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LENKAI ATSIKIRTO DIDELI 
SKLYPĄ SUVALKIJOS.

Lietuviai neketina pasilikti len
ku užimtoj vietoj. Sako, geriaus 

važiuosią Amerikon.

Jau pereitą sąvaitę Naujienos 
pirmutinės buvo padavusius ži
nią iš lenkiškų šaltinių, kad len
kai gavę nuo aliantų leidimų 
atsikirsti nuo Lietuvos gera skly 
pų Suvalkijoj ir didelį ruožų 
Vilniaus gubernijoj.

Ta žinia dabar pasitvirtina.
Ghicagos laikraščio Daily 

Ne\vs korespondentas, Isaae 
Don Levine, specialeje telegra
moje plačiaus praneša apie len
kų pasikėsinimų kapoti Lietuvą 
ir apie lietuvių protestų prieš 
lenkus. Paduodame čia ta tele
gramų ištisai:

KAUNAS, Lietuvių Rugpjū
čio 17 (per Londonu, Rugpjū
čio 20). Lenkai vėl peržen
gė demarkacijos linijų ir jau 
beužima dar nauja sklypų Lie
tuvos žemės Suvalkijoj.
• Žmonių sujudimas čia yra di
delis; visur laikomos demonstra 
cijos ir keliami protestai prieš 
lenkų užpuolimus.

Tūkstančiai žmonių šiandien 
susirinko ties Francijos misijos 
namais. Vienas kalbėtojas su 
ašaromis akyse prabilo į Fran
cijos atstovus, kurie buvo išėję 
ant gonkų:

“Prancūzai buvo netekę Elza- 
so ir Lotaringijos,“ jis sakė. 
“Dabar jie atgavo tas provinci
jas ir turėtų padėti kitiems. Mes 
žiūrėjome j Franciją kaipo j 
Lietuvos išgelbėtojų, ir turėjo
me jos prižadų padėti mums 
prieš lenkus, o dabar ji padeda 
lenkams jų užkariavimų politi
koj.

“Mes nebenorime (langiaus 
melagių.

“Mes protestuojamo prieš 
lenkų griebimų musų šalies su 
Francijos kareivių ir amunici
jos pagelba-

“Jeigu lenkai užims Lietuvą, 
mes nebeturime kur pasidėti; 
mums tada nieko nebeliks, kaip 
tik kraustyties į Ameriką.“

Vaizdas buvo didžiai griau- 
dus. Kada minia giedojo tautinį 
himną, girdėti buvo kaip dauge
lis žmonių verkė.'

Net kareiviai ir tie včrkė.
Francijos kariškas atstovas 

atsake sekančiai:
“Demarkacijos linija ne vie

nos Francijos padaryta. Visi a- 
liantai jų padarė.“

Vyrai minioje prisiekė ''ka
riauti iki paskutiniųjų prieš pa
aukosiant savo laisvę ir savo 
šalį.

110 ŽMONIŲ ŽUVO 
Japonu laivui paskendus.

LONDONAS, Rugpjūčio 20. 
— Japonų transporto laivas Ri
jiki Maru rugp. 15 dieną susi
mušė į povandeninę uolą apie 
Sanegashimą ir paskendo. Pasi
gendama 110 žmonių įgulos. Jie 
turbūt visi prigėrė.

SERBAI SKERDŽIA ČERNO-
GORUS.

RYMAS, Italija, Rugpjūčio 20.
Žinių agentūros šiandien čia 

pranešė, kad baisus mūšiai ei
na tarp serbų ir černogorų neto
li ežero Skutari.

Serbai, sako, skerdžių černo- 
gorus ir padarę skerdynes visoj 
Carnizzos apielinkėje.

fnio translntion filed wJth the post- 
maslcr at Chicago, III. Aug. 21, 1919 
is re<iuired by the act of Oct. 6. 19)7

Ir čia Lenkai
KARĖS STOVIS SILEZIJOJ.

WARŠAVĄ, Rugpjūčio 19.-- 
Sakoma, kad streikas, kurs pra
sidėjo viršutinėje Silezijoj ir 
kurs buvo sukeltas iš vienos pu
sės spartakų agitacijos, o iš kitos 
pusės vokiečių kariuomenės 
bjauriu užsilaikymu; dabar pa
virtęs į tikrų maištų.

Mūšių, sako, buvę tarp suki
lėlių ir Vokietijos kareivių. Vo- 
kiečiai todėl apskelbę kariškų 
stovį.

Lenkai savo keliu atsiėmė nuo 
vokiečių daugelį vietų, o tų tar
pe Katovicus, Boiskovų, Jedliną 
ir Lenkijos Čichovą- f

(ši žinia yra atsiųsta iš Lenki
jos sostinės, ir todėl dalykus 
perstatų iš lenkiškos pusės. Ki
tos žinios skelbė, kad ir tų strei
kų Silezijoj ir tų maištų surengę 
patįs lenka\, kurie nori imepria- 
listiškos Lenkijos “od morza do 
morza“).

PRANCŪZAI TVERIA VARTO
TOJŲ SĄJUNGĄ.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 20.— 
Paryžiaus piliečiai ir jų mote
ris darbininkiškoj Paryžiaus da- 
lyj kovai prieš brangumų sutvė
rė Francijos vartotojų lygą, ku
ri pirks ir pardavinės savo na
riams maistų ir kitus reikalin
gus dalykus.

Lygos arba sąjungos įsteigė
jai nori praplėsti savo idėjų ant 
visos Francijos, ir turėti narių 
ir krautuvių kiekviename Fran
cijos mieste.

True irfcnslMIon filed whh t*'<* nnsf- 
master »it Chicago, Iii. Aug. 21, 1919 
ss renuired hv the act of Oct. 6.19*7

AMERIKOS DENTISTAl RAN
DA DŽIABO CERNOGORIJOJ-

CETTINJE, Černogorija, 
Rugpjūčio 20. -- Černogorijos 
sostapilė Cetinje kitą syk garsi 
buvo tuo, kad ten kiaulės kartu 
su piliečiais vaikščiodavo ir kni- 
sinėdavos gatvėse.

Dantų traukimą pirmiaus ten 
atlikdavo kalviai su savo apeu- 
gais, ir jeigu ištraukdavo du ar 
tris ant syk, tai rokuodavos pui
kiu dalyku.

Bet laikai mainosi. Dabar Ce
tinje mieste kaip ir visuose čer
nogorijos kaimeliuose visiems 
labai pageidaujami patapo A- 
merikos dentistai, kurių ten aG 
siradp po kares.

True translation filed with Ihe post- 
master nt Chicago, III. Aug. 21, 1919 
a\ reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikų 
nepalaimos

Rusijoje.
BOLŠEVIKŲ PRIEŠAI PAfiMŲ 

TRIS MIESTUS.
LONDONAS, Rugpjūčio 20. 

- - Bolševikų priešų kariuome
nė, kaip skelbia oficialūs Mask
vos žinios, paėmė tris miestus: 
Chersonį, Nikolajevą ir Čerka
sus, prie Dniestro upės. Prane-, 
Šimas sako užtat, kad rytiniame 
fronte bolševikai, po smarkaus 
mūšio, paėmę Iletskų, mestų a- 
pie keturiasdešimt mylių į piet
vakarius nuo Orenburgo.

RUMUNAI EISIĄ PRIEŠ RUSI

JOS BOLŠEVIKUS.
PARYŽIUS, Rugpjūčio 20.— 

Paryžiaus laikraštis Echo do 
Paris rašo, kad Rumunijos ka
riška vyriausybė rengiasi pra
dėti kariaut rytuose nuo Dnes- 
tro, idant pagalios susijungus su 
generolu Denikinu, kurs kariau
ja prieš bolševikus pietinėje Ru
sijoje.

PRIEŠAI EINA ANT PETRO
GRADO Iš DVIEJŲ PUSIŲ.

HELSINIKI, Finliandija, Rug
pjūčio 19. (Pavėlinta). — Ka:p 
tik anglai iš savo laivyno pradė
jo bombarduoti Kronštatų,. tuo
jau ne-bolšcvikų armija veikian
ti prieš bolševikus į pietus nuo 
Petrogrado pradėjo eiti linkui 
Petrogrado. Savo žygį priekin 
bolševikų priešai pradėjo bolše
vikų pozicijų -bombardavimu.

200 BOLŠEVIKŲ UŽMUŠTA.

OMSKAS, Rugpjūčio 15 (pa
vėlinta). — Iš Krasnojarsko 
nelaisvių kalėjimo pabėgo du 
tūkstančiai bolševikų ir vengrų. 
Juos užklupo Sibiro kariuome
nės dalis ir du šimtu užmušė, o 
tikusiuosius sugaudė. Taip skel
bia čekų pranešimas.

Kaliniai norėję užpulti nelai
svių stovyklų, kad juos paliuo- 
savus, bet buvo sibiriečių nu
galėti. Nereikėję nė pagalbos 
čekų, kurie rengęsi padėt sibi
riečiams prieš bolševikus ir ven
grus.

KARŠAPIŲ DARBININKŲ REI
KALAVIMAI JAU SVARSTO

MI.

WASHINGTON, D. C., Rugp
jūčio 20. Karšapių darbinin
kai, kurie streikavo daugely.) 
vietų visoj Amerikoj, pasiuntė 
savo unijų atstovus į Washing- 
toną kalbėties apie, algų pakėli
mų. Šiandien jau prasidėjo jų 
pasikalbėjimai su geležinkelių 
direktorių generolu Hines.

Ponas Hines, sako, norįs iš
dirbti vienodų plianą algoms pa
kelti šių ir kitų unijų darbinin
kams/ išsyk.

DĖS MOINES GATVEKARIŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ.

DEiS MOINES, Iowa, Rugp
jūčio 20. —> Gatvekariai pradėjo 
čia vaikščioti šiandie po piet. 
Konduktoriai ir motormanai su
sitaikė dėl sąlygų su piliečių ko
mi Ketu.

Susidaužė Plieno darbininkai
traukiniai.

ŠEŠI ŽMONĖS UŽMUŠTI, ŠEŠI 
SUŽEISTI.

TRAVERSE CITY, Mich., 
Rugpjūčio 20. Septynios my
lios nuo miesto Traverse City ir 
viena mylia nuo miestelio Beit- 
ner susidaužė tavorinis trauki
nis su pasažieriniu traukiniu.

Traukiniai ėjo viens prieš ki- 
1 tų, ir kada susidaužė tai garve
žiai sutriuškėjo ir persikorė 
viens per kilų. Vagonai nusi
vedė nuo relių ir subirėjo į šu- 
pulius.

Iš po griuvėsių dar vis trau
kiama užmušti ir sužeisti žmo
nės. šešetas negyvų žmonių ta
po atvežta į šį miestų ir guli 
graborių įstaigose- Keturi iš jų 
yra geležinkelių darbininkai. A- 
pie šešetas žmonių guli ilgon- 
bučiuose — sužeisti.

Traukinių susidūrimas, sako, 
galėjęs būti išvengtas. Ties ta 
vieta tavorinis traukinys turė
jęs išsisukti į šalines vėžes ir pa
laukti kol pravažiuos pasažieri- 
nis traukinis. Bet kažin delko 
tavorinis traukinis to nepada
ręs.

Dideli girių gaisrai
GREAT FALLS, Montana, 

Rugpjūčio 19. —- Didelis girių 
gaisras prasidėjo nedėlioj Mon
tanos valstijoj ties miestu Mo- 
narch, ir iki šiol plečiasi vis (lan
giaus. Gaisras jau prisiartino 
prie miesto Monarch vos už 1,- 
200 pėdų, ir vis dar slenka ar
tyn. Miestui gręsia didelis pa
vojus. Kol kas dar vėjas išgel- 
bsti miestų, nes jis pučia nuo 
miesto. Bet jeigu vėjas atsimai
nytu, tai miesto niekas negalėtų 
išgelbėti. Žmonės sėdi ant sto
gų su viedrai vandens gęsini- 
mui nupuolančių žarijų.

Kitoj vieloj miškų gaisras ga
li išnaikinti miestų East Hele
ną.

DIDELĖ NELAIMĖ KASYK
LOJE.

žuvo apie 20 žmonių.

