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Vokiečiai negauna dele
gatu pasirašyti taika

Vėl sumišimai Vokietijoj

Gal pasirašys taiką Panedžlyj

Hindenburgas rezignavo. Suokalbis už 
mušti Scheidemanną

VOKIETIJA JIEŠKO NAUJŲ
DELEGATŲ-

TaryPARYŽIUS, birž. 25.
ba keturių^ šįvakar gavo žinių iš 
Vokietijos, kad Vokietijos val
džia šiandie v ra užimta rinki-*

imi naujų delegatų į Versailles.

šinsis išdavimui savo buvusių 
karvedžių.

Situacija delei jų pozicijos pa
sidarė gana rusti ir žinantįs si
tuacijų sako, kad ji gali pagim-

dėl kabineto, taip ir dėl visos 
šalies.

Tas kiek-nors sumažino čia 1 
buvusį susirūpinimų. Iki 4:45 
vai. šiandie po piet negauta o- 
f|icii<lės ^iniųs apie Vokietijoj 
pienus linkui formalio pasira
šymo po taikos sutartim. Tai
kos konferencijos vadovui buvo 
aiškiai susirūpinę ir svarstė apie 
ultimatumų, kada atėjo žinia iš

Suokalbis užmušti ex-premierą.

Pasak gautų žinių, daug ka
reivių tapo areštuota Weimar ir 
yra kaltinami plenavime areš
tuoti ir nužudyti buvusį premje
rą Philip Scheidemann.

Neramumai tarp karvedžių 
yra gana dideli, nežiūrint, kad 
jie vis kviečia kareivius pasilik-

sumišimai prasideda visoje ša
lyje

Skelbia kerštų.

Geidimas atkeršyti ir neapy
kanta prie talkininkų kįla čia 
kartu su chaosu. Orchestros 
Berlino kavinėse naktį griežė 

senąsias karės dainas, panašias 
į “Deutscbland Uber Alles”.

Minios dainavo dainas su lau
kiniu entuziazmu. Visur žmonės 
nuoširdžiai svarsto pienus Vo
kietijos kerštui, kada ateis tin
kama valanda.

Karės ministeris Noske ir ge
nerolai Reinbard ir von. Lutw- 
itz prižadėjo savo paramų vald
žiai dabartiniame krizyje. Nos-

sų priemonių palaikymui tvar-

Konservatyvai stengiasi suk
elti keblumus leidimu manifes
tų, smerkiančių pasirašymų su
tarties, kuri atiduoda Vokieti
jos teritorijas, sumažina didu
mų još’arini jos ir atiduoda laivy 
nų ir kolonijas.

Jie atvirai skelbia, kad die
na atsiteisimo ateina.

Išrodo, kad konservatyvų tik
slu yra sužadinti sentimentų už 
sutvėrimų naujos armijos ata
kai ant talkininkų kaip tik tal
kininkų armijos bus demobili-

Vadina taikų beverte.

* I *
rugsėjo ar pradžioje spalių mėli.
Jis sakė, kad va 
siu rūpesčiu dabar yra demobi
lizacija.

IžioS didžiau-

JAU ASTUONIOS VALSTIJOS 
RATIFIKAVO MQTERŲ BAL

SAVIMĄ.

tu su bareliu kitų studentų važi
nėjosi po šalį, kad iš matymo, 
o ne iš knygų išmokus šalies ge
ografijų ir jie visi gyvendavo šė
trose. Kiti studentai tuoj po to 
sugrįžo Chicagon.

BOSTON, birž. 25. — Mass- 
achusse-tts šiandie patapo aštun
ta valstija, kuri ratifikavo mo
terų balsavimo priedų prie tede
ra lės konstitucijos. Atstovų bu
tas priėmė priedų 185 balsais 
prieš 47, o senatas priėmė jį sa
vaitė atgal 34 balsais prieš 5.

AUSTIN, Tex. birž. 25. — Ar- 
kansas gubernatorius C. H. Br- 
ougli kalbėdamas bendrame po
sėdyje Texas legislaturos pasa
kė, kad Arkansas legislalura ra- 
tifikuoS| moterų balsavimo prie
dų šį rudenį su tik 8 priešingais 
balsais.

True translation filed with Ih® post- 
master at ('.hieago, III. Jane 26, 19*9 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Įneš moterų balsavimo bilių Ita

lijoje.

RYMAS, birž. 25. — Atstovai 
paskelbė, kad Gaspprotto šiandi 
paskelbė, kad jie neužilgo įneš 
i Italijos narlamenta biliu su-
teikti moterims balsavimo

4h

—
True translation filed wi.h the post- 
niaster a* Chicago, III. June 26, 1919 
as rccinired by the act of Oct. 6.1917
AIRIJA GAUSIANTI SAVYVAL

D4.

PARYŽIUS, birž. 25. — Ame- 
rikos diplomatiniuose rateliuo
se išsiplatinusi nuomonė, kad 
bėgyje šešių mėnesių Airija bus 
paskelbta autonomine šalim 
(kaip Kanada, Australija), 'su 
lordu Sbaughnessy, kaipo gene-

True translation filed with the pnst- 
master at ( hieago, III. June 26, 1919 
as required by tlie act of Oct. 6, 1917

Suv. Valst. Kongrese

Sentatoriai tyrinės apie ameri
kiečius Siberijoje.

WASHINGTON, birž. 25.
Senato užrubežinių reikalų ko
mi tetas šiandie prielankiai ra
portavo senaltoriaus Jobnsono, 
republikono iš California, rezo
liuciją, reikalaujančių, kad pre
zidentas suteiktų žinias apie bu
vimų ir tikslų Amerikos kariuo-

\rrue translation filed with th® post-inaster at ( hieago, III. June 2G, 1919 
as reųuiręd t>y the act of Oct. 6,1917

Estonai mušasi su vokiečiais
■ ■■ ■ II ■!■■■ II......................  ,

Vokiečiai kariausią su lenkais

Maištas privertė talkininkus pasitrauk
ti. iš Krymo

ESTONAI ATSIfiMfi IS VOKIE
ČIŲ DU MIESTU.

COPENHAGEN, birjž. 25. — 
Vakar gautas oficialis Estonijos 
pranešimas sako, kad estonai ne 
dėlioję atsiėmė iš vokiečių land- 
\vebr Wenden ir Rooper miestus 
ir veržiasi visu frontu.

True translation filed with the pn«t- 
master i>l Chicago, III. June 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI KARIAUSIĄ SU 
LENKAIS.

Nepasirašys prieš su batų.

Skaitoma negalimu; kad pasi
rašymo cereomnijos galėtų at
siimti prieš sabalų. Neoficialės 
žinios sako, kai pasirašymas gal
būt bus nuvilktas iki panedėlio.

Generalis laikos konferenci
jos sekretorius Paul Dutasta 
šiandie po piet tarybos trijų pa 
liepimu nuvyko į Versailles, pa
tirti, ar ten atstovaujantis Vokie 
t i ją Haniel von Heimhauseu ga
vo kokių, nors žinių apie savo 
valdžios pienus.

Vokietijos atstovas pasakė, 
kad jis negavo jokių kitų žinių, 
apart kad valdžia pereitą naktį 
išvažiavo iš Weimar į Berliną.

šiandie paskelbta, kad prezi
dento Poincare oficial pietus lai
kos plenipotentams įvyks ket
verge naktį. Pirmiau buvo pie
nuojama laikyti pietus pasira
šymo po taikos sutartim naktį, 
bet netikrumas apie dieną pasi
rašymo privertė galutinai pas
kirti ketvergų (pietums, nežiū
rint kokiu laiku bus pasirašyta 
Versailles.

Maj. gen. baronas von Luett- 
\vitz specialiame atsišaukime iš
reiškia savo opozicijų taikos są
lygoms, kuomet maj. von Gilsa 
paskelbė, kad Prūsijos karės mi-

ginti gręsiančių armijos ir jos va 
dovų garbę priimant speciales 
priemones”.

Erzberger netenka įtekmės.

Korespondentai VVeimare vi
si kaip vienas mano, kad Mato 
Erzbergerio svarbai lapo paken
kta jo misterišku, bet griežtu 
užtikrinimu, kad talkininkai su
tiks nusileisti garbės dalyke, kas 
visgi neišsipildė.

Labai daug spėliojama apie 
Erzbergerio pozicijų ir mano
ma, kad kaip tik pereis taikos 
krizis, jis turės pergyventi gana 
sunkius laikus.

LONDONAS, birž. 25. — 'Cen
tral News žinia sako, kad Bėr
imo Vonvacrts editoriale šian
die (išreiškia, kad kų tik sutarto
ji taika veika tik tol, kol jų dik
tavusios jiegos gyvuos.

‘‘ši taika”, sako Vonvaerts, 
“paeina iš prievartos ir todėl y- 
ra beverte. Vokietijos žmonės 
niekad !neužn|irš šioje taikoje 
perkeli lėtų žaizdų”.

Darbininkų kova

Truc translation filed \vith the post- 
niaster ai Chicago, 111. June 26, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917
Buvęs Graikijos karalius arti 

bankruto.

Riaušes prieš valgymą katienos.

WINNIPEGO STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ?

Gręsia didelis streikas.

Vokietijai gręsia nacionalis

COPENHAGEN, briž. 25.
Smarkios riaušės ištiko Hombur 
ge panedėlyj ir utarninke, kada 
minios užpuolė, maisto prezer- 
vo dirbtuves ir buvę rasta jose 
šunienos ir katienos.

Dirbtuvių vedėjai tapo išvilk
ti ir su jais šiurkščiai apsieita.
Karės provizijos departamen

tas taipgi tapo užpultas if jo raš-

WINNIPEG, birž. 25. — Iš 
neoficialių šaltinių patiria, kad 
generalio streiko komitetas šį
vakar nutaręs atšaukti čia visuo- 
iną streikų, kuris prasidėjo ly

giai šešios savaitės atgal ir pa
liept darbininkams sugrįžti į 

darbą ketverge, 11 vai. ryte. Ne 
žinoma nė kokiomis sąlygomis 
nutarta streiką užbaigti. Žinia 
nėra patvirtinta ir kol nebus pa
skelbta paties streiko komiteto, 

didelės pvarbos jai negalima 
dėti. i

Dar tik vakar streikieriai ture 
o pasitarimą su darbo ministe- 

riu, bet nieko nesutarta ir jokių 
concesijų neišgauta.

PARYŽIUS, birž. 25.' — Pa
sak $inių iš Geneva, buvusis 

Graikijos karalius Konstantinas, 
kuris gyvena Šveicarijoj esu ne
be turį s pinigų. Buvusis kaizeris 
Wilhelm pirmiau duodavęs pini 
gus buvusiam Graikijos kara
liui, bet dabar iš ten pinigų jau 
nebegali gauti. Priduriama, kad 
Konstantinas bando susitaikinti 
su

PARYŽIUS, birž. 25. — Len
kijos vyriausias komanduotojas 
persiuntė premierui Clemenceau 
kopiją vokiečių oficialus teleg
ramos, kuri tapo perimta Silezi
joj. Telegramos tekstas seka

mas:.
“POSEN, birž. 21. — Valdžia 

paisrašys (po taikos sutartim). 
Tečiaus Horsing Silezijoj ir Wig 
vakarinėj ir rytinėj Prūsijoj pa
skelbė karę prieš rytus. Valdžia 
oficialiai priešinsis, bet pusiau- 
oficialiai rems reikalų visais 
budais.”
menės Siberijoje; Tikimasi, kad 
senatorius Johnson paprašys bal 
savimo už kelių dienų.

