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True translation filed with Ihe post- iiiusler at Chicago, III. Junc 30, 1919as rcauired by the act of Oct. 6,1917

aika su Vokietija pasirašyta
Bet Vokietija ir toliau bus 

marinama badu
True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, III. June 30, 1919 
as i*e<|uircd by the act of Oct. 0, 19)7
LAIKYS VOKIETIJOS BLOKA

DA IKI RATIFIKAVIMO.

Chinija nepasirašė po taika

Talkininkai palaikys Vokietijos
1 blokadą

WilsonAs jau išvažiavo namo 
atėmė iš lenkų 2 miestus

VEBSAILLES, birž. 28. — 
Šiandie po piet įteikta Vokietijos 
delegacijai talkininkų nota apie 
Vokietijos ratifikavimų sutar
ties.

Tarp kitų dalykų nurodoma, 
kad panaikinimas ' blokados 

prieš Vokietiją priguli nito rati- 

fikavimo sutarties,
Dr. Herman Mucller iš Versai- 

lles š:20 vai. šįvakar, išvažitio-J
Ukrainiečiai! darni į Noisy-Le-Boy stotį. Iš. 

ten jie traukiniu išvažiuos į Vo
kietijų.

40 vokiečių sekretorių pasi
liks Versailles užbaigimui Vo
kietijos delegacijos reikalų.

TAIKOS SUTARTIS PASIRA
ŠYTA.

Vokiečiai pirmieji pasirašė, pas
kui Wilsonas. Chinija nesirašė.

su-

pa- 
pa-

VERSAILLES, birž. 28. — 
Taikos sutartis tapo pasirašyta.

Pasaulinė karė, kuri per dau
giau kaip keturis metus siautė 
didesnėj Europos dalyj, oficia
liai užsibaigė 3:45 vai. šiandie 
po piet, kada subaubė kanuolės, 
kurios paskelbė, kad paskutinis 
plenipotentas konfemicijoje pa
dėjo savo parašų po taikos 
tartim.

Delegatai, he pasirašymo 
šaulio taikos sutarties taipgi
dėjo savo parašus po Reino pro
tokolu ir Lenkijos sutartim.
Vokietija pirmutinė pasirašė.

Istorinis susirinkimas prasi
dėjo veidrodžių salėje Louis 
XIV palociuje 3:10 vai. ir Vo
kietijos delegatai, kurie pirmie
ji pasirašė, padėjo savo parašus 
3:13 valandą

Pasirašymas buvo atliktas už 
v

kelių mastų nuo vietos toj pa
čioj salėj, kur Wilhelm I sausio 
18, 1871 apsikarunavojo Vokie
tijos imperatorių ir Vokietija 
tapo paskelbta i n peri j a.

W ii šonan pasirašo.

Amcriikos delegatai, vadovau
jami prezidento Wilsonu, pasi
rašė antrais, padedami parašą 
tuoj po Vokietijos pasiuntinio 
sekretoriaus Dr. Johanncs Bell

Tada plenipotentai Anglijos, 
jos kolonijų, Francijos, Japoni
jos ir Italijos pasirašė, o jau po 
to sekė mažosios valstybės alfa- 
betinėj tvarkoj, Belgijai esant 
priekyje.

Chinija atsisakė rašytiea.

Trįs atsitikimai įvyko, kurie 
sutepė pasirašymų sutarties.

Cbinijos delegatai neatsilan
kė, atsisakydami pasirašyti, ka
dangi neleista jiems padaryti su
silaikymų. Plenipotentai prane
šė taikos konferencijos pirtni- 
ninkui premieruii Clemenceau, 
kad jie nedalyvaus ir kad jie lau 
kia instrukcijų nuo savo vald
žios.

Smuts padavė protestą.

Gen. Jan .Christian Smuts, 
vil nas iš delegatų, atstovaujan
čių Pietinės Afrikos Unijų, pasi
rašė su protestu. Jis priešinosi 
niekuriems teritorialiams susi
taikymams, užreikšdamas, kad

ti primtas be didelio pažeidimo 
industrinio Europos atsigavi

mo. ' •
Jis užreiškė, kad tai butų tal

kininkų ir susivienijusių vals
tybių interesuose padaryti susi
tarimų labiau tolerantišku ir 

nuosaikesniu.
Nežinomas publikai, bet dide

lės svarbos buvo Vokietijės de
legatų protestas. Vokietijos de
legacijos sekretorius Haniel von 
Haimhausen užreiškė francuzų 
tarpininkystės oficieriui pulk. 

Henri, kad “mes negalime pripal 
žfnti, jog Vokii<|tijos delegatai 
turi |eiti į salę kitomis durimis, 
negu talkininkų delegatai, negi 
kad karinės pagarbos neteikti. 
Jeigu mes būtumėm pirmiau ži
noję, kad bus padarytas tokis su 
tvarkymas, delegatai nebūtų at-

Po konferencijos liko nutarta, 
kaipo kompromisas, suteikti 
karinę pagarlią kada vokiečiai 
ėjo iŠ salės.

Tfue irsnidatian filed with the peši- 
inaster at Chicago, III. Jane 30, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Vokiečiai tikisi pakeitimo sutar

ties.

PARYŽIUS, birž. 28. — Vo
kietijos plenipotentai Dr. Muel- 
ler ir Dr. Bell šiandie davė užti
krinimus ištikimumo pasirašy
me sutarties. Tuo pačiu laiku jie 
išreiškė viltį, kad sąlygos vėliau 
bus kiek pakeistos.

“Vokietijos žmonės vartosi vi
sas priemones, kad išpildžius 

sąlygas“, pasakė abu ptstovai. 
“Mes manome, kad talkininkai, 
jų pačių interesuose ras reika
lingu permainyti niekurias są
lygas.

“Mes manome, kad talkinin
kai nesispirs už išdavimų kaize
rio ir kitų augštųjų oficicrių.

“Vokietija dės visas pastan
gas, kad parodžius esančia verta 
priėmimo j tautų lygų.“

Atstovai taipgi pasakė, kad 
Vokietijos valdžia nedalyvaus 

jokioj atakoj ant Lenkijos.

Tnie translation filed with the po«f- 
mastrr at Chicago, III. June 30, 1919 
•s reųuired by the act of Oct. 6,1917
Wilsottas prašo ratifikuoti su

tartį.

susitartas atlyginimas negali bu-! nų ar susilaikymų.

Tino translation filed \vlth Ihe post- 
master at Chicago, III. Jane 30, 1919 
as reųuired hy the act of Oct. 6,1917

PREZIDENTAS WILS0NAS 
i’ IŠVAŽIAVO NAMO.

PARYŽIUS, birž. 28. — De
monstracija pagerbimui prezi
dento Wilsono, kada jis šiąnakt 
važiavo iš Paryžiaus į Bręstų, 
kad sėdus į laivų, buvo entuzi
astiškiausia, kokių prezidentas 
susilaukė nuo savo atvykimo 
Europon.

Išrodė, kad visi Francijos sos
tinės gyventojai suėjo į gatves 
prie Gare dės Invalides, kur lau
kė prezidento specialis trauki
nis. )

Pichon ir Andre Tardiėu pa
lydėjo prezidentų į Bręstų. Am
basadorius Jusserand ir Italijos 
ambasadorius baronas Di Celle- 
re, kurie važiuoja į Washingto- 
nų, taipgi yra partijos nariais.

Wilsonų lydi kariniai laivai.

BREST, birž. 29. — Amerikos, 
transportas George Wasbington 
su prezidentu Wilsonu išplaukė 
2:20 šiandie! po piet. Superdrcad 
nautas Oklahoma plaukia prie
kyje, naikintojai Woolsey ir Far 
bei! plaukia iš šonų, o; naikinto
jai Wirkes ir Yarncll — iš už
pakalio.

True translation filed with Ihe post 
master at Chicago, III. June 30, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. 6,1917

Rusijoje
SUGRĮŽO AMERIKIEČIAI 

Iš RUSIJOS.

Nežino už ką kariavo. Anglai, 
francuzai ir rusai atsisako ka
riauti.

NEW YORK, birž 29. — šįva
kar sugrįžo veteranai Amerikos 
“Galipoli”.

vokiečių užpuolikas Moltkc, da
bar transportas Von Steuben, 
perplaukė Anibroisc kanalu i? 
sustojo ant nakties uoste.

46 oficieriai ir 1,495 kareiviai 
iŠ 339 infanterijos pulko ištru
kusieji iš tragedijos, kuri buvo 
sulošta tarp ledų ir sniego šiau
rinėje Rusijoje, buvo ant laivo.

Rūstumas buvo ant kiekvieno

WASHINGTON, birž. 28. — 
Prezidentas Wilsonas atsiliepi
me į Amerikos žmones iš prie
žasties po taikos sutartim, mal
dauja priimti sutartį ir tautų 
lygos santarvę be jokių perinai- veido ir piktumas kiekvieno šir

dyje. Niekad sugrįžę kareiviai

nesmerkė taiip karės departa-1 mišimas ištiko tarp musų karei 
minto, kaip jie.

Daug žuvo po paliaubai.
Net nuo rugsėjo 5, 1918 jie Į vo maistas“, 

kariavo Rusijoje prieš bolševi
kus. 200 jų draugų yra snieguo
se paalidota ir pelkėse; šimtai 
kitų liko sužeisti ar kentėjo nu
šalimų rankų ir kojų. Tempera
tūra tankiai būdavo 50 laipsnių 
žemiau zero (0).