TRINIDAD, Colorado, Rug
pjūčio 18. — Netoli miestelio 
Laveta anglies kasykloj šiandien 
atsitiko baisi ekspliozija. Tuo 
laiku kasykloje dirbo keturios 
dešimtįs mainerių ir visi tapo 
užgriauti. •

Ekspliozija atsitiko apie 11 
valandų ryto.

Tuojaus pasišaukta pagelbos.
Pradėta atkasinėti užgriautų 

mainų. Apie dvidešimt žmonių 
patįs galėjo išsigelbėti, išlindę 
per senąją skylę ir per didžiąją 
skylę. Kol kas vienas žmogus 
tapo atkastas gyvas. Kiti vei
kiausia jau yra mirę ar užmušti 
ekspliozijos.

Kasykla priklauso Oakdalc 
kompanijai.

•W*i»e*****«*#*RRewvwi

ORAS

Išryto truputis lietaus. Pas
kui gal giedra ir truputį vė
siau.

Saulė teka 6:04 valandą. Sau
le leidžias 7:41 valandą.

streikuos
Streiko diena bus paskirta vė
liaus. Streikas nubalsuota be

veik vienbalsĮal. —
«M. «...■• • • ...

YOUNGSTOWN, Obio, Rugp- 
j ličio 20. — Streikas:-— 
taip nutarė plieno ir geležies 
darbininkai ir tai beveik vien
balsiai. Devynios dešimt as
tuoni nuošimčiai darbininkų vi
soj Amerikoj balsavo už streikų, 
jeigu didžiulės plieno korpora
cijos nesutiks išpildyti išdirbtų 
darbininkų unijų reikalavimų.

Plieno ir geležies darbininkų 
komitetas šiame mieste skaitė 
balsus, kurie čia buvo prisiųsti 
iš visų plieno ir geležies vietinų 
unijų klausime streiko, šis ko
mitetas yra sutvertas po Ameri
kos Darbo Federacijos globa ir 
susideda iš dvidešimt keturių 
tarptautinių geležies ir plieno 
unijų atstovų. Savo posėdyje, 
kurs įvyko tūlą laiką atgal Pit- 
tsburge, komitetas nutarė pa
duoti nubalsavimui klausimą a- 
pie streiką geležies ir plieno in
dustrijoj. Per šį streiką, kada 
jis įvyks, turės pagalios būti pil
nai suorganizuota visa geležies 
ir plieno pramonė.

Toks vienbalsus tarimas strei
kuoti rodo, kad dabar yra geras 
laikas šitos industrijos darbinin
kams susiorganizuoti į stipriau
sią visoj Amerikoj uniją ir at
siekti savo reikalavimų.

Streiko diena yra palikta nu
skirti organizacijiniam komite
tui, kurs paduos kompanijoms 
bendrus visų darbininkų reika- 
lavinus, prie kurių vietinės li
nijos dar galės pridėti savo 
smulkių vietinių reikalavimu.

Organizacijinio komiteto sek
retorius — iždininkas W. Z. 
Foster paskelbė, kad fabrikan
tams bus paduoti sekantis bend
rieji visų plieno jr geležies dar
bininkų reikalavimai: —

1. Pripažinimas unijos.
2- Sugrąžinimas į darbą tų 

darbininkų, kurie buvo atstatyti 
už dalyvavimą ar veikimą uni
joj.

3. Aštuonių valandų darbo 
dieną.

4. — Vienos dienos atsilsis sa
vaitėje.

5. — Panaikinimas 24 valan
dų šiftos.

6. — Tinkamas pakėlimas al- 
gi’-

7----Pastovi algų skėlė vi
siems amatams.

8. — Dviguba mokestis už 
viršlaikį ir už darbą šventadie
niais.

9, — čekiavimo sistema uni
jos mokestinis surinkti.

K). — Algos turi būti pakelia
mos pagal to, kiek kurs darbi
ninkas yra išdirbęs laiko vienoj 
vietoj.

H, — Panaikinimas kompa
nijos unijos.

12. — Panaikinimas sveikatos 
egzaminavimo priimant į darbą.

CHOLERA SIAUČIA F0RM0- 
SOJE.

TOKIO, Japonija, Rugpjūčio 
17. — (Pavėlinta). — Cholera 
atsirado Formosoj. Valdžia už
draudė įvažiavimą į salą- Ser
gančių saloje rasta 200.

(Nesenai buvo pranešta, kad 
cholera pradėjo siausti daugrlyj 
apskričių Chinijoj. Matytu, iš 
’hinijos cholera eina toliau^

True IrauMation filed v.Hh the*post-master at Chicago, III. Aug. 21, 1919
• as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Mexika nenori nekviestų svečių
Banditai dar vis nesurasti

MEKSIKA REIKALAUJA, KAD 
SUV. VALSTIJŲ KARIUOME

NĖ PASTRAUKTŲ-

VVASIIINGTON, Rugpjūčio 
20. Meksikos ambasadorius 
Ronillas šį vakarą jiaskelbė ga
vęs pranešimą nuo Cosme Ben- 
goecca, Meksikos konsulio Pre- 
dio miestu, kuriame prašoma, 
kad Karės Departamentas pa
lieptų pasitraukti iš Meksikos 
amerikiečių kariuomenei, kuri 
vejasi paskui banditus, sulaikiu
sius dėl atpirkimo du Amerikos 
lakūnu.

Pranešama, kad gcn. Brune- 
da, kuris komanduoja meksi
kiečių jiegas Ojingoje, gaudo 
banditus, ir prašoma atšaukti 
Amerikos kariuomenę, idant 
“išvengus keblumų.“

AMERIKIEČIAI IR MEKSIKIE
ČIAI GAUDO BANDITUS.

MARFA, Texas, Rugpjučio 
20. Delei kariškų išrokavimų 
neskelbiama vietos, kurioje ran
dasi Suv. Valstijų Aštuntosios 
Kavalerijos raiteliai, bet šiandie 
prieš švintant jie leidosi vyties 
Meksikos banditus, sulaikiusius 
dėl išsipirkimo Amerikos lakū
nus, Davis’ą ir Peterson’ą.

Aeroplanas, atvykęs 1:15 po
piet, atnešė žinių nuo Amerikos 
kareivių iš Meksikos, kad jie dar 
vis {(‘besiveja-

Meksikos vyriausybei buvo 
pranešta vakar rytą, kad pra- 
puolusieji lakūnai sugrįžo prie* 
Amerikos rubežiaus.

Meksikos konstdis Presidio’je 
paskelbė šiandien po piet, kad 
gen. Pruneda, su buriu Carran- 
zos raitelių, nuvyko į Cuclrllo 
Parado, už keturių dešimčių 
mylių nuo Ojingos pagal Con- 
chos upę, jieŠkoti banditų Ojin, 
gos distrikte, kur veikia Ameri
kos kariuomene.

MEKSIKIEČIAI PADEDA 
AMERIKIEČIAMS.

Pranešimai iš Presidio sako, 
kad vakar susėjo gen. Pruneda 
ir jo oficieriai su Amerikos ka
reiviu viršininkais, dalyvaujan
čiais ekspedicijoje. Po pasikal- 
bė.jimio amerikiečiai vėl ėmė 
vyties paskui banditus. Šiandien 
ketinama vėl padaryt pasikalbė
jimą .

Meksikiečių komanduoto jas 
Ojingos distrikte išreiškė norą 
veikti išvien su Amerikos karei
viais bandytų gaudyme.

Šiandien pulkininkas Lang- 
horne gavo telegramą nuo Mek
sikos konsulio Presidio’je, ku
rioje paduodama Carranzo.s 
žvalgų gautosios žinios apie vie
tą, kur gal randasi banditai, su
laikiusieji Alerikos lakūnus.

MEKSIKOS LAIKRAŠČIAI 
SUSIRUPINŲ

MEXIC0, CITY, Rugpjūčio 
20. — Meksikos valdžia paskel
bė, kad Amerikos kareiviai pe
rėjo rubežių, išleisdama buleti- 
ną vakar vakare, bet ji neparo
dė, savoųatsinešimą linkui to.

“EI Universal” reikalauja, 

kad Meksika butų išklausyta, 
pirma negu bus nuteista- Ji ra
ginti visus meksikiečius ginti 
šalį ir paskelbia, kad jo skyrius, 
spausdinamas anglų kalba, bus 
sulaikytas, kol amerikiečiai ne
pasitrauks iš Meksikos.

“EI Hcraldo“ sako, kad padė
jimas pasidarė rustus, ir užreiv 
škia, kad amerikiečiai įsiveržė; 
neduodami jokios žinios ir ne
prašydami leidimo. x

MEKSIKOS DARBININKAI 
RIMTA VALDŽIĄ.

Pildomasis komitetas darbi
ninkų unijų federacijos Meksi
kos sostinės distrikte išleido ma
nifestą savo nariams, pranešda
mas, kad jisai ketinąs remti val
džią dabartiniame krizije, ir ra
gindamas prezidentą Carranzą 
dėti visas pastangas gauti visų 
Meksikos žmonių paramą.

True IransHtlnn filc-’ v :th ihp posi- 
rnaster at Chicago, iii. Vig. 21, 1919 
ns reqnif<»<< hv the art nf CM. fi 1917

AREŠTUOTA 118 RUSŲ BOL
ŠEVIKŲ mieste yuvngs- 

town.
YOUNGSTOWN, Obio, Rugp

jūčio 20. — Čia policija arešto-' 
vo 118 rusų, intariamų, kad jie 
yra bolševikai. Areštas buvęs 
padarytas mitinge, kada vienas 
kalbėtojas sakęs kokią tai karš
tą prakalbą. Sako suimtas esąs 
čielas automobilius raudonų fla- 
gų ir bolševikiškos literatūros.

Suimtieji pasodinti į pavieto 
kalėjimą- Sako, jie busią kal
tinami maišto kėlime.

(Ar Youngsto\vne, Ohio, yra 
daug rusų, nežinia. Ten betgi y- 
ra nemažai lietuvių ir lenkų. 
Paduotoji čia žinia išrodo labai 
keista),.

STREIKUOJA BALTIMORĖS 
RIVETERIAI.

BALTIMORE, Md., Rugpjū
čio 19. — Čia šiandien sustrei
kavo 3,500 riveterių ir jų padė
jėjų dirbusių Sparrowe Point 
šapose, kurios priguli (Betlile- 
bem laivų statymo kompanijai.

RUMUNIJOS KUNIGAIKŠTIS 
ATSISAKĖ BŪTI SOSTO ĮPĖ

DINIU.

PARYŽIUS, Ęrancija, Rug
pjūčio 19. čia pranešta iš Bu- 
charešto, kad Rumunijos kuni
gaikštis sosto įpėdinis atsisakė 
nuo savo teisių prie Rumunijos 
sosto.

SPRINGFIELD, illl., JRugp- 
jučro 19. — Ulinojaus maineriai 
svarsto šiandien savo konvenci
joj skundus prieš unijos vedė
jus.

<■-" ....... «

Šiandien
Rugpjūčio 21 dieną, Lietu

vių Socialistų Apšvietus Kliu- 
bas rengia svarbų referatą 
Liuosybės svetainėje 1822 
Wabansia avė. Referuos 
Naujienų redaktorius, d. 
P. Grigaitis, tema “Socialis
tai ir kairysis sparnas.” Pra
džia kaip 8 vai. vakare. » ___________________ -
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pasišokėdami, pashaksėdjami 
tvirtino, kad Naujienos tai esąs 
ne socialistiškas laikraštis, kad 
joms niekas daugiau nerupį 
kaip tiktai biznis, kad jų idealas 
tai doleris, kad jos už pinigus 
dedą visokių apgarsinimų, dagi 
šundaktarių ir kitokių sukčių, ir 
tt Vieni liktai jie, kairieji, esą 
gryni, dori, teisingi ir jųjų laik
raščiai esą laisvi nuo šundakta
rių apgarsinimų.