Horsing ir Wig yra Prūsijos 
vyriausiais komisarais Silezijoj 
ir vakarinėj ir rytinėj Prūsijoj.

Graikijos valdžia.

Vengrijoje
LIEPTA VENGRAMS APLEIS

TI CECHŲ TERITORIJAS.

True translation filed with the nnst- 
nrister at Chicago, III. Jane 26. 1°19 
as reąuired by the act of Oct 6.1917

HINDERBURGAS REZIGNA
VĘS.

už didesnė algų, Gorlitz stotyj, 
Berline, judėjimas tapo sustab
dytas į abi pusi. Breslau judėji
mas irgi labai sutrukdytas.

Valdžia veda tarybas bandy
dama sustabdyti streiką, kuris 
daugiausia yra sukeltas komuni 
stų propagandos.

Minia bandė nuginkluoti mar
gavusius gatvėmis kareivius ir

Kitas streikas arti sutaikimo.

žeisdami.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. June 26, 1919 
as reąuired by the act of Oi t. 6,1917

FRANCIJA SKUBINSIS |SU 
DEMOBILIZACIJA.

IVnieller atsisako rašyties po su
tartim. Suokalbis nužudyti 
Scheidemanną.

True translation filed wi h the pnst- 
inaster at Chicago, 111. June 26, 1919 
as j eųuired by the act of Oct. 6,1917
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Vokietijoje

Armija paleis tris klesas ant ry
tojaus po pasirašymui taikos.

BERLINAS, birž. 25. — Ta- 
geblatt sako, kad naujasis užru- 
bežinių reikalų ministeris Mue- 
ller atsisakė važiuoti į Versail- 
les pasirašymui po taikos sutar
tim.

Laikraštis priduria, kad field- 
maršalas von Ilinderburg rezig
navo kaipo vyriausias armijos 
komanduotojas.

Noske adjutantas majoras

RIAUŠĖS IR SUMIŠIMAI 
BERLINE.

BFJILINAS, birž. 25. — Po 
priėmimui taikos sutarties su
mišimai vėl prasidėjo Berline.

Minios plėšia sankrovas ir ki
tus namus daugelyj miesto da- 
lių.

Vienas šimtas plėšusiųjų tapo

PARYŽIUS, birž. 25. — Pra
nešama, kad Francijos armija 
bus demobilizuojama su didžiau 
šiai galimu skubumu ir kad 

1907, 1908 ir 1909 m. klesos bus 
paleistos ant rytojaus po pa

sirašymui po sutartim.
Rinkimai parlamentan rudenyj.

VANCOUVER, B. C., birž. 25. 
— Kada čia atėjo žinia, kad Wi- 
nnipego streikas neva užsibai
giąs, generalio streiko vadovai 
įaskelbė, kad ir čia streikas, ku

ris tapo paskelbtas iš užuojautos 
Winnipego streikieriams, irgi už 
sibaigsias už dviejų trijų dienų.

Clagary, Ąltap darbininkai 
. au sugrįžę} pilie darbo, apartt 
trasos darbininkų, kurie liko, 
lašalinti iš darbo už prisidėjimų 
>rie streiko.

Kituose miestuose, kur siau
čia generali streikai, paskelbti 
iš užuojautos Winnipego strei- 
deriams, kaip skelbiama, užsi
baigs tuoj, kaip užsibaigs Win- 
nipego streikas.

BASEL, birž. |25. — Pasak 
čia gautų žinių, gen. Pelle, fran
euzų vyriausias komanduoto

jas Čechijos armijos, veikdamas 
talkininkų įgaliavimu, pasiuntė 
Vengrijos Iraudonųjai armijai

en-

žaibas užmušė du studentu.

PARY2IUS, birž. 
mieras Clemenceau 
rodė atstovų buto

25. — Pre- 
vakar pasi- 
koridoriuje

CHICAGO. — čia gauta žinia, 
<ad pereitą utarninką arti Cass- 
vęlle, Wis.' žaibas užmušė du

ti prieš vidurnaktį birželio 28 d. 
visas užimtas teritorijas.

VENGRIJOS SOVIETAI PAS
KELBĖ GENERALĘ MOBILI

ZACIJĄ.

VIENNA, birž. 24.
grijos sovietų valdžia paskelbė 
generalę mobilizacijų ir tęsia vei 
kimų prieš slovakus, Įįsteigda- 
ma raudonųjų 'armijų. Cechai 
tapo suiuušti abiejose pusėse 

Hernad upes ir neteko belaisvių, 
kulkosvaidžių ir reikmenų.

VENGRIJA MOBILIZUOJA 
VISUS DARBININKUS.

PARYŽIUI birž. 25. Iš 
Budapešto pranešama, kad Ven
grijos komunistų kongresas pa
liepė genėralę mobilizacijų visų 
darbininkų.

Demobilizuos Šveicarijos armiją
von Gilsa užginčija paskalams, 
kad buk Vokietijos armijos o- 
ficieriai rezignuoja protestui 
prieš priėmimą taikos sąlygų. 
TeČiaus sakoma, kad reguliariai į 
armijos oficieriai smarkiai prie-

areštuota pereitą vidurnaktį.
Nauji streikai kįla beveik kas 

valandą. Telefono ir krasos dar 
bininkai metė darbą, tuo labai 
pakenkdami miesto'hutustrijai.

ir nariai pastatė klausimą apie 
valdžios mierius kaslink rinki
mų ir demobilizavimo armijos.

Premieras pasakė, kad rinki
mai bus laikomi ,kaip galima

Suvėlintos žinioS'pavodo, kad ankšĄ’ausia'i, galbūt pabaigoj

Chicagso universiteto studentus 
— Werner Tahn iš Pietinės Af- 
ikos ir Levy Lathrop iš Summ- 

it, III. Toje pačioje šėtroje mie
gojo ir daugiau studentų, bet ki
tų žaibas nė nesužeidė. Jie kar-

GENEVA, birž. 25. - Fede- 
ralė valdžia griebėsi priemonių 
demobilizavimui Šveicarijos ar
mijos, kuri visą karės laiką sau
gojo rubežių nuo svetimos ša
lies įsveržimo.

True hanslalion filed wilb ibe 
tnaster at Chicago, III. June 26, 1919 
as re<|uired by tne act of Oct. 6, 1917

Rusijoje
MAIŠTAS PRIVERTĖ TALKI
NINKUS APLEISTI SEVASTO

POLĮ.

Francijos admirolas sutarė su 
sovietų vadovais ištraukti sa
vo spėkas.

STOCKHOLM, birž. 21 [Ra
šo Chicago Daily Nejvs korespon 
(lentas Isaac Don Levine]. — 
Sulig esančių pas mane pilnų 
lakių, Francijos jurininkai tapo 
užmušti ir sužeisti franeuzų ir 
graikų kareivių Sevastopolio 
laivyno maište. Velykų nedėdie 
nį 350 jurininkų apleido Franci
jos dreadnautus Sevastopolio 
uoste ir išlipo ant kranto dainuo 
darni Marsalietę ir šūkaudami 
“Ura už bolševikus!” Jie vaig- 
ščiojo gatvėmis ir iškėlę raudo
nas vėliavas. Rusijos darbinin
kai prisidėjo prie procesijos. 
Demonstrantus pasitiko kulko
mis stiprios graikų ir franeuzų 
spėkos. Palikdami 16 užmuštais 
ir sužeistais, likusieji jurininkai 
sugrįžo ant savo karinių laivų.

Iš priežasties to maišto, talki
ninkų komanda, atstovaujama 
admirolo Aniette ir pulk. Tris- 
sen, užvedė tarybas su sovietų 
kariuomene, atstovaujama Di- 
benko ir Astachov. Admirolas 
užreiške, kad talkininkų koman
da sutinka svarstyti evakavimą 
Sevastopolio ir viso Juodųjų ju
rų pakraščio su sąlyga, ka'd Se
vastopoliui neturi būti padary
tas submariipj baza.

Franeuzų pasitraukimo sąly
gos.

Admirolas Amette tada už- 
reiškė, ,kad Brancijos valdžia 
sutinka ištraukti visus kareivius 
iš sovitlų respublikos rubežių, 
jei gautų sekamas gvarantijas:

1. Sovietų valdžia nedarys už
puolamojo veikimo prieš talki
ninkus.

2. Nepaliečiamybė talkininkų 
šalių piliečių.

3. Panaikinimas teroristinių 
taktikų prieš politinius ir prie- 
.ĄininkiiK ir Amnestiją.

“Mes neturime mierio maišy- 
ties j vidurinius Rusijos reika
lus”, užreiške admirolas. “Mes 
dabar matome, kad sovietų res
publika yra remiama visų žmo
nių”.

Admirolas Amette taipgi pas
kelbė, kad talkininkų (koman
da atsisakys toliau gelbėti Rusi
jos liuosnorę armiją ir davė ra
štišką prižadą, kad nė vienas 

iš liuosnorių į^ariiiių laivų nei
šeis į Sevastopolio uosto. Prieš 
išeisiant admirolas pasakė: 

“Francijos žmonės yra pavar
gę nuo karės ir nori užbaigti 
j?”

Pasmarkino blokadą.

Tečiaus neužilgo po talkirun- 
kų spėkų pasitraukimo iš Seva
stopolio, blokada Juodųjų jurą 
pakraščio pasmarkėjo. Angli
jos eskadra, jos tarpe s'upeffirfri 
dnautas Qeen Elisabcth, kartu 
«u Francijos ir Rumunijos lai
vais dabar palaiko blokadą Juo
dųjų jurų ir stabdo kiekvieną 
laivą. Net obuoliai vežami iš 
Krymo į Odesą ir tokis maistas, 
kaip žuvis, yra rt kvizuojami tai 
kininkų karinių laivų.

Baltagvardiečiai paėmę Peterho- 
gą-

/ HELSINFORS, |birž. 25. — 
Pasak čia gautų žinių, Rusijos 
liuosanorė baltoji gvardija užė
mė Peterhof už 19 mylių nuo 
Petrogrado.

True Iranslatiou filed wlth Ibe posf- 
master at Chicago, III. Jane 26, 19’9 

reąuired by the act of Oct. 6,1917
MASKVOJE SIAUČIA ŠILTI

NĖS.

38,000 serga Maskvoje, 18,00,0 
Petrograde.

STOCKHOLM, birž. 25. — 
Maskva labiau nukentėjo nuo 
šiltinių epidemijos negu Petro
gradas. Bėgyje pastarųjų šešių 
mėnesių sovietų Rusijoje buvo 
viso 490,000 susirgimų šlakuo

tomis šiltinėmis. Petrogradas 
turėjo tik 18.000, kuomet Mask
va turėjo jų 39,000. a visoje 
Maskvos gubernijoje 42,000. E- 
pidemija labiausiai siaučia cen- 
tralinčje Rusijoje. Keturios gu
bernijos — Saratovo, Tambovo, 
Riaža ir Orei turėjo 170,000 šil
tinių aukų. Skaičius sergančių
jų pasiekė augščiausią skaitlinę 
gegužės mėn. Tada Maskvoje 

fcas savaitė susirgdavo po 2, 50(1 
monių šiltinėmis ir po 200 žmd 
Iny raupais.
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Amerikos darbiniu 
kų revoliucio- 
niškumas.

