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Italijoje Tveriasi Darbininku Tarybos
_________________________________ ——■———M———p————i———*y—— ——i—;——

Maisto riaušes daugely] 
ItalijosmiestŲ

Rymas bijosi sukilimo
Francijoje skelbiamas generalis 

streikas
MAISTO RIAUŠĖS APIMA VL 

SĄ ITALIJĄ.

Sovietai apėmė valdžių Floren
cijoje ir Rymas bijosi riaušių.

FLORENCE, Italija, liepos 5.
— Aidas šaudymos miesto pa
kraščiuose padidino sujudimų, 
pagimdytų čia brangumo pra
gyvenimo.

Raudonoji vėliava tapo iškel
ta daugelyje vietų čia ir visur 
kitur Romagna distrikte, kų va 
dinama lokalių sovietų .

Tos organizacijos visame dis 
’triĮUte šalę išleidimo taisyklių 
apie rinkimų ir pardbvinėjiinų 
maisto, išleidžia priešingus val
džiai nuosprendžius.

Visos atliekamos rtikmenįs 
pakliuvo j rankas minių ar or
ganizacijų.

Karabinieriai šaudė čia j mi
nias pėtnyčioje.

Viso riaušėse 1 užmuštas ir 
20 sužeistų.

Plėšia sankrovas.

Sustiprėtos triukšmadariais 
minios pradėjo visuotina plėši
mą visų sankrovų be jokio skir 
iumo, sunai kinda mos tų, ko ne 
gali išsinešti. Viena gatvė yra 

luinai užtvenkta petrofeunni, 
gasolinu ir aliejumi.

Kus tik darbininkų (taryba ga 
Ii panaudoti savo galę, tavom 
yra pervežami į esančius po 
raudona vėliava specialius san
dėlius ir tam panaudojama net 
gUtvekariai. 'Daugybe reikme

nų liko atiduota municipalite
tui Piazza Signoria didžiausia
me skvėre mieste.

Paimte iš sankrovų pinigai 
atiduodami municipalitetui ar 
darbi lunkų tarytai. Tnkstan^ 
čia i degtukų (lėlučių tapo išda
linta dykai minioms.

Klauso tarybos paliepimų.

Riaušininkai tik tas sankro
vas palieka nepaliestas, kurio

se yra sekamas užrašas: “ši 
sankrova yra pavesta darbinin
kų tarybai”.

Darbirtinkų taryba matomai 
patapo vienatine valdžia, į ku
rių žmonės atkreipia atidų. Ji 
tankįai išleidžia paliepimus. 
Tik tiems automobiliams ir ve
žimams leista vaitoti gatves, 

kurie turi užrašų: “Cirkuliavi
mas leistas darbininkų tary

bos!”. Vietinėm valdžios mato
mai nedaro pastangų priešintis 
taryboms.

Laikraščių nėra.

Visi laikraščiai sustojo ėję iš 
priežasties spaustuvių darbiniu smerkianti, (kaipo bandę įgyti kar vakare.

kų streiko. Pardavinėjimas lai
kraščių iš kitų miestų yra už
draustas.

Vienius iš darbininkų tarybos 
Išleistų manifes|ų paskelbia, 
kad visi tavorai, kurie parsida- 
yinėjo valdžios nustatytom kai 
nomis nuo dabar parsidavinės 
už pusę kainos. Visi tavorai, jų 
tarpe vaisčtai, turi parsidavi- 

davinėti 70 nuoš. pigiau, negu 
buvo jų pirmesnė kajna.

Rymai gręsia streikas.

Rymas, liepos 5. — Didesnė 
dalis miesto bus palikta tamso
je ir gatvekariai sustos vaik.ŠČio 
j e. jei prasidės grasinamas str
eikas centralinėj jiegos sttotyje 
Terni, už 49 mylių nuo Rymo. 
.Ta stotis parūpina vandens jie- 
gą Rymo elektrai.

Valdžia paliepė, kad kaina 
šaldytos mėsos turi būti nupi
ginta visoje Italijoje iki 50c už 
svarų.

Rymas bijosi sukilimo.

Presą šiandien ragina, kad 
kad Rymo mayoras nelauktų 
pasikartojimo čia Florencijos 

ir Romagnia riaušių, bet^užbėg 
tų “žmonių veikimui” nupi
gindamas 50 nuoš, kainų visų 
maistų ir drabužių.

Raginama, kad jei išdirbėjai 
ir sankrovuuiikai priešintųsi, 
atimti jų leidimus ir konfiskuo
ti jų tavoms.

Maisto riaušės visoj Italijoj.

Sekama yra, trumpai suglau
dus, situacija Italijoje:

1. Smarkios maisto riaušes iš 
tiko Florence ir artimam Ro
magna distrikte. Karabinieriai 
šaudė į minias. Daugelyj vietų 
iškelta raudonos vėliavos ir įs
teigta lokaliai sovietai. Tos orga 
nizacijos apėmė surinkimų ir iš 
dalinimų maisto reikmenų. *

2. Suvienodintos kainos nuo 
55c iki $1 tapo uždėtos ant Bo- 
logne valgyklų, kaipo kainos, 
koktias jos gali imti už valgius.

3. Kareiviai ir civiliai žmonės 
susijungė maisto riaušėse Anco- 
na. Visas maistas mieste yra 
rankose darbininkų tarytas — 
sovieto.

4. Riaušininkai Viterbo už
griebė visų maistų ir bandė štur 
muoti mayoro namų. Mayoras 
esą nebandęs griebties priemo
lių nufligHU'mui pragyvenimo

brangumo.
5. Palermo 31 žymius žuvų

pdrtdiai tapo areštuoti ir yra vestuvėse Breathitt paviete va-

didelius pelnus sulaikant masto 
reikmenis.

6. Rymo presą raginti priver
stinų nupiginimą maisto pu
siau, kaipo vaistų lirai šilo situ
acijos. Tyii^’manta, (kad Itali
ja yra blogesniame padėjime, 
kaip kad niekurie buvusieji 
priešai iš cen tralinių valstybių.

True translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. July 7, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917

FRANCUOS DARBININKAI 
SKELBIA STREIKĄ.

Skelbia 24 valandų streikų, kad
pagelbėjus Italijos darbinin

kams.

PARYŽIUS, liepos 5. — Dar
bo Federacijos pildomasis ko
mitetas išleido paliepimą Vi
soms darbininkų unijoms Frau 
dijoje, paskelbiantį liepos 21 d. 
generalį 24 valandų streikų, 

| kaip tas sutarta su Italijos du
bininkų organizacijomis. Pa
liepimas sako, kad reikšmė šios 

“internacionale^ dcmonstraci1- 
jos” bus išdėstyta vėlesniuose 
pranešimuose.

Mooney streikas
60 Chicagos unijų nutarė 

streikuoti.

CHICAGO. — Iš 310 priguliu 
Čių prie Cbicagos Darbo Fede
racijos imli jų, 60 nutarė daly
vauti penkių dienų streike už 
paliuosaMimų Mooney itr Bijl- 
ings.

Streikas už Mooney furej’o 
prasidėti liepos 4 d., bet kadan
gi tų dieną buvo šventė, taigi 
tuoj po to sekė siubata ir nedėl- 
dienis, tad nežinia kiek ištikrų- 
jų darbininkai dalyvavo tame 
streike. Tų galima bus pamaty
ti ttik šiandie ir ryto.

Jokių žinių apie streikų Chi
cago j e ir kituose miesltuose iki 
šiol nepasirodė.

SAN FRANCISCO, liepos 5. 
— Kiek dadblniiiikų dalyvauja 
Mooney streike dar begalima 

pasakyti, iš priežasties švenčių. 
Dalyvauti streike nutarė 14-kų 
vietos unijų. Streiko vadovai 

pranašauja, kad 1,000,000 Suv. 
Valstijų ir Kanados darbininkų 
dalyvaus streike.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III. July 7, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

GRAIKAI PASIĖMĖ VISUS 
AIDIN GYVENTOJUS.

PAYŽIUS, liepos 5. — Pasak 
Kon.^tantinopoiio žinios h Te
mps, Turkijos kareiviai įėjo į 
Aidin, kurį graikai evakavo pa 
suimdami su savim civilius gy
ventojus.

DU UŽMUŠTI VESTUVĖSE.

LEXINGTON, Ky., liepos 5. 
— Du žmonės liko nušauti, vie
nas mirtinai pašautas ir trįs 
žmonės, jų tarpe jaunavedis li
ko sunkiai sužeisti peštynėse

fruc liHiislatloą filed wlth the post- 
master at Chicago, 01. July 7, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

VVILSONAS KALBĖS SENA
TE KETVERGE.

NEW YORK, liepos 5. — Pre 
ridentas VVilsonas kalbės sena
tui ketverge. Sekretorius Tu

mu II y paskelbė tai, išdėstyda
mas Wilsono programų po su- 
grėžimui.

Pasak arniij >» informacijų 
biuro gauto bevielihio praneši
mo, lalivas George Waslungton 
atplauks į Ainbose kanalų utar- 
(hihko vidurdienyj fr apsistos 
Hoboken prieplaukoje 3 vai. po. 
piet.

True translation filed with the post- 
inastei* at Chicago, Iii. July 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917 
Armija bus demobilizuota iki 

rugp. 19.

WASH1NGTON, liepos 5. — 
Karės departainent pranešimas 
sako, kad armija yra paleidžia
ma vidutiniškai po 15,000 ka
reivių į dienų. Išviso iki šiol įsi
leista 2,611,416 kareivių.

Jei ta rata tęsis, armija iki 
rugpjūčio 19 d. bus .paleista iki 
nacionalio gynimo akto spėkos 
— 233,0000 kareivių.

Stojimai arnujon labai padi
dėjo po liepos 1 d. ir dlabar yra 
įstojusių kariuomenėn virš 70,- 
000 kareivių. Devyni užvaduo 
jautieji batalionai po 1,000 ka
reivių kiekvienas tapo pasiųsti 
užjurin.

Darbininkų kova
GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS PORTUGALUOJE.

WASHINGTON, liepos 5. — 
Iš Lizabonos pranešama, kad 

petreitų u|arniifcų paskelbtasis 
generalis geležinkelių darbinin
kų streikas palietė didesnę da
lį geležinkelių. Tik linijos į pie- 
aus ir pietryčius nuo sostinės 
nėra paliestos.

Gatvekarųi darbininkų streikas

CLEVELAND, O., liepas 6.— 
šįryt čia sustreikavo 2,600 gat- 
vekarių konduktorių ir motor- 
jnanų. Jje reikalauja pakelti 
algų 12c į valandų.

CHAMPAIGN, IH. — Nuo pe
reito ketvergo Čia streikuoja ga- 
tvekarių darbininkai; kompani
ja bandė operuoti gatvekarfus 
pagelta streiklaužių, bet dabar 
ir tieji atsisakė dirbti, nes bijo
si streikierių.