NIcesu1 soeiitlistitH. ir visiš
kai nesutinku su Naujienų poli

tika, kaip lygiai ir su visų ktų 
socialistų laikraščių politika. 
Vienok aš juos skaitau ir matau 
kad nėra aršesnių darbininkų 
k k sos vienybės ardytojų, kaip 
tų vadinamųjų “kairiųjų“ bolše- 
vitkuojan^ųjų organai, Laisvė 
ir Žarija. Nė jokiam kitam laik
raštyj neužtiksi tokių begėdiš
kų, tokių šlykščių užpuldinėji
mų ir kandžiojimų asmenų, to
kių biaurių piudymų vienų soci
alistų ant kitų, kurstymo vienų 
darbininkų prieš kitus, kaip kad 
tuose “bolševikiškuose“ orga
nuose, Laisvėj ir Žarijoj. Ir vis 
tai dėl “darbininkų klesos išliuo- 
savimo!“

Schuękert elektrikus dirbtu
vė dabar turi 6,000 darbinin
kų, vietoje 14,000, kurią dir
bo tenai pirm revoliucijos. 
Pa naikus ąufnaižčjumas- b Pa
reiškia ir kitose pramonėse.

ko. Tokių savo cinizmu “švies
ti“ darbininkus ilgai jie negalės. 
Jie putoja ir spiaudo ant visų ku 
rie nesinešioja ant savęs “bolše
viko“ ženklo; kurie nesutinka i 
su visa jų bolševikiško straksėji- 
nio taktika. Bet tuo jie plačiųjų 
minių nepasieks, nė jų pritari
mo sau neras. Darbo žmones, ar 
čia u juos pažinę, veik pamatys, 
kati tie tamsiosios žvaigždes bol 
ševikai, begriaudami socialistų 
pnriti.ių,, beuvelydami darbo žino 
jiių klesos vienybę, pasitarnan- 
ja ne darbininkų, o tik kapita
listų interesams, nes piudydaini 
darbininkus tarp'sąvęs, jie duo
da pyogos kapitalistams geriau 
iš to pasinaudoti.

Šitęs^nuodeiųės aš nenoriu 
prinZsti visam kairiajam spar
nui/ bet tiktai kai-kuncius tos 
frakcijos agitatoriams-demago- 
gams ir jųjų dudon pučiantiems 
ar dagi jų redaguojamiems to
kiems nešvariems organams, 
kaip Laisvė ir Žarija. Susipratu- 
sieji darbininkai turėtų pasakyti 
jiems: Gana! —: ir nebeleisti 
mindžioti ir niekinti Markso ko
munistų obalsį: “Visų šalių dar
bininkai, vienykitės!“

— Vargdienis.

MAL9JIEIMO1S) [teismai teistų žmones, nesi-
Ii vndnn/lnmi inicialų įstčlty-

pagal įkvėpi-
,v<i>v^c0ua»Bww« vaduodami jokiais
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Publiahed Daily eaeept Sunduy by (yjn ’? 
the Lithuanian News Pub. Cė.. Ine..

1739 SO. HALSTED ST„
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nodėklienitis. Leidžia Naujienų Ben- 
drovč, 1731> S. Halsted St.. Chicago. 
111. — Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje - pačtu:

Matams ................................  St».(l()
Pusei metų ........................... 3.50
Trims mėnesiams ................. l.So
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Viena mėnesiui ........................ 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................N (>2
Savaitei .........i............1........... 12
Mėnesiui . ...^.......................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................................ $5.00
Pusei metų ........................ 3.00
Trims mčnesiams ................  1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pingius reikia siųst Pačio Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nerimta 
kritika.

Lietuvos laikraščiuose bu 
vo paskelbta, kad Lietuvos 
valdžia įieško žinomojo po
litikieriais Gabrio - Palšai
čio, kuris yra kaltinamas ša 
lies išdavime.

Šita žinia padarė gilų įs
pūdį į kaikuriuos amerikie
čius. Jie nusistebėjo, kad 
Lietuvoje baudžiama žjno- 
nės už politiškus nusidėji
mus. Bet ių nusistebėjimas 
buvo dar didesnis, kuomet 
jie pamatė, kad Gabrio-Par- 
šaičio kaltinimas remiamas 
įstatymų kodeksu, išleistu 
dar prie senosios rusų caro 
valdžios.

“Carizmas sugrįžo į Lie
tuvą!” ėmė šaukti jie.

Vėliaus tapo patirta, kad 
Lietuvos valdžia ketina nu
bausti kaikuriuos kitus žino 
nės dar ir už kitokius nusi
dėjimus, pažymėtus senaja
me Rusijos kriminalių įsta
tymų kodekse. Šituos nusi
dėjėlius rengėsi važiuot 
Kaunan ginti advokatus A. 
Bulota. v

Patyrę apie tai, ėmė karš- 
čiuoties net ir tie amerikie
čiai, kurie pirma nematė 
reikalo nerimauti delei Ga-
brip-I aršaičio persekioji
mo”. “Žmones kaltina už 
priešingą valstybei agitaci
ją; Bulota važiuoja juos 
ginti — tikrai kaip carizmo 
laikuose!” kalbėjo jie.

Bet ar pamatuoti šitokie 
priekaištai?

Tas faktas, kad teismai 
teisia žmones, o advokatai gi 
na juos,dar pats savaimi nie 
ko bloga nereiškia. Bloga 
yVą, kada žmones baudžia 
be išnagrinėjimo jų kaltės ir 
be davimo jiems progos ap
sigint arba pasisarndyt ap
gynėją — žodžiu, be teismo. 
Nes tada, reiškia, viešpa
tauja galingesniųjų savava
liavimas, kuris yra aršesnis 
dalykas už aršiausius teis
mus.

Nėra nieko baisaus ir ta
me, /kad Lietuvoje dar tebe
vartojama kriminaliai se
nosios Rusijos įstatymai. 
Tų įstatymų, žinoma, nieks 
negiria; bet klausimas: ar 
Lietuva galėjo suspėt pasi
ja mint geresnių įstatymų? 
įstatymus daro parlamen
tas (seimas), o Lietuvoje 
parlamentas dar neturėjo 
laiko susirinkti. Nejaugi 
tad butų geriaus, kad įsta
tymus šaliai butų padarius 
ta laikinoji valdžia, kuri t'- 
nai tapo suorganizuota be 
plačiųjų minių dalyvavimo? 
O gal dar geriaus butų, kad

Daugiausia ko galima
šiandie laukti iš Lietuvos

Gyventojų skaičius petjoąrą- 
dę. Korespondentas paklaus© 
“vieno seno komunisto“, kuris 
vadžiojo jį po miestą, kiek yra 
darbininkų Petrograde. Šis jam 
atsakė:

teismų, tai kad juose sėdėtų 
sąžiningi žmonės, ir kad jie 
senuosius įstatymus inter
pretuotų (aiškintų, pritai
kytu) naujos iradynčs dva
sioje. Jeigu jie taip nesiel
gia, tai tada jie vęrti nu
peikime.

Pagalios, nusidėjimų rų- 
šis. “Politiški nusidėjimai” 
skamba kiekvienam laisvam
žmogui, o ypač revoliucio
nieriui, labai nemaloniai. 
Bet ar bent viena valstybė 
pasaulyje nepripažįsta tos 
rųšies nusidėjimų: ar jų ne
pripažįsta dabartinė Vokie
tija? Ar jų nepripažinda
vo “komunistiškoji” Ven
grija? Ar jų nepripažįsta 
rusų “sovietinė respubli
ka”? Kaikuriuose čia pa
minėtųjų šalių baudžia poli-, 
tiškus prasikaltėlius da ir 
už daug menkesnius darbus 
ir su daug mažesnėmis ce
remonijomis, negu Lietuvo
je.

Visa tatai nereiškia, kac 
nes esame patenkinti augš- 

čiaus nurodytaisiais apsi
reiškimais Lietuvoje. A- 
naiptol. Galimas yra daik
tas, kad valdžia be reikalo 
trukdo piliečių laisvę ir kad 
ji yra perdaug konservaty- 
viška — mes apie tai turime 
nepakankamai žinių, kad 
galėtume spręsti. Bet mums 
išrodo keista, kad blaivaus 
proto žmonės gali Lietuvos 
valdžiai prikaišioti “cariz
mą” delei tokių dalykų, ku
rių jie visai nepeikia, arba 
kuriuos net giria, kitur (at
siminkite, pav., kad Spiri- 
donova sėdi Maskvos kalėji
me, ir kad bolševikai sušau
dė tūkstančius savo politiš
kų priešų, daugelį net be jo
kio teismo!)

Lietuvos valdžią reikia 
kritikuot, kada ji padaro ką 
bloga. Bet kad kritika tu
rėtų reikšmės, ji privalo būt 
rimta. Tuščius šukavimus 
ir plūdimus galima drąsiai 
palikti “Laisvei” ir josios 
sėbrams, nes tai yra jų spe- 
ciališkumas.

JUJ3ULBBP

Apžvalga
BOLŠEVIKIŠKAME 
PETROGRADE.

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 21, 1919 
as reųuired by the ant of Oct. 6.1917

Nesenai “Naujienose“ buvo 
paminėta Amerikos korespon
dentas Isaae Don Levine, kuris 
praleido keletą savaičių Rusijo
je ir dabar siuntinėja iš Stock- 
hoJmo ilgus straipsnius apie 
“sovietų respubliką“ dkiicni 
sietus Amerikos laikraščiams. 
Jisai labai simpatizuoja bolševi
kams. Savo žinias apie dalykų 
stovį bolševikiškoje Rusijoje ji
sai semia kone išimtinai iš to, ką 
jam papasakojo bolševikų ko
misarai.

Anąkart mes minėjome jo 
pasikalbėjimą su Rikovu, bolše
vikų vyriausiosios ekonominės 
tarybos prezidentu. Iš to pasi
kalbėjimo patyrėme, kad bolše
vikai nacionalizavo išviso 2000 
fabrikų, kuru didžiuma buvo 
apleista jų savininku; kad dau
gybė fabrikų dar tebėra privati
nių kapitalistų rankose, ir kad 
bolševikai nesipriešina naujų 
privatinių pramonių steigimui 
kaip Rusijos, taip ir užsienio ka
pitalistų pinigais.

Naujas Doji Lcvine’o straip
snis suteikia įdomių žinių apie 
buvusiąją Rusijos sostinę Petro
gradą. Čionai pažyukėsįme kai- 
kurius jų.

šimtas trisdešimt tūkstan
čių abiejų lyčių, sprendžiant 
pagal skaičių maisto kortelių 
giringosios kategorijos 
šies). Tokių kortelių buvo 
pirmu ir>r>.OOO. bet iiiaisl(p>'tT»L 
in|inistracija tik-ką pifbaig*? 

peržklrėjimą jų, ir to re^ulta^ 
te pirmosios kategorijos na-, 
rių skaičius tapo sumažintas 
25,000.

Gegužės 3 d. 1919 m. Petro
grade buvo 1,278,650 gyven
tojų, sprendžiant pagal skai
čių peržiūrėtųjų duonos kor
telių. Iš šito.skaičiaus 810,000 
priklausė pirmąjai kategori
jai, 190,000 antrajai, 30?000 
trečiajai, ir 225,(HM) buvo vai
kų. Petrogrado gyventojų 
skaičius sumažėjo per vie
nuolika mėnesių tiktai 200,- 
000. Birželio 2 d. 1918 m. gy- 
vcjntjojų parašąs PclrogrUdr 
rodė,kad ten buvo tuomet 3,- 
169,(HM), kas reiškė sumažėji
mą beveik 500,(MM), palyginant 
su 1910 m. surašu.

Šitos skaitlinės labai priešta
rauja viena kitai ir neaiškios. 
Jeigu, pav. birželio menesyje 
1918ni. buvo Petrograde 3,469,- 
000 gyventojų, o gegužės mėne
syje 1919 m buvo lenai tiktai 
1,278,650 gyventojų, tai Petro
grado gyventojų skaičius suma
žėjo ne 290,000, kaip sako ko
respondentas, o 2,191,000. Mies
tas neteko beveik dviejų trečda
lių savo gyventojų.