60 nuošimčių kareivių, kurie 
<liui&iaii jau nebestipriA, liko 
užmušti po pasirašymui mūšių 
paliaubos.

Kiekvienas iš sugrįžusių ka
reivių jaučia, kad jis buvo nau
dojamas traukimui anglams ka
štanų iš ugnies.

Nežino kodėl kariavo.

Jie neturi mažiausio suprati
mo už kų jie ten kariavo.

Nežino nė maj. J. Brooks Ni- 
chols, Detroito milionierius, ku
ris sugrįžo komanduodamas pul 
kų ant yon Stvugen. Matomai 
pulk. SteMart taipgi nežino, ka
dangi jis negalėjo išaiškinti prie- 
žųstį, kada keletu savaičių atgal 
kareiviai užprotestavo už siun
timų atgal į linijų.

Daugelis, kurie susirinko pas- 
skelbe, kad jie prašys senato
riaus I tiram Johnson, kuris gy
nė jų reikalų, kad jis reikalai! 
tų pilno išturimo visos Rusijos 
situacijos. |

šimtai kareivių^ kurie šiandie 
atvyko serga ir niekad negalės 
būti tokiais, kokiais buvo, kada 
jie išvažiavo Užjūriu, kaip jie 
manė, kariauti su vokiečiais. i

Jie sako, kad rotoj I nebuvo 
jokio maisto. Per kelias savai
tes rota I buvo smarkiausiuose 
mūšiuose. Pakartotinai ji išvai
kė daug didesnes bolševikų spč-

50 laipsnių žemiau zero ir ken
tėdami nuo nedamaitinimo, ke 
Iri menkų anglų išduodamų por 
cijų.

Rota I buvo priekinėse linijo
se nuo spalių 10 iki kovo 1, kada

pimą. Tankiai temperatūra bū
davo 60 žemiau zero. Kovo 1 <1.

duos francuzai. Tada pasiekė ži
nia, kad francuzai atsisakė eiti. 
Gailaus vienas platonas francu
zų atvyko. Jie atsisakė stovėti 
ant sargybos ir pavargusiems a- 
merikiečiams prisiėjo saugoti 

linijas dideliame šaltyje.
Du sykiu prieš tai rota I matė 

francuzus atsisakant klausyti j>a 
liepimų. Tie francuzai buvo ve
teranais vakariniame fronte ir 
negalima jų apkaltinti bailume. 
Jie tvirtino, kad jų buvimas Ru
sijoje neturi nieką bendra su m u 
Šimu vokiečių ir kad jie nemano 
kariauti.

vių, tuoj kuoplačiausiai pasklei
sta po pasaulį žinia, kad tai bu-

Tiuc translntinn filed \Aith the pnst- 
master at Chicago, III. June 30, 1919 
a< reųuired by the act of Oct. 6,1917
TIKISI GREITO VOKIETIJOS 

RATIFIKAVIMO.

PARYŽIUS, birž. 28. — Laik
raščiai sako, kad užbaigtoj ir

tyj »yra nickuiros sąlygos, ku 
rios, manoma, paskubins Vokie
tijos nacionalio susirinkimo ra
tifikavimų sutarties. Journal 

sako., kad talkninkai pasekdami 
vokiečių pavyzdžiu 1871 m., pa
žymėjo, kad paliuosavimas vo
kiečių belaisvių priklausys nuo 
Vokietijos susirinkimo ratifika
vimo sutarties.

True ‘ranslation filed v itn Ihe pnst- 
master at Chicago, III. Jane 30, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917 
UKRAINAI SUMUŠĖ LENKUS.

Paėmė du miestus.

LONDONAS, birž. 28. — Co- 
penhageno žinia sako, kad ukrai1 
niečiai paėmė Tarnopol ir Brody 
ir lenkai traukiasi.

Darbininkų kova
UGNIAGESIAI NUTARĖ STRėl 

KUOTI.

Reikalauja pakėlimo algos.

CHICAGO. — Ugniagesiai va
kar nutarė streikuoti, jei bėgy-

nimo, kad miestas pakels jiems 
algų iki $2,000 į metus, arba 500 
dol. daugiau negu jie dabar gau
na.

Dalis policistų, virš 200, irgi 
pasekė ugniagesius. Kada atga- 
leiviškieji policistai nutarė nerei 
kalant didesnio pakėlimo, kokis 
dabar gauta, ty. $1,740, vieton 
reikalaujamų .$2000 j metus, 

jie nuėjo į ugniagesių susi rink i-

randumą, kad tuo budu nusp
rendus apie streikų.

DAKTARAS PATEKO BĖDON.

Prisaikintieji teisėjai andais 
Išnešė kaltinimo aktų prieš Dr. 
John Calyvis ir tūlų Josephų 
Pierronų. Pirmasai kaltinamas 
dėl neteisingo liudijimo, joge i 
Katherine Pierron esanti be
protė, delei ko ji buvo atiduo
ta į pamišėlių namų; antrasai, 
taigi Katherinės sūnus — dėl 
suktaus užsimojimo ant savo 
motinos tikslu pasinaudoti pos 
turtu.

Anglų kareiviai Seletskojc 
miest. pakėlė maištą keletą die
nų pirmiau. Išsiplatino gandas, 
kad visos francuzų spėkos jų už 
pakulyje pakėlė maštą ir kad 
bolševikai jas apsupo

“Niekingiausių dalykų apie 
tų atsitikimą“, pasakė vienas o- 
ficierių, “yra, kad nors anglų, 
francuzų ir rusų kareiviai kele
tu sykių tikrai pakele maistų, 
anglų cenzorius nepraleidd ži
nią ir nieko apie tai nebuvo išr 
»paiisdtata« Kaip tik mąžasBlSMib*j AUJIENAS”

NORI DIVORSO.

3843

Šiandie paskutine diena
gėrimams

12 valandoj naktį užsidaro visos 
karčiamos

RYTO PRASIDEDA KARES 
LAIKO PROHIBICIJA.

Niekurie saliunininkai žada prie 
sinties prohibicf jai. Visos pas
tangos išgelbėti gėrimus nu
ėjo veltui.

šiandie daugeliui bus liūdna 
laidotuvių diena. Kiti gi, ypač 
moteris, kurių vyrai nuolatos 
girtuokliaudavo, net labai 
džiaugsis tomis “laido
tuvėmis“. O 
die b u s. 
t i n ė. Nes 
nakčio įeina 
prohibicija.

Nuo šiandie vidurnakčio jo
kių svaiginančių gėrimų nebe
galima bus pardavinėti, kol ne
bus užbaigta armijos demobiliza 
rija. Net užbaigimas demobili
zacijos neišgelbės gėrimų, nes
pradžioj ateinančių melų įeina laujama mokėti taksų. Alus, ti- 
galėn ir naclonale • prohibicija.
Taigi šiandie turbut ant visados i ka paskutinėse valandose.

gėrimus namie daryti.
Tokius žmones ir saliuninin- 

kus Illinois valstijoje pasieks 
taip vadinamieji “search and 
seizure“ įstatymai, kurie įeina 
galėn kartu su prohibicija. Spe
ciali policistai darys nužiūri

mose vietose kratas ir radę 
u ž g r i e b s degt i n ę ir 
baus jos savininkus, jei polici
ja manys, kad tie gėrimai yra 
pardavinėjami. Namuose esan-

“laidojnma” šian- 
p o n | a D e g- 

šiandie nuo vidur-

na, 
bus

ar duodama svečiams, ne
liečiama.

Tikisi nupigimo.

Chicagoje, kaip apskaitoma, 
yra už pusę miliono dolerių deg
tinės, kurią išparduoti reikės 
ryto, jfodel tikimasi smarkiu 

varžytinių tarp pardavėjų ir nu
pigimo degtinės ant tiek, kad ji 
parsidavinės pigiau negu reika-

kimusi, bus dalinamas net uždy-

Daktaras Mark Gier’as
W. Vau Buren gt., būtinai no
rįs divorso. Jo prisioka., kadai
se geroji Aliutė, pradėjusi jį “be 
pasigailėjimo — mušti“.

Skaitykite ir Platinkite

svaiginantis gėrimai.
Bravūrai ir svaiginančiųjų 

gėrimų interesai desperaltiškai 
bandė išgelbėti jei jau ne degti
nę, tai nors vynų i> alų. Bbet vi
sos tos jų pastangos nuėjo nie-

Prezidentas Wilsonas» kuris 
rekomendavo kongresui atšauk
ti karės laiko prohibiciją, bet 
kongresas nesutiko — jis net vi
sai nesvarstė to klausiom. Tie
sa, prezidentas vienas, be kon-

hibicijų, bet jis matyt, nenorėjo

aus atsisakė atšaukti prohibici-
Todcl šiandie ir turi apsis

toti visokis svaiginančių gėrimų 
pardavinėjimas.

žada nepaisyti uždraudimo.

