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Tukistančiai sužeisti

Keli

127 žuvo žemės drebėjime,

Vėliau 17 angliakasių žuvo kasyklojeLenkai internuoja vokiečius
Amerikiečiai perkasi dirbtuvės Vokietijoj

pergyventi prohibicljosNegali

ANGLAI ŽUDĄ AIRIUS Iš ORO

Darbininkų kova
KRATOS PAS STREIKIERIUS

KARES STOVIS

Vokiečiai grąsina lenkams

Vienas kaizeris kaltas

Telefonistų streikas plėtojasi

Paskutiniai vokiečiai Hvažiavo
Liepia neleisti kaizeriui pabėgti

Rusijoje
BOLŠEVIKAI SUMUŠB FINUS

Žemės drebėjimas

APLANKE MAJORO KLIUBĄ

100 žmonių sužeista.

Du fran

Berlino

šiandie ir
Tempo rašo, kad pačiu centru

leidžiasi
kuriam* užmušta apie

imperfect in original

120 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMES 
DREBEJIMB ITALIJOJ.

pirmiau itų)o įteikta 
plenipotentą nm.

120 žmonių. Pats miestas tapo 
paverstas į krūvų griuvėsių. Su
naikinta taipgi keli |pielinkės 
kaimai.

LONDONAS, biri 30. — Pa
sak šiandie gautos Rusijos be- 
vielinės žinios, bolševikų karei
viai paėmė Vydlišą ant Fin lan
di jos rubežiaus, sumušdami fi
nus ir didelį jų skaičių, suimda
mi. Priduriama, kad bolševikų 
besiveržimas vystosi pasekmin-

d. 1919 m., Karės Pir

the Post Office of Chicago, III., iinder the Act of March 3, 1879

LONDONAS, birž. 30. — Už- 
rubežinių reikalų ministerio j>a- 
gelbininkas C. B. Harmsworth 
šiandie paskelbė, kad talkininkų 
valdžios pasiuntė Holandijai no
tų apie reikalingumų griebties 
žingsnių, kad neleidus buvusiam 
Vokietijos kaizeriui išvažiuoti 
iš Holandijos.

jos t rus to atstovaa išvažiavo j 
Rusiją ištirti sąlygas ir nusta
tyti pamatų apaimainymui atei-

LOS 
greiau 
matyti

PARYŽIUS, birž. 30. — Pa 
sak šiandie gautų neoficialių ži
nių, Italijos ir Serbijos karei 
viai susirėmė arti Dlzrai.
Kazokai suėmė 5,500 bolševikų

Amerikiečiai susirėmė su frakeuzais; serbai 
su italais. Bolševikai paėmė finų miestą; 

kazokai suėmė 5,500 bolševikų

VEKSAILLES, hiril. 30. — 
Dr. Ifaniel votį Hainthausen h* 
28 nariai Vokietijos delegacijos 
šiandie, specialiu traukiniu iš 

Noisy-le-^ec išvažiavo į1 Vokleti-

(įiedra Jir šilčiau 
galbūt pyto.

Saulė teka 5:18 
8:29 vai.

17 ANGŲ AK AŠIŲ ŽUVO EKS 
PLOZIJOJE.

Gen. Brusilov vadovaujųs bolše 
vikals.

Chicago ir visa šalis šiandie 
yra sausa, šlapiose vahtijoee 
prokurorai Palmėj leido panda- 
vinėti alų ir vynų, užvedantį ne
daugiau kaip 2% nuoš. alkoho
lio, kol teismas neišneš nuos
prendžio, nors paskui jis galės 

bausti tokius pardavinėtojus, 
jei toks alus bus pripažintas aMai 
ginančiu.

Bet Illinois turės būti visai 
sausa valstija. Negalimų bus par 
davinėti ir alų, nes čia veikia

Trtie translation filed «rith the post- 
•naster at Chicago, III. July 1, 1919 
as reouired by the act of Oct. 6,1917

Nori užmegsti pirklybinius 
ryšius.

True translation filed with the post, 
master at Chicago, UI. July 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
FRANCUZŲ IR AMERIKIEČIŲ 

SUSIRĖMIMAS.

VVASHINGTON, birž. 30. — 
18 Amerikos kareivių liko už
mušta, 1 oficierius ir 8 karei
viai sunkiai sužesti iir 16 len
gvai sužeisti susirėmime su Kol- 
čako priešininkų spėkomis arti 
Romanovka birželio 25 d.

Paėmė miestą ant Finkmdijos 
rubežlaua.

RYMAS, birjž. 30 
tūkstančiai žmonių liko sužeisti 
žemės drebėjime nedėlioj Flo- 
rence distrikte.

travslatlon filed with Ihc post. 
master at Chicago, III. July 1, 1919 
•s reoateed by the act of Oct. 6. 1917

AMERIKIEČIAI NUPIRKO
KRUPPO DIRBTUVES

Trie fcranslatioa filed witb the ’onst- 
m ašie r at Chicago, III. July 1, 1919 
as r eq ui r e d by the act of Oct. B, 1917
ITALŲ IR SERBŲ SUSIRĖMI

MAS.

NARFOLK, Vo,. birž. 30.
)u ugniagesiai liko užmušti ir 

du sunkiai sužeisti gaisre, kuris 
Imperini Tobacco Co. sandėlyj 
sunaikinęs už $1,000,(MM) tabako. 
Namas ir sudėtieji ten daiktai 
>uvo verti $4,000,000.

PARYŽIUI bįrf. Tal
kos konferencijoje atstovauja
mos talkininkų tgldMųfi pabai
goj šiot> savaitės įteiks Austrijos 
delegacijai SI. (tennate skirs
nius, apimančius finansines ir 
ekonominei sąlygas Austrijos 

taikos sutarty^, Tie ’dkirsnjai 
buvo apleisti tekste šute r ties, 

kuri jau 
Austrijos

ILLINOIS BUS VISIŠKAI SAU 
SA VALSTIJA.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone C/.MAL 1506

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III. July 1, 1919 
•s reąnirfd by the act of Oct. 0,1917

Išrinko Prūsijos prezidentų.

PARYŽIUS, bi14. 30. — Ame
rikos airių delegatai čia esą utis 
Airijos nepriklausomybės judė
jimo interesuose, šiandie pasiun
tė naujų notų premierul Cleinen- 
ceau, kurioj jie kaltina anglus 
bombardavime H aeroplanų Ai
rijos miestų “nedorai žudant mo 
tevis ir vaikus”.

Jie Jaipgf šilko, 1kad augiai 
tankai išleidžia ištrėmimo pa
liepimus.

Jie prašo paskirti specialų ty
rinėjimo komisijų.

LEIS PARDAVINĖTI LENG 
VA VYNĄ IR ALŲ.

BREST, birž. 30 
euzai civiliai žmonės liko už
mušti ir 5 amerikiečiai karei
viai ir jurininkai sunkiai sužeis
ti ir daugiau kaip šimtas sužeis
ta čia riaušėse pereitų naktį.

Nuostoliai išliko laįke ppsi- 
mainymo šūviais tarp amerikie
čių kareivių ir laivyno policijos

LONDONAS, birž. 30. — ži 
irios iš Municho sako, kad laik 
kmščiuose ten rašoma, kad Kru 
ppe dirbtuvės Muniche tapo par 
duotos amerikiečiams. Pridu 

mama, kad kelios kitos industri 
nės įstaigos Bavarijos sostinė 
je perėjo į amerikiečių rankas.

EKATERINODAR, birž. 20.— 
(suvėlinta). — Kubaniaus kazo
kų armija, veikianti Dono upės 
išsilenkime suėmė 4,000 bolše
vikų ir 10 kanuolių. Dono ka
zokai taipgi veržiasi šiauriu link 

Pasak esančių žinių, sumiši- ir suėmė 1,500 belaisvių ir tris 
mai prasidėjo, kada Amerikos ginkluotus traukinius.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. July 1, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI TARIASI SU 
RUSAIS.

RERL1NAS, birž. 28. — Win- 
nig, nadonalis komisionicrius 
rytinėj Vokietijoj tapo paskir
tas laikiniu prezidentu Rytinės 
Prūsijos, vieton barono Adolf T. 
von Ratocki, buvusio maisto dik 
ta tumaus.

RYMAS, biirf. 30. — Vakar 
apie 5:30 vai. vakare buvo jau

čiamas gana smarkus žemės 
drebėjimas Honence distrikte 

ir ]>asiekė tul Venecijos Apy
gardas. Kaip pranešama, kele
tas žmonių žuvo Borgo San Lo- 
renzo ir Dicomano. Kibiose mie
stuose pridaiųda mažų nuosto-

Prokuroras sako, kad rizikuo
jant galima pardavinėti 2*4 
nuoš. alų, kol nenuspręs teis
mas.

HOLLWEG BANDO IŠGELBE 
TI KAIZERI.

RYMAS, birž. 30 
sios žinios iš Florence sako, kad 
žemės drebėjime Tuscany perei- 
toj nedėlioj žuvo 127 žmonės ir 
keli tūkstančiai liko sužeisti. Bi
jomasi, kad kitose vietose nebū
tų atkirsta komunikacija, taip 
kad jos negalėjo pranešti apie sa 
vo likimų. Dabar iš visų pusių 
į paliestų apygardų siunčiama a- 
eroplanai plačiam ištirimui ne
laimės. Taipjau siunčiama pa-

STOCKHOLM, birž. 28. Chi
cago Daily Ncws koresponden
to Isaac Don Levine žinia). — 
Iš augščiausio autoriteto aš pa
tyriau, kad gen. Brusilov, buvęs 
vyriausias Rusijos komanduoto- 
jas, dabar yra vadovaujanejių 
genijų raudonosios armijos. 
Prusilov ‘pradėjo tarnybą .so
vietų armijai keletu mėnesių at
gal, kada užrubežyj buvo pra
nešta apie jo mirtį. Jis slapta 
užima vietų vyriausiojo strate
gijos patarėjo. Jo ofisas yra 
Klemline, Maskvoje, kur taipgi 
gyvena ir dirba Leninas.

Lenkai internuoja vokiečius.
Vokietijos paliaubos komisi

ja pasiuntė notų gen. Pierre^G. 
Duport, viršininkui Francijos 

karės armijos štabo karės mi
nisterijoj, atkreipiantį atidų, kad 
lenkai internuoja visus vokie
čius Virš 17 metų amžiaus, jų 
taqx' moteris, stovyklose1, įsteig
tose tam tikslui Brest Litovske, 
Kovelyj ir Novi-Georgicvske.

Prūsijos valdžia pasiuntė l>c- 
vielinį pranešimų Lenkijos vald
žiai, sakanti, kad apgynus Vo
kietijos piliečius prieš tolimes
nę prievartų, jį bus priversta 
griebties tokių priemonių, ku
rios sunkiausiai paliestų lenkus 
gyventojus Prūsijos teritorijoje, 
jei bėgyje trijų dienų nebus gau
ta užganėdinančio atsakymo.

Dono kazokai užėmė Millero- 
vo ir sulaužė bolševikų frontų 
į šiaurę nuo Millerovo.

Savo pasekmingame besiver- 
žime Kubaniaus kazokai priver
tė bėgti 4 infanterijos ir 2 kava
lerijos pulkus bolševikų spėkų.

I vakarus nuo Ekatcrinodaro 
bolševikai tapo sumušti ant 
Kere pusiausalio, rytiniame ga
le Krymo.

Penki nepažįstami banditai 
užvakar naktį Itdikėsi apsilan-

Negalima hus pardavinėti alatts 
su vynu.

WASHINGTON, birž. 30. — 
Internacionalių įstatymų ekspor 
tai talkininkų ambasadose Wa- 
shingtone skaito, kad nors Dr. 
Theobald von Bethmann-Hol- 
weg, kada jis laivo Vokietijos 
kancleriu, buvo ^tsakomiugas 

vien prieš buvusį Vokietijos kai
zerį, senasis Vokietijos valdonas 
negali ištrukti nuo pilnas atsako 
mybes už visus aktus, papildy
tas jo pagelbininko.

