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Tuic translation filed wlth the post-nuister at Chicago, III. July 15, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Lenkai vėl skerdžia žmo-
nes Lietuvoje

True trnnshHlon filed with the post- MOTERIS NUTEISTA KALĖJI 
niaster at Chicago, III. July 15, 1919, m a m
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 j MAIN.
PERGALĖS PARODA PARY

ŽIUJE.

PARYŽIUS, liejos 11. — Per- 
guletojai didžiojoj karėj marša- 
vo šiandie pergalės parodoje

CHIGAGO. - Mrs. Vera Trc- 
pagnier, 59 m., kuri užmušė lei
dėjų Paul F. Volland, kada ka
sis atsisakė užmokėti už paimtų 
iš jos paveikslą, vakar tapo ras

ta pi išal kintųjų teisėjų kalta

ant kranto didelės audros, kuri 
siaullė per 48 valandas. Iš pasken 
Rūsio laivo įgulos tik vienas 

žmogus ttiišsigelbėjo; kiti gi vi
si prigėrė. Daug mažesnių laive-

didelių nuostolių uostui.

Vėl šaudo streikierius Argoj
1 i

50.000 jūreivių streikuoja
——————■

Norvegijoj taipjau bus paskelbtas generalis 
streikas liepos 21 d.• 1po Are de Irtomphe, po kuria 

ir bus nuteista nuo 1 metų iki 
gyvos galvos kalėjiman.

Vėtra siautė.
CROOKSTON, Minu., liepostik pergalėtojai gali pereiti. Pa 

rinktiniai pulkai ir pavieni did
vyriai atstovavo kiekvienų talki
ninkų armijų.

Ktili milionai dėllcingų žmo- as iequired by the uct of Oct. 6,1917 
nių, daugiausia franeuzų, bet su 
daugelių tuksiančių jų talkinin
kų, grūdosi priekyn palei mar
ša vmo liniją, kad gavus progą 
pamoti ir sušukti savo dėkin
gumų kareiviams, kuilio išgel-' visj pond jos titulai butų panai 
bėjo juos nuo Vokietijos impe- klinti.

kams gi buvo duota pagelba ir j-ializmo.
Ilallerio armija liko pervežta
skerstu (V<>kietiją. Gen. Hallcr 
arnųjoj yni daugelis “khaki” 
(auMTikiečių) uniformoje, be

sivadinančių save amerikii'čiais, 
kurie gelbsti lenkams degiidli 

musų kaimus ir užmušinėti mu 
sų civilius žmones, tokiose vie- 

-1 tosio, Ikriip čerče, j rylusį nuo

Ukrainai kariaus su lenkais
True translation fil?d with the post- 
inaster at Chicago, III. July 15, 1919

Kongresas reikalauja atidengi tai 
kos sutarties slaptumus

Lenkija panaikino didžponijos 
titulus.

nisolos valstijos siautė didelis 
lielusč ledų kruša ir vėtra. Daug 
ūkininkų namų sunaikinta ir 

daug nuostolių pridaryta vasa
rojui.

DU STREIKIERIAI MIRTINAI 
PAŠAUTI ARGOJE.

Kompanijos mušeikos vėl užpuo 
lė ant streikierių ir daugelį 
jų pašovė ir sumušė.

LENKAI I 
Nllf LIDOJE.

ERDE 150 ŽMO-

Ukrainiečiai plėšikai išskerdė 
200 žmonių. Koalicinė valdžia 
Ukrainoj.

ninkų pertu tų žiemų duoti amu
nicijos vartojimui prieš bolše- 
\)kus, bet liko atsakyta. Len-

Truc trnnshition filed wi!h the post- 
inusler at Chicago, III. July 15, 1919 

kijos seimas šiandie nutarė, kad as iccpiired by the act of Oct. »>. 1917

SENATAS NORI ŽINOTI TAI
KOS SUTARTIES SLAPTYBES

VARŠAVA, liepos 12. —- Len-

tų žmonių sunkiai sužeidė. Gu
bernatoriaus paliepimu tapo pa
siųsti valstijos kazokai.

JŪREIVIAI STREIKUOJA

STOCKHOLM, liepos 14. — 
Koalicijos kabinetas tapo suor
ganizuotas Kijeve po tarybų 
tarp Ukraiinos sovietų valdžios 
ir social-revoliucionierių iMinti- 
jos. Pastarosios partijos trįs* na 
riai įėjo sovietų kabinetan. Jais Lvovo. Lenkai taipjau uždarinė 
yra justicijos komisaras Lebe- ja ukrainiečių mokyklas ir baž- 
dinec, finansų komisaras Litvi- j nycias ir degina musų kalboje

Micliailčenko.
Penkiolika Rusijos monarchi- n

Didelė triniu fale arka, suma- 
■jiyki Napoleono, (kad paminė
jus jo pergalę Austei’litz mūšy
je, priėmė nauja istorinę svar
bų, kada talkininkai maršavo 

pro šalį mūrinių budinki! ir nu
ėjo Champs Elysees linkui Pla- 
ce de la Concorde.

Gaibės vieta procesijoje ne
buvo suteikta generolams ir pui 
kiai parėdytiems kareiviams. Ji 
buvo duota tūkstančiams sužei
stųjų kareivių, kurie praėjo po

jokių atsižymėji- 
mų papuošimų, t<’Mirt karinių' 
ir jokių titulų, apart universite
to suteikiamų laipsnių. Niekas 
negali priimti svetimų šalių pa
puošimų (medalių ir kitų atsi- 
žymėjimo ženklų), be gavimo 
specialio leidimo iš seimo.

Didžiuma pritaria reikalavimui 
iš YVilsono plačių paaiškini
mų apie konferencijų.

ARGO, ILL. — Vakar Corn 
Products Refining Co. mušeikos 
ir šerifo pagclbininkai vėl už
puolė ant streikierių, daugelį jų 
sumušė ir kelis sunkiai pašovė. 
Du ar trįs iš pašautųjų streikie
rių turbūt mirs.

Užpuolimas atsitiko prie 63

50,000 jūreivių streikuoja At- 
lantiko pakraščiuose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 15, 1919 miteto išliko šiandie 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
25,000 FRANCUOS KAREIVIŲ 

MIRĖ NUO DŽIOVOS.

WASIIINGT()N, liepos 1 1. 
tPirtnns susirėmimas a| le I 
kos sutartį tarp administracijos ^jU8 dirbtuvėje, kur jie gulėda- 
(ir senato užrubežinių reikalų ko-‘ Y() jr valgydavo, b< 

klausime icido juos namo-

la tižia ms grįštant j darbų. Kom
panija ikišiol laikė streiklau-

Mes negrįšime prie senosios 
usijos. net jeigu bdlševizmas 

stų, jų tarpe Hitovič, tapo nužu-'jr bus panaikintas. Mums buvo 
dyti Kijeve. Laikraščiai I. kraĮ- pasiūlyta, kad iiik'S prisidėtume 
nos partijos, pritašančios pil-^prje admirolo Kolčako, bet jis 
nai nepriklausomybei, tapo už- Kalba švelniau dabar, kada jis 
daryti.

Skerdynės išliko Tepilki mies 
telyj arti Kijevo. Veikianti apie- 
linkėj plė'fkų gauja vf<put)!ė 
ant miestelio ir užmušė 200 žmo 
nių, jų tarpe daug vaikų.

3.000 pogromų aukų dalgu*, me unijų su kitais Rusijos žino- 
yra pabėgę į Kijevą ir daugelis nėinis tikslu sutverti musų 
kitų pabėgėlių atvyksta. Boto bendrų leisvę. Aš nemanau, kad 

t krainos sostinėje yra 25,(MM) |aiSyi žmonės vakarinio pasaulio 
bedirbių. pampys kareivius sutiiuškini-

Sųlygos Lietuvos karės zone 'lnui tų, kurie nori laisvės.”
Pranešimas priduria, kad vil- 

ukrainiočių iš 
talkininkų žuvo, kada Ukrainos 

arti Vii- atstovai Paryžiuje pranešė Pot- 
niaus, /tęsėsi tris dienas. Leikai Juros valdžiai, jog valstybės se- 
legionieriai yra kaltinami plėši
muose ir išskerdime 150 žmo
nių.

yra silpnas, bet kada jys pasida
rys stipresnis, jis bandys priver
sti mus dėtis į federacijų. Kar
lų pirmiau musų įstorijoj mes 
susijungėm su Rusiją, kuri pra
rijo mus. Dabar gi mes sutvėrė-

yra baisios. Lietuvos ir Baltgu-Į
(Rijos sovietų valdžios sostinė i,s pageltos dėl 

dabar yra Minskas.
Pogromas Lidoje

krotorius Lansdng užreiškė, kad 
Suv. Valstijos negali pagelbėti 
naujoms Rusijp valstybėms.

legionierių grupe nuėjo areš

negalėjo jo rasti. Tada legionie-

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III. July 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ITALIJOS-FRANCIJOS SANTI

MAI ĮTEMPTI.

tala nelygiu, susilaikančiu žing
sniu, kaip geriausiai eiti jie ga-

True ♦ranslation filed v itn Ihe r0^-) 
master at Chicago, III. July 15, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valst. Kongrese
SLAPIEJI PRALAIMĖJO KON

GRESE.

alkoholio alus atmestas.

WASIIINGTON, liepos 14. - 
Didžiausieji prohibicionistai šia- 
dde viskų nušlavė atstovų bute.

Keli priedai, įnešti šlapių jų, 
kad gliaudžius sentimentų a- 

pie įvairius sušveninimus prohi- 
bicijos biliaus, tapo atmesti bal
savimo ar atmesti tvarkos daly-

atstovo Dyer iš Missouri pasiu-

PARYŽIUS, liepusi 12 — Se
nate svarstant šiandie bilių apie

prezidento teisės laikyti užda
rius vien savo palies žinioje vi
sų slaptų įstorija taikos konfe
rencijos.

Komiteto didžiuma pareikala
vo iš prezidento visų pas jį c-” I J U 1O Į/l \ l I j -

steigimų džiovininkų sanatoriu- sančjl) ^,nįų apie sekamus tris

euzų kareivių mirė nuo džiovos 
laike karės, o 120,000 žmonių 
delei tos ligos liko paliuosuoti 
nuo kareiviavimo.

