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Vokietija ratifikavo taikos sutartį
Vokietijos nacionalis susirinki

mas priėmėjaikos sutarti
Amerika gelbės Kolčaką

Kare S. Vai. lešavo $30.000.000.000
VOKIETIJOS NACIONALIS SU lė šiandie paduodamas kongre-

SIRINKIMAS RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTI.

Už ratifikavimą paduotą 208 
balsai, prieš — 115.

\VEIMAB, Vokietijoj, liepos 
9. - Vokietijos nacionalis su
sirinkimas šiandie priėmė rezo
liuciją, ratifikuojančią (patvir
tinančią) taikos sutarti. Rezo
liucija liko priimta 208 balsais 
prieš 115.

Vokietija priėmė visas sąlygas.

PARYŽIUS, liepos 9. — Pa
sak čia gautų žinių, Vokietijos 
nacionalis susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, rali i f ik uo jaučią tai
kos sutartį. Rezoliucija sako:

“Taikos sutartis, pasirašyta 
birželio 28 d. taipjau prisegtas 
protokolas ir specialus sutartįs 
apie karinę okupaciją Reino že
mių, šiuo yra ratifikuojami. sis 
įstatymas luina veikpiėn nuo 

dienos jo paskelbimo".

Taika dabar užtikrinta.

Vokietijos nacionalio susir in
kimo ratifikavimas taikos sutar 
lies pašalinai visi) abejonę apie 
Vokiętijos priėmimą sąlygų.

Nacionalis susirinkimas rati
fikavimu sutarties padaro gali
mu talkininkams ir susivieniju
sioms valstybėms nuimti bloka
dą. Vokietijai birželio 29 d. ofi
cialiai pranešta, kad blokada 
bus panaikinta, kada taikos su
tartis bus ratifikuota. I pastaty
mą šios sąlygos nuėmimui i! lo- 
kados, taikos konferencijos ra
teliuose buvo žiūrima, kaipo į 
tikrą pieną išgavimui greito Vo
kietijos ratifikavimo.

Taryba penkių panedėlyje nu
tarė panaikinti komercinę cen
zūra ant susinėsimų su Vokieti
ja kartu su nuėmimu blokados.

Kada sutartis jeis veikmėn.
Kada trįs didesnes talkininkų 

šalys, neskaitant Vokietijos, ra
tifikuos sutartį, ji įeis veikmėn 
dėl ratifikavusiųjų šalių. Kada 
Vokietija ir trįs talkininkų su
lįs bus ratifikavusios ją, sutar
tis įeis galęn tą dieną, kada jos 
praneš taikos konferencijos se
kretoriatui apie jos ratifikavi
mą.

True translatioa filed with the p<>st- 
niaster at Chicago, III. July 10, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKAI KARĖ KAINAVO 
30 MILIARDŲ DOL.

VVASHINGTON, liepos 9. — 
Iki ^birželio 30 d., 1919, karė 
Suv. Valstijoms kainavo $30,- 
177,000,000. a i*

sionaliu paskyrimu komitetams 
iždo pranešimus apie stovį ša
lies finansų, .lis priėjo prie to ap 
skaitymo atimdamas vidutiniš
kas ramaus laiko išlaidas to pa
ties laiko ilgumui, po $1.000,00- 
0,000 į metus, iš visų $32,427,- 
000,000 išlaidų laike karės.

Mokesčiai ir kitos jeigos, ne
skaitant paskolintų pinigų, pa- 
idengė tik $9,381(090,000, arba 
29 nuoš. visų karės lėšų. Liku
sioji dalis pinigų surinkta iš 
Laisvės paskolų. Pergalės notų 
ir taupinimo stempų.

Amerika paskolino talkinin
kams -9,459,525,981.

VVASHINGTON. - Paskolos 
talkininkams pasitikę viso $9.- 
459,525,981 iš $19.000,000.000 
autorizuotų kongreso.

Trne ‘ranslation filed vitn the pnst- 
nu* h »• ai Chicago, III. July 10, 1919:

reųiiired by the act of Oct. 6,1917 
AMERIKA GELBĖS KOLČAKĄ

LONDONAS, liepos 9. —i Pa
sak Morning Post Paryžiaus ko

respondento, Paryžių pasiekė 
autoritetingos žinios, kad Suv- 
Valstijos mano apič suteikimą 
karinės, finansinės ir ekonomi
nės pagetbos admirolo Kolčako 
valdžiaii Rusijoje.

True translation filed with thc post- 
niaster ai Chicago, III. July 10, 1919 
as reųuircd by the act of Oi t. 6, 1917

Suv. Valst. Kongrese
Neleis prezidentui išvažiuoti.

VVASHINGTON, liepos 9. — 
Atstovas Campliell iš Kansas, 
pirmininkas taisyklių komite

to, šiandie atstovų bute įnešė bi- 
lių, sulig kurio Suv. Valstijų pro 
zidentui laike jo tarnystės ne-( 
butų galima išvažiuoti iš šalies 
ar atlikti savo vietos pareigas 
kitur, apart VVashingtono.

VĖL SKRIS PER ATLANT1KA

Dirižabelis R-3, išskrenda atgal 
į Angliją.

MINNEOLA, N. Y. liepos 9.
Anglijos dirižabelis R-34, pitv 

mas dirižabelis perskridęs At- 
lantiko vandenyną, šiandie grįš-j 
ta į Angliją ir antru kartu pers
kels Atlantliką. Anglijos oro 

ministerijos atstovas maj. II.C. 
Fuller paskelbė, kad dirižabe
lis išskris tarp 11 ir 12 vai. šią
nakt.

Dirižabelis manė skrieti per 
VVashingtoną, tečiaus tas pail-j 
gins kelionę dhr 500 mylių, to
dėl tos minties prisiėjo atsižadė

per Ne\v Yorką, betgi virš mies
to pasiliks tik keletą miliutų, 

True trnnsltttinn filcd with the post- 
neister at Chicago, III. July 10, 1919 
as i eųuired by thc act of Oct. Ii, 1917 

NITTI NOKI TAIKOS.

buvo įdomus debatai. Būtent, 
ar turi būti leista moterims bū
ti kunigais. Debatavo p-lė Roy- 
den, motorų kunigų judėjimo 
vadovė u’ir kun. Maggcc, didžiau
sias (priešininkas to judėjimo. 
Ji nurodinėjo, kad jei butų mo
terų kunigais, tai bažnyčia da
rylių daug geresnį biznį. Kaip 
žmonės atsinešė į tą klausimą, 
nežinia, kadangi balsavimo ne
ini vo.

RYMAS, liepos 9. — Premje
ras Nitti šiandie kalbėdamas 
parlamenu* ragino, kad taikos 
tarybos butų užbaigtos ir kad 
draugiški ryšiai su talkininkais, 
ypač su Francija, Unitų palaiko
mi.

Premjeras pranešė atstovėms, 
kad visos pastangos turi būti 
dedamos atsteigimui šalyje ra
maus laiko sąlygų, nupiginimui 
gyvenimo reikmenų ir kad įvyk 
džius tvarką visoj Italijoj.

True translation filed w»»h th° post- 
master at Chicago, III. Iuly 10, 1919 
as required by the act of Oct. 0,1917

Polk užims Lansingo vietą.

VVASHINGTON, liepos 9. -
Šiandie oficialiuose rateliuose 

pasakyta, kad valstybės sekre
toriaus pagelbininkas F rauk L. 
Polk užlims vietą sekretoriaus 
Lansing, kaipo galvos Amerikos 

taikos delegacijos Paryžiuje. 
Sekretorius Lansing išplauks 
namo pėlnyčioje,, bet laikas iš
važiavimo Polk į Paryžių, dar 
nėra paskelbtas. Tečiaus tikima
si, kadi jis išvažiuos neužilgo.

True translation filed with the post- 
niastcr ai Chicago, III. July 10, 1919 
as rctpiired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijoje
Prašo Noske sulaužyti streiką.

BERLINAS, liepos 9. — Pi
liečių komitetas šiandie papra
šė gynimo mjnisterio Gusta v 

Noske pašaukti liuosnorius ka
reivius operavimui požeminių 
kelių ir galvekarių Bortine ir su
teikimui jiems militarės apsau
gos.

Streikieriai ir samdytojai ne
susitaiko urbi (racijos klausime- 
šiandie vėl nepavyko pradėti ta
rybas tarp abiejų pusių.

Karės stovis Hanover.

LONDONAS, liepos 8. — Pa
sak žinios iš Bėdino, keli žmo
nės tapo užmušti ir sužeisti mū
šyje Hanoveryj panedėlyj, ka
da minia paliuosavo kalinius iš 
pilies ir paskui tuos kalinius su- 
imant. Karės stovis tapo pas
kelbtas mieste..

557 užmušti Muniche.

MUNICH, birž. 12 (suvėlin
ta). 557 žmonės tapo užmig
ti mūšiuose gatvėse laike komu
nistų sukilimo nuo balandžio 

30 iki gegužės 8 d. Nuostilių są
rašas paduoda, kad 38 valdžios 
kareiviai, 185 radongvardiečiai 
ir 337 civiliai žmonės liko už
mušti ir 303 sužeisti.

186 žmonės įtapo sušaudyti, 
iš kurių 42 buvo sukilėliai ir 144 
žmones civiliai.

Moterįs nori būti kunigais.

LONDONAS, — Kiek laiko

Argo streikas
PAŠAUTAS LIETUVIS STREI

KIERIUS MIRŠTA.

Moterįs išvijo miestelio mayorą.
Kareiviai laikomi atsargoje

ARGO, ILL. — Po užvakary
kščiam Corn Products Rcfining 
Co. mušeikų užpuolimo ant 
streikieriu, kuriame du strei- 
kieriai lapo nušauti, o 18 sun
kiai sužeisti, vakar buvo ramu. 
Darbininkai kiek galėdami ven
gė, kad neištiktų antras susirė
mimas ir nėjo artyn dirbtuvės, 
kuri dabar išrodo kaip /tikras 
fortas ir yra apstatyta Įnviem 
eilėm sargybos. Iš lauko stovi 
šerifo sargyba, o viduje už 
tvoros pdivatiški kompanijos 
mušeikos. Visi yra gerai apsi
ginklavę ir tik įieško priekabių, 
kad užpuolus ant streikieriu. Į 
dirbtuvę, apart streiklaužių, net 
laikraščių reporterių neįleidžia
ma.

Išvijo mayorą.

Bet vakar visgi buvo vienas 
atsilikimas lai, kad moterįs iš
vijo miestelio mayorą. Maste
lio mayoru yra James Edward 
Reeves, kuris kartu yra Gbrn 
Products Rcfining Co. mašinpa- 
pės superintendentu. Kilus strei 
kiti jis pradėjo lauk y lies po val
gomųjų daiktų sankrovas ir duo 
nkepyklas, liepdamas joms ne
duoti nieko streikicriams ant 
bargo. Užgirdę tai streikieriu 
moterįs pasigavo mayorą gatvė 
je ir užpuolė ant jo. Bet mayo
ru i pasisekė ištrukti nuo mote
rų ir jis pabėgo į aplie'ką, kur 
jis išsėdėjo <lvi valandas, kadan
gi moterįs laikė aptieką apgulu
sios. Bandė jis ištrukti per už
pakali nęs duris, bet ir ten rado 
moterų sargybą stovint. Gal 
ir gerai būt jam tekę nuo mote
rų, bet atėjo policija ir mayorą 

o. "Tusis ui tuoj s<?<io j 

automobilių ir išdūmė linkui 
Cliicagęs. Nuo to laiko apie jį 
nieko negirdėta ir nežinia kur 
jis pasislėpė.

