdyboje vietą... Juk 
jus pačios žinote, kad devintos 
kuopos valdybos pareigos ne 
tokios, kaip Lenino ar Trockio.. 
Jus galite: by tik užimta vieta.” 
Kaziukas pastebi, kad bolševi- 
kės tik kryžiuką mokančios pa
statyti... Vis dėlto, organizato
rės triūsas buvo bergždžias: vos 
ne-vos pavyko prikalbinti dvi 
nari “užimti valdyboje vietą” 
laikinai. Kitame susirinkime gal 
susirinksią daugįau Hiarių, ta
da bus bandoma išrinkti “pasto
vią valdybą”. Taip jau atidėta 
tain kitam susirinkimui ir bal
savimo blankos. —Progresistė.

Rugpjūčio 17 dieną išvažiavo 
“ant vakacijų į farmas, dvi įžy
mios ponios: “dešinesparnė” 
ponia Žemaitė ir “kairių-kairiau 
šiųjų” “kajriasparnė“ Vikšrie- 
nė. Trečioji pašalinė poni.

— Poni.

NORTH SIDE
• Northsidės vyčiams nosis.

Northsidės lietuvių vyčiai la
bai susirūpinę. Viena įžymiau
siųjų vyčių veikėja, p-lė P. Ka
minskaitė, be kurios nė vieno 
svarbesnio veikalo nebuvo sulo
šta Mykolinės skiepe, o taip-

Or.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roselnnd, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

se
------------
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Ag, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RADAU.
AŠ laibai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Disper

sija, nevirinimas pilvelio, touslabnSjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojiraas tiso kūno, ir bUtau nustojęs vilties, ksl 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterią, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgtu 3 mėnesių išgerdavau kae sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitterią, ir po 3 raėn. savo paveiksle p» 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sb tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, 1U.

NAUJIENOS, CHicagtf., III

Saugokite Savo Akis

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47fct.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

jau ir buvus šv. Mykolo bažnj 
čios giesmininkė, pereitą pane- 
delį. (rugpjūčio 11) nutekėjo 
už kilusio iš šlovingos muziką 
žemės jaunikaičio — italo. Šliu- 
bą ėmė civilį.

Dabar Northsidės vyčių kava- 
leriai kelia triukšmą iiš nusimi
nimo, kad pražiopsojo. Meilė 
mat nežiūri nė vieros nė tautos.

Nosis jums yyčią kavalieriai, 
o jaunavedžiams — laimingo 
gyvenimo. — V. M.

Valgyklų darbininkų 
streikas.

Policijos departamentas ir did- 
lapiai bernauja valgyklų savi

ninkams.

Trijų didžiųjų kompanijų — 
Thompson, Weegbman ir Mes- 
singer — turinčių visą eile val
gyklų Chicagoje ir jos priemies
čiuose, darbininkai nutarė mes- 

samdytojai 
jų reikalavi

mus — padidinti algas, sutrum
pinti darbo valandas ir įvesti 
geresnių sąlygų dadbavidlese. 
Streiką buk sutikusi vest pny 
moniečių unija. Streikas prasi
dėjo kaip 12 valandą nedėlios 
naktį.

Policijos departamentas ir 
kapitalistinė spauda dėlei to te
čiaus sukėlė dideliausį skandalą. 
Ypač pastaroji vakar išbubnijo 
nebučiausių dalykų, negirdėtus 
aidbblistų sumokshis, bolševi
kų kėsinimąsi sunaikinti val
gyklas ir tl. Nieko panašaus ten 
nėra. Sumoksiu darė policija, 
samdytojai ir patįs didlapiai, ir 
tuo tikslu, kad sutriuškinus val
gyklų |darl)įninku pasistatymą 
— drįsimą pareikalauti sau ge-