Niekurie saliunininkai yra 
gana drąsus ir žada nepaisyti 
proliibicįjos akto. 600 saliunti- 
ninkų New Yorke paskelbė, kad 
jie neuždarys panedėlio naktį

liau laikys savo saliomis atda
rais. Tokios pat žinios atėjo 
ir iš keletos kitų miestų, liet 
justicijos departamentas pas

kelbė prigrųsinimą, kad ims na
gai! kiekvieną nusižengiantį sa- 
liunininką, nors jo galė ėsanti 
labai neaiški. Tečiaus, supran
tama, kaip ne energiškai depar
tamentas veiktų, jis visiškai iš
naikintų pardavinėjimą gėrimų 
neįstengs. Gėrimų pardavinėji
mas eis, nors daug mažesniame 
skaičiuje, paslapčia, ir už gėri
mus bus imama tuosyk baisios 
kainos. Daugelis saliunininkų 

žada savo saliunuose pardavinė
ti minkštuosius gėrimus. Kiti gi 
žmonės, negalėdami gėrimų nu
sipirkti, bandys svaiginančius

Gal neilgai tęsis prohibioija

Tečiaus ryto prasidedanti pro- 
hibicija yra tik laikina. Ji dar 
galės biU panaikinta. Apie tai 
kalba net prezidentas \Vilsonas. 
Jis sako, kad kaip tik užsibaigs 
demobilizacija, bus vėl leista 

pardavinėti svaiginamus gėri- 
UH«.

Bet tas bus neilgam. Gal lik 
porai mėnesių, nes ateinančių 
metų sausio mėnesyj įeina ga
lėn kita naclonale prohibicija — 
įvedantis visoje šalyje prohibiei- 
įa priedas prie federales konsti
tucijos, kurį ratifikavo net virš 
40 valstijų, Vidton reikalauja»- 
mo 3fi valstijų. Tuosyk gėrimai 
bus galutinai uždrausti parda- 
nėjimui ir jų pardavinėtojai bus 
smarkiau baudžiami.

Bravarai deda didelių pastan
gų, kad nors tada 2% nouš. a- 
his butų pripažintas nesvaiginan 
Čiu gėrimu, taip kad galėtų iš
dirbinėti ir pardavinėti atskies-

KVIEČIA CHICAGON “PREZI
DENTĄ“ DE VALERĄ.

vienu balsu priėmė rezoliuciją 
— pakvidtiimą airių respublikos 
“prezidentui“, prof. Eamon’ui 
De Valera’i, atvykti Chicagon ir 
{Nukalbėti “apie Airijos reika
lus”.

Prof. De Valerų, kaip žinia, 
Anglijos valdžia buvo įmetusi 
kalėjimai!, kaipo šalies reikalų 
išdaviką, iš kurio tečiaus jam 
pasisekė išsprųsti ir slapia dasi- 
gauti į šiią šalį. Jisai yra vy
riausia Airijos sin feinerių va
das ir nepermaldaujamas Ang
lijos priešas.

Prof. De Valera Chicagon at
vyksiąs turinut 5 d. liepos.
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Chitagoje — pačti!
Metm| t fy-yP
Pusei meto ......................... *
Trims minėsi ama ............   1.85
Dviem mėnesiam »• • •• • • • ^4®
Vianąm mtaealifl I f J®

CNcagola - ptr neitpUMt M
Viena kopila ..... ....«•>» ,..KĮ
Savaitei .....................  p
Mėnesiui .......................    ii

Suvienyto** Vatatijosą, m 
gačtu:

Motu*................
Pusei meto ...................... .
Trtro* mėnestame .......... Io5
Dviem mėnesiam 1.26
Vienam mėneaiut...................   I*

Pinigui reikta alųat Pačio Kopei 
Orderht, kartu ra uisalryniB.

Politini ir ' 
ekonominę kova.

Darbininkui turi dviejų ru
sių kovų, kad atsiekus savo 
tikslų — tai politinė ir ekonomi
nė kova. Katrų jų vąrtot ko
kiame atsitikime, apie tai reikta

se kovų prisieina vest. Pav., 
Rušijoj negalima buvo organi
zuotis industrinėj dirvoj, todėl 
industrijinis judėjimas buvo 
menkas ir prisiėjo griebtis poli
tinės kovos. Industrijinial pu
sėtinai gerai organizuoti Angli
jos darbininkai neretai griebia
si industrijines kovos, kad atsie
kus ne tik iiulustrijinių geriau 
sakant, ekonominių tikslų, o 
ir politinių. Industrijinę kovų 
užvedus kartais galima atsiekta 
ir politinių ir ekonominių tiks
lų, arba vienus jų. Kad aiškiau 
dalykų supratus, paimkime da
bartinį Anglijęs Darbo Partijos 
sumanymų šaukti konferencijų 
liepos mėnesyj ir apsvarstyti, 
kaip pavartojus industrinę ko
vų, kad atsiekus tris svarbius

džių panaikinti konskripcijų, 
paliuosuoti politinius kalinius ir 
sustabdyti Anglijos kįšijnųsi į 
Rusijos reikalus. Visi šitie trįs

bet Anglijos Darbo Partija ne
mato, kaip dabartinėse aplinky
bėse jie galėtų būt atsiekti 
balsavimu, protestais ar kokia 
kita politine akcija. Partija ma
no, kad industrijinial suorgani
zuoti ir revoliucioniškl darbi
ninkai streiku ar kokiu kitu in- 
dustrijįniu budp privers val
džių nusileisti ir išpildyti šituos 
tris punktus. Jeigu bus jięgos 
ir jeigu industrijinė kova bus 
tinkamai viliama, nėra abejo
nės kad tikslas liks atsiektas.

Kląi()inga yra manyt, kad tik 
poljtinc arba tik industrine ko
va darbininkai atsieks savo tik
slus.

Klaidinga taipgi yra manyti, 
kad darbininkai turi vesti kovų 
tik už galutinus jų siekinius, o 
prieš laikinus negerumus neturi 
kovoti. Juk ir konstitucija, ir 
Rusjjps klausimas, ir politiniai 
kaliniai yra tik laikinas dalykas, 
bet jeigu galimų butų jį sutvar
kyti pagal dprbįninkų klesos 

išrokavimų, kodėl nesigriebti 
tinkamų priemonių?

r»

Uęblogai atrodo, tai p-ųios D— 
rekordas., Ji ir jos dvi dukterįs 
sunešiodavo į metus tik po vie
nų pori) čeverykų, o vųikas — 

lo(Ivį poras
Killin lUpiipni-s^im taupumui ir 
nuolatiniam darbui, ji pajiege 
užlaikytu savo tris kūdikius nuo 
tp laiko, kaip devyni metai at
gal jos vyras staigu pasimirė. 
Pečiau, dabar ji gavo širdies li
gų ir iM’bepajicgin (langiau dirb
ti. ;

Nežiūrint to, ji užlaiko savo 
namus švariai ir dorai auklėja 
vaikus, kurie užaugs teisingais 
žnmnėmis ir naudingais pilie
čiais. Bet joe nepaprasta eper- 
giju vjsvien turi išsisemti. Tuoj 
tarpu daktarai sako* kad abso- 
liutiškaą atilsis jai būtinai reika
lingas. Labdarybės organizaci
ja prašo $200. kuriais butų gali
ma jų m'li>ti |)ėgiu sekamų šešių 
liiėm^ių.”

Poni D — turi visas ypatybes, 
kokių reikalauja musų moralis
tai. Ji yra atsargi, taupi ir pasto
vį darbininkė, jinai yra atsida
vusį savo šeimynai; ji stengiasi 
išauklėti savo vaikus gerais pi- 
li<$jai»; ji yni (irusi. Ji parodė 
geriausias* tįmw(iškumo koky-

pųtį savo biznį' papusime kitu 
kvapu ir pavadinsime “telegra
momis,” kurias redaktoriai su 
mielu noru apskelbs uždykų, 
mislydami, kad tai tikros žinios, 
tikri telegramai. Bet čia ne te
legramai, tiktai '“'teflegramos”. 
Tai naujas reklamos būdas.

Skaitytojai, mat, apskelbi
mais arba apgarsinimais (rek
lamomis) nelabai tiki; todėl biz
nieriai rūpinasi kaip nors pasi
garsinti, nuduodant, kad Besi
reklamuoja su tikslu padaryti 
sau asmeniškų naudų, biznį. 
Dėlto jie pridengia tat garsiais 
žodžiais, kaip “tėvynės meilė”,

vos atstatymas.”
O jšjikrųjų visa meilė, visas 

gelbėjimas ir atstatymas yra tai 
kelių asmenų biznis, kurį jie da
rys slopiu d a m i prie 
darbo vargdienius lietuvius ir 
išnaudodami jų darbo spėkas. 
To, ir tiktai to jie nori, nieko

naši Lietuvos atstatymas, ba

Jeigu jums žada duot 4 pro
centus iš peilio, tai jiems, bc- 
abejo turės likti koki 70 pro
centai, kad galėtų visa tų ponc-

litis dividendus pasiimti ir da 
atidėti kapitalo padidinimui 
biznio įstaigų (badaujančių gel
bėjimui I). Išviso jie iš badau
jančių išlups sau pelno apie 80 
procentų. Kad duos duonos 
šmotų vertų 1 rublio, tai reika
laus, kad badaujantis užmokė
tų 1 rub. 80 kap. Tai dar ne bai
siausias Įlipimas, tai legališkas 
biznis. Gali da baugiau jie lup
ti, jei tik galės, jei tik bus kas 
lupti. Kitaip sakant, jeigu lietu
viui duos 1(M) trupinių duonos 
už tikrų vertę/ nereikalaudami 
pridėt 80 procentų, tai' atsiims 
atgal 80 trupinių ir kitam ba- 
duoliui parduos. Taip pirmasis 
badaujantis lietuvys bus užmo
kėjęs už 1(M) trupinių, bet gavęs

Dvi didelės kompanijos tę
sinį nda Kovvaunne’j, Vienoj 
dirba 2,4(M) darbininkų, o kitoj 
kiek mažiau. Abi geležinės: vie
noj išdirbinėja visokius “kestin- 
gus” laivams, o antroj pečius ir 
boilerius. Miestelyj yra 4 ban
kai, npiei 6 aptiekus, 4 kratomų
jų paveikslų teatrėliai ir viena 
“operanzė” gyviems vaidini
mams. Atvirų saliunų nėra, bet 
slaptų netrūksta. Pirmeiviškų

SLA. 253 kuopa; LDLD. kuopa.
Pragyvenimas nėra pigesnis 

kaip Chicagoje. Už butų šešiais 
kambariais, su darželiu daržo
vėmis reikia mokėt nuo 10 iki 
15 dolerių mėnesiui. Dabar, aš 
manau, bus atsakyta visiems.