Lietuvis streikierius miršta.

Lietuvis streikierius Kazys 
Bakutis, 34 metų, kurį utarnin- 
ko vakare pašovė mušeikos, sa
koma, miršta. Kulka perėjo 
per vidurius ir jis pagyti nebe
galės. Bakutis turi Lietuvoje 
žmona ir vaiką.

.. Užpuolimą ant . j(treikierių 
pradėjusi tūla slaugytoja Hb- 

gan, kuri automobiliu bandė at
vežti mušeikoms ginklų. Auto
mobilių sustabdė streikieriai ir 
rado jame revolverių, šautuvų

riai nieko nedarė, vien nuvežė 
ją namo Argoje.

. . Dar daugiau sustreikavo.
Vakar sustreikavo apie 200 

budavotojų, kurie dirbo dėl pri- 
' vhlinio kontrnktoriaus prie bu- 
davojimo dirbtuvėje. Jie pasa
kė, kad negali dirbti esant ap
linkui dirbtuvę mušeikoms, lo
dei ir metė darbą.

C.ook pavieto šerifas Peters 
pcskelbė, kad streikieriai yni 
vien bolševikai ir pristatė kiek 
tik galėjo gauti ginkluotų “pa- 
gėlbininkų’’. Jis sako, kad jei 
Litis reikalas, jis pristaltys net 
10,000 įlhtkluotų sargų, bet 
tvarką palaikysiąs. Valstijos mi
licija taipgi stovi prirengta ir 
ji bus panuadota, jei pasikarto
tų riaušės (kurias patįs mušei
kos ir tie sargai ir sukelia.

STREIKAS PEORIA DIRBTU
VĖJE.

Ir ten darbininkai reikalauja pri t.
pažinimo unijos.

PEORIA, III., liepos 9. — Corn 
Products Rcfining Co. Pekino 
dirbtuvės šįryt irgi sustreikavo, 
kada išsibaigė kompanijai duo
tas laikas išpildyti darbininkų 
reikalavimą pripažinti uniją. 
Tik nedidelė dalis darbininkų 
pasiliko dirbti. Streikieriai pa
darė prieš dirbtuvę demonstra
ciją, ir vėliau nuėjo į Pekiną, kur 
atlaikė savo susirinkimą.

Kompanija tuoj atsigabeno 
ginklų ir mušeikų. Pavieto še
rifas irgi rengiasi ateiti kompa
nijai pagelbon “jei bus reika
las", t.y. jei mušeikos užpuls 
ant sĮlreikierių ir tuo sukels su
mišimus.

7 žmonės prigėrė
DUBUQUE, la., liepos 9. 

Šiandie po piet čia pratruko de- 
Ihedis ir pasipilęs vanduo du 
žmones mųilovė į upę, o penki 
žmonės prigėrė Union parke. 

Vanduo yra kelių pėdų gi’himo 
ir pridarė didelių nuostolių na
mams ir gatvėms.

GELžKELIEčIAI Už DARBO 
PARTIJĄ. .

DENVER, Colo., liepos 9. — 
Garvežių pečkurių ir inžinierių 
Brolijos metine konvencija nu- 
ture koopovuoti su įeitomis tri- 

lllis geležinkelių darbininkų 
brolijomis, kad įsteigus naciona 
lę Darbo partiją. Taipjau nutar
ta pagelbėti naujajai partijai į- 
sisteigti savo dienraščius. Va
dovai sako, kad galbūt bus įstei
gti penki ar šeši dienraščiai di
desniuose miestuose.

Pasimirė rašytojas.

KNONVILLE, Tenn., liepos 
8. Šiandie savo nanAiose Big 
Stone Gap, W. Va., po trumpos 
ligos plaučių uždegimo, pasimi
rė garsus amerikiečių apysakų 
rašytojas John Fox, Jr. Jo apy
sakos daugiausia yra iš gyveni
mo Kentucky kalnėnų, kur yra 

True ircnslation filed tb.e post- 
niiisler ai (’hieago, III. July 10, 1919 
as icųuired by the act of Oct. 1917

ČERNOGORAI PROTESTUO
JA PRIEŠ SERBUS.

PARYŽIUS, liepos 9. — čer- 
nogorijos valdžia pasiuntė nau
ją notą taikos konferencijai, 
protestuojančią prieš serijų ka
reivių 'žiaurumus Če.rnogorijo- 
je. Nota sako, kad niekurius kai 
'mus užpuolė po 5,000 serbų, 
kurie turėjo kanuolę ir namai 
tapo sugriauti ir moterįs ir vai
kai užmušti.

True translation filed with the post 
i.iasJer ai Chicago, III. July 10, 1919 

required by the act of Oct. 6,1917
TALKININKŲ ŠALIŲ DARBI
NINKAI RENGIASI PRIE PRO
TESTO PRIEŠ INTERVENCI

JĄ RUSIJOJE.

PARYŽIUS, liepos 9. — Gene- 
ralės darbo federacijos pildoma 
sis komitetas susirinko šiandie 
apsvarstymui pienų apie demon 
straci jos streiką liepos 21 d., ka
da Francijos, Anglijos ir Itali
jos darbininkai užprotestuos 
prieš talkininkų irdervenciją

Rusijoje.

True translation filed with Iho p(ist 
uiaster ai Cliicago, III. July 10, 1919 
as reyuired by thc act of Oct. o, 1917 

Darbininką neri
mavimai Italijoje

Kavalerija patruliuoja ftvmą.

RYMAS, liepos 8. — Kavale
rija šiandie patruliavo miesto 
gatves, išvaikydama būrius mai 
sto riaušininkų prieš sankrovas. 
Vos keli išpiešimai įvyko

Didžiuma sankrovų buvo už
daryta ir valdžia paskelbė, kad 
ji pavartos visą spėką jų atida
rymui. Sulig naujo patvarky
mo, bausmės nuo 500 iki 5,000 
frankų ir nuo vieno iki 30 mė
nesių kalėjimo bus uždedamos 
ant sankrovininkų, kurie atsisa
kys laikyti savo sankrovas atda- 
romis pažymėtose valandose.

Valdžios atstovai šiandie pri
ėmė delegaciją nuo darbininkų 
tarybos ir prižadėjo nupiginti 
kainas, bet atsisakė autorizuo
ti tarybą prižiūrėjimui pildymo 
įstatymų.

Delegacija susilaikė su nuos
prendžiu apie generalį streiką 
iki vėliau- Premieras Nitti pas
kyrė komitetą iš 6 unijistų pri 

niiiij*} Icnituj sąraši).
Padčjiiinas Neapolyj 'šiand’ie 

buvo ramesnis, kareiviams pa
truliuojant gatves.

Genoa sankrovininkai parda
vinėjo tavoms 50 nuoš. pigiau. 
Kelios sankrovos, kurios atsisa
kė atsidaryti, tapo išplėštos.

Turine municipalitetas rek
vizavo visus tavoms.

Tvarka įvykinta Florencijoj 
ir visoj provincijoj.

Generalis streikas Bari.

PARYŽIUS, liepos 9. — Iš 
Rymo pranešama apie gerėjimą 
(Situacijos didžiumoj Italijos 
miestų, kur buvo ištikę sumiši
mai delei pragyvenimo brangu-
mo. Išėmimu yra Bari, Adrialti- vai. ryte.

ko pakraštyje, kur paskelbta 
generalis streikas.

NUTEISĖ 17 ŽUVININKŲ.

BOSTON, Mass-, liepos 9. — 
17 žmonių liko nuitiistii kaleji- 

man ir priteisia užsimokėti pi
nigines pabaudas. Jie buvo ve
dėjais ir finansuotojais žuvinin
kystės pramonės Naujojoj Ang
lijoj ir tapo rasti kaltais kons
piracijoj pakelti kainą ant žuvų 
karės laiku ir sudaryti mono
poliu.

Penki jų nuteisti vieniems me 
tams kalėjimai) ir užsimokėti po 
$1(XH) pabaudos, o 13 kitų nuteis 
ti 6 mėn. kalėjimai) ir užsimo
kėti po $500. Jie padavė apelia
ciją.

AREŠTUOS TURTINGUS BRA- 
VARNINKUS.

PITTSBURGH, Pa., liepos 9. 
— Distrikllo advokatas Crow- 
ford padavė dislrikto teismui 
informaciją, kad Pittsburgh 
Bresving C.o. peržiangia karės 
Id’iko prohibicijos įstatymą. 

Teisėjas Thompson pasiremda
mas tomis informacijomis iš
davė varantą areštavimui 11 
kompanijos viršininkų jt pa
siuntė maršalą tuos viršininkus 
sumedžioti ir suimti.

Atsisakė ratifikuoti moterų 
balsavimą.

ATLANTA, Ga. — Gcorgia 
senatas atsisakė ratifikuoti mo
terų balsavimo priedą prie kon
stitucijos. Senato komitetas re
komendavo prieš ratifikaciją ir 
atsisakė atmesUi komiteto reko
mendavimą.

23 laukia nužudymo.

NEW YORK. — Dar niekad 
Sing Sing kalėjimo istorijoje ne 
buvo vienu ir tuo pačiu laiku 
tokio didelio skaičiaus nuteis
tųjų ant mirties, .kaip dabar. 

Dalba r mirties kamerose sėdi 23 
žmonės, laukdami jų nužudy
mo. Iš jų gal tik vienas bus nu
žudytas prieš rugsėjo mėn., tad 
kol ateis eilė žudymo esančiųjų, 
skrfčpus pasmergtųjų įnyrjop, 
beabejončs, dar padidės. Kalė
jimas irgi perpildytas, kaip dar 
niekad nebuvo perpildv-tas.

45 užmušti automobilių.

NEW YORK. — Automobi

liai! New Yorko gatvėse birželio 
nien. užmušė 45 žmonės. Gat- 
vekariai užmušė 7 žmonės, o 
vežimai 4.

Visoj New Yorko valstijoj, 
neskaitant New Yorko miesto, 
automobiliai užmošė 52 žmo
nes.

Laike pastarųjų šešių mene
sių automobiliai visoj valstijoj 
užmušė 456 žmones.

ORAS.

Giedra šiandie ir rytoj; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:24 vai., leidžiasi
8:27 vai. Mėnuo leidžiasi 3:56

Sekretorius Glass tai apskai- Iii. Tečiaus dirižabelis visgi skris atgal vienoje anglų bažnyčioje ir amunicijos. Bet jai streikie-ir jo gimtine.
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taip patiko, kad jie norėtų ir darę pastangų iškrikdyti dar 
toliun tokį įstatymų turėti — 
kovui su augančiu radikaliu 
judėjimu, su visuotinu darbi
ninkų nepasitenkinimu viešpa
taujančiomis sucialemis, ekono
minėmis ir politinėmis sąlygo
mis.