True translation filed with the post 
master at ('.hieago,- III. July 15, 1919 
as rc<|uired by the act of Oi t. (i. 1917
Rumunijos karaliene apsilankys

Amerikoje. <

NEW YORK, liepos 12. — 
Raudonojo Kryžiaus Atlaiiįliko 
divizija gavo šiandi pranešima, 
patvirtinancTų žlinia.9, kad Ru
munijos karalienė Marė manoj 
ajisilankyti Suv. Valstijose.

Nelaimės
KAREIVIAI UŽMUŠTI.

gindami jį šiaudais, kad jis pa
sakytų kur yra tėvas, ko jis ne
žinojo. Nelaimingas vaikas mi
rė baisiose kankinėse.

True translation filed wtth llt* n<'st 
inaster at Chicago, III. July 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. H. 1917

UKRAINAI KARIAUS SU 
LENKAIS

Ukrainai niekad neparduos 
lenkams, negi jungsis su 

Rusija.

PARYŽIUS, liepos 12. — Ma
noma, kad moralais bspudis bu
vimo talkininkų karinių laivų 
Fiume įvykins ir palaikys ten 
tvarkų.

Atvykstantis iš Italijos kelei
viai praneša, kad fnyicuzai Fiu
me buvo tiesiog italų skerdžia
mi.

Situacija yra taip mislti ,kad

kybę alkoholio svaiginančiame 
gorime nuo l/j nuoš. ant 2% 
nuoš. Tas priedas tapo atmestas 
151 balsų prieš 90.

Kitas taipjau atmestas balsa- 
vinukpriedas visai išbraukė ski-

L Kodėl šantungo pusiausa- 
lis tapo paskirtas Japonijai ir 
ar tiesa, kad sekretorius Lan- 
sing, gen. Rliss ir Henry 
te protestavo vardu Aiųerikos

2. Ar tiesa, kad Japonija pa-

Jiems grįš
tant, kada atvyko į Argo pirmas 
gatvekaris su streiklaužiais, su
sirinko didelis būrys streikierių 
ir bandė juos perkalbėti neiti 
dirbti kol visi darbininkai nelai
mės streiko. Būryje buvo daug 
moterų. Šerifo pagclbininkai nie i 
ko nelaukdami pradėjo šaudyti 
į minių, o jiems pribuvo į page1- 
bų ir kompanijos mušeikos. Ta
da prasidėjo visuotinas užpuoli- 

r Whi- mas ant streikierių.
Mušeikos ir šerno pagelbinin- 

kai pašovė vieną moterį į koja 
ir paskui jų sugavę sumušė iki 
besamonės.

NEW YORK, liepos II. 
50,000 jūreivių, darbininkų šia
ndie sustreikavo visame Atlan- 
tiko vandenyno pakraštyje. Prie 
jų prisidėjo tūkstančiai virėjų ir 
kitų laivų darbininkų. Valdžia 
ir privatinės laivų kompanijos 
suliko pakelti mokesti ir sutru
mpinti darbo valandas, 
kieriai nepadiganėdino 
jie be to r e i k a 1 a u 
jau p r i p a ž i n t i
jų. Ryto vėl bus dedama pastan
gų susitaikinti su strdikicriais.

bet strei 
tuo, nes 
j a taip- 
jų uni-

Didžiųjų ežerų laivų inžinie
riai taipjau nutarė streikuoti, 

jei jų reikalavimai nebus išpil-

True translation filed \vi h the post- 
masler at ('hieago, III. July 15, 1919 
as iequired by the act of Oct. •», j7
NAUJAS STREIKAS LIEPOS 

21 DIENA.

apie Rusijos pasidalinimų ir ko- Vienas streikieris, tėvas 7 vai- 
kie buvo tikrieji sanlikiai tarpe • kiy yra kelis sykius peršautas ir

Prie Francijo?, Anglijos streiko 
galbūt prhidės ir Norvegijos 
darbininkai.

Japonijos ir

VIENNA, liepos 12. — Ukrai
nai niekad nepasiduos lenkams, 
kurie veržiasi j jų šalį, pasak 
Šiandie gauto pranešimo tnuo 
gen. Petlura Ukrainos valdžios 
premicro Temniki. Jis pridūrė, 
kad Ukraina neprisidės prie Ru
sijos federacijos.

“Užimtos rusų, vokiečių, len
kų ir bolševikų, Ukrainos liki
mas yra blogesnis, negu Belgi
jos”, sako premiero pranešimas. 
“Mes taipgi kariaujame su epi
demija, bet mes įgysime laisvę, 
net jei tam reikės ir 20 metų. •

“Gen. Petlura maldavo talki- si 8:24 vai.

žiųraiuis penkiais pirm negu kų 
tikro veikus prieš nusidėjusius, 
jei pasirodys reikalingu grieštas 
veikimas.

Diplomatiniai ryšiai tarp Fra
nci jos ir Italijos yra labai įtem
pti. Italai kaltina, kadi francu- 
zai kareiviai eidami Fiume gat
vėmis šaukė “Šalyn Italija”.

svaiginantis gėrimas.
Tvarkote dalyke išbraukta 

priedas atstovo Lea, demokrato, 
iš California, leidžiantis išdirbr- 
nėlli užvedantį 11 nuoš. alkoho
lio, pagal svarumų, vynų. Lea 
sakė .kad atmetimas priedo rei
škia $12,000,000 nuostolių vyno 
interesams Californijoj.

“Aš skaitau, kad beturtė yra 
kalta už daugiau nusidėjimų ir 
skurdo, negu alkondlis”, sakė 
Jlainey. “Aš su dideliu įdomu
mu dabosiu pnihibicionistų bal
sus apie miniuni algos bilių”.

ALEXANDRIJA, Va;., Piepos 
12. — 2 oficieriai ir 4 kareiviai 
tapo užmušti, o 12 kareivių su
žeisti kada motorinis trokas, be
sisukdamas kad išvengus susi
dūrimo su patruliniu vežimu, 
nušoko nuo tilto. Tarp užmuštų
jų yra kapt. Charles L. Jazurat

žiama voržties į Costa Rica ir 
kodėl Costa Rica ndbuvo leista 

pasirašyti po laikos sutartim 
Versailles?

Komitetas svarsto rezoliuciją 
senaloriaus Johnson (iš Califor- 
nijos, reikalaujančią pilnų sle- 

nografinių rekordų susirinki
mų didžiųjų penktių ir kitų ko- 
misionierių, kuriuose buvo svar 
sloma ir tapo sutarta tautų ly
ga. Tų rezoliucijų komitetas pri
ims galbūt ryto.

True translation filed w»th the post- 
mastei' at ('hieago, III. July 15, 1919 
cs required by the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI IGNORUOS
BERLINA STEIGIME NAU

JOS REINO VALDŽIOS.

4 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

Giedra ir vėsiau šiandie; ry
to irgi giedra.

Saulė teka 5:28 vai., leidžia-

Dienos šviesos taupymo įstaty
mas pasilieka.

WASHINGTON, liepos ,4. — 
; Dienos šviesos taupymo (pava- 
1 niimo laikrodžių 1 valanda prie- 
kyn vasara) įstatymo atšaukimo 
šalininkams šiandie nepavyko 

aitstovų bute pravesti bilių virš 
prezidento vėtavim,o. Truko 8 

balsų prie reikalingų dviejų 
trečdalių balsų.

COBLENZ, liepos 14. — Tai- 
kininkų komisija kuri rengiasi 

perimti iš talkininkų armijų 
dose 

kaip lik taikos sutartis bus rati
fikuoki trijų didesniųjų valsty
bių, sakoma, yra nusisprendusi 
besitarti su Berlino valdžia, bet 
su esančiomis vokiečių adinjnis- 
tratyvemis organizacijomis ant 
kairiojo kranto Reino upės.

Berlino žingsnis įgytF baisa 
I komisijos valdyme Reino žemių 

ti ir 2 sužeisti hydroplanui, ku-|Va|<al. susitiko pilnų nepasiseki- 
kis bandė beviedinį telefoną, de-> 
lei nežinomos priežasties urnai 
nukritus vandenin.

MASON CITY, Iowa, Jiepos
14. — Patvinus Cedar upei ties komandų užimtose apygar 
Charles Ci'ty prigėrė 4 žmonės, 
kada apvirto valtis. Pnlgėrė Dr.
Ruth Wright, osteoiMite, jos žen
tas ir dvi jos dukterįs.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
j

PHILADELPHIA, Pa., liepos
14, — Trįs žmonės tapo užmuš-

nių.

True translntlnn filed with the post-
■ niaster at Chicago, 111. July 15, 1919

VĖTRA SUNAIKINO 5 LAIVUS as reųuired by the act nf Oct. 6.1917
Lansing grįšta.

BREST liepos 14. — LaivasVALPARAISO, čili, liepos ,4.
•— Trįs laivai tnjno sudaužyti Rottedam, kuriuo plaukia vals- 
uoste, vienas vokiečių laivas pa- tybės sekretorius Lansing išplau

turbut mirs. Kita moteris taip 
sumušta, kad irgi turbūt mirs. 
Viena jauna moteris pašauta ir 
paskui sumušta mušeikų.

Sunkiai sužeistos šūvi u ir mu
šimo vra dar keturios moterįs ir

STOCKHOLM, liepos 14.
Pirmas generalis streikas Skan-

Idinr^’ijoje, tikimasi, prasidės

nemažiau dešimties žmonių, iš 
kurių du ar trįs mirs.

Kelis lengviau sužeistus ir 
šiaip sumuštus streikierius pa
sigavo šerifo pagclbininkai ir 
nusitempė j dirbtuvę, kur jie ir 
yra laikomi. Kų su jais daroma 
dirbtuvėje — nežinia. 1 arp nu
vilktųjų dirbtuvėn yra 7 mote
rįs ir 5 vyrai.

Šerifo pagelhininkaii teisina
si, kad jie nėšaudę į darbinin
kus, bet esu (girbininkai juos už
puolę ir šaudę. Jie gi nieko ne
darę. Bet tai aiškus melas, ka
dangi sužeista vien streikieriai 
ir jų moterįs. Iš mušeikų ir še
rifo pagelbininkų pusės nėra ne-, 
tik sužeistų, bet net nėra nė vie
no, kuris butų užgautas strei- 
kierio. Reiškia, užpuolimų atli
ko šerifo pagclbininkai ir mu
šeikos ir streikieriai net Besigi
nę. Šaudymą pradėjo du buvę 

gatvekaryj šerifo pagdlbinin- 
kai.