True transletioa filed witb the post- 
master at Chicago, Iii. July 7, 1919 
as reųuired by the act ©f Oct. 6,19)7
“Pranašauja” revoliucijų Ame

rikoje liepos 21.

VIENNA, liepos 6. “Proleta
riato revoliucijos iškii'ls Angli
joje, Francijoje ir Amferikoje 
liepos 21 d.”, pasakė šiandie 

Austrijos radikalų vadovas Fri- 
edlanden ragindamas tuoj įs
trigti Austrijoje aovieKų valdžių. 
Delei tų revoliucijų, sakė Friedi 
tandler, “nWa veikalo bajeties I 

talkininkų maisto embargo j 
(uždraudimas įvežti tavoms).

ANGLIJOS DIRIŽABELIS AT
SKRIDO Į SUV. VALSTIJAS.

MINEOLA, L. L, liepos 6. — 
Anglijos dirižabelis R-34 šian- 
chiic atskrido į Mineola, tuo už
baigdamas pirmą kelionę diri- 
žabeliu (tokios rūšies orlaiviu) 
per Atlantiko vandenyną. Jis 

išskrido ilš Škotijos ir perskri
do 5,634 mylias, išbūdamas oro 
103 valandas ir 12 min. Kada 
jis čia nusileido, jis beturėjo 

gasohino vos 19 mylių. Jis. buvo 
parėmęs gana daug gasolino, 
kad manyta, jog jo užteks ir su 
grįsti, bet klaidžiojimas po mig 
lą ir Kanados pakraščius išeik
vojo visą gasolinu. Ant tiek ga
zolino truko, kad (frižabeliis 
turėjo iauktis Amerikos laivų 

pagelbos. Tečiaus jis visgi įsten 
gė savo spėkomis užbaigti ke
lionę.

Dirižabelis aplankys dar ke
letą žymiausių miestų Atlanti
ko pakraštyje.

Nelaimes
5 VAIKAI SUDEGĖ.

MAYSVILLE, Ky., liepos 5. 
— 4 Peter Štamui vaikai ir vie
nas augintinis žuvo gaisre, o tė
vai sunkiai apdegė gaisre, su
naikinusiame šiandie jip namą 
arti Petersville.

_4-----
9 CHICAGIEČIAI PRIGĖRĖ.

Devyni chicagicčiai prigėrė 
subatoje. Septyni jų buvo išva
žiavę vakacijoms laike švenčių.

Areštavo 5 socialistų kalbėto
jus.

CHICAGO. — Pėtnyčioje po
licija areštavo penkis socialistų 
kalbėtojus, kurie laikė prakal
bas ant gatvės prie Roosevelt 
Road (12 gat.) ir Sacramento 
Blv(Į. Taipjau paimta daug lite
ratuos. Jie yra atiduoti federa- 
liai valdžiai.

Areštavo mayorų.

DIX0N, 111., liepos 5. — Dix- 
on mayoras Mark D. Smitb ta
po areštuotas ir yni kaltinamas 
sumušime vieno žmogaus ir 
kliudyme sodialistų susirinki

mui. Mayoras bandė neleisti so
cialistui kalbėti.

Užmušė savo mylimųjų.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
5. — Itarry S. New, kuris sako
si esąs sunum senatoriaus Har- 
ry S. New iŠ Indianą nušovė 
savo mylimųjų Frieda J. Lcss- 
er, kada toji atsisakė su juo ap
sivesti ir paskui pasidavė poli
cijai. Senatorius New sako, 
kad tali nėra jo sūnus.

Žengia atgal.
JEFFERSON, Mo. Misso- 

uri senatas priėmė 20 balsų 
prieš 1 bilių, kuris atstrigia val
stijoje mirties bausmę.

Tinę translation filed ulth the post-master at Chicago, III. July 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijoje norima atgai
vinti monarchiją

» II I ■■ ----------

Monarchistai skelbia karę valdžiai

Kaizerio sunai ir Hindenburgas bando 
išgelbčti kaizerį

MONARCHISTAI SKELBIA 
KARE VOKIETIJOS 

VALDŽIAI.

Nori atsteigti Vokietijoje 
monarchiją.

LONDONAS, liepos 5. — Ex- 
change Telcgrapli žinia iš Co- 
|)ehhag<-no (;ako, kad konser
vatyvų partija išlaido prokla
macija, po kurią pasirašo par
tijos vadovas reichstage Ernst 
von Hcydebrand, sakančia, kad 
partija “paskelbia karę įtjrieš 

valdžią ir mano vartoti visą sa
vo spėką atsteigimui monarchi 
jos”.
Hlnderburgas bando išgelbėti 

kaizerį.

Buvusis Vokidtijos štabo vir
šininkas field-maršalas von Hi- 
tiNkriuirg, pasak CoiMinhageno 
žinios, pėtnyčdoj atvyko į Ha- 
nover ir telegrafavo preziden
tui Ebertui sekamą pranešimą:

“Pasirašymas po taikos su
tartim duoda man progą užrei- 
kimui, kad aš esu atsakomin- 
gas už nuosprendžius ir aklus 
vyriausios kyątieros nuo rugp. 
29, 1916 ir taipgi, kad visos jo 
didenybės imperatoriaus ir ka
raliaus proklamacijos ir palie
pimai apie vedimą karės buvo 
■išleisti mano patarimu ir imt 
mimo atsakomybės. Aš todėl 
prašau jūsų pranešti Vokietijos, 
žtnonėms ir talkininkų vald

žioms apie šią dekleraciją.”

Kaizerio sunai prašo teisti juos 
vieton kaizerio.

BERLINAS, liepos 5. — Pa
sak Tages Zciiitung, Prūsijos 

princas Eitel Friedrich pasiun
tė karaliui Jurgiui sekamą ka- 
blegramų: »

“Jo didenybei, Anglijos ir Ir- 
landijos karaliui:

“Išlydydamas paprastas sū
naus ir oficieriaus pareigas, aš 
pavedu save ir savo jaunesniuo 
sius brolius jūsų didenybei, vie 
ton mano imperatoriškojo tė
vo, atsitikii'mc jo išdavimo, kad 
musų pasiaukavimu išgelbėjus 
jį nuo tokio paniekinimo.

“Varde lYusijos princų Adai 
tart, August, Wiihelmt Osrar 
ir Joachin.

Prūsijos Eitel Friedrich.

280 karaliai be džiabo.
* i

PARYŽIUS. — Sulig vėliau
sių apskaitymų, apie 280 kara
lių ir arti-karalių neteko savo 
džiabo iš priežasties karės.

True ‘ranslation filed v iln Ihe pnst- 
muster at Chicago, III. July 7, 1919 
as required by the ari of Oct. 6,1917
Kronprincas grasina nusižudy

mu.

LONDONAS, liepos 6.—“Tai 
kjninkų valstybės niekad neiš
galįs manės gyvu”, pasakęs 

šiandlbe pasikalbėjime esantis 
ant Holandijos salos buvęs kro- 

liprincas Friedrich Wilhelni. 
“Talkininkai gali gauti tik ma
no lavoną”.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI AP
LEIS RYGĄ.

COPENHAGEN, liepos 5. — 
Per talkininkų atstovų tarpi- 
ninkystę, Rygoje pasirašyta |>o 
paliauba mūšių tarp estonų ir 
vokiečių. Paliauba parėdo, 
kad visi vokiečių kareiviai turi 
apleisti Rygą ir kad vokiečiai e- 
vakuos Latviją greičiausiai ga
limu laiku.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. July 7, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Taikos kongrese
AUSTRAI UTARN1NKE GAUS 

SUTARTĮ.

PARYŽIUS, liepos 6. — Aus
trijos taikos sutartis bus pri
rengta įteikimui Austrijos dele
gacijai utarninke. Pilnas teks
tas sutarties dabar yra rankose 
spaustuves.

Apie 10 dienų bus duota aus
trams išstudijuoti naujas Fi
nansines, ekonomines, atlygini
mu ir rutažių sąlygas, kurios 
nėra pažymėtos pirmesniame 

rašte.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III. July 7, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
GAL ŠIANDIE VOKIETIJA RA 
TIFIKUOS TAIKOS SUTARTĮ.

LONDONAS, liepos 5. — Per 
Copenhagenų gauta žinia, kad 
Vokietijos kabinetas Šįryt švar
kštė klausimą 'tailkos sutarties 
ratifikavimo fir ateities diplo
matinį veikimą. Žinia sako, 
kad Vokietijos nacionalis susi- 
rinkiimas ratifikuos sutartį pa- 
aiedėlyj ir Dr. ^MueNer išdėsays 
valdžios užrutažinę. politiką a- 
Utityj.

ORAS ]
Giedra ir šilčiau šiandie ir 

ryto.
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■eilotoiaai

Prohibicija ir 
darbininkai.

Dėde Gompersas duoda nuro
dymų kongreso specialei komi
sijai apie uždraudimą pardavi
nėti svaiginančius gėrimus: jis 
tvirtina, kad prohihioija siun
danti radikalį judėjimą darbi
ninkų tarpe. Mat. Gompersas 
stovi už alų ir vyną, nes be jų 
Amerikos darbininkai nenori ir 
veik negali apsieit. N eik visos 
unijos, kurios lik sprendė apie 
prohibicijos klausimą, stovi už 
alų ir vyną. Gompersas žino, 
kad stovėdamas už prohibiciją, 
jis atstumtų nuo savęs milionus 
darbininkų. Mat prezidentas 
VVilsonas, kuris pats yra pasira-

ir 
lin- 
ad-
pa-

šė kongreso, kad permainytų 
patvarkymą ir leistų parduot a- 
lų*ir vyną. Visi politikieriai, ku 
rie suko lizdus sali linuose 
pirko balsus alkoholiu yra 
kę atsisukti prieš dabartinę 
ministraciją, ką jau parodė
storieji rinkimai j savaitę. Mes 
socialistai žinome, kad musų 
partija negaudavo daug rėmimo 
balsavimuose, nes demokratai ir 
republikonai turėjo turto, kurio 
dalį rinkimuose išleisdavo sa
biniuose balsų gaudymui. Mums 

^Mg ir džiaugtis prisieina, kad 
svaiginanti gėrimai uždraudžia
mi. Bet mes žinome, kad įpra
timas į alkoholį negalės but Li
mai panaikintas, todėl žmonės 
gers da nuodingesnius gėrimus, 
pav., medžio alkoholį, namuo
se darytą alkoholį, vaistus ir tt. 
Mes netikime, kad sunkų, dar
bą dirbanti, susirūpinę ir gert 
alkoholį įpratę žmonės turėtų 
kokią naudą iš ūmo geriamojo 
alkoholio netekimo. Bet mes 
nestovime nė už, nė prieš pro
hibiciją. šitas klausimas nėra 
lokis svarbus, kad mes turėtu
me laiko juo užsiimt. ,»

Bet dėdė Gompersas sako, jog 
pav., Detroito darbininkai, ku
rie esą geriausiai apmokami, 
virstą į aidoblistus ir radikalius 
socialistus dėl alkoholio Det
roite nebuvimo. Jis sako, kad 
jie turėję šimtus mitingų, kad 
jų judėjimas įgyjąs jau tiek 
svarbos, jog darąsi^ pavojingas.