Liniukų organizacijas ir — įs

Naujienos eina tKaliara, lisklrlanl 
nedėidieniu*. LrndM* Naujieną Ben
drovė. 1739 S. HalaUd Si., Chicafo, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

U išsakomoji Kaina:
Chicafoje — iMčnu
M«Ud* .........
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiam ..
Vienam mėnesiai

CMcagoJe ' 
Viena k 
Savaitei

, Mėnesiui

priims, vieloj baigiančio savo 
dienas šnipavimo įstatymo, tai 
šalis savo įsimaišymu

sovivtų ir kad jie savo pinigais 
padėję Kanados 'sirtaki lan
kams!

Didesnį tipjakimą sunku be- 
prisistatyti.

r DftAlotopMi

karėti

•6.00 
3.50 
1.85 
1.451 

. 75

rinti.” bus laimėjusi pilniau
sia plutokratijos despotijų na
mie.

03 
13 
M 

Suvienytose Valstijose. s»e Otcagoj.

Mefms ........................  ti.OO
Pusei meto ...........................  2.00
Trims mėnesi r inu ...................
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiai .......................... M

Pinigus reikia siusi Pačio Money
Orderiu, kariu atsakyme

Dvi kraštutinybės, taip sve
timos pavardinimais, bet gimi
ningos gavo esme darbais. 
Viena labai “kairi,” revoliucin
ga, kita taip jau “dešinė”, 
kupina pataikavimų. Bet abi ly-

statė katinų saugoti jį. Puls 
“kūmų“ aplankyti. Pavel

du namo.
šluoja viši

Ak, <u, besarmati! Ak, 
begėdi!

Katinu
- Ak, tu, ištvirkėli! Del lokio 

pasielgimo sienos turėtų pa
mušti, ne lik tu... *

O katinas klausosi ir ėda.
Ar-gi ne tokią jau komediją 

lošia tyrinėjimo komisijos ir 
SpekuliatOriai?

Tik įs
sija

O gi žiuri katinas 
Čiukų.

nč kiek nepaiso.

tu,

ivaizdinkite sau, komi- 
nezino, kodėl maistas

Laisve.
Publicistas Frank Crane. ra-

Ar turi tiesą bite kas prie-

šita yra laisva šalis. Bile kas 
turi tiesa išreikšti nuomonę, ko-

I'cisybė. čia yra “fry kont- 
ras”, ale už išreiškimą pasirink
tų nuomonių daugelis atsiduria 
kalėjime net ant poros, dešim
čių meti',, o kilus tiesiog depor
tuojama. šitame “fry kontre’ 
reikia žinot, kokius nuomones

Koks balsas, 
toks aidas.

Nori!) Dakotos valstijoj

įsigalėjo, paėmė legislatura į 
savo rankas ir daro žymias re
formas ūkininkų interesų pa
tenkinimui. J iesa, nieko tokio 
sočiaHstiškrr. triškiai radikališko 
nedaroma, bet stambiajai bur- 

i ir kenkia 
exnerimentai.North Dakotos

bolševizmas.
Iš kitos pusės. bolševikai skel

l iesa, jas daro buržuazija. Ik t 
smulkioji buržuazija - ukinin-

Tr.ue translution fileii wi.h the post- 
iiuislrr at Chicago, III. July 10, 1910 
as rc<|itired bv the net uf liet. 6,1917

Represijų įstatymai ir ša
lies konstitucija.

sako Suvienytu Valstijų konsti
tucija apie kongreso galių leisti

štai ką (Amendment to the 
Constitution, Art. 1):

“Kongresas negali leisti nė 
jokių įstatymų, kuriais butų 
įsteigiama kokia-nors religi*

klesos reikalams. Ir viena ir 
kita jos pasireiškia išimtinai lik 
silpninimu darbininkų spėkos, 
skaldymu jų j besivaržančias 
grupes sektantų, kurie žiuri ne 
to, kirk žinomas jų pasimoji- 
mas atneš jiems naudos ar žalos 
kaipo klesai, o lo, kiek jie su-

!tyrinėjimą ii- atranda, kad... 
mėsa pa irango todėl, kad sker
dyklų baronui to norėjo.

Kokis nepaprastas atradimas! 
Toliau “Komisionieriai,” kaipo 

jteisybę įnylintįs žmonės, skai
to reikalingu pasakyti puikų pa

O spekuliatoriai klausosi tų 
pamokslų ir kelia kainas.. .

Toliaiį to nebeinama. Bet kur

autoritetui. Kuomet jie atsisa
kė grįžti darban, reikalaudami 
didesnės mokesties, tai jų vadai 
tuoj liko nugabenti į neužimtų 
teritorijų. Tatai liko padaryta 
paskelbus apgulimo stovį. Kiek
vienas miesto gyventojas nuo 
6 vai. vakaro iki 6 valandų ryto 
turėjo pasilikti namie. Prasi-

O šiuo tarpu mes karštai pro
testuojame prieš savo šeimynin- 
kų. Tas despotas verčia mus 
dirbti 14— 16 valandų į dieną* 
Ir lai lokiu laiku, kud saulė že-

Tie perstatymai įvyksta gai
se. Saulė tiesiog degina mu-

spėjimo.

kai netikėjo, kad geraširdžiai 
školiečiai pildys tuos patvarky
mus. Prisiartinant šeštai valan
dai jie ir jų šeimynos nesiskubi
no eiti j namus. Gibbs rašo:

jimas, kuomet šeštai valandai 
išmušus kareiviai ėmė šaudyti 
ir grąsindami durtuvais suvarė 
juos į nantus. Jie ėjo išlėto ir 
išdidžiai. Moteris ir vyrai, iški-

Mooney streikas

mus domos. Niekam neapeina 
musų kentėjimai.

Karlų mes jau manėme kreip-

išpažinti; arba kuriais butų 
varžoma žodžio arba spaudos 
kiisvė; arba žmonių teisės ra
miai susirinkimus laikyti; 
arba siųsti valdžiai peticijas 
skundams išklausyti.”

Kažin, ar kongresas, kada 
jam bus paduotas kalbamasai 
kramolai naikinti įstatymų pro
jektas svarstyti, atsimins šį pa
matinių šalies įstatymų dėsnį, 
ar ne. Ir jeigu atsimins, ar pri
pažins jį kaipo nepaliečiamų 
šios šalies konstitucijos para-

šinę”J frakciją, idant sumušus 
ją-

Tai yra didelė nelaimė visam
darbininkų judėjimui, tikra

sigamina. Ir mes, socialistai, 
kurie jau ne be nuo šiandie 
skelbia nie ir nesiimušamais 
faktais esame priparodę, jogei 
darbininkų, kaipo klesos, pasi* 
liuosavimas priklauso nuo jų 
pačių, mes privalome kovoti 
nrieš tas “kairias” ir “dešines“

na laisve... Kokiu budu galima 
uždrausti spekuliatoriams kelti 
kainas? Laisvoje šalyje per 
prievartą to negalima padaryti. 
Žinoma, užčiaupti burną ko
kiam “raudono” plauko žmo
gui gairina... Galima jį patup-

O su ponais Armour, Swift ir 
Ko. ne taip lengva apsidirbti. 
Jie — rvožnios” asahos... Jų

scrap oi paper? — Al.

Dvi kraštutinybės

Tūli musų kraštutiniųjų va-

streika lamo Mooney reikalu.
V | *'

Atsimenu, vienas jų ypatingu 
pamėgimu kliedėjo apie tuos 
parsidavėlius’ buržuazijos ber-

tt., kurie streikui dieną nužy
mėjo Liepos Ketvirtą. ,

Kili nuėjo dar toliau. Jie

reiškė, kad busią geriau, jei jų 
“silpni kūnai” supus tarp tam
sių kalėjimo sienų: tatai ati
darysią akis plačiosioms mi
nioms. ir pastarosios ateisią į 
musu eiles. c

Mes tuomet sakėme, kad ši
las musų kraštutiniųjų pasista-

kas. Delei to jiij dar labiau py
ko ir plūdo mus visais jų žody
nui žinomais žodžiais.

Artinosi Liepos Ketvirta. Pa-
leisiu I g

prabilo ir gom persi nes unijos. 
Viena po kitai, sekdamos nuo-duotų įstatymų ^sumanymų, tai

komų bolševizmui ir radikaliz- lankųjį Suvienytų Valstijų ka-
mui šioje šalyje naikinti. Iš visų , pitalistų klapčiuką Šamą, jos 

atsisakė gelbėti begėdingai kan
kinamą darbininku vadą. Ne- 
gana to. gompersinėse unijose 
atsirado ir lokių “prietelių”, kur 
ėmėsi stačiai agituoti prieš ren- 

Visus, nuta-

sianti vieną bilių, Į ir tasai bu-

kurių-nckurių senatorių,

— Genių Dėdė.

Spekuliacija

ture- giamąjį streiką.
siąs būt maždaug tęks jau, kaip riusius prisidėti prie

bui aštriai uždrausta 
kur nors raudonoji 
spausdinti, skleisti ar 
siuntinėti anarchistine literatu-

Juo turėsią ryti tą patį, atžagareiviškieji 
vartoti Darbo Federacijos lyderiai pra- 
ėliava, dėjo įtarinėti ošant bolševikais 
pačiu ir net ėmė moti valdžiai...

oagos
valdžių, vesti revoliucinę pro pa- F n i* o n i s t.

įstatymą imsidčsią, busią ašt- kukliau ir brgėdingiau negu visi 
riausiai baudžiami. ("hieagos didlapiai. Belaukiant

Karės metui išleistas šnipavi- Liepos Ketvirtos buvo išleisti ke 
ino įstatymas, nežiūrint, kad ; Ii numeriai specialiai tik diskre- 
karė pabaigia ir su priešu pusi- (litavimui lamo Mooney roika-

kol laikos sutartis bus Suv. Val- Įcialo laida”. Pirmoj vieloj šiam 
slijų kongreso patvirtiula, Po 
lo, jis turčių automatiškai su-

Žiaurusis šnipavimo ak tas, 
argams

’ “Streikas už Mooney be pasek? 
į mių.“ Ir seka visa. Ii 
simuji) imi, plūdimų 
dimų. Esą, streiko šalininkai

laisvė. 
dinėli 
vienas

mus viešpatauja pilna 
Laisvė plėšti ir apgiui- 

žinones... Nelabai senai 
magnatų perspėjo, “pub- 
kad sekamais metais

mos los komedijos? Kada, ant 
galo, ti<? spekuliatoriai prieis be

|iaprasciausias

Ištiesų, žmonėms įkirės Tan
talo kąnčios, kuris stovėdamas 
vandei

tarniluratj'8Upta8 iš visų pusių vaisiais lie
ju, valgyli... —K. Sėjikas

natai dėl “žmonių labo” teikės 
pranešti, kad ateinančiais metaU 
jie norį pasidaryti biskutį dau
giau pinigų. Esą reikalaviupi 
didinasi. Europai reikės siųsti

Todėl prisieis

doleriais brangiau.. .

traukė ir mėsos magnatai, 
praneša, kad kainos suvis 
puls, bet priešingai — jos

už-
Ji3

tiri 
ka i 

ateinančiais melais mėsos ka - 
nos pakils ant 30%.. .