Amrrikos Darbo Federacija 
savo konvencijoj neužgyrf? Dar
bo Partijos, kori yra organizuo
jama šitos Federacijos tūlų sky
rių. Tokiu laidu ji ir ant toliau 
pasilieka mažiau ar daugiau trin- 
dikalistinč organizacija, netu
rinti jokios revoliucijinčs ten
dencijos. Darbo Partija yra 
užsibriržusi |x»litinitis siekimus 
ir tūli jų gerokai revoliucijiniai. 
Aišku, kad Federacijos vado
vams, kurie derina kapitalo in
teresus su darbo interesais išga
lėjo patikti nors ir tokis radika
liškumas, kokį išstato Darbo 
Partija. Po jpreten^ija darbi
ninkų vienybės —j kati politiška 
kova nesuardytų tos vienybės--■

ra svarbus dalykas darbininkų 
klesai, jog ji gali eiti kaip nori 
išgverusiai, jog geriau leisti ka
pitalistų klesai turSti politiką 
savo rankose, bile tik darbinin
kai neturėtų ginčų politiškuose 
klausimuose ir tuomi nesuar
dytų savo vienybes ekonomiškoj

Kad ekonomine kova — už 
algų padidinimą, darbo laiko 
sutrumpinimą ir tt. — darosi vis 
bergždesnv, tą mato veik kiek
vienas darbininkas. Tą bergž-

kančia^kapitalistų vedama poli
tinė mašinerija, ir žinoma, jų 
tinkamas ekonominis susiorga- 
nizavimas.
Federacijos vadai tai aiškiai ma
to. įvedimas darbininkų j aiš-

reikštų atvirą pasipriešinimą 
jam. Kaipgi tokį žingsnį gali 
padaryti tie, kas derina darbo iri 
kapitalo interesus?

Čia kalbama ne su tikslu, kad 
užgirti Darbo Partiją, bet kadi 
nurodyti faktą, jog darbo kiši
mąsi į politiką yra smūgis ka
pitalistui, nuo kurio ponai fe- 
deraliečiai jį gina.

Kitas svarbus faktas yra, kad 
Federacijos konvencija Išreiškė 
nepritarimą kelti streiką arba 
bent kokiom kitom įmonėm, 
reikalauti, kad Mooney ir kiti 
iiMlustrijinės ir poUlincs kovos 
vadai, kuriuos valdžia uždarė, 
į kalėjimą, butų paliuosuoti. Ty
lėjimus prieš kapitalistų pusikė- 
sinimus imt dbrbininkų vadų 
laisvės ir gyvybės yra lygus už- 
girimui, jeigu yra jiegos pasi-

miliouus organizuotų darbinin
kų, be kurių gyvenimas liktų 
negalimas, turi daug jiegos. Jos 
žodi* buk iinlustiijinių ir poli
tinių kalinių reikštų daug. Vie
nok ji atsisako jį tarti.

Trečias iš eilės svarbus claly-

žmones, bet tam, kad davus automobilių fabrikuose darbi- 
jų Įsteigėjams pelnus. Samdoma įlinkus, ragindamas juos nepasi- 
blogiausi mokytojai, kad tuo duoti išnaudotojams,

kas pastebėti yra, kad Federaci
ja netarė savo žodžio už Rusiją 
kada veik viso pasaulio darbi 
ninkai apin ją kalba. Niekas ne- budu sumažinus mokyklos už-Ine pripažins unijos reikalavimų 
galėjo laukt, kad ji užgirių bol
ševikų valdžią. Bet to ir reika
laut butų neprotinga iš ne frak
cinės ir da ncrevoliucijinės A-' 
merikos Darbo Fcderacijoš.
Bolševikų taktikos nružgiria ir 
daugelis kitų įlaridninkų orga
nizacijų, bet jos nors turi sim
patijų link Hi|sijos revoliucijos, 
jos nors reikalauja, kad tidki- 
ninka^ ir Amerika tos rezoliuci
jos neslopintų — kad neremtų 
utgHk'iviškųjų jiegų Rusijoj ir 
nesikištų į vidujinius Rusijos 
reikalus, nes tai pačios šalies 
gyventojų dalykas.

Aplamai Amerikos Darbo Fe- 
(Icracija ir šiame sujudimų ir 
kovos momente pasirodė ap
snūdusia n* net neatkreipiančia 
atidos į svarbius darbininkų kle- 
sos uždavinius. Ji yra pilnai 
proletariška organizacija, ^os 
delegatai į konvencija juk na
rių noru liko pasiųsti. Nėra a- 
bejones, jie išreiškė didžiumos 
narių dvasią ir norus. Tik ma

kol jie

voliucioniškais ir plačiai žiūrin
ti į durta) kJesos interesus. Va
dinasi, tik mažuma organizaci
jos narių juos pasiuntė. Spren
džiant sulig konvencijos tarinių, 
išrodo, kad Amerikoj darbinin
kų k lesa yra da menkai revoliu- 
cioniška. ,

Tiesa, Darbo Federacija tai 
da ne visi Amerikos darbinin
kai. Bet yru žinomas faktas, 
kad “prastieji” darbininkai, ku
rie net į Darbo Federaciją nepri
guli, neretai yra da tamsesni sa
vo reikalus sujuasti ir nedrįsta 
juos giuti labiau, negu ainat- 
ninkai iš Dirbo Federacijos. A- 
teiviai, kurių šalyse dabar eina 
revoliu/ijos, yra labiau sujudę 
ir labiau revoliucioniški šiuomi 
tarpu. Bet ateivių mažuma.

Tcčiaus nėra ko nusiminti ir 
manyt, kad taip ilgai bus. Euro-

laikymo išlaidas.
Nieko stebėtino todėl, kad kai 

kurie juokdariui pradėjo taikin
ti į Amerikos mokytojus G. Ber
ną rd Sha\v’o paradoksą: Kas 
nežino — mokina; kas žino —- 
tyli.

Mokytojų suvažiavimas ir ža
da užsiimti svarstymu to klau
simo. Je igu visuomenė pradeda 
reikalauti iš jų didesnio žinoji
mo, didesnio pasišventimo, — 
tai jos priedermė yra aprūpinti 
juos medžiagiškai. Skurdas— 
ne teta. Dvasia šventa ir idėjo
mis negalima gyventi.

“Mums primetama nerangu
mas, stoka pasišventimo, — iš
reiškė vienas (įdegate’,, — bet 
kodėl tie kaltintojai užmiršta 
paminėti tą faktą, kad mokyto
jui uždirba daug mažiau už 
barzdaskučius. Negi barzda
skučiai visuomenei yra naudin
gesni už mokytojus?”

Vadinas, daug galima reika
lauti iš to, kam daug duodama. 
O kas mažai gauna, tas mažai ir 
teduoda.. .

Prieglam suvažiavimas žada 
kreipties ir į valdžią. Esą ap- 
švieta yra visos tautos reikalas, 
todėl valdžia privalanti j lai at
kreipti daugiau domoš. Iki šiol 
apšvieti! buvo visokių biznierių 
rankose. Apšvietos Tarybos su-

I 45 darbo valandų savaitėje, 
kai|> kad buvo prieš lokautą.

kurie patįs nieko nenuvokė ap
švietos reikaluose.

Žinoma, sunku tikėtis, kad 
suvažiavimas galėtų pravesti sa
vo “programą” gyveniman. Po
litikierių Tarybos yra perdaug 
įsigalėjusios, kad taip lengvai 
IKisidavus. Vienok smagu ir 

tai, kad mokytojai ir-gi pradeda 
busti ir rengiasi pradėti kovą su 
savo “bosais” — politikieriais. 
Pamažėl gal ir pasiseks išvyti 
iš mokyklų nešvarią politiką ir 
padaryti jas tikromis apšvietos 
įstaigomis. — K. Sėjikas.

BULGARIJA.

Nori sovietų valdžios. — Pa
sak gautoj'Šveicarijoj žinių, So
fijos mieste ir kitose Bulgarijos 
dalyse verdą dideli neramumai. 
Liaudis reikalaujanti, kad esa
moji Valdžia pasitrauktų ir kad

Pranešama, kad visoj Bulgarijoj 
kareiviai atsisaką eiti prieš mai
štus keliančius žmones.

AIRIJA.

nykščio* gyvenimo aplinkybės 
keis ir Amerikos tlarbiuinkų 
dvasią ir judėjimą. Bet turime 
skaityties »u faktais. Turime 
dirbti pagal aplinkybes. Nega
lima urnai perkeisti Amerikos 
darbininkų judėjimo. Veltus dar 
bas yra karščiuotis ir manyt, 
kad jei kas Europoj darbinin
kų daroma, tą patį tuoj ir A- 
merikos darbininkai yra linkę 
padaryti.

True Iranslntton flled witn Ihc pnst- 
ma.Mer ut ('.hieugo, III. Junc 26, 1919 
as reųulrcd by thc act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intcrn. Labor News

SUVIENYTOSE VARSTUOSE.

NEW YORK. [Bombasargiai 
bažnyčiose]. — Ligi kokių juo-

Mokytojų Suvažiavimas.

Suvažiavi- 
Mihvaukee. 
atvykti ir

kurie stengiasi susekti tariamąjį 
bombininkų sumoksią, parodo 
kad ir šitokia laikraštyj New 
York Times, birž. 13, išspaus
dinta takelė:

“Vakar vakare atsižinota, kad 
policija, remdamosi gautomis 
nuovadoj žiniomis, pastate po- 
licistus sergėti svarbiausias mie
sto bažnyčias. Į didžiules baž
nyčias, kaip ve Šv. Patriko ka
tedrą. Trejybes, pasiųsta po du

Sekamą savaitę įvyks moky
tojų suvažiavimas, 
mui vieta paskirta 
Suvažiavimam žadu 
kitų šalių švietėjai.

Sunku išanksto pasakyti, ko
kių klausimų gvildenimu užsi
ims suvažiavimas. Iš trumpų 
pranešimų galima spręsti, kad 
mokytojams labiausia apeina 
pagerinimas jų būvio.

Nėra kalbos, tai labai svarbus 
klausimas. Iki Šiol mokytojai 
buvo labai blogai apmokami. Iš 
gaunamos algos jie galėjo tik- 
tik pragyventi. 1X4 tos jau 
priežasties sunku buvo gauti ge
nų mokytojų. Mokytojauti ėjo 
ne iš “pašaukimo,” o tik todėl, 
kad kitu amatu negalėjo užsiim
ti. Suprantamas daiktas, kad 
ir mokyklų kokybė turėjo pa
blogėti.