Dalykai stovį šitaip. Darbi
ninkai, matydami, kad samdyto
jai nė nemano išpildyti jų rei
kalavimus, nutarė mesti darbą. 
Streikui dieną jie tečiaus nenu
žymėjo viešai. Bet šitą darbiniu 
kų paslaptį išgavo policija: tū
las vaiteris, kuris tarnavęs 
vienoje Thompsono kompanijos 
valgykloje ir uoliai dalyvauda
vęs darbininkų susirinkimuose, 
pasirodo buvęs specialis provo
katorius detektyvas. Po kiek
vieno susirinkimo jis tuoj pa
informavęs policiją ir samdyto
jus. Tatai jis painformavęs 
juos ir apie nužymėtą dieną 
streikui. Taigi polici ja ir samdy
tojai jau buvo prisirengę iš an
ksto — sulaužyti streiką. Pas
kirtą valandą visos valgyklos 
buvo apstatytos policija ir de
tektyvais, ir kada prie jų pasi
rodė darbininkų organizatoriai, 
juos pasitikta buožėmis ir kuli 
komis. Kelia tas jų biauriai su
mušta ir areštuota. O didlapiai 
iš to sudarė visą istoriją.

(Seka ant 4-to pusi.)’

Hoffman Mokykla
Yra uždėta nuo 1910 m. Per pereitus devynis metus mokino

me jaunus vyrus ir rmiteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri
rengei!) dėl aukštesnių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokyklų ir pasikalbėkite sų musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augšlcsnių mokyklų. Nekiirie iš ji> jau lanko augštesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę augštesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vietas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei tik duosite nuims 
progų. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 
baigę universitetus ir turi daug metų patyrimo. Jie pareina iš 
darbininkų klesos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy
venimo siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokstai lai apšvieta. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti jus prie apšvietus kelio, 
kas parodys jums žmonijos išganymų. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris yra TIKRI žmonijos vadai.

Mes mokiname sekančiuose skyriuose: Skaitymo, Rašymo, 
Kalbos‘(ANGLIŠKOS), Aritmetikos, Geografijos, Istorijos Viešo 
kalbėjimo, lligh Sehool, (’.ollege prirengimo, (Musų lietuviai turi 
savo speciali skyrių lietuvių gramatikos po Dr. A. Montvido va
dovavimu).

Ateikite šį
Rudeninis 

šiandie. , 
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA 

1537 NORTH ROHEY STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
(Arti Milvvaukee Avenue).

vakari) ir pasimatykite su musų 
sezonas prasideda Rugsėjo 7,

4

*2
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomls 9—9.

Or. W. YuSZkiewiCz VyrišktjGrapany Širšinai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 
GYDYKLA CHICAGOJE 

Galvos, Akių, Ausy ir Gerkles 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo, taip ir kitų visokių ligų. 
PARODA Ir EGZAM1NACUA

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Milwaukee Avcnue,

CHICAGO, 1LL.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—f vakaro

S30S S Morgan St, ChlcigO, ’įįj.

principalų.
užsiregistruokite

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

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailes 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 overkntus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

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

S. GORDON,
1415 Su. Halsted St„ Chicago, 1IL 

iMtėlgtA 1802

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

Gydymas visu akių, ausų no
sie® ir gerkles litfn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ave^ Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

I DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas tr LabaratorIJa: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. Nedėlioms 10—12 dięną-

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnlcki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, Iii.
Ofiso Tel. Boulcvard 160

Rez. Tel. Sceley 420

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pašėk
ui ingai patarnau- 
5a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak
iii i



(Tųsa nuo 3-Čio pusi.)

Samdytojai vakar viešai už- 
reiškė, jogei jie darys visa, kad 
darbininkų streikas butų su
laužytas. Pav., \Veeghman 
kompanijos prezidentas, C. D. 
Wcbb, atvirai prisipažino, kad 
jisai turįs pasisamdęs visą bū
rį mušeikų ir detektyvų, kurie 
by reikale mokėsią kaip apsidir
bti su nenuoramomis streikinin
kais.

Gali kilt naujas gatvekariy 
streikas.