Jeigu yra tiesa, kad svaigalų 
negeriantįs darbininkai supran
ta savo klesos padėjimą, jeigu 
jie darosi tada revoliucioniški. 
organizuojasi ir virsta socialis
tais, tai išrodytų, kad blaivas 
darbininkas turėtų but socialis
tas. Iš Gomperso pasakymo ai
šku, kad tik daugiau ar mažiau 
apsvaigusius darbininkus gahi- 
ma valdyt Bile kam ir bile kaip.

Mes norime atkreipti pono 
Gomperso ir jam panašių ponų 
domus į tą faktą, kad labiausia
girtuogliauja tik persidirbę, su- žiavimo mažutna, 
vargę ir prastai apmokami dar- Brooklyno kraštutiniųjų

bininkai. Be tegavo reikalus ■ raštį“ — minoritetas. Tušai 
------ ! minoritetas, sudarantis mažiau

, ,rr- ffir.. i uit- —i *—•    |

stų Partiją, kurie daro pastangų • ma jąs užgniaužti.” Darbinm- 
atplėšt nuo jos dalį narių, idant • kai nebesupranta, — ar tai estisupranta greičiau ir giua labiau mi nori tetas, sudarantis mažiau atplėšt nuo jos dūli narių, idant. kai nebesupranta, — ur tai esti 

ypač geresnį būvį turintįs dar- kaip trečdalį [31 iš 97} “kairių- iš jų sudarius “tikrą darbininkų kaizerio valdomas Bėdinas, ar 
bininkui. Jei Detroito darbi
ninkui geriau uždirba, negu ki
tur, ir jei jie durosi labiau su
sipratę ir organizuoti, negu ki
tur, tai šitiedu apsireiškimu 
kaip tik ir yra ne t u ra lis dalykas 
darbininkų judėjime.

Neužmušk.

Karė atsiėmė tuksiančius gy
vasčių,;- industrija atima desėt- 
kus tKure yru pusi- 
baisčtinas dalykas, bet ji ištin

ka retai. Metai iš metų ramiu 
laiku, o taip lygiai ir karės me
tu industi^ja sužeidžia ir (Už
muša žmones.

Ncw Yorko valstijos raporte 
sakoma, kad iki birželio 30, 
1918, t. y. bėgiu paskutinių ke
turių metų atsitiko 1,099,053 
nelaimingų atsitikimų. “Didžiu
moj atvejų buvę “sužeidimai,” 
liet neapsiėjo ir be užmušimų;

jų“ suvažiavimo delegatų, po tb, 
kada jis netekęs vilties “susi* 
tart su kairiojo sparno dešiniuo
ju sparnu,“ laikęs atskirą suva
žiavimą — posėdį, kur nutarta 
“tveri tikrą darbininkų klesos 
politinę partiją [Laisve nr. 51].“

Ar girdėjote — “tikrą darbi
ninkų klesos politinę partiją”! 
Tatai liudytų, kad visi tie “kai
rieji” [prie jų reikia priskaity- 
ti ir ntuijįjį minoritetą], kurie 
iki, šiol mums , tvirtino, jogei 
Socialistų Partija esanti gera: 
blogi tik tie jos reakcionieriai- 
Germeris, šipliakovas, 
Siedinantis ir kiti 
sužiniai melavo.
do, kad “tikra darbininkų kle
sos politinė partija“ yra komu
nistų patrija. Įsidėmėkite, ko
munistų, o ne Socialistų Parti
ja. Dar daugiau, dabar pasiro
do, kad Stilsonai, Baltai ir kiti, 
kurie tiek daug purkštavo prieš 
Socialistų Partijos “reakcionie
rius” ištikrųjų turėjo tikslo ne 
“pataisyti“ ją, o sugriauti, idant 
ant josios griuvėsių pasistačius 
savo
sos partiją“.

Hunas, 
— kad visi jie 
Dabar pasiro-

Ulesos politinę patriją,“ kad tie caro spaudžiamas Petrogradas, 
frakrionizino meisteriai šios ša
lies darbininkų judėjimą silpni
na, sukiniai demoralizuoju jį ir 
tuo pastoja kelią netik ultima- 
čiams, o ir arlymiausiems musų 
siekiniams. Jie darbininkų ju
dėjimą išduoda tiems, prieš ku
riuos, jie sakosi, kovoją —H bur
žuazijai. Susi p ra tusieji darbi
ninkai šitai neprivalo daleisti. 
Jiems pirmoj vietoj turi rūpėti 
jų klesos reikalai, o ne atkaklu- 
sai, nelogingasai (kalbant a] ii e 

lietuvius] Stilsoninis “kairu
mas”. — Genių Dėdė.

ar laisvos Amerikos miestas, 
kur randasi Liuosybės deivė.

BOSTON. — [Daug; baimės 
dėl niekų]. Kiekvienas policis- 
tas tapo pašauktas pildyti savo 
pareigas. Policijos stotyse dėl 
atsargos pastatyta kulkasvaid- 
žiai. Visuomeniškos įstaigos ir 
įžymesnių piliečių namai yra 
akyliai policistų dabojami.

Tie visi prisirengimai pada
ryta gaivus iš Washingtono per 
sergėjimų, jog čia radikalai ple 

ntioja padaryti demonstracijas.

jpanedėlis, Liepos 7 d., 1919

(Lithuaūian Charity organiza- tiui esti didelių vejų, ir kartais
tion of America).

šitoks vardas labiau atsakytų 
tam tikslui, kuriam organizuo

rių “karės metų” New Yorko 
valstijos išdirbystės išmušė dau
giau piliečių^ negu vokiečiai ka
res fronte, ir sužeidė tris sykius 
daugiau, negut buvo sužeista A- 
merikos armijoj.

Suvienytų Valstijų Darbo De
partamentas paskelbė skaitlines 
kas dėl nelaimingų atsitikimų 
ant geležinkelių Pasirodo, kad 
bėgiu 1917 metų 10,087 žmo
nės buvo užmušta, o 194,085 su
žeista. Tik viena industrijos ša
ka priskaito 200.000 su viršum 
aukų metams! Tos skaitlinės nė 
ra išimtinos. Iš melų į metus 
jos pasikartoja.

Taip, iš metų į metus mes to
leruojame tas skerdynes. Iš 
metų j metus mes žudome vy
rus ir moteris jų pačiame žydė
jime. Iš metų į metus mes su 
pagalba įvairiu mašinų darome 
tuksiančius, paliegėlių. Mes už- 
mušame, sužeidžiame —- kokiu 
tikslu mes tai darome?

Kad greičiau butų galima dar
bas atlikti; kad butų tavorai bis- 
ki pigesni; kad pelnai truputį 
butų didesni! Nesąmonė! Prieš 
tądarbo greitumą; prieš papigin
tus tavoms; prieš riebius pel
nus girdisi amžinas balsas 
“Neužmušk!“ - Scott Nearing.

tikrų darbininkų kle-

7rue trensletion f i te d wi.h the post- 
mastrr at Chicago, Ilk July 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

VOKIETIJA.
BEHLYNAS. — [No«ke arež- 

*iuoja komunistus]. “Pėdsekis” 
Noske, Vokietijos apsigynimo 
ministeris, kuris priklauso prie 
Scheidenianno socialistų parti
jos, išleido sekamą patvarkymą 
kas dėl areštavimo spartakų.

“Sulig įstatymo, išleisto gruo-
: skelbia

ma karės stovis, idant palaikius 
šalyj tvarką, šiuoin patvarko-

T«i betgi nepaskutinis kaitas, džio 4 191(j kuriamc 
tiems nesužiniems bakunizmo 
pamėgždžiotojams surasiti “liti-* - -
rą dartaninkiĮ klesosx politinę inn areštuoti Vokietijos pilietį 

Jeigu dar kurią va- (sc|<a vardas). Asmuo prisipa- 
reaksijos Ilstantis, kad jis priklauso prie 
dar to- j Komunistų (spartakų) partijos, 
tai bus kur| kelia riaušes ir stengiasi 

paprastai, taip paprasta, nuversti įsteigtąją valdžią. Pasi- 
nepaprastas — neliogin- dėkojant tokiam apsireiškimui, 

O tas^buvo nemažai susirėmimų tarp 
valdžios kareivių ir spartakų.

partiją 
landą siaus įšėlęs 
slibinas, jie nueis 
liau “kairėn“. h 
labai 
kaip 
gas yra jų protavimas. < 
jų protavimas, trumpai sakantj 
yra toks: Pasaulyj viešpatauja Tjc susirėmimai . užsibaigdavo 
dvi valios — gera ir pikta valia, kraujo praliejimu ir plėšimais. 
Visi tie, kur kenčia delei šian-

Nepaskutinis kartas

svarbių, priežas- 
faktas yra, kad

nieko stebėtina.

l'ie kraštutinieji Socialistų 
Partijos elementui, kur andais 
laikė savo susirinkimą, pavar
dytą “ku iriųjų socialistų suva
žiavimu“, skilo. Tiesa, neforma
liai ir ne dėl 
čių, vis dėlto 
jie skilo.

Ir driei to
Ta taktika, šukavimo ir frakci- 
onizmo taktika, kurios jie iki 
šiol laHfėsi, prie nieko kita ne
galėjo privesti. Jie -— stiprių 
žodžiij ir skaldymosi meisteriai. 
Visas jų “pozityvia darbas“ iki 
šiol pirmiausia reikšdlnosi tik 
tuo, kiek kuris jų “vadas” ga
lėjo gaut sekėjų, tokių sekėjų, 
kuriij vyriausia užduotis yra — 
balsuoti prieš “šitą“ ar “aną“ 
Socialistų partijos “reaksionic- 
nu . lai visa.

Patįs tie “vadai“, nekalbant 
apie jų “gabumus“ pasimoti 
ant Socialistų Partijos, tai žmo
nės menkais gabumais ir dar 
menkesne erudicija. Tai liu
dija tas iki šiol socialistų judė
jimui negirdėtas bukumas, ku
ris juos seka bundant išrišti by 
kokį einamosios valandos klau
simą.

Tatai nieko stebėtina, kad jie 
nesusitarė ir pastarą jame savo 
suvažiavime. Nieko stebėtina. 
Žmonės, jieškanlįs neklaidingos 
krašAitinybės visuomet ją su
ras ten, kur noimalio žmogaus 
protas jos nė nejieškotų...