škimo pasipiktino net didhr 
piai. Jie perspėja magnatus. 
Girdi, su ugnim žaisti pavojin
ga. Žmonių kantrybė ir gi turi

šės, kokios dabar pasitaiko Eu
ropoje.

Toliau išreiškiama nepasi
tenkinimas valgyklų ir viešbu
čių savininkų. Girdi tokis d 
lykų stovis toliau negalįs tęsti 
Nuo kelių žmonių priklauso \ 
sos šalies padėjimus. Maisto s

i-
)C

is
irjiems patinka. J ieškoma 

priežasties, štai maisto Tary
ba paskyrė $21,000 ištyrimui 
maisto pabrangimo priežasliąs.

Kad tos komisijos padarytų 
ką nors gero — sunku tikėlivs. 
Jos skiriamos jau nebe pirmu 
kartu. 1916 m. tokiems jau ty
rinėjimams liko išeikvota desė- 
tkai tūkstančių dolerių. O nuo to 
laiko maistas beveik dviguliai

Komisijos pasitenkino pig os 
ir graudini- 
spekulia o-nuiis.

rių patriotiškus jausmus. GirHi 
atsižvelgiant j momento svar 
bumą, liaukities plėšę žinonec.

’l'os rūšies tyrinėjimai jpi

True tmnslation flled with the post- 
niasler nt Chicngo, III. July 10, 1919 
as retini red by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

_________________

VOKIETIJA.
BERLINAS. — [Hamburgo 

demonstracijos]. Vėliausios ži
nios i 
ne kareiviai numalšino

i Vokietijos praneša, kad
Ha in-

kos sutartį, — kaip apie tai ra
šė didlapiai — bet patįs darbi-

Štai kas ten atsiliko: kuomet 
darbininkai metė darbą, tuo iš
šaukdami savo protestą prieš lai 
kos sutartį, Berlino valdžia pa
siuntė kareivius. Būdama tik
ra, kad darbininkai nešaudys 
darbininkų, Hamburgo Darbi
ninkų Taryba, kuri atstovauja 
visas lo miesto dirbtuves, nuvy
ko prie miesto valdžios ir prisi-

vo rankas.
amet pribuvo kareiviai, 
ninku Taryba išaiškino 
dalykų stovį. Tuosyk ka- 

i vienas po kitam inbte

Darb 
jiems 
reivii 
ginklas. Jie užreiškė, kad jiems

lam, miestas liko išgelbėtas nuo 
kraujo praliejimo.

anglai apsieina su vokie
čių darbininkais.

Kaip

presš 
Gibb 
armija, prisiuntė savo laikraš- v • •eitu

>, kuris randasi Su Reino

ndomių žinių. Tose žinio-

armija malšina vokiečių slrei- 
kicriiis. štai kas ten rašoma:

“B
tęs darbininkai įsitikino,
neužsimoka nriešinlies

enralh’o metalo i.šdirbys- 
kad

........-

kulkos ėmė barabanyti į sienas 
prie pat langų. Musų kareiviai 
be jokio svyravimo šaudė į vi
sus namus, kur tokios demons
tracijos buvo daromos. Prabė
gus kelioms minutėms visi gy
ventojai pasislėpė j namus ir 
mieste užviešpatavo toki tyliu

prisiųstų organizatorių. Įsikū
rusiai unijai vis gi butų leng
viau kovoti prieš boso sauvalia
vimus. Ant nelaimės, Gomper- 
sas pradėjo nesveikauti. Darbo 
Federacijos reŽoliucija, draud
žianti svetimų šalių žmonėms 
įvažiuoti į Ameriką, labai jį nu
kamavo. Atvirai pasakius, 
Gomperso ir jo organizacijos 
politika nelabai mums patinka. 
Mes norėtume susiorgan’izuoG

Taikos konferencijoj nutarta 
duoti kiekvienai tautai savival-

Beždžionė.
(Feljetonėlis)

Afrikos miškuose aš turėjau

Kapitalistai, monarchislai, 
aristokratai ir phitokratai galė
jo mane vadinti anarchiste, bol
ševike, sindikaliste ar kaip nors

niausia laisvę.
Tik įsivaizdinkite sau: jokių 

bosų, kurie butų mane išnau-

As įgydavau sau maisto, ne- 
daryd: ma niekam skriaudos.

Svarbiausias mano maistas 
— tai riešutai. Jų miške bū
davo iki valiai.

belaipiodama po medžius.
Stebėtinas mankštinimos.

Gan dažnai mes, beždžionės, 
turėdavome susirinkimus, ves- 
davome diskusijas.

pilniausia.
Slinko melai po metų, o mes 

savo susirinkimuose niekuomet 
nepastebėdavome policisto arba 
šnipo. Niekas taipgi ncužraši-

traukus mus atsakomybėn dėl

Tali p, ^iiipi liejimo [malonių 
mes nežinojome.

savo padėjimu.
Bet štai kokiam lai haltaveid- 

žiui žmogiukui užsinorėjo pa

Mes jį pasitikome linksmai.
Nieko jam nesigailėjome. Mais-

rodosi, ir dainuok.

Vietoj lo, kad paačiavus 
mums už svetingumą, jis suga
vo mane ir mano draugę, paso
dino į klėtkų ir išsivežė į Eu
ropą.

Mi s jau apkeliavome visą Eu
ropą, Aziją, Australiją ir dides
nę pusę Amerikos.

Dabar jis atvežė mus j (Jii- 
cagų. Mes žinome, kad šiame 
mieste yra geras majoras, ge
ras policijos viršininkas, geri 
ugnagesiai... Mes jau rengė
mės paduoti tiems geradariams 
prašymą, kad jie teiktųsi iialiuo- 
suoli mus iš vergijos.

Bet tuo pačiu laiku, kuomet 
musų prašymas liko užbaigtas, 
miesto rotužej kilo streikas, ir 
visa mašinerija sustojo veikusi.

lam laikui.

J VA: /■

čiau sutartį. Vienok ten nė 
pusę žodžio iiepasąkyta, ppie 
musų beždžionių tautų.

As — beždžione —r žmogaus 
pjirnKtakunėį turiu pilną teisę 
reikalauti teisybės.

Ir todėl mes, aš ir mano (Irau 
gė, protestuojame prieš pada

Mes reikalaujame, kad mus 
paliktų ramybėje ir per prie
vartą n e vežtų musų iš Afrikos.

Mes jaučiamės ten gerai ir, 
drąsiai galime apsieiti be jūsų

Jiinvi, |cidiliziiolienis aristo
kratams ir plutokratams, rei
kėtų užmušti dar 20 milionų 
žmonių, kad paskui padarius

te mus nuo savo globos.
Mes nenorime virvių ant kak 

lo mes norime laisves.
Amžiną jam atilsį, — Belgi

jos karalius pauostė Kongos 
plantacijas ii; pavergė visus

tu uždirbdavo Afrikos vergai,

apsčiai turėjo visuose didesniuo 
se Europos miestuose.

Mums, beždžionėms, toki 
tvarka nepatinka. Mus labai

Jie gyrėsi, kad kovoju už de
mokratijų, 'lėčiau tikrenybėje 

jie stengiasi visur užstelbti ta 
demokratiją.

Bet mes n (išlydome nuo le
mos. Prabilę apie pasaulinius 
nuolikius, mes visai užmiršome 
savo reikalą. Vienok dabar.

pasibaigė, mes tuoj paduosime 
prašymų, kad pagerintų musų 
būvį... Iš S. R.

Vierfrt visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

2123 S. Halstod St.
Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

111143 UoityBIds.
Te). Central 4411

Visuotinis darbininkų strei
kas už Tarno Mooney paliuosa- 
vimą turėjo gero pasisekimo. 
Chicugos mieste streikavo viso 
apie Ju šimtu tūkstančių darbi
ninkų įvairių darbo šakų. Rū
bų siuvimo firmos Hari Schal- 
fner and Marx du trečdaliu visų 
darbininkų nictfl darbų ir parei
kalavo savo unijos vadų, kad 
tuojau visi unijos nariai butų iš
šaukti streikai).

Streikavo visi neperšlainpa- 
mųjų ploščių siuvėjai, taipjau 
visi beveik maliavotojai.

Wickers Parke įvyko milži
niškas dailydžių susirinkimus, 
kuriame kalbėjo Mooney žmo
na, Bena.

Ed. Nolan, Intern. Workers

liją, kurioj jis sako:
“Visuotinas Mooney reikalu 

streikas turi geriausio pasiseki
mo. Laikykitės tvirtai. Tai gc-

bildukams.”
lš Tacoma, Wash., ateina ži- 

niųn kad ten visi darbininkai 
švenčių ir visa kas sustojo. To
kių pat žinių ateina iš Seattle, iš 
Los Angeles ir daugelio kitų va-

pasižymėjo mašinistai savo vei
klumu. Panedėlio rytą jų 113 
unijos nariai vaikščiojo nuo dir
btuvės į dirbtuvę, visur išvesda-

kus streikam Streikas buvo ra
mus, jokių riaušių ne sumiši
mų nebuvo. 0 betgi kapitalistų 
spauda neiškentė neprimelavus

ly Ne\vs panedėlyj rašė, kad 
streikininkai niaršuodami gal-

vėmis ėmę riaušių kelti ir dau-

cija Įsimaišyti ir tvarkos daryli.

leisti darban savo lazdas.
O lai begėdiškiausias melas.

žė, nei susirėmimų su policija 
neturėjo.—

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 
Pain-Expeller 

yra pagelbingiaueis.
Žiūrėkite, kad bu

tu su INKARO žen
klu!

Galima guut viaobe, 
nptiekose tiz 35c ir 65c 
urbi, iAsiniuzdlnt nuo

F. AD. RICHTER & CO.. j 
326-330 Bro*dwty, New York

Tel. Boulcvard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., Ghicago
Užtaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslą; hygienų, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodama 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Karda”. “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są’’. “Musą Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
padarome musą knygą naujus katulo 
gus; reikalandaini katalogo prisivy
kite sykiu už 6cz krasažcnklią.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chtcago, III

Dr. A. Montvid
CHICAOO

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
25 E. Wash i ilgio n St., Maraliali Liet d Anncx, 18 fliora*, Suito 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12

1827 
ryto

1739 So. Unhtcd St. Phone Cannl 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas We8l 6126

_________



AjUqo čeohov. Vertė K. A.

Su nemokyta ramiau
Apsiniaukusi, lietinga diena. 

Dangų dengia tamsusis debesis, 
ir lietui nesimato galo. Lauke 
purvas, pelkės, šlapios varnos, 
p kambariuose tamsu ir tekis 
šaltis, kad nors pečių kurk.

Somovas vaikščioja iš kam
po į kampą ir urzgia ant oro. 
Lietus daro j jį sloginantį įspū
dį. Jam baisiai mioboi u, o lai
kas nėra kaip užmušti... Laik
raščių dar neparvežė, medžioti 
negalima, o pietus dar gan toli.