Kad padėjus Hammondo gatve- 
karių darbininkams laimėti 

kovą.

darbininkai ir vėl gali mest dar
bą. Bet šį kartą, kad padėjus 
savo draugams — Hammondo

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bittcrs yra 

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

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj apfiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 81st St., 1 Chicago, III.

Telephone Yards 5834

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

L/

Nuo 1-mos Rugsėjo

Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai

1) Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos. 
Geografijos, Istorijos. 
Aritmetikos.'
Algebros, Geometrijos ir

3)
4)
5) „ ,

matematikų.'
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V. .................... '/*'...... *
Mišeika. i neatidėliodaini visi sykių.

3001 South Walsted Street

VUNATINIS BSGUrrRUOTAB RI HaB APTIEKOKIIJB ANT BRtDGKHUMTlz
VYRAMS IR SLJAUGjEMvjS

AKiniai <*ukm> r«-n>uv<-« nuo IS.00 ir aa » 
kAčiau. Sidabru rAmuoee nuo ir
aividiau Pritaikome akiniu* uidykų 
Mminktt: GMvoh aup4ji>uaa, nervilku- 
<niu>. akių ikaudėjiniaa. utvilkima* ir 
lt /ra vaiaiak (vairių litrų kurioa aa- 
h soti pr <Aa)intoA eerų akinių pritaky- 
mu. lityrimaa uidykų, jei perlti ar 
tkauda aku Jei jo* raudono*, jei sal
va <iopa, jei blogai matai, jei aki* aiip- 
<ta. netęak Ilgiau, o jielkok pagelboa 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinia* uidykų Atmink, kad maa kol
itam evarantuojam akiniu* ir kiafcvia- 
nam /erai prirenk am.

Kkapertaa Optika*.
»aiat«4, ateikit paa mane. Al buvau ap-

A. M MKSIKOKF. 
Jti Mrgau ir r«ikalaujat« patarimo arba 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. AA duodu patarimu* DYKAI. Galio 
padaryti bile kokius ruaiikua vaiatua. Al rekomenduoju tik GERUS dakierua Al aes 
irauiraa įmonių

S. M. Mesiroff, 3140 S. Morgan St., Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
U įsisenėjusios ligos gydomos be Operacijos, 

vatiškų ligų.

Dr. J. Van Paing
Serum dėl prl- 

Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
2221 So. Kedzie Avenue
Vai. 1—3; 7—9 po pietų

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui ktubų is vidaus, po $1.50 uit gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.,

3043-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių
Ir geriausių elektros prietaisų. „
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

1645 Weat 47th St. Arti Marahfield Avė. Chicago.

gatvekarių darbininkams laimė
ti jų kovą. Hammondo darbiniu 
kai, taipjau kaipir chicagiečiai, 
reikalauja didesnių algų. O 
kompanijos griežtai atsisako iš
pildyti jų reikalavimus. O ka
dangi Hammondo gatvekarių 
darbininkai priklauso vienon 
unijon kartu su chicagiečiais ir i 
dagi, kilus Chicagos gatvekarių i

vo metę darbą, kad padėjus 
chicagiečiams, tai dabar ir jie 
reikalauja tokios pat paramos 
iš cbicagieČių. Hammondo gat 
vekarių konduktorių ir motor- 
manų lokalo prezidentas, Bar- 
ney Carter, vakar viešai paskel
bė, būtent: jeigu šiandien bosai 
neduos darbininkams galutino 
atsakymo, jie kreipsis į chieagie- 
čius.

Kaip užsibaigė karšapiy 
darbininkų streikas.