šerifo pagelbininkų paklaiP 
sus kodėl, jei jie nešaudė, liko 
sužeisti vieni streikieriai, pagel- 
bininkai atsakė, kad, girdi, strei
kieriai blogai šaudo, tai ir su
žeidė savuosius.

je ir Italijoje. Socialdemokratų 
partijos pildomasis komitetas 

vakar slaptame posėdyje galuti
nai nutarė sustabdyti Norvegi
joje viskų, net ir geležinkelius, 
protestui prieš intervencijų Ru
sijoje ir kad privertus išpildyti 
reikalavimus rinkimų reformų. 
Nuosprendis apie streikų turėjo 
buiti paskelbtas šiandie.

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI TURJ PALAUKTI.

Pirma turi pasipelnyti pačios 
kompanijos.

UŽPUOLA STREIKIERIUS

HOME, N. Y., liepos 14. — Čia 
streikuoja metalo daijbfininkai. 
Ikišiol streikas buvo ramus, bet 
šiandie būrelį streikierių užpuo’ £ 1 | • O I t C 1

skandintas, o kitas išplauks, kč šiandie po piet į New Yorką. le kompanijų mušeikos ir kelc-

Gatvekarių ir elevatorių kom 
ponijos rengiasi paprašyti savo 
darbininkų, idant jie turėtų kan 
trybęs ir susilaikyti nuo strei
ko. Tuo tarpu jų reikalavi
mai. turint, nebusiu išpildyti. 
Kompanijos dar turinčios kreip 
lis j atsakoniasdąs įstaigas, kad 
gavus kridimų padidinti važine- 
jimos kainas nuo 7 iki 10 cen
tų pasažieriui.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkai tečiaus nėra taip pati- I
ki, kad davus save apdumti ta- 
riannioju kompanijų biednu- 
mu. Jie atkartotinai užreiškė, 
kad taip grdit, kaip kompanijos 
nesutiks išpildyt darbininkų 
reikalavimus, jie mėsių darbą. 
— Tokiame atsitikime — pasa
kęs vienas kompanijų šulas —• 
mes turėsime atiduot savo biz
nį — resyveriui. Pažiūrėsime, 
ar duos.
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Pusei meto ..........................
Trims niAnesiam* ..........
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Komunistų Par
tijos rvėrimas.

Laisvėj tilpo “kvietimas į 
visuotiną suvažiavimą su tikslu 
suorganizuoti Amerikos Komu
nistų Partiją”, po kuriuo pasi
rašo Rali, Elbaum. Johnson, Ke- 
racher, Kopnagal, Stilson ir 
Stoklicky. Yra tai kairiojo 
sparno konferencijos mažumos 
delegatų sumanymas ir kam jis 
vadinamas visuotinu, nėra ži
nios. Didžiuma kairiojo sparno 
konferencijos delegatų, kaip ži
nia. yra priešinga tvėrimui nau
jos partijųs, o stovi už reformas 
Socialistu Partijoj, su kuo ir
dabartinė Naujienų 
sutinka.

Perskaičius visą€ kvietimą, c 
metasi į akis kalbos neaiškumas 
netaisyklingumas ir sakinių to- 
kis neliogingumas, kad ir apsi
pratusiam su literatūra žmogui 
ima laiko, kol išanalizuoji, kas 
norima pasakyti. Paprastas

lietuvi š-

budu nesupras kvietime išdės
tytų paragrafą. Jeigu jis pri
tars komunistų partijos tvėri
mui, tai tik iš papročio, iš įsiti
kinimo. jog ją reikia tveri ir, 
žinoma, tuomet jis apsiskelbs, 
jog jis viską supranta ir žino, 
nes jis yra “revoliucioniškas so-

Paimkime analizuoti nors 
keletu paragrafų iš to kvietimo.

“1. Dabartinis periodas — 
tai periodas įrimo ir griuvimo

sistemos, kas reikš visiškų 
sugriuvimą pasaulio kultūros, 
jeigu kapitalizmą su jo neiš
rišamomis priešginybėmis ne
pakeis komunizmas.“

Ar daug liogikos šitame “pi in 
cipų“ punktų? Sakoma, kad ka
pitalistinio pasaulio sistemos 
griiivimos prives prie visiško 
griuvimo pasaulio kultūros. 
Liogiškai išeitų, kad jeigu ne
norime visiško kultūros griuvi
mo. tuomet turime ]>alaikyti ka
pitalizmą. Toliau, jeigu jau ka
pitalizmas įra ir griūva, kas gi 
užima jo vielą? Jo vielą gali 
užimti tik socializmas, taigi ko 
čia jau bijot kapitalizmo įrimo 
ir griuvimo ir kultūros sugriu
vimo, jeigu me.4 žinome, kad jo 
vielą turi neišvcnglinai užimti 
socializmas?

toliau:

yra organizavime ir lavinimo
si, kad užzvaldyti valstybes 
jiegas. I’asiii užvaldymas jie- 
gas reiškia pakeitimą biU’žu- 
azinės valstybės mašinerijos 
nauja proletarine valdžios 
mašinerija.”

“Organizavime” keno? Gal 
lx ^lavinime o ne “lavinimosi“. 
Reikia kalbėt aiškiai ir laisvk-

prasmę sukinio vienaip ar ki
taip išaiškinti.

Žodis “mašinerija“ irgi neaiš
kus. Ar juo norima aprėpti 
tik politišką veikimą ar ir kitus? 
Proletarine valdžia kartais gali 
nebūt nė socialistiška, nė ko
munistiška, kaip ir Amerikos 
Darbo Federacija, kuri yra pro
letarine organizacija, o prieš so
cializmą bei komunizmą piestu 
šoka. Proletarinė valdžia tik 
tuomet svarbos gaB turėti, kada 
ji yra socialistiška ir yra remia
ma socialistiškos visuomenės.

•P" 
o čia palšų minių (nors ir tikrų 
proletarų) bijotojai imu ir kal
ba apie visą proletariatą ir vi
sas jo “energijas.“

Da keisčiau skamba “kvieti
me“ pasakymas, jog“ mes esa
me priešingi vienijimuisi su ki
tomis grupėmis, nepripažįstan
čiomis revoliucinės klesų ko- 
vos“, kuomet žinome, jog ir So
cialistų Partija stovi už tokią 
kovą, o nuo jos skiriasi komu
nistai. vieloj vienytis su ja. Ai- 
doblistai ir Socialist Labor Par-

< -

“3. Ta nauja proletarinė 
valstybė turi įkūnyti (savyje 
proletariato diktatūrą, kaip 
pramonėje, taip ir žemdir
bystėje, ir ta diktatūra turi 
būt įrankiu paėmimui turto, 
kuris panaudojamas darbi
ninkų išnaudojimui, ir peror
ganizavimui draugijos komu
nizmo pamatais.“
Kam “ta nauja proletarinė 

valstybė turi įkūnyti savyj pro
letariato diktatūrą,“ jeigu ji y- 
ra de faeto proletarinė valsty
be? Kada pati valstybė yra pro
letarine, kasgi kitas joje turės 
diktatūrą, jeigu ne proletaria- 

Jeigu norima buvo pasa- 
“valdžia,“ o ne “valsty- 
kiomet kitas klausimas.bč

9

narchistai
biasi stovį už tokią kovą. Revo- 
cinė klesų kova yra aiškus da
lykas ir mes stovime už ją, bet 
ne visi, kurie skelbiasi ją pripa
žįstą ir vedą, gali vienytis, nes 
apart jos, yra da daug kilų daly
kų, kurie skiria socialistus nuo 
ne socialistų.

Visai naujas ir nesocialistiš- 
kas yru kvietėju ližrc/iškimas, 
kad “Mes pripažįstame, kad kle
sų kova yra pirmiausiai politinė 
kova.“ Ekonominė kova visuo
met yra pirmiatLsia kova. Kada 
ekonominė kova trukdoma ir 
persekiojama lieka buržuazinės 
politikos, tuomet tik darbinin
kai griebiasi ir politikos. Bet

komunistai irgi skel

, Jeigu tau kas užduotų per 
vieną skruostą, tu atsuk jam 
antrą....

Matote, kaip reikia gyventi!
Kaip ten nebūtų, bet šis Goin- 

perso “atradimas“ parodo dar 
kartą jo nemokėjimą orientuo- 
ties dalykuose. Nebereikalo 
kai-kurie nesenai įvykusios kon
vencijos delegatai užreiškė, kad 
Gompersui jau laikas “pasilsė
ti!“ Nauji laikai ^reikalauja ir 
naujų žmonių. Gonipersas-se- 
nos gadynės žmogus. Į darbi
ninkų judėjimą jis žiuri’ tomis 
pačiomis akimis, kokiomis žiu
rėjo dvidešimlis metų a.tgal.

Ir reikia tikrą liesą pasakyti, 
jog butų didelė palaima, kad 
Gompersas eitų “pasilsėti.“ Nuo 
to ir jis išloštų ir darbininkų 
judėjimas. Sustabdyti klesų 
“neapykantos“ nė Gompersui 
nė jo mašinerijai nepasiseks. 
Bet šiek-tiek užkenkti darbinin
kų judėjimui jis gali.

Prasiblaivę darbininkai 
giai bepanorės svaiginti 
protus alkoholiu. O į jų
vius protus ir Gomperso nuolaii 
kavinio politika nebedarys in- 
taikos. — K. Sėjikas.

m*
Amerikos Socialistų 

Partija.
JOS DARBAS PRAEITYJ ‘IR 

DABAR.

Atsišaukimas į visus susipratu
sius Amerikos darbininkus ir

• socialistus.

[Del taip vadinamųjų kairiųjų 
sėjamos suirutės Socialistų Par
tijoj ir visame socialistiniame 
Amerikos darbininkų judėjime, 
St. Louiso ir Apiclinkės socialis
tų organizacijos patiekė ir išlei
do atsišaukimu, kurį žemiau 
spausdiname (naudojainies Ke
leivio vertimu). Mes labai no- 
fėtuine, kad kiekvienas musų 
draugų socialistą, “kairysis” ir 
nekairysis, atydžiai tų atsišauki
mų perskaitytų ir rimtai pagal
votų, ar, ištiesų, ne išminties 
balsas čia atsiliepia į jūsų protus

St. Louiso Socialistų Atsišauki
mas.

var- 
savo 
blai-

Tnie translation filed with fhe post- 
inuster at Ctiicago, III. July 15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Draugai! Mums sakoma,

Devyniolika nuošimčių.