Toliaus. Korespondentas, pa
gal to komunisto informaciją, 
praneša, kad pirmojoje maisto 
kortelių rūšyje esą SIOJHM) žmo
nių, tuo tarpu darbininkų, abie
jų lyčių, jisai suskaito liktai 130, 
000. Iš kol<ių-gi žmonių susida
ro kita los pirmosios maisto 
kortelių rųšies tiulis? Jeigu prie 
130,000 darbininkų pridėsime 
225,000 vaikų, tai ir tuomet gau
sime liktai 355,000; iš kokių-gi 
elementų susidaro likusieji 555, 
OOO pirmosios kategorijos na
riai? Yra žinoma, kad pirmuti
nes maisto porcijas Petrograde 
gauna kareiviai ir komunistų 
valdininkai (komisarai, komi
tetų nariai ir lt.). Bet nejaugi 
šis neproduktyviškas elementas 
tenai butų toks skaitlingas? Pa
lyginus su darbininkų skaičium 
(130,(MM))), jisai butų daugiaus 
kaip keturis kartus didesnis už 
ji-

Jeigu yra kiek liesos skaitli
nėse, kurias paduoda Don Levi
ne, tai iš jų galima padaryt iš
vedimą, jogei jos, apskritai i- 
mant, patvirtina buvusias iki 
šiol žinias apie baisų Petrogrado 
gyventojų skaičiaus sumažėji
mą. Buvusis bolševikų lyderis 
antroje Durnoje, G. Ąleksinski, 
nesenai paskelbė, kad prie Lenir 
no partijos viešpatavimo Petro
grado gyventojų skaičius nu
puolė nuo 2,001),OOO suvirsti m 
ant 800,(HM). Don Levine |kuIuo- 
da dar žymesuį nupuolimą.

Industrijos stovis. Amerikos 
korespondentas paklausė savo 
palydovo, ar dar tebedirba fa
brikai Petrograde; ir gavo tokį 
atsakymą:

Putilovo dirbtuvės dirba, 
laip-pal ir šliselburgo. Jos 
gamina amuniciją. Mes sn- 
konsolidavomc savtnbatų in
dustriją, ir keletas didelių fa
brikų dabar dirba batus ka
reiviams ir čeverykus vai
kams, daugiausia. Eina dar
bius keltuose stambiuose odos 
fabrikuose ir keletas dirbtu
vių perdirba ir taiso automo
bilius. /
Toliaus korespondentas pasa

koja štai ką: '

Net ir dabar yra 251 pra
monė Petrograde, kuriose už
imta (langiaus kaip po 100 
žmonių. Bet tenai, kur pir
ma dirbdavo tūkstantis žmo
nių, dabar beliko tiktai kete- 
tas šimtų. Imkite, pavyzdžiui, 
Putilovo dirbtuves. Vietoje 
164MM) darbininkų, jose dabar 
tedirba 6,000.' Siemens &

Taigi Isaae Don Levine, pasi
remdamas pačių bolševikų duo
tomis informacijomis, parodo, 
kad indlustAja bolševikiškam 
Petrograde visai nusmuko; in
dustrinio proletariato skaičius 
baisiai sumažėjo. Tatai ir vėl 

(patvirtina žinias, pasiekusias A- 
meriką iš kitų šaltinių. Tas pats 
Aleksinskis, pav. sako, kad, Le
nino partijai viešpataujant, Ru
sijos industrinių darbininkų 
skaičius nupuolė nuo 10,(MM),(MM) 
ant 2,000,000.

A menkos korespondentas ra
šo, be to, kad bolševikiškoje Ru
sijoje. yra priverstinas tarnavi
mas kariuomenėje, kad mies
tuose įvesta aštri pasportų sis
tema, ir kad slaptoji policija 
veikia uoliaus, negu caro laikuo
se. štai jo žodžiai:

Keliauninkas atvykęs į Pe
trogradą, jeigu jam pavyktų 
pasprust nuo smailių akių 
slaptosios geležinkelių polici
jos — kas yrą abejotina —, 
dar vis neturėtų kur dingti. 
Jeigu jam pasisektų nusisam
dyt kambarį privatiniame na
me, tai jo pasportas turėtų 
būt tuo jaus priduotas vyriau
sybei. Jeigu jisai yra Rusijos 
pilietis, bet neturi paliudiji
mo apie savo stovį sulig ka
reiviavimo, tai jam yra lemta 
labai urnai atsidurti kalėji
me. Jie turi tenai sargybos 
sistemą, kuri tikrai “subyti- 
na” senąją caro šnipų organi
zaciją visais žvilgsniais. Tai 
gal būt nėra visai tas-pat, ką 
mes vadiname Amerikoje 
laisve, bet tai karti! visai nė
ra ir tas, kas vadinasi anar
chija ir chaosu, i

Sovietų Rusijoje yra pri
verstinas kareiviavimas... 
Kuomet aš atvykau į Petro
gradą gegužės mėnesio prad
žioje, tai buvo tik-ką pasi
baigus mobilizacija. Bet ge
gužės 20 d. buvo paskelbta 
Petrograde nauja mobiliza
cija, šaukianti prie ginklų vi
sus tuos, kurie gimė 1879 m. 
iki 1901 m. Ęartu buvo pa 
reikšta, kati visi paliuosavi- 
niai, kurie buvo duoti pir- 
miaus, yra panaikinti...

Mobilizacijos laiku buvo 
padaryta medžioklė ant pabė
gėlių, labai panaši į tą, kokia 
įvyko p'TtiLtis melais Ne\v 
Yorke ir Chicagoje. Kiekvie
ną vyrą kareiviavimo am
žiaus dažnai stabdydavo gat
vėse ir liepdavo parodyt ka
reiviavimo paliudijimą. Ka
reiviai atlikdavo šitą pareigą 
prie kiekvieno tilto — o Pet
rogradas yra tiltų miestas. 
Kartais sulaikydavo gatvekarį 
ir liepdavo pasažieriains vy
riškos lyties, parodyt savo 
dokumentus.

Well — dabar skaitytojai te
gul sprendžia, ar šitie aprašy
mai sutinka su jų įsivaizdini- 
mais apie “komunizmą“ Rusi
joje.

Skaitytoju Balsai
t išreikštai šiame .skyriuje 
auomone.s Redakcija neatsako.]
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DAR APIE TUOS DARBININ
KŲ MULKINTOJUS.

CHICAGO. - Kąm teko bū
ti “kairiaspąHHų“ piknike Wa- 
shingtm> Heightso giraitėj, rug
pjūčio 10 d., tas žino, kokių. 
smiAThmčių bombų laide ant 
Naujienų stogo kairioji “dr-gai” 
šarkunas, šimbelis, Zolpč, Sta
siulevičius etc. Naujienos šio
kios, Naujienos tokios, Naujie^ 
nos dar kitokios, Naujienos, 
Naujienos, Naujienos - Naujie
nos su visokiausiai epitetais, ko
kių lik oratorių negudri smage- 
nine galėjo sugalvoti. Visi šitie 
menko proto, bet dideles gerk
lės rėksneliai, patįs vargiai k:J 
apie socializmą tenuvokiantis,

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. WaHhington SU, Marshatl 
Field Annex, 1$ fiioras, Suita 
1827. Telephone Central 3362.

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

Phone Canal 4626 
Valandos: (i iki 8 vakare.

Rezidencijos telefonas West 6126 
V--.... ............................... ......-. —J

Nuo visokiu ukaųn- 
xmi raumenyse 

Pain-Eipeller 
y ra pagelbingiausis. 

žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu !

Galima gnut vIhokc 
aptiekoae iii 35c ir 65c 
arba iAaialuzdint nuo

F. AD. R1CHTER A ęo, 
326-330 Bro«dwar, K«w Tork

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas* .
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 16731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

K4i dvi priekaištų, kad Nau
jienos darančios biznio iš ap
garsinimų, lai čia tik matyt pa
vydžios bolševikų širdies vaito
jimas. Naujienų priimami apgar 
sinimai nė blogesni nė, geresni 
už visų kitų lietuvių ir ne lietu
vių laikraščių priimamus skel
bimus. Bolševikiškoji Laisvė 
juk irgi deda pastabas biznie
riams: “Jeigu nori, kad tavo 
biznis neštų pelno, garsintos 
Laisvėje!” Ir ji visai nesirenka, 
kokius apgarsinimus priimti, o 
kokių ne: didelių ir gerai apmo
kamų “šundaktarių“ apgarsini
mų, kokių Naujienose jau nuo 
senai nebematyt, Laisvėje užtin
ki kiekviename niuneryj. Jeigu 
Naujienos turi daugiau skelbi
mų negu kuris kitas lietuvių 
dienraštis, ar dagi daugiau, ne
gu juos visus sudėjus į daiktą, 
tai tas tik parodo, kad Naujienos 
yra labiausiai išsiplatinęs, dait- 
giausi; i skailomas dienraštis ir 
todėl garsintojai turi iš jų dides
nių pasekmių, negu iš kitų men
kai teskaitomy organų. Bet tiek 
to.

Laisve siu Žarija/ sugriovu
sios vienybę ir draugiškumą so
cialistų ir aplamai darbininkų 
tarpe, knisasi it kurmiai, kad iš
ardžius vienybę ir pramoniečių 
ir kilų tųiijistų.

Boselande streikieriai pasik
vietė Andrinlevičių, ka<t jis pa
kalbėtų jiems apie streiko rei
kalus; kad pamokintų, kaip reik 
laikyties, kad streiką pasekihln- 
giau laimėjus; kad padrąsintų 
juos ekonominėj kovoj su savo 
išnaudotojais. Ir kągi? Tasai imi 
ševikiškas fanatikėlis, ažuot ką 
gera streikieriams pasakius, lai 
net apsiputojęs pradėjo ir užbai
gė savo “prakalbą“ koliojimu ir 
šmeižimu Naujienų!

1‘Kairiaspariiiųi“ demagogai 
turėtų atsiminti Linkoluo žod
žių: “Mulkinti žmones jus tega
lite lik kurį-ne-kurį laiką; bet 
mulkinti žmones visados jus ne
galite!'’ Slilsonai, Andriukai
čiai, Paukščiai ir Jdliy panašus 
paukštukai d/bar gali apmeluo
ti ir juodinti sau nepatinkamus 
asmenis, organizacijas ir tuo 
mulkinti savo sekėjus, bet lig lai

į Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriniinaliikuose 
taip ir civiliškuose teismdose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
NBmų Ofisas:

3329 S. Nilsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dsarbom $t.

IUV13 Unity Bldg.
Te!. Central 4411

ITlABIfh VAIKINŲ ir MEROINŲ llfl&BKs" NOKI APSIVESTI. Uet llMIllv neturėdami progos susl- ■JBn W tKdinti ir nžitugžtl nWi- 
Įlėkus/.vilus, neftali apsi

vesti. PalięAJcojimv ŽŲtnalųp vit>ioms 
6Utcll<ia tokių (Modą. KUkalaukite ua- 
iUur^Uimd; teu rasite plačiausias iuror- 
(nacijas. Žurnalas metams 31, kopi ja 10c 

i ADVEKTISINC .lOURNAt
ZD9-2io Temple Court Bldft. Chka£<a UI.

Dr. W. Yuszkiewicz
■T——■ 'I ■■■■■■■i'" 
Telephone Boulevard 2160

DR, A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. VALANDOS: 9r-*2 ryto 
2—I vakaro

8303 8 Morgan St, Chicago, III

Telephone Yards 5834

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

DR. O. VA1TUSH, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
pri renku aki
nius. Jeigu esi/ 
nervuotas, skauf 
da galvų,, arbaį 
galva sukas ka-f 
da važiuoji str- 
cotkariu, krei
vos akis, litaros 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitokį 
kitę ir pamatykite dykai dėl moterų, vyru ir vaikų. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

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

keblumui. Atei- mane, patiu’imas

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 
GYDYKLA CHICAGOJE 

Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo, taip ir kitų visokių Hgy. 
PARODA 4R EGZAMINACIJA 

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų. 
1407 Mitwaukee Avenuę, 

CHICAGO, ILL.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA 

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

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

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
1650 playcr piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes. kur} mes parduosime už 8325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY), MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTU Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoj aus. 
PRISIUNCIAME Už DYKA. 
VVESTERN FURNITUĘE STORĄGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki 4

Žinomas per 25 metus ir Valdžion prižiurinuui

Henry J« Schnitzer State Bank \
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

/ taip ir dabar f

SIUNČIA PINIGUS)LIETUVA
J ir gvarąntuoją
i Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų tiniq
Z meldžiame kreiptis pas: , K
J į " Ir'

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

Nuo 1-mos Rugsėjo

‘Aušros’ Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritiuctik.os. <
5) Algenros, Geometrijos ir kilų 

matematikų.
6) Braižymo (pliunų pažinimų).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

I.uomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Auguslinavičius; Matematikos — V.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti nęot- 
Imtinai reikalingą mokslą, ka(l s.uUy. 
pagelba galima butų pagerinti g\- 
venimą.

pelei didesnės naudos sau iv pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj

Mišęiku. i neatid^liodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pauedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestįaef.
4 DIDELI AKTAI KASDIEMd'
HĄLSTED ir 32-ra GATVfifc

MIBEKTY MOS
Mes perkame Liberty Bonds /H © JUT
už pilną “Cash” vertę, /u Jul

J- G. SACKHEIM & CO.
Utarnipkais, Ketvergais ir 1335 MILWAUKEE ĄVE.
Subatdmis 9—9. tarp Paulina ir Wood Sta.