BEIUJNAS, birž. 28. (suvė
linta). — Buvęs Vokietijos kan
cleris Dr. Theobald von Bethma 
nn-Holhveg formaliai paprašė 
talkininkų ir susivienijusių val- 
setybių teisti jį, vieton buvusio 
kaizerio.

Buvęs kancleris sako, kad jis 
prisiima visų atsakomybę už Vo
kietijos aktus laike jo kancleria- 
vimo ir paveda save talkinin
kams.

Buvusio kanclerio prašymas 
tapo padarytas birželio 25 d. pra 
nešime taikos konferencijos pre- 
zidentui premierui Clemenceau. 
Sakoma, kad Dr. Rethmann-llol 
weg norėjo tų žingsnį padalyti 
gegužės 20 d., bet susilaikė ta
da, pageidaujant to Vokietijos 
valdžiai.

taip vadinami “search and sei- 
zure” įstatymai, kurie nužymi, 
kad gėrimai turintįs daugiau 

kaip Vy nuoš. alkoholio yra svai 
ginančiais, ir todėl negali būti 
pardavinėjamais.

Vakar visi saliuninkai stengė
si išparduoti visų pas juos esan
čių degtinę ir paskutinėj valan
doj tūli pardavinėjo labai pigiai. 
O žmonės irgi pirkosi. Visi tik 
nešė, vežė degtinę bonkomis ar 
galionais namo, kad turėjus jos 
“sausmečiui”. Bet dar daug deg
tinės liko ncišparduota. Turbūt 
tikisi paskui tų degiklį išpar
duoti slaptomis,.

Pas lietuvius ‘saliunininkus 
ypatingo sujudimo nesimatė. 

Pas Juos degtinė nebuvo atpigu
si te Jie nesistengė viską išpar
duoti. Išrodė, kad jie tikėtųsi, 
jog šiandie vėl galės atidaryti sa
vo galiūnus. Turbūt jie tikisi, 
kad uždarymas yra tik laikinis 
ir kad neužilgo jie galės varyll 

varė.
Chicagos bravūrai nutarė užsi 

(hiryti, }ci greitai nebus paskeib-

True (rnns 
master at 
as require<
PIRKLY

True translation filed the post- 
rnaster at Chicago, III. July 1, 1919 
as ieųulred by the act of Oct. •», 1617

Lenkai internuo- 
j ja vokiečius

Jation filed with the post- 
Chlcago, III. July 1, 1919 

1 by the act of Oct. 6,1917
B A SU LATVIJA IR 
LIETUVA.

WINNIPEG, birž. 30. — Ka
nados raitoji policija šiandie 

užpuolė ir padarė kratų Darbi
ninkų Name, kur yra streikierių 
bliveinė. Paimta dokumentai ir 
literatūra. Tuo pačiu laiku rai
toji policija taipgi padarė kra
tas stmkierių vadovų gyvena
muose namuose ir užgriebė i- 
vairius dokumentus. Taipjau bu 
vo padaryta krata British Co- 
himbia Federationist redakci

joj. Tečiaus areštų nebuvo.

ANGELUS, Cal., — “Aš 
noriu numirti, negu pa- 
Suv. Valstijas patam 

pant sausomis liepos 1 d.” tarė v
26 m. jaunuolis atgaentas po
licijos į ligonutį. Jiis išgėrė nuo 
dų, bet daktarai jam neleido nu
mirti Ir jam vistiek prisiėjo pa
matyti šalį patampant sausa.

WASHINGTON, birž. 30. - 
Generalis prokuroras Paliner 

paskelbė, kad karės laiko prohi
bicijos įstatymai yra galėję, jie. 
turi būti pildomi ir kad justici
jos departamentas darys viską, 
“kad ptlikus kongreso Uždėtą 
ant jo pareigų” priverst! pildyti 
įstatymus.

Jis sakė, kad departamente 
elgimasis su pardavinėjimu te 
ir išdirbi m u alaus, užveriančio 
mažiau kaip 2% nuoš. alkoholio 
prigulės nuo nuosprendžio dis- 
trikto teismų, kuriuose jau yra 
ar dar bus užvesta bylos.

Nepersekios saJiunluinkų.

LONDONAS, birž. 30. — Ap
gulimo stovis Breslau tapo pas
kelbtas subatos naktį ir valdžios 
kareiviai užėmė geležinkelio sto
tį po trumpo streikierių prieši- 
nimos, sako Berlino žinia. Val
stijos komisaras paskelbė pri
verstinų darbų dėl Breslau dar-

AmerikiečiaJ, kurie ėjo pro 
šalį ir nežinojo priežasties muš
tinių, atėjo pagelbon laivyno o- 
ficieriui. Muštynės tada pavirto 
visuotinomis.

Francuzų civliųi, kareivių ir 
jurininkų būrys Jbadė paimti 

Moderne viešbutį, kur yra Ame
rikos oficierių kvatiera. Jie su
degino sargybos budelę ir me
tė akmenimis į amerikiečius u-i 
nifonnoje, kur tik juos ne pa
sitiko. Amerikiečiai, sakoma, at
silygino užtai. •. |

Rota jūreivių (marines) su 
užmautais štikais tapo pasiųsta 
muštynių vieton ir amerikiečiai 
greitai įvykino tvarkų. Adui iro-1 
Lis Henri Salam, francuzų lai
vyno konianduotojas Breste, pa-1 
Li(*()ė jūreiviams sugrįšti į savo 
kHzarmes iv kada jūreiviai ėjo 
į savo barakus, jie buvo vejami 
minios, kuri mėtė į juos akmeni 
mis af plytomis.

šiandie mieste yra ramu.

>ublikonų kliube, kuriame duž
iai atsilanko pats miesto gal

va, majoras Thompsonas, ir lo
dei jisai neoficialiai pavardyta 
“majoro kliuflni’. Tečiaus įlie
to nelaimėjo. Vos vienų narį 
spėjo aptuštini, kaip vėlimas iš 
užpultųjų staiga palindo po so- 
*a ir pradėjo šaudyti į užpuoli
kus. Pats užpuolikų vaidas ta- 
io pavojingai pa Šmita s, bet jo 
Įrangai spėjo išnešti jį į gatvę 
ir susėdę autoniobiliun pabėgo.

Vicchto miestas pavergtas į kru 
vą grlnvdslų.

McALlSTĘR, Okla., birž. 30. 
— Tarp lite 17 angliagisių, ma- 
nomav užtroško nuo gazo ar li
ko sutriuškinti akmenų Rock Is- 
Išnd Coal Co. kasykloje No.5, 
kur Kandie ištiko eksplozija.

Visoje kasykloje laike eksplo- 
ttijoe buvo 167 darbininkai, bet 
kiti |s<engė išsigelbėti.

127 žmonės žuvo žemės dre 
bejime Italijoje

ficieriaus ir, sakoma, spardė ir 
mušė kol jis ncapsvaigo.

Mušis virto visuotinu.

laivyno oficierius, kuris, sako 
imt, tmiarkiiti gėręK nuplėšt 
Francijos vėliavų ir jų suminė

Buvęs kancleris prisiima ant sa- Francuzų būrys užpuolė ant o- 
vęs kaltę už visus aktus ka

SAN FRANCISCO, birž. 30.
Pacific Telephone and Telegra- 
)h Co. telefonų operatorių ir vie 
ų tiesėjų šiandie prasiplėtė slrei 
tas į Oregon ir Wasbingtono 
valstijas. Trijosd kitose valstijo
se tos pačias kompanijos darbi
ninkai vis dar tebestreikuoja.

Pataisydamas karės Pirkly- 
bos Bordo įsakymą 729, išleisti 
gegužės 7 
klybos Bordas praneša, kad da
bar bus jau priimamos aplikaci
jos siųsti maistą į Latviją ir Lie
tuvą. Dabar jau nereikės ekspor
tuotojams gauti liš užrubežyje 
esančių inųnirtuotojų praneši
mų, kad Aliantų Blokados Ko
mitetas, Londone, davė paliudiji 
mą, kuriuo sutinkama ant tokio 
siuntinio. Aplikacijos dėl leidi
mo siųsti turi buU atsiunčia
mos į Karės Pirklybos Bordų, 
Wasbingtone, be jokių kitokių 
formališkumų.

True translation fllcrJ wtth thv p^st 
master at Chicago, III. July 1, 1919 
as reųuired by tba act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese

True Manslation filed v itn the post- master at Chicago, III. July 1, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Buvęs kancleris Hollweg ban
do išgelbėti kaizeri

BASEL, birž
Tageblatt išspausdino žinių iš 
Elberfeld, kad tarybos prasidė
jo tarp Rusijos ir Vokietijos, tik
slu atsteigti ekonominius ryšius 
tarp Berlino ir Maskvos valdžių, žemės drebėjimo buvo Vicchio 
Žinia sako, kad didelio Vokieti- miestas

Šiandie distriktų pirokiiro- ( biznį, kaip kad pirmiau 
rams “šlapiose” teritorijose iš
siuntinėta instrukcijos, kad de
partamentas laikysis nuospren
džio išnešto bandomojo byteje 
New Yorke ir nepersekios tini
mų pardavinėjančių gėrfaniuL 

užveS’iančiiLs gnažiau kaip 
nuošimčių alkoholio.

Palmerio pranešimas aiškina
mas, kaipo reiškteuti, kad Justi
cijos departamente* nieko ne
veiks, kol 'teisiitas nenuspręs 
prieš žmones, JiŠddihančiue te4 
pardavinėjančius alų te vyną, 
užveriančius mažiau 284 nuo#, 
alkoholio.

Leisdamas aaliunamv pasilik
ti atdariems pardavinėjimui 
2% nuoš. gėrimų, sptfendMama, 
justicijos departamentai neatsi
sako nuo teisės traukti tokius 
saliunininkus teisman vėliau, jėi 
teismas |>arems tvirifinimĄ, 
kad 2% nuoš, alus yra svaiginau 
lis. Trumpai aakant. visas šis 
klausimas paliktas yra bukimui 
kol teismas neišneš galutino nuo 
sprendžio. Vyriausias teisinas 

negali išnešti nuosprendžio ta
me klausime prieš spalio mėne-

Tiue translation filed uith the post- master at Chicago, III. July 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Leis pardavinėti lengva 
vyną ir aly

j
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NAUJIENOS

PaMUhel Daili Mcart Ii

CHICAGO. ILLINOIS

Teiepkevo imi

Naujienos tfn* 
nedėldienius. L 
drovė, 1790 B. 1

Olrafoje —« jMičtli
Metro* .•••••■ *>• *«« •Tf’irt
Pusei meto Jįjį
Trim* roėnesiain* . ........... .. 1
Dviem mėnesiam • ..«•••••« 1.45 
Vienam mėnesit* • „.«••••*• •

Chicafoje — p«r rnAlotohm ,
Viena kopija ............• ».Q2
Savaitei ..........jį
Mėnesiai ......................  M>
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Pinigu* reikto *ių*t Paftto Mono 
Orderiu, kartu *u užsakymu.

jos šnipui, bet šnipų, kurs su
gebėję* įsikraustyti į socialistų 
laikraščio redakcijų.

Argi valdžia nežino, kame jos 
šnipai, sėdi‘į Argi reikia kum- 
nors įakųati valdikli, parodyti 
jai, kad, vage, ve ten ir ten tavo 
Urnas, Ąnipas-provokatorius, 
sėdi ir tau tarnauja? Argi, sulig 
tuo nurodymu* valdžia tuojau 
ims savo šnipo jieškoli visose 
laikraščių redakcijose ir, sura
dus, bausti tų laikraštį, kam jis 
^Minokčjęs nuo jos šnipo apsi
saugoti?