Dabar lengva gauti “fandrė- 
sc” darbas. Iš Chicagos reikia 
imti traukinys nuo Union sto
ties. apie tris valandas važiuo
ti. — V. V. Petraitis.

(vadinas savo automobilių) 
tam, kuris galės parvažiuoti su 
ja dvidešimts aštuonias mylias

- Aš! aiksilicpė dėdė Jobnsto- 
nas.

Už valandėlės jisai sugrįžo ir 
išdidžiai apreiškė:

— Padariau trisdešimts pen
kias mylias.

— Gerai, labai gerai, atsakė 
Siegleitas, tamsia gali jį pasi
imti, tik šičia*ve yra neužmo
kėta bila už pataisymus,- viso 
tik du šimtai 
dolerių. Ji 
automolbiliu.

— Šitaip? 
pasilaikyk ir 
Ir policistas
liais, o džiodže Stoikas paliepė 
Siegletui vežti savo senųjų dė
žę namo.

ir šešiasdešimts 
turi eiti kartu su

Tai veli sveikas 
patį automobilių, 
nuėjo savais ke-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

$12$ S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Beartam $|. 
1111-11 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Daktaras

John W. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST.
OfiHO valandos

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

„i,i.x.. ii.. —jh*.

Telepbone Ęoulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto
2 M vakaro , 

33Q3 S Morgan St, Chlcago, III į

(lies liga.
•Tąl vienas iš šimtų tūkstančių 

atsitikimų, kuris parodo, jog 
žmogaus dorumas neturi nieko 
bendra su jo įplaukomis. Nedo
rumas turi savo atlyginimus ir 
prasižengimas — pelnus. Geriau 
si žmonės yra parbloškaipi mu
sų begailestingos industrinės sis
temos. ^Gudriesiems, o pe ge
riesiems tenka šio pasaulio pui
kieji dalykai. — Scott Nearing.

Brangus draugai lietuviai dar
bininkai! Ar jus tai suprantat?

Kai tie ponai sako: “tėvynės 
meilė”, tai reiškia: jųjų pini
gų ir biznių meile. Kai jie šau
kia “gelbėti Lietuvy,” tai reiš
kia pagelbėti jiems atsistot ant 
bizniškų kojų, rinkti iš darbi
ninkų pinigus aukas užlaikymui

Taip lietuviški vorai rengiasi 
siurbti syvus iš išbadėjusių lie
tuvių kimų. Ir jie vadinasi Lie
tuvos “gelbėtojais,” patriotais, 
Lietuvos valdžia, o prie jo pri
deda, kad jie esu žmonių vald-

SURADO SKENDUOLIŲ 
LAVONUS.

SLA. — tai Biznierių Par 
tijos Melžiamoji Karvė.

Susivienijimas Liet. Ameriko
je turėtų būt, kaip prieš keletu 
metų buvo, bepartyviška orga- 
iiizactįn.” Todėl šviesesnieji 
sivienijimo nariai pradėjo pro
tai tuo t prieš savo organo Tėvy
nės redakcijų, kam ji talpina 
geriausioj1 vietoj (ant pirmo pus 
lapio) mulkinančių biznierių 
partijos i^ainštus. /Talpinamų 
tenai šlamštų su antrašu “Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės” 
Kampelis” jie stačiai pavadino 
biznio apgarsiniiųu ir įklausė, 
ar užmoka už jį ir kiek. (Žiur. 
Tėvynės No, 13, 1919). i

Tai dabar jau Tėvynės vedė
jai pažymi tame “Kampelyje”, 
kad tai “apskelbimas”. Bet ar 
už jį gauna užmokėt ir kiek — 
tai to nieks nežino. Jie neatsako 
į tų klausimų. SLA. tapot biznie
rių partijos melžiamųjų karve.

Taip jie mulkino ir mulkina 
skaitytojus ir jų prakalbų klau
sytojus. Nors ne visus pasise-Į

jų pasakomis.
Kitais mulkinimo ašmenimis 

jie Įirigaunų net ir Naujienas. 
(Žiur. N. 23). Savo biznio 
apskelbimus siuntinėja telegra
fu. Nors tai brangiai atsieina, 
bet visgi kaip galima manyti, 
daug pigiau, negu kad pasiųstų 
paprastu laišku apskelbimų, už 
kurį reikėtų užmokėti laikraš
čiui. (Manau, kad tas “telegra
mas” Naujienoj dovanai ap
skelbė).

Ir navatnas atsitikimų nuo
takumas! Kaip tik Tėvynės 
skaitytojai užprotestavo prieš

Ai

ri įkurti biznierių valdžių Lie
tuvoje. Kai jie sako: reikių 
“Lietuvy atstatyti,” “pirkite Še
rus, už kuriuos gausite keturis 
procentus,” — tai reikia supras
ti, kad tie ponai nori savo pilvus 
atstatyti j pryšakį ir jus asilais 
pavadinti.

Lietuviai darbininkai, ar ne 
pasakysite jiems, kad atsiimtų 
savo nagus nuo Lietuvos?

> — J. Baltrušaitis.

Galų gale policijai pavyko 
surasti tuodu skenduoliu, kur 
andai įvažiavo Chicagos upėn 
nuo Diverscy gatvės tilto. Jais 
yra jauna pupelė Editli 01wcine'‘ 
ir Henry Bohnenkampb. Pasta
rasis buvo važnyčia, bet menku 
patyrimu važiuodamas ant til
to jisai pasukęs reguliatorių 

ton pusėn, kur reikėjo ir tuo
— ušn akėjo savo gyvastimi.

Darbo Laukas
l

Aš nepramanau nebūtų da
lykų — aš nekenčiu pramany- 

i tų dalykų kadir prieš aršiausių 
musų priešų. Aš tų sakau, 
remdamasis faktais. Jus patįs 
matot, skaitot ir žinot tuos fak
tus. Bet vienas faktus, pačių 
niTfsų biznio “doploinatų.” pa
sakytas, verta atkartoti ir įsi- 
tėmyti.

Iki šiol žinojau, kati klerika
lai surinkę iš žmonių aukas 
šelpimui badaujančiųjų ILietu- 
voje, apversdavo tuos pipigps— 
visus arba bent 30 procentų — 
savo politikos reikalams, savo 
poniškumo sutvirtinimui ant 
skurdžių lietuvių sprandų. Da
bar jau išėjo į aikštę, kad ir tau- 
tininkaį tų pat daro. Ir tų jie

Draugų skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apiciinkes apie dar
bus, (y. apie darbų stovį, apie 
darbininku bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie streV- 
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų ‘ darbininkams, 
todėl įvykus kur-norg streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

---TJ---------- 
KEWANEE, ILL.

uždarbiai, gyvenimas].

LAIMĖJO AUTOMOBILIŲ.
Bet atsisakė pasiimti.

Dėdė Jolinstone andais paga-
> tūla Johna Siegleita, kuris

[Darbai,
Ka-

paklausimais apie darbus, gyve
nimo sųlygas etc. šiame mieste, 
jai noriu viešai painformuoti.

Darbai Kewunee, III. eina ge- 
l’ai. Dirba visos dirbtuvės vi-

leidės savo automobiliui bėgti 
“stačiai ncinieruotu geritunm” 
— dvidešimts aštuonias mylias 
į valandų.