> ■ ............ ................... .........J
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Lietiiviii Rateliuose. tęs. Tai gera, pamoka darbinin
kams, kad nesilaikant vienybės 
sunkų yra kovoti su dviem prie
šais — samdytojais ir savo uni
jos viršininkais. Darbininkai, 
įsidėmėkite šitai!

— B. Jurgis.

> BURNSIDE.________
Streiko atbalsiai.

Rugpjūčio 12 dieną Illinois 
Central geležinkelio kompani
jos karšapių darbininkai čia lai
kė djdclį susirinkimą, kur buvo 
pakviestas kalbėti ir žinomasai 
“sekretorius-vertėjas,” ponas 
J. Stilsonas. Jisai kalbėjo apie 
viską, tik ne žmonių vienybę ir 
jų streiką. Daugelis klausytojų 
visai negalėjo suprasti ką jisai 
čia nori pasakyti, todėl jie pra
dėjo nerimauti ir laukti, idant 
jis užleistų vietą kitiems kalbė
tojams. Bet nesulaukiant kai- 
kurie pradėjo eiti iš svetainės.

Nesuprantu, kokiuo tikslu tie 
kalbėtojai eina ant estrados: tik 
tam, kad žmones kvaršinus?

Taigi, ią Illinois Central kom- 
panijos karšapių darbininkai tu
rėjo grįžti darban rugpjūčio 16
dieną, streikavę čielas dvi savai- Kliubui. Kliubas suteikė plačią

BRIGHTON PARK
Iš vietos lietuvių veikimo. .

Vasara praeb kaip nebuvusi, 
neužilgo brigbtoniečiai stversis 
naujo veikimo — vaidinimų ir 
šiaip įvairių pramogų rengimo. 
Bet kad šitas naujasai darbas 
duotų gerų pasekmių, feikalin- 
ga rengtis prie jo, rengtis išan- 
ksto- Ir šitai turi atlikti ne kas 
kita, kaip Keistučio Kliubo suor- 
ganizuotasai choras ir dramos 
skyrius. Tai, galima sakyti, veik 
vieninteles įstaigos, per ku
rias apsireiškia Brigbton Parko

riuose gali dalyvauti ir visi tie, 
kur dar nepriklauso Keistučio

autonomiją abiem skyriam, ir 
jie gali tvarkyti savo veikimą 
kaip tinkami. — Ryto, rugpjū
čio 22, įvyks pirmas choro susi
rinkimas. Ateikite visi, bus pla
čiai kalbama apie veikimą se
kamuoju žiemos sezonu. Susi
rinkimo vieta — Tarno Maželio 
svetainė 3834 So. Kedzie avenue.

Veikia ir pats Kliubas. čia nė
ra reikalo kartoti visus jo nu
veiktus darbus: vietos lietuviai 
šitai patįs žino. Paminėsiu tik 
vieną, būtent: praeitą žiemą 
Kliubas surengė pramogų vaka
rą, kurio visas pelnas paskirtas 
pastatymui paminklo žinomam 
lietuvių rašytojui, aa. Br. Varg
šui Laucevičiui. Beto, dabar kliu 
bas nutarė ir pats paaukoti iš 
savo iždo ir atsišaukti į kitas 
draugijas, kad paaukotų, idant 
tuo bildu sudarius reikiamą su
mą pastatymui gero paminklo.

Beje, Kliubas yra nutaręs su
rengti šeimynišką vakarėlį pa

gerbimui savo narių — karinin
kų, kurie jau veik visi yra su
grįžę. Kliubas buvo davęs viso 
apie penkias dešimts vyrų. Va
karėlio rengimas pavesta speci
aliai įgaliotai komisijai.

Tai rodo, kad braightoniečiai 
veikia. — Agotos Sūnūs.

nt| i *

Iškilmingas Piknikas su Programų
Programas susidės i,š Prakalbų, Dainų ir 

Deklaąiacijų.
Kadangi 29tojj kuopą visad palinksmino pu

blikų savo parengimais. Taipgi ir šį syk neap
vils, bet kiekvienas atsilankęs bus tikrai užganė
dintas.

PASTABA: — Dąvažiųot galima bilc 
iki ^2 gatvės. 22ru iki 46lai iŠ ten paimkit 
karus iki daržui.

— Bengia, —

Lięt Mot. Brogreąs. Sus. Am. 29tą kp
Nędėlioj, 24 d. Rug. (Aug.), 4949 m.

JOHN šVABOl DARŽE, 
(šalę Černausko daržo)

39 SL ir Hąss Avė., Lyons, III.
• ' • ■ •, I 1 ■

• karais 
t Lyons

KOMITETAS

I Saugokite Savo Akis)

IŠLEISTUVĖS

Lietuvos Laisves Varpo
TIKRAI ATSIBUS

Nedalioj, Jliigpitifilo-Aiig. 24
SEVENTH REGIMENT ARMORY 

ANT WENTW()RTH AVĖ. IR 34TOS

:xtra! Extra!
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LIETUVOS LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVIŲ KOMITETAS.

■...■■.................. ...
Paroda prasidės nuo Bri3geporto 2 vai po pietų.

——-——e—r

Draugijos susirinks 1:30 vai. ant Auburn Avė. tar
pe 35-tos ir 31-mos nuskirtose vietose.

Lietuviai kareiviai uniformose prašomi susirinkti 
1-mą vai. po pietų Mark Whit£ Sųuare Parke prie 
Halsted ir 30-tos. Iš čiA išmaršuos vesti parodą.

Bus imami krutami paveikslai visos parodos ir 
iškilmės salėje.

Visos Chičagos ir apielinkių Draugijas ir visus lie
tuvius kviečia ant šios didžiausios lietuvių iškilmės.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: .M a te v a malevojimui stuby is vidaus, po $1.50 ui gal.
CAĘJR BROS. WRE€KING CO.,

3003*3929 SOUTH HALSTED STREET, ■ CHICAGO, ILLINOIS.

BRIDGEPORT
Naujieniečiams žinotina.

Senas ir veiklus naujienietis, 
d. A. Petraitis, šiomis dienomis 
pasitraukė iš Central Manufac- 
turing banko ir atidarė Real Es- 
tate ofisą 3249 So. Halsted gat
vėj, ties Universal banku. Nau
joji įstaiga pavardinta Europeun 
Anierican Bureau. Be kita biu
ras pardavinėsiąs laivakortes 
ir siuntinčsiąs pinigus į Lietuvą 

•ir laitas valstybes.
Dg. A. Petraitis ebieagiečiams 

gerai žinomas kaipo veikėjas ir 
biznierius. Kiek laiko atgal jis 
turėjo Real Estatc ofisą 751 W. 
35 gatvėj, iš kur jį vėliau Jntvo 
perkėlęs į minėtąjį banką.

Vn iii.š. s r m iii n i ii  ........... iii misi minis
% '*•.......... ....... . ' 1 ~ '• 1 1 1 - ‘T*..

atrodė, kad jam, yt žąsyčiui a- 
pic liežuvį ilgas plaukas vynio
josi ir vyniojosi — tos “nedo
rėlės” Naujienos, Grigaitis, so- 
cial-patriotai, išdavikai, buržu
jai ir 11 Girdi, tie social-patri- 
jotai, išdavikai su savo fondais 
ir taryboms karės metu rėmę 
Wasbįngtono valdžią. Ir dabar 
jie esą “su sąvo fondais, tary
boms ir spaudą” susidėję su kle
rikalais — tautininkais ir re- 
mią Lietuvos buržuazišką val
džią. Kaipgi, tai jie raginą lie
tuvius dui’biuinkus dėti pinigų 
ir siųsti juos tai valdžiai... Nes 
mat — “tie social-patriotai visa
dos taikosi prie stipresnių—prie 
valdžios”...

Tas žmonių “švietėjas” turėjo 
progos pabert tokių “perlų” pa
sivadinęs save žmonių “drau
gu”. Bet tikrenybėje tai tas 
“švietėjas“ tik patarnavo kleri
kalams ir visiems kitiems žmo
nių laisvės priešams.

Man rodos, kad tokiem dar
bininkų “draugam — švietė
jam” butų kur-kas tinkamesnis 
džiabas su botagu šmigot, bet 
ne^žmones mokinti. — Jonas.

Valdžia sergsti 
groserius.

VW SS
r ■p... i i 111 "t

Pranešimas
Kaslink Suvienytu Vattįįy

Valdžios Valgiu
Užsakymai bus pristatomi dykai taip greit, kaip tik 
mes aplaikysime prekes.

Daug dajgtų jau randasi musų 
krautuvėj, Jkiti ateis vėliąu, kaip 
tik aplaikysime tuojau# pristaty
sime jums.

Mes dar tebeimame užsakymus už valdžios nusta- 
tas žemas kainas. <

NQRTH SIDE
Pikninkas ir žmonių “švietė

jas.” lr
Nedėlioję, rugpjūčio 17 dieną 

Pirmyn choras ir LSS. 81 kuo
pa buvo' surengę pikniką p. 
Čcrnąusko darže. Žmonių atsi
lankė vidutiniškai. Kalbėjo pa
kviestas tūlas vaikinėlis šarku- 
nas. Klausant jo “prakalbos”

Prakalbos! Prakalbos!
— Bengia —

L. S. S. VIII RAJONO 
“ŽARIJOS’* KOMISIJA

— Invyks —
22 DIENA RUGPJŪČIO, 

LIUOSYBĖS SVEL, 
1822 WABANSIA AVĖ. 

North Side.
Prasidės 8 vai. vakare.

Kalbės d. V. Andculęvičia ir d. T. 
Dundulis. Todėl visi lietuviai ir lie
tuvaitės pribukiL

Kviečia KOMITETAS.

šiandien paskelbsianti viešai vi
są gobšą vardus.

Apskrities prokuroras Clync 
vakar paskelbė, jogei jo agentai 
stropiai sergsti 2400 grosernių, 
curių savininkai lupą negirdė
tai augštas kainas už įvairias 
maisto reikmenas. Tuo tarpu 
dar nemanoma areštuoti juos. 
Valdžia, bausianti juos kitokiu 
judu: šiandien bus pradėta skel
bti viešai visų tokių verteivių- 
groserninkų vardai. Tegul juos 
teisianti žmonių panieka. Bet 
jeigu to neužteks, groserninkai 
caipir visi kiti spekuliatoriai, 
nisią traukiami ticson. Pirmiau 
šia iš jų bus pareikalauta doku
mentalių priparodymų, būtent: 
dek jie moka už savo prekes 
“obeliuose.” Jeigu pasirodys, 
aid olselio kainos yra nežmoniš
kos, valdžia reikalaus, kad pas
tarojo savininkas ateitų prieš 
grand džittrę ii* pasiaiškintų. O 
jeigu olselio kainos pasirodys e- 
sančios įmanomomis, tik gro- 
serninkas, [norėdamas p'asSpęl- 
uyti, kelia jas — tada turės ais
čiu ties pasta rasai.

Apskrities prokuroras rūs
čiais žodžiais tikrina, kad jis

KLEIN BROS.
HALSTED & 20th STS

.......... ----------------------------------------------------------------------------------— • ■-

Kare ir Ugnis
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jusą giminią

Jūsų pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko bę 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 ą* Lenkiją, dėl iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim su j ieškot jūsų gimines.

• Laikas mus1 nelaukia* siųskit pinigus, laiškus šiuo 
antrašu:

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

Vvrr;-rrū-T.' ■,«rrr^—į, — , , t,.....
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Teisingai * pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas sųsibėfią į 
krūvą, kuomet siuvate arba skab- 
tote. Kuomet jus esate trumpa^, 
regis arba toli regia, paaltarkito 
su manimi pirmiau nėgu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime, ąų- 
teiks jums geriausias ra/»ęknj£s.