Koks paikumas!
Jeigu Keleivis papilde “judo- 

šyslę”, persergėdamas nuo šni
pų, tai tik jau ne socialistų laik
raščiams. ne jų redakcijoms, ir 
ne socialistų judėjimui. Kelei
vio persergėjimų judošyšte gali 
laikyti tik tie, kam tas Šnipas 
priklauso, kas jį samdo ir įsta
to ton ar kiton vieton šnipinėti 
ir provokuoti.

Keleivis, jeigu jis turi tikrų

i Trim truaslation fllcd wtth |he poM- 
'niaster *t Chicago, IH. July t, 11HD 
as regnired by tbe uct of Oct. 6,1U17

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intero. Labor News 
Service).

SUVIENYTOSE VARSTUOSE.

New York. — [Kepurių dir
bėjai laimėjo 44 valandų darbo 
savaitę]! Reikšmingų 'pergalę, 
laimėjo Internacionalės Kepinių

savaitę ir padidino algų.
Ta pergalė turi daug svarbos 

dar ir kalei, kad unijos su fir
ma sutartis baigiasi tik liepos 
mėnesyj, 1928. Kova liko lai
mėta be streiko.
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Bažnyčios 
nori laisvas.

skelbi, atliko savo priedermę. 
Gaila tik, kad tiesiai neišvardijo. 
Gal tam turi priežasčių. Dėlto 
lietuvių socialistų laikraščių rei
kalas dabar susekti pas save, 
kame ir kas tas ugrntas-provo-

džios pripažinta ir remiama 
bažnyčia. Taip-pat yra su fikoB-

Parlamentas ir karalius {staty
mais tvarko Anglijos bažnyčių. 
Nežiūrint, kad svietiška valdžia 
pataikauja bažnyčiai, visgi yni 
nemalonu būti jos kontrolėj. 
Mat svietiška valdžia neduoda 
jai perdaug įsigalėti ir neleidžia 
mainytis sulig klerikalų išroka- 
vimais,< o kartais da verčia mai
nytis sulig liberališkų kapitalis
tų reikalų.

Kada svietiška valdžia kontro
liuoja bažnyčių kaipo dvasinį į- 
raiikį minių valdymui ir bažny
čia atlieka savo darbų tinkamai, 
tuomet, žinoma, reikia rūpintis, 
kad bažnyčia galėtų gyvuot: rei
kia duot jai, turto, privilegijų ir 
tt. Anglijoj taip ir daroma. To
kiu budu Anglijos bažnyčia, 
kaip ir visų kitų šalių įvairios 
bažnyčios atskirtos nuo valsty
bės būt nenori, l ai yra—jos ne
nori būt valdžios kontrolėj, nori 
veikti liuesai, pačios daryti įsta
tymus ir taisykles, bet nori gau
ti iš valdžios piniginę paramų ir 
privilegijų. Anglijos bažnyčia 
reikalauja paliuoSavimo nuo 
valstybės, nuo kntroliavimo, bet 
ji nori, kad valstybė jų užlaiky
tų.

Amerikos Laisvės Kon 
vencija atidėta.

Ji įvyks Rugsėjo 25-28 š. m.

Išviru su visomis kitomis darbi
ninkų h* šiaip radikaliųjų ele
mentų organizacijomis, ir kuri

ir 5 dienomis Cliicagoje, dabar 
nukelta į vėlesnių datų, būtent, 
į š. m. rugsėjo 25, 26, 27 ir 28.

Priežastis, dėl kurios ta kon
vencija politikos kalinių rei
kalais teko nukelti, tai reakci
jos trukdymai? Laiškai ir cir
kuliai’ii. kuriuos konvencijos 
šaukimo komitetas siuntinėjo 
tirganizaciĮom* suvažiavimo re i 
kalais, buvo k n* sos sulaikomi.

bankų klerkai vienykitės.

Wali stryčio žurnalas sako, 
kad bankų klerkai yra labai blo
gai apmokami. Tuo tarjni jų

Nieko nuostabaus todėl, kad 
prie tokių apystovų klerkai la
bai tankiai pasisavina pinigus.

Tokis dalykų stovis ilgiau ne-
v *

Šnipas Redakcijoj ir Ke 
ieivio “Išdavystė”.

Andais Keleivis buvo paskel
bęs persergėjimų, kad, jo suži
nojimu, vienoj labai radikalių 
lietuvių laikraščių redakcijoj e- 
sųs valdžios šnipas.

Regis, persergėti nuo provo
katorių yra ne. tik geras daiktas, 
bet ir priedermė, idant galėjus 
nuo jų apsivalyti. Bet pasirodo, 
kad kiti kitaip tų dalykų supran- 
ta. Štai Laisvė, perskaičius tų 
Keleivio persergėjimų, bema
tant surinko iš savo žodyno vi
sus stipriausius koliojimos su- 
bslanlivus ir adjektivus ir pa
siuntė juos Keleivio adresu. Ke
leivis, girdi, “judosiškai” įskun- 
džiųs valdžiai visus lietuvių so
cialistų laikraščius. Del tokio 
įskundimo, girdi, jau Laisvės 
redaktorius Paukštys turėjęs at
likti suprantamiems “geradė- 
jams” išpažintį iš viso savo gy
venimo.

Toks Laisvės besinertaviipas 
ir besikoliojimas “judesiais” 
Keleivio adresu yra daugiau ne-

sakymų: “Musų bankai daro di
delius pelnus, ir metai iš metų 
su pasididžiavimu nurodo į per
viršį, kuris yra pridedamas prie 
principalio kapitalo. Bet vienų 
gražių dienų bankų klerkai ir 
kasieriai susivienys ir pareika
laus, kad tie iu> išdalinant i pelnai 
tektų jiems. Tai nėra bolševiz
mas; tai tik sveiko protavimo 
patarimas musų biznieriams ir 
bimkieriiuns.”

Tai sveikas patarimas. To
kius dalykus visų savo gyveni
nių Tom Mooney ir Eugene V. 
Dobs skelbė. Taip galvojo kiek
vienas išmintingas žmogus.

“Bankų klerkai vienykitės, ir 
viso pasaulio darbininkai vie
nykitės!” •

Nors kartų mes pritariame 
VVall stryčio žurnalui. Taip, mes 
ir-gi stojame už tai, kad darbi
ninkai privalo vienyties.

— Scott Nearing.

Išticsų, kųgi, ir kam, Keleivis 
“išdavė” ar “įskundė”? Jeigu 
jo persergėjimų vadinti “i*<la- 
vimu,” tai Keleivis “išdavė” ne 
kurį nors, ar visus, lietuvių .so
cialistų iakraščius valdžiai, ar

Redakcijos Atsakymai |
<FĮ_nj~ _r*~ .-n..—--"ir-y—. '■‘i ■ * ** **

Tr.uonpukid. — Jūsų
Baisūnas” laikraščiui

vaizdelis 
netinka.

, OBleajro, m.
butų galima gaut daug akcijo- 
nicrių, o laikui bėgant laivas ga
lėtų patsai išsimokėti. f

Norėčiau girdėti, kad daugiau 
kas išreikštų savo nuomonę tuo I 
dalyku. [Atsargiai, vyručiai. 
Dar ko gera, išstunisito iš biznio 
Lietuvos Atstatymo bendrovę!

Utarnikas, Liepos 1 d., 1919

Reikia atminti, kad unijos 
karės metu atsisakė nuo tų tei
sių tik su ta išlyga, kad tuoj po 
karės teisės jiems vėl bus sutei
ktos. Kartą jau tas bilius buvo 
išneštas, bet nepraėjo. Iki šiol 
visi parėmė Horne’s bilių. Lau
kiama dar lik samdytojų žodžio.

Mokytojų algos.

Cheltenham. — Nacionalūs 
UK^kytojų unijos prezidentas, 
kalbėdamas į mokytojų konfe
renciją, užreiškė, jogei pradinių 
mokyklų algos daro gėdų visai 
tautai.

Oficialūs skaitlinės parodo, [politinės partijos nekovotų.tarp

— Vladas Domaševičius.

Kova
Visame pasaulyje siaučia ko

va. Nėra tokio kampelio, kur

Moters Kenčia
tankiai skausmus iš neiškentėjimo, iš priežasties kokio nors su 
irimo jų švelnių kūno sudėiimų. Joms reikia sustiprinančių ir 
reguliuoajnčlų vaistų, tokių kurie sumažintų iki mažiausios ne
galės ir prašalintų skausmus.

Severa’s Regulator
(Severus regulatorius) tikrai liko pavadintas "moterų draugu 
ligoje”, kadangi jo sudėjimai yra tokie, kurie yra žinomi savo 
reguliuojančiomis ypatybėanis ir sustiprinimu paliestų kūno da 
lių. Jo ankstyvas vartojimas yra labai pasiūlomas visoms mo 
terims, kurios kenčia negalia savo ligos. Kaina $1.25 Ir 5 cen
tai duokles.

Partesono darbininkams nepri
pažįstama clvilės teisės.

Paterson, N. J. — “Bolševi
kai” atvyko į Patersonų. Tos 
nuomonės prisilaiko majoras 
Nevvman ir policijos viršininkas 
Tracey, nes jie dabar deda visas 
pastangas, kad uždraudus A- 
malgamated Textile Workers 
of America nariams daryti šia
me mieste susirinkimus ir lai
kyti viešas prakalbas. :Tos orga
nizacijos nariai yra bolševikai! 
Kodėl? Štai kodėl: jie rengiasi 
sutverti tokių jau organizacijų, 
iš darbininkų, dirbančių šilko 
dirbtuvėse.

kad didesnė puse ^mokytojų 
gauna mažiau 3 svarų sterlingų 
($15) į savaitę; tokias algas gan 
na 25% vyrų — -mokytojų ir 
80% moterų — mokytojų. 
8,621 mokytojai gauna mažiau 2 
svarų sterlingų ($10) į savaitę; 
100 minkytojų abiejų lyčių gau
na vos $7.50 į savaitę. Tik 1% 
vynų mokytojų ir viena iš 26,- 
000 motiris mokytoja gauna 
350 svariu ($750) ar daugiau 
metams.

RUSIJA.

Miesto valdžia jau sustabdė 
los organizacijos du mitingus. 
Bet paskui jie atmainė savo nuo 
sprindį ir prižadėjo nebekliudy- 
ti darbininkų organizavimų. Bet 
kuomet organizatoriuj bandė 
nusisamdyti svetainę, — svetai
nių savininkai “dėl kai kurių 
priežasčių” a trišakė įmontuoti 
svetaines. Trumpai sakant, jie 
buvo perspėti. fMaža to, pasiro
dė, kad ir rcal\ eslate biznie
riams duota instrukcijų nepar
duoti ir nesamdyti tai organiza
cijai svetainių. Vakar majoras 
ir policijos viršininkas be nie
kur nieko uždraudė darliinin- 
kailis laisvės žodį ir laisvę lai
kyti susirinkimus.

Amalgameitų organizatoriai 
pranešė policijos viršininkui,’, 
kati dėl jo pasielgimo jie bus pri 
versti priduoti tam dalykui nai 
cionalę svarbų. Liberališki ir 
radi kuliški visuomenės elemen
tai visuomet palaikys Petersono 
darbininkus, jeigu jiems prisi
eis užvesti didelę kovų dėl žo+ 
džio laisves varžymo. Kadangi 
visų svetainių durįs darbinin
kams liko uždarytos, tai, nėra 
mažiausios abejonės, kad už ke
lių dienų ta kqva turės prasidės 
ti. Unijos nariai privalo sekti 
Patersono kovos bėgį.

Oakland, Gal. [Areštuotas už 
platinimų radikališko žurnalo]. 
— Kaip toli bukagalvių viršinin
kų sauvaliavimas gali nueiti, 
parodo sekamas atsilikimas. 
Birželio 18 d. čia liko areštuo
tas John G. Weiner, Amerikos 
Darbo Federacijos narys. Jo 
prasižengsimas užsiveria tame, 
kad jis platino New Yorke išei
nantį socialistų žurnalų “Libera- 
tor”!