David Starr Jordan, vienas 
Įžymiausių Amerikos moksli
ninkų, sako, kad pasidėkavojunt 
tokiam mokytojų tokurdid, A- 
merikos mokyklos labai žemai 
nupuolę*. Esą čia randasi šim
tai visokių “kolegijų” ir “aka
demijų,” kurias kitose šalyse 
uždarytų su policijos pagalba, 
kaipo uetinkamas įstaigas... 1

Ir čia nėra jokio perdėjinu). 
Tokių mokyklų Amerikoj ran
dasi devynios galybės. Jos yra
steigiamos ne tam, kad svietus šaukimą į dirbusius Overlando

kuriose miesto du lyse visi mal
dų namai sorge j aini. Tikrųjų 
to bažnyčių sergėjimo priežas
čių policija nesako.”

TOLEDO, 0. [Lokautas]. — 
Nežiūrint ifiiesto majoro Shrei- 
berio ir Merchants and Manu- 
facturcrs Asociacijos pastangų, 
16,000 darbininkų, dirbusių 
W(illys-Overland huto mobilių 

kompanijai, nenusileidžia, ir lai
kosi tvirtai. Mat praeitą gegu
žes mėnesyj kompanija užsigei-

dų skaičių, bet darbininkui nesu
tiko. Tada kompanija paskelbė 
lokautą, bet nuo to laiko ji nė 
vieno automobilio nebepadirb- 
dino. Kovojantiems su automo
bilių korporacija darbininkams 
žmonės labai užjaučia. Dagi 
Toledo* katalikų diocezijos vy
skupas Schrembs išleido atsi

DUBLINAS. [Svarbi Darbo 
Partijos Konferencija]. — Daug 
svarbos dedama į busimąją iner
tinę Airių Darbo Partijos ir A- 
matų Unijų Kongreso konferen
ciją, kuri įvyks Droghedoj, ru
gpjūčio 4-7 dienomis. Laikyloj 
Dubline vasario menesiu spėria- 
lėj konferencijoj buvo jau pada
ryta žingsnių reikalu sukelti vi
soj šalyj stiprų judėjimą algų ir 
darbo valandų klausimu. Nucio- 
nalis pildomasis komitetus, su
lig surinktomis žiniomis, prane
šė, kad aplamai visoj šalyj re
miamas esą principas sumažinti 
darbo valandų skaičių savaitėj 
ir padidinti mokestį už darbą. 
Nemaloni esanti tik ta aplinky
be, kad daug unijų turį atski
rai padariusios 'kontraktus su 
samdytojais, o tai labai trukdą 
visoms unijoms tarp savęs su
sijungti ir visoms vienu įtar
tu statyti reikalavimus.

Čia męš? vėl matome darbinin
ku vienybes stoką, kuri neleidžia 
jiems sutartinai veikti.

Nacionalis egzekutyvas gegu
žės pirmąją išleido atsišaukimą 
“Į Airijos darbininkų samdyto
jus ir turtų savininkus.” Nekal
bant jau apie tai, kad atsišauki
mas duoda pastebėtinų išrody
mų apie gausius Airijos turtų 
šaltinius, kurių pilnai pakaktų 
visiems jos reikalams patenkin
ti, bet kuriuos turčiai savotiškai 
suvartoja, tas pats atsišaukimas 
parodo dar airių darbininkų pa

“Tuo tarpu musų socitd-pat- 
riotai, susispietę apie Naujienas, 
serga svetima liga, susiėmę pil
vus dejuoja, vaitoja ir net aša
roja bešiikaiidKmt, kad ir jie ta
pę išbraukti iš Partijos, kad 
mes kairieji prie to juos prive
dę. Jau keliuose paeiliui nume
riuose girdisi dejavimai ir net 
plūdimai kairiųjų socialistų.”

Kiek šiluose “kairiųjų” orga
no žodžiuose yra teisybės, te
gul sprendžia patįs skaitytojai.

Viena tik aišku. To organo re
daktorius visai negerbia S. P. 
konstitucijos, disciplinos bei nu
tarimų. Jis vadovaujasi jaus
mais, o ne protu. Tatai liudija to 
editorialo užbaiga:

“Jūsų “tėvai” — Grigaitis su 
Prusclaičiu, pabėgo iš LSS., jus 
irgi galite keliauti jų keliais.”

Išeina taip: jeigu priklausai 
prie LSS., tai atsiduok su dūšia 
ir kimu jos viršininkams, kurie 
“išganys“ tave. O jeigu drįsti 
paabejoti apie tų “bosų” ne
klaidingumą, tai lauk iš Sąjun
gos! Nuosakumas stebuklingas! 
Indomu butų žinoti, kur tas 
“redaktorius” išmoko taip šau
niai protauti?

— Laisvės Mylėtojas.

Žmonių valios šmeižikai.

Lieluviai iš pradžios savo ju
dėjimo buvo demokratiški. Pa- 
Ij. ^varste savo reikalus, rašė, 
balsavę, žodžiu, patįs veikė. Iš 
tos jų demokratiškos dvasios iš
sivystė ir prigijo plačiai visuo
tino balsavimo (referendumo) 
principas. Pakilusieji arba 
praturtėjusieji stengės išnaikin
ti tą principą. Bet veltui.

Tai ką jie daro? Jie patįs de
dasi esą to principo šalininkai, 
bet kaii> gali, taip jį šmeižia, į

do — dėlto, kad tie bosai, kaip 
visi bosai, praktiškai pildo “tie-, 
sioginį vilkimą,” nors Mii nie
kina žodžiais, vadina aidob- 
listišku, anarchistišku ir tt. Jie 
tiesiog veiks ir bus nuveikta: 
pinigėlių nebus SIj\. tautiškų 
centų fonde, jie bus politikierių 
naguose ir organizuos padaužų 
gaujas, kurias vadina “lietuviš
ka armija,” ir ką kitą darys prie
šais lietuvius darbininkus.

Įdomu, kad tautininkai ne vi
si loki naguoti, kaip tie, kur da
bar susipietę* apie jų melžia
mąją karvę — SLA. Pasirodė 
tat bent Pitlsburge: visi SLA. 
40-tos kuo|X)s nariai, susirinku
sieji dėl minėto jreferendumo, 
balsavo priešais tą įnešimą. O 
ten dauguma yra tautininkai, 
nors gal ne partyviški. Pinui- 
ninkas A. Vainorius, kuris me
tai atgal bandė suorganizuot 
Taukinės Sandaros Jkuoįią, Hik 
nepasisekė, tcčiaus vis tautinin
kų agitatoriumi tebėra, bet gi 
per mitingą pats perskaitė kon
stitucijos punktą,- kur sakoma, 
kad seimas skirstys tautiškus 
centus ir pats balsavo prieš įne
šimą. Taigi dar užsilikę teisin
gumo ir tvarkos principai; dar' 
toki tautininkai yra žmoniški ir 
sukalbami, nėra tikri politikie
riai diplomatai, kurie jokių tei
sių, jiolkijų konstitucijų, jokio 

teisingumo nepaiso, viską min
džioja, kad lik ant savo biznie
riškų kojų stipriau atsistojus.

Minėta kuopa nutarė per re- 
guliarį mitingą iškelti protestą 
prieš savo centrą už tojo vi
suotino balsavimu leidimą ir 
mindžiojimą konstitucijos. (Ši
sai buvo ekstra-mitingas, tiktai 
dvi balsavimo, todėl negi 
imti pretesto, kaipo naujo

nepapūsi!), o su Naujienų sklci-

tol nenurimsime, kol... nesuar
dytame sočia 1-patriotų partiją...

O kot-kas:
—Priešas nori mane pagauti 

tinklu, kad tuo budu susilpni
nus jūsų, kairieji kovotojai, ei
les.

Baisus dalykas! Vienok nura-

Naujienų tinklas gaudo tik di
deles žuvis. Mažyčių, žuviČių jis 
visai nepaiso. Kur dėsi — nė 
mėsos, ne sriubos!... Jeigu jus, 
Žuvyte iš netyčių ir įsi^ellute 
į Naujienų tinklą, tai mes jus 
tuoj paleisime į kairių -— kai
riausiųjų prūdą. Mums reikia 
žuvų, o žuvyčių mes nepaiso
me.. . — K. Sėjikas.

IŠVENGK NEVIRŠKINIMO IR Uš- 
K1ETĖJIMO PAPRASTA TAISYKLE

Jei jąs valgote keptą valgj, vartoki
te po jo Laxcarin Tablete. Tada jy« 
neturėsite užkietėjimo ir jūsų skil
vis ir viduriai bus pilnai išvalyti.

<la-

Pavyzdys yra tarpe Susi vien i-
Verta paminėti, kad tame 

sirinkime smarkiai priešai 
kius centro žingsnius kalbėjo 
K. V., kuris kitados buvo vie-

šu
to-

pa si jaučia t c alkanu kada Jus 
užuodžiate kn-nors kepant. Bet jus 
nevalgysite jo, kadangi tas kenkia 
jūsų pilvui. Bet ]>o keptam valgiui 
paimkite Laxearino plytelę, kuri y- 
ra geriausiu žinomu vaistu nuo vi
durių užkietėjimo ir nevirškinimo. 
Tada nebus gazo, rūgščių atsirūgi
mų, aitrumo, Žiaugčiojimo gerklėj, 
išpūtimo ar negardaus skonio ryte. 
Ir kada tik pajaučiate keblumą, tuo- 
jaus suvalgykite l4<xcarin Tablet, o 
greitai jums pagelbČs.\Tos plytelės 
pagelbsti utitai.syti blogumus silpno 
ar persidirbusio pilvo, jos atlieka 
darbų kada jūsų pilvas ilsisi ir at
sigauna. Ypač veikmingu yru dėl tu, 
kurie valgo riebų maišių, kuris gali 
pagimdyti pilvo sujrimų ir nevirš
kinimų. Pageiba tokiuose atsitiki- 

(muose iššaukia linksmų šypsų. Ga
vimas pagelos nuo <lis|M.*psijos, vi
durių suirimo, nevU&kinimo ir už 
kietėjimo yra vertu netik dolerio, 
bet miliono dolerių; Jus palįs tai ge
rai žinote, jei kenčiate nuo kokio 
nors iš šių keblumų. Todėl <lel Jū
sų pačių sveikatos, užsisakykite šian 
die La.xcarinų. Jei jus kenčiate nuo 
tų keblumų*jau gana ilgą laikų, tad 
užsisakykite užtektinai dėl pilno gy
dytuos, kuris paprastai susideda iš 
šešių dėžučių už penkis dolerius, ar
ba užsisakyk dėžut už vienų dole
ri. Nepriimk jokių pamėgdžiojimų, 
kadangi gali užkenkti jums. Nepar- 
siduoda aptiekosc — Laxcarin Pro
ducts Co., Dept., L — 2. Pittsburgli, 
Pa . (Apgar.)

Iki šiol jie neleido nė vieno su
manymo referendumui. Bet šį
met patįs sumanė ir paleido: 
kad tautiški centai, susirinkę 
per tokį ir tokį liuką į SLA. iž-

Todel tautininkai ne visi ver-

ja gali užimti valstybių ekono
mijoj. ^Airijai, kad ir norėtų, 
negali rungčiomis eiti su kitais 
dėl svetimųjų rinkų. Airijos 
medžiaginė gerovė turi pareiti 
iš gausos tų gerų ir naudingų 
daiktų, kurių jai jos žeme duo
da.”