Gydymas visu akių, du&ą, no- 
sie’ .iję aerklps M®}. Po priežiūra 

specialisto, Ų- 
tarninkais ir pėtnycioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETAIHA 
AKIU SPECIALISTAS

1801 So/ Ashland Ąv.ė., Chlęago. 
Kampas 18-toš gatvės.

3-čios lubos, virš Plątt'o aplietos 
JTėmykite i mano parašą.

andos: nuo 9-tos vai. ryto Hd 
8 vai. vakaro. Nedalioje mio. 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

•.- i
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DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. l«th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS!' Nud ltP-12 pietų, lf 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rez. 933 S. Ashląnd Blvd. Chicggo 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniški} ligų

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

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

Vyrišky Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinlmąs. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$MOO iki $45.00.

Vyrų ir vaikinu gatavai padaryti 
siutai ir ovėrkutal $15.06 iki $28.00

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
P(rkųe sau oyęrkutus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutą ir ovęr- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Fu 3 dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 va), vak? Suimto
mis visą dineą iki 10 vėl. vak.

& GORDOH,
I4j5 So. Halsted SL Chicago, HL 

įsteigto 1D02

iuliatorianis. Sekamą niėncsį 
mis išrinkta nauja grand džiu- 
rė, kuriai pirmiausia bus paves
ta kaltinti maisto spekuliato- 
rius. Grand džiurė pradėsįanti 
savo darbą rugsėjo 2. Pažiūrėsi
me. .

Lietuvių šeimynoms 
žinotinu.

DR. R. M. GLASER
Praktikuoja 27 'metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 aL 
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 pict|.
Telephone Yards 687l ’ • '

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

me jaunus vyrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri- 
reng'ėm dėl augštesnių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokyklą ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augštesnių mokyklų. Nekurie1 iš jų jau lanko augštesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę ąugštesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vietas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei tik duosite mums 
progą. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 
baigę universitetus ir turi daug metų patyrimo. Jię pareina iš 
darbininkų klesos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy
venimo siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokslai tai apšvieta. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti jus prie apšvietus kelio, 
kas parodys juins žmonijos išganymą. Mokyti ir inteligentiški 
vyrai ir moteris yra TIKIU žmonijos vadai.

Mes mokiname sekančiuose skyriuose: Skaitymo, Rašymo, 
Kalbos (ANGLIŠKOS), Aritmetikos, Geografijos, Istorijos Viešo 
kalbėjimo, High School, Collcge prirengimo, (Musų lietuviai Guri 
savų speciali skyrių lietuvių gramatikos po Dr. A. Montvido Na- 
dovavimu). ♦

Ateikite šį vakarą ir pasimatykUe su musų 
Rudeninis sezonas prasideda Rugsėjo 7, 

šiandie.
HOFFMAN prirengiamoji

T597 NORTH ROBĖY STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 
(Arti Mihvaukee Avęnue).

t

i i ...... .....

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8^ vakare e

3109 S. Morgan st. Chicago

-..............  i....--įn'L1 .' ...'.***

Vakar Naujienose minėjom, 
kad Lietuviai, norėdami sutaupy
ti kiek skatiko, gali pasinaudo
ti dabar pirkdami pigiomis Rai
nomis įvairių konservuotų 
(“kenuotų”) ir nekonservuotų 
naisto produktų, kaip įvairių 
mėsų, žirnių, pupų, komų, to- 
meičių, makaronų, kavos, koko, 
ryžių, cukraus, kavos ir tt., ku
rių šios šalies valdžia turėjo sa
vo kariškuose sandėliuose (ka
res reikalams) milijųnms sva
rų, o dabar [paleido riųkon pi
giomis kainomis, kad žmonės 
galėtų jais pasinaudoti. Krau
tuvėms vyresnybė tų valgomų 
daiktų neparduoda, bet tiesiai 
žmonėms. Valdžia paskiria tik

riko] ir už rubežių, bet niekur negavau savo ■v

I70Z (Setoant 4-to pM)

>t, stiprėt, gerai 
‘ įgavo

minėtos gyduolę:
Kraujas issįvalč
matlzhias prany. t .
išnyko po užmušimui visų ligų. B$giu 3 mėnesių išgerdavam kas sa
vaitė po bufelį Salutaras/Bilteria. ir po 9 mė_n. savo paveiksle pa 
mačiau tokį

AS, ADOMAS A. KARALAŲSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labai sirgau per 3 melus, nuslabnejes pUv®lis buvo. Dispep

sija. neviriuimas pilvelio, duslabųėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervu te 
lahelnas spėkų nuštojiinas visą kuno/lr buyąų nustojęs vilties, M 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau vijoję Aąie- 

koj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
; Bet kada pareikalavau Salutarąs vaistu, Bitterią, Kraujo ▼Šlyto
jo. Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt. 
Kraujas usįvale. Nervą! 6m6 stipriai dirbt. Inkstą! atsi^avo. Reu- 
m.itlanias pranyko, diegliai ncbębadS po krutinę. Viduriu režimas 

Šimui visy Jigą. B$iąu 3 menesiy išgerdavam kas aa-

/T skirtumą kąip tąrp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dekuoju Salutaras mylisty ga- 
radejistel ir linkiu visiem savo drąugam ir pažįstamiem su tokiais 
atoltl$imals patariu uuošlrdšai kreipties pro Salutaras:

A S
Baltreoas, Prof.
oa) 6417. t Chicago, 1U.

principaly.
užsiregistruokite

MOKYKLA

U 'JI. M "11"'U 
j. r u

Dr. M. T, Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS ' 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, »L
Ofiso Tol. ftoulevard 169

Rez. Tel. Seoley 420 
n 1 t i P UI' 1 111 ...... ....

.....' I ..................  ■? ■ "Ll

Tol. YarOs 3634.

Mrs.A.Michnlęwta
Baigusi Akušerijos k 
logiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalcse ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymu 
t).uodu rodą vlsokię-» 
se ligose moterims irE 
merginoms.
3113 So. Halsted

(Ant antrų lubų) 
Chicago, UI.

Nąo 6 iki 9 ryta ir 7 UI vėląi

MRiin.il


NAUJIENOS, Chicago
fe-. !1. Į’ 11 ll.'i 1 ■■■J! U 1

iHo

(Tąsa nuo 3-čio pilsi.)

tam tikras vietas, arba tani tik
ras sankrovas, kurios tarnauja 
kaip ir valdžios agentais parda
vinėjime žmonėms tų reikmenų 
vvresnvbės nustatvtomis kainos 
mis.

Chicagos lietuvių šeimynos tų 
daiktų gali užsisakyti ir pirkties 
šiose sankrovose:
„Jilein Bros, departamentinėj 

^sankrovoj, South Halsted prie 
^20-tos gatvės.

L. Klein dept. sankrovoj, So. 
Halsted prie 14-tos gatvės.

12-th Street Store, So. Bals 
trd ir 12-toji gatvė.

Atkins and Freund, 48-toji 
gatvė ir Ashland avė.

J. Oppenhelmer, 47-toji gat
vė ir Ashland avė.

Becker, Ryan and Co., 63-j i 
gatvė ir Halsted gt.

W. A. Wieboldt. 1279 Mil- 
waukee avė. ir 3239 Lincoln avė.

E. Iverson and Co., 1336-;>0 
Mihvaukec avė.

Tose sankrovose žmonės iš 
tam tikrų sąrašą pasirenka sau 
kokių nori ir kiek reikia prekių 
ir užmoka pinigus, Užsisakytus 
tuo būdu daiktus pačios sankro
vos pristato į namus dykai.

Be valgomųjų daiktų, valdžia 
parduoda taipjau pigiomis, 'su
lyginant, kainomis labai gerų 
armijos “blanketų” (kaldrų)—■ 
vilnonių, pusvilnonių ir bovel- 
ninių- Blanketų betgi galima 
pirkties tik karinės vyriausybės 
sandėliuose, t. v. Zone Supply 
Depot, 1819 W. 39-th gatvė, 
prie Lincoln gatvės-

Kainos tokios: vilnoniai blan- 
ketai, nauji po $6; padėvėti po 
$5; vilnoniai su priemaiša bo- 
vehios, nauji po $5, padėvėti po 
$3.50; bovclniniai, nauji po $3; 
padėvėti po $1.25.

Vienas žmogus negali tų blan
ketų pirktas daugiau kaip 25. 
Sankrovoms jų neparduota, tik 
žmonėms, vartotojams; taipjau 
labdary bės^įstaigoms.

Teatrai uždaryti.

tūkstančių darbininkų kaip vie
nas vyras nutarę mesti darbą ir 
reikalauti, kad kompanijos pri
pažintųjų uniją, padidintų algas 
ir įvestų 44 valandų savaitę. 
Kaipgi jie butų sužinoję, kad 
reikia statyti šitokių reikalavi
mų. jeigu ne tie “raudonieji ra
dikalai?” Tai esąs svarbus pripa 
rodvmas, kad reikia kas nors 
daryti.

Ir jisai žada daryti. Pirmiau
sia tai siųsti ginkluotų policistų 
laužymui darbininkų streikų ir 
gaudymui tariamųjų “radika
lų”. Su streikuojančiais valgy
klų darbininkais taip ir daro
ma. Kiekvienų bosų nurodytą 
streikininką tuoj imama už ku
pros ir metama į kalėjimą kai
po “raudoną radikalą”. Valgy
klų bosai, ačiū policijos viršinin 
ko darbštumui, sako, lengvai ap 
sieiną ir be streikininkų. Jų 
valgyklos mat esančios pripa
kuotos policijos departamento 
“operatoriais” ir paprastais 
vankių vadinamais “shigger- 
iais“.

Pžiaugkhnės turėdami tokį 
veiklų policijos viršininką!

NEKLAUSO TEISĖJO ĮSAKY
MŲ-

Streikininkai siunčia jį dirbti.

Elektros darbininkai, pampi
nau lįs Batavijos gatvėms šviesą 
ir Aurora, Elgin and Chicago 
elevatorių linijai elektros spėkų, 
griežtai atsisakė klausyti fede- 
ralio teisėjo Evan A. Evans’o, į- 
sakymų. Teisėjas įsakęs darbi
ninkams grįžti darban ir sutik
ti su tuo. kad jų algos tapo pa
didintos po 5 centus valandai, 
bet darbininkai jam atsakę: 
“Ne, mes nedirbsime!” Esą, jei
gu teisėjams rodosi, kad tokia 
alga yra užtenkama, — tegul 
jie pamėgina dirbti! Darbinin
kai gi reikalauja, kad jiems butų 
pridėta dar po 15 centų valan
dai. Kompanija, neturėdama 
kitokio išėjimo, sutiko tartis. 
Rasi busią atsiekta šiokio-tokio 
kompromiso.

nos laidotuvėmis ir pargabenimu 
įjos kimo į Chicugų.

Visi liekame dideliame nulimlime 
dc) taip baisios tavo mylima sesė 
mirties. Nors melai jau praėjo, bet 
aliankymas tavo kapo supiito ne
perseniai ir beaugančių apie jį žo
lyną ir medžių liūdnas lingavimai 
ir ošimas ją, tarytumei šaukte šnu-

“Och! kaip bereikalingai jinai pa- 
Irko. Kūdikius ir atsigulė ilsėtis 
čia!” širdis lieka iš nauf»> uerver- 
la ir nudžiustanči.i šaltinio bangos 
užlieja akis ašaromis. Och’ Skaus
me...

Tariam nuoširdų ačiū visiems da 
lyvavusiems laidotuvėse, ginrnems, 
draugams ir pažystamiems

r atjausiantiems musą šir
dis...Tegul butui lengva jai Chicagos 
tautiškų kapinių juoda žemele ra
miai ilsėtis!...

Juzefą Staruolienė,
43I I Sp. Washtenaw Avė. 

Chicago, III.

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Soc. Vyrų cho

ro repeticijos įvyks pėtnyčioj, 22 d. 
rugpiučio, Pulaskio park svet. Dai
nininkai malonėkite susirinkti lai
ku. — Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo exlra susirinkimas dėl 
konstitucijos taisymo, bus subatoj 
23 d. rugpiuČio 1919, 6:30 vai. va
kare Mildos svet. Draugai, malonė
kite atsilankyti Imtinai ir laiku.

Konstitucijos Taisymo Komitetas.