Surado ją ir “kairiųjų” suva- 
pasekant 

laik-

Ar asmuo (seka vardas) yra 
dieninės tvarkos netikumų, visi kaltas plėšime ir dalyvavime 
jie privalo įsigyti tos geros va-j Hausėse ar ne, — į tai nepriva
lios: suprasti ir pasiliuosnoti Iii j0 j)U(į kreipiama domos. Nc- 
netikumų. Dar kitaip, jie tik svarbu taipgi, kodri jis priklau- 
privalo^ norėti, ir visa busią so prie Komunistų Partijos. Ka- 
atsiekta. Nes tų, kurie kenčia, dangi dabartiniu laiku viespa- 
yra didžiuma. Duoti platesnių tauja ta nuomone, jog visi nu
šilo anarcho-sindikalistinio pro riai yra prasikaltę arba gali pra- 
tavimo išvadų nėra reikalo: kas sikalsti ateityj, lai darosi neiš
sekę musų kraštutiniųjų “laik
raščius“, tas turėjo progos ma
tyt iki kokių nesąmonių jie nu- ( kalėjimai! ir laikomas ten iki 
eidavo. čia galima suminėti 
kadir ji) kalbas bei rašymus dėl 

minių

sikalsti ateityj, tai darosi neiš
vengiamu daiktu, kad tas asmuo 
(seka vardas) butų pasodintas

tam laikui, kol praeis valstijai 
pavojus.

“Už vyriausį vadą,”
(Pasirašo) “Hoffman.“

valios
“tikra

K V

socialūs revoliucijos ir 
veikimo.

Taigi ve, šitie geros 
ricicriai dabar surado
darbininkų klesos politinę par
tiją.“ Pradeda piršti ją Ameri
kos proletarams, pirmoj vieloj

Socialistų Partijos nariams. 
Reikia tcčiaus manyti, kad su- 
sipra tusieji darbininkai nesi
duos suvilioti skambiais geros 
valios Helerių žodžiais. Parti
jos cielybč ir jų klesos reikalai 
jiems neleis pašokti demago
giškuosius frakdianizinot meis
terius.

PORTO RICO.
SAN YUAN. — [Darbininkai 

nenori kapitalistų 'malonės] 
The Porto Rico American To
bacco Co. pasiūlė savo keliems 
tūkstančiams darbininkų puikią 
propoziciją.

“pensijų“ fondą, iš kurio butų 
išduodama savaitinė pašalpa 
streikuojantiems darbininkams 
iki tam laikui, kol jie susiras 
sau darbą.

Fondui kompanija žadėjusi 
asignuoti $100,000 su ta išlyga, 
kad ir kiekvienas darbininkas 
mokėtų į fondą 5 centus kas 
savaitę. Prie kievienų penkių 
centų kompanija žadėjusi pri
dėti dar savo 5 centus.

Socialistų Partija nėra tikėji- 
minė sekta. Joje gali sutilpti 
visi, kurie tik sutinka su josios 
ultimačiais ir artyminusiais sie
kiniais. Josios nariai — ne anie 
užkietėjtįsieji asketai, kuriems 
neleistina mislyti kitaip negu 
kad parašyta vieno ar kito pra
rūko. Socialistų Partijos nariai 
naudojasi pilna nuomonių-dis- 
kusijų laisve, žinoma, jei disku- 
suojamasai klausimas nekreipia 
ma prieš partijos programą ir 
taktiką, jei juo netaikoma ken
kti pačiai partijai. Pagalios 
partijos programas ir jos tak
tika taipjau nėra nepalicčiamy- 
bes liudijimu. Bet visa tai, kas, 
Jono ar Petro supratimu, yra 
taisytina, gali but taisytina [jei
gu duotuosius apystovos šito 
reikalaują) lik lulūp, kaip . lie 
“taisymai“ musų judėjimą 
stiprintų, o ne atbukti silpni- milicijos infanterijos brigadą, 
nlų jį.

Aišku, kad tie kur dabar pa- dymas, kuris parodus, 
simojo prieš Amerikos Sociali- greit iškilus riaušėms butų gali-

SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
NEW YORK. — [Mobilizuo

ja miliciją prieš “raudonuosius] 
Valdančioji klcsa apimta bai
mes. Pripratusi liuosai naudo
ti spėka, ji mano, kad ir darbi
ninkai griebsis ginklo, idant nu
vertus valdžią. TeČiau didieji 
Lawrcnce’o, Settle’o ir Winni- 
pego streikai kuopuikiausia pa
rodo, jog darbininkai nenaudo
ja spėką.

Kad padarius intaikos į darbi
ninkus, valdančioji klesa sumo
bilizavo pirmą ir antrą valstijos

asak pranešimų “tai esąs bau 
kaip

MADISON, N. J. — [Susitvė
rė plovėjų unija]. Čia liko įstei
gta pirma plovėjų unija, suside
danti iš 25 juodveidžių moterų. 
Jos neplauna namie, bet eina į 
turtingųjų namus.

Unija reikalauja $2.50 už še
šių valandų darbo dieną, teisės 
ineiti į namus per duris nuo gat
vės, o ne per virtuvę; liuoso nau
dojimus telefonu svarbiems rei 
kalanvs, šilto užkandžio, vietoj 
šalto, kaip iki šiol kad būdavo; 
laiką ir pusę už viršlaikį.

Eliza llill, unijos galva, sako, 
kad tokius reikalavimus prisiė
jo išstatyti todėl, kad juodveid- 
ės plovėjos nusiskundė šeimi
ninkių blogu atsinešimu į jas.

Skaitytoju Balsai
\Ui Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Vardas neatsako tikslui

Pastaruoju laiku kuriama 
draugija vardu Lietuvių Dakta
rų ir Slaugių Dr-ja. Jos tikslas
— teikti medikalę ir materialę 
pašalpa Lietuvos žmonėms nu- 
kentėj usiems dcl karės.

Laikraščiai jau agituoja, kad 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė, 
prisidėtų prie šios Draugijos, 
kiekvienas mokėdamas tam tik
rą duoklę. Taipgi patariama, 
kad Centralinis Komitetas, 
Tautos Fondus ir Liet, šelpimo 
Fondas, kurie turi tikslo šelpti 
lietuvius nukentėjusius dėl ka
rės, įeitų į šią Liet. Daktarų ir 
Slaugių Draugiją.

šitai parodo, jog ši draugija
— turi platų visuomeninį tikslą. 
Tcčiaus pats vardas (Liet. Dak
tarų ir Slaugių Dr-ja) reikštų 
lygtai butų grynai profesinė or
ganizacija, kame lietuviai pro
fesionalai, būtent, gydytojai ir 
slaugės susiorganizavo, kad tu
rėjus ar vienodą atlyginimą už 
patarnavimą, ar kad nekenk iri 
vienas kitam, arba kad savo 
profesijos barius laibiau pala
vinus.

jama Liet. Daktarų ir Slaugių 
Draugija; ne tik aiškiau apibu
dina toks vardas patį tikslą, 
bet ir plačiau apima visą daly
ką.

Liet. Daktarų ir Slaugių 
Draugija steigiama, kad nešus 
pašalpą savo tautiečiams Lietu
voje nukentėjilsiems delei ka
res. Ve kodėl nenešus tokios 
pat pašalpos savo tautiečiams 
čia, Amerikoje, nukentėjtįsiems 
ir kasdien kenčiantiems vargų 

dėl ekonominės kares?
Del praeitais metais siautu- 

sios influenzos ligos šimtai tūk
stančių šeimynų neteko ar tėvo 
maitintojo, ar motjnos-globč- 
jos, o dažnai abiejų: ir tėvo ir 
motinos. Tokiu budu gal tūks
tančiai lietuvių kūdikių buvo 
atiduoti airiams, vokiečiams, 
anglams. Ir štai tau, lietuviai 
gimdo kūdikius ne tam, kad jie 
paaugę galėtij veikti savo tau
tos naudai, rūpintųsi savo tau
tą pakelti ant augštesnio civili
zacijos ir kultūros laipsnio, bet 
nueina tarnautų svetimiems. Ša 
Ifp to, turime bėdinų našlių su 
mažais kūdikiais, šimelių ir ki
tokių pavargėlių, kurių suėmus 
į daiktą rasime ne šimtus, bet 
gal tūkstančius. šitie taipgi 
musų tautiečiai. Šitie taip-pat 
reikalauja iš musų ir pašalpos, 
ir globos. Ir kodėl mes skubi
namės su pagalba aniems tau
tiečiams, kur už jurių-marių, o 
nesirūpiname šiais, kur yra čiu
pai, kur taip-pat kenčia sunkiu 
vargą? Mat, šiandie tokia mada. 
Taip daro kilos tautos. Bet 
nepamirškite, lietuviai, jog ki
tos tautos taip-pat šelpia ir tuos 
savo tautiečius, kur gyvena čia 
Amerikoje ir yra reikalingi pa
šalpos. Ir vargiai mes rasime 
čia, Amerikoje tautą, kuri netu
rėtų labdarybės draugijos teik- 
mui pašalpos savo tautos pavar
gėliams.

Tokia labdarybės draugija 
mums, Amerikos lietuviams, se
nai reikalinga. Už tai šiandien' 
įkarkime tokią, kada pasitaiko 
proga.

Vieton įverti Liet. Daktarų ir 
Slaugių Draugiją su liksiu šelp
ti savo tautiečius ten Lietuvoje, 
įkurkime Lietuvių Labdarybės 
Draugiją, kurios tikslas butų ne 
vien šelpti anuos tautiečius, bet 
ir čia Amerikoje gyvenančius.

— Pranas Butkus.

truksta lietaus. Šiais metais 
betgi lietaus pakanka ir atrodo, 
kad derlius bus labai geras. Y- 
pač labai gerai atrodo kviečiai. 
Jeigu tik ir tolinus bus pakan
kamai lietaus, tai ūkininkai pa
darys gero pinigo.

North Dakcrtos ūkininkai pra 
dėjo labai sparčiai organizuo
lios. Yra paskirti tani tyčia or
ganizatoriai, kurie, vien tik ūki
ninkų organizavimu ir už
siima. Jeigu jiems pa
vyks gerai suorganizuoti, 
— o dėlto beveik nėra nė a- 
bejones, — tai paskui jie ruo- 

siasi steigti nuosavus ūkininkų 
paskolos bankus, savo javų svir
nus, savo ūkio mašinų ir kito
kių padargų sankrovas ir 11. 
Iki šiol ūkininkai buvo bjauriai 
išnaudojami kapitalistų^ taigi 
dabar ūkininkai nori išspirti 
laukan savo išnaudotojus, o vi
sa ką patįs tvarkyti.