Užvakar Segleitas stojo prieš 
džiodžę Stclkų ir apnikę:

— Tamstos malonybė, tai 
negalimas daiktas. Aš mielai

PERVIRŠIUS
$25,000.00

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Arti Murshfield Avė. Chįcago.
-. ...... .......... - - '

I U.HLLB PINIGUS
I LIETUVIŲ VALSTJJINĮ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siejua Virš

$1,500,000.00 f
Ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos 

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į šį parankų, stiprų ir saugų banką ir

......./ .. "... ----- VALDYBA::.................... -
“ JosėpK "J.“ Eliaš; ’ Prėzidentas,

Win. M. Antonisen, Vice-Prez.,
John Į. Bagdžiunas,

Vice-Prezidentas ir Kasieriųs.Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 «. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th SL
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Pitone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th SL 

Phone Prospect 8585

UNIVERSAL STATE BANK
3252 k HALSTED ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pčt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai, po pietų, Utarninkais, Ket
vergais ir Sukatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai, vakaro

n iu. Mažiausia užmokestis pa
prastam darbininkui nuo 45c. 
iki 50c. valandai. Dirbama 8 v. 
dienoj: 7 vai. ryto darbas pra
dedama, o 4 vai. po pietų pabai
giama. Miestelis nedidelis, turi 
apie 16,000 gyventojų. Karais 
nereikia darbininkams važinėti 
į dirbtuves. Lietuvių skaitoma 
apie 300 ar (jaugiau; beveik visi

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografų, paMHkųsi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie i 
__ jos randasi rinkinys 

24 rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 

turime ke- 
■ HMMtt ^'*4 augštos klcsos 

plionografų, kuriuos 
mes parduosime už 

1 l’’lc J):‘sin,vtų kainą
I I už tai kad mes turime

fl I)I pratuštinti vietą.
^es taipgi turimeD $650 player piano,

IĮ/ garantuotą 10 metų
w ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PBĮSIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
?810 W. Harrison St. Chlcago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Neda

liomis nuo ĮO iki 4

Štai ištrauka iš Tėvynės No.
13, 1919 m.:I , » *

“Lietuvos Atstatymo B-ve ren- 
giasia gelbėti.

“Lietuvos Atstntyino Bendro
ves atstovai jau Francijojc ir 
tuojaus duos žinių kuo ir kaip 
glebčįi Lietuvai. Lietuvos At
statymo Bcndiovė yra prisiren
gusi gelbėti •badaujančius Lietu
voje.

I "^Gelbėkime visi badaujančius.
“Gelbėjimui badaujančių reikia 

kibai daįig pinigų, Lietuvos At
statymo liendrovė nori greitu lai
ku sukelt 
reikalinga 

1 bejimui.
“Broliai 

rupi jūsų 
mas Lietuvoje, lai tuojaus skubė
kite dėties prie Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės.

“Lietuvos Atsatymo Bendrovė 
ne aukų prašo, liet paskolinti 
pinigų Lietuvos atstatymui ir 

i badua'jančių pagelbai. Už pini
gų saugumu kuodidžiausia garąn 
tija. Už įdėtus pinigus gausite 
4 nuošimčius.

“Įdėti pinigus j Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę galima pasiper- 
kanl šėrų.

“Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
šėfai auga savo vertėje”...............
Tai šitaip rašoma tos bend

rovės “Kampelyje” ant pirmo 
puslapio Tėvynėje.

Tpi aiškiai paįįs tie SLA. or
gano užponavotojai — biznie
riai pasisakė, kad iš badaujan
čių gelbėjimo darys didelį sau 
pelnų — tokį didelį, kad iš jo 
žada ir jums net keturis nuo
šimčius (4%), jeigu įjėsįt į tų 
bendrovę savo pinigų. Reįškia, 
jįc už jūsų pinigus duos badau
jančiam lietuviui trupinį duonos 
ir lieps už jį užmokėt kelis syk 
brangiau, negu jis vertas. Pi
giau pįrkjs, brangiau parduos I 
badaujantiems — toks tai vadi- 'I

tiek pinigų, kiek bus 
Lietuvos žmonių gel-

ir seserįs, jeigu jums 
brolių ir seserų liki-

maža dalis mašinšapėse. Med-

žies ir viena pirštinių dirbtuvė, 
kurioje beveik vien tik mergi
nos dirba. Nemažas skaičius 
merginų dirba ir liejyklose “ko- 
rus” ir kitokius darbus, gauna 
ipokėj 40c valandai.

Liberty Ęondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war^av- 
ings stanips nuperka už cash Eniel 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas įįalstcd St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis ubo 10 iki 1.

STĄTE BANK OF 
WEST I’ULBMAN 
-Valstybinė Banka

Kapitalas <$100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $15,000.00. 

3% ant sutappjntų pinigų.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash’x vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais Ir 
Sukatomis 9—9.

J. G. SACĘHEIM & CO.
1335 M1(.WĄUKEE AVĘ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubų iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO., '

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

Kuomet artinasi pavasaris
/ 1 / *

Jus paprastai jieškote gero kraujo valytojo ir toniko. Ilgi varginanti mėnesiai 
žiemos pagamina nesvarų kraują išteklių ir nusilpnina gyvpigymą, iš priežasties, ži 
noma, musų ankštų namų žiemos laike ir dėl stokos mankšnnimosi lauko pusėj ir sto
kos šviežaus oro. Bet kuomet jus jieškote tokios gyduolės, kodėl gi nenaudoti geriau- 
rios.

pareikalavo, kad jie butų pažen
klinami, kad (ta(i apskelRimab 
tuojaus Tėvynės redaktorius pra 
dėjo siuntinėt į visus laįkyaščius 
savo “telegramas”. Ar tai nety
čia tos aplinkybės šitaip susibė
go, ar apgalvotu budu, tai neži
lam Bet taip išrodo: kad jus 
lažinote, jog tie mus kampeliai 
,ra tai plikas musų biznis, “gry
na bizniška organizacija, sutver- 
a kelių asmenų’4, kaip tai sako 

SLA. 57-tos kitopos komitetas 
lar (Tėv. No. 13) x tai dabar mes tų

tiki 
sįste*

> ri«" migivir'O 
Atlyginimas.

Vyrųį įr moters, kurie 
jog (Įaburtio^ surėdymo
ina atlygina žmonėins pagal jų 
vertę, privalo |M‘r*kuityti Įatsi- 
šaukimų. kuris nesenai įijpo

“Devyniems metams Vieni ir 
tie patįs drabužiai, kurie

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketve^gp |r Sukatoj 

firmas Floras 15c. Balkonas 19c.
Prie šių kainu priskaitoniu įr 

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDJEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Teįephone Yards 5834

Pi1. P. G. Wiegner 
M-Priėmimo valandos niioįį 

,1^ Ū ryto ir puo 7 iki 
W5 So. Halsted St., .«

Yra Gydytojas Saldainių Pavidale
Yra pripažinta tūkstančių kaipo Amerikos pirmasis žarnų reguliatorius ir kraujo va
lytojas. Veikia greitai, švelniai ir gerai. DVI SALDAINIUS SUVALGYTOS ANT 
NAKTIES PADARYS JUMS GERO. carin neparduodama aptiekose, kadangi 
mes norime užtikrinti Laxcarino vartojimą visuomet gaunant šviežų vaistą. Užtekti-

Inai už pįjną gydymą pačiuose} svarbiuose atsitikimuos, peijki doleriai, viena dože vienąs 
doleris. Laxcarin Products Co., Dept. L -2 Pittsburgh, Ėa.

— - - ■ ________
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Li8tnvii| Rateliuosp.
ĘIRUTfi”.

Pereitą utaminką įvyko “Bi- 
fųtės” metinis susirinkimas jos 
pačios svetainėj.

Šiame susirinkime rinkta 
nauja valdyba ateinantiems me
tams. Valdybon Šiemet pateko 
sekami asmens: pirmininku — 
Juozas Uk tveria; prot. rašt. — 
$ąlomija Staniuliutė; fin. rašt. 
— Ona Budauskaitė; iždinin-

Praeitas sezonas Birutei buvo tuvis 
ytin pasekmingas dailės žvilg
sniu, bet finansišku — nekaip, džiausiu, kur svetimšaliai gali

Nutarta pasamdyti “Fiųc mokinties dienomis.
Arta” name musų geri), kom- z
liozitoriui ir “Birutės” mokyto
jui St. Šimkuj studiją ir specia
liai rengtis pre ateinančio se
zono.

Havcn mokykla yra viena di-

Kasias Vaicjuška; kasos globė
jais — Juozas Pišnius, Klemen
są# Vilkevičia ir Ąlexas Misevi
čių.

Dr.O. J.BAGOCIUS
Lietuviu Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 80. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 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

p iki 9 vakare.

Pereitą ke t vergą įvyko nau
jos ir senos Birutės valdybos 
susirinkimas. Susirinkime iš
dirbta visas veikimo progra
mas ateinančiam sezonui. Svar
biausia yra sekami: CSPS. sve
tainėj bus duodama keli aktai 
iš operos “Carmcn”; i įlies te “Pa> 
girėnOi”; atkartoti Meldažio 
svet. “Farmazonai” ir tt.

Šią vasarą “Birutė” žada pa
rengt apie 8 išvažiavimus gi
ri osna. —- Narys.

HAVEN MOKYKLA.
Birželio 26 d. Huven moky

klos kursus užbaigė keturiolD 
ka ateivių — vienuolika vyrų ir 
trįs moters, jų tarpe vienas lie-

Tuo tar
pu ją lanko apie šimtas pen
kiasdešimts žmonių, jų tarpe 
apie aštuoniasdešimta sužeistų 
karininkų. Mokykla bus atdara 
visą vasarą, ir specialiai dėl tų 
karininkų. Žinoma, galės lan- 
kyties ir ne karininkai .

Beje, pažymėjimui užsibai
gusio mokslo meto, tą pačią 
dieną mokyklos valdybos pas
tangoms buvo duota koncertas. 
Dainavo vaikučių choras, visi 
choristai iš aštuntojo grėdo. 
Taipjau neblogai dainavo vie
nas ateivių choras. Paskui kal
bėjo baigusieji savo mokslą mo
kiniai. Tokia jau čia madą, 
kad kiekvienas užbaigusis mo
kyklą būtinai turi pasakyt 
trumpą prakalbėlę. Pagalios 
kalbėjo tūlas kunigas (žinoma 
apie patriotizmą) ir viena Ap
švietus Tarybos nare.