Kambaryj Somovas ne vie
nas. Prie rašomojo staliuko.sė
di poni Somova, maža, graži 
moteris su raudona bliuskute ir 
ružavoinis pančiakomis. Praei
damas pro šlilį, Somovas žiuri 
per petį ką jo patKrašo. Jis ma
to dideles, nelygias raides su 
visokiomis vuodegėlėmis ir 
įvairiais taškais. Denių ant po- 
pieros iki valiai. Pernešti žod
žius iš vienos eilutes į kitą m-L 
inc Somova nemėgsta. Ir kiek
viena eilute, daėjusi iki krašto, 
krinta žemyn lyg vanduo nuo 
kalno...

Lidočka. kam tu tiek daug 
rašai?— klausia Somovas, ma
tydamas, kad jo pati jau baigia 
šeštą lapą.

—Seserei...

Somovas ima prir^yus Urcs- 
bus, ir vaikščiodamas skaito. 
Lidočka atsilošusi į krėslą tėmi- 
ja savo vyro veido išraišką... 
Po perskaitymui pirmo lupo jo 
veidas kaip tai keistai išsitem
pia... Kada daėjo iki trečio la
po, Somovas ėmė kasyti pakau-

tą lapą, jis sustojo ir įsmeigė a- 
kis į pačią. Kiek pamąstęs, jis 
vėl pradėjo skaityti... Jo veide 
matosi baimė ir nerimavimas...

—Ne, tai negalima! — mur
mėjo jis, užbaigęs skaitymą ir 
mesdamas į šalį taiškii. — Tie-

III.

—Hm... Perilgas laiškas! 
Duok iš nuobodumo paskaity
siu !

čia įdomaus nerasi...
1 ""i"1- !. ......v-a----- ■ .. j-

Milda Teatras
VODEV ILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pir nias Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mok ėst j s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

siog negalima!
- Kas atsitiko? — baimingai 

klausia Lidočka.
— Kas atsitiko! Prirašei šešis 

lapus, išeikvojai tam dvi valan
das ir... ir norą bent ką! Kad 
nors bent viena mintis! Skaitai, 
skaitai, ir kokis tai užtemimas 
užeina, tarytum, žiuri j chinie- 
čių raštą.

—Taip, tai tiesa, Vauia...— 
prisipažįsta Lidočka rausdama. 1 
— Aš betvarkiai rašiau*..

—Kokio ten velnio betvar
kiai ! Betvarkiame laiške visgi 
yra koki prasmė, yra viena-ki-* 
ta mintis, o pas tave... atleisk, 
dagi vardo negaliu surasti! Tik
ra maišalienS! Tik žodžiai ir 
frazes, o juose absoliučiai jo
kios prasmes nėra! Visas tavo 
laiškas panašus į dviejų vaikui 
pasikalbėjimą. “O pas mus 
blynus kepa! O pas mus karei
vis atėjo!” Koštuvą žlebčioji! 
Ištęsi, pakurtoji... Mintis šo-Į 
ka, lyg velniai klėtkoj: nesu-Į 
prasi, kas kur prasideda, kas

| ' * »’ . I

kur užsibaigia... Na, ar $ilinja 
taip? *

■ kiu, LūLačku... Munc stačiog 
nuatekino tąvo laiškas... Tu 
nepyk, karvelėje, bet aš niekuo
met nemaniau, kad tu taip įja- 
šytum gramatikoj... Tuo ti 

| pu tu paeini iš inteligentišk 
šeimynos. Tavo tėvas augsi 
uitis mokslus baigęs... Khi 
syk, ar tu kur nors mokinuis 
ne? i

—Kaip gi. Aš baigiau fo 
Mebkės paasioną...

Somovas patinuke pečiais 
pradėjo vaikščioti po kambarį. 
Lidočka bukiai žiuri savo gra* 
žiomis akutėmis... Tyla viešpa
tauja apie dešimts minučių...

—Klausyk, Lidočka, juk 
baisu! — sako Somovas, susto
damas! sale savo pačios ir žiūrė
damas į ją. — Juk tu motina... 
supranti? Motina! Kaip tu mo
kysi vaikus, jeigu tu pati nieko 
nežinai? Tavo protas neblogas, 

I bet koki nauda iš jo, jeigu 
| neišmokai net elementarių da
lykų? Na, spiauti ant žiųpjiųio. 
Žino' imą vaikai įgys ir mokyk
loj, bet juk tu ir morališkoj j ri- 
tyj i lišti! Tu kartais drebi t ikį 
žodelį nuo kurio ausįs vysta!

Somovas vėl truktelėjo 
čiais ir pradėjo žingsniuoti ■] 
kambarį... Jam skaudu, 1 
tuo pačiu laiku ir gaila Lidoč- 
kos, kuri nė kiek neprotestuoja, 
o tik mirkčioja akutėmis... 
Abiem sunku... Jiedu ir m 
stebiu, kaip prisiartina pietų 
kas...

Atsisėdęs prie stalo, So 
vas visų pirma išgeria čerką

r
us
«•

n-

)C- 
po 
iet

pa- 
lai-

• t, ».' •

a, ar galioja

rašiusi, — teisinusi Lidočka,— 
tuosyk nebūčiau padariusi tiek

Teiephone 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.

—Ak, apie paklaidas aš jau 
ir nekalbu! Verkia nelaimin
goji gramatika! Kiekviena eilu
tė— tai asmeniškas jos įžeidi
mas! Nė tešku ne skirsnelių! 
Keikia rašyti žemė, o ne žia- 
mc! O rankraštis! Tai ne raš
tas, be jeroglifai! Aš nesijno

UO- 
deg 

Lines. Jo tipas tuoj pagerėja. 
Jis kalba visai apie kitoniškus 
dalykus. Lįidodka klausos ir 
karlš-nuo karto drebia “taip”. 
Bet staigu jos akjs prisipildo a- 
šaromis ir jinai ima žliumbti:

— Tai molinos kalte! — sako 
ji šluostydama ašaras. — Visi 
velijo man stoti į gimnazij 
iš gimnazijos aš, reikia ma 
bučiau pastojusi į kursus!

- T kursus.;..i gimnazij 
m minia Somovas. — Tai kraš
tu linybės, močiute! Kas gero 
mėlynoj pančiakoj? Nenugstu 
mokytų moterų! Tai velnius ži- 

sulvėriipai — nė 
nė šis nė tas 

oky-

lio, kas per 
vvrai nė moters.
Niekuomet nevesčiau n 
tos..,

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—-6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis,

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentą, Rėmų ir Stogams Popicrų.

SPECIALIAI: Maieva maievojimui stabų iš vidau*, po $1.50 už gaL
CARR BROS. WRECKING CO.,

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

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. ,

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

(Kampas Monroe) .
Kambarys 307. _

VALANDOS 9 iki 8 f. H Gf()
Nedėliomis 10 iki 1. VlllVttg

Kas kita, gyventi su kvailute Li
dočka, kuri niekur nekiša savo 
norios, daugelio nesupranta ir 
niekų nekritikuoja. Su Lidoč
ka ir ramu ir nebijais kontro-

“Dievai su jomis, su tomis 
protingomis ir mokytomis mo
terimis! Su paprastosiomis ra
miau gyvenai,” — galvoja So-| 
movas, priimdamas nuo Lidoč- 
kosi torielką su keptu viščiuku../

Pr si mena jam, kad, apskri- 
tai imant, civilizuotas vyras mė
gsta pakalbėti su protingomis ir 
mokytomis motePjinis...

“Ką-gi? mąsto (Somovas. — 
Panorėsiu pakalbėti apie pro
tingas dalykus, nuvyksiu pas 
Nataliją... arba Marę... Pa
prastas dalykas! Ne, neisiu. A- 
pic protingus dalykus galima 
pakalbėti ir su vyrais,” — galu
tinai nusprendžia jis.

Lietuvio Rateliuose
BRIDGEPORT

Girdai-gandai.

Geri žmonės, tai yra visi tie, 
kur dalyvavo tautininkų iškil
mėse Morrisono viešini tyj, da
bar šnekasi:

MAODf. "Ak, kaip man nititi gal
vą t llbandUta vUokiun maegajimve, 
trinkimui, muilavimut — ir viskas tas 
nieko nopaaelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda nrt darosi!”

MAUK. "Na, tai kam tau kęst be
rt (kalingait žiūrėk, kokie mano plau
kai pratus, karinus ir fjiati. O l«i 
todil, kad ai vartoju KUFFKKfi

Kastai yra RUFFLHS? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis.

| Saugokite Savo Akis)

.J VMVO ’ VI UI IVJ 1.1) g

I kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal !
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą neniežmčią galvos odų?

RUFFLEJS
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-

I čiais suvilgant galvų, bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik | 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickojc, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: į

— AD. RICHTER6 CO., 316-330 Broadway, New York *

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir gvarantuoja J

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: /

n iHenry J. Schnitzer State Bank {
141 Washington Street, New York, N, Y.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Uhicago.
Kampas ItMos gatvėj 

3-Čios lubos, virš Platt’o ąbtlekos 
' Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo v 
vai. ryto iki 12 valandai diepą.

Or. A. R. Blumenlhal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

į Mes vartOjzun 
pagerintą Opn- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
Kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki llį dieną 
4649 S. Ashland av. karop<47 aš.

Teiephone Yards 4317 
Boulevard 6437

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 Wcst 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

su (a finansų komisija? Jau ke
lintas susirinkimas, o raporto 
kaip nėra, taip nėra... Sosaidės 
nerimauja, nariai spiriasi ir pra 
šo atskaitų, mes turime aiškin
tis, kadir mes tiek pat žinome, 
kaip ir jie...

— Žinai, blogi popieriai... 
skundžiasi kiti. Musų sosaide 
jau 'nutarė Jižprotestuoti. Clfk 
gera, kad komitete yra musų 
žmonės, lai jie šiaip taip užglo- 
stoi Bet ar ilgam —

Būtinai “broliai” tautininkai 
turi sugalvoti naują pramogą 
kad žmines galėtų užmiršti tą... 
senąją. 

■■
Ketvirtoji žada ekskomuni

kuoti visus socialpatriotus, o y- 
palųngai tuos, kur drįso įstoti Ke 
tvirtos Wardos organizacijom 

Jos sekretorius jaju siuntinėja 
jięms laiškų prisimindamas a- 
pie “Cimpcrvaldo” ir “Kimta- 

Ira” konferencijų nutarimus.
,. Vai, vali — bus slrošnių dalykų! 

kad ____
aikuĮ Kad visi dabar turi frakcijų, 

tai kodėl jų neturėti Ai Dobliu 
Dobliu? žinoma, kodėl jiems 
neturėti? Matote, “kairysis” Ai 
Dubliu Dobliu sparnas norįs lai
kant ies su “kairiuoju” kairių- 

kairiųjų (kiti žmonės juos da
bar vadina minorilctais) spar
nų. O dešinysis — ne. Dėlei to 
dabar eina ylin įtempta kova. 
Kurie laimės, tuo tarpu sunku 
įspėti. Bet dešinieji sako, kad 
pergalė bus jų pusėj. Matysimai

— Kimsas.

Ifr o

— Tavęs negalima supranti...
— sako Lidočka. — Pyksti 
aš nemokyta, o tuo pačiu 
neapkenti mokytų; išme
man, kad laiške nėra prasmes, 
o ne nori, kad aš mokyčiai

—Tu prie žodžių kabiniesi, 
mieloji, — Žiovauju Soin ovas,
pildamas sau antrų čerką degti
nės.

vą labai nuolaidžių. Jis links
mai ir rūpestingai žiuri į savo 
pačių.