Patsai Cando miestelis yra ne
didelis, turi kiek daugiau kaip 
pusantro tūkstančio gyventojų, 
bet labai švarus, paskendęs puoš 
niuose žaliuojančibuse med
žiuose, ir “sausas,“ t y. svaigi
namieji gėrimai išnaikinti.

— K. Jankauskas.

Mokslo Žinios.
I

Rašo ŠERNAS.

Panašiai, matyt, ir musų liau-

prasti bus sunku.
šiomis dicnonįis aš turėjau 

progos dalyvauti New Britaino 
lietuvių draugijų atstovų susi
rinkime. Tame susirinkime 
buvo kalbama apie budus kaip 
teikus pašalpą savo tautiečiams. 
Tarp kitko buvo patarta susiži
noti su Liet. Daktarų ir Slaugių 
Draugija. Nors buvo aiškinama, 
jog ši draugija nuo šiol teiks 
medikalę ir materialų pašalpą 
musų tautiečiams Lietuvoje ir 
tikimasi, jog šion draugijon įeis 
ir Centralinis Fondas ir kili 
fondai, tcčiaus buvo asmenų, 
kuriems buvo sunku suprasti, 
kaip tokia daktarų ir narsių 
draugija galės užsiimti lokiu 
visuomeniniu darbu.

Taigi ar nebūtų dar galima 
pakeisti vardas šiai draugijai

kitu vardu, labiau atsakančiu 
tikslui?

Aš pa tarčiau šią draugiją pa
vadinti vardu: Lietuvių Lab
darybės Draugija Amerikoje

Ūkininką Balsai.
Iš ŪKININKŲ SODYBŲ.

Cando, North Dėkota. Ūkinin
kų čia daugiausiai vokiečiai, bet 
yra ir trįs lietuviai. Ūkių yra 
visokių, mažiausi — 160 akrų, 
bet yra ir tokių, kur turi po ke
lis tuksiančius akrų. Žemė dir
bama. Laukai lygus, nėra nei 
didelių kalnų nei gilių klonių. 
Žemė palaida, taigi labai gera 
dirbti. Laukuose nėra nė jo- 
kiij medžių.

Oras nėra labai šiltas. Daž-

Svarbus išradimas.
Vienas labai svarbių savo pri

laikymais išradimų yra paverti 
mas tūlų gazų į skystimą. Vie
nas lokių 'svarbių pritaikymų 
paversti į skystimą gazo yra 
padarymas tokio šalčio, kuris 
mažai tesiskiria nuo šalčio esan
čio beorinese taip žvaigždžių 
erdvėse. Tose erdvėse yra šal
tis temperatūra 273.10° 
žemiau zero, bet ne amerikoniš
ko, tik Celsiaus termometro. 
Profesorius Leideno universite
to Kamerling Onnes su pagalba 
jKiversto į skystymą Hcliuni ga- 
zo padirbo šaltį 272° žemiau ze
ro, taigi mažai besiskiriantį 
nuo esančio beorinėse dangaus 
erdvėse. Jau seniau pastebėta, 
kad prie labai žemos tempera- 
turos elektriškas besipriešini- 
masĮ svarbių kūnų žymiai maži
nusi, o profesorius Onnes suse
ko, kad prie temperatūros pa
daromos su pagalba paversto 
į skystimą Heliumo visai išlik
siu, taigi paverstame į skysti
mą Heliumc elektra duodasi li
kai išlaikyti, o paprastai svar
biuose metaluose ji labai greitai 
išnyksta. Tas hollandiško pro
fesoriaus pastebėjimas yra la
bai svarbus ir jis, be abejonės, 
ras platų pramonėj pritaikomą, 
ypat ten, kur reikia ilgam lai
kui užlaikyti clektrikos tekėji
mas.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriniinalilkuosc 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
mi S. Nttttri St. . U7 įtartim lt.

Ant trečių lubų 111141 Baily M|.
Tel. Drover 1311 Tel. Central 4411

Dr. A. Montvid
CHICA00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wa»hington St., Marshail Fidd Annex, IR f livras, Kulte 1R27 
Phonc Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Ilalstcd St. Phonc Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas Weat 6126

“Pajieškojimų Žurnalas“ 
l’ajicško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikiną Už PYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apščiui puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus tuojaus. žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampą. Adresas:

A D V. JOURNAL
Romu 209 • ,210 Temple Court Building, t Chic^go, III.
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BINGHAMTON, N. Y.

Įsakai bos — Muštynės

Dšrž. 30, LSS. VII Rajonas 
rengė LSSf- 33-čiai kuopai pra
kalbas. Kalbėtojumi turėjo bū
ti J. Jukelis. Bet kadangi bir
želio 29 d. Scrantone, Pa. J. Ju
kelis tapo areštuotas, tai jo vie
ton atvažiavo K. Arminas, LSS. 
VII Rajono organizatorius, ku
ris, žinoma, išrėžė labai “revo- 
liucionišką” spyčių. Vyras vie
nu sakiniu sukritikavo viso pa
saulio “social-išdavikus”. O gal 
nusistebėsite, kaip jis tai galėjo 
padaryti? Visiškai paprastu bu- 
du. Paminėjęs įvairių šalių so
cialistų vardus; pavadino visus 
paminėtuosius kvailiais, dur
niais. Na, ir “sukritikuota”, ‘o 
publika tą jo kritiką patvirtino 
aplodismentais.

Po to “populiariško” spyčiaus 
jis davė Binghamtoiio lietu
viams socialistams (žinoma, 
“kairiesiems”) receptą, kaip 
priversti neveiklius narius dau
giau veikli “tikrąjį” revoliucinį 
darbą. Jisai sakė: Pastatykite 
tarp dviejų senų ir veiklių narių 
vieną naują neveiklų narį ir te
gul jisai veikia; o jeigu neveiks, 
tai spiekite į s...

Ir sakysite, kad tasai vyras 
neturi nei semto, nei logikos, ir 
kad nepažįsta etikos! >

niekius dujupftftę Ir karAimw 
prie barų tiktai garsus vyčių ge
nerolai su savo nariais vyčiais. 
Bet musų mieste kartais pana-

kitų ciggi'ų dirbėjų darbiidukes. 
Taip kad dabar jau streikuoja 
apie 500 cigarų darbininkių. 
Kadangi jos reikalavo pakėlimo

šių maniebrų surengia ir tūli 
“socialistai”. Štai 28 dieną bir
želio du neva “socialistai”, ne
senai sugrįžę ir kariuomenės, 
surengė tarp savęs karčiamoje 
inaniebrtis, kurie išsivystė į tik
rą mūšį. Mūšyje, vienas sužeis
ta galvon, o antram padaryta 
juodos akįs. Dabar vienas 
vaikščioja galvą apsi lipinęs plei 
storiais, o antras su juodais aki
niais. — A .B. Vargšas.

PANA, ILL.

Birželio 30 čia tapo areštuota 
Jicva Burdzilauskienė, kaltina
ma už slaptą svaiginamųjų gė
rimų pardavinėjimą. Jonui 
Grabauskui užstačius paranką, 
ją paleido iki teismo, kurs įvyks 
liepos 5 dieną. — Plonu kas.

Darbo Laukas
Draugą skaitytojų prašome ra

šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apielinkės apie dar. 
bus. ty. apie darbų stovi, apie 
darbininku bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų * darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

BING1LAMTON, N.Y, [Cigarų

vai les atgal sustreikavo Barnus 
Smith Cigar Co. darbininkės. 
(Mat, beveik vienos moterįs le- 

Kituose miestuose rengia nia- dirbo). Vėliaus sustreikavo ir

UŽKIETĖJIMAS
turi savo pradžią nuo susirin
kimo nesuvirškintų elementų 
žarnose, kuris surūgsta ir lieka

dėjimą, spaugus ir sugrąžina 
gerą apetitą. •

Nuimkite užvaduojančių arba 
imitavimų.

Reikalaukite tikras Partola.

išvalo vidurius nuo visų, nuo
dingų medegų ir tuo pačiu lai
ku išvalo kraują, sustiprina 
žarnose, kurie surūgsta ir lieka

Partola reguliuoja kepenis, 
stimuliuoja normali sveiką virš-

Viena dėžulė kainuoja 1 do
leris. • šešios dėžulės liktai $5 
pirmos klesos

APTIEKOJE PARTOSA
160 2nd Avė., Dept. L. 1.

New Rork.
(150)

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų '

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova •

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų 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 vicmf 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
35 So. Dearborn St.

(Krapas Monroe) .
Kambarys 307. /y- • *

VALANDOS 9 iki «
Nedaliomis 10 iki 1. ^UlV<lĮįv

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Artį Marshfield Avė. Chicago.
1 j ............................. ........

| mokesties tiktai 10c. ant šimto 
cigarų ^pirmiau gaudavo 40c. 
už 100) ir 8 valandų darbo die
nos, tad buvo manyta, kad darb
daviai tuos mažus reikalavimus 

[greitai išpildys ir streikas užsi
baigs. Bet darbdaviai nesutiko 
išpildyt nė tokių mažų reikalavi
mų ir streikas tebesitęsia. Nors 
streiklaužių nedaug randasi, bet 
jau susirėmimų tarpe streikuo
tojų ir streiklaužių įvyko. Lie
pos 1 dieną keletas streikininkių 
susigavo vieną streiklaužę gat
vėje ir Ištepė malesais, žinoma, 
ir per valgomąją neiškentė ne
užbraukusios. Užtai kelios strei- 
kininkės tapo areštuotos ir pri
statytos teisman. Teismas dar 
neužsibaigė — atidėtas iki lie
pos 9. Streikininkės turėjo už- 
sistatyt kaucijos po $50 kiekvie
na. •

Streikui padeda vietinės socia
listų kuopos; remia pinigiškai ir 
organizatyviškai. Jau ir uniją 
susiorganizavo. —A. B. Vargšas

NEW YORKAS. [Didelis 
Marškinių Siuvėjų Streikas].— 
Čia kilo didelis marškinių siu
vėjų streikas. Streikuoja apie

daugiausia moters ir merginos. 
Visos ;stre(ildninkdk organizuo
tos. Jos reikalauju didesnes 
mokesties ir 44 darbo valandų 
savaitėje. Dabar marškinių siu
vėjos dirbdavo 50 valandų sa
vaitėje, gaudamos mokesties 
unijinėse dirbtuvėse nuo 10 iki 
20 dolerių savaitėj. — Siuvėja.

Lietuviu Rateliuose.
WEST SIDE

šis ir tas.

ma-

ivcslsi-
Sosai- 
balą... 
visi —

prirodyti, kad tu klystli. 
va, iikininkinė ir kitos — 
dai kupini pin/igais.

nęs paklausė:
Sey, brol’, kodėl 

diečiai tokie nerangus? 
dzin mes turime gyvą 

Kad jų nariai veik 
balta k ra u jai!