Komunistų partijos tvėrėjai, 
matyt, yra džentuhiionai, nes 
jie su proletariato diktatūros 
pagalba nori paimti “turtą, ku
ris panaudojamas darbininkų 
išnaudojimui,“ o kuris nepanau
dojamas darbininkų išnaudoji
mui, vienok be kurio išdirbys- 
lės varyt negalima ir gyvenimas 
darosi keblus, apie tokį turtą 
jie tyli. Juk įvairus turto šalti
niai žemėj ir ant jos, krasa ir 
daug kitokio turto turės būt 
paimta ir atimta, kad vedus vi
suomenes gyvenimą tvarkoj ir 
užganėdininie.

Sekančiame paragrafe sako
ma, kad “proletariato diktatūra 
turi nacionalizuoti stambiosios 
prekybos įstaigas ir piniginius 
Irusius.” Išeina, kad smulkią
sias prekybos įstaigas palikti. 
Vadinasi, proletariato (liktalu

ka smulkias prekybos įstaigas 
privatinėse rankose.

“6. Pamatiniais įrankiais 
kovoje už valdžią yra masinis 
proletariato veikimas, suvie
nijimas ir sukoncentravimas 
visų proletariato energijų; gi 
tokie metodai, kaip revoliuci
nis panaudojimas buržuazi
nio parlamentarizmo, turi 
vien pagalbinę reikšmę.”

Masinis veikimas nėra aiškus, <
kol neduodami pavyzdžiai. Su
kilimai, visuotini streikai, boi
kotai ir panašus dalykai gali 
skaitytis masinio veikimo pavy
zdžiais, bet kada kalbama apie 
suvienijimą ir sukoncentravi
mą visų proletariato energijų, 
tai matai komunistus duodant 
sau rykščių. Nors žodis “ener
gijų” čia labai netikęs, bet jeigu 
jis išeiškia visokį veiklumą, tuo 
met prisieitų vienyti ir koncen
truoti ir religinį, tradicinį ir

<<

mų veiklumą. Tuomet išeitų, 
kad visokių pažvalgų proletarai 
butų kviečiami į vienybę, ko 
komunistai juk nenori. Jie juk 
ir naują partiją įveria lik lodei, 
kad nesusitaiko keletoj klausi
nių su Socialist Purly. Jie turi 
liesą kalbėt apie suvienijimą ir 
koncentravimą komunistų par
tijos narių “energijų“, o ne pro
letariato, kuris juk nėra visas 
komunistiškas. Juk musų ko-

įvyksta skilimas net socialistų 
partijoj. Jie sako, kad išvien 
dirbt negalima ir nėra reikalo. 
Kunigi tad kalbėt apie proleta
riato vigų “energijų“ vienijimą 
ir koncejilravimą Jau ir gana

liškai, nes kitaip skaitytojai ne- konservatyviai soeūalistai visgi 
supras ir paskui galima visą stovėtų prieš tūlas “energijas,“

inas yra reikalingi ekonominės 
kovos pilnam laimėjimui, apie 
tai nėra klausimo.

Galima butų nurodyt ir dau
giau netobulumų ir klaidų “kvie 
time,“ bet gal jis rašytas ant 
greitųjų, lodei dovanotina. Bet 
jei ir visas darbas bus varomas 
taip kpip suformuotas pakvieti
mas, tuomet bus daroma nei šis, 
nei tas.

jęs krizis. Laikraščiuose mes 
skaitome ax.ie Kairiųjų Sparną 
ir Dešiniųjų Sparną. Mums sa
koma, kad Rytuose Kairiųjų 
Sparnas sutvėręs Socialistų Par
tijoj “Baltosios Kortos Parti- 

Jcigu mes esam teisingai

Naujas atradimas.

S. Gonipers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, sugal
vojo neapsakomai svarbų da
lyką. Liepos .4 d. jis lą savo at
radimą paskelbė Senato komi
sijai. Pasirodo, kad be alaus A- 
merikos darbininkai negali blai
vini galvoti... Kur alaus nėra, 
len radikalizmas ir bolševizmas 
atrandąs sau plačios dirvos.

Ir Gompersas nctuščiakal- 
biauja. Jis savo tvirtinimus re
mia faktais. Faktais, paimtais 
iš Michigan valstijos.

Pavyzdžiui, pastaruoju laiku 
Dętroite neapsakomai pradėjo 
plčtoties “L \V. W-zinas ir soci
alizmas, kuris skelbia klesų ne
apykantą“ Radikališki laikraš
čiai, žurnalai ir knygos randa

jų-

Ir las “neapsakomai liūdnas 
apsireiškimas” prasidėjęs nuo 
to laiko, kuomet Michigan val
stijoj liko uždrausta pardavine-

“Prohibicijos įvykinimas, 
sako Gompersas, — iššaukia ra- 
dikališką propagandą. Ir jeigu 
Čita prasiplatins bolševizmas, tai 
atsakomybė, turės pulti ant blai
vybės platintojų.

Sąryšyj su Detroitu Gomper
sas dar sako, kad ten daroma į- 
vairių kliūčių darbininkų, orga- 
nizavimuisi. Esą darbdaviai 
tveria asociacijas, bet darbinin
kams draudžia tatai daryti. Tos 
asociacijos užgiria prohibiciją, 
bet jų nariai turi sandeliuose 
labai daug svaiginančių gėrimų.

Taip lai galvoja Amerikos 
darbininkų didžiausis organiza
cijos “protas“. Sulyg jo many
mu, išeina, kad blaivus protas 
negali blaiviai mąstyti. Blaiviai 
gali mąstyti tik neblaivus pro-

Atsiduoda paradoksu, bet juk 
jis geriau žino... Matote, “radi
kalai“ yra tokie žmonės, kurie 
nelabai tiki į darbdavių “gerus 
norus’“ ir jų geras širdis. Ir 
Gompersas mano, kad lai baisus 
prasižengimas. Esą tai skleidi
mas neapykantos. Na, o geri 
žmonės privalo mylėti ir savo 
priekius,.., Tikrai taip. ,š

Dr. Koyal S. Copeland, Ncw painformuoti, tai Kairysis Spar- 
Yorko sveikatos komisionier?:' 
išleido pranešimą, iš kurio pasi
rodo, kad 19% visų Ncw Yorko 
vaikų gyvena pusbadžiu.

Devyniolika nuošimčių!
Charles Dickens savo knygoj 

“Hard Times“ piešia mokytoją 
Mc Choakumchild, kuris duoda 
lekciją iš ekonomijos. Ponas 
McChoakumchild užduoda ne
turte ir varge augančiai mer-

simą: “štai tūlo laikotarpio sta
tistika, kuri parodo, kiek žuvo 
žmonių ant jūrių. Aš suradau, 
kad to laikotarpio bėgiu 100,000 
žmonių keliavo jūrėmis, ir lik 
penki šimtai iš jų prigėrė arba 
sudegė. Ketintą tatai sudaro nuo 
šimlį?“

Sissy Jupc atsake: “Jokio.’
“Jokio!“ — sušuko nustebęs 

McChoakumchild.
“Jokio,“ —kitsakė Sissy .lu

pę, — “giminėms ir draugams 
tų žmonių*, kurie liko užmušti“.

Devinioliktas nuošimtis visų 
Ne\v Yorko vaikų nedavalgo. Ką 
tas nuošimtis reiškia motinoms 
ir tėvams šimtų tūkstančių vai
kų, apie kuriuos Dr. Coperland 
rašo: “Tyrinėjimai parodė, kad 
vaikų nedavalgymas paeina nuo 
maisto stokos arba nemokėji- 
mo vaikų maitinti. Suvienytų 
Valstijų! Darbo biuro raportai 
parodo, kad nuo karės pradžios 
darbininkų algos pakilo ant 18 
n uos. Tuo pačiu laiku maistas 
ir kiti gyvenimo reikmens pa-j 
kilo ant 100 nuoš. Šeimynos, ku
rių uždarbis yra męnkas, būti
nai turi badauti... New Yorke 
dabartiniu laiku iš penkių vaikų 
vienas yra taip nedavalgymu 
nukamuotas, jog reįkalauja 
priežiūros; kiti du iš penkių 
randasi ant rubežiaus tarp ne- 
davalgymo ir geros sveikatos.“ 

1914 m. nedavalgiusių vaikų 
buvo tik 5 nuoš., o 1919 m. jų 
skaičius padidėjo iki 19 nuoš. 
kitais žodžiais sakant, keturis 
sykius didesnis molinių ir levui 
skaičius žiuri į savo išbadėju
sių vaikų kūnelius ir, skailyda- 
mies su savo įplaukomis, negali 
to pikto prašalinti.

— Scott Nearing.

nas pradėjo tvertis Socialistų 
''rtijoj vasario menesyje, 1919 

nuL;. Tai yra trįs mėnesiai ka
rės mūšiams pasibaigus. Pakol 
karė siautė mes negirdėjom nie
ko nei apie Kairia j Į Sparną, nei 
apie Dešinįjį Sparną.

Nors Kairysis Sparnas gimė 
taip vėlai, o Dešinysis Sparnas 
tebėra da tik užsimezgimo laip- 
nyje, mes tečiaus pastebim jau 
neramų bruzdėjimą, kuris ple
čiasi nuo New Yorko, Michigano 
ir Ohio iki Socialistų Partijos 
Centro Chicagoje.

Delko gi šitas bruzdėjimas at
sirado? Kokios priežastįs pagini 
dė Kairia j į Sparną? Delko gi 
Kairysis Sparnas būtinai spiria
si, kad pas mus butų Dešinysis 
Sparnas? Ar dėlto, kad mes ga
lėtume sukelti savo eilėse ne
lemtas tarpusavio peštynes? Ar 
dėlto, kad padėjus kapitalistų 
klesai suskaldyti Socialistų Par
tiją ir sunaikinti Amerikoj so-

Ką-gi Amerikos Socialistų 
Partija yra padarius, kad davus 
pamato tokioms nepateisina
moms ir pragaištingoms pas
tangoms? Kur ir kada Socialis
tu Partija pasirodė tokia atžaga- 
rciviška arba “dešinesparne”,

zaciją partijoj?

Socialistų Judėjimas ir Pa
saulio Karė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Gerb. Nastazijai Banzinienei, 
Riverlon, III. —« Atsiųstos mums 
kopijos laiško, rašyto Marijonos 
Baužiu ienės iš Varnaičių, Bata
kių valsčiaus, savo prieteliui 
Juozapui Bananui, Amerikoj, 
negalime išspausdinti, nes laiš
kas labai asmeniško ir šeimyniš-| jiege nublokšti nuo kojų, bet 
ko turinio. tokių buvo bejiegė mažuma.