LSJL. 1 kp. rengia draugiškų iš
važiavimų J Jefferson miškus, bus 
nedėlioj, rugpiučio 24 d., kviečia 
visus. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio kliu 
bo choro susirinkimas bus pėtny 
čioj, 22 d. rugpiučio, F. MaŽenio 
svet. 3831 So. Kedzie Avė., 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir drauges, kurio 
pirmų dainavot ir kurie norit pri 
sidėt. atsilankykit paskirtu laiku.

— Org. P. Gura.

LMPS. 9 kp. 
sos” repeticijos 
rugpjūčio, 7:30 
Norvaišio svet. 
kampas 33 PL 
gai malonėkite

“Žingsnis Prie švie- 
įvyks ketverge, 21 
vai. vakaro, Jono 
3338 Auburn Avė., 

Drauges ir drau- 
asilankyti laiku.

• — Komitetas.

Roseland. LSS. 137 kp. susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 22 
d., 7:30 vai. vakare Aušros kamb. 
10900 Michigan Avė. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turim daug svarbią reikalą.

— Sekr. P. Rožanskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo vyro Y^olito 
baitčio, kuris mane apleido jau 
tai laiko. Meldžiu atsišauktie ir 
pasigailėti manės biednos ir savo 5 
vaikelių .sugryžk, atleisimo vienas antram ir vėl gražiai gyvensime ir 
viens kitam padėsime vargų nešti. 
Čia įdedu jo paveikslų, jis yra 5 pė
dų augščio, geltonų plaukų, mėly
nos akys linksmo budo. Kas pir
mas man praneš tam duosiu $10.00 
dovanų.

Mrs. Rozalija SabaiHenė, 
3439 T. SI.,

Se
ni e-

JIEŠKO DARBO

«u,
■■■■■■ i ■■ .

RAKANDAI

Ketverges,

NAMAI-žEMė

Scenos darbininkai ir muzikan
tai metė darbą, galbūt užsidarys 

ir burleskos.

Chicaga liko be teatrų. Kad 
padėjus aktoriams laimėti jų 
streiką, vakar metė darbą visų 
didžiulių teatrų darbininkai — 
scenos įrengėjai, o taipjau ir 
muzikantai. Taigi jie paskelbė 
simpatijos streiką, idant palen
kus teatrų managerius pripažin
ti aktorių organizaciją ir prave
sti tūlų pagerinimų pačiuose 
teatruose. Patįs sau scenos 
darbininkai ir muzikantai nie
ko nereikalauja.

Samdytojai vis dar grūmoja 
aktoriams kalėjimu. Bet jų pa
sistatymas veikiausia bus berg
ždžias. Streikininkus remia A- 
m t Tikos Darbo Federacija, o su 
ja samdytojams nelengva bus 
kovoti.

IR KALNIERIAI PABRAN- 
GSIĄ.

Kalnierių fabrikantai taipjau 
nori pasipelnyti. Nuo rugsėjo 1 
dienos jie žada pakelti kainas 
po 35 centus vienam kalnieriui. 
Valdžia tečiaus norinti “pasto
ti” jiems kelią.

Waterbury, Conn. — Lietuvių So
cialistų Skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiučio 24 d., 9:30 
vai. ryto, 103 Green Si. Visus kvie
čiame atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų. —«-Org. P. Plečkaitis

East Chicago, Ind. LDLD. India
nos valstijoj kopų suvažiavirias 
įvyks rugpiučio 24 d. name nusam- 
<h tau. endrai lietuvių ir rusą. S< ci- 
alistu — 1939 Baring Avė. Salė at
sidarys ligiai kaip 10 vai. iš ryto. 
Delegatą mandatai bus imami iki 
lt vai. Todėl išrinktieji delegatai 
malonėkite paskirtu laiku susirinkti 
Suvažiavimo Komisija:

K. L. Kairis, 
A. Maželis.

Gali būt, kad šiandien bus iš
šaukti streikan ir burleskų bei 
didžiųjų vodevilių darbininkai. 
O tuomet vienintelė chicagie- 
čiams patieka bus — “muving 
pikčių” teatrėliai.

TAI VIS TIE “RAUDONIEJI” 
KALTI.

Policijos viršininkas turįs 
“svarbių priparodymų.”

Chicaga turi tikrai puikų po
licijos viršininką. Jis, pasiro
do, nuoširdiai pildąs uždėtas 
jam pareigas. Tik-ką jisai pa
skelbė susekęs dideliausių nau
jenybių. O tai tokių, kad delei 
kilusių ir dar kįlunčių Chicago- 
je ir jos apielinkčse streikų esą 
kalti tie “raudonieji radikalai.” 
Ir ne bet kokie, o svetimšaliai. 
Tai jie, girdi, sukurstą darbi
ninkus streikuoti! Šiaip darbi
ninkai nė nežinotų, kad jų gyve
nimas yra sunkus, kad jiems 
reikia didesnių algų, trumpes
nių darbo valandų ir geresnių 
sąlygų darbo vietose. Pavyzd
žiui, plieno darbininkų bruzdė
jimas, jų nutarimas mesti dar
bą, esanti pasekmė “grynų gry
niausios raudonosios propagan
dos“. Kaipgi, devyniasdešimts

Pajieškau vielos ant vargoninin- 
sįto. galiu amalų puikiai išpildyti, 
balsų turiu gerų, guliu vešli kolų, 
jeigu kam bučia reikalingas, prašom 
atsišaukti, šituo adresu:

3733 Seder St., Indiana Ilarbor, 
ndiana.

.ĮL'MgJ'jMBe___________I R-—

REIKIA DARBININKŲ

TIKTAI SI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotų tiktai 30 
dienų, verias $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėlinusios slailės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PR1SIEN
GIAME UZ DYKA. Priimame Li
berty Ronds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Ilarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA vieta ant 2911 \Val 
lace SI., 2 augšlų marinis namas, 
sutaisytas dėl I flatų po 4 kamba
rius. kiekviename. Taipgi 2 kam
bariai basemente. šianu* name y ra 
gasas ir loiletai, visas užimtas ge
rų rendauninku, moka $55 į mėnesį. 
Kaina yra $5400. Vien namas yra 
verias $6000.

Ignatius Chap A (’o., 
31 St. ir \Vallaee St., Agentai

SEAHS HOEBUCK * CO.,

BUIKAI,AUJA

MERGINŲ 1H MOTERŲ

NORINTIEJI UŽDIRBTI GERUS
I PINIGUS

MUSŲ OFISUOSE

IŠSIUNTIMO SKYRIUOSE

PALIUDIMAI NEREIKALINGI

PRIE OFISO DARBO

Pi- 
pa- 

švenčionių 
Tverečiaus par, Pieinenų so- 

„w... Miela mano prisiega Alenai 
Neklausykite kaip žmonės kalba, do 
vanokite man, o aš jums dovanoju 
ir pagryžkite atgal — gyvesime gra
žiai augindami vaikučius, juk ame 
nekalti, turi kentėti didelį vargų 
prie svetimų žmonių.- Prašau atsi
šaukti po žemiaus nurodytu adresu 
arba kas pirmas praneš, už kų duo 
siu $25 dovanų.

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

Pajieškau savo moters Alenos 
voriunienės, pd tėvais Genaitė, 
eina iš Vilniaus gub., _ £ - 
pav., 
dos.

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

R. G. Yezdauskas,
23 Sigel St., \Vorcester, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Jurgelionio, pae'ui iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jokienų kaimo. Pir
miausiai gyveno So. Omaha, dabar 
nežinau kur. Jai gyyas atsišauk, 
arba kas kitas žino apie jį praneš- 
kit. 
tariu

TamTuriu svarbų reikalų, 
ačiū. Ant šio antrašo 

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

Pajieškau Rronhilavos Palubins- 
kineės, Karolinos Kuzuchauskienės 
ir Augutinos Jakavyčiutūs, meldžiu 
atsišaukti, yra jiems laiškas iš Lie
tuvos po antrašu :

Br. Kubilis,
4111 S. Richmond St., Chicago, III.

PRIE DARBO

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų nepra- 

lieskile šio bargeno. Puikus Play- 
cr Pianas, slailė 1919, vėliausios 
mados seklxčios setas, valdomojo miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir II., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimų viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubrltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Reo 

5 pasažieriu 1917, visai naujas, par
duosiu pigiai. Galima matyti vaka
rais nuo 5 iki 9 valandų vakare.

I. K. M.,
4.101 Tahnan Avė., Chicago, III.

Ar galite gerai rašyti, ar gulite 
rašyti drukavojimos mašinos, ar ga
lite kopijuoti, rokuoti arba išnešio- 

laikraįįčius ir laiškus muse biure.ti

Gabios ir darbščios merginos ga
gant geresnius darbus.

PARSIDUODA automobilius Hay- 
nis 5 sėdynių, geram stovyj su nau
jais luirais, atsišaukit greitai, 
ninkas nori parduot, nuo 5 
vakare Imos lubos priekis.

3247 So. Emerald Avė.
iki 8

Galim jums duot ant visados dar
bą su geru užmokesčiu ir gera a? 
teiti. \

PARSIDUODA nauja mašina 7 
pasažieriu, parduosiu už mažų kai
nų, turi būt parduotas j trumpų lai-
ks,t A O '4624 So. Wcstern Avė. Chicago.

NAMAI-žEMe
Mokam 

gilioms.
geresnę algų tokioms iner-

Pagelbininkų išsiuntinėjimo 
partmente.

į virtų ir darbščių merginų 
t erų prie pakavimo, sverimo, 
jimo ir alrankiol pareel post 
press orderius.

de-

ir 
vlnio- 
ir ex-

mo

Pagelbininkų tavorų Departamen
tuose.

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

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

Suimtoj iki pietų.

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

PARSIDUODA — Barginas 2 jų 
augšlų ir baseincntas, medinis na
mas ant Peorin St., tarp 18 ir 19 
gatv. taingi medinė bnrnė iįžnaka- lx j. remtos $28 j mėnesį pigiai už 
$2800.

\Vm. F. Niemann.
1912 So. Halsted St.

PARSIDUODA.
2 augščių mūrinis namas ant pir

mo storas ir 3^’idmai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli ruimai. Bandos 
$33.00 į menes parsiduoda už 26 
šimtus namas randasi geriausios vie 
toj, priešais Sv. Jurgio Bažnyčia.

C. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI 
YRA GERIAUSIAS APGAR-

RoHeland. 21 rugpiučio, Aušros 
kambariuose 10900 Michigan Avė. 
buš I MPS 25 kp. susirinkimas. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kadangi tu
rime daug svarbių veikalų, tai visos 
narės būtinai privalote atsilankyti, 

kviečiamos ir tos draugės, 
norit prisirašyti.

— Sekr. J. Grybienė.

Pajieškau savo draugu Simano 
Jokubaueko meldžiu paties alsi 
šaukt ie arba kas žinutėj pranešt i e.

Augusi Strobinšjjk
Anvil Location Gogebie. Cdunty 

Box 91. Mieli.

Taipgi 
kurios

LSS.
vyks 21 rup.
v. po num. 11946 So. Halsted St
Draugai ir draugės, susirinkit visi

— Sekr. J. J. Chesunas.

232 kp. extra susirinkimas į- 
Pradžia kaip 7:30 v 

11916

Pajieškau draugių. Jievutes ir Ma
riutės Mizaraičių iš Kanių kaimo, 
Biržų parapijos, Kauno gub., Pane
vėžio pav. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III., tai meldžiu jų pačių 
atsiš; ūkti, ar kas žinot man pi a- 
nešli, turiu labai svarbų reikalų.

Geo. Dagis, y 
309 7th Av. S. Minneapolis, Minu.

REIKIA — moterų ir merginų 16 
metų ir senesnių, dėl lengvaus dirb
tuvės darbo, gera mokestis.

Rathborne. Ilair & Ridgsvay Co., 
2279 So. Union Avė.

REIKIA motiąu ir merginų 16 
metų ar senesnių dėl lengvaus dirb
tuvės darbo, gera mokestis.
Rathborne Ilair & Ridgeway Co., 

1418 AV. 22 St.

inteligentų
Geras už-
vakarais,

FARM V PIRKĖJAI.
Pirmiau negu plekšite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tuksiančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie meta! 
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 
visų Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip \Vis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos y ra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visų a- 
pielinkę. miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

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

Tai prisiųskite savo adresų, o mes 
jums 
niais 
pienu.
LIBERTY LAND A TNVESTMENT 

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

SI N IMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintu Kostumerių” Pa
se m ės daug reiškia. Muhij farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
pamatytumėt. Ypatiška? patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios far
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že« 
mė. riebi nitrogenu, molio siibsoil. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
>ra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

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

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

Musų farmos randasi AVisconsia 
valstijoj. Liitcoln, Langlade, Taylor, 
Maralbon, Price ir Clark pavietuo
se. Mrs priimsime pageidaujamas 
prapertes kaipo įmokėjimų. Mort- 
gage už likusių skola.