Mano prietėljs ^padarė rimtą 
miną ii r labai įtikinančiai tarė:

i— Nevertai. Aš tuoj galiu 
Alie

jų iž-
Jeigu jų 

nariai butų ballakraujai — vi
si senai butų išmirę, ir iždai 
butų ištuštėję. Matai!

Dusia, prieteli, dusia 
veik Visi ballakraujai!

j*e

jiems reikia tėvo Serafino gy
duolių? '

— Tai kogi?
Jiems reikia to, ką yankės 

vadina common sense'u...

Dvidešimts antrosios mino- 
riletas (kitą syk. v?‘kairieji”) 
tariasi surengi; ^milžiniškas 
prakalbas”. Kalbėti busią pa
kviestas neklaidingasai Juozas, 
kunis turėsiąs “išaiškinti” \vcst 
sidiečiams, būtent: koks yra 
skirtumas tarpe “kairiųjų” so- 
ciališdavikų ir... ininoriteto.

Lindna, smutna dabar \vest-

Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjen pilvelis buvo. Dispey- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnOjimas. Kraujo, inkstų, Nervo ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, jgerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po S mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylisi u ge- 
radėjisteį ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
• CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof.

1707 So. Halsted SU Teiephone Ganai 6417. Chirago, UI

sidėj. Tik pasiklausykite:
— Tai susilaukėme gadynes, 

sako Baltrus, už tikrus savo pi
nigus žmogus nebegali gaut iš
sigerti...

— O jeigu ir gauni, skundžia 
si Jurgis, lai kepurę nusiėmęs 
turi maldauti, kad įsileistų ir 
duotų tau vieną burnelę už 
trisdešimts penkis skaptukus.

šitaip skundžiasi Baltrau ir 
Jurgiai, ir ilgas valandas vaik
što nuo vieno blaind pigs o prie 
kito.

— Ką Pondžius pirmiau su
tvėrė — kiaušinį ar vištą?

Šitokį vožną klausimą an- 
dais pastate prietelis prigultum 
gasalh savo prictcliui — nepri- 
gulmjaigamjam, kurie ginčijo
si dėl gerumo savo vierų.

Ten pat buvęs laisvamanis 
įkirto;

— ilum... Tai reikalų, kad 
prigulmlmgieji yra vištos, o ne- 
prigulmingicji — kiaušiniai...

Abudu prieldini rūsčiai pa
žvelgė j pajotžargą laisvamanį 
ir tuoj užbaigė “diskusijas”.

— Tipu-Tapu.

BRIDGEPORT

Ketvirtosios piknikas.

LSS. 4 kp. Liepos 4 d. J. Cher 
nausko darže surengė pikniką. 
Nors <Heiia buvo karšta, vienok 
žmonių pavažiavo nemažai. 
Buvo ir programas. Pirmas 
kalbėjo, koks lalii Andriulevi-
čius. Kalbėjo be temos, žo
džių tai labai daug jis pasaka 
Tais atkartojimais, puldinėji
mu nuo vieno klausimo prie 
hito, tas kalbėtojas tik parodė 
savo nerimtumą 5r įieužganč- 
dino publikos.

Antras kalbėjo Barkūnas. 
Kaipo darbininkas jis kalbėjo 
neblogjiauslia tennae Kopos ket
virta. Iš jo kalbos galima bu
vo suprasi, jogei jis yra skai- 
ęs los dienos istoriją. Neblo

gai išaiškino ką reiškia ši die
na. Jo kalba publikai patiko.

(Ji. Liet. Socialistų Vyrų 
choras vadovaujamas J. Katil
iaus, keliomis'gerai ir gražiai 

jiiaidamuolomis dainomlis bene 
geriausia užganėdino visus.

Programui pasibaigus, kuo
met jaunimas dainavo ir žai
dė, jeigu nebūtų buvę darže 
iek daug karšių ir aštrių gin

čų, butų galima pripažint šį 
likniką pilnai nusisekusiu. Bet 
ie pikčiurnos, kurie vietoje pa 

si linksminimo vedė savo tarpe 
ginčus, darė labai nemalonų 
įspūdį Besiklausant jų tuščiu 
ginčų, aišku buvo, jog tiems 
žmonėms dar daug ko reikėtų 
įasimokinii... Savo už si va itin ė- 

, imais ant vienas kilo, jie pa- 
įs save Įiasisitatė ant juoko.

Vienok piknikas kitu atžvil
giu užbaigia gražiai. Atėjus 
vakarui vis dar buvo girdėt 
naloiuis balsai dainuojančių 

durbininkiškas daineles.
Pikniko rengėjams lur būt 

iks pusėlinati pelno.
— K. Jamontds.

NORTH SIDE

Svarbus referatas.
■" t •

Sekamą seredą, liepos 9, Lie
tuvių Socialistų Apšvietos Kliu 
bas rengia svarbų referatą te
ma “Rusijos bofševtiki^į”. IRe- 
feranlu bus buvusis Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis.

Kadangi apie Rusijos bolše
vikus dabar kalba ir jų, priešai 
ir draugai, tad referatas yra 
kaiu tik vieloj ir laiku. Tuo la
biau/ kad ir tarp lietuvių soci- 
listų esama ytin daug neaišku
mo kas dėl Rusijos bolševikų.

Beje, vieta Liuojsybės svetai-

Antro meto atidarymo sankrovos rengiame

[ĮIOELI IŠPARDAVIMĄ
Vasarinių Skrybėlių

Norime pertikrinti visus Chicugoje, kad 
bendrovės sankrovose gaus geras prekes ne
brangiau, o dargi pigiau negu kur kitur. 
Tuo tikslu atiduodame visą vasarinių skry
bėlių sandelį specialiai nupiginta kaina. 
Didelis pasirinkimas įvairių rųšių šiaudinių 
visokių naujausių fasonų.

Paprasta tų skrybėlių verte yra

$2.00, $3.00, $ kJ)O ir augščiau.

Mes atiduodam' jas tiktai po 
95 ėentus

Pasiskubinkite iki yra ganėtinai randelio, 
kas ankščiau ateis tas galės išsirinkti sau ge
resnę skrybėlę.

Prie kiekvineo pirkimo duodame dvigubus 
ženklelius.

Prekybine Korporacija 
Palatine

1112-1114 Milwaukee Avė. ir 1701-1703 W. 47 gatvė
10,000 nuolatinių pirkėjų nutarėme surasti Liepos ifieue- 
syje, ir kiekvienam patarnausime knugeriatįsiai.

9R.n0N0H0E, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių'ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų j spuogus ant skaros, se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.
\ i, .. .............. .................................... .................. ,

LIB E R T
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomjs 9—9. •

Y
CASM

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

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų iš vidaus, <p<> $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

Už $50.00 arba LAISV&S 
BONDSA

nupirksi labai gražų 8200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

_—— jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deb 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke* 
lotą augštos klesos 
phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pašildytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
8650 player piano, 
?;arantuotą ’ 10 metų 
r vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISLUNČIAME Už DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrlson St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir war sav. 
ings stauips nuperka už cash Ėmei 
and Co., 740 W; Madison St., kam
pas Halstcd St. Room ,232, 2-ras 
augštas, virš Famous Ciothing 
Store, Atdara vakarais , iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

nė j, 1822 Wabansia avė.
—V ietinie.

TAUTIŠKŲ KAPINIŲ PIK- 
NIKAS.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
valdyba, liepos 4 d. Blinstrupo

(Seka ant 4-to pusi.)

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. 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 piety iki 4 
(i iki 9 vakare.

Lak

I Saugokite Savo Akis I

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus 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 jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akių, ausų, no
sies ir gerkles hgų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. t 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus
» Tėmykita j mano parašą.

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

Dr. A. R. Rlumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
> Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
1‘ gėjimas

J Mrs variojom 
y JT Pagerintą Opb- 

tbalmometer. Y- 
Pat‘Uga (lomą at 

■ ’ ’K kreipiama i‘ val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 lt. 

Teiephone Yards 4317 
Boulevard 6437

------------------------------------------------------------

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per H me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. llth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
ę vakarais. Teiephone Ganai 8110.
GYVENIMAS; 8412 S. HaJstH Street .

VALANDOS: 8—9 ryto, tiku L

■r-
\

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 et. 
" Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

dėhomis nuo 9—2 po piet. 
Teiephone Yards 687

Teiephone Yards 5032

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevjliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Teiephone Haymarkct 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10-rll ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Vyrišku Drapanų Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganfdinimas. Vyrą ir vaiki
ną ncatsisaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ovėrkautai, 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.
iširkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos. . '

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., \Chicago, 111.
Ofiso Tol. RouleVard 160

X Rez. Tcl. Seclcy 420

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

Full dress, tuxcdo, frock siūlai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

f f ,
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darže, Leaiy Grove, naudai ka
pinių surengė piknikų. Nors 
ir diena buvo karšta, bet suva
žiavę žmonės pirmiau aplankė 
savųjų kapus, o vėliaus nema
žai atsilankė ir į pikniką.

Šitame piknike didelio pasi
linksminimo nesimatė, nė dai
nų nesigirdėjo. Daug buvo y- 
pač moterų, apsirengusių juo
dais gedulių rūbais; tai šen tai 
ten susėdę su savo giminėmis 
bei pažįstamais užkandaudami 
apgailestavo savo mylimuo
sius, palaidotus tame ąžuoliniu 
mv gojuje, kuriame nemažai 
pristatyta įvairių - įvairiausių 
paminklų ir paminklėlių.

Raulini užbaigus pikniką 
girdėjau rengėjus kalbant, jog 
papuošimui kapinių gryno pel
no atliko virš šimto dolierių.

— Antanas L.

sukilimo, jokios anarchijos, 
jokių “raudonųjų”. II isteriš
kai šlakavusieji buržujai dabar 
gali rainiai atsikvėpti: jų iš- 
pustasai baubas truko. Liepos 
ketvirtoji praėjo be jokių suki
limų ir anarchijos.

GRŪMOJA NAUJU STREIKU.

B. K. BALUTIS IŠKELIAVO
I PARYŽIŲ.

Praeita suimta išvažiavo išc c

Chicagos p." B. K. ^alutis. Lie
tuvos redaktorius. Važiuoja 
Paryžiun tautininkų diploma
tinėmis misijomis. Lietuvą re
daguosiąs dabar buvęs jo pa
dėjėjas p. P. Norkus.

SEKIOJA “RAUDONUO
SIUS”.

Džiovininkų sanatoriumo dar
bininkai nutarė mesti darbų.