“Bereikalingai aš jai |>ripa- 
sakojau lokių dalykų, — galvo
ja jis. —Tiesa, ji netašytų, ne- 
apsišvielusi, bet juk iš dal cs tū
li dvi puses audiatur et altera 

Guli būti, tie yra teisin
go terš 
meilia

pars.
gi, kurie tvirtina, kad 1 
menkas išsilavinimas 
nuo jos pašaukimo... Jop pa
šaukimas — vyrą mylėti, Vaikus 
gimdyti ir Saločius piuustyti, 
tai kokiems velniams jai reika
lingas žinojimas? Žinoma!”

Priegtam jis ima galvoti a- 
pic tai, kaip apsišvietusius mo
ters esti nuobodžios, datig rei
kalaujančios, nenuolhidžios.

Ag. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjes pilvelis buvo. Dispep' 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abolnas spėkų nustojimas vi»o huno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salųtaras vaistų, Bittcria, Kraujo Valyto
jo. Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvart0įiniui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, 
nudizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rt 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau k 
vailė po butelį Salųtaras, Bitteria, ir po 3 mėn, savo paveiks e pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salųtaras mylistų g/s-

Reu- 
žunas

radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl t< 
atsilikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salųtaras:

SALŲTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION .1. Bultren,,. Prof.

1707 80. Halsted 8U Teiephone Ganai 6417.
.«a>waaKsr,.g anaMii-;Tq«i» lragraT;anl-SB.iagr»li««.T.- r n

Ckicago, IB.
ms I

SALDAINIŲ DIRBĖJAI 
DARBĄ.

Reikalauja 8 vai. darbo

METĖ

dienos.

Apie du tūkstančiai 
įlinkų, dirbančių įvairiose sal
dainių dirbtuvėse, vakar metė 
darbą. Darbininkai be kita rei
kalaują astuonių valandų dar- 
bo dienos.

Tik-kų kilus streikui tuoj al- 
vyko policija daryti tvarką, iš 
ko vėliau kilo betvarke — šau
dymas! ir areštai. Ne vienas 
tečiaus nesužeista.

- - - -
UŽDIRBO $3,686.75 LIEPOS 

KETVIRTĄ.

darbi-

ir 
Ke

tvirtą davė miestui įplaukų 
virš pusketvirto tuksiančio do- 
.IcriŲ — $:i,(iX(>.75. Vienas lik 
Clarcndon “byčius” už įžangos 
likietus surinkęs tuksiantį ir 
šimtą trisdešimts septynis do
lerius. «

Miminipdies

Už $50.00 arba LAISVES f
BONDSA į

nupirksi labai gražu $200.00 vertės f 
Phonografų, pasilikusį sankrovo- I 
je, šita mašina beveik nauja, prie ■ 

jos randasi rinkinys ■ 
24 rekordų ir dėl- | 
mantinė adata veltui - 
Mes taipgi turime ke- I 
lėtų augštos klosos ■ 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už ■ 
bile pasiūlytų kainų ■ 
už tai kad mes turime " 

pratuštinti vietų. ■ 
Mes taipgi turime ® 
$650 player piano, | 
garantuotų 10 metų 
ir vartotų tik 8 savai- I 

parduosime už $325. Hkuri -Inos
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuofaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III, 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Daktaro patar- 
na vilnas gydy-

1, inui jūsų akių, 
arba pritaiky
mui akinių.

22 metai prie 
State gatvės.

Iškaba besisu
kanti šviesa.

Galvos skau
dėjimas, ner- 

vuoturnas, nemiga, ir nevirš
kinimas nuolatos yra prieža
stimi akių ligos. Uždegimas, 
dėmės, bijojimas šviesos, rei
kalauja okulisto priežiūros. 
Pritaikoma dirbtines akys, 
prašalinama tonsilai, kreivos 
akys atitaisoma.
FRANKLIN O. CARTER M. 1). 
120 South State St. Chicago. 

(Antras aukštas) 
(Vienos durys į žiemius 

The Fair).
Valandos: nuo 9 iki 7. 

dėliomis nuo 10 iki 12. 
Tel. Central 837.

t. , . • r r, ,,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Teiephone CanaI 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S; Halstvd• SlrogS •

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

nuo

Ne-

Mulkiu Apaštalas
t

D i 1 g i o

Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęą scenon Račkulj, 
begaile^tingai pašiepia 
nesubrendusius klerika* 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.
h

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne. ,

JIE NENORĮ IMT — KYŠIŲ.

Savo pareigas pildą ištikimai, 
pasišventimu.

Kas lai buvo paleidęs • lokių 
negudrių paskalų, buk tie ponai 
dėdes, kur gaudo greitai laks
tančius automobilius, imu ky
šių. Tatai džiodžč Stelkas, 
idant snižJi nojus “tikrą teisybę”,

ir paklausęs:
— Gerbiamieji, ar tamstos i- 

mate kyšių?
— O ne, tamstos malonybė, 

•— niekados, atsiliepę dėdės. E- 
są, jie visiškai nenorį jokhi ky

(Seka ant 4-to pusi.)

DR. O. VAITUS!!

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 no 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
/ Teiephone Yards 687

Lietuvis akių 
specialistas. , 

Kodėl eiti 
pas svetim
taučius ir m- 
okėti daugi
au, čia yra 
Lieutvis Da
karas, kuris 
Egzaminuoja, 
'įr gerai pri
renka akin
ius. Jeigu c-
si 'nervuotas, skauda galvų, ir turi 
vargo su akimis ateik pas mane. 
Patarimas dykai visiems. Valandos 
nuo 10 ryto lyg 8 valandai vakare. 
1553 W. 47 ir Ashland Avė.

Teiephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Phone Drovcr 9600

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. Pūliniai) 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
(L iki 9 vakare.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telophone Drovcr 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 v;ik. Nedalioms 10—12 dieną.

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

> Rez. Tel. Sceloy 420

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.Miclinlewi _
Baigusi Akušerijos k( 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
'hospitalėse ir Pasek* 
m i n g a i patamau- 
{ja prie gimdymo^ 
Duodi! rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, llb

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) mintųjų gėrimų. Bet bravūrų

šių, nes 
džiausiu 
mai..

savo pareigas pildą d i 
pasišventimu ištiki-

taigi — ir iš kur gali 
tokių begėdžių, kuriosusirast

šitaip nedailiai apkalba tuos pa
sišventusius dėdes.

SUSEKS “DIDELĮ SU
MOKSIĄ”.

Tie, kur dabar po visus kam
pus uostinėja “diekiių sumok
siu”, vieną tuok į užuodė prie 
vienos Illinois Central geležin
kelio kompanijos 
Burnsiidėj. Užvakar 
“surasta” milžiniškos 
“bomba”. Speeialis

dirbtuves, 
rvta ten 
pajiegos 

kompani- 
nugalienojos agentas tuoj ją 

pas policijos viršininką, o pas
tarasis skubiai įteikė ją bombų 
ekspertui, Gaidės’ui McDonou- 
gh’uii. Pats gi pradėjęs galvo
ti apie budus susekimui šito 
“didelio sumokslo”. Eksper
tas tečiaus, atidaręs bombą, 
nieko joje nerado apart... švino 
druožlių.

JIS TURĖSIĄS “PASI
AIŠKINTI”.

ledo kompanijos 
turi mažo nesma- 
turėsiąs stoti prieš

H. Born 
prezidentas 
gurno: jisai 
Public Utilities komisiją ir pa
siaiškinti, būtent: kodėl jisai 
apreiškė tūlą “nederamų žo
džių” Chicagos telefonų kom
panijos operatorėms.

NENORI PRIIMT PARANKOS.

. Kam ją užstatas socialistas- . 
milionierius.

Federalis prokuroras Clyne 
ir vėl atsisakė priimti sudūlą už 
Haywoodą paranką. Tai jau 
keturiasdešimts antras kartas 
bėgiu pastarųjų (hiejų mėne
sių. ši syk prokuroras apreiš
kė, jogei jis nepriimąs paran
kos todėl, kad ją užstato bolše- 
vikuojantis socialistas milionie
rius, William Bross Lloydas. 
Girdi, jis ateityj nebepriimsiąs

rašyta 
riaus.

to soduilisto milionie-

AR TURITE RITERIO?

Daugiau jo nebegausite.

Valdžia sužinojo kad tūli sa- 
liuninkai pardavinėję savo ko- 
Jttmnerianis įvairius biterius, 
kaipo nesvaiginainą gėrimą. Į- 
sakyta stropiai daboti biterių 
pardavinėtojus ir pagavus — 
konfiskuoti tuos “nesvaigina- 
inus gėrimus”.

LOUIS SWIFTAS ČIA NIEKU 
NEKALTAS.

Svvifto (skerdyklų) kompa- 
jiiijos prezidnetas vakar padare 
riešą apreiškimą dėl kaltinimų, 
kuriuos prieš skerdyklų kom
panijas padtirė vadinamoji Na
tional VVholesale Grocers* aso
ciacija. Girdi, kas kas, o 
Swifto kompanija čia nieko ne
kalta. Ji, kaip gyvuoja, nėra 
dariusi jokių sumoksiu su ge
ležinkelių savininkais.

I^ouis Swift, “kaipo sąžinin
gas biznierius”, mielu noru su-

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMEBrighton Park. — LDLD. 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus ketver- 

l Vai. vak. T 
Kedzie Av

. 1 1 • V 1 * lt* ’ 11 I I 1 11 I llltvlllliladvokatai žadą piiparodyti po- liepas 7:30
nui Clyneui, jogei naudojami 
“nyr byriui” grudai esą “visiš
kai nesvaiginami”.

Slapieji tikisi, kad keisą iš
lošių jie, o ne pons prokuroras 
— Clyne. Pažiūrėsime.

Pastaba atsiunčiantĮems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde 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 Redakciiai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu. Canal 1506, pranešti

— Redakcija

North Sidės Draugijų Sąryšis ren 
gia išvažiavimą į Jefferson girias 
nedėlioj. 13 d. liepos. Kalbės dig. 
P. Grigaitis. Visus kv:r<'iauie at- 
silankyti. — Komitetas.

P. P. D. Unijo« susirinkimas į- 
vxks 12 liepos kaip 8 vai. vakare, 
Aušros svetainėj, 3001 S< . Halsted 
Street. — Raštininkas.

West Pullman. — D-stė 
Mylėtojų No. 2 mėnesinis 
Urnas įvyks (Kada? Red.) 
svet. 11946 So. Halsted St. 
3 vai. po pietų

Tėvynes 
susirin- 

Lietuvių 
Pradžia 

Komitetas.

Cicero. LMPS. 43 kuopos ekstra 
ir mėnesinis susirinkimas jv>ks pėt 
nvčiojl i 
<>. T.....
49 Ave. 
paskirtu

: j. liepos lt, kaip 7:3(1 v. vak. 
Tainuliunienčs svetainėj, 1447 — 

Visos narės malonės būt 
laiku. — Valdyba.

, l-mas Apskritvs rengia 
i išvažiavimą į Jefferson 
nedčlioj. liepos 13 d.