Airijos darbininkų pinigiškas 
padėjimas daug blogesnis, ne 
kad buvo prieš karę, kuomet 
žemininkų ir pirklių depozitai 
vien Airijos bankuose padidėjo 
46 milijonais svarų sterlingų 
(230 mil. dol.). Be abejo, kad 
Airijos darbininkų judėjimas 

nepraleis progos, bet imsis viso
kių priemonių, kad suorganiza
vus šulieb resursus bendrenybes 
labui.

tikieriai-biznicriai, o kiti tik taip 
biznieriai. Su pastaraisiais da ga 
Įima susikalbėti ir veikti tokioj 
bepartyviškoj draugijoj, kokia 
yra SLA. Anie politikieriai verti 
tik pasmerkimo.

—J. Baltrušaitis.

Žuvytė ir tinklas.

Skaitytoju Balsai
| Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

NETURĖDAMI /ARGUMENTŲ
— KOLIOJA,

Kada pradedi argumentuoti 
su klerikalu, tai paprastai jis 
ima plūsti ir kolioti tave. Vie
nok, atsižvelgdamas į jo išsila
vinimą, atleidi jam tai. nes jis 
nesižino ką darąs.

Bet atsiranda ir tokių žmo
nių, kurie vadinu save socialis
tais ir apsišvietusiais, o vienok 
elgiasi jm na šiai kaip klerikalai. 
Liūdna.

Štai nesenai liko suspenduota 
LSS. Vienas — kitas apkalbė
jo tą klausimą.. Naujienose. Ir 
kairiųjų organus pavadino tai 
plūdimu. Jis sako:

užmigdė, atšaldė 
visus geruosius 
dabar parokavo, 

nematys nė savo

Susirūpino Žuvytė ir dūsauja: 
mano

li tiki erių jicp^igulmybės £011- 
dui.

Referendumas jau pasibaigė. 
Tuo žinosime pasekmes.

šitas referendumas yra prie
šingas SLA. konstitucijai, kuri 
sako, kad tautiškus centus skir
stys seimas, o ne referendumas.

Tą žinojo SLA. bosai, kada 
paleido tą referendumą. Jie ren
gėsi prie to: 
nuo veikimo 
SLA. narius, 
kad užmigę
konstitucijos, nė savo valios — 
demokratijos apšmeižimo, nė 
savo politikierių nagų, kurie 
lenda į tautiškų centų fondą. Į 
seimą, turbūt tikisi, gali atvyk
ti nepageidaujamų delegatų, tai 
neduos politikieriams melžti 
SLA., lyg karvutę.

Šito visuotino balsavimo lei
dėjai — sekretorius Strimaitis, 
o gal ir kili kokie ponai — turė
tų būt suspenduoti už peržen
gimą konstitucijos tuo patim 

laiku apžagimą paties visuotino 
balsavimo teisės.

Bet neabejoju, kad jeigu bus 
nubalsuota paimti tuos tautiš
kus centus į politikierių tauti
ninkų mašiną, tai jie kuogrei- 
Čiausiai juos ir pasigrobs, ne
laukdami, kad, pagal konstitu
ciją, butų uždėta “injunetion“ 
ant 111 pinigėlių.

Tada tie bosai butų dar ver
tesni suspendavimo. Bet kas ir 
kaip juos suspenduos? Nėra bu-

—Pasikėsinimas ant 
asmeniškos laisves..

Tik pamanykite: v
—Sn Naujienų tinklu ren

giasi priešus mane pagauti.
O tuo tarpu;
—Aš suvis nekalta. Aš lik slo- 

jū už kairių-kairiausiųjų reika
lus. O jeigu kartais ir panau
doju prieš social-patriolus, kol- 
čakinius, socializmo išdavikus 
nederamų įmonių, — tai tik dėl 
darbininkų lidK). Jie yra musų 
aršiausi priešai. Su jais mes ir 
privalome 11alj|iausiai kovoti. 
Prašalinkime juos iš kelio — ir 
musų kova bus laimėta. Taip, 
įneš laimėsime... Atminkite 
Degtuko skaitytojai, kad Nau- 
jiųnos yra nedoriausis laikraš
tis. Mums reikia kovoti ne su 
kapitalistais (prieš vėją visvien

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo-I 

jos randasfo 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 rietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
Ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIEŠTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAI 
2810 W. Harrison St. Chicago, 
Atdara nuo 0 ryto iki 9 vai.

Įlomis nuo 10 iki 4

Je, Šita mašina beveik nauja, prie
l ——-

edfr-

TeJ. Boulevard 8321) 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Hulsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius )r pavieniais parduodame 
“Naujienas“, “Laisvę”, “Keleivį“, 
“Karda”, “DilgMes” tr “Moterų Bal
są“, “Musų Tiesą“ ir “Žariją“. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c kru&aženklių.

MAGDE. "Ak, kaip man nietfi pal
tų ! libandiiait vi.vokiiif 
trinkimus, meilovimus —- ir rūkus fn.s 
nieko nepapelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net dorosi!"

MANE. “.Va, tai kam tau kęst be 
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, ked ai vartoju HUĖELES!"

Kas tai yra RUFFLES? Ai
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Na!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
M2I t. Halsted St.

Ant tračių lubų
Tsl. Drotvr 1310

Miesto Ofisas:
127 M. DearbornSt. 

ltll-13 Unity Bldg.
Tsl. Centrą! 4411

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal • 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt j 
smagesnio už čystą neniežinčią gaivos odą? .

R U F F E E S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c? bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. , Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

F, AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Bro*dway. New York
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Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE.

šis ir tas.

Pro vienų rakto skylutę pasi
girdo sielvartingas balsas:

— Bet žmonės, kų pasakys 
žmonės? Daugiau kaip penki 
tūkstančiai' dolerių išleista tik
tai dėlto, kad priėmus tas ke
lias rezoliucijas, kurias buvo 
galima priimti pačių draugijų 
susirinkimuose.

— Cit! Antrame kambaryj 
(vadinas, už antros rakto sky
lutes) yra ponas Bagžiunas. Ko 
gera,, išgirdęs rezignuos iš fi
nansų komisijos...

— Bet aš kitaip negaliu... Mu
sų draugystei randasi daug bol
ševikų. Kaip dabar jiems iš-

'aiškinsi... O antra vertus, ne
reikia bul bolševiku, kad supra
tus, jog tai yra perdaug.

— Bet to reikalavo musų sro
ves pozicija

— Kokios sroves?
— Tai tau! Nugi tautininkų.
— Bet aš nepripažįstu jokios 

srovės. Aš tau tietis-ka tulikas iri 
man jūsų sroves — negalvoji 
Aš žinau, kad musų draugystei 
bus dide lio lermo...

Vadinasi, “ant tautiškos pa-Į 
dangės” kopia dideli juodi de- 
besįs, kurie pranašauja daug

apreiškė:
— Nu tu tik pamatysi, tu pa

matysi, kadi viena dvidešimts 
antroji čUa> pastatys sociališkų 
svetainę.

— Nugi, nugi — neramiai į- 
kirlau — kada tai bus?

— Tada, kai we»tsidej įvyks 
— bolševizmas! — Tipu-Tapu,

NORTH SIDE

“lermo

NURAMINK SAVO 
NERVUS.

Jei patėniyši. kad tavo kas
dieninis darbas tave nepapras
tai erzina ir ta Ve labai suner- 
vuoja, tai nelauk, kad tavo sto-

Naujienų šeimynėlė didinasi. 
Šiomis ricinomis sugrįžo visas 
būrys lietuvių karininkų — se
nų Naujienų prietelių ir rėmė
jų. Jie, ačiū dievams, dar svei
ki — ir kurni ir dvasia ir žada 
iš naujo darbuoties “ant lietu
viškos dirvos“, suprantama, pri 
dedant prie jos žodelį “ir darbi
ninkiškos“.

Viešasai lietuvių knygynas.
Nesenai atgal dar buvo gali

ma išgirsti vienų kitų gudruoli 
kalbantį:

— Et, kų jie padarys. By 
lik čiauška. Knygynų užlaikyti 
tai ne baronkų valgyti...

| Saugokite Savo Akis |

chrųniškumų. Tavo nervų sis
tema užųtakuota dėl persidir- 
bimo. Tų lengviausia galima

PARTOGLORY
garsaus eleksiro nuo nervų. Ge
ros pasekmės patėmijamos jau 
po pirmos bonkos suvartojimo. 
Galima gauti bonkų už $1.00. o 
6 bonkos už $5.00.

Graži ir naudinga dovana 
kiekvienam prisiuntusiam užsa
kymų ir pinigus kartu su šiuo 
pagarsini m u. lėliškus ir pini- 
gus adresuoki te į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 1.

New York City.

Naujas kontdstas — šį sykį 
“bolševikų” su tūlo kliubo na
riais. Dalykas toks. Auriais tikri 
“kairių-kairieji“ (tik-kų sttver- 
buoli j dvhkšiinls anrųjų) nu
sitarė užkariauti “pilkųjų“ kliu- 
bo min'ia. • Rinkosi naujų re
krutų ir “sviete“ juos — kada 

‘ir kaip kelti rankas. Ir reikia 
| pripažinti, šį-tų laimėjo. Bet 
dabar kliubicčiai taipjau renka
si rekrutų ir sako:y

tilo. Nutilo, kadangi tie, anot 
jų, čiauškčtojai netik pajiegč į- 
steigli viešąjį lietuvių knygynų, 
bet juo toliau, tuo geriau suge
bi išlaikyti jį. Dabar ir patįs 
gudruoliai jMirija:

— Tai, brot’,‘ nesitikėjome... 
Bet dabar suvis gerai: tai ne 
galiūnas. Čia galima ir sma
gia'! praleisti laikų ir nereikia 
išmesti likusį centų.

Taip sako anie neviernieji Ta 
mosią i kur netikėjo galėsiant 
knygynų išlaikyti. O (tit\ kur 
prisidėjo prie jo įsteigii ar 
ba Lent rodė savo siu 
steigėjų sumanymui — visi tie 
dabur nieku būdu neapsieitų

SSfS

sime kų galime...
Kuo užsibaigs itasai kontestas, 

tai dar pamatysime

Girdėjau, knygyno ' rėmėjai 
perėjus šiltmečiui žada sureng
ti didelį pramogų vakarų nau
doji viešojo knygyno. Tikiu 
kad jų žygį parems nelik patįs 
norlbsidiečiai, o ir kitų koloni-

\Į jų lietuviai. — Draugas.

Tulas pajotžarga andais man

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Florai , , Bąlkpjtas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

Ąš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiu
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali bu( prašalinta ir daugelyje tesitikimy Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. *

VALANDOS 9 iki 8 
Nedaliomis 10 iki 1.

35 So. Dearborn St,
(Kampas Mouroe) .

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

*

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 We«t 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

>

Draugiškas išvažiavimas.
Atėjo vasaros šiltmetis. Su

laukus ncdcldienio visi skubi
nasi apleisti surukusį miestų, 
idant pasigėrėjus užmiesčio 
gan .JI u . Tųnpatį daro ir lietu
viai moksleiviai, lankantįs va
dinamųjų Hoffmano mokyklų. 
Sekamų nedčldieių jie rengia 
draugiškų išvažiiavimų į puikų
jį erson miškų. Bcto, mok
sleiviai žada paruošti tinkamų 
programų: busiu difi'iių, dekle- 
macijų ir prakalbų. (Vietos lie
tuviai turėtų paremti šį pirmų 
Noilhsidės lietuvių moksleivių 
žygį. Jie nereikalauja jūsų pi
nigų — aukos ar įžangos. Jie 
norėtų tik vieno — jųsų atsi
lankymo. Jaunieji draugai ir 
draugės ypač jus mes kvieslu- 
me dalyvauti musų išvažiavi
me. Kų jus manote?