Chicago. — Visiems yra žino
ma. kaip kilo karšapių darbiniu 
kų streikas. Bet ne visiems yra 
žinomas tunus jo užsibaigimas. 
Žinoma taipgi, kad unijos vado
vai visokiais budais stengėsi 

skelbė, kad karšapių darbinin

kas. Bet nežiūrint to, darbinin
kai laikėsi gerai ir nenorėjo 
grįžti j darbą kol jų reikalavi
mai nebus išpildyti. O jie rei
kalavo 85 centų valandai, karų 
taisytojams, 60 centų vai., pa
prastiems darbininkams ir 
“back pay” nuo 1 dienos sau
sio, 1919 m. Bet štai “lyderiai” 
sudaro skymą, kad darbininkai 
nubalsuotų ar jie nori tęsti slrei- 

hi 14 dieną rugpjūčio Carmen 
svetainėje (kampas Ashland ir 
Vau Buren gt.) 9 valandą ryto 
jie sušaukė mass mitingą. Tą 
pačią dieną įvyko blacksmitų 

elektros darbininkų, boilerma- 
kerių ir kitų skyrių darbininkų 
delegatų konferenvija Pidaskio 
svetainėje, ant Ashland gatvės.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 

kitų pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 

1 neatidėliodan(i visi sykių.

Bet štai kas buvo
Bugpjučio 13 dieną įvykusiuose 
lokalų mitinguose ten, kur dar
bininkai mažiau susipratę, ko
mitetai pranešė jiems apie bu
simąjį mass-mitingą, o kur dar-1 
bininkai griežtai stovėjo už 
streiką, ten jiems nė neužsimin- 

. ta apie tai. Delei to jie pasiliko' 
namie. Tuo budu dalyvavusius 
tamsesniuosius darbininkus 
tiems Grand Lodžiaus viršinin
kams lengva buvo suvedžioti. 
Bet ir tai tik po 5 valandų di
džiausio triukšmo vos-nevos 
jiems pavyko įtikinti darbinin
kus idant jie balsuotų už jų pa
gamintą rezoliuciją, raginančią 
grįžti į darbą. Tai ačiū musų 
lokalų komitetų apsileidimui. 
Grand Lodgejaus viršininkai at
siekė savo tikslo — paėmė viršų 
mass-mitinge. t

Gi delegatų konferencija, Pu- 
laskio svetainėje, išsyk laikėsi 
gerai ir dalykai buvo bepradedą 
krypli į ponams negaistiną pu
sę. Bet kuomet gauta žinių, 
kad karų taisytojai nubalsavo 
grįžti į darbą, tai jiems neliko 
nieko (langiaus, kaip padaryti 
tą patį, taigi nubalsuoti grįžti 
darban. Mass mitinge buvo nu- 

to. (ii delegatų konferencija, 
jiems atsidėkuodama pėtnyčioj, 
15 rugp. Bet paskui susitaikė ir 
nutarė.sugrįžti subatoj. Dabar 
nekuric lokalų boseliai pyksta 
ant konferencijos delegatų nu
tarimo, kam jie nurėję pirmitrti 
sugrįžti už juos.

Taip tai užsibaigė tas karša- 
pių darbininkų streikas. Bet ant 
rytojaus, rugp., 15, kada prane
šta lokalų mitinguose, jogei nu
balsuota grįžti, darbininkai 
tuo labai buvo pasipiktinę.

Tai mat kokių skymų musų 
viršininkai sutaiso. Darbinin
kai turėtų pasimokinti iš to ir 
ateityj nesiduoti suvedžioti.Kaip 
matyt, iš priimtos rezoliucijos, 
tai, jeigu “darbdaviai” neišpil- 
dys darbininkų reikalavimo iki 
2 rugsėjo, Grand Lodge’o virši
ninkai apsk/Hbsią jgeneralį dar
bininku streiką. Taigi po pir
mos lekcijos neužilgo gal gausi
me ir antrą. — Streikininkas.