LDLD.
draugišką
miškus, nedčlioj, liepos 13 d. Bus 
puikus programas. Visus kviečiame 
skaitlugai dalyvauti. — Komitetas.

Cicero. — LSS 130 kp. mišraus! 
choio repeticijos vyks ketverge, lie 
pos 10, kaip 7:30 v. vak. Tamoliu- 
nienės svet. 1447 So. 49 Ave. Dai
nininkai (ės), malonėkite atsilanj- 
kyti laiku nes sekamą nedėlią tu
rėsime dainuot. — Org. O M.

North Side. — LSS. 81 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge 
liepos 1U, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Wve. Pradžią 7:30 v. vakarę. 
Nar£f£pukite laiku.

— Fin. Sekr. 1*. šlikas.

Melrose Park. III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedčlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank ir James svet. Prie- 
žastiš nukėlimo susirinkimo iš 13 
<1. liejx>s italų piknikas. Savininkai 
'atiduoda jiems svet.

— Rašt. Ant. Jasinskas.

Roseland. — LMD Aido choras ir 
LSM. Ratelis rengia draugišką iš
važiavimą į Washington Heights 
miškus (tarp 107 ir 108 gatvės ir 
Barine Ave.) nedėlioj, liepos 13 d.

Komisija.

Kenosha, Wis. — LSS 59 kp. Ai
do choras rengia draugišką išva
žiavimą į Ištinę (?) miškus (prie 
Holland Ave.) nedėlioj,, liepos 13. 
Bus prakalbų, dainų ir tt. 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

įsus

Maženio svet. 3834 So.
Draugai ir draugūs, nu lonėkile šu-
sirinkti visi, nes ture 
darbininkus piknikui.

iime rinkt

Gura.

J) 38West Pullman. LD 
mėnesinis 
verge, 10 liepos, L 
11946 So. Halsted St. 
vai. vak. Draugai ir 
pareiga yra būti šitai ie susirinki
me, nes bus daug svarbių reikalų.

— Org. $. Tilvikas...

susirinkima.'i įvyks 
1‘tuvių 
Pradžia 
draugės

krl-' 
svet. 
7:30 
visų

reikalų

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. liepos Liuosybės s\et. 1822 Wa- 
bansia Ave. Prasidės 
Todėl visi draugai ir 
lonėkile atvikti.

— Rašt. J. I). Itendokaitis 
T '

7:30 vakare, 
draugės ma-

ASMENŲ .J IEŠKOJIMAI

‘ociaus, kuris 
manęs nus

ius viskas do-
Pajieškau Augusto 

prasišalindamas nuo 
kriaudė. Jeigu sugrįš 
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų 

Anelė Bilaul
3231 Auburn Ave.,

aflė, 
Chicago, ll|.

PAJIEŠKAU moters 
prie mažos šeimynos, 
šaukti 6 vai. vakare.

B. Gilwi 
1712 Marshfield Ave.

ar merginos 
meldžiu atsi-

1, 
Chicago, III.

’olio .Jono Ei- 
" i., aš ga- 

amečiau adre-
PA.I IEŠKAU pusb 

zono, jiš įgyveno Wcst Va 
vau laišką nuo jo ir p;---
są, kas žino malonėkit pranešt.

J. Shimk is.

PAJIEŠKAU savo brolio 
Bekilšiaus, Girdėjau 
goe./iuriu labai svari 
lomėk atsišaukti ar lo 
nesti

Antano 
gyvena (įhiea- 
u reikalą, ma- 
as žtflotc pra

Box 422,
\Vm. Rėki sb, 

Roslvn, \Vish.

J IEŠKO PARTNERIŲ
J IEŠKAU kompano pusininko, 

kuris apmokėtų už patentavimo iš
laši uos žemės 
iromos, be jo- 
.apti turtuoliu.

J. Vilutik, 
Pafinesdale, Mich.

laidas $150.00 ant m 
pritraukimo jiegos vi 
kio kuro. Mėgink

Box 49,

RASTA-PAMESTA
pinigų ir če
kai! pamečiau

PAMEČIAU $8.3.00 
k i $34.48. Manau 
IJSL. Imos kuopos išvažiavime Bc- 
verley Hills giriose, 
dole malonėkite sug'i 
duosiu $25.00 dovan i 

Petras Juze 
920 \V. 35th Place,

Todel kas ra- 
ąžinti, radėjui

i imas,
Chicago, III.

______ L. j....—
I JIE^KO KAMBARIŲ

VEDUSI PORA jiį*ško dviejų ar 
bą vieno kambario 
mynos, taipgi

>rie mažos šei- 
prle gerų žmonių 

įpielinkėje arba 
Kedzie Ave. apielinkėje, be skirtu
mo kad ir pas svcitimtaučius, kas 
turite arba kas žinote tokius kam
barius meldžiu greit ii pranešti šiuo 
adresu: į*

B. Adonias,
. (’hieago; Hl.4352 So. 'ralinan A\

22 ir

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGEN'

....... ...... .................... ,___  ______ _ LIETUVIU BENDROVĖ 
liepos 10, Red Mens’ svetainėj 228% LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURU

Springfield. III. — LSS. 29 kp. mC 
nesinlis susirnikimas įvyks nedčlioj j
1 • . t % .1 » . _ . . t • » • OHO 1 / f

So. G St. Pradžia kaip 2 v. po pie 
tų. Nariai prašomi ateiti laiku,

— Komitetas.

St. Charles, III. — LSS. 177 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, liepos 
13, kaip 2 vai. po pietų GlamŽos 
svetainėj. Visi draugai privalo atsi
lankyti, nes turim daug svarbių rei
kalų. — P Valentas.

LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks ketverge, 10 liepos, Ma
linausko svet. 1843 So. Halsted SI. | 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi draugai 
ir draugėj, būtinai atsilankykit, nes { 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

----- Valdyba.

Keistučio Kliubo knygyno komisi 
ios susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 11. po num. 3834 So. Kedzie 
Ave. Nariai prašomi susirinkt 
kaip 8 vai. vakare. — Patamsis.

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus D-stės mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, 13 d. liepos, 1 vai. po pietų, J.

t i Padžiaus svetainėj 3602 Cedar St. 
tinkąs išduoti tnrpvalstijinei Visi nariai malonėkit susirinkt pa- 

- (skirtu laiku ir atsivesti naujų na-
— Rašt. J. Kondroška.pirklybos komisijai visas rclu 

kplaujamas rokundas.
rių.

IKA
GALĖTŲ PAGELBĖTI PABDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS_LA- 
BAI 
NIŲ

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKJNIMŲ PAS: 

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA leiberių į fandrią, pasto
vus darbas.

Link Beit Co.,
39 St. & Stevvart Ave., Chicago, Iii.

REIKALINGAS barzdaskutis jau
nas vyras su geru patyrimu. Gera 
užmokestis. Norima, kad pradėtų 
dirbti ateinančia savaitę.

670 W. 18th Str., kampas Union 
ir 18tos gatvės.

BEIKIA patyrusiu cabinet mak- 
er prie pataisytų rakandų, pastovus 
dalbas.

Gladman Bros.,
832 Maxwe|| St.,♦ (’hieago, III.

REIKALAU.IAME
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu

PARSIDUODA 
dus, 2 sėdynių i

FAITUOSIS SU “SLAPIAI
SIAIS”.

Pons Clync būtinai norįs pa- 
stifaituoti su “bravarų intere
sais”, kurie dabar gamina va
dinamąjį near beeriį. Clyne sa
ko, kad sulig esamais patvar
kymais bravorams neleistina 
vartoti grudų dirbimui svaigi-

Dr-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je atsilankyti ant pusmetinio mitin
go. kuris įvyks subatoj 12 d, liepos, 
kaip 7:30 vaĮ. vakare, G. M. Cher- 
nausko svet. 1900 So, Union Ave. 
Nariai, nepamirškite atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesines duokles, o 
taipgi ir posinertines. — Valdyba.

Dr-stė Lietuvos V. A. No. 1 mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 13. kain 1:30 vai. po pietų 
Davis Sųuare Park svet. 45 ir Pau
lina gt. Draugai ir draugės, ma
lonine būti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti

— P. Rašt. D. Matuz.

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 lurime 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: i ;

NEW RIVER COMPANY. .
MACDONALD, W. VA. ? <

ALFRED DECKER & COHN 
DIRBĖJAI

SOCIETY BRAND DRAPANŲ,

automobilius For- 
irba mainysiu j di

desnę mašiną, kad butų 5 sėdynių, 
kas pirks parduosiu už pusę kainos 

.L Bagdon
2511 \V. 45 Plaee Chicago, III.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
tik naujas Ikiynes automobilius par

klupsiu pigiai arba rnainisiu ant lo-

I TURIME LIUOSAS VIETAS VISOKIOS RŲ
ŠIES DIRBĖJAMS KAUTŲ VYRAMS IR MOTE
RIMS.

SIUVĖJAMS

OPERATORIAMS
_________________________________ ')

BEISTERIAMS

RANKOMIS SIUVĖJAMS

NUDIRBĖJAMS

GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJAMS

RANKOMIS SIUVĖJAMS 
ĮVAIRIOS RŲŠIES.

ŠIOS VIETOS PASIŪLO PUIKIAS PROGAS, 
GERIAUSIAS MOKESTIS IR PASTOVIUS DAR
BUS. PUIKIOS DARBO SANLYGOS MUSU 
DIRBTUVĖSE.

ATSIŠAUKITE GATAVAI PRIE DARBO

EMPLOYMENT DEPARTMENT
S. W. CORNER VAN BUREN & FRANKLIN STS

' RANKOMIS DIRBĖJŲ GUZIKŲ

Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius Hay- 
nes, 5 sėdynių, 4 cilindrių, gerame 
stovyje, su naujais tairaiM. 
šaukite greitai.

Azuko Garage, 
3301 Auburn Ave., C.hicago, III.

Atsi-

Kas norit mainyti automobilių 
ant namo, namas gerame padėjime 
(North Sidūje. Kreiptis į Naujienas 
laišku pažymėdami ant laiško No. 2.

PARSIDUODA 2 tonų Auto car 
Trinkus 1917 inj. geras anglims ir 
krautuvėms ir 2 Biucko Truckas ’18 
vi tonų dėl Grosernės arba dėl ki
tų lengvų dalykų visai kaip nauji, 
priežastis pardavimo išvažiuoju iš 
miesto. Atsišaukite kuogreičiau- 
siai $65(1, tarp 4 ir 8 po pietų.

5439 So. HoĮicy St.

EXTRA BARGENM.
PARSIDUODA

nmdiiiK minias 4 
kambarius, su 
Rendos j mėnesį 
na tik $2400.

PARSIDUODA 
augščio mūrinis 
mai po 6 kambarius ir augštas beis- 
mantas Randasi gražioj vietoj ant 
Lowe gatvės. Verias $6600.00 par
siduoda tik už $5600.00.

PARSIDUODA 8 kambarių mūri
nis naujas. Toiletai maudynes, ge- 
sas ir kili įtaisymai. 2 Jotai 5:)x 
125. Randas 3618 So. Union Ave. 
Kaina tik $2600.

Parsiduoda 2-jų lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyvenimai po 6 
kambariui, su elektra, gesu, mau
dynėms ir kitais įtaisymais. Ran
dasi ant Eincrald gatv. Kaina tik 
$6300.