— J. S. Mokinys.

MIESTO DARBININKŲ STREI 
KAS UŽSIBAIĖ.

Sutiko išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Urnai kilęs miesto darbinin
kų streikas taipjau urnai ir už
sibaigė. Užsibaigė pilna dar
bininkų pergale: miesto valdžia 
sutiko išpildyti darbininkų rei
kalavimus — tartis su jų išrink 
tais įgaliotiniais dėlei padidini
mo algų. Mesto tarybos paskir
toji finansų komisija, kurios 
pirmininkas Kickertas ištolo bi
jodavo pasimatyt su unijų vir
šininkais, galų gale Iturčs tar
ties su jais ir padaryti “šiokių-

z*

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų į* vidaus, -po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

Rengiamas

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45.000.00. 

3% ant sntaupintų pinigu.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsuius Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra Įsteigtas faktus tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligy. V

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, jtrau- 
kiinui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku
lioze. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei Jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kiliems specialistams. AŠ galiu 
prašalinti jusų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau .žinoųjų, kad pra
šalinus tonsilus—Žmones kurie, 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningaL.Ma- 
no atlyginimas už prašalinimą iu- 
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jusų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatves
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos duris i Žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi- 
. sokius žinomus vaistus, gauna gi 

tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetcntiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiati tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligy. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pahuosuoski jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”. '

lokia rodų” — žinoma,, padidi
nant darbininkams algas.

KIEK SVETIMKALBIŲ TAPO 
SUSPENDUOTA Iš SOC. OR
GANIZACIJOS COOK PAVIE

TE?

Oficiališ organas soc. organi
zacijos Cook pav'ietyj, Chicago 
Socialist, praneša, kad Cook or
ganizacijai (priskaitant narius 
ir tų svetimkalbių federacijų, 
kurios tapo suspenduotos) tuo 
tarpu priklauso 6,638 narių. At
skaitai! t septynių suspenduoti) 
federacijų narius, gerai stovin
čių narių Cook organizacija tu-

Vadinas, visos septynios sve- 
timkalbių federacijos Cook pa
vietėj sudarė kartu du tuksian
čiu ir seplynialika narių.

Grįžkite 
Atgal j 
Sveikatų

Franciškus Daugėla
mirė birželio 24 dienų, 9 vai. 
ryto, paliko dideliam nuliūdi
me savo mylimą moterį Zuza
ną Zemleckiutę ir sūnų Al
berti!. paeina iš Kauno gilb., 
Raseinių pav., Zadvainių so
dos. Laidotuves atsibus pėt- 
nyčioj 27 <1. birž. iŠ namų 
4129 So. Sacrainento avė. į 
Nekalt. Prasiddjim. Panos Šv. 
bažnyčią, po to į Šv. Kazimie
ro kailines Prašome dalivau- 
ti giminėms ir pažįstamiems 
laidotuvėse

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
riai: Fra n k Delnikas ir Ad- 
olph Butkus, 644 Wcst 18th 
St., Chicago,

Dr. O. VAITUSH O. D.

Teisingai^ pritaikytais akintais, 
kuomet lys kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regia, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu risite, 
kur nors kitur. Mano 26 mėty 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

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

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

Lietuvis akių specialiu ag, 
egzaminuoja akis ir teisingai 
prirenka akinius. Jei jus esa
te Dervuoti turite galvos 
skaudėjimų, kreivas akis, ar 
kili keblumai, ateikite ir 

patarimai 
vyrų ir

kili keblumai, 
pamatykite mane, 
dykai dėl moterų, 
vaikų.

Valandos nuo 10 
valandai vakare.

1553 W. 47 St., Chicago, III.
Phone Drover 9660

ryto iki 8

AKIU SPECIALISTAS 
Akie Egąąmimiejn Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph-' 
thalmometer. 
patinga doma at 
kreipiama I vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

f

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ingš stamps nuperka už cash Erne! 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augŠtas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki L

i
•1

DR. M. HERZMAN

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseląnd, 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.

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

Gydo aitrias it chroniškas liftas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-R«y ir kitokius elektroa prie
taisus.

Ofisas ir Labar ator i ja: 1081 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS : Nuo 1O—12 pleUj. ir 
'8 Vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 8. Haleted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.
i

Telephonc Yards 5032

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

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

Telephonc 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.

NUKATED IKON
Pagelbės subuda- 

Stiprumų, Spč 
ką ir Pakantrumą

3,000,000 žmonių vartoja ją 
kas mętas

Reikalaukit savo gydytojaus arba 
aptiekoriaus/

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

PAVARĖ — KUNIGĖLĮ.

Graikų socialistų pasidarba
vimu andiiis neteko ylin šiltos 
vieteles įvestsidės graikų para
pijos kunigėlis, tėvas Pica. Tai 
buvo uolus kapitalistų bernas, 
prie kiekvienos progos jisai

(Seka ant 4-to pusi.)

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių 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. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nilo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—B vakane. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted SL Chicago
Telephone Drover 9693

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

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIclinl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijosl 
hospitalėse ir Pašėk
ui i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se r 
merginoms.
8113 So. Halsted Str,

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

ligose moterims iri?
rainoms. II'W b

<•
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reikia DarbininkųREIKIA DARBININKŲ

'.mi Ketvergaa, Birželio 26, 1919

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

keikdavo socialistus ir “kalda
vo” savo pampi jonams: “buki
te nuolankus”... Socialistui pasi
stengė išaiškinti savo draugams 
darbininkams tėvo Piea’so tiks
lus ir parapijonis jam tarė: tė
ve Piea, tamsta išsikmupstyk,, 
o jau mes pasistengsime gauti 
lokį vadovą, kuris mus mokys 
kaip atsispirti prieš musą nau
dotojus, o ne nuolankauti jiems.

Cicero. — LSS. 13^ jkp. mišraus 
choro repeticija bus ketverge, bir 
iželio 26 d., 8 v. v., J. Grigalaičio 
svet., 4837 W. 14 St. Po repetcliu 
bus laikomus įnėnefinis susirinki 
mas. Visi dainininkui bukit paskir 
tu laiku. — Org. A. Motukas.

ChiragOR Liet. Soc. vyrų choro re
peticija įvyks pėtnyčiuj 27 d. birže1- 
lio. Visi choro narini malonėkit su
sirinkt nevėliau, kaip 7:30, nes yra 
daug svarbių reikalų aptart.

— Valdyba.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IALYGOSJ.A- 
BAi 
NIŲ

.1301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAISKINIMV PAS: 

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chieago, III

THE HOUSE OF
KUPPENHE1MER,

REIKIA DARBININKŲ "RAKANDAI NAMAI-žEMĖ

THE HOUSE OF KUPPENHELMER 
MOKYKLA MOKSLIŠKOS 

RUBSIUVYSTĖS

LSS. 
Kliubo 
įvyks

4 k p., JUS L. 1 k d., ir J L AT, 
susirinkimas 29 birželio ne- 

— Pirm. S. Zavė.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 W. 18lh St., 
Chieago, III.

Dirbėjų aukščiausios rųšies 
riškų drapanų.

yy-
Baigusi pradinę mokyklų ir inrrgi-

nos ir jaunos moters, jieškančios

ŽADĖJUS PASIMATYT SU PO
NU TEISĖJU IR..

Pons Stanley Kunz, aldertna- 
nas nito šešiolilktos \vardos, pa
teko bėdon, 
ponia Marė 
Fry gt. Ta 
davusi ponui
dešimts dolerių, kad jis pasima
tytų su ponu teisėju ir “gerai 
išvestų 
mvnu. •> ’

Prie jo kalbinasi
Prokuska 1216 

ponia kadaise tai 
Kunzui virš šešias

Ratine, Wi». — LSS. 121 kp. ir 
LMPS. 70 kp. rengia šeimynišką iš
važiavimą 29 birželio kaip 10:00 v. 
ryto. į VVashington Parką. Racinie- 
čiai ir svečiai kenoshiečiai nevėluo
kite, o mes pasitiksime jus ant 
North Shore , stoties. Programas 
bus įvairus. — Rengimo Komitetą*.

REIKALINGA merginų Ir vaikinų 
prie dirbtuvės darbų. .

RELIABLE BE LT CO., 
507 So. yVells St, Chieago, Hl.

REIKALINGA patyrusių geležų 
karpytojų ir leiberių į serap Iron 
vardą. Gera mokestis geriems 
žmonėms

1632 W. Klnzie St., Chieago, III.

Reikia:
Kišenių dirbėjų 
Kišeniukų dirbėjų 
Ant kautų.

padidinti

mokytis

savo uždurbj dabar gali

meno puikaus siuvimo

TIKTAI ši MĖNESI ' Ant pardavimo f........... .
Už $60 nupirksi puikų tikros skii-l žemės \Visconsino valstijoj 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 li<>« mm Gr^pn Rnv i Nnri’i 
dienų, vertas $175. Mes esame pri. j i __  _ ,__  w ____ tj _ . .....

versti taipgi pratuštinti daug kitų. galvijai, 5 kiaulės senių vištų 21' o 
seklyčios setų vėliausios stailės. į mažiukų apie 75, laukas užsėtas yra 
Mes taipgi turime visokių divonų. bulvių, komų, avižų žirnių, rugių 

P.Rl- kviečių ir viskas gražiai augu si’i 
trlobom padarais ir su gyvuliais ir 
da yra pnrandavotą 40 akerių dėl 
šieno. Viskas kaip stovi tik eik ir 
gyvenk nieko netrūksta. $3,600, 
(trisdešimts šeši šimtai, mes duosim 
ant lengvų išlygų, kad nors $1,500 
įmokėt, o likusius ant išmokesčio.
Norėdami dasižinot kreipkitės laiš
ku arba patys atvažiuokite pažiūrėt, 
savininkas lietuvis.

S AM \VASAITIS, 
Box 94, Middle Jnlet, \Vis.

Tulpgi pianus ir fonografas. 1 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrlson st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.
ANT PARDAVIMO kuknlnis pe

čius su gas combination, vertės 
$126.119, mažai vartotas. Parduosiu 
už $80.00.

, J. Gustis, 
6218 So. Rochwell St., Chieago, III.

Darbo sąlygos yra gerinusios, 
valandos į savaitę.

44
rankomis. dera mokestis mokinan- NAMAI-ŽEM®

tis. Trumpas kursas prirengs jus

Ant pardavimo farma 40 akerių 
78 my

lios nuo Green Bay j North pusę, 
mylia ir pusė j miestą, 2 arkliai 4

FARMOS! FARMOS!

Lietuvių Rubsiuvių skyrius 269 
A. C. \V. of A. pusmetinis susirinki
mai įvyks pėtnyčioj, birželio 27 d., 
1919 7:30 vai. vak. Unijos svetainė
je, 1564 N. Robey St. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

REIKAI.AUJAMA kriaučių paty
rusių prie vyriško kostumeriško 
darbo. Geras mokestis ir darbo 
sąlygos.