PAVADINO SUNŲ VAGILIUM.
Maudei Mandelis, 29 So. Hals

ted gt., turi “pirmos klesos va- 
Ipyklą“ ir turėjo sūnų Marku 
jos manageriu. Andais jis sunui 
apreiškė: — Markuti, iš tavęs 
nekoks manageris... Aš pats pa
sirūpinsiu vest biznį. Jis išdėjo 
“sainą.” Neužilgo ją pamatė ne
gras Frankas, ir Maudei Man
delis jį pasisamdė porterio, sar
go ir manageriauš pareigoms 
atlikti. Visa išrodė kuo geriau
sia ir Maudei Mandelis jau bu
vo bepradėjęs džiaugtis geru 
pasisekimu. Bet... vakar rytą 
jis pasigedo netik porterio-sar- 
go-manageriaus Franko, o ir 
tūkstančio dol. pinigų, daimon- 
linio žiedo (verto $1,400) ir už 
550 dol. laisves paskolos bond- 
sų. Frankas juos pavogė ir pa
bėgo. O Maudei Mandelio val
gykloj dabar ir vėl manageriau- 
j,a jo sūnūs Markus.

NORĮ ATSIMOKĖTI SAVO 
VADAMS.

Karšapių darbininkai įsisteigė 
savo tarybą.

Internacionales karšapių uni
jos vadai gali susilaukti labai 
negeistinų jiems pasekmių delei 
sulaužymo karšapių darbininkų 
streiko. Pažangieji darbininkai 
nutarę varyti griežtą kovą prieš 
organizuotųjų darbininkų truk
dytojus — savo vadus. Tuo tiks
lu tapo įkurta nauja “maišti
ninkų organizacija,” pavardi)< 
ta Chicagos Apskričio Taryba.

ŽADA AREŠTUOT DAUGIAU
MAISTO SPEKULIATORIŲ.
Apskrities prokuroras Clyde 

vakar, be kita ko, apreiškė jogei 
neužilgo busią išimta varantų

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos inokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

— Halsted ir 32-ra gatvės

padarytu, areštuoti visą būrį maisto spėkų- 
liatorių. Areštai busią padaryti 
dar šią savaitę.

IŠPILDĖ AKTORIŲ REI
KALAVIMUS.

Dviejuose didžiuliuose teat
ruose — Colonial ir Studeba- 
ker — streiko nebus: teatrų 
manageriai išpildę aktorių rei
kalavimus ir pasirašę po nauja 
sutarčių.

SUČIUPO 250 PIKTADARIŲ.

Policija turinti kuo pasigirti, 
kad ji nesnaudžianti: vakar na
ktį jai pasisekę sučiupti net 250 
įtariamų piktadarių.

Pranešimai
Laiškas iš Lietuvos Jonui Petkui, 

Kauno gub., Jonaičių sodos, randasi 
3602 Ceder St., Indiana Ilarbor, Ind. 
Greitai atsišaukite.

LMPS. 29 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj rugpiučįo 20 d. 
7:30 vai. vakare Viešojo Knygyno 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Meldžiu nares atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

— Pirm. O. Remeikienė.

LMPSA. 9 kp. rengia vakarą 21 d. 
rugsėjo, Mieldažio svetainėje. 2242 
W. 23rd Place. Kuopos ir progre- 
syvės Draugijos prašomos nereng
ti tą vakarą nei jokių pramogų.

— Rengimo Komitetas.

Birutės dainų repeticija įvyks se- 
redoj, rugpiučio 20, 8 v. v., Mark 
VVhite S(|iiarc svet. Malonėsite bū
tinai visi susirinkti, nes turim pri
sirengti prie išleidimo Laisvės Var
lio ateinantį nedūldietįj. Repeti 
cijose bus plačiau paaiškinta apie 
viską. — Birutės Valdyba.

Chicagiečių atidai! LMPSA. 29 
kp. piknikas įvyks nedėlioję, 24 d. 
rugpiučio švabo darže Lynus, III. 
(Šalę Černiausko daržo). Pradžia 
9 vai. iš ryto. Bus visokių per mo
teris pagamintu užkandžių, 
gi puikus programas.

Taip-

Kviečia Komitetas.