Jį areštuota pasiremiant taip 
vadinamu Criminal Syndicalist 
Act. Nebereikalo buvo prana
šaujama, kad tas patvarkymas I 
liko išleistas tuo tikslu, kad dax 
vus progos viršininkams “su
čiupti” bite vienų, kuris jiems 
nepatinka..

Metalo išdirbystės Taryba slo-/
jo kovon, kad apgynus Weiner 
rį.

London. — [čičerino atsaky- 
mas Nanaen’ui]. Kadangi ne 
kartų buvo pranešama, kad bol
ševikų valdžia atmetė Dr. Nan- 
seno pasiūlymą aprųpinti ‘Ru
sija maistu, nebus pro šalį pa 
duoti sekamų ištraukų iš čičeri
no atsakymo Nanscn’ui:

“Mums labai nesmagu, kad 
jūsų pirmi žingsniai liko sutruk
dyti talkininkų valdžiomis. 
Vargiai reikia jums aiškinti, 
kad militarės operacijos yra 
grynai politiškas aktas, ir kad 
sustabdymas tų operacijų ir-gi 
butų politiškas aktas, kuris ne
duotų kariaujančiai šaliai at
siekti užbriežto tikslo. Tokiu 
budu jūsų geros intencijos liko 
pridengtos “kamoflažu,” kad 
tuo keliu paslėpus aiškius poli
tiškus išrokavimus.”

Čicerinus primena Nansenui 
ir tai, kad jis keliais a t vėjais 
pasiūlė talkininkams vesti tary
bas; kad Maskvos valdžia suti
ko dalyvauti Prinkipc, kų atme
tė Kolčakas ir Dcnikinas, ir kad 
Anglija ir Franci j a nori pripa
žinti reakcionierių ir monarchi- 
slų diktatorių, Kolčakų.

savęs. Tos kovos lauke mato
si dvi priešingos srovės. Iš vie
nos pusės — mobilizacija spėkų 
kaizerizmo, nionarchizmo, ka
pitalizmo ir visų kitų reakcijos 
tarnų.

Iš kilos puses — mobilizaci
ja) darbo žmonių, kurie nori įsi
gyti politinį ir ekonominę lais
vę. Nieko lodei nuostabaus, jei 
reakcijos satrapai griebiasi viso
kių įmonių, kad užslopinus, 
darbininkų judėjimo viešpatavi
mų.

Valdančios (klcsos tragizmas 
iš tikrųjų didelis.

Darbo žmones atsipeikėjo ir 
nebenori, lenktics prieš tuos, ku
rie juos engė. Jie jaučia sa
vyj už k ‘k tinai spėkų, kad galė
ju . rupinties savo likimu.

Žinoma, keturię metų pasau
lio karė daug prisidėjo prie iš- 
budinimo darbininkų sąmonės.

Įsitikinimas, kad pagalba turi 
ateiti iš viršaus, ant visados

Skaitytoju Salsai

Darbo žmonės suprato, kad 
išganymas iš visų politinių ir 
ekonominių nelaimių turi ateiti 
iš apačios, t. y. patįs darbinin
kai turi rupinties savo padėji
mu. Kapitalizmo bernai bijosi 
tos “apačios.”

Ir štai pastaruoju laiku jie 
sugalvojo davį]{Q',žibončms “bau 
bų” bolševizmo pavidale.

Viskas pas mus tvarkoj. Dar
bininkai viskuo yra aprūpinti. 
O kalbos apie bedarbę, išnau
dojimą, — tai tik bolševikų pro- 
poganda. Jie nori sukelti chao
są, kad paskui pasinaudojus iš 
to.

Seniau mus baidydavo anar
chizmu, o dabar bolševizmu.

Istorinis atsilikimų begis pa- 
ne-

[UŽ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

- SUMANYMAS.

Dabar, kol dar ne vėlu, aš no
rėčiau pakelti tokį klausimų:

(Karei pasibaigus, be abejo, 
didžiuma musų amerikiečių lic-

rodo kapitalistų ir jų bernų 
sąmones.

Kiekvienas, kas šiek-tiek 
žįsta istorijos žino, jog 
žios formos ne amžinos, 
nuolat keičiasi.

Sistemos mainosi.
Puolė feodale sistema, 

vietą užėmė kapitalistinė i 
ma.

Kapitalistinės sistemos
bukimas baisus: iš vienos pusės

pa- 
vald-

bet

neto-

lankų, l iti

vų laivų? Man regis, tai butų 
geras daiktas ne lik patarnavi
mui žmonėms grįštantiems į

ANGLIJOJ.

London. [Norima |;ugražAn- 
ti senąsias teises], — Tarp kita 
ko Darbo minisleris, Sir. Roberl 
Home, prirengė bilių, sulig ku
rio unijos darbininkams turės 
būti sugražintos tos veikimo tei
sės, kurių jie neteko karės melu.

inercijos. Reikia tikę ties, kad 
Lietuva bus nepriklausoma ša
lis lodei turėtume rupiu ties, kad 
ji turėtų geros beturpinės ko
munikacijos su užjūriais.

Kokiu budu įsigyti savų laivų? 
Man regis, reikėtų padaryti tatai 
parduodant akcijas (Šerus). Še
rų kaina turėtų būt tokia, kad ir 
mažu kapitalu žmogus galėtų 
jų pirkties. Jų galėtų ypač pa
sipirkti įvairios musų /brgamzar 
vijos. Tuo budu hutų galima 
surinkti pakankama suma lai
vui pasipirkti. Reikėtų padaryti 
sųlyga, kad pasipirkęs mažų ak
cijų galėtų būt kandidatas va
žiavimui į Lietuvą, ir kad jo 
įmokėti pinigai galėtų būt pri- 
rokuoti į jo laivakortę. [Įdo
mus, įdomus pienas! — Zec],' 
Tokiomis sųlygomis, aš manau,

lomus turtus, iš kitos puses, mi- 
lionai darbo žmonių, dirba dieną 
iš dienos, kad šiaip taip palai
kius savo kūne gyvybę.

Tokis dalykų stovis galėjo 
tęstis lik tol, kol darbininkas 
negalvojo. Bet kaip greit jis 
pradėjo skirstyti žmones į tam 
tikras grupes — k lesąs, jis su
prato, kad kapitalistinė sistema

Sistema, kuri suteikia galią 
vienai žmonių grupei išnaudoti 
kitus žmones nėra nebuvo ir ne
bus teisinga. Tik tuomet gali
ma kalbėli apie teisingų surėdy
mą, kuomet dirbantieji naudosis 
savo darbo vaisiais. Fr. En
gelsas viename savo veikale sa
ko: “Kuomet proletariatas pa-

įvairias išdirbystės pavers į vi
suomeninę savastį. Tuo pačiu 
jis paliuosuos gaminimo jiegas 
nuo kapitalistinių ypatybių ir 
priduos jų vystymuisi visuome-

SUSTIPKINTOJAS - 
NIMO, yra tankiai reikalingas, 
kad jį vartojus priedais prie 
kitų vaistų, o Severas Balsam 
ol Life (Severus (iyvasties Bal 
samus) yra žinomas kaip tik
rai tokis priedinis vaistas gy
dymui įvairių negalių. Svar
bus jo veikimas randasi regu
liavime suirusių dalių virški
nimo ir veikimo su stiprinimo 
viso organizmo. Kaina 85 c. 

'ir 4c. duoklės.

VIRŠKI-
IŠPLOVIMAS tankiai yra pa
siūlomas gydymui įvairių ligų, 
kur jautrios dalįs yra palies, 
tos, dėl to Sevefa’s Antinepsol 
(Severo* Antisepsolius) priva
lo būt maišytas vandeniu, ku
rį geriate. Vienas stalavas 
Šauktas pridedamas prie kiek
vienos kvortos vandens lieka 
atsakančių antiscpti.škų prie
maišų. Kaina 8a centai ir 2 
centu duokles.

Severus šeimyniniai vaistai parduodama visur vaistinėse. 
Neimkite pamegzdžiojiinų. Jeigu negalite gauti jų ant vietos, 
atsiųskite* tiesiog užsakymų, įdedami atsakančių sumų sykiu su 
duokle.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Klaidingi ir teisingi 
pranašai.

Buvo laikai. Puikus, laimingi 
laikai buvo.

tavo solidariškulluis, vienybė.

Bet tai, kas buvo, jau senai 
žuvo.

Dabar tar|> musų nebėra vie
nybės, nebėra sutikimo.

Atsirado naujų pranašų, kurie 
ant galo suprato Markso moks- 
1'1-

Iki šiol niekas jo nežinojo. 
Plechanovas aiiie jį neturėjo 
mažiausio supratimo, o Kauta- 
ky taip sudarkė marksizmų, 
kaip dar niekas pasaulyj: Supei- 
zavo ir viskas.

Taip tai šneka vienas kairiųjų
l'Ipi'liŠ otur t»i #.<•<•<

tuviams ir šiandie marksizmas 
butų septyniais raktais užrakin
tas.

O dabar lapelis atrado mark
sizmo sekretų. Tiesų pasakius, 
sekretas nelabai didelis. Bet 
juk ir visi nepaprasti dalykui, 
kuomet juos išaiškini, pasidaro 
paprastais.

štai kaip marksizmo paslap
tingoji dėžulė atsidaro:

Jeigu tu pilnai sutinki su Ru
sijos bolševikais (žinai kų-uors 
apie j uos,, ar ne, nesvarbu!), tai 
supranti marksizmų nuo prad
žios iki galo, o jeigu ne,—tai esi 
.kautskyzmo arba social-buržujų 
pasekėju.

marksizmų! Pasakyk, su kuo tu 
draugauji, o ųš pasakysiu, kas 
tu esi...

giri, o aš pasakysiu ar tu esi

draugai iš kairės.

Gerai, kad nors dabar prade
dama mums teisingai marksiz
mas “tlumočyti”. Apsišviesimc 
ir lengvai suprasime marksiz
mų ir klaidingus pranašus taip
gi-

Jeigu nesutinki su lapelio iš
vadžiojimais, tai tu esi social- 
buržujus, socializmo išdavikas,

Dabar marksizmų besupranta 
marksizmo.

Dabar maksizmų besupranta 
nauji pranašai iš Degtuko, 
Brooklyno tetos ir liesos. Jų 
tik protas bepajiegia suprasti, 
kų Marksas norėjo pasakyti, kų 
nenorėjo ir kų butų pasakęs, jei 
butų norėjęs... — Z.

priklausyti tiems, kurie dirba.
Tajp, proletariąto *uždadiniu

yra pasiliuosavimas iš kapitaliz- heli, kol ta sąlyga nebus išpjl- 
ino vergijos. Turtai privalo dyla. — Iš S. R.

Kazimieras Gugis’ 
advokatas

Veda visokius reikalas, kaip kriminalilkuose • 
taip ir ctvUiįkuase teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras;

Namų Ofisas:
>222 S. Hakted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1*10

prisirengę.

Patn-Eipeiler 
greit nutildo skausmą 
nuo snmulimn, nusl 
gramdlmu ir iAslsukitnu. 

žiūrėkite, k»d bąlu 
•n INKAROiankln !

Galioja gaut visose 
aptukote ui jfte ir 6fto 
arba iftslslusdlnt nuo

Mieeto Ofisas j
127 N. Durtom M. į 

1111-11 tolti IMg.
T«l. Cealral 4411 i

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių un i jis tų 

laikraštį
Darbas yra vienutinls laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaite.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie av., Ghlcago, 1U

Liberty Bonasus 
dalį išmokėt!}, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Eniel 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clotliing 
Sįore, atdara vakarais iki 8 vai 
Nedčlioiuis nuo 10 iki 1.

STATE BANK OF
WEST PULLMAN
Valstybinė Ranka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00.' 

3% ant sutaupintų pinigų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* Vodeviliai)* Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariško* mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
MALSTED ir 32-ro GATVfiS

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ii- nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. HalMed SU CMcago.

Tehgphone Bouleiard 3140

DR. A. J. KARALIUS ! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro ’

3303 S Morgan 8t, Chicagp, IU j 
---------- v-

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytoj** ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michlgan Are.
Rezidencija 10781 S. Michigan 

Avė., Roseland,. III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 3,42 
Vplundos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki -9 vakare.