Kuomet rugpiučio mėnesyje 
1914 metais kilo pasaulio kare, 
staiga suiro visas tarptautinis 
socialistų judėjimas. Vos vakar 
socialistai draugai taisė visose 
šalyse milžiniškų demonstraci
jų ir protestavo prieš karę, —- 
o šiandie, kuomet kapitalistiš
kos karės mašinos likos paleis
tos darban, tie patįs draugai at
sidūrė padėjime be jokio išėji
mo. / Būdamas persilpna8 nu
veikti kąpitalizmo galybę ramy-i 
bes laiku, Socialistų Internacio
nalas pasidarė da silpnesnis, 
kuomet kares hijėnos likos pa
kistos. Į

'Atsiliko netikėtų dalykų. Di
džiuma socialistų Vokietijoj ir 
Austrijoj, Anglijoje ir Franci- 
jpj, Rusijoj ir Italijoj, pateko į 
kapitalistinio nacionalizmo tin
klą; jie davėsi suklaidinti, buk 
čia karė einanti prieš carizmą, 
lenai prieš kaizerizmą, o da ki
tur prieš autokratiją ir imperia
lizmą.

'Pieša, kiekvienoj kariaujan- 
čioj valstybėj buvo socialistų,

Utarninkas, Liepos 15, 10.19

Karės intaka į musų judėjimą 
Amerikoj.

Negalėjo neatsiliepti Europos 
dalykų stovis ir į musų Sociali
stų Partiją Amerikoje. Tiesą 
pasakius, jis atsiliepė du aštriau 
nes didelis musų partijos nuo
šimtis susideda iš suvažiavusių 
čia iš Europos draugų. Tūkstan
čiai musų partijos narių bema
tant pamiršo savo tarptautumą 
ir virto lai Vokietijos, tai 
Anglijos šalininkais; tai Austri
jos, tai Italijos; lai sąjunginin
kų, lai centralių valstybių. Jie 
pradėjo nebeindoniauti socialis
tų judėjimu, daugelis jų pametė 
partiją ir leidosi ant kapitalisti
nio nacionalizmo jūrių.

Buvo ir kitokių 'socialistų 
draugą — tikrų, gerų ir ištiki
mų internacionalistų. Jie buvo 
taip nusiminę tarptautinio ju
dėjimo suirimu, kad virto pesi
mistais. Jie neteko ūpo, pasili
ko be vilties, buvo sulaužyti 
dvasia. Daugelis arba visai ap
leido partiją, arba pasiliko pasy
viais, neveikliais nariais.

Toks dalykų stovis buvo mu
sų Socialistų Partijoj 1914-15 
metais. Tečiaus tiems, kurie 
mokėjo sujungti priežastį su pa
sekme, kurie galėjo suprasti 
psycbologinį, moralį ir intelek- 
tualį kruvinos pasaulio tragedi
jos efektą, tiems buvo supran
tamas toks krizis.

mas! Dar niekuomet Planler’io 
Kotelyje nebuvo skambėję tokie 
karšti ir entuziastiški aplodis
mentai, kaip jie skambėjo atsi
darant Netikėtos Konvencijos 
posėdžiams! Dešiniojo Sparno 
dvasios nebuvo nei Hilkpiilo 
prakalboj, nei delegatų aplodis
mentuose, kuriais jo prakalba 
buvo sveikinama!

St. Louis’o Platforma Netu
ri Jokių “Sparnų.”

St. Louiso konvencija priėmė 
kares klausimu rezoliuciją, kuri 
yra žinoma kaipo “St. Louis’o 
Platforma.“ Nei kairiausi kai
rieji nesako, kad toj rezoliucijoj 
butų Dešiniojo Sparno “plunks
nų.“ šiandien ta rezoliucija jau 
istorinis dokumentas! Busi
mos gentkarlčs skaitys ją su di
džiausiu indomumu.

Jus rasit tą rezoliuciją atspau
sdintą Kongreso Rekorde, nes ji 
buvo vartota kaipo argumentas

Špionažo Įstatymo. Jus rasit ją 
oficialiuose teismo protokoluo
se, kuris nusiuntė Debsą 10 me
lų kalėjiman! Jus rasit ją ofici
aliuose rekorduose teismo, ku
ris nuteisė 5 metams kalėjimai! 
Katrę O’HIarc! Jus rasit ją taipgi 
oficialiuose teisėjo Landis’o re
korduose, kuris apdovanojo po 
20 melų kalėjimo musų drau
gus Germerį, Krusę, Bcrgerį,

Socialistų Partija Buvo Ištikima 
Tarptautinei Vėliavai.

Viso to krizio melu Ameri
kos Socialistų Partija būvą išti
kima raudonajai internacionali
zmo vėliavai! Jos darbai kares 
metu yra revoliucinio socializ
mo garbes darbai!

Kuomet atėjo prisirengimo 
karei periodas ir prasidėjo “pri
sirengimo parodas“, musų So
cialistų Partija Amerikoje paro
dė tikrai socialistinę dvasią ir 
nepabūgo stoti opozicijon prieš 
prisirengimus ir karę! Pasiskai
tykit Jų dienus Socialistų Parti
jos spaudą, ypač partijos orga
ną “American Socialist“! Al- 
gaivinkit savo atmintį, o persi- 
tikrinsit, kad jokio nusileidimo 
partijoj nebuvo!

Netikėta St. Louis’o 
ja ir Karė.

Konvenci-

savo a t sa-
komybę ir misiją, Socialistų 
Partija, kaipo politinė šios ša
lies darbininkų organizacija, su
šaukė pirmą balandžio savaitę, 
1917 metais, netikėtą konvenci
ją SI. Louis’o. Vyriausis tos 
konvencijos tikslas buvo nusta
tyti partijos poziciją karės klau
simu. Konvencijai da nesusi
rinkus, 1 balandžio prezidentas 
Wilsonas apskelbė Vokietijai

Kuomet draugas Hiliųuit sa
kė suvažiavusiems konvencijos 
delegatams atidarymo prakalbą, 
musų šalis jau kariavo. Šita 
neužmirština llillųuilo prakal
ba taipgi buvo karės apskelbi
mas — revoliucinis apskelbi-

špionažo Įstatymas ir Socialis
tų Partija.

Draugai, jus jau žinot, ką 
reiškia špionažo Įstatymas. Jus 
žinot, kaip las įstatymas buvo 
vartojamas prieš mtisų parti
ją, prieš spaudą ir prieš visą 
socialistų judėjimą.

Musų laikraščiai buvo užda
romi arba laikomi pačioje po 
kelias suvaitos ir mėnesius, čie- 
los laidos buvo verčiamos šiuk
šlynai!; o kurie laikraščiai užsi
liko, tie aštriai cenzūruojami, 
jiems atimta antros klesos teises 
ir lt. Musų partijos organas 
“Amcrivan Socialist“ buvo už
gniaužtas. Dabartinis musų or
ganas, “The Eye Opener”, 
taipgi beveik uždraustas; skai
tytoju^ jis pasiekia paprastai li
ktai po dviejty-trijų mėnesių nuo 
to laiko, kada būna išsiųstas.

Fedcralė valdžia padarė mu
sų Centro Ofise kratą, atėmė 
jam teisę naudotis šalies krasa. 
Musų Pildomojo Komiteto sek
retoriui ir kitiems viršininkams 
uždrausta siuntinėli krasa par
tijos reikalais laiškus. Norėda
mi pasiekti partijos narius, jie

nių kelių, kaip reikėdavo socia- 
listams daryli Prūsijoj kunigai
kščiui Bismarkui viešpataujant.

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1323 I. Halsted Si

Ant trečių lubų
<Tcl. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. tartom M.

1111-13 Unity IMg.
Ttl. Central 4411

Dr, A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Waahington St., Marshall Field Aunex, 18 fltoraa, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: G iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojinuii stuby iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ’ CH1CAGO, ILLINOIS.

Mes. periame Liberty Bonds 
už pilną “Cash“ vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketverges ir 
Subatomis 9—9.

. .................................  i..................

y *

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St».
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Lietuvių Rateliuose.
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendroves Direkto
rių reguliaris posėdis įvyks se- 
redoj, liepos 16 d., Naujienų 
name; pradžia 8 vai. vakare. 
Visi Bendrovės Direktoriai pra
šomi pribūti laiku.

J. šmotelis,

BRIDGEPORT
žinios-žineles.

Už dviejų dienų, taigi leipos 
tryliktų, kaip 3:30 v. naktį, vie
tos gyventojai turėjo, didelio 
“eksaitmento”. Mat krautuv- 
ninko Kaulelio “alarmas” pra
dėjo trukšmauti, tarytum koks 
ncsulvėrimas- Žmones sukilo 
ir pradėjo dairytis banditų. Net 
ir šūvių pasigirdo ir policija 
pribuvo.

O vėliau paaiškėjo, kad po
nui “alarmui” buvo nusidėjęs 
nedėlimų laikraščių išnešioto
jas, kuris neatsargiai trenkė į 
tarpdurį didelį pundų peiperių.

— Gvaizdikas.

SUSTOJA BIZNI
| Saugokite Savo Akis)

ANT AMŽIŲ AMŽINŲJŲ

FILIP SHOE HOUSE, 1332 W.18JI1 St.=
J

Liepos vienuoliktą vienas 
prietelis, arklio savininkas, pa
sišaukė būrį dėdžių ir užkoniun 
davęs jiems nušauti jo arklį. 
Išpradžių policija apyniais ne
norinti sutepi savo rankas ne
kaltu krauju, bet kad savinin
kas buvo neperiiKnidaiijainas, 
tai ji, nuėmusi nuo savęs viso-l

“BIRUTE”.
Jau “Birutė” ir vėl pradeda 

bandyti savo stygas naujam dar 
biri sekančiame sezone. Sere- 
doj įvyksta pirma repeticija, t. 
y. 16 d« liepos, Mark White 
Stpiare parko didžiulėj svetai-

kimus. Kuo buvo nusižengęs 
nuteistasai, nežinia.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie

Jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klcsos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325

Pirma proga, kur “Birutė” 
žada pasirodyti, bus 20 <1. lie
pos. Tą dienų ji turės savo iš
važiavimų į “Beverly Hills” mik 
škus. — Žadama daug ko nau 
jo.

Antras “Birutės” išvažiavimas 
įvyks 10 d. rugsėjo, irgi toj pa
čioj vieloj.

Išpardavimas Prasideda Seredoj, Liepos-July 16
SKAITYK!

MĄSTYK!