Visos dainin- 
malonėkit alsi-

LSS. 4 kp. Mišraus U.horo repeti
cijos įvyks šį vakarą, 19 d, rugpiu
čio, 8 v. vakare Mark VVhite Sųuare 
parko svetainėje, 
kės ir dainininkai 
lankyti laiku.

— Or. A. Choplinskienė.

Brighton Pat’k. Dramos skyriaus 
susirinkimas Įvyks rugp. 20 d. 7:30 
vai. vak. T. Maženio svet., 3831 So. 
Kedzie Avė. Draugai ir draugės, 
malonėkite susirinkti laiku, nes yra 
svarbių reikalų. — Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Vincento 
Serbento, paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Topeliškių kai
mo. 4 metai kaip išvažiavo iš Chi
cagos, dabar nežinau kur jis gyvena 
jis pats ar kas kitas meldžiu duoti 
žinoti tokiu adresu.
Ona Gricienė po tėvų Serbentaitč, 
3043 W. 38 Place, Chicago, III.

me-
Pajieškau savo vyro Ypolito 

baitčio, kuris mane apleido jau 
tai laiko. Meldžiu atsišauktie ir 
pasigailėti manės biednos ir savo 5 
vaikelių .sugryžk, atleisime vienas 
antram ir vėl gražiai gyvensime ir 
viens kitam padėsime vargą nešti, 
čia įdedu jo paveikslą, jis yra 5 pė
dų aukščio, geltonų plauku, mėly
nos akys linksmo budo. Kas pir
mas man praneš tam duosiu $10.00 
dovanų.

Mrs. Rozaliją Sabaitiene, 
3439 T. St., So. Omaha, Neb.

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Jurgelionio, pae*in iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jokiem) kaimo. Pir
miausiai gyveno So. Omaha, dabar 
nežinau kur. Jai gyvas atsišauk, 
arba kas kitas žino apie jį praneš- 
kit. ," 
tariu ačiū.

TatnTuriu svarbų reikalą.
Ant šio antrašo: 

Andrius Uždavinis, 
3439 T. St., So. Omaha, Neb.

Pajieškau savo švogerio Kaz. Pra- 
nio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Žagarės miestelio. Jis pats ar 
kas žinote meldžiu pranešti, turiu 
svarbų reikalą.

Jokūbas Udris.
733 — W. 18th St., Chicago. III.

Paiiešknu savo kaimyno Aug. 
Stankaičio, paeinn Iš Kauno gub.. 
Šiaulių pav., Gružių volosties. AŠ 
gavau laišką iš Lietuvos, kuriame 
prašoma aprašyti apie jį, todėl mel
džiu ateiti arba atsiaukite per laišką 

Olga Sireika,
3015 W. 38th PI., Chicago, III.

■ Utarnink.,,-Rugpiučio 19, 19
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMb

Pajieškau savo moters Alenos Pi
voriūnienės, po tėvais Genaitė, pa
eina iš Vilniaus gub., Švenčionių 
pav., Tverečiaus par, Piemenų so
dos. Miela mano prisiega Alena! 
Neklausykite kaip žmonės kalba, do 
vanokite man, o aš jums dovanoju 
ir pagryžkite atgal — gyvėsime gra
žiai augindami vaikučius, juk anie 
nekalti, turi kentėti didelį vargą 
prie svetimų žmonių. Prašau atsi
šaukti po žeminus nurodytu adresu 
arba kas pirmas praneš, už ką duo 
siu $25 dovanų.

Leonas Pivariunas, 
10559 Edbrooke Avė., Chicago, Ui.

Pajieškau T. Dobravalskiutės, pa
eina iš Kauno gub., Telšių povų Mo- 
sied volosties, šalių parapijos, Priel 
gavos kaimo. Pirmiau gyveno Chi- 
cagoj. Dabar nežinau kur. Malo
nėkite atsišaukti ar kas žinantis pri
siųsti antrašą. Rašykite sekančiu 
antrašu.