L. Geležinis,
4503 So. XVrood St., Chieago, Hl. 

Tel. Rotilevard 5669

užimti vietas tlabnr laukiančiu ir

geras mokestis žinojimas šio ama-

josios “keisą” su kai- 
Pors Kunz birk prisi- 
bet “kcisas” išėjęs nė 

.šiaip nė taip. Dabar ponia 
Prokuska norinti atgaut savo 
jkavo pinigus, o delei to ponas 
aldirmanas turįs daug nesma
gumo.

Burnside. — Ap’vietos ir Dailės 
draugijos extra susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 26, Joe Maciuke- 
čiaus svetainėj, 1036 E. 93-rd Dob- 
son avė. Nariai stengkitės visi 
priimti, nes jūsų pribuvimas ir la
bai reikalingas. —<.. Rašl. K. U...

REIKIA kišenių dirbėjų, trimerių 
ir finišerkų

J. Schwartzson & Co., 
2014 Wabansia avė.. Chieago.

KUNIGAI — UGNAGESIAI.
Vakar naktį kilo gaisras šven

tojo vardo kalledroje, prie Sta
te ir Siųjerior jiatviij. Gaisrą 
pamate patįs kunigui. Tuoj

Melrose Park, 1)1. — Draugystė 
Sūnų ir Dukterų Lietuvos, rengia 
draugišką išvažiavimą j Adison miš
ką, nedėlioj birželio 29 <1., kviečia
me visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

REIKIA vyrų ant burdo su val
giu ir kambariai yra dideli, gali gy
venti po du ir pakeleiviams gera 
vieta pernakvoti.

LIETUVIŠKAS HOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chieago, III.

REIKIA vyrų dirbti pirtyje 
Douglus Baths,

1115 So. Paulina St., Chieago, III.
2 Residencijos lotai

Dirbėjai 
drapanų.

411 Sangamon St.

aukščiausios rųšies

to užtikrina nuolatinį darbų pačio

mis geriausiomis darbo sąlygomis.

Dabar prasideda klesos prie

415 So. Franklin St.,

2352 W. 22 n d St

THE HOUSE OF KUPPHNHE1MER 

 

MOKYKLA MOKSM.ŠKOS 

 

BUBSI U VYSTĖS

Melro^e Park. — Nedėlioj, birže
lio 29, Rusų Pašelpinė Draugija ren
gia draugišką išvažiavimą. Vieta: 
Jono I’x<wr» III. Pl'fl-
<lžiu v. ryto. Visus kvicCimiic <lu-

duota žinia ugnngesiams, hc< ,VVSH,t- —Komija.

vėliau kunigai apmierkavojo. 
kad kol atvyks ugnągesiai gais
ras gali daslgmiti ir kleboni
jom Tatai patįs šoko gesinti 
gaisro. Nors, kol atvyko ug- 
nagesiai, kunigėliai buvo “šla
pi kaip žiurkės”, bet užtai pir- 
ntiem&iems jau nebuvo kas 
veikti: gaisras buvo užgesytas.

Hoffmano mokyklos mokinių-lie- 
tuvių išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
birželio 29 d., į Jeffer.son miškus. 
Bus puikus programas. Visus kvie
čiame dalyvauti. — Komitetas.

Racine, Wia. — TMD. 121 kp. 
svarbus susirinkimas bus birželio 
26 d. 7:30 vai. vakare “Union Hali’’. 
Bus išduota raportas apie buvusį iš
važiavimą ir manoma skirti aukų iš
leidimui Senio raštų. .. — M. K...

PARDAVINĖJA SVAIGALUS.
Verteivos svaiginamaisiais 

gėrimais skubiai pardavinėja 
savo prekes — pirmiausia deg- 

žmonelės gi urmu per
kasi to gero ir už “tinkamą kai
ną” — mokėdami dauginu ne
gu kada nors pirma.

North Sides Lieutvių Draugijų Są
ryšio Viešo Knygyno delegatų pus
metinis susirinkimas įvyks ketver
ge, birželio 26, kaip 7:30 vai. vak. 
Viešo Knygyno svet. 1822 \Vaban- 
sia avė. Visu draugijų delegatui 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turim svarbių reikalų.

— Sekr. F. Kaziulis.

Pardavėjų
Patyrimas pardavojime ne- 

reikalingas. Mes išmokysi- 
me jus savo biznio. Mes geis 
tume mokyti savo žmones sa 
vu budu pardavojimo ir par 
davimo. Mes randame tą 
pasekmingu. Proga uždir
bti didelę sumą pinigų ir pa
stovus užsiėmimas. Turi 
būt virš 25 metų amžiaus. 
Atsišaukite į musų skyriaus 
ofisą, 5053 S. Ashland Avė. 
Klauskite Mr. Mills arba 
Mr. Teater.

Roikia:
Kišoniij

i Kišeninkų dirRĄjŲ
Gcneralių operuotoji)
Ant kautų.

Darbo sąlygos yra geriausios. 44 
valandos į savaitę. Aukščiausia 
mokestis. *

2352 \V.22nd St.

Pajieškau antrarlinklb kepėjo at
sišaukite po num. 12001 Indiana av. 
Tel. Pullman 5444.

THE lioUSE OF 
KUPPENHEIMER.

S LA. 129-ta kp., rengia draugišką 
išvažiavimą į Beverly Hills miškus 
ant 87Jos ir Robey gatvių. Kvie
čiama visus narius taipat ir nepri
klausančius prie SLA. dalyvauti mu
sų išvažiavime. — Komitetas.

RE1KAIJNGA keleto vyrų dirbti 
veilokų dirbtuvėje.

711 S. Kolmar avė., Chieago.
JIS NENORĮS PASIDUOTI.

Pa&alintasai mokyklų superin
tendentas nenor užleist sa

vo vietą kitam.
_ . » ,. • 1 ■ • . • • otl Ol>. I lilIMVI I JI. ISlltUKi
I^mJjo salininkų paskirlasal ^laugfs malonėkite atsilankyti.

mokyklų superintemlentas, det-Jn,s viešos diskusijos, 
roitietis Dr. Cluukiey, nieku bu-

LSS. 37 kpopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks ketverge, 26 birže
lio, 7:10 vai. vak. Malinauskio svet- 
1844 So. Halsted St. Draugai ir 

, nes 
— Valdyba.

REIKIA guzikų siuvėjų, andaro- 
kų finišerkų, siulu nuskabytųjų ir 
beisterių, patyrimo nereikalinga.

Pervirai B. Palmer JI Co., 
367 \V. Adams St., Chieago.

Moteriškų reikalaujama dirbėji 
aukščiausios rųšies vyriškų drapa 
nų.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
du nenor nusilenkti majorui įvyks ketverge, birželio 26, M. Mel- 
Tl^mn^nni Lnrin .I.Un iisni’lla*1". «?•vakare. Nariai ir norintis įstot kvie

čiami atsilankyti. — Valdyba.

REIKALINGA moterų prie siuvi
mo guzikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukit į

A. Schuman Jt Bros., 
231 So. Market St., Chieago, III.

Reikia:
Kišenių dirbėjų
Kišeniukų dirbėjų
Gcneralių operuotųjų 
Kišeninius pamušalų dirbėjų 
Ant kautų.

tapo pašalintas, paskiriant mo
kyklų supiji n ten t u kitr, 'Mor- 
tensoną. Chadsey sako, kad jis 
nieku bildu neužleis savo vie
tą kitam,
koti teisybės 
vėsime.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Jisai manąs pajieš- 
teiąme. Pažiu-

Pajie.škau savo brolio Jono Siau
bo, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Pricinėlio parap., pirma gyve. 
no Sheboygan,Wis. Jis pats ar kas jį 
žlrio malonėkite pranešti.

Joe Siaubs,.................
168 Main Str., Kenosha, VVis.

REIKALINGAS darbininkas. Dar
bas lengvas ir pastovus. Turi uio. 
keti šiek tiek rašto.

1707 So. Halsted St., Chieago.

REIKIA 10 iki 15 vyrų prie leibc- 
rių darbo ir išvažiotojų.

B. COHN,
1241 So. Union Avė. Chieago.

PLĖŠIKŲ ŽYGIAI.
Du nepažįstamu plėšiku va-

nonui, važiavusiam savo nau
juoju overlandu South Park

. Pajieškau sesers Domicėlės Wai 
ciekowska, Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos parp., kaimo Sel- 
vestrų. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą.

W. yVaicickauskas, 
Rox 84, Coalton. XV. V.

REIKALINGAS vaikinas dirbti į 
pekarnę antra ranka prie keksų ir 
prie duonos, patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite.

PETER VULTRAKIS,
314 — 157th St., Harvey, III.

Darbo sąlygos yra geriausios. 44 
valandos į savaitę. Aukščiausia mo 
kes|iš.

2352 West 22nd St.

i plėšikai paliepė p. Gannono ino- 
terei nusimauti trijų šimtų dol. 
vertą žiedą, o pačiam Garnio* 
nui — apleisti automobilių. .

Pajie&kati Petro Jokūbo Ir Jono 
Sifilių, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Grauželių kaimo. Gir
dėjau kad visi gyvena Chicagnj. 

Il’uriu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti.

Peler Galvanauski
fi2 So. Clark St., Chieago, III.

REIKALINGA patyrusių beiste- 
rių ir guzikų siuvėjų prie moteriš
kų <lrapi«nų.

10.34 W. North Avė. 2ras aukštas

THE HOUSE OF 
KUPPENHETMER,

VyriSkų reikalaujamu siuvėjų ai 
ščiausios rųšies vyriškų drapanų

REIKIA 1 shearm 
ninku.

A. Blackstone Scr
2457 So. Looinis St.

tėjo $55 į me
hariu.
Ii Motei 

CtiicnKo.

REIKIA anglių m 
nesi su valgiu ir kai

Chieago U o 
51 & Gomelį avė.

NUSIŽUDĖ SUŽEISTAS KA
RININKAS.

Nesenai sugrįžęs iš mūšio 
laukų karininkas, August So- 
helslov, užvakar atsigulė ant 
Northtwestern geležinkelio šėnių 
Highland Parke. Greitasai trau
kinys jį an|t vietos sutriuškino. 
Karinhikas dar ndbuvo atsiga
vęs nuo žaizdų, gautų karės 

lauke.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pnikeškau I kambario, geistina, 

kad butu su telefonu, ir butų gerai, 
kad butų eleetrikos šviesa ir pia
nas. Atsišaukite per laišką.

F. A. — 159 State St., 
Doctor’s Information Bureau, 

Masonic Temple.

Pajieškau burdo lietuvis vienas 
vaikinas, tiktai atvikęs iš armijos. 
Tarpe 18-th ir (’analport avė. Mel
džiu pas blaivus žmones. Kas turė
tų vietos atsišaukit po šituo antrašu 

John Fotovvtis,
2005 String St., Chieago.

THE HOUSE OF 
KUPPEN1IEIMER.

Reikia:
Off preserių ant 
sack kautų.