įkaitykite ir Platinkite 
n A u J i E N AS



| Saugokite Savo Akis |

WEST SIDE

Vėliau mokiniai
nakties

kenčiate galvos skau
dabar įsame

žemaitė

Kaip?!

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Akis

Tipu-Tapu

arba

Telephonb Yards 5032

^sėkmingai šias ligas

Nedėliojus 10—12 dieną.

Skel

—*

aivos odai ir plaukams, 
us negalite apsieiti be

100.00 vertes
saukto v o*

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarket 25*4

žodžiu 
udavau, vi-

JAU GAUDO “BOMBISTUS

Žmonių, kaip vasaros metu, 
buvo daug. Dainininkai šį kar
tę, kaip sakoma, nesnaudė. Vy
rai!

Po programai sekė žaksmės- 
šokiai, kurie tesėsi iki vėlos

JT A UT J IENOS, UKlCBgū, III

Kdturiolikto vvardo alderma- 
nas, John M, Maypole, andais 
gavo pasivėžinti orlaiviu. Da
bar pons Maypole sakęs, jogei

šimtį t ūksiančių darbininkų, 
šiaip ar taip, jie nepajiege.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telpphonc Drover 0093
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. F

GERIAUSIAS PASAULYJ 
DAIKTAS”.

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 
piety ir nuo 6—8 vakare, f 

dėiioniis nuo 9—2 po piet 
Telephope Yards 687

nei jautriausios odos 
jei turite pleiskanų.

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Draugas minųritetas parodė 
iiwm Brooklyno išmintingųjų 
Tetų ir pridūrė: *

— Matai, kokie buržujai tie 
Becdas,.Fralna ir Laikinas. Tai 
jie pardavė kairųjį socializmų! 
Gerai., kad ten (buvo draugas 
Stilsonas ir Stoklitskis. AČiu 
jiems kairieji sociali šdavikai 
nenuvedė mus į Šuntakius. A-j 
čiu jiems mes dabar turime ne- 
sugriaujamų ininoritetą, ir ko-| 
vosime už jį.

What’s oext?

PRIVERSKITE SAVO PINIGUS DIRBTI 
Už visų jų vertę

Nauja sąskaita atidaroma Liępos 12tą dieną 
Nuošimtis išmokama nuo Liepos 1 dienos.

MIESTO DARBININKŲ 
STREIKAS.

— Tai tikra tiesa. Šia, pasis 
kaitvk!

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

'3149 S. Morgan st- kert$ 32 st. 
Chicago, Illinois.

Milwaukee^Avercor’Carpenter Si
Liepos 1 d., Spalio 1 d., Sausio 1. d., Balandžio 1 d

smagus, draugiškas, 
buvo jytin ^kaiŲingas

— Tipu-Tapu.

Jūsų taupomieji pinigai neša nuošimti 4 sykius 
į metus Seniausioje Bankoje ant N. W. Side.

Security Bank

ir gvarantuoja
Norinčius gaut! prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis past

Fšenrv I. Schnitzer State -Bank

Lietuviai moksleiviai, lankan
tis Iloffnjumo mokyklų, praeitų 
nedėldienį surengė draugiškų 
išvažiavimų | Jefferson miškų. 
Išvažiavimai buvo “su progra
mų”, kuris išimtinai susidėjo 
iš prakalbų - prakalbčlių, pasa
kytų pačių moksleivių, išski
riant Dr. Cęruauskų ir gerb, 
Žemaitę, kurie taipjau prisidėjo 
“savo trigrašiu’*.

Delei moksleivių kalbų reikia 
pasakyti teik, kad vienas jų bu
vo geresnes, kitos mažai ar vi
siškai nevykę. O tai dėlto, kad 
draugai moksleiviai, 
pratimu, ncticįk dėj 
kalbos turiniui 
niui

man — 
Weiner
ir politikierius, 
ka ąpie dailę, 
mokiniai, savo

mano su- 
> svarbos 

kiek jos ilgu- 
Tai yra yda, kurios rei

kėtų vengti ypač jauniemsienis, 
busimiems veikėjams. Pavyz
dys — du anglu kalbėtojai, taip
jau moksleiviai. Man patiko 
ypač pastarasai . Jisai kalbėjo 
trumpai, bet turiningai. šito 
atsiekti turelių ir mūsiškiai — 
lietuviai moksleiviai.

Dar mažmožėlis 
moksleivis skaitė 
referatų
kiai ir ne be efekto. Man jisai 

— pirmiausįa savo ener- 
Tik butų gera, kad 

nekopi j uotų McFaddenų 
Delei to išeina

Mes perkame Liberty Bonds 
UŽ pilna "Cash” vertę, 
Atneškite ąrba atsiųskite | 
Atdara kasdien ųuo 9—6 
Utarninkais. Ketvertais ii

gingumu 
jisai 
žodis žodi n 
mažas nesusipratimas: kiaušy 
tojai ištik rų jų gali pamanyt 
kad musų moksleivčlis — 
kaip jisai pats pasivadino 
vis” — ištiesų andais turėjęs tų 
svarbų interview.*ą su North- 
westem universiteto profesorių 
Hall’u...

Aplamai, išvažiavimas buvo 
gyvas, 
Žiu olai ų 
būrelis.

Bet kus svarbiausia: išvažia
vime (publikoje) nesigirdėjo 
jokių karštų diskusijų, frakci- 
jinių kSvirčių. Visi rinitai ir 
linksmai praleido daugiau pus
dienio laiko 
ir dalivavę programų nusifoto
grafavo grupėje. Fotografas 
taipgi mokinys.

Pasibaigus programų! jauni
mas smagiai įvairius Žaislus 
žaidė, o ant galo atsirado mu
zikantų su smuiką ir armoni
ka, gerai rėžė lietuviškų polkų 
Ir kitus šokius. Jaunimas pa
sijuto lyg Lietuvoje, vestuvėse. 
Vakare gi visi senį, jauni, didi, 
mųži užganėdinti ir linksmus 
išsiskirstė kas sau.

Policija jau pradeda savo 
darbų — gaudymų tariamųjų 
bombistų, kur liepos ketvintų 
dienų turėsiu atlikti labai baisių 
daiįbų. Mat, tų dienų organi
zuotieji darbininkai ketina pa
skelbti generalį streikų išreiški
mui savo simpatijų kankina
mai! Californijos darbininkų 
vadui, Tarnui Mooney, ir kartu 
protesto jo kankintojams.

Tie, kam šįtas darbiirinkų žy
gis daro nesmagumo, dabar ta
riasi, uostinėja 
pravesti kokių nors provokaci 
jų ir tuo “pasitarnauti 
biama, kad Cliicagoj esųs pa
gautas vienas narys tūlos bom
bikių komisijos,, turinčios ryšio 
su rengiamuoju streiku, ir kad 
policija tikintįs sušokti “milži
niškų sumoksiu”.

mes
kus.
visus žengti prie šviesos 
mokslo 
jo apie 
karštai

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
>nt Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popięrų.

SPECIALIAI: Maleva malev.ojimui atubų iš vidaus, po $1.50 uA gal.

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

Gydymas vi 
sies ir gerkles 
Dr. P A. Gį, 
tarninkais ir

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams finomas per 16 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijat 1036 W. 131h 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10 ^2 pieflj, i> 
8 vakarais. Telcphone 'Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8413 S/ HalaM Stroet 
i VALANDOS! 8—9 ryto, tiktai.

180|

3-čios lubos, virš Plaft’o aptiekos 
» Tčmykite i mano parašų.

Valandos: nuo 9-tos vaL ryto Iki
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

Knygvedžial ir stenografistai 
metė darbų.

Miesto darbininkų streikas 
plėtojasi. Vakar po pietų me
tė darbų apie tūkstantis miesto 
rotužės darbininkų, knygvedžių 
ir stenografistų. Juos pasekti 
rengiasi elevatorių operuoto j ai 
ir kelių kitų skyrių darbininkai. 
Policistai ir ugnagesiai tąųir 
pat nerimauja. Jie reikalauja 
didesnių algų, lygiai du tukstan 
čiu dolerių metams; finansų 
'komisija rekomenduoja 'tary
bai pridėti truputį daugiau kaip 
du šimtu,, kitais žodžiais 1,800 
dol. metams.

Gatvių šlavėjai, išmatų rinkė
jai ir i kt. dar tebestreikuoja 
Chicaiga jau darosi nelik purvi
na, o ir dvokianti Kai kurios 
eilės stačiai žliugsi užverstos 
pūvančiomis išmatomis. Svei
katos departamentas persergsti 
gyventojus, būtent: užsidėti ant 
langų šietukus, idant tuo išven
gus užsikrėtimo įvaįriidiųis. lim
pamomis ligomis tarpininkau
jant nekviečiainonis viešnioms 
— musėms.

Išrado tečiaus, kad galų gale 
miesto valdininkai turės nusir 
leisti — išpildyti darbininkų, rei 
kalavimųa. Spirtis prieš dc-

Dainininkų koncertas.

Praeitų gubotos vakarų M. 
Meldažio svetainėj Liet. Soc. 
Dainininkų Susivienijimo pir- 
masai apskritys davė koncertų. 
Vakaro programas susidėjo iš
imtinai iš dainų. Dainavo net 
septyni chorai: LSS. 138 kp. 
choras, iš Cicero; Pirmyn cho- 
nas, iš North Sddes; Aido cho
ras, iš North Sulūš; Cldcagos 
Vyrų clioras, iš Bridgeporio ir 
du apskričio cliorui — mišrus 
ir vyrų.

ApkmuhU dainininkų, ir ne
blogi; dainininkų* skaičiumi 
chicagiečiai gali pasigirti. Tik 
reikėtų dar truputėlį pa&idar- 
bnotL kad iš jų padarius tikrai 
gerus dainininkus, tokius, kur 
kiekvienu savo pasirodymu mo
kėtų užžavėti jų besiklausan
čių publikų. O tai padaryti vis
gi galima,, tik reikia triūso.

Pastarasis dainininkų koncer
tas. nors ir nežavėjo susirinku
siųjų, vis dęito, darė ytin gerų 
įspūdį. Ypač man patiko ai- 
iticdių ‘ILalAmaktis’*. ('Tai m»u- 
n.us flalykdlis ir ytin vykusiai 
sudainuotas. Gerai dainavo h' 
risi kiti chorai, tik jų dainos 
buvD daugiau rinktinės, moder
nios.
jaučias lietuviškos girdos dirgs 
nius.

sav
kus jr visų ofisų Halsted gatvėj, 
prie 33čiosios, pardavęs jaunam 
dentistui Ą. Juozaičiui, o 
patsai persikraustųs į Morgan 
gatvę Lietuvos gelbėti. Kiltais 
žodžiais tariant, jis busiąs tau
tininkų Lietuvos (toks laikraš
tis, o ne šalis) administrato
rium. • T..v-r ■

Buvęs iki Šiol Lietuvos mc4 
ncilžeris, p. J. Hačjunas, pasi
trankius. NorįsĮ bent trejetą mė
nesių turėlt vakacijų, o paskui 
— pasižiūrėsiąs.

Ponas 13. K. Balutis, Lietu- 
vos ri'daktorius, taipjau pasi
traukia iš Lietuvos — dėl augš- 
tesuio tautos šaukimo: diplo
matinėmis misijomis tuojau iš
važiuojąs Europon, savo kėdę 
redakcijoj užleidęs ponui P. 
Norkui. ‘

visų akių. ausų, no-
> ligų. Po priežiūra 

ravės specialisto. U- 
r pėinycioDų» puo 2 

po pietų.
\ JOHN SMETANA
AKIŲ 8PĘCIALISTAS .
So. Ashland Areų Chtlago. 
Kampas 18-tos gatvės.