— Mokine.

10,000
Nuolatinių 
Pirkę j ų

Apvaikščiodami antrus metus atidarimo pirmo 
narių Skiepo pasiryžome surasti savo skiepams 10- 

| 000 Nuolatinių Pirkėjų.
Nuo pirmos dienos atidarimo skiepų mes dėjo

me visas pastangas kad užganėdinus kožną pirkė
ją visais atžvilgiais. Duodame geros rųšies tavorą 
nužemintomis kainomis ir musų patarnavimas kiek
vienam, be skirtumo, yra kuomandagiausias. Ačiū 

4am visam šiandien Aies esame gana stipria komer- 
cijinė organizacija, kurios narių skaitlius siekia 7500 
apart mokinių. Musų turtas išneša $500,000. Du 
dideliu departamentiniu skiepu ir pradedame būda
vot! naują skiepą Indiana Harbor.

Idant pertikrinus visus jog skiepuose pąrsiduo- 
(Ja viskas pigiau negu kur kitur,, mes rengsime di
delius išpardavimus per visą Liepos mėnesį nuže
mintomis kainomis. Prašome visų atkreipti atydą 
į musų apgarsinimus, telpančius laikraščiuose.

šiandien ir ryto skiepai bus uždaryti, nes mes 
darysime surašą inventorius.

Prekybinė Korpora= 
cija Palatine

1112-1114 Milwaukee Ava., 1701-1703 Wost 47-th St.

z *

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikhnų 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,
35 So. Dearborn St. b’Ii . f h

(gVipu Monro.) . Ned«lioinl»S10 iki 1. LhlCtlgO

DR. DONOHOE, Specialistas

M

Vėliausios Europiejjškos ir kitos 
metodus.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokj gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsiscnčjusią ligą, kurios juips neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANJ2.

Duodu patarimus ir išegzaminuoju.
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn.
U Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

MIESTO DARBININKŲ
i STREĮKĄS.

Dešimt tūkstančių darbininkų 
metė darbą.

IM| i esto darbininkų — gatvių 
šlavėjų, atmatų rinkėjų ir k. — 
streikas tęsiąs!. Ir šiandie pa
aiškės ar jį»ąi tęsis ir, toliau, 
piJ&idoc&mt naujiems miesto 
dailinininku būriams, ar užsi
baigs. Jeigu miesto taryba su
tiks išpildyt darbininkų reika
lavimus, tai streikas užsibaigs, 
priešingai — streikininkų skai- 
Čus paaugs iki vienuolikos tūk
stančių ir pastatys miestą — jo 
gyventojus — dar keblesniam 
padėjjme. Nes jeigu mes dar
bą ir kitų mjesto įstaigų dąrbi- 
ninkai, tai Chicaga liktų netik 
purvina ir tamsi, o gal ir be 
vandens... Bet ko labiausia bi
josi miesto tąryba, tai kad prie

(Seka ant 4-to pusi.)
« > *

laikąs parodo nuopelną 
x Per praeitus dvyliką metų, 
Helmar pasirodė geriausiais Tur 
kiškais cigaretais.

Šis ilgas laiask parode, kad 
llcbnas yra geriausios kokybes 
cigaretais pasaulyje.

Jus niekuomet neturėsite gė
dos pasiūlyti šiuos cigaretus sa
vo draugui. Jie yra ąertesni dvi
gubos kainos, negu jus už juos 
mokate.

Jeigu jus dar jų nepažįstate 
nusipirkite ant pradžios vieną 
krabu t ę, tuokart jus suprasite 
jų vertę.

Tėmykite Helmar apgarsini
mus šiame dienraštyje.

LIETUVIAI FARMERIAI, 
iš Englewood, III. pranešam visiems 
ietuviams, jog mes lietuviai ūki

ninkai iš viršminCtos vietos, apsi- 
skyrėm sau lietuvišką koloniją. Ir 
taip mes senai pradėjome ta kolo

nija tverti, tai jau be jokio gyrimo, 
atradom tikra sau vieta, kuria mes 
senai j,ieškojom. Į Dabar randasi 
nisčtinai musų lietuviškų ūkininkų, 
uirie džiaugiasi su savų ukėniis. 
šviečiant visus lietuvius čionai, ba 
laba r yra laikas dėl pasiskyrimo 

’armų Galėsite pamatyti kaip vis
kas auga. Kaip jevai, taip ir gy
vuliai. Mes išsirinkom tas virš mi
nėtas fannas po patarnavimu Petro 
loineiko, kuris yra susidėjęs su 

FIRST NATIONAL REALTY & 
CONSTRUCTION Co.,

840 West 33 St., 
Čionais pasirašome:

J. Žiedas,
F. Kasputis, 
B. Leberis, 
B. Pranaitis, 
A. Juodikas, 

(Apgarsinimas)

Dr. W. Yuszkiewicz
I J ‘ " i

PIRMUTINE LIETUVIŠKA 
GYDYKLA CipCĄGOJE

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

mo, taip ir kitą visokią ligą.
PARpDA IK EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 0 ryto iki 9 vakare
. Nedaliomis nuo 9 iki J po pietų.

1407 Milwaukee Avenųe,
CHICAGO, ILL.

I

Chicago, III.

I Saugokite Savo Akis)

■w

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN

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

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

y JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
» Tėmykite j mano parašų.

Valandos: nuo 9-toš vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

100% 
Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

_____ patinga doma at 
< t. kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taistis.

Ofisas fr Labaratorijkt 1HB W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: N1W 10—12 pietų, i» 
£ vąkarais. Telephone Canąl J, JO. 

GYVENIMAS: 3412 0. Balsio Street
VALANDOS: S—8 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan st., kert? ^2 st.
Chicago, Illinois..'
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ūgy.

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

dCiiomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

TelephonG Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Kiekviena krasa atneša mums tvirčiausius 
laisvus patvirtinimus kaslink Helmar.

Ne dėlto kad jis yra Helmar — bet dėlto kad Helmar yra 
100% tyras Turkiškas Tabakas — Švelniausias ir Geriausias, 

cigąretams tabakas. x z
“Pakelis” cigaretę, kad būti tikri, turi savyje “priemaišą” 

Turkišką — bet tik “priemaišą” turkiškų, sulyginus su 100% 
tyrais Turkiškais yra juokas. *

Mes kalbame paprastai — bet tai yra tiesa.

Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dieną.
________________ ; t ................«... .

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Ch|cago, I|L
Ofiso Tel. Boulevard 160

' Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA1

Mrs. A. MichnlBwiczgiĮB i 
Baigusi Akušerijos kol

Išdirbėjai augščiausios rąšies turkiš- ■■ ■ ■    I * ■ ' *' * —- » ’
ką ir egiptišką cigaretą aviete.

Baigusi Akušerijos __ 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvąnijos 
hospitalėse ir Pašėk
ui i n g a i patarnau
ji a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Hąlsted |Btr.

(Ant antrų lubų) 
1 Chicago, III.

ryte ir 7 iki vėlai vak
Chicagi 

| Nuo 6 iki u
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NAMAI-ŽEMĖ

jau streikuojančių darbininkų 
neprisidėtų ugnagesaų departa
mento darbininkai ir — polici
ja. Daroma visa, kad ypač po- 
licistai liktų “neutraliais”. 
Jiems jau padidino algas nuo 
$1600 (kuriuos jie gaudavo iki 
šiol) iki $1800 metams. Bet 
poli eis tai reikalauja lygiai dvie
jų tūkstančių dol. metams.

Be “neramumų” miesto įstai
gose toks jau neramumas kilo 
ir privatinėse. Praeiti} sabalą 
mete darbų dešimts tūkstančių 
darbininkų, priklausančių taip 
vadinamai namų statytojų uni
jai. Ir jie reikalauja didesnių 
algų, būtent vietoj gaunamų 
57 centų valandai — 75 centų. 
Kadangi pasitaroji unija yra y- 
tin stipri, tai manoma, kad 
samdytojai - kontraktoriai galų 
gale jų reikalavimus turės iš
pildyti.

NAUJOS NOSIES — NE
BEGAVO.

Vis dėlto, gražių nosių specia
listas turėjo užsimokėti.

Jaunoji panele, Teresė Som- 
brovska. ta pati, kur turėjo dvi 
uosi ir dar norėjo gauti trečių, 
tokių, kaip mamos — pralaimė
jo. Džiodžė Newcomeris nus
prendė taip, kad busiu gera ta 
pati, kurių jai suteikęs gražių 
nosių specialistas. Savo reštu gi 
gražiųjų nosių specialistas tu
rėjo užsimokėti septyniasde- 
šimts penkis dolerius pabaudos 
ir padengti teismo lėšas. Tai, 
tur būt dėlto, kad pons specia
listas dar neturėjęs patyrimo a- 
pie anos mamos nosį, kokios no 
rėjusi ir graikščioji panelė Te
resė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Į_T—l_l~u>~l_l~UJ~l_)—1U~UI~UJ*W~ * *** '*

REIKIA merginų mokytis opera- 
tors ant koutų ir kelnių, geriausios 
išlygos, gera mokestis laike mokini- 
mosi.