Moteriškų reikalaujama siuvėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapanų 'Darbo 

valandos 
krstis.

sąlygos yra geriausios, 
į savaitę. Aukščiausia

44 
mo-

Pranešimai .
Viii, kurie buvot paėmę Soc. Par 

lijos presos pikniko tikietų parda
vinėti, malnoėklte sugrąžinti liku
sius nevėliau sekančios subatos. Gra 
žinkite į Naujienų ofisą.

— K. Jamontas.

Pajieškau brolio Kazimiero Kar- 
šoko, paeina iš Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Kuršėnų vals
čiaus, Kubilių kaimo. Pajieško se
suo Teklė Karšokaitė, gyvena Vla
divostoke, gatvė Ratanlceska, Novo- 
gorodski Pereulok, N. 11, Rosija.

!J. JUL!

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Chieago* Lieutvių vyrų choro re 
peticija bus pėtnyčios vakare pa
prastu laiku Mildos svet. Visi atsi- 
luukykit. — F. Magola.

Atiduodam ant randos dėl 2 vai
kinų kambariai su valgiu ąr be val
gio, taipgi dėl ženotų Rtrfrie neturi 
rakandų, kambariai graini* ištaisyti 

3240 So. Eiperald Avė., Cbicago.

Reikia:
Guzikų skylių siuvėjų
Finišerkų
Atsiuvinėti rankomis klastų*
Kišenių dirbėjų
Kišeniukų dirbėjų

Darbo sąlygos yna geriausios. 44 
valandos į savaitę. Aukščiausia 
mokestis. *

411 Sangamon St.

2133 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS darbininkas pirma 
rankis prie keksų kepimo. Turi 
mokėti visą figvo darbą.

Vnsilevski Bros., 
12247 So. Halsted St., Chieago, III.

REIKALINGA 10 moterų tvarkvti 
senas popieras Dirbamą pedėlio- 
mis pusė dienoj. Mokąma gera mo 
kęst i s.

Republic Wnstę. Paper Co., 
626 Taylor St., kampas Desidains St.

Tel. Haymarket 856

n ir 2 pageliu- 

on Ynrd.
Chieago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Studs Motor“ ka

ras, 5 sėdynių, gerame stovyje. Par
siduoda labai pigiai. Matyti galima 
nuo 8 a. m. iki 7 p. m,

3145 So. Halsted St., iš užpakalio, 
Tel. Boulevard 2341.

PARSIDUODA automobilius Han. 
ds 6 cilinders 7 pdsažierių, 1915 m. 
ir 5 tajerai arba mainysiu ant fordo 
1.919 metų. Atsišaukit vakarais nuo 
7 iki 9 vai. vakare.

714 W. 3t-st St., Chieago.
• Tel. Blvd.. 7743

PARDAVInud automobilius. Kai
na $250.00, 5 pašažierių, pats prade
da, elektros šviesos, geros tairos, Iš 
šalies užlaidos ir gerai važiuoja. 
Turi parduoti. Atsišaukite j 3314 
Mosspratt SI., Chieago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė didelė >r geroj vietoj, už labai 
pigią kainą, iš priežasties ligos turi 
būti greitai parduota atsišaukite.

Ant. Kasparas, 
4555 So. Paulina St., Chieago III.

Didelis bargenas iš priežasties li
gos parsiduoda biu'ernė ir grosernė, 
su namu vieno plato augšta ir auto
mobilius. ’ .

4001 S. Rrighton PI., Cbicago, 111.
Tel. MeKinley 5758

PARSIDUODA valgomų daiktų, 
kendžių ir minkštų gėrimų krautu
vė. Parsiduoda pigiai.

942 \V. 34 St..

PARSIDUODA visai nauji tajeriai 
37x5, parduosiu už visai mažą kai
ną, atsišaukit nuo 4 iki 9 vai. vakare 

J. Shultz,
837 \V. 34 pi. Chieago, III.

2 fl. iš užpakalio

PARSIDUODA barzdaskutyklė lie 
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis išdirbtas per daugel metų, 
priežastis pardavimo kojose reuma
tizmą turiu, atsišaukite greitai 

61/51 \V. 47_th Str.

Kas turi parduoti palaikytą pianą, 
meldžiu pranešti.

S. Melko, 
2239 West 25th PI., Chieago.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
nė viduryje pletojancios lietuvių a- 
pielinkės'. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo pasitraukiu iš biz
nio dėl silpnos sveikatos.

A. TESSER,
3931 So. California Avė., Chieago.

PARDAVIMUI kepykla, XVest Si- 
dėj. keptuvė dabartinėje vietoje 15 
metu daro gerą “vvholesale” ir “re 
tail“ biznį Puiki vieta lieutviams 
arba lenkams.. Savininkas nori pa
sitraukti. Atsišaukite laišku i Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 23.

PARDAVIMUI pigiai pikčernč ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės į 

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chieago.

Turiu du bizniu Pekarnią ir mink
štų gėrynių Šapa. Todėl viena iš 
tų turiu narduoti. Atsišaukite.

PETER VULTRAKIS
314 — 157th St. Harvey. III.
!l!21 ..UJąj-ULiL J.. JL- J1.------ .L1.1.. '.!!.*■

BARGENAI.
Mūrinis namas 2 flatu 5 

ir 6 kambariai, lotas 
125, 3 metai muritas, kaina 
$5,600, cash $1,000, kitus iš
mokėjimui.

Mūrinis namas 2 flatai 6 
ir 6 bambariai, lotas 30x125, 
garu šildomas, kaina $7,800, i 
cash $1,500, kitus išmokėji
mui.

Bangalo mūrinis 6 kam
barių, lotas 30x125 vandeniu 
šildomas arti parkų ir gra
žus, kaina $5,500, cash $1- 
500, kitus išmokėjimui.

Bangalo medinis 6 kam
bariai, lotas 50x125 vande
niu šildomas, kaina $3,500, 
cash $1,750, kitus išmokė- 
jimvii. ,

Mes turime daug bizniui 
namų ir lotų gerose vietose 
ant pardavimo. Matykite 
mumis kolei pirksite.
C. H. Lyon & A. Masulis, 

Real Estate
5931 S. Kedzie Av. Chieago. 

Phone Prospect 9163

Didžiausia lietuvių kolonija Ame, 
rike. Čia jau yra pirkę suvirš 400 
lietuvių Formas, jau 7 kaimai yra 
apgyventa lietuvių, yra 4 draugys
tės. Norinti pirkti gerų Farmų ir 
apsigyventi tarpe savo tautos žmo
nių. Del platesnių žinių rašvk:

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.R. 1,

Kas norite pirklie ukes, važiuokit 
į Monreston, Wis. lenais yra ge
rų ūkių ir pigių, galit pirkt ar mai- 

Į uit ant namu
K. Gaminskis,

Moreston, VVis.R. 6,

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para, 
pi jos, 663-665 W. 18tb St. Kreip
kitės prie

J. P. Baslį i n skis, 
3200 S. Halsted St., Chieago, UI.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug

si y n ant kugvų jšmokesčių 10 melų 
Parduodam arklius, kąr

ant lengvu i.šn’(ike».ėių. 
liesto manius si “ "
vieloj Anierike.

išmokėti, 
ves ir tt. 
jM.ii nom 
a nikokioj 
bargenai.

1 •kini

ai. .1. Augulis,
343 Marquefte Bldg., 140

Dearborn St., Plronę Randolph 5757
So.

PARSIDUODA namai ant 2 pagy
venimų, geroj kolionijoj prie lietu
viškos parapijos ant bussines shre
to 4613 \Venlworth avė. — iš prie
žasties turi išvažiuoti. Exlra bar- 
genas $2000. Atsišaukite pas 

Don Lamsarge,
4613 \Ventworth av., Tel. Yards 4731

PARDAVIMUI namas, atsišaukite 
j 1908 Cnnalport avė., arti Jeffer- 
|on st., 6 familijų. įplaukos už ren- 
dą $58.00 j mėnesį. Kaina $4,800. 
Parduoda būtinai išvažitiodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas, du melai kaip budavotas ran
dasi ant Emerald avė. Priežastis 
pardavimo, išvažiuoju į kitą miestą 
Atsišaukite

Dominik Degeikis, 
2932 Poplcr av., 3 f)., Chieago, III.

FARM A F AR MA

Jeigu jus norite pasidaryti sau na 
mą ir būti neprigulmlngu. pirkite 
fanną lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
plekšite ten sau formą jus pirksitenu<: savininko, bei ne nuo ’uįenio. ■ 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėnite Kazimierą Gniliauską 
ka'po Kolonijos direktorių, I._.L 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgj vcndinoine apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstamc 
k{ekvienam nuo pradžios, kuris per, 
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes par
duodame jiems aklius, karves ir ki
tus galvijus ir ūkės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų. * •

Jus galite pirkti farmą kok*o dy
džio jus norite, 40. 80, 120, 160 ak
ru arba daugiau už kainas nuo $15. 
00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus 
žingeidaujate pasilikti nariu pasek
mingos lietuvių apielinkės neprigul- 
mingu farmerių, rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagel Rivcr, Wisconsin.

Mes turime pelningus namus a- 
pielinkėje musų ofiso Dubultas 
dviejų aukštų muro namas su dviem 
sankrovom, fialas užpakalyje ir 8 

i fintais 2 aukštę virš sankrovos. Na-

mainas yra puikiame stovyje ir ran. 
dos galima lengvai padidinti iki 
$155.00 arba $160. Savininkas ne
gyvena prie vietos ir negali pats 

kuris Prižiurėti namo. Parduosime už 
‘$14,000,00. Namas vienas negali būt 
šiandien padvigubintas žemiau $20- 
000.00. Jeigu jus norite gero in- 
vestinento ši propozicija nesulygi
nama. Platesnių žinių atsišaukite į 

Ignatius Chan & Co..
31 yVallace Sts., vienintelis agent.

EXTRA.
Gneitu laiku turi būt parduotas 

namas, arba mainau ant loto. Na
mas randasi geroje vietoje Bridge- 
porto apielinkėj ant 2-jų pagyveni
mų. Rendos neša $25.00 į mėnesį, 
kaina $2,400 arba gal parduosiu už 
mažiau, galima pirkti su mažais pi
nigais, 2811 Emerald Avė., gyvenam 
žemai iš užpakalio

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Formų, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
gėntų, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS,
720 W. 120 St,. West Pullman, III.

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj \Visconsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, WOOD_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ją. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
rį. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavinio 
nesurasite, kaip Wiseonsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la-

Liberty Land & Investment Co.t
301 So. Halsted St., . Chieago, III.

40.000 akrų trąšios juodos žemės 
lusėdžlams. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 

____ __ ____  . , . ,« Platesnių 
parduosiu nebrangiai, atsišau-1 Žinių rašykite:. .

’ Frank Fflior;"Core Soimd Farms.
634 Otis Bldg., Chieago, III.

RAKANDAI
PARSIDUODA 3 kambarių rakan-’yra jūsų kftšto žmonių, 

dai, .............................. “ .....................
kitę greitai.

3364 So. Halsted St.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mažinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

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

J. F. Kasnieka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PirmininH

Bukite išmintingi merginoj* ir vy
rai ir mrtkykitfs barzdaskutystės a- 
mato dabar Vietos atdaros.

604 So. Clark St„ Chieago,