Chicago Tribūne birželio 8 d. 
praneš?, kad čeverykų kainos pa
brangs nuo $2.00 iki $3.00 pora. 
Taip, Tamista — Europoj čeverykai 
parsiduoda nuo $50.00 iki $100.00 
pora. Ateikit ant šio didelio iš
pardavimo ir prisipilkite čeverykų 
ant ateities; pirkite dėl draugų ir 
giminių už pigiau negu kiek kai
nu, vo padirbimas.

Prasidės 9 vai. ryto ir tęsis iki viskas bus 
parduota.

Paliepimus yra išparduoti viską, net iki grinų 
sienų.

Visos kuinos nužcmhilos iki žemiausio laipsnio.

Skaitykite, kiekvienas žodis yra jums verias $$$

Išpardavimas

Krautuvė atdara 
vakarais 
iki 9 v.

tęs, kurj mes 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoj aus 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Hnrrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Juo toliau, tuo daugiau “Bi 
rulė” gauna naujų narių, kaip 
veikiančiųjų, taip ir narių-rė- 
mėjų. šių savitę pasižadėjo į- 
stoti “Birutės” būrin pp. M- 
Mieldažis ir A. D. Kaulu k i.s.

Praeitas sezonas “Birutei” ne 
visai pavyko finansišku žvilgs
niu . Tatai dabar plaukia au
kos nuo geros valios žmonių, 
mylinčių dailę.

Vaikų čeverykai
Vaikų vici kid Button Shoes saizai 
nuo 4 iki 8, vertės iki QQp 
$2.25 parsiduoda po .... vvU
. ................ 11111

$1.50 iki $2.00 vaikų audekli-
, niai čeverykai, skuros padai 

saizai nuo 6 iki 8 $1.50 QOm> 
vertes po ............. OOU

9 iki 1'1 $2.75 vertes — $1.19 
12 iki 2 $2.00 vertes — $233

Moterų šliperial
$2.25 vertės, serge ir skuros — skil
ios padai, šiame išpar- 4 
davime pora ................... s* I >00

Ladies Comfort House S]ip- 
pers labai gero darbo su gil
ino kulnimis tikrai $2.50 ver
tes dabar parsi- 1*4 77 
Juos po ................ U)l«f I

čeveryku

Vaikų sudegami ir varstomi 
čeverykai, geri čeverykai dėl 
apsirėdymo arba dėl kasdie* 
ninio dėvėjimo, didžio nuo 9 
iki 1-3 ’/j, $3.25 ver- e 4 O O 
tęs, pora .................* ■ -©O

1 iki 6 $3.50 vertes $2.33
■■■ j ................. —i.  

Mažų kūdikių čeverykučiai su vie
nu diržiuku $2.00 vertės fi?4 
dabar pora ....................

$2.50 vertes po $1.59

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
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 visa akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. V- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
> Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Jlumenlhal

Jus jau gal esate buvę ant kokio didelio išparda

vimo, kur kainos išrodė nepaprastai žemos, bet mes 
jums užtikriname, kad niekad nuo jūsų užgimimo 
dienos dar nėra buvę tokio išpardavimo, Skubinkite 
kol dar yra didelis pasirinkimas, ateikite pirmu die
na jei galite.

Moterų šilti čeverykai
Iltimi! pirkite dėl žiemos dėvėjimo 
— kol jų užteks parduo- ■f CC 
sime po ......................... m* I ■VU

$4.50 vertes po $2.19

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph-- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Moterų susegami ir varstomi 
čeverykai, Juodi vici kid če
verykai .tikrai verti $4.00 par 
siduoda šiame sustojimo biz
nio išparduosime $2.66

Daktaras
John W. Sarpalius

Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 1 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai 
Ofisas Yards 2514 
Namai

Išvažiavimas, kuris įvyks 10 
d. rugsėjo, bus su aukcijonu. 
Aukcijonui daiktus aukojo šie 
žmonės:

kavo. perfuiMų, „Aut. Mo»ger.U. 
šilkinį kaklaraištį; Just. Kulis

ar-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

N. Ginhvajnis, laikrodininkas, 
sidabrinius rėmus; P. Conrad, 
fotografas, pusę tuz. atviručių; 
K. Vilkevicia, 3 auksinius daik
tus; St- Šimkus, “Birutės” mo
kytojas, aukauja savo dainų lai 
dų; J. B. Aglinskas, cigarų dč-

Vaikų Eik Outing čeverykai 
Saizai nuo 9 iki 13% paprastai p; 
siduoda po $3.00, dabar $1.88 

S:,ižai 1 iki 6 $3.25 vertes $2.59

Šimtai kitų bargenų už to

kias pat žemas kainas

tom

Vyrų darbiniai čeverykai Vy
rų elnio skuros darbiniai če
verykai —• tikrai verti po 
$6.00 pora, parsiduoda už spe
cialiai nužeminta 
kaina, pora .........

>— ' 1

DR. M. HERZMAN

Vaikų Angliški čeverykai 
Paprastai verti iki $1.50 parsiduos 
dabar liktai po

$3.66 ‘ $2.88
Mergaičių $4.00 ir $5.00 Juo
di ir Rudi Oxfords didžio nuo 
<> iki 12 — -Hpeeiu- 33
liai po .....................
Sizes 12į iki 2, jg gg 
Siies 2’Zi’iki’ V, “ J J -| g

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

FILIP SHOE HOUSE
1332 VV. 18th STREET, PUSĖ BLOCKO NUO BLUE ISLAND AVĖ.

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

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

Moteriškų ■n Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Kviečiame kuodu u glausiu na
ujų narių, veikėjų ir rėmėjų. 
Kas myli dailę, kas nori dar
buotis dailei, — lankykitės, dki- 
lyvau'kiitc 
stengkime 
kiclk galint

mokytojas,

Pasi-
Birntę”

geriau.
Šimkus, “Birutes” 
žada daug ko nau-

VI1NATINI8 B<GJ8TBUOTA8 RU8A8 APTIKKORIU8 ANT BglDGBPOBTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuoso nuo $8.00 ir >a- 
gočiau. Sidabro rimuoto nuo >1.00 ir 
augiiiau. Pritaikome akiniu* ugdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nsrvilku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurioa ga
li būti praialIntos gerų akinių pritaky- 
mu. lityrimas uždykg, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jai blogai matai, jai ak|s silp
sta, nstęsk ilgiau, o jleikok pagelbos 
aptickoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdykg. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius Ir kiakvia- 
nam gerai prironkam.

S. M. MK8IROFF, Ekspertas Optika*.
Jei jus sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Al <įgodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti biie kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GKBUS daktaru*. Ai esu 
draugas įmonių.

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

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklžs ir Plaučiu 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta. jeigu gydys teisingai. Aš per daug tue- 
tU gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. , a w>

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Ijtaipaa Munrua) .
Kambary* 307. zv* •

VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1.

■r

** ________

jo musų visuomenei sekančia
me sezone. — Ursus.

Girdėjome, kad sekamu se
zonu Birutė, be šiaip koncertų, 
duosianti dar keletu scenų iš 
Bize to operos “Carm.cn”, Ver- 
dies “Aida”, p. St. Šimkaus 
naujų muzikos pjesę “Pagirė
liai”, p. Petrausko melodramų 
“Birulę”, pagalios komedijų 
“Fa t mazonai”.

Visi didžiuliai “Birutės” va
karai busiu rengiami labiau 
veikalui atisakomuose patogiose 
vidumiesčio teatruose.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
kKraujas Bsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kaa sa
vaitė po butelf Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar iaučiuoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras rnylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais
atsitikimais patai!u nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, IU.
JimT- ‘r'įiiįTii"i'rT>7""" .............. . r.i..........

Telephone Canal 6417. *

Telcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

WEST SIDE
Parapijonų ir bolševikų 

iškilmės.
Praeitų su balos vakarų vie

tos “neprigirlnijngicjir parapii- 
jonai ir bolševikai buvo suren
gę dideles iškilmes, kurias jie 
jMitįs pavardijo prakalbomis. 
Iškilmės turėjo vietos erdvio
joj p. Meldažio svetainėj. Pro
gramų dalyvavo įkaini: Cliif-

bar bolševfilkų) vyrų choras, i 
cl-gč M. Dunduliene, “neprigul- 
miiilgosios” parapijos klebonas 
ir Dr. A. Karalius.

Pirmas “ant programų” bu
vo nuiiėfasai choras, kuris, pa
sak palies pirmininko, padai
navo “keliatų draugiškų daliu v- 
lių”. Po jo išėjo kalbėli pats 
klebonas. Jis, trumpai sakant,

(Seka ant 4-to pusi.)

________

Specialis Pranešimas
Ši sankrova yra vieta dėl “Over Sea’s Relief 

Shipments” (Siuntiniui pagelbos į užjūrį). Pirkite 
čia prekes kurias siųsite į Europą, kur kiekvienas 
dalykas yra užtikimas ir bus užganėdinti jūsų gi
minės.

Mes aprūpinome abelnai imant 50 j savaitę per 
praeitus tris mėnesius. Kodėl? Kadangi mes pa
siūlome jums prekes už kainas žemesnes šiandieni
nes prekyvietės.

Atsineškite šį apgarsinimą su jumis, jis sutei
kia jums tiesą gauti pigiau 5% ant visų siuntinių už 
$25.00 arba daugiau.

Sis Pasiutimas Geras iki 
Rugpjūčio 15-tos

Atkins & Freund
4805-13 Ashland Avė.

Naujienos

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone llaymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Vyrišky Drapan y Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukli, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
Kainos.

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

Kuli dre.ss, tuxedo, frock siutai, 
ir 11. $1,0.00 ir aukščiau.