Bredi & Rogoxvsky,
833 Jackson Blvd., Chicago.

Tel. Haymarket 710

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KI-LETA AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖT! PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAISKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LAN!) AND
1NVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

VYRAI
TIIE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

turime keletą puikių vietų 
patyru-

Mus 
musų šviesioje dirbtuvėje 
sietus.

Ihišelmonam

Kraštų apsinvėjams

Kišenių dirbėjams

Pirmiems beisteriams
Antriems beisteriams

Vyriškų reikalaujama siuvėjų auk 
šeiausios rųšies vyriškų drapanų

Reikia:
Off preserių ant 
sark kautų.

44

PARDUODU pirmos klesos gro- 
sernę geroj vietoj, dėl lietuvių, at
sišauki! po numeriu 1827 S. Union 
Avė., J. R.

Parsiduoda “Writing Desk”
Labai mažai užimanti vietos kam
baryje, paranku rašymui,' labai ge
ro medžio ir mažai dėvėta — taip 
kaip nauja. Buvo mokėta $32.50 da
bar atiduosiu už $15.00. Reikalin
gam gera proga Rašydami arba y- 
patiškai klauskite Naujienų ofise 
No. 25, 1739 So. Halsted St., Chica
go, III.

RAKANDAI

FARM A FARMA

Dr. F. O. Carter 
Akių, ausų, nosies, gerklės 

SILPNOS AKYS 
Prfežastjs nervų ligos.

žmones serga galvos skaudėjimu 
ir nervų ligomis ir jie ima visokias 
žinomas gyduoles, bet gauna tiktai 
laikiną pageliu). Išgydymui prieža
sties yra darbas

ATSAKANČIO OKULISTO

K r ai v os akys gydoma specialiu 
procesu. •

Pavojus randasi silpnose akyse. 
Jie ardo nervų systemą, dargi jus 
negalite žinoti kad jūsų akys yra 
silpnos Laike mano 22 metų aš iš- 
gydžiau daugybę ligų kurie buvo be 
viltios. ii- aš fa galiu darydyti laiš
kais savo ofise. Aš noriu ka<l jus 
perskifitytumčte keletą — pamatysi
te kaip aš prašalinu miežius, užaugi
mu*. užgriuvusias akis, ieŠeliuH 
prieš akis, kreivas akis ir tt. Jeigu 
reikalingi akiniai juos galima gau
ti musų optikos skyriuje, kainos ne
brangios.
Paaukauoti $5. $6, $7, $8, $9 ir $10. 
Tikro aukso $6, $7, $8. $9, $10 ir $12.

22 metai prie State gatvės
FANKLIN O. CARTER, M. D.

120 S. State St., į žiem. nuo The Fair 
Valandos nuo 9 iki 7. Nedalio

mis nuo 10 iįi 12.

Vyriškų Drapanų Darganai
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 overkutai $15.00 iki $28.00.

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

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

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

įsteigta 1902

Pajieškau savo moters Petronėlės 
Srhnolis, po tėvais Stravinskaitė, 
kuri apelido mane 12 birželio 1919 
metuose, paimdama vaikus: pir
mas Frenkis 8 m. ir 10 mėn, antras 
Antanukas 6 m. ir 5 mėn. Jinąi ran 
dasi man rodos Watcrbury, Conn., 
persimainius pavardę, negaliu pa
sakyt kokia, malonėkite man pra
nešti, kas pirmas patėmysite tokio 
moterį, už teisingo pranešimą $5.00 
dovanų, arba pati atsišauk.

Mr. Fr. Schnolis, 
3237 So. Ūme St.„ Chicago, III.

Pajieškau draugo L. Simonavy- 
čiaus, šiaduvos parap., Margavonių 
dvaro, Kauno gub., Šiaulių pav., 
pirmiau gyveno De Kalt), UI., taip- 
p.d ir kily giminių. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos nuo Elzbietos Šlia- 
žienės j>o tėvais Valatkytė Mano 
antrašas

Vladas Sliažas 
5329 So. Talman Avė., Chicago, III.

Pajieškau Paulinos Masiuliutės, 
apie metai laiko gyveno Brighton 
Park apielinkėje, meldžiu jos atsi
šaukti arba kas ja pažįstat malonė
kit pranešt, už ką busiu labai dėkin
gas.

A. F. B., 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pajieškau savo pačios Marijonos 
Mačiulienės, paeina iš Vilniaus gub., 
Troeko ujiezdo, Watnikų volosties, 
Tradariškių sodžiaus, iš namų Že
maitytė, apleido mane 8 d. liepos, 
1916 m. pasiėmė su savim dukterį 4 
metų ir sūnų 6 mėnesių, mergaitės 
vardas Ona, o sunaus čalis. Jeigu 
kas žinote meldžiu duoti žinia ant 
šio adreso:

Aleksas Mačiulėmis 
1344 So. Limoln St., Waukegan, 111.

PAJIEŠKAU savo dėdės Antano 
Šatkausko ir pusseserių šabanikių, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų miestelio. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite jų 
antrašus:

Bronislava Daknnitė 
5928 So. State St., Chicago, III.

Juozapas Augustin pirmiau gyve
nęs \Vestville, III., dabar parvažia 
vo iš Francijos, norėtų sueiti savo 
brolienę kuri gyvena Chieagoj, ma 
lončkite atsišaukti.

Juoz. Allgust,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
MERGINA paj ieško kambario 

Bridgeporto apielinkėje, su valgiu. 
Kas turite praneškite laišku į Nau
jienų ofisą pažymėdami ant laiško 
No. 24.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

KAMBARIS išranda vojimui. 
P.e migio, dviem vaikinam, arba po
ra ženotų Gražioj aplelinkėj, ant 
43 ir Micnigan. Kreipkitės pas

H. Mockus, 
4313 Berkely Avė. Kenwood 5465

REIKIA DARBININKŲ

KNYGŲ APDARYTUVE

Mes pasiūlome pastovų nuolatinį 
| darbą darbščioms merginoms 16 
metų amžiaus ar augesnių, proga iš
mokti švarų, malonų, žingeidų ama
tą musų apdarytuvėje. Moderniškas 
paskutinės mados įrengimas.

$13.00 pradžiai

Patyrusios operatorės gali už
dirbti puikias algas dirbdamos nuo 
šmotų.

VALANDOS 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

SEARS, ROEBUCK AND CO.
Iloman Avė. and Arthington St.

REIKIA draverio kuris galėtų iš- 
važinčt su t roku duona ir turi mo
kėt kalbėt lenkiškai ir lietuviškai 
su šioferio laisniais ir bondsu už 
$500. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

Marozas Bros., <» 
4617 So. Paulina St., Chicago, III.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 W. 18111 St., 
Chicago, III.

REIKIA kišenių dirbėjų, trimečių 
ir finišerkų

J. Schvvartzson & Co., 
2014 Wabansia avė.. Chicago.

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 j musų skyriaus 
ofisą, 5053 S. Ashland Avė. 
Klauskite Mr. Mills arba 
Mr. Teater.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

Moteriškų reikalaujama siuvėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapanų

Reikia:
Guzikų skylių siuvėjų
Finišerkų
Atsiuvinėti rankomis 
Kišenių dirbėjų 
Kišcniukų dirbėjų

A 
rnąj

sišankite tuojaus į musų samdo- 
ofisą

BART SHAFFNER
&

MARX
520 So. \Vells Str.

Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos į savaitę. Aukščiausia mo
kestis.

2133 So. Kedzic Avė.

Jaunos moters

Norinčios išmokti gero ir 
i apmokamo amato, gali įstoti 
sų nurodymo mokyklas.

VIENA PUSE arba VISA 
NOS LAIKA.

gerai 
į mu-

DI IŠ

daug skyrių 
tomis siuvimo, kaip tai

Jps galite išmokti 
ran

DIRBTI RANKOMIS SKYLUTES

A RM HOLE BASTING

NUDIRBIMA

DGE TRIMMING

su
APMOKĖJIMU LAIKE

KINIMOSI
PUIKIU 

M(

edę moters ras tą pusę dienos
•propoziciją puikia proga pusė die
nos darbui.
imnns paaiškinti vienoje žemiau nu-
ro<

klastų s

Darbo 
valandos 
mokestis.

411 Sangamon St.

REIKIA siuvėjų pagelbininkų prie 
vyriško ir moteriško darbo. Atsi
šaukite

A. BAGDON, .
609 N. State St., Chicago, III. 

Tel. Supcrior 27G7

REIKALAUJAME PARDAVĖJU 3 
VYRŲ KAIPO PARDAVĖJŲ. PATY
RIMAS MUSŲ BIZNYJE NEREIKA
LINGAS. TURI BŪT VYRAS 25 ME
TŲ AMŽIAUS, GERAI PATINSTA
MAS CHICAGOJE. GVARANTUO- 
JAME GERA UŽDARBI, GERESNI 
NEGU $35 J SAVAITE. ATSIŠAU
KITE YPATISKAI Į ROOM 846 
F-IRST1 NTAn'IONAT. RANK nUflJD- 

ING, 68 XV. monrof; sthhut. . 
OFISAS ATDARAS IKI 8:30 V. V.

KLAUSKITE H. W. ELMORE
GEN’L. MG.

REIKALINGA — MOTERŲ DEL 
DIRBTUVES DARBŲ. 20 METŲ IR 
SENESNIŲ.