PARSiDUODA 2-jų lubų augšč'o 
med’riis namas 2 pagyvenimai pu 5 
kambarius. Mūrinis piindnir.cnlas 
ir augštas beismantas. Maudyne.* ir 
kiti giri įtaisymai. Savininkas gy
vena anl antrų lubų. Namas ian- 

fdasi 8415 Gilbert Ct. Chicago.
MES 

DSUS.
Del 

prie.
3331 S.

2-jų lubų augščio 
pagyvenimai po 4 
visais įtaisymais, 
neša $10.00. Kai-

naujas 2-jų lubų 
namas 2 pagyveni*

PERKAME LIBERTY BON-
platesnių žinių kreipkitės
MICIIAEL J. KIRAS, 
Halsted St. Tel. Yards 6894

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI

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

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

Įjomis nuo 10 iki 4 vai.

ALFRED DECKER & COHN 
Dirbėjai

Society Brand Drapanų

Mes galime panaudoti greitai bi
te kurį skaitlių prityrusių rankomis 
siuvėjų, taipgi merginų mokyties 
dirbti guzikų skylutes, finišiuoti ir 
arm hole bastiug. Mokama 
mokestis laike mokinimosi.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

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

Residcncija 1922 So. Kedzie Ave., 
Chicago, III. c

5 AK R V FARMA.Gyvenkite laukuose kur jus gali
te turėti savo vištų, karvių ir kiliu
liu ir taitįs atigyli savo daržoves ir 
tuo pačiu laiku dirbti Cbicagojc ar
ba arti dirbtuves Ten kur yra arti 
d.ubo. Nemokėkite visko ką, jus 
uždirbate už pragyvenynuj. Ant 
los mažos ūkės jus galite sumažinti 
jūsų groscrio bilus ant pusės ir tuo 
pačiu laiku jūsų žemė augs vertėje 
ktiš- melas. Saugiausias investmen- 
tas pinigų sviete yra geras šmotas 
žemės arti Chicagos. Ateikite, te- 
Jefonuokite arba rašykite, F. J. 
S< ibior, Room 40, 106 N. La Šalie 
St. Tel. Mani 2013. Nedėliomis ir 
vakarais, 2016 Armitage Ave. Tel, 
Armitage 1570.

Atidaryta nauja Dress Coat Shop 
ir galima panaudoti visokios rųšies 
pirmos klesos vyrų siuvėjų, ope
ruotųjų ir beisterių.

šios yra puikios progos pasiū
lančios pastovų darbą ir geras ino-

šaukite i dirbtuvę arlymiausią 
i amų.

Hart, Schaffner & Marx,
35 So. Markei St.,

1922 So. Halsted SI.,
1313 N. Wood St.,

823 So. Tripp Ave., 
Washtenaw & 19th Sts.

ATSIŠAUKITE.

(•'mployment Department 
W. Corner Van Buren 

Frahklin Sts.

ALFRED DECKER & COHN 
Dirbėjai 

Society Brand Drapanų

ShopAtidaryta nauja Dress Coat 
ir galima panaudoti visokios rųšies 
pirmos klesos moterų finišerkų, gū
ži ku skvhiČių dirbėjų, operuotojų 
ir visokios rųšies rankomis siuvėjų 

šios yra puikios progos pasiūlan
čios pastovų darbą ir geras 
stįs. L

ATSIŠAUKITE

tuoke-

ntEmployment Departme 
W. Coi nęr Van Buren &

Fra uk H n Sts.

REIKALINGA merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo, taipgi 
mokytis austi Gera mokestis. Pas
tovus .darbas visa metą.

Olson Rug Co., 
1508 Wi Monroe St.

Mes norime pranešti kas link per
kėlimo musų dirbtuvės iš 733 Kar- 
lovv Ave. j musų naują šviesią dirb
tuvę prie 833 So. Tripp Ave. ir rei
kalaujame sekančiu darbininkų:

Guzikų skylučių dirbėjų
Pirmų beisterių
“Elbovv seam and bent” dirbėjų
Prie visokio darbo operuotojų 

merginų prie mašinų.
Hart. Schaffner & Marx, 

823 So. Tripp Ave.

ir

gci-a
Atsi- 
jusų

_. Mes ga 
uojaus kišenių dir

KELNIŲ OPUIIĄTOIUŲ.
Iime panaudoti tuojaus kis 
bėjų ir operuotojų, prityrusių prie 
vaikų knickerboekers. Taipgi mer- 

inkti 
Mo-

ginų prie mašinų, norinčių išn 
operavymo. Gera mokestis, 
karna laike mokinimosi.

Hart. Schaffner & Marx, 
1922 So. Halsted St.

REIKALINGAS vyras prie raišio
simo popierų.

Peoples Iron & Metai Co., 
5835 So. Loomis St. .

BEI KALINGAS atsakantis barbe
ns gera mokestis, darbas ant visa
dos. Atsišaukite greitai.

R. Guzevičia,
704 W. 35th St., Chicago, III.

| REIKALINGAS darbininkas. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS mokytojas ar mo
kytoja prie lietuviškos vaikų mo
kyklos. Turi būt apsipažinęs su 
mokyklos uždaviniais. suprantąs 
pilnai lietuvių gramatiką. Mokes
tis gera trumpos vai. Atsišaukite 
greit pas

K. B. Baranauskas
124 River St., Haverhill, Mass.

REIKALINGAS žmogus į pirtį 
prie vanų. Darbas lengvas ir pa
stovus. Atsišaukite į

3516 West 12th St., Chicago.

PARDAVIMUI
PABDUODU restoranta, lietuvių 

apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per 8 metus. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St.. Chicago.

PARSIDUODA duonkcpykla la
bai geroj vietoj ir gerai išdirbta 
per daugel metų parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite:

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

PARDUODU rakandus: 1 seki, 
setą, 2 karpetas, 2 stalu, 2 lovas, 2 
“bookcases”, 2 komodas, 1 fonofra- 
fą. 'Puri būt parluoti šią savaitę; 
pigiai. Kreipkitečs bilc kada.

3044 So. Union Ave., 1 lubos.

PABDUODU pigiai naminius ra
kandus 4 kambariams. — Išvažiuo
ju į kitų miestą. Atsišaukite nuo 5 
iki 8 vai. vak. 2ras aukštas.

NEPAPRASTA PROGA 
įsigyti 

5 AKRŲ FARMA.
Kuri randasi arti Chicagos ir ge

ležinkelio stoties, šią žemę galima 
nupirkti labai pigiai ir lengvai mė
nesiniais išmokėjimais ši žemė y- 
ra juoda ir trąši ir augs viskas. 
Jus čia galite gyventi laukuose, tu
rėti vištų, kiaulių, karvių ir a ūgy t i 
daržoves ir tuo pačiu laiku jus ga
lite dirbti Chicagoje. Rašykite, te- 
lefonuokite arba ateikite pas mane 
šiandien ir leiskite man jums pa
rodyti kaip jus galite tapti nepri- 
gulmingas už mažai oinigų.

Paul Baubly,
Room 40. 106 N. La Šalie St., 

Tel. Main 2043

3158 Union Avė., Chicago*.

NAMAI ŽEMĖ
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 žuvijj. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farmą su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį Įmokėjimo ant farmų. Del pla
tesniu žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY,

Eagel River, Wisconsin.

PIBK NAMA nuo paties savinin
ko tai suččdysi kelis šimtus dolerių, 
aš turiu parduoti namą taip pigiai 
kad jums atneš 12 procentų, ką kiti 
perka tokį namą gaudami 5 procen
tą. Namas mūrinis, vi$6i naujas, 
raudos neša į metus $720.00, o par
siduoda už $6800.00. Kas norėtu
mėt pirkti tai pasiųskite laišką ir 
aš atvažiuosiu pas ius ir nueisim 
pažiūrėti. Atsišaukite laišku 
No. 1, 1739 So. Halsted St. Chicago

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
prapertis, namus, farmas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysim į 
trumpą laiką, mes parduodam dau
giausia namu ir kitokiu nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užmo- 
kesnio už musu darbą, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti |>er laiš
ką surašydami visą nuosavybės bū
dą ir kiek kainuoja.

C. P. SUROMSKI CO., 
REAL ESTATE.

3316 So. Halsted St., Chicago, 111.

Cleaning Co., 
St., Chicago.

RE 
giu ir 
ve n t 
vieta
1606

---------------------------------------
KIA vyrų ant burdo su val- 
kambariai yra dideli, gali gy- 
pp du ir pakeleiviams gera 
pernakvoti.
JETUVIšKAS KOTELIS 
šo. Halsted St., Chicago, III.

1
REIKALINGA 25 merginu prie

dirbti vės darbų, $14 į savaitę mo-
kinan is, $17.20 savaitė nuo šmotų.

Ar )erican Insulated VVirc & 
Cablc Co.,

954 ėst 21 st St., Chicago, III.
REI KALINGA — nritvrusiu mai-

šų lopytoji), vvru arba moterų.
M. S. Goldbcrg,

1508 ]
—4---

ęewberry Ave., Chicago.

REIKALINGA langų plovėjų, $30 
—$35 į savaitę.

Chicaeo \Vindow
62 W, NVashington

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

Joe Shoampi 
7820 So. Halsted St., (’hieago, Hl.

PARDAVIMUI pigiai pikČernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės j 

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

KAS TURITE PARDUOTI gerą 
registerį, didelį arba mažą, kad bu
tų įmušami centai, meldžiu atsi
šaukti:

St. Sliezns,
1907 S. Halsted St. Tel. Canal 3605

i I.

. . ■ I '

Parmy Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

rinusia vieta, lietuvių farmeriu ko
lonijoj VVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yru užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
ir nrie 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
rį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.
' Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip AVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žernla- 
piais.
Liberty Land & Investment Co., 

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

MOKYKLOS

PARSIDUODA GERAS MURO 
namas dvieju aųgštu no 4 ir 5 kam
barius: namas randasi lietuvių apie- 
linkėje ant Bi idgeoorto; vertas 
$3500 parsiduos už $2500, pusė rei
kia įmokėti. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St.. C.hicago, Hl.

PADAVIMUI muro cottagc 12 
kambarių, 2939 So. Halsted St., 
rendos neša $312.00 į metus. Ge
riausiu pasiulijimu nupirksite nuo 
savininko Priešais Parką. Savinin
kas turi parduoti išvažiuodamas iš 
miesto. Atsišaukite į 2959 Parnell 
Ave., l-mas aukštas Mr. Bilek.

EXTRA — Turi būti parduotas 
šio nedėlio. Saliunas lagai geroj 
vietoj. Parduosiu nįgiai. Priežas
tis pardavimo, išvažiuoju ant fa r-' pas
mos.

1130 So. Canal St.

PARSIDUODA PIGIAI 3 LOTAI 
ant kaitino ir gražioj anielinkėje 
AVestern Ave., ir 63-čios. Parsiduos 
pigiai nes savininkui yra neatbūti
nai reikalinga pinigai. Atsišaukite

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpt mo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitAs.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

\VALENTINE D R ES M AK TNG
' COLLEGES
6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Wells st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK. Pirmininkė

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

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

Madison St., Chicago, III.