Miesto valdininkai turi nau
jo (nobelio: džiovininkų sana
toriumo darbininkai nutarė 
mesti darbą, jeigu nebusiu iš
pildyta jų reikalavimai. O jie 
reikalauja — kaip ir visi kiti 
miesto darbininkai — padidin

ti algas.
Unijos valdyba sako, kad jei 

gu darbininkų reikalavimas ne 
busiąs patenkintas — sanato- 
riume neliksią nė veno darbi
ninko.

Sanatoriumo valdyba papkei 
hė, kad ji čia nieko neturinti: 
klausimą turėsią išrišti finan
sų komisijos (prie miesto ta
rybos) nariai.

dovski, 1412 N. Ashland gt., 
pareitą pelnyčių norėjo pažy
mėli IVJiulajaus ketvirtą. A- 
damčikas turėjo patronų, o 
Sklodovskis revolverį. Tai
gi sutarta, kad pažymėjimas 
turėtų vielos Adamčiko bule. 
Pradžia “pažymėjimo” buvo 
gera: pirmoji kulka lengvai iš
sišovė, bet antroji ne. Levol- 
verio ‘Iburaba nuks” kažkaip 
sukliuvo ir abu draugai ėmė jį 
egzamenuoti. Bežiurinėjant jis 
tečiaus pasiliuosavo ir... kulka 
pakhikė Adamčiko širdin.

Pirmasaii tuoj atiduotas gra- 
boriui ,o antrasis nugabentas— 
kalėjimai). 

.  *
SUŽINOJO, KAD SUV. VALS

TIJOS “SAUSOS” — NU
SIŽUDĖ.

NAUJIENŲ” STOTIS) asmenų jieškojimai
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Frankllnį SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
A iki m s ir l.u Šalie, NVV 
Van 
Vu n 
Van 
Van 
Harrison ir Wąbash 
18th ir State. NVV

Buren ir Krankliu, NW 
Buren ir Wells. SW 
Buren ir Clark. S\V 
Buren ir State. S\V 

NW

pusbrolių JuoPajieškau dviejų 
zapo ir Jonu Sėmenų, abu paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Va 
danių sodžiaus.. Jie i . 
Žinote malonėkite pranešti.

Joe SernėnĮas, 
2123 Corr Road Šio

PAJ IEŠKAU merg

patys ar kas

ix City, Iown.

uos ar našlės 
moteries prie stubos darbo, ir porą 

Gera užinokes- 
nviškai. Turi 

Tu-

vaikučių pridaboti, 
lis. Bet išskyrus liet 
mokėti lenkų ar anglų kalbas, 
riu puikią stubą ir labai gražioje 
vietoje. Taigi kas mylite gražų gy
venimą, meldžiu atsiš 

F. Išrenk
1418 So. Main St.,

iaukti greitai.
5, 
Rockford, 1)1.

POLICIJA SAUGO SALIUNUS

REIKIA DARBININKŲ
ri EI KALINGA 25 merginų prie 

dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Insulated \Vire A 
Cable Co.,

954 \Vest 21 sl St., Chicago, III.

PEIKIA 
skudurus, 
mokestis.

patyrusių moterų rinkt 
Pastovus darbas. Gera

Goldman
1017 Fairfield Avė, Chicago, »ll.

1 blokas N. 12 St.
REIKALINGA vyrų — dirbti i 

serap iron yard. Pastovus dar 
bus. Gera mokestis.

Reliame Iron & Steel Co., 
2133 S. Sawyer Av. Lawndale 5566

NAMAI-žEME

Tki niekur jų nesuranda.
Tvarkos bei ramumo dabo

tojai ypatingu atsidėjimu se
kioję menamus “raudonuo
sius”. kur liepos ketvirtąją l>e- 
sikėsinę pridaryti baisių-bai- 
siausių dalykų. Sekioję, uosti- 
nėję, bet — niekur niekc^hesu- 
radę Didlapių išpustasai bau
bas tik baubu ir liko. Visa, ką 
tie tvarkos bei ramumo dabo
tojai suradę, tai tvarkų socia
listų susirinkimų ant dvyliktos 
ir Sacramęnto gatvių, čia, a- 
reštnvę kalbėtoją ir kelis plc- 
katų (lalinetojus, jie išvaikė su 
sirinkusią pasiklausyti minią.

Daugiau niekur nieko. Jokio

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

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

3% ant sutaupintų .pinigų.

Kad neišsigabentų degtinę.

Policijai įsakyta “stropiai 
daboti” visus Inos saliumis, 
kurių savininkai rengiasi iš
kraustyti degtinę. Įsakyta, 
kad jeigu pagautų krausiant 
degtinę, tuo ją sukonfiskuoti.

“SAUSIEJI” SUSIRUPINę.

Prezidentas galįs paklausyt 
“Slapiųjų”.

Neveizint to, kad “sulįstieji” 
tapo pergalėtojais, nes svaigi
namieji gervinai lapo uždrau
sti, vis dėlto, jų susirūpinimas 
yra didelis. Jie nesitiki, kad 
tai busią ilgam. Dar dau
giau, jie nepasitikį, kad seka
mais metais ši šalis galėsianti 
patapt “tikrai sausa“. šiemet Į 
šliapiųjų galįs paklausyti prez. 
Wilsonas, o kitais metais ap
linkybės galį susidėti taip, kad 
tariamasai pataisymas — prie
das prie Suv. Valstijų konstitu
cijos galįs likt — nekonstitu- 
cingn...

Pons John Marich tik už
vakar tesužinojo, jogei junai- 
ted stelas Liko visiškai sausas. 
O tai (buvo po to, kadn. jis įė
jęs salllimnan pareikalavo vieno 
“solo” (vienos burnelės) ir ka
da jam atsakyta, jogei “šotai” 
jau nebepnrsidavineja.

— Šimts kvarabų. Nejaugi 
tai teisybė... klausė John Ma
rich.

— Taip, tamstelė, tikra tei
sybė — dabar visur liko sau
sa...

— Na, jeigu jau ir junaited 
stelas pasidarė sausas, tai—ko 
begyventi?

Vakare namiškiai rado jį ne
begyvą. Ten pat gulėjo iššau
tas revtilvęris, kaipo |iudiiun- 
kas, kad Jolui Marich savo 
pasiryžimų išpildęs.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted 
J, Mirauskas, 843 VV. 33rd St. 
M. Matulewski, 3121 Lirne St. 
VVladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Unioji Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J, Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

Avė.

st.
PAJIEŠKAU Agotos Grimaliutės, 

težinau, paeina 
Lazpijų parapijos, 

i mėnesiai ot
po vyro, pravardės n 
iš Suvalkų gub., I 
Dusnyčios sodos. Ke 
gal gyveno po numer iu 3646 J.ovve 
Avė. Pati, ar kas pui................
patą, meldžiu pranešt 

Ona Grimai 
114-1 So.. Peoria St.,

PARDAVIMUI

“ŠILČIAUSIA DIENA”.

250,000 žmonių jieškoję “ra 
tunko” — ežere.

Praeitą pelnydią, liepos ket
virtų, šiemet chicagiečiams bus 
žinoma kaipo “pirma šilčiau
sia diena”. Buvo 95 laipsniai 
šilumos, o “byčiuosc” — du 
šiimtu penkiasdešimts tūkstan
čių žmonių. Tik viename 
Klarendouo “bydiiuj” buvę a- 
pie penkiasdešimts tūkstančių 
žmonių.

jstate tokią y- 
1.
i ulė,

Chicago, Iii.

sesers Onos

PARSIDUODA gramofonas mažai 
vartotas, vertas $170, atiduodama 
už $90 su 35 rekordais, kam butų 
reikalingas gera proga. Meldžiu at
silankyti nuo 4 vai. iki 9 vai. va
kare

P. Pranckevičius
2006 Canalport Avė., Chicago, III. 

Ant antro aukšto iš užpakalio.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

'urmų yra geriausia vieta, lietuvlš- 
<oj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvenu ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labui derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga, 
tundasi prie geležinkelių gerų kelių 

ir gražių Ežerų su daugeliu žuvių. 
r dabar žemė parsiduoda labai pi

giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerj. 
ialit pradėti dirbti fanną su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
)ilną preke ir imam lotus kaipo da- 
j {mokėjimo ant farmų. Del pla- 
esnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY, 

Engei River, VVisconsin.

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 Foldl, Gore Sound Farms, 
631 Otis Bldg., Chicago, 111.

Gatvių kampai
ir Madison, NVV 
ir Jnckson, NW 
ir Van Buren, SVV 
ir 121h, NE 
Jefferson, NE 
ir 
ir 
ir

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir 
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Wentworth ir 35th. SE
Wentwotrh ir 47th, SVV
Ashland ir 35th, SĖ

PAJIEŠKAU savo
Vaičiukės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
kaimo Indreciškių. Iš Lietuvos at
važiavo į Riverton. III. Vėliau gy
veno So. Omaha, Nebr. Jos pačios 
ar kas žinote malonės pranešti.

Fe). Vaisius,
Box 210, Divernon, III.

PARDAVIMUI vyrų aprėdalai ir 
čeverykai. Seniai įsteigtas biznis. 
Turto viso apie $8000.

4621 Wentworth Av., Chicago, III.

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

MaxweJ), SE ir NE 
14th, NE 
18th. SVV 
Archer, NW 
31 st. NW 
35th. NW 
42nd'SW 
47th, SVV ir NE 
51st, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Mihvaukee ir Paulina, N\V 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir N\V 
Mihvaukee Ir Western, SE

St.

WE8T SIDE 
v Agentūros

V, Sabaliauskas, 2337 S. Leavitl st. 
' Kaulukis, 2214 VV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NVV 
12th St. ir Iloman Avė.

j

18toa GARSĖS APIELINKfi 
Agentūros

J. F. Mallv, 633 W. 18th St.
C. Yuteiis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinlon st.

Pranešimas geras ir linksmas, aš 
Vladislovas Krauladis, pranešu Vik 
torijai savo pačiai parvažiuokie 
greitu laikus blankos insiurint jau 
name tik išsiųst ir gausit pinigus, 
o jei neparvažiuos tai pragais ir 
vaikus nuvarginsit, klausik manę, 
busi laiminga ir tavo vaikeliai. At
sišauk šitam mėnesvj.

W. K., 
3412 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDUODU restoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per 8 metus. Priežastis pardavi- 
imo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St.. Chicago.

PARSIDUODA 2 mūriniai namai 
ant vieno loto rendos $43 i ii!ėne*| 
parsiduoda labai pigiai už 31 Umtą, 
narnai randasi labai gražioj vietoj, 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, atsišau- 
kit pas

C. SUROMSKT, 
3346 So. Halsted St. Chicafe.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario, turi būti su 

valgiu ir elektros šviesa, vietoje nuo 
Ihnnboldt Parko bile į kokią pusę 
trįs mylios. AUišaukit.

• . A. Vilutis
490G VVabansia Avė., Chicago, III. 