JOHNSON REPAIR CO.. 
4401 NORTII AVĖ., CHICAGO, ILL.

REIKALINGA — keletas tvirtų vy 
ru. Pastovus darbas gera mokestis. 
Atsišaukite į

Western Paper Stock Co., 
1456 Indiana Avė., Chicago, III.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavicniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3% iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RfVER COMPANY.
MACDONALD, W. VA.

ylų vietų.

Ateikite ir leiskite

BART SCIIAFFNER & MARK
520 So. Wells Str.,
1922 So. Halsted St.,

1313 N.|Wood St.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

lirbėjų aukščiausios rųšies 
<ų drapanų.

Reikia:
Kišenių dirbėjų 
Kišeniukų dirbėjų 
Ant kautų.

va

I

)arbo sąlygos yra geriausios, 
landos į savaitę.

411 Sangamon St.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

Moteriškų reikalaujama 
aukščiausios rųšies vyriškų

44

dirbėjų
drapa-

R( ikia:
Kišenių dirbėjų
Kišieniiikų dirbėjų 
Generalių operuotojų 
Kišeniams pamušalų dirbėjų 
Ant kautų.

va 
ke

r

Ųarbo sąlygos yra geriausios. 44 
darnios į savaitę. Aukščiausia mo- 
slis.

2.352 West 22n<l St.

REIKALINGAS darbininkas pirma 
aukis prie keksų kepimo. Turi

m >kėti visą savo darbą.
Vasilevski Bi ’OS., 

12247 So. Halsted St., Chicago, iii

REIK ALINGA — brass foundry 
fiirnnce pagelbininkų, 8 vai. darbo 
įldicną. Geros sąlygos.

I i Loewenthal G4.U į
947 West 20th St., C

REIKALINGA darbininkas, neve 
dęs. prie balnų arklių. Mokestis 
$90.00 j mėnesį ir ruimas. Darbas 
nuolatinis,
4129 Emerald Avė., Chicago, 1)1.

REIKALINGI dailides dėl taisy
mo rakandų pastovus darbas gera 
mokestis.

Glapman Bros., 
832 Mnxwcl SI. Chicago

REIKALINGA LEIBERIŲ — \va- 
rehouse trucking, phimbing heating 
supplies, 35c į valandą, 10 valandų 
dienoje, 
kitę Mr. Bracken,
217 N. Jefferson St., Chicago, III.

Pastovus darbas. Maty-

REIKALINGA: moterų abelnam 
dirbtuvės darbui, dienos ir nakties 
permainai. Pastovus darbas, aukš
ta mokestis. Ateikite gatavai į dar
bą į samdomąjį ofisą.
Continental Can Company, Corp. 

55II liest 65th St., 
2221 So. Halsted St.

4606 West Grand Avė., 
Chicago, III.

TIKTAI SI MftNEST
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČ1AME UZ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lipmis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums roikįla rakondų r(e.- 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
1‘layer Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario šėlai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 2 mūriniai 

ant vieno loto vienas namas 3 
gyvenimai kitas vieno. Rendos 
ša $43.00 į mėnesį parsiduoda 
sai pigiai, nes tas namas turi 
parduotas į trumpą laiką, 
dasi gražioj vieloj, netoli 
bažnyčios, atsišaukit pas 

C. SUROMSKI
3346 So. Halsted St.,

namai 
pa- 
ne- 
vi- 

but 
ran

Jeigu jus norite pas’daryti sau na 
ma ir būti neprigulmingu. pirkite 
farmą lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete. Wisconsin. Jeigu jus 
phksite ten sau farmą jus pirkslte 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Alės esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės ir pa skyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gailiauską 
(a’po Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstamc 
dekvienam nuo pradžios, kuris per_ 
<a nuo musų farmą. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes par
duodame jiems aklius, karves ir ki
tus galvijus ir ukCs mašinerijas ant 
lengvų IsmokCjimų.

Jus galite pirkti farmą kokio dy
džio jus norite. 40. 80, 120, 160 ak
rų arba daugiau už kuinas 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 River, AVisconsin.

PARDAVIMUI 3301 Wood St., 
dviejų pamilijų cottagc, priekis ir 
užpakalis (5x4) lotas 50x125. |.a 
sas, maudynė ir tt. Išmokėjimui. 
Rargenas už $1600.00.

McDonnell System, 
2630 West 38th St. Chicago.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų ismokesčių 10 dietų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir 11, ant lengvų išmokesėių. 
Mamom miesto namus ant faunų 
anikokioj vietoj Amerike. ’l'krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
343 Marųuette Bldg., 140 So.

Dearborn St., Phone Randolph 5757

PASKOLOS-MORGEČIAI
namai 
šv. Jurgio

Chicago

Vyrai kurie kalbate lie
tuviškai, padarykite savo 
liuosą laikę rangiu. Mes tu
rime suorganizavę lietuvių 
skyrių ir reikalaujam kele
tą energingų ir tinkamų vy
rų dirbti su mumis keletą 
valandų kas diena arba ke
letą dienu kas sanvaite, per 
visus šiuos metus. Jus ga
lite atlieti šitą darbą be at
sitraukimo nuo Jūsų dabar
tinio užsiėmimo. Geras pel
nas, puikus pakilimas. At
sišaukite nuo 9 iki 1, bile ko
kią dieną arba ketvergo va
kare nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba telefonuokite man Ran 
dolph 4700.

Del visų informacijų 
Adam Markūnas

Lithuanian Dept.
Room 847 First National 

Bank Bldg.
68 W. Monroe St.

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:
Frank Foldi, ('ore Šou n d Farms, 

634 Otis Bldg., Chicago, 111.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

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

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

STOCK’AI—ŠĖROS

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA autobomilius Han- 

ds 6 cilinders, 7 pasažierių, 1915 m. 
ir 5 tajerai arba mainysiu ant fordo 
1919 metų. Atsišaukit nuo 7 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

71,4 W. 31-st. St., Chicago, 
Tel. Blvd. 7743.

PARSIDUODA Mitchcl karas su 
penkiom sėdynėm, šešiais cilinde- 
i'iais, rtcrnmc stovyje. Turi būt )>ar-
Chicagą.

Teklė Seris,
3564 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA LOKOMOBIL, sa
vininkas apleizdamas Chicagą pali
ko ant musų rankų parduoti geriau
sio darbo 5 sėdinių, 6 nauji tairai, 
naujai parpentytas nauji betery ge
ram stovyj automobilius Parduosi
me pigiai, norintis pirkti atsišaukit 

Drovers Garage,
4156-68 Emerald Avė., Drover 188

PARDAVIMUI
PARSIDUODA valgomų daiktų, 

kendžių ir minkštų gėrimų krautu
vė. Parsiduoda pigiai.

942 W. 34 St.

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

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

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

PARSIDUODA grosernč su viso 
klais saldžiais gėrimais, priežastis 
pardavimo, savininkas turi kitą biz
nį, kam reikalingas toks lai alsisau- 

I kia
• Simonas Laurcckis,

Iiicago. 1916 Canalport Avė., Chicago.

FARMOS! FARMOS!
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 rašyk:

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mieli.

LIBERTY BONDS
Mes perkame Hberty bonds ir 

rėš taupinimo stempas nors ir 
pabaikti mokėti, mokam grinus 
nigus.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago.

i

ka- 
ne- 
Pi-

R. 1

Kas norite pirklio ukes, važiuokit 
į Monreston, Wis. Tonais yna ge
rų ūkių ir pigių, galit pirkt ar mai- 
nit ant namų

K. Gaminskis,
Moreston, \Vis.

MOKYKLOS

R. 6

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

J. P. Rashinskis, 
3200 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — Bargaln 4 aukš
tų ir beisementas, muro namas, ge
roje vietoje. Atsišaukite į 

Frank H. Bicck,
106 No. La Šalie St„ Tel. Main 3004

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote fannų yra ge

riausia vieta, lietuviu farmerių ko
lonijoj Wisconsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, WOO1). 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidč- 
ją. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už like
rį. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.60 ir nejusite kaip greitai tu- 
i-Gsitc saivo išmokėto forma.

Oauminias musu žmonių yra iš- 
važinčją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasi te, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.
Liberty Land & Investment Co., 

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

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišku ir Moterišką AprėdaJą.

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

Mes turime didžiausius ir geriau* 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jus mokysite.

Elektra-varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. \ne- 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininką

Bukite išmintingi merginos ir vy
rai ir mokykitės barzdaskutystės a- 
mato dabar Vietos atdaros.

604 So. Clark St„ Chicago.

PARSIDUODA 2jų lubų augščio 
medinis namas 2 pagyvenimų per 5 
ir 4 kambarius. Rendos neša $22.00 
į mėnesį. Kainą tik $1400.

MICHAEE J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St. Yards 6894

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

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

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi Šiuos skyrius:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
mažh. Prisirašyti galima visada.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo stuba — barnė ir didelis plytų 
16x34 pėdų višlnamis 
ant 111 St, ir Lawyer 
Grecnwood Street car.

1% aukšto, 
Avė.. Mont
Tol. 1377,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: anffliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvpdvstės, 
stenografijos. tvpewriting, nirklvbos 
teisiu. Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiaralys- 
tės. •

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 
3106 So. Halsted SU

7:30 Iki 9:30 
Chicago, Ilk

r f I * .
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