LIETUVIAI FARMERIAI, 
iš Euglevvood, III. pranešam visiems 
lietuviams, jog mes lietuviai ūki
ninkai iš vii'šminčtos vietos, apsi- 
skyrčm sau lietuvišką kolonijų. Ir 
kaip mes senai pradėjome ta kolo
nija tverti, tai Jau be jokio gyrimo, 
atradom tikra sau vietų, kuria mes 
senai ^ieškojom. \ Dabar randasi 
pusėtinai musų lietuviškų ūkininkų, 
kurie džiaugiasi su savo ukėmis. 
Kviečiam visus lietuvius čionai, ba 
dabar yra laikas dėl paslskyrimo 
i’armų Galėsite pamatyti kaip vis
kas auga. Kaip jevai, taip ii' gy
vuliai. Mes išsirinkom tas virš mi
nėtas formas po patarnavimu Petro 
Boineiko, kuris yra susidėjęs su 

FIBST NATIONAL REALTY & 
CONSTRUCTION Co., 

810 West 33 St., 
čionais pasirašome:

, J. Žiedas, / <
F. Kasputis, 
B. Leboris, 
B. Pranaitis, 
A. Juodikes,

(Apgarsinimas)

VALANDOS 9 Iki S ChiCfltfO 
Nedeiiamh 10 iki 1.

Vienas 
ytin traškų 

Skaitė taipjau traš-

Hoffmano mokyklos moki
niai surengė draugiškų išvažia
vimų i Jefferson miškus 29 d. 
birželio. Gražus oras, žali krū
mai, žydinčios - kvėpiančios 
Jefferson apylinkių gėlės su
traukė nemažai žmonių tyru ta
rų pakvėpuoti.

Programą išpildė patįs Hoff- 
I mano mokyklos mokiniai. Tvar 
kų vedė - pirmininkavo J. Stun
gis. Prakallms sakė taipgi mo
kiniai: M. PaleVičius, P. Bernai
tis, J. Jankus, Dr. K. černaus- 
kas, M. Dundulienė, M. J. Shi- 
leikjs, dagi ir Minaitė pasakų 
pasakė.-Visi kalbėjo rimtai, man 
dagiai, be užgauliojimų kito
kių nuomonių bei persitikrlnb 
mų žmonių. Visų kalbų turi- 

^njio, įiegalima aitkartoti^ 1 Ap-f 
skrilai, buvo kalbų :ų>ie Rusijos 
revoliucijos istorijų; mokslo 
reikalingumų; gamtos įtekmę į 
žiųonių gyvenimų; keitimosi ti- 
kėjlim.ų; žimonių triakius page
rinti savo būvį; pasiekimų lai- 

senovės ir dabartinius lai- 
Sykiu kiekvienas ragino 

prie 
M. Dudulienū kalbė- 

moterų padėjimų ir 
ragino visas moteris 

inokinHies ir lavintiems. Taipgi 
kalbėjo ir angliškai, W. HofL- 

įpie socializmų ir Paul 
- laikraščių atakavimų

O M. J. Shilci- 
Visi kalbėtojai 
supratimais, į- 

gytu mokslu ir patyrimais, da
linosi draugiškai ir aiškino tai 
savo klausylojmns. Matyti, jie 
pasiryžę d’arbuofcies visuome; 
nūs naudai ir apšvietimui.

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, • CHICAGO, ILLINOIS,

Už 350.00 tarba LAISVBS 
BOND6A 

nupirksi labai gra 
Rhonogrąfą, pasi 
je, Šita mašiga b<

jos randasi rinkinys 
14 rekordų Ir d,ei- 
mahunfl adatą veltui 

Wllf.r Mes taipgi turime ke- 
augštos kleaos 

phonogiafų, kuriuos 
f J k mes parduosime už 

I bi,e Pamatytų kainų
I iiuttl I už tni ku(l,ues turi,uc 

UI I JImIi I pratuštinti vietų' 
m| J <

Mes taipgi turime 
U \|^***>|^, 1650 player piano. 

Ji' V; garantuotą 10 metų 
V ir vartotą tik 8 savai-*

tęs, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATC UŽMIESTYJ, MESi 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽlUBfiTI Ši yra stebėtina pro< 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WE8TERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salutc Stomlck Bit- 

toris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei- I * 
katos, per ilgą laiką mane kankino I 
nesmagumas, ncvlrinlmus vidurių ir I KL'*1
dispepsijos, negalėdavau valgyti,! z
taipgi ir tas suvalgytas mai-1 Fis-i D 
stąa neidavo ant naudos. Skaudė-1 
daro galvų, pilvų, šonus ir strėnas, | 
ištindavo rankos ir kojos 
sukant visas suvargęs 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingus, viduriai dir
ba ūiba gerai, paliko st,uagu ir leng
va, muskului išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai lr ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Selute 
Stomick Btttcris Kaine $1j60 už 

bonkų, Jo gali" gauti aptiekose ir 
goresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactui’ Co.

P. BATTRANAS, 
616 W 31st Stn Chicago, III.

Tol. Boulovard 7351

i SPfeCIALISTAS 
Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
į . tuščias, kada pra 
IA\ nyksta regėjimas 

J Mes vartojam 
'y pagerintą Opb- 
Cj thalmometer. Y- 
• patinga dojjia at 
> kreipiama i vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomiš, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 aL 

Telcphone Yards 
Boulevard 6437

- —-r- » Žmogų e kasosi galvą,
• . 'j‘f y- i.dirbir kad palengvint niežėjimą.

ii į Ii k'1 IT i7' i'l Kasįmasi pasidaro papro
tį /•vili i 11 čiu, ir tuomet žmogus ka

li • Ii G) / / 6<’s’ ,x;jučjpn»s. Bet jis
J L1 L — b ' ' 1 Ay \ žino, kad jam niežti, ir
.fdLL k. v*s’ kiti tų žino.

i Ą A/ Vyrai ir moteris kenčia
\ \ \ AįjT'niežėjimą nuo Į>leiskaną,

\ /V ° kepei® bereikalingai,
Ai Į nes *4 niežėjimą galima

' \ L X / lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkinio ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFF^K«
uanaikins visus niežėjimu^, ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Baskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

HUFFLKS yra maistinga maudynė
Ji neaugadin
RUFFLF."

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar monęy order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

F. AD. RICHTER d CO., Jt6-3S0 Broadway, New York m*^****'

I -ąPR DR. HA1R i V Specialistas jr jojo vėliausios
Europinės metodos.

< I C. H. BAIK M. D.
‘ ■ Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe

39 So. State St., Kampąs Monroe.
Eksaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Ncdčiiomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

■■■■■■i

BRIDGEPORT
Buitis Ir gandai.

Ponas DrAngclis nebežadąs 
būti DrAngdia; jis bnsjųs dabar 
paprastas lietuviškas p. Drau
gelis. Bdt tai tik kas paliečia 
vardo, šiaip jis Į didesnius vy
rus cinus: savo dentistikos pro- 
fesdjų užmetus dėl augštesnių 
tautai tarnavimo priedermių — 
<k‘l Lietuvos gelbėjimo.

Tuo pasirj’žimu p. DrĄngelis 
o reples, grųžtukus, skaptu-

Vienae kraštutinųjų čiauškė- 
tojae andais apreiškė:

— šalin su kairumu! Mes 
minoritetai.

— Nugi, pasidrąsinęs įkirtau, 
kokie' minoritelai?

— Ogi tokie, kaip draugas 
Stilsonas.

— Tai draugas Stilsonas jau 
nebe Stilsonas. o tik mlnorite- 
tas?

— Ne, draugas Stilsonas yra 
Stilsonas. Tik JB Jau nebękai- 
rysis socialistas, o minoritetas 
socb 1 lis tas.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
J757 W. 47 St., ChięągoK HL
Ofiso Tel. Boiilevųrd 160

» Rez. Tel. Seeley 420

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

tįalp ir dabar
___ I________________________________ ___  .. J. ------  -... .............   - ---- --------- -------------- -

LIIBEKTY BOHDS 

C ASU 
J. G. SACKHEIM & co. 
1335 MILWAUKEB AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitiklmų iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per duug me- 
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašąs išgydytų ligonių yra aiškus prl- 
/ rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydy*™1’

Pritakau akinius teisingai.
',;W;Pasitarimas (nemokamas.

W. M. LAWHON,'M, D.
35 So. Dearbom St.

(IjpipM Monroe) «

Akiniai aukso rtauosa nuo M.80 ir M* 
gižiau, f" 
augMiau.
Atminkit: ___ __ _______
Bja», ak|ų skaudetlrnaA. u»TUktmaa ir 
,tt. yra raišiais įvairių Itaų, kurio* fa. 
Q būti praiallntos garu akintų pritaky-

‘ m uld>kL jii imHU m 
Jei Jo. raudono*. JM a«l~ 

j T i T* aoP*. J** blogai matai, J.1 akis aUp-
1A IJ ato> n«tg»k Ugiku, o jieikok paaslbos

M •Petkoj, kur kiakvhnam pritaikoma »•
kiniai uidykų. Atmink, kad msaltoi-

4 nam gvarantuojam akinius tr klokvU-
' aaas garai prtrsmkaga.
I. USIROFF. Kksportaa Optika*.
i patarimo arba vaistų, atoiktt p** amna. AB buvau •>■ 
U Amerikoj 15 motų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
vaistu*. Al rakomonduoju tik GERUS daktaru*. AB s*u

3ol fa* sorgat* tr raikai 
tiakorius RuaMoj virB 16 
padaryti bils kokiu* rusi 
dr*py*t Imooių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III

Tel. Yards 3654. AKUŠERIJA

Mrs.A.MicliniBwicaKM|
Baigusi Akušerijos kol 
legijų; ilgai praktika-Hg 
vusi Pcnnsyivanijos^ 
hospitalčse ir l’asck-S 1
m i n g a i patarnau-BL . ■ 
5a prie gimdymo.^ ■
Duodu rodą visokįo-B ■
se ligose moterims irh <■ flj 
merginoms.
3113 So. Halnted Str.

(Ant antrų lubų) I—
Chieasp, III. t t , 

Nuo 6 iki (J ryto ir 7 iki vėlai vak

NORTH SIDE
Moksleivių išvažiavimas.

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs 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 aukočiau.
Pirkite sau overjcutus 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 lt. $10.00 ir aukščiau.

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

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

įsteigta 1902
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
orlaivis tai esąs “geriausias pa
saulyj daiktas” ir kaip greit ji
sai sugebėsiąs, tuoj nusipirk
siąs orlaivį.

REAKCIONIERIŲ AGENTAS 
CHICAGOJ.

Užvakar Chicagoj buvo su
stojęs tūlas V. Okulič, Kolčaki- 
nės Omsko valdžios pasiuntinys 
į Vašingtoną. Ten jisai nuke
liavo specialiu tikslu — gauti 
savo valdžiai pasitikėjimą, ki
tais žodžiais — paskolos.

LTD. Rūtą No. 1. laikys savo niė- 
neisini susirinkimo liepos 2 tl., 7:30 
v. vnkre, Oeo. Cernnusko svet. 11,00 
So. Union Avė. Visi nialonCsit su
sirinkti, nes yra nutarta surengti 
šeimyniškas piknikas.

— Rašt. J. Vilis.

Soc. I*. Lietuvių Skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
liepos 3, M. Meldažio svteninėj, 
2242 W. 23 PI. Pradžia kaip 8 v. 
vakare. Nariai ir norintis jst.oti 
prašomi atsilankyti laiku.

— Organizotorius.

Rrighton Park. — LSS. 171 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus liepos 2 
d. kaip 7:30 vai. vakare T. Maženio 
svet. 3831 So. Kcdžie Avė. V ra 
daug svarbių reikalų, todėl drau
ges ir draugai, malonėkite Indi lai
ku. .. — J. Baltuškis.