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

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

įsteigta 1902

~"jUOŽĄHĄS AUGAITIS
Malcvoju namus iš lauko ir iŠ 

vidaus pusės ir popieruoju kajnba- 
rius piginus kaip kitas, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Lime St., Chicago, 111. 
Tek Boulevard 14)10.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legija; ilgai praktika
vusi' Pcnnsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek- 
m i n g a i patarnau
ti a prie gimdymo, 
Duodu rodą visokio-f 
sc ligose moterims irt 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“NAUJIENAS”



(Tąsa nuo 3-čio pusi.) Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

kalbėjo apie viską ir apie uit
Utarnirikaa, Liepos 15, 1919

NAMAI-žEME

pa-
socialislų repre-

Melrose Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
uedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank Ir James svet. Prie
žastis nukėlimo susirinkimo iš 13 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— Rast. Ant. .lašinukas.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ llt KROVĖJŲ

ir

na-

Trečias ‘‘ant programų” 
vo d-gė M. Dundulienė- Ji 
sisakė esanti 
zentaute, kutiin čia pakv
lik-ka dainavusia choras. Ta- 
tai jai neišpuolą kalbėli apie 
steigiamąją parapiją. Ji turinti 
intencijos aiškinti apie socializ
mą. Kas norįs, galįs sau steigt 
parapijas: socializmas prieš tai 
nieko neturįs. Socialistai trok
štą tik lai, kad darbininkai su
siprastų ir pasiliuosuotų nuo vi
sokių jos išanudotojų. — To-

jau turinčios susi prast ir dirbt 
kartu su savo draugais vyrutis. 
Tuo labiau, kad jos, moterjs, e- 
sančios visoks pamatas žmoni
jai. Jos tik pavergtos. Bet 
jos pagimdo vyrą, o net ir pa-

sančios pirmutinės. '
Dundulienė kalba drąsini, c- 

ncrgingai, dėlto ir parapijonįs ir

andJi tizbuiigia. Ketv 
programo” choras su 
komis dainelėmis”. Penktas—
daktaras A. Karalius, nuo Brid- 

niioksliš-
ras už reiškė

Visą apskritą metą minkštas gėralas
Vadovystė, sykį įsteigta, yra sustip
rinta ir patvirtinta josios pasekėjais 
ir imituotojais — Bevo’s vadovystė 
yra apšaukta didžiausios užpakalines 
sargy bos,kokia kada-norssekė vedėją, 

visur — šeimynos perka -grosernė- 
Lankytojai šir-

peržiurėti musu dirbtuvę.

Lieutvių susirinkimas 18 kaliom- 
jos įvyks seredoje, liepos 16 d., 8 
vai. vakare Dominika šėmaičių sve
tainėj, So. Union Avė. ir 181h St. 
Yra kviečiami visi lietuviai Nusi
rinkti o- ypatingai yra pageidauja
ma draugijų ir kuopų viršiiYmkai, 
kaip tautiškų taip ir katalikiškų, 
nes bus svarstomi gana svarbus lie
tuvių reikalai. Taipogi reikale lie- 
luvij Raudonojo Kryžiaus.

Kviečia KOMISIJA.

Geri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randu, 
deli daržai, gera ganykla dykai. < 
įima ganyti karves, kiaules, ir > 
Uis. Pavieniems vyrams geras 
tuos ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes luriine abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3*6 iki 5 pėdų angli
mis.

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

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, \V. VA.

Parduodama
se, aptiekose, ir pas vertelgas
dingai kviečiami

Naujienų skaitytojai. Cicerus Lie 
tuvių Liuosybčs Namo Bendrovė 
prašo jūsų gal kuris iš jūsų gautu
mėt, kur nors panašios bendrovės 
konstituciją, lietuvių, lenkų ar an
glu kalbose, prisiųskite mums pu. 
1109 S<>. 491h Avė., Cicero, l|l. Už 
ką iš kalno tariame nuoširdų ačiū.

— Direktoriai.

REIKALINGA indų plovėja.
1015 W. 12th St., Chicago, III.

VERTĖS $9000 Už $7,300.
TIK KA GAVOME KELIS VISAI 

NAUJUS MŪRINIUS NAMUS. KAS 
LAIKE PENKIŲ DIENU NUPIRKS 
tai galės uždirbt! po $1700 
ANT NAMO, NES TOKIU PARGE
NU VISOJ Cl H GAGOJE NERAS
TUMĖT. KAS TURITE $1500 GA- 
1 1TE PIRKTI, G LIKUSIUS Iš 
RENDOS IŠMOKĖSITE, NES, NE
ŠA DAUGIAU KAIP 10%. NAMAI 
PABUDAVOTI ANT 30 PĖDU PLO
ČIO l.OTO. GATVĖS IŠTAISYTOS 
IR IŠMOKĖTOS. RANDASI LABAI 
-GRAŽIOJ VIETOJ, NETOLI NUO 
MAROUETTE PARKO, TARP LIE
TUVIU APGYVENTOS VIETOS. 
NAMAI PABUDAVOTI PAGAL 
NAUJAUSIA MADA, SU “SlhN PAR- 
LOR”, 5-6 DIDELIU KAMBARIU- 
VISI IŠPUOŠIMAI KIETU MEDŽIU 
— “MOZAK” PADLAGOS, MAUDY
KLOS KAMBARIUOSE IR TARP 
DURYSE. SU KNYGIJ ŠĖPOMIS 
IR UGNIA VIETA—“FIREPLACE” 
SU ELECTRA IR GEZU. PUIKUS 
BASEMENTAI, CEMENTUOTI, SU 
SKALBYKLOMIS IR SU NAUJAU
SIA SYSTEMA APŠYLDOMI. ŽO
DŽIU SAKANT VISKAS PIRMOS 
KLESOS, KURIUOSE IR MILIO-

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

UHllh n; 101'1'4

LSS. 4 kp. Mišraus choro repeti
cijos jvvks šį vakarą 15 d. liepos, 
7:30 vai. vak. Mark VVhile Sųuarc 
Parko svel., pri.o Halsted ir 29 gal: 
Visos dainininkės ir dainininkai 
malonėkit laiku atsilankyti ir nau
jų daininkų ir dainininkių atsivesti.

— A. Chiplinskicnė.

REI KALINGAS patyręs barberis, 
darbas ant visados.

Atsišaukite 732 \V. 18 St.

NORINTI, PASISKUBINKITE, 
NES TOKIU NAMU UŽ TOKIA 
KAINA NIEKUR NEGAUSITE NES, 
JIE YRA VERTI PORA TŪKSTAN
ČIU DAUGIAU, NEGU UŽ KIEK 
DABAR PARSIDUODA.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 SO. HALSTED STREET, 

CHICAGO, 11.L.

SLA. 36 kp. ex|ra susirinkimas y- 
I ra šaukiamas 16 d. liepos, kaip 7:30 
I vai. vakare 
riai būtinai 
bių reikalų

REIKTA moterų į dirbtuvę, pas
tovus darbas, gera mokestis

Birutės svetainėj. Na- 
ateikite, nes daug svar- 
Iorėsime aptarti.

— Pirm

900 W. 18 St., Chicago, III.

J u knis.

geporto. Jo kalba 
ka. Kai|>o daktaras - chirur
gas, jisai pirmiausia savo klau
sytojams tikrina, kad “žmogus 
nesusideihi vien ttik iš to, ką^ 
mes va<liname mėsa”. Esą kas 
nors daugkm. Nu, leiskime, 
pas žmogų kįląs kadir šitoks 
klausimas: kock'l jis. Karalius, 
šičia atėjęs ir stovįs prie šito 
stalo? Dar daugiau: k(xlel pu
čia vėjas, kodėl lija ir žaibuoja, 
ete? Tai esą tas “kas nors 
daugiau”. O Jas “kas nors
daugiau” liudijąs, kad tikėjimą 
išmisliję ne kunigai. Žinoma, 
ne. Juk kitą syk Lietuvoj bu
vę Perkūnas, Miškinis, Mildė 
ir kiti. Jų pasiuntiniai — vai- 
dylos. Vadyla mirė, jo vietą 
užėmęs jo sunūs vaidylukas. Ir 
taip pakalenija iš paku lėni jos.

Baigdamas savo kalbą (lakta

— Stebėtinas susirinkimas-.. 
Čia, ve, matau Ibolševikų veidų, 
ten laisvamaniškų, o čia ka
talikiškų. Pirmas toks mano 
gyvenime. Bet kas visus juos 
šičia sutelkė? O tai itas ‘‘kas 
nors daugiau”, kitais žodžiais 
sakant tikėjimas! — Dakta
rą Karalių palydi triukšmingi 
laisvamanių, katailikų ir bolše
vikų aplodismentai.

Šeštas ‘‘ant programo” cho
ras su ‘‘draugiškomis daine
lėms”, o septintas -— pats kle-

jam visi geri... Kas matė! įsi
rašys 'Ibolševikų, įsileis juos į pa
rapiją, o jie ir savo bolšcvikiš-

gudbai. — Tipu-Tapu

Pianų dirbėjų streikas
Reikalauja didesniu algų; fore- 

manai ima kyšių.

bonus. Ir f i n i s.
Einant iš svet 

“neprignlniingasai 
mane ir tarė:

— Nori, tarnauk Dievui ar
ba Piktukui... Abietns kartu ne
galima !

vienas

Dr.D. J.BACOCIUS
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 pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Ne, prieleli, — bažijuosi 
jam, — aš ne su vienu... Tikrai, 
su jais neturiu jokios pažinties! 

aš ne apie lamstą! 
mano priedelis. — 

apie 
Ko 

Mes
parapijonįs, 

O

— atkerta
Ne apie tamstų. Aš, žim 
juos... jį, musų klebonų, 
jis su tais bolšc 
norime būt lik
tamsta girdi, parapijonįs!

stačiai 
jei imti domon 

kur nemokų 
Ii” vyriausį

ir jo pagelb&ninkus, 
persekiojami ir net 

darbo. Tatai sako
Pav., lietu- 

kadaise

ceccooeccecc

J Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

I- Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA
ir gvarantuoja

Noriučiua gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street. New York, N, Y

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salote Stomick Hit

leris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtniinas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vl- 
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salote Bit 
terj pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir- 
5a laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salote 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
goresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st St., Chicago, 

Tel. Boulevard 7351

už 
ir 

ten 
Sa-

III.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 ir 4 kambarius, 
rendos $43 j mėnesį, namas atrodo 
kaip tik naujas, viskas naujai su
taisyta, namas randasi ant Bridge- 
porto lietuvių apgyvento vieto, tas 
namas turi būt parduotas j trumpą 
laiką už pusę praiso, vertas 8 tūks
tančius, ‘parsiduoda už $1,800. At
sišauki t pas

C. SUROMSKI, 
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina dirbti j 
Toe Cream ir kendžių storą, geras 
mokestis, pastovus darbas, 
šaukit po adresu:

John Youch, 
1958 W. 59 St., Chicago, III.

Atsikp. mėnesinis
16 d. liepos, 

Wabansia Avė.
vai. vakare. Meldžiu 

drauges skaitlingai atsilankyti,
yra svarbių reikalų aptarti.

— Pirm. O. Rimkienė.