R. G. Yezdauskas,
23 Sigel St., Worccster, Mass.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Vienas vaikinas pajieško kamba

rio prie laisvų žmonių tarp 37 ir 35 
geistina kad valgį namie pagamintų, 
kas turi praneškite laiku.

W. Matule
3346 So. Halsted St„ Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rendon kambarys 

vaikinui, 18tos gatvės apielinkėj. 
Matyti galima vakarais.

1724 Rublc St. ■
REIKIA'

---------- . *

PARDAVĖJAI — mums yra rei
kalingi 6 vyrai, kurie kalba kelintą 
kalbų. Mes pristatysime prospek
tų ir išmokysime smulkmeniškai vi
są biznį Atsišaukite ypatlškai į 
Romu 846 kirst National Bank 
Bldg., 68 W. Monroe St. Ofisas at
daras iki 8:30 vakarais, klauskite 
Mr. H. \V. Elmore, Gen. Mgr.

SEARS ROEBUCK & CO.,

REIKALAUJA

MERGINU IR MOTERŲ
1625 Laflin St. Chicago, III.

NORLNT1E.II UŽDIRBTI GERUS 
PINIGUS

PRIE DARBO

MUSŲ OFISUOSE

IŠSIUNTIMO SKYRIUOSE

PAL1UDIMAI NEREI KALINGI

PRIE OFISO DARBO

Ar galite gerai rašyti, ar galite 
rašyti drukavojimos mašinos, ar ga
lite kopijuoti, rokuoti arba išnešio
ti laikraščius ir laiškus muse biure.

Gabios ir darbščios merginos ga
li gaut geresnius darbus.

Galini jums duot ant vjsados dar
bą su geru užmokesčiu' ir gera a- 
teiti.

Mokam geresnę algų tokioms mer
ginoms.

Pagclbininkų išsiuntinėjimo dc- 
partmente.

Tvirtu ir darbščių merginų ir nio 
f erų prie pakavimo, svėrimo, vinio- 
jimo ir at rankiot parcel post ir cx- 
press orderius.

Pagclbininkų tavorų Departamen
tuose.

Inteligentiškų ir darbščių mergi
nų ir moterų nuo 16 metų amžiaus 
prie išpildimo patikrinimo, prie per 
žiūrėjimo ir išpildymo per krasą 
orderių musų visuose skyriuose.

Gera ateitis.
Valandos nuo 8 iki 4:45 vakare.

Subatoj iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO..
Roman Avė. ir Arthington St.

REIKIA trukerio.
B. Cohen & Sons, 

1100 — 1114 W. 22 St.,

REIKIA tuojaus moterių prie 
vaikymo skudučių, gera alga.

South Side Paper Stork Co., 
5833 S. Throop St.

REIKIA — moterų ir merginų 16 
lietų ir senesnių, dėl lengvaus dirb- 
uvės darbo, gera mokestis.
Rathborne, Hair & Ridg\vay Co., 

2279 So. Union Avė.

REIKIA moterų ir merginų 16 
irtų ar senesnių dėl lengvaus dirb- 
nvės darbo, gera mokestis. 
Rathborne Hair & Ridgeway Co., 

1418 \V. 22 St.

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę 

geroje vieloje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitą miestą.

.1. Gedenti,
732 W. 191h St. Tel. Canal 5821.

PARSIDUODA visa arba pusė lie
tuvių valgikla ir lee 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.

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

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

PARDUODU restorantą , lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per S metus. Priežastis parda
vimo patirsite ant vielos. 1619 $o. 
ILdsted St., Chicago.

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros, ska
ros seklyčios selą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. Mes 
taipgi turime visokių divonų. Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai mažai vartoti, priežastis 
išvažiuoju į kitą miestą turi būti 
parduoti šitą mėnesį, parduosiu po 
vieną šmotą. Kreiukites vakarais.

.L R., 
junerald Avė., 3 lubų.3131 So.

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 
iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau-

AUTOMOBILIAI
PARDUODU geram stovyj auto

mobiliu trokas Ford % tono labai 
parankus dėl bučernės arba dėl ki
tokio biznio, kaina $275, atsišauki
te vakare nuo 4 iki 8 vai.