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

prisiusime knygelę su plates- 
paaiškinimais, paveikslais ir

BARGAIN.
10 akrų geros žemės arti Chica 

go, 45 minutės nuo miesto ant Chi
cago ir North AVestern gelžkelio. ši
ta žemė yra gera dėl auginimo vis 
tu ir daržovių. Galima pirkti pi
giai ant lengvų išmokėjimų. Insi- 
gykite šitų farmų ir auginkite s:f- 
vo valgius i rbukite ant savęs bosu. 
Čia tai (ikras bargenas. Apsimo
kės jums greitai ištirti, Paul Baub
ly ,1404 AV. 181h St., Tel. Ganai 6296

DIDŽIAUSIAS bargentu Chicag .- 
jo , pars (.soda 2 lotu, krūvoj 6;'x 
130 pėdą pagal put 72 •«’ Archer Av 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čią aržuolą. Atsišaukite pas savi
ninkų.

PARSIDUODA namas ir lotas, pi
giai, atsišaukite

3318 So. Hoyne Avė.

R. Va’Čaitis, 
816 AV. 34 St. iš fronto

PARSIDt ()DA ūkė 
ant namo y <*a .5 akrai 
valiais ir trioboms.

H. J. Rotkauski,

aiba mainau

ANT pardavimo pigiai medinis 
namas ant murinio fundamento ant 
dviejų lubų lotas 35 pėdų pločio, na
mas yra gražioj vieloj netoli parko 
ir bulvaro. Kaina $4000. Adresas 
namo 5829 So. La Saite St. savinin
kas

AVis.

MOKYKI,OS

Ai lankymas kapo musų mylimos 
»esers Lindikas Zdanauskitės po 
vyrų Stašerskienės, neduoda mums 
’amumo širdies ir verčia priminti 
tavo sesė nelaimingų mirt), katrų 
tau suteikė barbariškas tavo vjras, 
16 Augusi 1918.

A. A. Liudvika paėjo iš Kauno 
<ub., Panevėžio pav., Naujamiesčio 
valsčiaus, SvainiŠkių dvaro, 28 metu 
imžiaus. Amerikoje išgyveno 10 
m., vedusi 8 metus. Kadangi vė- 
loinei neteko išgyventi nevedusiai 
•Igai, bet ir per tuos trumpus du 
metu, buvo pamylėjusi teatrale dai
lę ir atsižymėjusi kaipo gabi lų lai
ką jauna scenos mylėtoja. Yra čia 
daugelis jos seną draugą, su kat
rais lošdavo ir sykiu draugaudavo, 
lodei mes tikim, kad daugelis apie 
jos inirtj nieko nežino, todėl čia 
telpa trumpa jo smilties istorija.

Staigu Liudvikai pranikus iš sa
vo draugą lošėjų tarpo, jinai apsi
vedė. .los gyvenimo draugas nemy
lėjo dauginus nieko, kaip alkoholį 
ir, suprantama, jos geri norai dali- 
vaut visuomeniškame veikime, tu
rėjo žūt. Gyvenimas jos nuo pir
mos savaitės apsivedimo, neatnešė 
jai laimės, bet vargų, skurdą ir vy
ro žiaurumus. Vėlionė matydama, 
kad jos vyras nepames girtuoklio- 
vimų, nutarė išvažiuoti ant farmų 
su ta vilčia, jog bene pasitaisys jos 
vvras neturėdamas draugų. Bet 
deja. Viltis žūva... Išaušo dienelė 
nešdama jai mirties baisų dekretų, 
16 Augusi, 1918 metuose, velionis 
išsiuntė savo žmonų į netolį esan
čius miškus uogauti, bet su tuo tiks
li, kad gavus geresnę progų nužu

dyt ja. Praslinkus valandai laiko 
apo pranešta, jog ios vyras nušovė 
a ir pats save. Vietos AVisconsin 

anglu laikraščiai trumpai apie tai 
pranešė: “Jog nužudymas ir ginčai 
nivo dėl pinigų”. Vėlionė paliko 
ris mažas dukreles: Elena 7 m., Fe- 
iciia I m. ir Pranciška 3 m., o taip

gi brolj Petrų ir tris seseris: Karo
lina Meskelienė. Veronika Rainienė’ 
ir Juzefą Staruolienč, katros rupi-

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

— Pirm. O. Remeikienė.

Aš Dominika Daniulieilė pajieš
kau savo seserų Dunes ir Maxinii- 
ucs šeipkovų, girdėjau, kad randa
si Chicagoj. Jos pačios arba kas 
žinote meldžiu pranešti.

Jos-'pli Miklisoii,
84 Sėneca SI, Sedtle, \Vasb

REIKIA lietuviškų 
katrie m\ Ii pasidarbuot. 
darbis pilna laika arba 
meldžiu atsišaukti vakarais.

John A. Walulis, 
1831 Wabansia Avė., Chicago, III.

S. 'Francell
4326 W. 2ist St. Chicago

REIKIA TĖVŲ

REIKIA merginos ar moteries 
prie namu darbo, gera mokestis ir 
geri namai, su skalbimu ar ne, gali
te eiti namo vakarais arba čia tu
rėti kambarį.

P. Goldman,
3641 Douglas Blvd., Chicago.

Phone Lawndale 321

PARSIDUODA namas ant 2 aukš
tų ant trijų pragyvenimų po 4 ir po 
penkis rūmus apačioj didelis Sto
ras rendos neSa $().'» dolerius j mė
nesį parsiduoda pigiai ant lengvo 
išmokėjimo, namas randas biznio 
vietoj.

Paul Rulkuvski, 
1747 So. Halsted St., Chicago.

LMPSA. 9 kp. rengia vakarų 21 d. 
rngsčio. Mieldažio svetainėje. 2242 
AV. 23rd Place. Kuopos ir progre- 
syvės Draugijos prašomos nereng
ti tų vakarų nei jokių pramogų.

— Renginiu Komitetas.

Kas norite .si ra tų mergaitę paimti 
auginti 3% metų amžiaus. Atsišau
kite 658 AV. 31st St. ant antru lubų 
iš užpakalio. ’ Atsišaukite ne iš to
liau kai)) iš Chicagos apielinkės.

REIKALINGA preserių prie mo
teriškų drabužių, unijos mokestis.

M. Z. Palonis,
2300 So. Leavitt St., Chicago.

PARSIDUODA auza 2 ruimai ir 
vienas akeris žemės, ciment saidvo 
kai ir sūrų paipo.s įvestos. Atsi
šaukite po num. 3101 North Nato- 
mo Avė, J. Wicknin, arti Barry Avė. 
arti (’elment Avė.

JIEŠKO KAMBARIŲBirutės dainų repeticija įvyks se- 
redoj, rugpiučio 20, 8 v. v., Mark 
AVhite Sųuare svet. Malonėsite bū
tinai visi susirinkti, nes turim pri
sirengti prie išleidimo Laisvės Var
po ateinantį nedėldieniį. E__ ‘ T( lvlv It nuu itciiuvuuiKŲ
('ijose bus plačiau paaiškinta apie pagamintų valgį kas, kas turi tokį 
viską. Birutes Valdyba. I kambarį, malones atsišaukti.

_ _ . .... ____ I Frank Letmnn. Sears Roebuck A

Jaunas vaikinas pajieško švaraus 
kambario West Sides, Bridgeporto, 

. . ar 18tos apielinkėj, geistina, kad bu-
Hcpeti „jų telephonas ir kad šeimyninkė

Chicagiečiy atidai! LMPSA. 29 
kp. piknikas įvyks nedėlioję, 24 d. 
rugpiučio švabo darže Lyons, III. 
(^ale Černiausko daržo). Pradžia 
9 vai. iš ryto. Bus visokių per mo
tei is pagamintų užkandžių. Taip
gi puikus programas.

Kviečia Komitetas.
LSS. 4 kp. Mišraus (Jioro repeti

cijos įvyks šį vakarų, 19 d, rugpiu
čio, 8 v. vakare Mark White Sąuare 
parko svetainėje. Visos dainin- 
kės ir dainininkai malonėkit atsi
lankyti laiku.

— Or. A. Cheplinskienė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo kaimyno Aug. 

Stankaičio, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Gruziu volosties. Aš 
gavau laiškų iš Lietuvos, kuriame 
prašoma aprašyti apie jį, todėl mel
džiu ateiti arba atsisukite per laiškų 

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

Frank Lėtinau, Sears Roebuck & 
Co., Arthington St. Dep. 142 arba 
telephonuokite ant 6 vai. vakare, 
Kedzie 2500 Dept. 142.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

At įduodama rendon kambarys 
vaikinui, 18tos gatvės apielinkėj. 
Matyti galima vakarais.

1724 Ruble SI.
ANT RENDOS kambariai dėl 1 ar 

2 ypatų, netoli traukinio stoties, ga 
Įima nuvažiuot į miestų į 10 minu
čių.

5646 Normai Blvd., Chicago, UI.

REIKALINGAS barberis, vakarais 
subatoj nuo pietų ir nedėlioj iki 12 
iš ryto.

2320 So. Leavitt St.

PARSIDUODA lotas arba išmai
nau automobiliu Fordų ar 5 pasa
žieriu, lotas labai geroj vietoj N. W. 
Saidei. Kas norit įgųut gerų lotų, 
tai atsišaukit 6:30 vai. vakare po 
adresu.

Tony Paishes
3937 So. Campbell A v., Chicago, III

Apliekorius, registruotas Illinois 
valstijoj, gali gaut gei ų ir pastovu 
darbų . Kreinxitės m; ū į Dr. A. 
Montvilų, 1739 So. Halsted St., va
kare nuo 6 iki 8 v;

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

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus ilnovu i trumpu 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

REIKALINGI kriaučiai prie, tai
symo naujų drabužių. Taipgi mer- 
tlinų, ant mašinų ir rankoms siu
vėju. patyrimas nereikalingas. Lie
tuviškas formomis, 
darbas ant visados.

J. Beeson Co.,
19 E. Jackson Blvd., Chicago 

Klauskite Mr. Urniez.

gera mokestis, 
Atsišaukite

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldainiu, tabi 

ir visokią smulkių daiktų storas.
559 W. 18th St.

Išduodama kambarys vedusei po
rai ar merginom arba ir moterim, 
meldžiu ateiti ir gyventi ir bukit 
ant savęs gasnadoriais ir gaspadinės 
Atsišaukit laišku ar ypatiškai nuo 
6 vakarais.

W. Tarvidavičius,
1123 So. Clinton St., Chicago, III. 4625 Laflin St

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 

iš priežasties mažai vietos, visi ra 
kandai yra beveik nauji. Atsišau
kite __

G. G.,

PARSIDUODA labai puiki 5 akrų 
farma, puikus namas su akmeniniu 
basementu, vanduo vidui ir pmnpa 
ant kiemo, staldas gyvuliams ir 
vistu namelis, obuolių ir visokių ki
tokių medžiu. Farma randasi Le- 
monl, III. Priežastis pardavimo aš 
esu viena moteris. Dej^platesnių 
žiniii atsišaukite vakarais nuo 5:39 
iki 9 v. v.

A. Jackszt, 
1713 Nevvberry Avė., Chicago, III.

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

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

Madison St., Chicago, 111.

PARSIDUODA naujas namas bun- 
tfalovv su 5 kambariais ir aukštas 
basementas, kaina $3200.

R. Bcnis, 
1621 Ruble St., Chicago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininki

PARSIDUODA dviejų aukštu me- 
nis namas arti 40 Avė. arti North- 
fl‘;,eriwiirbtuviu. 
6.00 Ant mėnesio.

Chicago, III. gini. Savininko Tel. Garfield 8969.
Neša rendos 
Parduosiu pi-

MOKYKITĖS Barzdaskučio ama
to. Išmokiname į 6 nedėlias, Ge
ras uždarbis išmokus, instojimas $5 
Atsišaukite f25 W. Madison St,