Lietuvių Kliaučių Kliubo Savit.
Paš. mėnesinis susirinkimas jvyks

REIKIA DARBININKŲ

KNYGŲ APDARYTUVĖ
“T------------

Mes pasiūlome ^pastovų nuolatini 
darbų darbščioms merginoms 16 
metų amžiaus ar augesnių, proga iš
mokti švarų, malonų, žingeidų ama
tų musų apdarytuvėje. Moderniškas 
paskutinės mados įrengimas.

— „ —r- -

$13.00 pradžiai

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

VYRAI
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMEB,

<ls (> cilinders, 7 pasažierių, 1915 m. 
ir 5 fhjerai arba mainysiu ant fordo 
1919 metų. Atsišaukit nuo 7 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

714 VV. 31-st. St., Chieago, 
Tel. Blvd. 7743.

Mes turime keletą puikių vietų 
musų šviesioje dirbtuvėje patyru- 
siems.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 3301 yVood St., 

dviejų pamilijų cottage, priekis ir 
užpakalis (5x4) lotas 50x125. |ia 
sas, maudynė ir tt. Išmokėjimui. 
Jargenas už $1600.00.

McDonnelI System, 
2630 VVest 38th St. Chieago.

Bušelmonam

Kraštų np.siuvė»jams

Kišenių dirbėjams

Pirmiems beisteriams

Antriems beisteriams

Vyriškų reikalaujama siuvėjų auk 
ščiausios rųšies vyriškų drapanų

PARSIDUODA LOKOMOBIL, sa
vininkas apleizdamas Chicagą pali
ko ant musų ranku parduoti geriau
sio darbo 5 sėdinių, 6 nau'ji tuirai, 
naujai pariMmtytas nauji helery ge
ram stovyj automobilius Parduosi
me (ilgiai, norintis pirkti atsišaukit 

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

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo šluba — barnė ir didelis plytų 
16x34 pėdy višlnatnis 1% aukšto, 
ant 111 St. ir Lawver Ave., Mont 
Greenwood st. car. Tel. Central 1377

Reikia:
Off preserių ant 
sark kautų.

DVICENTINĖS STEMPOS 
SUGRĮŽO.

Šiandie., siųsdami paprastą už 
darytą laišką neužmirškite už
lipdyti ant jo tik dvicentinį kra- 
sos ženklelį - stempą. Taipjau 
neužmirškite, kad laiškai, siun
čiami Europon. taipjau reika-» 
lingu tik dvicentinių stempų. 
Toks yra vyriausio pačio perdė- 
tinio, Washingtone, patvarky
mas.

seredoįe, 2 liepos, 7:30 vai. vakare, 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia Ay. 
Draugės ir draugai, malonėsite atsi
lankyti. — Sekr. J. Kalpokas.

Roseland. — LSM. Rateli o susirin
kimas įvyks 1 d. liepos S. Doviato 
svetainėj 10510 Michigan Ave. Pra
džia kaip 7 v. vakare. Visi draugai 
kviečiami atsilankyti, nes turim ap 
tart daug svarbių reikalų.

— S. Telksnis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Patyrusios operatorės gali 
dirbti puikias algas dirbdamos 
šmotų.

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

už- 
nuo

SEARS, ROEBUCK AND CO.
Homan Avė. and Arthington

Atsišaukite tuojaus j musų samdo
mąjį ofisą

JI ART SIIAFFNER

Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos j savaitę, 
kestis.

Aukščiausia
44 

mo-

CHANDLER AUTOMOBILE, tu
riu parduoti savo 1917 m. 7 pasažie- 
rių pasivažinėjimui karą. Geras 
kaip naujas Bargenas. Už casb 
arba išmokėjimu. 4459 So. VVood 
St., Tel. Yards 3885.

MARX
520 So. VVells Str. 2133 So. Kedzie Ave.

PARDAVIMUI: 2 tonų Auto Truc- 
kas, vartotas labai mažai geras an
glims ir kraustymui . Tairai kaip 
nauii in A, 1. con. Priežastis par
davimo išvažiuoju iš miesto. Pigiai 
$625. Atsišaukite tarp 4 ir 7 po pie
tų, 5439 So. Robey St., Chieago.

PARSIDUODA 2 mūriniai namai 
ant vieno loto vienas namas 3 pa
gyvenimai kitas vieno. Rendos ne
ša $43.00 į mėnesį parsiduoda vi
sai pigiai, nes tas namas turi būt 
parduotas į trumpą laiką, namai ran 
dasi gražioj vietoj, netoli Sv. Jurgio 
bažnyčios, atsišaukit pas

C. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chieago

Jaunos moters

LAIMĖJO STREIKĄ.
Vaikai, tarnaujantis (hventsia 

Golf Chib'o milionieriams, lai
mėjo streiką. Jie reikalavo 30 
centų valandai vietoj gaunamu 
25c., ir jų reikalavimus po po
ros valandų tarimosi tapo iš
pildytas. Iškarto milionieriai 
buvo atmetę vaikų reikalavi
mus, 1x4 apsisvarstę, kad visa 
» o dabar stoka, taigi ir vaikų, 
nutarė pasiduoti mažiemsiems 
nenuoramoms.

Pajieškau draugo L. Simonavy- 
čiaus, šiaduvos parap., Margavonių 
dvaro, Kauno gub., Šiaulių pav., 
pirmiau gyveno De Kali), III., taip
pat ir kitų giminių. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos nuo Elzbietos šlia- 
žienčs po tėvais Valatkytė Mano 
antrašas , .

Vladai Sliažas
5329 So. Talman Avė., Chieago, III.

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

REIKIA draverio kuris galėtų iš
važinei su truku 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., Chieago, III.

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

VIENA PUSE arba VISA 
*NOS LAIKA.

gerai 
į mu-

DIE-

Jus galite išmokti daug skyrių 
rankomis siuvimo, kaip tai

DIRBTI RANKOMIS SKYLUTES

ARM HOLE BASTING
■ ■ ............ ..........-

A. F. B., *
1739 So. Halsted St., Chieago, III. EDGE TBIMMING

REIKALINGA LEIBERIŲ — wa- 
rebouse trucking, plumbing heating 
sStipplies 
dienoje, 
kitę Mr. Brackcn,
217 N. Jefferson St., Chieago, III.

35c j valandą, 10 valandų 
Pastovus darbas. Maty-

PARSIDUODA dvi mašinos, viena 
žieminė kita vasarinė, už pusę kai 
uos, gero išdirbinio, 1 Packard, 1 
VVhile, gerame padėjime. Atsišauki 
te į 3238 So. Halsted St., Chieago.

RAKANDAI

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

Rronislava Daknaitė 
5928 So. State St., Chieago, III.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMEB.

Moteriškų reikalaujama siuvėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapanę

M(

su
PUIKIU APMOKĖJIMU LAIKE

KINIMOSI

GAUJA SUMUŠĖ POLICISTĄ.
Įsiutusi gauja negrų vakar 

pavojingai sumušė policistą 
Eugene Barry, kuris buvo areš
tavęs keturis negrus, kėlusius 
betvarkę karnivale ant 49 ir 
AVabash gatvių. Policija jirško 
gaujos vadų

Juozapas Augustin pirmiau gyve
nęs \Vestville, III., dabar parvažia 
vo iš Erancijos, norėtų sueiti savo 
brolienę kuri gyvena Chicagoj, ma 
lonėkite atsišaukti.

Juoz. August,
1739 S. Halsted St.. Chieago, III.

Reikia:
Guzikų skylių siuvėjų
Finišerkų
Atsiuvinėti rankomis klastos

pr< 
noš 
tnu

i(edę moters ras tą pusę dienos 
poziciją puikia proga puse die- 

darbui. Ateikite ir leiskite 
ins paaiškinti vienoje žemiau nu- 
ytų vietų.

DANIJOS PRINCAS CHI
CAGOJ.

Užvakar Chicagon atvyko 
vienas Danijos princas, Augo. 
Jo žygis esąs neoficialis. Ameri
kon važiavęs ‘‘iš geros valios”: 
norįs susipažinti su amerikie
čių gyvenimu ir jų armija—tik 
‘‘taip sau”, savo informacijai.

Pajieškau draugo Antano Dudie- 
no, malonėkit atsišaukti

A. Vilutis 
4916,-4928 Bloomingdale Avcnue, 

Phone Albany 4210

Pajieškau Peter Galvanausko, kaip 
jus musų jieškoįot buvot padavę 
adresą 22 So. Clark St., mes jūsų 
nerandam. Adresas

Peter Shidlo,
4059 Gladys Avė., Chieago, UI.

Pajieškau savo vyro Jono Reima 
lio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Titavėnų miestelio, pirmiau 
gyveno Passaie, N. J. Kas apie ji 
žinote malonėkite man praneštie už 
ką busiu labai dėkinga.

K. Reimalienė,
3426 N. Ridgcvvay Avė., Chieago, III,

Pajieškau dviejų pusbrolių Juo 
zapo ir Jono Sėmenų, abu paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Va 
danių sodžiaus.. Jie patys ar kas 
žinote malonėkite pranešti.

Joe Sėmėmis, 
2423 Corr Road Sioux City, Io\va.

RASTA-PAMESTA
PAMESTAS žiedas nedėlioj 29 d. 

Mildos beismente, jei kas radote 
malonėsit sugrąžinti j>o num. 727 
VV. 17 Plaee Peter Žilinkis įdilgin
siu dešimt dolerių.

JIEŠKO KAMBARIŲ

NORI PASIJUNGT SAVO DAR
BININKUS.

Mofils skerdyklų kompanija 
bruka darbiiurkams savo šė
lus. t
Mi.rris skrdyklų kompanija 

sugalvojo gudrų skyiu į kaip 
geriau pajungti savo darbinin
kus. Ji pardavinėja jiems savo 
šėrus ir tik pamislykite! — “ste
bėtinai geromis sąlygomis”, tik 
po $43.25 už Šerą, kurio tikroji
kaina esanti nė daugiau, nė ma-. p,1Jiv5kiU1 kambariOi (uri bllli su 
žiau tik penkiasdešimts dolerių. Į valgiu ir elektros šviesa, vietoje nuo

. . . . .. , . | Humboldt Parko bile j kokią pusęTokia gera ta kompanija, bet itris mylios. Atsišaukit.
ji turi dar geresnių tikslų. Ka- f ___ , Ą. VilutisJ v , . 49(M> Wabansia Avė., Chieago, III.
da darbininkai, už tuos keturias- Phone Behnont 2698
dešimts tris dolerius, liks “kom- "■ ----------- i ...... .

panais”, tai pas juos turės su-1 SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
mažėti “maišto dvasia”, kuri ap- Atiduodam ant ramios dėl 2 vai-
sireiškia vyriausia reikalavimu k»>”Į):"'iai su valgiu ar be val-J . gio, taipgi dėl ženotų katrie neturi
didesnių algė ir geresnių darbo rakandų, kambariai gražiai ištaisyti 
sąlygų. Mat, kaipgi “kompanas” • 3240 So> ,jneru,(I Ave- Chieago. 
norės skriausti pats save...

Beto, bus ir kitas geras: kom
panijai reikės mažiau tų įvai
rios rųšies šnipelių, pradedant 
formanais ir l>aigiant žinomai
siais spešelais. Tą džiabą žy
mia dalimi galės >a t lik t i patįs 
khųipanai. Pamatę kur dykinė
jantį neklaužadą jie jau žinos, 
kur kreipties.

Susipratusieji darbininkai to 
čiaus nesinaudoju Ja siūloma 

jiems proga.

REIKIA DARBININKŲ

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

Brodi & Rogowsky, 
833 Jaekson Blvd., Chieago.

Tol. Haymarket 710

>ė jų

IIART SCHAFFNER A MARK
520 So. VVells Str.,
1922 So. Halsted St., 

1313 N. Wood St.

Pranešimai

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIK A 

LAU.IA KELETĄ AGENTU, KURU 
GALĖTI 
FARM A 
RAI 
NIŲ

Darbo sąlygos yra geriausios. 4 
valandos į savaitę. Aukščiausia 
mokestis.