3965 Archer Avė., Tel. McKinlev 
4339.

PARSIDUODA automobilius 7 sė
dimų \Yait Co. išdirbinio, gerame 
stoyyje, kas tokį karą norėtų gali 
Tnatyli nuo 5 vai. vak. kas dieną. 

Anton Pocius.
Chicago 111.2101 W. 25th St

1916 modelio — 4 pasažierių, gerai 
išrodo, eleetrie startor — 5 tires — 
vartotas tik 8000 mylių — motoras 
gerame padėjime. Parduosiu pi
giai už cash ar ant išmokėjimų, R. 
V. Kasik. 3104 So. Michigan Avė., 
Douglas 9482.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

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

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

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

Andrew Oras, 809 West 18th St.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicag •- 
jo , pnrs ė'.odn 2 lotu, krūvoj (»:‘x 
130 pėdu pagal pat 72 ir Archer A v 
nnt puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis,
816 W. 34 St. iš fronto

PADSIDUODA 3 augštų namas ir 
lotas su nameliu užpakalyj už $19(10 

1627 So. Morgan SI.

ANT pardavimo pigiai medinis 
namas ant mūrinio fundamento ant 
dviejų lubų lotas 35 pėdų pločio, na
mas yra gražioj vietoj netoli parko 
Ir bulvaro, 
namo 5829 
kas

Kaina $40(10. Adresas 
So. La Šalie St. savjnin-

4326 W. 21st St. i Chicago.

PARSIDUODA namas ant 2 aukš
tų ant trijų pragyvenimų po 4 ir po 
penkis rūmus apačioj didelis Sto
ras rendos neša $65 dolerius į mė
nesį parsiduoda pigiai ant lengvo 
išmokėjimo, namas randas biznio 
vietoj.

Paul Rulkovski,
1717 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA — bargenas — 3 
augštų namas, Riehmond St., arti 
Archer Avė.

.1. R. Rubenstein
771 Convvay Rldg. T. Franklirt 3682

PARSIDUODA auza 2 ruimai ir 
vienas akeris žemės, ciment saidvo 
kili ir sūrų paipos įvestos. Atsi
šaukite po num. 3101 North Nato- 
mo Avė, .1. NVicknin, arti Barry Avė. 
arti Celment Avė.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

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

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

Po įmokėjimui 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
mokėjimu. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijo’ą dėl namų staty
mo. Geižkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams?. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias farmas.

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

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

PARSIDUODA lotas arba išmai
nau automobiliu Fordą ar 5 pasa- 
žierlŲi lotas labai geroj vietoj N. W. 
Saidei. Kas norit įgaut gerą lotą, 
tai atsišaukit 6:30 vai. vakare po 
adresu.

Tony Paishes
.31037 So. Campbell Av., Chicago, III,

PARSIDUODA medinis namas ir 
šalę lotas ant 1425-1427 — 50th Av. 
Cicero, Iii. Namas ant 2 familijų.

PARSIDUODA labai puiki 5 akrų 
farma, puikus namas su akmeniniu 
basementu, vanduo vidui ir pumpa 
ant kiemo, staldas gyvuliams ir 
vistu namelis, obuolių ir visokių ki
tokių medžių. Farma randasi Le
ment, III. Priežastis pardavimo aš 
ršu viena moteris. Del platesnių 
žinių atsišaukite vakarais nuo 5:30

A. Jackszt, 
rry Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir gerian- 
sius kirpino-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mle 
rą —• bile stailės arba dydžio, ii bi 
le madų knygos.
MASTER DES1GNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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

TRLCITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West

Madison St., Chicago, Iii.

___________ »---------------------------
VALENTINE DRESMAKING 

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

dison, 1850 N. Wel!s st.
137 Mokvklos Suv. Valstijose. 

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

SARA PATEK, Pirmininki