I LMPS 29 
nnm.!^

Darbninikų susirinkimai lai-jnns įvyks 
komi kasdien bulė po 
4145 Bluc Island Avc.

susirinki-
Liuosybės

Pradžia 
visas 

nes
REIKALINGAS TUO.TAUS ATSA

KANTIS FOTOGRAFTSTAS.
PANSIRNA STUDIO

636 W. 18th ST., CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek lik norite žąsų, 
ančių, vištų, kiaulių, 2 karves. At
sišaukite vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
vakare.

Petras Riškus,
2837 So. Emerald Avė., imas aukš

tas iš priešakio,

NELAIMĖ EŽERE.
Susidarė du laivu; 12 žmonių 

sužeista.
Ioward F., plaukio

jančio t tarp Lincoln parko ir 
muruicipalio picr’o, pasažieriai 
užvakar vakare tifirejo dideliai! 
šio išgąsčio, o tūli jų — dvyli
ka žmoni ų— tapo lengviau ar 
sunkiau sužeisti.

Buvo taip . Netoli nuo pic
r’o laiveliu smogė tavorinis lai
vas, City of Benton Harbor, 
lik ką apleidęs uos|lą. Smūgis 
Ibiuvo lai]) stiprus, kad pastaro
jo mašinos su syk paliovė vei- 
kusiios ir kaiUu užgeso visi ži
buriai- Tarp Hovvard’o pasa- 
žierių kilo dideliausia 
'lavorinia lativo kapitonas pa-j 
matęs, kad Hosvardn-s skęsta, - 
tuoj padavė reikiamų signalų! 
pakraščio sargybai kuri veikiais as Johaną Jasnauskaitė pajieš- 
nrihiįvn nol«iimn« virdnn Rot Ikau Pusbrolio linpoleto Labąnaus- pilDllVO 1U laimes Mlton. t paeina iš Kauno gub., Vilkmer- 
llosvardą rado nepaskendusį, tik gės pav., Remigalos par., Dudonių 

, . . . v .. .v- i- , 'kaimo. Malonėkite atsišaukti .šiuoplūduriuojantį salta didžiulio ta antrašu: 
vorinio laivo. Tuo tarpu laive
lio kapitonui paslisekė sutaisyti 
mašineriją ir jis savo pajiego- 
mis atplaufcč prie picr’o. Stin

ga-

ASMENŲ JIEšKDJIMAI
PARDAVIMUI

SMULKMENŲ groscrio ir Ice 
Cream ir saldainių sankrova par
davimui. Turiu parduoti iš prie
žasties ligos ir negalėjimo dirbti 
(laibo.

5823 West 22nd St., Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai saldainiu, 
cigarų, cigaretu. tabako ir visokių 
.smulkmenų sankrova. Rendos $16.

559 West 18th St., Chicago.
Pajic.škau Augusto Pociaus, kuris 

prasišalindamas nuo manęs' nus
kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anelė Bitautaitė, 
3231 Auburn Avė., Chicago, III.

Aš Povylas Raponkus pajieškau 
savo pusbrolio Jono Rinkevičiaus, 

ivinil-n 1 paeina iš Šiaulių miesto, girdėjau
* gyvena apie Chicago. Malonėkite 

(atsišaukti šiuo anrašu:
. i P. Raponkus,skęsta, r)2 st„ Cleveland, O.

PARSIDUODA aiskriminė ir leng 
vii imu, cigarų ir tabako sankro
va, vislia arba su bi)dinięi, bildin- 
gas yra mūrinis ir geram stovyj, 
trečios durys nuo krutamujų pa
veikslų (teatro). Parsiduoda labai 
pigiai ir geroj vietoj, turi buti par
duotas į Irumną laika iš priežasties 
ėjimą į kitą biznį Kam yra reika
linga malonėkite tuoj atsisaukt.

P. B.,
616 W. 31st St., Chicago, iii. 

TeJ Boulevard 7351

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
prapertis, namus, formas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysim į 
trumpą laiką, mes parduodam dau
giausia namu ir kitokių nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užmo
kėsi) io už musų darbą, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti i>er laiš
ką surašydami visą nuosavybės bū
dą ir kiek kainuoja.

C. P. SUROMSKI CO., 
REAL J* STATE,

3316 So. Halsted Si., Chicago, III.

Vakar metė darbą W. W. 
Kl’mball pianų kompanijos dar
bininkai, (Grbantįs t. v. pleit- t 
ing departamente. Darbinin
kai reikalauja didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų (Dirbtu
vėj. Manoma, kad šiandie prie 
streikininkų prisidės ir visų ki
tų departamentų darbininkai, 
viso apie du tūkstančiai.

Darbo sąlygos minėtos kom
potuos dirbtuvėse 
nepakenčiamos
lai, jogei visi tie 

tinkamai “pat( 
foremana € 
esti visaip 
metampi iš
patįs darbininkai, 
vis Kazimieras Rūkas, 
dirbęs minėtos kompanijos dir
btuvėj, buvo priverstas mesti 
darbą, kada pamalė, jogei 

bigbosio ir jo pagelbininkoų]au sužeistieji tuoj tapo ntų 
apdiltai yra nebepatentkinami. 
Jis, darbininkas, gaunas apie 25 
dol. į savaitę, vieno “bigbosio” 
“tepimui” turėjęs išleisti netoli 
pustrečio šimto dolerių. “Big
bosio” pagelbininko tepimas K- 
Bitkiii atsiėjęs netoli pusantro 
šimto dolerių.

Bet Buko tbluta apsukraus: 
metęs darbą jVsai pareikalavo, 
kad “tepamieji” sugrąžintų jo 
pinigus, gi kada šie vilkinosi, 
K. Rūkas pasiėmė advokato ir 
jo pagalba iškoldkltavo savo pi
nigus. Beje, “bigbosio” pagcl- 
binlinkas dar nepilnai atsilygi-

Nelaimės priežastį, sako, ty
rinėsią miesto ir federaliai val
dininkai.

ge-

1439 E. 52 St., Cleveland, Obio

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie duonos 

išvežiojimo, esu patyręs tą darbą, 
galiu dirbti su arkliu arba su au
tomobiliu. Kam reikalingas toks 
žmogus meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

T. J. Milčkis,
3833 S. Emerald A v. * Chicago

Pirmos lubos nuo užpakalio

PA J IEŠKAU darbo į keptuvę, ga
liu kepti juodą ar baltą duoną, už 
pirmarankį arba antrarankį.

' Joe Tonis,
649 West 28 St. 3 floor

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė labai geroj vietoj lietuviu ap- 
ffyventoj, biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda išpriežasties nesveika
tos. Remia nebrangi $20.

Josenh Naudžiūnas,
4064 So. Artisen Avė., Chicago, III.

Kas turite ant pardavimo cash 
registeri nuo 1c iki $5.00, $10.00 ar
ba daugiau. Malonėkite pranešti.

Z. Leikis, 
700 W. 31st St., Chicago, III.

RAKANDAI

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 žuvių. 
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 formas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį jmokėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius. 
SANBORN COMPANY,

Eagel River, Wisconsin.
- - -------- J------ i

MOKYKLOS

kad nepatekus įstatymų nema
lonėn.

P-as K. Rūkas sako, “tuos 
kompanijos šunelius” tepęs ne 
jis vienas; jis žinąs visą eilę 
darbininkų, kunie, nenorėdami 
būti išmestais gatvėn ‘ 
taip pat o gal ir daugiau

tepę”
negu

LOKAUTAS!
B. Cohn dirbtuvė prie 22nd ir

metė iš darbo) darbininkus vien 
dėlto, kad tie turėjo dlrąsos už
protestuoti dėl numušimo mo
kėsi ies visiems darbininkams.

Todėl taisytojau sortuotojai, 
vežiotojai, klip-pikeiiiui ir visi 
kiti kviečiami prisidėt pre lo
kauto.

PAČTO DARBININKAI NE
RIMAUJA.

Reikalauja didesnių algų ir 
resnių darbo sąlygų.

Kad visi, tai ir pačio virši
ninkas, Carlile, negal bu/t be 
trobelio. Pačio darbininkai- 
klerkai reikalauja didesnių al
gų ir sau i tari ilgesnių sąlygų 
darbavietėj. Reikalaujama, kad 
mažiausia pačio darbininko al
ga butų 1800 dolerių, didžiau
sia — 2400 dolerių

Pačto darbininkai sako, kad 
jeigu jų reikalavimai nebus iš
pildyti, jie, kai]) vienas, įteiks 
savo rezignaciją. O tatai reiš
kia tą patį kaip kad paskelbti 
Streiką.

Klerikalų reikalavimą remia 
ir laiškų išnešiotojai. Jie taip-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KLIMAS ant raudos vienam arba 

ir dviem, garu apšildomas, elektros 
.šviesa, telefonas ir kiti visi pato
gumai. Atsišaukite

2911 W. Adams St. 2nd F., Chica
go, 111.

TIKTAI ši MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
di/ių, 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 
Libcrtv Bonds.
WESTERN FITRNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS 4 ruimų 

naujas namas su 4 kampiniais lo
tais parsiduoda labai pigiai už cash 
tiktai $2250. Atsišaukite pas savi- 

PASIRANDAVOJA ruimas del.ninką 
va’kino arba merginos.

3537 Ilonore Av. ir 35 gal. 1 floor
Alex. Jafes,

5307 S. Nagle Avė., prie 64 ir Ar
cher Avenue, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 

KTU PAGELBĖTI PARDAVOT 
MAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA- 
GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

BA1 
NIV

3301

vinuis ir rezignuoti, jeigu 
nebusią išpildyti

jie REIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

.1. Anderman,
1312 W. 59 St., Chicago.

KLAIDA.
Naujienų nr. 163 buvo 

spausdinta žinutė iš Roselando. 
Tarp kito ten pasakyta, jog pik
niką rengė LSS. 137 kp. Turė- 
rejo būti: “LSS. 137 kp., LMD. 
Aido choras, LMPS. 25 ii- 67 
kp.” Tai korektūros paklaida,

i J REIKALINGA moteris prie dabo
jimo dviejų nemažų vaikų, atsišau 
kitę.

J. Drasutis
2130 S. Halsted St. 3rd F. front

REIKIA patyrusių cabinet mak- 
cr prie pataisytų rakandų, pastovus 
darbas.

Gladman Bros..
832 Maxwell St., Chicago, III.

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- 
ją. 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 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 Wisconsine 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 žemla- 
plais.

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

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml 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 SCHOOL 

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ms- 
dison, 1850 N. Wella st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

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

TRLCITY BAJRBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.