I
ir i

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMEB,

Vyrai kurie kalbate lie-, 
tuviškai, padarykite savo 
liuosą laiką brangiu. 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 sanvaitė, per 
visus šiuos metus. Jus ga
lite atlikti 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.

TIKTAI SI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos 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- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums roikjia rakondų iįe- 

praleiskite Šio bargeno. Puikus 
I Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
' mados seklyčios setas, valgomojo, 
j miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 

I kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograb. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $5.' 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Ave. 
Chieago, III.

411 Sangamon St.

aukščiausios 
ų drapanų.

NAMAI-žEMe
40,000 akrų trąšios juodos žemės 

nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperaclia. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:

Frank Foldi, (Fore Sound Fanus, 
634 Otis Bldg., Chieago, III.

Dirbėjų 
rišk

vy-

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas jvyks seredoj, liepos 
2, J. Grigaličio svetainėj 4837 West 
14 St. Pradžia 7:30 v. vakare. Visi 
draugai prašomi susirinkti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Org. P. Daubą ras.

33ni

Ų PAGELBĖTI PARDAVOT
>S IR LOTUS, IŠLYGOS LA- 

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PA AIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND
.INVESTMENT CO.

So. Hatated St., Chieago, ui

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

REIKAIJKUJAME PARDAVĖJŲ 3 
VYRU KAIPO PARDAVĖJU, PATY
RIMAS MUSU BIZNYJE NEREIKA
LINGAS, TURI RUT VYRAS 25 ME
TU AMŽIAUS, GERAI PATINSTA
MAS CHICAGOJE, GVARANTUO- 
JAME GERA UŽDARRI, GERESN 
NEGU $35 | SAVAITE. ATSIŠAU
KITE YPATISKAI I ROOM 846 
FIRST NATIONAL RANK BUILD-

LNG, 68 W. MONROE STREET.. 
OFISAS ATDARAS IKI 8:30 V. V.

KLAUSKITE H. XV. ELMORE 
GEN’L. MG.

Rei <ia:
Kišenių dirbėjų 
Kišeniukų dirbėjų 
Ant kautų.

Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos į savaitę.

44

REIKALINGA — MOTERŲ DEL 
DIRBTUVĖS DARBU- 20 METU IR 
SENESNIU- PASTOVUS DARBAS.

JOHNSON CIIAIR CO., 
4401 NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

REIKALINGA — keletas tvirtų vy 
rų. Pastovus darbas gera mokestis. 
Atsišaukite i

VVestern Paper Stock Co., 
1456 Indiana Avė., Chieago, III.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIU 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. Pavieniems 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 RIVER COMPANY, 
MACDONALI), VV. VA.

REIKALINGI dailides dėl taisy
mo rakandų pastovus darbas gera 
mokestis.

Gladman Bros., 
832 Maxwel St. Chieago

REIKALINGI preseriai ant siutų, 
norinti išmokti to darbo, taippat 
gali atsišaukti.

M. Z. Palonis
2300 So. Leavitt St., Chieago, III.

REIKALINGA 10 Exp. 
tvarkyti senas popierns. 
subatomis pusė dienos, 
gera mokestis.

Rcpublic VVaste Paper
(>26 Taylor St., kampas Desplains St.

Tel. Haymarket 856

moterų 
Dirbama 
Mokama

Co

411 Sangamon St.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMEB.

M doriškų reikalaujama dirbėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapa-
nų.

Reikia:
Kišenių dirbėjų

Geniukų dirbėjų 
neralių operuotoji; 
taniams pamušalų dirbėjų 
t kautų.

Ki
G e
K i
A n

Drtrbo 
valandos 
tęstis.

sąlygos yra geriausios. 44 
į savaitę. Aukščiausia mo-

2352 West 22nd St.

REIKALINGA 10 pagelbininkų 
prie mašinų 40-45c. be patyrimo. 
Pečkurių ir pagelbininkų, darbi
ninkų ant ūkės $ 5. Rivetters ir pa 
gelbininkų, janitorių i banką. Nak
timis. 8 valandos. Vaikų 16 metų ir 
senesnių i ofisą ir į dirbtuves dar
bus. Vyrų pri eleveiloriaus, sargų, 
leibcrių darbas viduje, 45c į valan
dą. Kalviu ir pagelbininkų. Apvsc- 
)iių žmonių lengvam darbui. Kar- 
penterių 60 iki 85c. i vai. Įvairių 
darbininkų j butelius ir restoranus 
$55 iki $65 mėnesyje. Punch ir drill 
machine operuotojų, 47%c į vai. 
Garo pritaikytųjų ir pagelbininkų. 
Bačkų dirbėjų $29.00. Mašinistų ir 
pagelbininkų.

MOTERŲ reikalaujama į bulelius 
ir restoranus prie įvairių darbų. tO 
moterų valymui ofisų, trumpos va
landos, naktimis ir dienomis. Moterų 
ant ūkės rinkti ir rišti daržoves, 
S 15.71.

Rakandų nudulkytojų $15 8 vai. 
Indu plovėjų naktimis ir dienomis.

SOUTH PAR K F.MPLOYMENT
, AGENCY

1193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir VVest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINŲ 16 METŲ IR SENESNIŲ 
LENVAM DIRBTUVES DARBUI. 
GERIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNE, IIAIR & 
RIDGEVVAY CO., 

2279 SO. UNION AVE.

REIKALINGA: LEIRERIU, GERA 
MOKESTIS IR ŠVARUS DARBAS. 

RATHBOBNE, IIAIR & 
RIDGEVVAY CO.,

2279 SO. UNION AVE.
REIKALINGA merginų prie kam

bariu. $30 kambarys ir valgis. Atsi
šaukite į namo prižiūrėtoją.

Chieago Beach įloto], 
51st & Cornell Ave., Chieago.

REIKALINGA 25 merginą prie 
dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Insulated VVire & 
Cable Co.,

954 VVest 21st St., Chieago, III.

REIKALINGA MOTERŲ IR MER 
GINŲ 16 METŲ IR SENESNIŲ 
LENGVAM DIRBTUVE DARBUI. 
GERIAUSIOS MOKESTIS.

RATHBORNE. IIAIR & 
RIDGEVVAY CO., 
1418 VV. 22-nd ST.

PARDAVIMUI

Kas norite pirklio ukes, važiuokit 
į Monreftton, Wis. Tenais yra ge
rų ūkių ir pigių, galit pirkt ar mai- 
nit ant namų

K. Gaminskis,
Moreston, VVis.B. 6,

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

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

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

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

FARMŲ JIEŠKANTL
Tie kurie jieškoto farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj VVisconsine. Kurioj daugvbė 
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, VVOOD. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, no $15.00 ir aukščiau už ake
ri. Galite pradėti dirpti farmą su 
$190.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farrna.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėje po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite, kaip VVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, f>as sa
vininkus, minėtų farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

Liberty I^nd & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., , Chieago, III.

FARMOS.
PARSIDUODA farmos Illinois 

valstijoje kaip visiems žinoma žiemė 
yra derlingiausia, žemė viršminčloj 
valstijoj susideda iš juodžeinės, žvy
ro ii molio. Auga viskas ką tik :rsi 
nerasi geresnės vietos dėl gyvulių 
auginimo. Vieta randasi prie pat 
miestų, kuriuose randasi bankos, ba
žnyčios, ligonbučiai, mokslainės ir 
įvairios krautuvės. Traukiniai eina 
kas 10 minučių. Kas Šį mėnesį 
pirks, tai gaus su Javais Ir fruklais.

50 akrų prie miesto, puikus bu- 
dinkai; rugiai, kviečiai, komai, do
bilai avižos ir sodnas, $100.00 už a- 
kerj.

50 akerių su budinkais, javais ir 
sodnų $75.00 už akerį.

150 akerių su budinkais Javais ir 
sodnu, visa dirbama$60,00 už akerį.

65 akeriai, budinkai ir javai, mok- 
slainė ant farmos $80.00 už akerj.

168 akeriai puikus budinkai, sod
nas ir javai, arti prie miesto, kaina 
$4800.00.

20 akerių visas sodnas, obels, gnu 
šnės, višnios ir tt. visi medžiai neša 
Vaisius. Puikus budinkai. visos ma
šinos ir gyvuliai, visa ariama. Kai
na tiktai $4000.00.

20 akerių arti miesto, dobilai ir 
javai. Kaina tiktai $1100.00.

92 akeriai, visa dirbama, puikus 
budinkai, javai, gražus sodnas ir 
gyvuliai, taipgi farnnj įrankiai, vi
sa aptverta, šia farma yra pačiame 
mieste. Kaina $8400.00.

240 akerių, 200 akerių aremos, 40 
akerių sodnas, 2 mylios nuo miesto 
ant gero kelio 12 dvariški] budinku. 
gyvuliai ir mašinos $85.00 už akerį.

40 akeliu ant upės kranto, tvoros 
ir budinkai arti miesto $1600.00.

6 akeriai ant upės kranto, geri 
budinkai, puikus sodnas, gražus ja
vai, mašinos ir gyvuliai, arti miesto, 
an tgero kelio, daržai, vištos ir an
tis, kaina tiktai $1100.00.

56 uvėriai visa arema, budinkai, 
23 akeriai sodno 2 mylios nuo mie
sto $65.00 už akerj.

50 akerių prie miesto, puikus bu
dinkai Javai ir sodnas, $60.00 už 
akerį.

40 akerių prta miesto visa arema, 
dvariški budinkai, sodnas, dobilai, 
avižos, komai ir kiti javai. Kaina 
$3500.00.

90 akerių visa dirbama, puikios 
rųšies budinkai, sodnas, javai, šal
tinis, prūdas, padargai ir gyvuliai. 
Kaina $80.00 už akerį.

Wisjconsin 80 akerių puikus bu
dinkai sodnas, javai, mašinos, ir gy
vuliai. ši farma vra ant pardavimo 
arba mainimo. Kaina $6000.00.

Michigan. — 80 akerių, puikus na
mai, gyvuliai, mašinos ir sodnas. 
Kaina $6000.00.

NATIONAL REALTY AND 
CONSTRUCTION CO.,

840 W. 33rd St., Chieago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS.
LIBERTY BONDS

Mes perkame liberty bonds ir ka
rės taupinimo steinpas nors ir ne- 
pabaikti mokėti, mokam grinus pi
nigus.

C. P. SUROMSKI A CO..
3346 So. Halsted St., Chieago.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Miehigano, 
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., VVest Pullman, III.

Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą.
Musų sistema ir y pa t iškas mokini

mas padarys Jus unovu j trumpy 
laiką.

Mes turime (Udšiausim ir Kriau
šius kirpimo-deslgning ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musg 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuvim 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai. nuo $15.00 >ki $30.00 už akeri.

PARDAVIMUI kepykla, VVest Si- 
dėj, keptuvė dabartinėje vietoje 15 
metų daro gerą 
tail” biznį F 
arba lenkams.. Savininkas nori pa
sitraukti. Atsišaukite laišku i Nau- 
, ienų ofisą pažymėdami No. 23.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. WeBa st.

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

SARA PATEK, Pirmininke

IKALTNGAS darbininkas pirma 
s prie keksų kepimo.

»>" T M'.', -r*,. #
Vasilevski Bros.,

So. Halsted St., Chieago, III

RE 
ranki 
mokėti visą savo darbą.

Turi >rą “wholesale” ir “re , Galit pradėti dirbti farmą su $100 
Puiki vieta lieutviams | ir npjusit kaip turėsit savo farmą

2247

REIKALAUJAMA: LEIRERIU. GI 
IA MOKESTIS IR SVARUS DAR-
3AS.

RATIIBORNE. IIAIR & 
RIDGEWAY CO., 

1418 W. 22-nd ST.

PARDAVIMUI pigiai pikčernė ar
ia studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreinkitės į

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

išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant farmą katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
nilną preke ir imam lotus kaino da
li imokėjinio ant farmų. Del 'pla
tesniu Žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadhmskas lietuvis direktorius. 
SANBORN COMPANY,

Engei Rivcr, VVisconsin,