Phone Belmont 2698

2 vaikinai pajieško 
valgiu ar be valgio

T. M.,
1739 So. Halsted St

kambario su 
turi būt aut I

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU dviejų laisvų ir jau

nų merginų ant ruimo, už prižiūrė
jimą. Ruimas duodamas už DYKA. 
Atsišaukite taip greit kaip galima.

J. Walush,
3121 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALISGA pastovaus žmogaus 

dėl “vvholesale junk business”. Ge
ra mokestis.

Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė. Chicago.

PARSIDUODA duonkepykla la
bai geroj vieloj ir gerai išdirbta 
l>er daugel melų parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite:

K. Jamantas.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA šiaučiaus biznis, 
visi įtaisymai, gali pirkti viską ant 
syk arba vien tik mašinas. Atsi
šaukite 520 E. 79th St. arba pas 
vininką

Joe Shoampi 
7820 So. Halsted Sl., (’hieago,

sa-

III.

PAILSI DUODA grosernė lietuvių 
apgyvento] vietoj, biznis išdirbtas 
Der 10 metų, priežastis pardavimo 
išvažiuoju ant ūkės, atišaukite grei 
lai, 358 Kensington Avė. Chicago.

AUTOMOBILIAI
CHANDLER AUTOMOBILE, tu

riu parduoti savo 1917 m. 7 pasažie- 
rių pasivažinėjimui karą. Geras 
kaip naujas Bargenas. Už cash 
arba išmokėjimu. 4459 So. Woo< 
St., Tel. Yards 3885.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
tik naujas Haynes automobilius par
duosiu pigiai arba mainisiu ant lo
to: C. S. 3316 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

PARSIDUODA motorinis baise- 
kelis llarlev Davidson ant 2 cilin- 
derių, parduosiu pigiai, atsišaukite 
1331 So 491h Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, su dviem lotais, 2 karves, 
šienas už d\ką. Galima laikyti, 
kiaulių, žąsų, ančių, vištų kiek no
ri. Atvažiuokite vakarais nuo 5 iki 
10 vai. vak.

P. Riškus,
2837 So. Emerald Avė., Chicago, 

1-mos lubos iš priekio.

PARDAVIMUI bizniavo* namas, 
gerame padėjime, nereikia taisyti, 
lietuvių apielinkėje. Atsišaukite i sa
vininke

659 West 18th St., Tel. Canal 5005

PARDAVIMUI bargain mūrinis 2 
flatu namas, 7-8 kambarių ir gara- 
ge. Kaina $3000.00.

2713 Emerald Avė., Chicago.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro ir 
medžio namas, taingi barnė ir ve
žimui pastogė. Lotas 25x200 pė
dų. Pigiai. Turiu pačiuoti t nujaus 
Savininkas ant vietos.....

812 West 19th St., Chicago.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. 6. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. KALSTEI) ST. 
Ofij+o valandos 

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

SURIŠO NAKTINĮ SARGĄ.

Laimėjo tik penkiasdešimts 
dolerių.

Nepažįstami piktadariai va
kar naktį užpuolė Callagan 
Coal and Material kompanijos 
naktinį sai^gų, John Perry, ir 
surišę jį suplaišino saugiąją šė
pą. Jų žyg|is tečiaus visai ne
apsimokėjo: šėpoje radosi vos 
penkiasdešimts dolerių.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ava. 

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

Phone Drover 7043 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961
Kesidencija 3336 W. 661 b »L 

Phone Prospect 8586
■■ — .-r į--------■

NORĖJO PASIVEŽINT
ORLAIVIU.*

Telephon* Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS! >-12 ryto 

2—9 vakaro 
3303 8 Morgan St, Chlcage, III

Telephone Yards 5834

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

DR. C. A. LUNDE,
SPECIJALISTAS 

Skuroa, kraujo, nervų, vidurių, 
inkstų ir pūslės ligų. 

Patarimas nemokamas 
1088 Broadway, Gary, Ind.

Turės pagulėti ligoninėj.

Larry Lavvrence ir jo tėvas 
Theodore užvakar norėjo pasi
vėžinti orlaiviu. Mat. jaunasai 
Larry, buvęs karininkas orlai- 
vinfinkystės skyriuje, andais 
įsigijo nuosavų orlaivį ir pak
vietė tėtį pasivėžint. Besivė- 
žinaint tečiaus |>asigadino oriai 
vio motoras ir tėvas su sūnu
mi nukrito žemėn. Abudu pa
vojingai sužeisti ir nuvežti į li
goninę.

NORĖJO PAŽYMĖTI LIEPOS 
KETVIRTĄ.

Viens neteko gyvasties; kitas 
— kalėjimam

John Adamčak, 1507 North 
Marshfield gt. ir Carl Sklo-

SŪNŪS PAŠOVĖ SENĄ 
MOTINĄ.

Antonio Alpine užvakar pa
šovė savo senų, 80 metų am
žiaus, motiną, Theresą Alpine. 
Senutė nuvežlta į paviečio ligo
ninę. Veikiausia mirs. Pasi
kėsinimo priežastis — vaidai. 
___________ _Z_____________

Del susižinojimo su 
Lietuva.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jau bus Naujienose pranešta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš
kus gauti, tik aplinkiniu keliu, 
bųtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. Štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėti konvertan ir 
užadresuoti (lieitiiviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia* 

' mas, tik neberašyti “Russia”, 
kaip pirmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Lithuania. Taip užadre- 
suotų laiškų reikia įdėti į antrų, 
kiek didesnį konvertą, užlipinti 
pačto ženklelį ir padėti Šitokį 
adresą: Mr. Jurgis Savickis, 
Box 214, Copenhagen, • Den- 
mark.

Savickis yra lietuvių įgalioti
nis Dianijoj. Pasiųstą jo adresu 
laišką jis iš ten pasiųs į Lietu
vą, kaip užadrcsuota. Tuo pa
čiu keliu gaunami čia laiškai iš 
Lietuvos.

BR1GHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
PąseviČia, 4111 $. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western ir 47tb gatvės

T0WN OF LAKE
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermilage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NĖ. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SVV ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

.A. JJudinskas, 1409 S. 49th Avė.
-----------------

ROSELAND, ILL. 
Agnturos

P. F. Grybas, 125 E. 104th St.
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

<y\ r

Pranešimai
Pastaba atainnčiantiema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to-paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos Žiniai. Kitaip'pra
nešimas nebus įdėtas. 
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesusnėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Roaeland.—‘‘Ateities žiedo” Vai
kų D-lės (globojamos LMPS. 67 k.) 
dainų ir žaismių praktikos liko per 
keltos iš Doviato svetainės į Pal
mei* svetainę, ant 111 ir Indiana 
Avė. Praktikos bus kiekvieną se- 
redą 2 vai. dienos. — Globėjas.

Svarbų referatų rengia Lietuvių 
S<x*. Apšvietos kliubas seredoj, lie
pos 9, Liuosybės svetainėj 1822 
Wabansia Avė. Referuos d. P. 
Grigaitis tema Rusijos bolševikai. 
Pradžia lygiai kaip 8 v. vakare.

— Komisija.

ASMENŲ .TIEŠKOJIMAI

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Pajieškau draugo Antano Dudie- 
no, malonėkit atsišaukti 

A. Vilutis
4916,-4928 Bloomingdale ^Avenue, 

Phone Albany 4210

AR NORI padaryti ekstra pinigų 
liuosu laiku po $10 ir daugiau i va
karą, mums reikalingi gabus vyrai 
Chicago ir apielinkėj, kurie norėtų 
liuosą laiką padaryti naudingu iš 
Chicagos, kreipkits ypatiškai pane- 
dėlio ir utarųinko vakarais iki , 
o Iš apielinkės galite laišku klausti 
informcai'jų.

Wm. 1). Murdock & Co„ 
Klauskie J. Mozerio Ass. Mgr.

1447 So. 50th Avė., Cicero, Il|.

REIKIA shearman ir žmogaus 
dirbti į Iron/ yard.

Peoples Iron Metai Ca., 
5835 So. Izoomis St. Chicago, III.

REIKALINGA cabinet dirbėjų, 
medžio dirbėjų.. Atsišaukite į

B, F. Jup Co., 
431 So. Clinton St., Chicago.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTU. KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND
i INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

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

REIKALINGA merginų prie kam
bariu. $30 kambarys ir valgis. Atsi
sukite į namo prižiūrėtojų.

Chicago Beach Uote], 
51st & Cornell Avė., Chicago.

REIKALINGA — banke janitorių 
8 vai. naktimis ir dienomis; vaikų į 
ofisą, 16 metų ir senesnių. Pečku- 
rių ir pagelbininkų, 52c. į valandą. 
10 pagelbininku prie mašinų. Gera 
mokestis. Bačkų dirbėjų, $29.00. 
Punch ir drill press operuotojų, 
Jeiberių, darbas Miduje, 42’Zjc iki 
45c i valandą. Vyrų prie eleveite- 
rių. įvairių darbininkų į hotelius, 
kliubus ir restoranus prie įvairių 
darbų. Geros mokestis. Vyrų prie 
tnunpų darbo valandų. Rytais, 
vinių kalėjų, rivelters ir pagelbi- 
ninkų. Vaikų 16 metų iki 18 prie 
mašinų darbo, 38c į valandą.

MOTERŲ reikalaujama prie va
lymo ofisą, naktimis arba dieno
mis. Trumpos valandos. Įvairių 
darbininkų j hotelius kliubus ir re
storanus. Geros mokestįs. Į skal
byklą $3.10 į dieną. Moterų dirbti 
ant ūkės, rinkti ir rišti daržoves, 
10 mylių nuo Chicagos. Merginų 
14 metų ir senesnių dėl ofiso darbų 
arba lenvo dirbtuvės darbo.

SOUTH PARK FMPLOYMENT 
AGENCY.

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

RAKANDAI
TIKTAI §1 MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame )ri_ 
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia* rakandų ric- 

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

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

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI: geras dviejų fia

lų niuro namas, maudynės ir tt. Di
delis yardas, aukštas apatnamis. 
Gera šviesa. Savininkas turi par
duoti išvažiuodamas iš South Sidr. 
Parnell Avė., arti 31mos gatvės. Tik
tai $4500. Dalį cash, likusius taip 
kaip renda.

Ignatius Chap & Co., 
3Ut and Wa)lace Sts. Chicago.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, WOOD. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ja. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti fauną su 
$100.00 ir Nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip VVisconsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su nbitesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais. I

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., . Chicago, Ilk

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus moky&itM

Elektra varomos mažino* musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at. 2467 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella at.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUTIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomilos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki P:M 
8106 Sn. Halsted St. Chiragn. 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 
maža. Prisirašyti galima visada.

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

TRI-C1TY BARRER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West

Madison St., Chicago, III,

Milwauk.ee



